פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 67
אשר התקיימה ביום ראשון  02/09/2018בשעה16:00 :
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
יוסי גבעון
ברק בן אריה
יוסי הס
יואל פירסט
רמי דור
בן הטה
פבלו לם
אנדי וולף
דני מנהיים
מרים דרוק

יישוב
אודים
געש
בני ציון
בצרה
רשפון
גליל ים
תל יצחק
חרוצים
ארסוף קדם
יקום
כפר נטר
בית יהושע
ארסוף

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מנכ"לית המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
עו"ד עמיחי ויינברגר ,יועץ משפטי
ירדן ערמון ,מהנדס המועצה
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
לא הגיעו:
אסנת צימרמן ,משקיפה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' 66
 .2הצגת תכנית עבודה - 2019מנכ"לית
 .3אורכה למכרז רכש
 .4ביוב ארסוף
 .5ארסוף קדם
 .6תב"רים
 .7דיווח דוחות כספיים
 .8דוח כספי מבוקר 2017
 .9דוח רבעוני 01/2018
 .10עדכונים

1

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

 .1עדכונים:
א .מהנדס המועצה עדכן כי הוגשה התוכנית עדכנית לתכנית המקורית משנת  2007לאזור
התעסוקה בתל יצחק ,לאחר שינויים קיבלה הועדה המחוזית את התוכנית והפקידה אותה.
ב .ראש המועצה עדכן כי הות"ל אישרה כי לא יוקם הקיר האקוסטי מול חוצות שפיים
ג .נקבע דיון עם הנהלת המחוז בנושא השטח שאנו הצענו שיהיה מתחם התחבורה ולא בית
עלמין
ד .סיפוח שטחים מאבן יהודה – ראש המועצה עדכן כי המועצה ממשיכה לדרוש לספח את
השטחים המדוברים .בסיור שנערך שבוע שעבר עם לשכת התכנון המחוזית ,נראה היה כי
הם תומכים עקרונית ברעיון
ה .מהנדס המועצה עדכן לגבי הסיור שנערך בשטחי המועצה עם לשכת התכנון המחוזית.
 .2דיווח דוחות כספיים:
גזברית המועצה הציגה את הדוחות הכספיים לשנת  2017המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק
בלתי נפרד ממנו .ניתן לראות כי התקציב השוטף של השנה הסתיים בעודף של  630אש"ח.
סגירת החברה לתשתיות ביוב והעברת הפעילות שלה יצרה עודף של  11,250מיליון  ₪כתוצאה
מפירעון של הלוואות שנלקחו.
מדובר בהישג משמעותי מפני שהכסף הועבר לקרן עבודות הפיתוח – ולא נצבע לטובת ביוב
 .5תב"רים:
מנכ"לית המועצה ציינה כי כעת ,לאחר שהמועצה הוגדרה על ידי משרד הפנים כרשות איתנה ,אין
צורך באישור משרד הפנים לתב"רים – אלא רק של מליאת המועצה .המנכ"לית הסבירה כי יש
להגדיל את התב"ר עבור מתקני הכושר שעומד היום על  500אש"ח ב  150אש"ח נוספים,
בעקבות אומדן העלויות עדכני.
תב"ר הנגשה פרטנית העומד היום על  100אש"ח מוגדל ב  600אש"ח נוספים לאחר קבלת כתבי
כמויות ותחילת ביצוע העבודות במוסדות החינוך.
הביצוע בפועל מותנה באישור ותקצוב של משרד החינוך מפני שמרבית התקציב הוא הצללות
עבור שני תלמידים לקויי ראייה .אורכה למכרז רכש:
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מס'
תב"ר

תקציב מאושר

עדכון תב"ר:
מתקני כושר בישובים

850

500,000

150,000

עדכון תב"ר :
הנגשה פרטנית במוסדות
חינוך -ויצמן ,חוף השרון,
רשפון

852

100,000

600,000

700,000

100,000

100,000

676

865,000

30,000

895,000

675

3,540,000

110,000

3,650,000

678

2,755,000

300,000

3,055,000

679

9,673,000

10,000

9,683,000

681

802,000

150,000

952,000

680

1,309,000

80,000

1,389,000

674

4,635,000

40,000

4,675,000

750

1,277,042

71,429

1,348,471

תב"ר חדש:
שיפוץ מקלטים
עידכון תב"ר:
פיתוח אודים
עידכון תב"ר:
פיתוח בני ציון
עידכון תב"ר:
פיתוח בצרה
עידכון תב"ר:
פיתוח געש
עידכון תב"ר:
פיתוח חרוצים
עידכון תב"ר:
פיתוח כפר נטר
עידכון תב"ר:
פיתוח רשפון
עידכון תב"ר:
סימון כבישים במועצה

854

הגדלה

תקציב
לאישור

הקטנה

מקורות מימון

מהות השינוי

650,000

מימון :מקרנות
המועצה

הגדלת תקציב

פה אחד

מימון :קרנות
המועצה

התקציב מבוקש עבור ביצוע
עבודות הנגשה פרטנית .
החומר הועבר לאישור משרד
החינוך לצורך אישור תקציב
הגדלת תקציב
לעבודות .על מנת לאפשר
לידלים לפתוח את שנת
הלימודים  ,מאושר בשלב זה
מתוך קרנות המועצה .

