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 39' מס מליאה דיון פרוטוקול

 26/12/2017 מתאריך

 

 
 שמות משתתפים
, בכרטן יוסי, מדליה הדס, יפין עזריאל, אדרי חנן, סיבק חזקי, שלם אלדד, אידן רני השתתפו

, קידר רעיה, חייקן עמוס, וייסמן ירמיהו, דוד בן אברהם, בארי מוטי, סלע בר יואב

, טודר מאיר, גרטלר יוסף, גיסיס יואב, רבינוביץ מאיר, בליך יוסי, בורנשטיין דותן

 סתיו, דביר שרון, כהן עופר, נאהרי אורי, פליישר גלדיס, פלוטקין גיל, ברי גדעון

 פסח, פלרהיי נחי, פרץ ליאור, מרגלית רועי, פז רון, רגב בתיה, כהן אבנר, וייס

 נשרי דורון, לוי שמעון, מסורי טוביה, פורצלן
 .שוסטר ישי, קומפל ירון, מקורי שאול התנצלו

, זימבריס יהודה, הרמן משה, חיים אורנה ,גייר דורון, ויצלבסקי גיא ,איס שמוליק נכחו לא

 .אזוט פרוספר
 המועצה ל"מנכ-זונשיין רינת בנוכחות

 ל"חכ ל"מנכ -הימן אלון

 המועצה גזבר -דוד מנשה

 המועצה מבקרת -וייסמן נס עידית ר"ד

 המועצה גזבר סגנית -  דרור ענבל

 המועצה ראש עוזרת -ולרשטיין אהרוני שירי

 המועצה ל"מנכ וזרתע -מימון שרית

 

  – יום סדר

 

 .המועצה ראש דיווחי .1

 .38 מספר מליאה פרוטוקול אישור .2

 .המועצה ל"מנכ, זונשיין רינת :המציג. 2017 -ז"תשעה (ושלטים מודעות) חפר לעמק עזר חוק אישור .3

 .המועצה ראש ,אידן רני: מציג, 2018 התקציב לשנת והישובים המועצה תקציב עקרונות .4

 .המועצה גזבר ,דוד מנשה: מציג, 2018 לשנת המועצה תקציב .5

 .המועצה תקציב הצעת .א

 .הפיתוח תקציב הצעת .ב

 .המועצה יישובי תקציבי הצעת .ג

 .ל"מנכ, זונשיין רינת :מציגה, מימון שרית ,ל"מנכ לעוזרת בכירים שכר אישור .6

 .רים"תב .7

 

 :אידן רני-המועצה ראש דיווחי .1
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 נלקחו, תקין כספי ניהול על בהוקרה הפנים משר כבוד אות המועצה קיבלה שבועיים לפני ,לכולם טוב ערב .א

 על יתרה הקפדה ישנה, האחרונות םבשני  .עובדים ושכר חוזים, הסכמים לניהול הנוגעים קריטריונים בחשבון

 על המועצה גזבר, ומנשה המועצה ל"מנכ, לרינת  תודתי כך על, תקציבי גירעון ללא קלנדרית שנה סיום

  .תקציבי לניהול הנוגע בכל והמדויקת המסורה עבודתם

  לאזור התפשטות גם הייתה ולצערנו, הכלבת מחלת של התפרצות ישנה, האחרונים החודשים מהלךב .ב

 לשטחי נכנסים התנים, החקלאות משרד מול כך על בטענות באים התושבים .עיניים לפקוח מאתנו ונדרש דן גוש

  ח"בע תוקפים, המחיה

 .מחלות להעביר יכולים, ואלו חתולים תוקפים כן כמו, אדם ובני

 במקביל, רפואי גורם מול בנושא ולהתייעץ להתחסן יש, חשש ישנו ואם עין לפקוח מכולם מבקש אני

