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מיקום :בניין המועצה
פורום - 224 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,בני דגמי ,גלית ברגר ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק
סלובודיאנסקי ,נחמיה חסיד ,נתנאל יהודה ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי ,
רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :ארנון מינס  ,לביא זמיר
משתתפים נוספים :נעמי אמיר ספיבק ,איציק להב  -חברה כלכלית ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד
סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
פתיחת שנה"ל תשפ"א -השנה נפתחה כסדרה למרות כל המגבלות והמתווים .עובדי המועצה
ובראשם מחלקת חינוך ומחלקת גנ"י נערכו באופן מיטבי לפתיחת השנה .במהלך הקיץ בוצע בדק
בית והצטיידות בכל מוסדות החינוך בהובלת סגן ראש המועצה יצחק יצחק וירון בלנרו פלג קב"ט
המועצה .תודה לכולם על ההערכות.
במסגרת ההערכויות הנחתי לבדוק אפשרויות להרחבת ימי הלימוד לתלמידי ה-יב .ועדה מיוחדת דנה
בנושא של למידה מרחוק ושילוב ימי לימוד במבני ציבור בישובים .הועדה בנתה מתווה שהוגש לעיוננו
בעלות של כ .022,222-הנושא יבדק ,כולל היבטים תקציביים..
 .4גישור קדימה-צורן  -בהמשך לעדכון בדבר פניית קדימה צורן לשר הפנים בבקשה לסיים את
הגישור ולקבל את המלצות הועדה הגאוגרפית .שר הפנים פנה לממונה על המחוז וביקש לקבל
סטטוס בנושא הגישור .המועצה ביקשה להמשיך את קיום תהליך הגישור ,ומ.מ קדימה צורן סירבו
לכך .במקביל נשלחו לשר הפנים ולמנכ"ל המשרד מכתבים ע"י היועמ"ש של המועצה והיועץ הכלכלי
ששכרה המועצה המפרטים את השגותינו מהמלצות הועדה הגאוגרפית.
 .0פסג"ה -כפי שעדכנו בעבר האגף לחינוך התיישבותי מעוניין לפתוח פסג"ה בלב השרון לצוותי
הוראה מכל האזור .אנו מנסים לאתר מקום מתאים למשרדים ופעילות .בוחנים מספר אתרים בישובי
המועצה ,המליאה תעודכן בהתאם.
 .2הנחת דו"ח חצי שנתי על שולחן המליאה
הדו"ח שהוצג מצביע על גרעון של כ 0.3 -מיליון ש"ח שעיקרו נובע מחוסר גבייה בחציון הראשון של
השנה .לו היינו עומדים ביעדי הגבייה לא היינו בגרעון.

התייחסות מאיר שביט גזבר המועצה -זהו דו"ח ראשוני ,בהמש ך יוכן מסמך מפורט  ,וועדת כספים
וההנהלה תנתח את הנתונים והם יובאו בפני החברים בישיבת המליאה הבאה.
שאלות חברים :האם חוסר הגבייה הוא מעסקים או מגורים?
התייחסות הגזבר -סביר להניח שגם וגם .אין עדיין ניתוח ומיפוי של הנושא.
האם גם בועדים המקומיים בישובים יש ירידה בגבייה?
התייחסות הגזבר -המועצה מנהלת גבייה של  0הישובים סביר להניח שזה יהיה דומה ,אין מידע לגבי
יתר הועדים.
מאושר
 .0אישור דוחות כספיים תאגידים עירוניים
החברה הכלכלית לב השרון ,החברה לטיפול במי לב השרון ,החברה לטיפול במי קולחין קלנסואה -לב
השרון
בישיבה הבאה יוזמנו נציגי החברות יחד עם הרו"ח של החברות למתן סקירה מפורטת לחברי
המליאה.
מאושר
 .4הגרלת סדר ישובים לסקר נכסים
בתאריך  020242בוצעה הגרלה בהשתתפות חברי מליאה ,מנכל"ית המועצה ,מבקר המועצה רו"ח
שטיגליץ והיועמ"ש עו"ד נעמי אמיר ספיבק.
להלן סדר הישובים לסקר הנכסים כפי שעלה בהגרלה:
עין ורד ,חרות ,נורדיה ,יעף ,עין שריד ,עזריאל ,גאולים ,פורת ,תנובות ,גנות הדר ,משמרת ,כפר
יעבץ ,שער אפרים ,כפר הס ,צור משה ,בני דרור ,ניצני עוז.
לבקשת החברים ,תשלח ההחלטה של המליאה לגבי ביצוע הסקר בינוב.מאושר- .5תכנית מס'  412-3134014 :תכנון כולל -עין שריד
נדרש לבצע איחוד וחלוקה וכאשר המועצה מצטרפת כמבקש בתכנית זה פותר זאת .המועצה ביצעה
זאת בעבר ומעוניינת להגיש גם בתכנית הרחבה של עין שריד.
החלטה :הוחלט לצרף את המועצה ,ו2או הוועדה המקומית לתכנון ובניה לב השרון כמגישי תכנית מס'
 204-2232002ובכפוף להמצאת כתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית והמועצה האזורית לב השרון.
 מאושר - .6חוק עזר שמירה
משרד הפנים מבקש נימוק לבקשת המועצה לאשר הנחה לבני  . +22הנימוק יועבר למנכ"ל משרד
הפנים וקיים חשש שהוא לא יאשר את הבקשה.

