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 פרוטוקול

 סיכום החלטות

 27 מן המניין מס'שלא מישיבת מליאת מועצה 

 19.00, שעה  1.12.2015 –שהתקיימה ביום שלישי 

 ט כסלו תשע"וי"

 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 

 : שוש בלורשמה  

 

   :השתתפו חברי המליאה

 דרור אלוני  

 סיגל זוז

 היו"ר - ראש המועצה

 סגנית ומ"מ ראש המועצה

 חבר מועצה עמירם אליאסף 

 חברת מועצה אניק זבליק 

 יל זילברסוןא 

 שי רז

 חבר מועצה

 חבר מועצה

 חבר מועצה סיון אבנרי 

   

   מוזמנים:

 

 

 

 

 

 

 יעל לוי

 פארס דאהר 

 עמי-עו"ד שחר בן

 מעוזעו"ד אביב 

 ערן רוה

 

 

 גזברית ומזכירת המועצה

 מהנדס המועצה

 יועץ משפטי

 יועץ משפטי

 מבקר פנים

 

 על סדר היום:

 .2016 עבודה לשנתמסגרת כ"א ותקציב 
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 2016תקציב לשנת העבודה מסגרת כ"א  ו

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .2016אישור התקציב לשנת העבודה ו ן דיוןת הדיון הו. מטר27מס'  ישיבה שלא מן המניין

קיימנו דיון משותף עם מנהלי המחלקות ובהן הציגו את העבודה שלהם כפי שנעשית וכפי שחוזים אותה 

 בשנה הקרובה. אני מזכיר לכם שהעבודה במועצה מתחלקת לשני מקורות כלכליים עיקריים:

 למיניהן. תקציב שוטף, שמבוסס על הכנסות מארנונה, העברות ממשלה ואגרות 

 מחלקת הנדסה  .בחה והיטלי פיתוח שונים ומגווניםתקציבי פיתוח, שהמקורות שלהם היטלי הש

 ממומנת מתקציבי הפיתוח.

ת. לאור הדיון שהיה בשנה בסך הכול, היכולת שלנו להשפיע על התקציב בתחומי הליבה היא מצומצמ

השנים הבאות, החלטנו  20-דו"ח הביקורת שהציג לנו מבקר המועצה, והאתגרים שעומדים בפנינו בשעברה, 

 התקציב.גובה לצמצם באופן משמעותי את 

מתוכנן להעלאת ארנונה נדחו ע"י משרדי הממשלה. זה יוצר לנו פער  בשנתיים האחרונות שתי בקשות שלנו

 אנחנו מחויבים לדורות הבאים. לא נשתמש השנה ברזרבות כי, ו₪של כחצי מיליון 

אני מבקש מגזברית המועצה להציג את עקרונות התקציב כפי שגובשו אחרי עבודה, וכפי שמומלץ ע"י וועדת 

 ההנהלה.

 

 גזברית: -יעל לוי

 . 7%-בשיעור של כ 2015. הוא נמוך מתקציב ₪מיליון  37-עומד על כ 2016תקציב שנת 

 בים:השינויים הבולטים בהפרש בין התקצי

 :בצד ההכנסות

  אבל היה גידול בשטחים 1.27%. הטייס האוטומטי עמד על 3.9%יש גידול בהכנסות מארנונה של ,

 ומעבר בין סעיפים שונים, שגרמו לגידול בשיעור גדול יותר.

 

 עמירם אליאסף:

 על מה את מבססת את הגידול הזה?

 

 גזברית: -יעל לוי

 מאשרת להעלות את הארנונה.טייס אוטומטי הוא השיעור שהמדינה 

 

 עמירם אליאסף:

 כל הגידול הוא הטייס האוטומטי?
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 גזברית: -יעל לוי

 בגלל שהיה שינוי בשטחים, גידול בשטחים. 3.9%. הגידול בהכנסות הוא 1.27%הטייס האוטומטי עמד על 

 

 עמירם אליאסף:

 איזה שטחים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תוספת של ארנונה.יש תוספת של בתים, ולכן 

 

 סיון אבנרי:

 זה בלי קשר למדידה שעדיין לא נעשתה?ו

 

 גזברית: -יעל לוי

 כן. אלה בתים חדשים ומעבר בין סעיפים.