 .הווטרינרית המחלקה מול בצמוד עובדים אנו

 .התופעה את למזער מ"ע שוב זאת נבצע כי ויתכן לתושבים איגרת שלחנו בעבר

 .בתנים כשמדובר אפקטיבי פחות אך יעיל הינו בשועלים בטבע שמתבצע החיסון כי מסתבר לאחרונה

 . הגייני לא כמובן זה, בישוב לטיפול אותנו הפנו ומהמוקד ,בישוב מת תן מצאנו לאחרונה: רגב בתיה

 . המוקד מול חודד הנושא: שני יעקב

 

 :ל בנוגע ישראל רכבת ל"סמנכ עם פגישה קיימנו, חפר בעמק רכבת לתחנת שלנו המאבק במסגרת .3

 בתוכנית בחשבון נילקחש מקווים ואנו הצלחנו כי ניכר, חפר עמק של עשיהת זורבא רכבת תחנת הקמת   3.1

 הההפעל תאריך כי אציין, הפרברית במסילה מותנה הנושא, ביצוע תאריכי לגבי מידע קיבלנו לא, שלהם בהא

 .לערך שנים 5-7 -ל מתוכנן

 .רכבות שירותי לקבל לנוסעים תאפשר הפרברית והרכבת  המסילות את להכפיל עתידים, כן כמו  3.2

 אך איטי בניה בתהליך נמצאת מזרח רכבת לך ובמקביל מהירה רכבת לתחנת תהפוך חדרה רכבת תחנת  3.3

 .א"לת חפר מעמק הנוסעים תנועת את לשחרר היא המטרה, מתקדמת

 

 כחצי וקרב פקוקה הינה הצומת -אמץ צומת, 581 כביש של תנועה עומס עקב ארצית תנועה נציגי עם נפגשנו אנו .4

 .הכיוונים משני הספר לבית מאחרים והילדים ויותר שעה

 .בממוצע לשעה דקות ארבעים בין של עיכוב על מדובר, לנושא פתרון למתן מחכים אנו  

 כשלבי עושים מה לראות צריך אך, לכך מודעים ואנו זה במקום תנועה מעגל מואצת בצורה מתכננים, כן כמו  

 .יןכבאלי וגם החורש ובעין במעפיל גם תנועה מעגל יהיה, בנוסף. הולם לפתרון להביא מ"ע ביניים

 

 כגון הנוער בני בקרב מסוכנת להתנהגות הנוגע בכל הספר מבתי נציגים 70-כ, עגול שולחן ימנוקי אנו  . 5

 אני .מצערים אירועים התרחשו ובמקביל מסוכנת מינית והתנהגות בכביש פרועה נהיגה, סמים, אלכוהול שתית

: בכרטן יוסי .בנושא התקציבי בתחום וגם ההסברה בתחום גם רב מאמץ תשקיע המועצה כי לכך לגרום מתכוון

 האכיפה את להגביר יש, שקרי הינו הנער לגבי בתקשורת שציון מה אך, כואבים הינם כאן המתוארים המקרים

 .בנושא

 בנושא מוגברת אכיפה נעשתה באחיטוב, במקביל החוק ושל ההורים של אכיפה להגביר יש, יוסי: אידן רני 

 .הטרקטורונים

 ?אבנוש לעשות ניתן מה: סיבק חזקי 
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 בכל ופסיכולוגים ס"עו להם יש, ההורים עם שיח דו לניהול ספרית בית תוכנית לבנות היא המטרה: אידן רני 

 .מקצועיים גורמים והמון חינוכית יועצת יש שכבה

 ?הנהיגה תחום רק או הנוער בני בקרב הסיכון נושא לכלל לגשת המטרה: סיבק חזקי 

 הכול ,מסוים לתחום פרטנית ולא כללית" מסוכנת התנהגות"כ נושאה את הגדרתי ואומר חוזר אני: אידן רני 

 .בחשבון נלקח

 ?הספר לבית טרקטורון עם הגעה מונעים לא מדוע? הספר בתי לגבי מה, רני: פלוטקין גיל 

 מקווים אנו, המקצועיים הגורמים כלל עם בשיתוף, להירתמותכם אשמח ואני לדרך יוצאים אנחנו: אידן רני 

