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 1פרוטוקול ישיבת הנהלה + ועדת כספים  נושא הדיון:

 
 

 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:
 43:22-04:22יום ב'  0243יוני  01 תאריך:
 בניין המועצה מיקום:
 הנהלה פרוטוקול - 224 פורום:

אפריים חגג, בני דגמי, יודפת גת, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נחמיה חסיד,  משתתפים:
 נתנאל יהודה, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן חיון, רן להב , שאולי בן דוד

 מאיר שביט, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 ח ראש המועצה. דו"1

 
ראש המועצה עדכן את החברים בדבר דו"ח מבקר המדינה שנערך לנושא  –..דו"ח מבקר המדינה 4

התקשרויות של רשויות מקומיות עם משרדים חיצוניים לקבלת שירותים חשבונאיים ופרסומו בדוחות על 
 .0243הביקורת בשלטון המקומי 

 דה.לצורך תיקון הליקויים, נדרשת המועצה למנות וע
 הרכב הועדה המוצע: מנכל"ית המועצה, גזבר ויועמ"ש.

 הועדה תכין התייחסות כנדרש לדו"ח מבקר המדינה. 
 פירוט הליקויים והתייחסות הועדה יועברו לעיון ולידיעת מליאת המועצה.

 מאושר
 
ידים, נרגשים מקבלת פרס החינוך הארצי בפעם השנייה ומברכים את התלמ -.פרס חינוך ארצי לק.ח דרור0

ההנהלה, הצוותים החינוכיים, ההורים וכל שותפי העשייה במועצה. בית הספר ראוי לכל הערכה על הישגיו 
 הייחודיים בכל התחומים.

 
דיווח על תכנית הכביש החדש. המועצה תבדוק עם יועצים מקצועיים  -מחלף אלכסנדר  – 550.כביש 0

 השלכות התכנון בעתיד על תחום שיפוט המועצה.
 בעניין עין ורד צריך לפעול באופן מיידי ולא להמתין לתכנון המפורט. –ת: החבר רן להב הערו

 מסכים בהחלט. לא יהיה מצב בו נסכים לחלוקת הישוב עין ורד לשניים.–התייחסות ראש המועצה 
מדובר בהצעת החברה רוני פלומין לאפשר לחברה בה היא עובדת  -.התקשריות הקשורות לחברות מליאה1

ע בהתנדבות בחינת יעילות של קווי מחלקת תחבורה. והתקשרות עפ"י מכרז עם החברה של בעלה של לבצ
חברת המליאה יודפת גת בתחום של תמרור וסימון כבישים. עפ"י חו"ד משפטית יש להביאן לאישור 

. ( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(0ב)93המליאה ובהמשך לאישור שר הפנים בהתאם לסעיף 
 ההתקשרויות יעשו בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ולכללים למניעת ניגוד עניינים.

 בשני המקרים נדרש אישור מליאה ואישור משרד הפנים.
החלטה: ההנהלה תמליץ למליאה לאשר את ההתקשרויות בכפוף לפנייה לאישור משרד הפנים 

 להתקשרויות.
ר, הוקמה יחידה להגברת האכיפה בישובים. מוצע שהמועצה תגבש מסמך כפי שהוסבר בעב -441.תיקון 5

שיפורסם לאגודות ותושבים ויסביר את מהות התיקון, עם פנייה לתושבים להגיע ולהסדיר את הנושא 
 במועצה.



 
 . אישור שעתיים חניה חינם לבעלי תו תושב בקדימה צורן1
 

עצה, בעלי תו תושב, שעתיים ראשונות חינם כמו צורן לאפשר לתושבי המו-הועברה לחברים בקשת קדימה
 לבעלי תו תושב לב השרון.

 קדימה צורן התבקשו לאשר זאת גם כן לבעלי תו תושב לב השרון.
 החלטה: יובא לאישור המליאה

 
 
ראש המועצה הביא לידיעת החברים כי מושב תנובות פנה למועצה בבקשה שנסייע –.בקשת תנובות 7

 ת בשם המועצה וזאת במטרה להימנע מאיחוד וחלוקה.לישוב ונגיש את התכני
 הדיון בנושא יועבר ויתקיים במליאה.

