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     16מס' פרוטוקול מליאה 

 16:30בשעה:  23/02/2020אשר התקיימה ביום ראשון 

 במשרדי המועצה בשפיים 

 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה  יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי

 + ארסוף קדם   מנהיים דני  

 - ארסוף  שוקי ארליך  

 + בית יהושע  צילי סלע 

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם

 + געש ברק בן אריה  

  + חרוצים  אנדי וולף 
 - יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 - רשפון  גילי בן יקר  

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי

   גיל שטרסברג, מנכ"ל החברת למחזור מים וקולחים 

 לא הגיעו:  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  

 
 על סדר היום: 

 
 ערבות להלוואה לחברה למחזור מים וקולחים   .1
 תקציב ועדים   .2
 דוח פעילות ועדים מקומיים  .3
 עדכון מדיניות רוכלות   .4
 עדכון מורשי חתימה בגני בצרה  .5
ביטול הליך קול קורא ל"שירותי ייעוץ אומנותי לפסטיבל המוזיקה" ואישור התקשרות  .6

 באמצעות מו"מ 
 תב"רים .7
 עדכונים   .8
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 לסדר היום: ים הוספת נושא

 חרוצים, וארסוף -הצגת דוחות כספיים וועדים מקומיים

  1, ושלא מן המניין מס' 12אישור פרוטוקולים מליאה מס' 

 הגדלת חוזה נועם ליבנה 

 הצעת החלטה:

 חרוצים, וארסוף  -הצגת דוחות כספיים וועדים מקומייםים: להוסיף לסדר היום את הנושא

  1, ושלא מן המניין מס' 12אישור פרוטוקולים מליאה מס' 

 ההגדלת חוזה נועם ליבנ

 הצבעה:  

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 :  ערבות להלוואה לחברה למחזור מים וקולחים. 1

היקפי  גיל, מנכ"ל החברה למחזור מים וקולחים, הציג מצגת קצרה על פעילות החברה  

המצגת שהוצגה ומהווה חלק בלתי נפרד  . רצ"ב הפעילות, אופן העבודה בחברה ועוד

 מפרוטוקול זה.  

 לקחו חלק בדיון:  

פבלו לם, אורלי עמיר, גילי בן יקר, ראש המועצה, סגן ראש המועצה,  צילי סלע, מירב קורן, 

 מזכ"ל המועצה  

 התנהל דיון בנושא: 

. המשמעויות הכלכליות של ההלוואה הנוכחית, התכנון התקציבי של החברה לאורך השנים

  הקובעת תעריף מקסימלי.  דובר גם על כך שמי שקובע מה תעריף המים הינו רשות המים

שלא להעלות את התעריף למקסימום שהרשות מתירה, מתוך  , בשלב זה, החברה בוחרת

 נדרש לשמור על איזון בין צורכי החקלאים, לצרכי החברה.  החלטה כי 

 כמו כן, דובר על האפשרות של חיבור של שאר הישובים במועצה למאגר. 

 הצעת החלטה: 

 לאשר ערבות של המועצה לחברה למחזור מים וקולחים 

 הצבעה: 

 פה אחד  

 החלטה:

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 תקציב וועדים:  . 2

ת תקציבי הוועדים שהגישו: פרט לארסוף, געש ויקום, המצורפים  מזכ"ל המועצה הציגה א

התקציבים משקפים כי אין הבדל משמעותי בין  לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 התקציבים של שנה שעברה. 
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 הצעת החלטה: 

 .  2020לאשר את תקציב הוועדים לשנת 

 הצבעה:  

 פה אחד

 החלטה:

 לאשר את הצעת ההחלטה 

  דוחות פעילות וועדים מקומיים:. 2

ארסוף ואודים, שלא הוצגו במליאה  –מזכ"ל המועצה הציגה את דוחות הוועדים המקומיים  

 הקודמת, המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  

 עדכון מדיניות הרוכלות: . 2

מזכ"ל המועצה הציגה את מדיניות הרוכלות שאושרה זה מכבר במליאת המועצה. מטרת 

המדיניות היתה לאפשר מכירה של תוצרת חקלאית לחקלאים. אך פסיקה של מנהל התכנון 

 והבנייה, קבע כי אין אפשרות למכירה שכזו בשטחים חקלאיים.  

