
  16 בסעיף מתוקן 45 מליאה ישיבת: הדיון נושא
  
  

  מליאה ישיבת :הדיון מטרת
  19:30-21:00' ב יום 2016 פברואר 8 :תאריך
  המועצה בבית :מיקום
  מליאה פרוטוקול - 002 :פורום
 רוני, רייך קובי, ריטוב עמיר, רז משה, יצחק יצחק, גטה יהודה,  בטיה אמנון :תפיםמשת

  ברק שלמה, כרמלי שוקה,  להב רן,  סלטון רונן,  שרפי רוני, פלומן פרידמן
  דביר רותם, אביב ירון, עמרם ינון, נחמני יוסי,  מינס ארנון, אטון אלי, גיא אילן :חסרו

 פנינה, סופר שירלי ד"עו, שטיגליץ משה, שביט מאיר, ברנס גילה :נוספים משתתפים
  אלוני רונן, הדרי -רופא רונית,  משה אמויאל

  
  המועצה ראש דוח. 1
 המועצה לנציגי נמסר העורף פיקוד עם שהתקיימה בישיבה: השרון לב על האיום תרחיש .1

 לתרחישים המכלולים של אימונים כולל ח"לשע נערכת המועצה. המועצה על האיום תרחיש
  .השונים

 פעילותה את החלה קרמבו של כנפיים הנוער תנועת -קרמבו של כנפיים הנוער תנועת .2
 חברי את להזמין אפשרות תיבדק וכן כנפיים למסדר מוזמנים המליאה חברי. במועצה
  .התנועה מפעילויות לאחת המליאה
 החניכים! עם במשותף המיוחד מהחינוך החניכים ושילוב מרשימה מאוד התנועה פעילות

  .מאוד ומרגש! מוצלח הרגיל מהחינוך
 גם שתתייחס כוללנית תכנית ובניית יעף היישוב הרחבת קידום-יעף היישוב הגדלת .3

  .היסודיים הספר לבתי לרישום
. הפקדה לקראת התכנית, המחוזית בוועדה שהתקיים דיון על דווח -שריד עין הרחבת .4

  .למועדים ביחס לישוב הודעה תימסר
 לפרס פתוחים לשטחים הניהול תכנית את הגישה המועצה– מוניציפאלית חדשנות פרס .5

  . הפנים משרד מטעם המוניציפאלית החדשנות
 הפעילות להצגת השרון בלב סיור עימם נקבע ואף התרשמה התכנית הוצגה בפניה הועדה
  . מקרוב

 ביחס המתקיימים בדיונים אפרים שער הישוב את מלווה המועצה ראש -אפרים שער .6
 וועדת ר"ויו האגודות רשם עם המועצה ראש נפגש זו ובמסגרת המפרק של כהונתו להמשך
 אפרים שער הרחבת הוא האפשריים הפתרונות אחד. כבל איתן כ"חה בכנסת הכלכלה
  .הנושים עם להסדר כפתרון

 ישראל נתיבי וחברת התחבורה משרד נציגי עם שהתקיימה בפגישה -התחבורה משרד .7
  : הבאים הנושאים נדונו



  .מתקדם בטיפול 562 כביש*
, מחדש ריבוד: ויכלול 2016 במהלך ויטופל יתוקצב אפרים לשער עוז ניצני בין מחבר כביש*

  .בטיחות מעקה
 ברבעון). רוסו כר! ב ס"לביה כניסה( משה לצור המזרחית בכניסה כיכר ביצוע– 5613 כביש*

 לשתי פתרון לגבי ישראל מקרקעי מנהל עם להבנות הגיעה פרדסיה מ.מ! . 2016 של השני
  . משה לצור הנוספות הכניסות

 הלורדים מכביש היציאה: 4 לכביש הדרומיים המועצה ויישובי מונד-תל בין מחבר כביש*
 למחלף שיחובר עוקף כביש לבחון התחבורה ממשרד ביקשה המועצה. בעתיד תחסם
  .הדרים

 הציגה האחרונה בישיבתה המליאה בקשת י"עפ -הפרדס לב הורי רטרואקטיבית גבייה .8
 שניתנו שירותים עבור רטרואקטיבית שנגבים הורים כספי לעניין ד"חו סופר שירלי ד"עו

 בתחילת גובים חובה תשלומי ל"מנכ חוזר י"עפ. ס"ביה במסגרת המועצה י"ע לתלמידים
 לאור וזאת הפעילות את מימנה והמועצה היות. לפעילות בסמוך רשות ותשלומי השנה

  .הכספים את לגבות היה ניתן לא בה שחלפה בשנה הספר בבית שנוצרה המציאות
 הספר בבית ללמוד הממשיכים מתלמידים התשלומים את לגבות שניתן היא המשפטית ד"חו

