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מטרת הדיון:
תאריך 26 :מרץ  2018יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אלי אטון ,יהודה גטה ,יוסי נחמני ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,ירון אביב ,עמיר ריטוב ,קובי רייך,
רוני פרידמן פלומן ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שוקה כרמלי
חסרו :אילן גיא ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,משה רז ,רוני שרפי  ,רותם דביר ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד אורן דיאמנט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
.1שינוי מסלול נתב"ג – המסלול לא שופץ מספר שנים והוחלט לשפצו במהלך הקיץ .הלו"ז המתוכנן נקבע
לחמישה חודשים .הרשויות אשר מעליהן עובר מסלול הנחיתה מתאגדות להגשת התנגדות למשך הזמן
המתוכנן ולכך שזה אמור להתבצע בקיץ.
הגיע מכתב בנושא שהועבר לישובים הרלוונטיים.
.2בית הנער עין ורד – בהמשך לעדכון מהישיבה הקודמת ,הוקם בעין ורד צוות היגוי לליווי הנושא.
המועצה יחד עם תושבי עין ורד מתנגדים לקבלת בני נוער שאמורים לחסות בבית הנער במתקן סגור.
המועצה יחד עם נציגי הישוב יפעלו לבדיקת הנושא עם מנכ"ל משרד הרווחה.
הערת החבר סלטון – מבקש לראות את הפרוגרמה לבית הנער.
.3שדה תעופה חלופי להרצליה – הות"ל החליט לקדם חלופה שאינה בלב השרון כחלופה מועדפת.
המועצה ממשיכה בהכנת החומרים ע"י מומחים בנושאים השונים למקרה בו המועצה תדרש להגשת
התנגדויות.
.4תכנית כוללנית – התקבל תקציב ממשרד הפנים להכנת תכנית כוללנית למועצה והיא תכלול את נושא
היחידה השלישית במשקים.
.5ביה"ס של החגים – למרות הקושי בגיוס כוח אדם והסעות למוסדות חינוך .המועצה הצליחה לפתוח את
קייטנת החגים באופן מעורר הערכה ,שר החינוך בנט פתח את הפרויקט הארצי ,בביקור בבית הספר לב
הפרדס.
תודות וברכות למחלקות המועצה השותפות בהצלחת הפרויקט מחלקת החינוך מחלקת גני ילדים
והמחלקה לנוער וחינוך משלים.
.6אירוח תלמידי בית ספר ירדן ,בי"ס הקולט את ילדי העובדים הזרים -ביוזמה משותפת למחלקת נוער
וחינוך משלים ומחלקת גנ"י התקיים יום כיף לתלמידי ביה"ס בחוה בלב בכפר יעבץ.
 .7קמחא דפסחא -כמידי שנה ,גם השנה ,בהובלת סגן ראש המועצה ומחלקת נוער וחינוך משלים
והמחלקה לרווחה וקהילה הוכנו אריזות מזון וחולקו למשפחות מעוטות יכולת במועצה.
.8מזל דגים – כהמשך למסורת המבורכת ,פורום נשים לב השרון עמל וטרח על הכנת מאות ארוחות חג
מבושלות שחולקו למשפחות בלב השרון.
. 9צעדת לב השרון העשירית התקיימה בשבילי דרך הלב ,לתלמידי בתי הספר היסודיים.
 .10מחנה פסח – התקיים השנה ביער בן שמן,
. 11ראש המועצה דיווח על נסיעתו הצפויה לפולין ,כחבר במשלחת מטעם קק"ל בשבוע שלאחר הפסח.
 .2חוק עזר אשפה

