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נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה  2תיקון
מטרת הדיון:
תאריך 00 :פברואר  9102יום ב' 02:11-90:11
מיקום :בניין המועצה
פורום - 119 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,ארנון מינס  ,בני דגמי ,גלית ברגר ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק
סלובודיאנסקי ,לביא זמיר ,נחמיה חסיד ,נתנאל יהודה ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן חיון,
רן להב  ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :רוני פרידמן פלומן
משתתפים נוספים :איציק להב  -מי לב השרון ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 .0פעילות כלכלית של המועצה .ראש המועצה פירט באמצעות מצגת את הפרוייקטים הכלכליים
השונים.
א .תאגידי לב השרון כדלהלן :חכ"ל ,תאגיד מי לב השרון ,תאגיד לטיפול במי קולחין לב השרון -
קלנסוואה.
איציק להב  ,מנכ"ל של שני התאגידים ומ"מ מנכ"ל בהתנדבות של החכ"ל ,מאז פרישתו של המנכ"ל
הקודם.
המליאה והמועצה נדרשים לבחון את כדאיות החכ"ל וכן נדרש הסכם מסגרת בין המועצה לחכ"ל.
 .9מט"ש תנובות – נדרש להגדיל את המט"ש בשל תכנית עיריית כפר יונה להצטרפות.
המועצה פנתה למדינה ולעיריית כפר יונה בבקשה לממן את העלות הגבוהה הכרוכה בהשקעות,
כתנאי להגדלה.
נבחנות האופציות הבאות :א .ביטול המט"ש הקיים ובמקומו הגדלת מט"ש יד חנה שיקלוט גם את
שפכי הרשויות :לב השרון ,קלנסוואה וכפר יונה.
ב .מט"ש לב השרון -קלנסוואה יהיה המט"ש הגדול ויקלוט את שפכי הרשויות כפר יונה ועמק חפר.
המט"ש הנוכחי קולט נכון להיום את ישובי לב השרון ,קלנסוואה ,צורן ורמת אמיר ,השכונות
המזרחיות של כפר יונה .כעת מגדילים את המט"ש למתן מענה מיידי לשכונת המגורים מקבת ינוב
והשלב הבא יהיה הגדלה לצורך מתן מענה לארבעת הרשויות בראייה של צמיחה דמוגרפית של עד
שנת 9101
.9אזור תעסוקה תנובות -תכנית אזור התעסוקה החדש בתוקף .מגרשים  019 ,010ישווקו בעסקה
ע"י המנהל ומושב תנובות .מגרש נוסף  011ישווק ע"י המנהל במכרז פומבי.
המשמעות המידית של העסקאות הללו היא קבלת כספי היטלי השבחה לקופת המועצה .מעבר
להיטלי ההשבחה ישולם החוב של מושב תנובות לחכ"ל.
במסגרת התכנית יוקם מגרש כדורגל ,על פי התחייבות מהעבר ,הפיתוח יבוצע ע"י החכ"ל.
תכנית הפיתוח אושרה בוועדה המקומית לתו"ב
.1בית ליד צפון ודרום :מתוכנן אזור תעסוקה גדול כ .0511 -נקבעה פגישה עם ראש מועצת כפר יונה
בה תובהר החשיבות לקידום התכנית.
.0תכנית הרחבת כפר יעבץ -קידום תכנית הרחבה שבתוקף בשיתוף אגודת כפר יעבץ.
.5תוכנית אזור מגורים נתניה  -הוחלט על הפקדת התכנית הערכה כשנה עד קבלת תוקף .ע"פ
ההסכם של המועצה עם עיריית נתניה ,המועצה תקבל  11%מהיטלי ההשבחה.
כמו כן קיימת תוכנית לאזור תעשייה בשטח זה .במסגרת התכנית  01%ללב השרון ומתוכם יופרש
סכום גם למועצה אזורית חוף השרון עבור חלקה בשטח.
 .0מטמנת נורדיה –התכנית בקידום משותף עם אגודת נורדיה.
 .7הרחבת יעף –חלופה א' – הרחבה לכיוון מזרח ,שטח גבי אפשרי להרחבה כ–  011דונם.
חלופה ב' – הרחבה לכיוון מערב על גבי קרקעות פרטיות .שטח אפשרי להרחבה כ  55-דונם .זו

החלופה המועדפת על המועצה ,באפשרותה למנוע הקמה אפשרית לשדה תעופה הרצליה באזורינו.
 .2קול קורא של משרד החקלאות לפיתוח גני שעשועים
המועצה שלחה קול קורא לישובים להשתתפות בהגשת בקשה לשיפוץ גני שעשועים .עפ"י הקול
קורא ,ישוב יכול לקבל עד  ₪ 111,111לטובת הפרויקט והישוב נדרש למייצ'ינג של .91%ניתן להגיש
עד ארבעה ישובים העונים להגדרה ישוב כפרי .הגישו תשעה ישובים ומתוכם נדרש לאשר רק
ארבעה.