  .והצמדות ריבית לגבות לא ממליצה ד"חו. ס"בביה' ו כיתה שסיימו מתלמידים וגם
  
  עבודה תכנית הצגת -וספורט חינוך. 2

 והביע במועצה הספר בבתי האחרון בחודש שקיים ביקורים סבב על דיווח המועצה ראש
  .הספר בבתי צעים! שמתב הייחודים והפרויקטים רכת! המבו העשייה על רצון שביעות

 הציגה לחינוך המחלקה מנהלת-הדרי רופא רונית הקודמת בישיבתה המליאה החלטת י"עפ
 הספורט יחידת פעילות הוצגה וכן המחלקה תקציב ואת לחינוך המחלקה פעילות את

  .ברנס גילה היחידה מנהלת י"ע ח"ובמוס בישובים
  

  :חברים הערות
  . ספורטיבית מפעילות נהנים לא המועצה של ובתיכון בחטיבה לומדים שלא תלמידים.1
 תקציבי כולל לספורט היחידה לניהול לספורט העמותה פעילות את להעביר אפשרי האם.2

  ? לעמותה המועברים התמיכה
  ?לישובים וכמה הספר לבתי מנותב לספורט היחידה מנהלת של המשרה מאחוזי כמה.3

 המקומיים הוועדים בגיוס מושקעים רבים מאמצים-גטה יהודה הספורט ועדת ר"יו התייחסות
  .הספורט בנושא פעולה משתפים לא ישוביםה. הצלחה וללא הספורט לנושא

 יכולים והם בעייתי אכן למועצה מחוץ שלומדים התלמידים נושא-המועצה ראש התייחסות
  .היישובית הספורט בפעילות רק להשתלב

  .הנושאים הצגת על הספורט יחידת ולמנהלת לחינוך המחלקה למנהלת מודה המועצה ראש
  
  



  עבודה תכנית הצגת -השרון לב לפיתוח הכלכלית החברה. 3
  . תפקידו סיום על ל"החכ ל"מנכ אלוני רונן הודעת על! הדיון בפתח דיווח המועצה ראש

  . אפריל בסוף תפקידו את יסיים והוא מוקדמת הודעה נמסרה הבכירים לחוזה בהתאם
  .ומארנונה השבחה מהיטלי למועצה הצפויות ההכנסות את הציג ל"החכ ל"מנכ אלוני רונן

 המליאה חברי. הכלכלית החברה ל"כמנכ כהונתו תקופת על אלוני לרונן הודה המועצה ראש
  .הדרך בהמשך בהצלחה לו מאחלים

  
  מעודכן ל"חכ מועצה מסגרת הסכם אישור. 4

  בהמשך לדיון יובא זו בישיבה נדון לא
  
  בכירים שכר עדכון. 5

  .בכירים שכר 70% -ל שטיגליץ משה המועצה מבקר של שכרו את לעדכן מבקשת המועצה
  מאושר

  
  קרקע הקצאת אישור. 6

  .קרקע להקצאת נוהל המועצה ערכה שנים מספר לפני
 וכעת שחלפו השנים בשל זאת לאשר שסירב הפנים משרד בפני הובא הנוהל לאחרונה
  .מחדש קרקע הקצאת נוהל ולפרסם תבחינים לערוך מבקשת המועצה
  מאושר

  
   ועדים מיסים צווי. 7

  .הוועדים!  תקציבי את לבדוק אמתית דרך אין: חבר הערת
 מסודר נוהל יכינו המוניציפאלית הועדה ר"ויו המועצה מבקר: המועצה ראש התייחסות

  .הפנים משרד והוראות לקריטריונים בכפוף התקציב להכנת
: הבאים הוועדים של השמירה ואגרות השמירה ותקציבי 2016 לשנת הוועדים תקציבי אושרו
 שער, פורת, שריד עין, ורד עין, עוז ניצני, הס כפר, יעף, ינוב, חרות, הדר גנות, גאולים
  .אפרים
  : שמירה אגרת – עזר חוק/  מקומיים וועדים תקציבי
, נלוות פעולות ולבצע שמירה שירותי להפעיל לעיל המקומיים הוועדים את להסמיך הוחלט
), שמירה שירותי( השרון ללב העזר חוק להוראות בהתאם והכל, שמירה אגרת גביית לרבות
  .08/01/13 - ב שפורסמה השמירה ותקנת 1997-ז"התשנ

  :שירותים סוגי – מקומיים ועדים – סמכות האצלת: מקומיים ועדים תקציבי



) מקומיות( האזוריות המועצות לצו 132 - ו' ! ה63 סעיף י"עפ לסמכותה בהתאם: החלטה
 לעיל הרשומים המקומיים לוועדים מכויותס להאציל המועצה מחליטה, 1958 ח"התשי

