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     33מס' מליאה  פרוטוקול

 16:30בשעה:  27/02/2022אשר התקיימה ביום ראשון 

 במועצה 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה  יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי

 + ארסוף קדם   מנהיים דני  

 + ארסוף  שוקי ארליך  

 + בית יהושע   סלע צילי

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם

 - געש ברק בן אריה  

  - חרוצים  אנדי וולף 
  יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר  

 + גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 המועצה  מזכ"להילה טרייבר ,
 י  לו-עדי סדינסקי עו"ד 

   המועצה, מהנדס פל גבי
 רון רותם, משקיף 

 
 לא הגיעו:  

 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 ניקוב, מבקרת המועצה  אורלי רז

 
 על סדר היום: 

 לאישור פרוטוקו .1
 תב"רים  .2
 הזרמת שפכים מנתניה   .3
 2021דין וחשבון  .4
 חלוקת הכנסות -לב השרון -הסכם חוף השרון .5
 לישית בנחלה  חידה שנושא יהחלטה לגבי הגשת ערר למועצה הארצית ב .6
 מינוי ושכר לסגן מנהל האגף המוניציפלי   .7
 מינוי גבי פל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים   .8
 עדכון תעריף   –חוק עזר לשמירה  .9

   בן הטה   –מינוי נציג חוף השרון בוועדת תכנון רמת השרון  ור אש .10
 דכונים  ע .11
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 פירוק החברה לתשתיות ביובלסדר היום:  ת נושאהוספ

 

 לטה: צעת החה
  החברה לתשתיות ביוב פירוק  –לאשר הוספה לסדר היום של הנושא 

 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה. 
 

 :פירוק החברה לתשתיות ביוב .1

 לאשר את ,2017משנת  להחלטת המועצהבהמשך הסביר כי מ"ש המועצה יוע

של רשם החברות ו בטיפול א נמצא עדייןוש, הנובהפירוק של החברה לתשתיות בי

אישור המליאה נדרש בפירוק אפשר המשך טיפול על מנת לר סופית. וטרם נסג

 . כמפרק של החברה, על מינוי יועמ"ש המועצה על ההחלטה לפירוק וכןמחדש 

 
 לטה: צעת החה

 .  החברה כמפרק"ש המועצה ומינוי יועמהחברה לתשתיות ביוב פירוק את לאשר 
 הצבעה:  
 פה אחד  

 ה: לטהח
 לאשר את הצעת ההחלטה. 

 
   :החלטה לגבי הגשת ערר למועצה הארצית בנושא יחידה שלישית בנחלה. 2

יך מספר שנים בתהלמזה מועצה נמצאת כי הסבירו ת המועצה המזכ"ליודס מהנ
 שאפשרה 35ן תמ"א לאחר תיקו .להשלישית בנחיחידה  להוספת עהכנת תב" ל

 להכנתהוועדה המחוזית בות מדיניות  עקוב, תור נוספת בנחלודי ת הוספת יחיד
האגודות   ם ה המועצה יחד עלמועצה בנושא זה, מנס /ליישוב כוללניות תב"עות

 ההליך נתקל בקשיים מול הוועדה המחוזיתלהוספת יחידה.  ע מועצתית" לקדם תב
 וטרם התקדם.  

בין , שנדחתהחוזית לוועדה המשה תוכנית נקודתית זית מכפר נטר הגימשפחת ג
 מדיניות זו.  ר בשל הית

ה  על החלטת הוועדה המחוזית ופנתצה הארצית למועמשפחת גזית מעררת 
תב"ע, המלצת  בשל העיכוב הרב באישור הף לערר. שה להצטרלמועצה בבק
גוע בזכויות התושבים להקמת הצטרף להגשת הערר על מנת לא לפל המועצה היא

 ת.  יחידה נוספת בנחלו
 
 לטה: צעת החה

 פחת גזית לתמוך בערר מש
 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה. 
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 :  34אישור פרוטוקול מליאה מס' . 3

 :  34ההערות לפרוטוקול מליאה מס' 

בחוף  התכנון בכלל    ...והשילוב של הציבור בתהליכי לגבי חוות השרתים

  ובמקום ".... בפרט של מבנים שיכולים להיות שנויים במחלוקת"....,   ,השרון 

בפרט של מבנים שהשימושים המוצעים בהם עלולים לכאורה להיות שנויים  ...  – מציע 

 במחלוקת, מסיבות שונות אצל חלק מהתושבים. 

   על פי החוק ומשתפת את הציבור בתהליכים   לכלליםתאם  ...המועצה פועלת בה-לגבי  

ת  המועצה פועלת בהתאם לחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו, ומשתפת א  - מציע

 הציבור בתהליכי התכנון בהתאם לחוק. 

 לגבי החווה ליד תל יצחק )שפונתה מאז...פחות או יותר..(  

  ליד תל יצחק   –בסדר יום רשום נכון 

בשטחים פרטיים, הגובלים במשבצת קיבוץ  ...חוות הסוסים שהקומה באופן בלתי חוקי 

 .  561תל יצחק, ומהצד השני בכביש בסמוך לכביש הרוחב 

צאים מהחווה פולשים לפרדסי תל יצחק, אנשי החווה משליכים פסולת  כיבה היוטיולי הר

י מטילים אימה על  בפרדסים, התחברו באופן לא חוקי לצנרת של הקיבוץ ובאופן כלל

 פרדסני הקיבוץ בעבודתם 

 לטה: צעת החה

 ם  יו של שרון רומתבכפוף להערו 34לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 

 הצבעה:  

   דפה אח

 : החלטה

 לאשר את הצעת ההחלטה. 
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 : תב"רים .4

