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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 36
מיום 28.06.2016

על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  34מיום .07.06.2016
 פרידה מדר' אלכס שניידר ,מנהל ביה"ס היסודי
 הערכות לשנת הלימודים תשע"ז – עדכון ראש המועצה
 עדכון יו"ר וועדת נוער ,סיון אבנרי.
 חוק העזר לשמירה – דיווח על אישור היטל.
 החלטה לגבי ישיבת מליאה במהלך אוגוסט 2016
 עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2016ועד .28.06.2016
 שונות.
 התפטרות אניק מועדת תרבות
 בחירת אדריכל למועצה.
 תנועה  -ביטול התו החום.
 לבקשתו של סיון מאשרים הוספת סימונים כחול לבן בדרום כפר שמריהו.
 בעיה ברמזור של הולכי הרגל ברח' פינת המעפילים נורדאו.

****
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ערב טוב ,אנחנו רוצים להתחיל בישיבת מליאה מס'  36מן המניין .בהסכמת כל הנוכחים מקדימים את
תחילת הישיבה .חסרים שי רז השוהה בחו"ל ואייל זילברסון באירוע משפחתי.
נושא ראשון על סדר היום -

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  34מיום 07.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
היו והוטמעו הערות קלות של אייל ,עמירם ואניק.
באין הערות נוספות  -הפרוטוקול מאושר.
החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  ,34מיום .7.6.16

הערכות לשנת הלימודים תשע"ז – עדכון ראש המועצה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בגני הילדים רשומים עתה עשרה תלמידים יותר מאשר בשנה הקודמת .לדעתי נגיע ליותר מ 100-תלמידים
בארבעת גני הילדים .גן גפן בניהול אפרת ,יהיו בערך  30ילדים .בגן תאנה בניהול ענת יהיו גם כ 30-ילדים.
בגן רימון ,כרמלה יוצאת לשנת שבתון אחרי  20שנה .בגן הזה רשומים כרגע  41ילדים ,לכן אנחנו מחלקים
אותו לשתי קבוצות :גן רימון וגן תמר בכל גן כ 20-תלמידים .קיבלנו שתי גננות חדשות ,שרונה נחמיאס
ואוראל ג'אן .כל אחת מהן תקבל גן.
גן זית מושכר ,יש שם  16ילדים רשומים.
אניק זבליק:
מי מחליף את כרמלה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
שתי הגננות ,כי הגן יחולק לשניים.
לבית הספר:
מיכל גוטליב-פרידור נכנסת לאט לתפקיד הניהול ,למרות שהיא מנהלת עדיין בית ספר בצורן .היום היא
הייתה כמה שעות בבית הספר שלנו ,למרות שיש לה מסיבת סיום לכיתות ו' בבית הספר שלה .בסך הכול
אני מעריך שעשינו בחירה טובה ,היא אדם טוב .היא מתקשרת יפה לכולם.
שירי אביב נשארת סגנית המנהל ,יוספה כהן תישאר רכזת קשרי קהילה .יעל חסון והצוות נשארים.
אני מעריך שנפתח את שנת הילדים עם  375ילדים .יש לנו כיתה אחת לא תקנית .בכיתה ד' יש לנו 76
תלמידים ,חילקנו אותם לשלוש קבוצות בנות  25תלמידים בכדי לא להעמיס יותר מדי .העלות למועצה היא
כ ₪ 270,000-לשנה .אם יהיו לנו עוד חמישה ילדים נוכל לעשות את זה תקני.
סיגל זוז:
ואז יהיו שלוש כיתות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ואז תהיינה שלוש כיתות תקניות.
 50%מהילדים הם מכפר שמריהו ,רשפון  ,35%גליל ים .10%
המעבר לחטיבת הביניים ,היה קמפיין גדול של בית החינוך המשותף ששינה לכמה ילדים את הבחירה שרצו
ללכת לחטיבת הביניים בהרצליה פיתוח ,ובחרו בסוף ללכת לחוף השרון .אני מברך על זה ,למרות שכלכלית
זה לא נכון לנו .אבל מבחינת החינוך זה נכון.
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון הערכות לשנת הלימודים תשע"ז ,כפי שהוצג בפניה על ידי ראש
המועצה.

עדכון יו"ר וועדת משנה לנוער ,סיון אבנרי

סיון אבנרי:
יש לי תחושה של רוח חדשה בכל מה שקשור לנוער .פעם אחת בחילופים של מנהלי בתי הספר ,פעם שנייה
בדף החדש שאנחנו מקווים לפתוח בשבט הצופים ,ופעם שלישית עם הגיוס של רכז נוער חדש שמשותף לנו
ולרשפון .אני חושב שעשינו בחירה נהדרת .חשוב להגיד שהיה מועמד אחד ,דור מאיר .בחור מאוד רציני,
הוא בא לעבוד ,הוא כבר בעיצומו של סבב פגישות עבודה לאורך ולרוחב הקהילה .חשוב לי לציין שליטל,
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העו"סית נוער שלנו ,וגם אליעד שהוא הרכז של המועצה האזורית חוף השרון ,הם צמד שמלווה את וועדת
הנוער.
סיגל זוז:
מה יהיה תפקידו של דור?
סיון אבנרי:
דור גויס על ידינו ועל ידי רשפון כרכז נוער של הקהילה שלנו.
סיגל זוז:
מי זו ליטל?
סיון אבנרי:
ליטל עובדת אצלנו במחלקת הרווחה ,היא עובדת סוציאלית נוער .היא עובדת ביחד עם איילה.
דור מועסק על ידי רשפון ,על ידי וועדת הנוער.
אחרי שבמשך שנים לא ראינו בקשר עם חוף השרון משהו שאנחנו יכולים להיעזר בו ,הקשר לחוף השרון
בהקשר הזה של הנוער הוא מבורך .אליעד הוא רכז הנוער של המועצה האזורית חוף השרון ,הוא עושה
עבודה מדהימה ,ויש לו מערכת מאוד סדורה .הוא מעסיק רכזים בכל הישובים.
סיגל זוז:
דור יושב תחתיו?
סיון אבנרי:
לא בדיוק ,כי דור משותף לנו ולרשפון .אנחנו רואים במשבצת הזו מכפיל כוח מאוד רציני .בעצם הרעיון
הוא שיש דמות שעסוקה בנוער לרוחב כל מה שקורה פה .בין אם זה בספורט מול איתי ,ובין אם זה בתרבות
מול פנינה ,מול שבט הצופים .המבנה הוא לא מבנה היררכי ,ואנחנו רואים את דור שותף לכל מה שקשור
לנוער.
אני חושב שכבר העלינו את זה בפורום הזה ,אבל וועדת הנוער הסמי-חדשה שקמה ,גם היא משותפת לנו
ולרשפון .יושבים שלושה נציגים מרשפון ושלושה נציגים שלנו .אניק ,גלי בדש ואני.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מרשפון יש נציגות קבועה?

