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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

על סדר היום:

 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  33מיום ; 02.05.2016
 דיווח מוועדת פרויקטים – מהנדס המועצה;
 פתיחה ואישור תב"רים:
 oתב"ר לביצוע תשתיות במעגל התנועה.
 oתב"ר מיזוג אויר בית וייל.
 קרן למימון אירועי שנת השמונים – גיבוש רעיון;
 דו"ח כספי לרבעון ראשון ; 2016
 עדכון על פעילות המועצה מיום  02.05.2016ועד; 07.06.2016 .
 שונות;

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

עמוד  2מתוך 44

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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אישור פרוטוקול מס'  33מיום 02.05.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אניק וסיון העירו שתי הערות קטנות והן הוטמעו.
באין הערות נוספות  -אנחנו מאשרים.
החלטה
מאשרים פה אחד פרוטוקול מס'  33מיום .2.5.16
דיווח מוועדת פרויקטים:
פתיחה ואישור תב"רים
 תב"ר לביצוע תשתיות במעגל התנועה. -תב"ר מיזוג אויר בית וייל

 פתיחה ואישור תב"רים:
 oתב"ר לביצוע תשתיות במעגל התנועה.
 oתב"ר מיזוג אויר בית וייל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מבקש מפארס דהאר להציג את הסיכום בעקבות וועדת פרויקטים שהייתה.
פארס דאהר -מהנדס:
אנחנו מדברים על מיזם תשתיות ופיתוח שלב א' ,שאנחנו לקראת סיומו .מיזם תשתיות ופיתוח שלב ב' של
כל אזור החורש ,לא כולל מערבה .אני אתן סקירה על מגמת ההתחדשות של מתחם בית הספר החדש,
ולבקשת חבר המועצה עמירם אני אציג גם את הסדר התנועה הסופי של מעגל התנועה.
אניק זבליק:
למה הוצאנו את התב"ר של מעגל התנועה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משום שהוא מגולם בסכומים שכבר אישרנו.
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פארס דאהר -מהנדס:
אני מדבר על המכרז הקיים .06/2014 ,הקבלן המבצע הוא יחימוביץ' סוויסה אחרי שזכה במכרז בעלות של
 .₪ 11,643,000במשך  2014-2015הגדלנו את התב"ר של התשתיות בארבעה שלבים .בסך הכול התב"רים
המאושרים לעבודות תשתית של שלב א' זה כ .₪ 19,919,000-חשבון מצטבר נכון להיום ,מתוכם שניים עוד
לא מאושרים על ידי ,של מה שהקבלן הגיש אחרי ביצוע.₪ 16,780,000 -
סיגל זוז:
כתוב שזה מאושר.
פארס דאהר -מהנדס:
זה עוד לא מאושר על ידי ,זה הוגש לתשלום.
בפועל סיימנו את פרויקט התשתיות שלב א' ,האחרון היה רחוב הרקפות .יש לנו סיורים עם כל היועצים,
תיקון ליקויים ואז הקבלן ימסור את הפרויקט הסופי למועצה .לקראת  2016נצא לפרויקט התשתיות
החדש.
סיגל זוז:
הליקויים של התאורה זה חלק מזה?
פארס דאהר -מהנדס:
היום מתקנים את הכול ,הבעיה הייתה גופי התאורה והזמינו חדשים.
ב 2016-אנחנו נצא לפרויקט התשתיות השני ,שכולל קודם כל השלמות פיתוח ברחובות הצבעוני והתמר .זה
כולל הסדרת הרחוב ומדרכות ,כל עבודות התשתית כבר בוצעו.
פיתוח הרחובות ממערב לרחוב החורש ,הנוטע ,האביב ,קרן היסוד ,הזית ,החבצלת ,סמטת האביב ,קו הביוב
המאסף המערבי בקטע הצפוני לאורך כביש  .2יש שני מקטעים ,המקטע הראשון משביל התפוזים עד דרך
האביב שמתחבר לנקודת קצה בהרצליה -נוף ים .והקטע השני ,כל מתחם הנוריות עד זמנהוף שחוצה את
המעפילים לנקודת התחברות עם הרצליה ברחוב זמנהוף .אלה שני הקווים המאספים.
יש לנו את רחוב מרכז רחוב הנוטע ,חניון בית וייל ,שביל החצבים ,רחוב המעפילים וקווי ביוב וניקוז בסמטת
הסביון -זה נדחה מעבודות של המכרז של יחימוביץ' למכרז הזה ,וקיר התמך שיש לנו בקרן היסוד והזורע.
עמירם אליאסף:
משה שלח את הנושא של תשתית המצלמות ,כ ₪ 750,000-לתשתית .אני מציע כדי שלא נפתח את זה עוד
פעם ,שנוסיף גם את זה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
עוד לא ישבנו להטמיע את זה בתוך התוכניות .משה עשה עבודה ראשונה ,ביקשתי ממנו להגיע לישיבת
המליאה הבאה להציג את הדברים ,וזה יוטמע במכרז.
פארס דאהר -מהנדס:
אתה מוטרד מהכסף או מהביצוע?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
צריך להטמיע את הסיבים האופטיים בצמתים.
פארס דאהר -מהנדס:
צריך לעשות תיאום מול גורמים אחרים.
עמירם אליאסף:
תכניסו את הסכום הזה לתב"ר,
פארס דאהר -מהנדס:
לא צריך את זה ,אם זה יוטמע במכרז אני בינתיים לא צריך את הכסף .אנחנו יוצאים למכרז הגדול בשלבים,
כל פעם יש חלק יחסי שהמליאה תאשר לפי תזרים המזומנים.
עמירם אליאסף:
נניח שאנחנו לא מחליטים עכשיו כלום ,בעוד חודש נאשר את ההשקעה של .₪ 750,000
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכסף הוא לא הבעיה ,אלא להטמיע את זה תכנונית במכרז .קיבלנו רק תוכנית עקרונית ואנחנו צריכים
תכנון מפורט.
עמירם אליאסף:
אנחנו לא מאשרים תב"ר?
פארס דאהר -מהנדס:
לא ,אני רק מעדכן אתכם.
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עמירם אליאסף:
מה אתה מציע שנעשה?
פארס דאהר -מהנדס:
רק נטמיע תכנונית ,ונצא למכרז עם המצלמות .כשיהיה תקציב נעשה את זה ,ובינתיים לא צריך להגדיל
שום תב"ר.
עמירם אליאסף:
אני חשבתי שאם מזמינים את הסיבים האופטיים זה מספיק טוב ,אבל אם רוצים לעשות את הצמתים צריך
נקודות חשמל .אם הולכים על זה ברצינות אני חושב שצריך להשקיע לפחות בתשתית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשביל זה צריך להטמיע את התכנון הראשוני של משה ,בתוך התוכנית המפורטת של קווי החשמל
והתקשורת .זה עדיין נמצא בתהליך .הכסף שאישרנו הוא רק אומדן ,על פי תוצאות המכרז והעבודות בפועל
נראה איזה תקציב נאשר.
עמירם אליאסף:
בכל מקרה זה יוטמע?
פארס דאהר -מהנדס:
כן ,מבחינה תכנונית.
המטרה שלנו בשלב ב' בביוב זה לבצע את כל קווי הביוב של הרחובות המערביים של החורש .ברחוב הקוצר
יש לנו כבר ביוב קיים ,כך גם בקטע מרחוב החורש .יש לנו אופציה לחבר בתים לנקודת היציאה שלנו לנוף
ים.
עמירם אליאסף:
בדקתם שהקו עובד?
פארס דאהר -מהנדס:
בית האבות כבר מחובר לשם והוא עובד.
עמירם אליאסף:
ברחוב החורש?
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פארס דאהר -מהנדס:
אנחנו נבדוק ונשמיש אותו עכשיו ,זה נכנס בפרויקט הזה.
מוצג בפניכם התזרים של התב"ר כולו ,כולל אומדן ביצוע קו המים של אגודת המים .מדובר על כ31.7-
מיליון  ,₪כולל תכנון ,פיקוח ,רחוב המעפילים ,העבודות בתת"ל .15
לוחות הזמנים לפרויקט הזה:
 פרסום המכרז -הצפי הוא .5.7
 סיור קבלנים.13.7 -
 הגשת הצעות 28.7 -עד תחילת אוגוסט ,לדעתי זה צפוף מדי .בתקווה שחוזה קבלן והתארגנות
לביצו ע יהיה בין אוגוסט לספטמבר .אני מעריך שבתחילת ספטמבר תהיה אופציה להיכנס לביצוע.
לקחנו בחשבון גם את החגים באוקטובר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הביצוע של מעגל התנועה לא יהיה ,כנראה ,בחצי השנה הקרובה.
אניק זבליק:
כשיהיה את מעגל התנועה והתשתיות של הביוב והניקוז ,זה אומר שהרובע הדרומי-מזרחי יחובר לביוב?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
בישיבת ההנהלה הוצאנו בסיכום הצעה לעלות התשתיות התת-קרקעיות מתחת למעגל התנועה .מאחר
וכבר תקצבנו אותם ,אנחנו לא מתקצבים אותם שוב .יחד עם זה ,נתיבי ישראל לא אישרו לנו עדיין את
היקף העבודה והפעילות .יש כל מיני גורמים ,בעיקר מנהל הפרויקט מטעם נתיבי ישראל ,שמכשילים את
הפרויקט .הוא רוצה שזה יהיה בסוף הפרויקט ואנחנו רוצים שזה יהיה עכשיו.
אייל זילברסון:
בהמשך למה ששלחתם בסיכום ההנהלה ,היה רשום שברחוב הנרקיסים התשתית של בזק הוטמעה תת
קרקעית ,אבל בחלקו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה בגלל שהעבודה עדיין לא הושלמה.
פארס דאהר -מהנדס:
זה לא יהיה חלקי ,הכול יבוצע.
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אייל זילברסון:
לגבי פינת רחוב קרן היסוד ורחוב החורש ,סיימתם את העבודה אבל אין צמחיה.
פארס דאהר -מהנדס:
זה יטופל .לא רצינו לעשות שתילה על דעת עצמנו ,אלא נעביר את זה לאדריכלית הנוף כדי שתתייחס.
יצאנו לתכנון מפורט של מתחם בית הספר החדש ,שלב א' שש כיתות הלימוד הראשונות .יש הדמיה של בית
הספר ,מוצגת בפניכם החזית המערבית.
אניק זבליק:
כל החלק הקדמי הוא זכוכית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחלקו.
אניק זבליק:
זכוכיות זה יפה ,אבל זה לא פרקטי .זה יוצר חממה נוראית.
פארס דאהר -מהנדס:
הבניין ממוזג.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו תשובה לא טובה .ההערה של אניק היא הערה נכונה אם יש קרינה ישירה .הנושא נבדק בתוכנית ואין
קרינה ישירה ,התפיסה היא של מרחבים פתוחים עם שקיפות מוחלטת למה שקורה בכיתות .זו חלק
מהתפיסה הפדגוגית של בית הספר ,הכיתה היא לא דבר אטום .היא דבר פתוח שמשולב בסביבה ,כשיסתכלו
החוצה יראו צמחיה ירוקה ,וכשיסתכלו פנימה יראו ילדים לומדים.
סיגל זוז:
יש קירוי מאוד גדול.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בדיוק ,זו ההצללה .הנושא נבדק ,חד משמעית אין פה אפקט של חממה.
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אניק זבליק:
כשאנחנו עושים את פרויקט ההצטיידות יהיה צורך לחשוב על ההצללה הזו.
העניין של קירות הזכוכית ,הוא מודרני ואסתטי ,אבל אני לא משוכנעת שהוא מתאים למוסד חינוך.
סיון אבנרי:
אני רוצה להציע אופציה של חלופה מודולרית .יש אופציה לסגור את קיר הזכוכית בחלקו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש תריסים מיוחדים ,אפשר להאפיל את הכיתה בשביל שימוש במחשבים .אנחנו נמצאים בשלב של טרום
תכנון מפורט.
אניק זבליק:
אני חוששת שבסופו של דבר הילדים ישבו כל היום עם תריסים מורדים ובלי חלונות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסתובבתי בהרבה מוסדות חינוך בשנתיים האחרונות בשביל ללמוד את הנושא הזה .המעבר לחללים
פתוחים עם חלונות תופס ,כולם מברכים עליו .התלמידים והמורים מתרגלים אליו ,ומדווחים על שיפור
משמעותי באווירה בכיתה .כיום בכיתות הרגילות ,מהרגע שנסגרת הדלת אף אחד לא יודע מה קורה בכיתה.
ככה יש אווירה של שקיפות .יש גם חדר ספח ,שהמחנכת רואה כל הזמן את התלמידים ,והם רואים אותה.
עמירם אליאסף:
כיוון שהתקציב השוטף שלנו מוגבל ,גם בבית וייל וגם באשכול הגנים עלויות האחזקה הן גדולות ונופלות
על התקציב השוטף בד"כ  ,אני חושב שנכון במבנים כאלה להסתכל איך בונים אותם ככה כדי לצמצם
בעלויות האחזקה .אני שמח שיש חיפוי חיצוני ,אבל לדעתי יש עוד הרבה דברים ,כמו מזגנים.
פארס דאהר -מהנדס:
נבדוק את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
במזגנים הולכים לפי הדגם החסכני באנרגיה ,כולל התקנה של כיבוי אוטומטי בהיעדר נוכחות בכיתות.
עמירם אליאסף:
אני מעדיף להשקיע קצת יותר עכשיו ,כדי לחסוך הוצאות שוטפות בהמשך.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה בהחלט חלק מהשיקולים ,ויציגו לכם את כל השלבים.
עמירם אליסף:
אני מבקש שיציגו את החיסכון ואת הפעולות שעושים בהתאם.
אייל זילברסון:
לגבי החלונות ,כשפתחו את אשכול גני הילדים אז היו תלונות על כך שהשמש מסנוורת .נכון שזכוכית זה
יפה ויש שקיפות ,אבל צריך לוודא שבשעות הלימודים לא תהיה שמש ישירה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מה שקרה בגני הילדים ,ברגע שכיסינו את הפרגולות זה פתר את הבעיה.
סיון אבנרי:
ביחידה לשמירה על איכות הסביבה של רעננה יש מחלקה שלמה שמתעסקת בבנייה ,אולי שווה לנו להתייעץ
איתם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו בונים לפי תקן של בנייה ירוקה ,ואפשר לבקש מהם חוות דעת.
פארס דאהר -מהנדס:
להזכירכם לגבי הזכוכית ,יש כל מיני דגמים בעלויות שונות .אנחנו מוגבלים בתקציב של  8.5מיליון ₪
לבניית השלד ,ואנחנו לא יכולים לחרוג .יש פתרון לכל מה שרוצים ,אבל העלויות הן בהתאם.
אייל זילברסון
בכל מבנה כזה תהיה מעלית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בוודאי ,חייבים על פי חוק .נגישות.
אייל זילברסון:
ולכן יהיו עלויות לאחזקה של מעלית כזו!!
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ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן יהיו ,אבל אנחנו חייבים לספק נגישות על פי חוק.
סיגל זוז:
שאלה :בכיתות ,חלונות הזכוכית יוכלו להיפתח? הכול מבוסס על קירוי מיזוג?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הקירות האלה לא ,אבל יהיו חלונות לכיתות ,בוודאי.
אניק זבליק:
אני לא נגד החלונות ,אני פשוט חיה את עניין הזכוכיות האלה כבר הרבה זמן .מה לגבי ניקיון? מישהו לוקח
את זה בחשבון ומתמחר את החלונות בתוך עלויות התחזוקה?
פארס דאהר -מהנדס:
צריך לקחת את זה בחשבון כחלק מעלויות התחזוקה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין עדיין תכנון מפורט ,ברגע שיהיה אנחנו נראה לכם את כל הפרטים ותוכלו להעיר הערות.
אייל זילברסון:
כדי להוזיל עלויות אחזקה ,האם לא כדאי לבנות את המבנים שטוחים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,אין לנו מספיק שטחים .בנינו שתי קומות כדי שיהיו מספיק מרחבים לילדים בתוך מתחם בית הספר.
אניק זבליק:
השאלה אם אי אפשר לייצר פרוזדור משותף לכל שלשה כזו ,וכך אפשר להשתמש רק במעלית אחת.
יעל לוי -גזברית:
התחזוקה של המעלית זה הכסף הקטן בתוכנית.
עמירם אליאסף:
ממה שאני מבין ,העלויות הגדולות שלנו נובעות מבנייה לא טובה כמו בבית וייל.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