  :כדלקמן
  .משפטיות הוצאות, משרדיות הוצאות, חשבונות הנהלת, שכר – כללי מנהל •
  ובטחון שמירה •
  . ציבוריים נכסים•
  .ציבורי גינון אחזקת•
  .ציבור מבני אחזקת•
  .! ציבוריים בשטחים עשביה והדברת ריסוסים•
  .שעשועים וגני משחקים מתקני אחזקת•
  .ושדרות עצים גיזום•
  .ספורט מתקני כולל מקומי ספורט•
  '.וכו תרבות ערבי, טיולים, חוגים – מקומיים אירועים, גרעינר – ונוער תרבות•
  .מקומית ספריה•
  .מקומי – קשישים•
  .כללי דת שרותי – דת•
  .משרה נושאי אחריות כולל כללי – ביטוחים•
  .ומתנות תרומות •
  .ופרסום הכוונה שילוט •
  .ומדרכות כבישים אחזקת •
  .עלמין בתי •
  .מקלטים אחזקת •
  .רחובות טיאוט •
  .ואשפה גזם, פסולת פינוי – סביבה איכות •
  .מקומי ניקוז •
  אנרגטית והתייעלות חשמל•
  הסעה תחנות, כבישים סימון, תמרורים, האטה פסי: בדרכים בטיחות•
  

  מאושר
  
  



  רים"תב אישור. 8
 מעל בשימוש אשר 2000 באסקט מדגם סלים החלפת נדרשת החינוך משרד הודעת י"עפ .1

 מעלות 50%ב ישתתפו המקומיים הועדים. ח"ובמוס בישובים הספורט במגרשי שנים שש
  .בישובים הסלים החלפת

 בישובים ספורט מתקני ןהחלפת לתיקון הרשות מקרנות - ₪ 250,000 סך על ר"תב אושר
  .ח"ובמוס

  -מאושר-
 ספר בבתי אדמה לרעידת התראה מערכות להקמת המועצה את תקצב החינוך משרד .2

 ולשם המועצה של הספר בתי בכל לבצע מבקשת המועצה. השרון ואור רוסו בכר! , שכטרמן
  הרשות מקרנות - ₪ 24,000 סך על ר"תב נדרש כך

  -מאושר-
  הפנים ממשרד הרשאה - ₪ 5,600 -רפואה תיקי רענון .3
  -מאושר-
  
  מקומיים ועדים שמירה אגרת אישור. 9

  7 לסעיף בצמוד
  

  ל"חכ מעודכן תקנון אישור. 10
 לבצע נדרש ד"חו י"ועפ החברים לעיון שנשלחה הכלכלית החברה של ש"היועמ המלצת י"עפ

  ל"החכ בתקנון עדכון
  

  סמכויות האצלת אישור. 11
  7 לסעיף בצמוד

  
  ל"חכ -ורד עין מועדון -חוזים אישור. 12
  נדון לא
  

  למועצה ארגוני מבנה אישור. 13
  נדון לא
  

  פרוטוקולים אישור. 14
   3/2/16 מיום המועצה י"ע ציבור במוסדות תמיכות ועדת פרוטוקול



  -מאושר-
  

  מקומיים לועדים תקציבי אישור. 15
  7 לסעיף דבצמו

  
  דקסיה בבנק כללי פיס פיתוח חשבון פתיחת. 16

   שנתיים של לתקופה יעודי פיס חשבון ופתיחת דקסיה בנק כללי חשבון פתיחת
  -מאושר-
  

  שונות. 17
 המועצה בועדות וחבר הנהלה כחבר מנורדיה כרמלי שוקה החבר מינוי אישור -שונות

  .גרוס איילת החברה של כמחליפה
 אבי החבר במקום המועצה בועדות וחבר הנהלה כחבר משה מצור אביב ירון החבר אישור
  . קטרי אבי לכהן ימשיך בה חינוך בועדת לחברות פרט קטרי

  מאושר
  
  

  .נוספים משתתפים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 ירון, רוסו הדסה, אוסי לוי אתי, מלאכי אריאלה, בר אילן, יצהרי איילה, אנגל אורית :מכותבים

 עירית, סופר שירלי ד"עו, יק'וילצ אלי ד"עו, כלכלית חברה - קרן סמדר, שטיגליץ משה, בלנרו
  אלוני רונן, הדרי -רופא רונית, גז

  המועצה ל"מנכ -משה אמויאל פנינה :י"ע אושר
  
  
  

  י"ע נערך
 !גז מור


