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 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 002 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אלי אטון, יהודה גטה, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר  משתתפים:
 קריטוב, קובי רייך, רוני שרפי , רן להב , שלמה בר

 מנון בטיה , ארנון מינס , יוסי נחמני, רוני פרידמן פלומן, רונן סלטון , רותם דביראילן גיא, א חסרו:
ירון בלנרו, מאיר שביט, משה שטיגליץ, עמותת הספורט לב השרון, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 הדרי, רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד -, רונית רופא

 . דו"ח ראש המועצה1
 

 א. ברכות ליהודה גטה להולדת הנכד
 ב. המועצה קיבלה את מכונת הטיאוט החדשה שתחל לפעול באופן מידי ביישובי המועצה.

ג. טקס חנוכת בריכת החורף התקיים בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה השונים, נציגי ועדים מקומיים, 
האקולוגיים ששומר על המגוון  תושבים ועובדי המועצה. בריכת החורף היא חלק מפרויקט המסדרונות

הביולוגי. הקהילה תהנה מאתר נופש ותלמידי קריית חינוך דרור ייהנו מהאתר כמקום פעילות קהילתית 
 ולימודית.

נמשכת מסורת צעדת לב השרון ביוזמת ובארגון מחלקות המועצה השונות.  -8ד. צעדת לב השרון מס' 
אילנות. נושא ההסעות ארך מעבר למתוכנן. הצעדה הצעדה התקיימה בקטע בדרך הלב מנורדיה ליער 

 התקיימה בצורה מופתית ולשביעות רצון כל הגורמים.
ציון דוד מנהל היח' לאיכות הסביבה נבחר כעובד מצטיין  -ה. טקס עובד מצטיין של מפעל "ידיעות אחרונות"

 מה., קיבל את אות נשיא המדינה בטקס שהתקיים בבנייני האו2014של המועצה לשנת 
ראש המועצה הוזמן לישיבת מליאת מועצה מקומית תל מונד. במסגרת זו  -ו. בית עלמין משותף תל מונד

ביקש להמשיך ולקיים את שיתוף הפעולה בבית העלמין המשותף, ששטחו מצוי בתחום שיפוט לב השרון. 
 מליאת מועצה מקומית תל מונד ידונו בנושא ויחזירו תשובה.

בדוח זה יש התייחסות לשני נושאים בלב השרון. התקבלה הערה לגבי הסעות  -ז. דוח מבקר המדינה
 הקשישים למרכזי היום בישובים סמוכים וכן התקבלו הערות לעניין מכרז פינוי אשפה וגזם.

 המועצה הקימה צוות לתיקון הליקויים. הצוות העביר את התייחסותו למבקר המדינה.
לפינוי זרמי פסולת ייעודיים ולהרחבת מערך המחזור בישובים.  הסתיים מכרז -ח. זרמי פסולת ייעודיים

 במהלך החודשים הקרובים יוצבו בישובים פחים ייעודיים לכל זרם.
 ועדה אחת סיימה את עבודתה וכעת פועלת ועדה שנייה. -צורן -ט. ועדת גבולות קדימה

וקים שונים. העיקרי שבהם ראש מועצה מקומית קדימה צורן מבקש את אזור התעסוקה פארק השרון מנימ
 לטענתו העברת הישוב צורן לקדימה, ללא אזור תעסוקה.

המועצה קיבלה מכתב ממשרד הפנים לגבי עדכון מפת הגבולות, אזור התעסוקה נכלל בפנים. ראש המועצה 
 פעל בנושא והמכתב המעודכן שנתקבל הינו בהתאם לסיכומים שהתקבלו בועדת הגבולות הראשונה.

 התקבל אישור ממשרד הפנים לרישום חוקי העזר ברשומות. -ר לתיעול וסלילת כבישיםי. חוקי עז
לרווחת התושבים הופקה חוברת המרכזת את כל שירותי המועצה על כל  -יא. חוברת שירותי המועצה

 מחלקותיה ודרכי ההתקשרות עם עובדי המועצה. החוברת הופצה בתיבות הדואר של התושבים.



