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 פרוטוקול

 4 מישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'

 ..0.2, שעה 42.020.44. –שהתקיימה ביום שלישי 

 ד' אדר א' תשע"ד

 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 
 

 : שוש בלורשמה

 

 :השתתפו חברי המליאה

  

 ראש המועצה דרור אלוני  

 ומ"מ ראש המועצה  סגנית סיגל זוז 

 מועצה חבר עמירם אליאסף  

 חברת מועצה אניק זבליק 

 חבר מועצה שי רז 

 חבר מועצה יסיון אבנר 

 אייל זילברסון :בשל מחלה נעדר

 

 חבר מועצה

 גזברית ומזכירת המועצה יעל לוי מוזמנים:

 מהנדסת המועצה טלי שמחה אלקיים 

 ארי-שחר בן  -משרד  עו"ד איילת אור 

 הציבורמבקר פנים ונציב תלונות  רווה ןער 

 

 מנהל בית הספר דר' אלכס שניידר 

 דירקטור בחברה העירונית גדעון קידר 

 אורבניקס שילה-איריס דרורי 

 רכז ספורט איתי דקל 

 רכזת קשרי קהילה יוספה כהן 

 מנהל מיזם התשתיות עמי יפה 
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 על סדר היום:

 

 12.420.442.מיום   3אישור פרוטוקול ישיבה מס'  42

 ציבור2 פרוגרמה לשטחי 02

 42.020.442.ועד  12.420.44.עדכון המליאה על פעילות המועצה בין תאריכים  32

 0.442אישור תקציב חברה עירונית לחינוך לשנת  42

 2אישור יו"ר ועדת ערר לארנונה 52

 עדכון מצב מועדון הספורט וחדר הכושר 2 62

 (4.052ביטול חלק מתוכנית הפקעה ברחוב הקוצר )תב"ע הר/ 12

 אישור תב"רים2 12

 שונות2 92

*  *  * 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ערב טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה.

 

 

 12.420.44.מיום   3אישור פרוטוקול ישיבה מס' 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לא היו הערות לפרוטוקול, אני מבקש לאשר.

 

 החלטה

 12.420.442.מיום  3פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס' מאשרים 
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 פרוגרמה לשטחי ציבור

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

והייתה שותפה  0223-באב לספורט התוכנית את בעבר  הכינה , נציגת חברת אורבניקס,איריס דרוריגב' 

ר. איריס הכינה את הפרוגרמה לשטחי הציבו תוכנית האב בצד התשתיתי. ביקשנו ממנה להכין להכנת

 PDFנצפה בפורמט  .לפתוחמצגת מיוחדת בפורמט שאיננו יכולים 

 

 שילה:-איריס דרורי

 אדבר תחילה באופן כללי, ולאחר מכן נצלול לפרטים.

ערכנו פרוגרמה של שירותי ציבור בהתאם לנוהל של וועדת הקצאות. המשמעות היא לבחון את כל המצאי 

קיים וגם  בהתחשב במצב םשל שטחי הציבור בישוב. לאחר בחינת המצאי לנפות את הצרכים הפרוגרמתיי

בהתחשב במצב עתידי. אם כי אני אגיד בסוגריים כי עיקר הדגש הוא על המצב הקיים, אבל אנחנו 

 םמחמירים את התהליך ובודקים את הצרכים גם לגבי הקיבולת של הישוב. בניקוי הצרכים הפרוגרמתיי

 שניתן להקצות לגופים פרטיים או עמותות. ,אנחנו מגיעים ליתרה

מנכ"ל, זה משהו שנדרש לעשות על פי חוק. המועצה  רהרקע. כמובן שהכול מעוגן בחוזכאן נתתי את כל 

 .םמנהלת את מאגר השטחים שהיא יכולה להקצות לצרכים נוספים מעבר לצרכים היישוביי

 כאן יש לנו פירוט של אבני הדרך והתוצרים, אני אעבור עליהם בקצרה:

  הסתמכנו על התשתית שהייתה בתוכנית האב.הכנת רשימה של שירותים ציבוריים. כמובן 

 .הכנת מפה של השטחים הציבוריים והפריסה שלהם במרחב 

  .נציין שהיו גם שימושים ציבוריים על שטחים ריכוז של כלל השטחים שהייעוד שלהם ציבורי

את ציבוריים פתוחים. שימוש של שב"צ על ייעוד של שצ"פ, גם אליהם התייחסנו. בתוך זה 

 הפנויים.השטחים 

 .סיכום של השטחים והשורה התחתונה של היתרות 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 .טיוטת הדו"ח בדואר אלק'העברתי אליכם את 
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 שילה:-איריס דרורי

 172-תושבים בכ 0,822-מבחינת נתוני האוכלוסייה, אתם בוודאי מכירים אותם. במצב הקיים מדובר ב

הם  2-47. גילאי 4%נפשות. שיעור גידול שתי ממוצע של  3.7דל של בתי אב. זה גוזר משק בית ממוצע בגו

+. מאזן הגירה עומד על תוספת של 12, בגילאי 03%-מאוכלוסיית המועצה. אזרחים וותיקים הם כ 00%-כ

 .0220-0240תושבים בין השנים  482-כ

ה כיוון שאתם כאן רואים את הפירוט של השימוש בשטחים הציבוריים, אני לא אקריא את כל הרשימ

 מכירים אותה. יש מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר, בית כנסת וכן הלאה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

שטח המוניציפלי של כפר שמריהו, בחכירה משותפת עם חלק ממוסדות הציבור שלנו נמצאים מחוץ ל

אה. זה חיסכון גדול מאוד וכן הל , שפ"חכלנית, בית הספר היסודיגני ילדים,  -אגודה חקלאית רשפון:

 יקר.קרקע במשאב 

 

 :סיון אבנרי

 בית הספר כולו מחוץ לשטח?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 כן.

 

 שילה:-איריס דרורי

אפשר להתרשם מהפריסה של השימושים בפועל, להבדיל מיעוד קרקע. במפה הבאה רואים את ריכוז 

, בדגש על זה שאלה לא כל השצ"פים, אלה רק השטחים שיש בהם השטחים שהייעוד שלהם שב"צ ושצ"פ

שימושים ציבוריים, לדוגמא מועדון הספורט וגם בתוך השצ"פ הזה נכנס הדואר. בית הכנסת גם הוא 

 שצ"פ. בחלק הצפוני של המפה רואים את המתחם של בית הספר וגני הילדים.

 ליהן נדבר בהמשך.אני מקדימה לרגע את המאוחר, במפה מסומנות היתרות ע

. גודל משק בית 8,222-תושבים וגם ל 0,822-הנחות לפרוגרמה הן הנחות גם ברמת פרוגרמה למצב קיים ל

 .3.5-ו 3.7בהתאמה הוא 

 יש לנו הנחות עבודה לגבי מוסדות בריאות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 זה לקוח מהתקן הארצי.
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 שילה:-איריס דרורי

היום ההקצאות למוסדות בריאות מתקיימות רק על שטחים שכירים, אנחנו כבר לא מבזבזים על זה 

 מהצרכים. 82%להקצות קרקע רק עבור  ניתןשטחים חומים. בתי כנסת 

 

 :שי רז

 אני לא מצליח להבין לגבי בתי הכנסת.

 

 שילה:-איריס דרורי

שנדרשת להקצאה לצורך זה, כי אתה המשמעות היא שיש אפשרות לחסוך משמעותית בהיקף הקרקע 

 מהשטח. 82%יכול לבנות בית כנסת בשתי קומות ואתה חוסך 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מדובר על נתוני יסוד לפרוגרמה. בישוב, לא משנה מה גודלו, יש תקן לשני בתי כנסת.

 

 שילה:-איריס דרורי

יכה שני בתי כנסת, אני עדיין נשארת עם זה אומר שאם אני צריכה להקצות דונם לבית כנסת, ואני צר

 דונם.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

הם הנחיה שלי, לא הנחיה של המשרד. ההנחיות של משרד תלמידים בכתה  38-ו 32התקנים הבאים של 

 החינוך שונות.

 

 אניק זבליק:

 מה זה מערכת החינוך המיוחד? אלה ילדים שמוצאים מהמערכת הרגילה?

 

 שילה:-דרוריאיריס 

 3%זה מכלול הספקטרום של חינוך מיוחד, ואנחנו יודעים שיש גיוון של בעיות בתחום הזה. בעיקרון זה 

 .המתוך סך האוכלוסיי

 

 אניק זבליק:

 שנשארת בקהילה?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

החינוך  . התקן של משרד42%, בפועל אנחנו יודעים שיש היום 3%האומדן של משרד החינוך מדבר על 

 .3%לצורכי פרוגרמה הם 

 

 שילה:-איריס דרורי

 לשאלתך, כמובן שחלק משולבים וחלק לא. הרוב משולבים לצורך העניין.

 כתבתי דונם.שבשקף הזה רואים את הצרכים של שטחי ציבור, השב"צים, למצב קיים 

 

 :קריאה

 אני לא הבנתי למה הכוונה.

 

 שילה:-איריס דרורי

תושבים.  0,822השטחים שקיימים בפועל לבין מה שנדרש על פי פרוגרמה לאותם הדונם הוא ההפרש בין 

תושבים  0,822הפרוגרמה למצב קיים לוקחת את המצאי הקיים, אומרת מה נדרש על פי תקן לאותם 

יש פער של דונם בסך הכול למכלול השימושים, וגם את זה אני אומרת בזהירות. אז  ומחפשת את הפער.

כולים לראות שמה שחסר פעם אחת זה חצי דונם לנושא של מרפאה ותחנה לבריאות בשקף הזה אתם י

זה משהו שנדרש להסדיר אותו. פעם נוספת נתנו כאן  - המשפחה, כשהיום יש מרפאה בבית מגורים

בהתאם להקצאה פרוגרמתית בהתייחס לגודל אוכלוסייה חצי דונם למקווה, אבל הרבה פעמים זה עניין 

 בהתאם לפרופיל האוכלוסייה ומאפייניה. תישל החלטה יישוב

 

 :סיגל זוז

 אנחנו צריכים לעשות מקווה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הפרוגרמה הכללית במדינת ישראל אומרת שצריך להקצות חצי דונם למקווה.

 

 אניק זבליק:

 אני צודקת?הפרוגרמה היא סטטיסטיקה, נכון? זה בעצם כמה צריך להיות, מה מקובל. זה לא מחייב. 

 

 סיגל זוז:

 זה מחייב?
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 שילה:-איריס דרורי

 , אתם תחליטו אם זה נדרש או לא.תלא. לכן זה גם מופיע בסוגריים. זה נתון להחלטה יישובי

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מבחינת משרד הפנים בישוב יהודי צריך להקצות את זה. שני בתי כנסת ומקווה.

 

 סיגל זוז:

 של הישוב? לא חשוב מה גודלו

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

לא משנה מה גודלו של הישוב. בישוב ערבי לא צריך מקווה או בתי כנסת. אבל אנחנו לא חייבים לבצע את 

 כל מה שכתוב בפרוגרמה.

 

 שילה:-איריס דרורי

ם, תושבים השורה התחתונה מבחינת הצרכים, זו הקצאה נוספת של דונם למעונות יו 8,222-בפרוגרמה ל

 כאשר מעון אחד מצריך דונם.

 

 סיגל זוז:

 יש לנו מעון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 .לבני שלוש + צהרוןב נסתפק

 

 אניק זבליק:

 זה צהרון או גן?

