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חלוקת תעודות הוקרה ללוחמי אש והרמת כוסית לראש השנה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מס'  - 24ישיבה מן המניין.
לקראת ראש השנה אני רוצה להעניק שלוש תעודות לחברים .ערכנו אירוע חלוקת תעודות לבוגרי קורס
כבאות ,אבל מסיבות אישיות שלושה חברים נעדרו.
הראשון שאני רוצה להעניק לו תעודה הוא בני גוטמן .במשך שנים רבות בני היה נציג המועצה המקומית
כפר שמריהו באגד ערים משותף לכבאות -הרצליה ,רמת השרון וכפר שמריהו .ב 2006-נחשפתי לראשונה
ל עוצמה של התחנה הזו ,במלחמת לבנון השנייה .התחנה גויסה למשימות בגליל העליון ,במשך כל תקופת
הלחימה הם עברו ממקום למקום ,עברו לגליל ורצו לכבות שריפות .לאחר מכן באירוע של השריפה
ביערות הכרמל היחידה התגייסה והפגינה רמת כשירות הרבה יותר גבוהה מיחידות מקבילות ברחבי
הארץ .הסיבה לכך היא שההנהלה של התאגיד ראתה בנושא הזה צורך חשוב מאוד ,והרשויות תמכו
בתאגיד .אחרי שהפכו את התאגידים העירוניים לרשת ארצית ,מצאו שהתחנה שלנו איכותית מאוד
מבחינת הכשירות ,ומפקד התחנה קיבל את תפקיד קצין אג"ם של שירות הכבאות הארצי .במשך תקופה
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אר וכה לא היה מפקד תחנה ,ולמרות זאת הם המשיכו להצטיין ולהוביל .בהמשך ציוד מהתחנה הועבר
לשירות הארצי .אנחנו קנינו מנופים גדולים וחדשים ,וזה בזכות הצוותים שהיה להם חזון .המנופים עברו
לת"א כדי לשרת את כל גוש דן .הציוד שנרכש ע"י הרצליה ,רמת השרון וכפר שמריהו ,משרת היום את כל
גוש דן ,אבל הרוח נשארה .בזכות הרוח הזו אנחנו הצלחנו להכשיר  21כבאים שזכו להערכה גדולה מאוד.
אני מוצא לנכון לתת לבני תעודה על התרומה שלו ,אחרי  18שנים של שירות כנציג המועצה .ככתוב "בשם
קהילת כפר שמריהו תודה והערכה על שירותך כנציגנו בהנהלת איגוד ערים במשך כ 1990 ,18-עד .2008
את פירות הקשר החם בין לוחמי האש לביננו אנחנו ממשיכים לקצור ,שא ברכה".
בני גוטמן:
תודה רבה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אחרי ששי רז הדגים למפקדי מחוז דן את היכולות של יחידת החילוץ וההצלה שלנו ,ואחרי שאנחנו ביחד
עם מושב רשפון ציידנו את היחידה בגרור כיבוי אוטונומי ,שלא תלוי בדברים אחרים .אחרי שמצאנו את
עצמנו משתתפים באירועי כיבוי שכב"ה לא הגיעה אליהם ,הם הציעו לנו לפתח את הנושא של מיומנויות
כיבוי .לפני זה עוד הסתבר שאנחנו וצוות החילוץ מגובה ומחללים סגורים ,הוא הצוות הכשיר היחיד בכל
מחוז דן ברמת המיומנות והיכולות שלו .התחילו להפעיל אותנו בשגרה ,כאילו שאנחנו חלק מכיבוי אש דן.
עד שעצרנו את זה ,כי מדובר באנשים עובדים שלא יכולים להגיע לכל מקום כל הזמן .בהמשך לעבודת
מטה ששי הוביל ,ביחד עם קציני המטה ,החליטו להכשיר קבוצה של אנשים כלוחמי אש 21 .אנשים
הוסמכו לכך ,ביניהם שלום קסירר מכפר שמריהו ,אני רוצה להעניק לו את התעודה .שלום מתנדב גם
בתחומים אחרים כמו חברה קדישא ,הוא תמיד נכון לעזור.
מרשפון ,אני מבקש להעניק תעודה לרז קהן גם אחיו נמצא ביחידה .שיתוף הפעולה והנכונות מדהימים.
לפני שבועיים הייתה שריפה בבית פרטי ברחוב הזורע ,מהר מאוד הגיעו שני מתנדבים ,ורק לאחר מכן
הגיעו כבאיות .ברגע שעברו הודעות ברשתות הקשר הם הפעילו את היחידה ,והגיעו מתנדבים.
תודה רבה לכם.
אני רוצה להרים כוסית לכבוד המתנדבים ולכבוד ראש השנה .לחיים ושנה טובה.
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אישור פרוטוקול מישיבה מס'  23מיום  ,07.07.2015לאחר הטמעת השינויים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול מס'  .23התקבלו הערות מסיגל ,עמירם ואייל והן הוטמעו.
באין מתנגדים  -מאשרים הפרוטוקול.
החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול מס'  ,23מיום .7.7.2015

