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 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:

 02:11-80:11יום ב'  8102ינואר  82: תאריך

 : בניין המועצהמיקום

 פרוטוקול הנהלה - 110: פורום

: אפריים חגג, יודפת גת, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נחמיה חסיד, עמיר משתתפים

 ודריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן חיון, רן להב , שאולי בן ד

 : בני דגמי, נתנאל יהודהחסרו

 מאיר שביט, פנינה אמויאל משה משתתפים נוספים:

 

 . דו"ח ראש המועצה1

 .בכוונתה מועצה לאשר את התקציב בישיבת המליאה ביום ד'.

אעדכן היום בקצרה, ובאחת מישיבות המליאה הקרובות, ארחיב  -צורן-.תכנית מתאר קדימה8

בנושא. הועדה המחוזית מחוז מרכז, שמעה את התנגדויות והתקבלה החלטה לתת תוקף לתכנית. 

 קדימה צורן הגישו ערר לוועדה הארצית לתכנון ובניה והמועצה מצטרפת לערר.

 דת רכב וחנייתו..אישור חוק עזר מומלץ להעמ3

למועצה חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו, אולם חוק עזר זה אינו מעודכן ועל כן הוחלט לאמץ את נוסח 

 חוק העזר המומלץ ע"י משרד הפנים בדבר העמדת רכב וחנייתו.

זהו נוסח מומלץ המהווה מסגרת כוללת, המועצה הכניסה את ההשלמות וההתאמות המיוחדים 

רה כפי שקבעה המליאה. החוק נשלח לעיון החברים וכעת הוא מובא לרשות ואת תעריף האג

לאישור. לאחר אישורו במליאה הוא יועבר לאישור משרד התחבורה ומשרד הפנים, פרסום ברשומות 

 ולאחר אישורו תחל המועצה באכיפת כחול לבן בתחומה.

 מאושר

 החלטה: יובא לאישור המליאה.

 -קים. אישור למליאה להעלאת ארנונה לעס3

בפגישה שהתקיימה השבוע עם הממונה על המחוז במשרד הפנים ואנשי המשרד, הומלץ למועצה 

לפעול השוואת ארנונה לעסקים של לב השרון עד לתעריף הממוצע של העסקים בנפת השרון, מדובר 

 במתווה לשלוש שנים באופן מדורג.

 החלטה: מאושר יובא לאישור המליאה

 ניציפאלית.אישור פרוטוקול ועדה מו4

 החלטה: מאושר ויובא לאישור המליאה.



 

 2112. תקציב 2

ראש המועצה דיווח על ישיבת עבודה בנושא תכנית ההתייעלות, שהתקיימה במשרד הפנים, בה 

הוצגה תכנית ההתייעלות שהוכנה ע"י המועצה באופן עצמאי והוצע על ידם שהיועץ הכלכלי מטעמם 

הגב' נועה אתגר יגיעו למועצה ויבחנו יחד עם הנהלת  יחד עם הרפרנטית של המועצה במחוז

 המועצה את נתוני התקציב.

ראש המועצה הציג את הרקע להכנת התקציב ואת ישיבות העבודה המתקיימות בנושא: ועדת כספים 

והנהלה, ישיבות צוות המועצה עם יועצים חיצוניים ועוד. כן פירט ראש המועצה את רשימת הקיצוצים 

 הם על מנת לאזן את התקציב.שהוחלט לגבי

 דיון והחלטות שיובאו לאישור המליאה:

 .ביטול הנחת תשלום מראש והוראת קבע.0

 .8102החלטה זו תבוא לידי ביטוי בצו המיסים של המועצה לשנת  -הערת גזבר המועצה

צום בועדה המוניציפלית התקיים דיון בנושא והוצעו חלופות לצמ -₪ .הפחתת הוצאת הגזם במיליון 8

 ההוצאה, הנושא ימשיך וידון במסגרת הועדה והמלצותיה יוגשו לאישור המליאה.