 : אישורלם המובאים ה את התב"רימזכ"לית המועצה הציג
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 :גבי פל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחיםמינוי . 5
חזור מים  רקטורים בחברה למויי הדיינממת ללהשך כי בהמש מזכ"לית המועצה ציינה

שדי, מנהל  חר שהרצל צור לא-) עובד מועצה כדירקטורמינוי של  וקולחים, נדרש
  .נות(פקיד בשנים האחרוהתשתיות פרש לגמלאות וכיהן בת

 בל את התפקיד. הסכים לקמהנדס המועצה, גבי פל 
 

 הצעת החלטה:
   ה למחזור מים וקולחים גבי פל כדירקטור בחבראת מינוי לאשר 

 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 עת החלטה  לאשר את הצ
 
 : מינוי ושכר לסגן מנהל האגף המוניציפלי. 6
מנהל  פקיד סגן נות את גנדאי ורמן לתה למבחר המועצה "לית המועצה הסבירה, כיזכמ

 הינונהל האגף שכרו של סגן מטווח . התקבל במכרז לאחרונההוא , ציפליהאגף המוני
 משכר מנכ"ל.   40-50%

 
 הצעת החלטה:

  40-50% -טווח השכר ב לייפוניצסגן מנהל האגף המ לתפקידמן  גנאדי וראת מינוי לאשר 
 כ"ל משכר מנ
 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת החלטה 
 
 :בן הטה –מינוי נציג חוף השרון בוועדת תכנון רמת השרון ור אש . 7

,  חוף השרוןת רימועצה האזושייך מוניציפלית ליבוץ גליל ים ק ציינה כימזכ"לית המועצה 
 . ן של רמת השרוןלוועדת התכנוינה תכנונית שייך מבח

 
 הצעת החלטה: 

 תכנון רמת השרון.  בוועדת ן ויו של בן הטה כנציג חוף השרו ת מינלאשר א
 בעה:  הצ

 פה אחד  
 החלטה: 

      לאשר את הצעת ההחלטה 
 
 :  חלוקת הכנסות -לב השרון -הסכם חוף השרון. 8

לב כנסות של המועצה עם מועצה אזורית ההציגה את הסכם חלוקת ההמועצה מזכ"לית 
   השרון, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

בין נתניה לרשויות הגובלות, התקבלה גם החלטה  ,קבות החלטה של ועדת הגבולותבע
 )אילנות(אנ"מ נתניה  כנית ותלטה בההחעל שטחים חקלאיים בחוף השרון. על פי 

ם בין  סכהה .וחוף השרוןב השרון ל 40% -ו נתניהל 60%קו ליחו העתידיות ההכנסות
  20%  כלומר שווה בשווה,  40%- על ה  וק את ההכנסותחוף שרון ללב השרון מציע לחל

 באופן יחסי בדונמים אבלקטנים שים מדובר בשני משול חוף השרון. .20%- שרון וללב ה
 .שייהאזור תע  ם שם מתוכנן לקו
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   שוקי ארליך ן, , מירב קורם, אורלי עמיר שרון רומכה, י בראל :דיון לקחו חלק ב
 

 הצעת החלטה:
 ף לפרוטוקול זה  לאשר חתימה על הסכם חלוקת ההכנסות המצור

 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת החלטה 
 
 :  עדכון תעריף –חוק עזר לשמירה . 9

תעריפי חוק  ן את ת המועצה לעדכשנים, נדרשכי מדי מספר יועמ"ש המועצה הסביר 
, הוא  ת פיקוח של משרד הפנים לאישורברחלאחר שהתעריף הועבר לה. העזר לשמיר

, המצורף לפרוטוקול זה עצה. כמו כן, התיקון המוצע בחוק העזרמובא כעת לאישור המו
בייה עד לתאריך:  תוקף של הג ה שלהארכיכלול גם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, 

 משמעויות.  נים והם השוביהתעריפים בישו לגבי התנהל דיון  . 24.04.2024
 
 

 הצעת החלטה:
  ק העזר לשמירה את עדכון חולאשר 

 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת החלטה 
 

 :  2021דין וחשבון לשנת . 10
וקול זה ומהווה חלק טהמצורף לפרו 2021לשנת הדוח מזכ"לית המועצה הציגה את 

 ו.  בלתי נפרד ממנ
של המועצה, והמערכת החדשה מאפשרת  CRMמערכת ה ה חלפוונה החראבשנה ה

 פילוחי מידע רבים יותר ושקיפות רבה יותר של הנתונים.  
ה בתהליך ממשיכהמועצה  ה.בנושא תברואה ואשפפלי, יות היו לאגף המוניצמרבית הפני

דרישות פי ה ה ואת הנגשת המידע לתושבים עלותההטמעה של המערכת, ומשפרת א
צג נושא נוסף המולגבי אתר האינטרנט של המועצה. כך גם בה.  תמשיםמהמש שעולות

לקות זמן הטיפול בפניות. בחלק מהמחלקות מבחינת של המח SLAהוא ה בדוח 
 התגובה היה איטי מעט בעקבות מחסור של כוח אדם. 

פרסם לולהטמיע לגבש והאגפים ם המחלקות פועלת עדע  מיומחלקת שירות בכל מקרה, 
   . הםשל SLAאת ה 

 
 : עדכונים. 11

 ,פתח יציאה של ביוב שנמצא דרומית לאיקאה עלמדובר  –הזרמת שפכים מנתניה 
,  ממקור לא ידוע, יםמוזרמים שפכץ נשאר סגור. מדי מספר חודשים ובמהלך הקי

 . והנושא נמצא בטיפולם לעיריית נתניהביבה ולמשרד להגנת הס פנתהוהמועצה 
 

   ות חזן רעשמה: ר

 18:45בשעה:   יימהבה הסתהישי

 

 לי ברכה, א

 ראש המועצה 


