
 
 
 
 

   פרוטוקול
   18/09המועצה מס'    מליאת  מישיבת

 15:20בשעה   15/11/09ביום שלישי     התקיימה אשר
 המועצה בשפיים  במשרדי

 
 

 : משתתפים
 המועצה ראשברכה,   אלי

 ראש המועצה  סגן דור,    מאיר
 חרוצים   -            כהן  אבי אודים     -    אליאסף גדעון
 באחור   הצטרפה                           נוף   נורית      -   יצחקטוב  סימן 

 יקום     -         לירון נועם  עודף  תחום   -         מנהיים  דני
 באחור  הצטרף                          שחם עידן יהושע  -בית     -           תאט יוסי

 נטר-כפר  -               פז  נוגה באחור  הצטרף                               חרובי מיכאל 
 באוחר  הצטרףשפיים     -        שליין  אשר ציון -בני -             הס  יוסף 

 רשפון     -            דור רמי בצרה   -          לוין ראובן
 געש   -      סלוצקי ערד יצחק -תל   -          עמיחי   דרור

 ניימן   שלמה -   אזולאי אברהם
 
 

 : חסרים
הולנדרארסוף,  -צימרמן  תומר דרעי-עמי  יצחק  נטר,  צימרמןציוןבני  -כפר  הנרי  אלון -,  רשפון, 
 בצרה.-שפיים, טומי שני -גליל ים, כרמל ארז-שופט

 
 : מוזמנים

 נשבן, יועץ משפטי  ישראל ד "עו
 המועצה   גזברכהן,   דורון

 (16:50, מבקרת פנים )עזבה בשעה רזניקוב אורלי
 מהצרי, חב' מגער  עודד ד "עו
 זבורג , אמנון גינ ח "רו

 , חברה כלכלית גוראל איתן 
 

 סדר היום   על
   29.9.09 מיום  17/2009. אשור פרוטוקול מליאה מספר 1
 כספיים של החברות הבנות  דוחות  אשור . 2
 2010פיתוח  תוכנית. 3
 2010ארנונה  צו. אשור 4
 . המליאות תקבענה את סדר יומן 5
 . עדכונים  6
 

 והחלטות:  דיונים
 בעדכונים: היוםבקש להוסיף לסדר  פותח את הישיבה ומ  אלי

 בכירים לשוש אקהאוז.  חוזה  אשור .1
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 . לאשראי בל"  מסגרת   אשור.  2            
 

   29.9.09מיום  17/2009פרוטוקול מליאה מספר  אשור .1
 לאשר  הוחלט

 14 בעד
 1  נמנעים

 1 מתנגדים
 4לישיבה  אחרו 

 

 בנות כספיים של החברות ה  דוחות  אשור .2
( ובאשר למדיניות לעתיד יתקיים  2008למעשה מאשרים את ביצועי העבר ) אנוברכה:   אלי

 הקרוב.  בזמןדיון ניפרד 
 מ מים וקולחים בחוף השרון בע" למחזור החברה 2.1

 מסביר את הדוחות הכספיים של שלושת החברות .  גינזברג ח "רו
 התקנות.  פ" עהינם ברמה שניה והתעריף נקבע   המופקים  המים

 שנים מתקופת ההקמה .  5-כל הוצאות המימון ב  אתמציג  מאזן ה
 .מלאלהשקות המאגר   שמתחילים שהמצב האופטימלי של החברה הוא שביום  יצויין 

 ₪.  400,000 -עד לגובה של כ  2007 לשנת  עדבכפוף להיוון עלויות המימון   מאושר המאזן
 16 בעד
 2 נגד

 2  נמנעים
 מ ית חוף השרון בע"ביוב במועצה אזור לתשתיות החברה 2.2

 גביה: סוגישני   קיימים
   –ביוב   היטל

 –ביוב   ואגרת 
 . הביוברשאים להחליט באיזו שיטה לגבות את אגרת   הישובים  

הזכות הנצברות    יתרותתשתיות ההולכה נלקחו על ידי המועצה ואת    להנחת ההלוואות 
 ההלוואות. לכיסוי בחברה יכולה למועצה להעביר  

 אזןאת המ   לאשר –  הוחלט
 16 בעד
 1 נגד

 3  נמנעו
 מ למועצה אזורית חוף השרון בע"  הכלכלית החברה 2.3

 לטרקטורים  ספרבית  לחברה
 . שוטפת ופעילות
 ₪  95,824בעודף של  סיימה החברה
על שתי החברות הקודמות וקולחי השרון הוצאות הנהול כוללת שני   מפקחת  החברה

 בעלי תפקידים.
 