חריגות לכאורה בשכר הגזברית ומהנדס הכפר – עדכון המליאה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
המועצה המקומית כפר שמריהו מוגדרת כישוב קטן ,עד  5,000תושבים .מתוקף זה מוגדר שכר הבכירים
בתפקידים סטטוטוריים על פי החוק ואנחנו מפרסמים את המכרזים בהתאמה.
הגזבר לשעבר רם סידיס עבד במסגרת הסכם שכר קודם ,עם רמת שכר יחסית יותר גבוהה .כאשר בחרנו
גזברית/מזכירה חדשה במכרז ,משרד הפנים תיקן אותנו וקבע לנו רמת שכר אחרת ,שהיא  85%שכר
מנכ"ל ,לפי דירוג של מועצה ברמה הכי קטנה ,עד  5,000תושבים .לאחר שתי גזבריות שעזבו פנינו ליעל.
כל הפניות והדמיות השכר שהוצגו בפני יעל התייחסו לדרגת שכר של  85%שכר בכירים .כאשר הבטחנו
ליעל לאור הרקע שממנו הגיעה ,ולאור העובדה שהיא מבצעת גם תפקיד גזבר וגם תפקיד מזכירת מועצה,
שאנחנו נפעל לשדרג את רמת השכר ל 100%-שכר מנכ"ל בתום שנת עבודה אחת .לכאורה הנושא של 85%
צריך היה להיות מאושר באופן מיידי .מליאת המועצה אישרה את זה 'ללא כחל וסרק' ,הנושא היה חייב
לעבור לאישור משרד הפנים .מסיבות טכניות כאלו ואחרות שנמצאו כרגע בבירור ,זה לא הגיע למשרד
הפנים לאישור  .זה לא בסדר .במסגרת דיונים אחרים במשרד הפנים ,שלא קשורים לאישור של  ,85%יעל
נפגשה מספר פעמים עם הממונה על השכר במשרד הפנים .בשבוע שעבר היא זומנה לפגישה כזו ,ובאופן
מפתיע וללא התרעה מראש ,היה נוכח בפגישה הממונה על האכיפה על השכר במשרד האוצר .הדבר השני
שהיא נשאלה עליו ,למה היא הגיעה בלי עורך דין .היא לא הגיעה לשימוע ולא הגיעה כדי להגן על עצמה.
אמרו לה' -לא רק שאת לא מקבלת את מה שמגיע לך ,על כל התקופה שעבדת ללא אישור פורמלי של
משרד הפנים ,את נדרשת להחזיר כ ₪ 180,000-מכספך' .זה נשמע לנו הזוי ,כי אנחנו המעסיקים שלה
ואנחנו אישרנו את הכול ,אבל זה לא לפי החוק .החוק קובע שההסכם מחויב באישור משרד הפנים,
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ואנחנו לא דאגנו לכך .בסיכומו של דבר ,הודיעו ליעל שני דברים :מכאן ואילך היא תקבל  85%שכר
בכירים ואולי יאשרו לה גם  100%שכר בכירים .אבל היא תצטרך להחזיר רטרואקטיבית את כל מה שלא
אושר .אם היא תגיע איתם להסכם ,אז יקצצו את הסכום ל ₪ 80,000-שהיא תצטרך להחזיר מכספה.
בא ותה הזדמנות גם הודיעו לה שמהנדס המועצה נמצא באותה סיטואציה ,כי שכרו לא מאושר במשרד
הפנים ,והוא יצטרך להחזיר .₪ 40,000
התהליך הזה הוא כנראה תהליך חוקי ,אבל הוא לא מוסרי .אנשים התקבלו לעבודה במועצה ,אנחנו
אישרנו את הסכם העבודה ,אנחנו תקצבנו את שכרם ולא דאגנו לכך שזה יהיה מאושר במשרד הפנים .אם
צריך לקרוא מישהו לסדר זה את המועצה ,ולא את מקבלי השכר .על רקע זה אני קיימתי ישיבה עם
היועמ"ש ועם יעל ,סיכמנו שאנחנו פועלים בשני ערוצים .בערוץ אחד זה אני מול משרד הפנים ,אני
ביקשתי לשוחח עם הממונה על השלטון המקומי במשרד הפנים והוא לא חזר אלי מהצהריים .בערוץ אחר
של היועמ"ש מול משרד האוצר ,והממונה על אכיפת השכר .לשחר ענו וקבעו איתו פגישה מחרתיים.
אני ביקשתי בשלב הראשון ,מאחר ולא ניתן לפתור סוגיה מורכבת כזו בפרק זמן של שבועיים שניתנו ליעל
ביום רביעי שעבר ,כלומר יש לנו  8ימים להגיע לכלל פתרון .ביקשתי קודם כל לקבל אורכה של חצי שנה,
או לפחות שלושה חודשים .על מנת שנוכל לדון בנושא בראש שקט .אני אומר שיש פה מלחמת אגו ,כבר
אישרו את ה 85%משרה ואף פועלים לאישור  100%המשרה .אבל בגלל שלא פעלנו כהלכה כמועצה מול
משרד הפנים ,וזה לא משנה מי התרשל .אם אני התרשלתי או שחר התרשל ,צריך לחייב אותנו ,אבל לא
בכסף .אנחנו רשות איתנה ,אנחנו רשות שמתנהלת למופת מבחינה כספית ,יש שקיפות מלאה .ההחלטה
להעסיק אותם נעשתה בהתאם להחלטת המועצה .לא הייתה לנו שום סיבה נראית לעין לפסוח על הנושא
של משרד הפנים ,כי הם היו מאשרים את זה בלאו הכי.
אני מביא את זה להחלטת מועצה ,משום שקשה מאוד לגייס אנשים באיכויות שיש לנו ,ברמת שכר של
המגזר הציבורי .לא עולה על הדעת שיבוא פקיד בדרג בינוני ,עם סמכויות ובלי התרעה מוקדמת ,יפתיע
עובדת בכירה ברשות מקומית ונותן לה אולטימטום של שבועיים להחזיר  ₪ 180,000או .₪ 80,000
העניין הזה נמצא בטיפולי בסדר העדיפויות הכי גבוה כרגע ,כדי לפתור את הסוגיה הזו מול משרדי
הממשלה .ביקשתי משחר ,שבעיניי זה הדבר הכי חשוב בטיפול בענייני המועצה ,זה לפתור את הסוגיה
הזו .מוטב שהיא תרד מסדר היום בכלל .ואם לא ,אז ללכת למאבק משפטי ,כי זה מאבק משפטי מוצדק
ומוסרי ,לדעתי .אני מתכוון להעלות את זה בהנהלת מרכז השלטון המקומי .מחרתיים סיגל ואני מוזמנים
לשר הפנים ולמנכ"לית ,אני מניח שגם הממונה על השלטון המקומי יהיה ,אני מתכוון לנסות ולדבר על
הסוגיה הזו גם בפורום הזה.
אניק זבליק:
באיזה עניין אתם מוזמנים לשר?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הזמינו ראשי רשויות וסגנים להרמת כוסית לראש השנה.
אני חושב שאי אפשר לצלוב רשות מקומית כמו כפר שמריהו בכל הזדמנות .הרי בסוף אנחנו מצליחים,
אחרי הרבה מכשולים .בעניין הזה אני מרגיש פגוע אישית ,כראש מועצה .גם אם טעינו ,אז טעינו .היו
צריכים לידע אותנו כדי שנשפר את דרכינו .להקיש מזה שגזברית ומהנדס ,שעבדו וידעו כמה הם
משתכרים על פי הסכם שעשו עם המועצה ,ולדרוש מהם להחזיר את הכסף  -זה לא נכון ולא הוגן.
יש הערות ושאלות?
עמירם אליאסף:
אני מסכים לכל מה שאתה אומר .לדעתי צריך לערב את ביבס בסיפור הזה .זה לא טוב שזו תהיה מלחמה
של כפר שמריהו .יש פה עניין עקרוני ,הייתה פה טעות טכנית שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו ,זו לא בעיה
שלהם .בגלל זה עושים להם לינץ' ולוקחים להם מהמשכורת  -זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
אם אפשר שאתה ,דרור ,לא תהיה בחזית ,אלא ביבס יוביל את זה וגם הרשויות המקומיות יהיו שם כעניין
עקרוני ,זה עדיף.
סיגל זוז:
אני לא חושבת שזה לגמרי עניין עקרוני ,כי נעשתה פה טעות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
על הטעות אני צריך לשלם ,לא הם.
סיון אבנרי:
זה לא כל כך פשוט .אני עברתי חוויה דומה ,ו רק לאחר שקיבלתי את הדרגה גילו שיש טעות של משאבי
אנוש .בעצם הייתי מול המעסיק ,שזו לא הסיטואציה .התמיכה שאני קיבלתי הייתה תמיכה משפטית דרך
וועד העובדים ,ובסופו של דבר החזרתי את רוב הסכום.
הסיטואציה הזו קצת שונה ,משום שאנחנו כמועצה ,אנחנו לא צד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו כן צד ,אנחנו מעסיקים.
עמירם אליאסף:
אני מסכים להערות שלכם ,אנחנו לא נמצאים פה בבית משפט .לדעתי אנחנו צריכים להפוך את זה למשהו
עקרוני.
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דבר שני' ,ברחל בתך הקטנה' ,מישהו פה עשה טעות .צריך לתחקר את זה ולראות ,אם המועצה עשתה
טעות לדעתי אסור שהם ישלמו אגורה אחת מכיסם ,ואנחנו צריכים לשלם את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה בעצם לשלם לעצמנו ,כי החזר הכסף הוא למועצה.
אני אומר שצריכה להיות סנקציה אחרת.
עמירם אליאסף:
נניח ומישהו טעה ,יש טעויות במערכת .הרי שאנחנו לא עשינו את זה בכוונה רעה.
סיגל זוז:
אבל מי שמתקן זה האדם שעשה את הטעות.
סיון אבנרי:
גם כשהבנק עושה איזושהי שגיאה ומעביר סכום כסף ,זה לא משנה שאת עשית את השגיאה ,הם יגבו את
הסכום בחזרה.
שחר ,אני רוצה להבין מבחינה חוקית  -האם אנחנו מתקציב המועצה יכולים להשתתף ולפצות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה כסף שלנו ,שצריך לחזור למועצה.
סיון אבנרי:
אם הייתי מעסיק פרטי והייתי נותן לעובד שלי משהו בשוגג ,הייתי יכול לנהל איתו איזשהו שיח ,כאשר
חלק גובים בחזרה ועל חלק מהסכום מוותרים .פה מדובר בכספי ציבור ואני מניח שזו לא הסיטואציה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו טוענים שאנחנו מעסיקים אותם כדין ,כי עשינו איתם הסכם ,התחייבנו בפניהם לסכום הזה.
סיון אבנרי:
שאלה ל שחר ,אתה מכיר איזשהו תקדים? אני מניח שזו לא פעם ראשונה שזה קורה.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
זה קורה עשרות פעמים.
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שי רז:
אני יודע שיש סיפור דומה ברעננה עכשיו ,כאשר עשרות עובדים בעירייה קיבלו כסף מעבר למה שמגיע
להם .המדינה דרשה מהעובדים להחזיר את הכסף ,בסכומים של עשרות אלפי שקלים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל זה לא המקרה שלנו .זה הסכם אישי שהמועצה חתמה עליו ,על  85%שכר בכירים ,וזה הסכום
ששולם ע"י המועצה .הטעות היא שלא העברנו את זה לאישור משרד הפנים ,זו טעות טכנית.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
העובדות הן שונות ממקרה רעננה .הפנייה בנושא של יעל הועברה כבר לפני שנה וחצי.
עמירם אליאסף:
גם פארס הועבר?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
הפנייה לגבי יעל הועברה על ידינו ,גם נדרשנו להשלים מסמכים שיעל העבירה לנו ,ולא ניתן אישור ,גם לא
סירבו.
סיגל זוז:
הגשתם את הפניה?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
כן ,הגשנו ב . 29.4.2014-יעל מונתה בספטמבר .בדרך כלל אנחנו לא עוסקים באישורים ,אלא יועצים
משפטיים רק נותנים ייעוץ ,זה לא התפקיד שלנו לסדר אישורים .אנחנו נותנים הנחיות.
אניק זבליק:
מה זאת אומרת?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אני לא מטפל באישורים של עובדים ברשויות .יש מנהלי כוח אדם ,מזכיר ,גורמים מקצועיים ברשות.
אניק זבליק:
אני לא מדברת על רשויות אחרות ,אני מדברת על הרשות הזו.
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שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
באופן עקרוני לא ,רם סידיס בזמנו לא הפעיל אותי לאישורים אלא עשה את זה בעצמו .במקרה של יעל
מכיוון שהיא הייתה בעצמה נושא האישור וחדשה ,אז אנחנו נדרשנו ועשינו את זה .שלחנו להם את
המסמכים ,הם ביקשו השלמות .גם ההשלמות ניתנו עם הזמן .בסופו של דבר היה מועד ,נדמה לי
בספטמבר ,שקיבלו את כל המסמכים שכבר ביקשו.
עמירם אליאסף:
