
 
 

    48המועצה מס'    מליאת מישיבת  פרוטוקול
 16:00בשעה  06.05.2012   ראשוןביום  התקיימה אשר

 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים:
 משתתפים:

 
 משתתפים:

 אלי ברכה, ראש המועצה 
 מאיר דור , סגן ראש המועצה 

 
   גליל ים  –אלון שופט  אודים   –יצחק סימן טוב 

 בית יהושע   –מיכאל חרובי    אודים  –גדעון אליאסף 
 כפר נטר   –עמי הולנדר    ארסוף קדם   –דני מנהיים 

    בני ציון  –אודי עמיר 
    בני ציון  –יוסי הס 

  געש   –ערד סלוצקי 
  געש  –שלמה ניימן 

  חרוצים   –אבי כהן 
    תל יצחק  –פבלו לם 

    רשפון  –הנרי צימרמן 

    שפיים  –אשר שליין 
  
  
 

 :מוזמנים
 דורון כהן , גזבר המועצה  

   אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
 עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי  

 
 לא הגיעו:

נוגה פז  , חרוצים -תל יצחק , אנדי וולף – אברהם אזולאי בית יהושע, ,   –יוסי תאט ארסוף, ,   -בלהה מרדכי
  –בצרה, ראובן לוין   –יקום, תומי שני  –שחם יקום, עידן  –בית יהושע, נועם לירון  -יוסי תאטכפר נטר,  –

 שפיים   –רשפון ,הדר ליואי –בצרה, רמי דור 
 

 : על  סדר היום
   47אישור פרוטוקול מס   .1
 ( 47עדכונים בנושא תחנת מעבר וועדת הגבולות ) המשך סדר יום ממליאה מס'  .2
 אישור דירקטורים בבית החינוך המשותף.  .3
   2010דיון בדוח כספי ודוח מפורט   .4
 אישור החפת חבר ועדת ערר  .5
 אישור החלפת חבר ועדת איכות סביבה  .6
 דיון בנהלי התקשורת עם קבלנים  .7
 מוכנות לחירום בישובים  .8
 תב"רים   .9

 



 
 

 הורדת נושאים מסדר היום:  .1
 
 . מוכנות לחירום בישובים עקב היעדרותו של תומי שני מוביל תחום החירום במועצה  -8סעיף  .א

 
 הצבעה:

   9-בעד 
 1-נגד 

   2-נמנע
 

 הוחלט:
 להוריד את הנושא מסדר היום

 
 בשל העובדה שועדת ביקורת טרם דנה בו.   2010דו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים של   .ב

 הצבעה:
 11 –בעד 
 1 –נגד 

   0 -נמנע
 

 הוחלט:
 להוריד את הנושא מסדר היום. 

 

 : 47אישור פרוטוקול מס'  .2
 

 הצבעה:
   12–בעד 
 1 –נגד 

   0 -נמנע
 

 הוחלט:
 47שר את פרוטוקול מס'  לא

 
 

  
 
  

 :   47המשך ממליאה מס  –עדכונים בנושא תחנת מעבר וועדת גבולות  .3
 

אלי ברכה, יצחק סימן טוב, דני מנהיים, אבי כהן, אשי שליין, אלון שופט, גדעון אליאסף,  לקחו חלק בדיון : 
 יועץ משפטי, גזבר המועצה.  

 
 תחנת מעבר:  

בר היא מתקן איסוף אשפה שנמצא ליד חרוצים. בעקבות מפגעים  ראש המועצה הסביר כי תחנת המע
על כך יתקיים דיון בבית   הגיש המשרד לאיכות הסביבה בקשה לסגירת התחנה. ובקשת המועצה  שנמצאו 

 המשפט .  
התקיים דיון סביב הרכב ומצב הבעלויות של המתקן, רמת הזיהום הסביבתי, זהות בעלי הקרקע והאחריות  

המועצה לראות את ההסכם בין בעלי הקרקע לבין המפעילים ולהשפיע על זהות    שלהם, אפשרות
 המפעילים. 