סיגל זוז:
צריך להשקיע בו כי זה בניין ציבורי פעיל ,לא בגלל בעיות בבנייה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו בונים  6כיתות חדשות ומבטלים  5קרוונים שאנחנו כל הזמן מתחזקים אותם.
עמירם אליאסף:
כל פעם אנחנו שומעים על כך ש יש בעיות בבנייה של בית וייל שצריך לתחזק .יש בניינים שמחזיקים מעמד
 20-30שנה ,ולא צריך כל שנה להשקיע מיליון שקלים .אנחנו רוצים להפיק לקחים לאור בית וייל ואשכול
הגנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מציע לחברי המועצה לחכות שיציגו את התכנון המפורט כולל אומדן ,בעוד כחודשיים.
עמירם אליאסף:
לדעתי ,זה מאוחר ,אנחנו כבר מקבלים תוכניות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה רוצה להיות שותף לזה?
עמירם אליאסף:
אני רוצה להיות שותף לאפיון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פארס ,אני מבקש להזמין את עמירם לישיבות בנושא.
שי רז:
אני מצטרף לעמירם בעניין זה ,וגם אני ביקשתי את זה בעבר ,שעל כל פרויקט כזה גדול שתהיה הצגה של
עלויות האחזקה הצפויות .בכל שנה יש דברים שצריך לעשות -ניקיונות ,צבע וכו'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו צריכים לשלם כ 2.5-מיליון  ₪כל שנה על תחזוקת מבני ציבור.

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

עמוד  12מתוך 44

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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עמירם אליאסף:
אנחנו לא רוצים שזה יעלה ל 3.5-מיליון .₪

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מבנה חדש ,שיחסוך כסף .במקביל אנחנו מורידים את המבנים הישנים.
שי רז:
זה יקזז אחד את השני?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אותו עובד ניקיון ינקה את המבנה החדש ,במקום את הקרוונים.
עמירם אליאסף:
כמה אחזקה אנחנו משלמים על אשכול הגנים ,שהוא בניין חדש?
יעל לוי -גזברית:
אין לי את הנתונים כרגע.
סיון אבנרי:
עמירם ,אמרת משהו נכון .צריך להגיד למתכננים שאנחנו רוצים מבנה שלאורך שלושה עשורים קדימה
עלויות האחזקה יהיו נמוכות ביחס לאופציות אחרות .יש בזה הרבה היגיון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה נאמר להם ,עדיין לא חזרו אלינו עם תכנון מפורט.
פארס דאהר -מהנדס:
אל תשוו את הבניין של בית וייל לבנייה של היום ,הסטנדרטים והתקנים שונים.
עמירם אליאסף:
חשוב שנבין מה המשמעות ,כי יש לנו אחריות וחשוב שנדע כמה זה יעלה.

