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     23מס' רוטוקול מליאה פ

 16:30בשעה:  06/12/2020אשר 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: 

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

 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 יועמ"ש המועצה   -לוי -עו"ד עדי סדינסקי

 
 על סדר היום: 

 
 מינוי בן הטה כנציג ברשות ניקוז ירקון   .1

 כממונה על קידום מעמד האישה  –מינוי סמדר צלר, מנהלת אגף החינוך   .2

מניעת הטרדות כממונה על  - מינוי חגית עדן, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים .3

 מיניות  

 מינוי חגי אבני כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים  .4

 1תיקון פרוטוקול מליאה מס'  .5

   2021אישור המשך גביית היטל שמירה עד סוף  .6

 02/2020הצגת דוח רבעוני   .7

 מתן הרשאות חתימה לחגית עדן ולגבי פל   .8

 עדכונים   .9
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 : הוספת נושאים לסדר היום

 בנושא אשרור שכר בכירים   – 1מס'  עדכון פרוטוקול מליאה

   3אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 :  הצעת החלטה

 להוסיף את הנושאים לסדר היום  

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 :02/2020הצגת דוח רבעוני  .1
המצורף לפרוטוקול זה  02/2020 –המועצה הציגה את הדוח הרבעוני  גזברית 

 ווה חלק בלתי נפרד ממנו. ומה

 

 :  הצעת החלטה

   02/2020לאשר את הדוח הרבעוני 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 : 3אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס'  

 :  הצעת החלטה

   3לאשר את פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 מינוי בן הטה כנציג ברשות ניקוז ירקון:  . 2

מזכ"לית המועצה הסבירה כי המועצה צריכה לשלוח נציג מטעמה לרשות ניקוז  

 ירקון. ההצעה היא כי בן הטה, נציג גליל ים במליאה יהיה נציג המועצה ברשות.  

 

 :  הצעת החלטה

 למנות את בן הטה כנציג המועצה ברשות ניקוז ירקון 

 :  הצבעה

 ד  חאפה 

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  
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 :  כממונה על קידום מעמד האישה  –סמדר צלר, מנהלת אגף החינוך מינוי . 3

מזכ"לית המועצה הסבירה כי עד כה, תפקיד הממונה על קידום מעמד האישה  

במועצה היה בידיה, וכעת, עם כניסתה לתפקיד של מנהלת אגף החינוך החדשה, 

 ד.  יקסמדר צלר, הוצע לה התפ

 

 :  הצעת החלטה

 למנות את סמדר צלר כממונה על קידום מעמד האישה 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

כממונה על מניעת  -מינוי חגית עדן, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים. 4

 :  הטרדות מיניות

 םמזכ"לית המועצה ציינה כי כעת, לאחר פרישתה של מנהלת המחלקה לשירותי

  –חברתיים, סיונה גולן, הוצע תפקיד הממונה על מניעת הטרדות מיניות למחליפתה 

 חגית עדן  

 

 :  הצעת החלטה

 למנות את חגית עדן כממונה על מניעת הטרדות מיניות

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 בנושא אשרור שכר בכירים:   – 1תיקון פרוטוקול מס' . 5

עם   25/11/2018שהתקיימה בתאריך:  1הסבירה כי במליאה מס'  מזכ"לית המועצה

כניסת הקדנציה החדשה, נדרש לאשרר את שכר הבכירים במועצה כך שמדי שנה, 

עד התקרה משכר מנכ"ל המאושר  2.5%ברשות איתנה, ניתן להעלות את השכר ב 

 .  5%למשרה של העובד או כל שנתיים ב 

 

 :  הצעת החלטה

 בנושא אשרור שכר בכירים  – 1רוטוקול מס' לאשרר את התיקון בפ

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  
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 :  מתן הרשאות חתימה לחגית עדן ולגבי פל . 6

- יש לתת הרשאות חתימה באמצעות כרטיסים חכמיםמזכ"לית המועצה ציינה כי 

 לפי העיניין, לעובדים הבאים:   – מרכבה/ קומסיין 

מנהלת המחלקה   -אגף החינוך הקהילתי חברתי, חגית עדן מנהל –יעד ויסמן אל

  -מהנדס הועדה לתכנון ובנייה, ואיילת שחר יפרח -לשירותים חברתיים,  גבי פל

 סגנית המהנדס.  

כמו כן, במקרה בו מהנדס המועצה, גבי פל, נבצר באופן זמני/ קבוע, תהה סגנית 

הנבצרות על כל מסמך תום בשמו בתקופת המהנדס, איילת שחר יפרח מוסמכת לח

 המחייב חתימת מהנדס המועצה/ הוועדה לתכנון ובנייה.  

 

 :  הצעת החלטה

 על פי המפורט לעיל  לאשר מתן הרשאות חתימה 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 : 2021אישור המשך גביית היטל שמירה לשנת . 7

 לאשר את המשך גביית  שנה נדרשת המועצה מזכ"לית המועצה הסבירה כי מדי

היטל השמירה. תוכנית השמירה נותרה ללא שינוי מהותי, ובימים אלה עולה לאישור  

 נוסף של משרד הפנים. 

 

 :  הצעת החלטה

 2021לאשר המשך גביית היטל שמירה עד לסוף שנת 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 הוחלט:

 לאשר את הצעת החלטה  

 

 עדכונים: . 8

הוא חבר בצוות מתוך וועדת ראש המועצה הסביר כי : צית לציפוף ישוביםתוכנית אר

בנושא ציפוף  מול מנהל התכנון הארצי התכנון של מרכז המועצות האזוריות המטפל 

"ז תוך כדי שמירה על הציביון  . המטרה היא לאפשר ציפוף יישובי מואהיישובים

ת  ברמה הארצי ב כפרי.הכפרי בכדי לשמור על ההבדל בין שכונה עירונית ליישו

על התכנון להיות גמיש ודינמי שיאפשר יחידות לדונם אך  6בודקים אפשרות של 

יישובי המרכז פריפריה ליישובי ה בין בשוני  תוך התחשבות התקדמות לאורך שנים. 

 כדוגמת חוף השרון  

כשהמטרה זוהי תכנית שרט"ג מובילה עם מנהל התכנון  : מסדרונות אקולוגיים

. הבעיה היא  חרקים /לבעלי החייםטריטוריאלית שהוצהרה היא יצירת רציפות 

יים  שהחקלאים יהיו תלושהגדירו את כל חוף השרון כמזדרון אקולוגי והמשמעות היא 

 . אנו מתנגדים ולכך"ג באישורים של רט
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"י ורשות  מתקיימים דיונים שלנו עם המחוז, רט"ג, רמ  :והשער הרומי  הפולגיקוז נ

צריך לעשות תכנית קיבלו את הצעתי שז. ניקוז למציאת פתרון לבעיית הניקו

אנחנו נתקשר  .שתעגן את כל הזכויות   "י, בהובלת המועצה ובמימון רמסטטוטורית

  ריכל שיוכל להוביל את התהליך. עם אד

 

   רעות חזן רשמה: 

 19:00הישיבה הסתיימה בשעה:  

 
 אלי ברכה,

 ראש המועצה 


