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  מתוקן 49ישיבת מליאה  נושא הדיון:
  
  

   מטרת הדיון:
  19:00-20:30יום ב'  2016אוגוסט  29 תאריך:
  בניין המועצה  מיקום:
  פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אילן גיא, אמנון בטיה , ארנון מינס , יהודה גטה, י! צחק יצחק, ירון אביב, משה רז, עמיר ריטוב,  משתתפים:
  קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן סלטון , רן להב , שוקה כרמלי, שלמה ברק

  אלי אטון, יוסי נחמני, ינון עמרם, רוני שרפי , רותם דביר  חסרו:
מי לב השרון, לאה לוטם, מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד אורן  - להב אילן בר, איציק   משתתפים נוספים:

  הדרי, רותם עמוס - דיאמנט, פנינה אמויאל משה , רונית רופא

  . דו"ח ראש המועצה1
  
דווח על הנושאים השנויים במחלוקת שהובילו את חברת מפעת להודעה חד  -. בעיות בפינוי אשפה וגזם1

ה והגזם בישובי המועצה. המועצה פעלה למציאת חברה חלופית עד ליציאה צדדית על הפסקת פינוי האשפ
  למכרז חדש. המועצה בוחנת אפשרות ליציאה למכרז באמצעות משכ"ל.

אחת לתקופה פורץ המט"ש של הישוב "ירתח" והביוב של "טול כרם" וזורם לנחל תאנים. זהו  - .נחל תאנים2
בעיקר תושבי ניצני עוז ושער אפרים. ראש המועצה פנה  אחד הזיהומים הכבדים באזורינו וסובלים מכך

במכתבים לכ! ל הגורמים המטפלים ולצערנו הנושא לא מטופל באופן יסודי ומידי קיץ הנחל מזדהם למרות 
המשאבות החדשות שנתרמו ע"י הגרמנים הביוב ממשיך לגלוש. בשיתוף עם מ.א עמק חפר שמובילה 

ים את השפכים למט"ש יד חנה. מ.א עמק חפר ומ.א לב השרון לפתרון קבע תוקם תחנת סניקה שתזר
ישתפו פעולה בהקמת הפרויקט ולב השרון תדאג לאישורים הנדרשים לבנייה ולאישורים מול משרד הביטחון 

  ואנו תקווה שתהליך זה יוביל לפתרון הבעיה בנחל תאנים.
המועצה אילן בר הגיש בשם . מהנדס 4הצגת מצגת של נתיבי ישראל להדמיית כביש  – 43.תת"ל 3

    המועצה את ההתנגדויות של המועצה לתוכנית זו. ההתנגדויות הן
   .דרך הלורד1

. דרך הלורד משמשת כציר תנועה חשוב ליישובי הגוש 4התכנית מבטלת את החיבור בין דרך הלורד לכביש 
יצור מצב שבו  4ורד לכביש הדרומי במועצה, חרות, משמרת וכפר הס, ולתל מונד. ביטול החיבור בין דרך הל

תוך יצירת עומס בלתי  553התנועה שכבר היום עמוסה בשעות השיא, תתנקז דרך יציאה אחת, לכביש 
    נסבל.

צריכה לכלול תוואי סטטוטורי חדש שהיתכנותו  4המועצה סבורה שהתכנית, במקביל לביטול החיבור לכביש 
  ואל מחלף הדרים. 551נבדקה והיא אפשרית, אל כביש 

כל עוד לא בוצע  4המועצה מבק! שת כי בתכנית ייכלל תנאי מפורש לפיו לא יבוטל חיבור דרך הלורד לכביש 
  תוואי חלופי כאמור לעיל.

  .בני דרור2
המועצה מבקשת את תיקון הקו הכחול של התכנית כך שבאר חקלאית פעילה השייכת למושב בני דרור, 

  הקיימת.תישאר מחוץ לתחומה, כולל הגישה התנועתית 
  כמו כן מבקשת המועצה שמבנה הנמצא בשטח מושב בני דרור ומיועד לשימור יוצא מתחום התכנית.

   .מחלף פרדסיה3



המועצה מצטרפת לבקשת מ.מ.פרדסיה ומושב צור משה לשינוי יעוד השטח הכלוא בתוך המחלף מ"דרך" 
  בין הרשויות.ל"שטח לתכנון עתידי" וזאת על מנת לאפשר תכנון ופיתוח השטח בהסכמה 

  כמו כן מבקשת המועצה את שינוי מיקום שטח ההתארגנות המתואר בנספח התנועה.
אין המועצה מתנגדת לבקשת מ.מ.פרדסיה להזזת המחלף מרחק קטן דרומה, כל עוד הדבר נעשה בתאום 

  ובהסכמה עם מושב צור משה.
    .אזור תעשיה בית ליד4

 1,000 -זורית לב השרון, לכפר יונה ופרדסיה, המייעדת כבימים אלה מקודמת תוכנית משותפת למועצה הא
. תוכנית זו מצויה בשלבי תכנון 21/3דונם להקמת מרכז מסחרי ואזור תעשייה משותף מכוח תמ"מ 

