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 ראש המועצה  -אבי הררי              :נוכחים

 סגן ראש המועצה   -עו"ד יול ברדוש    

 חבר   -  עוז כהן   

 חבר  -ערן אליאס           

 חברה   - אנינה דינר    

 חברה   - יפה עובדיה     

 חבר   - דרור ריבובסקי 

 סגן ראש המועצה   -רי פלד           עמ  :יםחסר

 חברה    - זיו קמיני  

 חבר - יוסי אלבז   

 חברה     -שני  –לימור גיל 

 גזבר המועצה   - מר אשר שמע    משתתפים:
 

 מזכיר המועצה  -מר אלי גטר                 
   
 קב"ט      -        שמשון זכריה   

 
 היועה"מ  -        עו"ד חיה גוגיג   

 
 

 ₪  החלפת משטחי גינון בגן הבנים 360,000ע"ס  1373דר היום: אישור תב"ר מס' על ס

 סדר היום: 

ע"ס  1 תב"ר  אישור  לאחר    360,000.  וזאת  הבנים  כיכר  ציבורית  בגינה  גומי  משטחי  לביצוע   ₪
 יום ובמידה ולא נבצע ייפסל הגן.   14בדיקה של מכון התקנים שדרש החלפת משטח הגומי תוך 

 ון: היטל השבחהמקורות מימ

המדובר בגן ציבורי ברח' הבנים ב"עין יעקב". המשטח הקיים הינו ישן ובלוי, חלקים  אבי הררי:  
 יום לבצע משטח חדש.   14מהשטח נקרעו ונתלשו מכון התקנים פסל אותו וניתנו לנו 

 לאשר את התב"ר החלטה:הצעת 

 הצבעה פה אחד  

 

 



 סקירה בנושא ביטחון:  

רת דרך משמעותית בנושא הבטחון בקדנציה זו. על אף שכח האדם העומד  נעשתה כבאבי הררי:  
לרשותנו הינו מצומצם ביותר, נעשית עבודה עצומה. שמשון הקב"ט, שהינו עובד המועצה יחידי  

 המופקד על נושא הבטחון, עובד סביב השעון. הוא לוקח על עצמו מטלות מעל ומעבר. 

את רגשי הערכתנו והוקרתנו לשמשון. הוא עובד עם    בשמי ובשם חברי המועצה אני מבקש להביע
שעת   בנושא  לאחרונה  שנערכה  בביקורת  מהתושבים.  "פידבק"  מקבלים  ואכן  והנשמה.  הלב  כל 

 +.  90 -שקיבלנו בעבר, הגענו ל  40החירום מציון 

 שמשון זכריה:

ון השוטף  מציג מצגת על הפעילות בנושא הבטחון ביישוב, והגורמים השונים המטפלים, הן בבטח
 והן בבטחון בשעת חרום.  

ימים בשבוע. קיים מוקד פעיל. הוצאנו למכרז מישרה של מנהל מוקד.    7שעות,    24המשל"ט עובד  
)סיוע עזרה ראשונה(, שהינם תושבי הישוב, מאומנים, בעלי רקע   גולת הכותרת היא יחידת סער 

 צבאי משמעותי, קיימת יחידה שלנו עם כל הציוד.  

 יג את המערכת ובעלי התפקידים בשעת חירום :  אני מבקש להצ

 אלי גטר.  –מכלול משאבי אנוש 

 רחל עבדה. –מכלול מידע לציבור 

 חגית זהבי, מנהלת מחלקת הרווחה.   –מכלול הטיפול באוכלוסיה 

 סימי פרץ, מנהלת מחלקת החינוך.   –מכלול החינוך תרבות וספרוט 

 .  אינה קיסילנקו –מכלול תשתיות ולוגיסטיקה  

 :  אבי הררי

 אנחנו פועלים ליוזמה של סיירת הורים, בטיפולו המסור של חבר המועצה ערן אליאס. 

 אבי הררי: אני מבקש לעדכן את חברי המועצה בנושאים הבאים:

  :חשיבות כינוסן של וועדות החובה .1

כפי   בתדירות  וועדות החובה,  של  כינוסן  לחשיבות  של החברים  ליבם  מפנה תשומת  אני 
 ה בחוק. קיבלנו על כך הערה וצריך להקפיד על כך ולנהל פרוטוקולים מסודרים. שקבוע

 סלילת רחוב ההדרים :  .2

וממתין   קרוואן  בשטח  הציב  הקבלן  ההדרים.  רחוב  לסלילת  בקשר  הפעילות  התחילה 
 לאישורי משטרה, חברת חשמל ו"הוט".  

 סלילת רחוב הנוטר, רחובות וכיכרות נוספים: 

 סלילת רחוב הנוטר. אנו נתכנן ונערוך אומדן.   תכנוןו לצאת להחלטנ 

ר  שר התחבורה בביקורו בישוב, על מנת שנקבל סיוע כספי משמעותי. המדובמ נבקש עזרה 
מתוכננת גם סלילה של רח' ההדרים, ההסתדרות, בני    על סלילה מכיכר המייסדים צפונה.

 בנימין, רח' העצמאות. עם השלמת התכנון, נצא למכרזים. 



והדקל, אך אין קוטר מספיק. במקום זאת, נעשה  רצינו ל עשות כיכרות במעלה הארגמן 
 הסדרי תנועה.  

