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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  46מיום .09.05.2017
 פרידה מעו"ד שחר בן עמי והצגת היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ.
 עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות – מהנדסת המועצה.
 תכנית תרבות  – 2018דיון ואישור.
 עדכון אירועי שנות ה 80לכפר.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד .06.06.2017
 שונות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שלום לכולם ,אני פותח את הישיבה.
סיגל זוז חסרה עקב שהייתה בחו"ל.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  46מיום 09.05.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
היו הערות של אניק והן הוטמעו .אני מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  46מיום .09.05.2017

פרידה מעו"ד שחר בן עמי והצגת היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נפרדים היום מעו"ד שחר בן עמי אחרי למעלה מעשור .הפרידה היא פורמאלית ,שחר ימשיך ללוות
אותנו בנושאים המטופלים .אנחנו נפרדים משחר היות ועל פי הדין קצובה תקופת יועמ"ש לשש שנים וקבלנו
הערת ביקורת של מבקר משרד הפנים  .התעכבנו בנושא הזה כיוון שזו פרוצדורה מורכבת לבחור יועמ"ש.
עדכנו אתכם בעבר ,ועכשיו עברנו את המשוכה.
למרות שעוד נעבוד עם שחר ויש כמה תיקים מורכבים ,בעיקר בתחום תוכניות הפיתוח אותן עו"ד רותם
ארביב מלווה ,מבקש להודות לשחר על שיתוף הפעולה .גם כשהיה בחו"ל וגם בשבתות ,היה זמין וקשוב
תמיד לכל נושא והערה .בשם כולנו אני רוצה להעניק לשחר ולכל הצוות המשפטי תעודה" :בתום עשור של
ליווי משפטי בשם חברי המועצה ועובדיה אנחנו רוצים לומר תודה .התחום המוניציפלי מורכב ודורש מצב
היכון כמעט רצוף ,עמדתם לרשותנו במקצועיות בכל דבר ועניין בכל עת ,ועל כך תודתנו".
תודה רבה והרבה הצלחה בשם כולנו.
עו"ד שחר בן-עמי -יועמ"ש:
תודה רבה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה לברך את עו"ד דן שווץ שמצטרף אלינו ,ואני אבקש מדן כמה מילים על המשרד שלו.
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עו"ד דן שווץ -יועמ"ש:
אמרתי גם לשחר ,זה להיכנס לנעליים גדולות כי שחר בן עמי ידוע גם במקצועיות וגם בשירות ,ובאמת
מחליפים יועץ משפטי שבהחלט הוא רם דרג ,מבין ויודע ,לכן פה חובת ההוכחה היא ברף הגבוה מבחינתנו.
המשרד שלנו ,משרד גדעון-פישר הוא משרד שמונה כ 30-עורכי דין ,משרד שמתמחה בתחום הרשות
המקומיות .בין האנשים שליוו אותי במחלקה המוניציפלית היה השופט וינוגרד ,היום נכנס בנעליו השופט
בדימוס דוד חשין שהיה נשיא המחוזי ירושלים ,שופט עליון בפועל .המחלקה המוניציפלית מלווה רשויות
מהגזרה הדרומית באילת ,ועד הגזרה הצפונית שהיא חריש ואור עקיבא .נותנים מגוון של שירותים ,בין אם
זה בהיבט המנהלי ,דיני עבודה ,התאגידים העירוניים ,ליטיגציה .אני באופן אישי זו הרשות השנייה שאני
משמש בה כיועץ משפטי ,בסך הכול אני מקווה שנעשה עבודה משותפת .מהמעט שיצא לנו לראות ,יש
במועצה צוות מאוד זמין ומשתף פעולה ,ובסך הכול זו מועצה שמתנהלת בצורה מאוד יפה ותקינה .אני
מקווה שתהיה עבודה משותפת ולפי שביעות רצון המועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
על פי החוזר ליועץ משפטי חיצוני מותר ללוות רק שתי רשויות .את מי אתה מלווה?
עו"ד דן שווץ -יועמ"ש:
מועצה אזורית עמק לוד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ואתם עושים ליווי משפטי לרשויות נוספות בתחומים מסוימים?
עו"ד דן שווץ -יועמ"ש:
נכון ,יש עובדים במשרד שהם יועצים משפטיים של רשויות אחרות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו צריכים למנות תובע עירוני .בנושא הזה צריכים לפנות ליועמ"ש.
עו"ד דן שווץ -יועמ"ש:
נמלא את הטפסים ונגיש אותם לאישור.
עו"ד שחר בן-עמי -יועמ"ש:
היה לי העונג לעבוד עם המועצה ועם דרור באופן אישי ,לאורך כ 11-שנים .אני מסכים עם דן ,זו בהחלט
מועצה מסודרת .אני מאחל בהצלחה למועצה ולדרור ולכל הצוות ,וגם לדן .אני חושב שלא תהיה לך ,דן,
כניסה קשה ,זו מועצה בלי הרבה בעיות מיוחדות בסך הכול .אני רוצה להודות באופן אישי גם לחברי
המועצה ,זו היית ה התנסות לשבת במליאה .אני יושב בהרבה מליאות מועצה ,אבל מעורבות כזו ואכפתיות
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כזו לא בכולן יש ,זה היתרון הראשון .היתרון השני שזו מועצה עניינית ולא פוליטית ,שזה דבר ש'אין לו אח
ורע' ,גם במועצות הכי טובות שאני עובד איתן .היה לי מאוד כיף לראות איך דברים מתנהלים בצורה אחרת.
היה מאוד יפה ומעניין.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בתחילת הדרך קיבלנו החלטה "לבטל" את האופוזיציה ולנהל דיון ענייני ,ולשמחתי הרבה כך זה התקבל.
תודה רבה שחר.
אניק זבליק:
גם אנחנו נהנינו לעבוד אתך.
חברי המליאה מודים לעו"ד שחר בן עמי ומציגים בברכה את היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ.

תכנית תרבות  – 2018דיון ואישור

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בדיוני תקציב לשנת  , 2017התחייבנו ביוני להביא לדיון במליאה את הוצאות המחלקה ולקבל החלטות ,כי
ההחלטות שישפיעו על תקציב  2018צריכות להתקבל עכשיו .אנחנו עכשיו צריכים לרכוש את ההצגות עד
יולי  2018ולשבץ את הקונצרטים .בישיבת ההנהלה דנו בסוגיה והכנו מצגת.
בשנת  2017אנחנו נשארים ביתרה חיובית ,בתחום התיאטרון הסובסידיה היא  ₪ 100,000עבור הוצאות
ישירות ,זה לא כולל את שכר העובדים ותחזוקת המבנים .נשארת יתרה של כ.₪ 166,000-
ישנן פעילויות נוספות כגון חגיגות וטקסים מהם אין הכנסה ,מהספרייה יש הכנסה קטנה אך שולית ,שכר
ואחזקה אין הכנסה בצידם ,החוגים עומדים בזכות עצמם ,גופים ייצוגיים מסובסדים ,למועדון פלוס יש
חוב קטן .מוצג בפניכם הפירוט של הפעילות הנוספת ,הנושא שעסקנו בו לבקשת חלק מהחברים הוא נושא
המקהלה .נפגשנו עם צוות המקהלה ,אי אפשר להחזיק את המקהלה ללא שום סובסידיה .יעל העבירה חלק
מההוצאות למשרד הרווחה על בסיס של גמלאים ,כי החבורה היא חבורה מבוגרת ויכול להיות שאפשר
יהיה להוסיף עוד משרה אחת לטובת זה .בכל מקרה אי אפשר להגיע לפחות מ ₪ 53,000-57,000-סובסידיה,
בהנחה שהם ישלמו את ההשתתפות שלהם .יש בעניין הזה חילוקי דעות ביני לבין עמירם ,עמירם חושב
שאין לזה הצדקה ואני חושב שיש ונדון על כך.
חבורת הזמן מסובסדת קצת ,התיאטרון מאוזן אבל קשה לו לשמור על כך.
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אניק זבליק:
מאוזן גם בשנה של הפקה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .הם קיבלו הנחיה לשמור על איזון ,אבל פנינה לא חושבת שהם יוכלו לעמוד בזה .קיימנו על כך דיון
בוועדת הנהלה ,וההמלצה שלי למליאת המועצה היא לאשר רכישה של עד  7הצגות לעונה הקרובה ולא
לחרוג מסובסידיה של  .₪ 100,000פנינה מעריכה שהיא תרכוש רק  6הצגות והסובסידיה תהיה מעט יותר
קטנה .כמו כן ,להמשיך א ת פעילות המקהלה בתנאי שלא תחרוג מתמיכת מועצה בסך  .₪ 55,000לאפשר
המשך פעילות חבורת הזמר בתנאי שלא תחרוג מתמיכת מועצה של  ,₪ 12,000ולאשר המשך פעילות
התיאטרון בתנאי שלא יחרוג מ.₪ 10,000-
עמירם ,אתה רוצה להתייחס?
עמירם אליאסף:
אני פונה לפנינה ואומר ,שקודם כל נעשית פעילות יפה מאוד לאורך זמן בתרבות .חשבתי דיי הרבה בעקבות
ישיבת ההנהלה ,ברים .אני מקבל את ההמלצות ,למעט המקהלה ואתם יודעים מה דעתי בנושא .הרבה זמן
אני חושב שצריך להפסיק את פעילות המקהלה ולהשאיר את חבורת הזמר בלבד ,שהיא תעלה על הבמה
באירועים.
אנחנו מתנ הלים כמועצה מעל היכולת שלנו ולוקחים כסף מהקרנות ,וכל חיסכון שנעשה יהיה משמעותי
לאורך שנים .בנושא התקורות אני חושב שיש לנו בעיה .למשל יש לנו שלושה אבות בית על שלושה מקומות
קרובים -בית הספר ,הגנים ובית וייל .אנחנו משקיעים הרבה מאוד בשיפוצים ובאחזקה ,אני לא מאמין
שיש צורך בשלוש משרות מלאות עבור כל המקומות האלה .אין לי ספק שאם ימדדו את הפעילות לאורך
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חודש -חודשיים יראו שאפשר לאחד את התפקידים .יש מקומות שבהם פותחים תקלה במחשב ,אנשי
האחזקה רואים את זה וזמינים מיידית .אני חושב שצריך לעשות זאת אצלנו
באופן אישי אני חושב שהתקורה של התרבות גבוהה מדי ואני חושב שאפשר להתייעל גם בזה .אני כן רואה
שיש התייעלות של פנינה בתחום התרבות ,ואפשר לדון על התקורות .כל חיסכון שנעשה פה זה ייכנס
לפרויקטים אחרים.
לסיכום אני חושב שאין מקום לשתי מקהלות בכפר וצריך לאחד אותן .תהיה חבורת זמר שההוצאות שלהן
נמוכות יותר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה להפריד את הנושאים של הדיון .לפני שתי ישיבות החלטנו להגדיר את משה שוהם כמנהל אגף,
אפשר לקחת יועץ ארגוני שימליץ על המבנה הארגוני של האחזקה .הוא יעשה סקר עד נובמבר  2017וייתן
המלצות לתקציב .2018
עמירם אליאסף:
אני חושב שאנחנו צריכים לקחת רואה חשבון מקצועי שמטרתו עניינית לקצץ ולהתייעל ,ולא לשפר את
יכולתנו הארגונית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מבקש שלקראת דיוני תקציב  ,2018המבקר יגיש לנו חוות דעת מבוססת על חקר ביצועים כולל המלצות
אופרטיביות .בראש זה ,משה מנהל אגף התפעול.
סיון אבנרי:
לגבי תקציב התרבות ,בתור התחלה ראינו שלאורך שלוש השנים האחרונות יש מגמה של קיצוץ בסך
התקציב ,והתייעלות .שנית ,אנחנו שונים מאוד מרשויות אחרות ,אבל ביחס לרשויות אחרות אני חושב
שמצבנו טוב בתחום התרבות .בשום מקום בעולם תרבות היא לא רווחית ,אין לנו ספק שתרבות צריכה
להיות מסובסדת ,ואני שלם עם הפעילות .הנדבך של הקהילה והנוער מאוד חסר לי בבית וייל ,ולדעתי אפשר
לארגן ערב סטנד-אפ למשל.
בהקשר של התקציב עצמו ,לי קשה להתייחס לזה במנותק מתקציב  ,2018אבל ברור לנו שהדיונים צריכים
להיעשות שישה חודשים קודם .אנחנו בעיצומה של שנת קיצוצים ,על פניו מסגרת התקציב נראית לי סבירה
לגמרי .הייתי שמח אם נמשיך לדון בנושא הקהילה ,בדגש על נוער ,לפני פתיחת שנת הפעילות הבאה.
שי רז:
אני מתנגד לסעיף ב' ,לסבסוד של המקהלה.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