 ש למועצה יעלה בקרוב לאוויריב. אתר אינטרנט חד
מע"צ טרם סיימו עבודתם בכביש. בימים הקרובים תתבצע הפרדת הכביש והעבודה תסתיים  -553יג. כביש 

 .2015לקראת סוף חודש אפריל 
בתרגיל מל"ח שהתקיים במועצה, המבקרים מטעם משרדי הממשלה השונים ומפיקוד  -יד. תרגיל מל"ח

המכלולים השונים. צוות צח"י נג"ה תירגל תרחיש בנפרד. ההתארגנות של  העורף היו מלאי הערכה לתפקוד
הצוות ראויה לכל ההערכה. המשימה שלנו כמועצה לדאוג לכך שרמת הצח"י ביתר ישובי המועצה תהיה 

 דומה לרמת הצח"י בישובי נג"ה.
בנושא המועצה ממשיכה להיות חדשנית ומתקדמת  -טו.מערכת הפעלה חדשה באוטובוסים הצהובים

הסעות תלמידים. לאחרונה עודכנה מערכת חדשה וניסיונית עם חיישנים מסביב לאוטובוס שאמורה לזהות 
 תלמידים בקרבת האוטובוס. המערכת תתרום להגברת בטיחות התלמידים.

בפני  2015הועדה הציגה את חלוקת מסגרת התקציב המוניציפאלי לשנת  -טז. תקציב הועדה המוניציפאלית
"ר ועדים ומזכירי הישובים. ראש המועצה מודה לועדה ולעומד בראשה רוני שרפי, על העבודה פורום יו

 הפורייה שנעשתה לטובת שיפור השירותים המוניציפאליים בישובים.
נשלח לעיון החברים. דיון בנושא יתקיים בהמשך להחלטת המליאה  -2014יז. דו"ח רבעוני אחרון לשנת 

 .2015בחודש מאי 
במסגרת ההסכם עם היזמים על כל חילופי בעלי מחזיקי  -בית חולים סיעודי בפארק השרון -דטייח. פרופנ

המניות, יש צורך באישור ראש המועצה. נעשתה אלינו פנייה בנושא, ובבדיקה של החברה הכלכלית והיוע"מ 
 של המועצה, הוחלט כי אין מניעה להעברת המניות לרוכשים.

 התקבלה לנושא זה אינה מפורטת מספיק.הערת חברים: חוו"ד המשפטית ש
החלטה: המליאה מסמיכה את ראש המועצה לבדוק ביסודיות עניין זה ובהתאם לחתום על האישור, בכפוף 

 לבדיקת נאותות שתתבצע.
נבדקת האפשרות מול המינהל להשיב את התכנית למינהל לשיווק רגיל, במקביל הציע  -יט. מרכז תחבורה

 יה בחזרה את מרכז התחבורה תמורת הוצאותיו והשקעתו במקום.היזם למועצה לקבל ליד
 ראש המועצה יבחן את ההצעה ובמידת הצורך הנושא יובא שוב לדיון. 

כ.החלטה: לבקשת חברים, המועצה תפנה ליוע"מ לקבלת הנחייה באשר להלימה בין השינויים בארנונה, בין 
 ושא זה באחת מישיבותיה הקרובות. המועצה והועדים המקומיים וכן המליאה מבקשת לדון בנ

ראש המועצה ביקר במחנה פסח אשר משתתפים בו למעלה מאלף חניכים.  -כא. מחנה פסח בני המושבים
 המחנה אורגן למופת. ראש המועצה נהנה מחוויה ובילוי עם בני הנוער.