רימון בכיכר  ל העצמאות-אנו מטפלים  צורך  יש  תומך.   העתיק  .  קיר  ולבצע  עמוד חשמל 
 מליון ₪.  3 -קיימות תשתיות מתחת לאדמה. עלות הביצוע מוערכת בכ

הבנים ברח'  כיכר  לפת-מתוכננת  מתכננים  אנו  סיניהנוטר.  רחוב  את  והאירוסים    וח 
לצאת  יהיה  ניתן  אסותא  הגבעה  הרכב. מהרחובות  כלי  בתנועת  מנת להקל  על  שמאלה, 
נוכל   גם  ואז  וחצי.  שנה  שנה,  תוך  התשתיות  את  לסיים  מתכוונים  אנחנו  סיני.  לרחוב 

מ אליאס  ערן  הציבור.  במבני  לטיפול  ב"קאנטרי לגשת  שירותי    טפל  נשכור  קלאב". 
 , בית תרבות. נכין פרוגרמה ל"קאנטרי".  חדש מועצהמבנה אדריכלים לתכנון 

 : א' 267הצ/

להגיעבי מנת  על  מו"מ  מתנהל  אלה  פיתוח    מים  את  לאפשר  שנועד  עקרונות  למסמך 
עקרוני.  השכונה.  סיכום  כבר  המרחבית    קיים  הועדה  אישור  טעון  העקרונות  מסמך 

 ים" ונדרש גם שיתוף פעולה של התאגיד "מעייניות השרון".  "שרונ

 מענק ממשרד הפנים:  

אלף ₪ מענק שר ממשרד הפנים. המדובר    600שנה, קיבלנו    12  -בפעם הראשונה, לאחר כ
 בכסף "צבוע" לנגישות.  

 : 561כביש 

.  . במשך שנים רבות דיברו על חיוניות הסלילה561עד היום לא היה מימון לסלילת כביש  
התחבורה   משרד  הקצה  בתכנית    600עתה  נמצא  זה  והסלילה.  התכנון  לטובת   ₪ מליון 

 החומש של המשרד. קיבלנו מכתב מהשר.  

  ועדת גבולות:

ר הבקשה יאנחנו ממשיכים לקדם את הבקשה לתיקון הגבולות. שר הפנים הקודם העב 
של   לטיפולה  תועבר  שבקשתנו  המליצה  אשר  המחוז,  מנהלת  של  ועדת  להתייחסותה 

אנו   לה.  מתנגדים  ואנו  הדסים  בצומת  לתכניות  בקשר  בקשה  הוגשה  בינתיים  הגבולות. 
 רואים חשיבות רבה בתיקון הגבולות.  

 :שלב ב', הקמת גנים  –ביה"ס "הראשונים" 

בשנה"ל   החדש  האגף  לפתיחת  ומקווים  יסודות  יצקנו  ביה"ס.  של  ב'  לשלב  יוצאים  אנו 
נים. הקצנו לנושא כסף מתקציבי הפיתוח. אנו מתכננים  הבאה. בנוסף, אנו מתכננים שני ג 

 מערב ואשכול גני ילדים ברח' המחתרת.    212 -ב –ציבוריים, גנים משולבים גנים 

 : אזוה"ת, הטיפול במפעלים הפועלים ללא רשיון עסק

כידוע לכם, אזוה"ת נבנה טלאי על טלאי. פיתוח אזוה"ת חיוני לנו מאוד לצרכי ארנונה.  
שמים שעובדי  אנו  עסקים  קיימים  עסק.  רשיונות  על  דגש  גם  ללא  כיום  שנים  עשרות  ם 

כיבוי אש הוא קריטי. יש לנו בעיה עם המפעל של "מורקס". פלש גם   רשיון עסק. נושא
לכאלה   במיוחד  העסקים,  לבעלי  מכתבים  הוצאתי  והשיזף.  האלה  ברח'  ציבורי  לשטח 

מפעל   גם  יש  ובריאות.  אש  כיבוי  אישור  להם  בנקאית  שאין  ערבות  לנו  לתת  שהתחייב 
 .  1.4לפינוי עד 

 : פינוי בינוי - -בי"ס "בכר" 

בכר.   בי"ס  בינוי"  ל"פינוי  אישור  ה קיבלנו  את  להתחיל  מאמצים  בחוה"מ  נעשה  עבודה 
 פסח.  



 

 

 :  פורום נגישות

אתמול.   התקיימה  נגישות  פורום  הישיבת  משתתפים.  רבת  הייתה  ממונה  הפגישה 
לנגישותה באבן שבח   ארצית  הפעילות  את  זה.  יהודה-ה  בתחום  משמעותי  שינוי  קיים   .

עוז   לחבר המועצה  מיוחדת  תודה  להביע  אני מבקש  הציבור.  מבני  כל  את  להנגיש  עלינו 
 כהן המוביל את הפרוייקט. יש במועצה רכז של נגישות.  

 :  קריטריונים לתמיכות

נדון בנו יהיו  מאחר ומספר חברים ביקשו להביא זאת לישיבת המועצה,  שא בישיבה בה 
 נוכחים כל חברי המועצה, או לפחות מרביתם.  

 : הסעות לבתיה"ס

מוב האוטובוסים  הסעות.  שירותי  מספקת  והיא  במכרז  זכתה  קווים  ל"אור  י חב'  לים 
בתלהת גמיש-ורה"  נדרשת  להיענו מונד.  ניתן  תמיד  ולא  והפיזור  האיסוף  בשעות  ת  ות 

 ב יכולתנו.  ים כמיטלגחמות של כל ההורים. אנחנו עוש

 

 

 

 

 

 

 

 __________________   _____________________ 

 אלי גטר       אבי הררי  

 מזכיר המועצה             ראש המועצה          

 

 

 

 

 

 

 

 