ספטמבר של איזו שנה?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
של השנה שעברה ,לפני שנה.
למיטב ידיעתי כל המסמכים ניתנו ,אני לא מכיר מסמך שלא ניתן.
מספטמבר  2014היינו איתם בקשר מעת לעת ,גם יעל בעצמה הייתה בקשר איתם בעניינים אחרים .הם
פשוט נעצרו .בשלב מסוים ,יעל גם פנתה אליהם בבקשה להגדלה והיא גם זכאית להגדלה ל ,100%-לפי
הנוהל כשזה שני תפקידים כאחד .הם לא עושים לה 'טובה' ,אלא שהחיסכון במשרות הוא שמעניק לה את
זה.
עכשיו יעל קבעה איתם פגישה לצורך ה 100%-ולא ה ,85%-אז הפתיעו אותה .במקום שנציג משרד הפנים,
שמולו אנחנו עובדים תמיד אביחי בן שטרית ,הוא זה שייפגש איתה ,הוא הזמין גם את נציג היחידה
לאכיפת שכר.
אניק זבליק:
למה?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
פתאום הוא זימן אותו ,כנראה שהוא חשב שהוא לא יכול לעשות את זה בעצמו .אני לא יודע מה הסיבה
בדיוק .זה לא תואם עם יעל ,היא לא הוזמנה לשימוע ,בטח לא הוזמנו עורכי דין .יעל עדכנה אותי מראש
שהיא הולכת לפגישה כדי להעלות את השכר .בדיעבד התברר שהוזמנה על ידי נציג האוצר ,והוא אמר לה
שהוא רוצה להגיע איתה להסדר .זה לא שימוע מסודר ,כי בשימוע היו צריכים לפעול קצת אחרת.
זה נכון שלא קיבלנו את האישור ,אבל זה לא נכון שלא פנינו לקבל את האישור ,וגם לא סורבנו .הפניה
הייתה כבר לפני כמעט שנה וחצי.
אני מציע לכם לא לבנות הרבה על התערבות של יו"ר מש"מ ,חיים ביבס ,השלטון המקומי מלא במקרים
כאלה .בדרך כלל מדובר בעשרות ומאות עובדים ,כולל כאלה שלא ניתנו אישורים .אני מטפל עכשיו באחד
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הגופים הגדולים בשלטון המקומי שבנסיבות שונות לא ניתנו אישורים .ייתנו גם בדיעבד ,למרות כל
האיומים וההפחדות.
אני מניח שנגיע איתם להסדר ,ולגבי פארס ,לדעתי ,הייתה כאן בכלל טעות בפרוטוקול .משום שאתם
בישיבה שהייתה פה ,אני זוכר כי הייתי ,אישרתם גם את היקף שכרו .ההסכם עצמו עמד להצבה כולל
היקף השכר של  80%זה נרשם במפורש שההסכם אושר.אני פשוט הערתי על כך ועמדתי על זה ,אולם
איכשהו זה לא רשום בפרוטוקול .טווח השכר של  80%צריך לחזור ולבדוק .אני מקווה שזה הוקלט .אני
זוכר ש ממש עצרתי את ההחלטה ואמרתי שחייבים גם לאשר את השכר .אני זוכר את זה ,גם דרור זוכר
את זה.
אניק זבליק:
כשאנחנו מאשרים פרוטוקולים ,אנחנו מעבירים אותם גם לשחר לאישור?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
כן ,אבל אני לא נכנס תמיד לכל פרט .אני בעצמי אישרתי את זה בישיבה.
אניק זבליק:
אני מנסה להבין ברמת הכשל הנקודתי הזה ,איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר .כנראה שהיינו יכולים
לחסוך לנו ,ובעיקר ליעל ופארס ,את נדודי השינה והחרדות .אם היינו ,ברמת המעקב וההשגחה,
שחר בן-עמי:
התנהלות.
אניק זבליק:
זו לא התנהלות .לכל אחד יש תפקיד .כשאני קוראת את הפרוטוקולים ומאשרת אותם ,אני עוברת בעיקר
על הדברים שלי כדי לראות שהם שוקפו כהלכה .אני מצפה שכל אחד מהיושבים פה בחדר יעשה את אותו
הדבר ,בין היתר היועצים המשפטיים .כי בסוף מה שקובע זה הפרוטוקול המפורסם ,ולא התמליל.
אנחנו יכולים לדבר בישיבה מה שאנחנו רוצים ,אם לא נעמוד על זה ,וכל אחד בעצמו ודרור מעל כולם ,אז
הדברים האלה יכולים לחזור על עצמם .אנחנו צריכים לראות איך מטפלים במקרה הזה בצורה הכי
יעילה ,לטובת יעל ופארס.
אני שואלת את עצמי ,אם בתוך כל העניין הזה ,אם למשרד שלך יש אחריות על העניין הזה ,האם זה נכון
שאתה תמשיך לטפל בזה ולא תימצא במצב של ניגוד עניינים ,אולי.
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שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אני לא חושב שאני בניגוד עניינים.
בואו נחשוב רגע ,קודם כל העברנו את זה לאישור משרד הפנים.
אניק זבליק:
לא דאגתם לקבל את האישור?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אני לא אכנס לזה.
אניק זבליק:
זו הייתה שאלה ,לא אמירה.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
לאורך הזמן היו עשרות התכתבויות במיילים ,וגם שיחות בטלפון.
אניק זבליק:
שיש לך אותם?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
כן .היו עשרות ,לא מדובר על אחד או שניים ,מדובר על עשרים כולל תזכורות ,שיחות טלפון ,כולל
התנצלות של אביחי על כך שהיה בצוק איתן ולא היה מסוגל לטפל .היו הרבה מאוד מהלכים שלנו ,וזו לא
פעם ראשונה שמול משרד הפנים הדברים לא מאושרים מהר ,אנחנו רגילים לזה ,זו גם לא פעם אחרונה.
אנחנו מתועדים עם תיק שלם של המון פניות .אני גם לא כל כך יודע אם יש לנו איזושהי בעיה.
לגבי פארס ,להיפך ,אני עוד התערבתי באמצע הדיון וביקשתי לשנות את ההחלטה .צריך להוציא את
התמליל ,ברגע שיראו במשרד הפנים שזה מאושר הם יירגעו.
עמירם אליאסף:
לגבי לוח הזמנים ,יעל צריכה לתת תשובה לגבי ה .₪ 80,000-מבחינתה יש תשלום של  ₪ 160,000או
 ₪ 80,000תוך שבוע .אני מניח שמבחינתה ,וגם אני הייתי אומר ,עדיף לשלם את ה ₪ 80,000-כדי לא
להגיע ל.₪ 160,000-
צריך קודם כל לחלץ את יעל מיידית ,ולדאוג שעד השבוע הזה ,לפני שהיא הולכת לשלם את הכסף ,יש
פגישות ומטפלים בזה.
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שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
לא בטוח שזה ייסגר בשבוע.
סיגל זוז:
אבל אפשר לקבל אורכה.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
עם כל הכבוד ,הדד -ליין שניתן ליעל לא מעוגן בשום מקום .ככה הוא החליט .כדי לעשות איזשהו מהלך
צריך לעבור עוד הרבה תהליכים של שימועים ,לבסס את הדברים .הוא לא נמצא שם .האולטימטום הוא
כחלק מרזי המשא ומתן ,הוא גם זיהה שיעל לא בקיאה בכל מה שקרה ואולי אפשר גם קצת להלחיץ
אותה ובזה הוא הצליח.
סיגל זוז:
בצדק ,גם אני הייתי נלחצת.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
נכון ,כשפקיד ממשלתי בא ומאיים עליך ,זה לא נעים.
עם כל הכבוד ל ליחס של האוצר כלפי פארס ויעל ,בתור אחד שעבר איתם הרבה קרבות ,זה לא עובד ככה.
הם לא יעשו מה שהם רוצים ולא כל כך מהר ,כשהם קובעים מספר אני לא ישר רץ לבצע .קיבלתי עשרות
איומים במרכאות מהסוג הזה מהם .לא אני אישית ,אבל גורמים אחרים.
אני חייב להגיד לכם ,משרד הפנים מבקש מסמכים ואנחנו משלימים .אגב ,גם עשינו תיקון ,הם רצו
שבתוך הפרוטוקול יצוין במפורש  . 85%אני פניתי בעניין הזה ,שהכול יהיה רשום ומסודר .הם פנו אלינו
כדי להשלים מסמכים ,עושה את הכול ,מה עכשיו הם רוצים? שאני אאשר במקומם?
סיגל זוז:
הכול טוב ויפה ,ומה שאתה אומר נשמע על פניו ,ואני מניחה שזה גם נכון ,שיש לנו קייס דיי ברור ,שיש עם
מה ללכת ויש תיעוד .אבל בצדק או שלא בצדק ,יש 'פטיש' על הראש .אם 'הפטיש' הזה היה עלי הוא היה
מאוד מטריד אותי ,והנקודה היא שאני חושבת שמה שדרור אמר זה נכון מאוד .קודם כל צריך לדחות את
'הפטיש' הזה.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אנחנו נפגשים איתו ביום חמישי כדי להיכנס איתו למשא ומתן.
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סיגל זוז:
זה הדבר החשוב ,לקבל אורכה של  3חודשים או חצי שנה ,כדי לנהל את כל המשא ומתן .נשמע על פניו
שבאמת יש סיכוי סביר שהאנשים האלה יחזרו למשבצת.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
עד לרגע זה ,יעל ואני לא קיבלנו הבהרה מדוע לאחר שהושלמו כל המסמכים בספטמבר  ,2014לא נתקבל
האישור .שהרי אין סיבה למנוע את האישור.
סיגל זוז:
או תגובה אחרת.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
או תגובה אחרת ,או אפילו נזיפה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו לא נמצאים בשלב התחקיר .אני מציע שאת התחקיר נשאיר בסוף .אם נתחיל לחפש עכשיו אשמים,
אייל זילברסון:
הכוונה היא לא לחפש אשמים ,אלא להבין את התהליך .לא יכול להיות מצב ששנה שלמה חומר נשלח,
ואין פה ביקורת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני אומר שזה יכול להיות ,אתה רואה שזה קורה.
אייל זילברסון:
עובדה שזה קרה .מבחינת הנהלים הנכונים לא יכול להיות כזה מצב שאין תזכורת ,שאין פנייה .צריך
לבדוק את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיימנו ישיבה היום ,אנחנו יודעים איפה הלקויות שלנו ויודעים מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו.
מסקנות תהיינה אחרי הפגישה של שחר עם משרד האוצר ,ואחרי הפגישה שלי עם משרד הפנים השבוע.
אייל זילברסון:
להבדיל מהרבה מקרים אחרים ,אנחנו לא יכולים לתת פה ביטוח ליעל ולפארס.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אלא אם נשיג עכשיו אורכה של כמה חודשים.
אניק זבליק:
וגם חשוב מאוד לא למסמס את האורכה.
אייל זילברסון:
נושא נוסף שאניק העלתה ,השאלה אם לא צריך להוציא לעו"ד חיצוני ,שמנוטרל מהתהליך.
עמירם אליאסף:
שחר צריך לטפל בזה.
סיגל זוז:
הוא ניהל את הדבר הזה והוא גם צריך לגבות אותו.
אניק זבליק:
אני שאלתי מבחינה חוקית של ניגוד עניינים.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
מה שקרה אחרי ספטמבר ,אני לא זוכר בדיוק את המועד ,התחלנו לדבר איתם על האפשרות להגדיל את
היקף ההשתכרות ,ואולי זה מה שהתחיל את התקלה .ואז הוא ניהל איתנו שיג ושיח שהוא רוצה לקבל
את השכר הקודם של יעל ממקום העבודה הקודם .אמרנו לו שהיא נפלה בהשתכרות שלה בצורה
משמעותית ,מה שנכון.
יעל לוי:
ביוני  2015פניתי אליו להגדיל ל.100%-
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
לפני כן אנחנו פנינו אליו לבקשתך ,ויש לך בין  85ל 95%-למצות את זה .ואז הוא ביקש לראות גם את
המסמכים ,למה צריך למצות את ה 95-ולא את ה ,85-כי הטווח שלך הוא לא  ,85הוא בין  85ל.95-
התחילו איתו שיג ושיח גם על הדבר הזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההחלטות הן החלטות טכנוקרטיות,
קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל' * 09-9506699
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  14מתוך 48

