
 
 
 

 
 

   פרוטוקול
 9/08המועצה מס'  מליאת מישיבת

 15:00 בשעה    28.12.08ביום ראשון   התקיימה אשר
 המועצה בשפיים  במשרדי

 
 משתתפים:

 אהרון בז'רנו, ראש  המועצה
 שלמה ניימן, סגן ראש המועצה

 חרוצים   -אבי כהן                        אודים  -גדעון אליאסף          

 נורית נוף  ארסוף  -תומר צימרמן           

 יקום   -עידן שחם                      תחום עודף   -דני מנהיים               

 נטר-כפר  -עמי הולנדר                    יהושע-בית  -יוסי תאט                  

 נגה פז מיכאל חרובי

 רשפון   - רמי דור                          ציון -בני  -י                 יצחק דרע

 שפיים   -מאיר דור                        יוסף הס

 יצחק-תל  - דרור עמיחי                     בצרה  -ראובן לוין                  

 אברהם אזולאי  טומי שני

  געש  -ערד סלוצקי                

 
 חסרים: 

שפיים, כרמל  -ים,אשר שליין-גליל-רשפון, אבי כפיר- יקום, הנרי צימרמן-אודים, נועם לירון-סימן טוב יצחק
 מילואים.  –שפיים -ארז

 
 מוזמנים: 

 ישראל נשבן, יועץ משפטי  ד" עו
 כהן, גזבר המועצה  דורון

 נטר-רמי שוחט, יו"ר ועד מקומי כפר
 

 היום:  סדרעל 
   8/08אשור פרוטוקול מליאה מס'  .1
 נטר-עדכון תקציב ועד מקומי כפר .2
 ר תברי"ם אשו .3
 2009אשור תקציב המועצה לשנת  .4
 הצעת ראש המועצה לאשור דירקטורים בחברות המועצה  .5

 שגובשה ע"פ הצעות חברי המליאה. 
 אשר מיסי ועדים מקומיים לישובים  .6
 9/08הצגת רבעון  .7
 שונות  .8
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 דיונים והחלטות: 

צה"ל  במבצע בעזה ומקווה שגלעד שליט יוחזר במהרה   אהרון פותח את הישיבה ומאחל הצלחה לחיילי

 הביתה.

 הפרוטוקולים מתומצתים ומשקפים את מהלך הדיונים והחלטות  ולא בהכרח כל משפט שנאמר בישיבה. 

   8/08אשור פרוטוקול מליאה מס'  .1
 לא קיבלתי הערות כתובות לפרוטוקול, יש למשהו הערות? –אהרון בז'רנו 

פרוטוקול בנוגע לסגן עם העבודה של פרופסור בנדור, לא אשרנו לשלם  בקשר לאשור –אבי כהן 

 לו.

 בהתאם להחלטות המליאה שבחרה את הסגן אני מנסה לאשר את הסגן.  -אהרון בז'רנו 

 על העסקת פרופ' בנדור על בסיס הצלחה בלבד.  26.10.08-דווחת לנו ב –אבי כהן 

 יס הצלחה.גם אני זוכרת על כך שדווח על בס – נורית נוף 

 זה לא נכון ואני מציע שתבואי לשמוע את ההקלטה.  –אהרון בז'רנו 

אם זה היה  עומד להצבעה, הרי היינו מצביעים בעד, לא צריך להתעקש על   –גדעון אליאסף 

 פרוצדורה. 

 לתקן.  –יוסי הס כתוב כנוכח ולא היה בישיבה תיקון:

 נערכה הצבעה על אישור הפרוטוקול: 

 בעד.  16

 נגד.  1

 .אושר בכפוף לתיקון שיוסי הס לא השתתף בישיבה 8/08אשור פרוטוקול מליאה : חלטהה

 נטר-עדכון תקציב ועד מקומי כפר .2
 הסביר את הנושא.  –דורון כהן 

 עבור גני הילדים.  –ועד כפר נטר מעביר  כסף מהתחום המוניצפאלי לפיתוח 

-פר הילדים בכפר נטר וביתיו"ר הועד המקומי, הסביר את הנושא ואת גידול מס  –רמי שוחט 

 יהושע.

