פרוטוקול מליאה מס' 15
אשר התקיימה ביום ראשון  29/12/2019בשעה16:30 :
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
תמנה שמאלי
מנהיים דני
שוקי ארליך
צילי סלע
אורלי עמיר
מירב קורן
פבלו לם
ברק בן אריה
אנדי וולף
שרון רומם
גילי בן יקר
בן הטה
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד עדי סדינסקי לוי ,יועץ משפטי
עו"ד ישראל נשבן
גיל שטרסברג – מנכ"ל המחברה למחזור מים וקולחים
צחי דנחי ,מנהל מחלקת שפ"ע
שחר אריה ,קב"ט המועצה
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הצגת תוכניות עבודה :מחלקת שפ"ע ,קב"ט
פסק דין בוררות קולחי השרון
הצגת דוחות כספיים ועדים מקומיים
תקציב 2020
דין וחשבון 2019
תב"רים
עדכונים

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

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

הוספת נושא לסדר היום:
הרשאת חתימה לאורית ענבר ,מזכירת מחלקת החינוך – למערכת מרכבה.
הצעת החלטה:
לאשר את הוספת הנושא לסדר היום
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
 .1בוררות קולחי השרון:
עו"ד ישראל נשבן ,שהיה יועמ"ש המועצה במשך מעל  37שנים ,נתן רקע על ההליך הבוררות מול קולחי השרון.
כאמור ,למועצה יש בעלות של  25%בקולחי השרון החל משנת  .2010בשנת  2013תבע התאגיד את המועצה עבור
השתתפות בהתקנת צנרת ותשתית שהובילו לשטחים שבאזור המועצה ,ולכן למועצה בעלות על המים הללו .תביעה
זו נדחתה ,אך נותרה שאלת הגדרת השווי ההוגן בגין השימוש בתשתית זו המעבירה את השפכים לטיפול במט"ש.
סוגיה זו טרם הוכרעה סופית.
 .2דוחות כספים וועדים מקומיים:
גזברית המועצה הציגה את הדוחות הכספיים של הוועדים ,המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
הדוחות המוצגים של כל הישובים ,פרט לארסוף וחרוצים .הדוחות משקפים תקציבים יחסית מאוזנים ,ללא חריגות
משמעותיות
 .3דין וחשבון :2019
מזכ"ל המועצה הציגה את דוח דין וחשבון של הפניות למועצה לשנת  ,2019המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו .הדוח משקף כי מרבית הפניות היו לאגף המוניציפלי ,בנושאים של פינוי אשפה ,פחי אשפה,
הדברת נמלת האש ,דוחות חנייה וכו' .הדוח משקף עליה בכמות הפניות משנה שעברה ,הנובעת בעיקר מהגדלת
השימוש במערכת והוספת הוועדים המקומיים כמדווחים.
 .4הצגת תוכנית עבודה מחלקת שפ"ע ,קב"ט:
מנהל מחלקת שפ"ע ,צחי דנחי ,הציג את עצמו ואת תוכנית העבודה של המחלקה לשנת  2020המצורפת לפרוטוקול
זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בין היתר ,התוכנית מתמקדת במיפוי והבנה של צרכי התושבים ,מתן מענה לצרכים המשתנים ,חיזוק הקשר בין
הוועדים לבין הפקחים ,הנגשת המידע לתושבים בנושאים כמו -ימי פינוי גזם ואשפה ועוד..
קב"ט המועצה הציג את תוכנית העבודה שלו לשנת  2020המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
עיקרי התוכנית הוא יישום של פרוייקטים כמו התקנת מצלמות ביישובים ,חיזוק הקשר בין היישובים למועצה בחירום
– יחידות הצח"י והגדלת הכשירות של היחידות באמצעות תרגול משותף ,מיקלוט ביישובים -המועצה פנתה ליישובים
לקבל מיפוי של מצב המקלטים הקיימים במטרה לתקצב תוספות של  100אש"ח לכל ישוב לטובת הסדרת פתרונות
נוספים.
 .5תקציב :2020
גזברית המועצה הציגה את תקציב המועצה לשנת  .2020כפי שניתן לראות בתקציב המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו ,הוחל קיצוץ משמעותי בתקציב בכל מחלקות המועצה .מזכ"לית המועצה הבהירה כי מסתמן
שמדובר במגמה שתלווה את המועצה בשנים הקרובות .עם זאת עקרונות הקיצוץ ,היו פגיעה מינימלית בשירותים

שניתנו לתושב ,לא נעשה קיצוץ בחינוך ובשירותי תברואה ורווחה .התקציב הוא ביטוי לתוכניות העבודה שהוצגו
למליאה בישיבות קודמות.
התקיים דיון על קידום יוזמות באגודות לפיתוח עסקי על מנת לעזור בהעלאת הארנונה.
הצעת החלטה:
לאשר את תקציב המועצה לשנת 2020
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .6תב"רים:
גזברית המועצה הסבירה כי מדי שנה יש צורך בסגירה של תב"רים שלא היו בשימוש במהלך  12החודשים
האחרונים או שהסתיימו העבודה והתשלומים בהם .היתרות חוזרות לקרנות המועצה.

הצעת החלטה:
לאשר סגירת תב"רים של שנת 2019
הצבעה:
פה אחד

החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
גזברית המועצה הציגה את התב"רים שמהווים העברה שלכספי הפיתוח של היישובים מהקרנות לתב"רים שלהם.

.7עדכונים:
א .הפארק המדעי  :ראש המועצה עדכן כי נתניה הגישה תכינת להקמת  900אלף מ"ר אזור תעשיה בשטחים
הגובלים בבתים של כפר נטר .המועצה וכפר נטר הכינו כל אחת בנפרד התנגדות ולצורך ההתנגדות זו המועצה
התקשרה עם יועץ תנועה מטעמה.
ב .תיקון  : 116ראש המועצה עדכן כי הוא חלק מהצוות המצומצם אשר מנהל דיונים על הנושא מול המדינה.
התקיימה פגישה ראשונית עם המשנה ליועץ המשפטי ארז קמיניץ ומתוכננות פגישות נוספות.

רשמה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה19:30 :
אלי ברכה,
ראש המועצה