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 24
מיום 1.9.2015

אניק זבליק:
לא משנה ,אבל בסופן יש אנשים.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
מהניסיון שלי ,ולצערי בדברים האלה אני נתקל חדשות לבקרים ,זה לא יעזור שתפנו לביבס כי כל
הרשויות שסביבכם נמצאות באותו תהליך .גם פה במועצה היו בעיות ופתרנו אותן.
אני מעריך שנגיע איתם להסדר .אני חושב שהם מפעילים לחץ על אנושי על עובדים ,לא רק על יעל ,בכלל.
כי רוב העובדים שקיבלו הטבות שכר שלא מוגדרות באוגדן ,גם לא מבינים את זה בכלל .מה שאתה
תיארת ,לא תמיד העובד יודע שהוא קיבל תוספת של  20%שלא הגיעה לו ,כי הוא רואה שכולם קיבלו ,לא
רק הוא .לכן העובדים נמצאים בין הפטיש לסדן .במקרה של יעל היא לא קיבלה ולו שקלמעבר לכללים
הנהוגים לגבי בעלי תפקיד כשלה ,וכך גם לגבי פארס .המקרה של פארס הוא סיפור אחר ,אני לא מבין
למה זה הגיע לזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אגב ,בפארס טיפלה יעל בכל הנוגע למשלוח המסמכים והיא נתקלה באותו קיר אטום.
אייל זילברסון:
אז אנחנו צריכים לבדוק את התהליכים.
סיון אבנר:
שחר ,תסביר לי את הסיטואציה מבחינה חוקית.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אגב ,על תאגיד בריאות חל חוק סביב תקציב .אתה השבת לא מפני שאתה לא קיבלת את האישורים ,מפני
שלא ניתן היה לתת לך את האישורים גם אילו ביקשת .יעל ביקשה אישור שמגיע לה גם היום ויותר מכך.
סיון אבנר:
בהיבט הרחב יותר ,אנחנו כרשות ,כמעסיק ,אנחנו צד בעניין .בהנחה שהכול לא ילך כמו שהיינו רוצים,
מה אנחנו יכולים לעשות בשביל פארס ויעל? בהנחה שהסיטואציה היא דומה ,האם אנחנו יכולים לתת
להם תמיכה משפטית?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
לא בטוח.
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סיון אבנר:
האם דבר כזה הולך לבית משפט?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
כרגע לא.
אני לא בטוח ,אני אגיד לך למה .אנחנו יכולים לתת להם סיוע כרגע ,אני לא בטוח שאפשר לשכור להם
עו"ד פרטי שלא על חשבונם משום שיש נוהל מימון ברשויות המקומיות .כבר עשינו את זה והיו הרבה
מאוד בעיות אחר כך ,ברמות כאלה שאני לא בטוח שאנחנו רוצים לחזור עליו .שם זה היה מקרה הרבה
יותר ברור ,מדובר בעובד שהתנגח בו תושב בגלל סיבות אחרות.
אני חושב שאם אנחנו נלך למסלול הזה אנחנו נשאיר בסופו של דבר את שניהם עם הוצאות משפטיות
הרבה יותר כבדות מאשר ההחזר שדורשים מהם .אני חושב שיש להם סיכוי טוב להוריד את הדרישה
לחלוטין או להוריד את הסכום משמעותית .צריך להיאבק על זה.
אני אומר עוד פעם ,לי קשה מאוד להשיג הישגים כשאני נמצא במצב שיעל ופארס הם חרדים .אני צריך
לנהל את המאבק בשקט ,והם נמצאים בלחץ .אין לי שום טענה כלפיהם ,זה טבעי .וזו המטרה של משרד
האוצר ,לוקחים את הגברת שלא מכי רה את המנגנונים ועורכים שיחה מבהילה .עם כל הכבוד לזה ,אני
למוד קרבות איתם ,שנים על גבי שנים .הם לא יקבלו את מה שהם רוצים ,לא יעזור להם .הסגנון הזה של
'יש לך שבועיים' ,אני לא מכיר דברים כאלה בעולם הזה .בדרך כלל השבועיים האלה נמשכים שנים ,וזה
גם לא טוב כי הם לא רגועים מזה .אבל בוודאי שאנחנו לא באים ומוותרים בשנייה על  ₪ 80,000כי ככה
מישהו החליט ,לעובדת שהסכום הזה מגיע לה .ו לא ברור למה האישור לא ניתן לה .איש לא אמר עד היום
שהאישור לא מגיע לה .אף אחד לא אמר שסירבו לאישור .אף אחד גם לא טוען שהיא לא ביקשה אישור,
זה משהו מוזר.
אניק זבליק:
אמרת שקשה לך לתפקד בזמן שהם חרדים ,אבל אין לך הרבה ברירה כי הם יהיו בחרדות ,אי אפשר
לנטרל את זה או לנטרל אותם על ידי אמירה כזו.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
צריך קצת לנטרל את עצמי מהרגשות שלהם ,אין לי ברירה.
אניק זבליק:
זה לא אופרטיבי.
אני חוזרת לפרוצדורה ,כי זה מה שמעניין אותי .אפילו המהות לא חשובה.
ביום חמישי כשאתם נפגשים ,זה סוג של פגישה לא פורמאלית? פורמאלית? יהיה פרוטוקול?
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שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
זו פגישה לא פורמאלית ,ואני מציג את הדברים.
אניק זבליק:
אם יגידו לך שנותנים אורכה של תקופה מסוימת?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
נראה לך שאנחנו נסכים ל ?80,000-וכי על מה יעל צריכה לשלם?
אניק זבליק:
יעל לא צריכה לשלם על כלום .אתה מדבר עכשיו על האורכה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא אמר אורכה ,שחר לא אמר למה הוא הולך .הוא הולך לפגוש אותו כדי לבטל את כל התהליך.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
נציג משרד הפנים התקשר בשבוע שלפני צוק איתן ואמר 'הבקשה לא טובה ,היא הוגשה על טפסים
לקויים' .הלכנו ובדקנו את הבקשה ,הוא לא קרא אותה בכלל .היא הוגשה על הטפסים הנכונים ,הוא עוד
חזר בו לאחר מכן ואמר 'את הצודק ,אני טעיתי ,הטפסים נכונים והכל בסדר' .אז מה אתה רוצה עכשיו?
שאנחנו ניקח אחריות על המחלקה שלו במקומו? הגשנו את הטפסים ,מה עוד הם רוצים? אם יש משהו
שחסר ,יש בעיה ,אז שיגידו לנו.
אניק זבליק:
כל הדברים האלה נאמרו בטלפון או במיילים?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
במיילים ,לא בטלפון .אספתי את כל המיילים ,פעם בכמה חודשים אנחנו מכניסים את הכול לארכיון,
הוצאתי את זה .אספתי ,רשמתי ,הכול מתועד.
אניק זבליק:
לישיבה הזו אתה הולך לבד ,או אתם הולכים ביחד?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
מה פתאום? אני הולך לבד .אני מוכר אצלם.
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אניק זבליק:
אני שואלת כי חשוב לי לדעת ,שום דבר פה לא מובן מאליו.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
הוא ניצל את חוסר ההיכרות שלה עם הגוף הזה .לטעמי לפחות הוא עשה את זה כך .זה לא היה ראוי .אם
הוא חושב שהיא הייתה צריכה להביא יועץ משפטי ,אנא שיאמר לה מראש ,ושנית שלא יתחיל בישיבה
אם זה כך .הוא זה שאומר לה להביא יועץ משפטי? למה הוא אומר לה בישיבה ולא לפני כן? למה הוא לא
עוצר את הישיבה ואומר 'אני מציע שתתייעצי ואז תבואי אלי'?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפני  9שנים החלטנו במליאת המועצה לפטר  7עובדים מהמועצה .החלטנו שנפטר אותם בכבוד ובתנאי
פרישה .ה'זובו ר' שעשו לי במשרד האוצר ,ישבתי שם וחיכיתי ,ניהלו שלושה דיונים סימולטנית ,באחד
מהשלושה אני הייתי .שלושה דיונים סימולטנית ,בשלושה חדרים שונים .הם נכנסו ויצאו ,יום שלם
ישבתי והזעתי ,כשבאתי לטובת העובדים .בסוף הצלחנו ,אבל התהליך הזה ,ההתנהלות הזו כשהיה
יועמ"ש של ההסתדרות ,והממונה על האכיפה באוצר ,במשרד האוצר ,בלי מים ,בלי כיבוד ,בשלושה
חדרים בו זמנית.
שחר הוא היועמ"ש של המועצה ,הוא צריך לבצע את המשימה הזו .הוא לקח על עצמו לבצע אותה ,זה
תפקידו .אני מול משרד הפנים ,הוא מול משרד האוצר ,עובדים בצורה מתואמת .בסוף השבוע הזה יש לנו
נקודת בדיקה ,כי אין לנו זמן מעבר לזה .אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיע למצב שבו נגיע ליום
האחרון בלי מענה לשני האנשים .אפילו אם נצטרך לקיים ישיבת הנהלה מיוחדת לזה ,נעשה דיון ונראה
איך מתקדמים הלאה.
אניק זבליק:
אני מבקשת שאנחנו נעודכן בסמוך לדברים האלה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תקבלו עדכונים כל הזמן.
סיון אבנר:
את האורכה צריך לקבל מהאוצר?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
אני מבין מה אתה מתכוון ב'אורכה' ,אני חייב להגיד לך שעם כל הכבוד ,הדבר הזה יירגע.
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יעל לוי:
אם לדעתו הוא יירגע האם שחר יוכל להוציא מייל הרגעה?
אני חייבת להגיד משהו ,אני מאוד מאמינה שאתם ,כל חברי המליאה ,מאוד בעד לעזור לי .ואני מאמינה
שגם שחר רוצה לפתור את הצרה הזו שנכנסנו אליה .אבל בסופו של יום מי שנתבע זו אני .יש מצב שבו אני
יכולה לבוא ביום רביעי לצמצם את העלויות ולישון טוב בלילה.
סיגל זוז:
יעל ,את צודקת ואני מסכימה איתך ב . 100%-הייתי מרגישה ונוהגת כמוך .לכן אני חושבת שצריך השבוע
לוודא ,האם אפשר לקבל אורכה על 'הפטיש' הזה .לא על הפתרון של הבעיה .אלא אורכה על האיום
שקיים כרגע על הראש.
אני חושבת שזה צעד מאוד משמעותי ,וזה מה שצריך לדעת אם נקבל או לא בסוף השבוע.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
ניפגש איתו ונעדכן.
מה זו אורכה? מה קורה בפגישה כזו? מגיעים לפגישה כזו ואומרים 'אני כרגע לא מקבל את ההצעה ,ואני
גם לא דוחה אותה .אני רוצה להציג בפניך את כל המסמכים ,אני רוצה שתשקול מחדש'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המסמך שיעל קיבלה ,בלי הנוכחות של פארס ,כדרך אגב הוא מזכיר גם את פארס .באותו מסמך פארס
אפילו לא שותף ,הוא חולה בבית.
עמירם אליאסף:
הוא כתב  ₪ 80,000או אמר בע"פ?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העברתי לכם את האימייל.
יעל לוי:
הוא כתב שזה  ₪ 80,000בהסדר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
באותה הזדמנות הוא גם כותב שמהנדס המועצה יחזיר  .₪ 40,000הוא כבר בא מוכן לישיבה על פארס,
בלי שאף אחד מהם ידע .זה ממש מארב מתוכנן.
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שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
עם כל הכבוד ,אני חושב שיש ליעל סיכויים טובים מאוד .אני לא חושב שהטעות היא בצד של המועצה,
משרד הפנים קיבל את המסמכים ואת הכול.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נעשה על זה מעקב בסוף השבוע ונעדכן את כולכם.
אני מצטער על אי הנוחות ואי הנעימות .חשוב לי מאוד שפארס ויעל ימשיכו לעבוד עם תחושה של שייכות
ואחריות ,ועם ראש נקי מכל ההתחייבויות .אגב ,בעניין הזה דין  80,000כדין  .8,000כל סכום כאן הוא
פשוט עלבון לתהליך ,אדם שעבד ,השקיע ותרם .לא צריך לקבל יחס כזה ,בטח לא במועצה כמו כפר
שמריהו ,שבה הגזברית קיבלה על עצמה להיות הרגולטור של המועצה בנושא כספים .ברשות איתנה,
מובילה .יעל מנהלת תקציב של כ 80-מיליון  ₪בשנה .אין הרבה רשויות כאלה ,גם בסדר גודל של יותר מ-
 10,000תושבים ,שמנהלים תקציבים כאלה .יש ערים שלא מגיעות לסכומים כאלה .אנחנו סומכים עליהם
בדברים הרבה יותר משמעותיים ,אז פה באים להשפיל אותם?
כולנו נחזיק אצבעות שזה יתקדם כמו שצריך ,ולא נרפה .אני חוזר שוב ומתנצל על אי הנוחות ,אבל אני
מקווה שאנחנו נמצאים עכשיו במצב זמני ונמשיך ממנו הלאה.
אייל זילברסון:
זה מקובל על יעל ופארס?
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
ואם לא ,אז מה? לשלוח צ'ק?
אייל זילברסון:
אולי יעל רוצה לעשות משהו אחר .אולי היא רוצה לשלם ולגמור את הסיפור.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל זה לא היום ,זה ביום שלישי.
אייל זילברסון:
הבעיה שלי ,שאני לא יכול לקחת אחריות על יעל .זו החלטה שהיא צריכה לקבל.
אני אישית חושב שכדאי לחכות ,ואני מאמין לשחר .אבל זה דעתי ,כאייל .אם הייתי בכיסא של יעל אולי
הייתי אומר משהו אחר ,אולי הייתי הולך למשא ומתן כדי להוריד אותם ל ₪ 20,000-למשל.
אתם אומרים 'בואו נחכה שלושה ימים לא יקרה כלום' ,אבל זה לא נכון .בגלל זה אני חושב שצריך לשאול
את יעל ,ולראות אם היא מוכנה למהלך הזה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
דיברתי עם יעל ,היא מוכנה לחכות עד יום שלישי.
כל מה שאני אומר ,יעל שותפה לכל.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
במישור העקרוני ,היו פה שלושה ניסיונות לבדוק אותנו לחיוב אישי .חיוב אישי זה דומה מאוד להליך
הזה ,משמעו להשאיר כסף מכיסך ,ועוד מאשימים אותך שפעלת לא כדין .ולא כמו פה ,שאישור לא
התקבל .כי י על פעלה לקבל אישור .גזבר ,ראש רשות ועובדי ציבור היום חשופים בצורה בלתי רגילה .יש
גזברים שלא עומדים בזה ,אני ליוויתי במשך שלוש שנים גזבר של רשות אחרת במקרה של חיוב אישי,
ובסופו של דבר הוא התפטר .אחרי שיצאנו ללא שום חיוב אישי ,הוא בא לראש הרשות ואמר לו 'אני לא
יכול לחיות ככה ,להיות שלוש שנים תחת עננה' .אני אומר את זה כאן וגם בקורסים ,בהרצאות ובייעוץ.
מי שהולך היום להיות ראש רשות או גזבר ,או עובד בכיר ברשות ,ידע שהוא תחת רגולציה כבדה ,וידע
שהוא עלול לחוות חוויות לא נעימות .לא מזמן ניסו לעשות לנו דבר כזה גם עם הצופים ,ולפני כן היה
משהו אחר.
עמירם אליאסף:
מבחינה טכנית ,אתה מגיע לשם עם המסמכים?
אניק זבליק:
אני חושבת שבסוגיה הזו אין שאלות לא לגיטימיות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל הזמן ששחר מייצג אותנו ,הוא המייצג שלנו .אנחנו נעמיד לרשותו את כל הכלים שיש לנו בשביל לייצג
אותנו .כל דרישה שהוא יבקש אנחנו נעמיד לרשותו .אנחנו צריכים לתמוך בו ולא לרפות את ידיו.
מיצינו את הסוגיה הזו.
אני מבקש לקבל את התמלול שבו אישרנו את המינוי של פארס כמהנדס המועצה ,כי הייתה שם
התייחסות של שחר לגבי ציטוט ,לגבי אחוז המשרה שיקבל בשכר .אני מבקש למצוא את זה.
שחר בן-עמי  -יועמ"ש:
חשוב לא רק למצוא את ההקלטה ,אלא לתמלל.
החלטה
ייעשה מעקב אחר העניין וחברי המועצה יעודכנו בנושא
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אישור תב"ר – שיפוץ גן הנוטר

