פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 15/09
אשר התקיימה ביום ראשון  26.7.09בשעה 15:00
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
 אודיםגדעון אליאסף
יצחק סימן-טוב
 תחום עודףדני מנהיים
 בית-יהושעיוסי תאט
מיכאל חרובי
 בני-ציוןיוסף הס
 בצרהראובן לוין
טומי שני
 תל-יצחקאברהם אזולאי

אבי כהן
נורית נוף
נועם לירון
עידן שחם
עמי הולנדר
נוגה פז
רמי דור
אלון שופט
שלמה ניימן

 חרוצים יקום כפר-נטר רשפון גליל-ים -געש

חסרים:
תומר צימרמן-ארסוף ,יצחק דרעי-בני-ציון ,עמיחי דרור-תל-יצחק ,ערד סלוצקי-געש ,הנרי
צימרמן-רשפון ,ארז-כרמל ,אשר שליין.
מוזמנים:
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
דורון כהן ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
איתן גוראל ,החברה הכלכלית
על סדר היום
 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  14/2009מיום 21.6.09
 .2מינוי אסף קינן כרכז נגישויות
 .3מינוי דורון כהן כממונה על הגביה ע"פ פקודת העיריות
 .4אישור תברי"ם
 .5החברה למיחזור – דיון על הסכם הלוואה בקו בין שפיים רשפון דיון על תקציב והחלטות
הדריקטוריון
 .6חבות יועץ משפטי כלפי מועצה וראש מועצה
 .7מינוי דירקטורים לחברות המועצה ,לועדות המועצה וקולחי השרון
 .8שונות
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תקציר הדברים:
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 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  14/2009מיום 21.6.09
אלי ברכה מיידע את החברים כי נפלה טעות דפוס בפרוטוקול  – 14/09אשור תקציב שפיים
נרשם פעמיים צ"ל אשור תקציב תל-יצחק בסך . ₪ 4,499,000
גדעון אליאסף  -הערתי שסעיף שונות לא יופיע ובכל זאת מופיע.
אלי ברכה – מקובל ולהבא לא נכתוב שונות.
אבי כהן –  .1מבקש לתקן "הסדרת כביש המסילה"  ,מאחר וזה לא כביש המסילה ,לא נקבל
כסף.
 .2מבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי כי הועד צריך להזמין את חבר המליאה
מישובו לישיבות ולקבל פרוטוקולים.
עו"ד ישראל נשבן – אפשר להזמין חבר מליאה לישיבות ועד ,אולם פרוטוקולים לא חייבים
לשלוח ,אלא ניתן לעיין בהם במזכירות.
ראובן לוין – מבקש לרשום בפרוטוקול יותר בפירוט.
אלי ברכה – יש הקלטה וכל אחד יוכל לקבל אותה.
עמי הולנדר – מבקש שבפרוטוקול יהיה רשום מה אנשים אומרים ,כדי שגם מי שלא היה
בישיבה ידע מה היה.
אלי ברכה – אם חברי המליאה רוצים לעשות הפניה למייל אפשר לעשות זאת.
אלי מדווח כי במקום מיכל כרמי יצר התקשרות עם צחי ליבר ,איש יחסי צבור בעלות של
 ₪ 7000לחודש.
 . 1מעדכן לגבי עבודתה של רוית ביבס .בשבוע הבא יש שימוע במליאת המועצה בענין
העסקתה של רוית.
 .2את המועצה מיצג עו"ד לפידור .כרגע רוית בחופשה.
כולכם מוזמנים למליאה שתתקיים בנושא.
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טומי שני – לדעתי מליאת המועצה לא צריכה להיות בשימוע.
אלי ברכה – על פי חוק השימוע חייב להיות בפני המליאה.
יצחק סימן-טוב – מעיר כי בועדת הכספים האחרונה דנו בשכרו של סגן ראש המועצה ולא
נראה לי בסדר שאדם שדנים בשכרו ישב בועדת הכספים.
אלי ברכה – בועדת הכספים מאיר דור ישב כמשקיף לא הצביע ולא החליט דבר .כמו כן לא
דנו בשכרו של מאיר .מאיר דור לא מקבל שכר.
פרוטוקול מליאה מספר  – 14/2009אושר.
 .2מינוי אסף קינן כרכז נגישויות
אלי ברכה – מאחר ואסף כפקח בודק גם את הנגישויות ומאחר והחוק מחייב כי לרכז
נגישויות יהיה מינוי ,אני מבקש את אשורכם למנות את אסף קינן כרכז נגישויות.
אושר על ידי  17חברים.
התנגד – .1
נמנעו – .2
 .3מינוי דורון כהן כממונה על הגביה ע"פ פקודת העיריות
לפי פקודת העיריות צריך שיהיה ממונה על הגביה אלי מציע למנות את דורון כהן.
בעד הצביעו –  19חברים
נמנע – .1
 .4אישור תברי"ם
תב"ר  – 705פיתוח גליל-ים על-סך ₪ 1,000,000
בעד הצביעו –  18חברים.
נמנע – .1
אבי כהן – יצא מהאולם.
תבר  – 701בית-ספר תיכון חוף השרון שיפוץ מבנה על-סך .₪ 1,900,000
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בעד הצביעו  15 -חברים
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נגד – .1
נמנעים 2 -
נציג יקום יצא מהאולם.
נציגת חרוצים יצאה מהאולם.
תב"ר  – 704שיפוץ כתות בית-ספר ויצמן על-סך .₪ 100,000
בעד –  18חברים
נגד .1 -
נמנע – .1
התקיים דיון בין החברים כיצד לארגן עוד כספים שתהיה אפשרות לתת לחנוך ,ספורט,
ושרותים אחרים לתושבים.
אלי ברכה – צריך להתארגן ולהכין מחדש תשתית לגביית כספים .בנושא ארנונת עסקים נטפל
במליאה.
אלי מדווח כי תושבי המועצה מבקשים לראות את בית-ספר חוף השרון עולה מדרגה ולזה
אנחנו נרתמים עכשיו .גם בויצמן ובחובב אנחנו צריכים כל הזמן להשקיע ולקדם .לנושא שבילי
אופניים אנחנו פועלים כל הזמן לקבל כספים אולם לא נוכל להוריד מהחנוך כדי לקדם את
תכנון שבילי האופניים או פרויקטים אחרים.
אבי כהן – מבקש לטפל בנושא הסמים ולהקדיש יותר לחנוך.
אלי ברכה – כדי שנוכל לתת יותר לחנוך ולצרכים אחרים ,המתבקשים נשקול יחד אתכם כיצד
להתמודד.
ראובן לוין – אני רוצה להבין מה נותן הגדלת בית-הספר לחנוך הילדים .מבקש הרחבה בנושא.
אלי ברכה – אני מסכים שצריך להביא דווח ממצה על ידי מנהלי בתי-הספר ומנהל מחלקת
החנוך דבר שנעשה באחת מישיבות המליאה.
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 .5החברה למיחזור – דיון על הסכם הלוואה בקו בין שפיים רשפון דיון על תקציב והחלטות
הדריקטוריון
איתן גוראל מעדכן על פרוייקט הקולחים .צורפו בישיבה דפי הסבר.

