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     21מס' רוטוקול מליאה פ

 16:30בשעה:  06/09/2020אשר 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  תמנה שמאלי

 + ארסוף קדם   מנהיים דני  

 + ארסוף  רליך  שוקי א

 + בית יהושע  צילי סלע 

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 - בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם

 + געש ברק בן אריה  

  - חרוצים  אנדי וולף 
 - יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר  

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 ועצה  , גזברית המ סששקי אולגה

 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

 יועמ"ש המועצה   -לוי -עו"ד עדי סדינסקי

 י השרון  קולח -יו"ר הדירקטוריון  -הןגב' מעיין רז כ

 קולחי השרון   -מר יגאל גדרון מנכ"ל החברה

 שרון  הקולחי  –גב' הגר חי מנהלת כספים 

 השרוןקולחי   -רו"ח שלומי מועלם

 חי השרון  קול -נהל תפעול מר זיו בקפיין, מ

 על סדר היום: 
 

 היכרות עם מנהלת אגף חינוך, ומנהל אגף מוניציפלי   .1

 2019הצגת דוחות כספיים קולחי השרון  .2

 מיכות קריטריונים לנושא ת .3

 01/2020דוח רבעוני   .4

 2021המועצה  הצגת תוכנית עבודה מזכ"לית .5

 מתן הרשאות חתימה  .6

 עדכון בנושא גישור עם נווה הדסה  .7

 ם  וניעדכ .8
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  :הצגת דוחות כספיים קולחי השרון  .1
גזברית המועצה הציגה בקצרה את עניין סיום הליך הבוררות בין המועצה, לקולחי  

 ומעיינות השרון.  

ניין אופן עריכת ההתחשבנות נפתחו מחלוקות חדשות בע  ,לאחר קבלת פסק הבורר

 הסופית בהתאם לפסק. 

כנגד המועצה  נוספים ם משפטיים יכיבהל כמו כן, פתחו מעיינות השרון וקלחי השרון

 וחברה למחזור.    

,  שיקפו את המחלקות בין הצדדים 2019דו"חות הכספיים של קולחי השרון לפני  ה

 לבחון אותם.   תאמיתיתה לנו יכולת ילא הי ולכן

 , נעשתה בדיקה מעמיקה של יישום פסק הבורר.  2019ח הכספי של דו" ב

  חברי המליאה אינם נדרשים לאשר אתויון בדו"ח , כי מדובר בדיווח ודיש לציין

 .  נכונותו

 

מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד  הרו"ח שלומי מועלם הציג הדו"ח 

 .ממנו

 

הבהירה כי במסגרת הבדיקה, עלה כי זיכוי בגין עלויות טיהור   גזברית המועצה

למועצה. מדובר בטעות למעיינות השרון ולא  שויכושל בית הסוהר הדרים שפכים 

 אלף ₪.   700 -מ בסך של למעלה

 

 .כי כבר ביצע תיקון טעות זו בדו"ח החצי שנתי של החברההסביר  רו"ח מועלם

 לעיון המועצה.  את הדו"ח המתוקן  ביקשה להעבירהמועצה גזברית 

 

הוא טרם הספיק  ך, אנוספתשאלות  "ח מועלם גזברית המועצה ציינה כי שלחה לרו

 ת יינתנו לאחר מכן במייל חוזר .  י התשובו. סוכם כסחילהתי

 

מיליון ₪ , כאשר נפסק בפסק הבורר   5נערך דיון, בעניין רישום של הכנסה בסך של 

לקולחי השרון סך של  "יחד או לחוד"   מוצעה וחברה למחזור( ישלמו ה) ות כי הנתבע

 ₪ בגין הפסד הכנסות .  מיליון 3,75

 לדברי רו"ח מועלם, מדובר בפרשנות . 