אייל זילברסון:
קראתי את התקציב וגם את המייל שסיגל שלחה .בהמשך לדברי סיון ,התרבות לא צריכה להיות רווחית
וכל עוד היא מאוזנת פחות או יותר ,מצידי שהתרבות תהיה גם  2מיליון  ₪אם היא מכסה את עצמה .מנגד
אני חושב שצריך להתייעל בתחום האחזקה ,לא רק לגבי משרות של אב בית .צריך להגדיר סכום שאנחנו
רוצים לסבסד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ערן ,אתה בדקת את הנושא לפני כשנתיים ושיבחת את התפקוד של הצוות.
אניק זבליק:
לערן הייתה בדו"ח הערה כללית על מצבת כוח האדם ועל כמויות כוח האדם.
ערן רוה:
נכון ,על שעות נוספות בבית וייל.
עליכם לקבל החלטה ,כי מדובר בשני דברים שונים.
אייל זילברסון:
לגבי הסעיפים ,בסך הכול אני מקבל את ההמלצה של ראש המועצה .כשהעליתי את נושא המקהלה אני לא
ידעתי שיש חמישה תושבי כפר .אני חושב שאם אנחנו נותנים סבסוד של  ,₪ 55,000שזה הרבה כסף יחסית
לנושאים אחרים ,הם צריכים לעשות איזשהו ניסיון של מהלך שיווקי ולגייס עוד תושבים של הכפר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא יצליחו לגייס עוד אנשים.
אייל זילברסון:
אולי צריך לקיים דיון יותר מעמיק בנושא.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הפנייה שלנו לגבי תמיכה של משרד התרבות לא נענתה בחיוב ,ויעל פנתה למשרד הרווחה .יכול להיות שנוכל
להעמיס חלק מהדברים ,אבל נהיה חייבים לסבסד בסכום מסוים .אני גם מסתכל על זה מזווית אנושית,
יש פה אנשים מבוגרים שזה עולמם וזו פעילות התרבות היחידה שלהם.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

סיון אבנרי:
מצד שני ,כשניסינו לקצץ בתקציב התברר לנו שיש מעט סעיפים שאפשר לקצץ בהם .קיצצנו למשל בתקציב
היחידה האזורית לשמירה על איכות הסביבה ,קיצצנו גם בנציג היחידה שעוסק בחינוך ,בבית הספר ותנועות
הנוער .ופה יש סעיף שבסך הכול הוא סעיף משמעותי.
אניק זבליק:
אני לא חושבת שהיחידה הסביבתית משתווה למקהלה ,ואני הייתי הראשונה שרצתה לסגור אותה בשעתו.
היחידה הסביבתית היא דבר חדש שהגיעה לפני שנתיים-שלוש ,והמקהלה היא מוסד וותיק בכפר .זה דבר
שנורא קל לסגור ונורא קשה לבנות .כשאני מסתכלת ממקום של רווחה ,זה לא הוגן לקחת את המפעל הזה
שמשרת אומנם רק חמישה מתושבי הכפר וקשישים ממקומות אחרים ,ולסגור אותו .ואני עדיין מתקשה
לאשר את הסובסידיה הזו ,ולמעשה אני כאן חצויה ,כי יש כאן אנשים שזה הגורם שמוציא אותם מהבית.
אני חושבת שצריך להגיע לעמק השווה עם המקהלה באמצעות דו שיח ,ואולי לנסות ולהחיות אותם
ולהעלות את שיעור ההשתתפות שלהם .ואולי אף אפשר למצוא מנצח פחות יוקרתי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברוח הדברים שלך ,אפשר להגיד שאנחנו משאירים את המקהלה בתנאי שהסובסידיה לא תחרוג מסכום
מסוים.
אניק זבליק:
אנחנו צריכים סטנדרטיזציה בסובסידיה לגופים תרבותיים ייצוגיים -מקהלה ,חבורת הזמר ,התיאטרון
וכיו"ב.
עמירם אליאסף:
מה ההבדל בגודל הסבסוד?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
על פי העלויות.
עמירם אליאסף:
אי אפשר לצמצם את העלויות של המקהלה?
פנינה:
ניסינו ,אי אפשר.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

דרור אלוני  -ראש המועצה:
לצורך ההגינות עלינו להחליט או להשאיר או לסגור ,אי אפשר להחליט באמצע.

אייל זילברסון:
אני בעד להשאיר .לפחות בעיניי ובעיני רבים מתושבי הכפר ,ההשתתפות שלהם בטקס מכובדת ויפה.
סיון אבנרי:
לדעתי ,אני בעד לסגור.
אניק זבליק:
אני עוד מתלבטת .אני מסכימה עם דבריו של עמירם לגבי התקורות והניהול התקציבי .עמירם ביקש להפריד
בין התוכן לבין הצעת התקציב ,ואני מתקשה לבצע את ההפרדה הזו ולכן חבל לי שסיגל לא פה .אני
מתחברת לדברים של סיון ,אני לא אוהבת להעתיק את התקציב משנה שעברה לשנה הבאה .דבר שני ,יש
לנו מחלוקות על ענייני התוכן ,וכאשר מאשרים תקציב צריך גם לתת את הדעת על התוכן .השבוע התלוננה
בפניי תושבת שיש שינוי בתחום הקהילתי ,וצריך להקשיב לזה .מרכז וייל אמון על התרבות והקהילה,
והפריע לי שבטקסט שקיבלנו כתוב שבית וייל מטפל גם בקהילה ולא רואה בכך תמורה .זו העבודה ,זו
השליחות ולא צריכה להיות לזה תמורה .באג'נדה שלי הקהילה היא העניין המרכזי .לכן כשאנחנו יושבים
ומדברים על תקציב של כמה מיליונים ,אסור לנו להתנתק מהדיון על התוכן .כל שנה אנחנו מקבלים פחות
או יותר את אותו התוכן שפונה בדיוק לאותו הקהל ,ואנחנו לא פונים לשכבות גיל ספציפיות .צריכה לצאת
מכאן אמירה שהתקציב המאושר מתייחס גם לתכנים וקהל היעד ,ולהציב כאתגר את פריצת קהל היעד.
סיון אבנרי:
עשינו איזשהו תהליך של כניסת הדירקטוריון למחלק ות השונות .אמרתי כבר בתחילת הדרך שיש בעיניי
משהו לא נכון בתהליך הזה ,אם אני הייתי מנהל מחלקה והדירקטוריון היה נכנס לתוך המחלקה ויושב על
הסעיפים ,הייתי מרגיש עם זה מאוד לא נוח ,וכך גם בדיון הזה .אבל אני רוצה להזכיר לכם שניהלנו מאבקי
חורמה על המספרים בשביל לקצץ ,אז אם יש סעיף שבו כל תושב מתוקצב ב ,₪ 11,000-אני לא חושב שיש
עוד סעיף כזה בתקציב .עם כל הכאב והקהילתיות אנחנו נדרשים לקצץ.
אניק זבליק:
דיברתי על הקהילתיות לא בהקשר של המקהלה ,אלא על התוכן שמוגש היום במרכז וייל .מה לגבי מועדון
פלוס?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מועדון פלוס מסובסד ב.₪ 28,000-
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סיון אבנרי:
כמה תושבים לוקחים חלק בפעילות הזו?
פנינה:
בערך שליש.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

