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 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 יקום  –עידן שחם  אודים   –סימן טוב יצחק 

   יקום  –נועם לירון  אודים    -גדעון אליאסף 
 שפיים   –אשר שליין  ארסוף   –כי בלהה מרד

   שפיים –הדר ליוואי  בית יהושע   –יוסי תאט 
 בצרה   –תומי שני     בית יהושע  –מיכאל חרובי 

 בצרה   –ראובן לוין  בני ציון   –יוסי הס 

 חרוצים   –כהן אבי  געש   –ערד סלוצקי 
 חרוצים    –אנדי וולף  געש  –שלמה ניימן 
 תל יצחק  –פבלו לם  גליל ים   –אלון שופט 

 תל יצחק   –אברהם אזולאי  כפר נטר   –עמי הולנדר 
כפר נטר   –נוגה פז    

רשפון   –רמי דור    
  
  
 

 :מוזמנים
 המועצה הילה טרייבר, מזכיר

 דורון כהן , גזבר המועצה  
 אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה

 יועץ משפטי   ישראל נשבןעו"ד  
 ף תכנון סביבתי.  שח  –אבי נוביק, אפרת אלימלך 

 אד' ארז לוטן 
 

 לא הגיעו:
 

 ארסוף קדם.  –, דני מנהיים רשפון –בני ציון, הנרי צימרמן  –שי שילר 
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 תוספת לסדר היום:  .1

 
 אישור העסקה בחוזה בכירים לעוזר ראש המועצה לתחום נוער וצעירים.

 
 

 
 הצבעה:

 18-בעד 
   1–נגד 

 1–נמנע 
 

 הוחלט:
 לעלות לסדר היום.  

 
 
 
 
 

 מחוץ למניין. 5ומליאה מס'   -מיום ה  38אישור פרוטוקול מליאה  .2
 
התקיים דיון בניסוח הפרוטוקול בנושא הקמת ועדה לבחירת יועץ משפטי, הוחלט כי הנושא יעלה שוב     

 ומיקוד של הנושא. לשם  הבהרה  
 

   38ול מס' הצבעה לאישור פרוטוק 
 

   19-בעד 
 1 –נגד 

   2  –נמנע 
 

 הוחלט: 
 לאשר את הפרוטוקול. 

 
 שלא מן המניין:   5הצבעה לאישור פרוטוקול מס' 

 
 13-בעד 
   3-נגד 

   4 -נמנע
 

 הוחלט: 
 לאשר את הפרוטוקול.  
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 :למליאה הבאהקביעת סדר יום  .3

 
                

 הערות   הוחלט   נמנע   נגד    בעד  נושא 
  לאשר   1  21 תכניות מחלקת חינוך  
דיון משותף של חברי  

המליאה  עם ועדי  
 הישובים  

חברי המליאה יוזמנו     -  
לישיבת פורום ועדים  

 בספטמבר. 
תפקוד ועדת מכרזים  

והצעה להחליף את יו"ר  
 הועדה  

 הצעתו של עמי הולנדר  

6  4 -    

דיון בנושא היטלי  
השבחה לשימושים  

 ורגים  ח

19 2 -   

דיון בנושא ועדת  
המכרזים במסגרת דיון  

הצעתו    –בדוח הביקורת 
 של ראש המועצה  

  לאשר   -  2  9

השלמת הדיון בנושא  
היועץ המשפטי לצורך  

 הבהרה   

  לאשר   -  2    21

דיון בנושא עיתון  
 המועצה  

  לאשר   -  3   14

 
 

 
 
 
 
    דיון בנושא דוח ביקורת במוסדות החינוך: . 4
 
 

אבי כהן, עמי הולנדר,נוגה פז , מיכאל חרובי, מזכיר המועצה ,   מאיר דור , לקחו חלק בדיון: אלי ברכה, 
 קב"ט המועצה. 

