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 03.11.2015מיום  26פרוטוקול מישיבה מס' אישור 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .2015, ישיבה מן המניין. הישיבה האחרונה לשנת העבודה 28בישיבת מליאה מס' אנחנו מתחילים 

, 27. אני מזכיר שהישיבה הקודמת הייתה ישיבה מס' 26אני מבקש לאשר את הפרוטוקול של ישיבה מס' 

 . ההערות של החברים הוטמעו.2016ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב שנת 

 

 החלטה

 .03.11.2015, מיום 26וקול ישיבה מס' פרוטפה אחד את מאשרים 

 

 

 2016אשרור צו ארנונה לשנת 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 התבשרנו כי בקשתנו לעדכון צו הארנונה נדחתה בשנית. 

 אני מבקש לאשרר את צו הארנונה. פורמלית לא צריך את המהלך הזה, משום שכבר אישרנו אותו. 

. השנה קיבלנו את להגדלת מס הארנונה כך שבכלל לא דנו בבקשה שלנולפני שנה קיבלנו מכתב שמודיע על 

. אני מביע אכזבה גדולה מאוד, כרשות שמתנהלת בצורה כל כך כי בקשתנו נידחית הודעה שאינה מנומקת

גזרה את צו הארנונה כפי שאישרנו אותו ללא התוספת, הוא מוצג בפניכם. אני מבקש לוי מסודרת. יעל 

 מתנגדים?לאשרר אותו, יש 

 

 החלטה

 .2016מאשררים פה אחד את צו הארנונה לשנת 

 

 

 אישור תבחינים למחיקת חובות אבודים

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בסמכותה של מליאת המועצה, על פי חוק, לאשר מחיקת חובות אבודים. במשך כל השנים עשינו מאמצים 

חברות על מנת לקבל את חלקנו. יש תבחינים למחיקת גדולים מאוד להגיע למיצוי הגבייה שלנו מאנשים או 
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חובות שהמליאה אישרה בשנה שעברה, ואנחנו רוצים לאשר השנה מחדש. העברתי לכם את התבחינים. 

בהנחה שאתם מאשרים אותם, אני מבקש שנאפשר לגזברית להציג לנו את החובות האבודים שהיא ממליצה 

 א בחנה אותם.לבטל, כפונקציה מהתבחינים האלה כפי שהי

 יש מתנגדים לתבחינים?

 

 החלטה

 פה אחד מאשרים תבחינים למחיקת חובת אבודים

 

 

 מחיקת חובות אבודים

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני מבקש מהגזברית להציג את סך כל החובות שהיא מעריכה שלא תהיה מסוגלת לגבות.

 והסיכויים להצליח שואפים לאפס.אגב, אפשר להמשיך לנסות ולגבות אבל זה עולה לנו כסף 

 

 גזברית: -יעל לוי

. המליאה 2014חברת נשר תעופה וחברת תמוז תעשיות זכוכית בע"מ נידונו במליאה של חודש ספטמבר 

אישרה למחוק את החובות, אבל היות והתקנה אומרת שהתבחינים צריכים להיות מאושרים, בעצם אנחנו 

. בגלל שלא מחקנו, היום זה כבר ₪ 319,000פה אישרנו מחיקה של מאשרים אותם מחדש. לדוגמא, נשר תעו

 . זה סתם מכביד על המערכת.₪ 330,000

 החובות הנוספים העומדים בתבחינים:

 וזה לא עמד בתבחינים. היום זה כבר עומד  2014רצינו למחוק אותם בספטמבר  -עוזרי הרמין

 לא מצליח ובעצם אין מה לגבות.בתבחינים, מוצו כל האפשרויות. ההסדר שניסינו לגבות 

 .אבגר בע"מ 

 

 אייל זילברסון:

 זו ישות משפטית.! זו לא חברה בע"מ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה עסק פרטי. זו הייתה משתלה שפשטה את הרגל.

 

 אייל זילברסון:

 יש דירה או נכסים?האם שלחנו חקירה כדי לבדוק? 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 התהליכים מוצו עד תום.אין כלום, 

 

 גזברית: -יעל לוי

, שמטפל בחובות אבודים שהחובות הנוספים העומדים בתבחינים אלה חובות שעברו לטיפולו של עו"ד דדו

. הוא אישר את העובדה שאין לו יותר מה לעשות פה. או שהחברה מתקופת רם סידיס ישנים במועצה

צמו לא נמצא והחקירות שהוא שלח לא מעלות שום דבר. נמחקה, או שהיא חדלת פירעון, או שגם האדם ע

 בעצם כל התבחינים שאנחנו אמורים לאשר.

 

 אייל זילברסון:

 חברה בע"מ זה בעייתי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לאור הרשימה שמופיעה בפניכם, אני מבקש לאשר לגזברית המועצה.

 

 אניק זבליק:

 זה סכום גדול.כי אני רוצה לדעת מה זו החברה הישראלית לפרסום אווירי, 

 

 גזברית: -יעל לוי

 לדעתי החברה נמחקה.

 

 אניק זבליק:

 מה זה? זו חברה שישבה בשדה התעופה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן.

 

 אייל זילברסון:

 הכול נובע מארנונה וריביות?

 

 גזברית: -יעל לוי

 כן.

 

 ראש המועצה: -אלוני דרור 

 אני מבקש לאשר לגזברית המועצה למחוק את החובות האלה. יש מתנגדים?

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
יין מס' ישיבה   28מליאה מן המנ

 1.12.2015מיום  

 
 28 מתוך 6 עמוד

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

 אייל זילברסון:

 מה החוב הכי צעיר?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שנים.  6-7לדעתי הרמין עוזרי, לדעתי מדובר על 

 

 סיון אבנרי:

 ים לשדה התעופה. איך אנחנו מתנהליםבשנה שעברה החובות הגדולים שנאלצנו למחוק, היו חובות שקשור

 עם הגופים האלה היום והלאה כדי להימנע מסיטואציות כאלה? 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שתי החברות הראשונות, הן חברות שאישרנו בשנה שעברה. 

 

 סיון אבנרי:

 שקשורה לשדה התעופה. ₪ 250,000-הייתה חברה נוספת שאישרנו בשנה שעברה, בסכום של כ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בשנה שעברה אישרנו את שתי החברות הראשונות.

 

 סיון אבנרי:

אני מניח שהחברה לפרסום אווירי קשורה לשדה התעופה. איך אנחנו מתנהלים עם הגופים האלה היום 

 והלאה, כדי להימנע מהסיטואציות האלה?

 

 עמירם אליאסף:

האם אין את הדברים האלה ערבים.  יםמביאבות בנקאית, או רה פרטית, אז ישנה עראם היית משכיר די

 בארנונה?

 

 אייל זילברסון:

 אין ערבות של בעל הנכס?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 על ארנונה אין ערבויות.

 

 ש:"יועמ -עמי-שחר בן

 ארנונה זה לפי המחזיק, לא לפי הבעלים. אין שום ערבות של בעל הנכס.
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 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

גבינו עכשיו מרשות שדות התעופה ארנונה על נכסים שלא גבינו ארנונה מהמחזיקים, כי לא העבירו לנו 

הסכמי חכירה. הם מערערים על זה, וזה נמצא בדיון בוועדת הערר. ביצענו עיכול לרשות שדות התעופה 

נושא הזה לא יוסדר. הם במאות אלפי שקלים, וסירבתי להגיע איתם לדיון על עתיד שדה התעופה עד שה

שילמו את החובות שלהם, למעט הנושא שהגיע לדיון בערר, ונמצא בדיון בוועדת הערר החדשה שלנו. זה 

 משפטי חיצוני, לגבי הטענות שלהם וזה יגיע לועדת ערר שלנו. נמצא כרגע בחוות דעת של יועץ

 

 סיון אבנרי:

 מה היקף החובות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אלפי שקלים.מאות 

 

 עמירם אליאסף:

 אנחנו לא יכולים לקחת ערבות בנקאית?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין ערבות בנקאית על ארנונה.

