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מטרת הדיון:
תאריך 6 :מאי  9102יום ב' 02:11-90:11
מיקום :שער אפריים
פורום - 119 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,ארנון מינס  ,בני דגמי ,גלית ברגר ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק
סלובודיאנסקי ,נתנאל יהודה ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב
 ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :אפריים חגג ,לביא זמיר ,נחמיה חסיד
משתתפים נו ספים :ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה

 .0דו"ח ראש המועצה

.0מודה על האירוח והאכסניה בשער אפריים.
.9נחל תאנים -דיווח על פגישה שהתקיימה היום ,בה התקבלה החלטה לקדם את פתרון בעיית נחל
תאנים בהקדם האפשרי.
.9תנועת בני המושבים – ראש המועצה דיווח לחברים על המשבר שנוצר והוחלט כי ועדת נוער
בישיבתה תמשיך לדון בנושא והמלצותיה יובאו לפני חברי המליאה בישיבה הבאה.
 .1ייעוץ ארגוני והתייעלות כלכלית של המועצה – ועדה מתוך חברי המליאה הגישה הצעה לקיים
במועצה תהליך של ייעוץ ארגוני ובדיקת התייעלות כלכלית .התקציב הנדרש לכך הינו בסך
.₪ 01,111
החלטה -היות ונראה כי סכום זה לא יספיק לתכלול הנושא ,מוצע להעביר לחברים את הצעת חברי
הועדה לעיון נוסף ולקיים דיון בישיבת המליאה הבאה.

אחראי לביצוע :מנכל"ית המועצה
 .0מדיניות המועצה בנושא רוכלות -יש רצון של המועצה לבחון מחדש את מדיניות המועצה בנושא.
בבדיקה ברשויות שכנות כגון מועצה אזורית עמק חפר ,אשר להם חוק עזר זהה לשלנו ,המועצה
כתבה מסמך מדיניות בנושא והוא חלק מחוק העזר..
ראש המועצה מציע להקים ועדה מצומצמת לבחינת הנושא אשר תעביר המלצותיה למליאה והכל
בכפוף להוראות חוק העזר.
חברי הועדה לבדיקת מדיניות הרוכלות במועצה :שאולי בן דוד ,ארנון מינס ,אורי בכרך ,יצחק יצחק,
יודפת גת.
.6תכנית מקלוט – בהמשך לאישור התב"ר לנושא מקלוט על סך₪ 681,111
הציג קב"ט המועצה ירון בלנרו פלג את מצב המקלוט במועצה תוך דגש על הפערים הקיימים
במקלטים בישובי המועצה ובמקלטים במוסדות החינוך והצעה לחלק את הסכום כך שמחציתו יופנה
לצמצום פערי המקלוט במוס"ח ומחציתו יחולק בין הישובים ₪ 91,111 ,לכל ישוב (פרט לגנות הדר
ויעף שם יוקצה סכום של  ₪ 01,111לכל ישוב) .הועדים המקומיים יתעדפו את המקלטים בהם יבוצע
השיפור בליווי קב"ט המועצה ועפ"י תכנית עבודה מובנית.
הערת רן להב -במצגת חסר פער המקלוט במועדוני הנוער.
התייחסות חברים:
רוני פלומין – היות והתקציב מצומצם ,מציעה לא לחלק באופן שוויוני אלא להסמיך את ירון הקב"ט
להחליט מה הם המקלטים הנחוצים לשיפוץ וע"פ החלטתו זה יבוצע.
רעם שאול – יש לחייב את הוועדים המקומיים לתחזק את המקלטים.
רן להב – אין להעביר זאת לוועדים המקומיים אלא להשאיר למועצה.
אורי בכרך – צריך להעביר זאת בוועדת בטחון ואחר כך להביא לדיון ואישור המליאה.
דגמי -מסכים לכך שכדאי לעשות תעדוף בין המקלטים ולא לחלק סכום זהה לכל הישובים.
לגבי מוס"ח – היות ובשעת חרום תלמידים לא נמצאים בבית ספר אין סיבה להשקיע במוס"ח.
קובי רייך -מסכים שלא דחוף להשקיע במוס"ח
התייחסות ראש המועצה – מקבל את הערות החברים ,זה הובא לדיון במליאה לפני דיון בועדת
הבטחון בשל האירועים האחרונים בדרום .ירון הקב"ט מתבקש לכנס את ועדת הביטחון ולדון בהצעה
שעלתה ובהערות החברים שעלו במהלך הדיון.
החלטה –ועדת הביטחון יחד עם קב"ט המועצה ידונו בנושא והמלצותיהם יועברו לדיון בישיבת
המליאה עד לישיבה הבאה.
אחראי לביצוע :ירון בלנרו פלג ,קב"ט המועצה