סיון אבנרי:
מה המספר?
פנינה:
לדוגמה ,בהרצאה של היום נכחו כ 150-אנשים.
סיון אבנרי:
זאת אומרת שמדובר ב 50-תושבים.
שי רז:
קודם כל אני בעד לסגור את המקהלה .דבר שני ,אני מסכים עם הדברים של סיון .בתחילת השנה הגענו
למסקנה שצריך למצוא מקורות לקיצוץ ,וכשצריך לדון ב'רגע אמת' בנושא שהוא לא הכי דרמטי ,פתאום
חבריי למליאה מקבלים זווית אחרת.
אניק זבליק:
גם אני בעד לסגור את המקהלה .אם אנ י מתייחסת למועדון פלוס כקובע את רף התקצוב פר משתתף הרי
שסבסוד תושב באמצעות המקהלה הינו חסר פרופורציות ביחס לסבסודו במועדון פלוס ולכם עם כל הכאב
אין מנוס מסגירה או מיישור קו תקציבי ע"י המקהלה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש רוב לסגירת המקהלה.
אייל זילברסון:
אם נסגור ,יהיה קשה מאוד לבנות מחדש.
אני כן בעד להמשיך עם המקהלה לשנה הקרובה ,אבל מאחר ויש רוב נגד ,מה שאני יכול להציע זה להוריד
את הסבסוד ל .₪ 30,000-בזמנו כשדיברתי עם המקהלה הם אמרו שאולי הם יוכלו למצוא ספונסר.
פנינה:
זה לא צלח.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם הם יצליחו ,שיחזרו אלי.
אייל זילברסון:
אני חושב שצריך לפחות לתת להם מחצית מהסבסוד.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר לתת להם  ₪ 12,000כמו חבורת הזמר ,אבל זה לא יספיק לשום דבר וזה לא רלבנטי.
בצער רב ,פה אחד החליטה מליאת המועצה שבגלל העלות הלא-פרופורציונלית ,מה 1.9.17-המקהלה
תפסיק לעבוד .אם הם יבחרו לעבוד בצורה אחרת או למצוא סבסוד הם יכולים להמשיך.
אנחנו מאשרים את חבורת הזמר ,התיאטרון וההצגות.
החלטה
 פה אחד המועצה מאשרת את תכנית התרבות.
 לאחר דיון ארוך ומעמיק מחליטה המועצה בצער רב להפסיק את פעילות המקהלה מיום
ה.1.9.2017-
 במידה שחברי המקהלה יבחרו לעבוד בצורה אחרת או למצוא דרך שהסבסוד לא יחרוג מ-
 12,000ש"ח ,יוכלו להמשיך.
אייל זילברסון:
אני מקבל את ההצעה של אניק וסיון ,שיהיו  7הצגות שאחת מהן תהיה של הנוער ,כלומר שיהיה מקום גם
להצגה אחת של הנוער.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לגבי תקורות אחזקה ,נשב עם ועדת ביקורת ונגדיר את כתב המינוי ואת המטרות.

מקום ראשון למועצות מקומיות  -קבלת פרס חינוך של שרת התרבות

מחר נקבל את פרס החינוך של משרד התרבות ,מקום ראשון למועצות מקומיות .זו הפעם השנייה שאנחנו
מקבלים את הפרס .זה לא פשוט להביא את כפר שמריהו למקום הראשון ,במיוחד במשרד הנוכחי .הופתעתי
לטובה ואני גאה ושמח על כך מאוד.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

עמירם אליאסף:
כל הכבוד!! חשוב לי לומר ואני רוצה לתת את כל המחמאות לסיגל זוז לפנינה ולכל הצוות.
אניק זבליק:
גם אני מצטרפת לברכות.

מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בנושא קבלת פרס חינוך של שרת התרבות  -מקום ראשון למועצות
מקומיות.

עדכון אירועי שנות ה 80-לכפר

דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיימנו את האירוע הראשון ,כנס וותיקים בבית ראשונים .היה את אירוע יום העצמאות ,התערוכה עדיין
מופיעה וביום שישי האחרון היה גם פופ-ארט .מחרתיים נקיים את יום הספורט הקהילתי ואת חנוכת
מתחם הפנאי .ב 20.6-נקיים את תצוגת האופנה ,בינתיים יש  25נשים מכפר שמריהו שנרשמו להופיע
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אניק זבליק:
אכן כנס הותיקים היה מקסים.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

פנינה:
תצוגת האופנה מלווה ע"י בית האופנה של תושב הכפר  -ירון מינקובסקי .הוא לקח את התמונות של
הוותיקים ממרכז וייל ,והדפיס אותן על בדים שישולבו בחלק מהשמלות.
סיון אבנרי:
התערוכה של שכבת ג' שמוצגת בחוץ ,מתוכננת להישאר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,היא מתוכננת לעבור לבית הספר כתצוגה קבועה.
סיון אבנרי:
אולי אפשר להשאיר את התערוכה בחוץ עד שנזיז את החומה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
החלטנו להעביר אותה לבית הספר ,אבל בעיניי אפשר להשאיר אותה שם.
אניק זבליק:
אפשר לעשות סקר בכיתה ולשאול את הילדים מה הם מעדיפים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם נצליח ,בפתיחת שנת הלימודים אנחנו רוצים לעשות סיור באתרים בכפר שמריהו ,לסיום שנות ה.80-
זה יכלול גם שיח של צעירים-ותיקים.
אניק זבליק:
פעם עשיתם כך את צעדת הבנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,אבל זה לא כל כך הצליח כי אנשים לא היו קשובים.
אניק זבליק:
היה גם את האירוע בבית הכנסת עם דוד דאור ,שהיה מקסים.
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סיון אבנרי:
אני לא יודע אם זה עדיין נעשה ,הביקור אצל מנחם וחווה ,זה משהו מדהים שלא שוכחים.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל בית הספר ביקר בבית ראשונים ופגש את מנחם .מנחם יושב ומספר לילדים על הסליק שהיה אצלו בבית,
על בית הכנסת הראשון וכן הלאה .זה מאוד חשוב ונעשה כל שנה.
פנינה:
לפיכך גם תיעדנו את זה ,יש סרט שמנחם מככב בו ומספר את כל הסיפור.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון אירועי שנות ה 80-לכפר.

עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות – מהנדסת המועצה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מהנדסת המועצה חזרה ביום ראשון השבוע לעבודה.
העבודה רבה ,יש תוכניות משמעותיות שצריך לקדם כמו דרך השדות ,מזרח כפר שמריהו ,המעפילים וכו'.
מצד שני יש את הדברים השוטפים ,ורק אתמול המהנדסת התפנתה לבצע את הסיבוב בבית הספר לטובת
תב"ר שיפוצי קיץ .אני מבקש החלטה של המליאה לאשר לנו לדון על תב"ר שיפוצי קיץ ,למרות שזה לא
יצא  10ימים מראש .אם לא ,לא נספיק להציג את הנושא .יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד קיום הדיון בנושא תב"ר שיפוצי קיץ.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נדון קודם במתחם הנוריות .אורלי ירדה לעומק העניין והייתה בוועדה המחוזית ,והיא תציג לנו את
ההשלכות מהחלטת הוועדה .זו החלטה משמעותית אחרי למעלה מ 25-שנים שהתוכנית הזו מתקיימת.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אני שמחה לחזור אחרי תקופה ,השבוע וחצי האחרונים היו קשים במיוחד.
אני רוצה לעדכן במספר דברים שקורים במקביל לנוריות ,מלבד העבודה בצבעוני ובתמר שנמצאת בפיקוח
צמוד שלי .אתמול התקיימה ישיבה בנושא התנגדויות לתוכנית המתאר הכוללנית של הרצליה .התוכנית
הזו כללה מיקסום של יחידות הדיור בהרצליה ,עם תוספת של כ 50,000-יחידות .כתוצאה מהתנגדויות של
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התושבים בכלל הרצליה הורידו את זה לכ 30,000-יחידות .מה שאומר שזה יפחית כנראה מצפון הרצליה,
שזו המסה העיקרית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבהיר ש אין עדיין החלטה מאיפה יורידו את יחידות הדיור האלה ,התוכנית נמצאת בוועדה המחוזית.
עיריית הרצליה תגיש התנגדות לתוכנית שהיא הגישה לוועדה המחוזית ,והוועדה המחוזית יכולה לא לקבל
את ההתנגדות .נחתמו כבר הסכמים עם משרד האוצר כדי לקבל מימון מיוחד לתוכנית הזו ,וזה יהיה תהליך
ארוך .האזרחים התנגדו בגלל שראש העיר הלך נגד וועדת המשנה ,ויצא לתהליכים שהתשתית בעיר לא
יכולה להכיל.
עו"ד שחר בן-עמי -יועמ"ש:
התוכנית הופקדה?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
כן ,אפשר לשנות רק את מה שנמצא בוועדות היגוי.
עמירם אליאסף:
מה היינו רוצים שיקרה?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
את התוכנית הכוללנית של צפון הרצליה אנחנו בודקים יותר לעומק ,כי קיבלנו את המסמכים רק לאחרונה.
נעבור לדבר על הנוריות .מוצג בפניכם התשריט של התוכנית המוצעת ,לפי ההחלטה כך התוכנית תאושר.
השינויים הם מינוריים ותיכף נרחיב .שני הדברים העיקריים שהצענו זה סל הזכויות ותשתית הדרכים ,אלה
עיקר מטרותיה .בדברים האלה לא נגעו ואפשרו הכול ,וזו החלטה מאוד טובה וידידותית מצד הוועדה
המחוזית ,כאשר היא תומכת בצרכי הכפר ובנתונים שהצגנו בפניה .ההחלטה התקיימה בלעדינו כי זו
החלטה למתן תוקף לתוכנית לאחר שמיעת ההתנגדויות .בדיון בהתנגדויות אנחנו היינו במסגרת החוק,
התמודדנו עם  17התנגדויות וגם עם התייחסות של מנהל התכנון הארצי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בתוכנית הנוריות ,שמופיעה בפניכם ,מופיעות  46יחידות דיור ,בפועל ,בעקבות הדיון בהתנגדויות ,אישרו
תוספת של  90יחידות דיור ואנחנו המלצנו לקבל את ההתנגדויות בנושא ,ולהתחשב בשטח ברוטו לפני
הפקעה .השמאי אומר שמדובר בהרבה מאוד כסף ,שיאפשר לבצע את העבודות ברמה מאוד גבוהה ויישאר
עוד  50%מהכסף.
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
הוועדה המחוזית הוציאה את החלטתה ,וחילקה את ההחלטה לדברים עיקריים ולטיעונים פרטניים .עיקר
הטענות היו בנושאים של הפקעה לדרכים ,פיצוי בגין פגיעה בזכויות הקניין וגם הנושאים הסביבתיים.
לגבי הנושאים העיקריים אלו ההחלטות:
 ייעוד החלקות -הוחלט שהוא יישמר כייעוד חקלאי ב' .דיברנו רבות על תמ"א  35ועל הגדרת
הצפיפות ומה בדיוק זה אומר .הוועדה המחוזית מצאה את הדרך לשמור את הייעוד ולכן אנחנו לא
כפופים למגבלות תמ"א  35מבחינת מגבלות הצפיפות.
 תוספת יחידות דיור בתוכנית נובעת מתוך רצון לאפשר גמישות בהקמת יחידות הדיור ,בהתייחס
ל גודל המגרש ופריסתו בצורה מושכלת .כל זה גם בהקשר של התווית הדרכים ,המרכזית
והרוחביות .בכך מצאה הוועדה המחוזית כי אנחנו ממזערים את הפגיעה הקניינית גם למתנגדים
וגם למי שלא התנגד לתחום התוכנית ,ככל שקיימת.
 מבחינת מערכת התנועה והצורך בהפקעה ,הוועדה השתכנעה בצורך הממשי בציר צפון-דרום רחוב
הנוריות ,ובהפקעות שייווצרו כתוצאה מזה .גישת כלי הרכב מתאפשרת באמצעות הדרכים
הרוחביות ,וזיקות ההנאה הוסכם שתתבצענה במגרשים החדשים רק במידה ויוגשו בקשות להיתר
ליחידות דיור חדשות .כלומר רק כאשר יוצא המימוש נפעיל את הנושא של זיקת הנאה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מדובר על הבתים צמודי הדופן לרחוב החורש ,שהכניסה אליהם היום היא מרחוב החודש.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
גם על כך היו הרבה התנגדויות.
עמירם אליאסף:
מה זה אומר?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה אומר שאנחנו מחויבים לייצר מצב שכאשר אדם בונה את ביתו ,אנחנו מייצרים לו גישה .כדי לעשות את
זה אנחנו יצרנו בדרכים הרוחביות ,וחלקן גם לא בדרכים הרוחביות ,זיקת הנאה .זאת אומרת שיש כניסה
לרכב וכניסה לאדם ברגל לפי מה שמותר לנו בחוק ,וזו זיקת הנאה .הדבר הזה יתבצע אך ורק כאשר אנשים
יביאו את המבנים שלהם לידי מימוש ,זה לא יתבצע במבנים קיימים כרגע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה להסביר למה הסוגיה הזו עולה .זיקת הנאה וזיקת מעבר לתשתיות היא תקנה מחייבת ,ואין בכך
שאלה .בכדי לא ליצור יותר מדי הצטלבויות דרך ברחוב הנוריות ,יועצי התנועה הציעו לייעד מראש את
המק ומות בהם נאפשר את זיקות המעבר .לא האדריכל של פלוני אלמוני יתכנן ,אלא הוא יחויב לעבוד על
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פי עקרונות התוכנית .אלמלא היו בתוכנית עקרונות תחבורתיים ,לא היינו מכניסים את הסעיף הזה ,כי
זיקת מעבר מובנית בתקנות הבנייה .בכל בית פנימי ,ובכל יחידה שנבנות  2-3יחידות דיור ,מחויב על פי
החוק לספק זיקת מעבר ולרשום אותה בתב"ע .גם פה יצטרכו לבצע את זה במקום שבו הכתיב יועץ התנועה,
לפי התוכנית המאושרת.
אייל זילברסון
בעצם נתתם לכל שתי חלקות אפשרות להיכנס .מה יקרה אם רק תושב אחד ירצה לבנות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יהיה לו  3מטרים ולא  6מטרים.
אייל זילברסון:
מה עלות הבנייה והתחזוקה של זיקת ההנאה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פרטית.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
התוכנית מייצרת את המצב של זיקת ההנאה העתידית המוצעת ,אבל בפועל כשיגישו את הבקשות להיתר,
זה יונכח גם בהיתר עצמו.
סיון אבנרי:
למה הסטטוס הזה לא זמני?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי יהיו בתים שיהיו כלואים ואליהם צריך לספק זיקת מעבר.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
נספח הבינוי סכמתי ,הוא מראה את המיקסום של יחידות הדיור האפשריות .אבל אפשר לראות את הבתים
שקיימים בתווך.
עמירם אליאסף:
למה מדובר על  40יחידות דיור?
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אלה המסמכים שהצענו ,אבל הגענו להתנגדויות עם מענה מוכן עם יחידות דיור נוספות בהתבסס על מפתח
זכויות מוגדל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה היה מוסכם על המתנגדים.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אנחנו חששנו מכך שסל הזכויות שהצענו הוא שינוי משמעותי ומהותי לתוכנית ,והוועדה יכולה להתייחס
לשינוי המהותי ולהגדיר התנגדויות נקודתיות לסל הזכויות או לכל דבר אחר שהוא נמצא כשונה ממה
שהוצע .בזה הרווחנו.
 הפקעה לדרך -התוכנית מקצה  12%מתוך  100%ייעודי קרקע לטובת דרך .למעשה הגדירה הוועדה
המחוזית ואמרה ששיעור כזה הוא שיעור סביר ,הוא לא חריג ,זה לצורך ציבורי וחיוני ולכן הוא
ראוי.
 תוספת יחידות דיור בחלקה -הוועדה מקבלת את מפתח הזכויות שהוצע בתוכנית ,כמו כן היא
מחליטה לבטל את הוראות הייחוד והחלוקה כי היא לא מצאה צורך תכנוני לזה ,שזה זניח.
תיקונים טכניים שדליתי מהטיעונים הפרטניים של עורכי הדין -למעשה בכל החלטה יש טיעונים שהוועדה
דוחה את ההתנגדות או את הטיעון הספציפי ,ואלה היו מרבית הטיעונים שהצלחנו לתת עליהם מענה ,ועל
כן הוועדה דחתה את ההתנגדות .בחלק מההתנגדויות קיבלו את ההתנגדות בחלקה ,חלק מסוים מאוד .היו
מספר מקרים שקיבלו את ההתנגדות עצמה אך לא מהטעמים שלה .נטען שהמועצה המקומית פועלת שלא
בתום לב ,בצורה שרירותית וכדומה ,והוועדה המחוזית דווקא שיבחה ואמרה שהיא לא מקבלת את