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל' * 09-9506699
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  5מתוך 35

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 36
מיום 28.06.2016

סיון אבנרי:
כן  ,סיגלית מירב וגילי .אני חייב להגיד שנעשית עבודה יותר רצינית ממה שנעשה בעבר ,ואני חוזר לזה
שבתחושה שלנו בפתחו של עידן חדש בכל מה שקשור לנוער .אנחנו מאוד מקווים שכך גם יהיו התוצאות,
בין בפעילות ובין באיכות ובתוכן שלה.
אתמול הייתה לנו ישיבה שעסקה בשבט הצופים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פעם בחודש תהיה לי ישיבת מעקב עם הצופים על המצב שלהם .הם עדכנו אותנו שיש להם  120ילדים
ראשונים למחנה הקיץ ,שזה  40יותר מאשר בשנה שעברה.
סיון אבנרי:
מחד זה יפה ,מאידך המצב בשבט הוא לא טוב .הנהלת השבט מתחלפת ,שני מרכזים עוזבים .גם שניר
שמסיים שנה שנייה ,וכנראה שגם סיון אחרי שנה אחת בתפקיד .גם הנהגת שרון בסוג של שינוי ,היא עומדת
בפני פיצול לשתי הנהגות .אני רואה בזה אופציה לדף חדש ,והזדמנות .אני מקווה שהשנה הזו תיראה אחרת
מבחינת כל מה שקשור לפעילות הנוער אצלנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מקווה שזה נכון .אפקט נוסף של הפעילות הזו ,שזה יוצר חיבור חזק יותר עם רשפון ,בין הצעירים ובין
הוריהם .אני מרגיש שזה מתחיל להשפיע גם כלפי מעלה ברשפון.
סיון אבנרי:
אנחנו חייבים הרבה תודה גם לליטל וגם לאליעד מחוף השרון ,שמלווים אותנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ליטל עושה עבודת שטח יוצאת מן הכלל ,עם בני נוער שלא טיפלנו בהם בעבר כמו שצריך ,כנראה.
תודה רבה סיון על העדכון.
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון יו"ר ועדת נוער ,מר סיון אבנרי.
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חוק העזר לשמירה – דיווח על אישור היטל

דרור אלוני  -ראש המועצה:
חוק העזר שלנו אושר על ידי משרד הפנים .באפריל קיבלנו לכאן את האומדן אשר ביצע משרד בוכניק,
אישרנו את האומדן והתוכנית .בהמשך העברנו את זה למשרד הפנים אשר ביצע מספר שינויים וערך לנו
שימוע ב ,26.05.16-חודש וחצי אחרי שאישרנו את זה במליאה .אחרי ביצוע השינויים והתיקונים של משרד
הפנים ,הוא אישר לנו את תוכנית העבודה .התעריף שאושר לנו לא מכסה את ההוצאות בפועל ,ואי אפשר
לאשר יותר .כל תגבור שנעשה הוא מעבר להסכם הזה .כרגע אנחנו אמורים לעדכן את המליאה.
מאחר ועמירם רצה להתייחס לתעריפים ,הם מופיעים בפניכם.
עמירם אליאסף:
לא הייתי נוכח בישיבה באפריל ,אחרת הייתי מביע את דעתי.
אומר שנשארו מעט אנשים בכפר מהדור החקלאי ,אצלנו ברחוב נשארו האנשים האלה ,ולי יש אינטרס לא
לפגוע בהם .במקרה לקבוצה הזו גם יש מחסנים ,ואני רוצה להוציא אותם מהסיפור הזה .אני אגיד למה,
וגם עשינו בדיקה וראינו שהפגיעה היא בסך הכול  .₪ 14,000אני חושב שצריך להגן על הקבוצה הזו ,היא
לאט לאט הולכת ונעלמת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה מדבר על מחסנים חקלאיים?
עמירם אליאסף:
אני מדבר על מחסנים באופן כללי .עשיתי הערכה שמדובר בערך בין  900ל ₪ 1,000-תוספת ,והיא
משמעותית עבורם .כשהייתי יו"ר וועדת רווחה הופתעתי לגלות ש 36-משפחות חיות על ביטוח לאומי ,אני
לא יודע מה המצב עכשיו ,אני מתאר לעצמי שזה משהו דומה .סכום של כ ₪ 700-לשנה עבור האנשים האלה,
זה הרבה .אני חושב שזה לא משמעותי בתקציב שלנו .בתהליך ארוך הנחלות האלה יימכרו ולא ייבנו
מחסנים ,ואני רוצה להעביר את המסר ולייצג את הקבוצה הזו.
ההרגשה האישית שלי ,אנחנו לא היינו עשירים .היינו מחכים שאבא שלי ימכור את העגבניות כדי שיהיה
כסף ,ואני לא רוצה את התחושה הזו לילדים ולנכדים .כיוון שאני מכיר את השכנים שלי שחלקם במצב לא
טוב ,וחלקם מגי עים עכשיו לפנסיה .אני חושב שאם המחסן הזה עוזר ומפרנס מספר תושבים .בזמנו ניסינו
להתמודד עם המחסנים על ידי העלאת מחיר מסוים ואני לא יודע אם הצלחנו ,אבל אני רוצה לבקש להוציא
את המחסנים החוצה מהדבר הזה .החקיקה הקודמת של השמירה לא כללה עזר ,מחסנים ודברים כאלה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
עמירם מתייחס לדיון שהיה באפריל ,והוא לא נכח בדיון הזה .התעריף אושר לנו במשרד הפנים אחרי
תיקונים.
עמירם אליאסף:
יש שם נושא שאפשר לשנות ,כי בחוק העזר שאושר לא כתוב בדיוק על מה מוטל המס .לכן אפשר להגדיר
את זה כאן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא הבנתי.
יעל לוי -גזברית:
כתוב שהמס מוטל על שטח בנוי ,לא הגדרנו בהרחבה מהו שטח בנוי.
סיון אבנרי:
בכל מה שקשור לצו הארנונה עליו דיברנו קודם ,אני חושב שהגישה שלנו היא מאוד פרו מה שאתה מציג.
לכן נראה לי שרוח הדברים שאתה מעלה ,היא הגישה שלנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
האוכלוסייה עליה עמירם מדבר נהנית מהנחה בארנונה שהמועצה סופגת אותה ,על סמך רשימה שאנחנו
מקבלים מביטוח לאומי .כלומר הם נהנים גם מהנחה בארנונה .לא רק שגובים מהם מעט ,הם מקבלים
הנחה נוספת.
סיון אבנרי:
רציתי להציע ,כיוון שזו תמונה שתישאר איתנו בעשור-שניים הקרובים ,לא מדובר על שנים בודדות .אם זה
בכלל מהלך אופציונאלי ,הייתי מציע להקים איזושהי וועדה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש וועדת הנחות.
עמירם אליאסף:
זה לא נכון לשלוח אותם לוועדת הנחות.
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סיון אבנרי:
אם מדברים על תושבים בודדים ,כל מקרה לגופו .אם יש מחסנים כאלה שמושכרים לבתי עסק וכן הלאה,
נראה לי שהתמונה היא אחרת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
איך תעשה הפרדה?
סיגל זוז:
חשוב לדעתי שזה ייאמר ,אנחנו כמועצה מאוד מתחשבים ומטפלים ,ולוקחים בחשבון את העניין של אנשים
שיש להם פחות ,ושגרים בבתים יותר קטנים .גובים מהם ארנונה מצומצמת באופן משמעותי ,בשונה
מישובים אחרים.
אני מסכימה איתך על רוח הדברים ,אנחנו כמועצה מאוד מקפידים על זה .לא לבלבל את זה.
עמירם אליאסף:
מה לא לבלבל?
סיגל זוז:
את רוח הדברים ,התחשבות באוכלוסייה שצריכה התחשבות .לדעתי זה בא לידי ביטוי בארנונה .לגבי
המחסנים יש פה עניין מעבר לזה ,ואני לא יודעת להבחין כאן .מדובר בסך הכול על  17,704מטר של מחסנים.
אני לא יודעת כמה מזה זה המחסן שלך ושלי ,כמה מזה שייך למישהו שיש לו בית פחות מ 100-מטר וצריך
שיתחשבו בו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לי יש מחסן של  15מטרים ,למה אני אקבל פטור על המחסן שלי בגלל שמישהו אחר בנה מחסן ענק ,לא
חוקי ,והוא משכיר אותו?
עמירם אליאסף:
מדובר על חקלאים ,שבנו מחסנים בצורה חוקית שישמשו אותם כמשק.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
איך אתה עושה הפרדה?
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עמירם אליאסף:
אם יש עבריינים צריך לטפל בהם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם יש משפחות זקוקות שנשענות על ביטוח לאומי ,נטפל בהם .אל תוותר בגלל זה למשפחות אחרות .לולים
למשל לא חייבנו עד היום ,זה לא קורה במקומות אחרים.
עמירם אליאסף:
יש  19משקים בכפר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין  19משקים בכפר ,ובוודאי רוב בעלי הנחלות אינם זקוקים להנחות .בשלב הבא יבקשו הקלות גם באגרת
ביוב ובדברים אחרים.
עמירם אליאסף:
ברגע שתהיה אגרת ביוב חלק מהעבריינים יהרסו את המחסנים הלא חוקיים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כרשות ,אנחנו לא יכולים להתמודד עם רזולוציה כזו בפטור .לעומת זה אפשר ברמה של וועדת הנחות ,ויש
לנו וועדה כזו .כל אחד שחושב ,או שאנחנו חושבים ,שזכאי לקבל הנחה יוכל לקבל הנחה או פטור מתאימים.
אני חושב שאנחנו מועצה מאוד רחבת לב בעניין הזה ,ואני לא בעד לקחת על  19נחלות שאצלן יש מחסנים
גדולים ,ולתת להם הטבה.
עמירם אליאסף:
האנשים האלה פתאום צריכים להוסיף  700עד  .₪ 1,500תסתכל מה קורה להם בשלוש השנים הקרובות,
אנחנו הולכים להפיל עליהם  ₪ 80,000של אגרת ביוב ,היטל ביוב וחיבור.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עמירם ,מי הם אותם בודדים? אם המחסנים מיותרים ,שיפנו את המחסנים .אם משמשים כמקור הכנסה,
יועילו לשלם.
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עמירם אליאסף:
אני רוצה להשאיר אותם .כתוצאה מההחלטה הזו אנחנו מאלצים אותם למכור מהר את הנכסים שלהם,
ואני לא רוצה שזה יקרה .אני רוצה שזה יקרה באופן טבעי .אני לא התנגדתי לנושא הארנונה והביוב ,אני
חושב שבנושא השמירה זה לא משמעותי ואני מדבר רק על המחסנים.
יעל לוי -גזברית:
יש הבדל בין מבנים חקלאים לבין מחסנים .יש בסה"כ  3,616מטר של מבנים חקלאיים .את זה אני לא
אחייב ,אבל מוסכים ומחסנים זה ביחד 17,000 ,מטרים .מדובר על  ₪ 83,000בשנה.
אניק זבליק:
בהתייחס לדברים של יעל ,רציתי לשאול האם יש הבדל בשימושים .האם יש אדם שמשכיר את המחסנים
ומשתכר מהם ,אין שום סיבה שתיתן לו הטבה ,הוא גם נהנה מאגרת השמירה .אנחנו לא פטורים מלשמור
על הנכסים האלה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מבנים חקלאיים אפשר להוציא.
יש פה מקרים לא פשוטים של אנשים שהפכו משקים חקלאיים לעסקים אחרים.
עמירם אליאסף:
יש בכפר מעט מאוד 'עבריינים'.
אניק זבליק:
המבחן היחידי שאפשר לעשות זה מבחן השימוש.
יעל לוי -גזברית:
את המבנה החקלאי הורדתי ,לא נחייב.
סיון אבנרי:
מבחינת פרופורציות ,מספר המשפחות הרלוונט יות ,מה היחס בין אותן משפחות עליהן עמירם מדבר לבין
סך המשפחות והמשקים שיש?

