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  5אישור פרוטוקול מס'  .1
  

  הצעת החלטה:
  2 –. נמנע  3כפוף לתיקון הצבעה בסעיף  5מס  את פרוטוקול לאשר 

  
  הצבעה:

   10 - בעד
   0-נגד 

   0-נמנע
  

  לאשר את ההצעת החלטה  הוחלט:
 

  

  

  

  

  

  

 



 ריבית. דעדכון החלטה בדבר הפסקת חיובי ארנונה בשיטת ריבית   .2

  . 5המשך דיון ממליאה מס' 

ו ברשויות מקומיות רבות אחרות היא השיטה שהייתה נהוגה במועצה כמראש המועצה הסביר כי 

  ריבית. דשהריבית הנצברת מתווספת לקרן ועליה שוב נצברת ריבית לכן יש אלמנט של ריבית  

כנגד מספר רשויות  ייצוגיות  לאשר תובענות בית המשפט החלטת הסביר כי לאור  היועמ"ש

ריבית דבייה של ריבית  ולבטל את הג  שיטת החיוב הנוכחית  את שנות בנושא מומלץ ל מקומיות

     בכלל. 

התנהל דיון סביב המשמעות וההשפעה של שיטות החישוב השונות , החוקיות והחובה המוסרית 

  לשנות את השיטה. 

  החלטה : הצעת 

  כב החודשי והשנתי. יריבית במרדלשנות את שיטת חישוב  הריבית ולבט ל את חיוב הריבית  

  הצבעה:.    

  פה אחד       

  חלט:הו    

    את הצעת החלטה לאשר    

  

  פטור ממכרז לטלפונים סלולריים:   .3

מכשירים , אך אף חברה לא  30 -מזכיר המועצה הסבירה כי המועצה פרסמה מכרז לטלפון סלולרי לכ
  נגשה . על פי הנוהל יש לקבל את אישור המליאה להליך התמחרות מול החברות. 

תאמת החברות השונות לתנאי הסף , רמת השירות שנותנות התנהל דיון סביב , תנאי הסף שנקבעו, ה
  חברות קטנות וחדשות בתחום הסלולרי.

  

  הצעת החלטה :

מאשרים יציאה להליך התמחרות לרכישת חבילת שירות למכשירים הסלולריים של המועצה, ההליך 
  יבוצע מול כל החברות הקיימות בשוק. 

  

  הצבעה:

  פה אחד 

  

  הוחלט:

  טה. לאשר את הצעת ההחל

  

  



  

 :  סיום העסקתו של גזבר המועצה  .4

ראש המועצה הסביר כי הוא מבקש להפסיק את עבודת הגזבר לנוכח אי שביעות רצונו כתוצאה 
  קיימת ירידה במוטיבציה של הגזבר. מתחושתו כי 

לפיו יש צורך באישור שני שליש מחברי המליאה הדיון במליאה מהווה הליך   הפיטורים הוסבר הליך
  להביע את עמדתו. לגזבר ובו ניתנת לו האפשרות שימוע 

לא מצאתי לנכון להתנגד משני טעמים: הראשון, אני לא חושב שברמה כזו של "  גזבר המועצה:
תפקידי זה נכון להיאחז בקרנות המזבח ולהתחיל לנהל פה מלחמת מאסף על תפקיד. כמו שבכל 

חסים איתו, גם כאן אני חושב שזה זכותו חברה רשאי המנכ"ל להחליט עם מי הוא עובד על מערכת י
של אלי, ולכן, אני לא מתכוון להיאבק בהחלטה הזו. הסיבה השנייה היא המציאות שמשתנה. 
המציאות שהמועצה נמצאת בפניה בשנים האחרונות והיא הולכת ומתעצמת זה תוספות של אתגרים, 

ושה של עייפות מסויימת ואני חושב של דרישות גם חיצוניות וגם פנימיות. אצלי יש כבר איזשהי תח
  "שיכול להיות שבאמת לאור הפנייה של אלי, שאני צריך לקבל את זה, ואני לא הולך להתנגד לזה.

הוסבר כי על פי הנהלים משרד הפנים אינו מאפשר שני גזברים לתקופת חפיפה. המועצה תפנה בבקשה 
  לאישור חריג כי כן יש חשיבות להעברת תפקיד מסודרת. 

התנהל דיון סביב הסיבות לעזיבה. חלק מהנוכחים הביעו את צערם על עזיבת הגזבר בפאן האישי , 
  ציינו את אישיותו הנעימה ורמת השירות הגבוהה אותה קיבלו ממנו. 

