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 בניין המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אילן גיא, ינון עמרם, יצחק יצחק, ירון אביב, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני שרפי  משתתפים:
  , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב

אלי אטון, אמנון בטיה , ארנון מינס , יהודה גטה, יוסי נחמני, רוני פרידמן פלומן, שוקה  חסרו:
 כרמלי, שלמה ברק

  אמויאל משהמאיר שביט, פנינה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
.הוזמנה בפני המליאה הגב' ציפי נחשון גליק מנהלת השרות לנוער וצעירים במצבי סיכון במשרד 1

.על 2017הרווחה והשירותים החברתיים, להוקיר את זכייתה בפרס משרת ציבור מוביל לשנת 
  פועלה להקמת תכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון ותכנית יתד,

פעילותם של המצטיינים בתחום החברתי הקהילתי מתיכון דרור: נועם ג'ופי .המליאה מוקירה את 2
מינוב אשר יזמה והקימה את פרוייקט "שרשרת" בשיתוף פעולה עם רכזת הקשישים בישוב, מח' 

הרווחה והמחלקה לנוער וחינוך משלים. מטרת הפרויקט חיבור בין בני נוער וותיקים. אורי לוטן 
פיים של קרמבו , מדריך חונכים בסניף כנפיים של קרמבו בלב השרון צוות מוביל בכנ–מכפר הס 

 ובמקביל פעיל בבני המושבים.
. כנס לב השרון החמישי לזכרו של יצחק ישועה)שייע( יעסוק בתחום המאבק על השטחים 3

הפתוחים ותפקיד המרחב הכפרי במציאות החדשה. וזאת בשל המגמה המסתמנת לסיפוח שטחים 
בהשתתפות אביגדור  12/7/17ריות לישובים סמוכים. הכנס יתקיים בתאריך מהמועצות האזו

 יצחקי, החברים מוזמנים.
 נושא ההלוואה טרם הסתיים ונמצא בטיפול.–.עדכון בנושא החכ"ל 4

הדירקטוריון וועדת הביקורת עודכנו בנושא החוזים עם האדריכל אסבן ולגבי נחיצות החכ"ל עדיין 
 דיקת הנושא וזאת בשל העדר תקציב למימונו.לא נשכר יועץ חיצוני לב

 מדוע המועצה לא מתקצבת את עלות היועץ מתקציבה? –הערת חבר רונן סלטון
התייחסות ראש המועצה: המועצה תבחן את האפשרות לפי יכולותיה הכספיות. בקשת חברים: 

 לקבל בכתב את חוו"ד של היועץ המקצועי.
  ברים את חו"ד כמו"כ ישלח פרוטוקול ועדת הביקורת.החלטה: סגן ראש המועצה ישלח לעיון הח

ראש המועצה דיווח על אירוע חמור וחריג בכפר הס. הגננת  -. אירוע חריג בגן רקפת בכפר הס5
הכניסה את הילדים בסוף היום לריכוז בגן וילד אחד נשכח ישן בחצר, מוסתר מעיניהם של הגננת 

יחד עם משרד החינוך בכל הדרכים כולל שימוע  והסייעת. המועצה טיפלה באופן מיידי בנושא



  לסייעות ושימוע לגננת שנערך ע"י משרד החינוך.
למועצה יש זהות אינטרסים עם מ.א. עמק חפר לגבי העתקת  –. שדה התעופה חלופי להרצליה 6

שדה התעופה לתנובות/ עין ורד ובית הלוי ולכן המועצה מעוניינת לקדם שת"פ עם עמק חפר 
נגדות משותפת. בנוסף תפעל המועצה בשני ערוצים נוספים: הערוץ הציבורי והערוץ והגשת הת

עליו כבר דווח בעבר לשיתוף ראשי הרשויות בשרון. בהליך זה ישכרו שירותיה של העו"ד ענת בירן 
 המומחית לתחום והחלוקה בתשלום תהיה בין כל הרשויות שיביעו הסכמתן.

