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 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 19:00-19:30יום ב'  2015פברואר  16 יך:תאר

 בבית המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אלי אטון, אמנון בטיה , יוסי נחמני, ינון עמרם,  משתתפים:
יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון 

 דביר, רן להב , שלמה ברק, רותם 
 אילן גיא, ארנון מינס , יהודה גטה חסרו:

ירון בלנרו, מאיר שביט, משה שטיגליץ, סרג'יו וולינסקי, פנינה  משתתפים נוספים:
 הדרי, רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד -אמויאל משה , רונית רופא

 חוק עזר לסלילת כבישים, חוק עזר לתיעול קבצים מצורפים: 

 . דוח ראש המועצה1
 

סורה א. המליאה מביעה הערכה ותודה לרב"ש בני דרור אזולאי דרורי על עבודתו המ
בתחום הבטחון במושב בני דרור וחלקו בסיכול אירוע פלילי בישוב. במעמד זה נמסרה 

 לרב"ש תעודת הערכה.
 ב. איחולי בריאות ורפואה שלמה לחבר אבי קטרי 

ג. במעמד שר הפנים הוענק למועצה האזורית לב השרון פרס ניהול תקין לשנים 
2013/2014 . 

המועצה לקראת סיום הטיפול בליקויי  -היסודיים ד. בדיקות קרינה מייננת בבתי הספר
 קרינה מייננת בתחום מוסדות החינוך. 

ה. במסגרת אירוע "יום המשפחה" בבי"ס בין ההדרים, הגיע לביקור נשיא המדינה 
 רובין ריבלין ורעייתו, כסב לאחת מילדות החט"צ.

ת הוד השרון ו. מהנדס המועצה סרג'יו ולינסקי הודיע על התפטרותו ומעבר לעיריי
 בתחילת חודש מרץ.

הערת חבר: עלות שכר של מהנדס למועצה בשנה זו כחצי מש"ח, כול עלות מעביד. יש 
לחשוב כיצד ניתן להצמיח אנשים צעירים לתפקיד, מה גם שראש המועצה הינו בר 

 סמכא בנושא תכנון ובניה ולכן ניתן להסתפק במהנדס נתחיל ששכרו יהיה נמוך יותר.
ראש המועצה וסגנו: השכר המשולם הינו במסגרת שכר בכירים ומאושר ע"י התייחסות 

משרד הפנים. תנאיי הסף למהנדס המועצה קבועים בתקנות ונדרשות מספר שנות 
ותק וניסיון מצטבר כדי לאשר מהנדס מועצה לרשות בגודל שלנו . כמו כן, קשה מאוד 

 למצוא אנשי מקצוע בתחום זה.
הנדסים צעירים הינה בעייתית ויכולה להפלות לרעה הערת היוע"מ: ההגבלה למ

 מהנדסים מבוגרים.
הערת חבר: האם המעבר של המהנדס להוד השרון הוא רק בשל רצונו להתקדם, או 

 שישנן סיבות נוספות?
התייחסות ראש המועצה: המהנדס הגיע אלינו מעיריית רמת השרון ולפי הנאמר לנו 
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 רצונו להתקדם. על ידו, המעבר להוד השרון הוא בשל
 ז. המועצה פרסמה מכרז לקבלת יוע"מ חיצוני למועצה

ראש המועצה מעורב בהעתקת קו החשמל. החלופה שנבחרה ע"י  -400ח. קו חשמל 
. יש לבדוק את הקרבה של מושב משמרת לקו זה. 4המועצה הארצית הינה על כביש 

בישיבת המועצה  הקו יעבור בהמשכו בין פרוטיאה לבני דרור. ראש המועצה הבהיר
 הארצית בה לקח חלק, שהדרך היחידה למעבר קו זה היא רק באופן טמון קרקע.

ט. שאלת חבר לעניין הסכם נתניה לב השרון שפורסם בעיתון ידיעות נתניה בסופ"ש 
הידיעה שהתפרסמה בעיתון חזרה על מה שדווח  -התייחסות ראש המועצה -האחרון

 במליאה ואין חדש בהסכם זה.
חב' אורייטק זכתה במכרז במועצה ובין יתר הדברים  -ררות עם אורייטקי. בו

שהתחייבה אליהם היתה מערכת לניהול ועדה לתכנון ובניה. בעת המכרז טענו שיש 
להם מערכת כפי שנדרש, אולם בפועל התברר כי המערכת שלהם אינה מתאימה 

 לעבודת הועדה.
ה מוכנה לשלם עבור הדברים המועצה מוכנה לשלם עבור מה שהתקבל בפועל ואינ

שטרם התקבלו. במסגרת מו"מ עם היוע"מ של שני הצדדים הוחלט לבחור בהליך של 
 בוררות לבירור הנושאים השנויים במחלוקת.