 
 ועדת גבולות:  



הועדה עומדת בפני סיכום הנושא ,כאשר הדרישה של עיריית נתניה הייתה להעביר את מתחם אזור  
ח ליד אודים  התעשיה של הרכבת, את הגרנד נטר, שטח שמיועד לתעשיה , שטחים מדרום לוינגייט ועוד שט 

 והפארק המטרופוליני בו מיועד לכל הרשויות זכויות כלכליות תעסקותיות.  
 התקיים דיון בנושא הצורך לעדכן את כל מזכירויות הישובים בדבר ההתפתחויות. 

 
 בנושא גבייה משירות בתי הסוהר מחוץ לסדר היום :  עדכון 

מספר שנים במהלכו בוצעו מדידות בכלא   גזבר המועצה עדכן כי הגיע לידי סיום תהליך המתנהל מזה
  200-250 -הדרים , הגיעו להסכם פשרה שקיבל את אישור משרד האוצר , הוספה של שומה שוטפת סך של כ

 מיליון ₪.  2.1אלף שקל לשנה ו עוד תשלומים רטרואקטיבים של  
 

המועצה הבהיר כי   חבר המליאה יצחק סימן טוב ביקש לקבל עדכון לגבי אנטנה סלולארית באודים. ראש
הנושא מטופל והוא בקשר רציף עם הועד ועם התושבים המתגוררים  בסמוך לאנטנה , וכן בקשר עם הרט"ג  

 ופרטנר.  
 יצחק סימן טוב דרש להיות נוכח במפגשים אלו, ראש המועצה הבהיר כי הקשר נעשה מול הועדים.  

 
 

נציגי   –לה טרייבר, שוש אקהאוז הרכב  מוצע : הי:  אישור דירקטורים בבית החינוך המשותף .4
 נציגי ציבור.   -הרשות המקומית, שלומי דרורי, אבי סלומון, יעל ברימר, אילון תירוש, צילי סלע 

 
לקחו חלק בדיון: אלי ברכה, עמי הולנדר, אבי כהן, גדעון אליאסף, אלון שופט , מזכיר המועצה,  

 יועץ משפטי.  
ן בעבר אך לא היה ברור המעמד של הדירקטורים  מזכיר המועצה הסבירה כי הנושא עלה לדיו 

 מההיבט הביטוחי  וכעת  לאחר שהסוגיה נפתרה מובא הנושא לאישור.  
 

הובעה עמדה כי יש להכיר תודה למתנדבים המוכנים ליטול חלק  בהתנדבות בדירקטוריונים  
 ציבוריים שמשתיתים עליהם אחריות למען הציבור כולו. 

 
 הצעת החלטה: 

נציגי הרשות המקומית, שלומי דרורי, אבי סלומון, יעל   –הילה טרייבר, שוש אקהאוז לאשר את : 
 כחברי דירקטוריון בבית החינוך המשותף.  נציגי ציבור -ברימר, אילון תירוש, צילי סלע

 
 הצבעה:

 11-בעד 
 1 -נגד

   0 -נמנע
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 
 

 :   2010דיון בדוח כספי  .3
 

הסביר כי הדוח הוכן על ידי מבקר משרד הפנים והוא דומה לדוח משנה קודמת.  גזבר המועצה 
 התקיים דיון סביב סוגיות שעלו בדו"ח. 

 
 

 אישור החלפת חבר בועדת ערר:  .5
 עמי הולנדר, אבי כהן,אלון שופט, אשר שליין,  יועץ משפטי, מזכיר המועצה לקחו חלק בדיון: 

 
ועץ המשפטי את מהותה של ועדת ערר, הרכבה והבהיר  לבקשת חבר המליאה עמי הולנדר הסביר הי

 כי בשל מעמדה אין לזמן את יו"ר למליאת המועצה.  



שנמצא בין היותו של גיל סוניס חבר ועדת ערר ונותן שירותים המועסק על ידי   ענייניםבשל ניגוד 
 המועצה עלה הצורך בהחלפתו.  

יה כהן מבני ציון, עליזה כץ מאודים , יעל  מזכיר המועצה הבהירה כי הרכב הועדה  המוצע: יו"ר אר 
 כפר נטר.   –ברימר 

 
 )התפתחו חילופי דברים בין חבר המועצה אבי כהן וראש המועצה שהודיע לו כי הוא מפריע לקיום                      
 המהלך התקין של המליאה שבסיומם חבר המועצה הוצא מהדיון על ידי שוטר. (          

 
 

 הצעת החלטה: 
 מינוי יעל ברימר כחברת ועדת ערר במקומו של גיל סוניס. 

