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 משתתפים:
 חברי מליאת המועצה:

 אלי ברכה, ראש המועצה
 , סגן ראש המועצהמאיר דור

 

 הגיע/ה יישוב חבר/ה מליאה

 + אודים יוסי גבעון

 + געש ברק בן אריה

 + בית יהושע יוסי תאט

 + בני ציון יוסי הס

 + בצרה יואל פירסט

 - רשפון רמי דור

 + גליל ים בן הטה

 + תל יצחק פבלו לם

 + חרוצים אנדי וולף

 - כפר נטר אורן שני

 + ארסוף קדם דני מנהיים

 + יקום מרים דרוק

 - ארסוף 
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 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
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 : 55אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 
 : הצעת החלטה

 55לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס' 
 

 הצבעה: 
  פה אחד

 
 הוחלט: 

 הלקבל את הצעת ההחלט
 
 : .תב"רים3

 
 

 : הצעת החלטה
 לאשר את התב"רים 

 
 הצבעה: 
  פה אחד

 
 הוחלט: 

 לקבל את הצעת ההחלטה. 
 

 : 2018. תקציב 2

 

 . ₪מיליון  125,850  -, סך התקציב 2018גזברית המועצה הציגה את הצעת התקציב לשנת 



 

 

. עליה זו נובעת 2017לעומת תקציב  ₪ 6,054,382.80הגזברית הסבירה כי ניתן לראות עליה של  

בחלקה מעליה בארנונה ובחלקה מסגירת תאגיד המועצה "החברה לתשתיות ביוב" והכנסת  

 כספי הביוב יתנהלו כמשק סגור בתוך תקציב המועצה. הפעילות למועצה.  

 

 לקחו חלק בדיון:

 פבלו לם, יוסי תאט, יואל פירסט, אולגה ששקיס, הילה טרייבר יוסי תאט, 
 מבקרת המועצה, מנכ"לית המועצה, גזברית המועצה

 

 

 : התנהל דיון בנושא

מבקרת המועצה ביקשה מהגזברית לבחון את נושא הפרדת החשבונות של החברה לתשתיות ביוב 

 והמועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים. 

 
מנכ"לית המועצה הסבירה כי הגידול המשמעותי בשנה הבאה הינו בהכנסות מארנונה. התקבל 

 2.18%-שויות של מעבר להצמדה לכלל הר 3.6%אישור לעדכון התעריפים. עליה בעסקים של 
 הובהר כי הצמדה למדד תלויה בנוסחה שקשורה לשכר הממוצע במשק. 

העליה בארנונה נבלעת בשל הגידול בהוצאות החינוך )תכנית ניצנים, שעות הנוספות שהמועצה 
 הוסיפה( וכן בהוצאות האשפה בעקבות המכרז. 

-לוקה לוועדים המקומיים מ בנוסף , המועצה העלתה השנה את קריטריון ה"פר תושב" בחישוב הח
 לתושב , שאר הנוסחה נשארה ללא שינוי. ₪ 800-ל ₪ 790

 
גזברית המועצה הסבירה כי בסעיף הרווחה, התוספת שנראית בתקציב הינה בעקבות ילדים  

   75%נוספים שהוכנסו למסגרות שיקומיות כאשר משרד הרווחה מממן 
. כמו כן, בסעיף זה ישנו גידול בעקבות הגידול בכוח האדם והוספת עו"ס 25%והמועצה מממנת 

 ילדים ונוער. 
 

גזברית המועצה הציגה את השינוי שנעשה בתחום הביוב בעקבות סגירת החברה לתשתיות הביוב  
 בשנה. ₪מיליון  11אשר מתנהל במשק סגור בצורה מאוזנת. סך של 

 
 לקחו חלק בדיון:

 יוסי תאט, מבקרת המועצה, גזברית המועצה 
 

:  הצורך בהקמת חשבון בנק ייעודי, מבקרת המועצה ביקשה לקיים בירור את התנהל דיון סביב
 הסוגיה מבחינה משפטית.

 
מנכ"לית המועצה ציינה כי כמו בשנים האחרונות כחלק מתהליך הכנת התקציב הציגו מנהלי 

ת תכניות העבודה שלהם שמקבלות ביטוי כספי בתקציב המחלקות בישיבות המליאה הקודמות א
 המוגש לאישור. 

 



 

 

 לקחו חלק בדיון: 
 פבלו לם, יוסי תאט, יואל פירסט, ראש המועצה, מנכ"לית המועצה, גזברית המועצה 

 
 : שימוש בכספי השבחה באיזון התקציב.  התנהל דיון סביב

לא מנצלת את כל כספי ההשבחה. הובהר כי במידה וישנם עודפים בתקציב השוטף המועצה  
גזברית המועצה הסבירה כי רק בדוח הכספי  השנתי מתקבל המיידע המדויק לגבי סכום היטלי 

ההשבחה שנוצלו. מצוקת כספי הפיתוח של המועצה  בהיעדר בניה ופיתוח במועצה, שמקשה על 
 להצגת מקורות מימון.בינוי ותשתיות, תכנית הפיתוח מוצגת, אך כל פרוייקט יאושר עצמאית כפוף 

 
 : 2018תקציב 

 

 הצעת החלטה: 

  2018לאשר את תקציב 

 הצבעה: 

 פה אחד 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה

 

 תקציב שכר וכוח אדם: 

 הצעת החלטה: 

  2018לאשר את תקציב שכר וכ"א 

 הצבעה: 

 פה אחד 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 תקציב תמיכות: 

 הצעת החלטה: 

  2018לאשר את תקציב תמיכות 

 הצבעה: 

 פה אחד 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

  



 

 

 

 : 2017דוח ספקים שהשתתפו במכרזים  .4

 הזוכים מסומנים בצהוב. –מנכ"לית המועצה הציגה דוח הספקי ם שהשתתפו במכרזים השנה 

 
 עדכונים: 

פנינו לערכאות משפטיות לעצור את מועצת אבן יהודה מניסיונה לפרוץ דרך חדשה מאבן  .א
 יהודה לבית יהושע דרך בית העלמין לרחוב השני. 

עירית נתניה הגישה עתירה למנוע מהמועצה העברת אנטנה מאודים  לצד   –אנטנה אודים  .ב
 . המועצה שלחה תגובה לבית המשפט. 2הנגדי של כביש 

ועצה עדכנה כי גם השנה חולקו מלגות ספורט וסטודנטים. אך מאז שהפרמטרים מנכ"לית המ .ג
עודכנו, ונדרשים תדפיסי חשבון בנק, רבים מהמועמדים לא עומדים בקריטריונים של המצב 

 אש"ח   50 -הסוציואקונומי לכן התקציב הנוכחי סעיף זה צומצם ל
ושה עבודה נהדרת בעידוד בנושא מלגות הסטודנטים, המועצה גייסה רכזת ספורט, שע

ספורטאים  10ספורטאים ובהגדרת קריטריונים מקצועיים לקבלת מלגות.  השנה זכו 
מצטיינים במלגה. 



 

 

חודשים להתקשרות עם  3בעקבות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, נדרשת בקשת אורכה של 
 יועצי המועצה על מנת להסדיר את החוזים וההתקשרויות לשנה הבאה. 

 
 הצעת החלטה: 

 חודשים להתקשרות עם יועצי המועצה  3לאשר אורכה של 

 הצבעה: 

 פה אחד 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה

  
 רשמה: רעות חזן 
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