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מס .הדיון381/2021 :
סימוכין :ישיבת מליאה

נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 33
מטרת הדיון :ישיבת מליאה 33
תאריך 25 :ינואר  2021יום ב' 19:00-21:30
מיקום :בזום
פורום - 002 :ישיבה מליאה
משתתפים :אפריים חגג ,בני דגמי ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר ,נחמיה חסיד ,נתנאל יהודה,
עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל
חסרו :אורי בכרך ,ארנון מינס  ,גלית ברגר ,סיון חרמוני ,רוני פרידמן פלומן ,שאולי בן דוד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד רותם קרוב ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1ועדת גבולות קדימה -צורן -מ.מ קדימה -צורן עתרה לבג"צ נגד החלטת שר הפנים לעניין ועדת הגבולות.
לאחר התייעצות עם יועצנו המשפטיים הוחלט כי המועצה תשיב לעתירה ובנוסף תגיש עתירה נגדית.
 . 2אחרי זכיית המועצה בפרס חינוך מחוזי ,אנו מועמדים לפרס חינוך ארצי .ועדת פרס החינוך תגיע למועצה
בתאריך  02.02.21.המועצה נערכת במלוא המרץ לקראת הועדה  .סגן ראש המועצה -ברכות לכל העושים
במלאכה על הערכות וההכנות הרבות.
 .3הסכם חלוקת הכנסות בית ליד הרשויות לב השרון ,פרדסיה ,כפר יונה ועמק חפר ,הגיעו להבנות ביחס
להסכם חלוקת ההכנסות באזור התעשייה בית ליד .מסמך ההבנות יהווה בסיס לועדה גאוגרפית שתוקם
בעתיד.
 .4ועדת גבולות טירה -כפר הס -מחר יתקיים דיון בועדת גהבולות בנושא.
 .5תקציב המועצה לשנת  -2019מחר ייחתם הדו"ח הסופי לשנת  .2019הוא יסתיים בגרעון של 766.000
 . ₪יישר כח למליאה ולגזבר המועצה על עבודה קשה בשנה מאתגרת.
 .2עדכון מבנה ארגוני מועצה
כחלק מהמלצות ועדת כספים ,המועצה מעוניינת לשכור שירותי ייעוץ ארגוני לבחינה והתייעלות של המבנה
הארגוני של מחלקות המועצה.
מאושר- .3דיון ראשוני בתקציב 2021
התייחסות ראש המועצה -התקציב הוכן בהובלת סגן ראש המועצה ,גזבר המועצה וועדת כספים.
אני מודה לחברי ועדת כספים ולהנהלת המועצה על הובלת הנושא והדיונים הרבים שהתקיימו עד להבאת
התקציב במתכונתו הנוכחית.
נחמיה חסיד -תקציב המוצע  ₪ 230,877,000התקציב שהוגש בתחילה היה לא מאוזן .הועדה בדקה את

כל סעיפי התקציב והתעכבה על ארבעה נושאים עיקריים:
 .1תחבורה -השנה היה לתקציב התחבורה קשר הדוק למצב הקורונה ושנת  2021אף היא תושפע מכך.
מערך ההסעות מצטמצם בשל הלמידה מרחוק ,סגרים וכדומה .לכן הוצע לצמצם בכ 3 -מיליון  ₪את הוצאות
התחבורה.
 .2עבודת הועדה לתכנון ובניה -פעילות הועדה אף היא השתנתה בשל פעילות הקורונה ובשל שינויים
מבניים שהתרחשו בוועדה .לפיכך הוחלט לבחון יחד עם גורמים חיצוניים אפשרות להתייעלות הוועדה
לתכנון ובניה.
 .3בחינת המבנה הארגוני של המועצה -בין היתר תוקצב כלכלן שיסייע לגזבר ובחינת המבנה הארגוני של
מחלקות המועצה.
 .4החלטת ועדת גבולות קדימה צורן אף היא השפיעה על התקציב .הפחתת ההכנסות הצפויה של כ2 -
מיליון  ₪אמורה להשפיע על תקציב המועצה .ראש המועצה פנה לקבלת אישור לנטילת הלוואה בסך של 6
מיליון  ₪שיפרסו על  3שנות תקציב ( 2מלש"ח לשנה)  .המליאה מתבקשת לאשר פנייה למשרד הפנים
לבקשת הלוואה בסך  6מיליון .₪
 . 5הועדה ממליצה להעזר בייעוץ חיצוני לבחינת התייעלות מחלקת תחבורה והמבנה הארגוני של המועצה.
נחמיה חסיד -מבקש לציין בשביעות רצון את העבודה הפנימית שנעשתה במועצה בהובלת סגן ראש
המועצה במסגרת הכנת התקציב.
התייחסות סגן ראש המועצה -תודה לנחמיה על הפרגון ותודה לוועדת כספים על הובלת הנושא.
בנוסף לכל הנאמר ,יש בתקציב ביטוי של חצי מיליון  ₪מתאגיד מי לב השרון .כמו כן ניתן ביטוי לשירותי
הוועדה המוניציפאלית ותוספת תקנים למנגנון כח אדם.
התייחסות החברים:
רן להב -יישר כח לאיציק סגן ראש המועצה על התעמקות בתקציב ומציאת פתרונות.
בני דגמי -ברכות ותודה לכל מי שהשקיע בהכנת התקציב .כשאנחנו נדרשים לנטילת הלוואה זה מעורר את
נושא הרחבת התקבולים וההכנסות למועצה .כמו כן חסר נושא הפסולת להטמנה.
התייחסות נחמיה חסיד -עסקנו בנושא פינוי הפסולת והגזם ובחינת שינוי שיטת האיסוף הקיימות.
רן להב -התקציב המוניציפלי  ₪ 560,000מאפשר סיוע לכל מושב בסכום של כ. ₪ 22,000 -
הצעת התקציב מאושרת ותובא לאישור סופי במליאה ,בישיבתה הבאה-. .4כביש 5613
מדובר בחיבור השכונה הדרומית של פרדסיה לכביש  ,5613בכיכר בכניסה השלישית
לצור משה.
התכנית כבר אושרה בעבר בועדה לתכנון ובניה והיום נדרש אישור המליאה לחתימת לב השרון כמגישת
התכנית מכיוון שהדרך המחברת עוברת בתחום השיפוט שלנו.
החיבור הוא אל הכיכר העגולה שבוצעה לאחרונה כדי להפוך את הצומת לבטיחותית ,כולל קירות אקוסטיים
להגנה מפני רעש על הנחלות הסמוכות בתחום צור משה.
-מאושר -

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אבי אקוקה ,אורית אנגל ,אייל שלפרוק ,איילה יצהרי ,אליעזר לנדסמן ,אמיר תירוש ,אריאלה
מלאכי ,אתי לוי אוסי ,גל גרין ,דב סבידור ,דודו מצליח ,יורם יצחקי ,ינון עמרם ,יריב יוסף ,משה מכלין ,נפתלי
יצהרי ,עירית גז ,רני חג'ג ,שחר ורדי ,שי שדה ,שלום לידני ,שלומי טלמור ,שלומי פוקס
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
עירית גז
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