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 . דו"ח ראש המועצה1

 
 ליהודה גטה להולדת הנכד א. ברכות

ראש המועצה הוזמן לישיבת מליאת מועצה מקומית תל מונד. במסגרת זו ביקש  -ב. בית עלמין משותף תל מונד
להמשיך ולקיים את שיתוף הפעולה בבית העלמין המשותף. מליאת מועצה מקומית תל מונד ידונו בנושא ויחזירו 

 תשובה.
ם בכביש. בימים הקרובים תתבצע הפרדת הכביש והעבודה תסתיים בעוד מע"צ טרם סיימו עבודת -553ג. כביש 
 כחודש.

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

 קון הליקויים. הצוות העביר א! ת התייחסותו למבקר המדינה.המועצה הקימה צוות לתי
 הסתיים מכרז לפינוי זרמי פסולת ייעודיים ולהרחבת מערך המחזור בישובים. -ה.זרמי פסולת ייעודיים

לאור הערות החברים בעקבות ישיבת המליאה, בה נדון הנושא, בחן ראש המועצה את  -ו.מוקד בטחוני ומוניציפאלי
יחד עם קב"ט המועצה ששם את הדגש על הצורך בסייר שטח שייתן מענה בטחוני ומוניציפאלי בשעות  עניין המוקד

בהן הפקחים לא עובדים והמוקד המועצתי מופנה לקישורית. הסייר אמור לתת מענה ופתרונות לנושאים שונים 
 ובניהם: גלאי עשן, אזעקות במוסדות חינוך וכו'.

 וכה תתן את השירות למוקד.במסגרת המכרז שהתקיים החברה הז
 אפשרות נוספת שנבחנה, שהמוקד יפעל בבית המועצה.

 ראש המועצה ביקש מיו"ר ועדת הבטחון ומהועדה המוניציפאלית לבחון מחדש את הנושא המוניציפאלי.
  הערות חברים:

 ץ.במיקור חו 24/7אין צורך להשקיע במוקד בבית המועצה. ההמלצה: להתקשר למוקד שיתן שירות • 
 ברוב הישובים יש סייר ישובי שנותן מענה לנושא הבטחוני• 

 
החלטה: הנושא יבחן מחדש במסגרת ועדת הבטחון והועדה המוניציפאלי, יחד עם אנשי המקצוע במועצה. יש ללמוד 

את המשמעויות של הנושא ובמידה ויוחלט על הקמת מוקד מוניציפאלי, לתק! צב זאת בהתאם. הועדות תבאנה 
 למליאה.המלצתן 

בתרגיל מל"ח שהתקיים במועצה, המבקרים מטעם משרדי הממשלה השונים ומפיקוד העורף היו  -ז. תרגיל מל"ח
מלאי הערכה בתפקוד המכלולים השונים. צוות צח"י נג"ה תרגל תרחיש בנפרד. ההתארגנות של הצוות ראויה לכל 

י המועצה תהיה דומה ברמת הצח"י בישובי ההערכה. המשימה שלנו כמועצה לדאוג לכך שרמת הצח"י ביתר ישוב
 נג"ה.

 ועדה אחת סיימה את עבודתה וכעת פועלת ועדה שנייה. -צורן -ח. ועדת גבולות קדימה
ראש מועצה מקומית קדימה צורן מבקש את אזור התעסוקה פארק השרון מנימוקים שונים. העיקרי שבהם העברת 

 הישוב צורן לקדימה, ללא אזור תעסוקה.
קיבלה מכתב ממשרד הפנים לגבי עדכון מפת הגבולות, אזור התעסוקה נכלל בפנים. ראש המועצה פעל המועצה 

 ללא לאות בנושא והמכתב הינו בהתאם בסיכומים שהתקבלו בועדת הגבולות הראשונה.
 .29/3/15נשלחו הזמנות לחברים. הטקס יתקיים בתאריך  -ט. טקס חנוכת בריכת החורף לב השרון

אוטובוסים  30נמשכת מסורת צעדת לב השרון ביוזמת ובארגון מחלקות המועצה השונות.  -8שרון מס' י. צעדת לב ה
הסיעו את בתי הספר היסודיים ואת המדריכים מקרית חינוך דרור. הצעדה התקיימה בקטע בדרך! הלב. נושא 

 ההסעות ארך יותר זמן מהמתוכנן, מעבר לכך הצעדה התבצעה באופן יוצא מן הכלל.



