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 25אישור פרוטוקול מס'  .1
 
 

 הצבעה: 
  8 –בעד 
  0 –נגד 

 1 –נמנע 
 

 החלטה:
 לאשר

 
  2014לשנת  4דוח כספי של המועצה לרבעון  .2

 דיון בהשתתפות רו"ח שגית שטיינר ממשרד שטיינר ושות'
 

 הדוח הכספי מובא למליאה מבלי שהתקיים בו דיון בהנהלת המועצה. 
רו"ח שגית הציגה את הדוח: הדוח אינו דוח מבוקר שכן הדוח המבוקר הנערך ע"י מבקרים מטעם 

 משרד הפנים טרם הוגש למועצה. 
 . ₪ 116,087,000והוצאות בסך  ₪ 116,138,000נתוני הדוח מראים על הכנסות בסך 

 הכנסות עצמיות ". התקיים דיון סביב: הרכב הדוח והסבר לגבי הנתונים המופיעים בו, מהות סעיף "
מילוות  ןגזברית המועצה הבהירה כי בשנים עברו המועצה השתמשה בתקציב השוטף לשם פירעו

 הספציפי  םשולם מתוך היטלי הביוב שזהו ייעוד ₪ 4,800,000המלוות בסך  ןפירעו 2014הביוב. בשנת 
לוות לקו הביוב מלוות הנובע מתקצוב גבוה שלא מומש עקב אי גיוס מ ןישנו פער בסעיף פירעו

 מהרצליה ושל הרחבת המט"ש. המלוות לא מומשו עקב עיכוב בביצוע הפרויקטים. 
 

 הובהר כי בדוח השנתי המפורט ישנה טבלה המפרטת את תנועת המלוות ופרוט קרנות הפיתוח. 
  סעיפיםהובטח כי לקראת הדיון בדוח המפורט ישלח דף הסבר לפערי 

 
 לכידת כלבים ומתן שירותי כלביהמכרז עם קבלן לדיון והחלטה בהתקשרות ללא  .3

 
 מכרזים: 2מזכיר המועצה הסבירה כי בוצעו 

המכרז הראשון כלל שירותי כלביה ולכידה יחדיו. המכרז בוטל לאחר שהסתבר כי יש רק ספק אחד 
 השירותים יחדיו ומכיוון שיש צורך במקום קרוב אליו יוכלו התושבים להגיע 2באזור שיכול לתת את 

 מכרזים נפרדים למתן שירותי לכידה ולמתן שירותי כלביה.  2לשחרר את כלבם בוטל המכרז ופורסמו 
הצעות לכל מכרז אולם הצעות אלה גבוהות משמעותית מהאומדן ולכן אינן  2במסגרת המכרז התקבלו 

קשים סבירות בעיני ועדת המכרזים לכן הועדה החליטה וראש המועצה אישר לבטל את המכרז ואנו מב
 את אישור המליאה לצאת להתקשרות ע"י מו"מ ולא ע"י מכרז לנושא זה . עם כל מציע שעומד בכללים

 
 התנהל דיון סביב:

 הובהר כי יכול להשתתף כל מציע שעומד בכללים  –היכולת של מציעים נוספים להשתתף בהתמחרות 
 וי של פקח המועצה ללכוד.ההבדלים הכספיים בהצעות, הכללים לצילום כלבים במקום לכידתם, ליו

 
 

 דיון בהעלאת אחוז שכר הבכירים לעוזר אישי לראש הרשות .4
 

מזכיר המועצה הסבירה כי מבקשים את אישור המליאה להעלאת שכרו של אליעד וייסמן  עוזר ראש 
  30-40%המועצה לנוער וצעירים המועסק בהסכם אישי סטנדרטי של 



 
 

 
 

 
מכיוון שאליעד ,בנוסף לעבודתו שדורשת נוכחות בשעות לא שגרתיות כולל שבתות חגים וערבים, 

לקח על עצמו גם את כל נושא הספורט פנינו למשרד הפנים בבקשה לשפר את שכרו ואושרה העלאה, 
 משכר בכירים.  45% -בכפוף לאישור מליאת המועצה , ל

 

, האופציות להעלאת השכר, המשמעות הכספית לאישור התקיים דיון סביב: מהות עבודתו של אליעד
 ההעלאה 

 
 הצעת החלטה:

 משכר בכירים 45%עוזר אישי לראש הרשות ל –לעלות את שכרו של אליעד וייסמן 
 
 

 הצבעה:  פה אחד
 

 החלטה:
 לאשר

 
 

 דיון בהרחבת היקף ההתקשרות ללא מכרז פיתוח חרוצים ותחנת השאיבה של נווה הדסה  .5
 

. מצ"ב פרוט העבודות וחוות ה הסבירה כי מדובר בעבודות הפיתוח שבוצעו בחרוציםמזכיר המועצ
 הדעת של היועץ המשפטי שהינם חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול . מובהר כי מדובר באישור עקרוני

 להתקשרות אך לא אישור לביצוע התשלום עצמו.
 