 
 הצבעה:

   11 –בעד 
   0 -נגד

   1 -נמנע
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 
 אישור החלפת חבר בועדת איכות הסביבה:   .6

 
של החבר דוד ברנד מישיבות הועדה אנו מבקשים להחליף אותו בסוזן רובינשטיין   ו היעדרותעקב 

 בנושא ורצון לתרום. שהיא בעלת רקע 
 

 הצעת החלטה: 
 מינוי סוזן רובינשטיין כחברת ועדת איכות סביבה במקומו של דוד ברנד.  

 
 הצבעה: 

 13 –בעד 
   0-נגד 

   0 -נמנע
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 דיון בנהלי התקשרות עם קבלנים:  .7
עמיר, מזכיר המועצה, יועץ   לקחו חלק בדיון: אלי ברכה, עמי הולנדר, אשר שליין, יוסי הס, אודי

 משפטי, גזבר המועצה.  
 

. התקשרות עם  1חבר המליאה עמי הולנדר הציג את הסיבות שבגללן ביקש להעלות את הנושא: 
. הדרך בא המועצה  2צריכה אישור של יועץ משפטי ואין להסתפק בהצעת מחיר. קבלנים חיצוניים 

 בוחרת קבלנים להתקשרות.  
כי כיום הנוהל ידוע ומבוצע וההסכמים נדרשים לאישורו של היועץ  מזכיר המועצה הבהירה 

המשפטי , ההתקשרויות נעשות על ידי מחלקת רכש , קבלת הצעות מחיר. מזכיר המועצה הסבירה  
 כי ישנם תחומים שאין דרישה לקבלת הצעות מחיר כגון : אדריכלות, אמנות , פיקוח , מדידה.  

 פטי ויועץ הביטוח של המועצה . כל ההסכימים להתייחסות היועץ המש
התנהל דיון סביב בדיקת הצעות המחיר, דרכי בחירת הקבלן, הצגת מסמכים לפני חתימה על חוזה,  

 התקשרות עם משכ"ל , ההיענות הנמוכה למכרזי המועצה בשל היקפי העבודות הנמוכים. 
 

הועלתה סוגיית הפעלת חוף הים, מזכיר המועצה הבהירה כי המועצה מפעילה את חוף הים ,  
המצילים מועסקים דרך משכ"ל. סגן ראש המועצה הוסיף כי המועצה התקשרה עם חברה שמנקה  

 את החוף.  



 
 . תב"רים :  .8
 
 

ון קרנות  ₪ מימ  150,000על סך  –תכנון מפורט לפינות מחזור בישובים  :  739תב"ר מס'  .א
 המועצה.  

 
מזכיר המועצה הסבירה כי כפי שהוצג בתכנית העבודה יש בכוונת המועצה לבנות פינות מחזור בכל  

 אחד מהישובים. התב"ר הנוכחי מיועד למימון התכנון כולל יועצים ומודדים וכל הכרוך בכך.
 

 הצעת החלטה: 
₪ מימון קרנות   150,000על סך  – :  תכנון מפורט לפינות מחזור בישובים 739תב"ר מס' אישור   

 המועצה.  
 

 הצבעה :                         
 פה אחד                           

 
 החלטה:                            
 לאשר את הצעת ההחלטה.                           

 
אש"ח   26 אש"ח  כולל 697על סך    –:  בניית גן ילדים בישוב בני ציון  740תב"ר מס  .ב

   .הצטדייות במימון מלא של משרד החינוך
                         

 מזכיר המועצה  הסבירה כי מדובר בגן חובה שהוא חלק ממתחם הגנים שנבנה בקיץ .   
 שלושה גנים נבנו במימון הישוב וגן החובה אמור להיבנות במימון משרד החינוך.                          

  
   

 טה: הצעת החל
אש"ח    26אש"ח  כולל  697על סך  –:  בניית גן ילדים בישוב בני ציון  740אישור תב"ר מס'   

 הצטדייות במימון מלא של משרד החינוך. 
 