 .מבורך -להציל שנצליח ילד חיי וכל מההורים מסיבי באופן פעולה לשיתוף ומצפים

 .ההורים באחריות הינה הסיכונית ההתנהגות: חייקן עמוס 

 בתהליך לערב רצון תוך הילדים עם בשיתוף כך על ודנים מקצועית בצורה הבעיה את מציפים אנו: אידן רני 

 .הוריםה את

  .נרתמים לא ההורים: בארי מוטי 

. ולעדכן לדווח אמשיך, במועצה אחר גורם מכל לדיון ההורים את להביא טובה יכולת יש הספר לבתי :אידן ניר

 ההיענות חוסר עקב נמוכה הייתה וההצלחה רב כסף כך על הוצאנו, בנושא פיילוט שעברה בשנה עשינו

 .ההורים של ומעורבות

 קנסות ומתן התושבים של החיים איכות על שמירהל בנוגע מכמורת/ הים באזורי קנסות לגבי מה: יפין עזריאל

 . טופל לא היום ועד חנית אני? אסורים במקומות רכבם את המחנים לאנשים

 .העירונית התובעת מול הנסיבות את נבחן ואנו שלי העוזרת, לשירי בקשה תפנה: רני

 

 כהליכה תחליף מהווה המקום ,ותיקים, מבוגרים לאנשים מפגש מקום -חם בית באביחיל נפתח, 11.12.17 -ב. 6

 בית פתחנו  הזו המצוקה לאור ואנו בישובים ותיקה אוכלוסייה ויותר יותר היום יש'. וכו למחלבה, למרפאה

 . נוסף

 . חמים בתים עוד נפתח בהדרגה ואנו' וכו בבורגתא, באלישיב כגון חמים בתים 11 ישנם כיום

 התנאי. בבוקר שעות 4 למשך בשבוע פעמיים של לפתיחה היא השאיפה, בשבוע פעם מתקיים הפתוח הבית

 .לעלות הנוגע בכל ומשתתפים תומכים, מלווים אנו ובמקביל ,מתנדבים, פעילים הינו חם בית לפתיחת

 .תיקיםוהו העיר לתושבי חם בית לנו יהיה ישוב בכל שכמעט למצב להביא היא משימתנו

 

 לגבי, ביניים וחטיבות שובתים יסודיים ספר בתי ותתקיים מידהב, 27.11.17, מחר השביתה לגבי: זונשיין רינת

 .הקיימים 80 -ה מתוך גנים 60 לפחות רב במאמץ הצלחנו אנו ילדים גני

 . בוטלה השביתה כי הישיבה במהלך עודכן**

 

 דודי כ"ח נכח בה ,נתניה חוף ועד דור מחוף הגז אסדות בנושא בכנסת בישיבה נכחתי אתמול: שלם אלדד

 .הוועדה ר"יו, םאמסל

 .הגז לתחום בנוגע חדשים נושאים עודכנו לא לצערי

 בעתיד כי ציין האנרגיה למשרד ל"המנכ כי לציין חשוב, המקצועי הפן בכל הערים איגוד מול היא עשייתנו עיקר

 . דור חופי מול אחת אסדה לקום עתידה לעין הנראה
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 כלל סבירות אינן ושטחינו חופינו מול האופציות כל ולכן הים בעומק בהמשך שתקום אחת אסדה להקים עתידים

 .הרלוונטיים הגורמים מול במעקב נמשיך אנו, כרגע

 .הסביבה ואיכות ערים איגוד ל"ומנכ האנרגיה משרד מנכל מול בנושא מקצועית פגישה קבענו

 

 אנו, לותוהקהי התושבים של גבוהה השתתפות ונרשמה החנוכה חג את חגגנו -החנוכה לחג מדליקים בתים

 .כך על שמחים

 

 .ברקאי לרינה מחליפה נבחרה השבוע

 