ע"פ בקשת הממונה על המחוז, הנהלת המועצה קיימה פגישה  -.גישור עם מועצה מקומית קדימה צורן9
עימו במטרה להציג את עמדתנו ביחס להמלצת הועדה הגאוגראפית לסוגיית אזור התעסוקה המשותף 

. הממונה על המחוז בחן אפשרות לגשר בין שתי הרשויות, הוא יפגש גם עם מועצה מקומית קדימה ובכלל
 צורן. נמשיך ונעדכן.

 . זימון נציגי אגודת כפר יעבץ )החלטת מליאה( 2
 

 הגיעו לישיבה החברים:
 חבר הנהלת אגודת כפר יעבץ. –עורך דין מנשה עפארי 

 בץחברת הנהלת אגודת כפר יע -מלכה קליין
 חבר הנהלת אגודת כפר יעבץ –יוסי דהן 

ראש המועצה מברך את נציגי הישוב על נוכחותם ומסביר את מהות הדיון, העניין הרחבת כפר יעבץ 
והשלכותיה על המועצה )העתקת שדה תעופה הרצליה( ,היטלי השבחה וההסכמה לקדם את ההרחבה 

 מערבה לישוב תייצר הכנסה לכפר יעבץ.
 הישוב:התייחסות נציגי 

הגענו להנהלה מתוך מקום של כבוד לבקשה למרות שלא חייבים במתן הסבר, מדובר  –עורך דין עפרי 
 בקרקעות פרטיות ואף הבענו הסכמתנו לביצוע הפיתוח ע"י החכ"ל של המועצה. 

 נמסר למשתתפים תשובת הישוב כפר יעבץ במסמך.
 מעוניינים להקצות קרקע פרטית.לאחר דיון ושיחה עימם החלטת אגודת כפר יעבץ, כי אינם 

 החלטה: יועבר לעדכון המליאה.
 

 112211. דוח רבעוני 3
 

דוח רבעוני ראשון נשלח לחברי ההנהלה וועדת הכספים , גזבר המועצה סקר את מרכיבי הגרעון העיקריים 
 בדו"ח.

 ₪. 0,702,315הגרעון ברבעון הראשון 
ות הדו"ח עדיין לא מוגש בצורה שהתבקשה בעבר ע"י למרות בקשות חוזרות ונשנ –הערת החבר רן להב 

 המליאה והדו"ח אינו משקף מצב אמיתי של המועצה.
הדו"ח מוכן ע"י הנחיות משרד הפנים ובדברי ההסבר אני מתייחס לסעיפים המצויים  –התייחסת הגזבר 

 בגרעון.
 המרכיבים העיקריים לגרעון: –התייחסות הגזבר 

פברואר הרפורמה טרם החלה  -בי טרם בא לידי ביטוי מאחר שבחודשים ינוארהקיצוץ התקצי –תכנית הגזם 
. 

אם נתמיד ברפורמה בגזם ,יש סיכוי שהפער יצטמצם אך בכל מקרה הסכום שהוגדר לחסכון באישור 
 מיליון ש"ח כנראה לא יתממש. 4.5התקציב 
מלאים של הסעות וביולי בסעיף הסעות משום שמדובר בשלושה חודשים ₪  422,222גרעון בסך –בחינוך 

 אוגוסט יהיה קיזוז. 
 עודף זמני, הערכה כי יתוקן במהלך הקיץ. -תרבות ונוער

 היות וטרם אושרה העלאת הארנונה.₪ מיליון  4הכנסות: בארנונה יש גרעון של 
 ביחס לתכנון .₪ חסר של רבע מיליון  –ועדה לתו"ב 

 צריך לפעול מול משרד החינוך.₪  752,222בר של גרעון בגני טרום חובה חוסר מצט -חינוך קדם יסודי