 קב"ט המועצה הציג את דוח הבטיחות של מוסדות החינוך המצ"ב והינו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  
חיזוק בניינים ומכשירי שמתריעים על    38במסגרת היערכות לרעידות אדמה יש  שני פתרונות , תמ"א 

רעידת אדמה ברדיוס נרחב מספר שניות לפני הרעידה ומאפשרים להתפנות. קב"ט המועצה ממליץ לרכוש  
₪ לבית הספר התיכון שהוא מבנה החינוך היחידי במועצה בעל שתי   27,000 -מכשיר כזה בעלות של כ 

 קומות.  
 המכשיר, האפשרות והמשמעות הכספית לחיבור לכל הישובים.  התנהל דיון סביב מהות , אפקטיביות ועלות  

סגן ראש המועצה עדכן כי בהתאם להחלטת המליאה מתבצע דוח ביקורת על ידי מומחה ,הדוח יוצג  
 לחברים לכשהתקבל.  
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דיון התנהל  תנועה , חניה וחציית כבישים. ה דים אל בית הספר ,הכוונה לתחום של הגעת היל  -מעבר לגדר
המוצע ע"י קב"ט המועצה בבית ספר וייצמן ) סגירת הכניסה עם מחסום(.  האפקטיביות של הפתרון  סביב 

הועלתה טענה כי הפתרון המוצע יוצר בעיות אחרות ולא לוקח בחשבון כי ילדי בית יהושע לא זכאים  
 להסעה.  

צה , גנים פרטיים אינם בתחום  בדיקת גני ילדים שבאחריות המועקב"ט המועצה הבהיר כי בסמכותו 
 סמכותו.  

נושא האזבסט מטופל .במקומות בהם מתגלים שברים מבוצעת החלפה. הוצע כי המועצה   –גגות אזבסט 
 תבצע סקר לגבי אזבסט במוסדות החינוך ותחליף את כל הגגות על חשבונה.  

 
 
 
 : אישור חוזה בכירים לעוזר ראש המועצה לתחום נוער וצעיריםדיון בנושא  .5

 
לקחו חלק בדיון: אלי ברכה, אבי כהן, נוגה פז, יוסי הס, עמי הולנדר, גדעון אליאסף, מיכאל  

 חרובי, תומי שני, מאיר דור, אנדי וולף, מזכיר המועצה, גזבר המועצה.  
 

מזכיר המועצה הציגה את הצורך ביציאה למכרז ולאישור המשרה, מכיוון ששלום דגן מנהל  
וון שהמועצה מתכננת לעבות את פעילויות המוצעות לנוער יש צורך תנ"ס פורש לגמלאות ומכי 

בשדרוג התחום כולו, כולל הפונקציה שתרכז אותו.  המשרה המוצעת היא בחוזה בכירים 
 משכר הבכירים במועצה.  40%והמקסימום לתשלום הוא 

הובא לידיעת הנוכחים כי בשלב זה מועסק אליעד וייסמן במועצה כיועץ לתחום הנוער וכי  
בפניו האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד. ועדת הבחינה    המועצה יוצאת במכרז וקיימת

 ועדה חיצונית שמורכבת מנציגי משרדים ממשלתיים.  שתבחר את המועמדים היא  
 

ויות שכר הבכירים, פעילויות המועצה בתחום הנוער  התקיים דיון : עלות השכר עד כה, על
והתרבות, פעילויות תנועות הנוער בישובים, הצורך בשיתוף כלל ילדי המועצה והצורך בתכנית  

 עבודה.  
 

 הצעת החלטה: 
 לאשר העסקת עוזר ראש המועצה לתחום נוער וצעירים בחוזה בכירים לפי חוזר משרד הפנים.

 
 הצבעה: 

   20 –בעד 
   1 –נגד 

 0 -נמנע
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 
 
 

 .   2009דיון בדוחות כספיים שנת  .6
 לקחו חלק בדיון:  

אלי ברכה, מאיר דור, יצחק סימן טוב, אבי כהן, נוגה פז, פבלו לם, נועם לירון, מזכיר המועצה,  
   גזבר המועצה, יועץ משפטי. 

שרד הפנים וציין כי למועצה אין שום אמירה  גזבר המועצה הציג את הדו"ח שבוצע ע"י רו"ח מבקר של מ
   לגבי דו"ח זה והדו"ח מובא לידיעה ודיון אך אין צורך באישור החברים.
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 רו"ח מכין שני דוחות : דוח כספי ודוח ביקורת.  
והדגיש כי    2009וח הרבעוני שהגשנו בדצמבר דומה לד הכספי  גזבר המועצה ההבהיר כי הדוח 

ספר נתונים שהם רלוונטים עבור המועצה כגון : העודף השוטף, תב"רים ונתוני ארנונה  יש מ
 שנמצאים בבדיקה ע"י הגזבר. 