 מצורף הנוהל שעודכן על פי ההנחיות החדשות.  

 

 ה: הצעת החלט

 לאשר את מדיניות הרוכלות המעודכנת 

 הצבעה:  

 10 -בעד

 0 -נגד

 1 -נמנע

 ביטול הליך קול קורא ל"שירותי ייעוץ אומנותי לפסטיבל המוזיקה"  .3
 :  ואישור התקשרות באמצעות מו"מ

מזכ"ל המועצה הסבירה כי בוצע הליך קול קורא להתקשרות עם יועץ אומנותי לפסטיבל 

המוזיקה של המועצה, למכרז ניגש מציע אחד שהגיש את ההצעה לאחר המועד האחרון  

 להגשה, ולכן הצעתו נפסלה. 

כעת, מבקשת המועצה אישור לביטול הליך קול קורא, ויציאה למו"מ עם הספק היחיד לאור  

 ה שאין מציעים נוספים.  העובד

 הצעת החלטה: 

לאשר ביטול קול קורא לשירותי ייעוץ אומנותי לפסטיבל המוסיקה, ואישור התקשרות 

 באמצעות מו"מ  

 הצבעה: 

 פה אחד  

 החלטה:

 לאשר את הצעת ההחלטה 
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 עדכון מורשי חתימה בגני בצרה: . 4

שאושר זה מכבר, בגני בצרה, מזכ"ל המועצה הסבירה כי בהמשך לאישור מורשי החתימה 

יוצאת לחופשת לידה, מגן אורן ש הגננת אלכסנדרה אסף-כעת יש לאשר החלפה של  

  : ליאת גבלן ממלאת מקומה

 

 הצעת החלטה: 

 לאשר הרשאת חתימה לליאת גבלן ממלאת מקום בגן אורן בבצרה   

 הצבעה: 

 פה אחד  

 לטה:הח

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 עדכון חוזה התקשרות עם נועם ליבנה: . 5

יצאה המועצה עם תוכנית לרחבת מגרש החנייה   2014סגן ראש המועצה הסביר כי בשנת 

תוכנית חוף השרון. התוכנית תוקצבה גם על ידי משרד התחבורה.  החינוך המשותףשל בית 

המנהרה של שפיים.  לאור העובדה שהיתה תוכנית להזיז את  –עצרה את הביצוע  15תת"ל 

גדל בית הספר באופן משמעותי, ונדרש עדכון של התוכנית. כעת מאז התוכנית המקורית 

 ך העבודה. מהסכום המקורי לטובת המש 25%נדרשת הגדלה של עוד 

 הצעת החלטה: 
 עם נועם ליבנה.   מהחוזה המקורי 25%ב  לאשר את הגדלת החוזה

 הצבעה:  
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 
 דוח פעילות וועדים מקומיים:  . 6

את דוחות הפעילות של הוועדים המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים  מבקרת המועצה הציגה 
כזכור, בעקבות מאחד מדוחות הביקורת של המבקרת, עלה הצורך  חלק בלתי נפרד ממנו. 

בבדיקת פעילויות הוועדים המקומיים מבחינת ניהול תקין שלהם: הגשת תקציב בזמן, קיום  
 ישיבות כפי שנדרש, מינויים תקצוב ועוד.  

 : דיון בנושא התנהל
 משמעויות האפשרות של הצטרפות חברי מליאה לישיבות וועדים מקומיים אחרים.  

 :  לקחו חלק בדיון 
ראש המועצה, מזכ"ל המועצה, מבקרת צילי סלע, אורלי עמיר, שרון רומם, תמנה שמאלי, 

 המועצה 
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 תב"רים:. 7

 

 
 : 1המניין מס' ושלא מן  12אישור פרוטוקולים מליאות מס' .8

 הצעת החלטה: 
   1ושלא מן המניין מס'  12מליאה מס'  -לאשר את הפרוטוקולים

 הצבעה:  
 פה אחד

 החלטה: 
 לאשר את הצעת ההחלטה 

 
 

 רשמה: רעות חזן  
 19:20הישיבה הסתיימה בשעה:  

 

 

 אלי ברכה,

 ראש המועצה 