 מיליון  2.2-ב 2015מתקציב  20%-העברות למימון מחלקת הנדסה ירדו בכ₪. 

 320,000-, ב23%-הכנסות הרישוי קטנו ב ₪. 

 103,000-, ב2%-הכנסות מרכז וייל גדלו ב ₪. 

 

 עמירם אליאסף:

 ממה זה נובע?

 

 גזברית: -יעל לוי

 מצפי לגידול של מנהלת מרכז וייל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 גידול בפעילות.

 

 גזברית: -יעל לוי

 יש צפי לגידול, כמובן שיש גם גידול בהוצאות בגינן.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 משכירים יותר על בסיס מקום פנוי, יש יותר הכנסות.אם אנחנו יודעים כבר עכשיו שאנחנו 

 

 גזברית: -יעל לוי

  זה הצפי שלי לקיטון.₪ 465,000, 28%יש קיטון בהעברות ממשרד החינוך של . 
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 אניק זבליק:

 את גוזרת את זה מהקיטון שהיה במהלך השנה?

 

 גזברית: -יעל לוי

 .תקצובממשרד החינוך על עקרונות הכן. זה לפי ספרון שהוציאו 

 

 בצד ההוצאות:

  200,000-, ב63%גידול בהוצאות הביטוח של ₪ . 

 

 אניק זבליק:

 זו יחידת החילוץ?

 

 גזברית: -יעל לוי

החלק של יחידת החילוץ הוא קטן מאוד. מה שקרה, חברות הביטוח סירבו לבטח את המועצות המקומיות. 

ואף יותר. אצלנו,  50%-הפרמיות ביש רק חברת ביטוח אחת שמאשרת לעשות ביטוח, והיא העלתה את 

למזלנו, בשנה שעברה חתמנו חוזה עם חברה אחרת שהגידול בהוצאות הביטוח הוא עוד יחסית מתון כאן, 

 והם הסכימו לאשר לנו עוד שנה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

זה ככה. אנחנו הרשות היחידה שהחברה הזו מבטחת, לאור פנייה מיוחדת שלנו הם הסכימו להשאיר את 

אנחנו צריכים לשמור על רמת תביעות קטנה. זאת אומרת, הם הפסידו הרבה כסף מביטוח רשויות מקומיות 

בגלל כמות התביעות על פיצויים בגין הרבה סיבות. מאחר ורמת התביעות אצלנו נמוכה, הסכימו להאריך 

 את ההסכם. ההתייקרות יחסית יותר קטנה.

 

 סיגל זוז:

 יש היום מונופול?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה לא מונופול, יש חברת ביטוח אחת שהסכימה לבטח.

הביטוח זה בעצם שוק ההון, כי כספי הביטוח שלנו משפיעים על שוק ההון. יש חברת ביטוח ממשלתית בשם 

, שמדירה את עצמה מלבטח בסיכונים. אני אתן לכם דוגמא שמעידה על הכלל. בשנה שעברה שילמנו 'ענבל'

יש רשויות שנדרשות לשלם  .על פי חוק לבטחלביטוח אישי. אנחנו חייבים  ₪ 38ל ילד במערכת החינוך ע

נותנת, לא . זה חלק משירותי החינוך שחברת ענבל ₪ 70לילד. ויש רשויות שמשלמות  ₪ 100-למעלה מ
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, דרך משכ"ל על בסיס מו"מ או ביקשנו שהם יגבו תעריף אחיד ויבטחו את כולם. כל רשות מבטחת בעצמה

 והמחיר תלוי בכוח המיקוח של אותה רשות.

