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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים מישיבות מספר  20ו  21מיום .02.06.2015
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מס'  19מיום  , 05.05.2015לאחר הטמעת השינויים.
 .3אישור קורס ניהול לראש המועצה .נדון ואושר בישיבה מס' 22
 .4תכנית הרחבת מגרש חנייה בית וייל והתאמתו לאירועים ותב"ר.
 .5תקציב רכישת מכשירי קשר ליחידת חילוץ והצלה – בקשה לתוספת
 .6ביטול מכרז מערך התאורה בבית וייל והתקשרות במשא ומתן עם מציעים פוטנציאלים.
 .7עדכון על פעילות המועצה לתקופה מיום  02.06.2015ועד .07.07.2015
 .8שונות.
* * *
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני פותח את ישיבת המליאה מן המנין מס' .23
אקדים ואומר שמתוך סדר היום שפורסם ,סעיף  3הועלה לדיון בישיבה הקודמת על ידי עמירם ,ואושר כך
שלא נדון בו פעם נוספת.

אישור פרוטוקולים מישיבות מספר  19מיום 5.5.15
וישיבות מס'  20ו 21-מיום 02.06.2015
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שלושה פרוטוקולים לאישור .בשניים מהם עסקנו בישיבה הקודמת ,לא היו הערות.
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  19מיום  , 05.05.2015לאחר הטמעת השינויים.
 פרוטוקול מס'  20בנוגע להיטל הביוב אושר במייל ,הוטמעו הערות אייל והיועץ המשפטי.
 לפרוטוקול מליאה מן המניין מס'  - 21ישיבה שניה  -לא היו הערות.
נושא הביוב אושר גם על ידי רשות המים והביוב .פרוטוקול נוסף אושר בהעדר הערות.
אני מבקש לאשר את הפרוטוקולים בהיעדר הערות.

החלטה
מאשרים פרוטוקול מליאה מס'  19מיום 5.5.15
מאשרים פרוטוקול מליאה מס'  20מיום 2.6.15
מאשרים פרוטוקול מליאה מס'  21מיום 2.6.15
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אישור תב"רים
 הסדרת חניון מרכז וייל.
 אישור תב"ר להסדרה סופית של רחוב הצבעונים ורחוב התמר
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מהנדס המועצה יציג את התב"רים.
אחד מהם הוא הסדרת חניון וייל והתאמתו כמגרש חנייה רחב יותר ,וגם לאירועים קהילתיים רחבים .חברי
ההנהלה היו במקום והתרשמו מהתוכניות .התנאי לביצוע הוא מוכנות חודש לפני אירוע יום העצמאות,
אחרת נתחיל בכך רק אחרי יום העצמאות.
תב"ר נוסף זה נושא ההסדרה הסופית של רחובות הצבעונים והתמר .הרחובות זקוקים לשיפוץ ,הביצוע
יהיה בשנת  2016אחרי שקבלן התשתיות יסיים את העבודות שלו ברחוב האילנות.
רחוב נוסף הוא רחוב האילנות ,וזה נמצא בתב"ר הקיים.
בבקשה ,פארס.
פארס דאהר  -מהנדס:
הנושא הראשון הוא פתיחת תב"ר חדש להסדרת חניון מרכז וייל ,ביחד עם הסדרת רחוב הצבעונים והתמר.
מדובר על תב"ר אחד עם מכרז אחד.
 עבודות הפיתוח בחניון של מרכז וייל בסך .₪ 1,380,000
 סלילה .₪ 820,000 -מדובר כרגע על אבן משתלבת מרוצף ללא אספלט.
 מערכות רטובות ,ביוב וניקוז.₪ 650,000 -
 מערכות יבשות .₪ 520,000 -זה כולל תאורה ,בזק וכדומה.
תהיה הרחבה של החניון לכיוון החלק המערבי ,מרחיבים את הקיר התומך עד לחלק המערבי ,עד לבתים.
מו סיפים מקומות חנייה ,וכל הרחבה פרט לשני מעגלי תנועה יהיו במפלס אחד למטרת אירועים קהילתיים.
הבמה המרכזית של יום העצמאות תועבר לחלק הצפוני .בנוסף לקחנו בחשבון חלק של רחוב הנוטע בתוספת
החניות בצד הצפוני .יש הסדרה גם בקו הביצוע עד למרכז המסחרי ,בחלק המערבי.
סיגל זוז:
כמה מקומות חניה נוספים?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מוסיפים מקומות חנייה תקניים לנכים בחזית של בית וייל ,שלא קיימות כיום .כל החזית תהיה
מונגשת מבית סניור ועד אזור הכניסה לצופים .תהיינה חניות תקניות לנכים עם רמפות כניסה מוסדרות.
סיגל זוז:
כמה חניות כאלה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כ 10-חניות נכים ,לפי התקן.
אניק זבליק:
בסופו של דבר יהיו  10חניות נכים ו 5-חניות רגילות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .תוספת של  12חניות רגילות באיזור זה ,ומקומות נוספים ברחוב הנוטע.
אניק זבליק:
כמה חניות חדשות יתקבלו בסוף?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש טבלה מסודרת שהוכנה ע"י יועצת התנועה.
בסך הכול יהיו  70מקומות חניה תקניים נוסף על חניות נכים במתחם הנוכחי .בעיני ,בתוכנית הזאת מעבר
לתוספת מקומות החנייה יש הסדרה של כל נושא החנייה ואת הרחבה .אישרנו את התוכנית הזו לפני
שנתיים ,ועצרנו אותה כדי להתקדם עם הביוב.
אניק זבליק:
אני חושבת שהעלויות גבוהות מאוד עבור התוספת של מקומות החנייה.
פארס דאהר  -מהנדס:
העלויות הן אומדן התכנון.
סיגל זוז:
יש כאן שני דברים שצריך להתייחס אליהם- :
צריך לחשב כמה מקומות חנייה מקבלים לעומת העלות .הדבר השני הוא החזות של מרכז החנייה ,והאם
הוא לכשעצמו צריך שיפוץ ויש צורך להשקיע .לאחר מכן אפשר להחליט כמה אנחנו מוכנים להשקיע בכך.
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עמירם אליאסף:
לדעתי צריך לעשות אספלט ולא אבנים ,כדי שאנשים יוכלו לרקוד באירועים.
דבר שני ,אנחנו נמצאים עכשיו בפרויקט ביוב .אם אני לא טועה ,הסכום הזה דומה לעלות של רחוב .אנחנו
צריכים לשאול את עצמנו מהו הרווח .לדעתי הרווח היחידי הוא האפשרות להקים גדר שתמנע פלישה
לשטח .אני מציע להמתין .יש לתוכנית הזו יתרונות אבל זה לא בנפשנו ,יש כרגע מקום להופעה ביום
העצמאות ,וכאשר נסיים את עבודות הביוב ויישאר כסף נוכל לעשות את זה .אני כן מציע להרים את הגדר,
לסלול אספלט או אבנים משתלבות ולהסתפק בכך .זה לא בקדימות הנכונה כרגע ,כי יש לנו עוד הרבה מאד
'הפתעות' ש יכולות להיות עוד הוצאות לא צפויות בעבודות הביוב והרחובות.
סיגל זוז:
אני חושבת שיום העצמאות הוא שיקול משני כאן.
עמירם אליאסף:
לדעתי תוספת מקומות החנייה היא לא קריטית .היתרון המשמעותי הוא קביעת הגבול.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בואו נעשה את זה אחרי יום העצמאות.
עמירם אליאסף:
אנחנו נמצאים בפרויקט לא פשוט של תכנון רחובות .בואו נסיים את זה ונעשה את הדבר המינימלי שהוא
הקיר התומך.
פארס דאהר  -מהנדס:
יש עלות גם לבניית הקיר התומך והמילוי.
סיגל זוז:
אני לא חושבת שהעבודה הזו דחופה ,וראש המועצה חושב לנכון שאם עושים אז עושים כמו שצריך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש בזה אלמנט חשוב אחר ,זה השביל שמחבר את בית הספר עם מרכז וייל שהוא חלק מהתוכנית .שביל
האספלט מתפרק ומסוכן ,כבר נפצעו שם אנשים .תחתיו יעבור קו הניקוז של מגרש החנייה.
התוכנית הזו היא תוכנית מורכבת שפותרת את הסוגיה של כל המרחב הזה ,ועלותה יקרה מאוד .אפשר
לדחות אותה ,תהיינה עלויות חלקיות בעבור עבודות חלקיות שחייבים לבצע.
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בראייה יישובית זה לא הדבר הכי חשוב ,וזה יצטרך להתבצע במוקדם או במאוחר .התמחור לא חורג
מתזרים המזומנים .העבודה כוללת גם ניקוז של המגרש כפי שיהיה לאחר השיפוץ .כיום אנחנו משלמים
מחיר על כך שלא בנו את הקיר המערבי במקום הנכון ,וצריכה להיות תפיסה חזקה על השטח .הסכום הכי
נמוך הוא הרחבת המגרש והסדרתו .עיקר העלות היא הקמת הקיר התומך ,המילוי וכדומה.
על מנת להקים את הקיר צריך להזיז תשתיות של בזק ,צריך להתקין קו ניקוז וקו ביוב.
סיגל זוז:
לדעתי ,או שלא עושים כלום או שמשקיעים את כל הסכום.
אניק זבליק:
אני מסכימה ואני חושבת שאם כבר עושים אז לעשות הכי טוב ,אבל לדעתי לא חייבים לעשות היום.
עמירם אליאסף:
הייתי בעד התוכנית אבל הופתעתי מהמחיר.
פארס דאהר  -מהנדס:
מדובר כאן באומדן תכנון.
אניק זבליק:
אני לא הבנתי את הרציונל של האבנים המשתלבות במגרש החניה ,אני לא מבינה למה לא לעשות אספלט.
מה ההבדל בעלויות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה הבדל זניח.
מציע ש כרגע לא נאשר את התב"ר ,פארס יכין תכנון מפורט ויעביר להיתר בנייה את הקיר המערבי .תודיע
לנו כשיש היתר בנייה לקיר.
תגיש לנו בבקשה הצעה ואומדן לתכנון מפורט של ה שביל מרחוב האורנים עד לבית וייל ,שלא מתוכנן כאן
עד הסוף .השביל במלוא רוחבו ישמש גם רוכבי אופניים וגם הולכי רגל ,וקושר את בית הספר לבית וייל.
אניק זבליק:
לא נצטרך לעשות את הפיצול של השביל באותה היציקה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
שביל החרוב הוא שביל חדש יחסית ,עשינו אותו מבטון בעשר השנים האחרונות .השביל המדובר הוא שביל
ישן ,שהשורשים מרימים אותו.
אייל זילברסון:
בשביל נכונות הדיון ,חסרה חנייה בבית וייל .השאלה אם אנחנו רוצים לעשות חניה במחיר הזה או לא.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חייבים לעשות.
פארס דאהר  -מהנדס:
התוספת המערבית היא הפרש של  12-15חניות ,לא יותר.
פרט לעניין הדחיפות ,הסכום שמוצג כאן הוא אומדן מתכנן .אם העלות תהיה חצי מיליון  ₪פחות זה יצדיק
את העבודה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העבודה הזו תיעשה כשנהיה משוכנעים שיש לנו כסף לבצע את כל הפרויקטים האחרים .מתוך היכרות עם
קצב העבודה שלנו ושל הוועדה המקומית בהרצליה אני לא רואה שהעבודות יסתיימו עד יום העצמאות.
אני מחכה כבר חצי שנה לשביל השקד.
פארס דאהר  -מהנדס:
שביל השקד זה משהו אחר ,יש הבדל בין תב"ע להיתר .אבל זה ייקח זמן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לסיכום  -אני אקבע פגישה עם כל החברים כדי להראות לכם את התוכנית בשטח .פארס ישלים את התכנון
המפורט של השביל ,ואנחנו מבקשים אומדן לביצוע של הקמת הקיר בלבד ,עם המילוי .בנוסף אנחנו
מבקשים לדעת מהן העלויות של אספלט לעומת אבן משתלבת ,ומה ההשלכות של כל אפשרות .מליאת
המועצה תקבל החלטה על בסיס חלופות.
אייל זילברסון:
נכון להיום ,המשפחות שגרות ברחוב האורנים לא פולשות לשטח הציבורי .למיטב הבנתי יש שם פס שהוא
גבול ניטרלי.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחלק מהמקומות פולשים .מול הקיר אנחנו נסוגנו והם לא פולשים.