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נדון ונאשר את התב"ר ,אבל את הסכומים עצמם נאשר רק לאחר המכרז כדי שקבלנים לא יתנו
הצעות בהתאם למה שייאמר כאן.
התב"ר הוא של גן הנוטר ,התוכנית מוצגת בפניכם .הגן כיום מוקף בחול ,ויש בו ציוד לא תקני.
הציוד שמוצג בפניכם כרגע הוא ציוד להדגמה בלבד כפי שחלק מהספקים מספקים ,זה לא הציוד שיירכש.
הערכת המחיר מבוססת על סוגי המתקנים האלה ,כולל הצללה ,ריהוט רחוב וגומי איכותי.
ליאת דנקנר הביעה הסכמה להצטרף לצוות החשיבה שתקבע את הצבעים.
סיגל זוז:
אני ביקשתי להצטרף ,וביקשתי לצרף גם את ליאת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היום החשמל מחובר לבית הנוטר ,אנחנו נחבר אותו לתשתית הרחוב כך שהתאורה תידלק ביחד עם
תאורת הרחוב .התאורה תהיה מאותו סגנון אליו אנחנו רגילים ,זולה יותר ומבוקרת.
סיון אבנרי:
אני רוצה להבין מה המטרה בשיקום הגן הזה ,ואיך אנחנו רואים את זה כחלק מהתוכנית הרחבה יותר
של הישוב ,עם התוכניות במזרח .זה גן מאוד לא פעיל.
אגב ,אסור היום להחזיק חול בגנים ציבוריים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המתקנים שיש ייפסלו בגלל בטיחות.
לפי התפיסה ,ודנו בנושא מספר פעמים ,צריך להגיע לגן שעשועים ברגל מהבית ,ולא צריך לנסוע אליו .זה
צריך להיות מקום אליו ילדים מגיעים עם ההורים או המטפלת ,שיהיה בקרבת הבית .בהתחלה חשבנו
שלא לשפץ את גן הנוטר ,היו וויכוחים קשים .חשבנו לבצע את זה בעתיד ביחד עם התשתיות ,ובינתיים
התשתיות מתעכבות מאוד והילדים צריכים פתרון .זה מקום יפה ,נוסף לכך שזה מהווה מקום קהילתי
שבאים אליו ילדים רבים כדי לנגן .הם מגיעים גם עם אחים ,וזה מקום לבלות בו.
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סיון אבנרי:
זו לא הסיטואציה .אני עובר שם המון ,אני מגיע לשם עם הילדים.
העליתי כמה פעמים את זה שבעיניי חסר מאוד מתחם שבו גם הילדים יכולים לשחק ,לאכול גלידה ,וגם
ההורים יכולים לשבת ולשתות קפה .בעיניי לעשות איזשהו מהלך נקודתי כזה ,ואולי הפרספקטיבה שלי
לגבי העלות שונה ,ו ₪ 1,400,000-זה לא מהלך גרנדיוזי .במבחן התוצאה הגן הזה קרוב למרכז ,אבל הוא
שומם.
אניק זבליק:
סיון ,אני לא כל כך מסכימה אתך.
סיגל זוז:
זה עניין של 'ביצה ותרנגולת' .אני חושבת שזה מיקום נהדר ,אין באזור הזה אלטרנטיבה.
עמירם אליאסף:
היה דיון במועצה איפה ממקמים את זה ,היה רצון לעשות את זה בוורדים .אמרנו שלא ,אלא נשים את זה
במקום אחר .יש גן בצפון וגן במרכז .אני מסכים עם סיגל ,שיהיה גן יפה ויבואו אנשים .בזמנו הייתה
התנגדות לגן הנוטע ,והוא מאוד מוצלח.
יש בעיה של חניה באזור.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכוונה היא שיבואו ברגל ולא במכוניות.
סיון אבנרי:
אני שואל את עצמי האם התוכנית הזו היא חלק מהתמונה הרחבה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,והיא לא תהיה במקום גן במזרח.
אניק זבליק:
אם זה יהיה גן אטרקטיבי מספיק ,אתה תוכל לשתות קפה במרכז וילדים מעל גיל  6יוכלו ללכת לשחק
שם.
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אייל זילברסון:
בתפיסה שלי ,נחמד שיש שני גנים שונים שמגוונים .מצד שני ,לעשות גן שעשועים שהוא באותו מתכונת
וזהה לגן הקיים ,אני לא יודע אם זה נכון מבחינת האטרקציה לילד .אולי כדאי לעשות לגילאים שונים,
קטנים יותר או גדולים יותר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הגן הזה נותן מענה לכל קבוצת הגילאים .יש מתקנים לילדים גדולים וקטנים.
אייל זילברסון:
אולי צריך לחשוב ולראות האם למקם את הגן במקום אחר .אולי להפוך את הגן הזה למגרש חניה נוסף
באופן זמני עד שיהיה למזרח הכפר המתחם החדש .יש כאן שטח אדיר בשביל גן שעשועים ,ויש מצוקת חניה
במרכז.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא יאשרו לקחת שצ"פ ולהפוך אותו למגרש חניה .אתה לא יכול להפוך את זה לכביש .בעיניי ,ככל
שתוסיף מקומות חניה תהיה מצוקת חניה .הרעיון הוא להביא את הילד ואת ההורים או המטפלת לגן
ברגל .הרי אם נמקם גן ברחוב הוורדים יבואו אליו מהרצליה ונורדאו.
אייל זילברסון:
ליד בניין המועצה הולך להיות מרכז של הכפר ,כשמסתכלים לטווח הארוך .זה כולל גם את בריכת
השחייה ,המרכז לשירות הקהל .יהיה כאן מרכז גדול ,ואין לי ספק שצריך להיות כאן גן שעשועים שאין
במתחם.
סיון אבנרי:
ב זמנו דיברנו על הטריטוריה שמצפון למרכז הספורט ,מגרש הטניס הרביעי .אני אעיר את זה באור אחר,
יש שם שני מבנים ,בית הנוטר ומה שהיה קופת חולים .הם משרתים היום את מרכז המוזיקה ,אני מניח
שזה לא יימשך לעולמים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בית המוזיקה יעבור לבית הנוער ,בעוד כ 5-שנים.
סיון אבנרי:
האם אנחנו יכולים להפוך את שני המבנים האלה ,לחבר אותם ולתת גם בית קפה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
באחד המבנים אפשר לעשות הכול ,בית הנוטר הוא בית לשימור .גם בו אפשר לעשות בית קפה בעתיד.
מדובר בשירות בסיסי למשפחה ולילד.
ביקשתי ממשה לבדוק ,ואולי להוסיף גם מתקנים למבוגרים .בזמן שהילדים משחקים ,גם המבוגר יכול
לעשות כושר .אפשר למקם שם רק מתקנים סטטיים .בעיניי זה מתבקש ,הייתי רוצה לשים עוד מתקנים
כאלה.
אניק זבליק:
רציתי להעלות את העניין הזה ,חצר הכושר נמצאת כל הזמן בשימוש.
בעיניי ,שירות אלמנטרי למשפחות זה האפשרות לצאת מן הבית ולהגיע לגן שעשועים .בזמנו כשעברתי
לרח' הוורדים התלוננתי על כך שאין לילדים לאן לצאת מהבית וללכת .שיפצו אז את הגן עליו אנחנו דנים,
ופתאום הייתה להם חלופה והם כן הלכו לשם בחבורות .ואכן הגיע הזמן לשדרג את זה.
הציגו בפנינו רק סימולציה דלה ,שהיא מדגם לא מייצג .אני מניחה שאם יעשו מתקנים שונים ,גם אם זה
יהיה דומה מאוד לגן שיש ליד בית וייל ,הילדים בסך הכול נהנים מאותם הדברים ונהנים מהאסתטיקה
של המקום .אם יהיו שם ספסלים טובים ,אימהות שלוקחות ילדים לבית המוזיקה יוכלו לקנות קפה
במרכז וללכת לשבת בגן השעשועים.
סיון אבנרי:
בדיוק על זה אני מדבר ,בואו נחשוב על הצרכים של המשפחה עם הילדים הקטנים ,שרוצה לגשת לגן
השעשועים .אני אומר עוד פעם ,במקרה הזה 'אנשים מצביעים ברגליים'.
עמירם אליאסף:
אם הוא טוב ,יבואו אליו אנשים.
סיון אבנרי:
אני מדבר על כך שצריך לחדש את כל המקום .אם הולכים על מהלך כזה ,הוא צריך להיות משולב באמת
בכך שנספק את סך הצרכים שתיארת ואולי עוד כמה.
אניק זבליק:
אני חושבת שהמרכז המסחרי נותן את הדבר הזה .אתה מדבר על מהלכים קדימה.
סיון אבנרי:
זה לא חייב להיות בטווח הארוך ,זה יכול לקרות תוך שנה.
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אניק זבליק:
זה לא .וזה גם לא סותר את השיפוץ של הגן .אין סיבה.
סיון אבנרי:
זה לא סותר ,אבל זה צריך לבוא ביחד .יכול להיות שצריך למצוא למרכז המוזיקה מקום אחר.
אניק זבליק:
תלך למשל לגן השעשועים ברשפון ,אין שם בית קפה או קיוסק ליד והוא שוקק חיים כי הוא אטרקטיבי.
סיון אבנרי:
הוא לא שוקק חיים .שימי לב מה קורה שם ברדיוס של  200מטרים .המושב בונה שם אמפיתאטרון ובית
קפה או מסעדונת.
אניק זבליק:
אבל זה לא קשור לגן השעשועים .אי אפשר להתנות את אישור התב"ר בתהליכים אחרים.
עמירם אליאסף:
בהסתכלות על הכפר חייב להיות גן בחלק הצפוני ובחלק המרכזי ,ואם יהיו הרבה ילדים צריך להיות
בחלק המזרחי .הדילמה היחידה היא ,האם למקם אותו כאן או שם .היה וויכוח האם למקם את הגן
ברחוב הוורדים ,החלטנו למקם את זה על יד הנוטר .אם כמות התושבים תעלה פתאום ונחליט ,אז נוכל
לשים עוד גן פה או במזרח הכפר.
סיון אבנרי:
אני חושב שאם הולכים על מהלך כזה ,אנחנו צריכים ללוות אותו בסיפוק של עוד כמה צרכים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא מצליחים לפתוח פה בית קפה.
אניק זבליק:
יש במרכז המסחרי שלושה בתי קפה ,זה מרחק הליכה קצר מאוד .אמא עם עגלה ושני ילדים יכולה
לחצות את המרחק הזה.
סיגל זוז:
סיון ,אני מזמינה אותך לשמוע ממני את סאגת בתי הקפה בבית וייל.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו פרוצדורה מורכבת לפתוח בית קפה.
אייל זילברסון:
אני מבקש שתבחנו אפשרות של מתקנים שונים לגילאים שונים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי שרוצה מוזמן להצטרף לוועדה.
אגב ,אנחנו נבנה הכול על פי תקן.
יש מתנגדים לתוכנית?
אין מתנגדים.
החלטה
מאשרים פה אחד את התב"ר לשיפוץ גן הנוטר.
מוסכם כי גובה התב"ר ומרכיביו יפורסמו לאחר בחירת קבלן ביצוע.

דיון בתעריפי החנייה

יעל לוי  -גזברית:
ב 7.8.2014-פורסם ברשומות תיקון לחוק העזר לכפר שמריהו 'העמדת רכב וחנייתו' .התיקון הזה פורסם
לאחר הליך ארוך מאוד ,והעמיד את תעריף אגרת החניה על  ₪ 5.70לשעה.
אניק זבליק:
זה יקר?
יעל לוי  -גזברית:
לא.
אנחנו מבקשים להעמיד את תעריף ה חניה שיהיה זהה לתעריף החניה בעיריית הרצליה ,שעומד היום על
 ₪ 6.20לשעה.
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עמירם אליאסף:
זה כך בכל מקום ,גם בהרצליה פיתוח?
יעל לוי  -גזברית:
יש שלושה אזורים ,המחיר זהה בכולם.
עמירם אליאסף:
מה הרווח?
יעל לוי  -גזברית:
אני לא יודעת לומר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היום מרוויחים כ.₪ 500,000-
סיגל זוז:
אני רוצה להזכיר שלא מדובר על תושבי הכפר.
סיון אבנר:
למה לא לגבות יותר?
יעל לוי  -גזברית:
משום שהרצליה ממוקמת בראש הטבלה.
סיון אבנר:
מבחינה תיאורטית ,מותר לנו לגבות ?₪ 6.90
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אביב ,מי קובע את הרף?
אביב  -יועמ"ש:
זה צריך להיות סביר ,עם התאמה לרשויות מסביב .זה צריך להיות מאושר גם ע"י משרד הפנים.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אז בואו ניצמד להרצליה.
יש מתנגדים?
באין מתנגדים  -מאשרים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היועץ המשפטי יגיש לגזברית את כל הפרוצדורה הנדרשת לצורך תיקון חוק העזר ,ויוביל את הנושא מול
משרד הפנים.
מליאת המועצה מאשרת התאמת תעריף החניה בדומה לעיר הרצליה ,שנמצאת בסמיכות לנו .משום
שתושבים רבים שחונים בכפר שמריהו הם תושבי הרצליה ,ואנחנו רוצים להשוות ת התנאים .אנחנו נפנה
לתיקון חוק העזר בנושא הזה.
החלטה
מאשרים פה אחד להעלות את תעריף החניה בכל שטחי כפר שמריהו ל ₪ 6.20-לשעה.
 מליאת המועצה מאשרת התאמת תעריף החניה בדומה לעיר הרצליה ,שנמצאת בסמיכות לנו.
 היועץ המשפטי יגיש לגזברית את כל הפרוצדורה הנדרשת לצורך תיקון חוק העזר ,ויוביל את
הנושא מול משרד הפנים.
סיגל זוז:
אני מבינה שיש ירידה דרמטית בהכנסות מחניה ומקנסות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מחניה  -כן ,אבל איני יודע איך ההתפלגות בין הקנסות לחניה.
סיגל זוז:
האם יכול להיות שזה נובע מכך שיש פחות פקחים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מספר הפקחים לא השתנה ,הנושא נידון בוועדת הביקורת ,ויובא לכאן לדיון בחודש הבא .אני מבקש שלא
לדון בו כרגע.
נושא חניה וקנסות  -יובא לדיון בחודש הבא במליאת המועצה.
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עדכון על פתיחת שנת הלימודים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
שנת הלימודים תשע"ו נפתחה היום בשעה טובה ומוצלחת.
לפי החלטת משרד החינוך ,רק גן שיש בו מעל  30ילדים יזכה למימון של סייעת שנייה .גן רימון הוא גן
חובה ואין תקצוב ל סייעת שנייה בכל מקרה ,ואנחנו ממשיכים לממן אותה על חשבוננו .בגן תאנה יש 32
תלמידים ,ובגן גפן יש  ,26לגילאי  .3-4בסך הכול אנחנו לא מגיעים ביחד ל ,60-זאת אומרת שיכול להיות
שלא נקבל סייעת שנייה לאף גן .אנחנו ננסה להגיע ל 60-ילדים ולעבור את הרף הזה .חשוב לעבור את
הרף ,זה הרבה כסף לתמיכה בחינוך בשרון.
אייל זילברסון:
החישוב הוא של שלושת הגנים חלקי שלוש?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,גן רימון לא נהנה מסייעת שנייה ,הוא גן לבני  .5רק בני  3-4זכאים לסייעת שנייה .למעשה אנחנו
צריכים עוד שני ילדים בגן.
בבית הספר היסודי יש גידול משמעותי במספר הלומדים 371 ,תלמידים לעומת  346בשנה שעברה .יש לנו
 13כיתות אם ,כיתה ג' מ פוצלת לשלוש למרות שהיא לא עומדת בתנאי משרד החינוך .זאת אומרת שהיא
מפוצלת אל-תקנית.
אייל זילברסון:
גם שכבה ו'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שכבה ו' היא שלוש קבוצות לימוד.
התפלגות לישובים :כ 50%-מכפר שמריהו ,כ 35%-מרשפון ,כ 10%-מגליל ים ואחרים כ.7%-
יש יותר בנים מבנות.
היום נערך בבוקר טקס יפה ומכובד .השנה זו השנה הראשונה שילדי כפר שמריהו לא הגיעו עם טרקטור.
אנחנו מברכים את התלמידים ,ואני מקווה שמהנדס המועצה יוביל אותנו בחודש יוני להניח את אבן
הפינה לבית הספר החדש.
מבחינה פיזית ,הכיתות במצב לא טוב .שיפוצי הקיץ היו קשים מאוד.
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אייל זילברסון:
הבנו שזו שנת הלימודים האחרונה של אלכס .האם יהיה מכרז?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מנהל בית הספר הוא עובד משרד החינוך .על דעת דר' שניידר ובהסכמתו המלאה הגענו להסכמה עם
משרד החינוך שבסוף השנה הזו אלכס יפרוש .במהלך ינואר-פברואר נחפש מנהל חדש ,תהיה וועדה שאני
חבר בה .נמצא מנהל או מנהלת חדשים.
אייל זילברסון:
בזמנו דובר על הסעה לתלמידי בתי הספר התיכוניים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נדאג ,עשינו התקשרות ש תתחיל מיד לאחר החגים .יש כבר הצעות מחיר ותוכנית הסעה .היא
תתחיל בבית הספר ,תעבור דרך בית וייל ,המרכז המסחרי ותעשה סבב ברח' הרב קוק ותגיע לכל בתי
הספר .הילד ירכוש כרטיסייה לחודש ,והוא ישלם גם אם לא ייסע כי אנחנו משלמים לאוטובוס.
אניק זבליק:
אחרי שראיתי את המערכות אני חושבת שצריך לעשות את זה בשני סבבים ,כי חלק מתחילים ב8:30-
וחלק בשעת אפס.
אייל זילברסון:
יש עכשיו רשימה סופית של התלמידים שלומדים בהרצליה,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל אין לנו רשימה סופית של בתי הספר .יעל עושה עכשיו את הניפוי.
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דווח וועדת ביקורת

דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיבלנו את דו"ח מבקר משרד הפנים והכנו לו מענה .וועדת הביקורת דנה בו היום ואימצה את התשובה.
 סעיף ב'' :מהנדס המועצה החל לקבל שכר לפי חוזה בכירים ללא אישור משרד הפנים' .אנחנו לא
מקבלים את הביקורת הזו ונטפל בזה כפי שדובר קודם.
 סעיף  ,5ממצא ב'' : 2וועדת הביקורת אינה מנהלת מעקב אחר תיקון הממצאים בפרוטוקול
הוועדה' .המבקר מבצע את זה באופן לא רציף ,והוא יחזור לעשות זאת באופן רציף.
' המועצה מקבלת ייעוץ מפירמת עורכי דין שרקון בן-עמי ושות' בהיקף גבוה ביותר ללא הסכם'.
הנושא הזה סודר במשא ומתן בין גזברית המועצה לבין המשרד ,ונקבע סכום קבוע לתשלום
לעורכי הדין .למעשה הליקוי הזה תוקן.
 סעיף ב' 4ו-ב' 5יש שני תב"רים ,שלפי דעת המבקר העבודה בהם התחילה בפועל בתקופה שמשרד
הפנים עוד אישר תב"רים .אנחנו הפקנו לקחים ,לא נתחיל לבצע את העבודה לפני שמשרד הפנים
יאשר ,ומשרד הפנים כבר לא מאשר לנו תב"רים יותר .היום הגזברית מאשרת את זה אחרי דיון
במליאת המועצה.
 פרק ג' -מעקב אחר תיקון ממצאים :המ מצא הראשון חוזר על עצמו מדי שנה ,הנושא של גבייה
משגרירויות זרות .בתי השגרירים יחויבו לפי התעריף הנכון ,ולא ייווצר חוב פתוח .יחד עם זה ,מי
שלא ישלם גם את החלק המופחת זה עדיין חוב .יש שגרירויות רבות מאפריקה ומדינות ערב שלא
משלמות אפילו את החלק היחסי .אני חייב לציין ,בשנה האחרונה שגרירות ארה"ב ביקשה הנחה
שהיא לא ביקשה בשנים הקודמות ,כי היא קיבלה אותה בהרצליה .הם יקבלו את ההנחה ,ולא
ביקשו החזר לשנים אחורה.
 סקר נכסים בנושא ארנונה :דיברנו על זה מספר פעמים גם במועצה .לא הצלחנו לבצע סקר לצרכי
ארנונה ,החברה שבחרנו ר אתה שאין פערים גדולים שמצדיקים את העשייה הזו והחלטנו לפנות
לחברה אחרת .גזברית המועצה פועלת ליציאה במכרז חדש.
 ממצא ג' : 3למועצה אין נוהל רישום נכס חדש או תוספת נכס חדש ,ואין סנכרון מלא בין מחלקת
הנדסה למחלקת גבייה .הערה נכונה ,למדנו את הלקח והנושא כבר תוקן.
סיגל זוז:
למה הכוונה בזה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כאשר מגדילים שטח של נכס ומחלקת הנדסה מאשרים ומוציאים היתר בנייה ,אין העברה למחלקת
הגבייה על הגדלת השטח.
 ממצא ג' : 7חלק מוועדות החובה לא התכנסו בתדירות הנדרשת .אנחנו משתדלים להיפגש בהתאם
לצורך .בסך הכול מדובר בישוב קטן.
 ממצא ג' : 8מערך הגבייה מטופל ע"י עובדת אחת .אנחנו עסקנו בסוגיה הזו מספר פעמים .כאשר
היא יוצאת לחופשה מגיעה עובדת אחרת שעושה את העבודה ,וגזברית המועצה לוקחת על עצמה
לבקר את כל התהליך .אנחנו לא נגדיל את מחלקת הגבייה לפי הגודל שלנו ,אלא נישאר עם תוספת
הביקורת הפנימית.
 ממצא ג' : 8אחוז העסקים חייבי רישום שאינם נושאים רישוי הוא כ .30%-זה נכון ,אנחנו לא
מצליחים להגיע למיצוי בדין של העסקים .לא פעם בעלי העסקים מפעילים לחץ על חברי המועצה
להסיר את האיום של משפט .הם פועלים ללא רישיון וללא היתר של משרד הבריאות .בעיקר
מדובר בעסקים לממכר מזון שלא עומדים באמות המידה ולא יכולים לקבל רישיון עסק .אנחנו
ממשיכים להפעיל את הלחץ ולא להרפות ,הם לא יקבלו היתר עד שלא יסדירו את הליקויים.
 גזברית המועצה החלה לקבל שכר ללא חוזה בכירים .דיברנו על זה מוקדם יותר.
 סעיף ג' :10נמ צאו ממצאים בתיעוד ובביצוע נהלים הנדרשים בהתקשרויות עם ספקים באמצעות
מכרזים .כלומר חוסר בתיעוד למועדי קבלה .הממצא תוקן וצורפו למבקר דוחות על הטיפול.
תחומי פעילות נוספים שבוקרו:
 סעיף  :19בתחום התקשרות עם יועצים נמצא כפל התקשרות בנושא רכש ומחשוב ,הגבוהים באופן
משמעותי .אנחנו פועלים להוציא מכרז רכש חדש ,לא בטוח שהוא יהיה יותר נמוך אבל יהיה
תיאום ציפיות .כנ"ל בנושא המחשוב ,נצטרך למצוא פתרון אחר ,זמין יותר.
 נציב תלונות התושבים ,שזה בעצם מבקר המועצה ,לא פרסם את התלונות מאחר והיו לו מעט
תלונות והן היו שוליות .לאור הביקורת הוא יפרסם אותן.
יש שאלות?
אניק זבליק:
לעניין ועדת הפרויקטים בשבתה כוועדת הנהלה לא עודכנו בפרוטוקול ישיבות ההנהלה למן ה 14.6ולא
14.7
סיגל זוז:
סעיף  18שנוגע לוועדת מכרזים  -איזה סיכום לא כתוב??  -הכול מפורט ,הכל מתועד.
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יעל לוי  -גזברית:
הכול מפורט ומסודר ,הוא פתח תיק ושאל איפה בתוך התיק יש את הפרסום למכרז שבגינו דן התיק הזה.
הפרסום לא היה בתוך התיק ,הוא היה צמוד לחשבונית בהנהלת חשבונות .זה היה הליקוי היחיד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
וועדת הביקורת ממליצה לקבל את המענה .יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד את המענה לדו"ח המבקר ממשרד הפנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מבקש מגזברית המועצה להפוך את זה לדו"ח רשמי שלנו ,ולהעביר למשרד הפנים.
סיון אבנרי:
לגבי סעיף  , 10כל מה שקשור לסנכרון המידע ,לא רק בין הנדסה לגבייה .יש לנו ממערכת ממוחשבת של
כלל מחלקות המועצה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
למה הכוונה?
לכל נכס יש תיק ,שמנוהל ע"י הגזברית ומחלקת ההנדסה .גזברית המועצה היא זו שממונה על הגבייה ,כל
הפעולות של כל נכס מתועדות בו.
סיון אבנרי:
הפתרון בנוגע לסנכרון כאן עומד על עוד מערך של אישור ובקרה .ב ,2015-אנחנו נחשפנו במסגרת יחידת
החילוץ ופיקוד העורף למערכת  ,GISכלומר כשהיום כשמחלקות שונות נכנסות לתיק ממוחשב הן
אמורות להיחשף לאותו מידע?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו אמורים לקבל את כל המידע ממערכת ה GIS-של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה .פארס
נמצא בקשר איתם ,פ תחו לנו טכנולוגיה מיוחדת ע"י חברה לאוטומציה על מנת שנוכל להתחבר למערכת
הזו .איפה זה עומד כרגע ,פארס?
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פארס דאהר  -מהנדס:
זה בגמר הפיתוח והשבוע צריכים לדאוג להתקין משהו בהרצליה ,על פי המייל שקבלתי היום .השרת הוא
חיצוני וזה יהיה באמצעות האינטרנט.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל אזרח יוכל לראות את המערכת.
סיון אבנרי:
אני שואל לגבי עבודת המחלקות .בעצם הסנכרון שתיארת אמור להיות סנכרון ממוחשב ,הכי בסיסי.
הנתון שיושב בהנדסה יהיה גם בגבייה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש היתר בנייה ,יש תב"ע וזה תחום מחלקת הנדסה .אם אדם הופך את המרתף שלו לשימוש עיקרי ,זה
מחויב בארנונה לשימוש עיקרי .מבחינת הנדסה זה שטח עזר ,את זה הם לא יודעים לסנכרן ביניהם.
מה שמעניין את הגבייה ,זה השטח הבנוי .מה שמעניין את מחלקת הנדסה זה שטח בנוי לפי תב"ע ,ואילו
את הגבייה מעניין השימוש בפועל .אם הפכ ת חניה לחדר ,אתה משלם ארנונה לשטח עיקרי .לפי ההנדסה
זה עדיין חניה.
סיגל זוז:
יכול להיות מצב שבו ,באופן תיאורטי ,תגיש תביעה למישהו שהפך חניה לחדר ,ומשלם עליה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שני דברים .קודם כל ,היחידה לפיקוח של הוועדה המקומית בהרצליה יכולה להגיד שזה שימוש שלא
כדין ,או שימוש חורג.
סיגל זוז:
למרות שהוא משלם את התב"ע הנכונה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו במקביל דורשים ארנונה .התושב יכול להמשיך לקרוא לזה חניה מבחינת מחלקת הנדסה ,אבל
מבחינת הארנונה זה מחויב כחדר.
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אניק זבליק:
זאת אומרת שהארנונה לא מכשירה את השרץ.
יעל לוי  -גזברית:
יש מקרים הפוכים ,שאני מתחילה לגבות ארנונה עוד לפני שיש טופס  ,4כי האדם נכנס לגור .הסנכרון הוא
קצת קשה .המבקר העלה מצב אפשרי שבו אדם מגדיל את הבית ,מוסיף חדר ,הוא מקבל היתר בנייה
ממחלקת הנדסה אבל מחלקת גבייה לא יודעת .מעכשיו הגבייה חייבת לתת אישור על היתר הבנייה ,והוא
לא יינתן לתושב בלי החותמת של מחלקת גבייה .בזה סגרנו את הבעיה.
סיון אבנרי:
היינו נותנים פתרון כזה גם לפני  50שנים .אני שואל אם היום אין כלים אחרים?
יעל לוי  -גזברית:
אין ,משום שהשטח לארנונה הוא לא אותו שטח להנדסה.
עמירם אליאסף:
את גובה ארנונה מאנשים שנכנסו ללא טופס ?4
יעל לוי  -גזברית:
כן.
עמירם אליאסף:
אנחנו גובים ומה עושים עם זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בניין שמשמש לשימוש מסחרי או מגורים מחויב ארנונה ,הוא מתחיל לקבל שירותים.
עמירם אליאסף:
ומה עושים עם טופס ?4
דרור אלוני  -ראש המועצה:
טופס  4זה של הוועדה המקומית ,לא שלנו .זה טופס שמאפשר לחברת חשמל לחבר את הבית לרשת
הארצית .מי שנמצא בבית שנהרס ונבנה מחדש ,יש לו ארון חשמל והוא לא צריך טופס  4כדי לחיות בבית.
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אנחנו דורשים את זה משום שיש את נושא האינסטלציה והביוב .לכן לפני שהטופס מוגש לוועדה
בהרצליה הוא כולל שלב שנקרא 'טופס גמר' .בודקים שהמפגש עם הציבור נעשה לפי התוכניות ,שלא
הייתה פגיעה בתשתית ציבורית ,שמדרכות שנהרסו תוקנו.
עמירם אליאסף:
יש הרבה בתים בכפר שאין להם טופס  4וגרים בהם?
פארס דאהר  -מהנדס:
טופס  4זה לא בדיוק חיבור לחשמל ,זה טופס אחר .לא מקפידים ולא אוכפים את זה ,כי בטופס  2כבר
מקבלים חשמל לבנייה ,ואפשר לחיות על החיבור הזמני הזה.