ציון דוד מנהל היח' לאיכות הסביבה עובד מצטיין של המועצה  -טקס עובד מצטיין של מפעל "ידיעות אחרונות" יא.
 , קיבל את אות נשיא המדינה בטקס שהתקיים בבנייני האומה.2014לשנת 

המועצה ממשיכה להיות חדשנית ומתקדמת בנושא הסעות  -יב. מערכת הפעלה חדשה באוטובוסים הצהובים
. לאחרונה עודכנה מערכת חדשה וניסיונית עם חיישנים מסביב לאוטובוס שאמורה לזהות תלמידים בקרבת תלמידים

 האוטובוס. המערכת תתרום להגברת בטיחות התלמידים.
 התקבל אישור ממשרד הפנים לרישום חוקי העזר ברשומות. -יג. חוקי עזר לתיעול וסלילת כבישים

תושבים הופקה חוברת המרכזת את כל שירותי המועצה על כל מחלקותיה לרווחת ה -יד. חוברת שירותי המועצה
 ודרכי ההתקשרות עם עובדי המועצה. החוברת הופצה בתיבות הדואר של התושבים.

 חו"ד משפטית-. רב ינוב2
 

התקבלה פנייה מועד מקומי ינוב, בבקשה להעביר את הרב מתפקידו. פנייה זו הצטרפה לפניות נוספות של תושבים 
בינוב והופנתה אל המועצה כמעסיקה ישירה של הרב. המועצה פנתה למשרד הדתות אש! ר העביר את הנושא 

לטיפול הרשות. בהתייעצות עם היוע"מ של המועצה וועד מקומי ינוב, הוחלט להקים ועדה ציבורית לבחינת הנושא. 
ות. בשל מאבקים רבים,ופניות הועדה כללה את הרב זמל, נציג ממרכז המועצות האזוריות, נציג משרד הדת

מגורמים שונים, ובשל המאבקים בתוך היישוב הועדה מצאה לנכון לסיים את עבודתה. הנושא עבר לקבלת חו"ד 
משפטית, במסגרתה הומלץ על נקיטת הליכים לפי חוק הרשויות המקומיות )משמעת( ומינוי חוקר משמעתי לבדיקת 

 הטענות בשלב זה.
 ת המלצת היועץ המשפטי למועצה והוחלט לפעול בתיאום ועפ"י הנחיותיו.החלטה: ההנהלה מאמצת א
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ועדת כספים קיימה מס' דיונים בתכנית ההשקעות. התכנית מתייחסת לנושאים כלליים של המועצה, למוס"ח 
 .₪מיליון  86-ל סכום של כולישובים. הפרויקטים השונים עתידים להתבצע בטווח של חמש שנים ועומדים בסה"כ ע

התכנית מתבססת על מקורות מימון מהיטלי השבחה בפרויקטים שונים. לצד הפרויקטים נקבעו סדרי עדיפויות וחלק 
 מהפרויקטים אף אושרו במליאה.

מגרשי כדורגל בישובים חרות, נג"ה ועין שריד. כמו כן, נבחנת האפשרות להקמת מגרש! משותף בניצני עוז  3הקמת 
 תוף קלנסווה וכן מגרש בתנובות שהוא חלק מהתחייבות החק"ל למושב תנובות.בשי
 

 הערות חברים: מבקשים לשנות את הדירוג לצד הפרויקטים בישובי המועצה ובמוסדות החינוך.
 החלטה: הדירוג יקבע בהתאם לתקציב הקיים.
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