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 68מישיבת מליאת המועצה מס'  רוטוקולפ

 16:00בשעה:  14/10/2018אשר התקיימה ביום ראשון 

 במשרדי המועצה בשפיים
 

 :משתתפים
 חברי מליאת המועצה:

 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור , סגן ראש המועצה 

 

 הגיע/ה יישוב  חבר/ה מליאה 

 + אודים יוסי גבעון

 + געש ברק בן אריה

 + בני ציון יוסי הס

 + בצרה יואל פירסט

 + רשפון רמי דור

 + גליל ים בן הטה

 + תל יצחק פבלו לם

 + חרוצים אנדי וולף

 + ארסוף קדם דני מנהיים

 + יקום מרים דרוק

 - כפר נטר 

 - בית יהושע 

 - ארסוף 

 

 מוזמנים:

 מנכ"לית המועצה  הילה טרייבר,
 עו"ד עמיחי ויינברגר, יועץ משפטי
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה

 רו"ח חגית שטיינר
 רו"ח שלומי מועלם, רו"ח מבקר של חברת קולחי השרון

 צחי בן אדרת, מנכ"ל חברת מעיינות השרון
 דירקטוריוןמעיין רז כהן, יו"ר 

 מעיינות השרון שירן יצחקי, מנהלת כספים
 משה רומם, דירקטור מטעם המועצה בחברת קולחי השרון

 

 לא הגיעו:

 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים 
 

 על סדר היום:

  67אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1
 31.12.2017הצגת דוחות כספיים של חברת קולחי השרון ליום  .2
 עדכון תקציב  .3
 02/2018דוח רבעוני  .4
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 עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך ומועצה  .5
 תב"רים  .6
 2017דוח כספי מפורט  .7
 עדכונים .8

  

 31.12.2017הצגת דוחות כספיים של חברת קולחי השרון ליום  .1

רו"ח שלומי מועלם הציג את הדוחות הכספיים של קולחי השרון המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים 

  ₪מיליון  10,210כפי שניתן לראות מחזור פעילות החברה עמד על חלק בלתי נפרד ממנו. 

  ₪מיליון  4,157ולאחר ניכוי הפעילויות השוטפות ישנו גרעון של 

 ...... 

  אולגה האם תוכלי להשלים..?

 

 

 

 

 

 

 

 
 : לקחו חלק בדיון

מועצה, יואל פירסט, ראש המועצה, גזברית המועצה, יועמ"ש היוסי הס, יוסי גבעון, פבלו לם, 

 משה רומם, מעיין רז כהן, צחי בן אדרת, שלומי מועלם 

  

 עדכון תקציב  .2

 המועצה הציגה את עדכון התקציב המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  גזברית

 מיועדת לתחום החינוך.  אש"ח 500 -של כהתוספת הנדרשת עיקר 

קייטנות חגים וקיץ,  משרד החינוך שהוסיףמנכ"לית המועצה הסבירה כי בעקבות הרפורמה של 

שעות הוראה רוחביות ושעות למידה  קוצצומספר התלמידים בכיתות הנמוכות את ל יוהגב

 משלימה למעשה את השעות שקוצצו בבתי הספר השונים בתחומה. המועצה פרטנית. 

 

 הצעת החלטה: 

 לאשר את עדכון התקציב המצורף לפרוטוקול זה 

 הצבעה: 

 פה אחד 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
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 עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך ובמועצה  .3
 הציגה את מורשי החתימה המוצעים לאישור המליאה:  מנכ"לית המועצה

  השרון חוף אזורית מועצה
 ' א קבוצה
  המועצה ראש, ברכה אליהו
  המועצה ראש סגן, דור מאיר
  המועצה לית"מנכ, טרייבר הילה

 ' ב קבוצה
  המועצה גזברית, ששקיס אולגה
  פשאייב, מנהלת חשבונות ראשית  רגניה

 :וקולחים מים למחזור החברה
  'א קבוצה
  המועצה ראש, ברכה אליהו

 ל"מנכ, שטרסברג גיל
  המועצה לית"מנכ, טרייבר הילה

  'ב קבוצה
  המועצה גזברית, ששקיס אולגה
  ראשית חשבונות מנהלת, פשאייב רגינה

 :השרון חוף האזורית במועצה ביוב לתשתיות החברה
 ' א קבוצה
  המועצה ראש, ברכה אליהו
  המועצה ראש סגן, דור מאיר
  המועצה לית"מנכ, טרייבר הילה

 ' ב קבוצה
  המועצה גזברית, ששקיס אולגה
  פשאייב רגניה

 
 :השרון חוף אזורית למועצה הכלכלית החברה
 ' א קבוצה
  המועצה ראש, ברכה אליהו
  המועצה ראש סגן, דור מאיר
  המועצה לית"מנכ, טרייבר הילה

  'ב קבוצה
  המועצה גזברית, ששקיס אולגה
   פשאייב רגניה

 :חינוך מוסדות

 החתימה מורשה שם   חשבון שם חשבון מס המוסד שם

  בי"ס מנהלת -בהרב טלי   שוטף- בי"ס חן 500111/66 חובב בי"ס
 בי"ס מנהלנית-דויטש אתי    

  בי"ס מנהלת -בהרב טלי   הורים חן 500099/30  
 ס'ב מנהלנית-דויטש אתי    
 הורים ועד ר"יו וקס מיכל    

  



 

 
4 

 

 

 

 החתימה מורשה שם   חשבון שם חשבון מס המוסד שם

 ס'ב מנהלת-פרטוש דפנה   שוטף-ס'ב חן 500112/64 ויצמן בי"ס
 ס'ב מנהלנית-אלימלך רותי    
 ס'ב מנהלת-פרטוש דפנה   הורים חן 500098/32  
 הורים ועד גזברית -פלדר אלה    

 גננת-אסף אלכסנדרה   שוטף - גן חן 500446/35  אורן גן
 סייעת-סגינר דורית    
 מועצה גזברית-ששקיס אולגה    
 גננת-אסף אלכסנדרה   הורים חן 500123/59  
 אסטרייכר עקיבא אבישי    
 מועצה גזברית-ששקיס אולגה    

 גננת -סימפלי שייד אופל   שוטף-גן חן 500121/63  אלון גן
 הרך גיל מנהלת-בלכמן יקירה    
 גננת -סימפלי שייד אופל   הורים חן 500124/57  
 הורים ועד גזברית -סתיו עינב    

 גננת-פדר מאיה נורית   שוטף-גן חן 500122/81 אקליפטוס גן
 הרך גיל מנהלת-בלכמן יקירה    

 גננת-פדר מאיה נורית הורים חן 500120/65  
  הורים ועד גזברית -צוקרמן רעות    

 

 תב"רים:  .6
 גזברית המועצה הציגה את רשימת התב"רים  לאישור המליאה. 
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גזברית המועצה הסבירה כי ישנם תב"רים שיש לסגור. מדובר על תהליך טכני בו העבודות בוצעו, 
  ₪ 228,012.26חוזרות לקרנות המועצה. ההחזר הוא של  והיתרות בתב"ר

 

 

 

 

 

 כתבה: רעות חזן 

 18:30הישיבה הסתיימה בשעה: 

 

 

 אלי ברכה,          

                                ראש המועצה          