נאלצנו להעביר כסף מתקציב  –הוכן תקציב לגנים ועקב גידול בהוצאות הפרויקט   2008בתחילת 

 הועד המקומי לתקציב הפיתוח.
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 נטר. -נערכה הצבעה על עדכון תקציב ועד מקומי כפר

 הצבעה:  

 . 17 –בעד 



 . 0 –נגד 

 . נטר-אושר עדכון תקציב ועד מקומי כפר פה אחד החלטה: 
 
 אשור תברי"ם  .3

 נערכה הצבעה.  –תב"ר גן ילדים כפר נטר  
 . 17בעד: 
 .  0נגד: 

 
 נטר אושר פה אחד.-תב"ר גן ילדים בכפרהחלטה: 

 
 2009אשור תקציב המועצה לשנת  .4

 . 2009פרט בהרחבה את הצעת תקציב המועצה לשנת   –דורון כהן 

 ולות להיות עם תקציב משרד החינוך והקיצוצים שעלולים להיות.דורון פרט את הבעיות שיכ

 מליון ₪ הטלי השבחה: 3בשנה 

 לאיזון הועדה.  -

 לפי הניתן ע"פ תקנות משרד הפנים.  -לתקציב השוטף  -

 צפויה להיות בעיה עם הטלי 2010-יש מספיק הטלי השבחה לאיזון התקציב,  ב  2009-ל      

 ההשבחה.      

 מה האם ניתן לגבות הטלי ביוב מעסקים שאין להם היתר  ולכן  עד עתה לא   נגבה. קיימת דיל      

 הנושא  בבדיקה כיום.       

 התקציב נבנה בחוסר וודאות  אבל משקף את המצב  ועדת כספים דנה בנושא והחליטה      

 עליו.       

 יש  מספר הערות לתקציב , חילק ניר. -עמי הולנדר      

 כסף שחסר ממשרד התשתיות לביוב. – ר מאיר דו     

 גרם לכך שאין מספיק הטלי השבחה.  –עצירת הפיתוח של המועצה  –אהרון בז'רנו      

 התקיים דיון בו השתתפו הרבה אנשים.     

 התקציב מאוזן. –דורון כהן      

 
 
 
 
 

-4- 
 9/08מליאת מועצה מס' 

 . 2009כספים שדנה על תקציב הבהיר את התנהלות הדיון בועדת   –יוסי תאט      

 מההוצאות הן קשיחות.  70%-הוצאות,  כ –הנושא העיקרי לבחינה      

 יש לבדוק החזר מלוות הביוב.     

 יש לקדם באופן אינטנסיבי את נושא ההכנסות והגדלת ההכנסות של   –ערד סלוצקי     

 המועצה.       



 לפי מספר תושבים. –שונה  יש לבדוק חלוקת החזרי הארנונה באופן –יוסי הס     

 מציע להקים צוות שיצטרף לועדת הכספים וידון בנושא שינוי באופן חלוקת –דורון כהן     

 הכספים ליישובים.     

 שהוגש. 2009א. מצביעים על תקציב  –אהרון בז'רנו      

 הנהלה יחד עם  ועדת  ב. דיון לגבי  מבנה חלוקת הכספים לישובים יתקיים ב                             

 כספים והנושא  יובא להכרעה במליאה.                                                         

 נערכה הצבעה על הצעת ההחלטה של אהרון בז'רנו   

 .    13 –בעד       

 . 8 –נגד       
 

 אושר, ההנהלה וועדת כספים  ידונו באופן חלוקת 2009תקציב  החלטה:     

 .2010ארנונה לתקציב      

 הצעת ראש המועצה לאשור דירקטורים בחברות המועצה   .5
 שגובשה ע"פ הצעות חברי המליאה. 

שלחתי לכם את חברי  הדירקטוריונים שגבשתי ביחד עם חברי המליאה  מי שלא יאושר על ידי  

 הועדה שהוקמה ע"י משרד הפנים  נביא למליאה הצעה לדירקטור אחר. 