סיון אבנרי:
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אדריכל הוא אומן ,יכול להיות שאנחנו צריכים להשתמש פה בגורם שלישי ,ביועץ חיצוני .מהניסיון המועט
שיש לי ,לאדריכל יש חזון ויהיה קשה לשכנע אותו לעשות את מה שאנחנו רוצים .יכול להיות שאנחנו
צריכים להשתמש במישהו חיצוני לעניין עלויות האחזקה.
פארס דאהר -מהנדס:
אם תחליטו אם אתם רוצים להביא יועץ נוסף.
אניק זבליק:
אולי אנחנו צריכים וועדה מייעצת של אנשי מקצוע מתוך הקהילה ,שילוו את הפרויקט.
פארס דאהר -מהנדס:
נמשיך למעגל התנועה בדרך השדות .אחרי שתתבטל מסילת הברזל ,הצומת לא תהיה מרומזרת אלא יהיה
מעגל תנועה אליפטי.
אניק זבליק:
מתי זה צפוי להיות?
פארס דאהר -מהנדס:
יש שתי רמפות ,רמפה אחת שעולה מכביש  20מכיוון צפון לרחוב המעפילים ,ויש רמפה שיורדת דרומה .אין
התייח סות למסילה ,המסילה כביכול כבר בוטלה .התנועה חופשיה ללא רמזורים .יש פה גם מטרה של מיתון
התנועה.
אייל זילברסון:
משלושה נתיבים זה יהפוך לשניים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משלושה נתיבים לשניים.
יעל לוי -גזברית:
מי שנוסע צפונה בכביש  20יכול לפנות שמאלה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
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סיון אבנרי:
אני מזכיר את התנועה מ 531-ב waze-שיורדת לכביש  20דרומה בדרך לאזור התעשייה בהרצליה.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו הייתה המלחמה הגדולה שלנו ,לכן ביקשנו שיציבו רמזור בצומת .התנגדו לכך .המאסה הגדולה שמגיעה
מרעננה והרצליה מעוכבת בגלל כניסות של רכבים משני הכיוונים.
אייל זילברסון:
אז בעצם רחוב המעפילים לא יהיה רחוב שקט!
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא לא יהיה שקט .יחד עם זה ,בדיון עם הוועדה המחוזית אנחנו מנסים להחזיר את המצב לקדמותו ,כי
כביש  2יהפוך לכביש בינעירוני ,הוא לא יהיה הדרך המהירה .הסתבר לנו שבוועדה הארצית החליטו דבר
אחד ועשו משהו אחר .בתוכנית הארצית שאישרו ,אישרו חיבור של פארקים מפארק הירקון ועד נחל
אלכסנדר ,ופתאום אנחנו רואים שהתחילו לבנות ולחסום את זה.
אייל זילברסון:
לא יהיה מעבר תת קרקעי מדרום לצפון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .בשביל להחזיר את שביל האופניים ,רחוב ז'בוטינסקי ימשיך צפונה לפי תוכנית ההתרחבות של הרצליה,
והוא יאפשר את החיבור לפארק רעננה .הסתכלנו בתוכנית המתאר של רעננה ,וראינו שהם בונים מבנים על
מה שמתוכנן להיות מעבר ממחוז ת"א למחוז מרכז .זאת אומרת שאין התאמה בין הרצף הירוק של מחוז
ת"א ,עם הרצף הירוק של מחוז מרכז .אנחנו נתעקש שיהיה שביל הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך ,531
אני מקווה שנצליח להחזיר את הרצף הירוק.
תהיה דרך נופית אחת מרחוב המעפילים עד רשפון ,רשפון אמרו שהם רוצים להמשיך את זה גם אצלם אבל
אין מי שמניע את זה שם.
סיון אבנרי:
יש שתי נקודות שוות התייחסות .הראשונה ,הילדים שלי רוצים לנסוע באופניים לפארק בהרצליה .הם
עוברים מדרום למעפילים ,והבעיה היא החיבור בין הצפון לדרום?
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ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון .החיבור בין הפארקים נעשה בשלבים.
סיגל זוז:
אבל גם ההגעה היא על הכביש ,או במקביל לכביש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
על המדרכה ,בשביל אופניים.
סיגל זוז:
מי שרוצה לרוץ צריך לרוץ ליד כביש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
סיגל זוז:
המרחבים מדהימים ,אבל מאוד לא נעים להגיע אליהם.
סיון אבנרי:
יש לי שאלה נוספת על הנתיבים .ממזרח למערב יש נתיב האצה ,אבל יש סיטואציה בעייתית לדעתי .רחוב
המעפילים כולו הוא דו נתיבי ,ופה הוא ייפתח לשלושה .מה שאומר שרחוב המעפילים יהיה יותר עמוס.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יכול להיות .אין פתרון לעומס התנועה ברחוב המעפילים .לפי ההערכה של נועם ,אחרי שיתרגלו לכביש 531-
 20יחזור העומס לרחוב המעפילים.
אייל זילברסון:
אם נעשה רמזור ,אנשים שיבואו מכפר סבא ורעננה יעדיפו לנסוע ב 531-עד הקטע החסר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה הרעיון שלנו ,אמרנו שהחלק החסר הוא שיפתור לנו את הבעיה .אבל זה ייקח עוד זמן ,זה תהליך של
הפקעה.
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עמירם אליאסף:
איך הדברים נעשו? הייתה וועדת תנועה שבראשה היה ספי טפרסון ,לפני כ 20-שנה .התנגדו לרמזור,
וכמועצה קיבלנו החלטה שיהיה כיכר .בסופו של דבר אין כיכר .עד היום מה שהציל אותנו זו מסילת הרכבת,
ואנחנו יכולים לצאת ולהיכנס .כשיפנ ו את המסילה תהיה לנו בעיה .אומנם דרור ציין שיש רמזור ,אבל יש
איתו בעיה ,הוא רחוק מדי .יש נקודה שבה אין רמזור ותהיה ממנה תנועה זורמת.
המכוניות ייסעו מהר ויסגרו את הפער בין הרמזור ובין מה שבפועל הוא הרחבה בין נתיבים ולא כיכר -בפינת
השדות והמעפילים ,ולכן אנחנו בבעיה ולא נוכל לצאת מרחוב השדות למעפילים בשעות העומס .אם הייתה
פה כיכר יכולנו לצאת .אם אפשר לבטל את ההרחבה בפינת השדות והמעפילים ולעשות רמזור זה עדיף,
ואם אי אפשר ,ללחוץ שיהיה רמזור בנקודה קרובה יותר ל"כיכר" כדי שאנחנו נספיק לצאת ,בדומה לרמזור
שנמצא לפני המסילה.
אייל זילברסון:
אל תשכחו שגם המזרח החדש אמור לצאת מפה גם כן לרחוב המעפילים ,ואז גם תהיה בעיה.
עמירם אליאסף:
אנחנו חייבים להציב רמזור קרוב לרחוב השדות לוויסות של התנועה.
אייל זילברסון:
אני חושב שיועץ התנועה צריך להתייחס עוד פעם לנקודה הזו.
סיון אבנרי:
אם יהפכו את הסדר התנועה לכיכר זה יהיה הפתרון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לקח  7שנים לתת תוקף לתוכנית הזו בסמכות מחוזית .היא נכתבה על ידי משרד התחבורה ,על ידי מי
שניהלה את מחוז ת"א ומרכז של משרד התחבורה.
עמירם אליאסף:
הייתה לנו הזדמנות לעשות רמזור ופספסנו את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יכול להיות .עכשיו זו תוכנית בסמכות מחוזית ,ואני מזכיר לכם שלפני  5שנים משרד התחבורה סגר את
המעבר מדרך השדות לשביל השקד .עמירם אמר לי שלא נצליח לפתוח את זה .בחיים הציבוריים שלי למדתי
על מה כדאי להילחם ועל מה לא .הכיכר הזו היא עובדה קיימת ,מה גם שנלחמנו על הביצוע שלה כבר שנים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אניק זבליק:
השאלה אם ניתן לרמזר אותה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נועם לבנה כתב חוות דעת ,והציע להציב רמזור ביציאה מכביש  20דרומה .הגשנו את זה לנתיבי איילון והם
אמרו שאין צורך ,אבל אם יהיה צורך הם ישימו.
פארס דאהר -מהנדס:
תמיד אפשר לבחון הצדקה לרמזור ,זו לא בעיה.
סיון אבנרי:
מה שעמירם אומר ,שיש יתרון לתנועה החולפת ממזרח למערב.
פארס דאהר -מהנדס:
ברור ,זו המטרה של משרד התחבורה.
אניק זבליק:
יש ניגוד בין האינטרס שלך כתושב כפר שמריהו ,לבין האינטרס של משרד התחבורה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין ניגוד אינטרסים .הראיה של משרד התחבורה ונתיבי ישראל ,שהתנועה תזרום בכל מקום ,ויש גישות
שונות לכך.
סיגל זוז:
מעגל התנועה הזה ,לפי מה שכרגע נראה ,בעצם אלה שני כבישים שיצרו ביניהם מרחב ואפשרו לעשות
פרסה .אם זה המצב אין שום סיבה לא לנסות לשים רמזור.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לתוכנית יתרונות .מי שמגיע מכיוון כפר שמריהו לדרך השדות לא פונה ב 90-מעלות אלא פונה בצורה
מסודרת .דבר שני ,מי שיוצא מרחוב השקד יוצא בצורה בטוחה.
המצב הקריטי היחידי שיש פה ,שהוא המסה הגדולה של המכוניות ,זה ביציאה מדרך השדות מערבה או
מזרחה .בדקנו את הנושא הזה ,נועם לבנה אמר שצריך לעצור כדי לאפשר את החציה הזו .את חוות הדעת
שלו העברנו לנתיבי ישראל ,אני יכול להעביר אותה שוב.
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עמירם אליאסף:
זה לא יפתור את הבעיה.
פארס דאהר -מהנדס:
אתם שוכחים שמשרד התחבורה לא מסתכל נקודתית.
עמירם אליאסף:
המטרה היא לשכנע אותך להציב רמזור.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו לא החלטה שלנו  .בלי חוות דעת של יועץ תנועה לא ייקחו אותנו ברצינות .אני לא חושב שאני מומחה
לתנועה ,עסקנו בנושא .זה היה אינטרס של המועצה וכך טופל.
עמירם אליאסף:
זו טעות ,ויהיו הרבה תלונות על כך.
אניק זבליק:
אני לא זוכרת באיזו נקודת זמן הייתה חוות הדעת של נועם לבנה .אני יודעת שבהרצליה ,בצומת דומה,
הייתה בהתחלה כיכר גדולה והתנועה העוברת יצרה המון פקקים ושינו את זה לרמזור .אם אנחנו פונים
ליועץ תנועה ,האם הוא יכול להפנות למידע ממה שקרה שם ,כי נקודת המוצא הייתה אותה נקודת מוצא.
סיגל זוז:
ההבדל היחיד לטובתנו הוא ,ששם היה כיכר ופה אין כיכר .פה היו שני כבישים שהרחיקו אותם ויצרו
אפשרות לפרסה .אז לא צריך לעשות שום דבר ,רק צריך להוסיף רמזור.
אניק זבליק:
אני לא מתוו כחת ,אני רק אומרת שאולי יש עניין לדיון נוסף בעקבות למידת הלקח בהרצליה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רשמתי את הדברים ,אני אבקש מנועם לבוא ולהציג את הדברים מחדש.
אני רוצה לציין שזה לא בסמכות של כפר שמריהו אלא בסמכות של משרד התחבורה .אם חוות הדעת
הנוספת של נועם תהיה משכנעת ,נלך איתה הלאה.
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ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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אייל זילברסון:
בזמנו דווח שביקשת מעיריית הרצליה למצוא פתרון ליציאה מרחוב המסילה .דובר על מעבר במקביל לרחוב
השקד ,האם מתוכנן משהו כזה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ראש עיריית הרצליה מאמין שהוא יצליח ליצור חיבור לאיילון .אני קיוויתי שיתחילו לעשות את זה לפני
שהמסילה תזוז ,אבל הם רוצים לדחות את זה .אני אלחם על זה ,אני רוצה שזה ייסלל לפני .חשוב לי
שהתשתיות התת-קרקעיות שלנו יהיו לפני הזזת המסילה.
אייל זילברסון:
אני חוזר על הדברים של פארס בישיבות קודמות ,כשיבנו את מעגל התנועה זה לא יפגע בכניסה והיציאה
מדרך השדות? (אני מפחד שבמהלך בניית מעגל התנועה היציאה מרחוב השדות תפגע קשות ולכן זו
הזדמנות כבר לשפץ את רחוב השדות מדרום לצפון ולהשלימו )

