
 
 
 
 

 
   פרוטוקול

   22/09המועצה מס'     מליאת מישיבת
 15:10בשעה   27/12/09ביום שלישי    התקיימה אשר

 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים: 
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 ( 15:25הצטרף בשעה חרוצים)   -אבי כהן              אודים  -גדעון אליאסף          

 ( 15:41הצטרף בשעה יקום )  -ן           נועם לירו טוב -יצחק סימן

 עידן שחם  תחום עודף    -דני מנהיים             
 נטר- כפר -עמי הולנדר         יהושע -בית -יוסי תאט                

 (17:58)עזבה בשעה נוגה פז                   מיכאל חרובי 
 רשפון  -רמי דור                ( 17:10)עזב בשעה ציון -בני  - עי              יצחק דר

 הנרי צימרמן  ( 17:20 )עזב בשעהיוסף הס                                  
 ים- גליל  -אלון שופט            בצרה  -טומי שני                 

 ( 15:50)הצטרף בשעה שפיים  -אשר שליין             צחק  י-תל -דרור עמיחי              
  געש  -ערד סלוצקי             

  שלמה ניימן                                  
 
 

 חסרים: 
 יצחק. -תל -בצרה, אברהם אזולאי-חרוצים, ראובן לוין- נוף נורית

 בטיפול  -מינויו הופסק ע"פ חוק מינוי מחליף    –ארסוף  -תומר צימרמן
 התפטר , מינוי מחליף בטיפול. - שפיים -כרמל ארז 

 
 מוזמנים: 

 עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי 
 דורון כהן, גזבר המועצה 

 אורלי רזניקוב, מבקרת פנים 
 

 אודים.-רועי לביאמשקיף:
 

 על סדר היום
 6.12.09מיום   19/2009.  אשור פרוטוקול מליאה מספר 1
 האצלת סמכויות עד לסוף הקדנציה.   .2

 דיון בעמותה להשכלה ואישור הדוחות  .3

 2009ון אשור תקציב בני צי .4

 2010אשור תקציב  .5

 עדכונים  .6
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 6.12.09מיום  19/2009אשור פרוטוקול מליאה מספר  .1

 אושר    -  19/2009אשור פרוטוקול מליאה מספר 
 בעד  14

 נגד  2
 נמנעים   2

 בכפוף לתיקון התמליל. 
 

 האצלת סמכויות עד לסוף הקדנציה  .2
 .2010ים לשנת  מציין שלא קוצצו סמכויות הועד  –דורון כהן  

 האצלת הסמכויות כבשנים עברו. 
 

 דיון בעמותה להשכלה ואישור הדוחות .3
שירתה את המכינה ובית ספר ערב   1985מסבירה  כי  העמותה  הוקמה בשנת  -שרה דרורי  

 היום משרתת את הקתדרה, מרכז האומנויות )מקהלת המבוגרים( ותל"ן בתי הספר. 
 

הצטרפות המועצה לאשור הדוחות מאחר והעמותה   מסבירה את נחיצות  –אורלי רזניקוב  
היא זרוע מבצעת של המועצה אומנם העמותה רשומה כעמותה פרטית אך מזה מספר שנים  

 הוציא משרד הפנים נוהלים שהעמותות צריכות להירשם כעמותות עירוניות. 
 

 החברים מבקשים לבדוק את כדאיות המשך קיומה של העמותה. 
 

 הכספיים.  אושרו הדוחות   -החלטה  
 

 18  -בעד  
 1 – נמנע 

   1 - נגד 
 
 2009אשור תקציב בני ציון  .4

תקציב בני ציון  הועלה יחד עם כל תקציבי הישובים.  ההחזר בא לתקן עיוות של החזרי  
ארנונה באופן יחסי  לכל ישובי המועצה, ואין לקחת בחשבון תרומות ומיסי ועד  הניתנות  

