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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  31מיום .01.03.2016
 ספורטאים צעירים מצטיינים
 תזרים המזומנים – הצגת תחזית ודיון.
 התחדשות בית הספר – דיון ואישור תב"ר לשש כיתות.
 דוח כספי לרבעון  4לשנת  – 2015עדכון מפי גזברית המועצה.
 אישור המלצות וועדת תמיכות לשנת .2016
 חוק העזר לשמירה – דיון ואישור.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  01.03.2016ועד .05.04.2016
 שונות:
 חסימת הכביש במערבת בטון  -תיאום עבודה; גנים/מגרשים לבניית גנים; הרמת כוסית  -בקשתו של סיון אבנרי; -אופניים על הכביש;
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

ספורטאים צעירים מצטיינים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעשור האחרון אנו מטפחים במסגרות החינוך את הספורט ,על גווניו וענפיו .יש הצלחות של ספורטאים
צעירים הראויים להערכה ולציון .לפני חודש בירכנו את ירין מנגד אשר לקח מקום ראשון בארץ בג'ודו עד
גיל  .21עכשיו נציין חמישה ספורטאים שכל אחד מהם הוא מחונן ומצליח בתחומו .השניים הראשונים ,גור
שטילמן ומישל מאייר נמצאים כאן אתנו .רוני ,איה ואשלי תגענה בשבוע הבא .אנחנו רוצים לעודד את
הספורט בכלל ואת המצוינות בפרט ,ולהעניק לכל אחד הוקרה מיוחדת.
קודם כל מישל ,אנחנו רוצים להעניק לך תעודה על הצטיינותך בהתעמלות אומנותית ,בשם המועצה
המקומית כפר שמריהו אבקש לברך על הישגייך הרצופים בספורט במקצוע התעלמות אומנותית .הישגייך
נובעים מיכולת אישית ,מכושר התמדה ,אימון נכון וליווי המשפחה .אנו גאים בהישגייך ומאחלים לך המשך
פורה ומוצלח.
עכשיו גור ,שהוא רב תכל יתי .בשם המועצה המקומית כפר שמריהו אבקש לברך על הישגיך הרצופים
בספורט במקצועות הטריאתלון ואתלטיקה קלה .מי שלא יודע ,גור ,בכל התחרויות של בית הספר ,מסמן
את המקומות הראשונים מול בתי ספר אחרים באזור -הרצליה ,חוף השרון .תמיד גור בראש הרשימה,
ואנחנו מאוד גאים ע ל כך .הישגך נובעים מיכולת אישית ,מכושר התמדה ,מאימון נכון וליווי המשפחה.
אנחנו גאים בהישגיך ומאחלים לך המשך פורה ומוצלח.
תודה רבה לכם ובהצלחה.

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  31מיום 01.03.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
היו כמה הערות של אייל ואניק והן הוטמעו .אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ,יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פרוטוקול מס'  31מיום .1.3.16
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אניק זבליק:
יש לי הערה על הפרוטוקול בנושא הכרטיסים לעובדי בית וייל .זה חשוב ,כי זה משהו שאתה הכנסת-
שהכרטיסים הם לא הטבה אישית אלא הם ניתנים לעובדי בית וייל וזה לא היה רשום ככה.
יעל לוי -גזברית:
אני מקבלת את ההערה שלך ,הטמעתי אותה אך שכחתי לציין זאת.

תזרים המזומנים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בישיבה הבאה נזמין את הכלכלן אהוד חסון שיעבור איתנו על תזרים המזומנים בצורה מפורטת ,כשנהיה
כל חברי המליאה כאן.