 

 סיון אבנרי:

 שנים לא נצטרך למחוק חובות של חברות שפעילות שם היום. 7אני שואל את עצמי, איך בעוד 

 

 אייל זילברסון:

כנראה שלא שילמו כמה שנים. אם אחרי שנה היו  ₪ 300,000לסכומים של כדי להגיע כי אנחנו התרשלנו, 

 לא היינו מגיעים לזה.ייתכן ש - ןבענייופועלים  מתחילים להטיל עיקולים,

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שנים. השנה אנחנו מפעילים עיקולים בשנה השוטפת. 10מדובר על מקרים מלפני 

 

 אניק זבליק:

 זאת התשובה.

 

 טההחל

 בפני מליאת המועצה.על ידי גזברית המועצה מחיקת החובות האבודים כפי שהוצגו פה אחד את מאשרים 
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 בקשת תושב להציג עמדה בנושא רחוב הקוצר

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

דן אורן, תושב רחוב הקוצר, ביקש להופיע בפני מליאת המועצה. אנחנו דנו בסוגיה של ההפקעה ברחוב 

 מספר פעמים במליאת המועצה, דן ביקש להציג את עמדתו בנושא הזה.הקוצר 

 

 דן אורן:

שלום לכולם. קראתי את הפרוטוקולים של הדיונים בנושא שלי, והבינותי בצורה חד משמעית שאתם לא 

 מכירים את כל הפרטים עד תומם. אתם מכירים חלק גדול, אבל לא את הכול. 

' ע"י ישראל דומסקי, שהיה ראש המועצה. לא רשמו 71תמה באפריל התב"ע המדוברת של הרחבת הקוצר נח

אזהרה בטאבו לגבי ההפקעה. אציין שאז לא היה מקובל לעשות את זה, אבל היו שעשו זאת. שנה לאחר 

', דומסקי חתם היתר בנייה לגולדברג על החלקה הזו, בצד הדרומי לבית שהיום בבעלותו של 72מכן, ביולי 

שנים. הטעויות האלה  45את ההפקעה. אלה דברים שהיום לא קורים, אבל זה היה לפני אחי, ולא הזכירו 

', עם חצי בית. אחי השלים את הבית, הסתמכנו על המידע 84-היו בעבר. אחי רכש את החלקה מגולדברג ב

ברשויות, במועצה, בעיריית הרצליה, נסח טאבו והצהרות המוכרים. בשום מקרה לא הוזכרה ההפקעה. 

' התיר בניית הבית, הגדר, כולל ההפקעה. אף אחד לא הזכיר שקיימת הפקעה. 85ר הבנייה לביתי מיוני הית

היה אז תושב הכפר שתכנן בתים בר דעה, שאני מניח שמרביתכם מכירים אותו, שהבית תוכנן ע"י יוסי 

' להוציא 87ו במאי רבים, גם הוא לא ידע על ההפקעה. מהנדס המועצה והגזבר בדקו את הבית והגדר, ואישר

. ואז הגיע ויקטור מסיקה, שהיה המפקח הראשי בהרצליה. סייר בבית, השווה מול התוכניות ואישר 4טופס 

' רפיח הרחיב את הבית שלו, 80ולא הזכירו את ההפקעה. בדצמבר  4נחתם טופס  10.5.87-שהכול תקין. ב

' אחי 88יחסת גם לשטח לידו. בפברואר . לא הזכירו בכלל את ההפקעה. ההפקעה מתי10זה מולי בקוצר 

קיבל היתר על בריכה, גם אז לא הזכירו את ההפקעה. מה שמוזר, החלקה של ליף שגובלת איתי ממזרח, זו 

', לאחר שהוא הזיז את הבית שלו כשני מטר דרומה, לבקשת 85אותה תב"ע. חתמו על היתר בנייה באפריל 

המועצה  2007-אצלי חודשיים אחרי זה חתמו ולא ידעו. ב הוועדה המקומית בגלל ההפקעה. אצלו ידעו.

חניות. אצלי לא עשו דבר. למעשה פעם  8סטרי לאורך הקוצר, ליד בית ליף מוקמו -סללה את הכביש החד

קיבלתי מכתב בנושא. אני לא חושב שיש צורך בעוד חניות כי  2007-ראשונה שנודע לי על סיפור ההפקעה, ב

כלל ריק. אבל אם רוצים אפשר להוסיף חמש חניות, להנמיך את המדרכה בדומה  הוסיפו בזורע וזה בדרך

לחלק המערבי של הקוצר. יש שם חניות משני הצדדים, על המדרכה. לולא הטעויות של המועצה הייתי 

המטרים שלי ושל אחי,  5,000ממקם את הבית, הרי שני המטר האלה זה לא משנה. הייתי מחלק את זה על 

לוטין. זה היה מונע את כל הטרדה, אבל לא אמרו. אם היינו יודעים הייתי מתכנן את הבית קצת זה זניח לח

אחרת, והיינו ממקמים את הגדר בהתאם. אם היה נודע לנו אז מגולדברג, היינו גם מתאימים את מחיר 

בת חמש תועלת לטו-הנכס. היום כבר אי אפשר להיפרע. להזיז היום את הגדר זה לא סביר מבחינת עלות

חניות. מה עוד שאפשר לעשות חניות כפי שאני מציע, על ידי הנמכת המדרכה אם צריך, אבל אין צורך. זה 

מול העלות של הריסה ובניית גדרות. יש לי מערכות אלקטרוניות וחשמליות לאורך הגדר בפנים. יש גם שער 
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פלוס מע"מ,  ₪ 650,000להיום היא  מסובך, יש גינון וכדומה. לפי קבלן שעובר עבור עיריות, ההצעה נכון

פלוס טרדה ועוגמת נפש שתהיה לי ולכל מי שקשור בזה, וגם ירידת ערך הבית כי המיקום לא מיטבי על 

המגרש. אני לא מדבר על זה, והבינותי שזה גם לא על הפרק אצלכם. בישיבה בתחילת השנה, אמרו דרור 

הופקעה, לא יתאפשר כביש דו סטרי. זה גם לפי חוות והמהנדסת שתנועתית אין צורך בהפקעה. וגם אילו 

דעת יועץ תנועה שאני הזמנתי, יועץ בכיר בשם אפרים וינהבר. העברתי את זה אליכם, והוא קובע חד 

 משמעית שהתנועה בקוצר מועטה, נפח התנועה כרבע מיכולת ההעברה. תנועתית ההפקעה מיותרת. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 פעמים. מספר היועץ, הוא היה פה  אני מכיר את

 

 דן אורן:

שנה במימוש הפקעה מעיד  20-, שיהוי בלתי סביר של למעלה מ2008-בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ב

-שנה. המחוזי אישר ב 45על חוסר צורך, זניחת התב"ע ועילה לביטול, זה היה בחדרה. במקרה שלנו זה 

לאור הפסיקה ולמרות ההתנגדות של הוועדה המחוזית. המחוזי  שנים, 16ביטול תב"ע שלא מומשה  2005

אישר לבטל את התב"ע, ע"י קבלת תב"ע שמבטלת את התב"ע הקודמת. לכן למועצה היום אין בכלל זכות 

 הפקעה על פי התב"ע.

