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ראש המועצה הציג את רון רותם שיחליף את מרים דרוק כנציג קיבוץ שפיים .הליך המינוי של
רון החל ,ועד שיושלם התהליך רון יהיה משקיף במליאות.
רון הציג את עצמו בפני חברי המליאה ,שאיחלו לו הצלחה בתפקידו.
 .1תכנית מתאר כוללנית:
אדריכל אילן אייזן ממשרד א.ג .איזן  -אדריכלים ובוני ערים בע"מ ,הציג מצגת המתארת את
תהליך תכנית המתאר הכוללנית של המועצה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו .להלן עיקרי הנושאים שהוצגו ונדונו:









גורמים השותפים לתהליך הכנת התוכנית :יוזמי התוכנית (-מנהל התכנון והמועצה
האזורית חוף השרון) ,ועדת העבודה ,ועדת ההיגוי.
תהליך התכנון -הכולל בין היתר ,את שיתוף הציבור ,סקר המצב הקיים – שבוצעו
כבר ואת ועדות ההיגוי שהתקיימו וממשיכות להתקיים .בהמשך צפויים לדון בסוגיות
ולהציג חלופות תכנון ,עיבוד חלופה נבחרת ולבסוף הגשת מסמכי התוכנית וקידום
ההליך הסטטוטורי במוסדות התכנון.
הצגת צוות התכנון
הסבר על מאפיינים עיקריים של תוכניות מתאר כוללנית
סקירה של מאפייני המועצה האזורית חוף השרון והממשק לתוכנית האב
האסטרטגית הקיימת.
מדיניות תכנון ארצית ומחוזית
סוגיות בתכנית כוללנית חוף השרון – עם כלל שטחי המועצה ,צורכי הישובים ,מיקום
בשטח המטרופולין ,תיירות ,חקלאות ,תשתיות ,צביון חקלאי ,נוף וסביבה ועוד.

 .2מחיקת חובות:
מנהלת מחלקת הגבייה הציגה את דוח המחיקות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו 14 .תיקים מובאים לאישור מחיקה כאשר כל אחד מהן נבחן באופן מעמיק
וקפדני .סך הסכום למחיקה .₪ 174,664.90
לקחו חלק בדיון:
תמנה שמאלי ,צילי סלע ,שוקי ארליך ,אנדי וולף ,מזכ"ל המועצה ,מנהלת מחלקת הגבייה
התנהל דיון בנושא:
החלק היחסי של מחיקת חובות לאנשים פרטיים ולעסקים והקריטריונים למחיקת חובות.
הובהר כי לא ניתן לקיים הליך של מחיקת חובות במידה ויש בבעלות הנישום נכס .בנוסף
הובהר כי אין באפשרות המועצה לייצר רשימה של בעלי חוב ואין יכולת למנוע זאת מראש .
דיווח על דוח גביית ארנונה:
בהמשך להחלטת המליאה מליאה ,הציגה מנהלת מחלקת הגבייה והטיפול בחובות ,כמדי
רבעון ,את דוח גביית הארנונה המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,המראה
גידול באחוזי הגבייה בין השנה הנוכחית לקודמת.
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לקחו חלק בדיון :
שוקי ארליך ,שרון רומם ,אנדי וולף ,מזכ"ל המועצה ,מנהלת מחלקת גבייה
התנהל דיון בנושא:
תהליכי הגבייה שנעשים ,החלק היחסי של בעלי עסקים מול אנשים פרטיים בחובות ארנונה,
האפשרות  ,הובהר כי גם כל החובות עד שנת  2004נכללים בדוח.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס' :6
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 6
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
 .4מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה:
מזכ"ל המועצה הסבירה כי המועצה מנסה כל העת לאתר מתנדבים מהציבור לקחת חלק
בוועדות הבחינה במועצה ובועדות בכלל ונשמח לקבל מועמדים נוספים.
כעת ,אנו מבקשים לאשר את מינויה של אורית פוקס כנציגת ציבור בוועדות בחינה .מצורפים
קורות החיים של אורית המהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה
הצעת החלטה:
לאשר את מינוי אורית פוקס כנציגת ציבור בוועדות בחינה של המועצה
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
 .5מינוי עדי רוזנטל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים:
עדי רוזנטל כיהן בעבר כדירקטור בחברה לתשתיות ביוב שנמצאת בתהליך סגירה ,כעת אין
מניעה מכהונתו בחברה למחזור מים וקולחים .מצורפים קורות החיים של עדי המהווים חלק
בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
הצעת החלטה:
לאשר את מינוי עדי רוזנטל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה

פ

 .6מינוי ועדות ביקורת בישובים :
ועדות ביקורת בישובים – מזכ"ל המועצה הסבירה כי חלק מהישובים ,העבירו עדכונים של
חברי ועדות הביקורת כפי שנדרש אך ישנם עדיין חוסרים .מזכ"ל המועצה הזכירה כי מבקר
המדינה ,ביצע ביקורת שבמסגרתה צוין כי קיימת חובה לקיים וועדות ביקרות בוועדים
המקומיים .מובאים כעת לאישור החברים הבאים:
בצרה :עדה שמש ,אמנון גדעון ,דפנה כץ
אודים :עדי בניש ,אשר קליימן ,אנדריי כהן ,שלומי וקסלר
 .7עדכונים
• קנאביס  -התנהל דיון סביב המשמעות של גידול קאנביס והאם יש למועצה סמכות
למנוע ו/או לאסור על גידול וטיפול בקאנביס בתחומה .
הישיבה הסתיימה 18:50

אלי ברכה
ראש המועצה
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