התחדשות בית הספר – דיון ואישור תב"ר לשש כיתות

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעל ,פארס ואני נסענו ונפגשנו במשרד החינוך עם מנהל מנהל פיתוח כדי לראות מה אנחנו צפויים לקבל
וכמה .לאור תוכניות ההתרחבות של כפר שמריהו אישרו לנו פרוגרמה של בית ספר עם  18כיתות .אבל בשלב
ראשון בנתונים הקיימים ,בית הספר עומד בתקן של  12כיתות ,ולכן השלב הראשון שאישרו לנו הוא להחליף
את חמשת המבנים היבילים ,שהם לא תקניים ,בשש כיתות חדשות .העלות הכוללת מבחינת תקציבי משרד
החינוך זה כ 4-מיליון  .₪גיבשנו תוכנית ,ואני מקווה שבספטמבר  2017נוכל לפתוח שש כיתות חדשות .זה
לוח זמנים מאוד צפוף ,אבל מאחר ואנחנו לא נפנה את המבנים היבילים עד שלא נחנוך את הכיתות ,גם
איחור של חודש יאפשר לנו לפתוח שנת לימודים.
עלויות :לפי ההמלצה של חברי ההנהלה ,החלטנו לכלול בתב"ר את כל הפעילות כולל ההצטיידות ,על מנת
שלא תהיה גלישה לתב"רים נוספים .הבקשה היא לאשר תב"ר בגובה של  ₪ 12,200,000לפי הפירוט
ששלחתי לכם אתמול בדואר אלקטרוני.
מבחינה תזרימית ,אנחנו מעריכים שנוציא השנה כ 4-מיליון  ,₪אולי קצת פחות ,תלוי מתי יתחילו לבנות.
ב 2017-נוציא את היתרה ,וב 2017-נקבל ממשרד החינוך את  4מיליון השקלים שיעמידו לרשותנו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אני מבקש לאשר את התב"ר בגובה .₪ 12,200,000
אניק זבליק:
אחרי זה יהיה תב"ר נוסף לשש כיתות נוספות?
פארס דאהר -מהנדס:
כן ,זה שלב ב'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כרגע לפי לוח הזמנים הזה ,נצטרך בעוד שנתיים או שלוש ובהתאם לתוכניות ההתפתחות של הישוב ,לאשר
את התב"ר הבא לעוד שש כיתות.
אייל זילברסון:
שש הכיתות האלה נבנות בכיוון דרום מזרח?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לאורך רחוב הפרחים ,בין גני הילדים למגרש הכדורסל.
שי רז:
זאת אומרת שזה לא יפריע לפעילות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא יפריע.
אניק זבליק:
יהיו שתי קומות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
אייל זילברסון:
בזמנו דיברת על זה שבשלב א' בפרויקט מכין גם תשתיות או קומפוננטים שישרתו את שלב ב' ושלב ג' .אני
צודק?
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה כולל תשתיות ביוב ,מים ,ניקוז ,פיתוח קרקע .רק ביוב ,מים וניקוז יהיו פיתוח של כל השטח ויתנו פתרון
לכל בית הספר.
אייל זילברסון:
בתב"ר הזה כבר יושבים קומפוננטים לשלב ב?'
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המתחם הזה יחובר בשלב ראשון למערכת הביוב של רשפון ,כי הביוב שלנו עוד לא יהיה מוכן.
אניק זבליק:
הקומפלקס החדש של אשכול הגנים מחובר לרשפון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן .לכן שתי מערכות הביוב יחוברו לביוב של רשפון.
אייל זילברסון:
הבאים יחוברו לרח' התפוזים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
פארס דאהר -מהנדס:
התכנון המפורט ,היות שקו הביוב שיורד משביל התפוזים לנוף ים כבר מוכן ,בבנייה של שלב ב' אנחנו כבר
נעשה את כל ההכנות לעתיד כדי שלא נצטרך לעשות עבודת תשתית .אבל במקביל יהיה גם את החיבור
הזמני לרשפון.
אייל זילברסון:
חלק מ 12-המיליון אנחנו אמורים לקבל משהו ממפעל הפיס?
פארס דאהר -מהנדס:
לא ,רק קצת יותר מ 4-מיליון  ₪ממשרד החינוך.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אייל זילברסון:
זה מופיע בתזרים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוספנו עכשיו.
אייל זילברסון:
בתכנון של שלב ב' ב ,2019-מופיעה השתתפות של  2מיליון  ₪בלבד ממשרד החינוך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו לא יודעים בוודאות  .הכול תלוי בכשירות של בית הספר הקיים .בסקר מצב קיים שעשו לכיתות
הקיימות הם אמרו שהן כאילו עוד כשירות .בעוד שנתיים כשנזמין סקר ,לדעתי הן כבר לא יהיו כשירות.
פארס דאהר -מהנדס:
נושא הפרוגרמה מאוד גמיש .גם לנו בשלב א' היה מאושר בהתחלה  497מטר ,היום זה  .772הדברים הם
דינמיים עם משרד החינוך.
אייל זילברסון:
לנסות להבין מה הכללים .האם אושר עד עכשיו  12ואנחנו מצפים שיאושרו ?18
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אושרו  18לתכנון ,לא לבניה .אושר בית ספר של  18כיתות .כרגע לפי תקן משרד החינוך אנחנו רשאים
להחזיק בתקן ל 12-כיתות .לפי טענתם התשתית הקיימת בבית הספר יכולה לתת  12כיתות.
פארס דאהר -מהנדס:
התקצוב יהיה לפי  12כיתות ולא לפי .18
אייל זילברסון:
לכן בסיבוב הבא אנחנו מעריכים את זה ב?50%-
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .כשאנחנו נגיע למשא ומתן עם משרד החינוך בעוד שנתיים או שלוש לתקצוב ,נצטרך להראות להם מה
גודל האוכלוסייה ,מה פוטנציאל הילדים ,האם יש פוטנציאל ל 14 ,13-או  15כיתות .כרגע הפוטנציאל הוא
ל 12-כיתות .לפי זה הם ראויים .אם הפוטנציאל יגדל ,יוסיפו את ההפרש.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
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אייל זילברסון:
ניסיתי להבין למה אומדים את ההשתתפות של משרד החינוך בשלב הבא ב 2-מיליון.
ההסדר עם מושב רשפון ,הסטטוס קוו שהיה עד היום ,שהם נתנו את האדמה,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם לא נתנו שום דבר ,כי האדמה היא אדמת מנהל בייעוד חינוך .כמו שאנחנו לא משתתפים בבינוי של בית
החינוך בחוף השרון ,ככה הם לא משתתפים בבית הספר.
אניק זבליק:
הסכום כולל גם בעיות לא צפויות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כולל הצטיידות ,כולל מע"מ ובעיות לא צפויות.
אניק זבליק:
איך זה עומד למול הפקת הלקחים מבניית אשכול הגנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה תומחר ביתר.
אניק זבליק:
שלא נמצא את עצמנו בעוד שנתיים או שלוש עם חוסר של .50%
שי רז:
מה ההצטיידות כוללת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שולחנות ,כיסאות ,אלקטרוניקה ,הכול.
שי רז:
גם מחשוב ותקשורת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

סיון אבנרי:
בזמנו הייתה הפקת לקחים שעדיין לא קיבלנו עדכון ,לגבי הבנייה של עדכון הגנים .לגבי הבניין עצמו שהיו
בעיות בביצוע בפועל .האם הגיעו למסקנות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני אחזור לזה בהמשך .עשינו ישיבות עם פארס ,מנהל הפרויקט והיועמ"ש .יש ליקויים קשים בבניין בסדר
גודל של כמיליון  ₪באשכול הגנים .יש לנו ערבות של הקבלן שהחלטנו לחלט אותה.
יעל לוי -גזברית:
אנו מחכים עד לקבלת דוח סופי של הבדיקה .הערבות בתוקף עד ספטמבר אז יש זמן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נחלט את הערבות ונבצע את התיקונים שנדרשים בכוחות עצמנו.
אייל זילברסון:
אגב ,אפשר גם להאריך את הערבות אם יש צורך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נתקדם.
אנחנו מאשרים את פתיחת התב"ר.
החלטה
מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר לצורך הקמת שש כיתות.

דוח כספי לרבעון  4לשנת  – 2015עדכון מפי גזברית המועצה

יעל לוי -גזברית:
העברתי לכם את הדו"ח כדי לקבל הערות ,ולכן אני אתייחס אליו באופן כללי.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

סיון אבנרי:
לפני שאת מתחילה בהצגה של הדו"ח ,אבקש בכמה מילים לתאר מה ההבדל בין סוף רבעון רביעי לבין סוף
רבעון ראשון לאורך השנה? מבחינת כמה אנשים שילמו ארנונה .איזה גורמים משפיעים על התמונה הזו?
יעל לוי -גזברית:
במאזן של הרבעון הראשון אני לא יכולה להציג את כל הכסף שנכנס לי מארנונה ,גם אם כל הכפר שילם
בינואר ,אני רושמת ארנונה מראש .כי החלק של הארנונה שמגיע לי בסוף הרבעון הראשון הוא  3חודשים
מתוך ה ,12-ולכן הוא מוצג כארנונה מראש .אבל הכסף כולו כבר נכנס .פה אני מציגה את כל הארנונה מצד
אחד ,ומצד שני שולמו כל ההוצאות בתקופת הדו"ח ולכן זה מציג מצב נכון .אם אתה מסתכל על הנכסים
הנזילים למשל בשנה מול שנה אתה רואה את הירידה .והירידה הגדולה פה ,היא ירידה מאוד משמעותית
של  2מיליון  ₪בנכסים הנזילים וכ 7-מיליון  ₪בקרנות ,שזה הכסף שמיועד לביצוע עבודות .זה בגלל עבודות
הביוב שאנחנו מבצעים פה בשנה האחרונה .זה בגדול ההבדל בין הדוחות של השנה הקודמת מול השנה.
סיון אבנרי:
פרט לארנונה איזה עוד גורמים משמעותיים משפיעים על ההבדל בין רבעון רביעי של שנה מסוימת לרבעון
הראשון של שנה אחריה?
יעל לוי -גזברית:
שום דבר.
הדוחות מוצגים כאן על בסיס 'מעין מצטבר' ,זה בסיס מזומן אבל גם קצת מצטבר .למשל אם יש לי ארנונה
מראש אני מחויבת להציג אותה ,אבל לדוגמא שילמנו את כל אגרת שכר הלימוד של הילדים בתיכון לחוף
השרון בדצמבר ,אבל שילמנו אותה על כל השנה .את זה אני לא יכולה לפרוס ,את זה אני צריכה להציג
כהוצאה מלאה בשנת הדו"ח ,לכן יש פה קצת עיוותים .אבל זו צורת ההצגה של הדוחות הכספיים במועצות.
אם נחזור לדו"ח ,בצד הנכסים השנה הקודמת הסתיימה ב ,₪ 37,413,000-השנה ירדנו ל,₪ 27,470,000-
בעיקר בגלל עבודות התשתית שמבוצעות בכפר.
אניק זבליק:
זו קופת ההשקעות?
יעל לוי -גזברית:
זה סך כל הנכסים של המועצה ,השוטפים והתב"רים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכסים נזילים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