 לישוב. 
 אושר  –  2009תקציב בני ציון לשנת  

 13 – בעד 
   5 –נגד  

 . 3לא השתתפו בהצבעה 
 
 
 עדכונים  .7

 פתיחת שני חשבונות בנק.       
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 חשבון טכני/יעודי  לכספי בניה באמצעות מפעל הפיס.  –דקסיה    
 
חשבון נוסף מלבד בל"ל אשר במהלך השנה ניתן יהיה לעשות שיקול בין שני         – בנק הפועלים  

 בנקים. ה
 

ראש  -המליאה מאשרת לפתוח חשבון בבנק הפועלים. מורשי  החתימה יהיו : אלי ברכה
סגן ראש המועצה ומזכיר המועצה לכשיתמנה. החתימות תהיינה   –המועצה,  מאיר דור  

במתכונת הקיימת במועצה, הכוונה היא לזוגות החתימות נבחר ועובד. הרשאות לפעולות  
ביתר החשבונות של המועצה, ניתן יהיה לבצע פעולות ולקבל   בחשבון לפי המתכונת הקיימת

 מידע בפקסמיליה ולקבל מידע גם באינטרנט. 
 

 19בעד 
 1נמנע 

 
 לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים  הוחלט: 
 

 מענקי מפעל הפיס–פתיחת חשבון בבנק דקסיה 
בחשבון  המועצה מאשרת לפתוח חשבון בבנק דקסיה על קבלת מענקי מפעל הפיס החתימה  

גזבר המועצה    -סגן ראש המועצה,  דורון כהן   -ראש המועצה , מאיר דור  -יהיו של: אלי ברכה 
ומזכיר לכשיתמנה החתימות תהיינה במתכונת הקיימת היום במועצה ניתן יהיה לבצע פעולות  

 ולקבל מיד בפקסימליה לקבל מידע באינטרנט.  
 

 לאשר פתיחת חשבון בדקסיה.  הוחלט: 
   19 –בעד   
 1 –נגד   

 
 2010. אישור תקציב  5

 ₪ ובתאום עם ועדת כספים.  500,000אלי שואל מי בעד אשור התקציב  בכפוף  לקיצוץ: 
 

 אושר.  –  2010תקציב   
 

 8 – בעד 
 6 –נגד  

 1  -נמנע 
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 אישור  כח אדם  

 דורון מציין שאין שינוי במצבת כח האדם. 



 
 שרת את היקף המשכרות כפי שהוצג  בפניה במסגרת הצעת תקציב   המליאה מאהוחלט: 

2010 . 
 13 – בעד 
   2 –נגד  

 
 אישור תמיכות 

דף התמיכות חולק למשתתפים דורון מקריא את רשימת התמיכות במידה ויוחלט על קיצוץ  
 תבדקנה גם התמיכות. 

לכבאות   אגוד ערים   ₪,   ₪12,000, מד"א    ₪38,000, איגוד ערים שרון צפוני    75,000הג"א ארצי  

ארגון המועצות    360,000 ניקוז    ₪55,000,  רשות  אימוץ 200,000שרון  ₪,  פעולות  לגדוד     ,  ₪, 

קתדרה    12,000מאומץ   אומנויות    ₪85,000,  מרכז  תומכת    ₪30,000,  קהילה    ,₪45,000    ,₪

 ₪.  ₪1,412,000. סה"כ   ₪400,000,  מט"ב   100מילגות  

 
ת מאשרת את תקציב התמיכות כפי שהוצג בפניה בהצעת  הנהלת המליאה בועדת תמיכו

 .2010תקציב לשנת  
 

   11 – בעד 
 2 –נגד  

 2נמנעים  
 

 הציה לסדר היום במליאה  הבאה 
 המועצה תודיע על נפגעים.  – .ועדת גבולות 1
 . הנחות ביוב.2
 . החלטת בג"ץ בנושא סגן ללא שכר )מאיר דור( 3
 תחנת סניקה  .5
 

 13בעד 
 

 כי הוא מתכוון להגיש עתירה. אבי כהן לא הצביע.
 

 18:15הישיבה הסתיימה בשעה:      רשמה: שרה דרורי 
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