 . הצגת עמותת הספורט2
 

 מותה. הערות חברים: חברי עמותת הספורט הציגו מצגת המפרטת את פעילות הע
 העמותה מרכזת את פעילותה בעיקר בגוש הדרומי. -חסרה פעילות בגוש הצפוני•
 הקבוצה הבוגרת חשובה לרצף ההתפתחותי בתחום הספורט התחרותי.•
 60%ראש המועצה מבקש לחבר את ועדת הספורט של המועצה לעמותת הספורט ולשאוף לכך ש •

 .משחקני הקבוצה יהיו תושבי המועצה
 ניתן לעשות שותפויות עם רשויות שכנות לפיתוח מתקנים כפי שמתוכנן עם קלנסוואה.•
 יש להכין תכנית לספורט שתכלול גם את הגוש הצפוני.•
 מדוע יש צורך גם ביחידת ספורט וגם בעמותת ספורט?•

ה כזו התייחסות ראש המועצה: רוב חברי העמותה הינם מתנדבים, פרט למנהל התפעול. הקמה של מחלק
 במועצה תעלה הרבה יותר מתמיכת המועצה בעמותה.

 הצעת חבר למנות את יו"ר ועדת הספורט כיו"ר העמותה.•
התייחסות ראש המועצה: מנהלת יח' הספורט במועצה היא האחראית על פעילות הספורט בכל המועצה. 

ן העמותה למועצה יו"ר ועדת הספורט מוזמן להשתתף בכל ישיבות העמותה ורצוי שיהא איש הקשר בי
 בתחום הספורט.

 החלטות המליאה יועברו אף לחברי עמותת הספורט.

 16-2015תכנית השקעות -. אישור והגדלת תברי"ם3
 

התקבלה בקשת החברים להמציא נתונים כספיים טרם אישור תכנית ההשקעות. היות והבקשה הגיעה ביום 
הישיבה לא הייתה האפשרות להכין לדיון זה. במסגרת תכנית ההשקעות קיימת תכנית לטיפול במתקני 

הקמת הספורט הכוללת חיפוי מגרש הספורט בבי"ס בכר רוסו, והקמת אולם ספורט בבי"ס לב הפרדס ו
 מגרשי כדורגל בשלושה ישובים במועצה. 

 היטלי ההשבחה מהפרויקטים השונים כגון מקב"ת ינוב. -המקורות הכספיים לתכנית הינם ממקורות הרשות
 פירוט הנתונים הכספיים ישלחו לחברי המליאה. 



 
 תב"רים:

 תב"רים חדשים:
 אושר -אש"ח 400 -.תב"ר לצורך טיפול בקרינה המייננת במוס"ח1
 ערות חברים:ה

 המליאה סוברת שיש לבצע בדיקות מקיפות יותר מאלה שנעשו
התייחסות ראש המועצה: נבחן זאת עם היועץ לנושא הקרינה שביצע את הבדיקות בבי"ס בין ההדרים 

 ובבי"ס בכר רוסו.
 
 אושר -אש"ח 500שיפוץ מבנים ותשתיות  -.טיפול בתשתיות בבי"ס בכר רוסו2
 אושר -אש"ח 500 –.שיפוץ משרדי המועצה 3
 אושר -אש"ח 100 -.ממ"ד שפ"ח4
 

 שינויים בתב"רים:
  ₪ 80,383תוספת ע"ס  -מועדון תנובות 1016תב"ר •
  ₪ 47,756תוספת ע"ס  -בתי עלמין 1143תב"ר •
  ₪ 15,803תוספת ע"ס  -מחשוב מועצה 1147תב"ר •
  ₪ 148,186תוספת ע"ס  -משרדי המועצה 1149תב"ר •
  ₪ 25,035תוספת ע"ס  -ון ינובמועד 1154תב"ר •
  ₪ 3,616תוספת ע"ס  -כיכר עזריאל 1161תב"ר •
  ₪ 9,111תוספת ע"ס  -מיני פיץ' הדר השרון 1169תב"ר •
 ₪ 55,610תוספת ע"ס  -אולם ספורט דרור 1173תב"ר •
 ₪ 33,562תוספת ע"ס  -ספרית אור השרון 1183תב"ר •
 ₪ 77,968תוספת ע"ס  -מקוואות 1192תב"ר •
 ₪ 307,926תוספת ע"ס  -2013בדק בית  1220תב"ר •
 ₪ 100,000תוספת ע"ס  -מחשוב משרדי המועצה 1225תב"ר •
 ₪ 114,880תוספת ע"ס  -במה לב הפרדס 1232תב"ר •
 ₪ 100,000תוספת ע"ס  -ממ"ד שירות פסיכולוגי ותחבורה 1255תב"ר •