יעל לוי -גזברית:
נזילים ולא נזילים ,יש גם השקעות עם מח"מים של  5שנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל זה כל מה שנמדד בכסף ,לא בנכסים.
אניק זבליק:
נקרא לזה נכס הוני.
יעל לוי -גזברית:
בצד ההתחייבויות אין שוני גדול בין הדברים .אני רק מפנה אתכם לשורה הקטנה של העברת עודפי שנים
קודמות לתקציב הרגיל במינוס .בשנה הקודמת השתמשנו ב ₪ 900,000-מהעודפים למימון התקציב
השוטף .השנה מימנו  ₪ 750,000והיתרה הזו קטנה .אני בעד להפסיק לממן את זה ,לא לקחת מהרזרבה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השנה צמצמנו את התקציב השוטף ב 2.5-מיליון  ₪ביחס לתקציב .2015
יעל לוי -גזברית:
את התקציב .יש בעיה שאנחנו לא ב 100%-גבייה ,אז יש כבר פער בארנונה .אנחנו באחוזי גבייה טובים
מאוד ,אבל עדיין יש פער.
אייל זילברסון:
מה שאת אומרת ,שיש לנו חוסר של  ₪ 750,000לשנה.
יעל לוי -גזברית:
כן.
אייל זילברסון:
ההמלצה שלך שנתייעל ונתאמץ לא לקחת מהרזרבות.
יעל לוי -גזברית:
זו המטרה ששמתי לי ב.2016-
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אניק זבליק:
אנחנו איתך.
יעל לוי -גזברית:
מוצג בפניכם התקציב מול הביצוע ,כולל הסעיפים בהם היו הפרשים.
 בארנונה יש הפרשי גבייה של  ₪ 258,000במינוס.
 הסעיף של עצמיות אחר נובע בעיקר מפעילות ההנדסה שירדה מאוד ,ולכן אני לא מקבלת בחזרה
את ההכנסה מהקרנות וזה פגע גם בתקציב השוטף .מחלקת הנדסה ממומנת ע"י הקרנות בתוספת
 15%תקורה ,וברגע שהיא לא מבצעת את העבודה שלה אז אני לא מקבלת את התקורה.
 יש ירידה גם בהוצאות ,בסך הכול התקציב כולו הסתיים ב ₪ 43,000-עודף וזה אחרי ש₪ 750,000-
נלקחו מהרזרבות.
מוצגת בפניכם התנועה בתב"רים ,התקציב הבלתי-רגיל .יש את התנועות בתקופת הדו"ח ,אישרנו תב"רים
חדשים בסכום של  .₪ 16,495,000עבודות שבוצעו במשך השנה ,סך כל התשלומים היוו  .₪ 15,180,000זה
יצר תוספת לתב"רים .התב"רים מתחלקים לעודפי מימון זמניים של  ₪ 19,227,000מתב"רים שטרם נסגרו,
ולגירעונות זמניים בתב"רים בגרעון שזה התב"ר של הביוב ,בסך  .₪ 11,593,000סך כל התקציב הבלתי רגיל
.₪ 7,634,000
בנוגע לגבייה ,סגרנו את שנת  2015ב 97%-גבייה לעומת  94%בשנת  .2014השנה נתחיל את סקר נכסי
הארנונה של התושבים ,אז יצאו הרבה חיובים .אני מקווה שנישאר ב 97%-גבייה ,אבל אנחנו לא מאמינים
שנוכל כי יהיו הסתייגויות של התושבים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ביחס לתחזית ,אם נבצע סקר ארנונה ,נהיה מעל  100%כי תהיה הגדלה של שטחים ,זו ההערכה.
אייל זילברסון:
מה היו אחוזי הגבייה השנה?
יעל לוי -גזברית:
.98%
אייל זילברסון:
כמה היה בשנה שעברה?
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

יעל לוי -גזברית:
.94%
אניק זבליק:
איך אנחנו עומדים מבחינה תקופתית?
יעל לוי -גזברית:
קצת יותר מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.
אייל זילברסון:
מה לגבי שני האחוז שלא גבו?
אניק זבליק:
יש תהליכי גבייה.
אייל זילברסון:
כמה זה חובות לטיפול מיוחד ,וכמה זה מקרים שנובעים מעצלנות?
יעל לוי -גזברית:
השנה התחלנו את פעולות האכיפה ,אנחנו מטפלים בכולם מבחינה משפטית .יש התנגדויות שאנחנו לא
יכולים להפעיל כנגדם עיקול ,למשל השגות ועררים.
בשנת  2015רשות שדות התעופה לא שילמו לנו ,והפעלנו עליהם עיקול.
אייל זילברסון:
זה מה ששאלתי ,האם זה לקוח אחד גדול כמו רשות שדות התעופה ,או שזה נובע מכמה משקי בית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שני עררים גדולים שנידונים בוועדת הערר ,שמתקשה לעמוד בקצב ,זה נושא מורכב מאוד.
אייל זילברסון:
שאר התושבים משלמים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רוב התושבים משלמים ,גם אם מאוחר.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

יעל לוי -גזברית:
פרט לזה יש את נושא השכר ,לא היו משרות מעבר לתקן .להיפך ,יש משרה אחת מתחת לתקן שלא אוישה.
אניק זבליק:
איזו משרה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מפקח במחלקת הנדסה ,מהנדס או אדריכל שעוסק בעבודות פיקוח .לא הצלחנו לגייס.
יעל לוי -גזברית:
הדו"ח לרבעון הרביעי של שנת  2015יהיה כמעט זהה לדו"ח השנתי של שנת  ,2015וזה אחרי שמבקר של
משרד הפנים יעבור עליו .לאחר שהוא יאשר אותו נגיש לכם שוב עם הצגה ברורה של הדברים.
מליאת המועצה רושמת בפניה את דיווח הגזברית על דו"ח כספי לרבעון רביעי לשנת .2015

