פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 24
אשר התקיימה ביום ראשון  07.03.2010בשעה 16:10
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
 תחום עודףדני מנהיים
 בית-יהושעיוסי תאט
 בית יהושעמיכאל חרובי
 בני-ציוןיוסף הס
 בצרהראובן לוין
 בצרהתומי שני
 תל-יצחקדרור עמיחי
 תל יצחקאברהם אזולאי
 געשערד סלוצקי
 גליל יםאלון שופט

אבי כהן
נורית נוף
נועם לירון
עידן שחם
עמי הולנדר
נוגה פז
הנרי צימרמן
רמי דור
הדר ליוואי
אשר שליין

 חרוצים חרוצים יקום יקום כפר נטר כפר נטר רשפון רשפון שפיים-שפיים

מוזמנים:

עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
דורון כהן ,גזבר המועצה
הילה טרייבר ,מ"מ מזכירת המועצה
שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך
 מנהל מחלקת תרבות נוער וספורטשלום דגן
חגית גליק – מנהלת השירות הפסיכולוגי
שרה שטרק – מפקחת בתי הספר.
אלישבע טסלר  -מפקחת חינוך התיישבותי.
אורה קוגלר פילדס -מנהלת בית ספר אדם וסביבה.
אשל קליינהאוז – מנהל בית ספר חוף השרון
דפנה פרטוש -מנהלת בית ספר וייצמן
חיה מיכאליס – מנהלת בית ספר חוב"ב
לימור ברמן  -מנהלת בית ספר כפר שמריהו – חוף השרון.
לא הגיעו:
גדעון אליאסף – אודים ,יצחק סימן טוב – אודים  ,יצחק דרעי – בני-ציון ,שלמה ניימן –
געש ,אורלי רזניקוב – מבקרת פנים.
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מליאה מס' 24
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מספר  23מיום 24.01.2010
 .2השבעת הדר ליוואי  /שפיים כחבר מליאה
 .3אישור חברי ועדת רכש ( לפי הנחיות משרד הפנים).
 .4אחוזת פולג – החזר תשלום אגרת ביוב.
 .5מדיניות החינוך במועצה.
 .6השתתפות בתקציב שכונת שמורת השרון.
 .7בחירת ועדת מילגות  +קריטריונים למלגות
 .8התאחדות החקלאיים.
 .9בקשת כפר נטר להחזר מלא של היטל השבחה – אינטרגאמא.
 .10תב"רים.
 .11עדכונים.
 .12שונות.

מליאה מס' 24
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דיונים והחלטות:
 .1השבעת הדר ליוואי/שפיים כחבר מליאה.
הדר ליוואי נשבע אמונים למועצה לפי סעיף  35ג' לפקודת המועצות.
 .2מדיניות חינוך במועצה( מיכאל חרובי עזב בשעה :) 17:00
לקחו חלק בדיון :אלי ברכה ,עמי הולנדר ,נוגה פז ,הנרי צימרמן ,אבי כהן ,ראובן לוין  ,נועם
לירון,אשר שליין,אלון שופט,נורית נוף ,עידן שחם.
שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת החינוך הציגה את "האני המאמין" של מחלקת החינוך
בניהולה ,בדגש על הנושאים הבאים:
הוצאת נוהל לזכאות ללימודי חוץ  ,הסדרת נושא היסעים ,מידע לישובים על השירות
הפסיכולוגי  ,בחינת נושא הקצאת המשאבים לתקציב בתי הספר ,בדיקת נושא תלמידים
מחוננים הזכאים ליום העשרה וריכוזם במרכז אחד  ,פורום רכזות לגיל הרך ,העברת בתי
הספר לניהול עצמי,גיבוש מדיניות בנושא החינוך המיוחד ובדיקת היתכנות של העברתו
לאחריות המועצה ,טיפול בתכניות חינוך ספיראליות –רב שנתיות ,קידום והטמעת תרבות
הערכה במחלקה ובסגרת החינוך.
שוש העלתה הצעה לפיה מנהלי בתי הספר יציגו בפני המליאה בתחילת כל שנת לימודים את
תוכנית העבודה השנתית וכן הציעה כי מחלקת החינוך בשיתוף המליאה ,ועדות חינוך,
רכזי החינוך בישובים ופורמים ידונו ביעדי החינוך במועצה ויגבשו קדימויות.תקציב מחלקת
החינוך יהי נגזרת של היעדים והקדימויות.
מנהלי בתי הספר הציגו מצגות על תכניות הלימוד המאפיינות את בית הספר בדגש על
קיימות ואיכות הסביבה ולימודי ,ציונות  ,אזרחות ויהדות בדגש על נושאים המשותפים לכל
בתי הספר.
התקיים דיון סביב הסוגיות הנ"ל ,בנוסף החברים העלו את הצורך ב  :דיון תקציבי בדגש על
בעיות בנושאי החינוך והגדרת כיוונים ראשים ומדדים לחלוקה תקציבית  ,הצורך בתקצוב
וביצירת פעילויות חינוך לא פורמאלי לנוער ולמבוגרים ,הצורך בתגבור לימודי מדעים,
ודרכי הטיפול באלימות ,סמים ואלכוהול בשעות הלימודים ואחריהן.
ראש המועצה ציין כי נושא תוכניות החינוך  ,קדימויות ותקצוב יועלה לדיון בחודשים
הקרובים.
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מליאה מס' 24