 , וזה כלום לעומת הסכומים שיכולנו להידרש להם.₪ 200,000במקרה הזה אנחנו משלמים 

 

 גזברית: -יעל לוי

 זה כלול בקיטון בהוצאות ₪ 624,000, זה קיטון של 32%-קיטון בייעוץ מערכות מידע ורכש ב .

 מחלקת הנדסה.

 1,806,000, שמהווים 19%ות מחלקת הנדסה הוא סך הקיטון בהוצא ₪. 

 

 עמירם אליאסף:

 ?, איפה אנחנו מקצציםבמה אנחנו פוגעים

 

 גזברית: -יעל לוי

 בשנה שעברה תקצבנו מעבר לשרת חדש שהשנה לא מופיע בתקציב. יש קיטון של הוצאות בתקציב השוטף.

אבהיר,  ההוצאות, שעברו למחלקות שלהן.הקיטון בהוצאות מחלקת הנדסה נובע מחלוקה אחרת של 

ומקבלים את  הנטייה השוטפת של הגזברים זה להעמיס כמה שיותר הוצאות על מחלקת הנדסה, היותש

 התקציב בחזרה מהקרנות.

  148,000, זה 6%קיטון בפעולות החינוך של ₪. 

  295,000שזה  4.2%קיטון בהוצאות מרכז וייל כנגד הגידול בהכנסות שלהם, של ₪. 

  124,000, זה 12.1%קיטון בהוצאות רישוי של ₪. 

 

 עמירם אליאסף:

 למה יש קיטון בהוצאות רישוי?

 

 גזברית: -יעל לוי

 היות והיה צפי של פחות הכנסות, והיה קיטון בהכנסות, אז יש גם קיטון בהוצאות.

  93,000, 7%גידול בהוצאות הרווחה של ₪. 

  198,000, 36%קיטון בתמיכה לעמותות של ₪. 

  109,000, של 23%קיטון ברזרבות של ₪. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש שאלות?
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 עמירם אליאסף:

 כן נגעת ברזרבות?

 

 גזברית: -יעל לוי

 מהתקציב שלה, כל שנה. 1%חייבת לשמור רזרבה בצד בגובה של  , כרשות איתנה,תמיד יש רזרבה, המועצה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בשימוש ברזרבות.יש קיטון 

 

 גזברית: -יעל לוי

 פה מוצגות הרזרבות בתקציב השוטף. יש רזרבות בסעיפים המאזניים, שנשמרים בצד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו לא צורכים רזרבות.

 

 עמירם אליאסף:

 אני אחדד. כדי לאזן את התקציב היית משתמשת ברזרבות. זה עדיין קורה?

 

 גזברית: -יעל לוי

 ני משתמשת בקרנות למימון מחלקת ההנדסה, אבל לא נוגעת ברזרבות.א

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שוטף ברזרבה. 1%כדי לשמור על המעמד שלנו כרשות איתנה, צריך לשמור 

 

 עמירם אליאסף:

 את לא נוגעת ברזרבה שהייתה לנו כל הזמן?זה השוטף. 

 

 גזברית: -יעל לוי

 לא.

 

 סיגל זוז:

 הרזרבה שיש לנו?מהי 

 

 גזברית: -יעל לוי

 לשימוש עתידי. אני מקווה שאני גם לא אגע בה. ₪מיליון  1.3כיום נשארו 
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 תמיכת המועצה:

  בשנה  ₪מיליון  1.9, לעומת ₪מיליון  1.6המועצה תומכת בפעילות תרבות ופנאי בסכום של

 הקודמת.

  בשנה הקודמת. ₪ 1,037,000לעומת  ₪ 882,000מימון פעילות שמירה ואבטחה מהווה 

  בשנה הקודמת. ₪מיליון  3.2לעומת  ₪מיליון  3.5השתתפות נטו בחינוך היא 

 

 עמירם אליאסף:

 ?₪ 300,000אני לא מבין, קודם עשינו קיצוץ ופתאום יש עלייה של 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מהכנסות ממקורות נוספים קודם דיברנו על התקציב, עכשיו מדברים על תמיכת המועצה. התקציב מורכב 

 כגון תשלומי הורים, משרד החינוך וכן הלאה. התקציב כולו פוחת.

