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 13פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 13ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 20:22-12:12יום ב'  1212מאי  1 תאריך:
 אולם ישיבות מיקום:
 ישיבה מליאה - 221 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, בני דגמי, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נתנאל יהודה,  משתתפים:
 סיון חרמוני, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד

 ארנון מינס , גלית ברגר, נחמיה חסיד, רוני שרפי  חסרו:
 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1

 
. בשם המליאה והמועצה הביע ראש המועצה השתתפות בצער המשפחות של הנספים באסון הטראגי 2

 במירון.
 
מ.א עמק הצגת מצגת ע"י אלון ציפורי. משרד התחבורה בשיתוף חברת קווים ו -. תחבורה ציבורית גמישה1

 2222/21212חפר ומ.א לב השרון החלו בפיילוט לתחבורה ציבורית גמישה. הפיילוט אמור להתחיל בתאריך 
ובשלב הראשון יכללו בו שמונת יישובי הגוש הצפוני. ראש המועצה הודה ליו"ר ועדת תחבורה ציבורית 

 יסודית, עקבית ומקצועית.החבר רונן חיון , לרכז הועדה אלון ציפורי וליתר חברי הועדה על עבודה 
 

 המצגת תשלח לחברים.
 
. אליעזר לנדסמן יו"ר ועד מקומי צור משה וחבר הועד המקומי אלון בלחסן הגיעו לישיבה וביקשו להודות 1

 לחברי המליאה ולהנהלת המועצה על הקמת מועדון הנוער בישוב.
 
, הכינה חברת  422קת קו לאחר מאמצים רבים של ראש המועצה לאישור העת – 422. העתקת קו 4

החשמל תכנית להטמנת הקו. מועצה מקומית תל מונד הגישה התנגדות לתכנית חברת חשמל בטענה שזה 
 יפריע להתפתחות עתידית של הישוב. ראש המועצה ימשיך לקדם וללוות את הנושא.

 
 שמחים לבשר כי נפתח המכרז לשיווק מגרשים בכפר יעבץ. -. הרחבת כפר יעבץ0
 
לאור הערות החברים בקבוצת הווטסאפ ובמייל, בוצעה פנייה לכל העמותות לקבלת  -ותות נתמכות. עמ/

תשובות לשאלות שנשאלו על ידי החברים ובנוסף הם התבקשו להערך להצגת העמותה בפני חברי המליאה 
 בישיבות הקרובות.

 
ש חברות לייעוץ ארגוני. בהמשך להחלטת המליאה בנושא ולאחר בחינה של חמ -. יעוץ ארגוני למועצה3

 החליטה המועצה להתקשר עם חברה "ציפורית". 
 חברי המליאה ממליצים על הקמת צוות מצומצם שילווה את עבודת החברה והנהלת המועצה.

 מינוי החברים יובא לאישור בישיבה הבאה



 תל מונד -. בית עלמין משותף לב השרון2
 

עצה מקומית תל מונד לעניין בית העלמין. בתום דיון ראש המועצה סקר בקצרה את ההיסטוריה עם מו
ממושך בנושא, המליאה הביעה אי שביעות רצון מהתנהלות מועצה מקומית תל מונד והוחלט על מספר 

 צעדים אופרטיביים:
 . ראש המועצה ייפגש עם ראשת מועצה מקומית תל מונד להבהרת הנושאים הבאים:2

 תל מונד בעלות הקרקע, שטח חנייה, השקעה של מועצה מקומית 
 בחינת המשך שותפות בהפעלת בית עלמין -הערות חברים

 . המועצה תבחן באמצעות יועציה המשפטיים את כל החלופות האפשריות.1
 . המליאה קוראת לצאת מהמבנה הנמצא בתל מונד ולשכור מבנה בשטח מועצת לב השרון.1
 נושאים שעלו לאחרונה. . ראש המועצה ייפגש עם הנהלת העמותה לשם הסדרת ה4

 . אישור ועדת תמיכות3
 

את סכומי התמיכה בעמותות  12מליאת המועצה אישרה בתקציב לשנת  -מאיר שביט, גזבר המועצה
הנתמכות. לאחר אישור התקציב התקיים נוהל תמיכות והגופים הנתמכים הגישו את בקשותיהם על פי 

 שות ואישרה על פי הנדרש.הנדרש בחוזר מנכ"ל. ועדת התמיכות בחנה את הבק
 השאלות שנשאלו על ידי חברי המליאה יקבלו מענה על ידי העמותות באחת מהישיבות הבאות.

