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 .1דו"ח ראש המועצה
א .מלגות -פייס מועצה-
המועצה קיימה היום אירוע חלוקת מלגות פייס ומלגות מועצה לסטודנטים .סגן ראש המועצה פעל
לקבלת תרומות ממקורות חיצוניים כסיוע לסטודנטים.
ב .תכנית כוללנית לב השרון-
המועצה מקדמת את התכנית הכוללנית ,בקרוב יערך מפגש לשיתוף הציבור.
ג .אימון פיקוד העורף-
במהלך התקופה ה אחרונה בוצעו מס' ימי אימון ע"י נציגי פיקוד העורף .ביום האימון האחרון חנכו
קצינים מפיקוד העורף את היערכות המועצה לשעת חירום .קיבלנו ציון לשבח והערכה על מוכנות
המועצה כאשר גולת הכותרת שילוב  9יחידות חילוץ במהלך התרגיל ,האימון כולל התמודדות עם
נפילת טיל בפרוטיאה בכפר .והרעלת מקורות המים בישוב נורדיה.
ד .ביוב טול כרם-
הושלמו העבודות לחיבור קו הסניקה משפכי טול כרם לכיוון מט"ש יד חנה.
ה .מט"ש תנובות-
המדינה בוחנת אפשרות לסגירת מט"ש תנובות והעברתו למט"ש יד חנה.
ו .אזוה"ת תנובות-
בסוף חודש ספטמבר יערך הדיון בבית המשפט העליון בתביעה שהוגשה ע"י חברת תוסף ,המועצה
בתקווה שההליכים המשפטים יושלמו ובכך ישוחרר החסם לשיווק שטחים באזוה"ת.
ז .החלקה על הקרח -אזוה"ת תנובות
הושלמו ההכנות להפעלת פרויקט החלקה על הקרח.

ח .הרחבת כפר יעבץ-
החלטת האסיפה הכללית של אגודת כפר יעבץ הועברה לרמ"י לצורך קידום פרויקט ההרחבה.
המליאה וההנהלה אישרו בהחלטה להעברת  01%מכספי היטל ההשבחה .וזאת לאור החלטת רמי
למתן פיצוי ע"ס  33אש"ח לכל מגרש המיועדים לתשתיות בישוב הוותיק.
כמו כן ,ייחתם הסכם בין המועצה חברה הכלכלית ואגודת כפר יעבץ לשם קידום הפרויקט.
ט .תכנית הרחבה נתניה(בננה)-
התכנית נמצאת בשלב של הגשת התנגדויות ,המועצה פועלת לאישור תכנית זו .
י .כביש -038
המועצה מעורבת מול כל הגורמים בדיונים לחיבור כביש  038לכביש  .6חיבור הכביש תורם למועצה
ולרשויות סמוכות .המועצה תפעל לשמירת האינטרסים ובפרט למניעת פגיעה במושב עין ורד.
יא .בית הנער עין ורד-
התקיים סיור משותף עם וועדת ערר בבית הנער ,הדיונים שהתקיימו עם נציגי משרד הרווחה אינם
פשוטים .המועצה קיבלה  81ימים לבחון את ההצעה של וועדת הערר.
יב .גזם -ועין ורד
התקיימה פגישה עם נציגות יושבי ראש וועדים מקומיים בה נדון נושא הגזם.
ראש המועצה רואה חשיבות בשיתוף הוועדים המקומיים במציאת פתרונות נאותים ומברך על
מעורבות יושבי ראש הוועדים המקומיים.
יחד עם זאת ,לאור החלטות המועצה עם אישור התקציב נדרשת המועצה לבקרה תקציבית לשמירה
על איזון תקציבי .התקיימו מס' פעולות בשיתוף הוועדים המקומיים להתמודד עם הפערים בשטח.
יג .כביש ההדר -
התקיימה פגישה עם בעלי הזכויות בבית אריזה חרמ"ש .התקיימה פנייה מצד וועדים מקומיים לבחון
האם הכביש מתאים לנסיעת משאיות בהיקפים גדולים.
ראש המועצה כהצעת החלטה ממליץ שתיערך פניה למשרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל לשדרוג
הכביש כולל בדיקה לבחינת הגבלת שעות הנסיעה.
יד .עמותת דורות -
המועצה תפעל לסייע לעמותה בתקופת הביניים עד לסוף שנת התקציב .המלצות וועדת הבדיקה
שמונתה ע"י המליאה ישלחו לחברי המליאה טרם הדיון במליאה.
 .2דו"ח חצי שנתי נכון ליום 9//2/2/13
גזבר המועצה מסר דו"ח על תוצאות הדו"ח חצי שנתי.
המצביע על גרעון של כ 3.809 -מש"ח.
הדוח מצביע על הנתונים הבאים:
-הכנסות