המליאה מסמיכה את הועדה המוניציפאלית לדון בנושא .לפיכך תדרש הועדה המוניציפאלית להתכנס
בדחיפות ולאשר  0ישובים עפ"י הקריטריונים המוצעים:
.0דירוג סוציואקונומי של הישוב
.9מס' גני השעשועים בישוב
 1מס' הילדים בגילאי 1-09
.0האם שופץ גן שעשועים בישוב בשנתיים האחרונות.
.5האם התכנית כפי שהוגשה למועצה נמצאת על שצ"פ
.0האם התכנית כפי שהוגשה למועצה עומדת בכל הקריטריונים המפורטים בקול קורא?
.7קבלת אישור מהנדס המועצה כנדרש.
הערת החבר רן להב  -לבחון את מספר גני שעשועים פר תושב
החלטה :המליאה מסמיכה את הועדה המוניציפאלית לבחון את בקשות הישובים ולהמליץ על ארבעה
מתוכם להגשה למשרד החקלאות..
מאושר
 .3דיון בהמלצת הועדה המוניציפאלית להתייעלות בגזם
א .לעניין התייעלות בצריכת החשמל הוחלט כדלקמן :בהמשך להחלטת המליאה ,לפיה הישובים
נדרשים להתייעל בכל הקשור לצריכת החשמל בישובים בסכום כולל של  ₪ 011,111לשנת ,9102
מצ"ב הפעולות להם הם נדרשים:
.0התקנת חיישני תנועה במגרשי הספורט.
.9התקנת שעונים בכל מבני הציבור 2גלאי נפח להפסקת התאורה והמיזוג.
.1קיצוץ והתייעלות בצריכת החשמל במתקני ספורט ,מוסדות דת ובמוסדות ציבור.
.0הוכנה טבלה אשר הוצגה בפני פורום הועדים ובה החישוב לסכום החיסכון השנתי לכל ישוב.
.5מעקב אחר הפחתת צריכת החשמל יעשה בסוף השנה ,במידה והישוב לא יעמוד ביעד שהוגדר,
הפער יחויב בכרטיס הועד .במידה וצריכת החשמל תהיה נמוכה מזו שנקבעה כיעד ,יזוכה הועד
המקומי בגובה ההפחתה הנוסף.
מכתבים בנושא יצאו לכל ישוב עם פירוט הנתונים של ישובו .תודה על שיתוף הפעולה ואיחולי
הצלחה לעמידה ביעדים.
מאושר-ב .לעניין ההתייעלות בפינוי הגזם .הוכנה תכנית ע"י יועץ הגזם של המועצה ,אשר הוצגה בפני הועדה
המוניציפאלית המורחבת (לישיבה זו הוזמנו נציגי ועדים מקומיים ונציגי מליאת המועצה)בתום הצגת
התכנית ,התקבלו הערות המשתתפים והתכנית עודכנה בהתאם .כן התקיים מפגש פורום ועדים
מקומיים והתכנית הוצגה בפניהם .להלן עיקרי התכנית כפי שהוצגו בפני פורום הועדים ויובאו
לאישורה הסופי של הועדה המוניציפאלית:
איציק -במסגרת החלטת המליאה לקיצוץ בהוצאת הגזם בסך  0.5מיליון  ₪בשנת  9102הוחלט על
הצעדים הבאים:
.0תכנית עם פגיעה מינימאלית בשירותים הניתנים למושב ולעד המקומי .תוך הבנה שהטיפול בגזם
המוניציפאלי ,מצריך חלוקת אחריות כלכלית ותפעולית בין המועצה לבין הועדים המקומיים .התכנית
תבטיח רמת שירות נאותה שתסופק ע"י המועצה.
.9המועצה תאסוף אך ורק גזם ביתי בסיסי
.1המועצה לא תאסוף גזם חריג -גזם חריג כגון :גזם כתוצאה מכריתת עצים ,פסולת בניין ,ופסולת
שאינה מוגדרת בכמויות הפסולת הבסיסית של משקי הבית ,יפונה באחריות התושב בלבד או הועד
המקומי כולל גיזום עצים הנעשה ע"י הועד המקומי.
.0המועצה לא תאסוף פסולת חקלאית -פסולת חקלאית היא הפסולת הנוצרת בפעילות החקלאית
כללית ,בנוסף המגזר החקלאי מייצר גם פסולות נוספות ,שאינן מובהקות למגזר החקלאי – כגון

קרטון (מבתי אריזה) ,צמיגים (טרקטורים) ,שמן וכו' .פסולת זו תפונה ע"י בעל שטח החקלאי.