אם המועצה תתעקש ,זה יכול לפגוע בחוק העזר שמירה של המועצה והוועדים יהיו חשופים למצב
שלא יוכלו לגבות אגרת שמירה.
הצעת המועצה לאשר את התעריפים לחמש השנים הבאות ובעתיד לעסוק בנושא ההנחה לבני .+22
החלטה :המועצה תעביר את הנושא להתייחסות הועדים המקומיים ולאחר קבלת התייחסותכם נפנה
למשרד הפנים ונבקש לאשר את התעריפים ללא הבקשה להנחה לבני +22
 .1מינוי ועדת ביקורת
מינוי וועדת ביקורת למושב פורת
אושר החבר ניסים בן עזוז
מאושר- .3אישור העסקת בני משפחה
על פי נוהלי משרד הפנים ,מתבקש אישור המליאה להעסקת בתו של חבר המליאה יצחק
סלובודיאנסקי כסייעת בצהרונים של המועצה .מצ"ב לפניכם חוו"ד יועמ"ש המועצה בדבר ההעסקה
המבוקשת.
מאושר- .9הסבת תב"ר -תכנון מועדון שער אפרים
יצחק יצחק  -הציג את בקשת הועד המקומי להסבת תב"ר שאושר בעבר לתכנון מועדון נוער ,לטובת
רכישת מבנה שישמש כמועדון נוער .הבקשה מתייחסת ליתרה הקיימת בתב"ר ( )₪ 033,030
החלטה :המליאה מאשרת את בקשת הועד המקומי
מאושר- .13הטלת עבודות פיתוח,בפרויקטים שונים על החברה הכלכלית
המליאה קיבלה החלטה בעבר למתן הרשא ה לביצוע עבודות פיתוח בפרוייקטים שונים באמצעות
החכ"ל .קיים צורך לאשרר החלטה זו בציון עמלת החברה .ההחלטה המוצעת :להטיל על החכ"ל
ביצוע פרוייקטים כפי שנשלחו לעיון החברים בעמלה של .03%
לשאלת החבר רן להב הוצגו המתכננים השונים של הפרויקטים.
מאושר- .11בקשה לחוק חופש המידע.
פנייה בנושא חוק חופש המידע -במסגרת חוק חופש המידע התקבלה בקשה מארגון לביא לספק
מידע לגבי משפחה מלב השרון (משפחת שוויקי) .המידע המבוקש נגע לענייני ארנונה ותיק הבנייה
של המשפחה .בהתאם לחוק חופש המידע ,לאור העובדה שמדובר במידע הקשור לצד ג' ,פנתה
המועצה למשפחה על מנת לקבל את עמדתם בדבר העברת המידע .המשפחה השיבה
באריכות(מכתבם נשלח לעיון החברים) וסרבה לאשר את העברת המידע .המליאה מתבקשת
להחליט לגבי העברת המידע בנוגע להיעדר תשלומי ארנונה בגין חלקים בנכס שהורחבו ולא דווחו,
האם המועצה תקבל את עמדת המשפחה או תדחה אותה ותספק את המידע המבוקש (יצוין כי ביחס
למידע המבוקש לגבי תיק הבנייה של המשפחה יתקיים דיון נפרד בוועדה לתכנון ובנייה של
המועצה).

התייחסות היועמ"ש עו"ד נעמי אמיר :המשפחה העבירה התייחסות מנומקת בדבר פגיעה בפרטיות
ופגיעה בבטחונם האישי .לאור הפסיקה הרווחת בעניין ,אני סבורה כי חשיפת המידע תביא לפגיעה
בפרטיות המשפחה ,במיוחד לאור המידע הספציפי המבוקש ,שעלול להביא לחשיפה של פרטים
נוספים והיסקים בנוגע למשל למצבה הכלכלי של המשפחה .כמו כן ,מעיון בבקשה לא נמצאה הצדקה
לחשיפת הפרטים האישיים המבוקשים.
הנושא הובא להצבעה –  02בעד
-0נגד
החלטה -מחליטים לקבל את הצעת היועמ"ש של המועצה ולא להעביר את הנתונים המבוקשים
בנושא ארנונה.
מאושר
 .12שונות
 .0החבר אורי בכרך -מבקש ישיבת מליאה שלא מין המניין בעניין יישום מתווה הלימודים בבתי
הספר ופתיחת שנה"ל בהשתתפות מנהלות בתי הספר ויו"ר הנהגות ההורים.
החלטה :המועצה תקבע ישיבה בנושא.
 .4בני דגמי -לגבי בית האריזה חרמש -מבקש את התערבות המועצה ולמזער את הנזקים טרום
פתיחת העסק.
 . 0החברה רוני פלומין מבקשת לדעת מתי יתקיים דיון בדוח"ות המבקר בעיקר בנושא ההיטלים.
התייחסות :מליאת המועצה בישיבתה הקודמת החליטה שהדיונים יבוצעו תחילה במסגרת ועדות
המועצה.
 .2בקשה לעבודה נוספת של עובד המועצה אחמד אבו כאפי -מנכל"ית המועצה פנינה אמויאל משה
הסבירה את הרקע לבקשתו לעבודה נוספת כקבלן עצמאי בכפר עידוד וירידה בהיקף המשרה ל -
 32%משרה .מנהלת עמותת הספורט ומנהלת יחידת הספורט במועצה צירפו את המלצתם לאישור
הבקשה.
החלטה -הבקשה מאושרת בכפוף לדיון נוסף בעוד חצי שנה .
 .10הרמת כוסית לראש השנה
הרמת כוסית  -ברכות לקראת השנה החדשה לחברי המליאה ובני משפחתם ,לועדים המקומיים ולכל
תושבי לב השרון .תודה מיוחדת על שיתוף הפעולה עם המועצה ועובדיה .שנה טובה.
סגן ראש המועצה בשם חברי המליאה איחל בריאות והחלמה מהירה לראש המועצה.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,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 ,משה מכלין ,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