 

 עמירם אליאסף:

 בתקופה הזו?  ₪ 300,000למה אנחנו מוסיפים 

 

 סיגל זוז:

 יכול להיות שהתמיכות שאנחנו מקבלים מבחוץ ירדו כל כך?

 

 שי רז:

 או שאנחנו משלמים יותר על ההשתתפות בחוף השרון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו משלמים הרבה יותר.

 

 גזברית: -יעל לוי

 למשל הסעות לחוף השרון.ר הילדים שנמצאים בבתי ספר תיכון, כמו זה כולל גם את ההשתתפות עבו

 

 סיון אבנרי:

 אלף ש"ח, כמדומני. 200ההסעות, שזה כמעט כל הסכום הזה של  רכיביש עלייה משמעותית ב

 

 גזברית: -יעל לוי

 .₪ 320,000עלייה משמעותית מאוד, 
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 עמירם אליאסף:

 תרבות, שמירה, ודווקא בחינוך מעלים. אני רוצה להבין למה. -אנחנו מקצצים בכל התחומים

 

 גזברית: -יעל לוי

 . ₪ 28,000-. פעילות הספורט הקהילתית עלתה ב₪ 100,000-מדובר בהסעות תלמידים שעלו ב

 

 צה:ראש המוע -דרור אלוני 

 יש גידול בהוצאות לחוף השרון, יש גם את התשלום שלא שילמנו להם בשנה שעברה.

 

 גזברית: -יעל לוי

 כן, זה כל הדברים האלה.

 

 עמירם אליאסף:

 ?₪ 300,000-אלה הוצאות לא מתוכננות וחד פעמיות? או שזה יהיה קבוע ועלינו ב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בשרון אישרנו לפני שעה קלה, בירידה ביחס לשנה הקודמת. זאת אומרת שמה את תקציב החינוך אומר ש

 . אנחנו מחויבים בהסעות של ילדים לבתי הספר, אלה סכומים גדולים.₪ 100,000-שמושפע על ידינו ירד ב

 . ₪ 1,500לילד במקום  ₪ 3,000החלטנו לשלם לחוף השרון 

 את מה שנשלט על ידנו צמצמנו.

 

 עמירם אליאסף:

 אני מבקש להעביר אלינו את הפירוט.

 

 גזברית: -יעל לוי

 אני אעביר לך את הפירוט המדויק.

  בשנה  ₪מיליון  6.5לעומת  ₪מיליון  6.7פעולות אחזקה ושיפור פני העיר מתבצעות בסכום של

 הקודמת. 

  46%מימון פעולות המועצה מתבססות על הכנסות מארנונה של. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עתי אין רשות כזו, שזו רמת ההשתתפות שלה.לד

 

 סיגל זוז:

 במקומות אחרים זה פחות או יותר?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הרבה פחות, יש תקציבים שמגיעים מהממשלה.

 

 סיגל זוז:

 אבל יש ארנונה תעסוקתית, שטחי מסחר.

 

 סיון אבנרי:

 תקציבים זה בעיקר מענקי חינוך ורווחה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 רוב הרשויות מקבלות מענקי איזון. רשויות בפריפריה מקבלות תקציבים יותר גבוהים.

 

 סיגל זוז:

 והארנונה שלנו נמוכה יחסית כיוון שאין לנו שטחי מסחר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

חוזי גבייה מאוד יש לנו ארנונה נמוכה יחסית. מזל שיש לנו בתים גדולים, שזה קצת מפצה על כך. ויש א

גבייה ולא מתבססת על אזורי  97%-גבוהים. זה המיוחדות שלנו בכפר שמריהו, אין עוד רשות כזו שמגיעה ל

 מסחר ותעסוקה. זה מחזיק אותנו קצר מאוד.

