
 
 

 
 

 
 

 תקציר פרוטוקול
  42המועצה מס'  מליאת מישיבת   

  16:00בשעה   18.08.2016ראשון  ביום  התקיימה אשר
 המועצה בשפיים במשרדי

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור , סגן ראש המועצה 
 חברי המועצה: 

 
 חרוצים  -אנדי וולף    ארסוף קדם –דני מנהיים 

 אודים  –יוסי גבעון    בית יהושע    –יוסי תאט 
 כפר נטר  –אורן שני  בני ציון    -יוסי הס   

 חרוצים  -אנדי וולף    בצרה  -יואל פירסט  
  געש  -ברק בן אריה  
  יקום  -מרים  דרוק   

  רשפון  -רמי דור   
 
 

 :מוזמנים
 הילה טרייבר ,מזכיר המועצה 

 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה 

 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
 דגן כהן, רכז תכנית "עמיתי דילר" 
 חיה ארגמן , מנהלת מחלקת רווחה

 
 

 לא הגיעו:
 ארסוף, –אהוד רפפורט 

 על סדר היום:

  41-ו  40אישור פרוטוקולים מס'  .1
 

 הצבעה:
 פה אחד

 
 

 :הוחלט 
 41 -ו   40לאשר פרוטוקול מס' 

 



 
 

 
 

 תכנית "עמיתי דילר": .2
 

 דגן כהן הציג את עצמו ,את ניסיונו המקצועי ואת פרוייקט "עמיתי דילר" . 
חזון התכנית הינו בניית מנהיגות עתידית דרך קשרי נוער בין יהודים בארץ ובתפוצות, מדובר בתכנית 

בני נוער במועצה. לכל קבוצת נוער מאזור מסויים יש מקבילה במקום אחר בעולם, לחוף  20-שנתית לכ
 השרון העיר המקבילה היא בבואנוס איירס. 
 וא על בחינת הזהות  היהודית. הובהר כי לא מדובר בתכנית דתית, הדגש ה

 
 :לקחו חלק בדיון

רסט, מנכ"ל המועצה, ראש רוק, אנדי וולף, דגן כהן, יואל פידני מנהיים, יוסי הס, יוסי תאט, מרים ד
 המועצה.

 
התנהל דיון סביב מימון הפעילות הובהר כי חלק מהתכנית ממומן על ידי "קרן דילר" והחלק השני מומן 

לכרטיס.  סך כל  1400$אש"ח( , ההורים מממנים רק את כרטיסי הטיסה בסך  130 -על ידי המועצה ) כ
ובהר כי קיים אש"ח . בבואנוס איירס הגוף הממן הוא הפדרציה היהודית. ה 350עלויות התכנית הינו 

והיא אינה מזוהה עם  םקשר הדוק עם הסוכנות היהודית וכי אין מדובר בתכנית בעלת ערכים פוליטיי
אף גורם כזה.  מטרת המועצה הינה לפתוח את התכנית לא רק לתלמידים של בית החינוך המשותף , 

 יא מכל המועצה. -אלא לכל הילדים בכיתות י
שוחח עם שני ראשי רשויות שלקחו חלק בתכנית והם מאוד המליצו ראש המועצה עדכן את הנוכחים כי 

 על התכנית. 
בכל שנה מתקיים כנס של כל מובילי  הקהילות שלוקחות חלק בפרוייקט השנה "קרן דילר" מממנת 

 –אחראי הנוער  ובכיר נוסף  –למועצה את השתתפות בכנס לשלושה גורמים : הרכז, אחראי התכנית 
ראש המועצה ביקש מהנוכחים לאשר את הצטרפותו במימון המועצה על מנת להכיר מנכ"לית המועצה . 

 את התכנית לעומק ולראות במה מדובר לפני שאנחנו מוציאים את הילדים שלנו למסע כזה. 
 

 2016הובהר כי בעבר התקיימה פעילות של חילופי משלחות נוער עם גרמניה, אשר תסתיים  ובתקציב 
 לפעילות זו . כעת מבוקש לעדכן את סעיפי התקציב.  אש"ח  100אושר סך של 

 
 : הצעת החלטה

 לאשר את השתתפות המועצה בפרוייקט דילר  .1

 לאשר את נסיעתו של ראש המועצה לכנס במיאמי  .2

 לעדכן את סעיפי התקציב  בהתאם. .3
 

 :הצבעה
 פה אחד

 
 

 הוחלט:
 לאשר את כל הסעיפים בהצעת החלטה.