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל' * 09-9506699
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  11מתוך 35

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 36
מיום 28.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
עמירם דיבר על  19משפחות שיש להן נחלות .חלקם הפכו את הנחלות לבתים פרטיים עם וילות גדולות,
מדובר על נכסים בודדים אשר אפשר לדון בהם לגופו של עניין .אסור לנו לשנות את הכלל בגלל היוצא
מהכלל.
סיון אבנרי:
אני חושב שאנחנו צריכים לקבל כאן החלטה עקרונית ברורה ,ואחר כך לבדל ממנה את המקרים האלה.
משום שהתמונה לא עומדת להשתנות במהלך העשורים הקרובים ,נכון? בחלק מהמקרים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היא הולכת להשתנות ,חלק גדול מהנחלות עומדות למכירה.
עמירם אליאסף:
זה דבר שיכול לדחוף אותם למכור כי אין להם את הכסף לשלם.
סיון אבנרי:
אתה מדבר על תושבים בודדים ,בואו נברור אותם מהכלל ונראה איך אנחנו מטפלים בהם .כי משנה לשנה
מספרם ירד ,וההחלטה הגורפת שאנחנו לוקחים בשני העשורים הקרובים תרוץ איתנו קדימה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה להציע הצעה להצבעה .מליאת המועצה רושמת לעצמה את אישור משרד הפנים לחוק העזר של
השמירה .אנחנו מורים לגזברית לא לבצע גבייה בעת הזו ממבנים חקלאיים המשמשים למטרה חקלאית.
החלטה
 מליאת המועצה רושמת לפניה את אישור משרד הפנים לחוק העזר של השמירה.
 מאשרים פה אחד את הצעתו של עמירם אליאסף ומחליטים שלא לבצע גבייה בעת הזו ממבנים
המשמשים לחקלאות.
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פרידה מדר' אלכס שניידר ,מנהל ביה"ס היסודי