ראיתי שמדברים על כך שצריך להשאיר לדורות הבאים, לא ניתן להשאיר לדורות הבאים לאור השיהוי 

 זה פשוט מתבטל מעצמו.הארוך. 

אני מבקש מכם להחליט במקרה הפרטי והייחודי הזה, מן הצדק וההגינות לאור כל מה שקרה, ולאשר את 

שינוי התב"ע המבוקש. האישור הזה לא יהווה תקדים, כי אין מקרה אחר עם רצף טעויות כה ארוך. נזכור 

בעוד מספר שנים יחליטו שיש צורך להרחיב, למועצה זכות להפקיע שטח על פי צרכיה בעתיד. אם הדור הבא 

 אתם יכולים להפקיע בכל מקום כמו שכבר עשו. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שנים. 15זה מימוש של הפקעה מלפני 

 

 דן אורן:

 אם זה לצורכי ציבור, למטרות טובות, אז פשוט מפקיעים.תמיד אפשר להפקיע, 

את כל העדכונים, אם למהנדס יהיו הערות. אני גם אשמח לשלם  אני אגישלאחר אישור התוכנית על ידיכם, 

 את דמי ההשבחה, לפי מה שהשמאי שלכם יחליט. הבעיה היא לא כספית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

, ואז היא משכה את התוכנית. לאשרהמבחינת הפרוצדורה, משפחת אורן הגישה תוכנית שאנחנו לא המלצנו 

 סביר את הנימוקים.דן ביקש להופיע כאן ולה
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 עמירם אליאסף:

 אני זוכר שהגענו למסקנה שלא כדאי מבחינה משפטית. אני לא זוכר מה היה בפעם שעברה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בוועדה המחוזית, ביקשנו לבטל את ההצהרה אבל לא לבטל את  7-ו 5משכנו את ההצהרה לפי סעיפים 

 וש ולא את התוכנית.התוכנית. כלומר לבטל את כוונת המימ

 

 דן אורן:

 )כמדומני שאתה, עמירם, לא היית בישיבה זו(. עורכי דין יסבירו לך שלא ניתן אחרי השיהוי הזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

רישום כל זיהוי ושאנחנו נמצאים בתהליך של  מספר שנים. לכן בעבר תוכניות רבות לא מומשו ולא נרשמו

. הגענו לרחוב הקוצר ורישום בהתאם לחוקהמועצה. אלה תהליכים של פרסום החלקות וכל הנכסים של 

והתושבים קיבלו את ההודעה, וביקשו להביא את זה לדיון. לאור הדיון שלנו משכנו את הבקשה שלנו 

לרשום את זה, לגבי החלקה הזו. אבל אמרנו שאנחנו לא רוצים לממש את ההפקעה כרגע, אבל אולי בעוד 

 לבצע את זה ואז נתחיל את התהליך מההתחלה.שנה ירצו  20

 

 דן אורן:

רק משפטית לא ניתן. אני בטוח שעורכי הדין מכירים את החומר, אבל אם ירצו ללמוד אותו אני הבאתי 

שנה אין  45יש הרבה יותר מקרים בהם ביטלו את האפשרות להפקיע. למעשה אחרי ש שני מקרים, הגם

. אני הטרטור ועוגמת הנפש שנגרמה לילמועצה שום זכות להפקיע. לא זו הנקודה, אלא הטעויות שנעשו וכל 

 מקווה שבסופו של דבר כולכם תקבלו החלטה נכונה פה אחד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דן? יש שאלות להאם 

 אין שאלות.

 

 ., דניתודה רבה

 

 החלטה

 כלהלן:מחליטה מליאת המועצה  -נושא לאחר דיון מפורט ומורחב ב

  .מליאת המועצה שמעה את טענותיו של מר דן אורן מרחוב הקוצר, בנושא ההפקעה 

  לאור הנסיבות המיוחדות שבהן לא בוצעה ההפקעה עד היום, החלטנו לבקש חוות דעת נוספת

 .5.1.2016-המועצה, אשר תובא לדיון בישיבה הבאה בממהנדס 
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 LPRפתיחת תב"ר פרויקט 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אשררכב. החלטנו ללכת למהלך של התקנה בשלוש נקודות,  יולוחית רישזו מערכת לזיהוי  LPRמערכת 

בהן היום שומרים ומאבטחים. בנקודה אחת, במעבר בין רשפון לכפר שמריהו, זה יביא לחיסכון מוצבים 

ידי לאחר ההתקנה. בשלבים הבאים, לאחר שזה יתחיל לעבוד בצורה האנושית באופן מוביטול האבטחה 

י אופרטיבית יותר, נשקול לצמצם בכלל את נושא האבטחה בכניסות וביציאות של כפר שמריהו. זה עשו

 להוביל לחיסכון גדול בכוח אדם.

 

באין לא לפרסם את המחירים בפרוטוקול, עד שלא ייבחר זכיין.  כםלפני הצגת הנושא, אני מבקש אישור

 ההמלצה מאושרת. -התנגדות 

 

 אניק זבליק:

 המערכת הזו יכולה לשמש גם כהגברה לעבודת האכיפה של הפקחים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מערכת אחרת.לא. לאכיפה בתחום התנועה והחנייה יש 

 

 אניק זבליק:

 יש מערכות שעושות את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נכון, אבל לא המערכת הזו.

הזין הרכב. במחשב ניתן ל לוחי רישוי כלייש מפרט טכני, מדובר על שתי מצלמות שממקדות את התמונה על 

מאגר נתונים, והמערכת יודעת לקשור מספר רכב לבעלות. למשל המערכת יכולה אוטומטית לרשום כניסה 

 של תושבי הכפר. כלי רכבולפתוח את המחסום עבור 

 

 סיון אבנרי:

 מבחינה חוקית אנחנו לא יכולים להשתמש בזה.

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 למה? מותר. הוא גם מצלם את הנהג.
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 המועצה: ראש -דרור אלוני 

 הוא לא מצלם את הנהג, אלא רק את לוחית הזיהוי, והוא יכול לפתוח את בסיס הנתונים.

 

 אניק זבליק:

 מה קורה אם מישהו לא תושב הכפר? הוא לא פותח את השער.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו לא יודעים לטפל בזה כרגע, אולי ביציאה תהיה בקרה נוספת.

 

 אניק זבליק:

 ואם מישהו הזמין אורח בלילה? ורה בכניסה?ומה ק

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אז יהיה שם אדם, שיפתח את השער.

 

 :שי רז

 ואם מישהו רוצה לעבור דרכנו לנתניה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הוא יירשם, וזה יעכב אותו. תהיה פתיחה ידנית.

