
 
   פרוטוקול

   29המועצה מס'   מליאת מישיבת
 15:30בשעה  15.08.2010   ראשוןביום  התקיימה אשר

 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 תל יצחק      -אברהם אזולאי              ציון                     -בני  -יוסף הס                        
 שפיים        -הדר ליוואי           בצרה -תומי שני                        
 שפיים         -אשר שליין           בצרה -ראובן לוין                     
  געש  -שלמה ניימן                  
  געש  -ערד סלוצקי                   

  חרוצים   -    אבי כהן                   
  חרוצים    -נורית נוף                      

  כפר נטר   -עמי הולנדר                      
  כפר נטר   -נוגה  פז                          
  ארסוף קדם   -דני מנהיים                  
  גליל ים   -אלון שופט                   

  רשפון   -     הנרי צימרמן          
  
  
 

 :מוזמנים
 עו"ד ישראל נשבן  , יועץ משפטי 

 דורון כהן, גזבר המועצה 
 הילה טרייבר, מזכירת המועצה

 שוש אקהאוז , מנהלת מחלקת חינוך  
 אשל קליינהאוז , מנהל תיכון חוף השרון  

 
 

 לא הגיעו:
  -יקום  , עידן שחם    –שע,  נועם לירון  בית יהו  -בית יהושע, יוסי תאט  –בני ציון, מיכאל חרובי    -יצחק דרעי 

 תל יצחק.   –ארסוף , פבלו לם   -יקום ,
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 :דיונים והחלטות
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 מחוץ לסדר היום:  
 

   הורדת שני נושאים מסדר היום :א. 
 . חברת ההקלטות העבירה את התמלול רק    01.08.2010-מיום ה 29מס'  . אישור פרוטוקול ישיבה1     

 . 15.08.2010  -בתאריך ה          
 

 פה אחד.    –אושר         
 

 יצחק סימן טוב שביקש להעלות את הנושא  לא נוכח בישיבה.   –.  מילגות לסטודנטים  2     
       

 פה אחד.   –אושר           
 
 

 :  אים לסדר היוםהוספת שני נושב.  
 

 . דיון ואישור נוהל תמיכות.  1     
 
 הצבעה:    
   17 –בעד    
   1 –נגד    
   0 –נמנע    
 
 : הוחלט   
 לאשר את הוספת נושא נוהל תמיכות לסדר יום המליאה הנוכחית.     
 
 
 

 :על סדר היום
 

                            
 קביעת סדר יום למליאה הבאה:  .  1
 

 הערות                  הוחלט  נמנע   נגד   בעד  נושא 
  לאשר 0 0 13 . תב"ר וייצמן   1

  לאשר 0 0 12 . עדכון תקציב  2

. הצגת מאזנים והפעילות  של 3
חברות הבנות. דיון בהשתתפות  

 האחים גוראל.  

  לאשר 0 0 13

אבי כהן ביקש לציין כי יצא ולא השתתף   לאשר  0 0 15 ( ושא ביוב ארסוף. עדכון בנ4
 בהצבעה 

. דיון בנושא חלוקת היטלי  5
 ההשבחה בין הישובים.

  לאשר  0 0 11

. דיון בנושא גרעונות  6
בתקציבי, בצרה , בית יהושע 

 ובני ציון.  

עמי הולנדר ביקש לציין כי לדעתו נציגי   לא לאשר  2 9 7
  הישובים הנדונים לא היו אמורים

   בהצבעה.להשתתף 

דיון בנושא ש.ע.  במועצה  . 7
 בחודשי הקיץ 

  לא לאשר   1 15 1

. היכרות עם   עבודת הקב"ט 8
 ,המש"ק והמחב"ל  

  לאשר 0 0 13

. בחירת חברי מליאה לועדת 9
 חינוך  

  לאשר   1 12
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 דיון בנושא מדיניות החינוך של המועצה:   . 3

