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 36פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 36ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:30יום ב'  2021מרץ  8 תאריך:
 אולם ישיבות מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, בני דגמי, גלית ברגר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר,  משתתפים:
נחמיה חסיד, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאול 

 דניאל, שאולי בן דוד
 ארנון מינס , רוני שרפי  חסרו:

 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 

 לבקשת החברים נשלח דו"ח התביעות. –דו"ח תביעות 
 התקבל רק הדו"ח של עו"ד שחר בן עמי. -התייחסות רן להב

 התייחסות: יועבר דו"ח מעודכן של משרד עו"ד וילצ'יק.
אש המועצה דיווח על הישג משמעותי בהרחקת הקו מהבינוי במושב בני ר – 400.הקמת קו מתח עליון 2

 41דרור ופרוטיאה בכפר. הוחלט במועצה הארצית כי תיבחן הסטת הקו למעקף בתוואי המתגבש בתמ"א 
 ממזרח לבני דרור.

  ראש המועצה מעדכן על הארכת השימוש החורג לסופר בניצני עוז עד להסדרת התב"ע. –.סופר ניצני עוז 3
התקיים שימוע לחברה הזוכה וועדת מכרזים החליטה להכריז עליה כזוכה –.סטטוס מדידות בישובים 4

 ובימים הקרובים תקבל צו תחילת עבודה.
 התייחסות חברים:

 ישנה בעיה שוועדות ערר אינן מתכנסות בשל מחסור בהיענות של חברים ויו"ר ועדה. -רן להב
המועצה פרסמה מס' פעמים קולות קוראים לגיוס חברים ויו"ר  אנו בהחלט מודעים לבעיה. –התייחסות

לוועדה )בתשלום(. במקביל פנתה המועצה למשרד הפנים בבקשה לקבל אישור לאיוש הועדות בחברים 
שאינם תושבי לב השרון, טרם התקבלה תשובתם ובינתיים מצטברים עררים. אנו ממתינים לקבלת תשובה 

 נו תיענה בחיוב.מאת משרד הפנים ומקווים שבקשת
 החלו העבודות –.בריכת החורף ביעף 5
 פורסם מכרז בעיתונות לשיווק המגרשים בתכנית ההרחבה. –.כפר יעבץ 6
אמור להתקיים  15/3/21ראש המועצה דיווח על תהליך שיתוף הציבור. בתאריך  –. פרויקט פוטוולטאי 7

 מפגש "שיתוף ציבור" לציבור הרחב.
המליאה אשר היו שותפים להחלטות בנושא ישתתפו במפגש ויציגו אף הם את  ראש המועצה מציע שחברי

 עמדת המליאה והמועצה בנושא. 
עוד הודה ראש המועצה לחברי צוות החשיבה המלווים את התהליך יחד עם הנהלת המועצה והיועצים 

 החיצוניים שנשכרו לטובת הפרויקט.

 . אישור תקציבי ועדים מקומיים2
 



 הציג את סטטוס הגשת התקציבים ע"י כל הוועדים. -איר שביטגזבר המועצה מ
 ₪ 1,1672,850 -בני דרור

 ₪ 982,000 -גאולים
  ₪ 1,236,188 -גנות הדר

 ₪ 2,045,000 -חרות
  ₪ 1,056,000 -ינוב
  ₪ 232,240 -יעף

  ₪ 473,500 -כפר יעבץ
  ₪ 1,173,000 -משמרת

  ₪ 3,639,287 -נורדיה
  ₪ 1,629,542 -ניצני עוז
  ₪ 889,000 -עזריאל
  ₪ 2,009,454 -עין ורד

  ₪ 1,190,043 -עין שריד
 ₪ 1,144,000 -פורת

  ₪ 4,085,061 -צור משה
  ₪ 2,701,000 -שער אפרים

  ₪ 700,000 -תנובות
 

גזבר המועצה ממליץ למליאה לאשר את תקציבי הוועדים וצווי המיסים של כל הוועדים פרט לכפר הס 
 שאצלם חסרים חומרים.

 התקציבים מאושרים בכפוף להאצלת סמכויות בנוסח שאושר בשנים עברו כדלקמן:
 

 סוגי שירותים: –ועדים מקומיים  –האצלת סמכות 
, מחליטה 1958לצו המועצות האזוריות )מקומיות( התשי"ח  132 -ה' ו 63בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 

 המליאה להאציל לוועדים המקומיים כולם את הסמכויות הר"מ:
 שכר, הנהלת חשבונות, הוצאות משרדיות, הוצאות משפטיות. –מנהל כללי • 
 שמירה ובטחון• 
 אחזקת מקלטים• 
אחזקת מוסדות ציבור ונכסים ציבוריים ) מועדוני נוער, בית החבר, מרכזי קשישים, מרכזי למידה, מרכזי • 

