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החלטות

 הצצה למופע החברתי ״חזקה מהרוח״ שמוקדש כולו למאבק באלימות נגד נשים. 
מופע מוזיקלי עם יכולת לחולל שינוי, בניהולו של טל סונדק. המופע יוצג במסגרת 

שיעורי חברה בכל כיתה בכל רחבי הארץ, בליווי מערך שיעור.

 עדכון בנושא תשתיות סיבים אופטיים בישובים. נערכה פגישת זום עם יושבי ראש 
הישובים בנושא בהמשך להחלטת מליאת המועצה למענקי שידרוג לתשתיות בישובים 

שישמשו בין היתר לפריסת רשת סיבים אופטיים בכל ישובי המועצה.

אושרה החלפת חברים בועדה לבחינת עובדים ובוועדת  ביקורת.

אושר פרוטוקול המליאה מס׳ 2/21 מיום 2.3.2021.

 המועצה הגישה התנגדות לתת״ל 98 (תחנת הכוח קסם) בישיבת הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה. לא ברור מדוע מוסדות התכנון ממשיכים לקדם התכנית לאור החלטת 

הממשלה מאוקטובר 2020 על הפסקת הקמת תחנות הכוח מונעות הגז והעלאת יעד 
יצור חשמל ״ירוק״.

 הוחלט פה אחד על הסדרת מעמד העמותה למען החבר הותיק כ״עמותה עירונית״ 
לאור המלצת מנכ״ל המועצה, הגזבר והיועמ״ש לצורך הרחבת הפעילויות לותיקים 

והנגשתן בישובים. העמותה פועלת משנת 1983 למתן שירותים תומכים בגיל השלישי, 
מפעילה מרכזי יום לותיקים, מרכז לתשושי נפש וכן פעילויות ספורט תרבות ופנאי.

 יום המעשים הטובים בדרום השרון; שיתוף פעולה אזורי לניקיון יער חורשים ע״י תלמידים 
מדרום השרון, כפר ברא, כפר קאסם. עובדי המועצה יצאו לשתול פרחים במועדוני 

הותיקים וגני הילדים שלנו.

 יום האשה הבינלאומי, בכל העולם וגם אצלנו ציינו את היום, בדרום השרון מחנכים 
365 יום בשנה לשוויון מגדרי. 77% מהעובדים במועצה הן נשים. 6 נשים מנהלות 
אגפים במועצה (מתוך 11), 13 חברות מליאה מתוך 42 (כפול ממליאה קודמת)

 יום ההוקרה הבינלאומי לעובדים ולעובדות סוציאליות, ראויים לכל ההוקרה והפירגון, 
במיוחד לאור שנת הקורונה המאתגרת.

פתיחה

 סקירת עבודות פיתוח ותשתיות במועצה; מסילת הרכבת המזרחית מחדרה לנתב״ג 
הכוללת 3 תחנות באזור המועצה, כביש 444 החדש מצומת נוה ימין לצומת אייל, 

הרחבת כביש 55 ליד א.ת. בנימין, מחלף כבישים 6-55-444, הרחבת כביש 5233 
לישובי גוש חורשים.

 פסח לייב בדרום השרון, חזרנו לאירועי התרבות שלנו עם מופעי לייב של ארקדי 
דוכין ומוקי בהיכל התרבות.

אושר תקנון העמותה העירונית למען החבר הותיק.

 הוחלט פה אחד לאשר הנחת ארנונה לעמותת ״פולריס לקידום החינוך בישראל״ 
לפי סעיף 5 לפקודת מיסי העירייה החל מיום 1.1.21 למשך 3 שנים. העמותה 

מפעילה את המכינה הקדם צבאית ״מיגדלור״ בבית ברל, יוזמת חיים ואריאלה 
איטקיס משדה ורבורג ששכלו את שני בניהם קציני צה״ל ברק ועמיחי ז״ל.

 אושרה בקשת המועצה לפתיחת ועדה גיאוגרפית לחלוקת הכנסות עם עיריית 
רעננה בהתאם להסכם משנת 2015 בין דרום השרון לרעננה לחלוקה שווה 

בהכנסות בין הרשויות במתחם המדובר.

 אושרה הלוואת גישור לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון לצורך הצטיידות 
אולם הכנסים החדש במועצה, על מנת לחסוך עלויות מימון.