 

 עמירם אליאסף:

 כל הרכבים. יהיה פתוח כל הזמן. המטרה היא שיהיה תיעוד ורישום של

 

 אניק זבליק:

 אז זה לא מחליף בן אדם.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עוד לא החלטנו מה יהיה. במקום אחד בוודאות זה יבטל כוח אדם, כי מחצות רשפון סוגרים פיזית את 

 בבוקר הכול סגור פיזית, ורק יהיה לנו תיעוד. שש -חמש המעבר. לכן מחצות ועד 

 

 שי רז:

אם תתקבל החלטה לפתוח את הכפר, יהיה לך פחות תיעוד לגבי מי שנכנס ויצא. אבל אם יגנבו לי את 

 האוטו, הגנב יצא חופשי מהכפר.
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 עמירם אליאסף:

 גם ככה הוא יוצא חופשי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

פנים, על פי חברות שעומדות בתקן. ההערכה שלנו  ןלקחנו מחירונים מתוך מכרז שביצע המשרד לביטחו

זה מחייב העברת סיב אופטי מהמרכז המסחרי למשרדי המועצה, והעלות של  .₪ 480,000סביב שזה יהיה 

לכל הפרויקט. למרות שמדובר ברכש  ₪ 850,000בסך הכול אנחנו מבקשים  .₪ 183,000היא הסיב האופטי 

הפנים לקרוא לזה התקנה על תשתית, ולבצע את הכול מתב"ר. לכן והתקנה, יעל קיבלה את אישור משרד 

, בשלוש LPRלהתקנת שלוש מערכות  ₪ 850,000אנחנו מבקשים ממליאת המועצה לאשר תב"ר על סך 

 עמדות שונות: ברחוב הזורע, ברחוב החורש וברחוב הפרחים, לשיפור האבטחה בכפר שמריהו.

 יב.עמירם, יו"ר וועדת ביטחון, מתבקש להרח

 

 עמירם אליאסף:

 משה דיבר איתך לגבי החיבור של השדות ופינת הזורע עם הסיב האופטי? זה כולל את המחיר הזה?שאלה: 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה לא כלול במחיר הזה.

 

 עמירם אליאסף:

על התקציב הזה אנחנו רוצים לחבר את רחוב הנרקיסים בסיב אופטי.  .₪ 35,000אז אני מבקש להוסיף עוד 

 עד פינת הזורע. מהשדותהתוספת הזו מאפשרת לחבר 

 

 ש:"יועמ -עמי-שחר בן

 לאיזה צורך?

 

 עמירם אליאסף:

 כדי שנוכל לראות טוב יותר את המצלמות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המשמעות של זה היא לפתוח את רחוב הקוצר.

 

 עמירם אליאסף:

 משה יעשה את זה. אם העבודה לא תתבצע נחזיר את הסכום.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני אתמוך בך, אתה יכול לשכנע את חברי הוועדה?
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 אניק זבליק:

 איפה דרום הכפר בכל זה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 רחוב הוורדים יחובר לסיב אופטי.

 

 עמירם אליאסף:

 לצורך כך.עלות כספית כנדרש הנחה של הסיב האופטי תשפיע על איכות המצלמות. לכן אני מבקש להוסיף 

 

 :שי רז

 . 2020-2024על תחזוקה בין השנים  בסכום מסויםמופיע סעיף 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

חובות לשנים אנחנו רוצים לתקצב את האחזקה של המערכות האלה עד סוף חייהן, כדי שלא יישארו 

 הבאות. התב"ר הזה יישאר פתוח עם הסכום לאחזקה.

 

 אניק זבליק:

 עמירם, בשלב הראשון יהיו שלוש מצלמות ובהמשך הן יתוגברו?

 

 עמירם אליאסף:

יש בבית הספר, ברחוב הזורע וביציאה מרחוב החורש מצלמות שיצלמו את מי שיוצא ונכנס. אם נחליט 

י היום הם רושמים או לא רושמים. נוכל לקחת גם כוח אדם זול יותר, שרק להשאיר אנשים יש לזה יתרון, כ

 .₪ 200,000יעמוד ויהיה כהרתעה. זה מבטל את העמדה שנמצאת בבית הספר, וזה חיסכון של 

 אני בעד להביא את המכוניות שמפטרלות, לשים שם אורות ולחסוך עוד שומרים. 

ם סיב אופטי מהדרום, להוסיף עוד כסף כדי לחבר בסיב אנחנו מחברים עשבנוסף באותו התקציב, מאחר 

 אופטי מהרגבים עד למועצה.

 

 אניק זבליק:

 מה המשמעות של זה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הסיב האופטי מקשר בין המצלמות למחשבים.
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 עמירם אליאסף:

היום יש שידור רדיו,  פרסו סיב אופטי מהמצלמה עד לפה, וזה שיפר משמעותית את האיכות של המצלמות.

 והמטרה היא להחליף בסיב אופטי.

 

 סיגל זוז:

 למה יש סיב אופטי מהבריכה הנה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המים. יש עליו אנטנה ראשית. מגדלזו לא הבריכה, אלא 

 

 סיגל זוז:

 למה לא מטפלים ביציאה מדרך השדות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בלילה. 22:00-מנעשה שם עבודה רצינית. כרגע סגור הביוב, בבא העת, עם התקנת 

 

 עמירם אליאסף:

 .LPRבעתיד נשים שם גם 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כל הכניסה לכפר שמריהו מזרח לא מתכוננת.

 

 עמירם אליאסף:

 בוורדים, בשדות ואולי ברגבים. LPRבעתיד יהיה 

 

 :סיון אבנר

 התשתית, להציב אביזר קצה כזה או אחר זה לא מסובך.אחרי שנפתח את הראשונות ותונח 

 

 עמירם אליאסף:

ברגע שיפתחו את הכיכר, משה הבטיח לי שיהיה שם חיבור סיב אופטי לשדות. היום אין לנו תקציב, לכן 

 הלכנו על שלוש מצלמות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בכפר שמריהו.   LPRלהתקנת מערכות  אלף ש"ח 890של בגובה  תב"ר ראני מבקש לאש
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 החלטה

בכפר שמריהו, כולל  LPRלצורך התקנת מערכות על פי העלות הנדרשת פתיחת תב"ר פה אחד מאשרים 

 , כהצעתו של מר עמירם אליאסף.הזורערחוב פינת -שדות דרך ההחיבור של הסיב האופטי לעלות תוספת 

 

 

 01.12.2015ועד  03.11.2015עדכון על פעילות המועצה מיום 

 

 

 ראש המועצה: -אלוני דרור 

 הגיעה עוד משלחת מסין, הם מבקרים כאן באופן תדיר. 

 היה ביקור של מפקד פקע"ר, היה מרשים מאוד. לדעתי זה ממצב אותנו נכון.

עם הפיקוד של פיקוד העורף. הוצג לנו יפגשו השבוע מתקיים תרגיל של מחוז דן, ומחר כל ראשי הערים 

 ד פרטים יכול לפנות אלי.תרחיש ייחוס, מי שרוצה לקבל עו

 

 אייל זילברסון

בכפר, אני חושב שיהיה נכון הגדולה )שלושה ימים( שהייתה ולהפסקת החשמל  פיקוד מרכז בהמשך לביקור

גנרטורים לשעת חירום. לא חסרים פה בתים שיש להם גנרטורים חזקים, להם יש לבדוק למי מהתושבים 

ארבעה -סופו של דבר אם תהיה קטסטרופה במשך שלושה. בבשעת חירום ואפשר להשתמש בהם כעוגנים

וגנרטורים חזקים שמצויים אצל משפחות רבות  ימים, גם אם נעשה פה מרכז לחשמל עדיין נצטרך תגבור

 .ביישוב ויכולות לשמש כעתודה חיונית בחירום

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ם. אני לא פונה לבתים פרטיים. אנשים דיברנו בישיבה הקודמת על הוספה של מקורות אנרגיה חלופיי

 פרטיים שרוצים, יפנו אלינו.