הטיעונים האלה ,וזה נכתב בגוף ההחלטה.
יש עכשיו תיקונים טכניים שאנחנו מקדמים בתוך התוכנית .הוועדה ביקשה לתקן כל מיני מגרעות שהיו
בתוך רחוב הנוריות ,ביקשה שתהיה שמירה על רציפות ואחידות .זה משהו שנולד כתוצאה מהתנגדות ,אבל
אנחנו מבינים שזה נכון וצריך לתקן את זה.
אייל זילברסון:
מה זאת אומרת?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זאת אומרת שאם יש איזושהי גריעה ברחוב הנוריות אז אנחנו מיישרים את הרחוב בצורה נורמטיבית,
רציפה ואחידה.
ביקשו שנוסיף הוראה ששטח החלקות יהיה לפני תהליך ההפקעה .שטח החנייה לכל יחידת דיור ,מבקשים
על פי ההחלטה ,שיהיו  39מ"ר ושטח המחסן יהיה  25מ"ר בהתאם למאושר היום.
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ביקשו לציין שככל שלצורך סלילת מערכת הדרכים במסגרת התוכנית יהיה צורך בהריסת גדרות או מבנים,
אלה יבוצעו על ידי המועצה המקומית ויושתו על פי כל דין .זו הערה שהיינו חייבים להכניס לתוכנית.
אייל זילברסון:
כמה כאלה יש?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שיש אחד כזה ,וזה זניח.
סיון אבנרי:
זה לא חלק מבית בשום צורה?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא ,זו גדר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מקסימום נזיז את הדרך בחצי מטר בקטע הזה ונפתור את הבעיה .הכול פתיר בתכנון.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
עוד נושא שביקשו שנוסיף להוראות התוכנית ,של עת ביצוע הדרכים נבחן את נושא הקירות התומכים ככל
שיש ,על מנת שלא תיגרם פגיעה למגרשים כתוצאה מהסלילה.
אייל זילברסון:
מדובר לכל אורך רחוב הנוריות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בכל פעם שבונים ליד חצר ויש הפרשי גובה ,צריך לבנות קיר תומך .זה דבר ידוע.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זו הוראה כללית לכל התוכנית.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מופיע בתוכניות ומתומחר בהתאם ,יש תוכנית טופוגרפית ותוכנית ניקוז מלאה.
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אייל זילברסון:
הבנתי כשקראתי את ההחלטה לא התייחסו לזה.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לשיקול שלנו ולשיקול המהנדס האם צריך או לא צריך.
אייל זילברסון:
האם זה יוביל לתוספת של הוצאות?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה זניח ביחס למה שהתוכנית מייצרת.
עוד הערה קטנה שהוועדה המחוזית תמכה בדעתנו להוסיף לתוכנית ,ואני שמחה שכך כי זה יכול להביא
עוד יחידות דיור -להוסיף הורא ה לתוכנית שככל שקיימת סטייה קטנה בגודל המגרש ,ניתן בשיקול דעת
הוועדה המקומית לאפשר יחידת דיור נוספת .זאת אומרת אם יש עניין מספרי שהמגרש הוא בגודל מסוים,
זה יידון לצורך הגדלה.
נתבקשנו לתקן את רוחב הדרך המערבית והצלחנו להקטין אותה ל 6-מטרים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו דרך השירות.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
כשהפקדנו את התוכנית ,יועץ התנועה של הוועדה המחוזית הציע להרחיב את כל הדרכים בצורה
משמעותית בהתאם לתקנות של רחובות בערים ,ואנחנו ציינו שמבחינה פיזית יש לנו בעיה וזה גם לא נדרש
בחלק המערבי .לכן הסכימו שנתקן אותה בתוכנית ,ונראה את זה נוכח בתשריט ובנספח התנועה.
סיון אבנרי:
איך הדרך הזו תיראה ,תהיה מדרכה וכביש סלול?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה סלול על פי מה שמחויב בתקן.
דבר אחרון ,הוספנו כי לפי הוראות התוכנית היתר לתוספות בנייה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך
בחיזוק המבנה לפי הוראות התקן הישראלי .זו הייתה ההוראה של המועצה הארצית ,אבל מדובר רק על
תוספת למבנים קיימים ולא על בנייה חדשה.
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אייל זילברסון:
יש סעיף נוסף ,התניית הביוב.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההתייחסות היא שבתים לא יקבלו טופס  4לפני שיחוברו לביוב.
אייל זילברסון:
אם אני בונה בית ואני רוצה לקבל היתר ,תהיה הערה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בתב"ע אין התייחסות לביוב.
אייל זילברסון:
אני לא אוכל לגור בבית עד שלא יהיה חיבור לביוב?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
נכון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל החיבור לתשתיות לא יהיה עילי ,אלא מתחת לכביש.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
מבחינת מה שנותר כרגע במסגרת המחויבות של התוכנית -אחרי שיצאה החלטה למתן תוקף לתוכנית,
במסגרת ההחלטה יש הוראות לתיקון המסמכים שלה .לאחר מכן מתקיים סבב חתימות פנימי שלנו ואז יש
סבב חתימות בוועדה המרחבית הרצליה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המהנדסת ואני חותמים ,ראש עיריית הרצליה ומהנדס הוועדה חותמים ,יו"ר הוועדה המחוזית ומתכננת
המחוז חותמים.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לאחר סבב החתימות אנחנו שולחים אותה לוועדה המחוזית לבדיקה .פה אני לא יודעת כמה זמן ,כי לא
מוגדר בחוק כמה זמן בודקים מסמכים מתוקנים .לצורך העניין אנחנו נעשה את כל המאמצים שלנו כמה
שיותר להיכנס לכדי תיקון והטמעה של ההחלטה בתוך המסמכים .כשזה מגיע לוועדה המחוזית הם צריכים
לבדוק את זה ולאמת שזה אכן תואם את ההחלטה .ברגע שהם עושים את זה ,הם עושים סבב חתימות
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פנימי .במידה והכול נמצא תקין ,אז הוועדה מאשרת את התוכנית והיא צריכה לעשות הליך של פרסום
ברשומות.
עמירם אליאסף:
זה יפה מאוד ואני נותן לך ולראש המועצה הרבה מחמאות ,כי חשוב לעתיד הכפר שהתוכנית הזו רצה.
לדעתי אנחנו צריכים בתוכנית תזרים המזומנים להכניס את הביוב של רחוב הנוריות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא מופיע.
עמירם אליאסף:
ציינת את הפרויקטים -הנוריות ,אח ר כך נלך לשדות .בגלל ההשבחות זה צריך להיות הנוריות ,השדות,
החבצלת והמזרח.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כך זה יהיה.
שי רז:
מה עם קו הביוב?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש עיכוב כרגע בגלל מתנגדים ,הוגש ערר לוועדת הערר .ככל הנראה שהערר יידחה ,אבל בינתיים אי אפשר
לעבוד.
שי רז:
כמה זמן יהיה העיכוב?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פנינו לוועדת הערר וביקשנו קיצור הליכים .אם נראה שזה מתעכב נתחיל לעבוד לכיוון מועדון הספורט
מאותה הנקודה .נפגשנו כבר עם בית האבות כדי לדון איתם בפרטים ,בשביל להיות מוכנים עם תוכניות
חלופיות.
אניק זבליק:
בקשר לזיקות ההנאה ,אמרתם שמי שבונה את הבית צריך לייצר את התשתית ,זה הולך לפי סטנדרט
שאנחנו מכתיבים?
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה שטח פרטי ,אבל בהתאם לתיקון  101לחוק התכנון והבנייה אנחנו מחויבים להוציא עדכון להנחיות
מרחביות .הנחיות מרחביות גורמות לנו להיות בשליטה מתמדת על מאפייני וחזות הכפר .ואז בתוך ההנחיות
האלה ,שדרך אגב אנחנו עובדים עם מחלקת הנדסה גם על העדכון שלהן ,ואנחנו קובעים את אבני הדרך
לאיך אנחנו רוצים שהדברים ייראו ,גם אם הם במסגרת העולם הפרטי .מבחינת חזות הרחוב וההתייחסות
לרחובות ,תהיה הגדרה מאוד ברורה .יש כבר הגדרה ,אבל אנחנו מעדכנים אותה ונטמיע אותה בוועדה
המרחבית .כשאדם ירצה לבקש בקשה למידע הוא יקבל גם את ההנחיות המרחביות הרלוונטיות לחזות
המבנה שלו ,גובה הגדר ,צבע החומר וכו'.
אניק זבליק:
אני שואלת על הדרכים שמקשרות.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
בתוך החלקה אין לנו נגיעה.
אניק זבליק:
משאיות הזבל לא נכנסות לדרכים האלה? זו רק גישה למי שגר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא לציבור ,רק לדיירים.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
המטרה היא להביא את האנשים לביתם ,לא לעבור דרך.
אניק זבליק:
התוויתם את סדר הרחובות לפי היטלי ההשבחה ,אבל אולי אנחנו צריכים לעשות את זה גם לפי גיאוגרפיה.
אם מתחילים מהנוריות אז ההיגיון אומר להמשיך לחבצלת ואחרי זה מזרחה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השקד כבר בתהליך מתקדם ,יש תיקונים אחרונים שצריך להגיש לוועדה והוא יתפרסם עוד מעט ,כמו
שהנוריות התפרסם .יהיה דיון להתנגדויות ,ואם עיריית הרצליה לא תתנגד אז השקד יאושר גם כן בתוך
חצי שנה.
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אניק זבליק:
אני חשבתי שמדובר על פרויקט התשתיות.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,מדובר על ההשבחות.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות ,כפי שהונח והוצג על ידי מהנדסת
המועצה.