 

 שילה:-איריס דרורי

 .2-3מעון יום לגילאי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 דומים.זה לגיל הרך, אבל זה לא הרשות, עושים את זה נעמ"ת וגופים 

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


 
 המקומית כפר שמריהוהמועצה 

 
 

 20.20.40מיום  4ישיבה מס' 
 
 

 
 85 מתוך 5 עמוד

 *   29-9821199*  טל'   01942כפר שמריהו  45קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

 שילה:-איריס דרורי

 .2-3זו מסגרת שמתאימה למעון יום לגילאי 

 

 :סיון אבנר

 כמועצה אנחנו מחויבים על פי חוק להקצות את זה?

 

 שילה:-איריס דרורי

לא מחויבים לספק מענה לכל אוכלוסיית הילדים בגילאים הללו. בדרך כלל בפרוגרמות האלה אנחנו 

ביקוש מתוך אותה קבוצת גיל  422%ביקוש. הפרוגרמה לוקחת גם  02%-ל 32%לוקחים סדר גודל של בין 

. מתוקף זה שחלק מהפתרונות הם גם 32-02%רלוונטית. בדרך כלל ההתייחסות היא לסדר גודל של 

פתרונות קטנים יותר ברמה של משפחתונים ודברים דומים, ולכן לא נדרש לתת מענה לכל האוכלוסייה. 

ם הרבה יותר גדולים, למשל בערים, זה שונה מהותית מסדר הגודל שלכם אין אני יכולה להגיד שבישובי

 מסגרות ברמה של מעונות יום שמספקים מענה אפילו לא לחצי מהאוכלוסייה.

 שני דברים נוספים הם הנושא של בית הכנסת והמקווה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 עוד שני בתי כנסת ועוד מקווה.

 

 שילה:-איריס דרורי

דונם. תזכרו  0.8-ך הכול עם ההתייחסות לבתי כנסת, מקווה, מעונות יום וגני ילדים אנחנו מגיעים לבס

דונם לא רלוונטיים רק לתחום הישוב המפותח היום, כיוון שכשתהיה תוספת פיתוח עתידי  0.8שאותם 

אות לצרכי של הכפר לכיוון מזרח אותו פיתוח לא יביא רק תוספת של שטחים למגורים, גם יהיו הקצ

 ציבור.

 

 

 אניק זבליק:

האם את אותו השריון, בנק הקרקעות לצורכי מעונות יום, מקוואות וכו', האם אנחנו חייבים להשאיר 

 ככה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש לנו עודפים שאנחנו לא ננצל אותם, והם ישמרו לדורות הבאים.
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 :שי רז

 במזרח? -איפה העודפים? 

 

 המועצה: ראש -דרור אלוני

 לא רק.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש שטח בשדה התורמוסים שהוא שטח חום, ואנחנו לא מנצלים אותו.

 

 סיגל זוז:

 אם הבנתי נכון, בשורה התחתונה חסר לנו דונם.

 

 שילה:-איריס דרורי

ים דונם למצב הקיים. אני אומרת שוב, זה אותו דונם שאנחנו התייחסנו לכך שלא בטוח שאתם צריכ

 מקווה.

 

 סיגל זוז:

 כרגע אנחנו מאוזנים לכאורה.

 

 שילה:-איריס דרורי

 תזכרו שהפרוגרמות האלה הן מחמירות, נקרא לזה.

תושבים. נתנו  0,822לסיכום הפרוגרמה אנחנו רואים שלמצב הקיים יש לנו הקצאות מספקות ברמה של 

צריכים לדעת שנידרש להקצאות כאן התייחסות ברמת סך השטחים בשב"צים ושצ"פים. למצב מתוכנן 

דונם נוספים לשב"צים. המענה לא חייב להינתן בתחום המפותח כיום של הישוב. השימושים  0.8-של כ

הרלוונטיים לאותם הדונמים הנדרשים זה למעונות, גנים, בית כנסת ומקווה. צריך לבדוק גם אם יהיה 

ה, כלומר מינימום של משתמשים שמצדיקים לזה צורך ברמת מאפייני האוכלוסייה וגם ברמת סיפי כניס

 הקמה של שירות מסוים.

 

 אניק זבליק:

 למה שני בתי כנסת? זה מבחינת גודל אוכלוסייה או שזה הפרדה בין אשכנזי לספרדי?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

 גם וגם.

 

 שילה:-איריס דרורי

 התחשיב הפרוגרמתי מורכב יותר.

 

 אניק זבליק:

 הנחיות של הרבנות?זה בא מתוך 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אלה הנחיות של הממשלה לישוב יהודי.

 

 שילה:-איריס דרורי

אנחנו מגיעים לסיכומים וההמלצות. אחרי שסקרנו את המצאי של שטחי הציבור בישוב, כל השטחים 

 אליהם התייחסתי מאושרים ומעוגנים סטטוטורית.

מגיעים לזה שיש מספיק שטחים לייעוד ציבורי שמספקים פתרון אחרי שערכנו את הפרוגרמה אנחנו 

לצרכים של האוכלוסייה. בסך הכול, כל זה משאיר אותנו עם יתרות של שני מגרשים לייעוד ציבורי, 

שבהם קיים פוטנציאל לתת הקצאה שהמועצה יכולה להחליט שהיא מקצה את זה לגופים פרטיים או 

 בחלק הדרומי של הישוב. 0במרכז הישוב, ומגרש מס'  לעמותות. אני מדברת על מגרש אחד

המגרש הראשון מדבר על המגרש של גני הילדים והשיטור הקהילתי. המגרש השני הוא המגרש של מגרש 

 המוזיקה ובית הנוטר. 

 

 סיגל זוז:

 כרגע עומדים שם מבני ציבור.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

המקומית על הנושא של הפקעה לצרכי ציבור של שטחים. טלי ואני פה יש וויכוח קבוע בינינו לבין הוועדה 

מסבירים להם שאין פה צורך מכמה סיבות. יש מפה שמראה את המרחקים הקיצוניים לשצ"פים, כאשר 

אין בעצם מרחקים. דבר נוסף, כל הנחלות שהן הרחוקות ביותר הן כמו שצ"פ מבחינת אופי הקרקע ולא 

חושבים שצריך הקצאה נוספת של שטחים ירוקים בכפר שמריהו מעבר למה  צריך עוד שצ"פים. אנחנו לא

 שיש היום.
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 :יסיון אבנר

 אתה מדבר על הנחלות בפריפריה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 נרקיסים.רחוב האורנים וברחוב ההנחלות בפריפריה, ב

 

 :סיון אבנר

 בתפקוד שלהם כריאה ירוקה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ילד שגר בנחלה ברחוב הזה לא צריך ללכת לריאה ירוקה באמצע הישוב, יש לו ריאה ירוקה בבית. בדיוק.

 

 אניק זבליק:

 איפה נכנסים פה השטחים החומים שלנו שעוברים תהליך שינוי בבית הספר האמריקאי? הם נספרים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ו אותם בשימושים.הם לא מופיעים פה, כי גני הילדים שבנינו שם החליפ

 

 :טלי שמחה אלקיים

 הם יוצאים מהמלאי של השטחים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

מיועד להקצאה לחברה ממזרח למסילה עדיין לא תכננו, יש את בית העלמין שהוא כרגע הדבר היחיד ש

ללא היתר הצופים, כי המבנה של הצופים בנוי בשטח בנין את הקים . מצפון לו אנחנו מתכננים לקדישא

 על אתר ארכיאולוגי.

תי הבוקר עם טלי ואיריס, צריך להסדיר את הנושא של בית הכנסת שבנוי רכבעקבות ישיבה מוקדמת שע

על שטח ירוק ולא על שטח חום. חשבנו לבצע החלפה של שטחים, לקחת את השטח החום בתורמוסים 

ר את השטח הזה כשטח חום ולהשאיר ולהביא אותו לפה. חשבנו שאם כבר עושים תוכנית אז אפשר להגדי

אותו כפוטנציאל לדורות הבאים. אני מעדכן אתכם בנושא הזה, אני מקווה שהוועדה תקבל את זה ולא 

ותובא לאישורנו בחודש  . אנחנו לוקחים את בית הכנסת הזה, ובתב"ע שמכיניםהצרכהתחייב אותנו לבצע 

 ור לנו את חצי הדונם או הדונם.יגדירו אותו כשטח חום, אישור בדיעבד. זה יפת הבא
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 סיגל זוז:

 מה הוא מוגדר היום?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 שטח ירוק.

 '.12-הוא נבנה שלא על פי התב"ע כמו מועדון הספורט, כמו הרבה מבנים אחרים שנבנו בשנות ה

 

 סיגל זוז:

 יש עוד משהו שלא הבנתי. בית הנוטר בנוי כרגע.

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני

 אפשר לבנות בניין אחר לצרכי ציבור.

 

 סיגל זוז:

 הבניין שעומד שם כרגע הוא לצרכי ציבור.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

הייתה מרפאה. בית הנוטר הוא מבנה לשימור. אפשר לבנות שם בעתיד בבניין בית המוזיקה ברחוב הזורע 

הפוטנציאל שלו. אנחנו מנצלים אותו כרגע כבית מבנה אחר. בעתיד אפשר להקצות אותו לצרכי ציבור, זה 

 ספר למוזיקה.

 

 שילה:-איריס דרורי

בטבלה, ביתרה למימוש זכויות מצוין מהי היתרה המקסימלית בהתאם לתב"ע המאושרת. בכל אחד 

מ"ר  110מ"ר. באחד יש  122-מהשטחים האלה, גם בקרן היסוד וגם בזורע ודרך הגנים, זה סדר גודל של כ

 מ"ר. 154שני הוא יתרה וה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש למישהו שאלות לאיריס?
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 שילה:-איריס דרורי

זה מסמך שאמור לשרת אתכם, זה משרד לתפעול והתנהלות שוטפת. יכול להיות שהנקודה הבאה 

שתצטרכו לשקול לעדכן היא כאשר יהיה פיתוח עתידי. כל השתנות בשורה התחתונה של ההקצאה לגופים 

טיים ולעמותות היא גם נגזרת של הפרוגרמה. ברגע שיש שינוי ברמת תוספת פיתוח זה גוזר שינויים הפר

 בפרוגרמה ובהתאם גם בהצעות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

מול הגופים  נוביקש שזה יהיה מאושר על ידי מליאת המועצה ויוכל לשמש אות עמי-בןשחר עו"ד 

 הממשלתיים.

 

 2את הפרוגרמה, אשר תאפשר השלמת הקצאות לצורכי ציבור כדיןמאשרת מליאת המועצה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

, היא נמצאת כאן כיוון ששחר בחו"ל. אני עמי-בן לא הצגתי את איילת, היא עורכת דין מהמשרד של שחר

הבנתי שאיילת תלווה את שחר בחלק מהפעילות במקום אביב, שעבר לתחום אחר של הכנת מכרזים. 

 ברוכה הבאה איילת.

 תודה רבה.

 

 איריס, תודה רבה.

 

 

 פעילות הספורט של המועצה 

 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 איתי הוא רכז הספורט של המועצה, ביקשתי שייתן לנו סקירה על הפעילות.

 

 :דקל איתי
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יום המשפחה אני אציג את האירוע שהיה עכשיו ואירועים שיהיו בהמשך. ביום שישי האחרון ציינו את 

 00בשיתוף בית הספר, גני הילדים וההורים. הזמנו את כולם, בסך הכול הייתה השתתפות יפה. ביצענו 

תחנות ספורט, הייתה התנדבות של בית וייל שתרמו את המדריכים שלהם וגם את מועדון הספורט. זה 

ליות. שילבנו את השחייה היה שיתוף פעולה נחמד. היו שני מופעים גדולים של התעלמות קרקע, של גלגי

 והטניס. היה כדורגל, ג'ודו, קפוארה. ניסינו לשלב את כל הגורמים של הקהילה כדי שכולם ירוויחו.