 ? התעופה שדה לגבי עדכון יש: פליישר גלדיס

 .מיוחד משהו אין כרגע, לא: אידן רני

 

 :  זונשיין רינת  -המועצה ל"מנכ דיווחי

 וניהול הקמת על רופין האקדמי מהמרכז כבוד אות, שלנו המועצה ראש קיבל(  18.12 שני יום) שעבר שבוע

 .מועצה כראש הרב פועלו ועל קשה ממשבר והוצאתו רופין האקדמי המרכז ניהול, הימית המכללה

 .האות קבלת לרגל אותו לברך מבקשת אני זה במעמד

 

 : היום לסדר תוספות מבקשת אני

 בבנק המועצה כספי כלל ניהול על מדובר, לאומי בנק עם דיגיטלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת

  .גיטאלידי

 

 בנק עם דיגיטלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת :היום לסדר תוספת מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 .לאומי

 

 

 .לאומי בנק עם דיגיטאלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת :הנדון

 

 חשבון כל לגבי, ישיר באופן המועצה מבית המתבצעות דיגיטליות להפקדות עבר לאומי ובנק היות: דוד מנשה

 .לאומי בבנק מתנהל אשר בנק

 . הבנק מסמכי על( חתימה מורשי באמצעות) ולחתום מבקש שהבנק את ולאשר לחתום למועצה לאשר נבקשכם

 

 של הבנק חשבונית לכל ביחס, לאומי בנק עם הדיגיטאלית ההתקשרות את מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 לשם הנדרשים המסמכים על לחתום רשאים יהיו המועצה של החתימה מורשי. לאומי בבנק המתנהלים המועצה

 .כך

 

 .38 מספר מליאה פרוטוקול אישור .2

  ?38' מס מליאה לפרוטוקול הערות יש האם: זונשיין רינת
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 .הערות אין

 

 

 .38 מספר מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 

 .המועצה ל"מנכ, זונשיין רינת :המציג. 2017 -ז"התשע( ושלטים מודעות) חפר לעמק עזר חוק אישור .3

 :ושלטים מודעות .1

 מהו ברור היה ולא ועמום ישן הקיים החוק .בשימוש איננו בפועלו עודכן לא מאז,1961 משנת ישן עזר חוק קיים

 ורישיון אישור של מתודית ובניה, מוסדרים קריטריונים ישנם החדש בחוק .אותו ליישם המסודר התהליך

 קריטריונים קובעת הועדה, לכלול צריכה היא ומה בקשה מגישים כיצד הפירוט את יש החדש בחוק .שילוט

  .וסייגים

 התשלום כי הוחלט, התהליך עדכון עם .שנתי תעריף בסיס לוע ר"מ פ"ע חיוב זה האגרות לגבי: דוד מנשה

 והתהליך, מטר ב"ע,₪ 300-500  בין  נע שנגבה

 .השטח בעלי מול מתבצע

 ?דינו מה, הרבים ברשות ואיננו 30/40 בגודל לעין נראה שאינו שלט לי יש אם: וייסמן ירמי 

 מוצגו נשלח העזר חוק. העזר שבחוק הכללים לפי לשלם נדרש, לציבור השילוט פונה אם: זונשיין רינת 

 רכב( "6)10 ובסעיף"  עירוני תאגיד" הוסף(  3)10 בסעיף, שנוספו קריטריונים  להדגיש לי חשוב, לפניכם

 ."לוגו הכולל

 לקבל צריך העזר חוק לפי,  להשכרה שלט שם הוא כאשר מאתנו אחד שכל להבין צריך: פליישר גלדיס

 .יהיצרכנ שלט כגון בנושא רישיון

 "זוגלובק" חברות כגון רכבים הסעות של שילוט מאתנו לגבות רצתה א"ת עיריית בעבר: בארי מוטי 