חוסר גבייה בשיעור של  9.2מש"ח כשהערכה שיגבו  9מש"ח מתוך התוספת שאושרה ע"י משרדהפנים והאוצר בשיעור של  ,5.20%החלטת המליאה קבעה תוספת בשיעור של .0%
כמו כן ,קיים פער בחוסר גביה של כ ₪ 211,111 -בארנונה ועיקר הקושי נובע בגביית חובות עבר.
בצד ההכנסות קיים פיגור בהכנסות וועדה לתכנון ובניה בסך של כ ₪ 611,111 -לאור העובדה
שקיימים עיכובים בדיונים בבית המשפט.
לעומת זאת ,קיימת תוספת בגביה מחניה בסכום של כ ₪ 611,111 -
ההחלטה לביצוע כחול לבן באזוה"ת יצרה בעיה הפוכה בהקטנת עבירות חניה.
בצד ההוצאות עדים לחריגה בסעיף אשפה .גרעון של כ -חצי מיליון שקלים בסעיף הגזם.
כמו כן ,תשלום לחברת האשפה שתבעה את המועצה בשנה זו נרשמה תוספת בסך . ₪ 01,111
בתחום החינוך ,ההכנסות גבוהות מההוצאות וזאת בשל רישום מהכנסות מפעלי הקיץ וההוצאות
טרם נרשמו.
בסעיף ההסעות גידול בהוצאות בסך כ  ,₪ 119,111-גידול בהכנסות  8.511מש"ח.
דווח על חובות בגין הסעות משנים קודמות לחברות ההסעה בשיעור של  8מש"ח.
בסעיף הנוער תת ביצוע נובע בעיקר ממפעלי הקיץ.
לאור הממצאים בנתונים כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה ,ממליץ ראש המועצה לתת דגש בנקודות
חוזקה של הרשות כגון :וועדה לתכנון ובניה.

הערות חבר"ים :
איציק סלובודיאנצקי – קיימת בעיה בפעילות הוועדה לתכנון ובניה .מצביע על חוסר יעילות וממליץ על
פיקוח ובקרה ותהליכי עבודה מסודרים בוועדה.
רן להב  -לקראת הדיון בתקציב  ,9191מבקש שהתקציב יוגש עם מקסימום נתונים כולל התייחסות
לסעיפים בהם לא ניתן לאמוד סופית את צד ההוצאות ,מציע שהמועצה תקלוט כלכלן בחצי משרה
שיערוך בדיקות וניתוחים בזמן אמת ויסייע לגזבר המועצה בפעולות נוספות.
דבר נוסף ,לאור העובדה שהמועצה אמורה לסיים את השנה בגירעון ,נראה שנדרש לבצע שינויים
ולשם כך מבקש לקבל דו"ח תקציב בפילוח הבא:
א .תקציב קשיח
ב .סעיפים בהם קיים מצ'ינג
ג .סעיפים המאפשרים גמישות וקבלת החלטות ע"י המליאה
ביחס לסעיף הגזם סגן ראש המועצה דיווח על מצב העניינים בשטח .מצביע על מס' בעיות שיש לדון
בהם לקראת הדיון בתקציב .9191
ההמלצה לבצע את הפעולות הבאות :
א .המשך נקיטת פעולות לביצוע הפרדה בין גזם לפסולת גושית

ב .בעיית הפסולת הגושית הינה אקוטית ולכן נדרשות פעולות לצמצום הגושית
ג .ההסכם עם הקבלן מחייב בדיקה וזאת לאור העובדה שטרם נתגבשה הצעת הוועדה
המוניציפאלית
ד .ממליץ במקביל להקים וועדה מצומצמת בשיתוף הוועדים המקומיים שתציג חלופה מתאימה לשנת
.9191
ה .המליאה תקיים דיון במסמך החלופות ,כפי שהוצג בוועדה המוניציפאלית ,טרם קבלת ההחלטות.
החלטה :אושר הדוח הכספי החצי שנתי נכון ל 31.16.82 -

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אילן בר ,איציק להב  -מי לב השרון ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי
אוסי ,יצחק סלובודיאנסקי ,מור גז ,עירית גז ,פנינה אמויאל משה  ,רוני פרידמן פלומן ,רן להב
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה

נערך ע"י
מור גז