ק"מ אליו יצאו עד כיתות ב'.  3. יהיו שלושה מסלולים, אחד של 09.3האירוע הבא הוא צעדת הבנים, 

 ק"מ הוא באופן חופשי. 40ם. ומסלול של ו' שזה בעצם כל התלמידים ההורי-ק"מ לכיתות ג' 1מסלול של 

שאמור להיות בשטח של בית  mini-peachיתרחש כשיתחילו ויסיימו לבנות את מגרש  אחריוהאירוע 

 הספר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 בשבועות. אפילו אמרו לי שזה לא יהיה מוכןהיום 

 

 איתי:

 זו בנייה מהירה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 זה רחוק. אבל שבועות

 

 איתי:

 אירוע נחמד של טורניר כדורגל של בוגרים וילדים עם ההורים.  נקיים

כל הארץ, ילדים עד מ. זהו אירוע ארצי, אנחנו מארחים 47.8-האירוע המרכזי הוא הטריאתלון לילדים ב

את . יהיה לנו מקצה תחרותי שהיא התחרות הגדולה. המקצה העממי עובר בכמות המשתתפים שלו 40גיל 

המקצה התחרותי. אנחנו התחלנו עם זה כאן ובארץ לקחו מאיתנו דוגמא, ועכשיו עושים את זה גם 

השנה  תאודור.במקומות אחרים. אנחנו משלבים גם ריצה עממית לבוגרים, זה ביוזמה ועזרה של משפחת 

 מ', שזה גם לגני ילדים והילדים הצעירים. 322אנחנו נפתח גם מרוץ אפרוחים של 

אנחנו יוצאים לנחל אלכסנדר עם כיתות  9.8-הפנאי סיימנו עם כיתות ה', מתחילים עם כיתות ו'. ב מועדון

 ו' עם כל ההורים לרכיבה משותפת.-ה'
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

 בשנה שעברה זה היה מוצלח מאוד.

 

 אניק זבליק:

 כל ההורים באים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מדהים.באו אז עם עגלות, זה היה 

 

 :דקל איתי

 זה שיתוף פעולה יפה מאוד.

סיימנו עם הטניס, התחלנו את הימאות לכיתות ה', ואנחנו מתחילים עם השחייה מיד בבית הספר היסודי 

 לאחר פסח.

 

 :שי רז

אני רוצה להעיר משהו. אני חושב שבכפר שמריהו חסרה פעילות של ריצה. יש הרבה אנשים שרצים באופן 

 עצמאי.

 

 זבליק:אניק 

 חסר פה מרוץ רשפון. 

 

 :שי רז

לפני כמה שנים עשו ברשפון מרוץ ואחר כך אנחנו עשינו אחד בכפר שמריהו. אני לא מדבר דווקא על 

 מרוצים, זה אירוע חד פעמי. אני מדבר על זה בתור תרבות של ריצה.

 

 :סיון אבנר

 קבוצות ריצה. 5-9יש 

 

 :שי רז

 אלה קבוצות פרטיות.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

אני חושב שיש כמות גדולה מאוד של אנשים שרצים, בעיקר רצות. אבל הן עושות את זה בשעות שאנחנו 

 בבוקר. 5עובדים, לרוב זה נעשה אחרי 

 

 :שי רז

 אפשר לעשות קבוצה בשעות הבוקר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 תודה רבה איתי.איתי 

 

  

 42.020.44.ועד  12.420.44.בין תאריכים עדכון המליאה על פעילות המועצה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יוספה כהן נשלחה על ידנו לתערוכת התקשוב בחינוך בלונדון וחזרה עמוסת חדשנות.

 

 יוספה כהן:

לכנס, זה  32-, כנס של טכנולוגיה בחינוך. זו הייתה השנה הBettהייתי שבוע בלונדון, נסעתי לכנס שנקרא 

כנס ענק עם עשרות משתתפים. ניתן לשמוע הרצאות, ישנם גם דוכנים. אני רוצה להראות לכם כמה 

דולר. ראיתי גם לוח אינטראקטיבי כמו  7,222דברים שראיתי. למשל ראיתי שולחן שכולו מסך, הוא עולה 

עזרים מדהימים מסוגים שונים כמו אוזניות, רשמקולים וכו' לתחום החינוך.  שיש לנו. ישנה חברה שעושה

ראיתי גם עמדה ניידת של רדיו. יש המון טאבלטים ומחשבים ניידים, יש היום גרסאות של טאבלטים 

 שמתחברים למקלדת. יש מתקנים שונים לטאבלטים. יש הרבה דברים מדהימים, המון רעיונות.

אלינו בגלל שהם באנגלית. גוגל ומייקרוסופט  םיעורים, יש דברים שלא רלוונטייהיו המון הדגמות של ש

עשו מעין כיתה והציגו את התורה שלהם. השתתפה גם חברה ישראלית בשם איינשטיין, שנזמין אלינו. 

הם הציעו אייפד עם שבעה חיישנים שמודדים טמפרטורה, מזג אוויר וכולי. זו חברה ישראלית שזכתה 

 אשון.במקום הר

יש המון אפליקציות, חלקן בחינם וחלקן עולות כסף. היו הרבה הדגמות של למידה. יש דברים נחמדים, 

אבל אני לא ראיתי משהו פורץ דרך מבחינה פדגוגית. יש המון שימוש בענן, בעצם הלמידה היא לא במקום 

 אחד אלא בכל מקום שאנחנו רוצים.
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כי זה משהו שמטריד אותי כבר תקופה. ראיתי כל מיני חיפשתי עמדות מורה בכל מקום שבו הייתי 

פתרונות, למשל קיר שלם שהוא לוח מחיק, זה משהו שיש גם בארץ. יש כל מיני כסאות ומעמדים 

 שמיועדים למחשבים, עם גלגלים וכד'. 

 הכנס היה מאוד מעניין, אבל לדעתי היו המון דברים וזה לא היה מסודר.

ים מישראל. אחד היה ביקור בבית ספר שמייקרוסופט אימצו, ויום אחרי הצטרפתי לביקור עם כמה אנש

זה ביקור בבית ספר שחברת אפל אימצה. בית הספר שמייקרוסופט אימצה הוא בית ספר חדש שנבנה לפני 

מספר חודשים. אין הרבה חידושים פדגוגיים.  כשהייתי שם חשבתי על בית הספר החדש שמתכננים 

ימה לנו. בדקתי כמה דברים מבחינה טכנולוגית, למשל איפה מיקמו את לבנות, אם התפיסה מתא

 השקעים של החשמל, איך מיקמו את המקרן. בדקתי כמה רעיונות קטנים שמצאו חן בעיניי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

לדעתי כדאי להסתכל בעיקר על מרחב הלמידה, ולא על הטכנולוגיה. היום הולכים יותר ויותר למרחבי 

 .בפורום מלאלמידה פתוחים וגמישים. אתה יכול ללמוד בקבוצה, בצורה יחידנית ו

 

 יוספה כהן:

 כן, יש כל מיני רעיונות.

 

 :שי רז

 הרעש לא מפריע לכיתות האחרות?

 

 יוספה כהן:

 לא. זה לא מפריע. הם רגילים לביקורים, הילדים נכנסים ויוצאים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

בכיתה שלנו למשל, שאין לך מושג מה קורה כשהדלת של המורה נסגרת. אתה יכול  אחת הבעיות שיש

לתת לו את הטכנולוגיה הכי טובה ואת המחשב הכי טוב, אבל כשהדלת נסגרת אין לך מושג מה קורה. 

כאשר הכיתה היא שקופה ועוברים אנשים ורואים מה קורה בכיתה, גם לתלמידים וגם למורה יש 

 יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. מחויבות ציבורית.
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 אניק זבליק:

ראינו את זה בדרום. יש גם אלמנט של קרדיט ואינטימיות. אני לא הייתי מרגישה נוח בכיתה לבנה כזו עם 

 מסכים.

 

 יוספה כהן:

גם השירותים האדמיניסטרטיביים נמצאים בחללים שקופים, כולם יכולים לראות את כולם. בכל כיתה 

שונות. נכנסתי לשיעור של כלכלת בית, יש שם שיעורי קולנוע עם סטודיו שניתן  תבווריאציו יש שולחנות

לצלם בהם. לא ראיתי למידה בחוץ, הם עדיין נשארו בתוך מבנה. ראיתי שיעור שבו ילדים למדו עם 

 האייפדים ולמדו בעצמם, נתנו להם משימה במתמטיקה והם עבדו עם אקסל בקבוצה. 

 

 אש המועצה:ר -דרור אלוני

לפני שנתיים כשהייתי בקנדה ראיתי תלמידי תיכון וסטודנטים שממלאים את בתי הקפה בערב, כל אחד 

בא עם המחשב האישי שלו. עיריית תל אביב התחילה לעשות עכשיו פרסום של למידה באינטרנט קפה. 

 סטודנטים יושבים בקבוצות.

 

 אניק זבליק:

 עיריית תל אביב פתחה את השמים שלה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 האינטרנט האלחוטי לא עובד שם, זה עובד רק בבתי קפה.

 

 יוספה כהן:

כל תלמיד מביא את המחשב שלו, את זה לא כל כך אהבתי. זה בית ספר חדש,  ,בבית הספר הבא שראינו

ד, המנהל אני לא התרשמתי כל כך מבחינה פדגוגית, אין שם משהו שאין אצלנו. אירחו אותנו יפה מאו

 עשה פרזנטציה בהתחלה. בכיתה יש מסך ומקרן, אבל עדיין יש צורך בלוח ובנייר.

אני לא ראיתי פריצות גדולות. לחלק מהילדים יש אייפד שהם הביאו מהבית, ולחלק אין ואז המורה 

ושבת שצריך לשלב את נותנת להם את המשימה על דף. ואז נוצר מצב שחלק עובדים וחלק לא. אני ח

אצלנו יש דיון האם צריך שיהיו רק ספרים דיגיטליים. בשיעור מתמטיקה המורה הציג לנו נולוגיה. הטכ

 תוכנה לניהול למידה של מתמטיקה, משהו נחמד. 
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 :סיגל זוז

 בתמונה הזו נראה שלכולם יש אייפדים. הם הביאו את זה מהבית?

 

 יוספה כהן:

 כן, כל אחד הביא את זה מהבית.

 

 :המועצהראש -דרור אלוני

 וגם מחשבי מקינטוש. PCבארה"ב מאז התוכנית של אל גור הם חייבים להחזיק גם מחשבי 

 

 יוספה כהן:

 אני לא יודעת אם אצלנו זה חוקי, צריך לבדוק את זה.

 בבית הספר הזה כולם לבושים בתלבושת אחידה. פגשנו את המפקח המחוזי על המחשוב.

 ויר.אני רוצה לעדכן שאתר האינטרנט עלה לאו

 

 :שי רז

 זו אותה הכניסה?

 

 יוספה כהן:

 אותו האתר בדיוק. 

