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סימוכין :ישיבת מליאה

נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 12
מטרת הדיון :ישיבת מליאה 12
תאריך 7 :יוני  1212יום ב' 20:22-12:12
מיקום :אולם ישיבות
פורום - 221 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,בני דגמי ,גלית ברגר ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר,
נחמיה חסיד ,נתנאל יהודה ,סיון חרמוני ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול
דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :ארנון מינס  ,רוני שרפי
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
• הוקרה לגבי צפתי על תרומתו לקשרי הידידות עם גרמניה ,לניר אביב על זכיה במתנדב מצטיין מג"ב מחוז
מרכז  ,1212ולמיכה ריקלין על זכייה "המורה של המדינה" .ראש המועצה ברך והודה לכולם על תרומתם
לקהילת לב השרון.
• יוח"א -ראש המועצה עדכן את החברים כי התקבלה פנייה דרך מנהלת מח' חינוך לבחון את ביטול יוח"א.
נמסר כי מדובר בהחלטה משמעותית שאינה הפיכה .במידה והמועצה תבטל את ההטבה לשעות יוח"א לא
תהיה אפשרות לקבל זאת בחזרה.
רוני פלומין :מנהלות בי "ס הן שהעבירו את בקשתן לכך ואמרו שהן יכולות להביא הישגים חינוכיים גם בלעדי
יוח"א .חושבת שצריך לשמוע את דעתן של מנהלות בית הספר.
לביא  :מציע לבנות פורום שיבחן זאת לעומק
המלצה – להקים צוות לבחון זאת.
אחראיות  :פנינה אמויאל משה ורונית רופא הדרי
• קול קורא לתושבים להקמת ממ"ד  -מבצע שומר החומות חידד את הצורך בממ"דים בבתים פרטיים ללא
ממ"ד ,במבני ציבור ובמרחב הציבורי .מהנדס המועצה ערך בדיקה מקיפה בנושא ונשלח קול קורא לתושבים
המעוניינים לקדם זאת בעזרת המועצה ובקיצור הליכים תכנוניים .היום התקיים מפגש עם פורום הועדים
והנושא הוצג בפניהם על מנת שיוכלו לקדמו מול התושבים .גם המועצה תפעל להשלמת פערי המקלוט
במוסדות החינוך החסרים.
• ביקור יו"ר הקרן לשיקום מחצבות  -בהתאם להזמנת ראש המועצה נערך סיור בבריכת החורף עין שריד,
בהשתתפות יושב ראש הקרן לשיקום מחצבות לקבלת סיוע בפיתוח בריכת החורף בעין שריד .המועצה
נדרשה להשלמת דרישות הקרן לתיקצוב הפרויקט.
• פרס נוער ארצי -מחלקת הנוער של המועצה מועמדת לפרס חינוך ארצי על פעילותה בתקופת הקורונה.
לאחר שעברה שלב אחד התקיים מפגש זום בו הוצגה העשייה הברוכה של המחלקה ,היוזמות והפעיליות
בתקופת הקורונה .מאחלים בהצלחה לעובדי המחלקה .אין ראויים מהם לפרס זה.
• פגישה לין קפלן ראש המועצה המקומית תל מונד -בהתאם להחלטת המליאה ,ראש המועצה נפגש עם
ראש מ.מ תל מונד הגב' לין קפלן ודנו בהתנגדות תל מונד להעתקת קו  022ובסוגיות הקשורות לבית עלמין
המשותף .ראש המו עצה ימשיך לטפל בנושא ויעדכן את המליאה בהתאם.
• צומת בית ליד – תת"ל  - 01ראש המועצה עדכן בנושא
• חרמ"ש – עדכון לגבי העבודות במקום.