מיום 07.07.15

אייל זילברסון:
במקום להר וס את החומה הקיימת ולבנות גדר הפרדה שתעלה הרבה כסף ,אולי אפשר לסלול את שביל
האופניים כך שיגיע עד לגן השעשועים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפי דעתי ,אי אפשר ,אבל אני מציע אנחנו נעשה סיור במקום ונראה.
סיגל זוז:
כשמתכננים ,נותנים תמיד הדגש .אני לא יודעת מה ההדגש שניתן למתכננים ,אני חושבת שההדגש שצריך
להינתן הוא מקסימום מקומות חנייה ,גם אם זה בא על חשבון אסתטיקה או צפיפות .זה משהו שצריך
להכניס לתוכנית.
פארס דאהר  -מהנדס:
יש פה ניצול מכסימלי של החניה ,זה מה שאפשר.
אייל זילברסון:
צריך לחשוב על מענה לרכבים שרק מורידים נוסעים ,כי נכון להיום אנשים עומדים באמצע וזה לא בטיחותי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לזה מענה ,זה בא על חשבון מקומות חניה.
אייל זילברסון:
עניין נוסף  -אם נחליט לא לבצע את התוכנית הזו ,אני חושב שחלק ממנה ברחוב הנוטע כן צריך להיעשות
כי העלויות שם לא גבוהות יחסית .חשוב לציין שהתוכנית עלתה בעבר במליאה ולא אושרה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העלות גבוהה ,כי צריך לעשות שם ביוב.
אניק זבליק:
בכל מקרה נעשה ביוב.
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אייל זילברסון:
אולי צריך לעשות את רחוב הנוטע באופן נקודתי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה מציע שנכניס את רחוב הנוטע לקדימות? אני לא הייתי עושה את הקטע הקצר הזה לבד.
אייל זילברסון:
לתת עדיפות לרחוב הנוטע ,זה יפתור את בעיית הביוב וייתן מקומות חניה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם נעשה את רחוב הנוטע בלי מגרש החניה ,נעשה אותו כבר עד כביש החוף.

סיון אבנרי:
כשיש אירוע משמעותי בבית וייל ,תוספת של כ 12-חניות לא תהיה משמעותית .אני חושב שצריך לתת
עדיפות למקום שבו אפשר יהיה להסתובב ,ומקום שאפשר יהיה להוריד ילדים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברשותכם נדון שוב כשתהיה תוכנית גדולה ומפורטת.
סיון אבנרי:
לגבי תכנון השביל ,ייאמר ש 20-30 -המטרים הדרומיים של השביל ,השיפוע שם חד מאוד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התוכנית נותנת לכך מענה( .אם לא נעשה את זה ,אז לא יהיה לזה מענה).
סיון אבנרי:
אז אם ניגשים לתכנן את זה ,אני חושב ששווה להרים את זה קצת ולמתן את השיפוע.
שי רז:
בפירוט יש סכום של כ 1.2-מיליון  ₪עבור תשתיות יבשות ורטובות ,במידה ולא נבצע את התב"ר הזה נצטרך
לבצע את העבודות האלה בכל מקרה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל הדברים האלה מתוכננים .מדובר בביוב של בית וייל ובית סניור ,ניקוז ועוד.
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שי רז:
זאת אומרת שבכל מקרה נצטרך לפתוח את זה יום אחד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מופיע בתוכנית של רצף התשתיות של הכפר ,זה בתזרים המזומנים של הפרויקט.

מיום 07.07.15

שי רז:
כלומר שזה חופף לעבודות תשתית ולחישוב התקציבי .בעצם חלק מהסכום של התב"ר כבר מסומן/צבוע
במקום אחר? אז זה מוזיל את התב"ר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא מוזיל ,זה חלק מהתוכנית שאנחנו מקדימים.
יעל לוי:
למעשה ,שי מתכוון לומר שזה לא בדיוק  5.5מליון ש"ח ,אלא שזה מופיע כבר בכל מקרה.
אייל זילברסון:
אני מניח שהתוכנית הזאת התייחסה גם לבית וייל מבחינת התשתיות ,לחשמל ,תאורה ,בזק וכו'.
פארס דאהר  -מהנדס:
כולל הכל.
אניק זבליק:
אני לא מבינה ,ישבנו ותקצבנו את התשתיות של כפר שמריהו ,תקצבנו כל רובע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא היה בתב"ר .כאן מוצגת לכם תב"ר שנגזר מהתוכנית הרב-שנתית שהצגנו ואישרנו במליאה.
אניק זבליק:
אשרנו את התוכנית ,לאחר האישור אנחנו כל פעם גוזרים תב"ר לעבודות ספציפיות .אני מנסה להבין את
מה ש-שי אומר כי למעשה חלק מזה אישרנו מבחינה רעיונית או תקציבית.
יעל לוי  -גזברית:
אישרנו תוכנית ,לא תקציב .אשרנו את הכל.
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אניק זבליק:
האם אישרנו בזמנו את הכול ,או שהחנייה היא תוספת על מה שאישרנו או לא?