אישור מינוי עו"ד רפי הולין לתפקיד יושב ראש וועדת הערר

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש פה סיפור לא פשוט .הייתה לנו וועדת ערר שכללה את יוסי מילשטיין ,עו"ד מלקולם פין ועו"ד ציפי
רובין .נכנסה תקנה חדשה שיו"ר הוועדה חייב להיות עו"ד ,תושב כפר שמריהו ,שכשיר להיבחר לשופט
שלום.
כל מי שפניתי אליו סירב כי זו עבודה קשה.
סיגל זוז:
כמה פניות יש לוועדה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הרבה .זה צריך להתבסס על איסוף ומיון של חומרים ,תסקירים משפטיים ועוד.
יש כרגע שני תושבים שחייבים הרבה כסף ,והגישו ערר .פניתי לרפי הולין ,והוא לקח על עצמו את הנושא
הזה .הוא יתוגמל על העבודות האלה כדין .הוא יכול להעסיק את הצוות שלו מהמשרד ,זה לא אותו
תגמול רגיל שהוא מקבל על השירות שהוא נותן במשרד ,אבל הוא הסכים .אם נאשר את ההרכב הזה ,אני
אכנס את הוועדה ואנסה להניע את התהליך כדי שנוכל לדון בשני התיקים כבר ב.2015-
יש מתנגדים?
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החלטה
מאשרים פה אחד את מינויו של עו"ד רפי הולין ליו"ר וועדת הערר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שזה תפקיד כפוי טובה ,בעיקר כשאתה מטפל בשכנים שלך .אבל אין ברירה וצריך לעשות אותו.
אניק זבליק:
לא מדובר בהנחות הארנונה ,נכון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .הערר הוא על סיווג וגובה הארנונה.
למשל ,יש משפחה שהפכה את החצר שלה לאזור תעסוקה ,והם רוצים שזה יהיה אזור מגורים .אנחנו
גובים על פי השימושים .אנחנו מנסים לאכוף בשני ערוצים .אחד דרך הוועדה המקומית ,שזה שימוש
חורג .הוועדה המקומית מסרבת לבצע אכיפה במקרים הרבה יותר מורכבים ,ולא ברור לנו למה .ראש
עיריית הרצליה הטיל על מנכ"ל העירייה לקיים ישיבה בנושא הזה וביקשתי שיבוא לכאן ויעשה איתי
סיור בשטח .השימוש החורג כולל היטל השבחה ,וארנונה של תעסוקה .כי נותנים שימוש חורג לפרק זמן
מוגבל ,ומחייבים בהיטל השבחה .יש פסיקות בנושא הזה ,ויש גם תושב שהפסיד בנושא הזה.

מינוי חברה לוועדת החינוך

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מינוי נוסף שאני מבקש לאשר ,הוא קרין טיסונה כחברת וועדת החינוך.
עמירם אליאסף:
מה הרקע לכך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היא פעילה מאוד בבית הספר וביקשה להצטרף.
באין מתנגדים  -מאשרים המינוי.
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החלטה
מאשרים פה אחד את הגב' קרין טיסונה כחברת וועדת חינוך.

שונות

אניק זבליק:
השביל של רח' הזורע ,בעדכון לתושב גיליתי שהחלטנו להסב את שביל האופניים למדרכה משיקולים
אסטטיים .רציתי לדעת של מי השיקולים האסטטיים ומדוע חברי המליאה לא היו שותפים? למה אני
צריכה ללמוד על הדברים דרך גילוי דעת לתושב?
מפריע לי שלקחנו החלטה עקרונית ,שאנחנו נאפשר לילדי הכפר לרכוב בבטחה במסלול אופניים תקני
ובטיחותי .זה גם היה הרציונל של הצרת הרחובות כדי לאפשר מדרכות רחבות .הדבר הזה בוטל פתאום,
ודעתי אינה נוחה מזה .לא מהפרוצדורה ,לא מהיידוע ולא מהשורה התחתונה .מבחינתי אנחנו גורעים
מהשירות לתושב.
אייל זילברסון:
באותו הקשר ,אני לא נכנס לדיון האם השינוי הזה נכון או לא .חברי המליאה קיבלו את הידיעה דרך
העדכון לתושב .היו פעמים נוספות בהן קיבלנו עדכונים דרך המיילים ,אני לא חושב שזה צריך להיעשות
ככה.
שאלה נוספת בהקשר הזה ,כל השינויים האלה עולים הרבה כסף .האם אנחנו עומדים בתקציב? בדרך כלל
אנחנו נשארים עם עודפים בתב"רים ומבקשים לסגור אותם .אני חושש שאולי אנחנו לא מתמחרים נכון
את התב"רים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנושא נדון בוועדת הפרויקטים עם המהנדס .ביקשנו פתרונות כדי לראות איך מתגברים על הפרשי
הגבהים שנוצרו בין האספלט לבין הריצוף .במשך תקופה ארוכה ניסינו להביא מכונה להידוק האספלט
בצורה שתתאים למרקם כפי שנעשה .אי אפשר היה להרחיב את האספלט ,או לעשות את כל המדרכה
מאספלט או לעשות את כל הרוחב הנתון .היינו צריכים לקבל החלטה ,לאחר שוועדת פרויקטים בדקה את
כל הדברים ,החליטה במקום שבו יש שביל אופניים מקביל בתוך רח' החורש ,אפשר לוותר על השביל הזה.
יש שביל אופניים שיוצא ממועדון הספורט ומגיע עד לבית הספר ,במסלול מקביל לשביל הזה .החלטנו על
הביטול משום שהיה שם מפגע בטיחותי בגלל הפרשי הגבהים.
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אניק זבליק:
מבחינת פרוצדורה היה דיון בוועדת הפרויקטים .למה אני כחברת מליאה לא חשופה לדיון הזה?
אני בדקתי את הפרוטוקולים ,וזה עוד נושא שאני רוצה להעלות ,על שקיפות של וועדת הנהלה בשבתה
כוועדת פרויקטים ,בשבתה כוועדת כספים ,מול חברי המליאה .ב 14.7-קיבלנו את העדכון האחרון של
וועדת ההנהלה .אם הוועדה לא התכנסה מאז עד היום ,חבל .אם הוועדה התכנסה ולא טרחה ליידע או
לשלוח עדכון לחברי המליאה ,אנחנו רושמים לעצמנו עוד נון .אותו כנ"ל לגבי עדכון שאנחנו מקבלים
במידע לתושב .זה נחמד שהתושבים מעודכנים ,אבל רגע לפני כן חברי המליאה צריכים לקבל עדכון.
זה קרה כשהקבלנים רימו אותנו בבניית אשכול הגנים ,והמפקחים שלא פיקחו על כך כהלכה ,אני קיבלתי
את המידע בעדכון לתושב .אני לא מבינה למה חברי המליאה לא מקבלים עדכונים.
נחזור לשבילי האופניים ,היה לנו חזון אידיאול וגי וסטינו ממנו .אני חושבת שזה צריך היה להגיע לכאן
לדיון.
עמירם אליאסף:
אני מבין את התחושה שלך ,אולם לפעמים צריך לתת לעסק לרוץ .הייתה שם בעיה ,לוקח זמן לקרוא לכל
המליאה .צריך לתת למועצה לפעול .בקטע הזה צריך היה להוציא עדכון על השינוי.
אניק זבליק:
אבל יש טכנולוגיה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשני הדיונים האחרונים של הוועדה לא יצאו סיכומים.
אניק זבליק:
מאז ה 14.7-עד היום היו רק שני דיונים??
עמירם אליאסף:
הערה :אם החלטנו ללכת על ריצוף ,ויש לנו דוגמא מרחוב האורנים בצד המזרחי של הפרדה על הריצוף
בשני צבעים ,כשהאחד של הולכי רגל ואחד של אופניים.
אניק זבליק:
אנחנו גם שותפים לדיון בנוגע לשבילי האופניים .ואני לא מקבלת את הדברים של דרור בנוגע לשבילי
האמצע .כי בשביל ילדים שנוסעים לבית הספר ,ונוסעים לאורך רוב האורנים השבילים לא פרקטיים.
ההחלטה של שבילי האופניים היית ה אידיאולוגית ,בהרצליה אנשים יכולים לנסוע כל הדרך למרכז
הבינתחומי על שבילי אופניים .חשבו שם איך לעודד את הדו-גלגלי .אנחנו כפר קטן וירוק שחרט על דגלו
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את האקולוגיה ,הספורט ותרבות הפנאי ,ואנחנו יורים לעצמנו ברגל בעניין הזה .למה? כי לא מצליחים
לשלב בין אספלט ל ריצוף משתלב .לא נראה לי הדחיפות של קבלת ההחלטה ,אנחנו חלק מהעניין הזה.
סיון אבנרי:
גם אם מקבלים החלטה באותו הרגע ,יש מיילים ואפשר לעדכן.
עמירם אליאסף:
אני מקבל את ההערה שלך ,יש לנו מיילים ואנחנו זמינים.
אנחנו קיבלנו החלטה ,אולי מוטעית .אני עדיין חושב שהנושא של שבילי אופניים והולכי רגל הוא חשוב.
אומרים שאי אפשר לשלב אותם ביחד ,אבל יש דוגמא ברחוב האורנים של אבן משתלבת עם סימון להולכי
רגל .דיברתי עם המהנדס וראש המועצה ,אני מציע שעל המדרכות תהיה אבן משתלבת כהה ואבן
משתלבת בהירה ,בלי שילוט .האנשים יעשו את ההפרדה.
אניק זבליק:
אם אתה מפעיל גלגלים ,מכל סוג שהוא כגון רולרבליידס ,עגלה ועוד ,האבנים המשתלבות מאוד לא נוחות
וזה לא מקצועי.
דיברתי קודם על פרוצדורה ,אני לא משוכנעת שלוועדת הפרויקטים יש את המנדט לשנות החלטות
מליאה .אני מערערת על לגיטימיות ההחלטה שלקחתם על עצמכם באופן פזיז ,כדי לבצע אותה במהירות.
השטח לא היה מטופל במשך יותר מחודש ,ולא היה נכון להחליט לשנות את זה משיקולים אסתטיים.
פארס דאהר  -מהנדס:
מבחינה מקצועית ,הבעיה עם שבילי האופניים התחילה בשביל התפוזים .רמת המקצועיות שלו גרועה ,לא
הצליחו להתאים בין האספלט לאבן המשתלבת .מתברר שבשביל לעשות את החיבור ,כך שיהיה אחיד,
צריך להשתמש במכונה .עד מטר וחצי אפשר למצוא מכונה ידנית ,ואין לנו רוחב כזה בשום מקום .כדי
להרחיב למטר וחצי זה אומר שצריך להקטין את האבן המשתלבת ,ולעשות את האבן באורנים כמו בחלק
המזרחי ,ואז הגימור יהיה מקצועי ובאותו המפלס.
אניק זבליק:
או לעשות את הכול אספלט ,ולסמן חלק לאופניים וחלק להולכי הרגל.
פארס דאהר  -מהנדס:
הבעיה השנייה ,יש מקומ ות נוספים כמו ברחוב הנרקיסים שביטלנו את שבילי האופניים .שבילי האופניים
פה לא תקניים ,וגם התחלנו לקבל מיילים על תביעות של מועצות בעקבות תאונות בשבילי אופניים לא
תקניים .גם מבחינת הרוחב והמידות ,וגם התקינות.
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דבר נוסף ,יש לנו המון עצים בתוך המדרכות הציבוריות .אי אפשר לעשות שביל אופניים תקני בכפר
שמריהו.
סיגל זוז:
אני חושבת שצריך להפריד בין כמה דברים .אתה נותן תשובה נכונה וחשובה ,אבל היא לא עונה לנקודה
שאניק מעלה.
פארס דאהר  -מהנדס:
אני לא נכנסתי לטענות של אניק ,כי זה לא ענייני.
סיגל זוז:
אנחנו לא נפתח כאן דיון של וועדת תכנון.
דבר ראשון ,וועדת התכנון עובדת קשה .הם לא בוחרים לעצמם על מה לדון ,אלא מעלים בפניהם שאלות
ומקבלים החלטה כזו או אחרת .מה שאת אומרת בכלל לא נוגע לחברי הוועדה ,אלא לניהול .מה
הפונקציה של הוועדה הזו בתפקידה? מה נשאלת הוועדה ומה סמכויותיה?
יכול להיות שהוועדה הזו צריכה להתכנס הרבה פחות ,ואנחנו רוצים שהשאלות יועלו כאן .אין טעם
שהוועדה תתכנס והם לא יוכלו להחליט ויצטרכו לפנות למליאה .אני לא רוצה לבוא לוועדה .אנחנו
צריכים להחליט בדיוק מה סמכויות הוועדה ,ומה סמכויות המליאה.
עלו בפני הוועדה בעיות ,שאלו את דעתנו והציגו את האופציות ,ואנחנו הגבנו .לא תפקידנו להגיד 'אנחנו
לא יכולים לענות ,צריך לשאול בפורום אחר' .צריך להגדיר את הפורום.
אניק זבליק:
היו כמה סיטואציות שנושאים עקרוניים עלו בוועדה לתכנון ובנייה ,ידענו לומר 'זה לא המנדט שלנו
לאשר'.
עמירם אליאסף:
ההערה שלך נכונה ,עשינו טעות.
אניק זבליק:
הטעות היא גם לשבת ולהגיד 'אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה הזו' .זו דעתי.
עמירם אליאסף:
ברוב המקרים אנחנו לא טועים ,כאן טעינו .כיוון שאת העלית בזמנו את הנושא של האספלט ושכנעת
אותנו ,טעינו .היינו צריכים לבוא לפה ולהחליט ,אבל לא ראינו את זה כמו שאת מציגה את זה.
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אחרי שהיינו בוועדת הפרויקטים הקודמת שהייתה מנותקת ,דרור ביקש שנעשה את זה ,אני חושב שזה
רץ בצורה מסודרת וזה עוזר לפקח.
אניק זבליק:
אבל זה הרבה יותר עמוק מזה .אנחנו החלטנו להקים שבילי אופניים מבחינה אידיאולוגית ,עכשיו
אומרים שאי אפשר לעשות את זה .הייתם צריכים להגיד את זה בשלב התכנון.
פארס דאהר  -מהנדס:
אני כמעט בטוח שזה נאמר ,כי מבחינת התקן של שבילי האופניים אפילו המתכננת תמיד מזכירה .זה עלה
לדיון ,ואלה ההחלטות שהתקבלו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיבלנו החלטה בניגוד להמלצת המתכננת ,לבצע שבילי אופניים בכל מקרה למרות שאין רוחב תקני.
אניק זבליק:
האסתטיקה לא מעניינת אותי ,חשוב לי שילד יוכל לרכוב בבטחה לבית הספר.
סיגל זוז:
אבל אם החיבור בין המדרכה ושביל האופניים זה רלוונטי.
פארס דאהר  -מהנדס:
אמרתי ,לא מספי ק שגם ההחלטה לבצע את השביל היא לא תקנית ,גם מבחינה ביצועית לא ניתן לבצע את
זה.
עמירם אליאסף:
העבודות נתקעו ברחוב הזורע .ביררנו למה לא ממשיכים ,קיבלנו הסברים והיינו צריכים להחליט מה
לעשות ,אספלט או משתלבת .טעינו בהחלטה שלנו.
אניק זבליק:
אני מבקשת שבישיבה הבאה ,לפני שמתחילים לשנות את כל הריצוף ,להעלות את הנושא לדיון כאן.
אייל זילברסון:
כל הרחובות החדשים שבנינו יפים מאוד .אבל ברמת המיקרו יש הרבה דברים קטנים טעונים שיפור .האם
הפרויקטים החדשים לקחו בחשבון את הדברים האלה? למשל אבני השפה חדות ,האבנים המשתלבות
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הלבנות שמתלכלכות מגלגלי מכוניות ,עמודי התאורה שהם באמצע המדרכה .בשני רחובות חדשים,
בתלמים ובזורע ,עשינו שתי מדרכות כשאחת מהן לא שימושית על חשבון חניות ,דרכי מילוט .אני לא
בטוח שרכב כיבוי גדול יכול לפנות לרחוב התלמים .אלה דברים שצריך לקחת בחשבון.
עמירם אליאסף:
ההערות נכונות.
סיגל זוז:
חלק מהדברים גם עלו בישיבת המליאה.
עמירם אליאסף:
אני חושב שצריך לעשות תחקיר ,ולעשות דיון עקרוני איך יראו שבילי האופניים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עיקר העבודות עוד לפנינו.
עמירם אליאסף:
את מה שעשינו אי אפשר לעצור ,אבל צריך לעשות דיון ולקבל החלטה על שבילי האופניים.
סיון אבנרי:
אפשר לקבל הבהרה ,האם לא יהיה שביל אופניים ברחוב הזורע?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא לא יהיה מסומן .השאלה האם רוכבי אופניים ישתמשו בשביל אופניים לא תקני? ברחוב הזורע למשל,
יש עץ באמצע שביל האופניים .המ תכננת התריעה בפני סכנה אפשרית כי השביל לא תקני ,והיא לא יכולה
לסמן את השביל .מהנדס המועצה לא יכול לחתום על התוכנית גם כן .התקן של שביל אופניים הוא של
שלושה מטרים .צריך למצוא את האיזון בין הדברים ,כי אנחנו ישוב כפרי.
יש רוכבי אופניים שנוסעים בלילה על הכביש ,נגד הכיוון בלי פנס .לא בטוח ששביל האופניים יפתור את
זה.
אניק זבליק:
אולי ,אבל יש עדיין ילדים שרוכבים לבית הספר בצורה מסורתית.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 24
מיום 1.9.2015