 ".יחיעם"ו

 נעשו, עירוני עזר בחוק שמדובר לכם להזכיר רוצה אני. משלמים" אגד" כגון הסעות  חברות: אידן רני
 הנושא את להביא וזכותנו ליקויים נמצא כי ויתכן אחרות מרשויות מסקנות הסקת כדי תוך עדכונים בו

 הינם מהשלטים חלק, לשלטים היתרים החוק לתוך להוסיף ביקשתי אני, לשיח מחדש שנה כל

 .להיתר להכניס ךשצרי, ומסוכן גדול קומפלקס

 רוצה לא אני שני מצד, המועצה מהנדס אישור את יעברו לאש פטורים גורמים שישנם חרד אני: אידן רני 

 .בזוטות ולהתעסק כורחו בעל בהיתר להתעסק קטן שלט בעל לכל לגרום

  ?היתר ממני נדרש האם, השער על משפחתו שם את שכותב מי את גם נכלל האם: כהן עופר 

 .עסק על ולא משפחה שם על מדובר", הכניסה על" ולא" דלת על" המילה את בנוסח לשנות צריך כי חושב אני

 מה? בחוק למימוש בקרים ולהציב לפיקוח אפשרות אין כי לי ענית? בנושא כספים גביית לגבי מה: ברי גדעון

 ? לפקח ניתן האם? לים הסבכני האיסורים על לגבי

 מ"ע הניתן כלל ועושים משטרה מזמינים, מפקחים מפעילים, קונסים  אנו, צהרח חוף על מדברים אנו: אידן רני

 .החוק את לאכוף

, ומיותרת מרובה הינה ההתעסקות אחרת כי מינימום רף לקבוע צריך, יתר לאכיפת נכנסים אנחנו: שלם אלדד

 .הלימה חוסר ישנה

 .קיבוצי פנים שילוט יש לקיבוצים: מרגלית רועי
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 .רישיון מבקשת פטור הוא אז המקומי הועד תחת הוגדר הז אם: זונשיין רינת

 מוגזם לי נראה, הרכבים נושא על, ובנוסף.  מסוים בגודל שלט לו מגיע ארנונה שמשלם עסק לדעתי: פז רון

 . ישלם האוטו על שלט לו שיש מי שכל

 לשמוע נשמח, סביר לא משהו או בעיות ביישומו בהמשך נראה ואם לאישור לפניכם מובא החוק: ייןנשזו רינת

 .הערותיכם

 ?לשלם נדרש האם ,האגודה של כללית אסיפה מזמין אני כי שמציין שלט: כהן עופר

 היתר בקשל צריך החוק פ"ע, כללית לאסיפה מזמין אני אם אך לשלם צריך פרסומיים שלטים: כהן עופר

 ?שילוט

 .ותשלום היתר נדרש כן החוק לפי: זונשיין רינת

 לכן. שוטפים לתיקונים פתוח הנושא, כנסת חברי 120 -ו החכמים מיטב בהם שדנים מדינה קיבחו גם: אידן רני

, מהמשוואה החוצה הרכבים את שנוציא מציע אני", הבעייתיים" הדברים את שנוציא מעוניין ואני לתקן אפשר

 . הישובים ועדי של הציבוריות ההודעות ואת

 לא אנו, מרובע מטר חצי של לגודל מתחת עסקים של ששלטים, עלינו שתקל, נוספת הצעה להציע רוצה ואני

 .המקומית הועדה של במעמד אישור לקבל יצטרכו הם אך, תשלום עליהם נגבה

 .אישורכם את מבקש ואני המשפטי היועץ מול ייבדק הנושא

 

 קוניםלתי בכפוף, 2017 -ז"התשע ,(ושלטים מודעות) חפר לעמק עזר חוק את מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 . המשפטי היועץ י"ע שינוסחו, המועצה ראש של להערותיו בהתאם

 

 .המועצה ראש ,אידן רני: מציג, 2018 התקציב לשנת והישובים המועצה תקציב עקרונות. 4

 

 לש בתנופה נמצאת האחרונות בשנים המועצה, 2018 לשנת המועצה תקציב את לקבוע יש שנה בכל כמו  4.1