מיום 07.07.15

דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל הסכום אושר בתוכנית .הפעילות עצמה אושרה.
עמירם אליאסף:
הפרויקט כולו בסך  125מיליון  .₪אני אומר שצריך לסיים קודם את הרחובות ,ולחזור לזה בהמשך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש כאן סכומים שהקבלנים והמהנדסים נתנו 5% .הסדרי תנועה בסך  ,₪ 170,000אבל בפועל לא צריך
סכומים כאלה בעבור בית וייל כי אפשר לסגור את המגרש למשך חודש.
פארס דאהר  -מהנדס:
זה מה שנקרא 'אומדן מתכנן' .כמובן שבמכרז הסכומים האלה לא יהיו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הפרויקט הזה לא יעלה על  4.25מיליון  .₪מאחר והדברים לא הוצגו בצורה משכנעת ,וחשוב שה 5-מליון
ש"ח יוצגו באופן שמשכנע ולא באופן שיש ספק ועל כל אני מציע שאנחנו נדחה את הדיון .אני מבקש
מהמהנדס תוכנית נייר ,לעשות סיור בשטח ולהציג את הדברים .חברי ההנהלה היו בשטח והשתכנעו.
החלטה
מליאת המועצה החליטה לדחות בשלב זה את חידוש חניון בית וייל.
 אישור תב"ר להסדרה סופית של רחוב הצבעונים ורחוב התמר
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התב"ר הבא הוא דבר שחייבים לעשות ,המחיר הסופי ייקבע במסגרת מכרז .זו ההסדרה הסופית של שני
הרחובות -הצבעונים והתמר .עשינו אותם זמנית  -עשינו אספלט זמני ,עכשיו צריך לעשות גינון ואבן
משתלבת.
עמירם אליאסף:
למה צריך לעשות את זה עכשיו?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי התושבים סובלים שם ,הם לא יכולים לחיות עם זה ,אין מדרכה ואי אפשר לעבור שם בבטחה .זה מסוכן
כי הילדים הולכים בכביש.
סיגל זוז:
זה קורה גם ברחוב שלנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה יטופל.
פארס דאהר  -מהנדס:
ברחוב יש נזק גדול מאוד בגלל הבנייה.
אייל זילברסון:
כשאישרנו את התב"ר של רח' התמר אמרנו שיהיו שני שלבים .בשלב הראשון נעשה אספלט פשוט ,ונכון
להיום רק שני בתים נבנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שם ארבע חלקות שבהן לא ברור מתי יבנו.
פארס דאהר  -מהנדס:
יש שם כרגע בעיה בטיחותית.
אייל זילברסון:
אני יכול להגיד שמי שמשלם השבחה ופיתוח פה ובונה בית  -הוא רוצה הכל ,ולא מענין אותו מה קורה
מסביב ובצדק ,ואני בהחלט מבין את התושבים והשאלה אם לא להמתין שיבנו את כל הבתים ברחוב כדאי
לעשות טלאי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין ספק שהתושבים שילמו היטלי פיתוח בסכומים גבוהים.
אני חוזר על מה שאמרתי קודם ,ביקשתי שהביצוע יהיה בשנת  .2016אני מבקש לאשר את זה עכשיו על מנת
שהמהנדס יהיה מוכן בינואר  2016לבצע את זה.
יש מתנגדים?
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר להסדרת רחוב הצבעונים ורחוב התמר בעלות בסך ₪ 2,070,000
לביצוע בשנת .2016
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עמירם שאל לגבי המשך הפעילות ,זו שאלה שהועלתה גם על ידי רשות המים והביוב ומשרד הבריאות,
כתנאי לאשר לנו היתרי בנייה ואת התב"ע של הנ וריות .הודענו להם שמבחינתנו התחלנו את העבודה וכבר
עשינו יותר מ 3.5-ק"מ של קווי ביוב בתוך הישוב ואנחנו מחוברים היום בשתי נקודות קצה -בדרך האביב
ובדב הוז .מהרגע שאגרת הביוב תאושר ,היא תאפשר לנו לגבות כסף מהמשתמשים אז נצא לתוכנית .בתוך
חמש שנים מיום האישור נהיה מסוגלים לחבר את כל הבתים.
לגבי סדר הפעולות ,אנחנו יכולים לבצע את דרום מערב ודרום מזרח כי אפשר לחבר אותם לבתים .יש לנו
פתרון קצה לחלק המערבי ,הדילמה היא באיזה מקום להתחיל .אם הנוריות יאושר ברמה המחוזית ,לדעתי
עדיף להתחיל שם.
סיגל זוז:
למה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נפרוש ראשון את כל הקו לאורך כביש  , 2והוא מנקז את כל התשתית של צפון מערב ודרום מערב .לאורכו
נאפשר בינוי נוסף בכל החלקות ,גם בנוריות וגם באורנים .כך גם בית הספר החדש יוכל להתחבר לביוב
העתידי .הקו הזה יוכל לתת פתרון גם לזמנהוף וגם לנוף ים .אם הנוריות לא יאושר ,הדילמה תהיה האם
להתחיל בדב הוז ,שזה דרך השדות בעצם ,לאורך מסילת הברזל .אנחנו רוצים לנצל את תוואי המסילה כדי
להעביר צינור ביוב ,ואולי לא כדאי לנו להתקין את החלק המזרחי לפני מסילת הברזל .בזמן אמת נצטרך
להחליט איפה להתחיל.
אניק זבליק:
מה לגבי החלק הדרום-מזרחי שגובל בדב הוז?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
את שביל השקד ,רחוב הוורדים ורחוב המעפילים אפשר לחבר .פארס מכין עכשיו תוכנית לקו חדש שיעבור
מתחת למעגל התנועה במעפילים ,וניתן יהיה לחבר את הוורדים ,השקד ,המרכז המסחרי ואת המעפילים
מזרח כבר עכשיו לדב הוז.
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סיגל זוז:
הדיון הזה הוא תיאורטי ,אין לנו את האינפורמציה כדי לקבל את ההחלטה.