 
 ישנה רשימה של תב"רים שהסתיימו: -סגירת תב"רים

 מקווה שער אפרים  981תב"ר •
 פרויקט ביוב  1022תב"ר •
 עין שריד -כביש מקשר עין ורד 1050תב"ר •
 תשתיות עין שריד 1089תב"ר •
 תחנות הסעות 1100תב"ר •
 פיתוח בר קיימא 1104תב"ר •
 כיכר ינוב 1110תב"ר •
 מועדון עין שריד 1114תב"ר •
 מועדון תנובות 1118תב"ר •
 אתר קרוואנים 1127תב"ר •
 כביש תל מונד חרות  1133תב"ר •
 מעבדות קרית חינוך 1141תב"ר •
 בטיחות בתעבורה 1144תב"ר •
 אזור תעשיה תנובות 1146תב"ר •
 מועדון לחבר בני דרור 1152תב"ר •
 מגרש ומועדון צור משה 1165תב"ר •
 מערכות כיבוי אש 1176תב"ר •
 מועדון לקשיש פורת 1193תב"ר •
 הדריםשלב ב' בין ה 1203תב"ר •
 התאמות מבנה חינוך 1206תב"ר •
 הקמת מועדון שכטרמן 1207תב"ר •
 גרור מים 1212תב"ר •
 בסיס מתמי"דים 1213תב"ר •
 רכישת רכב לקב"ט  1214תב"ר •



 בדיקות מתקני ספורט 1221תב"ר •
 קרית חינוך דרור 1224תב"ר •
 רכב סייר בטחון 1227תב"ר •
 הלוואת אוצר 1228תב"ר •
 טיחות מוס"ח ב 1233תב"ר •
 כביש גישה חרות 1246תב"ר •
 מועדון צור משה 1253תב"ר •
 תנובות -כיכר ינוב 1254תב"ר •

 
 החלטה: אושר

 
 יש לבצע סקר במבנה הנוער בישובים. -הערת חבר

 יבוצע במסגרת סקר נגישות שהוחלט עליו בתקציב הועדה המוניציפאלית. -התייחסות סגן ראש המועצה

 דת ביקורת תנובות. אישור וע4
 

 אושר -החבר אלי צור -אישור חבר ועדת ביקורת למושב תנובות

 . אישורים שנתיים והסמכות ועדים מקומיים5
 

 בה אושרו צווי מיסים, תקציבים ואגרות שמירה לועדים המקומיים. 30בהמשך לישיבת מליאה מס' 
  ₪ 120,000 -יעף

  ₪ 1,050,063עין שריד 
  ₪ 5,591,548צור משה 

  ₪ 652,000פורת 
  ₪ 2,853,775נורדיה 

 
 .30המליאה מאשרת הסמכות לועדים אלו במתכונת ההסמכה במליאה מס' 

 החלטה: אושר

 . הרמת כוסית6
 

ראש המועצה מאחל לחברי המליאה, לבני משפחותיהם לתושבי לב השרון ולכל  -הרמת כוסית לכבוד הפסח
 בית ישראל חג שמח!

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל גוב, מילי יפרח, סמדר  מכותבים:

 חברה כלכלית, עירית גז -קרן 
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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