 .תהשונו לאוכלוסיות שירותים פיתוח

 וגורמים ס"עו/ מורים לשכר/ ס"לבי רעוב זה, החינוך משרד כגון, העברה כספי הינו הכסף רוב,  כן כמו  

 .אחרים

 אנו הז עם יחד, הציבורי במגזר שכר הסכמי, תלמידים מספרי הגידול לדוגמת אוטומטיים עדכונים עושים אנו  

 .בחינוך התחדשות של לתחום השנה נכנסנו אנו, במקביל. רייםציבו שירותים לפתח וממשיכים מוותרים לא

 

 ואנו חדשים לתכנים תקציב קיבל ס"בי כל, התחדשות צוות, ס"בי מנהלי עם דיון קיימנו שבועות 3 לפני   4.2

 .בחשבון הנלקחת עצמית בביקורת בתנועה תהליכים מתקנים

 

 חובה וטרום חובה גני, חנה ביד גנים בשני לבקר לכם מציע", הרך לגיל רובוטיקה" לפרויקט נכנסו שנה לפני 4.3

 אשמח זאת ובהזדמנות,  רציני תורם הינו רבינוביץ מאיר, לפיילוט נכנסנו אנו .ספר בתי במספר' א ובכיתות

 .בחקלאות הרובוטיקה בתחום עסק בעצמו שהקים כמי האישית ברמה בנושא מתעניין כי ניכר, לו להודות
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 ,תקציב ₪ מיליון חצי להם והוספנו להתייעל הספר לבתי הורנו, בתשלומים הפחתנו אנו -ריםהו תשלומי   4.4

 כשאנו כי, תלמידיהם של נשירה לאפס הספר בתי כל את מחייבים אנו .הקיצוץ את להכיל אפשר שיהיה בכדי

 .הילד את ירנשלה ועלי אוסרים אנו בו שגם אחר ס"לבי זאת מעבירים אנו, בעיות מונעים לא אנו נשירה מונעים

 יסודי ס"בבי ואף התיכוניים הספר מבתי אחד בכל, מדריך הכנסנו ,האלו בילדים לטפל אפשר שיהיה בכדי  

 .רגילה בלתי בצורה עצמו את שמוכיח מה, אחד

 .בהדרגה הלימודים לכיתת ולהחזירם ה/נער לאותה להתחבר הוא המדריך של תפקידו  

 

 למרכזים היפ תקורה שהשאירה מסודרת רווח יחידת הייתה בעבר -הצהרונים וקלח בהתאם הצהרונים הפעלת  4.5

 בהתאם ילדים 23 של במכסה שעומדים צהרונים רק נפעיל אנו, כן כמו. הפער את נממן כי החלטנו, הקהילתיים

 .לחוק

 בין שיש ההסכם את מעדכנים אנו, כרגע ירד הכסף, הצהרונים מכסף כה עד שנהנו הקהילתיים המרכזים  

 .במקביל יוסיף והישוב, ₪ 10 תוסיף המועצה, והמועצה הישובים

 

 את לעצור והחליטו, שנה 11 למשך אותנו מימנו, המועצה את לממן הפסיקה" אביחי קרן" -זית פרויקט  4.6

  .ההכנסות את להגדיל עצמו על לקח אלדד, במקביל, התקציב

 ?התשלום יתבצע כיצד: כהן עופר

, הנושא את ללמוד נמשיך אנו, התייעלות פעולות לבצע צריכים מהמרכזים חלק, הדרגתית בצורה: אידן רני  

 .ביעילות לנהוג ויש קהילתי מרכז אף חלילה מזניחים לא אנו

 

 ההשתתפות את ולנוהגד המועצה למינויי ינאי בית בחוף משתתפים אנו, בנושא פיקוח מופעל: הרחצה חופי  4.7

 .דוד לבית

 