 
 

 : 2016של  1דוח רבעוני מס'  .3
 
 

 גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני המצ"ב ומהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה. 
 

 לקחו חלק בדיון :
 

התנהל דיון סביב הכנסות משרדי הממשלה , חלוקת ארנונה בין הרשויות , הפגיעה הכלכלית כתוצאה 
 מהעברת הגרנד נטר לנתניה

 
 :  2016ואישור תמיכות  2017תבחינים לתמיכות  .4



 
 

 
 

מוזיאון לחקר השואה משואה וכן עמותת הפועל חוף השרון הגישו בקשה לתמיכה. בהתאם לנוהל המועצה 
לתמיכות וכן להנחיות משרד הפנים הועבר החומר לבדיקת רו"ח חיצוני. משואה השלימה את כל החומר 

 הנדרש ואילו לעמותת "הפועל" נשאר להשלים סעיף טכני.
 לאשר את התמיכות בכפוף לתיקון הנדרש. ועדת התמיכות של המועצה המליצה

 
 

 לקחו חלק בדיון :
 

 התנהל דיון סביב פעילות בית הספר לכדורסל .
 

 הצעת החלטה :
 לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות הרצ"ב ומהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה  .1

 לאשר את התבחחנים המצ"ב ומהווים חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה .2
 
 

 הצבעה:
 פה אחד 

 
 הוחלט:

 לאשר את הצעת ההחלטה.

 הלוואת הבעלים של החברה למיחזור: .5

 הסכם הלוואת בעלים  בין המועצה לחברה למיחזור מים וקולחין :   .6
שנקלחה על ידי המועצה  ₪מיליון  8גזברית המועצה הסבירה לנוכחים כי לשם העברת ההלוואה בסך 

למיחזור למועצה שיאגד את התנאים למתן ההלוואה לטובת קו הרצליה ,נדרש הסכם בין החברה 
 וההחזרים. 

הוסבר כי בשלב זה , החברה שילמה לקבלן מהשוטף , לאחר חתימת ההסכם יועבר הכסף לחברה ויחוזר 
 החלק היחסי לשוטף, שאר הכסף ייסגר וישמר לטובת פרוייקט זה בלבד. 

 
 לקחו חלק בדיון :

 
המאגר התפעולי ונכונותה כי קו הרצליה ועמדת רשות המים לגבי  התנהל דיון סביב התקדמות פרוייקט

מועד קבלת   החברה למיחזור תנהל את הפרוייקט הזה באופן בלעדי ולא תהייה תלויה בעיריית רעננה,
הכספים מהבנק, אפשרןת החברה למיחזור לקלוט את כל כמות המים , נתיב הצנרת, הצורך של 

 סקירה על מצב המים במאגר.  החקלאים במים , ראש המועצה נתן
 
 

 הצעת החלטה :
 לאשר את הסכם ההלוואה הרצ"ב וןמהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטקול זה.

 
 הצבעה 

 פה אחד 
 

 הוחלט :
 לאשר את הצעת ההחלטה

 
 

 פטור ממכרז לתווי שי מגנטיים :  .7
לעובדים אך לא  מנכ"לית המועצה הסבירה לנוכחים כי המועצה פרסמה מכרז לתווי שי מגנטים למתנות

 ניגש אף ספק. 
 



 
 

 
 

 הצעת החלטה : 
 להתקשר עם חברות לתווי שי מגנטיים בהליך התמחרות ופטור ממכרז.

 
 הצבעה:

 לאשר את הצעת ההחלטה

 חוק עזר לשמירה : .  8
 

 . 2017בהתאם להנחיית משרד הפנים ,נדרש להוסיף מגבלת גבייה עד לסוף שנת 
 

 : לקחו חלק בדיון
 
 

סביב משמעויות החוק , הבעייתיות שנגרמת בשל המעבר לגבייה לפי מ"ר, הובהר כי מדובר בחוק התנהל דיו 
עזר מדף וכל ישוב שמעוניין לקיים שמירה בישוב צריך לגבות לפי חוק העזר . הגבייה נעשית ברוב הישובים על 

 רה ליישוב.ידי הועד המקומי לגבי מגורים והמועצה גובה במרבית הישובים עבור העסקים ומעבי
 התעריף מבוסס על עלויות בפועל לסעיפים המאושרים על ידי משרד הפנים לשימוש. 