אישור המלצות וועדת תמיכות לשנת 2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
וועדת תמיכות התכנסה ודנה בשתי בקשות .בקשה אחת של הצופים והשנייה של אגודת הספורט.
אניק זבליק:
מי יושב בוועדת התמיכות?
יעל לוי -גזברית:
הוועדה מונה שלושה אנשים -גזברית המועצה ,נציגה מעובדי המועצה הבכירים (פנינה רבינוביץ) ויועצת
משפטית.
דנו בשתי ההצעות ,בדקנו את שלמות המסמכים ,שתיהן נמצאו תקינות .בסופו של יום הוחלט להמליץ
למליאה לתת תמיכות לצופים בסך  ₪ 140,000שזה בדומה לסכום שתמכנו בהם כספית בשנה שעברה .אני
רוצה לציין שבשנה שעברה נתנו לצופים עוד תמיכה בסך  ₪ 30,000בצורה של אחזקת המקום ,השנה אנחנו
לא נותנים להם את זה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אייל זילברסון:
אבל נעשה שם שיפוץ רציני.
יעל לוי -גזברית:
ולכן הורדנו את התמיכה השוטפת.
אגודת הספורט כפר שמריהו הגישה בקשה לתמיכה בסך  .₪ 375,000אנחנו מצאנו לנכון להמליץ לתת להם
 .₪ 200,000גם בגלל הקיצוץ הרוחבי שנעשה בתקציב של כל מחלקות המועצה ,ולכן לא חשבנו לנכון למסור
להם את התמיכה בגובה שהם רצו .התנינו את התמיכה הזו ע"י השתתפות של אניק וסיוון בישיבות הוועד
המנהל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכסף הזה מצוי בבסיס התקציב?
יעל לוי -גזברית:
בוודאי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שחר ,המליאה צריכה לאשר את זה?
יש מתנגדים?
אייל זילברסון:
הסכום של  ₪ 200,000שנתנו בזמנו הלוואות לשיפוצים וכו' ,לא אמרנו שזה חלק?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
דיברנו על תקציב דו שנתי ,זה חלק מהתקציב של השנה השנייה .יעל קיצצה ממה שהחלטנו עליו.
יעל לוי -גזברית:
 ₪ 375,000הראשונים ניתנו במזומן ,חשבנו בזמנו לתת להם ערבות להלוואה .אנחנו לא מורשים לתת להם
ערבות ,ולכן הם ביקשו את זה כמענק תמיכה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מבקש מהמליאה לאשר את המלצת וועדת תמיכות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

החלטה
מאשרים פה אחד את המלצת וועדת תמיכות לשנת .2016
סיון אבנרי:
המועצה האזורית חוף השרון תומכת בשבט?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .מושב רשפון תומך ב.₪ 70,000-
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעל הגישה לנו קודם את הדו"ח הכספי .אין רשות בארץ שיש לה כל כך מעט העברות ממשלתיות .ברשויות
אחרות רוב התקציב מבוסס על העברות ממשלתיות .אנחנו צריכים לשמור על עצמאות הכפר בכל דרך .הרי
גם את אגודת המים ,המדינה יכולה בקלות להלאים את הנכסים .אם הדברים האלה לא יוטמעו פה ולא
נשקיע את הכסף בתשתיות חינוך וכדומה .אסור לנו להשאיר רזרבות גדולות מדי ,ולכן אני אומר שמועדון
הספורט צריך להיו ת שייך לעמותה ולא למועצה ,וכך זה תמיד יישאר נכס של התושבים .כמו שבמושבים
שעברו הרחבה ,הנכסים הציבוריים נשארו של האגודה החקלאית.

חוק העזר לשמירה – דיון ואישור

שחר בן-עמי -יועמ"ש:
בכפר שמריהו יש חוק עזר לשמירה כבר הרבה מאוד שנים ,כמו בהרבה רשויות .בשנת  2006אדון מילנובסקי
הגיש עתירה לבג"צ נגד עיריית חולון שגם בה היה חוק עזר ,וטען שחוקי העזר בחולון כמו במקומות אחרים
המדינה ,מנוצלים במקום לטפל בפח"ע לשירותי שמירה רגילים .המטרה המקורית הייתה טיפול בפח"ע.
התוצאה הייתה שבית המשפט העליון ביטל בהחלטה את הסמכות הזו ,והכנסת נדרשה לחוקק הוראת שעה
לתיקון לפקודת העיריות ,שמאפשר גם שמירה וטיפול בסדר ציבורי ,ולא רק בפעילות חבלנית וכד' .הבג"צ
הוא מ , 2006-והחקיקה הייתה כתיקון שמכוחו הוציאו תקנות .התקנות קבעו סכומים מרביים לגבייה,
ומשרד הפנים קבע שבינתיים אפשר להמשיך לגבות כרגיל עד אשר הרשויות יתקנו את חוקי העזר שלהן,
והם התמהמהו .כל רשות נדרשה לעדכן את חוק העזר לעניין התעריף לפי המודל של התקנות ולא לפי מה
שהיא גבתה עד כה .לנו נקבע מודל מקסימלי של  3.88לכל מטר בנוי לכל בית מגורים .המועצה עשתה תחשיב
והגיעה למסקנה שהיא לא צריכה  ,3.88היא צריכה  2.17וזה מה שמובא לפתחכם.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

יעל לוי -גזברית:
בעצם הם לקחו את סך כל ההוצאות וחילקו אותו למטראז' וזה מה שיצא.
אייל זילברסון:
התחשיב הולך על כל מבנה קיים?

דרור אלוני  -ראש המועצה:
על כל מבנה קיים ,כל שטח בנוי .גם לול תרנגולות.
סיון אבנרי:
זה כולל גם את הפרויקטים שאנחנו עושים עם המצלמות?
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
כן.
אייל זילברסון:
פעם היה מחיר פיקס למגרש ,נכון?
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
היו מדרגות .תעריף אחד עד  100מטר ,מ 100-מטר ועד  200מטר וכן הלאה .זה כולל גם את המצלמות,
נעשה תחשיב על ידי רו"ח בוכניק.
יעל לוי -גזברית:
זה כולל גם את הסייר.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
הוא לקח כל דבר .גם את השערים והשומרים בשערים .המטרים בכפר שמריהו חושבו כ 270,000-מטר רבוע
בערך .הצפי של ההכנסות חולק כנגד ההוצאות .לקחו גם את סיור הלילה ,את המאבטחים בשני השערים,
את המוקד הרואה.
יעל לוי -גזברית:
את זה צריך להגיש למשרד הפנים ,כדי שנקבל עוד אישור.
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אייל זילברסון:
בעצם יהיה לנו עודף ,אם תהיה הגדלה של הארנונה.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
לא יהיה עודף ,כי המוקד הרואה חושב לפי  0כרגע ,ויהיו עוד הוצאות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חו ק העזר הזה אני מניח שיאושר ,הבעיה היא אחרת .משרד הפנים מתנגד לחוק העזר לשמירה ,כי הם
טוענים שאבטחת הישובים הוא באחריות משטרת ישראל ולא באחריות הרשויות .האם אנחנו מתוקף חוק
העזר הזה מעבירים את האחריות לביטחון התושבים מהמשטרה לרשויות המקומיות? משרד הפנים הציע
לעשות משטרה עירונית משולבת ,כמו שיש בהרצליה .מי שילך לשיטתה של המשטרה יקבל מענה ומי שלא,
תהיה לו בעיה .אבל השיטה הזו מתאימה רק לערים גדולות כמו ת"א והרצליה ,בהן יש תחנות משטרה
גדולות .אין פתרונות ,כל הסיפור הזה התחיל אחרי הבג"צ .התחיל משר הפנים סילבן שלום שהחליט
שהרשויות גוזלות את התושבים ,והוא החליט להקפיא את הארנונה ולבטל בצורה קטגורית את הסעיף
הזה .כשהוא התחיל את תהליך הפרישה שלו ,מנכ"לית משרד הפנים החליטה לשנות את זה ולהיענות
לדרישת השלטון המקומי ולהאריך את זה בשנתיים ,בתנאי שעד  1.7יגישו את חוקי העזר המתוקנים לפי
הנוסחה הזו.
אנחנו מתבקשים לאשר את חוק העזר המתוקן כפי שהוא מופיע כאן ,על מנת שיוגש למשרד הפנים שיאושר.
אייל זילברסון:
היו מקרים בעבר שעקב אירוע כזה או אחר היה צורך של תגבור הביטחון ,חיפשו מענה והמועצה אמרה
שהיא לא יכולה לממן את זה .וועד ההורים הציע לממן את התגבור .השאלה אם עכשיו יש איזשהו סוג של
רזרבה אם מחר יהיה אירוע ויהיה צורך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסכום הזה לא כולל את מוסדות החינוך .הם מתוקצבים בנפרד ע"י המשרד לביטחון פנים.
אייל זילברסון:
שאלה נוספת :לאזרח הפשוט כמו שאנחנו עושים בארנונה ,איזה הבדל יהיה בין מה שהתושבים משלמים
היום לבין מה שיהיה?
יעל לוי -גזברית:
היום התשלום הוא לחודש בלי קשר לגודל .זה יוצא אותו דבר.
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שחר בן-עמי -יועמ"ש:
בית של  200מטר ישלם כ ₪ 400-לשנה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד את התעריף החדש לחוק עזר שמירה וביטחון.

