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פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  22באפריל 2020
מיקום :הישיבה התקיימה ב( Zoom -בתקופת משבר הקורונה)
משתתפים :ראש המועצה ,אביבה מנצור ,אלי פיינברג ,אופירה רותם (הצטרפה באיחור) ,רן קאשי ,איריס
ששון ,שמעון שפירא ,שלומי דורני – מנכ"ל המועצה

 .1ראש המועצה סקר את היערכות המועצה בתקופת הקורונה וההחלטות האחרונות שהתקבלו.
 .2הוצגה תמונת מצב עדכנית לתחלואה ביישוב –  438מבודדים עד כה ,מתוכם  1מבודד פעיל נכון
להיום 12 .חולים (למועצה ידועים  10בלבד) ,מתוכם  6החלימו ו 6 -נמצאים באשפוז ביתי.
 .3נמסר עדכון לגבי שחרור חלק מהמגבלות לגבי עבודת עובדי מועצה והשבתם לעבודה של עובדים,
חלקם מן הבית – מבקר המועצה חזר לעבודה מהבית החל מה 19 -באפריל .פסיכולוגיות הוחרגו
והושבו לעבודה החל מה 19 -באפריל ,חלקן בעבודה מהבית .מחלקת חינוך – הושבו לעבודה .רווחה
– עו"ס הוחרגו בראשית המשבר ועבדו לכל אורך הארוע.
 .4נסקרה היערכות המועצה לחידוש הלימודים בחינוך המיוחד שהחלה הבוקר ללא תקלות .בהתאם
להנחיות משרד החינוך רוכזו התלמידים למוסד חינוכי אחד – ביה"ס נוף צורים.
 .5פטור מארנונה לעסקים – הוצגה החלטת הממשלה בנושא .ראש המועצה הציע לאמץ את ההחלטה
המעניקה פטור מלא ל 3 -חודשים על פני החלופות של הנחה קבועה בשיעור  25%ונימק את
ההחלטה  -הקלה מיריבת על תזרים העסקים במיידי .ראש המועצה הבהיר כי אובדן ההכנסה הצפוי
מוערך בכ 2.2 -מיליון  ₪ושיפוי הממשלה לרשויות טרם סוכם ואושר ושיעור השיפוי לא ידוע בעת
הזו .התייחסות המשתתפים – תמיכה מלאה בהצעת ראש המועצה.
 .6הוצגה תוכנית הטקסים הלאומיים המבוססים על שידור מוקלט מראש של הטקסים .הוצגו נתוני
הצפייה בטקס יום השואה .ראש המועצה ביקש את עמדת המשתתפים בנושא מופע זיקוקי דינור
בערב יום עצמאות – הבהיר כי עמדת ראשי הרשויות בארץ בנושא חלוקה .עמדת ראשי רשויות
בשרון לוותר על המופע וכך גם עמדת הנהלת המתנ"ס .עמדת המשתתפים היתה פה אחד – תומכת
בביטול מופע הזיקוקין והפניית המשאבים לקהילה לתחומים שבליבת המשבר – רווחה וחינוך.
 .7ראש המועצה עדכן על חתימת הסכם לתחילת מחזור פסולת אלקטרונית וסוללות החל מ 1 -במאי.
מנכ"ל המועצה הבהיר כי הזכיין נבחר בוועדת שלושה בהליך סגור מבין שני מציעים שנקבעו על ידי
משרד הגנת הסביבה .המימון מתקבל מהמשרד ולמועצה לא צפוייה הוצאה עודפת בנושא.

 .8פארק יצחק שמיר – מנכ"ל המועצה עדכן שלאחר חתימת הסכם עם הקבלן שנבחר במכרז משכ"ל
התקיים סיור תחילת עבודה .ממתינים לקבלת היתרי חפירה והעבודות יחלו בתוך ימים ספורים .ראש
המועצה הוסיף שחנוכת הפארק מתוכננת במהלך חגי תשרי.
 .aבמענה לשאלת חברת המועצה איריס ששון השיב המנכ"ל כי כל הפרוייקטים האחרים
ביצועם הוקפא בראשית המשבר ,בהנחיית ראש המועצה .האתגר הכלכלי שעומד לפנינו –
ראו ההחלטה בעניין הארנונה לעסקים ,הוא מורכב ולאחר החזרה לשגרה נבחן מחדש את
שחרור הפרוייקטים שאושרו וביצוע מכרזים לבחירת קבלנים.
 .9אישור הלוואה לשיפוצי קיץ – לקיחת הלוואה כאמור אושרה בישיבת המועצה בראשית חודש מרץ.
תנאי ההלוואה יועברו אל חברי וועדת הנהלה כוועדת כספים במייל לאישור ,לקראת כינוס ישיבת
מועצה מיוחדת בנושא.
 .aבמענה לשאלת חברת המועצה אביבה מנצור הבהיר ראש המועצה כי מדובר באישור תנאי
ההלוואה כפי שנדרש בחוק ,להבדיל מהאישור העקרוני למימון שיפוצי הקיץ באמצעות
הלוואה שכבר התקבל במועצה
 .10ישיבת מועצה הבאה קבועה ל 3 -במאי .במגבלות הנהוגות כיום לא ניתן לכנס אלא אם מדובר
בהחלטות דחופות שלא ניתן לדחות .לאור זאת בכוונת ראש המועצה לזמן ישיבה .הכוונה שקוורום
יהיה נוכח בפועל והיתר יוכלו להשתתף באמצעות  .Zoomזו תהיה ישיבה קצרה כדי למנוע חשיפת
המשתתפים לסיכונים מיותרים.
 .11חברת המועצה אביבה מנצור בקשה לקבל נתונים על המצב הכספי של המועצה בתקופת משבר
הקורונה – כל סעיף וסעיף כמה נחסך וכמה יצא .ראש המועצה השיב כי במועד שבו יהיו נתונים
מבוססים ניתן יהיה להציגם לחברי ההנהלה והם יובאו גם לידיעת המועצה .בשלב זה ישנן הערכות
בלבד שכן הרבה מידע חסר מהממשלה והחלטות שטרם התקבלו לשיפוי .כמו-כן קיימת אי בהירות
לגבי תקציבים שלא יועברו כתוצאה מהמשבר .ראש המועצה הוסיף שזו הסיבה שאנו נוהגים
בזהירות באשר לפרוייקטים לפיתוח שאושרו מתוך הנחה שבסופו של דבר תידרש המועצה להפנות
משאבים שלה שלא תוקצבו ,לכיסוי הכנסות שלא יתקבלו.
 .12חבר המועצה אלי פיינברג ביקש לבחון את הקפאת עדכון הארנונה שאושרה במועצה .ראש המועצה
השיב כי הנושא ממילא מוקפא בעת הזו ,כיוון שלא התקבלה חתימת השרים ואנו לא פועלים לקידום
הנושא בעת המשבר הנוכחי .נכון להיום הארנונה היא זהה לתעריף  ,2019למעט עדכון החובה
שקבע משרד הפנים.

רשם :יובל ארד