 

 תדאגו שיעברו אלינו.  - פרוטוקולים של ישיבות וועדות

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 תודה רבה ליוספה.
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 אישור תב"רים

 

 הערות סה"כ נושא מס'    

    325,000  עב' פירוק,הכנה,סלילה ופיתוח 1

    75,000-  השתתפות אגודת המים-פירוקעבודות  2

    70,000    תאורה, חשמל ותקשורת 3

    150,000  מ"א( 482תשתית ביוב ) 4

    40,000    התאמות בתשתית ניקוז 5

)  160,000  מימון אגודת המים-מים 6 ש 78,222כולל   (עבודות פירוק ח של"

    80,400     40%תמ"פ  7

    67,000    42%בצ"מ  8

    147,132  מע"מ 9

    964,532  סה"כ היקף עבודות  

 
  775,732  סה"כ אומדן עלות מכספי מועצה

 

 
מבוקש 404הגדלת תב"ר   776,000 

 

 
   

 :יפה עמי

כאשר אנחנו מדברים על קטע של דרך שאתם וודאי מכירים. הוא נמצא בחזית מתחם  -שביל התפוזים 

בית הספר ומגרשי הספורט. בצד הדרומי יש מגרשים, אחד מהם הוא מגרש חקלאי, תיכף נדבר עליהם 

מבחינת התשתיות. בצד השני בית הספר, אמורים להשלים מדרכה מדרום לבית הספר. אנחנו מדברים על 

, שיהיה 0טע הדרך שיחבר את קטע הכביש החדש, וקטע נוסף של שביל שימשיך עד כביש מס' סלילה של ק

מ' שבית הספר יוכל להשתמש בו. כיוון שכל מה שאנחנו הולכים  12גם שביל אבל גם מסלול ריצה של 

ח לסלול יעשה במסגרת התוכנית הסופית שלנו, אנחנו לא עושים רק קרצוף וריבוד. בקטע הזה צריך להני

תשתית ביוב. בקטע הזה קיימת היום תשתית של בזק וכנראה גם תשתית של הוט. יכול להיות שבמסגרת 

העבודה שלנו נידרש להניח להם צנרת חדשה. בכל מקום שיש תשתית של בזק והוט ואנחנו רוצים לשנות 

יות הישנות אותה או שאנחנו עושים חפירה ואמורים לפגוע בה בגלל שהיא לא עמוקה מספיק, כל התשת

לא נמצאות בעומק מספיק. כשאני חופר כדי לעשות מבנה כביש מסודר, אם אני מגיע לתשתית בזק 

דורשת שאני אניח תשתית חדשה בעומק החוקי היום. גם בזק וגם הוט, הם עושים את הכבלים אבל את 

א פרויקט חדש. אם הצנרת הפיזית אני צריך לעשות. הרבה פעמים אני גם צריך לשלם להם כי זו הסבה ול

 זה פרויקט חדש, תב"ע חדשה, הם חייבים לעשות את זה על חשבונם.
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 זה מה שהכנסנו פה:

 .'עבודות פירוק, הכנה, סלילה ופיתוח. זה כל מה שקשור לריצוף, אספלט וכד 

  אגודת המים מעוניינת לעבוד בקטע הזה, להניח קטע קו מים שהם צריכים. כאשר הם עובדים אני

השתתפות במבנה של הדרך. תיאורטית הנוהג הוא שלוקחים את רוחב הקו עם מרחבי לוקח מהם 

העבודה. למרות שאני סולל את זה אני אומר לאגודת המים להשתתף בסכום של שיקום הדרך, 

 ₪. 78,222למרות שאני עושה אותו מחדש. זה מקובל בכל הרשויות, זה מינוס של 

 שלושה עמודי -נשים שם שניים 0יוביל עד כביש מס' תאורה חשמל ותקשורת. היות שזה שביל ש

 תאורה. יותר מבחינת תחושת הביטחון. כמו שאמרתי נשלים שם צנרת לתקשורת.

 .נצטרך לעשות חציות של ניקוז. זו לא ממש תשתית ניקוז מלאה 

את לערך. זה היקף כל העבודה, יכול להיות שנצליח להוזיל קצת ₪  778,222הסכום שרואים למטה הוא 

העלויות. אנחנו צריכים לעשות בדיקות קרקע ולראות מה המבנה. צריך לזכור שאם עושים היום את 

 המדרכה, את העבודה הזו נעשה בהמשך. יכול להיות שקטע קטן מהמדרכה נפרק ונעשה מחדש.

 

 עמירם אליאסף:

טוח שצריך אני זוכר את ההערה שלך בהנהלה, ואני חושב שהיא נכונה. ההערה שלך הייתה שלא ב

 להמשיך מהפינה של בית הספר גם תאורה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 צמצמתי את זה.

 

 עמירם אליאסף:

 אותו דבר גם הכביש, לא צריך לעשות שם כביש. צריך לעשות מסלול בשביל בית הספר.

 

 :עמי

נה חדש של כביש. בגלל שאני חופר להניח קו ביוב, ואגודת המים חופרת למים כתוצאה מזה אני יוצר מב

 אני חופר חצי מטר, ממלא מצעים ומניח אספלט ועושה את זה סופי. זו הכוונה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש למישהו שאלות?
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 :שי רז

 הסכום כולל גם את מסלול הריצה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 כן.

 

 :שי רז

 איזה אספלט יהיה במסלול?

 

 :עמי

 אספלט דק.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

: זהו התב"ר של רח' הזורע והגנים. הקבלן שעושה את רח' הזורע יעשה גם את העבודה 404הגדלת תב"ר 

הזו. אני מניח שהעלות תהיה נמוכה יותר כיוון שזה יצטרף למכרז גבוה יותר. כאן זה אומדן לפי פרויקט 

 עצמאי. 

 

 :שי רז

 .0אני לא הבנתי. דיברת על שביל שהולך עד לכביש 

 

 :עמי

 מטרים, אני מציג את התמונה של מה שיהיה. 12זה מסלול הריצה. זה מרחק של 

 

 אניק זבליק:

 למה דחוף לנו לבצע את זה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 זה לא דחוף, אפשר לעשות את זה בעוד שנתיים.

 

 אניק זבליק:

 למה זה עלה עכשיו?
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 :עמירם אליאסף

 כבר לעשות גם ביוב. כי אם את עושה את זה אז עדיף

 

 אניק זבליק:

בזה אני מסכימה. אני נוסעת עם האוטו, אני רואה שהילדים עושים שם אימונים. למה זה עלה עכשיו? 

 בגלל שאנחנו צריכים לעשות ביוב בכל הכפר?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

גה גדולה מהתקציב לא זה אמור היה להיות חלק מהפרויקט הכללי של בית הספר. כיוון שהייתה שם חרי

רצינו לגעת בזה. יש עוד סיבה אחת, כבישים עושה קבלן כבישים ולא קבלן של מגרשי ספורט. החלטנו 

 להפריד את הפרויקט של בית הספר לשני חלקים.

אני חושב שהפרויקט של בית הספר עם מגרש הספורט צריך לקבל מענה גמור. יש לנו את המשאבים לזה, 

 ה במוקדם או במאוחר.נצטרך לעשות את ז

 

 אניק זבליק:

 המענה הגמור הוא הכביש, שביל התפוזים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הכביש, שביל התפוזים והמגרש הזה. יהיה פה גם גידור אסתטי.

 

 אניק זבליק:

אני לא משוכנעת. אני מסתכלת על הכפר, יש הרבה מקומות שצריכים סלילה והתאמה. התחלנו ממגרש 

זה כמו סיפור חד גדיא. עכשיו אנחנו צריכים לעשות גדרות ברחוב האורנים, עכשיו גם סוללים את  ספורט,

הכביש. הרציונל הוא שמפרידים את הפרויקטים, שזה נכון. השאלה אם פרויקט ב' שנולד מפרויקט א' 

החפירות הוא באמת פרויקט דחוף ונחוץ והכרחי עכשיו, או שצריך להיות במסגרת הפרויקט הכללי של 

 והתשתיות שאנחנו עושים בלאו הכי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 תלמים.רחוב הרקפות וברחוב הנרקיסים, ברחוב הדקלים, ברחוב האנחנו עושים עכשיו ב
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 אניק זבליק:

 עשינו את זה שם בגלל שהיינו חייבים לעשות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

תקופה הוצאנו את זה מהפרויקט של מגרש הספורט, שמנו את מאחר ויש לנו קבלן תשתיות זמין באותה 

 זה עליו כי אנחנו חושבים שהעבודה תהיה יותר איכותית.

 

 אניק זבליק:

 השאלה אם אנחנו צריכים את העבודה.

 

 סיגל זוז:

יש כאן שאלה שאני העליתי בהנהלה, ואני מקבלת את מה שאניק אומרת. זה פרויקט שצריך לעשות, 

צריך לעשות אותו כרגע או שהוא יכול לחכות לשלב שנטפל בקטע הזה של כפר שמריהו, שזה השאלה אם 

 הקטע הצפון מערבי.

 

 עמירם אליאסף:

הדילמה נכונה. אנחנו זוכרים שמבחינת מימון הגדרנו את הפרויקט הזה לשבע שנים. על דרור ועל 

ת. ממילא צריך לחלק את זה על פני המועצה יש איום שאנחנו לא עושים את הביוב וצריך להראות נוכחו

שנים. הקטע של לחכות ולעשות את זה, לא יהיה לנו את המימון. המימון של כל הפרויקט בנוי על זה 

 שאנחנו עושים אותו במשך שבע שנים.

 

 :סיון אבנר

 גז'.-ברגע שנכנס לפרויקט התשתיות ב'פול

 

 עמירם אליאסף:

ים אותו ככה, מבחינה מימונית אתה חייב לעשות אותו במשך גם אם תיכנס ב'פול גז' אתה לא תוכל לסי

שבע שנים. לכן אנחנו מתחילים עכשיו את הפרויקט ועושים חלק. זה לא שאנחנו צריכים לחזור עליו עוד 

 פעם. לכן עדיף לנו עכשיו לעשות את זה, במקום לחכות לכסף ולא יהיה לנו אותו.

 

 אניק זבליק:

 כשיו?איזה רחובות אנחנו עושים ע
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הזורע, התלמים, הרקפות, הנרקיסים, הדקלים ואת התפוזים.רחובות עכשיו עושים את חלק מ

 

 אניק זבליק:

 מה לגבי התמר?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הוא עשוי כבר בשלב הראשון עם אספלט.

 

 עמירם אליאסף:

 כלום, אנחנו מראים שכן עשינו.גם אם יבואו אלינו בתביעות על כך שלא עשינו 

 

 אניק זבליק:

השאלה שלי, שביל התפוזים משיק לרח' האורנים. את רח' האורנים אתה לא עושה עכשיו. השאלה אם 

 אחר כך כשנעשה את רח' האורנים לא נתחרט.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לא, למה שנתחרט?

 

 אניק זבליק:

 כי זה כבר קרה בעבר.

 

 עמירם אליאסף:

 אם ככה לא לעשות כלום?

 

 אניק זבליק:

 אז לעשות את זה ביחד.

 

 עמירם אליאסף:

 אבל לא יהיה לך מימון. 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

אפשר לעשות את זה בעוד שלוש שנים ואפשר לעשות את זה עכשיו. אני חושב שיש יתרון לעשות את זה 

 עכשיו, יש לנו את התקציב לזה.

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני

 יש מתנגדים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 את נמנעת או מתנגדת?אניק, 

 

 אניק זבליק:

 נמנעת.

 

 החלטה

 (זבליק מנעות אניקיש"ח2 )בה ...,116ברוב קולות מאשרים תב"ר לחידוש שביל התפוזים ע"ס 

 

 LEDטכנולוגיית 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

. LEDיש סוגיה עקרונית. הנושא של פנסי הרחוב, האם להישאר בתצורה הקיימת או לעבור לטכנולוגיית 

עולים קצת יותר מהפנסים  LED-התלבטנו בסוגיה הזו גם כלכלית וגם טכנולוגית. הפנסים של ה

הרגילים, והם נהיים יותר זולים כל הזמן. השימוש שלהם זול יותר, אבל כשמנורה נשרפת מחליפים את 

כל הגוף ולא רק את הנורה. זאת אומרת יש פה מערכת של טכנולוגיה חדשה שנכנסת לשוק. קראנו כמה 

 ן בגליל., אחת מהLEDמאמרים על רשויות שלמות שעוברות לטכנולוגיות 

, ובדיון שהיה היום בבוקר עמי הציע שברח' הזורע והתלמים נשמור על LED-קיבלנו המלצות לעבור ל

הרצף של המנורות הקיימות, כדי לא ליצור קטעים שונים. צריך לשמור על רציפות של התאורה. ניקח את 

שך כמה שנים לפני רח' הדקלים שם אנחנו עושים בכל הרח' תאורה חדשה, ונעשה אותו כפיילוט למ

 הפרויקט הבא, ונחליט אם אנחנו אוהבים את זה או לא.
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 :סיון אבנר

 זה אומר שאנחנו יודעים לאמוד את המשמעות הכלכלית?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 .עד השלב הבאאנחנו יודעים למדוד 

 

 עמירם אליאסף:

 בטוח שיש מקומות שאפשר לקבל מהם את הנתונים.