בתום הליך השימוע יצא הגזבר מהאולם , הופסקה ההקלטה לשמירה על צנעת הפרט  והתנהל דיון 
  נוסף בדלתיים סגורות.  

  

  עת החלטה : הצ

  בכפוף ל:  עפ"י המלצת ראש המועצה להפסיק את עבודתו של גזבר המועצה

 הוצאת מכתב פיטורים לפי הנוסח המובא להלן:  .1

  הריני להודיעך על הפסקת עבודתך במועצה האיזורית חוף השרון. 

חוזה מעביד ייקבע בכפוף לניצול ימי חופשה ובכפוף לתנאים המפורטים ב-מועד הפסקת יחסי עובד
  ההעסקה שלך. 

עם תום התקופה, כאמור, המועצה תעביר אליך מכתב נוסף, הכולל את תאריך הפיטורים המדוייק 
  מעביד בינך לבין המועצה.-בו נפסקו יחסי עובד

מעביד יועברו לבעלות העובד פוליסות ביטוח המנהלים, קופות הגמל -ביום הפסקת יחסי עובד 
  נצבר לעובד מופיע בבעלות המועצה. וההשתלמות, וכל חיסכון אחר אשר 

 מעביד יהיה העובד זכאי לכל ההטבות שקיבל, כולל טלפון ורכב".-עד ליום הפסקת יחסי עובד

  הצבעה:

  פה אחד 

  

  הוחלט:

  לאמץ את הצעת ההחלטה. 

  

  

  

  



 

 יצא מהדיון) ערד סלוצקי:  (קיבוץ געש לקבלת חשמל לחוף הים התקשרות המועצה עם  .5

האמור  געש  משמש כמרכז המשק בקיבוץ ערד סלוצקי כי מכיון שחבר המליאה . היועמ"ש הבהיר 

לקבל  על המליאה  ב' לצו המוא"ז  89. לפי סעיף לקבלת חשמל לחוף הים  לחתום על ההסכם

  התקשרות זו . 2/3א מאשרת ברוב של החלטה אם הי

כי מדובר בחוף מוכרז התנהל דיון סביב : האופציות העומדות בפני המועצה לקבלת חשמל, הובהר 

שהמועצה מפעילה והמקור הקרוב ביותר לחשמל הוא קיבוץ געש , האופציה לשימוש בגנרטור 

נבדקה אך אינה מיטבית לנוכח המיקום והיעדר השמירה במקום. דרך החיוב, הודגש כי יותקן מונה 

  חשמל והתעריף שיושלם הוא של חברת החשמל. 

  

  הצעת החלטה :

  געש לקבלת חשמל לחוף הים יבוץ ילאשר התקשרות עם ק

  הצבעה:

  פה אחד 

  הוחלט:

  לאשר את הצעת ההחלטה. 

  

  

  עדכונים : 

ראש המועצה עדכן כי מכיון שיש מבנה במתחם בית הספר התיכון ששייך  בית ספר חוף  השרון :    .א

לסוכנות מה שגורם להליכים בירוקרטים לקבלת אישורים  ויוצר תלות בגוף חיצוני. לכן אנו 

ועלים להליך של הסדרה שיכלול העברה מסודרת כולל הקרקע על בסיס הערכת שמאי  מהסוכנות פ

התקיימה פגישה עם הסוכנות בא נקבע מתווה , כרגע לקחנו שמאי  מוסכם אך אין שום . למועצה

 התחייבות נוספת. 

ו את ההליך בהמשך לעדכונים קודמים , הוצעו חיובים ראשונים לכפר נטר בדקנ ארנונה מדידות :   .ב

   ונוציא שומות מתוקנות. בשנית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  סיכום החלטות ישיבת המליאה : 

  

  הוחלט   נושא 

החלטה בדבר הפסקת חיובי ארנונה בשיטת ריבית  

    ריבית ד

  לאשר 

  לאשר    קיבוץ געש לקבלת חשמל אישור התקשרות עם 

  לאשר     5מס' אישור פרוטוקול 

  אשר ל  סיום העסקתו של הגזבר 

  לאשר   פטור ממכרז טלפונים סלולריים 

  

  

  

  רשמה: הילה טרייבר
  18:30 הישיבה הסתיימה בשעה 

  
  
  
  

  אלי ברכה                                                                           
  ראש המועצה                                                                                      