וגה פז,תומי שני, הנרי  לקחו חלק בדיון : אלי ברכה,מאיר דור ,ראובן לוין, אבי כהן, עמי הולנדר, נ 
צימרמן,אלון שופט,דני מנהיים, ערד סלוצקי, רמי דור, מנהלת מחלקת חינוך, מנהל בית ספר תיכון חוף  

 ועד הורים.    –השרון, גזבר המועצה, ליאורה שילר 
 

   18:30, ראובן לוין יצא בשעה  18:00, שלמה ניימן יצא בשעה  17:20נוגה פז יצאה בשעה 
 

 .  17:00י כהן/ חרוצים הוצא מהדיון בשעה  חבר המליאה אב 
 

 מנהלת מחלקת החינוך הציגה מצגת המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  
 

התקיים דיון סביב האפשרות והעלויות של העמדת בית הספר התיכון ברמה מקבילה לבתי ספר באזור, צפי  
וחד שיבוצם והשינוי במדיניות המועצה  גידול עתידי של בתי הספר,  הגידול מספר התלמידים בחינוך המי 

בנושא ע"י העברת הטיפול מהישובים למועצה , פעילות ועדות ההשמה והרכבן, השוואת נתוני הבגרות  
לנתונים ארציים, תיקצוב החינוך , הוצאות מערך ההסעים, עלויות חינוך פר קפיטא,שיפוץ בית ספר התיכון  

יבה של תלמידים את בית הספר התיכון לבתי ספר אחרים,  ומחסור במגרשי הספורט בתיכון, צמצום העז
פתיחת כיתת מב"ר לראשונה בחוף השרון, מדיניות קליטת תלמידי חוץ לתיכון,תשלומי הורים, מצבת  

המורים וקידומם המקצועי ,השירות הפסיכולוגי הניתן לתלמידים ע"י המועצה, תגבור המקצועות  
לתיכון , הפיכת התיכון לאטרקטיבי לתלמידי המועצה ולתלמידי   הריאלים בתיכון, מהו הגודל האופטימלי

 חוץ, מעמד בית ספר "אדם וסביבה", התייחסות לחינוך בתחומי סמים ואלכוהול.  
מנהל בית הספר התיכון  הציג את תכניות הליבה המתוכננת לשנת הלימודים הקרובה ובכללן תוכניות  

 ותכנית מארג.   לתרבות ישראל של מכון הרטמן ) תכנית בארי(
 

נציגת ההורים הסבירה שלאחר מיפוי שנעשה הוחלט לאמץ מספר תכניות לימוד ופרוייקטים שייתנו מענה  
לצרכים שונים של תלמידים. לתלמידים בעלי זיקה לתחום הריאלי מקומת מגמת מדעים וחלל , לתלמדים  

כמן ובנוסף ייפתח מרכז מהו"ת  בעלי זיקה הומנית יפתח מסלול של מנהיגות ויזמות בשיתוף מכון ריי
 המרכז מוקם מכספי תרומות, הורים והמועצה.   -המטפל בחיזוק תלמידים בעלי לקויות למידה

 
בעקבות המצגת והדיון שנערך הובטח כי הנוכחים יקבלו : א. הסבר לגבי תקציב החינוך. ב. עלות תשלומי  

שוואה בינהם . ג. סיור בבית ספר התיכון  ההורים בבתי הספר היסודיים  השנה לעומת שנים קודמות ובה
 לאחר השיפוצים.  

 
 הצעת ההחלטה:  

 ₪   70,000 –לאשר את התכניות: תכנית מארג  
 ₪   82,800 –תכנית בארי                                    
 ₪  70,000 –פסיכולוג לחטיבה העליונה                                    

 ₪   172,500  -פרוייקט  מה"ות                                    
 

 .   ₪2011 מתקציב  295,000 -ו  ₪2010 מתקציב  ₪100,000 מתוכם  395,300סה"כ : 
 החלטה:  

 הצעת ההחלטה אושרה פה אחד. 
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 נוהל תמיכות :   . 4
   
 ( 18:50ר שליין עזב בשעה )אש  
 

גזבר המועצה הסביר את התבחינים לקביעת נוהל תמיכות שהועברו לחברי המועצה. האישור הוא לנוהל  
 ולא לסכום התמיכות.  