 

 :עמי

שעות. אין במדינת ישראל וגם בחו"ל גופים שעומדים וראו  82,222יכולים להחזיק  LED-שה הטענה היא

 שהם עומדים את ההיקף הזה של השעות.

 

 עמירם אליאסף:

 איזה פרק זמן זה?

 

 :עמי

אין גופים כאלה. הבעיה היא שבמקום להחליף את הנורה בגוף רגיל צריך להחליף את כל הגוף. כל רשות 

 סיון. אמרנו שניקח קטע רחוב שלם, שזה הדקלים ונעמיד את גופי התאורה האלה.עושה היום ני

 

 :סיגל זוז

 אנחנו לא נלמד מזה, כיוון שגם אנחנו לא נעבור את כל השנים האלה.

 

 עמירם אליאסף:

אנחנו צריכים לדעת כמה עולה לנו החשמל עכשיו, כמה יעלו הנורות החדשות, לדעת כמה עולה החלפה 

 בטוח שיש נתונים כאלה בעולם, ולפי זה לקבל את ההחלטה.של נורה. 

 

 :עמי

כלומר אותם הגופים ₪.  4,722במקום ₪  3,222אני אתן לך תשובה. גופי התאורה באותה תצורה עולים 

 שבחרנו לשים במתחם בית הספר האמריקאי.
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 אניק זבליק:

 אתה מדבר על האסתטיקה?

 

 :עמי

, הדבר הנוסף שאפשר LED-מחליף בפנים את הציוד. הגופים האלה של האני משאיר את אותו הגוף אבל 

לעשות עליהם הוא בקרה מרחוק. אתה שם בהם מערכת של שלט עם משתק אלקטרוני. אתה יכול לשבת 

במועצה, או בכל מקום מול מסך, ואפשר להוריד גוף, להקטין את התאורה, לעשות איזה תוכניות שאת 

 ות, כמו בבתים.רוצה. זה חשמל חכם ברחוב

 

 :שי רז

 בתאורה היום רק צריך להחליף נורה?₪?  3,222כל פעם כשמתקלקל זו הוצאה של עוד 

 

 :עמי

 מחליף נורה.

 

 אניק זבליק:

 מה החיסכון בצריכת החשמל?

 

 :עמי

 יש חיסכון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 בצריכת החשמל. 02%-ל 32%החיסכון הוא בין 

 

 עמירם אליאסף:

, אלה לא המחירים שאתם מדברים LEDשדולקת, ושמתי פנסי  LEDאני גר בשטח גדול ויש לי מנורת 

 ₪. 3,222עליהם וזו תאורה טובה. זו לא תאורה יקרה, זה לא 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 .LEDהצעה עם ראש  ןאני ביקשתי במכרז שיתנו למציע לתת שתי חלופות, שיית
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 עמירם אליאסף:

שהיה לנו פעם וויכוח במליאה, שאין בכלל תקן לתאורה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשים  אני זוכר

 בכפר תאורה יותר חלשה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש תקן.

 

 עמירם אליאסף:

היא תאורה  LED-הוויכוח היה בזמנו על רחוב החורש. אפשר לצמצם את התאורה. בתחושת הבטן שלי ה

 זה מחיר גבוה מדי.₪  3,222טובה, ולדעתי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

יש כמה שאלות אסתטיות. האם אנחנו עושים באמצע הקטע את התאורה באותו האופי, או שמחליפים 

 אני מתלבט ביחד אתכם.. למעשה, LEDלתאורת 

 

 עמירם אליאסף:

 זה יקר מדי.₪,  3,222אפשר לבדוק את זה, אבל לא ללכת על 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

, והעולם הולך לכיוון של אנרגיה חלופית ואנרגיה זולה. פרקטית, LEDהעולם הולך לכיוון של טכנולוגיית 

אנחנו יכולים לחכות חודש ולקבל את ההפרשים של המחירים במכרז ולהחליט. וועדת המכרזים תחליט 

 צה.אחרי שהיא תראה את התוצאה ותבוא עם המל

 

 :סיגל זוז

 למה אנחנו לא הולכים על תאורה שיש בה קולט סולרי?

 

 :עמי

זה לא הוכיח את עצמו בארץ, למעט כגופים בודדים. את לא תמצאי מערכת של תאורת רחובות עירונית. 

 שמים את זה בנקודות מסוימות.
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 אניק זבליק:

 למה? מה ההסבר לזה? אף אחד לא ניסה את זה?

 

 עמי:

קר מאוד. כל המערכת יקרה. דבר שני, צריך לזכור שדווקא בתקופה שבה את רוצה יותר ראשית זה י

 יש הגדרה של מינימום. תקן לנושא של תאורה מבחינת לרכב,תאורה הסולארי נותן פחות אפקט. יש 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

או את זה מבלי דיון לסיכום, במכרז אתם מכניסים את שני המרכיבים האלה. אנחנו לא נזמין את זה 

 נוסף במליאה.

 

 עמירם אליאסף:

 יהיה דיון נוסף על הבחירה של הדברים האלה.

 

 אניק זבליק:

 אנחנו יכולים לקבל מייל מקדים וגם נהיה יותר חכמים.

 

 :סיגל זוז

 כדי שנוכל להבין את המספרים טוב יותר.

 

 אניק זבליק:

. אפשר לחשב לטווח הארוך תוך כמה שנים מחזירים ןאנחנו רוצים לדעת מה זה אומר בכסף, מה החיסכו

 את ההשקעה בחיסכון בחשמל.

 

 עמי:

 .LED-שנים תיאורטית, אלה הטענות של החברות שמייצרות את ה 7-5-הטענה היא שב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

-זה ב , אין לנו ניסיון בשביל להגיד אתLEDאני חושב שהפתרון הנכון הוא  יועץ התאורה אמר היום:

 , אין לי נתונים להגיד בוודאות שזה הפתרון הנכון'.LED'אני ממליץ  -הוא אומר .422%
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 :סיון אבנר

 אין מספיק פרספקטיבה של זמן.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 במכרז נתייחס למרכיבים האלה, ונחזור לדון בזה אחרי התוצאות של המכרז. תודה רבה עמי.

 

 וועדת המכרזים תחליט אחרי שהיא תראה את התוצאה ותבוא עם המלצהLED  - 2תאורת 

 2ייערך דיון נוסף במליאה בנושא זה 

 

 

 0.44אישור תקציב חברה עירונית לחינוך לשנת 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

צריכים סיימנו דיון בדירקטוריון חינוך בשרון לפני שבועיים, והעברנו את פרויקט התקציב. עכשיו אנחנו 

 להביא את זה למליאה כאסיפה הכללית של חינוך בשרון.

 

 יעל לוי:

אני אתחיל עם מקורות התקציב, ההכנסות. אני מדברת על כל החברה לחינוך שכוללת את הגנים, בית 

 את מרכז ההעצמה ואת הספורט. יש לנו מקורות תקציב ממשרדי ממשלה:, הספר

 793,222 -משרד החינוך .₪ 

 02,222 -פנים משרד לביטחון .₪ 

 08,222 -משרד התרבות והספורט .₪ 

 ₪. 575,222בסך הכול 

 .4,500,222-מועצת כפר שמריהו משתתפת בחברה העירונית ב

 

 עמירם אליאסף:

 כמו כל שנה?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

 כן.

 

 יעל לוי:

 ₪. מיליון  4.04השתתפות חוף השרון בילדים שלומדים בבית הספר זה 

 

 ראש המועצה: -אלונידרור 

 המספר של המעוצה המקומית כפר שמריהו כולל גם חינוך על יסודי, לא רק יסודי.

 

 עמירם אליאסף:

 את תוספת התשלום הם רוצים גם על תלמידי התיכון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ₪. 8,322כן, 

 

 :סיגל זוז

 ?בעצם פה אנחנו מדברים על כל החינוך של כל ילדי כפר שמריהו

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 זה לא כולל את ההסעות שהמועצה משלמת.

 

 :סיגל זוז

 ק על בית ספר יסודי וגנים.אנחנו מדברים ר

 

 אניק זבליק:

 וגם מרכז ההעצמה.

 

 יעל לוי:

 מרכז ההעצמה מאוזן ואפילו מכניס הכנסה.
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 אניק זבליק:

 זאת אומרת שאין רכיב של סובסידיה במרכז ההעצמה?

 

 לוי:יעל 

 אין.

 

 :סיגל זוז

 ?40מדובר פה בילדים עד גיל 

 

 יעל לוי:

 כן.

 , זה הסכום המהותי.33%, והשתתפות המועצה זה 04.3%תשלומי ההורים הם 

 אני אעבור לטבלת האקסל, שהיא מורכבת יותר.

 נעבור להכנסות בית הספר. אני כבר אומרת שסך כל ההכנסות פה של שלושת הגופים, בית הספר, הגנים

מהגרף שהראיתי קודם, משום שהגנים רשמו את ההכנסה מתשלומי הורים ₪  05,222-והספורט גבוהים ב

 רשמו את זה כהוצאה להעצמה, ובית הספר רשם את זה כהכנסה. אז יש כן איזו כפילות שמופיעה.

  3,090,222יש לנו את סך כל ההכנסות של בית הספר .₪ 

  4,522,222הכנסות אשכול הגנים .₪ 

  078,222הכנסות מפעילות העצמת הספורט הן .₪ 

 ₪. 8,817,222סך כל המקורות של ההכנסות של חינוך בשרון, או החברה העירונית לחינוך, זה 

 

 עמירם אליאסף:

 איפה נכנס התשלום של הגן האמריקאי?

 

 יעל לוי:

ישר כהחזר לקרן לא רשמתי כאן את הגן האמריקאי כהכנסות, משום שההכנסות משכר הדירה עוברות 

 הפיתוח.

 

 עמירם אליאסף:

 תודה, רציתי לדעת אם מקיימים את ההחלטה שקיבלנו פעם.
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 יעל לוי:

 לגן, לאחזקה. וזה כן מופיע כאן בהכנסה.₪  0,224אבל הם משלמים 

הוצאות בית הספר על תפעול, חומרי ניקוי, שכר מורים שמקבלים את שכרם מהחברה, בסך הכול 

3,090,222 .₪ 

 

 מירם אליאסף:ע

 יש שם סעיף של גמלאים, אלה המורים עליהם דיברנו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אלה המשכורות שמשלמים למורים שיצאו לגמלאות, עד מותם.

 

 עמירם אליאסף:

 זה פנסיה תקציבית שלנו.₪?  08,222

 

 יעל לוי:

כמו ההכנסות  תסך כל ההוצאו₪.  078,222הוצאות פעילות הספורט הן ₪.  4,522,222הוצאות הגנים הן 

 ₪. 8,817,222הן 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 התקציב דומה מאוד לתקציב בשנה שעברה, למעט גני הילדים.

 

 אניק זבליק:

 אפשר לקבל את זה במייל?