עמי הולנדר  -מתי היתה ישיבת הדירקטוריון האחרונה .מי נותן לחברה הוראות מה לעשות?
מי אשר את ההתקשרות עם רשפון ושפיים?
איתן גוראל – עד עתה קבלנו את ההוראות מראש המועצה אהרון בז'רנו ז"ל.
לאחר שביקום לא ניתן להקים מאגר אותרה קרקע בשפיים .וכדי לא להתקע
עם הפרויקט הוחלט לבקש הלואה משפיים ורשפון  1( .מליון מכ"א)
עמי הולנדר – לא יתכן שחברת בת של המועצה תקח הלואה מגורמים פרטיים .מאחר ואין
דירקטוריון המליאה היא הדירקטוריון ולא יתכן שיקחו הלואה ללא אישור
המליאה קרי הדירקטוריון.
אלי ברכה – אם יש ישובים שמוכנים להציע אדמה אנחנו מוכנים לשמוע .אני חייב לציין
שאהרון בז'רנו הקים את הפרויקט שמתנהל יוצא מהכלל ,והכל ללא עלויות אלא
להפך יש הכנסות .הפרויקט הוא פרוייקט טוב כי יש לקוחות שמבקשים מים כל
הזמן.
עמי הולנדר – לנו הוצג שהפרויקט מנוהל על ידי האחים גוראל .לחברה יש דירקטוריון שהוא
חברי המליאה כרגע ,עד שיאושר דירקטוריון.
התפתח דיון בין החברים בנושא כל הפרויקט של המים ועל כך שאין דירקטוריון ואין דיווחים.
דורון כהן – לשאלת חברים דורון מוסר כי כשיהיה הסכם הוא יחתם על ידי אלי ברכה ראש
המועצה.
יוסף הס – פונה לאלי שיקח את כל הנושא לידיו ויטפל בו.
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אלי ברכה – צריך לבחור חברי דירקטוריון.
אבי כהן – מברך על כל הפרויקט בנושא המים .יחד עם זאת מבקש לנהל את כל הפרויקט
כחוק.
דני מנהיים – מבקש לשקול מחדש את העלויות של מחיר המים.
איתן גוראל – נציבות המים היא שמחליטה על מחיר המים.