 : הצעת החלטה
הטלת ההיטל על פי חוק העזר תהייה טעונה  31.12.2014לאשר את מגבלת הגבייה מיום י"ג בטבת התשע"ח, 

 אישור מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו. 
 

 הצבעה:
 פה אחד 

 
 :טהוחל

 לאשר את הצעת ההחלטה
 
 
 מינוי חברה לועדת ערר.  9

 הצעת החלטה:  

 מינוי לימר בלדב/ כפר נטר לחברת ועדת ערר 
 

 הצבעה:
 פה אחד 

 
 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה 
 

 :אצלת סמכויות לועד חרוצים לניהול שטחי הציבור בישובים . ה10
 
 

 מנכ"לית המועצה עדכני כי אנחנו מעוניינים להעביר לועד חרוצים סמכות לניוהל מבני הציבור בישוב.
 עד היום קיימת האצלה לשיפור והשקעה בשטחי הציבור ואנחנו רוצים להרחיב את האצלה גם לניהולם. 

 
, מבני הציבור  התנהל דיון סביב ייחודיות הרחוצים שאין להם ועד אגודה, היכולת לגבות דמי שימוש

 ביישובים. 
 

 הצעת החלטה : 
 להאציל סמכויות לועד חרוצים לניהול מבני ציבור

 
 

 הצבעה :
 פה אחד 



 
 

 
 

 
 הוחלט:

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 .  תב"רים11
  

 מס'     
 תב"ר

תקציב 
 מאושר

הקטנ הגדלה
 ה

תקציב 
 לאישור

  הוחלט הצבעה פרטים
 הערות

 תב"ר חדש 1
 סוכת הצלה 

  לאשר פה אחד  מימון: משרד הפנים   170        817  

 תב"ר חדש 2
 שילוט

הוחלט  לאשר פה אחד  מימון: משרד הפנים    60        818  
לשלט 
לאורך 
המצוק 
דרומית 

לארסוף  
באזור 

שאינו גן 
 הלאומי

 תב"ר חדש 3
גדור 

 המצוק

  לאשר פה אחד  מימון: משרד הפנים    20        819  

 תב"ר חדש 3
תוספת 

כיתות ב"ס 
 תיכון

הובהר כי  לאשר פה אחד  מימון: קרנות מועצה    500        820  
מדובר 

בתוספת 
 שש כיתות 

 תב"ר חדש 3
התאמת 
נגישות 

למוסדות 
 חינוך

  לאשר פה אחד  מימון: משרד החינוך    380        821  

 תב"ר חדש 4
 אגמון פולג

מיליון  1,000מימון:    2,350          822  
קרן לשטחים  ₪

אש"ח  800פתוחים, 
אש"ח  250קק"ל, 

רשות ניקוז שרון, 
אש"ח קרנות  300

 מועצה 

הוחלט כי  לאשר פה אחד 
המועצה 
תזמן את 

אדר' 
התוכנית 
להצגת 

 הפרוייקט 

עידכון  5
 תב"ר

פיתוח 
 בצרה 

  לאשר פה אחד  מימון: קרנות מועצה    2,294      52  2,242   678  

עידכון  6
 תב"ר

פיתוח תל 
 יצחק 

  לאשר פה אחד  מימון: קרנות מועצה    1,091      241 850  731  

עידכון   7
 תב"ר
סימון 

 כבישים

אש"ח  50מימון:    866    71  795  750  
 21משרד התחבורה, 

 אש"ח קרנות המועצה 

  לאשר פה אחד 



 
 

 
 

 :   סגירת תב"רים. 12
 

גזברית המועצה הסבירה כי מדובר בתב"רים שהסתיימה בהם הפעילות או שלא התקיימה פעילות מעל לשנה. 
 הכסף שנמצא ביתרות חוזר לקרנות. 