החבר רן להב מבקש לראות את הרישיון עם ההתניות התעבורתיות  -יועבר
• ניצני עוז אתר איסוף אגרגטים – קיימת תוכנית מצד המדינה להקמת אתר זה באדמות עמק חפר (מול
ניצני עוז) .אתר שיהווה מפגע לתושבים בשל האבק והזיהום ,ראש המועצה פועל להעבירו לאתר אחר.
 .2אישור מדיניות המועצה בנושא נוער להט"ב
מחלקת הנוער ביחד עם עו"ס קהילה ויועצת ראש המועצה למעמד האישה והועדה לשויון מגדרי הכינו
המלצה למסמך מדיניות של המועצה בהקשר הלהט"ב .המסמך נשלח לחברי המליאה לעיון.
הצבעה  :בעד –  ,21נגד –  ,1נמנע – 2
מסמך המדיניות מאושר
 .3אישור המשך גביית היטל שמירה
דברי הסבר – חוק עזר ללב השרון (שירותי שמירה) – תש"ף – 1212
המועצה האזורית לב השרון מעוניינת להמשיך לגבות היטל שמירה בהתאם לתעריפים המאושרים בחוק
העזר עד לסוף שנת  ,1212קרי עד ליום .12.21.1212
יובהר כי המועצה הגישה בחודש  2021212בקשה לתיקון חוק העזר לרבות עדכון תעריפי השמירה ,אך
טרם התקבל אישור משרד הפנים לתעריפים המומלצים.
על מנת שיישובי המועצה יוכלו להמשי ך ליהנות משירותי שמירה ,נדרשת רציפות בגביית היטל זה ועל כן,
עד לאישור חוק העזר המתוקן ,יש צורך בהארכת תוקפו של חוק העזר הנוכחי ,על כלל תעריפיו.
יודגש כי חוק העזר הנוכחי הינו חוק עזר משנת  ,1227תעריפיו מעודכנים ולאחרונה בוצעו בו מספר תיקונים
בתעריפים של מספר ישובים.
לאור משבר הקורונה ,חל עיכוב באישור תכנית השמירה והתעריפים ע"י משרד הפנים והגורמים המוסמכים
באופן אשר איננו מאפשר למועצה לסיים את הליכי תיקון ופרסום חוק העזר באופן מיידי.
אי לכך ובהתאם לזאת ,המועצה מבקשת להאריך את תוקף הגבייה עד ליום .12.21.1212
ת עריפי חוק העזר תואמים למדיניות הרשות המקומית ,והיא בוחנת ,באמצעות יישוביה באופן קבוע את
התעריפים וכי תכלית החוק מוגשמת.
החלטה :המליאה מאשרת את הבקשה להמשיך את גביית ההיטל עד ליום .12.21.1212
 .4מינוי צוות לליווי עבודת היועץ הארגוני
בהמשך להחלטת המליאה לגבי תהליך לחידוש המבנה הארגוני של המועצה .המליאה מבקשת למנות ועדה
אשר תלווה את עבודת היועץ הארגוני.
חברי הועדה :לביא זמיר ,ארנון מינס ,רונן חיון ,בני דגמי ,אורי בכרך ,יצחק סלובודיאנסקי ,יצחק יצחק ,פנינה
אמויאל משה
מאושר
 .5אישור פנייה למשרד הפנים לשינוי חלוקת הכנסות
בהמשך לעדכון המליאה לגבי החלטת שר הפנים לעניין ועדת הגבולות עם קדימה צורן .המליאה מתבקשת
לאשר פנייה נוספת של המועצה לשר הפנים לשינוי חלוקת ההכנסות בין הרשויות.
מאושר
 .6אישור תב"רים
.2מתקני נינג'ה  1 :חדרי ספח באולמות ספורט –  222,222ש"ח | מתקן בשטח ₪ X20 388,44012
לא מאושר.
התייחסות חברים :מבקשים שוועדת הספורט תדון בכך ותציג תעדוף לניצול כספי למתקני ספורט ומדוע
הוחלט על הקמת מתקן נינג'ה.
 .7תקציב ביצוע עבודות בדק בית לשנת 2221
בהמשך למסמך שהוכן בנושא ונשלח לעיון החברים .מתבקש אישור תב"ר על סך  1מלש"ח לבדק בית
במוסדות החינוך במהלך הקיץ.
מאושר
 .8נוהל מחיקת חובות
נשלח לחברים נוהל מוצע שהוכן ע"י יועמ"ש המועצה למחיקת חובות.
מאושר

 .9קבלת החלטה ביחס לארנונה לשנת 2222
גזבר המועצה סקר את הנושא והסביר אודות העלאה חריגה והעלאה עפ"י חוק ההסדרים .לאחר בחינת
הנושא הוצע ע"י החבר רן להב שהועדה שמונתה ע"י המליאה תמשיך ותדון בזה ותעביר המלצתה למליאה
לפני .2.7.12
החלטה :המליאה מאשרת את העלאת התעריפים לפי חוק ההסדרים .2.02%
ולגבי העלאה חריגה ,המלצת הועדה תובא להחלטת המליאה.
מאושר
 .12אישור הרכב חדש לוועדת ערר לארנונה
לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות חוזרים ונשים להקמת ועדת ערר .הצליחה הנהלת המועצה להרכיב ועדה.
קורות החיים של המועמדים נשלחו לעיון החברים.
המועמדים :יו"ר – עו"ד ורו"ח שלומי טלמור ממושב בני דרור.
חבר בהרכב -שרון בן ארי ממושב חרות
חבר בהרכב-דרור ציפורי מגנות הדר.
מאושר
 .11אישור צו מיסים לשנת 2222
נדחה
 .12שונות

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