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הזמנו לכאן את דר' שניידר ואת שלומית ברק ,מפקחת על בתי הספר היסודיים בהרצליה ,רמת השרון וכפר
שמריהו .הזמנו נציגות ממושב רשפון ,את נחשון רשף שאך חזר מחו"ל ואת דנה יגור ,יו"ר וועדת החינוך.
היו הרבה מאוד אירועי פרידה ועוד יהיו .לדעתי כולם מרגשים .אני חושב שאלכס זכה בצדק להרבה מאוד
ברכה ,ויוצא עם תחושה מעולה .בערב הלבן הענקנו לו מגן בשם חברי המועצה ,ולחנה ,רעייתו ,הענקנו זר
פרחים גדול.
אלכס ,תספר לנו מה היה פה  20שנה.
ד"ר אלכס שניידר:
אני מסתכל על חברי המועצה ,אלה אנשים שמלווים הרבה מאוד שנים את בית הספר ואותי כהורים
לילדים .יושב פה עמירם ,שבשעה מאוד מאוד קשה של בית הספר לקח על עצמו להושיט יד .אני חושב שזה
השתלם במשך השנים ,זה היה תמיכה וסיוע מאוד משמעותיים.
עמירם אליאסף:
הייתה התגייסו ת של כל חברי המועצה .אלכס לקח את הדגל ועשה משהו נפלא ומחמם את הלב לאורך כל
השנים .אני חושב שזה היה מבצע יפה של כל חברי המועצה.
ישנן לפעמים דינמיקות שקשה להשתלט עליהן ,והייתה דינמיקה של ועד הורים מאוד פעיל .ארגנו משהו
שלא היה בכיוון ואנחנו ראינו בזה עוול.
ד"ר אלכס שניידר:
זו חוויה אחת ייחודית.
אני חושב שהמועצה מאז שעמירם היה ראש וועדת החינוך ואחרי זה כשדרור נכנס ,נתנה תמיכה בלתי
רגילה לבית הספר .אמון ,במועצה יש אנשים שהיו יושבי ראש וועד הורים ,אנשים שהיו הורים בבית הספר
ומאוד מעורבים .זה היה משהו שמבחינת בית הספר נתן לו גב ויכולת באמת להגשים חלומות .קודם כל
הקרבה הזו בין המועצה לבית הספר היא לא דבר אופייני בישובים גדולים בהם יש הרבה בתי ספר .ההיכרות
האישית ,ויש פה שני חברי רשפון שגם הם היו הורים בבית הספר וגם הם מעורבים .הגיבוי הזה שקיבלתי,
אני חושב שהוא דבר מאוד ייחודי ,המעורבות הייתה לכל אורך השנים .מעורבות רבה של אכפתיות ,רצון
טוב .אני חושב שזה חייב את בית הספר ,לאור העובדה שהוא קיבל באמת חלומות שהוא ביקש .הצלחנו
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להגשים בזכות התמיכה שלכם ,חברי המועצה .ואני מודה לכם ,זה לא ברור מאליו ,לא אופייני למערכות.
למערכות יחסים בין ישובים ובין מערכות חינוך .זה אפיין את המערכת הזו ,ואני מלא הערכה.
 20שנה עברו מהר ,עברו בכיף אמיתי.
דנה יגור – וועדת חינוך מושב רשפון:
אני פה  10שנים ,ומלאת הערכה לדמותך הייחודית .כל בוקר כשאני מביאה את הילד לבית הספר ,ואתה
אומר לכולם שלום .הנוכחות הזו והדוגמא האישית שאתה נותן ,היא מאוד משמעותית בכל דבר שקורה
בבית הספר .אתה היית מאוד משמעותי ותחסר לנו ללא ספק.
נחשון רשף  -יו"ר וועד מקומי רשפון:
אני גם כן מלא הערכה ללא ספק .מה שדנה מציינת של לעמוד כל בוקר בכניסה ,לי בהתחלה זה נראה פשוט
מוזר .לעמוד כל בוקר ,לחכות לכל ילד ,לברך אותו .תוך כדי לחנך את ההורים שצריך להגיע עד שמונה
בבוקר  ,שגם כן לא היה פשוט .ומהר מאוד להכיר כל ילד בשם ,אני לא חושב שזה דבר טריוויאלי ,אני מאוד
מעריך את זה .זכינו בכל מיני חוויות ,כמו ביקור בנושאת מטוסים שהיה חוויה .לא יודע אם לילדים ,לי
אישית בטח .תודה על  20שנה.
שלומית ברק:
אני מפקחת בכפר שמריהו  4שנים ,לפ ני כן הייתי מנהלת קולגה של אלכס ,מתל אביב .גם בתל אביב שמעו
על אלכס ,הוא תמיד היה שם דבר בקרב מנהלי בתי הספר .למדתי בארבע השנים האלה ,ואני אומרת למדתי
כי אנשים כמו אלכס הם אנשים שיש להם דעה ויש להם עמדה ,ויש להם מה לומר והם מובילים ,ואפשר
ללמוד מהם המון .א בל צריך גם ללמוד לעבוד איתם ,זה לא פשוט .לא לאלכס היה פשוט איתי ,ולא לי איתו
בהתחלה .אבל אני חושבת שלמדנו לעבוד עם המון הערכה ,אלכס דמות מאוד משמעותית גם עבורי
כמפקחת ,גם עבור כל המנהלים הקולגות .אדם שיש המון מה ללמוד ממנו ,איש מקצוע ברמה הכי גבוהה.
פשוט כ יף גדול שיש מנהל כזה בקבוצת מנהלים ,הוא רק מרים את הקבוצה למעלה .וזה באמת תענוג גדול
מאוד.
מתוכננת מסיבת מנהלים עוד כמה ימים וכתבתי לאלכס את הברכה ,וחשבתי לעצמי מה קרה בעשרים
השנים האלה .באותה תקופה לא היו לנו אייפונים או דיסק-און-קי ,אבל הייתה לנו את העקביות וההתמדה
של אלכס ,שהיא מעוררת כבוד .כי היום הכול כל כך מהיר ,הפרידות כל כך מהירות .אנשים ממצים מהר
ועוברים לתפקיד הבא ,וזה לא באמת .כי בחינוך אנחנו באמת מדברים כל הזמן על תהליכים ארוכי טווח
ועל שורשים ,וכשיש מנהל שנמצא לאורך זמן ,ומכירים ויודעים שיש על מי לסמוך ,אז אתם יכולים לשלוח
את הילדים שלכם בביטחון ובאהבה לבית הספר .זה ממש לא מובן מאליו.
אלכס דיבר על ה'ביחד' של המועצה ושל בית הספר ,ועל התמיכה .אני יכולה לספר לכם סתם כך ,שאני
מטפלת בסיפור בשתי רשויות שונות לחלוטין על התלהמויות קשות מאוד של הורים בעקבות החלטה לסגור
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כיתות שלא עומדות בתקנים .ההתלהמות מגיעה למקומות כאלה שמנהלות ממש מרגישות מאוימות ,על
סף למסור את המפתחות .למזלנו הטוב זה לא קיים כאן ,ויש פה יחסי כבוד מאוד גדולים ,ואני חושבת
שאלה הערכים שאנחנו מקנים לילדים שלנו .אפשר לא להסכים ,אפשר להתווכח ,אבל לצאת ממקום של
כבוד ושל ערכים .אם אני צריכה לתאר את אלכס במילה ,אז איש של כבוד ושל ערכים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בתוך מסגרת של בית ספר יסודי אי אפשר להכניס את כל עולם הידע .יש סילבוס ויש מיני מדדים שצריכים
להראות התקדמות מגן חובה לכיתה א' ,ומכיתה א' וכן הלאה .משרד החינוך בודק כל הזמן פרופיל של
תלמיד במתמטיקה ,שפה וכו' .אבל זה בעצם קצה קצהו של העולם אשר אנחנו רוצים לתת לילד ,את זה קל
למדוד ואנחנו הולכים למקומות שקל למדוד .אנחנו פחות מתמודדים עם דברים אשר קשה להקנות .אני
חושב שהגדולה של אלכס ,שהוא נקט בכל מיני שמות כמו פסיכופדגוגיה ,וכל מיני מונחים שאני לא מבין
עד הסוף .אבל זה לא חשוב ,בשורה התחתונה יוצאים ילדים יותר מאושרים ועשירים בדעת .זה התפקיד
של בית הספר ,שהוא נותן לילדים את תחושת ההגעה בחדווה.
היו גם כמה משברים ,היה את המשבר בשנת  2003ביחסים עם ראש המועצה ואנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו
של משבר לקראת העזיבה שלו מסיבות חיצוניות ,שבעיניי היה מיותר לחלוטין אבל הוא קיים בשטח .אני
מקווה שבסוף משרד החינוך ימצא לזה פתרון.
היו גם ילדים אשר עזבו את בית הספר כי הם לא מצאו את מקומם .היה דיון נוקב בנושאים האלה על כל
ילד שעוזב ,האם אנחנו עשינו הכי הרבה והכי טוב ,כדי שהוא ירגיש טוב אצלנו בבית .ורק במקומות בודדים
מאוד שהיו בשיח משותף עם המשפחה ,בסוף נתנו לילדים לעזוב וחלקם מצאו את עצמם במקומות טובים,
והם נהנים ופורחים .אנחנו המשכנו לעקוב אחרי זה כרשות .אני חושב שבסך הכול בכל השנים האלה היו
כל כך מעט מקרים ,לדעתי זה בטל בשישים.
התחושה שלי הייתה שיש על מי לסמוך ,וזה מאוד חשוב .גם כהורה וגם כראש רשות .כשיוצאים לפעילות
מחוץ לבית הספר הדברים ברורים ומוגדרים ,יש דיווחים שמגיעים ממקום של איש מרקע ארגוני עם
היררכיה ,ולי זה מאוד עזר.
בחודשים האחרונים אלכס הכין את המערכת כולה כדי לקלוט מנהלת חדשה ולעזור לה ,ולפרוש בפניה דרך
כדי להיכנס היטב לתפקיד .מיכל מרגישה מאוד טוב ומאוד נוח בחדרו של אלכס כשהיא יושבת עם הצוות,
וזה לא פשוט אחרי עשרים שנה להיכנס לתוך חדר כזה .אני זוכר את לימור ברמן שהייתה שנה ,שבאה
ממקום של ניסיון רב .היא כל כך אהבה את בית הספר שלנו ,ועד היום היא שומרת איתי על קשר .היא
התקשרה אלי להגיד שבחרנו מנהלת מצוינת.
יעל לוי ואני ישבנו היום אצל אלכס כדי להכין את התקציב עבור מיכל.
מיכל נכנסה עם חדוות עשייה ,ברור לה מה היא מקבלת ,מה היכולות ומה היא הולכת לעשות .אני חושב
שזה חלק מהסיום היפה והנכון של התהליך הזה.
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ד"ר אלכס שניידר:
דבר נוסף שאני רוצה להגיד ,מגיעה תודה לעובדי המועצה וראשי המחלקות .למרות וויכוחים ,ולפעמים אי
הסכמות וכו' ,ואני שוב משווה את זה למקומות אחרים .אנחנו מרגישים שעובדי המועצה ,המחלקות ,ראשי
המחלקות והעובדים ,על כולם .החל מהמבקר וכמובן הגזברית והמהנדס שיושבים פה ,ואלה שלא יושבים
כאן ,באמת הרגשנו רצון עז לסייע ולתמוך .וזה לא דבר מובן מאליו ,על אצבעות של יד אחת אני זוכר חוסר
יכולת להיענות לבקשות .בדרך כלל זו התגייסות מלאה ,וזה מעיד על מנהיגות ועל רצון טוב .אנחנו רווינו
נחת באופן רב מאוד לאורך כל השנים האלה .באמת לאורך כל השנים ,תודה .תעבירו את התודה גם לשאר
העובדים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אלכס ,תודה לך ותודה שבאת להיפרד מהמועצה המקומית.
מליאת המועצה נפרדה בהערכה ובתודה גדולה מדר' אלכס שניידר בתום עשרים שנות ניהול ומחלים לו
הצלחה בכל אשר יבחר.