 .9הצגת הישוב שער אפרים

המליאה בחרה לקיים את ישיבתה הנוכחית בשער אפרים כאות לסולידריות ורצון ללמוד יותר על
בעיית התחבורה .נציגי הועד המקומי מבקשים את עזרת המועצה בפתרון בתמרור שיסייע בפתרון
הבעיה.
יו"ר הועד המקומי ארז קנדיוטי הציג את הישוב .מבקשים את עזרת המועצה לתקצוב בניית מועדון
נוער וצרכנייה.
התייחסות ראש המועצה  -בשל מיקומו הייחודי של הישוב ,התושבים והועד המקומי מתמודדים עם
אתגרים רבים כגון :רעש ,איכות סביבה ,שריפות ,זיהום נחל תאנים ובעיית התנועה שחוצה את
הישוב ומהוה מפגע תעבורתי בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים .ישנם מתנדבים מהישוב
המתנדבים במשטרת קדמה ומסייעים באכיפה בישוב.
החלטה :לזמן את נציגי שער אפריים לוועדת תמרור.
החבר רן להב מבקש להצטרף לישיבה זו.
אחראי לביצוע :יוסי דיין ,מנהל מחלקת תחבורה

 .9אישור תקציבים ועדים מקומיים

בהמשך לישיבה הקודמת ,מליאת המועצה מתבקשת לאשר את תקציבי הישובים הבאים בכפוף
להאצלת הסמכויות כפי שפורטו בפרוטוקול ישיבת מליאה מס'  :00בני דרור,חרות ,ינוב ,יעף ,כפר
הס ,כפר יעבץ ,משמרת ,ניצני עוז ,עזריאל ,עין שריד ,פורת ,תנובות וגאולים ,להם אושר תעריף
ארנונה למגורים  ₪ 02,99למ"ר בלבד.
מאושר

 .1אכיפת חנייה בישובי המועצה

המועצה אוכפת איסורי חניה בעיקר באזורי תעסוקה ובישובים המבקשים זאת .אולם יש ניצול לרעה
בתוך הישובים ובמטרה לפנות את החניות הפרטיות לשימושים אחרים ,התושבים חונים באדום לבן,
על מדרכות וכד' .יש בכוונת המועצה להיכנס לישובים ולאכוף איסורי חניה אלה .ראש המועצה מבקש
לפנות לועדים המקומיים ולבקשם להערך לקראת אכיפה ויידוע התושבים .כמו"כ מתבקשים הועדים
המקומיים לבדוק נחיצות הקטעים המסומנים באדום לבן בישובם והיכן שלדעת הישוב ניתן לוותר על
האדום לבן( על מנת לא להקשות על התושבים) ,זה יובא לבדיקת יועצת התנועה וקצין הבטיחות
בתעבורה במועצה ויבוטל עפ"י המלצתם ובהתאם לחוק.
 .0עדכון היטל שמירה -הנחה לבני +21

סקירה של עו"ד סיון בצלאל -הנחיות חוזר מנכל משרד הפנים בעניין קובעות כי ההנחות שיינתנו
בהיטל השמירה יהיו ההנחות שניתן לקבל מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה – כלומר ,ההנחות
ושיעורי ההנחות שיש בתחום הארנונה.

