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וזאת בשל המחסור הצפוי במקומות קבורה  ביישוב בהפסקת קבורת מי שאינם תושבי כפר יונה בבית העלמיןדיון  .3

 אל מול הגידול במס' תושבי העיר. 

 מאשרים הפסקת מתן אישור לקבורה של אנשים אשר אינם מתגוררים בכפר יונה. הצעת החלטה:

 ברואה.ת מקומית זמר לאיגוד עריםהמועצה האישור צירוף פרדסיה ו .4
 מאשרים צירוף פרדסיה ומועצה מקומית זמר לאיגוד ערים תברואה. הצעת החלטה:

 ביטול החלטת מליאה בדבר צילום ישיבות המליאה ואישור ביצוע תמלול של ישיבות המליאה. .5

מאשרים ביטול החלטת המליאה בדבר צילום ישיבות מליאה, ומאשרים ביצוע תמלול של ישיבות  הצעת החלטה:

 .המליאה

 מימי ב' לימי ד' שינוי מועד ישיבות המליאה .6

באולם  20:00מאשרים שינוי מועד ישיבות המליאה לימי רביעי, הראשון לכל חודש בשעה  הצעת החלטה:
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 ".מעיינות השרון"אישור מינויה של מלי שדה כדירקטורית בתאגיד המים : הצעת החלטה

 הצעה לסדר של סיעת "יש יום חדש" בנושא: תכנון והקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף. .9
מת גשר להולכי רגל במקומו המיועד )גן יחזקאל בואכה שכונת יפה נוף( או לחילופין תכנון והק הצעת החלטה:

מש"ח, זאת על מנת לאפשר מעבר בטוח להולכי רגל מעל  3ביציאה מהשכונה המזרחית על בסיס תב"ר בסך של 
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 לעיון בזמן הישיבה(.)הפרוטוקולים יונחו  23.11.14 -ו 27.4.15ועדת הנחות ארנונה מתאריך  אישור החלטות .12

 

 



 שאילתות

  מסירת הדו"ח הכספישאילתא בנושא  .1
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 מבקשת לצרף חומר לישיבות, וכן הפרוטוקולים, ולקבל מידע על נסיעת ראש העיר לארה"ב. שושי

 שואלת מדוע לא מתקיים שוק החקלאים? מיטל

 בישיבת המליאה הבאה. מבטיח כי תשובות בנושאים, ינתנו אפי

 

 .נים של הטוטו לשיפור מתקני ספורטתקיאש"ח מקרן המ 113אישור תב"ר ע"ס  

אש"ח שיבוצע באמצעותו התקנת כסאות  113אש"ח מחייב מצ'ינג של  400מסביר שתקציב של קרן המתקנים ע"ס  אפי

 בהיכל הספורט ושיפוץ מועדון שחקנים. 

 

 נים של הטוטו לשיפור מתקני ספורטתקיאש"ח מקרן המ 113ע"ס  מאשרים תב"ר : החלטה

 מאשרים פה אחד.

 

 

 א'. 175/  2-1מחוזית בתכנית  הצ/ הועדה האישור להגשת ערר בפני המועצה הארצית להחלטת 

 א. 175 /1-2ועדת משנה לעניין תוכנית הצ / של התקימה ישיבת  9.3.2015 -בש  מסביר  שלום

הסדרת תוואי הינה  ע"י הועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים",  התוכנית שהומלצה להפקדה בועדה המחוזיתמטרת 

טוב יותר לדעתנו מהמוצע הקיים בפועל הינו  המצבברח' הברוש עפ"י נתונים פיזיים ומצב קיים בפועל מאחר ודרך 

נפל פגם החלטה יודגש כי ב לדחות את התוכנית.החליטה  9.3.2015הועדה המחוזית בישיבתה מיום  .התוכנית מאושרת

לא הוצגה חוות דעתה של יועצת התחבורה במהלך הדיון בועדה המחוזית . של ההחלטה המצדיק את ביטולהקשה לטעמנו 

ההזדמנות להתמודד עם חוות דעת זו, לרבות על ידי נו ולא ניתנה להועדה המחוזית שעליה הסתמכה הועדה בהחלטתה של 

על החלטה בפני   הגיש עררנכונה ולכן מבקשים ל . אנו סבורים שהחלטת הועדה המחוזית איננהדעת נגדית הצגת חוות

 ., והגשת ערר מחייבת אישור מליאההמועצה הארצית

שואלת מדוע הקרקע חוזרת לתושב אם היא לרשות העירייה מתוכנית שאושרה וקודמה ע"י העירייה. ומחדדת  שוש כידור

 מדוע הקרקע הופקעה מלכתחילה?

