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 13פרוטוקול מליאה מס' 

 17:30בשעה:  24/11/2019אשר 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 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר  

 + גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  

 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי
 סיונה גולן, מנהלת אגף שירותים חברתיים  

 אחראי חינוך חברתי קהילתי אליעד ויסמן, 
 

 על סדר היום: 
 

 הצגת תוכניות עבודה: אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך בלתי פורמלי   .1
 מיחזור פלסטיק   .2
 מדיניות אכיפת חוקי עזר   .3
   2018  –הצגת דוחות כספיים  .4
 אישור הסכם להחלפת מקרקעין   .5
 עדכון קריטריונים למלגות ספורט   .6
   9,12אישור פרוטוקולים  .7
 מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה  .8
 תב"רים  .9

 ים  עדכונ .10
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 הוספת נושא לסדר היום: 

 עדכון מורשי החתימה בגני בצרה 

 הצעת החלטה:

 להוסיף לסדר היום את נושא עדכון מורשי החתימה בגני בצרה

 :  הצבעה

 פה אחד

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 :  2018הצגת דוחות כספיים . 1

המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים   2018גזברית המועצה הציגה את הדוחות הכספיים לשת 

 חלק בלתי נפרד ממנו.  

 הדוח מציג את התקציב המתוכנן מול הביצוע ומשקף כי השנה הסתיימה בתקציב מאוזן. 

 

 עדכון מורשי חתימה בגני בצרה: . 2

פי הטבלה המצורפת לפרוטוקול   מזכ"ל המועצה הציגה את עדכון המורשים בגני בצרה על

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 הצעת החלטה:

 לאשר את מורשי החתימה על פי הרשימה המצורפת  

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 :  אישור הסכם להחלפת מקרקעין . 3 

מקרקעין בין ארסוף לבין הגברת שנים, בוצע הסכם  15 -מזכ"ל המועצה הסבירה כי לפני כ

התוכנית להחלפת השטחים   אגמון אשר עשה הצרכה בין שטח פרטי לבין שטח ציבורי. 

כולל  תכנון ובניה טהאישורים הנדרשים בהיבולמעשה קיבל את  נעשתה בתב"ע ועברה 

אישור מליאת נדרש  בנוסף להליך הסטטורי , כי . מסתבראישור שר הפנים לתוכנית 

המשפטי  ץ לא בוצע, מפני שהייעוהליך זה בפועל ובזמנו גם אישור השר להסכם ו המועצה

מקיים את ההסכם. כיום,. המועצה פנתה למשרד  שר הפנים לתוכנית דאז סבר, כי אישור 

בתגובה משרד  קבל הנחיה לאור וההליך נעשה לפני  למעלה מעשור .הפנים בבקשה ל

הפנים  הנחה כי לאור העובדה שהיום המועצה הינה רשות איתנה אין צורך באישור השר אך 

 אישור המליאה, ולכן ההסכם מובא כעת לאישורכם.  דרש בכל זאת את 

 הצעת החלטה:

 לאשר את הסכם החלפת המקרקעין  

 :  הצבעה

 12 -בעד

 1 -נמנע

   0 -נגד

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
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 עדכון קריטריונים למלגות ספורט:  . 4

מזכ"ל המועצה הזכירה כי מדי שנה מפרסמת המועצה קריטריונים למלגות ספורט 

לספורטאים מצטיינים. מאז כניסתה לתפקיד של לירז בן מלך, רכזת הספורט, חל שינוי  

 התאם ליכולות ולהישגים. בתפיסה לגבי האופן בו יש לתגמל את הספורטאים המצטיינים ב

כפי שניתן לראות בקריטריונים המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד מממנו, 

ישנה חלוקה לספורט קבוצתי, ואישי וכי ישנה חלוקת ניקוד שונה על פי ההישגים של 

 הספורטאים, גיל וכו'.  

גות, ומכבדת את מדי שנה מתקיים טקס חלוקת מלגות, שבו מעניקה המועצה את המל

הספורטאים. בניגוד למלגות הסטודנטים, המבוססות על מצב סוציאלי, כאן מדובר רק על  

 הישגים.  