תב"ר שיפוצי קיץ

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 2016-וגם ב 2017-לא קבענו תב"ר שיפוצי קיץ .כל העבודות שנעשו עד היום נעשו מתב"ר ,2014-2015
ונעשו מעט מאוד עבודות .זה קרה בגלל שלא היה מהנדס בכל התקופה הזו ,כרגע אורלי משלימה את
העבודות .יש דברים שאין לנו שליטה עליהם שזה הנושא של ביקורות בטיחות ,זו הוצאה גדולה מאוד והיא
קבועה.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
הגדרתי בדיוק גם לבית הספר ולגנים ,ולכל אחד.
עמירם אליאסף:
זה אותו הסכום בכל שנה?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
יש בדיקות שהורדתי ואמרתי שאני עושה קיצוצים גם בזה במה שהיה אפשר .למשל בדיקה שאפשר לבצע
פעם בשנתיים ולא כל שנה ,אז הראיתי את זה לאחראי האחזקה של המבנים וקיצצנו את זה .אבל רוב
הדברים זה פעם בשנה -קרינה ,גז רדון ,חשמל ,וזה חובה למבני ציבור וחינוך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש מגמה של החמרת התקנות ,אבל זה סכום קבוע .מאחר וביטלנו את הבנייה של בית הספר החדש ,צריך
לתחזק את בית הספר הקיים למשך השנתיים-שלוש הקרובות עד שתהיינה שש כיתות .אורלי ערכה סיור
ביחד עם מנהלת בית הספר וארנון ניר ,שהוא אדריכל ,והם גיבשו הצעה.
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
למנהלת בית הספר יש חזון להקים מרחב למידה אחר ושונה מהכיתה הפרונטלית הרגילה ,אלא מרחבי
למידה בנושאים שונים .ברמה הפיזית ז ה מצריך חללים אחרים .כרגע הכיתות שאנחנו רוצים לשפץ הן
במצב מאוד קשה ,אני נזהרת ואומרת שהן לא ראויות ללמידה ,אבל ברמה ההנדסית הן עדיין עומדות.
אנחנו רוצים לשפץ את הכיתות לפחות לפרק הזמן עד הקמת בית הספר החדש ,ויש לזה השלכה כספית.
אנחנו חייבים את מרחבי הלמיד ה האלה .כמובן שבית הספר הגיש עוד מספר דברים שקשורים לשיפוצי
קיץ ,אבל הדבר העיקרי כרגע הוא היערכות למרחבי הלמידה של כיתות א' .יש עוד שיפוצים נקודתיים
במסגרת העלויות של מחלקת הנדסה ,אבל זה לא היה מתוקצב כי זה לא היה לנגד עינינו ,כי ראינו כל הזמן
את הקמת המבנה החדש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מבקשים לאשר  ₪ 350,000לשיפוץ המבנה של כיתות א' לשנה הבאה.
עמירם אליאסף:
מהו הסכום שנשקיע בשיפוצי קיץ?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
יש טבלה מסודרת ,אני אעביר לכם.
שי רז:
מה לגבי שיפוצי הקיץ של בית וייל?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ביקשנו השנה תוספת לשיפוצים של בית וייל.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
בתב"ר הקיים הסכום היה  1.2מיליון  ₪בפברואר ,היום אני מעריכה שיש שם כ 1-מיליון  .₪זה משרת את
כל שיפוצי הקיץ של כל המבנים ,כאשר במשך שנים התקציב היה  2.5מיליון  .₪אני משתמשת רק ב1-
מיליון  ₪ולא ביקשתי תוספת ,כעת אנחנו חייבים תוספת נקודתית אך ורק לנושא בית הספר כדי ששנת
הלימודים תהיה ראויה.
עמירם אליאסף:
 1מיליון  ₪כולל את כל הבדיקות התקופתיות?

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

עמוד  26מתוך 51

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
כן ,כולל בדיקות ,כולל שלוחות ביוב שנתבקשנו לעשות ,כולל שיפוצים במבנים ,צביעה וטיפול בסדקים,
כולל הרבה מאוד דברים.
עמירם אליאסף:
זה רק בבית הספר?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא ,חילקתי את הסכום לפי הצרכים לגני הילדים ,לבית הספר ,למבנים של פנינה ולמבנה של המועצה .ככל
הנראה שזה לא יספיק ,אבל אני אנצל את התקציב במלואו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לגבי גני הילדים ,הקבלן אמור היה לעשות את זה אבל חילטנו ממנו  .₪ 350,000לא הכנסנו את זה לפה,
ואנחנו משתמשים בכספים שהיו בעבר לצורך ביצוע העבודות.
עמירם אליאסף:
אני זוכר שבתזרים היה  1.5מיליון  .₪מה מצבנו מבחינת התזרים?
יעל לוי -גזברית:
אני יכולה להגיד כמה כסף יש בבנק נכון להיום ,וזה  19מיליון .₪
עמירם אליאסף:
אני זוכר שהיה סכום של  1.5מיליון  ₪לשיפוצי קיץ בתוכנית.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
נכון ,אבל ביקשתם לקצץ .אני משתמשת ב 2.1-מיליון  ₪ומבקשת עכשיו להוסיף  .₪ 350,000בתב"רים
הקיימים לשיפוצי קיץ היה  1.2מיליון  ₪בפברואר ,בינתיים השתמשנו וביצענו חלק מהבדיקות ,שירדנו
עכשיו בתשלומים מסיביים ולצורך העניין נשאר כ 1-מיליון .₪
סיון אבנרי:
זה עדיין תחת סעיף שיפוצי קיץ ?2017
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה תחת שיפוצי קיץ לשנת  .2015לא ביקשנו השנה שום תוספת לשיפוצי הקיץ.
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עמירם אליאסף:
כמה כסף תוציאו בסך הכול בשנה זו על שיפוצי קיץ?
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
גזרתי כסף משיפוצי קיץ מבני חינוך  ,2014שיפוצי קיץ מבני ציבור  ,2014שיפוצי קיץ מבני חינוך 2015
ושיפוצי קיץ מבני ציבור  .2015כספים שלא השתמשנו בהם .אתם ביקשתם שאני אעשה קיצוץ משמעותי,
לכן לא ביקשתי תקציב לשיפוצי קיץ והשתמשתי בתב"רים הקיימים.
עמירם אליאסף:
כמה נוציא השנה על שיפוצי קיץ?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
 1.5מיליון  ,₪אבל לא הוצאת את הכסף בשנתיים האחרונות.
עמירם אליאסף:
אז מה 17-מיליון  ₪נסיים ב 15.5-מיליון .₪
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אבל יכולת בנקודה הזו להוציא כבר  4.5מיליון .₪
אניק זבליק:
רוצים לדעת כמה יוצא בשנת הכספים  ?2017כמה אנחנו משלמים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו הוצאה מתוך קרנות הפיתוח ולא מתוך התקציב השוטף .בעבר ההוצאה הייתה  2.5מיליון  ₪ממוצע
שנתי ,ואת רוב העבודות לא ביצעו .נוצרו ליקויים בטיחותיים מאוד קשים ,למשל שביל הכניסה לבית סניור
שכולו הרוס .את כל הדברים האלה היו צריכים לעשות ותקצבנו אותם בעבר ,ועושים אותם עכשיו .על מה
שכבר אישרנו ,אורלי מבקשת עוד  ₪ 350,000כדי להסדיר את כיתות א' לשנה הבאה.
עמירם אליאסף:
כלומר שיוצא בשנה זו עד  1.550מיליון?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
נכון 1.2 ,מיליון ועוד  350אלף ש"ח =  1.550מיליון ש"ח בסך הכל.
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שי רז:
לגבי השיפוץ של כיתות א' ,זה שיפוץ קוסמטי כדי ליצור את החללים?
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא ,הורדת קירות ,תוספת של קורות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו לוקחים את פינת החי וכיתה נוספת ,מצמידים אותם והופכים אותם להיות מרחב למידה לכיתות א'
ביחד.
שי רז:
כל הליקויים הבטיחותיים שיש בבית הספר ,זה מתוקצב?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אנחנו עובדים בצורה מאוד מהודקת .כתוצאה מהשנים שלא נעשה הטיפול ,לצורך העניין בגני הילדים כבר
נוצרו סדקים מסוימים בקירות החיצוניים וזה כבר כולל גם טיפול בסדקים .זה לא רק צביעה ,זו כבר
הנדסה אמיתית.
שי רז:
למה זה הכרחי עכשיו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בגלל שאנחנו לא בונים את בית הספר החדש.
שי רז:
זו תוספת כיתה?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא ,זה מרחב למידה של כיתות א' .חסרה כיתה ל-א'.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הקרוואנים מתפוררים שפג תוקפם ,ואנחנו נמשיך להשתמש בהם כמרחב למידה .אנחנו נמצאים במצב רע
מאוד בבית הספר ,אני מציע לכם להגיע ולראות .החלטנו לדחות את בניית בית הספר ,אמרתי מההתחלה
שנצטרך להשקיע בכל שנה עבור התאמה עד שנבנה את הכיתות החדשות .זה זניח מול ההשקעה בבית הספר
החדש.
אייל זילברסון:
אנחנו לוקחים סכום שלא השתמשו בו בעבר וזה בסדר ,אבל אם מסתכלים על סך כל ההוצאה אנחנו בעצם
נשארים על  1.5מיליון  ₪הוצאה שנתית ולא עשינו את ההתייעלות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל לא הוצאת את הכסף הזה בשנים הקודמות.
אייל זילברסון:
אבל לא נעשה הקיצוץ שהתכוונו אליו ,המשכנו להוציא כל שנה  1.5מיליון  ₪באופן שוטף.
עמירם אליאסף:
אתה צודק ,אבל יכולנו להגיד למנהלת להישאר באותן הכיתות ונעשה רק שיפוץ קיץ .מכיוון שזו מנהלת
חדשה אנחנו רוצים ללכת לקראתה.
אייל זילברסון:
לצד ההחלטה האם לאשר או לא ,ישנן הוצאות קבועות של  1.5מיליון  .₪כשדיברנו על תקציב אמרנו
שאנחנו רוצי ם לקצץ את התקציב וזו אחת הנקודות ,וכנראה שנצטרך למצוא פתרון אחר כי זה הסכום
שיהיה כל שנה.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא בטוח ,אם היית עושה את האחזקה ושיפוצי הקיץ כראוי כל שנה ,אז ככל הנראה לא היינו צריכים עכשיו
לעבוד בצורה כל כך מהודקת .אני עושה דיונים חותכים וקשים עם כל מנהלי האחזקה ,רבנו על זה הרבה
גם בבית הספר .זו שמיכה אחת ,לאן אני מושכת אותה משהו אחר ייפגע .בילדים אני לא מוכנה לפגוע ,לא
משנה איפה תקצצו בבדיקות ובטיחות אני לא נוגעת .בנושא של סדקים וקונסטרוקציה ,והפעלתי כבר
קונסטרוקטור כחלק משיפוצי הקיץ .הוא עושה בדיקות של כל המקומות בהן אנחנו חוששים להן.
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סיון אבנרי:
אני לא שלם עם הנושא של ביטול בניית בית הספר החדש ,אני לא רואה שהמבנה החדש יהיה מוכן בתוך 4-
 5שנים .ולכן אני שואל האם צריך לעשות שיעורי בית ,במיוחד בתחום של המבנים היבילים .אני לא מכיר
את הסטטוס שלהם,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שני מבנים פגי תוקף ,מבנה אחד לקראת פג תוקף ועוד שניים יפוגו תוקף בעוד כשנתיים.
סיון אבנרי:
האם יש היגיון ברכישת מבנים יבילים חדשים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שלא ,לקראת דיון של תקציב  2018נדון בכל הקומפלקס הזה ביחד .אם פרויקט הנוריות יצא
לדרך נוכל להתחייב על בניית בית הספר ,אבל נביא את זה לדיון.
סיון אבנרי:
מה העלות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 ₪ 350,000למבנה אחד.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לכן רצינו ללכת להליך של שיפוץ שייצר שלושה חללים ולא אחד ,וגם אפשר לייצר מפינת החי ופינת
המוזיקה חללים יותר גדולים ומשמעותיים לכיתות א'.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש מתנגדים לתוספת של ?₪ 350,000
אין מתנגדים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת של  ₪ 350,000עבור תב"ר שיפוצי מבני חינוך .2015
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עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד 06.06.2017
 פתיחת תערוכת הדשא של השכן;
 טריאתלון ילדים ונוער;
 מדורות ל"ג בעומר;
 דיון משותף עם הנהלת האגודה החקלאית;
 אירוע שבועות;
 ביקור מפקד פיקוד העורף;
 תערוכת פופ-ארט;
 ביקורת של ח"כ יפעת שאשא ביטון;
 אירוע ילדים מבית אלעזרקי;
 הענקת תעודת נאמן סביבה למשה גריף;