משיב כי בהתאם לתפקוד היומיומי ולחוות הדעת המקצועית, המצב הקיים בפועל טוב יותר מהתכנית שאושרה  שלום

 דה המחוזית.בזמנו, ולכן מבקשים לערער על החלטת הוע

 

 א'. 175/  2-1הגשת ערר בפני המועצה הארצית להחלטת ועדה מחוזית בתכנית  הצ/ מאשרים : החלטה

 ר, אבנר משה, דוד ששון, ברק אשרם, ליהי איינס.אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאובעד: 

 כחלון, אבישי ברעם.-, ירון חדוות, שושי כידורטולדנו-: איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקינגד

 

 

 

 

 

 

 

 



וזאת בשל המחסור הצפוי במקומות קבורה  ביישוב בהפסקת קבורת מי שאינם תושבי כפר יונה בבית העלמיןדיון 

 אל מול הגידול במס' תושבי העיר

קבורה של אזרחים אשר אינם אפשרה שהיתה החלטת מליאה בנושא.  בעבר  מסביר שישנם כללים מאוד ברורים אפי

תושבי כפר יונה. הקרקע של בית העלמין נגמרת בצעדי ענק כך שלדעתו יש להפסיק להתיר קבורה של אזרחים שאינם 

  תושבי כפר יונה.

 מציע שתוקם ועדה למקרים חריגים. איציק

 דתית?המועצה הבאחריות  שואלת מדוע הנושא אינו שושי

דתית, וכי הבעלות על בית העלמין היא של הרשות המקומית. המועצה החברי הרכב משיב שכרגע אין אישור עדיין ל אפי

 .באחריות ראש המועצה הדתית אנו נתנהל עפ"י החוק, ומקרים חריגים יידונו במועצה דתית

 

 : מאשרים הפסקת קבורת מי שאינם תושבי כפר יונה בבית העלמין ביישובהחלטה

 פה אחד. מאשרים

 

 תברואה. מקומית זמר לאיגוד עריםהמועצה האישור צירוף פרדסיה ו
מועצות  .של כל הרשויות המשתייכות לאיגודר ושיאקבל ליש צורך  מסביר שעל מנת לצרף רשויות נוספות לאיגוד, אפי

 זהו עניין פרוצדורלי עפ"י הנחיות משרד הפנים. פרדסיה וזמר הביעו רצון להצטרף לאיגוד ערים תברואה.

 

 תברואה מקומית זמר לאיגוד עריםהמועצה הצירוף פרדסיה ומאשרים : החלטה

-אבישי ברעם, שושי כידורנחמן, קובי לאור, ששון דוד, ליהי איינס, ברק אשרם, אבנר משה, -אפי דרעי, יעל חןבעד: 

 כחלון.

 טולדנו, איציק בראון.-ירון חדוות, ערן לאופר, מיטל יצחקי :נגד

 

 

 ביטול החלטת מליאה בדבר צילום ישיבות המליאה ואישור ביצוע תמלול של ישיבות המליאה.

 מבקש להוריד הנושא מסדר היום, ולקיים דיון מסודר בנושא.אפי 

 

 

 מימי ב' לימי ד' שינוי מועד ישיבות המליאה

ת מליאה מסביר כי קיימת בעיית מיקום בימי ב' האולם הרב תכליתי במתנ"ס אינו פנוי, מציע את ימי ד' לקיום ישיבואפי 

 .2015וזאת החל מחודש ספטמבר 

 

 2015י ב' לימי ד' החל מחודש ספטמבר שינוי מועד ישיבות המליאה מימ: מאשרים החלטה

 מאשרים פה אחד.

 

 

 .אישור מינויו של אבר אלון כדירקטור בחברה הכלכלית
 .הולם בשליש המרכיב את עובדי העירייה בדירקטוריון מסבירה שאין ייצוג נשי שושי

 חברי האופוזיציה יוצאים להתייעצות.

