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 במשרדי המועצה בשפיים

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור , סגן ראש המועצה 
 חברי המועצה: 

 רשפון –רמי דור  ארסוף –אהוד רפפורט 

 תל יצחק –פבלו לם  ארסוף קדם –דני מנהיים 

 כפר נטר –אורן שני  בצרה –יואל פירסט 

 אודים –יוסי גבעון  גליל ים –יעקב שקד 

  געש –ברק בן אריה 

  
  

 :מוזמנים
 הילה טרייבר, מזכיר מועצה 

 אולגה ששקיס, גזברית המועצה 
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה 

 עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי 
 שוש אקהאוז , מנהלת המחלקה לחינוך

 חיה ארגמן, מנהלת מחלקת רווחה
 נמרוד פלג, מנהל תחום בטחון ובטיחות 
 יקירה בלכמן, מנהלת היחידה לגיל הרך

 , מנהל תחום נוער וצעירים אליעד וייסמן
 

 לא הגיעו:
 בית יהושע  –יקום, יוסי תאט  –מרים דרוק 

 :על  סדר היום

 דגשים לתוכנית עבודה .1

 קריטריונים לאיוש וועדות ביקורת בישובים .2

 נועם לבנה, מהנדס –מתחם תחבורה  .3

 ביטול מכרז אשפה והארכת התקשרות עם מפע"ת .4

 דו"ח כספי חצי שנתי .5

 המשך דיון –תב"ר פיתוח חרוצים הגדלת והסכם   .6

 קריטריונים למתן הנחות ארנונה  לאימהות חד הוריות  .7

 תבר"ים .8

 עדכונים .9

 ראש המועצה בירך את הנוכחים בשנה טובה והודה להם על תרומתם הגדולה לעבודות המועצה.



 
 

 
 

 

 :  המשך דיון –הגדלת הסכם פיתוח חרוצים  .1

גזברית המועצה הציגה לנוכחים טבלה המפרטת את התפתחות הפרוייקט מבחינה תקציבית. מנכ"לית 

 אש"ח .  900המליאה אישרה הגדלה של הפרוייקט לשבעה מיליון  2013-המועצה הסבירה כי כבר ב

מעבר להתקשרות  31%-אש"ח והגדלת ההתקשרות ב 415-הובהר כי נדרשת הגדלה של התב"ר  כ

 המקורית. 

 

 :לקחו חלק בדיון

 יוסי גבעון, רמי דור, יואל פירסט, מאיר דור, יוסי הס, אורן, גזברית המועצה, מנכ"לית המועצה, ראש המועצה.
 

התנהל דיון סביב הצגת הנתונים , הנוכחים העירו כי הטבלה הראשונה אינה כוללת מע"מ ולכן קשה לנתח את 

הוצג כי האישור אינו נדרש על החלק הזה, צפי ההכנסות הנתונים. גזברית המועצה הסבירה כי המע"מ לא 

 הפרוייקט מהיטלי הביוב , השתתפות ועד חרוצים. 

 

 :  הצעת החלטה

 לאשר את הגדלת ההתקשרות עם הקבלן 

 

 :  הצבעה

  12 –בעד 

 0 –נגד 

  1-נמנע 

 

 : החלטה

 לאשר את הצעת ההחלטה

 

 

  :2016דוח כספי רבעון שני  .2

את הדוח הכספי הרבעוני והסבירה כי הדוח  החציוני הינו  דוח יותר משקף מדוח  גזברית המועצה הצגיה

 רבעון אחד והוא דוח שמבוקר גם על ידי משרד הפנים. 

בנוסף הובהר כי בסך הכל הדוח משקף עמידה ביעדים , ישנם תקבולים ממשרדי ממשלה שמגיעים בד"כ 

 בסוף השנה. 

 

 : לקחו חלק בדיון

 ור, יואל פירסט, מאיר דור, יוסי הס, אורן, גזברית המועצה, מנכ"לית המועצה, ראש המועצהיוסי גבעון, רמי ד

 

התנהל דיון סביב אחוזי הגבייה והטיפול בחובות עבר , המשמעויות של העברת חוב לחוב מסופק , החציון 

 אש"ח. 67הסתיים עם יתרה של 

 

 

 קריטריונים להנחת ארנונה להורה יחיד: .3

. הכלל אומר שניתן  20%הסבירה כי על פי החוק מגיעה מקסימום הנחה להורה יחיד של  מנכ"לית המועצה

 להקשות את מתן ההנחות אך אסור להקל. 

 מ"ר יחוייב בתשלום מלא.  160 -מ"ר ועל מ"ר מעל ה160ההצעה הינה לתת הנחת הורה יחיד לבית עד 

 

 הובהר כי מדובר בתושבים שאינם עומדים במבחן הכנסה .



 
 

 
 

 : ה החלטההצעת

 מ"ר . מעל יחוייב בתשלום מלא. 160לבית של  20%לאשר להורה יחיד הנחה של 

 

 :הצבעה

 פה אחד 

 

 : הוחלט

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 . דיווח על מתחם התחבורה : דיון בהשתתפות נועם ליבנה מתכנן תנועה .4

 :  תב"רים.  5

    

 מס' 
 תב"ר

תקציב 
 מאושר

תקציב  הקטנה הגדלה
 לאישור

 הוחלט הצבעה פרטים

1 

 תב"ר חדש
קו ביוב מחבר תחנת 
מעבר לאשפה בתל 

 יצחק

823    300 
מימון: קרנות 

 המועצה 
פה 

 אחד 
 לאשר

2 

 תב"ר חדש
הנגשת כיתה מקיף 

 חוף השרון
824    30 

מימון: משרד 
 החינוך 

פה 
 אחד 

 לאשר

3 

 תב"ר חדש
הנגשת כיתה ב"ס 

 אדם וסביבה
825    30 

מימון: משרד 
 החינוך 

פה 
 אחד 

 לאשר

4 

 תב"ר חדש
ככר בסמיכות לב"ס 

 אדם וסביבה
826    750 

 525מימון: 
אש"ח משרד 

 התחבורה
אש"ח  225

קרנות המועצה) 
כנגד הפחתה 
בתב"ר פיתוח 

 געש(  

פה 
 אחד 

 לאשר

5 

 תב"ר חדש
פיתוח מתחם ספורט 

 ב"ס חוף השרון
827    1,500 

מימון: קרנות  
 מועצה  

פה 
 אחד 

 לאשר

6 
 תב"ר חדש

 פיתוח מתחם אשדר
828    3,500 

מימון: קרנות  
 מועצה  

פה 
 אחד 

 לאשר

7 
 עידכון תב"ר
 פיתוח געש

679 9,123  225 8,898 

מימון: הקטנת  
 קרנות מועצה, 

העברה לתב"ר  
826   

פה 
 אחד 

 לאשר

8 
 עידכון תב"ר

 פיתוח חרוצים
702 7,900 415  8,315 

מימון: קרנות  
 מועצה  

פה 
 אחד 

 לאשר

9 
 עידכון תב"ר
 2015חופי רחצה 

805 50 20  70 
מימון: משרד  

 הפנים 
פה 

 אחד 
 לאשר

 
 רשמה: הילה טרייבר

 19:00הישיבה הסתיימה בשעה  
 