פארס דאהר -מהנדס:
לא ,להיפך .זה יהיה פתוח.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העליתם את הנושא של מזרח הכפר ,אני רוצה להגיד שמציבים בפנינו הרבה קשיים ,זה לא פשוט.
עמירם אליאסף:
יש כמה דברים חשובים לתושבים ,בין הדברים הראשונים זה הנוחות של הכניסה והיציאה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני יודע ,ואני גם יודעת מה מגבלות הכוח.
מוסכם לבקש חוות דעת נוספת של נעם לבנה שיבחן מחדש את הנתונים לאור השינויים.
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קרן למימון אירועי שנת השמונים  -גיבוש רעיון
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בכדי לקיים את אירועי שנת ה 80-של כפר שמריהו ,אנחנו זקוקים מעבר לתקציב השוטף שלנו ל500,000-
 ,₪אחרת נעשה אירועים רגילים.
אניק זבליק:
אני זוכרת שהתקציב לשואה וגבורה ויום העצמאות היה  ₪ 475,000ופה התמחור הוא  .₪ 750,000אני לא
מבינה את המפתח.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אירועי העצמאות הם  ₪ 250,000בשנה רגילה.
לפי הערכתי אנחנו צריכים עוד כ .₪ 500,000-דנו בסוגיה מה יהיו מקורות הכסף ,אין לנו במקורות
השוטפים את הסכום הזה .אם לא נגיע להצלחה גדולה בסקר הנכסים נצטרך אולי לקצץ את התקציב במשך
שנה נוספת .עלה רעיון לגייס כסף ,ובדיוק פורסם חוזר משרד פנים על איך רשות מגייסת תרומות ,מה מותר
ומה אסור .אנחנו יכולים לגייס תרומות כי אנחנו עומדים בכל אמות מידה ,למעט סעיף  46לפקודת מס
הכנסה שמאפשר לתת הכרה לצורכי תרומה.
רותם ארביב -יועמ"ש:
צריך לבקש את זה מוועדת חוק ,חוקה ומשפט בכנסת ,וזה הליך שלוקח כשנתיים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ישבנו עם שחר ובדקנו כל מיני אלטרנטיבות ,למשל לפנות לתושבים שיש להם חברות ולבקש שיתנו חסות
לאירועים ואז נגיע ל 500,000-שקל.
אניק זבליק:
חסות אפשר לקזז במס?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו הוצאה מוכרת ,כי זה לא לצרכי תרומה אלא לצרכי פרסום.
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רותם ארביב -יועמ"ש:
כן ,זה מוכר למס.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשביל זה צריך לקבל החלטה עקרונית ,האם אתם מייפים את כוחי לפנות לתושבי כפר שמריהו בעלי חברות
גדולות .באמצעות איזשהו מהלך פרסומי נגייס  ₪ 500,000לצורך החגיגות .זו לא יכולה להיות החלטה
פרטית של ראש המועצה .אני מזכיר לכם שנמנענו עד היום בכפר שמריהו מהקמה של רחובות על שם אנשים
וכדומה ,והקפדנו על זה קלה כחמורה .כאשר גייסנו מיליון  ₪למגרש הכדורגל הבאנו את זה להחלטת
המליאה.
בשלב הראשון המהלך הזה יהיה חד פעמי לצורך האירועים .בהתייעצות עם שחר ,הוא אומר שגבולות
היכולת של המועצה לגייס כסף להרחבת מבני ציבור ,הם תמיד סופיים .אם נקים עמותה למען כפר שמריהו,
תהיה קרן שתוכל לקבל תרומות ,ולאחר שנתיים אפשר יהיה לקבל הכרה לפי סעיף  46לצורכי מס .בעוד 3-
 4שנים יהיה איזשהו בנק כסף למועצה שתהיה .קרן דנקנר למשל ,שעמדה לרשותנו עם ההקמה של
המוזיאון באודיטוריום .באישור המשפחה והנהלת הקרן השתמשנו בכסף האחרון שנשאר לשדרוג התאורה
במרכז וייל ,וזה היה יתרון גדול בשבילנו.
אנחנו צריכים להחליט שני דברים:
הראשון ,האם אנחנו רוצים להשתמש בחסויות ,או ברעיון אחר לגיוס כסף.
הדבר השני הוא הנושא של הקמת העמותה ,עם כל מה שכרוך בכך.
אייל זילברסון:
זה יוצא מתחום המועצה?
רותם ארביב -יועמ"ש:
כן הכנו נוהל מסודר בשביל החסויות ,ויהיו אמות מידה ומנגנון קבוע איך מקבלים את זה ,מה קורה אם
אנחנו מסרבים.
סיון אבנרי:
אנחנו מחויבים או מעוניינים בשקיפות מלאה סביב זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו הולכים על חסויות ולא על תרומות.
רותם ארביב -יועמ"ש:
חסויות זה משהו שקוף ,רואים אותו בשילוט.
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סיון אבנרי:
על פניו אני בעד ,יש פה אוכלוסייה מבוססת בחלקה ואני לא רואה סיבה שלא יתרמו גם כאן .מה שכן ,זה
יכול לתפוס אותנו בסיטואציה בעייתית ,זה שתושב מסוים תורם ולמחרת יש איזשהו עניין.
סיגל זוז:
חשוב להדגיש ,זו לא תרומה.
סיון אבנרי:
נגיד שתושב מסוים משקיע כסף בחסות ,או יתרום כסף בהמשך .ומה קורה אם יש לו אינטרס שהוא רוצה
לקדם קדימה? אני חוזר לעניין השקיפות ,מה קובע החוק?
סיגל זוז:
לדעתי יש כאן קצת ערבוב .כדאי שננהל שני דיונים על שני הדברים ,על החסות ועל התרומה לקרן .לכל אחד
יש יתרונות וחסרונות שונים.
רותם ארביב -יועמ"ש:
קודם כל ניסחנו נוהל לגיוס חסויות ,אפשר להפיץ לכם אותו .הנוהל הזה קובע אמות מידה איך אנחנו
מקימים את הוועדה ,מי יהיו החברים ובאיזה תנאים אפשר לקבל את החסות ובאיזה תנאים היא רשאית
לסרב כי נראה שזה לא מתאים או בעייתי .כמובן שזה יהיה שקוף ,כי חסות זה משהו שרואים אותו .גוף
שנותן חסות ירצה שהחסות תבוא לידי ביטוי בזה שיהיה שלט שהיא עשתה את זה.
שי רז:
שקיפות בעניין הזה יכולה להיות כמה כסף נתן אותו גוף.
סיון אבנרי:
האם גם אדם פרטי יכול לעשות מהלך כזה?
אניק זבליק:
לא ,חסות זה משהו עסקי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אדם פרטי יכול לתת כסף לחסות.
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רותם ארביב -יועמ"ש:
ברמת החסויות עולה פה שאלה שהיא קצת רחבה יותר ,כי אנשים שירצו לתת פה חסות לא בהכרח עושים
את זה בשביל האקט השיווקי ,כמו שהם רוצים שזה יהיה מוכר במס וזו הדרך הכי מהירה וחוקית לעשות
את זה .אז אני לא בטוחה שאם יבוא מישהו שיארגן הופעה ,הוא גם ירצה שבתמורה נקים עץ.
לכל בקשה של חסות יש וועדת חסויות שתבדוק כל מקרה ,יהיה שיקול דעת וזה לא יהיה אוטומטי .לא כל
אחד רשאי לתרום ולקבל מה שהוא רוצה ,בדיוק בשביל זה נכתב הנוהל.
לעניין השקיפות של העמותה ,עמותה היא גוף ציבורי .הדוחות מפורסמים ,הם עוברים לרשם העמותות,
הם פתוחים באתר שלה .מי שיתרום לעמותה זה חייב להופיע לפי חוק.
סיון אבנרי:
כנ"ל לגבי מהלך החסויות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .חסות זה עניין עסקי.
שי רז:
לגבי החסויות ,האם אנחנו יכולים להגדיר ולתחום את החסויות בזמן? אנחנו מגדירים מראש שהפרסום
יהיה מוגבל רק לתקופת האירוע .ודבר שני גם לגבי צורת הפרסום ,שילוט בגודל מסוים ,בלי חלוקה של
פלאיירים וכדומה.
רותם ארביב -יועמ"ש:
זה מוגדר בנוהל.
עמירם אליאסף:
לגבי העמותה אנחנו כבר עושים את זה בפועל .קיבלנו תרומה גדולה ממשפחת וייל שהלכה לעולמה ותרמה
את בית וייל ,משפחת קליימן תרמה את בית רשפון ,ויש דוגמאות נוספות .אם נצליח להקים את העמותה
מהר ויתרמו לבית הספר ,זה חסוך כסף שנוכל להפנות למקומות אחרים.
סיגל זוז:
אתה מסכים שיקראו לבית הספר על שם התורם?
עמירם אליאסף:
אין לי בעיה עם זה ,אני חושב שצריך לעשות את העמותה.
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לגבי החסויות זה יותר בעייתי ,אבל אני לא יכול להתעלם מהמצב הלא-קל שיש לנו .באופן אישי ,אני חושב
שגם השקעה של  ₪ 100,000היא מספיקה .אנחנו צריכים להראות לתושבים שבהתאם לתקציב שלנו זה
מה שאנחנו עושים ,יש לנו בעיות בתקציב וזה המצב .אני מניח שזו לא תהיה הדעה המקובלת כאן .בעיניי
מספיק לעשות קבלת פנים בבית הראשונים.
לגבי החסויות מה ששי אומר זה נכון בפירוש .אנחנו צריכים לתת קריטריונים שלנו לזמן .אני בעד שזה
יהיה בזמן ההופעה או האירוע ,לא יכול להיות שכל אירועי שנת ה 80-יהיו עם שילוט.
אני פחות בעד חסויות ,אבל אני מבין שכנראה לא תהיה ברירה .באופן אישי אני בעד ללכת עם התקציב
שיש לנו .אבל לפרויקטים אחרים כמו בית ספר ,כן לקבל תרומות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שלושה מודלים אפשריים .הראשון ,מי שנותן חסות יגיע יומיים מראש ויתלה דגלים של החברה ,ובסוף
האירוע מורידים את הדגלים .יש אנשים שזה מספיק להם ,ואחרים מבקשים חשבונית לטובת העסק שלהם.
חברה אחרת תייצר את החולצות ותדאג לכך.
יש שיטות שונו ת ,כולן משרתות את האינטרס שלנו .תהליך גיוס המשאבים יכול להיות מאוד מגוון.
עמירם אליאסף:
בספורט נהוג שהאנשים הולכים עם הסמל של החסות ,וזה לא נראה חריג.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו צריכים להיזכר מלהיות שבויים של מישהו ,שידרוש משהו מעבר לאירוע עצמו ומזה צריך להיזהר.
כל תרומה מחייבת אישור של מליאת המועצה ,חסות זה סיפור אחר .כנראה שנצטרך לעשות וועדה,
היועמ"ש יצטרך להיות שותף לה.
אניק זבליק:
אני חושבת שדין טריאתלון כפר שמריהו או אירוע ספורטיבי בסגנון הזה ,ואירוע שנות ה 80-של הכפר הוא
לא אותו דין .אם נותנים חסות לאירוע ספורטיבי ומקשטים את החולצות או מציבים דגלים ,זה הפנינג
אחר .בעיניי זה מוריד את ה integrity-היישובי ופוגם באירועי שנת ה .80-אני לוקחת את זה לקיצוניות
יותר גורפת ,ואני לא חושבת שצריך לערבב בין הדברים .אנחנו צריכים לחיות עם התקציב שקיים ולהיות
יצי רתיים ,ויכולים לארגן אירועים יפים מאוד במסגרת הזו .לצאת לקהילה ולגייס תרומות כדי שהקהילה
תוכל לחגוג ,בעיניי זה לא קהילתי .יש פה משהו נורא לא נכון .אם אנחנו מגייסים לטריאתלון כפר שמריהו
או לאירוע אחר זה מעולה ,זה בקונטקסט הנכון .בקונטקסט של חגיגות שנת ה 80-לכפר בעיניי זה לא נכון,
זה חסר יושרה.

