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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 פרידמן פלומן ,רוני שרפי
 ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
א .קורונה  -לנוכח העלייה בתחלואה בארץ ,המועצה נערכת להתמודדות עם העלייה בתחלואה במועצה נכון
להיום בישובי המועצה  30חולים מאומתים ו 332-תושבים בבידוד .אנו נמשיך להפיץ מידע רלוונטי לתושבים
ונבקשם להחמיר אף מעבר להגבלות הממשלה.
ב .חינוך בלתי פורמלי  -לצערנו הממשלה קיבלה החלטה על הפסקת פעילות החינוך הבלתי פורמלי מכיתות
ה'-יב' .מבקש מכולם להישמע להנחיות ולא לקיים פעילות שאינה מתואמת עם המועצה .במקביל המחלקה
לנוער וחינוך משלים תכין תכנית חלופית להתערבות במצבי סיכון של בני נוער בחופשת הקיץ.
ג .חתימת הסכם כפר יעבץ -כפי שדווח ,בהתאם להחלטת מועצה שנתקבלה בעבר ,נחתם הסכם הפיתוח
בין המועצה ,אגודת יעבץ והחכ"ל לפיתוח שכונת ההרחבה והישוב הותיק.
ד .תכנית כוללנית -הועדה לתכנון ובנייה מתקדמת עם הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה ויישוביה.
הערת חבר -מבקשים לקבל דיווח על התכנית הכוללנית באופן קבוע בישיבות המליאה.
החלטה -מהנדס המועצה אילן בר ,יעביר חומרים רלוונטיים לוועדים המקומיים ולחברי המליאה.
ה .שדה תעופה הרצליה  -ראש המועצה סקר את ההתפתחויות האחרונות בנושא.
הערות חברים:
יש להיערך ולקחת מומחה לליווי המועצה בהתמודדות עם האיום.
יש לבחון את ההרחבה של יעף לכיוון כפר יעבץ כמעצור לשדה תעופה.
התייחסות ראש המועצה לגבי הרחבת יעף -נדרשת בדיקת היתכנות מול כפר יעבץ.
יש להחזיר לפעילות את הועדה שהוקמה בעבר ובחנה דרכים לסיכול האפשרות ששדה זה יועבר למנחת עין
ורד.
החלטה -חידוש פעילות הוועדה.
אחריות  -מנכל"ית המועצה
 .2כביש ההדר
הסדרת המצב הקיים ,מדובר בכביש של נתיבי ישראל .בשל הבירוקטריה והמורכבות בביצוע הסדרי תנועה
באמצעות נת"י ,הוצע על ידם שהמועצה תיקח על עצמה את הכביש ותבצע זאת בעצמה.
התייחסות סגן ראש המועצה -

 3שלבים בתכנון :חיבור לבית האריזה והסדרת תכנית התנועה.
המלצת המועצה להשיב את קטע הכביש ,כ 222 -מטר ולהסדיר הסדרי תנועה וחיבור הכביש כולל התאורה
בצומת.
התייחסות חברים:
יש להתייחס לכמות המשאיות שחוצה היום את הישוב.
התייחסות ראש המועצה -ניתן לפתור זאת באמצעות הסדרי תנועה מתאימים.
מה עומס התנועה הצפוי על הכביש הזה?
מדוע לא לתכנן כביש עוקף משמרת שיתחבר ל553 -
החברים מבקשים שהמועצה תפעל למציאת פתרונות לכבישים בעייתיים נוספים כגון כביש  5132וכביש
ניצני עוז ושער אפרים.
התייחסות ראש המועצה -היתרון שכביש  5132יעבור מנתיבי ישראל לחזקת המועצה היא שהמועצה תוכל
לסגור אותו.
החלטה -המועצה תפעל להעברת הכביש.
הצעת ראש המועצה -להשיב לאחריות המועצה קטע הכביש מכיכר משמרת ועד לאחר העיקול בכביש.
הצבעה  -אושר ברוב קולות
רונן חיון  -נמנע
הערות חברים:
אורי בכרך בעד בתנאי שהמועצה תטפל גם בכביש  5132וכביש ניצני עוז שער אפרים.
רעם שאול -מבקש לקבל סקר בטיחות של גורם חיצוני.
לזמן ועדה של כל הישובים אשר בסמיכות לכביש.
החלטות :תוזמן ישיבה עם הועדים המקומיים של כל הישובים הסמוכים לכביש ההדר.
באחריות סגן ראש המועצה יצחק יצחק.
לפנות לועדים המקומיים ינוב ,גאולים ותנובות ולבדוק העברת הכביש  5132לאחזקת המועצה.
אושר
 .3מינוי ועדה לנושא הגיל השלישי
לא נדון
 .4קריטריונים לתכנית השקעות
בהתאם להחלטת המליאה ,התכנית נשלחה לחברים לעיון נוסף והתייחסות אולם עד למועד הישיבה לא
התקבלו הערות חברים.
הערות חברים:
בני דגמי -מציע שבישיבה הבאה יתקיים דיון נוסף בנושא זה ,הפרוטוקול ישלח שוב והחברים מתבקשים
לשלוח את הערותיהם.
איציק סלובודיאנסקי –מציע לקיים ישיבה מקדימה לפני המליאה הבאה בה יוסברו הקריטריונים לחברים
המעוניינים בהבהרות.
נחמיה חסיד  -מציע לשלוח שוב את החומר ולבקש התייחסות כתובה ואחר כך לקיים דיון.
החלטה :החומר ישלח בשנית ויקבע מועד לישיבת הסבר לקריטריונים.
אחריות :סגן ראש המועצה יצחק יצחק.
 .5העברת סכום הלוואה מפרויקט פוטוולטאי לפרויקט לדים
התייחסות גזבר המועצה -התקבל אישור ממשרד הפנים שאין מניעה להעביר סכום מפרויקט הפוטוולטאי
לטובת פרויקט הלד היות ומדובר בשני פרויקטים הקשורים להתייעלות אנרגטית .אולם נדרש אישור מליאה
לביצוע ההצרכה על סך  3מיליון  ₪והשימוש יהיה בהתאם להחלטת המליאה.
התייחסות החברים:
אורי בכרך -המליאה ביקשה לא לקדם התקנת תאורת לדים במגרשי הספורט עד לבדיקת הפרויקט .
 מאושר - .6העברת תקציב מהקרנות לתקציב הרגיל לרכישת מחשבים