עו"ד אורן דיאמנט– לסדר היום צורפו דברי הסבר נוסח חוק עזר ,אמות מידה לפינוי פסולת מעסקים
ותחשיב של יועץ מקצועי לקביעת כמות פינוי פסולת מעסקים .בחודש יוני אישרה המליאה חוק עזר חדש
לפינוי אשפה ופסולת .לאחר אישור המליאה החוק נשלח לאישור משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה.
עד כה התעכב אישור המשרדים בשל העדר אמות מידה בנושא פינוי אשפה מעסקים .לאחר שפורסמו
אמות מידה ע"י משרד הפנים (בשני טקטים) הטמיעה המועצה בעזרת יועץ האשפה של המועצה את
הנוסחה לתוך חוק העזר בכדי להסדיר את ההוראות והכמויות בנושא פינוי הפסולת מעסקים בתחום
המועצה .כמו-כן חוק העזר עודכן לפי הנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
הערת החבר רונן סלטון -מבקש לדעת מה התשלום ליועץ האשפה עבור הסיוע בהכנת חלקו בחוק
העזר.
המליאה מאשרת את נוסח חוק העזר ללב השרון (פינוי פסולת) ,התשע"ח 2018 -ואת התחשיב הנלווה
לו.
חוק העזר המוצע מאושר פה אחד
מאושר- .3דו"ח ממונה על תלונות הציבור
מבקר המועצה ,משה שטיגליץ – הדו"ח נשלח לעיון החברים  .בשנת  2017טופלו  21תלונות .ישנה
ירידה במספר התלונות משנים עברו.
 הדו"ח מאושר- .4אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
ועדת התמיכות המקצועית בחנה את בקשות התמיכה לשנת  2018בהתאם לחוזר מנכ"ל ( 4/2016נוהל
תמיכות) ותבחיני המועצה לשנת  .2018הפרוטוקול נשלח לעיון החברים.
לפיכך ,בהתאם לתקציב המאושר ולפי המלצת ועדת תמיכות מקצועית מחליטה המועצה לאשר את
התמיכות הבאות לשנת :2018
 150,000ש"ח – ספורט -עמותת הספורט לב השרון
 100,000ש"ח – תיעוד אזורי במוזיאונים -מרכז תיעוד תל מונד
 -₪ 225,000מרכז פעילות יום לקשישים (עמותת דורות)
 המלצות ועדת תמיכות מקצועית לשנת  2018מאושרות- .5תקציב ועדים מקומיים
החומר נשלח לעיון החברים.
גזבר המועצה -מאושר תקציב כל הישובים שלא אושרו בישיבה הקודמת בהסתייגויות המפורטות:
גאולים ,₪ 952,000גנות הדר  ,₪ 1,826,557יעף  ,₪ 229,956כפר הס  ,₪ 2,524,000כפר יעבץ
( ₪ 459,000השתתפות המועצה  ,)₪ 50,000נורדיה ( ₪ 4,256,000השתתפות המועצה )₪ 50,000
,ניצני עוז  ,₪ 1,709,000עין ורד  ,2,344,967צור משה ( ₪ 6,000,000תעריף מגורים מאושר ל2018
 ₪ 18.60למ"ר),שער אפרים ₪ 3,898,000
אישור התקציב כולל הסמכת הועדים כפי שפורט בפרוטוקול מספר .68
 .6עדכון היטל שמירה
הועברה בקשתם של שלושה ישובים לעדכון היטל השמירה :כפר יעבץ ,ניצני עוז וצור משה – החומרים
נשלחו למשרד הפנים.
לגבי הנחה לאזרחים ותיקים או קשישים -מאחר והובא לידיעתנו כי אושרה למ.א עמק חפר אפשרות
למתן הנחה לאזרחים ותיקים ,נערך בירור בעניין והובהר שלצורך הנחות נוספות מעבר לאלו שלפי מבחני
הארנונה יש צורך באישור שר ו/או מנכ"ל משרד הפנים .המועצה תפעל אף היא מול מנכ"ל משרד הפנים
לאשר הנחה נוספת לאזרחים ותיקים או קשישים בלב השרון מעבר להנחות הניתנות להן לפי מבחני
הארנונה.
המליאה מתבקשת לקבל החלטה באשר לקבוצת הזכאים לקבלת ההנחה ובאשר לאחוז ההנחה.