 

הארנונה מהתושבים במקום הועד המקומי  תראש המועצה ציין כי בחרוצים המועצה החלה בגביי
והיישוב מתפקד במסגרת התקציב שאושר לו ע"י המליאה. זהו תקציב קשה מכיוון שמשרד הפנים 

 טרם אישר את גבית מיסי הועד אך כעת חרוצים מתפקדים כמו כל יישוב אחר במועצה. 
 

ם אחרים, אמצעי הגביה התקיים דיון סביב: רמת הגביה בחרוצים, מעבר לגביה במועצה ביישובי
 הננקטים

 
 הצעת החלטה:

 לאשר התקשרות ללא מכרז פיתוח חרוצים ותחנת השאיבה של נווה הדסה
 

 פה אחדהצבעה:  
 

 :הוחלט
 את הצעת ההחלטהלאשר 



 
 

 
 

 תב"רים :  .6

מספר  
 תב"ר

תקציב 
 מאושר

תקציב  הגדלה
 לאישור

 החלטה הצבעה פרטים

 -תב"ר חדש .1
שיפוץ אולם 
 ספורט וייצמן

מימון: קרנות  700   800
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -תב"ר חדש .2
שיפוץ 

 מוסדות חינוך

מימון: קרנות  1,000   801
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -תב"ר חדש .3
קירוי מגרש 

 ספורט

מימון: טוטו וינר  400   802
 200אש"ח,  200

אש"ח קרנות 
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -תב"ר חדש .4
הרחבת 

 מפעל השבה

רשות מימון:  55,000   803
 47,000המים 

 8מיליון ש"ח, 
מיליון ש"ח 

הלוואה בנקאית 
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -תב"ר חדש .5
הרחבת 

 -מט"ש
הלוואה 

לקולחיח 
 השרון

מימון: הלוואה  6,500   804
 בנקאית מועצה

 לאשר פה אחד

 -עידכון תב"ר .6
שיפוץ אולם 

 ספורט שפיים

מימון: קרנות  700 200 500 780
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -עידכון תב"ר .7
פרויקט 

 ביטחון יישובי

מימון:  משרד  900  900 798
 -הבטחון פנים  

 489אש"ח,  411
אש"ח קרנות 

 מועצה  

 לאשר פה אחד

 -עידכון תב"ר .8
שיפוץ במבנה 

 המועצה

מימון: קרנות     
 מועצה

 לאשר פה אחד

 -עידכון תב"ר .9
 סימון כבישים

מימון: קרנות  595 300 495 750
 מועצה

 לאשר פה אחד

 

 
 

 



 
 

 
 

 אישרור דירקטורים .7
 

המועצה הסבירה כי בחברה הכלכלית מונו לפני שלוש שנים שלשה דירקטורים : אבי סלומון מבצרה, מזכיר 
שלומי דרורי מרשפון ויגאל סרוסי מאודים. תוקף המינוי שלהם פג. ובעצם החברה הכלכלית מתנהלת ללא 

 דירקטוריון.
ת תוקף המינוי של רו"ח שלומי אריך אמכיוון שאבי סולומון אינו מעוניין להמשיך אנו מבקשים מהמליאה לה

שנים נוספות  כאשר במקביל נמשיך לחפש דירקטור שלישי אך מינוי זה יאפשר  3-דרורי ורו"ח יגאל סרוסי ל
 את פעילות הדירקטוריון. 

 
אריך את תוקף המינוי של רו"ח שלומי דרורי ורו"ח יגאל סרוסי כדירקטורים של החברה לה הצעת החלטה:

 נוספותשנים  3-הכלכלית ל
 

 הצבעה: פה אחד
 

 הוחלט:  לאשר את הצעת ההחלטה
 
 

 רשמה: הילה טרייבר
 19:30הישיבה הסתיימה בשעה  

 