מיום 07.07.15

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו אינפורמציה ,אבל אני מציע לדחות את הדיון עד שיהיו אישורים לאגרת הביוב ולא להתחיל לפני כן.
אייל זילברסון:
צריך להכין תוכניות מגירה לכל האפשרויות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש תוכניות מפורטות.
אניק זבליק:
לגבי הצבעונים והתמר ,פארס אמר שחלק מהתשתיות שצריך לתקן זה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מבנייה
פרטית .נעשה את התיקונים ,אבל מה יהיה הלאה? האם אפשר להשית נזקים שגורם קבלן בבנייה של בית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,משה עושה את זה באופן קבוע .כל בית שמקבל היתר בנייה חותם על תצהיר שהוא לוקח על עצמו לתקן.
אייל ביקש לראות את החתך של רחוב האילנות .אישרנו לבצע את העבודות במסגרת הפרויקט של הקבלן
הנוכחי.
פארס דאהר  -מהנדס:
רחוב האילנות
רחוב האילנות הוא רחוב צר של  8מטרים ,הוא יהיה חד סטרי .יהיו שתי מדרכות בצדדים ,יש עצים שאי
אפשר לעקור .הנסיעה תהיה בכיוון אחד ,הכביש יהיה ברוחב  4מטרים והמדרכה נעה בין  1.30מטרים ל-
 1.5מטרים בכל צד .אין מקומות חניה בגלל שהרחוב צר .לאחרונה הוצג חתך של עיריית הרצליה שאפשר
לבצע חניה בצד אחד ברוחב של  8מטרים .נבקש מיעל לבחון את זה ,ואם ניתן נעשה את זה.
עמירם אליאסף:
למה צריך מדרכה בשני הצדדים?
פארס דאהר  -מהנדס:
יש מגבלות של עצים ושל רוחב כביש תקני.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההנחיה שלי היא שבצד אחד תהיה מדרכה ובצד השני חניה ,עם מדרכת מילוט של חצי מטר .נבדוק את זה
עם המתכננת.
סיון אבנרי:
מדרכה בשני הצדדים זה בזבוז וזה מיותר.
סיגל זוז:
אני חושבת שצריך לדון על אפשרות שגם ברחובות הרחבים ,כמו הזורע ,בצד אחד תהיה מדרכה ובצד השני
חצי מטר של מדרכת מילוט ולאפשר ברחובות שבמקום שהמיסעה תהיה כל כך צרה היא תהיה יותר רחבה
ותיתן אפשרות למצבים שצריך לעמוד בהם.
אייל זילברסון:
מבחינה מתמטית בשמונה מטרים זה לא יכול להיכנס.
סיגל זוז:
נכון .אבל אם זה היה קורה ברחובות רחבים זה היה נותן לנו מרחב.
עמירם אליאסף:
אם הקצוות יהיו רכים כך שאפשר לעלות עליהם זה טוב.
לגבי האילנות ,צריך להנציח את המצב הקיים -בצד הצפוני יש מדרכה ,בצד הדרומי חונים.
סיגל זוז:
נכון.
אייל זילברסון:
אם היינו עושים ברחוב התלמים מדרכות נמוכות בצד הדרומי ,גם היום היו יכולים לחנות .לא צריכה להיות
מדרכה בשני הצדדים .היום בקטע המז רחי של התלמים חונים על חצי מהכביש ,במקום לחנות על חצי
מהמדרכה כמו שעושים בתל אביב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנחיות התכנון מבחינתנו ,ואנחנו לא מאשרים ביצוע ללא האישור שלהלן :ברחוב האילנות  4מטרים מסעה,
כאשר בצד אחד חניה עם חצי מטר של מדרכת מילוט ,ובצד השני מדרכה בשטח שנשאר.
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לגבי רחובות רחבים יותר של  12מטרים ,אני מבקש להציג לנו את הרעיון שסיגל העלתה .ברחוב החורש
והזורע ,בקטעים שלא נסללו עדיין ,לעשות תכנון מחדש.
עמירם אליאסף:
אני חושב שההצעה של סיגל צריכה להיות ברירת המחדל של כל הרחובות ,ושיציגו בפנינו רק מקרים בהם
זה לא קורה .סיגל צודקת ,הערותיה נכונות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
סיכמנו עכשיו בנוגע לרחובות של  8מטרים ,ונבקש שיציגו בפנינו מידע לגבי רחובות של  12מטרים.
רחוב הדקלים יצא רחוב מצוין ,ויש יתרון גדול בנושא של האטת תנועה .בכביש רחב אנשים נוסעים
במהירות גדולה ,מיתון תנועה זה ערך.
אייל זילברסון:
ברחוב הזורע תהיה שכבה נוספת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,עם באמפרים .אחרי שיעבדו בנרקיסים ,ברקפות ובאילנות בבת אחת יעשו שכבת סיום .יעלו את
הפתחים של הביוב מאמצע הדרך לגובה הסופי של הכביש.
עמירם אליאסף:
לדעתי לקטע של האספלט יש משמעות גם לאופניים ,וגם לאנשים עם עגלה וגם למי שיש סקייטבורד .לדעתי
חצי צריך להיות אספלט ,גם כזה צר וחצי צריך להיות עם אבנים משתלבות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הטעו אותנו בנושא הזה .פתאום מספרים לי שאי אפשר לעשות אספלט על כל השטח כי יש איזשהו רוחב
מינימלי ,בגלל המכונה שסוללת את המדרכה .אני לא מוכן לקבל את העבודה שנעשתה ,ביקשתי להרחיב
את האספלט עם אבן הגן על מנת שיהיה כמו ברחוב הפרחים -רחב ,מסודר ואסתטי.
עמירם אליאסף:
על אחת כמה וכמה בשביל הנרקיסים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברחוב הנרקיסים אין תוכנית לשביל אופניים.
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עמירם אליאסף:
למה לא? שתהיה אבן משתלבת על הכביש ,ואספלט על המדרכה.

מיום 07.07.15

אניק זבליק:
אמרתי גם בעבר ,הכול צריך להיות אספלט -גם הכביש וגם המדרכה.
סיון אבנרי:
שמתי לב שברחוב הזורע האבנים המשתלבות משני צידי האופניים של האספלט הן בצבעים שונים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה בכוונה לפי התקנות ,כדי שתהיה הפרדה וידעו להרחיק את הילדים מהכביש.
עמירם אליאסף:
זה יפה .יש צבעים וכי מה רע בזה?? לדעתי ,זה יפה.
אייל זילברסון:
הדגש על רחובות של  30קמ"ש ועל מיתון תנועה הוא נכון וחשוב ,ואולי יפתור גם את הבעיה של .Waze
הדגש על מדרכה גדולה לילדים ואופניים חשוב מאוד לכפר ולאופי שלו .אבל אני חושב שהצבנו בעדיפות
אחרונה את נושא החניה .נכון שלכל בית יש תקן של חניה ,אבל לתושבים יש מספר רכבים והרבה מבקרים.
אני חושב שחניה קרובה לבית היא חלק מאיכות החיים ,ואנחנו לא נותנים לכך מספיק דגש .כשמכינים
תוכנית של כבישים ורחובות צריך לתת דגש על הנושא הזה ,ואני מבקש שבכל תוכנית שמציגים יעלו גם את
הנושא הזה.
פארס דאהר  -מהנדס:
מתכננת התנועה לא תעבוד לפי הבקשה שלך אלא לפי התקן .ברחוב של  8מטרים יש בעיה של חניה .אם
יהיו מ קומות חניה אז משאית לא תוכל להיכנס לרחוב .אבל אנחנו נבחן את הדברים.
אייל זילברסון:
אני מדבר על מצבים שבהם אפשר לתת יותר מקום לחניות על חשבון דברים אחרים כמו רוחב של המפרץ.
סיון אבנרי:
אוסיף ואומר שביציאה מרחוב התמר בנינו שני חניונים קטנים ,אני חושב שאפשר לנסות לצבוע עוד אזורים.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש תוכנית להפוך את המחסן של יחידת החילוץ להרחבה של החנייה של בית וייל .אחרי שנבנה את המרכז
הזה הוא ישמש כמקום חניה נוסף.
סיון אבנרי:
אני חושב שיש עוד מקומות כאלה ,כמו ביסמין פינת השדות ,יש שם מתחם בפינה הדרום מערבית.
עמירם אליאסף:
צריך גם קצת ירוק ,הגינות האלה יפות מאד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שם אזור שמיועד לחניה .יש גם תושבים שמחנים את הרכבים שלהם ברחוב ,כי יש פתרונות מחוץ לבית.
הם מנצלים את מקום החניה בתוך החצר לשימוש אחר ,ואז כשמגיעים אורחים אין להם מקומות חניה.
בנוגע לבית וייל ,התוכנית שלנו מתחילה כבר ברחוב הנוטע ,זה מוסיף למעלה מ 20-מקומות חניה .יהיו עוד
מקומות חניה חדשים ,וצריך להסתכל על התמונה הכוללת .אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו.
אניק זבליק:
אנחנו צריכים לדעת מהו מספר החניות הנוספות הסופי שיהיה.
אייל זילברסון:
אני שמח שביקשתי לראת את התכנון ,צריך למצוא פיתרון לחניות ברחוב לפני הביצוע בפועל.
תקציב רכישת מכשירים קשר ליחידת חילוץ והצלה  -בקשה לתוספת
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תקציב היחידה ,כפי שאושר במליאה מיום  5במאי  ,2015הוגדל ב  ,₪ K100מתוכם  ₪ K60לתקציב השוטף
ו  ₪ K40לצרכים מיוחדים ,אשר יובאו לאישור המליאה.
שי רז מבקש להשתמש ברזרבה השמורה ,לרכישת מכשירי קשר נוספים מסוג מוטורולה בסך .₪ K12
לאור הפקת לקחים ,שי רז מבקש לרכוש עוד מכשירי קשר אישיים ליחידת החילוץ וההצלה .המחיר הסופי
הוא  .₪ 12,000הכסף יילקח מתוך  40,000הספייר של .2015
באין הערות  -אנחנו מאשרים.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רכישת מכשירי קשר אישיים למען יחידת החילוץ וההצלה בעלות
של  .₪ 12,000הכסף מתוך תקציב הרזרבה של יחידת החילוץ.
שי רז:
אני אנצל את ההזדמנות כדי לספר לכם שאנחנו בשליש האחרון של קורס כיבוי אש .יש  22אנשים מתוך
היחידה שמגיעים לקורס כבר חודש וחצי ,עושים אימון של  4שעות פעם בשבוע בשירותי כבאות בהרצליה,
כאשר חלקנו כבר לא צעירים ועם כל הציוד אנחנו מטפסים על סולם ,כמו גם חבר המועצה סיון אבנרי
שנראה לבוש בחליפת כבאים ,עם ערכת מנ"פ ומסיכת בלון חמצן וכו' ופורץ לחדר אפוף עשן .כל מפקדת
התחנה והצוות של התחנה יוצא מגדרם ורוצים לתת לנו כנראה ציוד ורכב כיבוי.
סיון אבנרי:
אני יכול לספר ששמעתי ש אחרי השריפה בכרמל ,המועצה האזורית חוף הכרמל הקימה יחידת כיבוי וקיבלה
 4משאיות כיבוי ,והם לא מצליחים לתחזק אותם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני יודע ,זו הוצאה גדולה.
אייל זילברסון:
הרבה כסף מושקע ביחידת החילוץ ,אני שומע תושבים שמתלוננים על כך .אני רוצה לדעת כמה כסף השקענו
עד היום ביחידת החילוץ.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 1.2מיליון .₪
אייל זילברסון:
בשנים הקרובות יהיו הוצאות גדולות נוספות ,מעבר לתחזוקה השוטפת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מעריך שכל שנה האימונים יעלו כ.₪ 100,000-
שי רז:
את ההוצאה החד פעמית ,הראשונית והגדולה כבר עשינו.
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עמירם אליאסף:
אנשים משלמים בשמחה על תחושת ביטחון .למשל בטחון מפני פריצות ,לכן אנחנו מתעקשים על מצלמות.
הדבר השני הוא נושא של מלחמה ,אנחנו נותנים מענה גם במקרה של שריפות .צריך להסביר את זה
לתושבים.
שי רז:
יש יכולות מענה באירוע י שגרה ,לא רק במקרה של מלחמה .כל השריפות שהיו ברשפון ,חבר'ה של היחידה
הגיעו ראשונים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מקווה שלא נזדקק לזה במצב אמתי ,אבל אם כן ,התועלת שתצמח לנו היא עשרת מונים יותר מכל דבר
אחר.
אניק זבליק:
השאלה היא כפי שגם שאל אייל  -שזה תלוי בצפי העלויות של האחזקה השוטפת.
ביטול מכרז מערך תאורה בבית וייל והתקשרות במשא ומתן עם מציעים פוטנציאלים
פארס דאהר  -מהנדס:
יצאנו למכרז למערך התאורה בבית וייל ,אף אחד לא ניגש למכרז למעט הצעה אחת שהוגשה באיחור.
קיבלנו אישור מוועדת המכרזים לצאת למשא ומתן עם הקבלנים .בעקבות זה אנו זקוקים לאישור המליאה
כדי לבטל את המכרז.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מליאת המועצה מתבקשת לאשר ביטול המכרז למערך התאורה בבית וייל ויציאה למשא ומתן עם מציעים
פוטנציאליים.
סיון אבנרי:
מדובר במערך התאורה של מגרש החניה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .קרן דנקנר העמידה לרשותנו את יתרת התקציב שנשאר בקרן לשיפור התאורה בבית וייל ,במבואה.
הנושא נמשך כבר חודשים ארוכים מסיבות שונות .עכשיו יכנסו למשא ומתן על אספקת ציוד וגם על תכנון
מפורט.
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סיגל זוז:
התכנון של גופי התאורה גמור ,עדיין צריך לסיים את תכנון החשמל.