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הבעיה שלנו היא כבישי האורח ,הזורע ,החורש והאורנים .עיקר העבודה לפנינו ,למדנו הרבה דברים .נצא
למכרזים הבאים בחמש השנים הקרובות ,ונצטרך לתת את הדעת על כך.
סיגל זוז:
לפני המכרזים הבאים צריך להסיק הרבה מסקנות .אם כבר מעלים את הנושא ,יש עוד הרבה לקחים.
הניהול היה נורא ואיום ,ההפרעה לשכנים הייתה בלתי נסבלת.
אניק זבליק:
אני מבקשת שאנחנו נעודכן .אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות מעודכנים ע"י גילוי הדעת לתושב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו ממתינים לדו"ח של מהנדס הפיקוח .מהנדס המועצה לקח מהנדס פיקוח ,שמכין דו"ח מקצועי
ואיכותי .מה שקרה ,בשיפוצי הקיץ ניסינו לתקן סדקים בקירות בכמה מקומות ולא הצליחו לבצע את
התהליך .אז הסתבר לנו שיש בעיות אטימה במספר מקומות ,ויש סדקים שהקבלן והיצרן לא מצליחים
לתקן .לכן יש מהנדס מקצועי שמכין דו"ח של ביצוע מול תכנון .אם נראה שיש ליקויים מהותיים הוא
יגיש בקשה של חילוט הערבות של הקבלן המבצע ,ונבצע את התיקונים על חשבוננו .ברור לחלוטין שנעשו
דברים שהפיקוח לא עלה עליהם.
אניק זבליק:
אולי בדיעבד היה נכון ,או לא נכון ,לכתוב את זה בצורה כזו במייל לתושבים .אני לא משוכנעת שזה היה
צריך לצאת בשם השקיפות בצורה כזו.
סיגל זוז:
אני מסכימה ,זה יצא בוטה.
אייל זילברסון:
גם בנוגע לימי האיסוף של הזבל.
סיגל זוז:
צריך לחשוב על הצורה בה מיידעים את התושבים .יכול להיות שזו גם הייתה החלטה לא נכונה ,ואני נוטה
לחשוב שלא היה נכון לצמצם את האיסוף לימי ראשון ושישי.
הצורה בה הדברים הוצגו היא בוטה .אני חושבת שצריך להגיד ,יש שקיפות.
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סיון אבנרי:
עבר חוק בנושא האופניים החשמליים ,ואני חושב שאנחנו צריכים לנהל דיון עקרוני האם אנחנו רוצים
שירכבו על אופניים חשמליים בכפר .בקצרה ,החוק קובע שהרכיבה אסורה עד גיל  ,14ובין גילאי 14-16
היא מותרת רק על שבילי אופניים .פה אני מתחבר לנושא של שבילי האופניים .מגיל  16היא מותרת גם על
הכביש ,במקום שבו אין שבילי אופניים .אין כרגע אכיפה על החוק ,אבל אני שואל האם אנחנו רוצים
להתייחס לזה בדיון על שבילי האופניים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שכן .שמעתי מניסיונו של ראש עיריית ת"א ,שם יש שבילי אופניים משולבים עם מדרכות.
הגבול הוא גבול צבעוני ,ויש תאונות רבות עם רוכבי אופניים חשמליים שרוכבים על המדרכה.
משרד התחבורה קובע שאופניים חשמליות הוא כלי רכב ,שצריך לנסוע על הכביש .החוק הזה חוקק
בניגוד לדעת משרד התחבורה.
סיון אבנרי:
הסיטואציה אצלנו מורכבת עוד יותר ,משום שברחוב הזורע ילדים קטנים יוצאים ישר לשביל האופניים.
אניק זבליק:
אולי צריך להצמיד את שבילי האופניים לכבישים ,בשביל זה צריך ייעוץ מקצועי.
סיון אבנרי:
רציתי להעלות את הסוגיה הזו בהקשר של בטיחות ,ולא בהקשר של תכנון וביצוע ברחוב הזורע .אחרי
הדיון הזה ,אני שואל איך אנחנו רוצים לתכנן את ההמשך.
ברחוב הזורע ,המדרכה מחולקת לשניים ,כך שהולכי הרגל קרובים לכביש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הפוך .יש שם עצים שנשתלו לפני תקני האופניים .במקום שבו אנחנו מוסיפים עצים ,הם יוצרים הפרדה
בין המדרכה לכביש.
סיון אבנרי:
המרחק בין שער של בית לילד שרוכב על אופניים חשמליים הוא כמטר? תחת הסיטואציה הזו של אופניים
חשמליים ,זו סיטואציה מורכבת.
עמירם אליאסף:
אולי צריך לצמצם את המדרכות ,ועל הכביש לעשות שביל אופניים על אספלט.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ראיתי דוגמא באזור עיריית ת"א לקחו שליש מרוחב האספלט ,הפרידו אותו באבן שפה ויצרו כ 2-מטרים
לאופניים .שם יש יותר ויותר אופניים שתופסים מקום .אבל עיריית ת"א מעודדת את זה.
אייל זילברסון:
אם רוצים לעודד אופניים ,אי אפשר לרכב על הכביש ,בטח לא ילדים.
עמירם אליאסף:
בואו נקבע דיון בישיבת המליאה הבאה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נעשה את זה לקראת הפרויקט הבא.
אייל זילברסון:
דבר נוסף ,מציבים את פחי האשפה לפני הצומת .ואז כשמגיע רכב איסוף אשפה הוא חוסם את הצומת,
במקום להציב אותו אחרי הצומת.
אניק זבליק:
היה על זה דיון ,עמדות הגזם הן תוצאה של עתודות קרקע שהיו לנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לכל עמדה יש סיפור מאחוריה .אף אחד לא רוצה עמדה כזו ליד הבית שלו ,יש גם תביעות משפטיות
שקיבלנו .נתמרן אותן בהתאם למה שניתן לעשות.
לגבי אבני השפה ,הנושא עלה בשתי ישיבות של וועדת הפרויקטים האחרונה .אנחנו נקיים פגישה עם
היצרן ,מי שרוצה יוכל להצטרף ,ניידע אתכם .נראה את הפתרונות שקיימים היום בשוק ,ונחליף
במקומות שצריך להחליף .כמות אבני השפה שנשברו היא לא סבירה ,והקבלן קיבל מאיתנו הערה.
יש שני נושאים ,אחד זה התקן הישראלי שאנחנו מחויבים בו .הדבר השני הוא איכות האבן .נבחן את
הנושא.
אניק זבליק:
פנו אלי כמה הורים בעניין ההסעות של חוף השרון ,בבקשה להחזיר את מה שהיה בסוף השנה שעברה,
כשהיה אוטובוס אחד שנסע לכיוון צפון ואוטובוס שני שנסע לכיוון דרום .האם אתה יכול לטפל בזה מול
חוף השרון?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעקבות סגירת רחוב הזורע שינינו באמצע השנה את נתיבי ההסעה .היה אוטובוס אחד שיוצא לאורך דרך
השדות ,ואוטובוס אחד שיוצא מרחוב הזורע ,עובר דרך רשפון ומגיע לבית הספר .בעקבות סגירת רחוב
הזורע ,האוטובוס של רחוב דרך השדות המשיך ,ושינינו את הנתיב של האוטובוס שעובר ברחוב הזורע.
הוא התחיל בבית הספר ,נסע הפוך דרך רחוב החורש ,יצא לכביש החוף ונסע לבית הספר .זה היה מצוין,
כי הייתה הסעה גם בשולי הישוב .ככה חשבתי שיתחילו את שנת הלימודים ,הסתבר ששינו את הנתיב
ללא תיאום איתנו ,ואני אבדוק את הסוגיה .אני לא יודע מי החליט על זה.
אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.

* * * הישיבה נעולה * * *
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