 לאזרח קורה מה הבודקת מחלקה, הוותיק לאזרח שמיועדת וקשר הכוון מחלקת -חדשה מחלקה הקמנו אנו  4.8

 ישנה ובינתיים לשנה קרוב עובד הגוף. לעתיד תוכניותיו ומה להתנדב מעוניין הינו האם, לפנסיה היציאה לפני

 '.וכו הפעלות, כנסים נערכים, גדולה הצלחה

 

 בנעורים האתלטיקה מגרש, ספורט אולמות נוספו ,בתחזוקה תתפותנוהש את להעלות נצטרך: הספורט בתחום  4.9

 .המועצה לניהול שעבר החורש עין ואולם

 

 .ההשתתפות את מגדילים אנו, השואה בנושא ההכשרות את המספק גוף: טרזין בית  4.10

 

 האפשרות נשקלה ףוא הצלחה נוחל והמקום המשתתפים בכמות עליה ישנה, חקלאות ללימודי ס"בי -הנוי חוות  4.11

 .בהתאם תקן לקבלת

 

 מתקרבים ואנו איזון במענק קיטון יש מולם, אחרות ותוספות, הפנים משרד י"ע, מיסים עדכון אישרנו אנו  4.12

,  להגיע העתידה ,2018 ובשנת התקציב את יישרנו 2015 -ב, בגרעון סיימנו, עברו בימים כי לזכור יש. לאפס

 .לגרעון עצמנו את נגרור ולא הקיים את נשמר אנו
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  (מצגת הוצגה) .המועצה גזבר, דוד מנשה: מציג, 2018 לשנת המועצה תקציב. 5

 .המועצה תקציב הצעת. 1

  .הפיתוח תקציב הצעת. 2

 .המועצה יישובי תקציבי הצעת. 3

 

 קיימת פרק כל בתחילת ואגף מחלקה בכל שנאספו והמדדים המטרות את לראות שמחתי: בורנשטיין דותן

 .המדדים על לבקרה חשיבות

 אגפים במנהלי תיעזר מכן ולאחר לבד הבקרה את תבצע היא בהתחלה, משמעותית בקרה תפעיל רינת: אידן רני

 .בהתאם דוחות ונעביר

 ? ישוב ₪ 10-ו מועצה ₪ 10 של עליה, הקהילתי המרכז 47-48 עמודים: פליישר גלדיס

 .כן: דוד מנשה

  

 ? ח"אש 120 של יהעל ישנה: פליישר גלדיס

 .אב בתי אלף 12 ישנם כי: דוד מנשה

 ? נוספות הכנסות יש? ועדין השתתפות יש: פליישר גלדיס

 .9% זה לכן ,כן: דוד מנשה

 ? הישובים בין מחולקים ח"האש 60 איך -"נתן"ב ועדים השתתפות -הבריאות תחום: פליישר גלדיס

 מגן עם מחלוקת ישנה, שנה לפני כבר", נתן"ל לשלם הפסקנו שאנו בגלל הישובים בכל ירד התשלום: אידן רני

 .בארץ הישובים בכל כמעט חל, אדום דוד

 ?סלוצקי תמי של התקן לגבי מה :וייס סתיו

 .שלהם התמיכה את מפחיתים הם שנה וכל ידינו על ורבע ל"אש י"ע¾  ממומנת היא הראשונה בשנה: אידן רני

 .והישובים הפיתוח, צההמוע לתקציב אישורכם מבקש: אידן רני

 .הישובים הפיתוח, המועצה תקציבי את אחד פה מאשרים כולם**

 .בחתימתו הועד אישור לרבות הפרטים כל ולמילוי לשנים סדורה התייחסות הישובים בתקציבי מבקש: סויי סתיו

 

 2018 לשנת המועצה יישובי ותקציב הפיתוח תקציב, המועצה תקציב את מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 .שאושרו למסמכים בהתאם

 

 .ל"מנכ, זונשיין רינת: מציגה, מימון שרית -ל"מנכ לעוזרת בכירים שכר אישור. 6

 

