
 

 

 

 6פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 

 16:30בשעה:  24/3/2019אשר 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  מרים דרוק 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר  

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  

 , יועץ משפטיעמיחי ויינברגרעו"ד 
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

 יערה שטולברג, עובדת סוציאלית קהילתית

 מתנדב במרכז הגישור – דן בידנר

 על סדר היום: 

 תקציבי ועדים   .1
 תכנית מתאר כוללנית  .2
 אישור מורשה חתימה לטובת כרטיס חכם לרבנות  .3
 ועדת איכות הסביבה  –מינוי עדי רוזנטל כנציג ציבור  .4
 גידול קנאביס .5
 4+5אישור פרוטוקולים מליאה מס'  .6
 תב"רים .7

  



 

 

 

 הסרת נושא מסדר היום:  

מנהל התכנון ביקשו להשתתף בהצגת הנושא, ולכן יתואם מועד   -תוכנית מתאר כוללנית  

   יתנהל הדיון בהשתתפותםחדש בו 

 הצעת החלטה:

 להסיר את הנושא תכנית מתאר כוללנית מסדר היום 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 הוספת נושא לסדר היום: 

 וג של המועצה הצגת מרכז הגישור והדיאל

 הצעת החלטה:

 לסדר היום  : הצגת מרכז הגישור והדיאלוג של המועצהלאשר את הוספת הנושא

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 הצגת מרכז הגישור והדיאלוג של המועצה:  .1
,  דן בידנרוומרכזת את פעילות מרכז הגישור  יערה שטולברג, עובדת סוציאלית קהילתית

   בחרוצים. גפןבמרכז  שפועלמגשר מתנדב במרכז, הציגו את פעילות המרכז 

המוסמך בגישור ומתמחה מזה שנים רבות עו"ד יוני נפתלי  הליווי המקצועי הוא של

 בתחום זה. 

במגוון מתמחים עברו בדרכה ופרקטיקום ו המרכז המורכב ממתנדבים בלבד אשר 

 חינוך, סכסוכים עסקיים ועוד.  סכסוכי שכנים, תחומים: סכסוכים במשפחה, 

בקרב עובדי  מזכ"ל המועצה ציינה כי המועצה פועלת להטמעת השפה הגישורית 

 המועצה ובבתי הספר.  

 

 לקחו חלק בדיון:  

שוקי ארליך, שרון רומם, תמנה שמאלי, אנדי וולף, מירב קורן, צילי סלע, אורלי עמיר,  

 מזכ"ל המועצה  

 :התנהל דיון בנושא

במצגת המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, מוצגים מגוון תפקידי  

 המרכז. 

הדיון התעמק בתפקידיו השונים ובין היתר, בהיבטים הכלכליים של אחזקתו.  •

מיועד לליווי של עו"ד נפתלי, עבור פרסום המרכז לתושבים עיקר התקציב 

 במדיות מגוונות, ואחזקת המרכז. 

מטרת  עבור השירות.  משלמים סכום סמליהמבקשים להשתתף בתהליך  •

 שתתפים בהליך. התשלום הסמלי היא לייצר מחויבות של המ

הליך הגישור הינו הליך עם תוקף משפטי כאשר שני הצדדים מסכימים להגישו   •

 לבית המשפט ואז הוא מקבל תוקף של פסק דין. 



 

 

ארנונה, רישוי עסקים,  -הגישור אינו רלוונטי במקרים של סוגיות סטטוטוריות ) •

 דרךהמרכז מקבל פניות בכל אך יכול לגשר בין ובתוך הוועדים. תכנון ובניה( 

   ומנתב לגורמים הרלוונטיים במועצה או מחוצה לה.

 חברי המליאה התבקשו לעזור בהפצת המידע על פעילות המרכז  •
 

 תקציבי ועדים:   .2

גזברית המועצה הציגה את תקציבי הישובים שהגישו המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים  

 שטרם הוגשו למועצה חסרים התקציבים של בני ציון, שפיים וגעשחלק בלתי נפרד ממנו. 

 

 :  לקחו חלק בדיון 

מזכ"ל מירב קורן, צילי סלע, שוקי ארליך, אורלי עמיר, תמנה שמאלי, שרון רומם, 

 המועצה גזברית המועצה 

 התנהל דיון בנושא: 

ההבדלים בין התקציבים של הישובים השונים והקושי בהשוואה נכונה ביניהם, בעיקר  

מפני שכל ישוב מתמקד בתחומים אחרים. בכל אופן, מצורפת טבלה המרכזת את 

 התקציב של כל הישובים שהגישו, ובה ניתן לראות את ההבדלים בין הישובים השונים.  

 גזברית המועצה הסבירה, כי כיום מרבית הישובים מנהלים תקציב מאוזן.  

שנועד מזכ"ל המועצה ציינה כי בקדנציה הנוכחית, החלה המועצה לקיים פורום גזברים  

לה של הגזברים מהישובים השונים זה עם  לשיתוף פעוולסייע בהתנהלות כספית נכונה, 

עלתה שאלה לגבי תעריפי מים וההכנסות מהם. מזכ"ל המועצה הסבירה, כי זה. 

ודות החקלאיות לספק מים  תעריפים אלה נקבעים על ידי רשות המים שנתנה סמכות לאג

 ביישובים.  