התקיים דיון סביב: משמעות עריכת הדוח ע"י רו"ח של משרד הפנים, תביעות נגד המועצה  
 הרשומות בדו"ח, הערות הביקורת בדו"ח. 

ורת שדנה בדו"ח הוחלט כי ייצא מכתב למשרד מזכיר המועצה עדכנה כי בדיון בועדת הביק
הפנים ובו תפנה המועצה בבקשה  כי ליקויים הכתובים בדוח ואין באפשרות המועצה לתקנם  

 רטרואקטיבית כגון ליקויי תוכנה יימחקו מהדו"ח.  
 
 
 
 
 
 

 דיון תכנית אב לפסולת:  .7
 . בהשתתפות אבי נוביק מנכ"ל שחף תכנון סביבתי ואפרת אלימלך ממשרדו  

 הציגו את המצגת  המצ"ב שהינה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.                   
 
 

יוסי תאט, עמי הולנדר, אבי כהן, אברהם אזולאי, נוגה פז, אשר שליין, נועם   לקחו חלק בדיון:
 .  לירון,  מזכיר המועצה

 
קום מרכזי  קומפוסטציה משפחתית, קביעת מי: לבירור הפרטים שהוצגו במצגת התנהל דיון 

הפינוי בישובים, הובהר כי תעשה תכנית לכל ישוב בשיתוף הועד המקומי שלו, אמצעי הפינוי  
השונים, החסכון הכספי הצפוי, המצב ברשויות מקומיות אחרות, הניסיון והתקלות שנתקלו  

בהם, הדרכים למניעת ריחות רעים, הבעיתיות בפתרונות הקצה, מחירי הפינוי, השלב הבא של  
 ת מפורטת להפרדה במקור והאפשרות להוציא אותה בשלב זה לפועל.  תכני

 
 

 יון ואישור תכנית אב לשבילי אופניים.  ד .8
אד' התכנית ארז לוטן שהציג את המצגת המצ"ב והינה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול  בהשתתפות 

  זה. 
 

 שלמה ניימן.  עידן שחם, נועם לירון, אבי כהן, עמי הולנדר,לקחו חלק בדיון: 
 

התנהל דיון סביב סוגי השבילים המוצעים, צפי עתידי לביצוע השביל של מע"צ , התקנת נקודות  
של מי שתיה לנוסעים, מיקום השבילים ביחס למצוק החוף, העברת אחריות המועצה / הועדים  

בנושא של פגיעה ברוכבי אופניים, עלות ביצוע הפרוייקט, צפי לתחילת ביצוע, האופציה לשיתופי  
 ה עם הרכבת והמשמעות התכנונית של תכנית זו. פעול 

 
 הצעת החלטה: 

 לאשר את תכנית האב לשבילי אופניים. 
 

 הצבעה:
   אושר פה אחד.                  
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 החלטה:
 לאשר את התכנית .  

    
 

 עדכונים: .9
 
 חוף הים:  .א

רד הפנים, המועצה  ראש המועצה עדכן כי למרות האישור שהתקבל לסגירת חוף הים ממש
החליטה לפתוח את החוף בעקבות פניות רבות שהתקבלו והעובדה שקהל מתרחצים רב 

בכל זאת הגיע למקום .ל קיבוץ שפיים וגעש  הביעו את הסכמתם לסייע במימון החוף בסך 
 ₪.   ₪340,000 כל אחד מתוך העלות הכללית של   50,000של 

עמי הולנדר, למה ניימן, אבי כהן, תומי שני, לקחו חלק בדיון: אלי ברכה,  מאיר דור, ש 
 אנדי וולף, יוסי הס. 

 
ן מפתח לחוף לבעלי תפקידים  התקיים דיון סביב הצורך בסיוע של הקיבוצים, הגבלת מת

 להסדרת חוף הים.  99בלבד, קידומה של תכנית חש/
 

אשר התקיים במועצה , פניתי בבקשה לחבר   5בעקבות  לקחים מתרגיל נקודת מפנה   .ב
מועצה תומי שני אשר הוא בעל ידע נרחב בתחום לסייע לנו להוביל ולשפר את נושא  ה

 המל"ח והבטחון במועצה.  
                            

 
 

 רשמה: הילה טרייבר  
 19:30הישיבה הסתיימה : 

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                           
 
 

 אלי ברכה                                                                            
 ראש המועצה                                                                          

   
 
 
 
 
 
 