מיום 07.07.15

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מהנדס המועצה התחייב בפנינו שהנושא יסתיים עד סוף אוגוסט.
באין הערות נוספות  -אנחנו מאשרים
החלטה
מאשרים פה אחד את ביטול מכרז מערך התאורה בבית וייל ויציאה למו"מ עם מציעים פוטנציאליים.
עדכון על פעילות המועצה לתקופה מיום  02.06.15ועד 07.07.15
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שנת הלימודים הסתיימה ,אני אתן סקירה קצרה על מה שקרה.
השנה היו לנו  91ילדים בגני הילדים 344 ,ילדים בבית הספר היסודי 75 ,בחטיבות הביניים ו 62-בתיכון.
הפיזור בחטיבות הביניים מוצג לכם כאן .השנה יותר תלמידים הולכים להרצליה במקום לחוף השרון.
יש קבוצה של  35שלומדים במקומות אחרים ,בבתי ספר שאינם ממלכתיים בכיתות ז'-י"ב 11 .לומדים בכפר
הירוק 8 ,בבית הספר האמריקאי 5 ,בבית הספר הדתי 8 ,ברועי קריב ו 3-בבתי ספר אחרים.
יש לנו הצלחה גדולה מאוד בגני הילדים ,הצוות מצוין .אין לנו הצלחה בצהרון של אשכול הגנים ,הוא לא
ברמה מספיק טובה .הצוות הוא צוות חיצוני ,והזכיין לא מצליח להביא לכאן צוות איכותי שיהיה מוכן
לעבוד כאן באופן קבוע.
יש גידול במספר הלומדים בבית הספר .השנה למדו  344תלמידים ,בשנה הבאה יהיו יותר מ 370-ילדים.
זכינו השנה במספר פרסים ,ואלכס הוזמן להרצות בהלסינקי.
זו השנה ה 20-והאחרונה של דר' אלכס שניידר בבית הספר .בשנה שלאחר מכן הוא יוצא לשנת חופשה
ולאחר מכן פורש .משרד החינוך יקיים מכרז ,ואנחנו נעזור לו למצוא מחליף.
יש לנו בעיה עם הנוער ,אנחנו לא מצליחים לרכז אותם בצופים או במרכז הנוער בצורה משביעת רצון.
נעשית פעילות גדולה מאוד גם ברשפון וגם בכפר שמריהו בנושא ,הרבה הורים מעורבים בכך .עובדת
הסוציאלית לנוער שלנו עושה עבודה יסודית ומעמיקה .התחיל עכשיו פרויקט של מפגשים בבתי הורים לפי
השכבות ,מכיתות א' עד ח' ,ומעט הורים מגיעים .למפגשים האלה יש פוטנציאל מדהים ,מגיעה פסיכולוגית
שעוסקת בנושא של איומים וסכנות .זה אחד מתוך שלושה מפגשים ,שניים מהם יהיו במהלך השנה הבאה.
הפסיכולוגית מסבירה בצורה יפה ובלתי אמצעית לאילו סכנות הילדים נחשפים בשכבת הגיל הרלוונטית.
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סיון אבנרי:
אני חושבת שנושא משמעותי פה הוא הנושא של גיבוש ההורים.