   מתקדמים.
. על פי 4דונם מתוך שטח התוכנית ה! נ"ל בצדו המזרחי של כביש  150-תחום ההכרזה של התת"ל חופף לכ

ן צוות המתכננים ונציגי הרשויות השותפות לה לבין צוות התכנון של התת"ל ומנהל סיכומים מוקדמים בי
דונם למניעת החפיפה  150 -הפרויקט מר שלומי שאול, סוכם כי תחום ההכרזה של התת"ל יוקטן בכ

   האמורה. המועצה מבקשת להטמיע את התיקון בהתאם לסיכום.
ות מטרים מזרחה, כך שיתאחד עם מסדרון חשמל כמו כן מבקשת המועצה כי תוואי הכביש יועתק עשר
  הקיים, וזאת על מנת למנוע כפל מסדרונות תשתיות.

כמו כן מבקשת המועצה את שינוי מיקום שטח ההתארגנות המצוין בנספח התנועה, על מנת לאפשר את 
  קידום תכנית אזור התעשייה.

  .נורדיה וגנות הדר5
   ם נורדיה וגנות הדר.המועצה מבקשת הצגת פתרון אקוסטי ליישובי

, בחינת הסוללה הקיימת והגבהתה לצורך מתן מענה אקוסטי לרמת הרעש 4א.בצידו המערבי של כביש 
  הנובעת מהתכנון.

הקיים מתחת  57ב.באזור מחלף בית ליד, מבקשת המועצה לבדוק אפשרות למנהור המעבר של כביש 
   לים להיווצר כתוצאה מפתרון של מעבר בגשר., וזאת על למנוע מטרדי רעש וזיהום אוויר העלו4לכביש 

לחילופין מבקשת המועצה בדיקה מעמיקה של ההשפעה האקוסטית של הגשר על המגרשים הפרטיים 
בצפון הישוב גנות הדר הסמו! ך לתוואי הגשר המוצע. בדיקת ההשפעה האקוסטית במגרשים אלו תוך 

קום פתח הגישה למתקן שב"ס בצדו הדרומי של שימת לב למפלס הכביש המוגבה לכיוון הגשר. שינוי מי
    הקיים, כדי למנוע מעבר רעש בקיר האקוסטי המוצע בתכנית. 57כביש 

ג.בדיקת ההשפעה האקוסטית של המחלף החדש על מגרשים אלו ובדיקת הצורך בקיר אקוסטי נוסף בשל 
  כך.

במגרשים שבצפון גנות  כמו כן, המועצה מבקשת העתקת קו מתח גבוה המצוי בתחום שטח פרטי פתוח
 הדר אל מחוץ לשטח הפרטי, והטמנת הקו.

  . הערכות מערכת החינוך לפתיחת שנה"ל2
  

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז התקבלה ממשרד החינוך "התמונה  -. הערכות מחלקת החינוך
סיימו  13%הזכאים לבגרות בלב השרון מתוכם  92%החינוכית הרשותית". ראש המועצה דיווח לחברים על 

לבד. נשירה ב 0.3%בהצטיינות ועל הכללת קרית חינוך דרור ברשימת בתי הספר הערכיים. כל זאת לצד 
ראש המועצה מודה להנהלת קרית חינוך ותרבות דרור, לצוותים החינוכיים ולמחלקות המועצה המלוות את 

  העשייה החינוכית על עבודה מאומצת שהובילה לתוצאות מרשימות אלו.
ע"י רונית  -הצגת הערכות במחלקת גני ילדים ע"י לאה לוטם מנהלת המחל! קה. הצגת הערכות בתי הספר

    מנהלת המחלקה לחינוך רופא הדרי
האם יש נתונים לגבי תוצאות הבגרות של התלמידים הדתיים הלומדים במוס"ח מחוץ - הערת חברים

  למועצה?
תבחן אפשרות להעסקת רכז חינוכי לתלמידי בתי הספר  2017לקראת תקציב - התייחסות ראש המועצה

 הדתיים התיכוניים ותלמידי חוץ בכלל.

  ר וחינוך משלים. הערכות המחלקה לנוע3
  

  ההערכות הוצגה ע"י מנהלת המחלקה רותם עמוס ומ"מ מנהלת מדור נוער סהר דהרי.
להעביר במייל נתונים של הגיוס לצה"ל והשתתפות בתנועת הנוער עפ"י פילוח -לבקשת החבר שלמה ברק

  יישובי.
מסורה לאורך בתום הצגת הערכות המחלקות, ראש המועצה הודה לכל העוסקים בחינוך על העבודה ה

השנים ועל ההשגים המרשימים. חברי המליאה הביעו אף הם את תודתם והערכתם לעבודת מח! לקות 



 החינוך והנוער.