 
 הצעת החלטה:  
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 לאשר את הנוהל המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  
 
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה פה אחד.  

  
 
 
 ושא הרכב ועדת חינוך:   דיון בנ . 5
 

 לקחו חלק בדיון: אלי ברכה, ערד סלוצקי, אלון שופט, תומי שני .  
 

 התנהל דיון סביב סמכויותיה ותפקידיה של ועדת החינוך.
 

 :  הצעת החלטה
 הרכב ועדת חינוך:  

 יו"ר הועדה.     –אלי ברכה 
 מנהלת מחלקת חינוך.   –שוש אקהאוז 

 מנהל בית ספר על יסודי  
 בית ספר  יסודי  מנהל 

 נציג ועד הורים על  יסודי  
 נציג ועד הורים יסודי 

 חמישה חברי מליאה.  
 

 הצבעה:
 12 –בעד 
   1  -נגד 

   0  –נמנע 
 

 
 הוחלט:

לאשר את הרכב ועדת החינוך המוצע וכי בחירת חברי המליאה כנציגים בועדת חינוך תועלה בישיבת  
 המליאה הקרובה. 

 
 
 ת :נציג המליאה בועדת הנחו. 6
 
 

 29  מס'  ה מליא
 

בעקבות ההתפטרות של חבר המליאה עמי הולנדר מועדת ההנחות הציגו  את מועמדותם גדעון אליאסף  
 ואבי כהן.  

 
   8  -הצבעה בעד מינוי של גדעון אליאסף

   5 -הצבעה בעד מינוי של אבי כהן  
 

 הוחלט:
 לבחור בגדעון אליאסף כנציג מליאה בועדת הנחות.  

 
 
 
 
   סגן ראש המועצה מאיר דור כממלא מקום יו"ר הועדה לתכנון ולבניה.  מינוי.  7
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 הצבעה:     
   11 –בעד     
   1  –נגד     
   0 –נמנע     
 מאיר דור לא השתתף בהצבעה.     
 

 הוחלט:
 לבחור במאיר דור כממלא מקום יו"ר הועדה לתכנון ולבניה.  

  
   
 
 
 ועדת בטחון:  . 8
  

 בחור בנמרוד פלג קב"ט המועצה כנציג המועצה בועדת בטחון של המועצה.  הצעת ראש המועצה ל
 

 הצבעה: 
   13 –בעד 
 0 –נגד 

   0  –נמנע 
 

 הוחלט:
 לבחור בנמרוד פלג כנציג המועצה בועדת בטחון.  

 
 
 :  בחירת חברים בדירקטוריוני המועצה. 9
 
 

 החלטה   נמנע  נגד   בעד  דירקטור בחברה   ישוב   שם 
 לאשר 2 0 11 הכלכלית   כפר נטר   יעל ברימר  
 לאשר  1 0 12 תשתיות ביוב  בית יהושע   אורי קינן  

 לאשר  1 0 12 מחזור מים וקולחין   חרוצים   עופר יורוקסל   
 לאשר  0 0 13 תשתיות ביוב   רשפון   אהרון מינקובסקי 

 
 29  מס'  ה מליא

 
 המועצה.   משה אליעד/בצרה לא עלה להצבעה מכיוון שאינו מתגורר בתחומי 

 
 

 ₪.   20,000ע"ס   711. תכנית חינוכית לצמצום היטל הטמנה + אישור תב"ר מס'  10
 

 הצעת החלטה:     
 . 711לאשר את הפעלת התכנית ותב"ר מס'      
 

 הצבעה:     
   10 –בעד     
   0  -נגד      
   1 –נמנע     
 
 
 הוחלט:   

 לאשר את הצעת ההחלטה.  
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 רייבר רשמה: הילה ט
 19:15הישיבה הסתיימה בשעה: 

 
 בכבוד רב ,                                                                                         
 אלי ברכה                                                                                          

                                                                                                                                                    ראש המועצה                                                                                        