מיום 07.07.15

אניק זבליק:
צריך לייצר רשת הורית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הממד הקהילתי נהפך לממד להקתי ,לכל להקה יש אופי שונה וצריך לזכור את הדברים האלה .החברה
משתנה ,יש פחות מפגשים בין מבוגרים לצעירים ,כבר אין קשר רב-דורי .קשה מאוד לגייס את רוב ההורים
סביב פעילויות משותפות ,וקיימת ביקורת מקצה לקצה .לעומת זאת יש מעט עשייה ותמיכה.
נעשה מאמץ גדול ,מדריך הנוער אומר שהוא נחשף יותר לתרבות סוליסטית ,גם בקרב הילדים והנוער .גם
השיח שמתקיים בין הילדים נעשה באמצעות המדיום ולא באמצעות הכושר הוורבאלי ,ורואים כמה השיח
לקוני ,אלים וגס .השאלה היא עד כמה אנחנו מרשים לילדים שלנו לזרום עם מאפיינים שליליים.
סיגל זוז:
יש דברים שמשתנים ,שנחשבו פעם לחריגים והיום זה רגיל לחלוטין.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש נטייה לעבור מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת ,למשל התנגדות לתוכנית התקשוב הלאומית של משרד
החינוך ,במקום לתרום תוכן אלטרנטיבי .התפקיד שלנו כמבוגרים הוא לעסוק בנושא של הובלה ,ולא
להיגרר .המערכת צריכה לקבוע סדר יום ,ובשוליים יקרו דברים אחרים .אנחנו צריכים ללמד להשתמש
במדיום לצורך חקר והעברת מסרים בצורה תרבותית .האינטרנט נותן לנו הרבה כלים ואנחנו לא צריכים
לשפוך את התינוק עם המים ,אלא צריכים לראות איך שומרים על המים הכי נקיים שאפשר.
אניק זבליק:
אתה מדבר על לרתום את המדיום לתוך העשייה ,ויש כאן פער בדיון .דרור דיבר על עולם הערכים ,וסיגל
דיברה על הפרקטיות וההתנה לות של בני הנוער .בעולם הערכים אני חושבת שיש לנו עדיין מה לתרום,
ודווקא הפרויקטים שאנחנו משקיעים בהם ושמים אותם במרכז ,זה משהו שהוא בהקמה .צריך לתת לזה
אורך רוח ,וגם להבין שלאנשים כן יש קצת כמיהה לעולם הישן ולמסגרת ערכית .בשבטים חזקים בצופים
רואים את ההירת מות של הילדים ,או למשל בשיעורי רובוטיקה שיש סיעור מוחות.
סיגל זוז:
צריך לכוון את זה למקומות שמעניינים אותם.
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אניק זבליק:
צריך לרתום את התוכן ואת היכולות הטכנולוגיות שיש היום לתוך עולם הערכים ,וגם לתת להם מקום של
פעם .איזי הלך עם הילדים לטרמפולינות ושמעתי הרבה חוויות ,זאת אומרת שזה היה מוצלח .גם מועדון
הנוער מוצלח מאוד.
אני חושבת שהנורה שאתה מדליק צריכה להוביל אותנו לוועדת החינוך ולוועדת התרבות והקהילה ,ולחשוב
איך אנחנו מגייסים את המשאבים הקהילתיים שיש לנו ,כדי לשדרג את הגיבוש הקהילתי .אני רואה
שהאוכלוסייה ברשפון ,שהיא אוכלוסייה דומה ,יש להם פעילויות קהילתיות ספונטניות ויש לזה היענות.
יכול להיות שגם כאן יש ,אולי אנחנו לא נותנים מספיק מענה .אולי צריך לעשות דברים מעבר לאירוע יום
העצמאות .אני לא הייתי מתייאשת.
עמירם אליאסף:
אני חזרתי עכשיו לחינוך דרך הנכדות שלי ,והייתי שותף למהלך של הקמת בית הספר בתל אביב ,והחלק
הכי משמעותי הוא בחירת המנהל .כיף לבוא ולראות את המעורבות של ההורים בבית הספר יהודה המכבי.
אנחנו חייבים לבחור את המובילים שלנו ,שיהיו ברמה גבוהה .צריך לעשות את כל המאמצים להביא את
המנהל האיכותי ביותר לבית הספר בכפר.
הדבר השני בנוגע לקהילה ,פעם הייתה פה פעילות יפה מאוד ביוזמת שמוליק של רחוב מזמין את הרחובות
האחרים .היו דוכנים והזמינו את תושבי הכפר ,סוגרים את הרחוב ,יש מוזיקה .זה קרה פעמיים והפסיק,
וזה היה דבר מקסים מבחינה קהילתית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו צריכים לטפל בנושא הזה ,אי אפשר להשאיר אותו כך .נושא הנוער הוא קריטי.
אנחנו לוקחים את רשפון תחת חסותנו ,למרות שזה לא הדדי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההנהגה פיטרה את רכזת שבט הצופים ,אני אצא לשלושת הימים הראשונים של מחנה הקיץ וסיון יצא
לאחר מכן לשלושה ימים גם כן .השכב"ג מצוין ,אבל אין מספיק חניכים.
מוצגת בפניכם ההתפלגות של כיתה ו' של השנה הבאה לפי הרישום לבתי הספר .עוד יהיו שינויים במהלך
ספטמבר .גליל ים עזבו את חוף השרון לחלוטין.
השילוב של איתי אצלנו בספורט הוא מצוין ,הוא עושה המון פעילויות יפות .ביקשתי מהם להכניס פעילות
בנושא של דוגמא אישית כי זה חשוב ,ולא כל המורים נוהגים כך.
אנחנו מקדמים את התוכנית של בית הספר החדש .פארס ,מתי מתחילים לבנות אותו?
פארס דאהר  -מהנדס:
יולי .2016
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשביל זה צריך לסיים את התוכניות והתקציבים עד סוף .2015
יש לנו הצלחה גדולה עם בית הספר של הקיץ ,יש רישום של הרבה ילדים.
אניק זבליק:
שמעתי תלונות על כך שאין כיתות ג'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לגבי הרישום לגני הילדים ,אנחנו צריכים לשאוף שיהיו לנו לפחות  30ילדים בכל גן על מנת שנקבל תקצוב
של סייעת שנייה .הנושא הזה עדיין לא סגור בוויכוח ,שר החינוך הודיע שהוא מאשר סייעת שנייה כאשר
ברשות כמו שלנו ,המימון הוא שלנו .בישובים בדירוג סוציו-אקונומי  8-10על כל ילד פחות מ 33-ילדים בגן,
מתחילים לשלם גם את שכר הגננת .החינוך הממלכתי הוא חינוך עירוני ברשויות חזקות ,התקצוב
הדיפרנציאלי מושת עלינו כבר כמה שנים ברשויות .קובעים תקנים ומטילים עלינו מטלות ,ואין לנו יכולת
להגדיל מקורות ,זה חייב לבוא על חשבון דברים אחרים .זה שיש לנו סייעת שנייה כבר היום זה בסדר ,אבל
חשבנו שיתפנה תקציב.
לגבי צפי הכיתות בבית הספר בשנה הבאה ,אנחנו רואים שיש לנו כיתות גדולות בשכבות א' ,ג' ו-ו' .בשכבת
ג' יהיו  3כיתות ,אחת לא תקנית .בשכבת ו' יש שתי כיתות תקניות אבל שלוש קבוצות לימוד.
סיון אבנרי:
שלוש קבוצות לימוד לכל השכבה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,אין לנו יותר חדרים.
אייל זילברסון:
את שכבת א' מפצלים לשלוש כיתות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,יש שתי כיתות עם מורה עוזר לכל כיתה .אם נגיע ל 35-תלמידים נפצל ,אבל אין לי יותר כיתות פנויות
בבניין.
מספר ילדי כפר שמריהו גדל מ 50%-ל 52%-בשנה הבאה.
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אייל זילברסון:
רשפון גם גדלו?

דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא.
אנחנו מעריכים שבשנת  2020יהיה גידול לכ 950-משפחות בסך הכול ,אם נגיע למצב של הפשרת הקרקעות
במזרח ובנוריות .המשמעות היא שנצטרך להיות מוכנים כבר בשנת  2020עם  18כיתות בבית הספר היסודי,
ועם כל  6כיתות הגן .הנחיתי את המהנדס ,במזרח יהיו  6כיתות של מעונות יום לחינוך של גילאי .0-3
סיגל זוז:
כמה משפחות יש היום?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 670משפחות.
אניק זבליק:
בנוגע לתכנון של בית הספר החדש ,בישיבה האחרונה בה הוצגה התוכנית בוועדת החינוך ,ליבי לא היה נוח
מהאופן שבו התהליך נעשה .אני חושבת שצריך לשבת עם צוות של מומחים לתכנון מוסדות חינוך ,ולאו
דווקא לקבל את השאיפות של הצוות החינוכי .אולי כדאי לקיים ישיבה משותפת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עושים את זה ונעשה את זה .ביקשתי מהמרכז הבינתחומי לגבש צוות שייתן חוות דעת .ברעננה עשו מתחם
לדוגמא של בית ספר מודרני ,אני ביקשתי לקיים שם סיור .יש עוד כמה מתחמים כאלה ,נעבוד על זה ונקדם
את זה .מדובר היום על מרחבי למידה ולא על כיתות לימוד מבחינת התפיסה .נראה מבחינה כלכלית מה
אפשר לעשות.
אניק זבליק:
למה מדברים על מרחבי למידה ולא על כיתות לימוד? האם זה רצון של הצוות החינוכי או שזה הגיע מצוות
התכנון? לא כל דבר שמוצג לנו צריך לקבל תורה מסיני.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נדון בזה בהזדמנות אחרת.

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

עמוד  26מתוך 36

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבת מליאת המועצה שמן המניין מס' 23
מיום 07.07.15