 הצעת החלטה:

 לאשר את תקציבי הישובים: 

  ח" אש 2,948 אודים

  ח" אש 1,899 ארסוף

  ח" אש 3,511 יהושע בית

  ח" אש 2,963 בצרה

  ח" אש 1,200 ים גליל

  ח" אש 2,171  חרוצים

  ח" אש 1,702 יקום

  ח" אש 5,834 נטר כפר

  ח" אש 3,929 רשפון

 ח" אש 1,327 יצחק תל



 

 

 :  הצבעה

   11בעד: 

 0נגד: 

  1נמנע: 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 מינוי דירקטורים:   .3

 המועצה מבקשת למנות את הדירקטורים הבאים:  

קדנציות ברצף ולא   2קולחי השרון במקום משה רומם שכיהן  לדירקטוריון  –עידן שחם  

 ניתן להאריך את הכהונה פעם נוספת.  

 חוף השרון   –לדירקטוריון בית החינוך המשותף   -עמית בר קמה

 חוף השרון –לדירקטוריון בית החינוך המשותף  -אדם סגל

 איכות הסביבה  תנציג ציבור בוועד –עדי רוזנטל 

פרטי הדירקטורים ואישור מליאת המועצה יועברו למשרד הפנים לקבלת אישור הועדה 

 לאישור כשירות מינויים בתאגידים העירוניים 

 

 הצעת החלטה:

 קטוריון קולחי השרון  לדיר –עידן שחם לאשר את המינויים: 

 חוף השרון   –לדירקטוריון בית החינוך המשותף   -עמית בר קמה

 חוף השרון –לדירקטוריון בית החינוך המשותף  -אדם סגל

 איכות הסביבה  תנציג ציבור בוועד –עדי רוזנטל 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 : 4אישור פרוטוקול מליאה מס'  .4

 הצעת החלטה:
  4לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 

 :  הצבעה
 11 :בעד
 0נגד: 

  1נמנע: 
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 



 

 

 תב"רים:  .5

  

 מס'     
 תב"ר

תקציב  
 מאושר 

תקציב   הקטנה הגדלה 
 לאישור 

מקורות 
 מימון

מהות  
 השינוי  

  הצבעה 
 החלטה 

תב"ר   1
 חדש:

תשלום 
פיצויים  

לפי  
סעיף  
197 

   865  -     
10,000,000  

   
10,000,000  

מימון:   
 מלוות 

תב"ר  
 חדש 

בעד: 
11 
1נגד:   

0נמנע:   

 
לאשר  
את 

 התב"ר  

תב"ר   2
 חדש:
ציוד  

הצלה 
ובטיחות  

2018  
)סככות  

 צל(

מימון:     45,154    45,154    866   
משרד 
 הפנים  

תב"ר  
 חדש 

פה 
  אחד

 
לאשר  
את 

 התב"ר  

תוספת   3
אגף 

ושיפוצים  
 במועצה

   831    
3,000,000  

מימון:     5,200,000    2,200,000
קרנות 
 מועצה 

עדכון   
 תב"ר  

פה 
  אחד

 
לאשר  
את 

 התב"ר  

סימון    4
כבישים 
 במועצה 

   750    
1,348,471  

מימון:     1,498,471    150,000
קרנות 
 מועצה 

עדכון   
 תב"ר  

פה 
  אחד

 
לאשר  
את 

 התב"ר  



 

 

 :גידול קנאביס .6
מזכ"ל המועצה הסבירה כי חברת יכין חק"ל הגישו בקשה לדיון במועצה לגבי גידול של  

טחים שלהם הנמצאים בשטחנו. חברת יכין חק"ל מעוניינים להגיש בקשה קנאביס בש

למשרד הבריאות על מנת לקבל רישיון, וכחלק מתהליך זה, הם זקוקים לאישור עקרוני  

 של המועצה לצורך זה. 

כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד  

דובר בתהליך ארוך וקפדני, המורכב משלבים רבים, וממשוכות ממנו, ניתן לראות כי מ

רבות שיש לצלוח עד לקבלת אישור לגידול. כמו כן, ניתן לראות את תהליך קבלת רישיון  

 העסק בנספח המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 לקחו חלק בדיון:  

רב קורן, צילי סלע, אורלי עמיר,  שוקי ארליך, שרון רומם, תמנה שמאלי, אנדי וולף, מי 

, יועמ"ש גילי בן יקר, דני מנהיים, פבלו לם, בר בן אריה,  ראש המועצה, מזכ"ל המועצה

 המועצה 

 התנהל דיון בנושא:

העובדה כי בחוזר מצוין   משמעויות גידולי קנאביס, הרגולציה הקיימת היום של התהליך,

ים בכך, בשטחו. יכין חק"ל פנו למועצה  שהועד המקומי, נותן אישור למגדלים המעוניינ

 שעוליםחששות  החברים דנו בלאשר זאת מפני ששטחיהם אינם נמצאים בישוב כלשהו. 

ממשמעויות של גידול שעלול לשמש כפוטנציאל לגורמים עברייניים להשתלטות/ גניבה, 

 ועל המשמעויות של התוויית מדיניות מועצה בנושא זה.

כי בשלב זה, אין למועצה מידע מספק על מלוא המשמעויות של  המסקנה הסופית היתה 

סף, מיועצים שאינם מתן אישור למגדלים, וכי חברי המועצה מעוניינים לקבל מידע נו

 לנושא. מייצגים גורם בעל עיניין 

 

 הצעת החלטה:

להמשיך ללמוד את נושא גידול קנאביס על משמעויותיו ולמצוא גורמים מקצועיים, שיציגו  

  את עמדותיהם למליאה 

 :  הצבעה

   9 -בעד

 0 -נגד

   2 –נמנע 

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 שמה: רעות חזן  ר
 19:00הישיבה הסתיימה בשעה:  

 

 

 אלי ברכה,

 ראש המועצה 

 