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

עמוד  25מתוך 44

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

לעניין העמותה ,אנחנו עושים פה דברים נפלאים ולכך אנחנו נעזרים מאוד בתרומות ,אנחנו יוצאים
לקהילה .אנחנו גם מגייסים תרומות על מנת לעזור במקומות אחרים לקהלים מוחלשים שזקוקים לכך .אני
חושבת שתרומות זה דבר נכון לצרכים מסוימים .יכול להיות שחינוך בשרון קצת מייתר את הקרן.
רותם ארביב -יועמ"ש:
לא ,העמותה תהיה כללית לכל מטרה ,כל מי שירצה יתרום ובמועצה יקבלו החלטות.
אניק זבליק:
אני חושבת שיש לכפר שמריהו תו תקן מוסרי או ציבורי ,ואני לא מרגישה בנוח לסטות ממנו .דווקא בגלל
שיושבת פה אוכלוסייה מבוססת שיכולה להרשות לעצמה.
רותם ארביב -יועמ"ש:
זה שאתם מאשרים נוהל חסויות לא אומר שתהיו חייבים לקבל כל חסות שיציעו לכם.
אניק זבליק:
חסויות לאירועים קהילתיים -אני לא אוהבת את זה .עם הקרן אני יכולה לחיות.
אייל זילברסון:
אני חושב שלעשות חסות ,להקים גוף שייתן חסות מהיום והלאה זה רעיון לא טוב .אבל לדברים ספציפיים,
כשחברי המועצה מתכנסים פה פעם בחודש ואין הרבה אירועים ואפשר כל פעם לשקול כל מקרה לגופו.
שזה לא יהיה משהו קבוע ,אלא מקרים נקודתיים .אני עובד בחברה מסוימת שנותנת חסויות באירועים
קהילתיים ,ויש חוקים ברורים איך הדבר מתבצע כך שזה יהיה מכובד .הוועדה תשב ותחליט מה יהיה ראוי
בכפר שמריהו .אפשר להיעזר באנשים שיכולים לתרום לקהילה ללא שום טובת הנאה ,אני לא רואה בזה
פסול .זכינו במקום כזה שיש אנשים טובים שיכולים לתרום ,והמבקר יכול לבדוק את העניין לעומק שלא
מקבלים טובות הנאה .אין סיבה שאנשים לא יתרמו ,כמו שעושים בכל מקום בארץ.
סיגל זוז:
האם זה מקובל לתרום לאירועים כאלה?
רותם ארביב -יועמ"ש:
בעיריית תל אביב בחגיגות ה 100-קיבלו חסויות ,ויש עדיין עמותה שממשיכה לפעול מזה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברשויות אחרות ,נגב ,גליל ובעיקר איו"ש ,מקבלים תקציבי מדינה בסכומי עתק כדי לקיים אירועים כאלה.
אתמול פרסמו טבלאות של כמה רשויות מקבלות ,אנחנו לא נכנסים אפילו לסקאלה בגלל שאנחנו למטה.
אף אחד לא ייתן לנו ,ואני גם לא רוצה .בעיניי חגיגות ה 80-לא חשובות כמו הערך הקהילתי ,הלכידות
החברתית .הישוב הזה קיים  80שנה ,ויש פה ערכים שאין בהרבה ישובים אחרים .העצמאות שלנו היא נכס,
וזה אחד המודלים לעצמאות ,אנחנו עושים בכוחות עצמנו.
אנחנו אחד הישובים היחידים בארץ שלא נמצא במסגרת של העברת אזורי תעסוקה עם ארנונה.
לכן אני אומר שצריך לעשות את זה לבד ,כדי לבנות גאוות יחידה וגאוות ישוב ,ויש לנו הרבה במה להתגאות.
בעוד  20שנה יחגגו את חגיגת ה 100-ויעשו אירוע יפה גם כן .זה חשוב ,הרי אנשים זוכרים למשל את חגיגות
ה.50-
אניק זבליק:
השאלה אם  ₪ 500,000זה מה שמפריד בינך בין שימור הזיכרון ולחגוג את החג כהלכה.
הנושא הקהילתי בנפשי ,וזה בוודאי יעלה בהמשך .עדיין אני לא משוכנעת שאני צריכה להביא לכאן נותני
חסות ,כדי לאפשר לקהילה לחגוג כהלכה .השאלה היא מה זה 'לחגוג כהלכה'? האם אנחנו לא יכולים
להתכנס תקציבית ולהפיק חגיגה קהילתית משמעותית.
סיון אבנרי:
על בסיס האירועים הקיימים ,יש לנו אירועים גדולים לאורך השנה.
סיגל זוז:
חגיגת ה 80-מתוכננת על בסיס האירוע של יום העצמאות.
אייל זילברסון:
זה אירוע חד פעמי ,בואו ננסה את המודל הזה .אני בטוח שמי שרוצה לתרום לא ישנה לו אם יהיה שלט
ענק ,או שיהיה קיר חסות באירוע .יש בשכונה הזו אנשים טובים שרוצים לתרום ללא שום טובת הנאה,
למה שלא נקבל את זה?
אניק זבליק:
השאלה לאיזו מטרה .אני מעדיפה שאנשים מרצונם החופשי יתרמו ,כשאני צריכה לעשות מאהל בבית וייל
ולארח פליטים ,שהכסף ילך לשם.
יעל לוי -גזברית:
ולמה לא להחזיק ספורטאיות מצטיינות למשל?
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סיגל זוז:
אבל זה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני.
אניק זבליק:
אני אידיאליסטית בנושא תרומות .החגיגה מתוקצבת כבר ב ,₪ 400,000-אני לא חושבת שהאירוע צריך
לעלות מיליון .₪
עמירם אליאסף:
אי אפשר לאחד את החגיגות עם יום העצמאות?
סיגל זוז:
איחדנו ,זה אירוע אחד .אבל יהיה רצף פעילויות במהלך כל השנה ,וזה לא מגיע למיליון  ,₪בוודאות.
יהיו כל מיני אירועים ,למשל אירוע לוותיקים ,תצוגת אופנה ,אירוע אומנות.
עמירם אליאסף:
אירוע יום העצמאות ביחד עם חגיגות ה 80-זה יפה ,נעשה את האירוע לוותיקים וזה ,נוריד את הדברים
האחרים כדי לחסוך.
אייל זילברסון:
אבל אם יש לך כסף מבחוץ ,למה לא?
סיגל זוז:
אנחנו לא יוצרים פה משהו שלא קיים .אם זה היה דבר לא מקובל והיינו ממציאים משהו כזה ,אבל זו לא
הסיטואציה .זה דבר מקובל במדינה וככה חוגגים כל מיני אירועים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפילו עצרת רבין מוקפת בחסויות.
סיגל זוז:
אני לא מבינה למה לספורט כן ,אבל לאומנות לא.