ההחלטה אושרה בעבר במליאה אולם התב"ר לא אושר במשרד הפנים .הוצע על ידם תוספת העברה
מקרנות הרשות לתקציב הרגיל סכום של  ₪ 252,222לטובת רכישת מחשבים.
לאחר העברת  ₪ 252,222מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל תעמוד מסגרת התקציב על סכום של
 323,123,322ש"ח
 מאושר - .7הגדלת תב"ר G.I.S
בעקבות הסכם ה GISעם חברת אוריהטק הוחלט לייעד  0מיליון שקל מקרן הפיתוח לטובת הפרוייקט.
מתוך סכום זה נפתח תב"ר באישור המליאה בסך של  3מלש"ח ביום . 31.3.35
בהמשך לאחר שהתברר כי העבודה שנעשתה על ידי אורייהטק אינה מאפשרת עבודה בועדה לתכנון ובניה
ועל פי אומדני עלות השלמת העבודה אושרה ביום 2.2.32במליאת המועצה הגדלת התב"ר ב .₪ 230,112
במשך התקופה עד כה ,עקב הוצאות משפטיות והוצאות נוספות קיים בתב"ר ביצוע של . ₪ 3,321,330אנו
נדרשים לתוספת בסך  ₪ 322,222בגין טיוב הסריקות שביצעה אורייהטק.
הטיפול המשפטי ממשיך להתגלגל ונדרש מקור כספי להמשך התשלומים .בשל הסיבה הזו מתבקשת
הגדלת התב"ר בעוד  3מלש"ח ,באופן שיעמיד את התב"ר המאושר בהיקף של .₪ 3,230,112
ראוי לציין כי מסכום התב"ר שולמו לאורהייטק .₪ 122,222
מאושר-הערת חברים -מבקשים לדעת ממה מורכבים ההוצאות המשפטיות?
התייחסות הגזבר -שכר עו"ד  ,שכר טרחה מומחה למערכות מידע ,שכר טרחה למומחית לענייני ארנונה.
שני המומחים מונו על ידי בית המשפט השכר מחולק  52%אוריטק  52%מועצה ,עלויות בהשלמת מערכת
 G.I.Sוהועדה לתכנון ובניה.
מבקשים לקבל לעיון את הדו"ח שהושלם של המומחה מטעם בית המשפט ,צביקה אלפי.
איציק סלובודיאנסקי -מתבקש להזמין למליאה את היועמ"ש בעניין אורהייטק שיסקור את הנושא בפני
המליאה.
רן להב  -לקבל הערכה מהיועמ"ש כמה צריך לעלות התיק הזה בהיבט המשפטי .ובעניין זה ,תמוה
שהיועמ"ש לא נתן הערכה כספית בדו"ח בתביעות שהועבר למליאה.
כמו"כ מבקשים לראות את החלטת המליאה מהעבר לגבי שריון הכסף לאורייהטק.
 .8תיקון לחוק עזר שמירה
החומר נשלח לחברים.
דברי הסבר של עו"ד סיון בצלאל  -המועצה מבקשת לתקן את החוק באופן שתעריפי ההיטל יעודכנו בהתאם
לתחשיבים שאושרו ע"י מנהל אגף חירום ובטחון במשרד הפנים .כמו כן ,מבוקש לתקן את סעיף מגבלת
הגביה כך שהמועצה תידרש לעדכון תעריפיה ולקבל את אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים בעוד חמש
שנים ממועד אישור הארכת תוקף הגביה ,קרי מ 23.23.3233ועד  ,23.23.3231בהתאם לנהלי והנחיות
משרד הפנים.
בנוסף ,המועצה מבקשת להחיל הנחה בשיעור של  52%מתשלום היטל לאזרחים ותיקים מעל גיל 22
וסבורה כי לאור אישור משרד הפנים ליתן הנחות על תשלום ההיטל לאזרחים ותיקים בחוקי עזר של רשויות
אחרות ,מן הראוי כי תאושר הנחה זו לאזרחים ותיקים גם בתחומה.
יובהר כי בחישוב התעריפים המעודכנים נלקחה בחשבון סוגיית מתן הנחה בשיעור  52%לבני  22ומעלה.
מאושר-
 .9אישור ועדת ביקורת
לא נדון

תפוצה :משתתפים ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אבי אקוקה ,אורית אנגל ,אייל שלפרוק ,איילה יצהרי ,אליעזר לנדסמן ,אמיר תירוש ,ארז קנדיוטי,
אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,גל גרין ,דב סבידור ,דודו מצליח ,יורם יצחקי ,יריב יוסף ,מור גז ,נפתלי יצהרי,
עירית גז ,רני חג'ג ,שחר ורדי ,שי שדה ,שלומי טלמור ,שלומי פוקס
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה

נערך ע"י
עירית גז
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