 

 אייל זילברסון

שיהיה לנו מאגר אם , כדי לתושב להתנדב )מדובר בסה"כ ברשימות לשעת חירות( אני חושב שאפשר להציע

 משהו חלילה וחס.אסון או  קורה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ודות הכניסה של המתח לכפר שמריהו, על מנת שנוכל לראות כמה אני ביקשתי מחברת החשמל לקבל את נק

גנרטורים צריך כדי להניע את כל הכפר. מסתבר שאנחנו מחוברים בהרבה נקודות מפוזרות וזה מורכב. 

בדיוק עכשיו התחלף מנהל האזור, ועדיין לא פגשתי את ממלא המקום. אחד הדברים שאני רוצה לדבר 

ם לישוב. ככל הידוע לי אף תקלה לא הייתה בתוך הישוב, היא הייתה עליהם זה אספקת מתח בחירו

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
יין מס' ישיבה   28מליאה מן המנ

 1.12.2015מיום  

 
 28 מתוך 17 עמוד

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

באספקה בפריפריה. אם נדע לתת אנרגיה אלטרנטיבית מהפריפריה אלינו, יכול להיות ששווה לנו להשקיע 

 , ונדע שיש לנו חשמל גם במצב שבו הרשת קורסת.₪מיליון  2

ם והמהנדס, וזה ייקח עוד זמן. אבל אני חושב זו עבודת מטה מורכבת, אני מקדם אותה ביחד עם משה שוה

 שהביקור הציף את הדברים.

 

 אייל זילברסון:

, כלומר אני עדיין חושב שצריך לעשות רשימה של בתים כאלה, גם של אנשים שצריכים חמצן וכדומה

 . לחשמל "מציל חיים"

 

 אניק זבליק:

 הממ"דים. זה רעיון לא רע.זה כמו שמיפינו בזמנו בעלי ממ"דים שאירחו את חסרי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נבדוק את זה.

 

 טקס יפה לחלוקת ספרי תורה לכיתות ב'.בבית הכנסת ערכנו 

 

  היה כנס של עיצוב עתיד:

פחות סולידריות, וזה עשוי להשפיע בטווח הארוך על הרבה ספה הרגישו שיש שינוי בקהילה ואיילה, ליטל ויו

נים בהם. הן רצו לשאול את הציבור מה הם חושבים שצריך לעשות. הוזמנו אנשים ערכים שאנחנו מאמי

מכפר שמריהו ורשפון, והגיעה גם תושבת של גליל ים. בהנחיה של יועץ ארגוני שזה תחום התמחותו, ניסינו 

 לגבש כל מיני רעיונות. כל הרעיונות הלכו לכיוון של הדור הצעיר.

 

 אניק זבליק:

 הבוגרת. הא אישית של האוכלוסיידיברו גם על דוגמ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שאמרו שאין סיכוי, אבל אני כן מאמין שיש סיכוי. אם לא נעשה שום  אנשיםבעיניי היה מעניין. ניגשו אלי 

 פעילות בוודאי שלא יהיה סיכוי.

שנים. יש לה  50או  30מוסכם על כולם שאנחנו עדים לתמורות בקהילה, זו לא הקהילה שהייתה פה לפני 

איכותית. במצבי קיצון יש הירתמות ועזרה. נכון שהיא יותר מסתגרת  האת הייחוד שלה, לדעתי זו אוכלוסיי

 בשגרה. זה נכון שהקבוצות והמעגלים הם אחרים, אבל בישוב יש היום יותר תושבים.

ערכתי בכל הארץ, אנחנו אנחנו מבקשים לנהל את השינוי ולא להיגרר אחריו. אם השינוי שמתחולל הוא מ

רוצים לנסות ולהשפיע עליו. אנחנו עוסקים באופי של קהילה, ואנחנו לא נכנסים לבתים פרטיים ולאמונות 

פרטיות. כל אחד בתוך ביתו יכול לנהוג כפי שהוא רוצה. העיסוק שלנו הוא איך אנחנו רוצים לראות את 

 הקהילה, מבלי לפגוע בצנעת הפרט.
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 ידי כל קבוצות החשיבה היה השקעה בחברת נעורים, יותר מגובשת ומחויבת לקהילה.הכיוון שהסתמן על 

 

 סיגל זוז:

 נעורים או ילדים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 י"ב.-נעורים. דיברו על כיתות ז'

תוכנן מראש עוד מפגש אחד, יכול להיות שנעשה עוד שניים. הסמכנו שנרחיב את המפגש השני, ונביא אליו 

אנשים צעירים יותר, אם קבוצת הנעורים תרצה היא תבוא גם. אני אנסה לפעול לפנות אליהם באופן גם 

 אישי, אני יודע שכולם עסוקים מאוד ויש להם מעט זמן לעסוק בעולם המבוגרים.

במקביל, אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת שקיימנו על התקציב של חינוך בשרון, שיש לנו בעיה קשה של 

ל מסגרות של בני הנעורים. אנחנו חייבים למצוא דרך אחרת לאתגר אותם. אנחנו לא מצליחים נטישה ש

להגיע ללבבותיהם ולאתגר אותם מספיק, אנחנו זקוקים לזה, והם זקוקים לזה גם כן. אנחנו צריכים למצוא 

 כל דרך בשביל להגיע אליהם, ושירצו להיות איתנו, ולא ירצו לברוח ולהסתתר מאיתנו.

 

 ירם אליאסף:עמ

אני נזכר בעצמי לפני הרבה שנים, בתור צעיר. נושא הקהילה לא עניין אותנו. ואני מחויב לקהילה, הייתי 

מדריך בצופים. בתחושה שלי, זה מגיע יותר מהחששות של ההורים, או גישה שאם יש בעיות אז שהמועצה 

אפשר לדבר על זה, וזה בסדר גמור.  תנסה לפתור. אנחנו הולכים למצב שלדעתי, לא נצליח להרים את זה.

 ים, הם יזכרו את זה במשך כל השנה, נעשה אירועים חד פעמיים.אבל בואו נארגן מסיבה אחת או שתי

  

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני לא בא לשמח אותם. להורים שלהם יש כסף כדי לשלוח אותם לבלות. אני רוצה ליצור כאן אתגר שהוא 

 לצרכים של הקהילה.אתגר שמתאים 

 

 עמירם אליאסף:

 אני לא מבין מה אתם רוצים לעשות.

 

 סיגל זוז:

אני מסכימה איתך לחלוטין. בעיניי, הדבר היחיד שיכול להביא נוער כזה ולייצר לו קשר, זה לא אם נעשה 

ול. זה גיל לו פעולות שיקשרו אותו. כי הוא לא רוצה את הפעולות שלנו, יותר מעניין אותו לצאת לעולם הגד

 שהם יוצאים וחוזרים אחר כך, וכמו שאתה אומר, זה בסדר. אנחנו לא צריכים להחזיק אותם.

אבל יכול להיות שאפשר למצוא דברים שיקשרו אותם אלינו, בדברים שיהיו טובים גם לנו. אני לא משוכנעת 

הם יתנדבו בכפר שמריהו. זה. למשל הפעילות ההתנדבותית שהם חייבים לעשות בתיכון, בואו נגרום לזה שב

הועלתה הצעה להפוך אותם לעתודה של יחידת החילוץ וההצלה. דברים שיכולים לעניין אותם, ויכולים 

היו בקהילה הזו ים שלי לא לתת לנו תועלת. פה אני חושבת שיש לנו סיכוי להביא אותם. אני יודעת שהילד
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ה עניין אותם. לדעתי הסיכוי הוא לתת להם דברים הם היו פעילים בנוער העבודה בהרצליה, כי זאבל  בכלל,

 שיהיו מעניינים ורלוונטיים. לגבי כל השאר, אני מסכימה.