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

עמוד  28מתוך 44

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אניק זבליק:
אני לא מכניסה את זה במשבצת של אומנות או תרבות ,אני מכניסה את זה במשבצת של קהילה ,של כפר
שחוגג לעצמו .אני מעדיפה שנגייס את הכסף לדברים אחרים .יכול להיות שאני באה ממקום צדקני ,אבל
דעתי אינה נוחה.
סיגל זוז:
זה אירוע קהילתי שמבוסס על תרבות.
אניק זבליק:
אבל יש גם מה שנקרא קהילה פר-סה ,כקהילה .בוועדת תרבות וקהילה נעשה המון בתחום התרבות ,ומעט
לקהילה.
סיגל זוז:
הכול נעשה למען הקהי לה .לא עושים בתחום התרבות למען התרבות ,למען שחקן או זמרת.
אייל זילברסון:
הייתי מעדיף שיתנו חסות למסיבה שתהיה בבריכה ואני אוכל להגיע עם המשפחה שלי בחינם ,מאשר לקנות
כרטיס ב ₪ 500-או מתקציב המועצה .יש פה קהילה ,תעזרו לה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו קיבלנו החלטה לקיים את אירועי שנת ה ,80-אפשר לבטל את ההחלטה הזו .לקיים דיון בעוד שבועיים
ולבטל.
בשביל לבצע את האירועים שהחלטנו לקיים ,צריך עוד  .₪ 500,000עכשיו אנחנו מדברים איך לגייס את
הכסף .כמי שאחראי על הנושא ,אני מבקש מכם אישור לפנות לתושבי הכפר כדי שיתנו את חסותם.
עמירם אליאסף:
אם לא נקיים חסויות ,אנחנו בכל מקרה לא יכולים לקיים?
סיגל זוז:
נכון.
אייל זילברסון:
הייתי מבוקש שזה יפורסם פומבי לכולם ,ומי שירצה ייגש ואחר כך נפנה למי שאנחנו רוצים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
התלבטתי האם לפנות לכל התושבים כדי שזה יהיה ניטרלי ,אבל בהנהלה ביקשו שלא לעשות את זה.
עמירם אליאסף:
יש פה בעיה אם פונים לכל התושבים ,חסות נעשית בצנעה.
סיגל זוז:
לא ,חסות לא נעשית בצנעה.
אייל זילברסון:
צריך לתת את האפשרות לכל אחד לבדוק ולהחליט האם לתת חסות.
סיגל זוז:
אני חושבת שהטעות היא ,ששוב אנחנו מבלבלים בין תרומה לחסות .אני חושבת שלפנות לתושבים ולהגיד
שכדי לקיים את אירועי ה 80-למען קהילת כפר שמריהו ,ונשמח אם כל אחד יתרום  500שקל ,אני לא
מרגישה עם זה בנוח .אני מרגישה כאילו זה מס יום העצמאות.
אייל זילברסון:
זה לא רלוונטי.
סיגל זוז:
זה היה הרעיון המקורי ,ואמרנו שהוא לא רלוונטי .העלנו את הרעיון של חסויות ,ואני לא רואה סיבה לא
לפנות לכולם.
אייל זילברסון:
אפשר להגיד מראש מה אנחנו רוצים ,ולהגדיר מה תהיה העלות.
סיגל זוז:
התזמורת למשל ,עושה את האירוע השנתי שלה על ידי זה שאנשים קונים שולחנות ,נותנים חסות.
אניק זבליק:
עבדתי בתחום ,אני יודעת מה המשמעות של גיוס חסויות .אבל אני לא משוכנעת שזה הצורך שלנו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

עמירם אליאסף:
בניסוח של הבקשה ,אם עושים ,אסור שנופיע מסכנים .זה צריך להיות בצורה מכובדת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני עושה את זה בטריאתלון ,א ני פונה לאנשים באופן אישי .כל שיחת טלפון כזו קשה לי מאוד .אחרי
שהתחרות יצאה לדרך צריך 'לרדוף' אחרי הכסף ,זו אי נוחות גדולה מאוד.
אייל זילברסון:
אנחנו צריכים להקים גוף שינהל את העניין ,מי שירצה יפנה.
אניק זבליק:
אני רגע מחליפה כובעים ושמה את הכובע המקצועי ,אני חושבת שאם כבר הולכים על הרציונל של גיוס
חסות ,הקונטקסט צריך להיות הגיוני .מהניסיון שלי אני לא חושבת שצריך לשלוח מכתב פתוח לכל בעלי
העסקים ,זה צריך להיות ממוקד אפילו אסטרטגית .כפר שמריהו חוגג עכשיו גבורות ,אז השותף הטבעי
שלך זה למשל בית בכפר ,כי הקונטקסט שלו היא גבורות ,זו אוכלוסיית היעד שלו.
סיגל זוז:
לבנות סיפור ,נרטיב.
אניק זבליק:
בדיוק .אם כבר עושים את זה ,צריך לעשות את זה נכון כדי שהשותפות תהיה עם קונטקסט.
שי רז:
אתה מעריך שנצליח לגייס את הכסף?
אניק זבליק:
כן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מאמין שכן.
אני רוצה לסכם .קודם כל לאפשר לנו את המהלך של הגיוס ,ועוד נעשה התייעצויות בנושא איך עושים את
זה .אין לנו הרבה זמן .הדבר השני ,הוא להנחות את היועץ המשפטי להכין מתווה להקמת עמותה לגיוס
תרומות בעתיד .יש מתנגדים?
אין מתנגדים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

החלטה
מאשרים גיוס חסויות לאירועי שנת ה 80-בהתנגדות של אניק ,והקמת עמותה לגיוס תרומות עתידיות
בהתנגדות של אייל.

דו"ח כספי רבעון ראשון 2016

יעל לוי:
הדו"ח נשלח אליכם וגם צרפתי לבקשת אייל את הדוח משנה שעברה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
באין הערות ,מליאת המועצה רושמת בפניה את הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של שנת .2016
החלטה
מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של שנת .2016

קיום אירוע קהילתי במועדון הספורט

אניק זבליק:
יש כבר הרבה זמן רעיון לעשות איזשהו אירוע ,מסיבת קיץ .תמיר ,מנכ"ל הבריכה במועדון הספורט חבר
אלי ,מאוד מצא חן בעיניו לארח אירוע קהילתי .הרעיון הוא לעשות מסיבה שמיועדת למבוגרים ,ובמקרה
התפנה ביומן ה ,30.6-זו תהיה מסיבת תחילת קיץ .רצינו לעשות מסיבה פתוחה במימון שלנו אבל אני מבינה
שקשה למצוא את המימון ,ולכן חשבנו לשלב את זה עם ערב המתנדבים שמתקיים ממילא במועדון
הספורט .ככה אפשר לתת לו יותר נופח ,לעשות חגיגה ולהזמין את הציבור ,ולמכור כרטיסים ב₪ 50-
שכוללים משקה ראשון.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעל הציעה את  15,000השקלים שמתוקצבים לערב המתנדבים ,ולתת לכל המתנדבים כרטיס זוגי לערב
הזה.
אניק זבליק:
הקהילה צמאה לא ירועים קהילתיים .מי שעבר בפתיחה של הגן ,למרות שלא היה לזה פרסום מסיבי ,הייתה
חגיגה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר לקחת עוד  ₪ 5,000מהתקציב לצורך העניין.
אניק זבליק:
לדעתי ברגע שנמכור כרטיס ב ₪ 50-אנחנו מכסים את זה.
סיון אבנרי:
אפשר לבקש חסויות לאירוע ,זה לא בעיה לארגן את זה .למשל מותג בירה.
אני רוצה להגיד משהו על סוגיית התקציב של המתנדבים .אני שואל את עצמי אם לא נכון לקחת את הסכום
הזה ולהשקיע אותו באירוע.
עמירם אליאסף:
תן למתנדבים כרטיס בחינם ,זה בסדר גמור.
סיון אבנרי:
מדובר על  50%מתקציב האירוע.
אייל זילברסון:
אני חושב שהמטרה של אירוע כזה זה אירוע קהילתי ,וכמה שיותר מהקהילה יגיעו .אירוע כזה היה אמור
להיות מתוכנן בשבועות ,ואז יש לזה יתרון.
אניק זבליק:
 30.6הוא תאריך דגל מבחינת החופש הגדול.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אייל זילברסון:
אני חושב שאפשר לעשות אירוע כזה שיהיה חופשי לכל תושבי כפר שמריהו .אם האירוע לא היה ממוקם
בבריכה אלא היה בבניין המועצה על הדשא ,והיו לוקחים אנשים ומי שרוצה יכול למכור מזון ומשקאות,
היינו מכסים את האירוע .אני חושב שאם נמכור כרטיסים אנשים לא יבואו .אנחנו מאשרים פה במועצה
תקציבים על ימין ועל שמאל .אם מגיע מישהו מחוץ לכפר -שישלם ,אבל תושבי הכפר ייכנסו בחינם.
סיון אבנרי:
בדומה לערב שירי לוחמים ,תושבי כפר שמריהו יכולים להזמין כרטיס במועצה ולקבל אותו ללא תשלום.
זה יכול לעבוד .בסופו של דבר זה לא כסף גדול 15,000 ,השקלים הנותרים זה  300כרטיסים וזה הרבה
אנשים.
אניק זבליק:
זה כפר שמריהו ורשפון ,לשתי הקהילות.
סיון אבנרי:
זו שאלה טובה ,האם גם תושבי רשפון מקבלים כרטיס בחינם?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המתנדבים.
אניק זבליק:
אם אתה עושה את זה בחינם ,אז כולם מקבלים בחינם.
אייל זילברסון:
בואו נעשה אירוע קהילתי כמו שצריך ,נאשר  ₪ 25,000ובשנה הבאה כבר נחשוב איך לעשות את זה.
עמירם אליאסף:
אי אפשר להחזיק את המקל משני קצותיו.
סיון אבנרי:
לא מדובר בכסף גדול ,יש לנו כבר .₪ 15,000
אניק זבליק:
זה מה שאני חושבת שצריך להיות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