 טולדנו תמונה לתאגיד מעיינות השרון, ומלי שדה תמונה לדירקטוריון החכ"ל.-מציעה כי עו"ד מיטל יצחקי שושי

 בשל ניסיונה ההנדסי הנדרש.חשוב שמלי תייצג את העירייה מסביר שבדירקטוריון תאגיד המים  אפי

 

 עפ"י בקשת החברים, מורידים הנושא מסדר היום.

 

 



 "מעיינות השרון"אישור מינויה של מלי שדה כדירקטורית בתאגיד המים 
דירקטורים  2-ל מציע לאשר את מינויה של מלי שדה כדירקטורית בתאגיד המים "מעיינות השרון". לעירייה יש מקוםאפי 

 מלי מתאימה לתפקיד מהנדסת במקצועה ועוסקת בתחום התשתיות.בדירקטוריון , 

 

 ינויה של מלי שדה כדירקטורית לתאגיד המים "מעיינות השרון": מאשרים את מהחלטה

נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, ליהי איינס, אבנר משה, איציק בראון, ערן לאופר, ירון -: אפי דרעי, יעל חןבעד

 כחלון,  –חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור 

 טולדנו. –: מיטל יצחקי נמנע

 

 "יש יום חדש" בנושא: תכנון והקמת גשר להולכי רגל בשכונת יפה נוף.הצעה לסדר של סיעת 
, אך 57כביש  –הנדסית. המקום הרצוי להקמת הגשר הינו צומת בגין מסביר שנושא הקמת הגשר מורכב מבחינה  אפי

יהיה לבדוק  תןפינוי בינוי ניבמידה ותמומש במקום תוכנית  במקום זה כרגע אין די שטח ציבורי על מנת להקים את הגשר.

תן מענה נכון יהאלטרנטיבה היא הקמת גשר באזור גן יחזקאל שלא י אפשרות להקצות קרקע ציבורית להקמת הגשר.

 קום, עלויות, תחבורה וכדומה.יגשר: מהלצרכים. מציע להטיל על מהנדס העירייה לבחון את המשמעויות של הקמת 

 

 

 ₪.   1,415,012לבית ספר יסודי בשכונת ייפה נוף על סך כולל של  ר"אישור הגדלת תב
להקמת בית ספר יסודי בשכונת יפה נוף. במהלך הבנייה  מש"ח 4.8מסביר שמשרד החינוך תקצב בתחילה סכום של  אפי

בניית  על מנת להשלים את ש"חא 1,415והעירייה צריכה להוסיף  ש"חא 574בסך ממשרד החינוך קיבלנו תוספת תקציב 

ג' ולכן ההוצאות –שלבים ב' ו פיתוח השייכות ללב א' מבוצעות לא מעט עבודות ששבראוי לציין . של בית הספר שלב א'

 בים הבאים יהיו קטנות יותר. להיחסיות בשני הש

 

 ₪.   1,415,012לבית ספר יסודי בשכונת ייפה נוף על סך כולל של  ר"תב: מאשרים הגדלת החלטה

 מאשרים פה אחד.

 

 

 אישור לשליחת הזמנות למליאה באמצעות דואר אלקטרוני
הידנית עולה כסף  באמצעות דואר אלקטרוני, מאחר והחלוקהלישיבות המליאה הזמנות  מבקש אישור החברים לשלוחאפי 

 מיותרת.היא הוצאה שלעיתים קרובות 

 , והקובץ כולל עשרות עמודים.ביר לעיתים הנספחים להזמנות הם רביםמסאיציק 

 ההזמנה תישלח ידנית. 10דני מסביר שכאשר סך הדפים יעלה על 

 מסכם שההזמנות תחולקנה ידנית לבתי חברי המועצה.אפי 

 

 ידנית. המליאה תחולקנה שהזמנות לישיבות: מאשרים החלטה

 מאשרים פה אחד

 

 23.11.14 -ו 27.4.15ועדת הנחות ארנונה מתאריך  אישור החלטות

 .הונחו בפני חברי המועצה לעיונם 23.11.14-ו 27.4.15ועדת הנחות ארנונה מתאריך  פרוטוקולים
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