פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 13/09
אשר התקיימה ביום רביעי  3.5.09בשעה 15:00
במשרדי המועצה בשפיים

גדעון אליאסף
דני מנהיים
יוסי תאט
יוסף הס
ראובן לוין
עמיחי דרור
ערד סלוצקי

אודים
יצחק סימן-טוב
תחום עודף
בית-יהושע
מיכאל חרובי
בני-ציון
בצרה
טומי שני
תל-יצחק
אברהם אזולאי
געש

משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
שלמה ניימן ,ממלא מקום ראש המועצה
חרוצים
אבי כהן
נורית נוף
יקום
נועם לירון
עידן שחם
כפר-נטר
עמי הולנדר
נוגה פז
רשפון
רמי דור
הנרי צימרמן
שפיים
מאיר דור
אשר שליין

חסרים :תומר צימרמן-ארסוף ,יצחק דרעי-בני-ציון,כרמל ארז – שפיים.
מוזמנים:
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
דורון כהן ,גזבר
רוית ביבס-כדורי ,מזכירת המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים

.2

על סדר היום:
דבר ראש המועצה.
.1
אשור זכויות חתימה לראש המועצה וחברותו בכל חברות ועמותות המועצה במקום
אהרון
בז'רנו ז"ל.
 .3הקמת ועדת הנצחה ע"ש אהרון בז'רנו ז"ל.
בחירת סגן ראש מועצה בשכר והאצלת סמכויות.
.4
אשור פרוטוקול מליאה .12/09
.5
שונות.
.6
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 .1דבר ראש המועצה
אלי ברכה פותח את הישיבה ונשבע אמונים ע"פ סעיף  35ג' לפקודת המועצות האזוריות ,הציג את
החזון והמדיניות שלו כראש מועצה.
בדיון הגיבו :עמי הולנדר ,אבי כהן ,ראובן לוין וגדעון אליאסף.
אשור זכויות חתימה לראש המועצה וחברותו בכל חברות ועמותות המועצה במקום
.2
אהרון
בז'רנו ז"ל.
זכויות חתימה במועצה האזורית חוף השרון ,חברה הכלכלית ,חברה לתשתיות ביוב ,חברה
למחזור מים וקולחים בע"מ.
החלטה – פה אחד אושרו זכויות חתימה לראש המועצה במועצה אזורית חוף השרון ,חברה
כלכלית ,חברה לתשתיות ביוב ,חברה למחזור מים וקולחים בע"מ.
חתימתו ביחד עם חתימת גזבר המועצה או מזכירת המועצה בצרוף חותמת המועצה מחייבת את
המועצה לכל דבר ועניין.
הקמת ועדת הנצחה ע"ש אהרון בז'רנו ז"ל.
.3
אלי ברכה מציג :זה לא ועדת חובה.
מציע :רוית ביבס כדורי מזכירת המועצה ,מוטי פרץ מבצרה ,מיכאל חרובי מבית-יהושע,
אבי כהן מרשפון ושלמה ניימן מגעש.
מזמין חברים לעזור ולקדם.
תגובות :השתתף אבי כהן .
הצבעה –  21בעד.
נמנע (כהן ,הולנדר)
2
החלטה :הוחלט להקים ועדה להנצחת שמו של אהרון בז'רנו ז"ל המורכבת מרוית ביבס
כדורי ,מיכאל חרובי ,מוטי פרץ ,אבי כהן רשפון ,ושלמה ניימן.
בחירת סגן ראש מועצה בשכר והאצלת סמכויות.
.4
עו"ד ישראל נשבן  -מקריא את חוות דעתו של פרופ' בנדור .
אלי ברכה מציג :הצורך בסגן בשכר ואנו פועלים על סמך חוות דעתו של פרופ' בנדור.
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רוית ביבס-כדורי מציגה :ע"פ סעיף  4לצו המועצות האזוריות :יואצלו לסגן ראש
המועצה סמכויות ראש המועצה בנושאים הבאים:
.1
.2

טיפול בבעיות שינוע אשפה בישובים.

טיפול בנושא הסעות תלמידים באוטובוסים צהובים ומסיעים פרטיים.
.3
.4

טיפול וריכוז עבודות עם קבלנים והחברה הכלכלית.
.5

יו"ר של ועדת מכרזים של המועצה וחברות הבת.
.6

.7

טיפול בנושא בינוי וכבישים במועצה.

נציג המועצה באיגודי ערים ורשות ניקוז.

טיפול בנושא חוף הרחצה והגן הלאומי על שפת הים מוינגייט ועד
אפולוניה.

מטלות נוספות על פי המתבקש בצרכים העתידיים.
.8
תגובות :יוסי הס ,אלי ברכה ,מאיר דור ,נוגה פז ,שלמה ניימן ,חרובי מיכאל ויצחק סימן-טוב.
אלי ברכה -מבקש לאשר את בחירתו של מאיר דור כסגן ראש מועצה וממלא מקום בשכר ע"פ הסמכויות
שהואצלו לו.
הצבעה:
 16בעד
 6נגד
 2נמנעו
החלטה :מאיר דור ימונה כסגן ומ"מ ראש מועצה בשכר עם הסמכויות שהואצלו לו.
זכויות חתימה בחברות ובעמותות:
הצבעה :על זכויות חתימה למאיר דור במועצה אזורית חוף השרון ,חברה לתשתיות ביוב ,חברה למחזור
מים וקולחים ,עמותה לקידום ההשכלה ,בית החינוך המשותף חוף השרון ( חל"צ).
 16בעד.
 3נגד.
 2נמנעו
החלטה :מאיר דור ינתנו זכויות חתימה :במועצה אזורית חוף השרון ,חברה כלכלית ,חברה לתשתיות ביוב,
חברה למחזור מים וקולחים ,עמותה לקידום ההשכלה ,בית חינוך חוף השרון ע"ש פולין והלר (חל"צ).
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חתימתו ביחד עם חתימת גזבר המועצה או מזכירת המועצה בצרוף חותמת המועצה
מחייבת את המועצה לכל דבר ועניין.
אשור פרוטוקול מליאה .12/09
.5
הצבעה על אשור הפרוטוקול:
 21בעד
 1נגד דני מנהיים
הוחלט :פרוטוקול  – 12/09אושר.
דני מנהיים מבקש להעלות לדיון את נושא ארסוף קדם באחת הישיבות הבאות.
שונות:
.6
הצעות לסדר היום לישיבת המליאה הקרובה:
א .סוכם כי:
.1

חברה למחזור מים וקולחים לגבי צינור לכיון שפיים ורשפון שלגביו יש הסכם
הלוואה – לקיים דיון על התקציב והחלטות הדריקטוריון.
המשך העסקת יועץ משפטי למועצה.
.2
 .3שמנהלי מחלקות יתנו סקירה בעתיד על עבודת המחלקה שלהם.
רשמה :רוית ביבס-כדורי

הישיבה הסתיימה בשעה16:40 :

\N:\WORD\Mazkira3מליאה\מליאה \2009פרו .מליאה doc.13-09