 אלה המרכיבים העיקריים של הגרעון.
 התייחסות החברים:

 נחמיה חסיד: האם נדרש עדכון תקציב בעקבות הגרעון המוצג?
 ?0202האם ניתן לעשות עבודת עומק לפני הכנת תקציב  -לביא זמיר

 ף השנה?האם יש הערכה של הגזבר לגרעון המצטבר עד סו -רן להב
 מדובר בשנה מורכבת נוכל לדעת טוב יותר בסוף הרבעון השני. -התייחסות ראש המועצה

 מדוע לא שוכרים חברה להתייעלות כלכלית? -רונן חיון
 החלטה: הנושא יובא לאישור המליאה הקרובה.

 . חוקי עזר4
 

 הנהלת המועצה דנה בתיקון בחוקי העזר הבאים ולהלן המלצותיה:
לשלוש שנים .)ולא לשנה כפי שמופיע ₪  05 -תשלום עבור תו חניה -העמדת רכב וחנייתוא. חוק עזר ל

 היום(.
 עוד הוחלט בנושא אכיפה בכחול לבן: 

 בשלב זה לא תתקיים אכיפה באזור קניון דרורים.
 לחודש₪  022תינתן אפשרות למנוי חניה חודשי בעלות של 

 ליום.₪  05 -תעריף יומי מקסימלי
 ביק תו תושב על השמשה. חשוב שמספר הרכב יוזן למערכת.אין חובה להד

הסכם עם מועצה מקומית קדימה צורן להתחשבנות הדדית במקרים בהם תושבים טעו ובחרו באפליקציות 
 קדימה צורן במקום לב השרון וההפך. בכל מקרה כזה, התושב לא יקבל דו"ח על טעות.

נים במליאה, המלצת ההנהלה להקמת ועדה מצומצמת בהמשך לדיו–ב. חוק עזר לתיעול וסלילת כבישים 
 לבחינת חוקי העזר.

 יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, רוני שרפי, רוני פלומין, רן להב. -הרכב הועדה: יו"ר הועדה
 -מאושר-

 פיתוח -. האצלת סמכות לוועד מקומי עין שריד5
 

 מאי ולא דרך המועצה.ועד מקומי עין שריד פנה למועצה בבקשה לבצע פיתוח באופן עצ
באופן עקרוני אין מניעה משפטית וחוק העזר מסמיך את המועצה ליתן היתר לביצוע עבודות פיתוח לכך אך 

 בכפוף לתאום מלא עם המועצה.
החלטה: יועבר לאישור המליאה בכפוף לתכנית מפורטת שתועבר לאישור הועדה המקומית ותאושר ע"י יו"ר 

 הועדה ומהנדס הועדה.
 מאושר

 . המלצות ועדה מוניציפאלית בנושא גזם6
 

 הצגת הדיונים בוועדה המוניציפאלית ובמסגרת פורום הוועדים המקומיים.
 הצגת נתוני הפיילוט שהסתיים בסוף מאי.

 התייחסות ראש המועצה:
 ולבחון אפשרות להעברת מכסות נגלות לישובים שסיימו בגרעון. –ליישם את המלצת הועדה המוניציפאלית 

 ישובים שסיימו ביתרה תוך הכנת נוסחה מתאימה.מ
 כמוכן לקיים פגישות עם הוועדים המקומיים בהם יש בעיה ולבחון מתן אפשרות לפתרון.

 הדיון ימשך במסגרת המליאה.
 
 
 

 
 

 משתתפים, משתתפים נוספים. תפוצה:
לה מלאכי, אתי לוי אוסי, מי לב השרון, אריא -אורית אנגל, איילה יצהרי, אילן בר, איציק להב  מכותבים:

 יצחק סלובודיאנסקי, מור גז, עירית גז, רוני פרידמן פלומן, רן להב 
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:



 
 
 

 נערך ע"י
 מור גז
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