 

 גזברית: -יעל לוי

  45%הכנסות עצמיות, כולל העברות מקרן פיתוח של. 

 3.8%ה , ואחרות ז5.2%-משרדים ממשלתיים תומכים בנו ב. 

 

 אניק זבליק:

 זה רווחה, חינוך וכדומה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 משרד התחבורה, השתתפות בבטיחות בדרכים וכדומה.זה 

 

 אניק זבליק:

 מה כולל סעיף אחרות?

 

 גזברית: -יעל לוי

 למשל ריבית.

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   27מליאה שלא מן המנ
 1.12.2015מיום  

 
 16 מתוך 10 עמוד

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

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 פשוטים, כסף קטן.המשרד לביטחון פנים משתתף באבטחת חינוך. אלה דברים 

 

 אניק זבליק:

 . זה עדיין קיים?₪מיליון  10של הבשר' כפי שעמירם קרא לה, יתרה בזמנו דיברנו על '

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה לא פה.

 

 אניק זבליק:

 אבל זה קיים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ף לשוטף וכסף לפיתוח. זו רזרבה יתרות בבנק. יש הבדל בין רזרבה, כס ₪מיליון  30-יש לנו למעלה מ

 תקציבית לשימוש שוטף ולא לתקציבי פיתוח.

 לפני ההתייחסויות, יש שאלות הבהרה?

 

 אניק זבליק:

 זה שכר? זה נגזרת? - כמה פעמים ראיתי בטבלאות שרשום קב"ט

 

 גזברית: -יעל לוי

וחוץ מזה הוא מופיע גם השכר של הקב"ט מועמס בתוך רכיבי הביטחון למשמר הכפר וליחידת החילוץ, 

 בבית הספר כי אני מקבלת השתתפות מסוימת ממשרד החינוך.

 

 עמירם אליאסף:

 דווקא בשכר הקב"ט לא הייתי מתמקד, כי השכר לא גבוה.

 

 אניק זבליק:

 צריך להתמקד בכל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ות. למשל, רכז וועדת מל"ח. השני ההוצאה לקב"ט היא אחת, שזה השכר. ההכנסות למימון שלו הן מגוונ

זה קב"ט מוסדות חינוך, מנהל בטיחות. יש לו כמה תפקידים, כי אי אפשר לבנות משרה מלאה. לכן יש 

 מספר סעיפים בהכנסות. בהוצאות זה מופיע פעם אחת.
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 אניק זבליק:

 כנ"ל לקשרי קהילה? כי זה מופיע במספר רובריקות, למשל בתקציב החינוך.

 

 גזברית: -יעל לוי

 זה לא הופיע בחינוך, זה הופיע בהנדסה.

קשרי הקהילה שלנו זה אתר האינטרנט, ויש אתר אינטרנט של מחלקת הנדסה. לכן זה מועמס גם למעשה 

על מחלקת הנדסה. זה נובע מהנטייה לחלק את ההוצאות בנטייה ברורה לכיוון ההנדסה. נכון להעמיס על 

 המחלקה את ההוצאות שקשורות אליה.

 לא הכול זה שכר, יש גם הוצאות נוספות כמו עיתון הכפר.

 

 אניק זבליק:

 ראיתי את זה בכמה רובריקות, ורציתי לדעת למה אותם האנשים לא מרוכזים במקום אחד.

 

 עמירם אליאסף:

 זו הערה שחוזרת כבר שנים, ואי אפשר לשנות את זה כי ההכנסות מגיעות מכמה מקורות.

 

 גזברית: -יעל לוי

 מעירים על כל סטייה של שקל.משרד הפנים, שעוברת על כל עובד, כשהם גם  גם ביקורת שלזו 

 

 אניק זבליק:

 מחלקת הנדסה עתידה לגדול באדריכל או מהנדס.