מצת את היכולת שלה. שווה בדיקה בפרט  השאלה האם החברה מ נשאלת  –ברכה   אלי
 המיצרות כסף.   אחרותמול חברות כלכליות  
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שבכל מקרה לא ניתן היום לסגור את החברה מאחר ויש פרויקטים שצריך   מציין  -דור    מאיר
 .לסיים

 
 לאשר  הוחלט

 
 16 בעד
 2 נגד

 2  נמנעים
 

לכל המשתתפים את    מובניםיר ותשקף בהסברים  בקשה שלהבא תעשה מצגת שתסב הועלתה 
 . החברותמדיניות ופעילות 

 
 

 2010צו ארנונה   אשור  .4
 כהן מסבירים.  ודורוןברכה    אלי   
הארנונה הנגבת במועצה אזורית חוף    שכנותהשוואת תעריפי גבית ארנונה מול רשויות    מוצגת  

הארנונה    מגבית  נמוכה  בארנונת  ברשויות השרון  ההפרש     האחרות.  מגיע  . 50%  -ל עסקים 
ואין   וכמעט  ירדו  ולא    היטלי ההכנסות מהיטלי השבחה  ריקה  השבחה. קופת היטלי ההשבחה 
וגישושים   בברורים  בתשתיות.  להשקיע  למשרד    שנעשוניתן  בקשה  תוגש  שאם  הפנים  במשרד 

בוה  עד לסוף חודש נובמבר יש סיכוי ג   הארנונההפנים עם החלטת מליאה המאשרת להעלות את  
של   )התיקרות  תאושר  ליקור    החבריםלבקשת    (15%שהבקשה  ההחלטה  קבלת  את  לכרוך 

שבשלב     להחזריהארנונה    הוסבר  יקור    ההחלטה    זה הארנונה  על  להתקבל    הארנונה צריכה 
על    השפעהבלבד וחלוקת החזר הארנונה תידון בישבות הבאות מה גם שלאשור יקור הארנונה  

 גובה ההחזרים והחלוקה.  
 יהיה דיון מאוחר יותר בניתוח סעיפי הארנונה ומדיניות העלעת הארנונה.   כן כמו

 : כי הוחלט
לפי העדכונים המוצעים. עד   2010  -למאשרת את צו הארנונה כולל התוספות     המועצה  מליאת 

  המאושרים בתוספת שיעור העדכון    2009תעריפי    יחולולקבלת אישור משרד הפנים לעדכונים   
 .2010  מינוארשרד הפנים תוקף ההחלטה   שיפורסם על ידי מ

 
 לאשור   מובא ל" הנ

 19 בעד
 1 נגד

 
 2010פיתוח  תוכנית. 3

 פיתוח –  תוכנית
להגיש    כמידי חייבת  המועצה  השבחה    תוכניתשנה  היטלי  כמעט  אין  שלמועצה  מכיוון  פיתוח 

 של הישובים.  הפתוחתוכנית הפתוח נעשת במסגרת קרנות 
 . המליאה לחברילטבלה שחולקה  לאשור בהתאם  המובאת התוכנית
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 18 בעד
 1 נגד

 1 נמנע
 

 החלטה לסגור אותם.   עבורםלקבל    ושצריכיםשהסתיימו   םמסביר שישנם תברי" -  כהן  דורון
 

 סגירתם. לאשר הוחלט
 

 17 בעד
 1 נגד

 1 נמנע
 ( פרש 1)

 
 

 תקבענה את סדר יומן המליאות  .5
 לצו המועצות.  49סעיף  פ "עעצה לפעול  ישראל נשבן על המו ד "עו
 

 עדכונים  .6
 לאשור קבלת שוש אקהאוז לעבודה כמנהלת מחלקת חינוך יש לאשר את צורת  בהמשך . 1

 אתה ממליצים על חוזה בכירים.  ההתקשרות    
      
 בכירים. ה  להעסיקה בחוז  לאשר : הוחלט    
      
 16 בעד     
 1 נגד    
 1 נמנע     
 פרשו(   2)    
 
   לאשראי בל" מסגרת אשור  .2

 מיליון ₪ כפי שיש     2של  בסךקצר   לזמןמסביר ומבקש לקבל אשראי בנקאי  –כהן   דורון    
 . 2009 בשנת    
 מבנקים שונים.  האשראימימון   הצעותלקבל החלטה בכפוף למשא ומתן לקבלת  מבקש     
 

 מסגרת האשראי.  אושרה    
 

 16 בעד     
 1 נגד    
 ( פרשו  3)    
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 המועצה כפופה   כיקבלת עובדים מסביר    בנושא מכתבו של אבי כהן    בעקבותברכה   אלי .1

 לאחר ניתן לקלוט עובדים במקום עובד שעזב או פרש    ולפיהן    הפנים   משרד להנחיות        



 . הפניםנחיצות משרה ממשרד   אשור  שהתקבל      
 

ה כל כוונה בדבריו לפגוע במשהו ואם פגע הוא מתנצל. במקרה  מציין שלא הית-ברכה  אלי .2
 אבי כהן, גם אם לדעתו לא היית סיבה לאבי להעלב עדיין מצר על העלבותו.  של המסוים 

 
 טען שיפנה לרשויות המתאימות.  -כהן  אבי

 
ממליץ לאבי לפנות תמיד לגורמים המתאימים כשמוצא לנכון או   -ברכה  אלי

 ראוי.  לא כשבוצע לדעתו משהו  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18:15בשעה:  הסתיימה  בישיבה      ' ד: שרה רשמה
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