 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  23מיום . 241.2010
לקחו חלק בדיון  :אלי ברכה ,נוגה פז ,אלון שופט.
הצעת החלטה :לאשר את הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד – 16
נגד –  1אבי כהן
נמנע –  1הדר לייואי.
הוחלט:
לאשר
 .4אישור חברי ועדת רכש ובלאי.
לקחו חלק בדיון  :אלי ברכה ,מאיר דור ,אבי כהן ,אלון שופט ,מזכיר המועצה ,גזבר
המועצה.
גזבר המועצה הסביר כי לפי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים יש למנות לועדה זו את :
מזכיר המועצה ,גזבר המועצה ויועץ משפטי.
תפקיד הועדה לאשר רכש בסכום של עד .₪ 65,000
הצעת החלטה :לאשר את הרכב ועדת רכש ובלאי הכולל את:
מזכיר המועצה
גזבר המועצה
ויועץ משפטי
הצבעה:
בעד – 17
נגד –  1אבי כהן
נמנע – 0
הוחלט:
לאשר את הרכב הועדה.
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מליאה מס' 24
 .5אחוזת פולג – החזר תשלום ביוב ( :נורית נוף יצאה בשעה  , 18:20הנרי צימרמן יצא
בשעה ) 18:30
לקחו חלק בדיון  :אלי ברכה ,תומי שני ,עמי הולנדר ,נוגה פז,יוסי תאט ,יועץ משפטי ,מזכיר
המועצה  ,גזבר המועצה.
התקיים דיון להמשך ליבון הסוגיה  ,נשללה האפשרות לבצע את גביית אגרת הביוב באופן
מרוכז מול אחוזת פולג ובנוסף ,נבדקה ההשפעה התקדימית שתהייה להחלטה על החזר
כזה.
הצעת ההחלטה :לאשר לכל דיירי אחוזת פולג החזר רטרואקטיבי של התשלומים ששולמו
בשנים  2008-2007עבור אגרת הביוב .
הצבעה:
בעד – 14
נגד –  1אבי כהן
נמנע – 0
הוחלט:
לאשר לכל דיירי אחוזת פולג החזר רטרואקטיבי של התשלומים ששולמו בשנים 2008-
 2007עבור אגרת הביוב .

 .6השתתפות בתקציב שכונת שמורת השרון.
לקחו חלק בדיון  :אלי ברכה ,מאיר דור ,עמי הולנדר ,אבי כהן ,רמי דור,דני מנהיים ,עידן
שחם  ,נועם לירון ,תומי שני  ,נוגה פז ,יועץ משפטי.
הדיון התנהל סביב המשמעות של תקצוב השכונה ,הועלתה הסוגיה של החזרי ארנונה גם
לתחום העודף כפי שנדרשו ע"י תושבי שכונת שמורת השרון.
בשל התמשכות הדיון הוחלט להפסיק את הדיון ולהמשיכו בישיבת המליאה הבאה.
רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה19:00 :
בכבוד רב ,
אלי ברכה
ראש המועצה