בענייננו לתושבים בני  + 21ניתן להעניק מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה ,הנחה בשיעור של
מקסימום  91%בנסיבות מסוימות .אי לכך ובהתאם לזאת על פניו לא ניתן לאשר הנחה החורגת
משיעור ההנחה שניתן לתת בחוק ההסדרים.
יחד עם זאת ,ניתן לנסות לקבל את אישור משרד הפנים ,תוך פירוט כל הנימוקים המצדיקים את מתן
ההנחה החורגת ממה שחוק ההסדרים ותקנותיו מאפשרים.
ה חלטה :להפיץ את התחשיב ואת כוונת המועצה לאשר הנחה זו לועדי הישובים ולקבל את עמדתם
עד לישיבה הבאה.
אחראי לביצוע -מאיר שביט ,גזבר המועצה

 .6בית עלמין תנובות  -ניצני עוז

התייחסות החבר רונן חיון – משנת  9106נשלחו פניות מועד מקומי ניצני עוז למועצה בנושא בית
העלמין .נדרש טיפול חזותי ופיתוח מסגרות קבורה.
התייחסות סגן ראש המועצה יצחק יצחק -פניות הועד המקומי הושבו והיו פגישות שנתקיימו בנושא.
על מנת לבצע מסגרות קבורה נדרש לגבות כסף מהמשפחות ,כמקובל בכל בתי העלמין .ישנו בלבול
גדול בנושא וצריך להסדיר את ניהול בתי העלמין בין הוועדים המקומיים בישובים לבין המועצה ואין
זה הנושא היחיד ,ישנם נושאים נוספים לדיון בעניין בתי העלמין.
התייחסות ראש המועצה – המשך דיון בנושא באחריות סגן ראש המועצה ,הממונה על נושא זה.

 .2התעיילות בנושא הסעות המועצה

החברה רוני פלומין – בדיוני התקציב הוחלט לבחון בין היתר גם את התנהלות מחלקת התחבורה.
ניתוח התקציב הצביע על פערים גדולים בתקציב המחלקה וכן דו"ח מבקר המועצה בנושא.
מציעה שהחברה בה היא עובדת תבצע זאת עבור המועצה ,ללא תשלום.
התייחסות ראש המועצה -מודה על ההצעה הנדיבה .מנכל"ית המועצה תבחן זאת מבחינה משפטית
ותקדם את הנושא בהתאם.
אחראי לביצוע -פנינה אמויאל משה ,מנכל"ית המועצה
הערת החבר בני דגמי -מבקש לקיים מיפוי ,איזו ועדה טרם התכנסה ולהוציא מכתבים ליו"ר הועדות.
התייחסות ראש המועצה -מנכל"ית המועצה תבדוק זאת ותעדכן בישיבה הבאה.

 .8אישור תבר"ים

 .0הגדלת תב"ר אולם ספורט לב הפרדס₪ 901,111 -
השלמת עבודות פיתוח ,₪ 001,111 -הצטיידות בסיסית עפ"י רשימה מצורפת₪ 011,111 -
 .9תב"ר רשתות הצללה גנ"י₪ 01,111 -
 .9תב"ר תכנון גשרון מעבר נחל חרות גבול תל מונד לב השרון 01,111 -ש"ח
-מאושר-

 .2אישור הוצאת צו למגרש חניה

לא נדון
 .01סגירת תבר"ים

לעיון החברים נשלחה רשימת תבר"ים לסגירה.
-מאושר-

 .00אשרור פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת

(מיום  ,)0121202לאישור תב"ר תקשוב מוסדות חינוך בתי ספר יסודיים.
-מאושר-

 .09פתיחת חשבון בנק ייעודי לקרן כופר חנייה

הדיון ידחה לישיבה הבאה
 .09אישור דוחות כספים תאגידי לב השרון 9108

דוח"ות התאגידים החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון ,מי לב השרון ותאגיד מי קולחין קלנסואה לב
השרון נשלחו לעיון החברים.
-מאושר-

משימות נוספות
מס"ד

תאור המשימה אחראי יעד לביצוע

966

מור גז 9221129102

962

מור גז 9121029102

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