 הערת חבר: מדוע נבחר הליך בוררות ולא בימ"ש
 בשנית יחד עם היוע"מ המלווים אותנו. ניתן לשקול זאת -התייחסות ראש המועצה

כתיבת הפרוטוקולים אמורה להיעשות באופן תמציתי עם פירוט  -יא. רישום פרוטוקול
 הנושאים שעל סדר היום ועם ההחלטות שהתקבלו בכל נושא. 

 הערות חברים: 
 במידה וישנם חברים המעוניינים שהערתם תצוין עם שמם, יוכלו להעלות זאת.•
כבת כפי שהיתה בישיבת המליאה האחרונה, ישנה ציפייה שהערות בישיבה מור•

, לפי התיקון 30החברים יובאו באופן מפורט יותר. מבקש לתקן את פרוטוקול מס' 
 שנשלח.

, הפרוטוקול יתוקן עפ"י הערותיו של 30החלטת ראש המועצה ספציפית לישיבה מס' 
 החבר רונן סלטון כפי שנשלחו.

 קשתי לקבל את תוצאות בדיקות הקרינההערת חבר: טרם נענתה ב
התייחסות ראש המועצה: תוצאות הבדיקה מפורסמות באתר המועצה ואתרי בתי 

 הספר
הערת חבר: מבקש שהפרוטוקולים יכתבו בתורה תמציתית, ישלחו תוך שבוע וישיבות 

 המליאה יוקלטו.
 התייחסות ראש המועצה: אין חובה להקליט ישיבות מליאה.

 
יור של רשות המים בתחום המועצה. חבר המליאה רותם דביר מכפר יב. התקיים ס

הס, אירח את חברי המשלחת במשק דביר והצליח לרגש אותם בדבריו לגבי המשך 
 דור החקלאים בלב השרון.

 יג. חברי המליאה מוזמנים למסיבת פורים המאורגנת ע"י המועצה וועד העובדים.
מנכ"ל מי לב השרון  -ע"י איציק להביד. שאלת חבר לגבי מכתב לתושבים שנשלח 
 ומאיר שביט גזבר המועצה לנושא חיוב המים.

 התייחסות ראש המועצה: אנו פועלים עפ"י החוק ולא ניתן לשנות זאת.

 . חוקי עזר2
 

לאחר שחוקי העזר לתיעול וסלילת כבישים נשלחו למשרד הפנים, עו"ד מלמד 
 לכלול את נושא המחסנים הביתיים.האחראית על הנושא במשרד הפנים קבעה כי אין 

 חוק העזר המתוקן מצורף לפרוטוקול.
 ראש המועצה הוסמך לטפל בכל הדרוש לשם אישור חוק העזר.

 מאושר -החלטה

 מנהלי מחלקות -. רכבים3
 

 רכב למבקר פנים של המועצה 
 רכב למנהלת מח' רווחה ושירותים חברתיים
 רכב למנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים

 חלטה: אושרה



 מנהל מחלקת תחבורה -. שכר בכירים4
 

למנהל מח' התחבורה וקצין  50%המליאה מתבקשת לאשר שכר בכירים בגובה 
 הבטיחות בתעבורה מר יוסי דיין אשר זכה במכרז לתפקיד זה.

 50%החלטה: מאושר שכר בכירים בגובה 

 מתנות ראש הרשות וסגנו -. חוזר מנכ"ל5
 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  -המועצה וסגנו עפ"י חוזר מנכ"לנוהל מתנות ע"י ראש 
ראש הרשות המקומית וסגנו יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות  8/2009הפנים 

לרכישת מתנות לאירועים אליהם הם מוזמנים מתוקף תפקידם עפ"י הסכומים 
 והתעריפים המפורטים בחוזר.

להסמיך את ראש המועצה  חוזר המנכ"ל בנושא נשלח לעיון החברים והם מתבקשים
 וסגנו להחליט גבי אופן הענקת השי.

 החלטה: מאושר

 מש"ח  1. אישור תב"ר 6
 

מל"ש עבור הקמת מערכת מידע גאוגרפי לועדה המקומית לתכנון  1אישור תב"ר ע"ס 
 ובניה.

 מאושר החלטה:

 . אישורים שנתיים והסמכות לועדים מקומיים7
 

אושרו צווי מיסים וניתנה הסמכה לישובים, בה  30בהמשך לישיבת מליאה מס' 
 מאושרים גם הישובים הבאים:

 כפר יעבץ
 עזריאל 

 ינוב
 הערת הגזבר: ישנם ועדים שטרם הגישו את כל החומר הנדרש

הערת חבר: מעיר על עיכוב העברת כספים לועדים המקומיים בשל אי השלמת 
 החומרים הנדרשים

 ש לבדוק סוגיה זו ולהעביר התייחסותו התייחסות ראש המועצה: מבקר הפנים מתבק

 . שונות8

 
 

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

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

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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