 החלטה: נציגי העמותות יוזמנו למליאת המועצה. 
  -הפרוטוקול מאושר-

 . עדכון בנושא פוטוולטאי4
 

ת המועצה, חברי מליאה לאחר תהליך של סבב פגישות הסברה עם הנהלות בתי הספר, מנהלי מחלקו
 וועדים מקומיים, הנהגות ההורים ושיתוף ציבור בזום. הוחלט:

 . להמשיך בתהליך המכרז עם החברה הזוכה עד לביצוע.2
. לקבל חו"ד נוספת של קונסטרוקטור לגבי ההתקנה על הגגות שסוכם עליהם. המועצה שכרה 1

 מבנים. 4אושרו לביצוע  קונסטרוקטור נוסף ועל פי חוות הדעת שהתגבשה, בשלב זה
ישנם מחלוקות לגבי מספר גגות. לכן בשלב זה תתקין המועצה את הפוטוולטאי רק על הגגות המוסכמים. 

 העבודה צפויה להתבצע במהלך חופשת הקיץ.
לאחר שיחות עם מתנגדי הפרוייקט, מציע להקים קרן לטובת אחזקה שוטפת  -התייחסות החבר בני דגמי

 של הגגות.

 ור שמות רחובות מושב תנובות. איש5

 
 המליאה מאשרת את בקשת ועד מקומי תנובות לשם הרחוב : הגולן

 המליאה מאשרת את בקשת ועד מקומי נורדיה לשמות הרחובות : הגן, הברוש, דרך הבאר
 
 -מאושר -

 1443. הגדלת תב"ר מס' 6
 

יחות בגן השעשועים הינו הסכום הנדרש לביצוע עבודת הבט₪. 222,222המליאה אישרה תב"ר על סך 
213,222 .₪ 

 ₪  13,222נדרשת הגדלת התב"ר בסכום 
  -מאושר  -

 . אישור הסכם רמ"י הקצאת קרקע לבריכות החורף 7

 
המליאה מאשרת חתימה על חוזי החכירה בין רמ"י ללב השרון לגבי שטח ברכת החורף בעין שריד וכן לגבי 

 השטח לבריכת החורף ביעף.
  -מאושר-

 ישור תקציב צו מיסים והסמכת כפר הס. א8

 
בהמשך לאישור צווי המיסים לישובים. הוגשו מסמכי כפר הס והמליאה מתבקשת לאשרם בכפוף להאצלת 

₪  1,203,122יעמוד על סך  1212, סה"כ תקציב כפר הס לשנת /1הסמכויות כפי שפורטה בישיבה מספר 
. 
 -מאושר-



 בונות בנק הדואר. הצטרפות להסדר צפייה באינטרנט בחש9
 
 -מאושר-

 . עדכון מסמך מדיניות רוכלות 14
 

בהמשך להחלטת המליאה לאשר את מסמך מדיניות הרוכלות של המועצה. במהלך השנה האחרונה עסקה 
המועצה באמצעות יחידת רישוי עסקים במתן היתרים לרוכלויות שונות בישובים ומתוך שאלות שעלו מן 

המדיניות. ועדת הרוכלות נפגשה מספר פעמים יחד עם היועמ"ש ועובדי המועצה השטח נדרש עדכון מסמך 
והמסמך עודכן בהתאם לצרכים. בהזדמנות תודות לחברי וועדת רוכלות על הרתמות לנושא והובלת דיונים 

 מעמיקים.
  -מאושר-

 . עדכון מסמך מדניות עדכון גבולות עם מ.א. דרום השרון11
 

שטח המדובר, בתחום מושב משמרת והמליאה מתבקשת לאשר קבלת השטחים ראש המועצה עדכן לגבי ה
 121ממ.א דרום השרון. השטחים נמצאים בתחומה בשל טעות תכנונית היסטורית. סך השטחים שיועברו 

 1212מס'  121212דונם. מליאת מ.א דרום השרון אישרה בישיבתה מיום 
 את העברת השטחים ותבצע פנייה למשרד הפנים.

  -רמאוש-

 . אישור מינוי חברה לוועדה לשיווין מגדרי12

 
 פזית דקל מבני דרור

 
  -מאושר-

 . שונות13

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, איציק להב, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש,  מכותבים:

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

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

 
 
 

 נערך ע"י
 שרי שוחט
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