 

 יעל לוי:

 בוודאי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 שאלות? אלכס, אתה רוצה להוסיף משהו?
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 אלכס:

במספר העלייה  המו בשנה שעברה. לגבי כפר שמריהו כן, חוף השרון לאור העליישאלת אם זה כ

 בתלמידים גדל.

 

 עמירם אליאסף:

 האם הניהול הוא כמו לפני שנתיים או לפני שנה?

 ₪. 822,222לפני שנתיים הייתה לנו חריגה של 

 

 אלכס:

אני חושב שהיום המנגנונים בנויים בצורה כזו שזה לא יקרה. כל פעם צריך לעשות את האיזונים מחדש. 

של אתה עלית על זה עוד כשהיית אחראי על החינוך, ולכן אנחנו באוגוסט צריכים לעשות הערכה מחדש 

 כל מערכת בהתאם למספרי הילדים.

 

 עמירם אליאסף:

 שנתיים?במה הפיקוח שלנו שונה מלפני 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אנחנו נמצאים היום במנגנון קשה מאוד. היום אלכס ויעל נפגשים ברצינות גדולה מאוד.

 

 עמירם אליאסף:

 זאת אומרת יש פיקוח של הגזבר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

זמן לנושא תהליך הלמידה של יעל הוא תהליך שתובע גם מאלכס וגם מיעל חסון להקדיש הרבה מאוד 

 הזה.

 אני מבקש מהאסיפה הכללית של חינוך בשרון לאשר את התקציב. 

 

 החלטה

 0.442תקציב חברה עירונית לחינוך לשנת  פה אחד אתמאשרים 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

אני רוצה לומר שיש פה הנחת יסוד שמספר התלמידים בשנה הבאה לא יהיה קטן ממספר התלמידים 

 כיתות כמו השנה. 43נמשיך עם השנה, ואנחנו 

 

 אלכס:

 למרות שכיתה א' שנפתחת בשנה הבאה היא כיתה קטנה מאוד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 תלמידים כרגע. 03

תלמידים  32-ילדים בגן ויש רשימת המתנה. אנחנו נגביל את הרשימה ל 08בגני הילדים יש לנו ממוצע של 

 מרשפון והורים מהרצלייה שמבקשים לרשום את הילדים.לגן. יש ביקוש גדול מאוד של הורים 

 

 עמירם אליאסף:

מאיתנו את הילדים. מסיבות  ויש לי הערה לא כל כך קשורה. הרי היה לנו את האיום שחוף השרון ייקח

מסוימות הסתובבתי בכמה בתי ספר כדי להתרשם. אני רוצה להגיד לכם שבית הספר שלנו מאוד מיוחד, 

תהיה בעיה למלא אותו מבחוץ עם הרבה מאוד ילדים. זה בית ספר איכותי מאוד,  והתחושה שלי שלא

 מבוקש מאוד. 

 

 :סיון אבנר

 ילדים מבחוץ. 482-022אתה מדבר על 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 חברים, תודה רבה.

 

 קורס דירקטורים

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 קיבלתם את האישור לקורס דירקטורים?
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 זבליק:אניק 

 לא.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אניק וסיוון יצאו לקורס דירקטורים של המרכז לשלטון המקומי.דון דון 

 

 :סיון אבנר

 אנחנו נדרשנו להביא איתנו אישור תשלום של המועצה ליום הראשון.

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 עירית מטפלת בזה.

 

 

 אישור יו"ר ועדת ערר לארנונה

 

 

 ראש המועצה: -אלונידרור 

להיות יו"ר ועדת ערר לארנונה. בקדנציה  פדהצור-אורנה לררעו"ד בהמשך לדיון בהנהלת המועצה פניתי ל

הקודמת היה יוסי מילשטיין, לשמחתנו הרבה לא היה שום טיפול שלו בנושא. על פי החוק ניתן לקצוב 

גדולות מאוד של איסוף חומרים, עיבוד  הוצאות לוועדה הזו. כי כשהוועדה הזו עובדת זה כרוך בהוצאות

 חומרים.

 

 אניק זבליק:

 זו חקירת יכולת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

היה לנו עו"ד שטיפל בזה לפני יוסי מילשטיין, הוא לא הספיק לגמור שום עבודה כי זה העסיק את כל 

אותו. אני מבקש שנסכים משרד עורכי הדין שלו. שחר תדרך את אורנה לגבי התפקיד והיא הסכימה לקבל 

 על התפקיד. יש מתנגדים?
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 החלטה

 0.442לתפקיד יו"ר ועדת ערר לשנת  פדהצור-אורנה לררעו"ד מינויה של  פה אחד אתמאשרים 
 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לוועדה קטנה לתכנון ובנייה, אני מבקש לאשר. יש מתנגדים? פדהצור -מבקש לצרף את אורנה לרר

 

 החלטה

 הצטרפותה של אורנה לרר לוועדה קטנה לתכנון ובנייה2 פה אחד אתמאשרים 
 

 

 עדכון מצב מועדון הספורט וחדר הכושר

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

העברתי אליכם את הפרטים באימייל. אני אראה לכם כרגע מצגת, אני לא רוצה שנתייחס אליה כרגע. אני 

רוצה שהוועדה, שאניק וסיוון יזומנו לישיבה עם הוועד של אגודת הספורט ויגבשו רעיון משותף לוועד 

 .0.3-למליאת המועצה, ויביאו את זה להחלטת המועצה בישיבה של הרשפון והמנהל של 

 . מקובל?0.3-מועדון הספורט: ההמלצה שלי למנות את אניק ואת סיוון, ולקיים דיון עומק בנושא ב

 

 החלטה

כנציגים לישיבה עם הוועד של אגודת  יממליצים למנות את אניק זבליק ואת סיון אבנר –מועדון הספורט 
 הספורט2

 
 לדיון המליאה הבא2 הנציגים יפרטו את המלצותיהם, יגבשו רעיון משותף ויביאו להחלטה

 
 

 

 (4.05ביטול חלק מתוכנית הפקעה ברחוב הקוצר )תב"ע הר/

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 טלי, בבקשה.
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 טלי שמחה אלקיים:

מדובר כאן על יוזמה של משפחת אורן שנמצאים ברח' הקוצר פינת הזורע. היוזמה הזו נובעת מזה שהם 

שחייה במגרש שלהם. הפרוצדורה היא שברגע שאתה מבקש ביקשו להוציא היתר בנייה להוסיף בריכת 

עולה תיק מידע, צפות כל השכבות וההתרעות של התב"ע, וככה צצה התב"ע שאושרה בשנת  ןאת הרישיו

', שביקשה להרחיב את רח' הקוצר. התב"ע הזו גובלת בשני מגרשים, אחד מערבי של משפחת אורן 74

 והמגרש המזרחי של משפחת ליף.

 

 :בנרסיון א

 זה מגרש ריק?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש עליו שני בתים.

 

 אניק זבליק:

 אבל באמצע יש שדה ריק.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מאושר להוסיף שתי יחידות בנייה על החלקה הזו של ליף.

 

 אניק זבליק:

 לא דיברנו על שלוש יחידות?

 

 טלי שמחה אלקיים:

 חמישה דונם וחמש יחידות בסך הכול, כולל ההפקעה. אלה חמש יחידות בסך הכול. זה

בעקבות זה פנתה אלינו משפחת אורן שביקשה שנבדוק מה ההיתכנות של ההרחבה הזו, ואם אנחנו 

צריכים אותה. במידה ולא הם מבקשים לעשות תב"ע מיוזמתם על כל ההשלכות של זה מבחינת עלויות, 

 ולבטל את ההפקעה בתחום שלהם.

 

 :סיון אבנר

 ' שבעצם לא בוצעה מעולם.74זו הפקעה משנת 
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 טלי שמחה אלקיים:

 בדיוק.

 

 אניק זבליק:

 ' שלא מומשו.12-יש גם הפקעות מ

 

 טלי שמחה אלקיים:

עשינו את זה בצורה מקצועית. ביקשנו חוות דעת שמאית, ביקשנו חוות דעת תנועתית וזה מה שאנחנו 

שיש תכנון תנועתי של רוב הכפר שאין הכרח לחייב  מביאים לכם. חוות הדעת התנועתית אמרה שאחרי

 את ההפקעה הזו.

 

 אניק זבליק:

 מה הרוחב של זה? 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מטר וחצי.

 

 אניק זבליק:

היום החלק הזה הוא חד סטרי, האם זה היה משנה את זה? ברגע שהפכו את הנקודה הזו לחד סטרית זה 

 ממזרח.היה משמעותי לאנשים שבאו 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לא בגלל זה הנקודה היא חד סטרית.

 

 אניק זבליק:

 זו השאלה שלי. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ההפקעה אפשרה לבצע מפרצי חנייה לאורך הרחוב.
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 :יסיון אבנר

 בקטעים האחרים, במרכז ובמערב, התקן כן מאפשר דו סטריות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

משני הצדדים. פה עשו הפקעה מצד אחד של מטר וחצי, וגם אחרי ההפקעה זה לא מאפשר  השקיעושם 

 להפוך את זה לדו סטרי, אלא אפשר לעשות מפרצי חניה.

 תנועתית נבדק שלא ניתן לעשות את זה.

 

 :יסיון אבנר

 שמריהו?שאלה נוספת. כשאתם מדברים על תכנון תנועתי זה כולל כבר את התכנונים של מזרח כפר 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 איך זה שייך?

 

 :יסיון אבנר

 יהיו יותר תושבים במזרח.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אתה לא יכול להפוך את זה לדו סטרי בכל מקרה.

 

 :יסיון אבנר

סוף רח' השדות לקראת רח' האורנים, בפנייה שמאלה והמעבר לסוף רח' הזורע, יש שם סיטואציה שהיא 

 מורכבת מבחינת המעבר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

לפני חצי שנה בערך כשאישרנו את הסלילה של רח' הנרקיסים החלטנו שהוא יהיה חד סטרי מצפון לדרום 

 והוא יתנקז לרח' האילנות. בקטע החד סטרי הוא ימשיך להיות חד סטרי.

 על זה. הקטע הדו סטרי הוא דו סטרי. אתה שואל אם הקטע הדו סטרי יהפוך להיות חד סטרי? לא דיברנו

 

 אניק זבליק:

 מה הבעיה להשאיר את ההפקעה הזו כהפקעה רשומה ולא ממומשת כמו במקומות אחרים בכפר?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

' משפחת אורן בנו את הבית ולא קיבלו שום 54-' הוצעה תוכנית. ב74-אני אומר לכם מה הדילמה שלי. ב

. היום באה הוועדה אישור איכלוס – 0שיש הפקעה. הם בנו את הבית וקיבלו טופס אינדיקציה לזה 

ואומרת שבשביל לבנות בריכת שחייה צריך לבצע הפקעה. בוועדה הקטנה לתכנון אמרנו שנבקש מהוועדה 

לאשר להם את בריכת השחייה מבלי לשנות את התוכנית. משפחת אורן בנתה בהיתר, והם אומרים שאם 

 הפקעה תיגרם להם נזק, וזה נעשה בתום לב כי לא סיפקנו להם את המידע הרלוונטי בזמנו.תהיה 

 ביקשנו מהשמאים לתת את האינדיקציה.

 

 טלי שמחה אלקיים:

 שחרננו את ההיתר של הבריכה, אין בעיה עם זה.

 

 :יסיון אבנר

 הסוגיה היא הקרבה של הבריכה לגבול החלקה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 את הבריכה. לבנותלא, אין קשר. אפשר 

 

השאלה היא כזו, אם המועצה לא צריכה את הקטע הזה והם פועלים על חשבונם להסדיר את הנושא הזה, 

זה דבר אחד. אם המועצה חושבת שבעתיד היא תצטרך את החלקה הזו אז אפשר להשאיר את זה כמו 

 שהוא.