 

 סיון אבנרי:

כאן מישהי שאני אני מסכים עם זה שהתיכוניסטים באופן נקודתי לא מעוניינים להיות פה. אני פגשתי 

ילדים יותר גדולים אז אתם מכירים את  אחרי שהיא ברחה מפה והגיעה ללמוד בתל אביב, ולכם יש מכיר,

 זה.

אבל אני רוצה להאיר שתי זוויות שמטרידות אותי יותר מכל, גם מהמקרה הפרטי שלי. בסופו של דבר בכל 

שאנחנו פוגשים בשכב"ג בצופים, והם יותר מחוברים לקהילה. להם אנחנו נותנים יותר,  30%-שכבה יש כ

שני סקטורים. הראשון אלה האחוזים הבודדים שעלולים ללכת לגמרי ומסוגלים להגיע אליהם. אני מכוון ל

לאיבוד. כיוון שחלקם לא ילמדו בחוף השרון, אנחנו כרשות וכקהילה לא רואים אותם. דיברנו הרבה על 

התנהגויות סיכוניות. אני רוצה להציע לאלה שלא חברים באף פעילות, משהו אחר פה. בהרבה ישובים 

, הקן של התנועה או מועדון הנוער מצליחים לשמור את הגילאים האלה מאוד שדומים לקהילה שלנו

י'. בשביל זה אנחנו -י"ב. אני עסוק יותר בשכבות ז'-פעילים. בתיכון הם בורחים, ואני לא עסוק בשכבות י"א

 ו', כדי להכניס אותם לאיזושהי תחושת שייכות וקהילתיות. דיברנו-צריכים לתפוס אותם כבר בכיתות ד'

שנה אחורה היו כל מיני מופעים  15-20על זה בהמון רבדים, על הנושא של מסורות קהילתיות. לפני 

השנים האחרונות אנחנו רואים את  10-קהילתיים, ומסורות שהצליחו להפגיש את הקהילה. אני חושב שב

הילדים  זה פחות ופחות. אגב, ברשפון יש פריחה סביב נושא הקהילה. יש מתחם חדש שנבנה, וכמות

 אני מוקסם. -והאנשים שמסתובבים בו אחר הצהריים

 

 עמירם אליאסף:

הילדים  רה;כשעסקתי בחינוך, הבנתי שהטפות ודיבורים זה לא הדבר. דוגמא אישית, בלי לדבר, זה מה שקו

 מחקים את ההורים. אני חושב שקהל היעד שלנו הוא בכלל לא זה, אלא קהל ההורים. 

 

 אניק זבליק:

 גם אני חושבת כך.בראבו, 

 

 עמירם אליאסף:

אם להורים המבוגרים יהיה אכפת מהקהילה, זה מקרין לילדים. זו תחושתי. למרות שהילדים אומרים 

 שלא אכפת להם מהמבוגרים, הם עדיין מסתכלים עליהם. 

 אני חושב שצריך להשקיע הרבה מחשבה, לוותר על ההטפות ולחפש דרכים עקיפות. אני למשל זוכר בתור

ילד, את מסיבות הפורים של המבוגרים בכלל. בואו נטפל במבוגרים, ניתן להם את מה שאנחנו נותנים להם 

 וכל השאר יסתדר בתנועה.
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 אניק זבליק:

אני מתחברת לדברים של עמירם. אנחנו מדברים על חיבור של הנוער לקהילה, אבל לאיזו קהילה? יש פה 

וצות שכן דיברו על דוגמא אישית. שקודם כל קהילה משתפת, סימן שאלה סביב נושא הקהילה. היו קב

כשמתחילה מאיזשהו מודל. והמודל הוא לייצר איזושהי מסורת קהילתית. יום העצמאות היום זו לא 

מספיק מסורת, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מגבשים את הקהילה הבוגרת. ואז הנוער והילדים יצמחו 

שאנחנו רואים ברשפון זו המראה של הצורך הזה. היום החברות הולכות  לתוך קהילה יותר מגובשת. מה

מועדון הספורט, מרכז  -לכיוונים קהילתיים, ויש געגוע לזה. לכן דיברתי על רתימת המשאבים שיש לנו בכפר

וייל. לחלק לכמה אירועי שיא, או לעוד אירוע שיא אחד. דיברתי בזמנו על מסיבת פתיחת קיץ בוועדת 

שתהיה קודם כל למבוגרים. אנחנו נייצר מודל  , כמו עם עינת שרוף וכדו',עבריתפתיחת קיץ מסיבה קהילה. 

או איזושהי קבוצה, והגיבוש הבוגר יביא את הגיבוש הצעיר ולא להיפך. אנחנו תולים את יהבנו על הנוער, 

 בשגרה. אבל לא יהיה קיבוץ של נוער אם אנחנו כמבוגרים לא נהיה קצת יותר סולידריים גם

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני בעד כל הדברים.

 

 אניק זבליק:

 ברור, אלה מסלולים מקבילים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עמירם, התרבות השתנתה. אנחנו נהנים להסתכל בנוסטלגיה על הדברים שהיו, והם לא היו בדיוק ככה. גם 

גר הנכון כדי ליצור את האיזון, ואני חושב שקהילה אז היו בעיות וקשיים. אנחנו צריכים לחפש את האת

סולידרית היא ערך. איך עושים את זה? כנראה שאין דרך אחת. אני חושב שלמצוא חבורת הורים מגויסת, 

 מגויסים, כי הם שחוקים.  40זה תנאי להצלחה. יחד עם זה, אי אפשר לעבוד כל הזמן על אותם 

 

 עמירם אליאסף:

 ינטרנט, דרך הפייסבוק.יש את הקהילה דרך הא

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש המון לייקים, רובם בכלל לא מכפר שמריהו.

 

 סיגל זוז:

אני חושבת שיש המון פעילויות. זו לא בדיוק הקהילה שעליה חלמתי בלילה, יש השתנות ומרגישים אותה. 

 העלינו כמה רעיונות.אפשר לנסות לעשות דברים, ודווקא בישיבת וועדת תרבות האחרונה 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

חינוך בשרון, זה ליצור עוד מרכז פעילות אטרקטיבי במרכז דירקטוריון מה שעלה בדיון שקיימנו היום עם 

הישוב שיאפשר להורים וילדים להגיע ביחד. אני מזכיר לכם איזו אטרקציה גדולה היה גן הנוטע כשפתחנו 

נגבש רעיון. דובר על הרחבת הפעילות של מועדון הספורט לקהל  אותו. אנחנו נשב עם המהנדס ועם משה,

רחב יותר, במגוון פעילויות. לאו דווקא פעילויות של אנשים שמגיעים לשחות או לחדר הכושר. לעשות 

 רכיבה על אופניים למשל, משחקי כדורסל משותפים. יש כל מיני רעיונות, הכול עולה כסף.