סיון אבנרי:
בעניין החינוך והקהילה ,איזי מסיים את תפקידו ב ,1.9-וכבר בתחילת החודש היקף המשרה שלו ירד .אנחנו
בחיפושים אחרי אדם נוסף שייכנס לחצי משרה במקביל אליו בקיץ ,וימשיך אותו.
במרכז הספורט מרימים הרבה פעילות לקיץ ,גם פעילות לילדים ונוער .למשל יהיו פעילויות לכל הגילאים
כדי ליצור פעילות קהילתית קבועה ,אני מקווה שזה יתפוס.
פרויקט קהילתי כמו שעמירם סיפר עליו יכול להיות מוצלח.
סיגל זוז:
אתם יודעים על כך שבסוף השבוע השני של יולי יש אירוע בבית ראשונים? יש סרט והופעה.
אניק זבליק:
אני מבדלת את זה מאירוע קהילתי ,כי זה אירוע תרבותי.
סיגל זוז:
אנשים לא באים ,אנחנו ביטלנו את האירוע למרות שיש הרבה פרסום.
סיון אבנרי:
אני לא שמעתי על זה.
איזי ואני דיברנו על האפשרות לערוך הפנינג.
אני חושב שחסר לנו מתחם שבו אפשר לקנות פיצה וגלידה ,והילדים יכולים לשחק .אין לנו את הטריטוריה
הזו.
עמירם אליאסף:
אתה צודק ,הייתה פעם רחבה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש רחבה קיימת ,העניין הוא שצריך ליזום.
מועדון הספורט שוקק חיים בערב ,בפעילויות ספורט.
אייל זילברסון:
האם כמות המנויים עלתה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,אבל לא מספיק ,זה לא בקצב .בסך הכול המועדון פעיל ושוקק ,ואפילו בשבת לא היה כיסא פנוי בבריכה.
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 עשור לבית הספר למוזיקה
 כנס מתגייסים
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היו מספר אירועים:
 עשור לבית הספר למוזיקה.
 כנס מתגייסים שהיה מוצלח מאוד .מאכזב אותי שהרבה ילדים לא מגיעים ,מתוך  52הגיעו פחות
מ.30-
אניק זבליק:
הבנתי שגם חלק מהמארגנים לא הגיעו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מאכזב שלא כולם מגיעים ,למרות שהיה כנס איכותי ומי שהגיע נהנה .ואנחנו משקיעים מאמץ גדול
מאוד.
סיון אבנרי:
אני חושב שזה חלק מאותה היחלשות קהילתית.
שונות
סיגל זוז:
אני רוצה להעלות משהו קטן וכי למה יש כאן את השלט 'לא לסגור את הדלת'?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש כאן שיבוש עם המקרן ,אם סוגרים את הדלת לפני שמכבים את המקרן אותו המנורה נשרפת .צריך
להזמין טכנאי שיגביה את המקרן.
סיגל מבקשת להעלות לסדר היום את לוח הזמנים של עבודות התשתית והקשר עם התושבים.
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סיגל זוז:
ביקשתי דבר אחר .אני חווה את עבודות השיפוץ של הכפר ,לדעתי כתושבת הדברים נעשים בצורה מאוד
מרגיזה .הרחוב נפתח מבלי שהודיעו לנו .השבוע ביקשו מאיתנו לא לחנות ברחוב ,ובכלל לא עובדים בו .לא
יודעים מתי ימשיכו את העבודות ,ובינתיים כל הרחוב פתוח .לא יכול להיות שכל תושבי כפר שמריהו
יצטרכו במשך חודשים ארוכים לחיות ברחובות מלוכלכים ,לא לחנות ברחוב שלהם בלי שמודיעים להם
ב זמן ,מבלי שיש תוכנית .אם פתחו את הרחוב צריך לסיים ולסגור .אי אפשר להשאיר את התושבים במצב
כזה .אני מניחה שזה מה שקורה בכל רחוב שמטפלים בו.
פארס דאהר  -מהנדס:
יש שתי אופציות ,וצריך לקבל החלטה.
כשרחוב הדקלים היה סגור והתחלנו להכין אותו לסלילה ,יכולנו לבקש מהקבלן לעצור ולהתמקד בדקלים.
אחרי מה שקורה ברחוב הנרקיסים והרקפות לדעתי זו ההחלטה שצריכה להתקבל ,ולא לעבוד במקביל.
שאלתי את הקבלן למה הוא לא התחיל עם הנרקיסים ,הוא אמר שאין לו בעיה לסגור את הרחוב ולסלול.
כשעובדים על התשתיות עובדים בנקודה אחת ועוברים לנקודה הבאה ,לא פותחים קטע ועובדים בו מ-א'
עד ת' .העבודות פה מתבצעות בצורה לא תקינה .במצב תקין הקבלן צריך לעבוד מ-א' ועד ת'.
בכבישים שיש בכפר שמריהו זה לא יקרה .אם אני סוגר את רחוב הדקלים ,לא יכולנו לסגור את רחוב
הנרקיסים ,האילנות או הרקפות .ישבנו פעם נוספת כדי לקצר את התהליך ואת לוחות הזמנים .אנחנו
נכנסים כבר לאוקטובר .הבעיה שלנו ,אם לא נעבוד במקביל הפרויקט הזה יסתיים אחרי אוקטובר.
בסופו של דבר הקבלן צריך לעבוד על פי חוק ,אם רוצים לסלול כביש מסוים צריך לסגור בנקודות מסוימות
על פי החוק .האחריות אם חס וחלילה יקרה אסון היא עלי.
לוחות הזמנים של ספטמבר יחרגו כבר לאוקטובר ,ויכול להיות שאפילו עד ינואר  .2016ביקשנו פתרון
מהקבלן ,הוא אמר שאפשר לעבוד עם המים באופן חלקי מבלי לחסום .התחלנו לעבוד באופן חלקי ברחוב
הרקפות בצד אחד ,כדי לקדם את העבודות ולקצר את התהליך .אבל זה לא מצליח ,אי אפשר לסגור את
הרחוב מבלי להודיע לתושבים .שאלתי אותו לגבי סגירה של רחוב הנרקיסים ותחילת העבודות שם ,הרחוב
אמור להיות סגור שלושה חודשים ואני בכלל רוצה לסלול אותו לפני ראש השנה.
אנחנו רצינו להתכנס לספטמבר ,זה לא הצליח .אמרתי להם לעצור כדי לראות איך ממשיכים .זה המצב
בשטח .פתחנו היום את רחוב הדקלים ,וכדי לעשות הסדרי תנועה ולסגור את רחוב הנרקיסים ,אין לי
אפשרות .רחוב הדקלים הוא רחוב חד סטרי ,ואין לאן לכוון את התנועה כי רח' הנרקיסים סגור ולא נקבל
אישור משטרה .עכשיו גם רכבת ישראל מתערבת בתמונה ומטילה הגבלות .ניסינו למצוא פתרון אחר ,עצרנו
את העבודות .כל דבר כזה כרוך בעיכוב ,שיכול להימשך שבועות .בדיקת קרקע יכולה להימשך שבועיים-
שלושה ,ככה עיכבו אותנו ברח' הדקלים .אנחנו תלויים במעבדה ולא יכולים לזרז את זה ,ואנחנו מחויבים
לבצע את הבדיקה.
צריך להחליט על שיטת עבודה ,וזה יהיה מקובל עלי.
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פארס דאהר  -מהנדס:
לוח הזמנים קובע איזה קטע יחסם ומתי ייכנסו לעבודה באותו הקטע.
סיגל זוז:
אני מבינה שזה מורכב מאד ,אני יודעת שיש הרבה קבלנים והרבה גורמים ,ויש גם דברים שאני לא מודעת
אליה ם .יחד עם זה ,לא יכול להיות שאני לא יכולה לקבל הודעה מראש .אמרו לנו לא לחנות ברחוב במשך
שבוע ,כשבעצם אין עבודות ברחוב ואין סיבה שלא נחנה .דבר שלישי ,לא יתכן שלא נוכל לקבל לוח זמנים.
פארס דאהר  -מהנדס:
ברחוב הרקפות קיבלתם לוחות זמנים ועבדנו עד יום ראשון.
סיגל זוז:
השבוע לא עבדו ברחוב שלי ,אז למה אני לא יכולה לחנות בו?
דבר שני ,למה אני צריכה ללכת ברחוב מלא בחול ,ועד מתי? אם לא עובדים אצלי שיעשו סלילה זמנית.
פארס דאהר  -מהנדס:
בעניין הזה את צודקת ,אני אבדוק את זה.
סיגל זוז:
אני חווה כאן חוויה של תושב בכפר שמריהו ,והיא חוויה לא נעימה.
פארס דאהר  -מהנדס:
אנחנו יודעים ,ויש מקרים קשים יותר.
סיגל זוז:
על כן אני חושבת שיש מה לעשות בעניין ומחובתך לבדוק ולעשות זאת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בכל יום רביעי אני מקבל מפארס לוחות זמנים לשבוע הקרוב .אם אלה דברים שנמשכים אני מוציא הודעה.
אם אלה דברים חדשים אנחנו מעבירים מכתב אישי לכל בית ברחוב ,שמפרט את הפעולות שיהיו בימים
הקרובים ,כולל פירוט על הסדרי התנועה.
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סיגל אומרת וצודקת ,אם העבודה הסתיימה לפני הזמן צריך להודיע לתושבים שאפשר לחזור לשגרה.
הובטח להניח רצועת אספלט זמנית וזה לא נעשה.
פארס דאהר  -מהנדס:
אני אברר.
עמירם אליאסף:
לא מקובל עלי שהעבודות ברחוב הנרקיסים ימשכו גם באוקטובר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
גם עלי זה לא מקובל ,ביום ראשון יש ישיבה של וועדת פרויקטים .לוחות הזמנים לא מקובלים עלי ,הקבלן
מנהל אותנו במקום שאנחנו ננהל אותו .מנהל הפרויקטים לא נמצא כאן מספיק.
סיימנו את כל העבודה התת -קרקעית ,ביום ראשון צריכים להיכנס לעבודות .מחר בערב יציגו לי את
התוכנית לשבועיים הקרובים ונוציא אותה לתושבים .ביום ראשון נשב עם עמי ,אין שום סיבה שלא יסיימו
את רחוב הנרקיסים עד סוף אוגוסט.
אייל זילברסון:
למה הקבלן לא נקנס על האיחור?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עשינו כמה שינויים בתוכניות ,למשל הטמנת תשתית בזק.
פארס דאהר  -מהנדס:
במקרה הזה אי אפשר להפעיל את הקנס.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא שבע רצון מהקצב ומדברים נוספים .למשל מכך שהמכבש עבד ברחוב הדקלים ,והובלה פרטית של
תושב הרסה את כל העבודה החדשה.
הקשר עם התושבים מוריד את רמת הכעס בצורה מיידית ,והדבר הזה לא מתקיים .התושבים צודקים כי
הם סובלים בתקופת העבודות.
אייל זילברסון:
אם היו סוגרים רק חצי מרחוב הרקפות?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
רחוב הרקפות לא היה סגור בשום שלב .העבודה נעשתה בקטעים קטנים וניתנו פתרונות .לאחר שמסיימים
לעבוד צריך להודיע על כך.
יש לנו בעיה עם תושבים קשישים שגרים ברחוב ,הם לא יוכלו לצאת מהבית במהלך החודשיים שהרחוב
יהיה סגור.
עמירם אליאסף:
עובדים נכון ,פותחים מקטע ,מסיימים וסוגרים .אין מה לעשות ,צריך לסיים את העבודה.
אניק זבליק:
צריך לבדוק איפה היה קצר בתקשורת ,ולפתור את זה.
סיון אבנרי:
צריך לחשוב על רחוב הנרקיסים ,על מה שיהיה בזורע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברחוב הזורע השארנו  2מטרים לאורך כל הרחוב לכניסה ויציאה של תושבים באופן רגלי .יכול להיות
שאפשר לעשות את זה גם בנרקיסים .ביום ראשון נשב עם מנהל הפרויקט ,כי הדרך שבה זה נעשה כרגע לא
מקובלת עלי .ברחוב הנרקיסים יש קבוצה גדולה של תושבים בעלי מוגבלויות ,הם לא יכולים לצאת מהבית.
במשך חודשיים הם יהיו אסירים בביתם ,זה לא בא בחשבון.
אייל זילברסון:
יש בזורע קטעים בהם לא סיימו את המדרכה ,למה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בגלל הצורך לחבר בתית לתשתית בזק בתת-קרקע .כמו כן ביקשתי לפרק את האספלט במדרכות.