עדכון על פעילות המועצה מיום  01.03.2016ועד 05.04.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
וועדת הרווחה פועלת ברשות אניק זבליק ,אשר פועלת גם לגייס מתנדבים חדשים .שני אנשים נחמדים ,רות
וזאב מינצסהימר ,העמידו את עצמם לרשות הוועדה ומליאת המועצה מבקשת לאשרר את חברותם.
החלטה
מאשרים פה אחד הצטרפותם של רות וזאב מינצסהמר לוועדת הרווחה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עדכון בנוגע להיערכות המועצה לחירום .לקראת האביב אנחנו מגבירים ערנות ומרעננים מכלולים ונהלים.
עד עכשיו שני מכלולים עברו אימונים .בחודש הקרוב מכלול אוכלוסייה ומכלול מנהל מידע לציבור יתאמנו.
ביוני אמור היה להיות תרגיל מחוזי וארצי והוא בוטל .אנחנו נבצע אימון פנימי שלנו של כל המכלולים
ביחד ,כדי להיות מוכנים .מה שקרה ,בקיצוץ תקציב הביטחון איחדו את מחוז דן אליו אנחנו שייכים עם
מח וז השרון .מאחר והם לא מסוגלים להיערך לזה בלוח זמנים קצר הם דחו את התרגיל המשולב מיוני
לאוקטובר.
בשבוע הבא אבצע תדרוך לכל עובדי המועצה בנושא היערכות למצב חירום ומעבר משגרה לחירום ,שמא זה
ייפול עלינו בחול המועד.
סיון אבנרי:
תוכלו בבקשה לשלוח לכל הפורום את מועדי האימונים ,כדי שנוכל לבוא לראות?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשמחה.
קיימנו את צעדת הבנים ,הופקו לקחים והיו שינויים קלים מהשנים הקודמות .הדברים שנראו לנו טובים
יותר זה הנושא של היציאה מהאנדרטה .הצעידה לפי משפחות ולא לפי כיתות נראתה כיתרון .כך גם
המעורבות של כמה חברות בהכנת מועדון הספורט לאירוע הקהילתי .שעת היציאה נדחתה ,היה בזה יתרון
וחיסרון.
אניק זבליק:
לדעתי השעה הייתה מאוחרת מדי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השעה הייתה מאוחרת בגלל החום ,וצריך למצוא שביל ביניים בין המוקדם למאוחר .יצאנו ב ,10-צריך
לצאת בסביבות  .9אלה שביקשו לאחר גם לא צעדו.
היו כנסים מקצועיים ,אני הייתי בכנס מנהלי מחלקות חינוך ,יעל הייתה בכנס גזברים ,פארס היה בכנס
מהנדסי ערים ,יגאל בכנס קב"טים מוסדות חינוך.
עדכון בנוגע לרחוב האילנות ,אנחנו סיימנו את הרחוב למעט הורדת קווי בזק .רחוב הרקפות נמצא בעבודה,
יש כרגע עיכוב באספקת חומרי גמר .אקרשטיין רק השבוע ייצרו את חומרי הגמר החסרים בשביל לסלול
את הדרך .בסך הכול העבודה מתקדמת והיא יפה ,יש כבר פנסים והתאורה יפה .נראה שהתושבים שבעי
רצון ,אבל אני מקווה שהעיכוב לא ימנע את פתיחת הרחוב בצורה מושלמת לפני פסח .תאריך היעד כרגע
הוא  , 20.4אני מקווה שנעמוד בזה .אולי לא מבחינת גימור ,אבל מבחינת נסיעה.
ברחוב התלמים ,אני מקווה שהשבוע יסיימו את החצייה של קווי הדלק ,זו עבודה מאוד מורכבת.
פארס דאהר -מהנדס:
סיימנו את החצייה ,עכשיו נשאר החיבור של הצינור לתעלה הקיימת ,כי אנחנו לא רוצים לחפור תעלה
חדשה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש בעיה של רגישות ,יש שם שלושה צינורות דלק ושני קווים של סיבים אופטיים .כל חברה שולחת את
המפקח שלה.
אניק זבליק:
אתה מדבר על פתיחה של תעלת ניקוז ,נכון?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנושא העיקרי עכשיו היה ניקוז.
יש לנו עיכוב בעבודות בגן הנוטר .העברתי לכם את החומר ,עו"ד דוד ישראלי לא רצה שנקים גן שעשועים
במקום גן השעשועים הקיים .הסברתי לו שהוא לא יכול להתנגד להקמת גן שעשועים ,אז הוא אמר שהוא
יתנגד לקירוי .אמרתי לו שהיום כולם עושים הצללה וזה חשוב לבריאות הילדים אך הבטחתי כי לא נתקין
את הכיסוי לפני שנדבר איתו ונוודא שזה לא מפריע לו .זה לא סיפק אותו ,והוא ביקש לדעת באיזה צבע
יהיה הגומי .הבאנו לו את הדוגמא ,זה לא מקובל עליו והוא רוצה לבחור את הצבע .הסברתי לו שיש וועדה
שבחרה את הצבע ,והפניתי אותו למוזיאון בירושלים שמשתמש בחומר הזה .הוא ניגש לוועדה המרחבית
הרצליה וביקש להוציא צו הפסקת עבודה ,כי זה נעשה ללא היתר .הסברתי למהנדס הוועדה שזו לא בנייה
חדשה אלא שיקום של גן ישן .המהנדס אמר שבאופן עקרוני אנחנו צודקים ,אבל ליתר ביטחון צריך להגיש
בקשה .בנוהל מהיר פארס ומש ה הגישו את הבקשה ,והיא אושרה ע"י ראש העירייה תוך יומיים אבל עם
תנאים שמפורטים בנסח הטאבו -רשות העתיקות וכו' .כל זה הכניס אותנו לעיכוב שימנע מאיתנו לפתוח
את הגן לפני פסח כפי שרצינו .העיכוב בפתיחת גן הנוטר בגלל עו"ד ישראלי.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
מה פתאום התנאים האלה נכנסו? הם לא רלוונטיים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 המועצה תצא לפגרה בין ה 24.4-ל .30.4-יעל פרסמה לעובדים רשימת תורנויות ,אנשי משק יהיו
כאן באופן קבוע במשך שעות היום ,לפחות אחד .איסוף האשפה והכול יתנהל כרגיל .המוקד יפעל
במתכונת שבת.
 ב 3.5-יש ישיבת מליאה ,מישהו ייעדר? כולם יהיו.
 בין ה 4.5-ל 12.5-יש לנו את האירועים משואה לתקומה ,תיכף אני אדבר על זה .ב 7.5-יש את
טריאתלון כפר שמריהו.
 הפעילות משואה לתקומה מוצגת בפניכם ,היא מאוד אינטנסיבית .השנה אתם רואים אירוע חדש
שהוא זיכרון בסלון ,אני אסביר מה זה .בחורה בשם עדי אלטשולר החליטה שלא יכול להיות
שהזיכרון בסלון יהיה נחלתם של יד ושם ושל כל מיני מוסדות ,ואז היא הזמינה לביתה ניצול שואה,
נגן ושכנים .הם יצרו דינמיקה בתוך הבית ,כל אחד על השואה שלו ,וקיימו אחר כך דיון תרבותי
פתוח .אני נפגשתי עם עדי כשהיא הייתה מנהלת החינוך של גוגל ישראל ושמרנו על קשר ,והיא
סיפרה לי על זיכרון בסלון .הזמנו את עדי לפה ,וביחד עם פנינה וסיגל נפגשנו איתה כדי לראות אם
אנחנו יכולים לאמץ את הרעיון הזה .שרה'לה לוקסמבורג לקחה על עצמה להוביל את זה ,היו
מפגשים עם אנשי התוכן של עדי ,ונקבעו כבר שבעה בתים .חמישה בוודאות ועוד שניים
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אופציונאליים ,שיארחו במוצאי יום השואה בבתיהם ניצול שואה ,מנגן ,בני נוער ומבוגרים לשוחח
על הסיפור האישי של אותו ניצול.
אניק זבליק:
זה נעשה במקביל ויש תיעוד .אני מארחת את קלרה ,שהסיפור שלה הוא סיפור מדהים ,ואת כל רחוב
הוורדים ואת מי שרוצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא במקום האירוע של ערב יום השואה שמתקיים בבית וייל כרגיל .השנה הזמרת האורחת היא דניאלה
לוגסי.
אייל זילברסון:
בנושא הקודם של השיפוצים ,התקינו את השלטים החדשים ,המדיניות היא להחליף את כל העמודים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רק איפה שעושים רחוב חדש ,זה מתוקצב רק ברחובות חדשים.
בנוגע להרשמה לבתי הספר ,אנחנו רואים שבסך הכול הרוב הולכים לחוף השרון .מכפר שמריהו הולכים 6
תלמידים לכפר הירוק שזה הרבה 4 ,ליד גיורא ו 2-לסמדר .הנושא של סמדר לא מובן לי ,אבל זו זכותם
כמובן 22 .הולכים לחוף השרון שזה מספר גדול יחסית.
אניק זבליק:
זה יפה ,יש כאילו חזרה.
אייל זילברסון:
צריך לעשות את ההשוואה לכיתות ו' בעוד  4שנים ,מי נשאר ומי לא .אני חושב שהחטיבה של חוף השרון
מצוין.
סיון אבנרי:
בטוח שמי שילך בכיתה ז' להרצליה ,לא ילך לחוף השרון בכיתה י'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש יתרון עצום לבית ספר על-יסודי  6שנתי מבחינת הרציפות ,ההיכרות ,הביטחון האישי של הילד .בעיניי
יש יתרון גדול לאושר האישי של הילד על פני ההשכלה שלו ,ולנושא הערכי על פני השכלה .ערכים קשה
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