שיפוצי קיץ – בקשה לאיחוד תב"רים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפני כשנתיים החלפנו מהנדסת במהנדס  -פארס נמצא איתנו שנתיים .אישרנו תב"רים לתחזוקת מבני
ציבור ומוסדות חינוך ומכל מיני סיבות חלק גדול מהעבודות לא הושלמו.
יעל ,פארס ואני ישבנו על המשימות ועל המקורות במסגרת התוכנית הרב שנתית שעשינו .ראינו איך
מחזירים את הכספים האלה לתוך תוכנית העבודה ולא יישארו רק כסעיפים עם מספרי תב"רים.
החלטנו להמליץ לא לפתוח תב"ר שיפוצי קיץ  ,2016אלא ניקח את כל השאריות ,נמצא את הדברים שלא
עשינו ונאגד אותם .המטרה של פארס היא להציג לנו את היתרות ולבקש מאיתנו אישור לבצע את העבודות
שלא בוצעו ושעולות ב ,2016-עם התקציב שלא ניצלנו בשנתיים הקודמות ,בלי להעמיד כסף נוסף ,עם קבלן
שיפוצים שנבחר לפני שבוע במסגרת הסכם מסגרת.
פארס דאהר -מהנדס:
במקום שכל שנה ניכנס לדרישות של עבודות ונקרא לזה שיפוצי קיץ או שיפוצים באופן כללי ,החלטנו ללכת
בשיטה החדשה ,שיהיה לנו הסכם מסגרת עם קבלן שיפוצים ,שאנחנו נבצע את כל התחזוקה של מבני
הציבור .בעיריות גדולות יש מחלקת תחזוקה ,אצלנו אין .יהיה לנו הסכם מסגרת עם קבלן שיפוצים ל5-
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שנים ,וכל עבודה שנצטרך לעשות או לתחזק יבוצע לפי מחירון .הכול מתוקצב לפי מחירון דקל ,עם ההנחה
שהקבלן נתן וזה מה שקבע את הזכייה שלו ,ביחד עם דירוג איכות.
ערן רוה  -מבקר:
למה צריך מכרז אם זה קבלן אחד?
פארס דאהר -מהנדס:
הציעו כמה קבלנים ,לקחנו את ההצעה הטובה .העבודות הן עבודות קטנות ,לאף אחד לא יהיה אינטרס
לתת הנחה על סכום של עבודה אחת.
ערן רוה  -מבקר:
זה הסכם לחמש שנים ,איך אתם יודעים מה יהיה עם הקבלן בעתיד?
סיגל זוז:
אתה לא מחויב לו.
עמירם אליאסף:
יש אפשרות לצאת מההסכם?
פארס דאהר -מהנדס:
כן .זה לא העניין ,הבעיות שלנו שאנחנו לפעמים רוצים קבלן באופן דחוף ואין כזה דבר .יש סעיף שמחייב
אותו ,רצינו קבלן שיהיה מחויב למועצה.
ערן רוה -מבקר:
למרות שהוא יכול להיות שקוע בעבודות אחרות.
פארס דאהר -מהנדס:
אבל הוא מחויב לי ,אם הוא יפר הסכם אני יכול לצאת .אבל מה האינטרס שלו לבוא ולעשות לי תיקון של
 700שקל כשאתה אומר לו שיש לך עוד קבלן?? אף אחד לא היה ניגש למכרז .הדברים האלה נלקחו בחשבון.
העבודות יתבצעו לפי מחירון דקל ,שהוא מחירון מפורט לפרטי פרטים .כך יהיה לנו קבלן שתמיד יהיה זמין
עבורנו.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
השיטה הזו עובדת מצוין אצל משה ,בכל מה שקשור למדרכות.
פארס דאהר -מהנדס:
נכון ,גם כשצריך אותו בדחיפות הקבלן מגיע.
יש תב"ר משנת  ,2014התב"ר המאושר היה .₪ 841,000
עמירם אליאסף:
הכסף הזה הרי ממילא היה חוזר לקופה ,אם כך ,תגידו לנו מה השורה התחתונה ,לא חשוב מאיזה סעיפים
זה מגיע.
סיגל זוז:
כמה כסף ,וכמה ממנו מחזירים.
פארס דאהר -מהנדס:
היתרות שיש בתב"רים משנים קודמות הם  ,₪ 2,206,000על פי הפירוט שמוצג בטבלה שלפניכם.
עמירם אליאסף:
לכמה זמן זה יספיק?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכסף שמיועד למבני חינוך נשאר במבני חינוך ,הכסף שיועד למוסדות ציבור יישאר עבורם .לא מערבבים
בין הסעיפים האלה משום שיש משימות שחייבים לבצע ועדיין לא בוצעו.
עמירם אליאסף:
הסכום הזה הוא רק לשנה אחת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסכום הזה מיועד ל ,2016-לסיים את העבודות שלא נעשו בשלוש השנים האחרונות.
פארס דאהר -מהנדס:
זה יכסה גם את העבודות של השנה.
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עמירם אליאסף:
בשנה שעברה אישרנו תב"ר לבתי הספר ותב"ר למוסדות ציבור .מה ההשוואה בין הסכום של  2.6מיליון ₪
לעומת הסכום ששמנו על מבני ציבור ובתי ספר בשנה שעברה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ביצעו את העבודות בשנה שעברה.
יעל לוי -גזברית:
זה יותר מהסכומים ששמנו בעבר ,אף פעם לא אישרנו סכומים כאלה בבת אחת .אבל זה לא אומר שהוא
משתמש בכול.
סיגל זוז:
אתה שואל כמה אנחנו אישרנו ואתה רוצה להשוות בין שנת  2015 ,2014וכמה מבקשים בשנת  .2016ההסבר
הוא שאישרנו כסף בעבר ,אבל לא ביצענו את כל המשימות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לשיפוצי קיץ בבית הספר אישרנו  1.3מיליון  ,₪בפועל ביצענו רק .₪ 630,000
סיגל זוז:
אישרנו בערך את אותם הסכומים ,אבל לא ביצענו את העבודות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש עבודות שאישרנו בעבר ולא בוצעו ,ויש עבודות שצריך לבצע עכשיו בשנת  .2016אנחנו מבקשים להשתמש
בסכומים שנשארו ולבצע את העבודות באמצעות הקבלן איתו התקשרנו.
החלטה
מאשרים פה אחד את העברת הסכומים הנותרים בתב"רים לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך ובמבני ציבור
לטובת עבודות השיפוצים בשנת  ,2016שיבוצעו על ידי הקבלן החדש.
מהנדס המועצה ידווח למועצה על סעיפי ההתקשרות עם הקבלן ומקור התקציב.
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עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2016ועד 28.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
פעילות המועצה הייתה בסימן שבועות ,היו שני אירועים נפרדים .יש כאלה שחושבים שזה טוב ויש כאלה
שחושבים שלא .אני בדעת מיעוט ,חסר לי האירוע הקהילתי שהיה פעם.
סיגל זוז:
אתה אומר שהטקס של בית הספר הוא לא קהילתי?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,מגיעים רק ההורים של הילדים .יש דוכנים אשר מוכרים אוכל כדי לממן את המסיבה של כיתה ו'.