העברת נתוני בעלויות  ,גדלי נכסים ונתוני ארנונה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פנו אלינו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ביקשו אישור להיכנס לבסיס הנתונים של המועצה לצרכי
סטטיסטיקה .על פי חוות דעת של היועץ המשפטי ניתן להעביר את הנתונים ,הגזברית אומרת שיש עבודה
קשה של איסוף והעברת נתונים .או שמאפשרים להם כניסה לבסיס הנתונים באופן אוטומטי ,או שצריך
להושיב אדם שיעשה את העבודה באופן ידני.
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זו דילמה ,אני חושב שרשות מקומית לא יכולה להרשות לעצמה לא להעביר נתונים ללשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
לדעתי צריך לאפשר להם כניסה לבסיס הנתונים מבלי שזה יעסיק אותנו.
סיגל זוז:
איזה נתונים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה צו הארנונה.
יעל לוי  -גזברית:
זה שמות ,תעודות זהות ,מטראז' ,כתובות.
אניק זבליק:
אני חושבת שעל פי חוק הם אמורים לקבל את הנתונים.
אייל זילברסון:
יש בעיה של אבטחת מידע?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש הגנה ואין בעיה.
אייל זילברסון:
שלא יקרה מצב שהמידע ייפול לידיים פרטיות.
יעל לוי  -גזברית:
זה גם היה החשש שלי.
אייל זילברסון:
את מעדיפה שהם יוכלו להתחבר למערכת ישירות?
יעל לוי  -גזברית:
הם רוצים להתחבר למערכת של  EPRולדלות את הנתונים.
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אייל זילברסון:
והאם החיבור שלהם מוגן?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
אניק זבליק:
ומה אומר היועץ המשפטי?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שאפשר לאפשר להם להתחבר למערכת.
יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד מתן גישה למאגרי המידע ,עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל בין ה 2-ל 14 -באוגוסט  2015לצורך מיצוי צבירת ימי
חופשה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משרדי המועצה יהיו סגורים בתאריכים  ,2-14.8יישארו כאן בעלי תפקידים בכמה נושאים.
בדרך כלל אנחנו לא מקיימים את מליאת המועצה של אוגוסט ,אלא אם יש צורך מיוחד .אני מבקש להסמיך
את וועדת ההנהלה לקבוע האם תתקיים ישיבה או לא .זה מקובל?
החלטה
מאשרים פה אחד להסמיך את וועדת ההנהלה לקבוע האם לקיים ישיבת מליאה בחודש אוגוסט .2015
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבת מליאת המועצה שמן המניין מס' 23
מיום 07.07.15

ועדת השקעות

דרור אלוני  -ראש המועצה:
וועדת ההשקעות התכנסה ב ,21.6-ואנחנו בדילמה פשוטה .השוק הוא שוק שאין לו רווחי הון ואנחנו
משלמים עמלות .אנח נו רוצים לבחור במסלול הכי סולידי שקיים בשוק .ההצעה של וועדת השקעות היא
להשאיר  10מיליון  ₪מנוהלים מתוך  36מיליון  ,₪ואת השאר להשקיע בפק"מ 10 .מיליון  ₪ינוהלו על ידי
מנהל השקעות אחד שמגיע לרווחים הכי טובים ,שזו חברת  .XXXXלפני כעשור היו לנו שני מנהלי תיקים
והוספנו מנהל שלישי .הרווחים לא משמעותיים ,זו תקופה של תנודות .בפק"מ מבטיחים את שווי הכסף,
אומנם הרווח נמוך אבל אין עמלות .זו ההמלצה פה אחד ,אם נרצה נוכל לשנות את זה בעתיד.
בשוק ההון יש הימור מסוים ,בשוק הפק"מ אין הימור .הממשלה היא הערבה לכסף.
החלטה
מאשרים פה אחד את המלצת וועדת ההשקעות כלהלן -
 מאשרים את המלצת וועדת השקעות להשאיר  10מיליון  ₪מנוהלים מתוך  36מיליון  ,₪ואת השאר
להשקיע בפק"מ.
 לעבוד כעת רק עם מנהל השקעות אחד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
גזברית המועצה  -את יכולה לצאת לדרך.
יש שונות נוספות?

הסעות לתלמידים
אייל זילברסון:
לאור המגמה של תלמידים שהולכים לבתי ספר בהרצליה ,אני מבקש שהמועצה תארגן הסעות לתלמידי
כפר שמריהו בבוקר ,שיעשו סבב של התיכונים .מאחר ומדובר בהרבה תחנות אני הצעתי לעשות נקודת
מפגש אחת או שתיים -במרכז המסחרי ,בברכה או בבית וייל ,ולדאוג גם לחניה לאופניים בנקודת האיסוף.
לפחות לעשות פיילוט של  3-4חודשים.
יתרון איסוף בברכה ובמרכז מאחר ובצהרים יש אפשרות לחזור לאופניים עם קו .29
סיון אבנרי:
במימון המועצה או ההורים?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
במימון ההורים.
סיון אבנרי:
ההורים ביסודי ארגנו הסעה באופן פרטי.
אניק זבליק:
מבחינה פרקטית ,יש הרבה שעות אפס ולא כולם מתחילים בשעה אחת.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההורים פנו אלי בנוגע לאיסוף בשעות הבוקר ,גם לגבי תלמידים בחטיבות הביניים .ההצעה היא שההסעה
תצא מכאן ב 7:45-ממרכז הספורט ,תעבור דרך המרכז המסחרי ותעשה סבב בין חטיבות הביניים
והתיכונים ,ואחה"צ כל אחד יחזור עצמאית .אפשר לבדוק את הדבר הזה ,המימון יהיה מימון של ההורים
באמצעות כרטיסיה .למועצה יקר יותר להתקשר עם הסעה ,כי אני מחויב במכרז וכל מה שכרוך בכך.
אניק זבליק:
הרעיון הזה נפל מבחינה פרקטית בעבר.
אייל זילברסון:
יכול להיות שצריך לעבוד עם מיניבוס בשני סבבים ,ועכשיו יש הרבה תלמידים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נראה כמה נרשמים יש ,וננסה לבדוק את זה.
תודה רבה לכם ,לילה טוב.
אני נועל את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *

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

עמוד  36מתוך 36