אלי ברכה – אם רוצים להגדיל את מקורות המים אנחנו חייבים להקים מאגר נוסף .מאחר
ונושא ההלואה עלה אני מבקש את המליאה להצביע האם החברים בעד מתן הלואה
או נגד.
בעיני עדיפות עליונה צריכה להינתן לחבור המאגר למקורות אספקה נוספת רעננה
והרצליה.
דורון כהן – ההלוואה לחמש שנים ואולי יותר.
מי בעד לקחת הלואה מימון מיליון  ₪משפיים.
מיליון  ₪רשפון.
הצביעו :בעד –  18חברים.
נמנעים – .2
 .6חבות יועץ משפטי כלפי מועצה וראש המועצה
עמי הולנדר – כפי שאני רואה המועצה מתנהלת בעצם ללא יועץ משפטי כי נשבן משמש
כיועץ לראש המועצה וסגנו .יש דברים שהיועץ המשפטי צריך לבוא ולהגיד
למליאה כיצד לנהוג .איני שולל את המקצועיות של נשבן ,אולם לפי ידיעתי
אתה יועץ משפטי למליאה ויועץ משפטי לראש המועצה.
יצחק סימן טוב  -מלין על כך שעו"ד נשבן משך שנים את אשור חוק השמירה.
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עו"ד ישראל נשבן – אני רואה את תפקידי כיועץ משפטי של המועצה.
טומי שני – בקשתנו שאם מישהו מחברי המליאה מבקש יעוץ אנחנו מבקשים שתעזור לנו
באופן אוביקטיבי ובלי להתיעץ קודם עם ראש המועצה.
אלי ברכה  -כשהייתי בועד בבית-יהושע גם לי נראה לפעמים שהיועץ המשפטי הוא של ראש
המועצה .כשנבחרתי היתה לי שיחה עם עו"ד נשבן וביקשתי ממנו שהוא יהיה
ניאטרלי .ההוראה היא לתת את המידע המשפטי כפי שהוא .לא נראה לי
שצריך קחת עוד יועץ משפטי.

עו"ד נשבן ידוע כמשפטן טוב .אני מבקש משנה זהירות ומשנה שקיפות כלפי שאלות ובעיות
של חברי המליאה .יש ערך רב להמשכיות של עבודתו של עו"ד נשבן עם המועצה ,וזאת
בגלל הרקע המשפטי שלו בכלל ובנושאי המועצה בפרט..
אבי כהן – מבקש להביא לדיון את סיום עבודתו של עו"ד נשבן.
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