מאוד לשנות בגיל מבוגר והשכלה אפשר לרכוש בכל גיל .העניין הזה של חוף השרון ,יש שם הנהלה מחויבת,
יש מחנכים מדהימים וצעירים ,מחויבים .לא שאין נפילות ,יש נפילות.
אניק זבליק:
בכל מקום יש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל הבסיס ,ההנהלה ,הרוח ,היא רוח טובה.

אניק זבליק:
בית ספר שמקיים בבוקר פורים הפנינג של פורים ובערב נשף זה נדיר .בבית הספר החדש לא היה שום דבר.
הם מחויבים ומשקיעים ,איפה יש צוות של מורים ומנהלים שיבואו בלילה להשגיח על הילדים החוגגים?
סיון אבנרי:
מדבריך משתמע שאתה יוצא מנקודת הנחה שכל מה שקשור להשכלה ,לפדגוגיה ,טוב יותר בהרצליה מאשר
בחוף השרון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .מה שאמרתי ,שבבתי הספר בהרצליה יש יותר מגמות ואפשרות שאתה לא יכול ליצור אותה בכמות כל
כך קטנה .פה יש בערך  900תלמידים לבית ספר שש שנתי ,לי בגימנסיה הרצליה היו  2,000תלמידים ,ומדעים
למדו במרכז עירוני .זאת אומרת זה מאוד יקר ליצור תשתית כזו ,והם לא יגיעו לרמה של פיזיקה או מחול.
אניק זבליק:
לכל מקום יש מקומות לשיפור .אבל הם באמת עושים הפקת לקחים ולמידה ,וכל הזמן משדרגים .זה נחמד
שלא נחים.
אייל זילברסון:
לי אין הרבה ניסיון ,הבן הגדול שלי לומד בתיכון החדש בהרצליה והוא פורח ,בחיים לא נתקלתי בכזו
מעורבות של המורים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעקב נחום ,שהיה מנהל בית הספר עד לפני שנה ,הוא עכשיו מנהל המחלקה לחינוך על יסודי בעירייה ,הביא
איתו רעיונות פדגוגיים יוצאים מן הכלל של טיפול בפרט .הוא הצליח לממש אותם בפשטות וצניעות .הוא
איש אוהב אדם.
אניק זבליק:
עכשיו יש מנהלת מהמגזר הדתי ששומרת על הגחלת הזו ,לצד ערכי כבוד האדם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בנוגע להשכרת גני הילדים ,פרסמנו קול קורא .מי שנענה זה אורן סטליק ,הוא נכנס לתוך נישה שחסרה
מאוד של פתרונות לילדים בגיל שנתיים .הוא ישכור את גן זית ,יפתח שם גן לבני שנתיים שאין לנו מענה
בכפר .התשלום יהיה  ₪ 20,000בחודש ויש לנו עוד שני גני ילדים .אנחנו חותמים איתו על הסכם לחמש
שנים עם אופציה להארכה .אם הוא יחזיק חמש שנים בשנה החמישית הוא יקבל הנחה.
יתכן ונדרש לפתוח גן חובה נוסף .אם כן ,נעשה זאת בגן תמר.
אניק זבליק:
זה ייתן פתרון לילדים שהיו צעירים מדי?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בדיוק.
שי רז:
סכום השכירות לא גבוה מדי?
יעל לוי -גזברית -:גזברית:
ההערכה השמאית לשכירות של גן ילדים ברמה שלנו הייתה .₪ 17,000
אניק זבליק:
כמה ילדים יהיו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מעריך שיהיו  25ילדים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