בהשתתפות תושבים מכל ישובי המועצה. יו"ר הועדה יהיו  בערוץ הציבורי, תוקם ועדה ציבורית
נציגי הישובים עין ורד בגוש הדרומי ותנובות בגוש הצפוני. הועדים המקומיים של עין ורד ותנובות 

 ₪ 100000ימנו יו"ר מטעמם ויובילו ערוץ זה. לצורך מימון הפעילות תקצה המועצה סך של 
 מתקציב הועדה המוניציפאלית.

ועדה ששר הפנים החליט להקים שתכהן באופן קבוע ולא אד הוק כפי שהיה  –גיאוגרפית . ועדה 7
 עד כה.

גבי מימון, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, מכהן כיו"ר הועדה הגיאוגרפית של מחוז מרכז. בקשות 
מ.מ. קדימה צורן הוגשו לועדה הגיאוגרפית ובין הבקשות מ.מ. קדימה צורן מבקשת לדון גם 

ור התעסוקה פארק השרון לתחום שיפוט קדימה צורן. כמו"כ מ.מ. קדימה צורן הגישו בהעברת אז
  ערעור לעניין כביש היציאה מקדימה, הערעור נדחה וכעת הוגשה עתירה מנהלית.

הגב' גילה ציטרון המנהלת הנוכחית,  –. נבחרה מנהלת חדשה לביה"ס הממלכתי הדר השרון 8
חק, המינוי של המנהלת החדשה, עדיין לא פורסם באופן רשמי זכתה במכרז לניהול ביה"ס בבית יצ

  ומי שנבחרה במכרז הוא שונית לאופר זילברמן מורה בביה"ס.
ת אדמנסטרטיבי/ת לק.ח. דרור במקום אביגדור \. במכרז לאיתור סגן/ית מנהלת הקריה ומנהל9

 ם בקרית החינוך.טפר שפרש לגמלאות, נבחרה במכרז הגב' לאה רוזנשטוק שמילאה מס' תפקידי
 . ראש המועצה דיווח על מסיבות סיום והיערכות לקיטנות של המועצה.10
  . לבקשת החברים, יקבע מועד חדש לסיור בביה"ס לחנ"מ "שירת הלב".11
התכנית עוסקת בגדילת תל מונד על חשבון שטחים מישובי המועצה.  -. תכנית מתאר תל מונד12

ר הס, עין ורד ובני דרור. המועצה מתנגדת להיקפים הגדולים סיפוח שטחים מהישובים: חרות, כפ
 של סיפוח השטחים ותפעל לצמצום היקף השטחים.

.בשבוע הבא ידון בולנת"א שינוי בתכנית מתאר אילנות ועיקרו קידום תכנית מפורטת. ישמעו 13
 התנגדויות ולאחריהם התכנית תובא לאישור.

דגן, ניצולי שואה מישובי המועצה ובני נוער משכבה ט'  בהנחיות עזרא ועירית –.תאטרון עדות 14
בקרית חינוך דרור , עבדו יחד במשך כל השנה על המחזת הסיפורים האישים של הניצולים. את 

 הפרוייקט ליוו המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת החינוך במועצה.
 יותר.נוצר קשר מיוחד בין הנערים והנערות והקשישים. הערב היה ערב מרגש ב

 . המלצת שר הפנים להנחה בארנונה2
 

 אימוץ המלצת שר הפנים להנחה בארנונה לעסקים. –הנחה בארנונה 
 -מאושר-

 . דו"ח רבעוני ראשון3
 

התייחסות ראש המועצה לטיפול בתקציב גני  –לשאלת החבר רונן סלטון  –דו"ח רבעוני ראשון 
 ביר את הכסף למועצה. הכסף טרם התקבל.הילדים ,התקבלה החלטת משרד החינוך להע

נושאים נוספים בטיפול משרד החינוך ובדיקתו: הגדלת מס' האוטובוסים הצהובים שהמועצה זכאית 
 להם. וסיוע משרד החינוך בתקצוב המועצות האזוריות למלווים בהסעות לחינוך המיוחד.