 

נתבקשה החלטה ביחס לקצובת הנחה עפ"י מבחן ההכנסה וכמו"כ לבחינת –. הנחות בארנונה 3

 לבחינה. – 30.5.02היכולת שלה עפ"י חוק. ועדת חריגים תדון בבקשה עד לתאריך 

 

 מ"ר. 05מ"ר וחניות מחויבות בגין  55מחויבים בגין .בצו המסים של המועצה מרתפים 3

החלטה: המועצה תפנה לשר הפנים והאוצר בבקשה לבטל את ההגבלה הקבועה בצו המסים וככל 

 10.10.02שתאושר יחול התיקון החל מ 

 המועצה תפרסם מכרז לסקר נכסים לצרכי ארנונה. –.סקר נכסים 4

 

יינתן תו תושב לתושבי לב השרון ופטור מתשלום חנייה בגין שעתיים  –.אכיפת חנייה בכחול לבן 5

 ראשונות.

 5:11-02:11שעות האכיפה ₪ ,  5.31לגבי התעריף לשעה 

 .04:11יום ו' עד השעה 

 תו חנייה חינם לכל היום באזור המועצה . –עובדי מועצה ונבחרי ציבור 

להמשיך ולבחון את הקיצוץ בנושא הגזם. אין חולקים על כך שאיסוף  -.איסוף גזם ופסולת גושית6

 הגזם בלב השרון פרוץ והכמויות הנאספות מהגבוהות בארץ בחישוב הכמות לפי פר תושב.

לאחר דברי הסבר הוחלט שהועדה המוניציפאלית תחזור ותדון בפתרונות לגזם. לישיבה יוזמנו גם 

 ר מוחין בנושא. המלצות הועדה יובאו לאישור המליאה.יו"ר ועדים ומזכירי הישובים לסיעו

 ₪המחלקה לנוער וחינוך משלים התבקשה לקצץ חצי מיליון  -.קיצוץ בפעולות הנוער5



. הוכנה יחד עם הועדה המקומית הצעה להתייעלות כלכלית והגברת האכיפה בתחום התו"ב. 2

 ₪מיליון  0.8 –ש"ח ל 511,111-תוספת באגרת ובהיטלי ההשבחה ההצעה להגדיל הכנסות מ

 בפיקוח יקודמו תיקים שנמצאים בטיפול בפסקי דין שניתנו בעבר.

 .העלאת תעריפי הצהרונים )לתקצב ועדת הנחות(2

. חסכון בצריכת חשמל במבני הציבור בישובים ע"פי המלצת הועדה המוניצפאלית. החברים 01

 מבקשים לבחון אפשרות לבונוס לישובים .

יקבל יעד לחיסכון ומי שיחסוך מעבר לכך יקבל את הפער לטובת פעילות הועד החלטה: כל ישוב 

 המקומי.

קיצוץ בתמיכת המועצה בעמותת דורות ובעמותת הספורט. לאחר  –. קיצוץ בתמיכה בעמותות 00

הפגישה התקיימה ישיבה עם נציג עמותת דורות, הם כתבו מכתב מחאה על כוונת המועצה לקצץ 

 ₪ 011,111 -מחדש של הנושא הוחלט לקצץ את התמיכה ב בתמיכה. לאחר בחינה

 רונן חיון, פנינה ואיציק יפגשו עם נציגי העמותה ויבחנו את התכנות הקיצוץ.

 הסבר –. קיצוץ בשכר עובדים 08

. הצעה לגבות דמי רצינות מחניכים המשתתפים בתנועות נוער ועדת הנוער תבחן אפשרות אם 03

 נסות יהיו לטובת מדור נוער.תתקבל החלטה לגבות וכל ההכ

הצעה של החברה רוני פלומין לקיים אופטומיזציה של הסעים ולבחון אפשרות  -. תחבורה והסעים 05

 להתייעלות בקווים.

 קיצוץ התקציב. –. ועדה חקלאית 06

 

 תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

מי לב השרון, אריאלה מלאכי, אתי לוי  -להב מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אילן בר, איציק 

 אוסי, מור גז, עירית גז

 מנכ"ל המועצה -אושר ע"י: פנינה אמויאל משה

 

 נערך ע"י

 מור גז