סיון אבנרי:
האם אורן סטליק מחויב לנו ככפר שמריהו? האם יש עדיפות לילדים שלנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,הוא שוכר מאיתנו את הגן .הוא אחראי לשמור על צביון הגן ולקרוא לו גן זית ,לשמור ולתחזק את
הציוד ,והוא לא יעשה שום דבר בלי תיאום עם אב הבית .אבל זה עסק ,אני לא מתערב לו בעסק ולא בשום
דבר.
סיון אבנרי:
מאז שדלית ואפרת סגרו ,נכון שאלה מקרים בודדים אבל בכל שנה יש כמה ילדים שנופלים בין הכיסאות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם יבואו אליו.
סיון אבנרי:
השאלה אם אנחנו יכולים לשריין איזשהו אחוז מהילדים לטובת ילדי כפר שמריהו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני אדבר איתו שבהרשמה תינתן עדיפות ,אבל בלי לרדת במחיר .כלומר לא תהיה העדפה במחיר לתושבים.
נכניס את זה בהסכם ,כדי ליצור את הרצף.
אייל זילברסון:
אבל יודעים את זה שנתיים מראש.
סיון אבנרי:
אני רוצה למנוע מצב שבו יש שני ילדים בשנה שאין להם גן.
אייל זילברסון:
אבל עד היום לא היה לך פתרון.
סיון אבנרי:
הסיפור הוא בעצם פער של  5-6חודשים ,כי ליאת מקבלת עד ילידי מאי.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש פער בגילאי שנתיים ושלוש ,על זה מדובר.
סיון אבנרי:
בגנים ובבתי הספר עובדים לפי שנה קלנדרית ,אבל אצל ליאת זה לא לפי שנה קלנדרית ,ילידי מאי נכנסים.
יש פער של  5חודשים ,ומדובר בילדים בודדים בכפר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נראה מה אפשר לעשות.

שונות

חסימת הכביש במערבלי בטון  -תיאום עבודה
סיון אבנרי:
תחת תכנון הרחובות החדשים והצרים ,נתקלתי החודש פעמיים בסיטואציות של קבלנים שיוצקים בבנייה
של בתים ,כאשר עומדת המשאבה ומגיעים מערבלי הבטון וחוסמים את הכביש .היום זו הייתה פעם שנייה.
פארס דאהר -מהנדס:
הייתי בסיור בכפר והגעתי דרך השדות ,אחד הפועלים סימן לי להסתובב .אחרי שסיימו את היציקה ביררתי
מי מנהל העבודה ודיברתי איתו היום והסברתי לו את העניין .הוא יסיק את המסקנות שלו ,הסברתי לו
שיכולתי להזמין משטרה ולעצור את העבודה .הוא הבטיח שכל דבר עכשיו יתואם איתי ,וכבר הסברתי לו
שהמשאבה צריכה להיכנס פנימה ,מערבל הבטון יכול להיכנס באין-כניסה אבל הוא לא יכול לחסום.
לטענתו יש בעיה עם שכנים שחסמו את הגישה .למעשה ,יציקה תהיה ,יש לו היתר בנייה ,אין מה לעשות.
צריך רק לתאם וזהו.
שי רז:
בזמנו הכנסנו איזשהו סעיף בהיתר שקבלנים מחויבים לתאם ,נכון?
פארס דאהר -מהנדס:
גם החוק מחייב אותם.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

סיון אבנרי:
האם אנחנו יכולים ומעוניינים כרשות ,שאותו מנהל עבודה ידע שהוא  24שעות קודם יוצר קשר עם המועצה,
ואנחנו כרשות סוגרים מספר חניות לטובת הסיפור?
פארס דאהר -מהנדס:
הוא צריך להודיע לנו  48שעות קודם ,ונעזור לו לפנות רכבים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברוב המקרים זה עובד ,מתאמים את זה עם אלעד והוא עושה את זה .כולל הנושא של יריעת ניילון מתחת
המיקסרים ,וזה נעשה ברוב המקרים .היום זה לא נעשה וזה לא בסדר .זה קרה גם בצבעונים לא מזמן.
פארס דאהר -מהנדס:
נתתי לו את הטלפון שלי ושל משה ,ואני מקווה שהוא יעמוד בזה ויתאם איתנו .אם לא נפעל בהתאם.
סיון אבנרי:
הקבלנים היום יודעים שהם יכולים לפנות ומישהו ישמור להם חניות?
פארס דאהר -מהנדס:
קודם כל ההיתר מחייב אותם ,הם לא יכולים לבוא ולסגור שטח ציבורי .הייתה שם בעיית בטיחות חמורה.
אייל זילברסון:
חייבים כמובן לעשות תיאום ,הרי זה מותנה בהיתר עצמו .אסור לנו לשכוח שכל אחד מאיתנו בנה בית.
פארס דאהר -מהנדס:
אנחנו מאוד רגישים לזה ,מאוד.
אייל זילברסון:
זה מעצבן ,אבל אני מבקש מהציבור ואני מתנצל כי צריך קצת סבלנות .היום אני בונה ומחר אתה בונה.
אניק זבליק:
דבר שפעל טוב מאוד אצלנו ,בכל פעם שמנהל העבודה הזמין יציקה 24 ,שעות מראש הוא שם פתקים
לשכנים המידיים ליד הבית ,ואז מזיזים את האוטו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

גני ילדים /מגרשים לבניית גנים
יש לי כמה שונות .בהמשך לנושא של הגן  -האם יש לנו צפי ומשאים ומתנים לגבי שני הגנים הנותרים?
דבר שני ,מה קורה עם המגרשים שהיו מיועדים לבניית הגנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נפעל בשביל לנסות להשכיר את שני הגנים הנוספים .כרגע יש לנו רישום של  40ילדים לגן חובה ,אנחנו
כבר חמישה מעל ,כי התקן הוא  .35בשבוע הבא יש לנו פגישה עם משרד החינוך בנושא ,אנחנו פותחים עוד
גן של  20ילדים בכל גן .זה לא יהיה לנו כלכלית כי זה מאוד יקר ,אנחנו נצטרך לשלם תוספת תקורות למשרד
החינוך .או שיתגברו את הגן הנוכחי בעוד כוח אדם והוא יהיה עם  40ילדים .אנחנו עוד לא יודעים כרגע.
אניק זבליק:
זה יעלה בשבוע הבא בוועדת חינוך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא יודע .תהיה פגישה עם מפקחת משרד החינוך .אגב ,זה נזיל .בשבוע שעבר למשל פנה אדם שמגיע
לשליחות ורוצה לרשום שני ילדים ,וזו הפתעה .המכסה היא  35ילדים והתקן הוא בין  33ל 35-בסוציו ,10
כשבסוציו נמוך יותר זה יורד.
אניק זבליק:
אם אתה פותח גן חדש ,משרד החינוך לא משתתף?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא יממן שתי גננות ,אבל ייקח מאיתנו בחזרה שליש מהעלות של כל גננת .אם יממנו סייעת ,ייקחו בחזרה
שליש מכל סייעת.
אניק זבליק:
כמה זה יעלה לנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעלה לנו עוד חצי גן על חשבוננו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