 

 גזברית: -יעל לוי

 זה גם אדריכל וגם מהנדס, אלה שתי משרות.

 

 אניק זבליק:

 מוגדרת כעוזרי ספרן?תחת הספרייה, יש עוזרי ספרן. המשכורת של הספרנית 

 

 גזברית: -יעל לוי

 לא. יש ספרנית ויש עוזרי ספרן, אלה ילדים שבאים לעזור.

 

 אייל זילברסון:

 וייהנוכי למה לא לחסוך, שכן כך גם  ?הכוונה למחויבות אישית אי אפשר שיהיו מתנדבים מבית הספר

 הילדים וגם נחסוך כסף.

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   27מליאה שלא מן המנ
 1.12.2015מיום  

 
 16 מתוך 12 עמוד

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

 

 אניק זבליק:

לעדכן אתכם שנפגשתי עם יגאל ועם האחראית על המתנדבים בחוף השרון. זה  זה רעיון מצוין. אני יכולה

פרויקט תלת שנתי עכשיו, יש יחידות בגרות. ביקשנו לבקש הפרשה בחזרה לקהילה והיא הבטיחה שתציג 

את זה. יכול להיות שפספסתי את השנה הזו, אבל בשנה הבאה זה יהיה חלק אינהרנטי בתוך מערכת 

 .בקהילה להשתמש בהם לקב"טיה וגם לדברים אחרים להם אנחנו זקוקים ההתנדבות, ונוכל

אני רוצה להעלות נושא שעלה גם בוועדת הקהילה. היה דיון בנושא חיי הקהילה, והעליתי את זה גם בישיבה 

הקודמת של וועדת החינוך. אני לא רוצה לגרוע מהדברים, אבל בקווים כלליים דיברנו על תרבות וקהילה. 

קל של הקהילה בתוך המטריה הזו שנקראת 'תרבות וקהילה'. מה המשקל התקציבי, מה המשקל מה המש

הרעיוני. איפה הקהילה מקבלת את ההיזון החוזר ממרכז וייל או ממקומות אחרים כמו מועדון הספורט. 

 זה דיון עקרוני, אני לא יודעת אם זה המקום או לא.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עכשיו על התקציב.אנחנו מדברים 

 

 אניק זבליק:

 זו נגזרת של התקציב.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 את מציעה לשנות את התקציב? להעביר יותר כספים לתרבות?

 

 אניק זבליק:

 אנחנו מסבסדים את הפעילות של מרכז וייל. מתוך זה חלק מהסכום חוזר לקהילה כאירועי העצמאות

מקום להעצים עוד יותר את הרובריקה הזו של הקהילה. חבל שחברי . השאלה אם אין שואה וגבורה

בחיי  כי הגענו למסקנה שיש לנו איזושהי 'לקונה' שהיה סביב הקהילה, המועצה לא היו בפאנל הזה,

זה דיון ה תוססת ומגובשת, והיום זה פחות ויש מקום להעצים את הקהילה. . פעם הקהילה הייתהקהילה

ת התרבות איפה ולי אפשר לשבת שוב על האיזון בין הדברים ולראות למשל בפעילויועקרוני, אידיאולוגי. א

 הדברים לא מתמלאים. זה דיון פילוסופי ודיון אידיאולוגי קהילתי שלנו כדירקטורים של הקהילה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הרי התחלנו את התהליך לפני שבוע.העליתי את זה בשונות, בדיון הבא, ש

 

 זבליק: אניק

 אני חושבת שחבל שלא ניתן דגש לחברי המועצה.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כולם הוזמנו.

 

 אניק זבליק:

ההזמנה הייתה אגבית מאוד. שבוע לפני הייתה פרזנטציה של כל המחלקות, היה חשוב להגיד שיש תהליך 

שחברי המליאה יגיעו גם אם הם  שמתניעים. גם הייתה התניה, שצריך להגיע לכל הפגישות. חבל, היה נכון

 לא יכולים להגיע לשתי הפגישות.