סיגל זוז:
אז מי שמגיע זה ההורים של הילדים.
סיון אבנרי:
בישיבה האחרונה של וועד ההורים המרכזי אני העליתי בדיוק את הסוגיה הזו .ראשית שההפרדה בין טקס
שבועות להפנינג של אחה"צ יצרה מעין 'מישמש' ובעצם כל הטקסים לאורך השנה נראים אותו דבר .יש
קצת דוכנים ,מגיעים עם חולצות לבנות .בשנה הבאה נחזיר את טקס שבועות לאירוע של אחה"צ ,והדגש
מבחינתנו בוועד ההורים יהיה על אירוע קהילתי רחב יותר ,וכן להזמין את הקהילה .לא רק את קהילת בית
הספר.
עמירם אליאסף:
הילדים הביאו סלים?
סיון אבנרי:
לא היה כלום.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני  40שנה ,אבל ברשפון למשל עשו אירוע שמאוד נהנו ממנו ,כולל שיירת
טרקטורים ,ריקודי ארץ ישראל וכדו'....
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סיון אבנרי:
קראו לאימהות שילדו באותה השנה לעלות לבמה.
בשנים האחרונות הייתה טענה שהטקס איבד משהו ,כי ההורים לא מתעניינים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בגלל שהמכירות הפכו להיות העיקר.
סיון אבנרי:
סוגיית המכירות וגיוס הכספים זה סיפור אחר ,אנחנו מתכננים תוכנית שונה לחלוטין .כל הטקסים כבר
הפכו להיות סביב גיוס כספים למסיבת סיום כיתה ו' .התקצוב היה גבוה מאוד ,ניסו לגייס  ₪ 80,000ואין
שום צורך לגייס סכום כזה .כך נראו כל הפעילויות לאורך השנה.
טקס שבועות איבד לגמרי את המשמעות שלו ,ובשנה הבאה זה יהיה אחרת.
עמירם אליאסף:
הטקס של רשפון היה מאוד מוצלח ,חקלאי קצת .זה היה יפה מאוד.
סיון אבנרי:
בואו נשתף בטקס את וועדת הנוער.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תנו לנוער להוביל את זה.
ב 15.6-היה תרגיל מכלולי חירום.
ב 19.6-היה בבית החינוך המשותף חוף השרון אירוע של סיום י"ב וגם נפרדנו ממנהל בית החינוך.
ב 23.6-היה לילה לבן בבית הספר ,הילדים נהנו מאוד.
ביום שישי הייתי בגני הילדים ,בשלוש מסיבות יפות מאוד .במוצ"ש היה כנס מתגייסים שלדעתי היה מכובד
וראוי .מעציב שהרבה בחרו שלא להגיע ,אבל זו זכותם .מי שהיה נהנה ,ולדעתי התרגשו.
אתמול קיימנו את טקס סיום כיתה ו' ,מחזור גדול של קרוב ל 70-ילדים ,שהתנהל בסדר מופתי .לא היה
בזבוז זמן ,היה נהדר.
סיגל זוז:
אני רוצה להגיד משהו על טקס המתגייסים:
כל שנה ועד ההורים מעורב ברמה כלשהי ,השנה לא הייתה שום תרומה של ועד ההורים של הכתה לטקס.
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היה טקס יפה מאוד ומרגש ,וברמה גבוהה.
הייתה הרצאה מעניינת וכל מי שהיה נהנה.
הפריעה לי מאוד גם מידת ההיענות הנמוכה של החבר'ה הצעירים .דרור אומר שמעל חצי מבני המחזור
נכחו ,אבל בזמן הקראת השמות שלהם בטקס זה נשמע ונראה אפילו פחות.
אני לא יודעת מה אפשר לעשות בנדון.
אניק זבליק:
אי אפשר לצפות מראש מי לא בא ,לקבל אישורים ואז לא להקריא את השמות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בכוונה רציתי להקריא.
אניק זבליק:
זה צרם להורים שכן הגיעו.
סיון אבנרי:
הורים שבאו בלי הילדים?
אניק זבליק:
צרם להורים אחרים ,שהקריאו בכל זאת את השמות של מי שלא הגיע.
סיגל זוז:
אני לא יודעת אם זה צרם ,אבל היה נשמע שהקריאו המון שמות של אנשים שלא הגיעו .מעבר לזה ,בכל
שנה אנחנו טורחים ומנסים לכנס את כל ההורים כדי שייקחו חלק בהכנת המסיבה .בכל שנה קובעים פגישה
ולאחריה מיועד חדש לפגישה נוספת מכיוון שמעט מאוד הורים מגיעים.
ברוב השנים ההורים הרימו משהו בסופו של דבר .השנה לא היה כלום ,כל מה שהיה בטקס זה מה שהמועצה
עשתה .זה בסדר ,אני גם חושבת שאולי אנחנו צריכים לקבל החלטה בעניין הזה ,אני לא יודעת אם כל שנה
אנחנו צריכים לרוץ אחריהם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שלושה הורים שהיו כאן בפגישות המקדימות לא הגיעו לאירוע.
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סיגל זוז:
אני יודעת .אנחנו מוציאים על זה הרבה זמן והרבה אנרגיה ,ויושבים כאן בערב ואף אחד לא מגיע .לאור
התוצאה אני שואלת אם בכלל צריך להמשיך במדיניות הזו ,או להתבסס על מה שהמועצה עושה .אפשר
להוציא מייל להורים ,או שהם ייקחו את זה על עצמם או שלא .יש לי הרגשה שאנחנו משקיעים יותר מדי.
עמירם אליאסף:
כמה מתגייסים לצבא?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רק אחד קיבל פטור מגיוס.
סיגל זוז:
וחלק גם הולכים לשנת שירות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הרוב הולכים לשירות משמעותי.
סיון אבנרי:
חלק מהעבודה שאנחנו עושים סביב נושא וועדת הנוער והעבודה של ליטל ,חלק מהאנרגיה מושקעת בחיזוק
של הרשת ההורית .שכבות שיהיו יותר פעילות ומגובשות ,הן הילדים והן ההורים ויגיעו לסוף שמינית,
התמונה תהיה שונה .לא תהיה  ,100%אבל תהיה היענות גבוהה.
אניק זבליק:
בהמשך לדבריו של סיון ,יכול להיות שצריך להיות איזשהו ממשק לשיתוף פעולה ,או להעביר בכלל את ערב
המתגייסים לוועדת הנוער שתוביל את זה ביחד עם ההורים של המתגייסים .וזה יעשה את הנוער הנוכחי,
שעדיין לא מתגייס ,כעתודה שתגיע לערב וגם יהיה להם למה לשאוף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
את ההפקה והעבודה של צוות בית וייל צריך.
אניק זבליק:
ברור שצריך את הסיוע המקצועי.
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סיון אבנרי:
אני לא רואה את דור מצליח להיכנס באמת לשכבת י"א הנוכחית .אני חושב שתהיה פה פעילות שתצמח
משנה לשנה.