רן להב -תשובה זו הייתה צריכה הייתה להתקבל עוד קודם מיועמ"ש המועצה.
התייחסות גזבר המועצה ,מאיר שביט – התשובות שקיבלנו בעבר בנושא זה ע"י משרד הפנים היו
שליליות באופן חד משמעי.
החלטת המליאה  :הנחה בשיעור של  50%לבני  70ומעלה .
החלטה :לאחר שתיבדק השפעת ההנחה על תקציב השמירה של הועדים יועבר עדכון למליאה ,וככל
שהמליאה תחליט על תיקון חוק העזר תעביר המועצה בקשה מסודרת למשרד הפנים לאישור ההנחה
ולתיקון מתאים בחוק העזר ובתעריפי היישובים.
 .7הקדמת אמות מידה פיס 2019-2020
המועצה מבקשת את אישור המליאה להגשת בקשה להקדמת אמות המידה של הרשות לשנים 2019-
 2020לצורך הקמת אולם ספורט בק.ח דרור .עלות הפרויקט הצפויה. 7,900,000 :
מקורות המימון טוטו ווינר, 4,574,320 -פיס הקדמה ,500,000 -מקורות עצמיים .₪ 2,825,680
עבור פיתוח אולם ספורט לב הפרדס תתבקש הקדמה של  ₪ 1,000,000מתקציב של .2019
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את בקשת הקדמת אמת המידה של הרשות לשנים ,2019-2020
כמפורט לעיל.
תב"ר לאישור משרד הפנים יוגש על פי ההחלטה ,המועצה תתחייב לא להתחיל בביצוע אולם ספורט
דרור טרם האפשרות לממן את חלקה מקרנות הפיתוח.
מאושר- .8אישור תכנית אב לשטחים פתוחים
המליאה מתבקשת לאשרר את תכנית אב לשטחים פתוחים אשר הוצגה בעבר בפני המליאה ע"י משרד
לרמן מתכננים.
משרד החקלאות העיר הערות הנוגעות לזכויות החקלאים ,התיקונים הוטמעו בתוך התכנית.
התכנית מאושרת פה אחד.
 .9אישור תקן רב אזורי
התקבל קול קורא להגשת בקשה לקבלת תקן לרבנים אזוריים .המועצה מבקשת את אישור המליאה
להגשת הבקשה במסגרת הדרישות בקול הקורא.
מאושר .10אישור פרוטוקולים
אישור פרוטוקול מס' 1לשנת  2018של הועדה המוניציפאלית
מאושר-פרוטוקול מליאה מס'  – 68התקבלו הערות חברים לפרוטוקול  ,68הפרוטוקול יתוקן בהתאם להערות
החברים.
הערת החבר רונן סלטון -מעבר להערות שנשלחו ,דברי ההסבר של רו"ח לא בהירים מספיק ,יש לתקנם.
 .11אשכול השרון
משרד הפנים פרסם קול קורא להקמת אשכול רשויות מקומיות חדש באזור השרון ,במטרה לעודד שיתופי
פעולה בין רשויות מקומיות .המליאה מתבקשת לאשר את הצטרפות מ.א לב השרון לאשכול השרון.
החלטה :מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות -בין היתר,
התייעלות כלכלית ,איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת -מאשרת בזאת מליאת המועצה האזורית
לב השרון הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים ,התשט"ו( 1955-פרק א' :1אשכול
רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה כמפורט להלן :טייבה ,כפר ברא ,כפר
סבא ,כפר קאסם ,קדימה-צורן ,קלנסוואה ורעננה.

מאושר פה אחד- .12מו"פ מרכז
בהמשך לישיבת המליאה האחרונה ולאישור המליאה להצטרפות מ.א לב השרון למו"פ מרכז .מתבקש
אישור לפתיחת תב"ר על סך  ₪ 200,000לטובת התשלום למו"פ  ₪ 100,000לשנת . 2018
 ₪ 100,000לשנת 2019
מאושר- .13אישור הרכב חליפי לועדת ערר לארנונה בראשות
אישור הרכב חליפי לועדת ערר לארנונה בראשות עו"ד שרון מאור-
הסבר גזבר המועצה -עו"ד שרון מאור אשר עמדה בראש ועדת ערר ביקשה לסיים את תפקידה .נמצאה
לה מחליפה השופטת בדימוס רינה איש שלום .יחד איתה יהיו בהרכב :יאיר מדר ויובל ברודה.
מאושר- .14הנחת ארנונה לחיילי מילואים בשירות פעיל
לאור הערות חברים ,לאחר כניסתו לתוקף של התיקון הצפוי המתיר הנחה למילואימניקים בשירות פעיל,
תיבדק המשמעות טרם האישור והנושא יובא לאישור במליאה.
 .15כיכר הידידות לב השרון -וויטן
המועצה מקדמת פיתוח כיכר הכניסה לתחום המועצה בדגש על הידידות עם העיר התאומה וויטן .הוקמה
ועדה בראשות מנכל"ית המועצה שבחנה מספר הצעות לעיצוב הכיכר ומיתוגה ככיכר ידידות .המליאה
מתבקשת לאשר תב"ר על סך  ₪ 200,000לקידום עיצוב הכיכר ע"י האדריכל שנבחר ע"י הועדה ,רון
שיינקין מעין ורד.
הערת החבר קובי רייך -נא לתאם את הנושא עם ועד מקומי בני דרור.
החלטה :מאושר תב"ר על סך  ₪ 200,000ויתואם עם הישוב בני דרור.
 .16אישור סגירת תבר"ים שהסתיימה פעולתם
נשלחה לעיון החברים רשימת התבר"ים לסגירה
מאושר- .17שונות
החבר ינון עמרם מבקש להביא לידיעת המליאה את בקשת ועד ההורים המרכזי בק.ח דרור לשיפור
תשתיות בחצר בית הספר לטובת רווחת התלמידים.
התייחסות ראש המועצה  -מקובל שנושאים מסוג זה יועברו תחילה דרך מחלקת החינוך ,נא העבר לועד
ההורים שיפנו בדרך המקובלת וככל שתידרש החלטה של מליאת המועצה הנושא יובא לדיון.
 .18הרמת כוסית לחג הפסח
איחולי ראש המועצה לחברי המליאה ובני משפחותיהם ולכל תושבי לב השרון לחג שמח ,בריאות
והצלחה.

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

נערך ע"י
מור גז