 

 אייל זילברסון:

ים יותר קהילה זה מבורך. אבל אני חושב שכפר שמריהו הוא ישוב מאוד קהילתי, אני לא זה שאנחנו רוצ

 כאלה בארץ. אני שמח שאנחנו רוצים עוד ואנחנו חושבים על פתרונות.קהילתיים חושב שיש עוד מקומות 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כולנו אומרים את אותו הדבר.

 

 אניק זבליק:

ופפות קהילתית. יש לנו אחלה מרכז תרבות, אבל היום הוא יותר מרכז תרבות אני חושבת שיש קצת התר

ופחות מרכז קהילה. אני מדברת על התמהיל של זה. מגיעים אלי אנשים שרצו ליזום פעילויות במרכז 

התרבות הקהילתי שלנו, ולא מצליחים ליזום פעילויות לטובת הקהילה, כי המרכז עמוס מאוד עם פעילויות 

 אחרות. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 להכניס את הדברים לפרופורציות, יש מקרה אחד או שניים כאלה.

 

 אניק זבליק:

אני אומרת את זה בזהירות רבה. זה לא נאמר כהתקפה או שיפוטיות, אבל אנחנו יכולים לעשות סוג של 

 רביזיה בהקצאת המשאבים שלנו בתמהיל הקהילתי. אנחנו צריכים לבדוק את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כולם אומרים את אותם הדברים.

 16:00מרכז וייל עבר תהליך מדהים בנושא של שירות לקהילה, יש פעילות חוגית עשירה מאוד. בין השעות 

מגרש החניה  -הרבה ילדים, הרבה הורים וגם סבים וסבתאות שמחכים   יש פעילות אינטנסיבית, 22:00-ל

 השלישי חוגג כאן, גם באודיטוריום וגם בבית סניור. יש המון פעילות.מלא לחלוטין. הגיל 

שנים,  8-10משפחות בעוד  300יחד עם זה יש לנו אחריות לחזות את העתיד. הישוב יגדל, ואנחנו נקלוט עוד 

וצריך לראות איך אנחנו מאתגרים אותם. אנחנו רוצים ליצור מאסה קריטית של משתמשים, אז צריך 

 לעסוק בזה ולחשוב מחוץ לקופסא. 
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 שונות

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

דירקטוריון של החברה העירונית לחינוך. זו פעם ראשונה שקיימנו את הדיון ישיבת  17:00-היום בקיימנו 

הזה ללא נציגי בית הספק וגני הילדים. זה היה דיון עומק שעסק ברזולוציות ניהוליות בתוך בית הספר. בין 

ל בית הספר אמור . לאחר שמנה2016היתר על רקע הכוונה להחליף את מנהל בית הספר ביוזמתו, בקיץ 

שעות עבודה, ועשה עבודה מצוינת. אנחנו רוצים שלמנהל או המנהלת שייכנסו לתפקיד תהיה דרך  20לסיים 

סוגה ומוכנה מבחינה ניהולית וארגונית. נעמיד לרשות החברה העירונית את כל התשתיות, לראות שהנהלים 

ו נעזור להכין את זה. אישרנו גם את תקציב הכספיים יאפשרו כניסה על פי אמות מידה אוניברסליות. אנחנ

 החברה העירונית לחינוך.

 

 אייל זילברסון:

 2017 תוכנית עבודה

, תעבירו לנו את תוכנית העבודה מראש, כדי שנוכל לעבור עליה. וגם נתונים 2017אני מבקש שבדיון תקציב 

 נייר. להדפיס על שלא ניתן היה לראות בבירור ולכן מציע מספריים כמו שראינו

 

 גזברית: -יעל לוי

 להעביר אליכם הביתה את המצגות?

 

 אייל זילברסון:

 כן, כדי שנהיה יותר ענייניים בדיון.

 מגרשים למכירה בבית הספר האמריקאי

בהמשך לאותו דיון על תוכנית העבודה, נאמר שם על ידי פנינה שהיא צופה שתהיה מצוקה של שטחים 

מחברי המועצה והמליאה, יש שני מגרשים של בית הספר האמריקאי אולי ציבוריים בעתיד. אני מבקש שוב 

בכל זאת כפי שהצעתי בעבר, לשמור על המגרשים האלה כשטח ציבורי ולא למכור אותם. אפשר למצוא 

מקורות אחרים למימון התשתיות. הכפר יצטרך את המגרשים האלה. זו דעתי, ופנינה אישרה את הדברים 

 במצגת שלה.

 

 ליאסף:עמירם א

 אז מה עושים? -ואם אתה תרד בתזרים פתאום כשיש בעיה 

 

 אייל זילברסון:

 אז בואו נחכה שתהיה בעיה.
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דבר נוסף, תוכנית האב הוגשה להרצליה. אני זוכר שקיימנו פה דיון, והיו הערות על תוכנית  - תוכנית אב

לפי שהיא תוגש. מסתבר שזה האב. אמרתם שתתקנו את ההערות, ואני חשבתי שתציגו לנו את תוכנית האב 

 לא מה שקרה, אבל אנחנו נשמח לראות מה אושר והוגש להרצליה. 

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 ונעביר אליכם. התיקונים שלכם הוטמעו. על סי.די נכין את הסט

 

 אייל זילברסון:

 מזהירות.ראיתי את המיצ"ב לפני שיצא הפרוטוקול של וועדת החינוך. הבנתי שהתוצאות לא היו 

 

  ראש המועצה: -דרור אלוני 

 למה הכוונה?

באקלים הכי גבוהים, באנגלית היינו מאוד גבוהים. ובשני המקצועות האחרים היינו כמו הממוצע הארצי. 

הסוציו אקונומי של כפר שמריהו, רשפון וגליל ים, ולהשקעה שאנחנו משקיעים, שביחס לדרוג  טענתי היא

 קצוע אחד אנחנו נהיה כמו הממוצע הארצי.אין שום היגיון שאפילו במ

 

 אייל זילברסון:

 אנחנו מסכימים איתך.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דעתי הועברה למנהל בית הספר.

 

 אייל זילברסון:

 מה עושים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כרגע אין מה לעשות.

 

 אניק זבליק:

באוכלוסייה כמו של כפר שמריהו. החוכמה נמדדת זה לא חוכמה להיות טובים באקלים או באנגלית 

 במקומות אחרים.

 

  אייל זילברסון:

 דיור בר השגה –הטבות לתושבי כפר שמריהו בדיור 

קשור למנהל. ההציבורי וכנית במזרח הן של המנהל, והדיון נושא נוסף. מאחר וחלק מהאדמות פה של הת

חדשה בצמוד לכפר שמריהו וחלק מהאדמות החקלאיות שלנו  בהרצליה במזרח תהיה שכונהמאחר ש
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מהדירות בפרויקטים שלו יהיו  30%-, וגם הייתה כתבה גדולה על כך שראש העיר הצהיר שישמשו למייזם

לתושבי הרצליה. אני חושב שבהמשך ליחסים הטובים שלך עם ראש העיר, שגם תושבי כפר מיועדים רק 

יש שני סוגים של מכרזים, למעשה . למכרז ו תושבי הרצליה יוכלו לגשתשמריהו שיעמדו בקריטריונים כמ

. הייתי הולשמר אוכלוסיי להחזיר כדייש מכרז שהוא כלל ארצי ויש מכרז שאותה רשות מקומית עושה 

יוכלו להשתתף במכרז הגרים בכפר,  שמח שתושבי כפר שמריהו שירצו לגור בהרצליה קרוב להורים שלהם

אחוז מסוים מאצלנו יוכלו להשתתף ולפיכך  . שגםשיהיו, אני לא יודע מה הקריטריונים הזה. באותם תנאים

 . זה שווה לכולם.שישמרו לנו מכסה מסוימת

 

 אניק זבליק:

 רעיון מצוין. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יכול להיות שזה יהיה יותר רלוונטי לתוכנית של צפון הרצליה, שמתבססת על הפארק  .את זה אני אבדוק

 של כפר שמריהו.