עמירם אליאסף:
אם רוצים לעודד אנשים להתגייס לשירות קרבי ,אולי אפשר להביא אנשים ששירתו ביחידות כאלה.
אניק זבליק:
את זה עושים בלעדינו.
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון על פעילות המועצה בתקופה זו ,כפי שהוצגה בפניה.

החלטה לגבי ישיבת מליאה במהלך אוגוסט 2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 02.08.16-מתוכננת ישיבת מליאה.
לפי המסורת אנחנו מבקשים את החלטת מליאת המועצה לקבוע אותה טנטטיבית ,ובמידה ולא יהיה צורך
מיוחד לא נקיים ישיבה באוגוסט.
אם מישהו מהחברים יראה צורך מיוחד נחליט האם אנחנו מתכנסים או לא .כרגע הישיבה לא תתקיים.
תחזית לגבי הפעילות הקרובה ,יש הרבה מאוד אנשים בחו"ל .יעל ביקשה מחברי המועצה שיוצאים לחופש
המחוץ לישוב לעדכן את המזכירות .אני מבקש מכם לעדכן את המזכירות כדי שנוכל לעדכן.
ביום חמישי הקרוב יתקיים אירוע קהילתי במועדון הספורט שאניק מובילה עם סיון וצוות המועדון.
סיגל זוז:
יש הרשמה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עד עכשיו הוזמנו  300כרטיסים.
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סיון אבנרי:
בנושא גיוס החסויות לא כל כך הצלחנו .פניתי לכמה חברים שהם בעלי גופים עסקיים ולא הייתה היענות.
סיגל זוז:
מהי העלות הכוללת של הערב?
אניק זבליק:
 ₪ 30,000מקסימום .יכול להיות שזה יהיה פחות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 3.7-יתחיל בית ספר של קיץ .אנחנו הרחבנו את הפעילות מעבר לכיתות א'-ב' שמופעלות על ידי משרד
החינוך בישובים בעלי מאפיינים כמו שלנו .הכנסנו את גני החובה ואת כיתות ג' לתהליך הזה .בסך הכול
נפתח כיתת גן וכיתות א'-ג'.
ב 4.7-בבוקר יחידת החילוץ שלנו תקיים הדגמה לפורום מטכ"ל בזיקים .הפריסה היא ב ,3.7-ב 4.7-יש יום
עיון של פורום מטכ"ל בנושא חילוץ והצלה .אנחנו מייצגים את הסקטור האזרחי ,ואנחנו גאים על זה.
ב 7.7-מושב רשפון יקיים מסיבת שנות ה 80-והזמינו אותי.
ב 16.7-שבט ני"ר יצא למחנה קיץ לשבועיים.
ב 17.7-בערב סיון ואני נקיים פגישה עם ההנהגה החדשה וההנהגה היוצאת של הצופים ,ביער לימונים בהר
כנען ,כדי לראות איך אנחנו מקדמים את השבט שלנו שמצבו לא מספיק טוב בעינינו.
בין התאריכים  20 – 07באוגוסט  2016המועצה תמצא בפגרה .יש תורנות שיעל מאשרת בכדי להשלים
עבודות תחזוקה.
ב 6.9-תתקיים ישיבת המליאה הבאה ,שכן תתבצע.
ב 2.8-מתוכננת ישיבת מליאה .כרגע הישיבה לא תתקיים.
ב 6.9-תתקיים ישיבת המליאה הבאה ,שכן תתבצע.
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שונות