 
 רצ"ב טבלת התב"רים לסגירה: 

מס  מס"ד 
 תב"ר

יתרה  שריון יתרת ביצוע שם תב"ר
לאחר 
 שריון

 הערות

 הסתיים   0     תיכנון מוסדות חינוך 667 1

    0    0 ערבות מט"ש קולחי השרון 697 2

    81,401    81,401 פיתוח ב"ס חוב"ב 719 3

    29,181    29,181 תוספת כיתות ושיפוץ ב"ס תיכון 725 4

 הסתיים  30,918  1,827  32,745 תוכנית אב אסטרטגית למועצה 737 5

 הסתיים.   52,346  15,444  67,790 תכנון מפורט פינות מיחזור בישובים 739 6

שיפוץ והוספת כיתות בבית החינוך  741 7
 המשותף 

 הסתיים  4,534  11,371  15,905

תב"ר כפול . נפתח בטעות.   150,000    150,000 מגרש כדורגל ב"ס ויצמן 743 8
מדובר במגרש כדורסל מתוקצב 

 בנפרד 

 הסתיים   153,843  16,690  170,533 שיפוץ ב"ס חוב"ב 749 9

 להחזיר את היתרה לקרן רשפון   3,267    3,267 גן ילדים רשפון 751 10

 הסתיים  501  4,446  4,947 שיפוץ ב"ס ויצמן 758 11

 יבוצע במסגרת תב"ר חדש   147,790    147,790 תוספת כיתות ב"ס חוב"ב 759 12

הלוואה לחברה למיחזור הנחת קווי  769 13
 הולכה

0  0  0    

 יבוצע במסגרת תב"ר חדש   20,000    20,000 נגישות ב"ס תיכון 770 14

 הסתיים   0    0 הצטיידות ב"ס אדם וסביבה 774 15

 הסתיים   0    0 רכישת אוטובוס 781 16

 הסתיים   26,932    26,932 בית החינוך המשותף  782 17

חוף השרון, ויצמן -מיחשוב בתי ספר 789 18
 וחובב

נפתחו תברים בנפרד לכל בתי   0    0
 ספר

    0    0 הנגשת כיתת גן לליקוי שמיעה תל יצחק 790 19

 764-תב"ר כפול . מופיע גם ב  0    0 פירוק והחלפת גגות אסבסט בגן יקום 791 20

 הסתיים  5,623  10,394  16,017 ב"ס ויצמן חניית אוטובוסים 795 21

      766,507  60,172  706,335    

 
 

 . עדכון תקציב ומצבת כ"א : 13
 

 מדובר בעדכון שאינו כולל פריצה של מסגרת התקציב , אלא העברה בין סעיפים . 
, העברה לסעיף שכר לרכז דילר  ועדכון נוסף הוא העברה מתקציב נוער  2עדכון אחד בהמשך לדיון בסעיף 

 לתקציב שכר למימון מדריך נוער רשותי ורכזת שנת י"ב. 
 

 2016תקציב   שם סעיף  סעיף מספר
 מקורי  

סה"כ אחרי  עדכון מבוקש   
 העדכון 

 דברי הסבר 

משכורות רכז  1828200110
 נוער

משרות:  2.25תוספת של  356,000 126,000 230,000
 % 100רכז דילר ,  0.75%

שכבות  50%רכז נוער , 
 י'ב 

פעולות נוער  1828200781
 כלל מועצתיות

העברה מקניית שירות  702,000 78,000- 780,000
 לשכר 

 רכז דילר  64,000 48,000- 112,000 משלחות נוער 1828200784



 
 

 
 

 
 
 

 :הצעת החלטה
 לאשר את עדכון התקציב

 
 

 :הצבעה
 פה אחד 

 
 : הוחלט

 לאשר את הצעת ההחלטה
 
 

 עדכונים: 
 

במועצה , בין הושאים שעלו  ראש המועצה עדכן את הנוכחים בביקור של מתכנן המחוז דוד אמגדי .1
 היה אנ"מ רעננה, אזור תעסוקה בצרה ועדכן כי המינהל והמחוז בעד אזור תעסוקה זה. 

 קולחי השרון .2
 

 רשמה: הילה טרייבר
 19:00הישיבה הסתיימה בשעה  

 