 תחילת שנת הלימודים.להתעדכן בנושא התקציב של גני ילדים ב -לבקשת החבר רונן סלטון
  התייחסות גזבר המועצה, מאיר שביט לדו"ח הרבעוני

הדו"ח נשלח במייל לעיון החברים. התוצאה של הרבעון הראשון דומה לרבעון הראשון בשנה 
 הקודמת. חשוב לשים לב למספר נושאים חריגים בדו"ח :

חד צדדי את עבודתם  קיימת מחלוקת עם הקבלן שהחליף את מפעת )אשר הפסיקו באופן –אשפה 
במועצה(. המחלקות דנה בנושא תוספת המע"מ. לגרסת המועצה המחיר שנקבע הינו פאוושלי 



וכולל מע"מ ולגרסת החברה לסכום שנקבע יש להוסיף מע"מ. מסתמן פתרון לפשרה והמשמעות 
 תוספת עלות לא מתוקצבת לסעיף האשפה.

 זאת בשל אי שליחת קנסות ברבעון הראשון.ירידה בהכנסות בגבייה של הקנסות מאכיפת חנייה ו
 סעיף הסעות מחלקת תחבורה אף הוא בחריגה,אם כי החריגה עונתית.

הנתונים המוצגים אינם ברורים דיים להבנת תמונת המצב וקבלת כלים  –הערת חבר רן להב 
 להבנת התקציב, מבקש שהתקציב יהיה לינארי אבל הדיווח למליאה עפ"י חלוקה שתואמת למועד

 ההוצאות ולא באופן לינארי.
הכנת תקציב שאינו לינארי גוזלת זמן רב והשקעה גדולה להכנה מידי רבעון זמן  -גזבר המועצה

 שחסר לו.
סביר להניח כי ביולי יתברר סעיף ההסעות ולאחר שיתקבלו כל החשבוניות  -הערת חבר סלטון

 ת.לסעיף הזה ניתן יהיה לנתח את הכלכליות של ההוצאות וההכנסו
 ההערות נרשמו וייבדקו. -התייחסות ראש המועצה

 2018. צו המיסים לשנת 4
 

. בצו המיסים שנשלח לחברים נבחנה הוספת 2018לשנת  2.18%חוק ההסדרים קובע של העלאה 
 שני סיווגים חדשים לאזור ב' ולאזור ג' .

המשפטיים, הסיווגים  בבדיקה משפטית שנערכה, אין צורך בסיווגים אלה ולכן בהמלצת היועצים
 הללו לא יתווספו לצווי המיסים ולא ישלחו למשרד הפנים,לצורך אישור חריג .

איזור תעסוקה פארק השרון תוגש בקשה להעלאה חריגה עד כדי השוואה לתעריפי  -באיזור ב' 
 קדימה צורן באזור תעשייה זה.

 -מאושר-

 . אישור תב"רים5
 

טוטו וינר והגדלה מקרנות  481,955מיזוג אוויר באולם ספורט דרור הגדלה  1300תיקון תב"ר 
 . ₪ 876,283. סה"כ תב"ר לאישור  ₪ 94,328הרשות 

 -מאושר-

  . הגשת דוחות כספיים של התאגידים העירוניים6
 

 -מאושר

 . פתיחת חשבונות בבנק הדואר:7
 
ה נדרשים לפתוח שני חשבונות בנק חדשים בבנק הדואר בעבור בשל החלפת קבלן ברשות החניי-

 . לקנסות עירוניים אחרים.2לקנסות חנייה  1חברת שוהר: 
 -מאושר-

  אישור שמות רחובות בישוב יעף –. שונות 8
 

לבקשת הישוב ובהתאם לפרוטוקול שהוצג מאושרים שמות הרחובות: עגור, ינשוף, נחליאלי, שחף, 
 ר.עפרוני ודרו

 -מאושר-
 
 

 
 

 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:

 

 נערך ע"י
 מור גז

 