 

 סיגל זוז:

תה להפקיע את השטח הזה? למה פה היא הפקיעה מטר וחצי רק צה כשהיא רצועאיזו סיבה הייתה  למ

 מצד אחד ולא משני הצדדים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 שהתקנים השתנו.גם סיטרי. ייתכן -מה שהופקע לא היה מספיק לדו

 

 :עמירם אליאסף

 אני אמרתי גם בהנהלה, צריך להיות איזון בין משפחת ליף לבין משפחת אורן.
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אני לא בטוח שפה אנחנו לא עושים תקדים שבעקבותיו יבואו אלינו ויגידו שוויתרנו לאורן דבר שני, 

ולאחרים לא. אני דיברתי עם ליף, לדבריו אין לו בעיה כיוון שהוא קיבל את הזכויות לפי זה. אם אפשר 

ר להגיע לאותו הסכם עם משפחת אורן זה יהיה נכון, בהנחה שאתה תשתמש בהפקעה הזו, שלא תיצו

 תקדים. אחרת יבואו אלינו ויגידו שנתנו למשפחת אורן ולאחרים לא.

 

 אניק זבליק:

 המקרה של זילברשטיין הוא אותו מקרה. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 כי לא בדקו.  0המקרה שונה, זילברשטיין בנה את החומה שלו בשטח ציבורי. הוא קיבל טופס 

 

 עמירם אליאסף:

 אן.אסור שיהיה לנו תקדים כ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 תציעו פתרון.

 

 עמירם אליאסף:

הפתרון הוא ללכת להסכם בדומה למשפחת ליף. הוא לא מאבד את הזכויות שלו והמועצה משאירה את 

 ההפקעה שלו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 עמירם, לבצע את ההפקעה?

 

 עמירם אליאסף:

 הקיים.לא לבצע את ההפקעה, להשאיר את המצב 

 

 :סיגל זוז

 לא לעשות משהו שעכשיו יגרום לאנשים לבוא ולבקש שיוותרו גם להם.
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 עמירם אליאסף:

דרור, אתה אמרת שאתה רוצה ללכת על תכנון של רח' השדות, ולעשות אותו כמו שעשינו את רח' 

רת יבואו הנוריות. אני מציע שכל ההחלטות שלנו מוקפאות כרגע, עד שאנחנו מביאים את התכנון. אח

אלינו בטענות. נעשה את התכנון של השדות, החבצלת וכל המקומות שישנם. לאחר שנעשה את התכנון 

 נגיד אם מפקיעים או לא.

 

 טלי שמחה אלקיים:

 יש תכנון של הרחובות.

 

 :סיגל זוז

דבר היו לנו הרבה דיונים על הפקעות, ואמרנו שאנחנו עושים תכנית אב על מנת שלא נתחיל לטפל בכל 

 בנפרד. בואו נחכה לתוכנית האב ולאחר מכן נחליט.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 של המועצה כולל את זה?סקר הנכסים 

 

 טלי שמחה אלקיים:

 בר טכנולוגיות מממשים עכשיו כולל את זה. אני ביקשתי להקפיא את התוכנית הזו בינתיים.-ההפקעות ש

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לבצע את ההפקעה? אין לנו צורך לבצע אותה, נכון?יש לנו עניין 

 

 טלי שמחה אלקיים:

 נכון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

לנו כסף. אצל אנשים מסוימים נבצע את ההפקעה, ואצל אנשים מסוימים נשאיר את הפוטנציאל  יעלהזה 

 ולא נבצע את ההפקעה. אניק, זה מה שאת אומרת?

 

 אניק זבליק:

 את המצב הרישומי כמו שהוא, מבלי לשנות בפועל את המצב הקיים בשטח. אני אומרת להשאיר
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 טלי שמחה אלקיים:

 זאת אומרת שזה נשאר רשום על שם פרטיים, אבל ההפקעה לא מבוצעת.

 

 עמירם אליאסף:

 בואו נחכה עד שנעשה את התכנון של הכפר, ולאחר מכן נקבל את ההחלטה.

 

 :סיגל זוז

 תוכנית אב.זו אחת הסיבות כדי לעשות 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ההפקעה לא תשנה את מצב הכביש הזה.

 

 עמירם אליאסף:

 אבל יש לך הפקעות אחרות, הרי אתה עושה תקדים.

 

 אניק זבליק:

 אולי נצטרך מדרכה רחבה יותר, אולי מסלול אופניים.

 

 :יסיון אבנר

 השאלה אם אנחנו נדרשים לקחת כאן החלטה.

 

 המועצה: ראש -דרור אלוני

 אפשר לקבל החלטה שאנחנו משאירים את המצב כמו שהוא, מבלי לפגוע בזכויות להקים בריכת שחיה.

 

 טלי שמחה אלקיים:

 אישרנו להם בריכת שחייה.

 

 עמירם אליאסף:

 ליף קיבל תשובה כזו.
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 טלי שמחה אלקיים:

לא במסלול סטטוטורי, ליף במסלול סטטוטורי, שהוא עושה תב"ע שממסדת את כל ההסכם הזה. אורן 

הוא לא עשה תב"ע אלא הוא פנה במסגרת היתר בנייה. כדי לעשות את זה הוא רוצה ליזום תב"ע חדשה 

שתבטל את זה. המצב המשפטי עם אורן, יש לו היתר בנייה לבריכת שחייה, ובצד ההיתר יש לו התחייבות 

זה המצב המשפטי. יכול להיות שבמידה והמועצה תרצה לממש את זה הוא חייב לתת לנו את זה כי 

 שהמצב כפי שהגענו איתו עד עכשיו, עם ההתחייבות הזו, הוא נכון ואפשר להמשיך אותו.

 

 סיגל זוז:

 אצל ליף נשארה לנו האופציה?

 

 טלי שמחה אלקיים:

 בתב"ע כן.

 

 סיגל זוז:

 הכביש רחב יותר?

 

 אניק זבליק:

 ה.לא, יש מפרצי חני

 צריכה לממש את ההפקעה ולבצע מפרצי חנייה.למעשה המועצה בעבר הייתה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 סגרנו את הקוצר. 0227-ב

 אני מבקש לקיים דיון משפטי עם שלי על המשמעויות של הנושא הזה, ולקבל את חוות דעתה.

 

 אניק זבליק:

 אני חושבת שיש הרבה שטחים כאלה בכפר, אחר כך נעמוד בפני שוקת שבורה.

 

 החלטה

על המשמעויות של הנושא הזה ולקבל את  טל-רוז ים דיון משפטי עם עו"ד שליבטרם תוצא פנייה, יקו

 הנושא יובא לדיון לאחר שמהנדסת המועצה תביא חוו"ד משפטית2 חוות דעתה2
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 בקשת תב"ר להסדרת התאורה במתחם האנדרטה

 

 

 עלות אורית

ש"ח 82,52, עבודות הכנה ופרוק   

ש"ח 82,22, הכנות לתאורה חוץ  

ש"ח 02282 שרוולים ומובילים לתשתית חשמל  

ש"ח 5,20,8 מוליכים וכבלים  

ש"ח 5025,8 עמודים וזרועות לתאורת חוץ  

ש"ח 8,,82 אביזרי תאורה  

ש"ח 552222 ה וזרקוריםפתאורת הצ  

ש"ח 520,8 עבודות חשמל שונות  

ש"ח 0825,2, סה"כ  

ש"ח 2,20,, %,,בצ"מ   

ש"ח 82555, 8%,תכנון +פיקוח   

ש"ח 522,25 (5%,מע"מ )בשיעור של   

ש"ח ,85285, סה"כ כולל מע"מ  

 

 טלי שמחה אלקיים:

פאזי -במתחם האנדרטה הרעיון הוא לשפר את התאורה באזור המדשאה, ותוך כדי לאפשר הגדלה מחד

 בטוחה.פאזי באזור החנייה של בית וייל, כדי שכל התאורה במסגרת האירועים תהיה יותר -לתלת
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 אניק זבליק:

 פאזי יהיה גם שקע כוח?-אם את משנה לתלת

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יהיו שקעי כוח. זה לוקח בחשבון גם ביתני מזון, שעשועים וכו' ביום העצמאות.

 

 טלי שמחה אלקיים:

קודחים אנחנו מוסיפים עמודי תאורה, אנחנו מוסיפים עליהם פרוז'קטורים בין שלושה לחמישה. אנחנו 

 מתחת לרח' הנוטע כדי לאפשר עוד עמוד תאורה, כדי שנוכל לעשות את כל הדוכנים של יום העצמאות.

 

 סיגל זוז:

 זה אומר שלא נצטרך לעשות תאורה לאירועים שיהיו שם? זו תהיה תאורה מלאה?

 

 טלי שמחה אלקיים:

 לא נצטרך לשכור.

 

 אניק זבליק:

 היום השקעים לא מסוגלים לשאת בעומס.זו לא רק תאורה, זה גם גנרטורים כי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מה לגבי הבקשה של עמירם מהישיבה הקודמת?

 

 טלי שמחה אלקיים:

השאלה של עמירם הייתה אם ניתן יהיה לשלוט בפרוז'קטורים באופן פרטני. שאלתי וזה אפשרי, אבל 

 בצורה שצריך לפתוח את הקופסא ולשחק איתה, זה לא מתג.

 

 עמירם אליאסף:

 מה זה אומר?
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 טלי שמחה אלקיים:

צריך לפתוח את קופסת החשמל, זה לא על ידי שלט. חוץ מזה על כל עמוד יש שקע שניתן יהיה להתחבר 

 אליו.

 אנחנו ממהרים כדי שנוכל להשתמש בזה כבר השנה.

 

 עמירם אליאסף:

מנסיוני, פרוז'קטורים זה דבר שצורך יש לי שתי הערות. אני הבנתי מדרור שהצופים הולכים להיות שם. 

 הרבה חשמל, ואני לא בטוח שילדים זקוקים לזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 אני חושב שלמעט יום העצמאות אפשר להשתמש רק בחצי הכמות של התאורה.

 

 עמירם אליאסף:

 האם אפשר להשתמש בתאורה של עמוד אחד? -השאלה שלי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

שובה לא נראית לי, אני אטפל בנושא של חיסכון באנרגיה. צריך פתרון משמעותי של הפעלה חלקית של הת

 התאורה הזו.

 

 :סיגל זוז

 לדעתי צריכים להיות תסריטים שונים של תאורה.

 

 עמירם אליאסף:

 מול תאורה רגילה. LED-לבקש הצעה ל -האם ניתן במכרז הזה לעשות את מה שהצענו חצי שעה קודם

 

 טלי שמחה אלקיים:

תמיד אפשר לבקש. אני ביררתי את זה בגלל שזה נושא שעלה על השולחן בתקופה האחרונה. יועצי 

התאורה אומרים שבגלל התדירות של השימוש בפרוז'קטורים, שהיא לא רציפה כמו פנסי רחוב, לא כדאי 

 .LEDלהשקיע את הכסף בתאורת 
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 :סיון אבנר

 החיסרון באנרגיה לא משמעותי.

 

 טלי שמחה אלקיים:

 בבקשה. -בדיוק, זה לא מחזיר את ההשקעה. אני ביררתי את זה, אם אתם רואים את זה אחרת

 

 אניק זבליק:

 אני חייבת לציין שהתב"ר הזה חוסך לנו במיידי הרבה כסף.

 

 סיגל זוז:

 גם אני חושבת כך.

 

 :יסיון אבנר

 כמה עולה לנו חשמל ותאורה לאירוע?

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני

 רק ההתקנות.₪  32,222

 

 טלי שמחה אלקיים:

 יש גם עניין של בטיחות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מאושר, תודה רבה.