 

 עמירם אליאסף:

בתור הכי וותיק כאן, אני רוצה להגיד שחיי הקהילה רק משתפרים. יש אגדה שפעם היו חברי קהילה, הייתה 

 פעילות בפורים, עוד משהו בשבועות וזהו. היום הפעילות הקהילתית מדהימה והיא כל הזמן עולה.

י רוצה להגיד כל הכבוד שקיצצתם את התקציב בגלל שאין כסף. לדעתי העקרונות והחלוקה הכללית אנ

 נכונה. 

אני רוצה להתייחס לנושא של האדריכל, אני מברך על זה. רוב התקציב שלנו מגיע מארנונה. אנחנו חייבים 

חנו יושבים בועדה ואנ לעשות שטחים מסחריים, והמהנדס עסוק מעל הראש בפרויקטים וביישום שלהם

. צריך אדם נוסף, שהוא אדריכל, שיריץ את התוכנית של המרכז לראות שהפרויקט של התשתיות רץ

המסחרי החדש. שיריץ את התוכניות של מזרח הכפר, כי זה יכניס הרבה כספים לתזרים העתידי. חייב 

שלוש. אני לא -בעוד שנתייםשיהיה פה עובד שיקדיש את עצמו לזה, כדי שאפשר יהיה לפנות לכל הוועדות 

יודע מה התפקיד של המהנדס הנוסף, אבל אם זה מפקח או דבר כזה אז אני מברך על זה. יש לנו פרויקט 

, יש תנופת תכנון אדירה, וחייבים להעסיק אנשי מקצוע. זה כסף קטן ותהיה ₪מיליון  100תשתיות של 

 טעות לחסוך פה.

 

 :אייל זילברסון

 הפרויקטים האלה לא היה כדאי לקחת חברה חיצונית.השאלה אם בשביל 

 

 מהנדס: -פארס דאהר

היום יש עובד של חברה חיצונית, ואני רוצה לשדרג את המשרה הזו למשרה פנימית. קודם כל זה יחסוך 

 הרבה כסף. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 פנימית.היום אנחנו משלמים לקבלן חיצוני הרבה יותר כסף מאשר שכר למשרה 

 

 מהנדס: -פארס דאהר

אם נצליח לגייס אדריכל ומהנדס, המהנדס יחליף את החברה החיצונית שעושה את עבודות ניהול 

 הפרויקטים, את הפיקוח של מבני הציבור.
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 סיון אבנרי:

 וגם של התשתיות.

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 לא, זה פיקוח אחר.

 

 סיגל זוז:

 ול?אם נחליף את גלעד, זה יהיה יותר ז

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 כן.

 

 אניק זבליק:

 אנחנו מוציאים כל הזמן תוכניות. -? מה לגבי האדריכל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אדריכל פנימי לא מתכנן, הוא עושה פיקוח על התכנון.

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 אחריהם. כלים החיצוניים, כדי להניע, לזרז ולעקובהאדריכל עוקב אחרי כל הספקים והאדרי

 

 אניק זבליק:

 מרכז ומנהל מעקב? הוא מרכז את התוכניות?

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 נכון להיום גם אני עושה את זה. בין היתר.

 

 אניק זבליק:

 ?? איך?OUT SOURCING-איפה הוא מוריד ב

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 העובדים.לדעתי השכר שאנחנו משלמים היום לחברת גלעד מייק, זה יכסה את שני 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לא בכדי הגעתי לפיצוץ של הבנייה הוא בעייתי מכל היבט. הוא נגוע, מסכן, הוא מזמין והוא בעייתי.  הנושא

קשה עם הוועדה המקומית, ואתמול היה דיון אצל ראש עיריית הרצליה. נקבעה פגישה חודשית עם מהנדס 

, ל נושאים של כפר שמריהו. ראש העירייה הורה את זה במפורשעפעם בחודש,  -זית אצלי הוועדה המחו

כאשר גם היו שם שני הסגנים שלו בישיבה זו כשהוא אמר: 'כפר שמריהו חשובים לנו כעצמאים, אנחנו 

 נזדקק להם ונתמוך בהם, אם יצטרכו אותנו'.

