פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 39
אשר התקיימה ביום ראשון  17.04.2016בשעה 16:00
במשרדי המועצה בשפיים

משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
חברי המועצה:
דני מנהיים ארסוף קדם
תל יצחק
פבלו לם
יוסי תאט בית יהושע
אנדי וולף חרוצים
רשפון
רמי דור
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכיר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
עו"ד אורטל אזולאי ,מ .מחלקת גביה
אימרי מזור  ,דובר המועצה
לא הגיעו:
יעקב שקד  -גליל ים ,יוסי הס -בני-ציון
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' 37
 .2הארכה להתקשרות עם חברת E.P.R
 .3הארכה להתקשרות עם חברת גוונים
 .4חזון המועצה
 .5החלפת דובר מועצה
 .6תב"רים

 .1הוספת /הורדת נושא לסדר היום:
הוספת נושא :סקירת חובות ארנונה
הצבעה:

מרים דרוק יקום
יואל פירסט בצרה
ברק בן אריה געש
כפר נטר
אורן שני
אודים
יוסי גבעון

אושר פה אחד
 .2דיון בנושא דוח גביית ארנונה :בהשתתפות אורטל אזולאי.
הנוכחים ביקשו לקבל את הדוח
מנהלת הגבייה הציגה את הדוח ,בשנה השוטפת נגבה עד כה כ 17 -מיליון  ₪ועוד 1 364אש"ח
עבור פיגורים  .סה"כ כ 19 -מיליון וכ 3-מיליון  ₪יותר בהשוואה לרבעון של שנה קודמת.
המועצה מבצעת אכיפה אינטנסיבית של חובות עבר .אחרי פסח  ,יתחיל הליך עיקולים ובאופן
שוטף מועברים חובות לתביעות משפטיות על מנת לתבוע את התיישנותם .במהלך  2016הוגשו
כבר  4תביעות משפטיות על סך  , ₪ 1,300כיום המחלקה מתפקדת בצורה יציבה.
לקחו חלק בדיון :יוסי גבעון ,פבלו לם ,רמי דור ,יואל פירסט ,מ .מחלקת גביה ,מנכ"ל המועצה.
התנהל דיון סביב  :נתוני הדוח ,ביצוע רמת מחיקת החובות ,הוסבר כי נעשה מאמץ לגבות חובות
עבר אך מרבית מאמצי המחלקה מתרכזים בשלוש השנים האחרונות.
גביית אגרת ביוב  ,הובהר כי הוועדים מקבלים קובץ עם צריכות ובאחריותם ליידע את תושבי
הועד  ,מנכ"לית המועצה הסבירה כי נעשים מאמצים למנוע טעויות באגרת הביוב  ,אך עדיין בשל
מורכבות הנושא ישנם כשלים .ישנם תקלות בהעברת הדיווח והתאמת הנכסים.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  37מיום 14/02/2016
הצבעה:
בעד – 8
נגד – 0
נמנע – 2
הוחלט:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 37

 .4הארכה להתקשרות עם חברת E.P.R
מנכ"לית המועצה הסבירה כי כבר אושרה ארכה של שנתיים עקב חילופי הגזברים  ,אך נדרשת
ארכה נוספת של חודשיים להשלמת הליך המכרז.
הוחלט:
הוחלט פה אחד לאשר ארכה של חודשיים להתקשרות עם E.P.R

 .5הארכה להתקשרות עם חברת גוונים
מנכ"לית המועצה ביקשה ארכה להתקשרות עם חברת גוונים המספקת את מדריכי הכדורסל לבית
הספר לכדורסל ולליגה עד לתחילת שנת הלימודים הבאה.
בזמן זה ,ייבחנו חלופות.

הוחלט:
לאשר פה אחד ארכה להתקשרות עם חברת גוונים עד תחילת שנת הלימודים
 .6חזון המועצה
אושר פה אחד :
נוסח  :המועצה האזורית חוף השרון תשמור על זהותה כמועצה כפרית חקלאית ותיירותית ,תהווה
ריאה ירוקה של מרכז הארץ ותקיים חיי קהילה ,תוך שמירה על הסביבה ,על המורשת ועל האחווה
בין תושביה ודאגה למימוש צרכיהם החברתיים והכלכליים .תקדם חינוך מיטבי וערכי ,תפעל
להתחדשות מתמדת ושיפור בשירותים המוניציפליים ,תשאף לחיזוק הקשר ושיתופי פעולה בין
תושביה ,יישוביה ושכנותיה ,וכל זאת בהתאם לערכי המועצה :
שמירת נוף הארץ  -קהילתיות  -שוויון  -קיימות
 .7עדכונים:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8

