פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 65
אשר התקיימה ביום ראשון  01/07/2018בשעה18:30 :
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
יוסי גבעון
ברק בן אריה
יוסי תאט
יוסי הס
יואל פירסט
רמי דור
בן הטה
פבלו לם
אנדי וולף
דני מנהיים
מרים דרוק
אורן שני
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מנכ"לית המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד גדי טל ,יועץ משפטי
אסנת צימרמן ,משקיפה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולי מליאה64 ,63 :
 .2אשרור מליאה טלפונית מס' 3
 .3ניצנים
 .4קביעת מודד
 .5יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים

יישוב
אודים
געש
בית יהושע
בני ציון
בצרה
רשפון
גליל ים
תל יצחק
חרוצים
ארסוף קדם
יקום
ארסוף
כפר נטר
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האצלת סמכויות "לאחזקת (או הפעלת) בית עלמין ומתן שירותי קבורה"
דיון על יועץ משפטי
תב"רים
עדכונים
נושאים שלא עלו:
פרוטוקול מליאה מס' 63

 .1דיון על המשך העסקת יועץ משפטי:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי לבקשת היועץ המשפטי משרד גדי טל ,אנו מפסיקים את ההתקשרות
איתם כיועצים משפטיים .עו"ד גדי טל ימשיך להיות התובע במועצה .הכשיר השני במכרז היה משרד
ויינברגר ברטנטל – עו"ד עמיחי ויינברגר.
ההקלטה כובתה מפאת צנעת הפרט.
הצעת החלטה:
לאשר את החלפת היועמ"ש למועצה ,לעו"ד עמיחי ויינבגר
הצבעה:
פה אחד
הצעת החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .2יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי ,הרכב ועדת הבחירות שנבחרה במליאה מס'  64כלל  3חברים .בשל החשש
מלוחות הזמנים הצפופים והצורך בקוורום על מנת לקיים את הישיבות אנו מבקשים לעבות את ההרכב
ולמנות  2חברים נוספים.
כמו כן ,יש למנות יו"ר לועדת הבחירות.
היו"ר המוצע – אבנר פוקס
חברי הועדה המוצעים:
רוני בוכמן /קיבוץ שפיים
רוית ישראלי  /בצרה
מינוי יו"ר לאישור:
אבנר פוקס – יו"ר ועדת הבחירות
הצעת החלטה:
א .לאשר את הגדלת הרכב ועדת הבחירות ל 5-חברים
ב .לאשר את רוני בוכמן ,ורוית ישראלי כחברי ועדת הבחירות הנוספים

ג .למנות את אבנר פוקס כיו"ר ועדת הבחירות
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .3האצלת סמכויות "לאחזקת (או הפעלת) בית עלמין ומתן שירותי קבורה":
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בעבר אישרה מליאת המועצה את האצלת סמכויות הטיפול בבתי עלמין
ליישובים .כאשר הנוסח התייחס ל"טיפול" .כעת משרד הפנים דורש פירוט של הסמכות בנוסח כדלקמן:
"לאחזקת (או הפעלת) בית עלמין ומתן שירותי קבורה" .לפיכך נדרשת הסכמת המליאה להאצלת
הסמכות כמפורט לכלל היישובים במועצה.
הצעת החלטה:
לאשר האצלת סמכויות לאחזקת (או הפעלת) בית עלמין ומתן שירותי קבורה לכל היישובים בחוף
השרון.
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
 .4אשרור מליאה טלפונית מס' :3
לאשר את פרוטוקול מליאה טלפונית מס'  3בנושא התקשרות ללא מו"מ לפיתוח גני בצרה
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 3
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .5אישור פרוטוקולי מליאה:64 ,63 :
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' .64
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 64
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה

 .6ניצנים:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בחודשים האחרונים נעשה פיילוט של התוכנית ,ועל מנת להמשיך על מנת
להמשיך ולקדם את פרוייקט "ניצנים" בפעילויות נוספות גם בישובים ,על פי ההסכם יש לגייס למועצה
את העובדת המלווה את התהליך בהיקף של  60%משרה.
הצעת החלטה:
לאשר גיוס למשרה ייעודית של רכזת פרוייקט "ניצנים" בהיקף משרה של 60%
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .7קביעת מודד:
מנכ"לית המועצה הסבירה את נוהל קביעת המודד לפני בחירות במועצה  .המודד הינו המפתח לקביעת
כמות הנציגים מכל ישוב במליאה .בבחירות הקודמות המודד היה .750
המודד מבוסס על כמות התושבים בעלי זכות ההצבעה בפועל ,ומפני שטרם פורסם פנקס הבוחרים
הרשמי ,קביעת המודד  900מתבסס על כמות התושבים הידועה לנו כעת.
המודד כפוף לאישור שר הפנים
לקחו חלק בדיון:
יוסי הס ,יוסי תאט ,יואל פירסט ,ראש המועצה ,מנכ"לית המועצה
התנהל דיון סביב המשמעות של המודד על מספר חברי המליאה.
הצעת החלטה:
לאשר מודד של  900בבחירות שיתקיימו באוקטובר 2018
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לקבל את הצעת ההחלטה
 .8עדכונים:
מתחם ציבורי חוף השרון – ראש המועצה עדכן את הנוכחים כי התקיימה פגישה עם נציגי מנהל התכנון
במחוז על תכנון תב"עי של המתחם הציבורי שהמועצה מעוניינת להקים בעתיד באזור המתח"מ העתידי.
באותה פגישה הביע מהנדס הועדה המחוזית שלתפיסתו נדרש גם מרכז מסחרי בסמוך למתח"מ .נקבעה
פגישה עם נציגי המחוז לסיור באזור ,ופגישה עם מנהל התכנון הארצי לבחינת ייעודיי הקרקע בכל
משולש זה (כ 500-דונם)
תב"ע לציפוף חרוצים – הוחלט שהמועצה תקדם את התכנית.

חממה חקלאית – ראש המועצה עדכן את הנוכחים כי הובהר למועצה ולנווה הדסה שרק המועצה יכולה
להפעיל מוסד מסוג זה .נווה הדסה הביעו את נכונותם להקצות את שטח האדמה  ,אבל הפרטים עוד לא
ידועים עד הסוף והמועצה טרם קיבלה החלטה סופית.
לקחו חלק בדיון :יואל פירסט ,יוסי גבעון ,יוסי הס ,דני מנהיים ,מרים דרוק ,ראש המועצה ,מנכ"לית
המועצה,
התנהל דיון:
על המשמעויות ,הצורך בשיתופי פעולה עם מועצות שכנות ,הערך המוסף של מוסד כזה בתחומי חוף
השרון  ,העלויות הכספיות.
סוכם כי תימשך בדיקה מקיפה להבנת משמעות ההחלטה להקים חממה חקלאית בתוך המועצה
 .9חבר המליאה יוסי הס ביקש להעלות מספר נושאים לדיון במליאות הבאות :
 .1אישור תוכניות בשטחים ציבוריים לאגודות ולגופים פרטיים
 .2דיווח על המתקן ביוב בארסוף
 .3עדכון לגבי כביש השירות המזרחי
ראש המועצה ענה על הסוגיה השלישית והסביר כי ,מתוך הבנה שביטולו ,בעקבות שדרוג כביש 2
ייצר לחצי תנועה אדירים בכבישי השירות הנותרים לנוסעים ממערב למזרח ולהפך .לקחה המועצה
על עצמה להתחיל את התכנון התב"עי לתוואי חדש לכביש זה .כיום ,משרד התחבורה מכיר בבעיה
באזור והמועצה בתהליך של העברת התכנון והביצוע אליהם .המועצה נמצאת בקשר עם המשרד
בנושא זה.
כביש  531לכיוון דרום  .אמור להיפתח לפני החגים.
 .10ארכה למכרז אכיפה:
מנכ"לית המועצה עדכנה כי המכרז כבר פורסם אך נדרשת ארכה של כחודשיים עד חודש ספטמבר על
מנת לסיים את ההליך
הצעת החלטה:
לאשר ארכה של חודשיים בהתקשרות עם חברה מילאון
הצבעה :
פה אחד
הוחלט :
לאשר את הצעת ההחלטה

 .11ארכה לנוהל היועצים:
מנכ"לית המועצה הסבירה לנוכחים כי אומנם הנוהל פורסם  ,ונערכה בדיקת הפונים נבדק אך בשל
החלפת היועץ המשפטי הנושא מתעכב והמועצה מבקשת עוד חודשיים להסדרת ההליך באופן סופי .
הצעת החלטה:
לאשר ארכה של חודשיים לתחילת העבודה על פי נוהל יועצים
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
רשמה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה19:15 :