 רה לתשתיות ביוב  החב.  1       
 . שלמה ניימן,יו"ר 1חברי מליאה: 

 . גדעון אליאסף 2                       
 . עמי הולנדר3                       

 
 . דורון כהן1עובדי מועצה:       

 . הרצל צור שדי 2                              
 . רוית ביבס כדורי3                              
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 יקר-. חיים בן1נציגי ציבור:            
 . משה וייזר2                               
 . יעל ברימר3                               

 
 
                              החברה למחזור מים וקולחים.     2  

 מועצה  .1
 אהרון בז'רנו, יו"ר 

 עידן  שחם 
 קי ערד סלוצ

 
 עובדי מועצה  .2



 ירדן ערמון 
 דורון כהן 

 רוית ביבס כדורי 
 

 נציגי ציבור  .3
 חזי מאור
 דוד גילר 
 מתי ניצן 

 
 החברה הכלכלית.  3  

     חברי מליאה .1
 אהרון  בז'רנו, יו"ר  
 יוסי הס   
    יוסי תאט  
 

 עובדי מועצה  .2
 דורון כהן 

 הרצל צור שדי  
 רוית ביבס כדורי  
 

   נציגי ציבור .3
 אבי כהן, רשפון 

 משה גרין
 גבעון יוסי

 

 נערכה הצבעה  

 13בעד:

   4נגד: 
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 לאשר את חברי הדריקטוריון לשלושת החברות לפי הרשימות המפורטות מעלה. הוחלט:       
 

 הצבעה בענין אבי כהן כיו"ר בשני דירקטוריונים.       

 . 3בעד: 

 . 10נגד: 

)המליאה( מאשרת את ההסכם שאנו  של החברה לתשתיות ביוב אספה כללית -עו"ד ישראל נשבן 

 . 2008מעבירים את כל פעילות הביוב של המועצה לחברה לתשתיות ביוב החל מינואר 

 חברי המליאה כבעלים יכולים   להצביע כאסיפה הכללית.

 נערכה הצבעה:



 17 –בעד 

 2 –נגד 

ההסכם עם המועצה החל מינואר אסיפה הכללית של החברה לתשתיות ביוב מאשרת את  החלטה:

2008 . 

             
 מליאה כועדת תמיכות      

 דורון כהן מבקש אישור לתמיכות בהצבעה של הנהלת המועצה שמשמשת כועדת תמיכות.    

 ₪, אגוד ערים  ₪12,000, מד"א   ₪37,000, איגוד ערים שרון צפוני   68,000הג"א ארצי    

 ,  ₪, פעולות אימוץ   ₪180,000, רשות ניקוז שרון  48,000עצות ₪, ארגון המו 330,000לכבאות    

 ₪  ₪30,000,  קהילה תומכת  ₪30,000, מרכז אומנויות  ₪85,000, קתדרה  12,000לגדוד מאומץ     

 ₪.  ₪1,222,000. סה"כ  390,000מט"ב     

 
 כולם הצביעו בעד.

 לה. פה אחד  אושרו התמיכות והשתתפויות  המפורטות  מע –החלטה 
 

 אשר מיסי ועדים מקומיים לישובים  .7
 מבקש אשור מיסי ועדים מקומיים לישובים: –דורון כהן 

 14.23  – אודים

   17.83 – יהושע-בית

 10.63   -יקום 

 11.07 –  ציון-בני
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 18.34 – בצרה

 10.00 – געש

 10.58 – נטר-כפר

   9.97  – רשפון

 26.58  - ארסוף

 

 : הצבעה  נערכה

 16בעד: 

 2נגד: 



 אושרו.  - מיסי הועדים המקומיים המפורטים מעלה החלטה: 

 
 שונות  .9
 

 מבקר פנים למועצה 
 לפי החוק המועצה צריכה לאייש מבקר פנים במועצה.  -אהרון בז'רנו  

המועצה ביצעה מכרז פומבי למשרה ועדת הבחינה שמונתה על ידי משרד הפנים בחרה במבקרת,    

 משרה. 50% -מבקרת נכנסת לעבודה ב 1/2/09 -החל מ

₪ בשנה, אשר מתוקצב   200,000 -המשרה היא בחוזה  בכירים ע"פ החוק  ובעלות שכר  של כ

 בתקציב המועצה.

 

 

 18:30הישיבה הסתיימה בשעה:       רשם: שלמה ניימן
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