  . אישור שמות רחובות כפר יעבץ4
  

   ועד מקומי כפר יעבץ העביר לאישור המליאה פרוטוקול מאושר של שמות הרחובות בכפר יעבץ:
רחוב הראשונים, רחוב הכרמים, רחוב הפרדסים, רחוב הפרחים, רחוב הגת, רחוב הבאר, רחוב האשל, דרך 

  הנירים, דרך הגבעה, רחוב החורש, רחוב הנחל, רחוב הגורן
  רחוב הבוסתן

 מאושר

  . אישור פרוטוקולים ועדת חריגים לארנונה5
  

 מאושר

  . אישור תברי"ם6
  
  ₪. 400,000יפוץ מבנים בי"ס בכר רוסו בסכום של ש 1297. הגדלת תב"ר מס' 1

מועצה (תדרש תוספת תקציבית ₪  280,000משרד החינוך (טרם התקבלה הרשאה), ₪  120,000
  להשלמת השיפוצים וביצוע התשתיות בתכנית ההשקעות הבאה).

    האם כבר התחיל הביצוע?-שאלת חבר
חלטה לקדם את שיפוץ המבנה הנוסף נבעה בשל הפרוייקט בשלבי ביצוע, הה-התייחסות סגן ראש המועצה

    חיסכון משמעותי בעלויות בשל תוצאות המכרז ואיגום משאבים.
  לק! בל חוו"ד היועמ"ש לנושא. - בקשת חבר 

נשתדל ליידע את חברי מליאת המועצה על שינויים מעין אלו וצפי בתוספת - התייחסות ראש המועצה
  תקציבית .
  מאושר

ראש המועצה גאה לבשר על פתיחת ביה"ס אזורי לחינוך מיוחד. בשנה הראשונה בית  -.בי"ס לחינוך מיוחד1
תלמידים מתוכם שלושה  35- הספר יפעל במתחם ביה"ס שכטרמן בכפר יעבץ ויקלוט בשלב הראשון כ

תלמידים מלב השרון והיתר מכל הרשויות באזור השרון. הכנת ביה"ס ושיפוץ הכיתות באחריות ובהובלת 
   ועצה יצחק יצחק.סגן ראש המ

    ₪ 400,000תב"ר לשיפוץ המבנים בעלות של 
  ₪ 100,000קרנות הרשות ₪  300,000-מימון משרד החינוך

  מאושר
  ₪ 500,000בסכום של  1241אושר הגדלת תב"ר מס'  -. גן ילדים עזריאל3

  ₪. 200,000 - מימון ביניים, קרנות הרשות₪  300,000 -  - ישוב
  עצה והישוב והרשות תשלים את חלקה בתכנית ההשקעות הבאה.יערך הסכם הלוואה בין המו

  מאושר
  ₪ 270,000-שיפוץ מועדון עין ורד 1249.הגדלת תב"ר מס 4

  הישוב הקצה את חלקו בשיפוץ המבנה בסכום זהה, שהועבר לחכ"ל.
  מאושר

  מקרנות הרשות.₪  150,000 -. מבנה נוער גרעין עודד וגרעין דרור 5
  מאושר

  מקרנות הרשות.₪  150,000-תיקון מבנים פיס ד! רור, הדר השרון ושער אפרים 1259מס . הגדלת תב"ר 6
  מאושר

  מקרנות הרשות₪  500,000עבודות בדק בית מוס"ח בסכום של  1321.הגדלת תב"ר מס' 7
  מאושר

  מקרנות הרשות.₪  100,000 - .בתי עלמין תשתיות וגידור8
  מאושר

  רשותמקרנות ה₪  100,000 -.בטיחות בדרכים9
  מאושר

 התבר"ים מאושרים.

  . הגדלת הסכם גני ילדים ובי"ס לחינוך מיוחד7
  



במסגרת אישור התבר"ים יוגדל ההסכם עם הקבלן שזכה לביצוע עבודות  - מהגדלת הסכם גנ"י ובי"ס לחנ" 4
₪  240,000בדק הבית. לשיפוץ המבנה המיועד לביה"ס לחינוך מיוחד (מתחם בי"ס שכטרמן) בסכום של 

  ₪. 1,400,000וכן הגדלת ההסכם עם הקבלן המבצע להקמת גן הילדים במושב עזריאל בסכום של 
פוצי הקיץ. עם יציאת הילדים לחופש הגדול החלה המועצה להערך לשנת ראש המועצה דיווח על שי

הלימודים. בימים אלו נערכות ההכנות האחרונות. עם סיום הקייטנות החלו במלאכה בין היתר שופצו מבני 
גני ילדים, מעונות היום, בתי ספר ומבני פיס. הוספו מבנים חדשים בהתאם לגידול במספר התלמידים בבתי 

    ופצו מבנים ישנים לצורכי ביטחון ובטיחות וחודשו מבנים.הספר, ש
  כמו כן! פעלה המועצה להנגשת מוסדות החינוך בהתאם לסקר שבוצע.

ראש המועצה מודה לסגן ראש המועצה יצחק יצחק על הובלת עבודת בדק הבית ועל הכנת מוס"ח לשנה"ל 
  תשע"ז.

  מועצה על הכנת מוס"ח במסגרת בדק בית.החברים מבקשים להצטרף לתודות ליצחק יצחק סגן ראש ה
  

 מאושר

  2016. אישור תכנית השקעות 8
  

 במסגרת אישור התברי"ם 6נדון בסעיף 

 . שונות9

  
  

  משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
  אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז  מכותבים:
  מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:
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 מור גז

 