 

 אייל זילברסון:

 לזה התכוונתי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אז בזה לא תהיה בעיה. אגב, היום בדרך מקרה הסתבר שבמתחם אפולוניה הכניסו את כפר שמריהו לקו 

ולא לידנו. יכול להיות  2כמובן שנתנגד לזה, הקו הכחול צריך לעבור מעבר לכביש הכחול של התוכנית. 

 שמדובר בטעות.

 

 אייל זילברסון:

 מתחם מרכז לתושב )גני ילדים(

היה כאן, והוצג המתחם של קרן היסוד. אני לא יודע אם זו תוכנית ראשונית להמחשה,  העורףפיקוד  מפקד

או שזה כבר משהו שעבדו עליו. השאלה אם התוכנית הזו היא בשלבים מתקדמים? כי יש לי התייחסויות 

 למה שהוצג.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מוזמן כמובן להתייחס, ונציג את זה עוד התוכנית הזו הוצגה לוועדה המקומית ופורסמה להקלות. אתה 

 פעם.

 

 מהנדס: -פארס דאהר

 זה הוצג פה פעמיים. מרכז השירות לאזרח?
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 אייל זילברסון:

 זה הוצג כמבנה, אבל לא צמוד למתחם.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הכול הוצג. 

 תגיע למזכירות ביום ראשון בבוקר, תסתכל ותעיר את ההערות שלך.

 

 רסון:אייל זילב

 םחינוך חטיבת ביניי

אני רוצה להניף שוב דגל אדום, אין פה משהו אישי. אני חושב שיש מגמה ברורה מאוד של תושבי הכפר 

 לגבי חטיבת הביניים. יש נהירה להרצליה, זה עובדתי גם מבחינה מספרית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה אתה אומר פה?

 

 אייל זילברסון:

 בואו ניתן גיבוי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כל אחד יבחר לאן שהוא רוצה ללכת.

 

 אייל זילברסון:

היום לפי דעתי רוב האנשים שהולכים לחוף השרון, בוחרים את זה ? ₪ 300,000-למה אנחנו צריכים לממן ב

משיקולי נוחות כי יש להם הסעה ליד הבית. אני לא חושב שתושבי כפר שמריהו צריכים לבחור את בית 

 הספר בגלל טעמי נוחות. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

האזורית חוף השרון על איכות  שנים, טרם היותי ראש מועצה, קיימנו משא ומתן עם המועצה 11לפני 

מסגרות חינוכיות. ישבו חכמי המועצה ודנו לעומק, והכוונה הייתה ליצור מאסה קריטית לבית הספר 

היסודי שלנו, כי משרד החינוך רצה לסגור את בית הספר שלנו. אנחנו עשינו מעשה, ותוך שנתיים הגדלנו 

וף השרון, שלא נחתם אגב כי הם סירבו לחתום את מספר התלמידים בבית הספר. זה בזכות ההסכם עם ח

עליו. עכשיו אנחנו לא יכולים בצורה בוטה לבעוט בזה. בואו ניתן לחיים לנהוג על פי דרכם, וכל אחד יבחר 

לעשות מה שהוא רוצה. בהסכם שלנו עם משרד החינוך, בית ספר ההמשך שלנו הוא חוף השרון. מה אכפת 

 לך?
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 אייל זילברסון:

בבתי הספר האחרים באזור, מראים שהציונים במקום אחד הם איקס, ולא מראים את הציונים אכפת לי ש

 שהם גם טובים מאד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בית החינוך חוף השרון הוא מהמובילים בארץ בהישגים לבגרות.

 

 אייל זילברסון:

 ., גם הם מובילים בארץהרצליהבתי ספר בנתונים של כאן יש לי 

 

 אניק זבליק:

 אבל שניהם טובים, למה זה מפריע לך?

 

 אייל זילברסון:

 .לכל בתי הספר באזור, שהילדים/הורים יחליטובואו ניתן במה גם 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הורים מגיעים אלי, לא אמרתי לאף אחד לא ללכת. אבל היום ילדים רוצים לחזור לחוף השרון, ואין להם 

 מקום.

 

 :אניק זבליק

יש גם מגמה של 'רצח אופי' לבית הספר בחוף השרון, וזה לא נכון. זה בית ספר מצוין, ולכל אחד יש את 

 החוויה האישית שלו. מה אכפת לך אם למישהו יש שיקול של הסעות, ולתושב אחר יש שיקול של ימי שישי?

 

 סיון אבנרי:

מובהק, בשונה מהתיכון, שאת חטיבת  אני לא יודע עד כמה נגענו בזה פה, אבל כרשות יש לנו אינטרס

הביניים הילדים שלנו כן יבלו בחוף השרון. מהסיבה הפשוטה ששם יש לנו יותר יכולת להשפיע, אנחנו 

יושבים שם בוועד ההורים המרכזי ואנחנו בעלי משקל משמעותי. לי יש אינטרס ברור שהילדים שלי ילכו 

 ללמוד בחוף השרון.

 

 אייל זילברסון:

 בטוח שהילדים שלך ילכו ללמוד שם.לא אני 

 

 אניק זבליק:

 מהניסיון שלי כולם מצוינים והכול בסדר.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 וכולם טובים. יש פה אופנות, ויש דעות קדומות.צריך להבין ש

 

 סיגל זוז:

 אי אפשר להילחם באופנות האלה. כל שנה יש אופנה חדשה, צריך לזרום עם זה.

 

 ראש המועצה: - דרור אלוני

 יש שונות נוספות?

 

 אייל זילברסון:

 שיוצא החוצה לכיוון הכביש. בצד הצפוניהמגרשים  בדרך הדקלים יש שער באחד 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עכשיו ראית את זה?  זו תקלה.

 

 אייל זילברסון:

 לפני חודש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כבר סידרנו את זה.

 

 

 למניעת רעש בנושא זיקוקי דינורחוק עזר 

 

 

בחודש שעבר אישרנו תיקון לחוק עזר למניעת רעש. המשרד להגנת הסביבה התייחס להצעה שלנו וביקש 

 להכניס תיקון קטן, שבעיניי הוא תיקון מתאים.

 

 :מעוז אביבעו"ד 

אנחנו אמרו שיהיו שמונה אירועים שבהם יהיה מותר לעשות זיקוקי דינור, ועוד אירועים נוספים לפי שיקול 

דעת המועצה ואישור ראש המועצה. המשרד להגנת הסביבה אמרו שהם לא יכולים לאשר לפי שיקול דעת 

העזר, ועוד ארבעה  מספר בלתי מוגבל של אירועים. אני מאשר שזה יהיה שמונת האירועים שציינתם בחוק

 דעת.שיהיו לפי שיקול 

 הסעיף מאושר. -באין מתנגדים 
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 החלטה

 .בנושא זיקוקי דינור תיקון לחוק העזר למניעת רעשפה אחד מאשרים 

 .בסמכות המועצה לאשר עד ארבעה אירועים נוספים בשנה בהם יופעלו זיקוקי דינור 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בזאת את הישיבה.אני מודה לכולם ונועל 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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