 בכירים שכר לה לאשר מבוקש, המועצה ל"מנכ עוזרתכ לעבוד שנבחרה מימון שרית את הציגה: זונשיין רינת

 .30-40% של ברמה

 

 -המועצה ל"מנכ לעוזרת בכירים משכר %40-30 של בגובה בכירים שכר מאשרת המועצה מליאת: החלטה

 .מימון שרית
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  26.12.17 מיום מליאה
 רגיל הבלתי בתקציב שינוי

 יםמאושר: החלטה

 

 :הסבר דברי

 

 האוצר בהשתתפות 2015 למועצה כוללנית מתאר תוכנית הכנת -910 תבר 

 הפנים  משרד במימון חפר בעמק רחצה חופי והפעלת אחזקת-911- רבת  

 םהפני משרד במימון- השלמה נעורים בחוף הצלה מגדל הקמת-819-תבר 

 הרשות מקרנות 2017 קיץ שיפוצי -876 תבר 

' מס 'מס

 ר"תב

 תקציב כ"סה  הפרויקט שם
  מבוקש

 תקציב כ"סה 
  קודם

 פירוט  הפחתה   תוספת 
 מקורות
 מימון

 פירוט ₪ - סכום
  תשלומים

 (סעיף שם)

   ₪ - סכום

 כוללנית מתאר תכנית הכנת   910   1  

  2015 למועצה

    
 משרד 

  האוצר
 

5,625,360  
 תכנון' הוצ 

  ופיתוח

 
5,625,360  

 בעמק רחצה חופי והפעלת אחזקת   911   2  
  חפר

 משרד         500,000 
  הפנים

  500,000   קבלניות' עב   500,000 

 משרד     25,000    150,000   175,000   נעורים בחוף הצלה מגדל הקמת   819   3  
  הפנים

  25,000   ציוד רכישת   25,000 

    2017 קיץ שיפוצי   876   4  
6,282,498  

  
4,282,498  

  
2,000,000  

 קרנות   
  הרשות

 
2,000,000  

   קבלניות' עב 
2,000,000  
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10 

 

 
  אידן רני

  המועצה ראש
  זונשיין רינת

  המועצה ל"מנכ

 

 :החלטות
 החלטה נושא

 :יוםה לסדר תוספתל המועצה ל"מנכ י"ע בקשה. 1
 בנק עם דיגיטלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת

 .לאומי

 :היום לסדר תוספת מאשרת המועצה מליאת
 דיגיטלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת

 .לאומי בנק עם

 בנק עם דיגיטאלי באופן והתקשרויות הפקדות הסדרת .2

 .לאומי
 את מאשרת המועצה מליאת: החלטה

, לאומי בנק עם הדיגיטאלית ההתקשרות
 המועצה של הבנק חשבונית לכל ביחס

 של החתימה מורשי. לאומי בבנק המתנהלים
 המסמכים על לחתום רשאים יהיו המועצה

 .כך לשם הנדרשים

 .38 מספר מליאה פרוטוקול אישור .3

 

 מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת

 .38 מספר

 -ז"התשע( ושלטים מודעות) חפר לעמק עזר חוק אישור .4

2017. 

 לעמק עזר חוק את מאשרת המועצה מליאת

, 2017 -ז"התשע ,(ושלטים מודעות) חפר
 ראש של להערותיו בהתאם לתיקונים בכפוף

  .המשפטי היועץ י"ע שינוסחו, המועצה

, המועצה תקציב את מאשרת המועצה מליאת .2018 לשנת מועצהה תקציב .5
 לשנת המועצה יישובי ותקציב הפיתוח תקציב

 .שאושרו למסמכים בהתאם 2018

 בגובה בכירים שכר מאשרת המועצה מליאת .מימון שרית -ל"מנכ לעוזרת בכירים שכר אישור .6

 ל"מנכ לעוזרת בכירים משכר 30-40% של

 .מימון שרית -המועצה

 .מאושרים .2017 רים"תב .7

 