 :  הצבעה     
 פה אחד       
  
  
 : החלטה  
 לאשר את הצעת ההחלטה.    
 

בסך   -: שיפוץ והוספת כיתות בבית החינוך המשותף חוף השרון   741תב"ר מס'  .ג
 ₪ . מקורות מימון : קרנות מועצה.   2,000,000

₪  אך טרם   750,000מזכיר המועצה הסבירה כי קיימת הבטחה בע"פ ממשרד החינוך על סכום של 
הגיע אישור בכתב. על מנת לעמוד בלוחות זמנים של עבודה בקיץ מבקשת המועצה לאשר תב"ר  

 יעודכן התב"ר.  במימון מלא מקרנותיה וכשיגיע אישור משרד החינוך 
 

חללים  והכשרתם לכיתות לימוד , שיפוץ חדרי שירותים בחטיבת הביניים   3מדובר על שיפוץ 
 ושיפוצים נוספים הנדרשים בבית החינוך.  

 
   

 : הצעת החלטה
₪ .   2,000,000בסך  -: שיפוץ והוספת כיתות בבית החינוך המשותף חוף השרון   741תב"ר מס'  

 מועצה. מקורות מימון : קרנות
 



 הצבעה :      
 פה אחד       

  
  
 החלטה:   
 לאשר את הצעת ההחלטה.    
 
 

₪ מימון מלא קרנות   1,000,000שיפוץ תשתיות בבית ספר וייצמן  בסך  -742תב"ר  .ד
 המועצה.  

₪   1,000,000מזכיר המועצה הסבירה כי נערך מיפוי של כל מבני בית הספר הקיימים באומדן של 
מיליון. בכוונת המועצה לבצע את   3,500,000ת פיתוח לבית הספר באומדן של  במקביל נערכה תכני

-בינוי ו  ₪30% בחלוקה של  1,000,000הפרוייקט בשלבים כאשר  בשלב ראשון המועצה תשקיע  
 פיתוח.    70%

 
 
 
  

 : הצעת החלטה
 . ₪ מימון מלא קרנות המועצה 1,000,000שיפוץ תשתיות בבית ספר וייצמן  בסך  -742תב"ר 

 
 הצבעה :      
 פה אחד       

  
  
 החלטה:   
 לאשר את הצעת ההחלטה.    
 
 
 

טוטו    150,000אש"ח מימון   300הקמת מגרש משולב בבית ספר וייצמן  על סך  – 743תב"ר  .ה
 קרנות מועצה.  150,000 -וינר ו

 
המועצה    מזכיר המועצה הסבירה כי  בשני בתי הספר של המועצה נבנו מגרשים משולבים וכי בכוונת

 לממן השנה הקמת מגרש משולב בבית ספר וייצמן . 
 

 הצעת החלטה: 
 

  -טוטו וינר ו  150,000אש"ח מימון   300הקמת מגרש משולב בבית ספר וייצמן  על סך  – 743תב"ר 
 קרנות מועצה.  150,000

 
 הצבעה :      
 פה אחד       

  
  
 החלטה:   
 לאשר את הצעת ההחלטה.    
 

₪ מימון מלא של קרנות   350,000יורור אולם ספורט וייצמן  על סך  מערכת א  -744תב"ר  .ו
 המועצה. 

 



מזכיר המועצה הסבירה כי המועצה שכרה חברת הנדסה אשר הציגה חלופות לפתרון הבעיה באולם  
הספורט וכי ההצעה הנבחרת הייתה  להתקנת מאווררים המוציעים את האויר החוצה וכן לשרוול  

 .  איורור מעל מושבי הצופים
הועלתה טענה כי הפתרון הזה אינו יעיל וכי יש צורך בהתקנת מזגנים, מזכיר המועצה הסבירה כי   

אש"ח עלויות החשמל  השוטופת של מיזוג אויר הם   600 –מלבד התקנת המזגנים שעלותה נעמד בכ 
 גבוהות מאוד.  

 
 הצעת החלטה: 

 
₪ מימון מלא של קרנות   350,000 מערכת איורור אולם ספורט וייצמן  על סך  -744תב"ר  אישור 

 המועצה. 
 