דרור אלוני  -ראש המועצה:
פתיחת תערוכת הדשא של השכן וטריאתלון ילדים ונוער ,ערכנו דיון הפקת לקחים .אנחנו מגיעים כמעט
למקסימום שמועדון הספורט יכול לקבל ,היו  435ילדים בתחרותי ,ולהערכתי יכולים להגיע עד ל ,450-מעבר
לזה אין מקום לכל המשפחות והשחיינים.
אניק זבליק:
שמעתי שהיו הרבה מחמאות על ארגון הטריאתלון ושהיה מעולה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיבלנו פידבקים טובים מאוד.
אייל זילברסון:
סבסדנו את האירוע?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
במסגרת תקציב הספורט ,ומקבלים תמיכה הולכת וגדלה ממשרד הספורט ,וקיבלנו גם תרומות.
מדורות ל"ג בעומר נעשו ע"י ההורים והיה יפה מאוד.
היה דיון משותף עם הנהלת האגודה החקלאית ,עדיין לא חזרו אלי.
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אניק זבליק:
חלק מהתושבים שהיו מוטרדים יצאו בהרגשה טובה מהישיבה הזו.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אירוע שבועות בבית הספר היה בפעם הראשונה על מגרש הכדורגל .היה לזה הרבה מאוד יתרונות אבל גם
הרבה מאוד חסרונות ,אם לא מגדירים אזורים בצורה ברורה יש פיזור של הציבור והילדים לא מגיעים
לקשב .אבל ההפקה הייתה מאוד יפה ,ההורים ותלמידי בית הספר יצאו מגדרם.
טורניר השבת בכדורגל היה מקסים.
ביקור מפקד פיקוד העורף -סיון ואייל היו איתנו ,אני חושב שהיה מאוד מלמד וענייני .שי רז ויחידת החילוץ
שלנו קובעים את מעמדם בכל הארץ.
ביום שישי הייתה תערוכת פופ-ארט והייתה תקלה ,אניק הסבה את תשומת ליבי שזה נסגר שעה לפני השעה
היעודה ,כי האומנים התחילו ללכת הביתה .זה לא בסדר ולא מקצועי.
ביקור של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון היה ביקור טוב ,הקשר שלי איתה נוצר בוועדת זכויות הילד
בכנסת שבה אני פעיל והיא יו"ר הוועדה .היא אשת חינוך ,והיא תשלח לפה גופים נוספים כי היא הבינה
שזה לא רק כסף ,יש פה גם חשיבה וסדר עדיפויות יישובי.
אתמול ארחנו ילדים מבית אלעזרקי ,שזה בית של ילדים לצרכים מיוחדים בנתניה .וועד ההורים של כיתות
ז' מבית החינוך המשותף מארחים אותם מדי שנה באופן מסורתי .בעבר התקיים במגרש כדורסל בשפיים,
והצענו את המקום שלנו .היה יוצא מן הכלל ,אבל שווה ללכת לראות את הפערים בין הילדים שלנו לבין
הילדים האלה ,זה שיעור לחיים.
אניק זבליק:
אלה לא ילדים עם צרכים מיוחדים ,אלא ילדים שהוצאו או הורחקו מהבית או שאין להם בתים .יש שם
ילדים שנמצאים מגיל ינקות ועד גיל  ,18וזה בעצם בית אומנה ובית קלט.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתמול הייתי בטקס בכפר סבא ,בו הוענקה למשה גריף תעודת נאמן סביבה .הוא עשה עבודה גדולה עם
התלמידים בנושא שבילי האזור ,וזכה להערכה.
סיון אבנרי:
מה תפקידו בבית הספר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא מורה לחנ"ג ,למדעים ומדעי הסביבה.
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סיון אבנרי:
האם הוא נאמן איכות הסביבה בבית הספר?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא מוביל את הנושא בבית הספר.
ב 6.8-יתקיים יום ספורט קהילתי ,מתכנסים ב ,17:00-ב 17:30-יתחיל המופע במתחם .זה מתחם מדהים.
אניק זבליק:
הוא באמת מקסים .מה מתוכנן?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש הדגמה של רכיבת שטח ,ושימוש מושכל בפאמטרק .משה השקיע כל כך הרבה כדי שהמתחם הזה יהיה
כל כך יפה וטוב.
שי יי קח את המתנדבים לתרגיל באתר הרס ביום שני .ביום שלישי נתורגל ברעידת אדמה.
ב 20.6-ב 20:00-תהיה ת צוגת אופנה קהילתית .התשלום מיועד לעמותה למלחמה בסרטן בקרב ילדים ,הם
מביאים את הקייטרינג ומוכרים כרטיסי תרומה.
פיקוד העורף צירף אותי לקורס מפקדי נפות ,ויש מפגש דו יומי בעוד שבועיים ,זה במסגרת תפקידי כראש
רשות.
ב 27.6-יש טקס סיום של כיתות ו'.
ב 29.6-יש כנס מתגייסים בבית ראשונים.
בחודש יולי נקיים ישיבת מליאה ,ואז נחליט האם לקיים ישיבת מליאה באוגוסט.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד  ,06.06.2017כפי שהוצגו
בישיבה זו.
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שונות
 חילופים בשבט ניר;
 הקמת אשכול השרון לסיוע הדדי בעת חירום;
 סדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה;
 חיבור צינור של המוביל של הרשת הארצית לכפר שמריהו  -ישיבה עם אגודת המים;
 מעקב מחסום ברח' הורדים;
 גידור הגן הציבורי;
 יום האשה;
 יום המתגייסים;
 חגיגות שנות ה - 80-תערוכת הדשא של השכן;
 מצוקת חניה בכפר;
 גל שריפות  -התרעה;
 קשרי קהילה ותיאום;
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש חילופים בשבט ני"ר ,ראשת השבט הדס בן-אהרון מעבירה למשפחת ציוני ,ענת ובועז .הם יהיו ראשי
השבט ,ההחלפה תהיה בתום מפעל ה קיץ .הגזברית כבר עכשיו נכנסה לתפקיד ,עידית אלכסנדרוביץ' ,אישה
מקסימה ופעילה שהתנדבה לתפקיד והחליפה את יעל חסון.
עדכנתי אתכם ששלוש רשויות הקמנו את אשכול השרון לסיוע הדדי בעת חירום .שי כבר היה בפגישה
ראשונה להתנעת העניין.
עמירם אליאסף:
איזה רשויות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רמת השרון ,הרצליה וכפר שמריהו .רעננה ביקשו שלא להצטרף בשלב הזה.
שי ,יעל ואני נימצא השבוע בכנס ארצי של אשכולות של משרד הפנים ,כי הם מממנים את התהליך של
הקמת האשכול.
בתוכנית העבודה השנתית הודענו שאנחנו מוותרים על סדנת הגיבוש וההשתלמות לעובדי המועצה .אני
מבקש לחזור בי ,ואני מבקש לקיים את ההשתלמות כי עובדי המועצה עובדים קשה מאוד.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי אנחנו רוצי ם ליצור איזשהו רצף ולכידות .מצאנו מקום זול יחסית שיאפשר לנו לקיים את הדברים בעלות
של כ .₪ 100,000-א ני מבקש לשנות את ההחלטה שקיבלנו ,זה חשוב מאוד .לפני כשבועיים הייתה שיחת
מוטיבציה עם עובדי מחלקת האחזקה שהגיעו בתקופת שואה ותקומה לקריסת מערכות .יש מתנגדים לכך?
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד קיום סדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה בעלות של כ100,000-
ש"ח.
שי רז:
בכמה פורומים שמקבלים בהם עדכונים מה קורה בארץ ,אז ביומיים האחרונים יש עוד פעם גל של שריפות
ברחבי הארץ ,כולל הגעה לחצרות של בתים .יש גם הצתות וגם מזג האוויר מתחמם ,ואנחנו צריכים לשים
לב אצלנו .היחידה שלנו תהיה בערנות.
עמירם אליאסף:
מתחילים לדלל את האורנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל הזמן מדללים בהתאם למה שמותר ,באישור של פקיד היערות של הקרן הקיימת.