 מוסיקה, בתי כנסת, מזכירויות הישובים(. 
 ור ופינות גזםפינות מחז -איכות הסביבה• 
 טיאוט כבישים ומדרכות• 
 אחזקת מתקני משחקים וגני שעשועים• 
 אחזקת גינון ציבורי וגיזום עצים• 
 כולל מתקני ספורט -ספורט מקומי• 
 נוער וילדים: חוגים בישוב, השתתפות בתשלום גרעין עודד יישובי ומפעלי תנועה.• 
 תרבות, חגיגות, אירועים יישוביים.• 
 שוביתספריה יי• 
 קשישים• 
 שרותי דת כללי -דת• 
 תשתיות: תיקוני דרכים ומדרכות• 
 בטיחות בדרכים• 
 ניקוז מקומי• 
 אחזקת חשמל• 
 ריסוסים והדברות • 
 אחריות נושאי משרה. –ביטוחים • 
 תרומות ומתנות.• 
 שילוט הכוונה ופרסום. • 
 בתי עלמין מקומיים.• 
 
 -מאושר-

 2020ור . אישור דו"ח תלונות הציב3
 



 מבקר המועצה הציג את תקציר הדו"ח שנשלח לחברים במייל.
 
 -מאושר-

 2019. סגירת דו"ח ביקורת 4
 

לאחר עבודת הועדה לתיקון ליקויים. הוצג ע"י חבר הועדה בני דגמי סיכום עבודת הועדה וסטטוס תיקון 
 .2019הליקויים שעלו בדו"ח ביקורת 

ודתם וביקש שימשיכו במודל עבודה זה גם במעקב אחר דוחות ראש המועצה הודה לחברי הועדה על עב
2020. 

 2020. אישור דוחות ביקורת 5
 

: 2020מבקר המועצה סקר באמצעות מצגת את הליקויים העיקריים שעלו בשלושה מדוחות הביקורת לשנת 
 פרוייקט הלדים, עמותת דורות ואיגוד ערים שרון צפוני.

 חברים:החלטות שהתקבלו מתוך התייחסות 
. דוח הביקורת על פרוייקט הלדים, יועבר ליועצת המשפטית לקבלת חוות דעתה ביחס להגשת תביעה 1

 ליועץ הפרוייקט.
 . המועצה בוחנת אפשרות להעברת בי"ס לכדורגל מעמותת הספורט ליחידת הספורט במועצה.2
 . צוות תיקון ליקויים מתבקש להמשיך את המעקב אחר הדוחות.3
 

 הודה למבקר המועצה על עבודת הביקורת שמסייעת ומייעלת את עבודת מחלקות המועצה. ראש המועצה
. נשלחו לחברים גם הליקויים וכן נשלח ₪ 677,000הדו"ח מצביע על גרעון של  – 2019.דוח כספי 

 פרוטוקול ועדת ביקורת בנושא.
 -מאושר-

 . אישור תברי"ם6
 

 ₪ 100,000 -בישובי המועצההתקנת שעונים אסטרונומיים במרכזיות תאורה 
 תיקון מעלון המועצה לתיקון ליקויים במשרדי המועצה. -1377הסבת תב"ר מס' 

 ₪ 100,000 -אישור תיקון משטחי גומי ומתקני שצפ"ים
 1300,1327,1320סגירת תברי"ם עפ"י דו"ח ביקורת שמספרם: 

 ₪ 100,000 -השלמת תשתיות מושב ינוב 1375הגדלת תב"ר 
 מקרן סלילת כבישים  ₪ 200,000כביש חרמ"ש הגדלת תב"ר 

 
 -מאושר-

 . אישור שכר בכירים7
 

שכר בכירים. העובדים הם: קובי בן  35% -המועצה מעוניינת לקלוט שני עובדים, מהנדסים בהכשרתם ב
מנהלת יחידת תב"ע. החלטת המליאה תועבר  -רכז פרויקטים במחלקת הנדסה , אפרת שמולביץ –אהרון 

 רד הפנים כמקובל.לאישור מש
 -מאושר-

 . שינוי תוואי דרך כניסה מערבית לניצני עוז8
 

 המליאה נדרשת לאשר שהמועצה מצטרפת כמגישת התכנית. 
 -מאושר-

 . אישור יועצת לקידום מעמד האישה9
 

יועצת ראש המועצה הנוכחית מרב מגן מוסטקי מבקשת לסיים את תפקידה כיועצת ראש המועצה למעמד 
ממונה על הטרדות מיניות. המועצה ממליצה על עו"ס הילה הלוי לכהן בתפקיד יועצת ראש האישה וכ

המועצה למעמד האישה בנוסף על תפקידה כעו"ס קהילה ועל העובדת עו"ס ליטל זק כממונה על הטרדות 
 מיניות בנוסף על תפקידה כעו"ס יתד.

 -מאושר-

  2019. אישור דוח כספי מבוקר של המועצה לשנת 10
 



 הדו"ח נשלח לעיון החברים
 מאושר

  2019. התייחסות לליקויים בדוח הביקורת המפורט לשנת 11

 
 נשלח לעיון החברים פרוטוקול ועדת ביקורת בנושא.

 מאושר

 . שונות12

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
דסמן, אמיר תירוש, אריאלה אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנ מכותבים:

מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב סבידור, דודו מצליח, יורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי 
 יצהרי, עירית גז, רני חג'ג, שחר ורדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס

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

 
 
 

 ע"י נערך
 גז עירית
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