סיון אבנרי:
אני חושב שאפשר לקבל חסויות בסכום הזה ,למשל ממותג בירה שיוכל גם למכור בזמן האירוע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו כבר  ₪ 15,000וחסרים  .₪ 15,000אתם רוצים בעצמכם לגייס את הסכום הזה?
סיון אבנרי:
כן.
אניק זבליק:
אני אומרת את זה בהסתייגות .אני לא חושבת שמכירה של כרטיסים תמנע מאנשים להגיע.
סיון אבנרי:
זה בסדר לגייס חסויות ,אבל אני לא רוצה להתנות בזה את הקיום של האירוע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם לא נגייס  ₪ 15,000מחסויות ,נצטרך לבוא לכאן בישיבה הבאה ולהחליט איפה מקצצים.
אניק זבליק:
או להחליט שאם לא מגייסים אז מוכרים כרטיסים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,אין כבר זמן .צריך להשיג אישור לאירוע הזה ,זה לא פשוט.
סיון אבנרי:
יש לנו כמה ימים כדי לנסות ולארגן חסות.
אניק זבליק:
אנחנו משקיעים הרבה כסף בגופים קהילתיים ,אבל לא בקהילה הרחבה.
סיון אבנרי:
בשנת התקציב הבאה ,אני חושב שצריך לקחת כמה אירועים כאלה ולתקצב אותם.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אייל זילברסון:
צריך לעשות את האירוע הראשון במימון המועצה ,אם הוא יהיה מוצלח בשנה הבאה נמכור כרטיסים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
סיון ואניק ינסו לגייס חסויות לפחות ב .₪ 15,000-יעל תעמיד תמורת קבלות  ₪ 15,000העברה לאגודת
הספורט.
סיון אבנרי:
חשוב לי להדגיש שזה לא יהיה מותנה בגיוס חסויות.
אייל זילברסון:
אם רוצים שאגודת המים תשתתף ,אני חושב שזה יכול להיות יריית פתיחה לאירועי שנות ה.80-
אניק זבליק:
הם רוצים שאירוע הפתיחה יהיה אירוע אחר.
סיון אבנרי:
איך אנחנו גורמים לזה שרוב האנשים שיגיעו לאירוע הם מתושבי הכפר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה לא תוכל.
אניק זבליק:
השאלה אם אנחנו יכולים להנפיק כרטיסים חינמיים ,ואנשים יבואו ויזמינו כרטיסים דרך המועצה או דרך
מרכז וייל.
סיגל זוז:
דרך מרכז הספורט.
סיון אבנרי:
האם אנחנו פותחים את זה להזמנה של אורחים מבחוץ?
אניק זבליק:
אני חושבת שלא ,אנחנו מוגבלים ל 500-600-אנשים.
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ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
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אייל זילברסון:
תפתחו את זה גם לאורחים מבחוץ ,רק אל תפרסמו את זה.
סיון אבנרי:
אבל זה לא יהיה אירוע קהילתי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ניתן לאניק וסיון להחליט.
מוסכם שאניק וסיון יציגו למליאה תוכנית גיוס חסויות למימון.

בחירת מנהלת בית הספר  -מיכל גוטליב פריד

דרור אלוני  -ראש המועצה:
היום בחרנו מנהלת בית ספר .העברתי לכם באימייל את קורות החיים שלה ,היא נבחרה מתוך  5מועמדות,
כולן היו איכותיות .היא מאוד מוקירה תודה והערכה על כך שבחרנו אותה.
עמירם אליאסף:
היא ניהלה בית ספר קודם?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היא ניהלה בית ספר של כ 700-תלמידים בצורן ,אני יכול לומר עליה רק מילים טובות.
היו לנו התלבטויות ,בגלל שהיו מועמדות איכותיות מאוד .זו תיתן אופק של  6שנים ,ולהערכתי אופק של
ניהול בוודאות .עם הרבה מרץ ,אנרגיה וחדשנות ,ושיח ברמה שלנו.
אני אזמין אותה לישיבת המליאה הבאה כדי להציג את עצמה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

התנגדות עו"ד דוד ישראלי לשדרוג גן הנוטר

דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיבלנו מכתב מעו"ד ישראלי ,ומאחר והוא נכתב בשפה משפטית העברתי אותו לשחר.
עו"ד ישראלי הוא שכן של גן הנוטר ,והוא שם את עצמו מעל תושב רגיל בכפר שמריהו ,ומרשה לעצמו
להשתלח במתנדבים ונבחרי ציבור בצורה לא ראויה לדעתי .אחרי שהוא השתלח בסיגל ,שמקדישה ימים
ושעות רבים למען הקהילה ,הוא רוצה לבדוק עכשיו איזה טובות הנאה צומחות לה מהתנדבותה .ועוד כהנה
וכהנה.
אני קראתי לו אלי בנוגע לקירוי של גן הנוטר .מאחר והוא חושש שהקירוי יפריע לו ,הצעתי שנתקין אותו
באופן זמני ונדחה את ההתקנה הקבועה אחרי שנראה אם הוא מפריע .בינתיים אולי הוא ישתכנע שיש
חשיבות רבה להגן על הילדים המשחקים בגן בפני השמש הקופחת .לא רק שזה לא הספיק לו ,הוא רצה
לבחור את הצבע של הגומי במגרש ,שם הצבתי את הגבול.
הוא פנה לוועדה המרחבית ,הם שלחו פקחים שעצרו את העבודה למשך חודשיים ימים .היה ברור לחלוטין
שהשטח עומד בייעוד שלו והתוכנית ללא כל הקלות וחריגות ,למעשה שיקמנו גן ישן .הוא הקים צעקות גם
בוועדה המרחבית .מהנדס הוועדה ,היועמ"ש וראש עיריית הרצליה לא ראו בעיה בנושא הזה ,וחתמו על
התוכניות ואישרו אותן כפי שהגשנו אותן.
זכותו של אדם לקבל את הנתונים .כל הנתונים שהוא מבקש .רובם מופיעים באתר המועצה .ראש המועצה
אינו קובע את שכרו ,וגם לא גזברית המועצה .הם מעוגנים בתקשי"ר ומופיעים בדו"ח השנתי של המועצה
מדי שנה .אפשר להוציא גם את התמהיל של התב"ר.
צוות היועצים המשפטיים יחליטו מה ראוי לתת לו על פי דין ,ומה לא ראוי לתת לו על פי דין .אנחנו עובדים
בשקיפות מלאה ,אין לנו מה להסתיר .נעביר לו את הדברים האלה ויתקיים שיח.
רותם ,אני מבקש ממך להוציא מחר בבוקר אימייל לעו"ד ישראלי ,על כך שהנושא הועבר לטיפולכם
ותתקבל תשובה בימים הקרובים.
רותם ארביב -יועמ"ש:
כבר נקבעה ביום חמישי כדי לבדוק את הנושא.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יחד עם זה ,אני מבקש שתודיעו לו.
חוץ מהמכתב הזה ,הוא כתב מכתב אישי אלי בו הוא תוקף אותי אישית.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

סיון אבנרי:
ראשית ,הדרישה לשקיפות היא מקובלת וטריוויאלית .אני לא מכיר את החוק ,אבל הדרישה נשמעת לי
הגיונית .אני לא מכיר את עו"ד ישראלי ,הפרק שבו הוא תוקף במכתב הזה פעם אחת את המתנדבים
בקהילה ,במועצה שפעלו סביב הפרויקט הזה ,ופעם שנייה את ראש המועצה באופן אישי ,אותי זה הרתיח.
להעביר את הסוגיה הזו לפסים אישיים ,עלי זה לא מקובל .אני לא מכיר את החוק בעניין ,ואני אשמח
לשמוע את דעתה של רותם .אני לא יודע איפה להגדיר את זה בספקטרום של הטרדת נבחר ציבור לבין משהו
שמבחינתי גובל בסחיטה ואיומים .לבוא לנבחר ציבור ולהגיד לו 'אם אתה לא תיישר איתי קו בסוגיה ,אני
ארד לחייך ברמה האישית' .עלי זה לא מקובל .אני לא מכיר את החוק הפלילי ,אני מניח שאותו עו"ד יודע
מה הוא עושה ,אבל אני הייתי מבקש לברר מה המשמעות של מהלך כזה.
רותם ארביב -יועמ"ש:
חלק מהשאלות מנסות ליצור אווירה כאילו משהו לא בסדר .יש דברים שמפורסמים לפי חוק חופש המידע,
ואפשר לקבל את הנתונים או שנפנה אותו למיקום בו הנתונים נמצאים .כל מה שהוא על פי דין הוא יקבל.
אנחנו כן נעיר על הסגנון והאווירה המצטיירת.
שי רז:
רותם ,את המידע שהוא גלוי ושקוף האם אנחנו צריכים לרכז ולהגיש לו כתשובה? או פשוט להפנות אותו?
רותם ארביב -יועמ"ש:
אם מדובר בנתונים שהוא לא יכול לאסוף לבד ,כמו בקשה לקבל את כל צווי ההריסה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא מקבל למשל את התקבולים של קרן הפנסיה וההשתלמות שלי.
רותם ארביב -יועמ"ש:
אני לא חושבת שהוא זכאי לקבל את המידע הזה.
סיון אבנרי:
מה המשמעות של הדברים שהוא כותב? המעבר הזה של לפתוח חזית מול אדם פרטי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני נבחר ציבור ,אני לא אדם פרטי.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