 

 עמירם אליאסף:

 אש העיר.פארס וגם לר -אני שמח מאד, זה יפה מאד, כל הכבוד לך, למהנדס

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בעניין הזה אנחנו הולכים לכיוון טוב. הדגשתי את זה, שלכפר שמריהו חשוב מאוד להתפתח ומהר. אי אפשר 

לעקב כל תוכנית כל כך הרבה זמן כמו שקורה היום. יותר מזה, סיכמנו שילוו אותנו בוועדות התכנון 

 המחוזיות והארציות כדי לקצר תהליכים.

כדי שתהיה נוכחות שלנו במקומות בהם צריך אותנו, פארס יצטרך להיות שם יום בשבוע. אם יהיה אדריכל ב

 הוא יעשה את זה, ופארס יתפנה לעבוד על התכנון הרחב יותר.

 

 אייל זילברסון:

 יש רכישה של רכב חדש בתקציב?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

כן. אנחנו מורידים עבודות קבלניות כדי לעשות הרבה יותר בתוך הבית. הצוותים שלנו עובדים יותר 

ממשמרת אחת, וזה חיסכון גדול מאוד. יש כביכול גידול באחזקה, אבל יש קיטון בפרטים. הרכב הנוכחי 

 ם חיצוניים. ישמש בערב את סיורי הביטחון. בסך הכול אנחנו רוצים להגיע למצב של חיסכון במשאבי

. כי האחזקה נעשית ע"י משה, ₪ 140,000-. השנה תקצבנו ב₪ 170,000-צופים, תקצבנו אותם בלמשל את ה

 כל מיני דברים קטנים כאלה שמובילים לחיסכון.כך שעל חשבון התקציב השוטף. 

 

 אייל זילברסון:

 ייצור גרעון?בשנה שעברה גבינו ארנונה עם תוספת הגדלה. השנה מחזירים אותה, זה לא 

 

 גזברית: -יעל לוי

 לא, הייתה לי הוצאה מותנה. 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לאישור.  2016ברשותכם אני רוצה להביא את התקציב לשנת 

 מי בעד?

 

 החלטה

כפי שהונח והוצג , ₪ 36,813,000בסך  2016התקציב לשנת העבודה פה אחד את  תמאשרמליאת המועצה 

 בישיבה זו.על ידי גזברית המועצה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שלדעתי לא נעשתה בעשר השנים האחרונות, מבחינת הכניסה לכל  ,נעשתה פה עבודהחשוב שייאמר ש

 התהליכים.

 

 סיגל זוז:

 כל הכבוד לך, יעל.היא מאד יפה.  -גם הצורה בה זה הוצג 

 

 אניק זבליק:

 יעל.לכל הכבוד 

 

 זילברסון:אייל 

היו טובות ורציניות ואני  -שקבלנו וההתייחסות לשאלות הרבות ששאלנו והתשובות כמו גם התשובות 

 מחזק את ידי יעל. כל הכבוד.

 

 קריאות:

 אנחנו מעריכים ומוקירים.  כל הכבוד, יעל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

פרטי, שם הקודים והלחצים הם לקח ליעל שנתיים להיכנס לכל התהליך הזה. היא באה מהסקטור ה

יצרה לעצמה מערכת קשרים מיוחדים עם משרד הפנים, בנושא  גם אחרים. בישיבה הבאה גם תשמעו שהיא

 של סיווג פרויקטים וסיווג כספים. היא מוערכת מאוד בסקטור הזה.

 אני מעניק לה זר פרחים. -תשורה בשם כולנו אני רוצה להעניק ליעל 

 

 ונועל בזאת ישיבה זו.אני מודה לכולם 

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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