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החלטות
אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת מס׳ 5 לשנת 2022 .

 הספרייה הדיגיטלית זמינה כעת חינם לתושבות ותושבי דרום השרון, במסגרת חודש 
הקריאה חידשנו את המנוי, הפרטים המלאים באתר המועצה, היכנסו וקיראו.

 אושרו תב״רים שהציג גזבר המועצה במסגרת תקציב פיתוח 2022; 
השלמת תקציב קבלניות מוסדות חינוך, אחזקת מערכות לגלוי אש במוסדות חינוך, 

עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן במימון רמ״י, רכישת ציוד ביטחון וחירום במימון 
משרד החינוך, רכישת ציוד לגני ילדים וכן חלוקת הכנסות ע״פ הסכם עם ג׳לג׳וליה.

 הוחלט על שמו החדש של היכל הכנסים החדש די וואן (D One), זאת באופן זמני עד 
סוף 2022 אז יבחן שוב השם הנבחר.

 הושלם בשעה טובה פרוייקט תפיסת הביוב שזרם מתחת חומת הביטחון מקלקיליה 
ליובלי הירקון באזורנו, וכעת הביוב מטופל במט״ש ומים צלולים זורמים בנחלים.

 החודש קיימנו את יריד החדשנות והיזמות בחינוך. הפנינג חינוכי קהילתי מרגש עם 
מאות תלמידות ותלמידים, הורים, יזמים, צוותי החינוך וקהילת דרום השרון.

 מיזם הרכב השיתופי ממשיך להתרחב. רכבים חדשים גם באלישמע, גבעת חן ומגשימים. 
השימוש חסכוני ותורם גם סביבתית. ישובים נוספים מוזמנים להצטרף.

 לקיץ הזה חיכיתם. מוזמנים להתעדכן בתוכניות הקיץ לנוער בדרום השרון. 

ואירוע הקיץ המרכזי SUMMER LIVE עם הופעות חיות ופוד טראקס ב 11.8.22

 חוגגים שבועות בישובי המועצה, החג של המרחב הכפרי; המושבים, הקיבוצים והישובים 
הקהילתיים בשלל אירועים בישובים.

 אושרו חברים חדשים בועדות המועצה.

 אושר תקציב מושב שדי חמד לשנת 2022 בגובה 2.045 מיליון ₪

 המליאה עודכנה בדבר עידכון הארנונה האוטומטי על פי הנחיית משרד הפנים בגובה 
1.37% משנת 2022 במסגרת היטל המיסים. אושרו פה אחד העלאת הארנונה החריגה 

של הוועד המקומי גבעת חן לבקשת ועד המושב מ 13.01 ₪ ל 15.5 ₪ לשנה למ״ר וכן 
הכנסת סיווג חדש חוות שרתים בגובה 154.64 ₪ למ״ר לשנה.

 חנוכת היכל הכנסים החדש במופע של אברהם טל - 7.7.22

 ברכות למנהלות בתי הספר החדשות- עינת לנדס מנהלת חטיבת הביניים בעמי אסף 
וליאת כהן שמילוביץ מנהלת חטיבת הביניים הצומחת בצור יצחק.

 הוחלט על פתיחת 5 חשבונות בנק חדשים בבנק מזרחי לאור מיזוג בנק איגוד לתוכו.

 פסטיבל שבועות במועצה - יריד יין בחווה החקלאית ופסטיבל מחולות בהיכל החדש

 הוסמכו הוועדים המקומיים כפר מלל ורמות השבים לשידרוג הכביש הפנימי רח׳ הלימון.

 אנו חוגגים החודש 90 שנה לירקונה, 70 שנה לעינת ו- 40 שנה לנירית 
מזל טוב! נאחל לכל תושביהן שנים רבות של המשך שגשוג ופריחה וקהילה נהדרת.

 אנו מציינים החודש את חודש הגאווה בדרום השרון, 
דגל הגאווה מונף זו השנה השלישית בקריית המועצה, 

הקמנו את היחידה לקידום הלהט״ב באגף לשירותים חברתיים, 
במסגרת האירועים נערכת תערוכת אומנים שתוצג החודש במבואת המועצה. 