מיליון ₪, יתרה על  3,750לאור העובדה כי הבורר פסק כי  גזברית המועצה הבהירה

 פשוט לא תגיע.מיליון ₪,  הרשומה בספרי החברה,  1.25סך של 

  כיצד החברה מתכוונת לגשר על הפער הזה.  ברור לאור זה

 

שעלו בדיון ותעביר לבחינה רכז את כל השאלות תית המועצה סוכם, שגזבר

 והתייחסות של רו"ח מועלם והנהלת חברת קולחי השרון.  

 

ביקש לעדכן את חברי המליאה בסטטוס פרויקט שדרוג והרחבת   ראש המועצה

 מעיין רז כהן, עדכנה כי הפרויקט נמצא בשלבי ההרצה.  . המט"ש

 

 ם  , פבלו ל יךארלשוקי   שמאלי,ן רומם, תמנע לקחו חלק בדיון: צילי סלע, שרו
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 :  ריטריונים לנושא תמיכות ק . 2

נוכחים כי המועצה מעוניינת לפרסם תבחינים למתן הסבירה ל צה"לית המועמזכ

ינים שפורסמו בשנים הקודמות מלבד הורדת נוי משמעותי מהתבחוכי אין שיתמיכות 

  גע. הובהר כי אין מדובר כררושים של הורים גמתן מענה לילדים א שון בנתבחי

 בחינים.רק באישור התהתקציב אלא באישור 

 

 . תחומי המועצה ב 100%תנאי הסף של פעילות התנהל דיון סביב 

 

 :  הצעת החלטה

 תחומי המועצה.  ב  90%תבחינים כפוף לתיקון של פעילות לאשר את ה 

 :  עההצב

 אחד  פה 

 הוחלט:

 צעת החלטה  את ה לאשר

 

 מתן הרשאות חתימה : . 3

 .הילדים הורים בגני חשבונות אישור לטובת כי מדובר ב המועצה הסבירה תמזכ"לי

 "ב. לפי הרשימה המצ

 

 :הצעת החלטה

 : פי הרשימה הרצ"במורשי החתימה לר את לאש

   גן צבעוני הורים 
 

 תאריך לידה  תעודת זהות  שם

 01/02/1987 307422212 אינה גלמב   -גננת 

 26/08/1986 300095429 בן אהרונסון  - הורים 

 08/09/1961 57249310 לכמן יקירה ב 

   גן נרקיס הורים 
 

   

 תאריך לידה  תעודת זהות  שם

 30/11/1986 39506456 רותם שקולניק   -גננת 

 04/01/1982 52971710 איתן בירגר  - הורים 

 08/09/1961 57249310 יקירה בלכמן 
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 : ההצבע

 פה אחד  

 הוחלט:

 צעת ההחלטה לאשר את ה

 

קורות קוראים   ורך מילויה בכרטיס מרכבה לצחתימשה דרש לאשר מור, נבנוסף

לר מנהלת מחלקת : סמדר צי הממשלה למנהלי האגפים החדשיםוקשר מול משרד

   . אגף התפעולמזכירת  -גר ולירז אונ ולמנהל אגף תפע, מאיר איש שלום חינוך

 

ית פעילות חינוכמענים לתווים של מתן מענה חינוכי בזמן קורונה, המהתנהל דיון על 

 המועצה מנסה לקדם חברתית ש

 

 :הצעת החלטה

 חתימה הרשאות לאשר את מאיר איש שלום וסמדר צלר ל

 הצבעה: 

 פה אחד

 : לטהוח

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 

 ם נווה הדסה : הליך משפטי עשא ן בנוכועד.4

עם חברת כפר לי סה ונווה הדהליך גישור עם המועצה עדכנה כי מתנהל מזכ"לית 

 ך הזה. שרויות לסיום ההליוהאפינוך מיוחד. הוצגו המתווים חסעות בנושא ה

  

 

 

  הילה טרייברשמה: ר

 19:30הישיבה הסתיימה בשעה:  

 
 אלי ברכה,

 ראש המועצה 