 הצעת החלטה:

 לאשר את עדכון הקריטריונים למלגות הספורט המצורף  

 :  הצבעה

 פה אחד

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 חינוך בלתי פורמלי:   –הצגת תוכנית עבודה . 5

המצורפת    2020הציג את תוכנית העבודה לשנת  אחראי חינוך חברתי קהילתיאליעד ויסמן, 

 לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 :  לקחו חלק בדיון 

אלי ברכה , מאיר דור , מירב קורן, שוקי ארליך, דני מנהיים, תמנע שמאלי, שרון רומם , רון  

 רותם.  

 :התנהל דיון סביב

איוש המשרות במחלקה, דרך העברת המידע לציבור לגבי הפעילות המתקיימות , גובה  

הסבסוד של פעילויות המחלקה , שיתופי הפעולה בין המחלקות בנושא הקהילה , הצורך  

 בהעמקת  שיתופי הפעולה בין המחלקה לישובים .  

 הצגת תוכנית עבודה מחלקת שירותים חברתיים: . 6

  2020מחלקה לשירותים חברתיים הציגה את תוכנית העבודה לשנת סיונה גולן, מנהלת ה

 המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 לקחו חלק בדיון :  

 מירב קורן, שרון רומם ,שוקי ארליך, אורלי עמיר  

 מנהל המחלקה עדכנה כי יש עלייה בכמות הפניות של המחלקה 

 :התנהל דיון סביב

ישוביות , שיתופי הפעולה בין המחלקות השונות, הדילמות של הפעלת משמעויות העו"ס ה

ההשקעה הכספית מול כמות המשתתפים, הפעלת המרכז כמרכז לתשושי נפש  –מרכז גפן 

או להמשיך כמרכז רגיל. מנהלת המחלקה הבהירה כי יש עליה בכמות תשושי הנפש , אך  

 משרד הרווחה מאפשר כרגע רק מספר מוגבל.  
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 : 9ר פרוטוקול מליאה מס' אישו. 7

 הצעת החלטה:

 המצורף    9לאשר את פרוטוקול מליאה מספר 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 :  מיחזור פלסטיק . 8

מירב קורן, חברת המליאה, הציגה את המצגת המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי 

נפרד ממנו. מירב הסבירה כי בשנים האחרונות עלתה המודעות לנזקי הפלסטיק, הכלים 

החד פעמיים, שקיות הפלסטיק, קשיות ועוד לסביבה וכי ישנה התעוררות של גורמים רבים  

 ה, ובקרב האזרחים.  בתעשייה, בארגוני איכות סביב

אשר גני הילדים יישמו באופן מלא את המעבר לשימוש  -כמו כן, הוצג המצב הקיים במועצה

פעילויות   בכלים רב פעמיים, באמצעות מדיחי כלים שהותקנו ורכישת כלים רב פעמיים. 

הנוער והילדים גם כן נעשות באמצעות שימוש בכלים רב פעמיים. וכעת יש לדון בהחלפת 

 במועצה, בוועדים המקומיים ובחוף הים.   הכלים

 לקחו חלק בדיון:  

דני מנהיים, תמנה שמאלי, שוקי ארליך, שרון רומם, בן הטה, אורלי עמיר, פבלו לם, רון  

 רותם, אנדי וולף, מירב קורן, ראש המועצה, סגן ראש המועצה, מזכ"ל המועצה 

 

 התנהל דיון בנושא: 

משמעויות המעבר לשימוש בכלים רב פעמיים במועצה, והצורך בהסדרת בינוי המועצה על 

 ו המטבחונים, ויאפשרו הכנסת מדיחי כלים.  מנת שיורחב

 חברי המליאה הסכימו כי יפעלו על מנת לקדם את הנושא בוועדים המקומיים.  

המועצה תערך וכי  ליישום השינוי והמעבר סדורהכמו כן, דובר על כך שיש צורך בתוכנית 

 לכך בשיתוף פעולה עם ועדת איכות הסביבה ומחלקת הקיימות.  

 

  

 טרייבר כתבה: הילה 

   19:30הישיבה הסתיימה בשעה 

 אלי ברכה, 

 ראש המועצה 

 

 