התפטרות אניק מועדת תרבות
אניק זבליק:
אני מבקשת להשתחרר מוועדת תרבות ,דיברתי על זה עם סיגל .אני יושבת בוועדות רווחה ,סמים ,נוער,
חינוך ,בנייה ,ביקורת והנחות בארנונה .שם אני מרגישה שאני תורמת ,ופה אני מרגישה שאני תורמת פחות.
אני מעמידה את כישוריי הקהילתיים לרשות הוועדה בכל עת שתזדקק לה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מישהו רוצה להתייחס?
סיגל זוז:
אני רוצה להגיד תודה על השותפות עד עכשיו ,ותודה על הרעיונות שעלו אחרי .ואנחנו ניעזר בך.
אניק זבליק:
התנדבתי מראש לעזור בחגיגות ה.80-
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחרנו אדריכלית שכעת עובדת בוועדה המרחבית הרצליה ומכירה את כפר שמריהו ,התרשמנו ממנה מאוד.
היא רוצה להתחיל רק בינואר  ,2017אחרי חופשת הלידה .הבעיה המשמעותית ,השכר שהשגנו במאבק של
השלטון המקומי מול משרד האוצר ,לתוספת שכר למהנדסים ,חל רק על עובדי הוועדות המרחביות .אם
היא עוברת אלינו ,היא מפסיקה להיות עובדת של הוועדה המרחבית .בעקבות ההבהרה שקיבלנו השבוע אני
מסופק אם היא תרצה להגי ע אלינו .אני אנסה לבדוק עם יעל ופארס אם אפשר שהאנשים שלנו יהיו
מחוברים לוועדה המרחבית .לא הצלחנו לגייס בודק תוכניות כי השכר יותר נמוך ,ומי שהגיע אלינו לא
התאים.
סיגל זוז:
מה המשמעות של צעד כזה ,מבחינת העצמאות שלנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא בדקנו.
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עמירם אליאסף:
עד אז נעשה את זה באופן חיצוני?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ננסה לגייס.
עמירם אליאסף:
יש דבר כזה?
פארס דאהר -מהנדס:
יש ,אבל צריך להתחייב למסגרת העבודה ואין לך מסגרת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנושא הבא הוא מכרז למשרת מהנדס .גם פה היו לנו אי הסכמות עם משרד הפנים ,הצלחנו ליישר את
ההדורים .יש לנו שישה מועמדים ,מקווה שנבחר אחד.
מערכת :LPR
אנחנו עורכים קובץ נתונים חדש של כל כלי הרכב של תושבי כפר שמריהו .אנחנו מזמינים את כל התושבים
במהלך חודש יולי להחליף תווי חניה .יהיו לנו ארבעה תווי חניה:
 תו ירוק לכל תושבי כפר שמריהו ,למעט תושבי רחוב הוורדים.
 תו ורוד שיאפשר לתושבי רחוב הוורדים לחנות בכל כפר שמריהו וברחוב הוורדים ,מה שהתו הירוק
לא כולל.
 תו אפור לבעלי עסקים שמורשים לחנות במקומות מסוימים בלבד.
 תו חום לשוכרים שאינם קבועים בכפר שמריהו .זה מוגבל לפרק זמן קבוע.
אניק זבליק:
מה קורה למי ששוכר לטווח ארוך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא יחדש את התו .התו החום מוגבל לשנה ,לאחרים אין מגבלה.
סיון אבנרי:
זו שנה קלנדרית?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
שנה מיום קבלת התו .כתוב בפירוט שצריך להביא חוזה שכירות ,ובתום מועד השכירות יפוג תוקף התו והם
יצטרכו להחזיר אותו.
סיון אבנרי:
זה מקובל ברשויות אחרות?
רותם ארביב -יועמ"ש:
כן .בדרך כלל במסופון הפקח רואה שזה פג תוקף.
אניק זבליק:
מה עם תושבים ששוכרים כבר שנים רבות?
רותם ארביב -יועמ"ש:
מי שהוא לא בעלים רשום יחדש את התו כל שנה.
סיון אבנרי:
מה הרציונל מאחורי זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי הם באים לפרק זמן נתון.
אניק זבליק:
אני חושבת שבאווירה הקהילתית שלנו יש בזה משהו מאוד מעליב.
סיגל זוז:
אני לא אוהבת את זה .התו יותנה בזה שהתושב לא ימכור את הבית ,ומה אם בעוד שנה הוא ימכור?
רותם ארביב -יועמ"ש:
אבל אז זה אמור להתבטל אוטומטית במערכת ברגע שמישהו נרשם במקומו.
אניק זבליק:
כנ"ל בשכירות .אני רוצה להגיד שאני מתנגדת לזה.
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עמירם אליאסף:
זה ככה בתל אביב.
אניק זבליק:
אבל אנחנו לא תל אביב.
סיון אבנרי:
אני רוצה לדעת מה הרציונל ,אני חושב שיש פה פוטנציאל למשהו מאוד לא רגיש.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר לבטל את התו החום .זה נוח לצורכי פיקוח ,אבל אם אתם לא רוצים אז זה לא יהיה.
עמירם אליאסף:
לשוכר יש פוטנציאל לעזוב את הכפר.
אניק זבליק:
גם כמות הנכנסים והיוצאים בשכירות לא גבוהה .יש אנשים שגרים פה שנים ,שמתנדבים פה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בסדר ,נבטל את התו לשוכרים.
סיון אבנרי:
כאשר פקח מסתובב ,האם הוא יודע לפי מספר הרכב להגיד האם התו בתוקף או לא?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .ב LPR-אין צבע חום וירוק ,הם מוזנים אותו דבר .מה שקורה שמי שבא עם תו שכירות ,ב LPR-יש
תאריך שכירות והוא לא יוכל להיכנס יותר.
עמירם אליאסף:
אם אתה נותן לאנשים את אותו התו ,אבל הוא פג בשער ב LPR-ולא נותנים לו להיכנס ,שואלים אותו
ומבקשים ממנו לחדש את התו ,זה מספיק טוב.
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סיון אבנרי:
אבל זה רלבנטי רק בלילה.
אניק זבליק:
אבל אם לא יהיה שומר ויגיע מישהו שלא גר בכפר ,ורוצה לבקר -הוא לא יוכל להיכנס?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי שהמחשב יזהה אותו ,השער נפתח לבד .מי שלא ,השומר יפתח לו את השער ידנית.
אם כך ,כהחלטה מבטלים את המדבקה החומה.
סיון אבנרי:
לעניין המדבקה הוורודה ,קיבלתי השבוע מייל מתושב.
בפברואר בעקבות הדיון על רחוב הוורדים העליתי גם את סוגיית הקטע הדרומי של רחובו דרך הגנים ורחוב
הזורע ,וגם את הקטע הדרומי של החורש ,שסובלים מאוד ממצוקת חנייה במרכז .בעצם בשטח של 100-
 200מטרים שקרובים למרכז ,בחורש ,בגנים ובזורע אין חניה לתושבים מחוץ לבתים בשעות היום .החניה
האנכית על גן הנוטר צבוע בכחול-לבן ,אבל עד אליו וממנו אין סימון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אסור לחנות שם ,וחונים נגד החוק.
סיון אבנרי:
באזור שם אין חניה בשעות הבוקר .בזמנו אנשים היו משאירים את האוטו במרכז המסחרי ונוסעים צפונה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה רוצה שיהיה שם סימון כחול-לבן?
סיון אבנרי:
אני שואל את עצמי מה הפתרון ,כי זה לא המקום היחידי.
יש גם תלונות על בית הכנסת בעיקר בשבת בבוקר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הייתי בשבת בבוקר בבית הכנסת ולא הייתה בעיית חניה.
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סיון אבנרי:
כשיש בר מצוה יש בעיה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הייתה בר מצוה בשבת .אבל אני מניח כי לעתים יש החונים בניגוד לחוק.
סיון אבנרי:
אני במרחק של  250מטר מבית הכנסת ,וגם לי אין חניה מחוץ לבית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מה אתה מציע?
סיון אבנרי:
אני שואל .האם יש עוד תקדימים לזה בכפר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,בית וייל בכל ערב.
סיגל זוז:
היה בעבר סדרן מטעם בית הכנסת.
סיון אבנרי:
ברחוב הנוטע יש חניות ברחוב שמסומנות באיקס ,אלה חניות פרטיות של התושבים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הן לא חניות פרטיות.
סיון אבנרי:
מי סימן את זה? המועצה או התושבים?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כדי להסיר את ההתנגדויות שלהם נגד הפעילות של בית וייל בשעות חריגות ,נתנו לכל אחד מקום חניה
מסומן.
סיון אבנרי:
אין שם תמרור.
מר סיון אבנרי:
האם את הקטע הדרומי של דרך הגנים אנחנו צובעים בכחול לבן או שיהיה שילוט רק לתושבי הכפר ,כי אני
חושב ששם המצוקה הרבה יותר גדולה .אני חושב שה 200-מ' הדרומיים של דרך הגנים מהווים בעיה גדולה,
כי המרכז המסחרי משתק אותנו .עלינו לקבל כאן החלטה עקרונית?
גב' אניק זבליק:
גם בחורש קיימת אותה בעיה.
מר סיון אבנרי:
אני מציע שאת כל ה 200-מ' ,של רחובות הזורע ,הגנים והחורש שקרובים למרכז המסחרי לצבוע בכחול
לבן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני בעד.
לבקשתו של סיון מאשרים הוספת סימונים כחול לבן בדרום כפר שמריהו.
מר סיון אבנרי:
בנוסף ,לגבי הקרבה למבני הציבור ,שגם שם הבעיה מורכבת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בבית וייל נוסיף כ 20-מקומות חניה במגרש החניה הרחב ,הגם שזה עדין לא יפתור את הבעיה בשעות עומס
שיא .בתוכנית האב של כפר שמריהו תכננו פה חניה מסודרת גדולה .לגבי בתים שקרובים לאיזורים
הציבוריים  -יש כאן בעיה שלא פתורה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
למעשה ,אין מה לעשות מול זה .מול בית וייל היו מאבקים משפטיים.
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גב' אניק זבליק:
האם יש התקדמות ברמזור של הולכי הרגל ברח' פינת המעפילים נורדאו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי שאחראי על הרמזורים האלה והתכנון הם משרד התחבורה והמשטרה.
גב' אניק זבליק:
מה הביא אותם להחליט שבפניה ימינה מהחורש לכוון כביש החוף ,אין חיבור בין הולכי רגל .ייתכן שצריך
חוות דעת בעניין.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אומרת יועצת התנועה שלנו לבטל את מעבר החציה הזה ולהשאיר את השני.
גב' אניק זבליק:
אני חושבת שזו טעות פטאלית ואנשים ימשיכו לחצות תוך סיכון חיים .יש לשמר את הקישור הרציף ,החוקי
והבטוח בן תושבי דרום הכפר למרכזו.
החלטות:
תו החנייה החום ,אשר יועד לשוכרים – יבוטל.
נושא סימון מדרכות בכחול לבן מכיכר ראשונים צפונה יתוכנן ויובא לאישור וועדת התנועה.
סיימנו את הישיבה ,תודה רבה לכולם.
* * * הישיבה נעולה * * *
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סיכום החלטות
פרוטוקול
מישיבת מליאת מועצה מס' 36
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום שלישי –  ,28.06.2016שעה 19.00
כ"ב סיון תשע"ו
אישור פרוטוקול מישיבה מס'  34מיום 07.06.2016
החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  ,34מיום .7.6.16

הערכות לשנת הלימודים תשע"ז – עדכון ראש המועצה
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון הערכות לשנת הלימודים תשע"ז ,כפי שהוצג בפניה על ידי ראש
המועצה.

עדכון יו"ר וועדת נוער ,סיון אבנרי
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון יו"ר ועדת נוער ,מר סיון אבנרי על הנעשה בתקופה זו.

חוק העזר לשמירה – דיווח על אישור היטל
החלטה
 מליאת המועצה רושמת לפניה את אישור משרד הפנים לחוק העזר של השמירה.
 מאשרים פה אחד את הצעתו של עמירם אליאסף ומחליטים שלא לבצע גבייה בעת הזו ממבנים
המשמשים לחקלאות.
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פרידה מדר' אלכס שניידר ,מנהל ביה"ס היסודי
מליאת המועצה נפרדה בהערכה ובתודה גדולה מדר' אלכס שניידר בתום עשרים שנות ניהול ומחלים לו
הצלחה בכל אשר יבחר.

שיפוצי קיץ – בקשה לאיחוד תב"רים
החלטה
מאשרים פה אחד את העברת הסכומים הנותרים בתב"רים לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך ובמבני ציבור
לטובת עבודות השיפוצים בשנת  ,2016שיבוצעו על ידי הקבלן החדש.
מהנדס המועצה ידווח למועצה על סעיפי ההתקשרות עם הקבלן ומקור התקציב.

עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2016ועד 28.06.2016
מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון על פעילות המועצה בתקופה זו ,כפי שהוצגה בפניה.

החלטה לגבי ישיבת מליאה במהלך אוגוסט 2016
ב 2.8-מתוכננת ישיבת מליאה .כרגע הישיבה לא תתקיים.
ב 6.9-תתקיים ישיבת המליאה הבאה ,שכן תתבצע.
שונות
החלטות:
מליאת המועצה רושמת לפניה את התפטרות אניק זבליק מוועדת תרבות וקהילה.
תו החנייה החום ,אשר יועד לשוכרים – יבוטל.
נושא סימון מדרכות בכחול לבן מכיכר ראשונים צפונה יתוכנן ויובא לאישור וועדת התנועה.
****
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