
 

 

 2022דצמבר  14
 415/2022מס. הדיון: 

   ישיבת מליאה  :סימוכין
 

  
  
  
  

  50פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
  
  

  ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
  19:00-21:00יום ב'   2022מאי  30 תאריך:
  בניין המועצה  מיקום: 
  ישיבה מליאה  -  002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, יאיר מדר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נתן יהודה ,    משתתפים:
  עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאול דניאל 

  ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, נחמיה חסיד  חסרו: 
  מאיר שביט, עו"ד רונית עובדיה , פנינה אמויאל משה   משתתפים נוספים: 

  . דוח ראש המועצה 1
  

המדינה הכינה לעיריית טירה תוכנית מתאר ובמסגרת זו נכללו שטחים   –טירה ועדת גבולות   -כפר הס  
  ממשבצת מושב כפר הס. ועדת הגבולות המליצה על העברת השטח במלואו לטירה.  

כפר הס, אישרה שרת הפנים לקבל את תוכנית המתאר ללא שטחי   לאחר התערבות ראש המועצה ומושב
  כפר הס וזאת לאור התנגדות לב השרון ומושב כפר הס, הישג גדול למועצה ולכפר הס.  

  
  הנושא בבדיקה וטיפול המועצה.   – . זמן הגעת תלמידי לב הפרדס לבית הספר 2

  . הצגת פעילות ועדת תיירות  2
  

  . 22רות ופזית דקל הציגו מצגת עם עבודת הועדה ותכניות העבודה לשנת שרון בן ארי יו"ר ועדת תיי
  ראש המועצה וחברי המליאה הודו לחברי הועדה על עבודה מקצועית ויסודית. 

  . אישור תקציב עין ורד והיטל שמירה  3
  

  מאושר 

  . אישור תב"רים  4
  

  תב"רים.  2נשלחו לחברים דברי הסבר לגבי 
  ₪   2,504,298כמויות ואומדנים, נדרש לאשר תב"ר בסך נשלח כתב   - תב"ר בדק בית 

  ₪    2,000,000המליאה אישרה בשלב הראשוני תב"ר על סך 
  

  ₪.    320,000על סך  1363נדרש הגדלת תב"ר מספר  - תב"ר פארק אקולוגי יעף 
  סגן ראש המועצה הסביר את הסיבה בגללה נדרש תקציב נוסף לפארק האקולוגי.  

קשים הסבר מדוע לא נמסרה להם הודעה בעת החריגה מהתקציב לצורך הקמת  . מב 1 – הערות חברים 
  הפארק האקולוגי והדבר מובא לידיעתם רק בדיעבד?  

מקבל את ההערה. החריגה לא הייתה צפויה והתגלתה למועצה תוך כדי   - התייחסות ראש המועצה 
  שר טרם הגדלת התב"ר. העבודות. בעתיד נשתדל להביא לידיעת החברים חריגות צפויות מתב"ר שאו

  ₪ ביצוע עבודות פארק אקולוגי יעף.    320,000על סך  1363אושר הגדלת תב"ר מס  - החלטה 
  



₪ מקרנות היטלי פיתוח: סלילת כבישים   1,364,136 -פיתוח שכונת הרחבה ביעבץ   1435הגדלת תב"ר 
  ומדרכות, ניקוז ושצ"פ.  

  
  צה אורי בכרך הצביע נגד.  ידי חברי המועצה. חבר המוע- התב"רים אושרו על 2

  מרכז תחבורה פארק שרון   - . הסדר הסכם פשרה 5
  

המליאה מאשרת לחתום על הסכם הפשרה עם חברת עמירם סיון בע"מ ובונה הוד בע"מ, בסכום של  
אש"ח    600,00מהמועצה,  ₪2,200,000 וזאת לפי המלצת היועמ"ש שהופצה לחברי המליאה ( 2,800,000

  מהחברה כלכלית) 
  ושר פה אחד מא

  . פתיחת חשבון קרן פיתוח ייעודי בתי עלמין  6
  

  אושר פתיחת חשבון.  
  מאושר פה אחד 

  חברת גבייה    -. שירותי פיקוח  7
  

נשלחה חוות דעת של היועצת המשפטית, עו"ד רונית עובדיה לפיה קיימת מניעה להעסיק פקחים באמצעות  
פרסם מכרז לקליטת פקח גבייה שיועסק כעובד  חברת הגביה. הוחלט לעדכן את חברת מגע"ר בנושא ול

  הרשות.  
המליאה תקיים דיון מיוחד בנושא מחלקת גבייה, עפ"י חוות דעת היועצת המשפטית והסכמתה על החקיקה  

  בנושא.  

  בית עלמין   -. הסכם לב השרון , תל מונד  8
  

ראה לתל מונד שיוגבל  לאור העובדה שמועצת תל מונד אינה פועלת ע"פ הסכמות מהעבר, ישלח מכתב הת 
בזמן. במידה ולא נזכה להתייחסות מועצת תל מונד, המליאה תקיים דיון נוסף בנושא, ביחס להיפרדות  

  מבתי העלמין.  

  . אישור עבודה נוספת לעובדת מועצה 9
  

העובדת לירון גלאם, מנהלת היחידה לביטחון קהילתי מבקשת לעבוד בשעות אחה"צ, בזמנה הפרטי באימון  
    NLPובני נוער בשיטת   ילדים

  מאושר פה אחד.  

  חשבונות בבנק מזרחי סניף סוהו נתניה   3. אישור פתיחת 10
  

  חשבון עו"ש, חשבון חינוך וחשבון פיתוח  

  . שונות  11
  
החברים יצחק סלובודיאנסקי ורוני פלומין מבקשים להביא לדיון את נושא החינוך ,לימודים בזום בקרית   –

  ובנושא יוח"א. החינוך דרור  

  
  

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

אפריים חגג, אריאלה מלאכי, ארנון מינס , אתי לוי אוסי, בני דגמי, גל גרין, גלית ברגר, דב סבידור, דודו  
יאיר מדר, יורם יצחקי, ינון עמרם, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, יריב יוסף, לביא זמיר, משה    מצליח,

מכלין, נחמיה חסיד, נפתלי יצהרי, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, סיון שריפי כרז , עירית גז, עמיר ריטוב, קובי  
ל, שאולי בן דוד, שחר ורדי, שי שדה, שלום  רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , רני חג'ג, שאול דניא

  לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס 
    אושר ע"י:



  
   

 נערך ע"י 
   שריפי כרז  סיון
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