.5התקנת מצלמות ע"י הועדים המקומיים -כל הישובים ידרשו להתקנה על חשבונם של מצלמות2
מערכת בקרה במעגל סגור בפינות הגזם והגושית.
.0הפרדה בין גזם נקי ופסולת גושית -התושבים ידרשו להפרדה מלאה בין פסולת גושית לגזם נקי.
פסולת גושית הינה חפצים וגרוטאות ,לרבות רהיטים ,מכשירים ,ציוד חשמלי וכיו"ב המושלכת לרשות
הציבור .כל ישוב יגדיר מרכז 2מאצרה לפסולת גושית והפסולת הגושית תפונה אך ורק מאתר זה
בתדירות של אחת לחודש.
.7הגברת פיקוח ואכיפה -היישובים נדרשים לסייע בכל הקשור לפיקוח ואכיפה בתיאום עם פקחי
המועצה לביצוע האמו ר לעיל .כמו"כ תתגבר המועצה את מפקחיה בסייר פיקוח נוסף לנושא הגזם.
ככל שהישוב יזום קריאה למפקחי המועצה והתראה על משליכי פסולת ,כל דו"ח שינתן בשל ערנות
הישוב ופעולה יזומה של הישוב ,כספי גביית הדו"ח יחזרו לישוב באמצעות זיכוי בכרטיס ובניכוי
הוצאות הכרוכות בגבייתו.
.5מכסה ישובית  -עפ"י נוסחה שתוכן ,כל ישוב יקבל את ימי עבודה בישובו ,כולל פירוט למכסת
ההובלות (נגלות) השבועית שעומדת לרשותו .כל פינוי מעבר לכך יעשה ע"י הועד המקומי.
.2איסוף מפינות גזם או מחזיתות הבתים -המועצה שואפת לשייך פסולת לבעליה ולמנוע השלכת
פסולת של עוברי אורח ביישובי המועצה .לכן ,בישיבות שיתקיימו עם כל ועד מקומי בנפרד ,יוחלט
האם בישוב יתקיים פינוי מפינות גזם או מחזיתות הבתים.
.01תקציב הועד המקומי -המועצה תדרוש מהוועדים לשריין בתקציבם תקציב ייעודי עבור פינוי גזם.
כל גזם חריג שלא יאסף במסגרת המכסה הישובית ,יפונה 2יטופל ע"י הועד המקומי.
.00פינויים חריגים יבוצעו ע"י הועד המקומי ,באמצעות הקבלן מטעם הרשות.
.09לבקשת הוועדים ,משאית פינוי הגזם והפסולת הגושית תדרש לחתימת נציג הועד או נציג
המועצה ,לפני יציאתה מהישוב
.01לצורך יישום התכנית ,נדרש אישור הקבלן לשינוי שיטת הפינוי מהשיטה הנהוגה כיום.
מהתקשרות לפי פר נפש לשיטה של פינוי עפ"י יום עבודה ומכסה של הובלות ומשקלים.
החלטה :המליאה מאשרת את מתווה התכנית.
המליאה מסמיכה את הועדה המוניציפאלית לגבש תכנית מפורטת על בסיס האמור לעיל ,הפצתה
לוועדים וליווי הועדים.
 .4מינוי חברי ועדת ביקורת
ועדת ביקורת בשיתוף נציגי הישובים כפר יעבץ ועין שריד במליאת המועצה ממליצים על מינוי
המועמדים הבאים כחברי ועדת ביקורת
כפר יעבץ :מיטל דוד ,עדי הדר וציונה יצחק.
עין שריד  -אור רונן ,ויקי גלאם ,גיורא עירן ,אילן בן דוד.
מאושר- .5מינוי גובי מס
עפ"י סעיף  )0( 9לפקודת המיסים (גבייה)
המליאה מתבקשת לאשר את שמות הגובים:
אור שמש ,אסטפאנוס סעדה.
מאושר- .6אישור תבר"ים
לא נדון
 .7עדכון מינוי יועצת ראש המועצה למעמד האישה
יועצת ראש המועצה למעמד האישה הגברת הדסה רוסו תסיים את תפקידה ובמקומה תמונה הגברת
מרב מגן מוסטקי.
מאושר- .8עדכון מינוי ממונה על הטרדות מיניות

הממונה על הטרדות מיניות הגברת הדסה רוסו תסיים את תפקידה ובמקומה תמונה הגברת מרב
מגן מוסטקי
מאושר- .9עדכון ועדות המועצה
לוועדה המוניציפאלית נוסף החבר יאיר משה משער אפריים
מאושרלוועדה לשימור אתרים נוסף החבר אהרון עמר מכפר יעבץ
-מאושר-

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