פה אחד

לאשר

תב"ר חדש

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

העברה לקרן

פה אחד

לאשר

פה אחד

לאשר

מימון :מקרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון :קרנות
המועצה
מימון 50 :אלף ₪
משרד התחבורה,
 - ₪ 21,429קרנות
המועצה

דברי הסבר

העברה לקרן

הגדלת תב"ר

עם קבלת הרשאה תקציבית
של משרד התחוברה ,מובא
לאישור הגדלת תקציב סימון
כבישים והתקני בטיחות .יחסי
מימון % 30 % 70

הצבעה

החלטה

לאשר

פה אחד

מנכ"לית המועצה עדכנה כי ,כאמור פורסם מכרז הרכש והחברה שמתמודדת הגישה כבר שאלות
והבהרות ,בגלל הסמיכות לחגים והמחסור בימי עבודה בחודש ספטמבר ,נדרשת אורכה למכרז
עד לסוף חודש אוקטובר.
הצעת החלטה:
להאריך את מכרז הרכש עד סוף אוקטובר
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .6ביוב ארסוף :דיון לבקשתו של חבר המליאה יוסי הס :
מהנדס המועצה סקר לנוכחים את השתלשלות התוכניות בנושא ביוב ארסוף ואת הבעיות
הקיימות שם בהוצאת היתר בניה באזור הביוב מערבי בעקבות הצורך במיצוב המצוק והעלויות
הגבוהות הנדרשות לצורך כך .לגבי החלק המזרחי – המועצה עובדת על תכנית שכרגע קיימת
ברמת התכנון ואושר על ידי משרד הבריאות.
הובהר כי היעדר הביוב אינו מעכב כרגע את הוצאת היתרי הבניה בישוב
לקחו חלק בדיון  :יוסי הס ,אנדי וולף  ,אלי ברכה ,מהנדס המועצה
התנהל דיון סביב ההשקעה של המועצה בסך  5מיליון במתקן הסניקה שבעקבות התנגדות
תושבים בארסוף לא ניתן כרגע להשמיש אותו  ,דרישת המועצה מתושב לבנות קיר תומך
באפיק הנחל במצוק ,ההשפעה שיש לניקוז שם על הערוץ והיכולת של המועצה לטפל במיצוב
והסדרת המצוק.
מחוץ לסדר היום :מספר חברי ועד מקומי:
בהמשך להחלטת המליאה מס'  66מתאריך  ,29/07/2018על  5חברי ועד מקומי ,רשפון פנו
וביקשו לאשר להם להישאר עם  7חברי ועד .בכל שאר הישובים יהיו  5חברים.
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לאשר

הצעת החלטה:
להמליץ למשרד הפנים על  7חברי ועד מקומי ברשפון ובשאר הישובים 5
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
ארסוף קדם:
מנכ"לית המועצה הציגה את סוגיית ההכרה של משרד הפנים בתושבי ארסוף קדם כזכאים לבחור
נציג מליאה בבחירות הקרובות .משרד הפנים ,לא מאשר את המתווה שאושר בבחירות הקודמות
ואפשר לתושבים להצביע ,ולכן ,ככל הנראה נצטרך לפנות לבג"צ על מנת לקבל פתרון כלשהו.
דני מנהיים והמנכ"לית הסבירו כי משרד הפנים אינו מכיר במען ארסוף קדם ,ואינו מוכן להפעיל
את חוק המען על הישוב שיאפשר לתושבים כתובת מגורים.
 .7אישור פרוטוקול מליאה מס' :66
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 66
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
 .8הצגת תכנית עבודה - 2019מנכ"לית:
מנכ"לית המועצה הציגה את תכנית העבודה לשנת  ,2019המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו.



הוספת שירותים לתושב על פי צרכים
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תפיסת שירות – הטמעה במחלקות השונות :קל ,אישי ,מחויב



איגום משאבים – תקציביים ואנושיים



הטמעת תכנית האב האסטרטגית בפעילויות המועצה
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כתבה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה18:00 :
אלי ברכה,
ראש המועצה
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