מנהל בית החינוך המשותף
אשל קליינהאוז הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בסוף השנה .העזיבה
נובעת מרצונו לשנת שבתון ולקידום מקצועי .המועצה מצטערת על
עזיבתו והתחילה בהליך למציאת מנהל חדש.
מרחב הפולג
ראש המועצה עדכן כי התקיים דיון בהשתתפות נציגי משרדי הממשלה
כגון מתכננת המחוז ,רמ"י ,רשות ניקוז  ,בנושאים הקשורים למרחב
כגון ,שטחי ההצפה ,תכנית אגמון הפולג ,המעקף הרומי  .מתוכנן סיור
שיעזור לקדם את התכניות באזור.
ביקור של מועצת שדות נגב :
במסגרת קשרי מועצות אזוריות ארחה המועצה את עובדי המועצה
אזורית שדות נגב .
נציגות במועצה הארצית לתכנון ולבניה
צפויים חילופים בנציגות בועדות ובמידה ויתקיימו מתקיימים מגיעים
לקידום מינויי ראש המועצה במועצה הארצית
הנצחת אהרון בז'רנו :
בהמשך להחלטת ועדת ההנצחה ואישור המליאה יתקיים טקס באולם
הספורט בבית יהושע  ,חברי המליאה מוזמנים.
פרויקט הביטחון הכפרי  :בשל פרישת מ.א .עמק חפר מהפרויקט ,משרד
בטחון פנים הציע לקיים את הפרויקט בשיתוף דרום השרון במקום עמק
חפר  ,אך בשלב זה מסתמן כי המועצה תרכוש את הציוד הנדרש לה
באופן עצמאי .
האצלת סמכויות :
הוכן מסמך של האצלת הסמכויות  ,אותו מסמך הועבר לחברה שתעשה
ניתוח כלכלי של משמעות האצלת הסמכויות הרשומה .בגמר הבדיקה
הנושא יובא למליאה ואח"כ לוועדים.
פחים כתומים :
ההליך עדיין מתעכב בשל כשלים בירוקרטים.

 .8אישור עבודה נוספת ליניב שורר :
יניב שורר הינו אב הבית של אולמות הספורט במועצה .מבקש כי יאפשרו לו לעבוד בעבודה נוספת
מחוץ למועצה כמאמן כדורסל .

הוחלט:
לאשר פה אחד ליניב שורר עבודה נוספת בהיקף של עד  20%משרה.
 .9תברים :

1

2

מס'
תב"ר
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כבישים
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שיפוצים
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795

1,300

300

פרטים

מימון :מיון 100
אש"ח מקרנות
המועצה למשרד
התחבורה
 1,600מימון :קרנות
מועצה

 בינוי מועצה  :מנכ"לית המועצה עדכנה כי התכנית המקורית הייתה לפתרון כל בעיות מבנה
המועצה לכל המחלקות ,אך בשל מצוקה תקציבית מצד אחד ומצד שני מצוקת מקום נוראית
במחלקות  ,אנו מבצעים מקטעים של שיפוצים כל פעם בהתאם לדרישה וליכולת הכספית.
הועלתה בקשה לקבל תכנית סכמטית של המקטעים העתידים והעלות .הוסבר כי בשלב זה לא
ניתן לקבל על התכנית הכוללת אלא על המקטעים בלבד.
 .10החלפת יועץ התקשורת של המועצה :
מתוך רצון לרענן את הגישה של העברת המידע לציבור ולשנות את דרכי ההתקשרות עם התושב ואף
לשקול פתיחת פייסבוק מועצתי ,הוחלט לסיים את ההתקשרות עם יועץ התקשורת הקודם  .אימרי
מזור הוזמן למליאה להצגה ולאישור.
אמרי מזור הציג את עצמו ואת תפיסת עולמו לגבי התקשורת בעולם המוניציפאלי  ,המשמעות של
הפעלת פייסבוק מועצתי  ,היכולת לנהל את פייסבוק  ,לקבוע כללי התנהגות וליישמם.
התקיים דיון סביב  :המשמעות של הפעלת הפייסבוק המועצתי ודרכי מניעת התלהמות.
לקחו חלק בדיון :יוסי גבעון ,אורן שני ,אהוד רפפורט ,רמי דור ,מרים דרוק ,יואל פירסט ,דני מנהיים,
פבלו לם ,מנכ"ל המועצה ,ראש המועצה.
רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 19:15