סיון אבנרי:
הוא מעביר את שדה הקרב מהרובד הזה של עבודה מול מועצה ונבחר ציבור ,לרמה האישית.
עמירם אליאסף:
אני במועצה כבר  18שנים ,וזו פעם ראשונה שאני רואה התנהגות חריגה של תושב.
זכותו של תושב לפנות באמצעים חוקיים ,זה בסדר .בפעם הראשונה אני חושב שצריך לתת לו את החומר,
אבל אם אתם מבינים שזו דרך של הטרדה אנחנו צריכים לפעול בכל האמצעים כדי שיפסיק להטריד.
רותם ארביב -יועמ"ש:
יש אמצעים ,אבל זה מכתב ראשון .זה מכעיס ומקומם ,אבל זה מכתב ראשון.
סיון אבנרי:
זה לא מקובל ,זה לא השיח פה בקהילה.
אניק זבליק:
אנחנו לא נחנך אותו ,אנחנו נענה בצורה קונקרטית על מה שאפשר לענות.
סיון אבנרי:
אני מכוון למישור הפלילי ,האם מה שהוא עושה זו הטרדה? האם זו עבירה על החוק?
רותם ארביב -יועמ"ש:
בשלב זה לא הייתי חושבת שזו הטרדה .בשלב יותר מתקדם ,אם יהיה ,אפשר לפנות ללשכת עורכי הדין.
סיון אבנרי:
האם לי יש 'קייס' כדי להיכנס לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה?
רותם ארביב -יועמ"ש:
לדעתי זה לא פלילי ,אם כבר זה במישור האתי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בואו נסכם את הסוגיה הזו ,המשרד של עורכי הדין שלנו יטפל בנושא הזה.
משרד עורכי הדין של המועצה יטפל בנושא פנייתו של עו"ד דוד ישראלי לקבלת מידע.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור צו הארנונה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מחרתיים יעל נוסעת לשבוע לחו"ל ,והיא צריכה להכין לנו את ההצעה לצו הארנונה לשנת  .2017אנחנו
חייבים לאשר אותו עד  . 30.6פרסמו את אמות המידה לשינויים בארנונה לגבי רשויות ,הטיעון שיעמוד לנו
הוא היעדר החידוש .הארנונה שלנו נמוכה משמעותית מישובים דומים.
סיגל זוז:
הם לא הרשו לנו להעלות את הארנונה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון ,הם שינו את אמות המידה.
במשך שלוש שנים לא אישרו לנו את העלאת הארנונה וגם עכשיו הגבילו אותנו ,זאת אומרת שלא נוכל
להגדיל עכשיו כדי לפצות על שלוש השנים .אלא הגבילו אותנו ל.5%-
אניק זבליק:
הגבילו אותנו לכל מה שביקשנו ולא אישרו לנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רצינו לעשות את זה ב ,30.6-ובינתיים אישרנו את האירוע של מועדון הספורט .נקיים את הישיבה שלא מן
המניין ב ,28.6-ואחריה נקיים ישיבה מן המניין .אייל הודיע שיש התחייבויות קודמות ולא ישתתף
בישיבות ב  30לחודש

עדכון על פעילות המועצה מיום  02.05.2016ועד 07.06.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו שני אירועי שבועות.
ב 15.6-יהיה תרגיל מוכנות לחירום .אני הייתי בתל-אביב בתרגיל שם ,לצד האזעקות נשלחו גם הודעות
 ,SMSוזה עובד מצוין.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

אייל זילברסון:
אתה תעשה כאן פיילוט?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עדכון מפקע"ר - :בכל פעם שתהיה אזעקה ,תישלח גם הודעה.
עדכון על פעילותי במספר פורומים:
אחד מהם הוא פורום של הג'וינט עם שני ראשי רשויות ואנשים נוספים .יהודים ,נוצרים ומוסלמים ,בנושא
של לכידות חברתית .זו התחלה של פרויקט ארצי ,בעיניי זה מרתק .מצד אחד יש גופים שמלבים את
ההפרדה ומצד שני יש גופים שמנסים ללכד ,ויש מאבק קבוע.
פורום אח ר ,מעניין לא פחות ,זה הגדרת סל תלמיד .שי פירון מונה ע"י מרכז השלטון המקומי לעמוד בראש
וועדה ,להמליץ למשרדי הממשלה להגדיר סל תלמיד אחד .מסתבר שמשרד החינוך על דעת עצמו ,החליטו
שהם עושים תקצוב דיפרנציאלי של החינוך ,מבלי לקבל אישור מאף דרג פוליטי .אלכס לדוגמא קיבל הודעה
שיש לו פחות  3שעות תקן בבית ספר .למה? כי כפר שמריהו הוא סוציואקונומי  .10לא היה דיון ולא הייתה
החלטה על כך .נכנסתי לתהליך של ייצוג השלטון המקומי כי חשבנו ש 14 - 12-שנים המורים והתלמידים
מקבלים שימוש בחינם בתוכנות של מייקרוסופט .מסתבר שזה לא בחינם ,הפרויקט הזה עולה  20מיליון
 ,₪חצי ממנו מתוקצב ע"י הממשלה וחצי ע"י השלטון המקומי .במשך  10שנים לא הודיעו לשלטון המקומי
שהם משלמים את זה ,פשוט קיזזו את זה מההעברות של משרד הפנים מבלי להודיע לנו על מה מורידים.
הסתבר בתוך התהליך הזה שגם בזה יש דיפרנציאציה ,שסופיה קבעה את זה ,והיא לא עובדת במשרד
החינוך כבר שלוש שנים .ואז הסתבר שאנחנו משלמים עבור ישובים שלא משלמים ,בלי שום רשות לשום
זכות .גם את הנושא הזה של סל התלמיד אנחנו מנסים להכיל עליו ,שכל תלמיד מגיל  3ועד גיל  18בכל
הארץ ,יוגדר לו מה המדינה חייבת לתת לו ,ולתקצב את זה ב .100%-על זה רשויות חזקות יוסיפו מה שהן
מסוגלות ,ורשויות חלשות יותר יקבלו השלמה מהמדינה .אבל הסל יהיה אחיד לכולם ,ויהיה ברור ושקוף.
היום יעל לא יכולה לדעת מראש איזה העברות צפויות בחודשים הבאים .האוטובוס שעובר מגליל ים
לשפיים ,לבית הספר ,על ילד בגליל ים מקבלים החזר של  ,₪ 8.3על ילד בכפר שמריהו ההחזר הוא  ,₪ 4ועל
ילד ברשפון מקבלים  .₪ 8.3זה אותו האוטובוס ,והרשויות מקבלות החזרים שונים ואין עם מי לדבר .כל
זה ,אלה דברים מאוד מעניינים וקשה יהיה לעשות שינוי.
הייתי היום בישיבה עם השר ארדן בנושא של מתנדבים ,שהוזנח מאוד במשטרה .הגישה כלפי השלטון
המקומי כל כך צינית ,חוסר כבוד ממשי מצד הפוליטיקאים .אבל נושא המתנדבים יקבל עדיפות עכשיו,
גיבשנו רעיון שנבצע קמפיין משותף של שלטון מרכזי ושלטון מקומי ,לגיוס מתנדבים למשטרה .המשטרה
מיצתה את כוחותיה ,היא מתוחה עד קצה גבול היכולת ולא מסוגלת לתת ביטחון אמתי בישובים הכפריים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 34
מיום 07.06.2016

סיון אבנרי:
אוסיף ואומר ש מול זה ,מבקר המדינה מתייחס לכל נושא המתנדבים במשטרה ,ותוקף את המשטרה בצורה
חריפה מאוד על איכות המתנדבים .בעצם אנשים שלא הוסמכו לשום דבר ,חלקם עברו הדרכה של  3שעות,
ויש להם סמכויות .הצפי הוא לירידה משמעותית מאוד בכמות המתנדבים על רקע זה.
אניק זבליק:
צריך לשנות את תהליכי ההכשרה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בזמנו במשמר האזרחי פעלו לגיוס של אנשים ,היה קמפיין גדול וזה הצליח.

שונות

קוד טלפוני
אניק זבליק:
ראיתי שהחליפו את המחסומים בכפר ,ואני רואה את נושא המצלמות של חברי עמירם ואני נוסעת להביא
ילדים לישובים אחרים באיזור בצרה ,בני ציון ,בקיבוצים מסביב וכולם שם סגורים עם קוד טלפוני .אני
שואלת למה לא אצלנו.
עמירם אליאסף:
זה גרוע מאוד ,ואני אסביר למה .הבת שלי נמצאת בבית ינאי ,ואני נוסע אליהם .אני מתקשר בטלפון ,מחכות
כבר הרבה מכוניות לפניי וכשאני פותח את השער הן ייכנסו .זה הדבר הכי לא בטיחותי שישנו ,כל אחד יכול
להיכנס .השיטה של הטלפונים היא גרועה.
בעקרון ,לנו כרשות מקומית אסור לסגור את השערים.
הוספת מצלמות
ריבוי בקישוט דגלי המדינה ביום העצמאות
אייל זילברסון:
אני חושב שכדאי להכניס עוד כמה מצלמות דמה בגן השעשועים ,ולהוסיף שלט שהמקום מצולם.
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דבר שני ,קישוט רחובות ביום העצמאות  -הרחובות לא קושטו מספיק בדגלים לכבוד יום העצמאות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסברתי בישיבה הקודמת ,אסור לנו לתלות דגלים על עצים .בעבר עשינו את זה ,אבל היום תולים רק על
עמודי תאורה.
סיון אבנרי:
יש גם הרבה פחות מכוניות ובתים שמקשטים בדגלים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תודה רבה לכולם.

* * * הישיבה נעולה * * *
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