 הצבעה:
 9 -בעד
 0-נגד 

   3 -נמנע
 
 

 הוחלט:
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 
 

אש"ח מימון משרד   500אש"ח.   715מסילת רכבת בני ציון  על סך  706תב"ר  מס  .ז
 מימון קרנות מועצה.   215-התחבורה ו

 
 ילה ותשתיות בכביש.  גזבר המועצה הסביר שהכסף נועד למימון גמר עבודות סל

 
 הצעת החלטה: 

-אש"ח מימון משרד התחבורה ו 500אש"ח.  715מסילת רכבת בני ציון  על סך   -706אישור תב"ר  
 .מימון קרנות מועצה 215

 
 הצבעה:

   12-בעד  
 0 -נגד

 1 -נמנע
 
 

אש"ח משרד   50אש"ח , מימון   71תכנון מעגל תנועה ברשפון על סך  – 746תב"ר  .ח
 אש"ח קרנות רשפון.  21התחבורה,  

 
 

 הצעת החלטה:  
        אש"ח משרד   50אש"ח , מימון  71תכנון מעגל תנועה ברשפון על סך  –  746תב"ר  אישור                   
 אש"ח קרנות רשפון.  21התחבורה,                  

 
 הצבעה:                    
 פה אחד                     

 
 הוחלט:                      

 לאשר את הצעת ההחלטה.                   
 
 
 



אש"ח משרד   50אש"ח , מימון   71על סך  כפר נטר תכנון מעגל תנועה ב – 774תב"ר  .ט
 . קרן כפר נטראש"ח  21התחבורה,  

 
 

 הצעת החלטה:                
 אש"ח   50ש"ח , מימון  א 71על סך   כפר נטר תכנון מעגל תנועה ב –  746אישור תב"ר                    
 . קרן כפר נטראש"ח   21משרד   תחבורה,                   

 
 הצבעה:                    
 פה אחד                     

 
 :הוחלט                      

 לאשר את הצעת ההחלטה.                  
       

 
 
 
  

 
 
 

 קביעת סדר יום למליאה:   .9
 הערות   חלט  הו נמנע   נגד   בעד נושא  

דיון בנושא  
המוכנות  
לחירום  

   בישובים 

המשך     פה אחד  
ממליאה  

 נוכחית  

ביקורת  דוח 
 מפורט  

המשך מליאה      פה אחד  
 נוכחית  

הצגת תכנית  
האב של  

המועצה על ידי  
האדריכל  

   הנבחר 

     פה אחד  

אישור  
המליאה לנוהל  

הצעות מחיר  
בנושא מזגנים  

   לבית החינוך 

     פה אחד  

הגשת תכניות  
בניה של  

הקיבוצים  
בשם התושב  

ולא בשם  
 הקיבוץ  

3 8 0   

דיון בדוחות  
הכספיים של  

החברה  
 לתשתיות ביוב  

     פה אחד  

התקדמות  
פרוייקט  

התשתיות  

5 6    



 בחרוצים  
 

 
 
 

 סיכום החלטות המליאה:  
 
   47אישור פרוטוקול מס    .1 1

 
 לאשר. 

 
 

טרייבר,    מינוי : שוש אקהאוז, הילה .2
יעל ברימר, אבי סלומון, שלומי דרורי,  

כדירקטורין   –אילון תירוש, צילי סלע 
 בבית החינוך המשותף 

 אושר  

 אושר     מינוי יעל ברימר כחברת ועדת ערר  3

מינוי סוזן רובינשטיין כחברת ועדת   4
 איכות סביבה 

   אושר 

,  שיפוץ ובניית שלוש כיתות בחוף השרוןאושרו :  תב"רים   .5
שיפוץ תשתיות בבית ספר וייצמן, איורור אולם  

הספורט, עבודות סלילה ותשתית בכביש עוקף בני  
ציון, תכנון מעגל תנועה ברשפון, תכנון מעגל  

תנועה בכפר נטר, בניית מגרש משולב בבית ספר  
 וייצמן.  

 
 
 
 
 

 רשמה: הילה טרייבר 
     18:15 הישיבה הסתיימה בשעה 

 
 

 אלי ברכה                                                                            
 ראש המועצה                                                                                       
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