אניק זבליק:
ומה מבחינת המוניטין החינוכי שלנו ,שבגן יש  40ילדים כשאפשר לפצל אותם לשתי קבוצות?  -אני לא
משוכנעת שצריך להסתכל רק על הכסף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני בעד ,כאשר הכל בפרופורציות נכונות .נחשוב ונחליט .אני חושב שמשרד החינוך חייב לתת וגם אמרתי
להם .אם אנחנו פותחים פה עוד שני גנים ,אני מבקש שמשרד החינוך ישכור מאיתנו את הגן הנוסף ,או
שיממן אותו.
אניק זבליק:
מה לגבי המגרשים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המגרשים הותנו בקידום התוכנית במזרח .אני ביקשתי לבטל את התנאי הזה ,מתכננת המחוז קיבלה את
הטענה שלי והבטיחה להעלות את זה לדיון בלוח זמנים קצר כדי לממש את זה.
אייל זילברסון:
למה לעשות את זה?
אניק זבליק:
יש לך חובה מוסרית לא רק לשמור נכסים בשביל הדורות הבאים ,אלא גם לקיים להם תשתיות.
אייל זילברסון:
אז למה למכור?
אניק זבליק:
לא נעמוד בזה מבחינה כלכלית.
הרמת כוסית  -בקשתו של סיון אבנר
סיון אבנרי:
קיבלנו הזמנה להרמת כוסית לפסח ,זה מתקיים ב 12-או  1בצהריים .אני לא אצליח להגיע לכאן.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מיועד לעובדי המועצה ,אנחנו מזמינים את חברי המועצה כי אנחנו מכבדים אותם .עובדי המועצה לא
יכולים לבוא בערב.
סיון אבנרי:
השאלה אם אירועים כאלה אפשר להזיז לכיוון השעה .3
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חלק מהעובדים מסיימים לפני כן.
אופניים על הכביש
אייל זילברסון:
דיברנו קודם על הרחובות הצרים ,שלחתי מייל על החוק החדש של האופניים ,שאומר שנוסעים עם אופניים
על הכביש .כשאני מסתכל על הכביש של הזורע ,אם אופניים ייסעו שם כחוק אני רואה אסון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה להציע שני דברים .קודם כל אדם קרוב אצל עצמו ,שכל אחד ייסע כמו שצריך לפי החוקים.
דבר שני ,יכולים לנסוע על המדרכות.
אניק זבליק:
אסור.
סיון אבנרי:
החוק קובע שאפשר לנסוע על שביל אופניים.
אייל זילברסון:
אבל אין שביל אופניים.
סיון אבנרי:
על הכביש מותר לנסוע עם אופניים חשמליים רק מעל גיל .16
אייל זילברסון:
לדעתי החוק מתייחס לכל האופניים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
לאופניים חשמליים.
אניק זבליק:
הוא צודק שאנחנו צריכים שבילי אופניים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שבילי אופניים בכל אזור המרכז ,עד בית הספר.
אניק זבליק:
אני זוכרת שהיה שביל אופניים שכיסינו במדרכות ולא סימנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שבילי אופניים .יש פחות שבילי אופניים ממה שחשבנו כי זה היה צר מדי ,אבל יש שבילי אופניים.
אניק זבליק:
אין שבילים לאורך צירי התנועה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל יש שבילי אופניים ,למה לא להשתמש בהם?
אניק זבליק:
אני לא רואה את הבת שלי ,בת  ,16רוכבת שם בחושך בסביבה המבודדת .אתה רוצה שהילדים יהיו מסונפים
לאזורים שבהם יש בכל זאת תנועה שעוברת .זו תקלה.
אייל זילברסון:
אתה אומר בעצם שבקטע שבנינו בין קרן היסוד לקוצר יש פתרון .להבא צריך פתרון ברחוב השדות ,אי
אפשר לבנות כביש כמו ברחוב הזורע ,ברחוב השדות .בתחילת רחוב הזורע צריך לחשוב על פתרון אחר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא יודע עוד איך נסדיר את רחוב דרך השדות.
אייל זילברסון:
אולי בשביל החדש למזרח ,במסילה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא יהיה דו סטרי.
סיון אבנרי:
הוא יהיה חד סטרי כי במקביל לרובו יהיה לנו פתרון למזרח.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא רואה את דרך השדות נהפך לחד סטרי ,אלא נשאר דו סטרי ,ללא פתרונות חניה לאורך הדרך.
סיון אבנרי:
רוב דרך השדות יהיה מקביל מעבר למסילה .למה שהם לא ישלימו אחד את השני?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יכול להיות .כאשר אנחנו נצטרך לה גיע לתכנון המפורט של דרך השדות נהיה בדילמה קשה מאוד ,כי הוא
לא עומד בשום תקן של דו סטרי .ונצטרך לסלול אותו כנראה לפני המזרח.
אייל זילברסון:
זו עוד נקודה למחשבה ,שלפי דעתי את קטע הביוב של קרן היסוד והמעפילים חייבים לעשות כשעושים את
מעגל התנועה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
במהלך העבודה לא יהיו כמעט שיבושי תנועה.
אייל זילברסון:
איך זה יכול להיות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יהיו נתיבים עוקפים מהצדדים.
פארס דאהר -מהנדס:
יהיו נתיבים עוקפים ,בגלל זה אנחנו לא יכולים להיכנס לעבוד במעפילים בהסדרי התנועה שלהם.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 32
מיום תאריך 5.4.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מעגל התנועה ממוקם מזרחית לצומת .החיבור של שביל השקד והשדות הוא על הדופן המערבית ביותר של
מעגל התנועה .מע"צ הציגו תוכנית שלא תפגע בתנועה בכפר שמריהו ובמעפילים בזמן העבודות .הם יעשו
נתיבים עוקפים.
כשנגיע לזה ,זה כל כך מורכב .מנהלי הפרויקט כל כך לא רוצים להיכנס לזה ,ואני רוצה שכבר נהיה אחרי.
אנחנו נפתור את כל הבעיות.
אניק זבליק:
אני רוצה לחזק את הדברים של אייל ,אנחנו צריכים לתת את הדעת לנושא האופניים .אנחנו אומרים את
זה כל פעם ,וכל פעם זה יורד .השביל באמצע הוא אחד מהפתרונות ,הוא לא ה-פתרון .אני רואה יותר ויותר
שימוש באופניים חשמליים ,למשל בקרב אנשים מבוגרים שעובדים באזור התעשייה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תודה רבה לכולם .אני נועל בזאת את הישיבה.

* * * הישיבה נעולה * * *
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