 

 החלטה

 2₪ ...,065פה אחד מאשרים תב"ר להסדרת התאורה במתחם האנדרטה ע"ס 
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 ת ו נ ו ש

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 סיגל, יו"ר ועדת תרבות וקהילה, בבקשה.

 

 סיגל זוז:

 התבקשנו למצוא דרך לציין ולחגוג לכבוד היוזמים, המקימים.  - שנה .0בית ווייל חוגג 

עלו שני רעיונות. הרעיון הראשון, בגלל שמדובר בעיקר על הקהילה הוותיקה יותר לחבר את זה עם יום 

תוכן נוסף לאירוע העצמאות. לקיים את קבלת הפנים של ראש המועצה גם השנה בבית ווייל, ואז נותנים 

של יום העצמאות, אולי מביאים אנשים נוספים. הקהל שאנחנו מניחים שיגיע לאירוע הזה הוא הקהל 

 שממילא שמגיע לאירוע של קבלת הפנים של ראש המועצה בדרך כלל.

האופציה השנייה היא לקיים אירוע במיוחד לנושא הזה, כאשר האירוע הזה יהיה מושתת על גורמים 

שמריהו, למשל מקהלה, חבורת זמר. ניתן לאילנית להוביל את האירוע הזה, היא תשיר כמה  בתוך כפר

שירים, תנחה את הערב. אנחנו מעריכים שיגיעו בני משפחות של המופיעים, גם אנשים שאוהבים את 

 אילנית, ואנחנו מעריכים שיש סיכוי סביר למלא את האולם.

 

 :יסיון אבנר

 ה, ולהכניס את הילדים עם ההורים.אפשר לשלב את מרכז המוזיק

 

 אניק זבליק:

אפשר להכניס משהו צעיר מההתרחשות של בית וייל. אפשר לבנות משהו שדרתי שמייצג את הפעילויות 

התרבותיות של מרכז וייל. אם אנחנו נשארים רק עם חבורת הזמר והמקהלה אנחנו הופכים את מרכז 

 ת זה שמרכז וייל הוא מרכז קהילתי לכלל הקהילה.וייל למועדון פלוס. אנחנו רוצים לחגוג א

 

 :יסיון אבנר

 ., שזה עוד משהו שבו מנסים לאסוף את הכללאת לא מכוונת לעוד צעדת הבנים

 

 אניק זבליק:
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צעדת הבנים היא לא כלל האוכלוסייה, היא ממוקדת על ידי בית הספר היסודי. ברגע שאין לך ילדים 

 אתה לא הולך לצעדה. ,למרחקים ארוכיםבבית הספר המקומי ואתה לא רץ 

 

 סיגל זוז:

 זה לא רלוונטי לעניין הזה. אנחנו מתמקדים כרגע בבית וייל. לכן אלה פעילויות ספציפיות.

 

 אניק זבליק:

 יש הרבה תוכן בבית וייל.

 

 סיון אבנרי:

 אני אומר שהחוץ הוא בית וייל, ולא כלל האוכלוסייה.

 

 סיגל זוז:

 אפשר לעשות גם תערוכת אומנות. בתוך בית ויילואז 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש את כל החוגים של בית וייל.

נראה לי שזה הכיוון שנראה לי יותר. כששאלו את דעתי אמרתי שחשוב לי לבצע את קבלת הפנים בבית 

 הראשונים. 

 

 סיגל זוז:

 אני חשבתי שצריך לחבר את זה עם אירוע יום העצמאות.

 

 :שי רז

 י חושב ככה.גם אנ

 

 :יסיון אבנר

 מה המטרה? זה חוסך לנו עלויות?
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 :זשי ר

לעשות אירוע לשתי חבורות זה נחמד אבל זה מחטיא את המטרה. כשאתה מחבר את זה אני חושב ש

שבאה לאירוע הזה. דבר שני, יהיו  הלאירוע של יום העצמאות אתה מוסיף את בית וייל לכלל האוכלוסיי

 יותר תכנים של קבלת הפנים.

 

 סיגל זוז:

 אני גם חושבת ככה. באירוע של יום העצמאות בעיניי  זה רעיון מקסים, לעשות תערוכה למשל.

 

 אניק זבליק:

 אבל זו שנה שלישית ברציפות שלא נהיה בבית ראשונים, בעיניי זו הבעיה היחידה.

 

 סיגל זוז:

הוא ששוב אירוע יום העצמאות יתקיים בבית וייל ולא בבית ראשונים. אני אחזק את זה למרות  החיסרון

 שזו לא עמדתי, בית ראשונים משווע לכך.

להחזיר את זה לצד השני, כשאתה מחבר את זה לאירוע של יום העצמאות ואתה עובר לבית וייל, אתה גם 

 מביא את האנשים לבית וייל, גם מציין את האירוע.

 

 עמירם אליאסף:

 אני לא מבין את הבעיה, בית וייל הוא מרכז וכולם מגיעים אליו.

 

 סיגל זוז:

שנה לבית וייל וגם  02זה נכון, אבל זו הזדמנות שבה אפשר להציג את בית וייל. זה משיג את המטרה של 

אנשים לאירוע של מכניס תוכן נוסף לאירוע של יום העצמאות, ותוכן נוסף לא יזיק לו. וגם מביאים עוד 

 יום העצמאות.

 

 אניק זבליק:

אני לא משוכנעת שצריך אירוע ביום העצמאות, את קבלת הפנים. יש לנו את ערב יום העצמאות שהוא 

 נפלא. 

 

 עמירם אליאסף:

 יש לי בעיה עם אירוע בבית וייל. נראה לי מוזר לעשות חגיגה מיוחדת. אפשר לציין את זה באתר של הכפר.
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 סיגל זוז:

 בגלל זה חשבתי לצרף את זה לאירוע קבלת הפנים של יום העצמאות.

 

 עמירם אליאסף:

 אפשר לציין את זה בקבלת הפנים שתתקיים בבית ראשונים.

 

 :שי רז

 בקבלת הפנים המסורתית של יום העצמאות נציין את בית וייל. -פתרנו את הבעיה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הפסלים. סיגל מציעה לעשות את זה בגן

 

 סיגל זוז:

 נראה לי נכון לחגוג את בית וייל בגן הפסלים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לדעתי בית הראשונים צריך להיות משהו אחר.

 

 :יסיון אבנר

 איפה החיבור בין שני האירועים האלה?

 

 סיגל זוז:

אירוע חדש. הקהל שרוצים השנים של בית וייל בלי לעשות  02אנחנו חיפשנו הזדמנות נכונה לציין את 

 להגיע אליו הוא הקהל שמגיע לקבלת הפנים.

 

 אניק זבליק:

לפני כמה שנים לא היה אירוע מרכזי בערב יום העצמאות שלא היה משותף לרשפון. בבית וייל עשינו את 

לכפר שמריהו. השקענו משאבים כדי לעשות אירוע מרכזי ביום  78האירוע הראשון ואת חגיגות 

 כמה שנים קודם לכן לא היה אירוע אחר הצהריים ביום העצמאות. העצמאות.
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 סיגל זוז:

 בוודאי שהיה.

 

 אניק זבליק:

 אני אומרת שחוגגים את יום העצמאות מספיק ולא חייבים לקיים גם את האירוע של קבלת הפנים.

 

 עמירם אליאסף:

 בכפר יש מסורת שעוברת, אל תקלקלו אותה.

 

 אניק זבליק:

שהשתרשה יפה היא המסורת של קבלת הפנים בבית הראשונים. לו זה היה אירוע חד פעמי, המסורת 

והיינו מעבירים אותו לבית וייל אז זה בסדר. אבל העברנו אותו חד פעמית לפני שנתיים, וזה קרה שוב 

בשנה שעברה ואם נעביר אותו גם השנה זה יהרוס את המסורת. אז נצטרך את יום האזרח הוותיק כדי 

 לצקת לזה חיים, ונייצר עוד אירוע.

לכן אני חושבת שצריך לעשות אירוע נפרד בבית וייל. לדעתי זה צריך להיות יום פתוח, בית וייל פותח את 

 שעריו, אפשר יהיה להתנסות בתכנים של בית וייל. אפשר לעשות תחנות שונות, וזה יהיה נחמד.

 

 סיגל זוז:

בבית של ראש המועצה. לפני כמה שנים הוא עבר לבית  לגבי המנהג שהשתרש, בעבר עשו את זה

הראשונים, אין בעיה שזה יעבור לבית וייל ואחר כך לחזור לבית הראשונים. המנהג קיים, כל פעם במקום 

 אחר. אני לא חושבת שזה יפגע בו.

 אירוע כזה כמו שאת מתארת הוא חביב ונחמד, אבל הוא כרוך בהוצאה לא קטנה.

 

 :שי רז

 לא יבוא.אף אחד 

 

 סיגל זוז:

 אני לא חושבת שיבואו. אם את רוצה שזה יהיה אטרקטיבי זה יהיה כרוך בהוצאה.

רוצים לציין את זה, לדעתי לא צריך  לייצר אירוע חדש אלא להוסיף את זה לאירוע קיים. פתרון שעלה 

 הוא לעשות אירוע נפרד, כשהעלות לא גבוהה.
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 עמירם אליאסף:

 במסגרת אירוע אחר?למה לא לציין את זה 

 

 סיגל זוז:

 02זה בסדר, אבל לדעתי זה לא לעניין לתת תעודה או לציין את זה כשהאירוע לא בבית וייל. אם חוגגים 

 זה צריך להיות בבית וייל. ,שנים לבית וייל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 -שנה  .0את קבלת הפנים ביום העצמאות נקיים בבית ראשונים, ואם נחליט לעשות אירוע נפרד לכבוד 

 אז נחליט2

 

 :שי רז

 אני מתנגד לזה2 ,אם זה יהיה כרוך בהוצאה כספית

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 לא נצביע על כך, יהיה דיון בישיבה הבאה.

 

 אניק זבליק:

 זה לא יהיה מאוחר מדי?

 

 סיגל זוז:

 לא, אנחנו צריכים לטפל בזה.

 

 ולהחליט בעניין2 ישיבת המליאה הקרובהים דיון נוסף בעניין בית ווייל במוסכם לקי

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 יש למישהו עוד שונות?

 

 אניק זבליק:

 קטלנית בנקודה הזו., אני גיליתי שהייתה תאונה הפנייה ימינה מרח' נורדאו לכיוון המעפיליםדיברנו על  
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 ראש המועצה: -דרור אלוני

 מדובר באישה שחצתה את הכביש באור אדום, היא באה מהכיוון השני. הרכב בא מכיוון מערב.

 

 אניק זבליק:

 עדיין אני רוצה לדעת איפה עומד עניין הטיפול בצומת הזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 ראיתי שיש מכרז לזכיין להתקנת הרמזורים.

 

 אניק זבליק:

 אני לא מדברת על הרמזורים.

 

 טלי שמחה אלקיים:

 זה יהיה בתוך זה. לא יהיה פשוט לעשות את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 הולכת הרגל שנהרגה, חצתה באור אדום.

 

 עמירם אליאסף:

וצא שאלו אותי ואין לי תשובה טובה. ברגע שישלימו את המחלף ברח' המעפילים, מה ימנע ממי שי

 מהשדות לצאת? הכיכר כנראה לא עוצרת את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 במעגל התנועה יש שני נתיבים, זה מעגל רחב.

 

 עמירם אליאסף:

 זאת אומרת שאפשר להשתלב בלי לעצור?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 כן.
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 אניק זבליק:

אבל הרמזורים עדיין , היציאה שבוטלהכשנוסעים מרח' המעפילים לכיוון מזרח יש את  עוד משהו:

 עובדים2

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני

 בשבוע הבא מפרקים את הכביש, אולי יפרקו גם את הרמזורים.

 תודה רבה לכולם.

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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