
 

 

 
 פרוטוקול

 9שלא מן המניין מס' המועצה  מליאתמישיבת 
 16:00בשעה  21/01/2018ראשון  ביום  התקיימה אשר

 המועצה בשפיים במשרדי
 
 

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור , סגן ראש המועצה
 
 

 הגיע/ה יישוב  חבר/ה מליאה 
 + אודים יוסי גבעון

 + געש ברק בן אריה
 + בית יהושע יוסי תאט
 + בני ציון יוסי הס

 + בצרה יואל פירסט
 + רשפון רמי דור
 + גליל ים בן הטה
 + תל יצחק פבלו לם
 + חרוצים   אנדי וולף
 - כפר נטר אורן שני

 + ארסוף קדם דני מנהיים
 + יקום דרוקמרים 

 - ארסוף 
 
 
 

 :מוזמנים
 המועצה  מנכ"ליתהילה טרייבר ,

 פניםאורלי רזניקוב, מבקרת 
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה 

 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
 

 :על  סדר היום
 בחירת יועץ משפטי  .1

 חלופת בית עלמין  .2
 



 

 

 בחירת יועמ"ש
ראש המועצה סקר את תהליך בחירת היועמ"ש. המכרז בוצע בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד 

מועמדים שנבדקו ע"י יועץ משפטי חיצוני שנשכר לצורך ליווי ההליך. כפי שדווח  XXהפנים, היו 
מועמדים סופיים מהם נבחר היועץ המשפטי גדי טל שמשמש גם  2במליאה קודמת הועדה המליצה על 

 העירוני של המועצה.כתובע 
 הצבעה?

 

 :עדכונים .1
של המועצה בוועדת הגבולות מול נתניה, עלתה הסוגיה של העברת  תחלוקת הכנסות: בהמשך להשתתפו
 הארנונה ממרכז גרנד נטר לנתניה. 

 :לקחו חלק בדיון
 דני מנהיים, פבלו לם, יואל פירסט, יוסי גבעון ,סגן ראש המועצה

  :התנהל דיון סביב
ל בדיקה כלכלית מקיפה על הנזקים הכלכליים של המחסור בארנונה מהמרכז, והעלאת הנושא כדאיות ש

 להתייחסותו של משרד הפנים
 

 : הצעת החלטה
 לבדוק מודל כלכלי לבקשה לועדת חלוקת הכנסות לאור  הפגיעה מהעברת  "גרנד נטר" לנתניה.

 : הצבעה
 פה אחד

 :החלטה
 לקבל את הצעת ההחלטה

 

  חלופת בית עלמין:  .2
ראש המועצה הסביר כי בהמשך לעדכונים הקודמים היתה התקדמות נוספת בנושא חלופת בית העלמין. 

דונם שממוקם בשטח שסמוך לחוות רונית ויהפוך למרכז תחבורה, מרכז  200הפתרון המוצע, כולל מעל 
 תעסוקה ובית העלמין. 

 
 : לקחו חלק בדיון

 , יוסי תאט, יוסי גבעון, דני מנהיים, ברק בן אריה, יוסי הס, יואל פירסט, פבלו לם
 ראש המועצה, סגן ראש המועצה 

 
 : התנהל דיון סביב

משמעויות החלופה המוצעת. השטח המדובר הוא כיום שטח חקלאי של קיבוץ שפיים. במידה וחלופה זו 
תקבל את כספי הארנונה  תאושר, ותקודם, שפיים תקבל פיצוי מהמדינה בגין הפקעת השטח והמועצה

 מהמתחם. 



 

 

 
 חוף השרון –אזור נופש מטרופוליני רעננה 

ראש המועצה עדכן כי בועדת התנגדויות לתכנית הביע יחד עם מהנדס המועצה את עמדת המועצה לפיה 
יש להשאיר את השטחים החקלאיים לחקלאים ולא להפכם לאזורי טיולים וכי יש להגדיר במסגרת 

 ולות אזורי התעסוקה ולא להשאיר את הנושא לבדיקות ועדת גבולות בעתיד. התכנית גם את גב
 

 לקחו חלק בדיון:
 אלי ברכה, מאיר דור, יוסי הס, יואל פירסט, פבלו לם

 
 התקיים דיון סביב:

 משמעות הגדרת אזורי תעסוקה, אפשרויות הפיתוח הניתנות לחוף השרון
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