עדכון מישיבת אגודת המים:

אייל זילברסון:
הייתי בישיבת אגודת המים כנציג מטעם המועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם נתנו התראה של  4ימים מבלי לתאם איתי ,בזמן שהשתתפתי בישיבה אחרת .זה נושא שאני ביקשתי
לדון בו.
אייל זילברסון:
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אני יכולתי להגיע ,וחשוב לי להגיד לחברי המליאה -התקבלה הנחתה מרשות המים ,לחבר צינור של המוביל
של הרשת הארצית לכפר שמריהו .המשמעויות שיוכלו גם לתת מים דרך הרשת הארצית ,וגם שאנחנו נוכל
לתת מים לרשת הארצית .יכול להיות שבעוד מספר שנים יחליטו שאנחנו צריכים לסגור את הרשויות.
ההחלטה היא לא לכפר שמריהו אלא גורפת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
קראתי את המסמך הזה ,הוא מדבר על משהו אחר .יש בעיה בהתנהלות של אגודת המים ,קראתי להם
לסדר על כך .אם זה ימשיך ככה הם יפרקו את האגודה .המסמך הזה מדבר על כך שמקורות תרכוש מים
מכפר שמריהו ,ויש אפילו מחיר .הם חוששים שבמצבי משבר הם לא יוכלו להשתמש במקורות העצמיים
שלהם  ,והם רוצים להתחבר ולהשתמש במקורות שלנו ,ושאנחנו נתחייב להעמיד לרשותם הפקה של כמות
מים מסוימת.
אייל זילברסון:
בחירום בלבד?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מתי שהם יחליטו .מחיר ההפקה שהם רוצים הוא פחות מ ₪ 1.5-לקוב ,כשאנחנו משלמים  ₪ 10.5לקוב
וזה בגלל התקורות של מקורות .הייתי בישיבה בכנסת של וועדת הכלכלה ,ונראה שהולכים לבטל את חובת
התיאגוד .אנחנו הזהרנו שלא להפוך את מקורות למונופול ,והיום משרד האנרגיה מנסה לייצר ספקי חשמל
פרטיים בכדי שיתחרו בחברת חשמל ,וחברת חשמל מתנגדת .מקורות רוצים להשתלט על משק המים בארץ,
באמצ עות רגולציה של רשות המים .בשלטון המקומי יש ישיבה בנושא הזה ,יש וועדת מים שעוסקת בתחום.
הרגולטורים עובדים רע מאוד מבחינת האזרחים ,להפחית את איכות השירות ,להעלות את העלויות
ולסבסד את מקורות .זו בעיה ארצית מורכבת.
המסמך שקיבלנו הוא טיוטה ,זה עדיין לא הוחלט ולא אושר.
סיון אבנרי:
ישבנו עם אגודת המים והאגודה החקלאית ,ואלה גופים מנדטוריים .מה תפקידנו כרשות בכל ההתנהלות
הזו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המועצה המקומית כפר שמריהו היא שותפה באגודת המים ,ולמועצה יש קול בוועד המנהל .לאגודת המים
יש עודפים של  40מיליון  ₪שאסור להם לחלק ,והם מסרבים לחלק אותם .זה כסף שגבו בעודף ,ואנחנו
הגענו איתם לאיזושהי הסכמה שהם טוענים שהם מנסים לקדם .בפועל הם לא עובדים בצורה יעילה .הם
אנשים טובים ,אבל הניהול של האגודה לא מקצועי .אגודת המים היא נכס לכפר שמריהו שמגן על העצמאות
שלנו ,ולכן אני חרד כל כך.
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אניק זבליק:
מעקב בעניין המחסום ברחוב הוורדים ,העלינו לפני כמה ישיבות .פנו אלי עוד כמה שכנים שמרגישים לא
בטוח במרחב הציבורי ,ושיש רק מצלמה אחת שמכוונת למגרש החנייה .דיברנו על כך שנקים מחסום שירד
בשעות הערב ,מכיוון שזה לא חלק ממעגל האבטחה של כפר שמריהו .הבטחת לבדוק את זה ורציתי לדעת
איפה זה עומד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בדקתי את הנושא ,נתמחר ונגיש תב"ר.
עמירם אליאסף:
בוועדת הביטחון אנחנו בעד ,וגם אתה בעד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו הוצאה כספית ,זה תב"ר ,זה צריך לכלול טלפון שפותח וסוגר את השער.
עמירם אליאסף:
אני הבנתי שאפשר לעשות את זה עם מצלמת .LPR
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה פתרון יקר יותר מאשר טלפון .לדעתי נכון.
אניק זבליק:
אם אתם רוצים שהתושבים יהיו שותפים בהוצאה ,אז הם יהיו חלק מזה.
ביקשתי רק מעקב ,אני חושבת שעל הפרטים הטכניים אפשר לדון עם האנשים הטכניים.
עמירם אליאסף:
זהו רחוב ציבורי ,אי אפשר לחסום את הכני סה ,אפשר רק לתעד את כל מי שנכנס ,כי הדרך צריכה להיות
פתוחה לכולם.
סיון אבנרי:
בשלב הראשון צריך לבדוק האם זה חוקי .זו הסוגיה המשפטית.
אניק זבליק:
העלינו את הנושא לפני  3-4חודשים ואמרתם שתבדקו.
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עמירם אליאסף:
אני נגד הפתרון של השער ,כי ברגע שיבוא שכן כל מי שעומד שם יוכל להיכנס .אפשר לשים מחסום עם
מצלמת  , LPRכל מי שרוצה יוכל להיכנס ולצאת דרך המחסום ואנחנו נתעד את זה .זה יעלה את ההרתעה,
וכרגע אין פריצות ברחוב.
אניק זבליק:
יש בכפר מעגל של אבטחה ,שרחוב הוורדים לא חלק ממנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לחסום את הכניסה זה לא חוקי ,אפשר לתעד בצורה מרתיעה.
אניק זבליק:
בפעם האחרונה שהעליתי את הנושא מייד לאחר הפריצה אצל משפחת מיכאל -מזכירה לכם -אישה לבד
עם שתי ילדות קטנות באישון לילה מזהה שני פורצים בביתה.
דיברנו אז על מעגלי האבטחה והוחלט שבשל היות רחובות הורדים והשקד מחוץ למעגל האבטחה נדחוף
לעיבו מצלמות ולמחסום בשעות הערב .אל תפילו את זה משיקולי עלות או שיקולים טכניים .השכנים
לוחצים ויותר מישמחו לעזור במימון .בבקשה אל תיסוגו מחלטה קודמת.
אני רוצה לקבל עדכונים על הנושא.
נושא שני ,פנו אלי תושבים לגבי הגן הציבורי ששיפצנו בזמנו ,והתלוננו על כך שזה הפך להיות בית השימוש
של הכלבים בכפר .ביקשו לגדר את הגן ולא לאפשר כניסה של כלבים.
נושא שלישי ,לא היה שום אירוע ליום האישה .אני חושבת שאנחנו ממסמסים כמה עוגנים קהילתיים כמו
יום העצמאות בבית הראשונים.
עמירם אליאסף:
אני לא חושב שצריך לעשות אירוע ליום האישה ,אני בעד לחגוג את יום המשפחה.
אניק זבליק:
לדעתי האירוע של יום האישה הוא עוגן שנשמט מאיתנו.
שמחתי לשמוע שמקיימים את יום המתגייסים .הצעתי שיביאו את ההרצאה של אורן בליצבאו שהוא קצין
מודיעין שהתעוור בפעילות מבצעית עם השב"כ ברצועת עזה שהתעוור בעזה ,הוא השתקם והוכתר אלוף
אירופה בטריאתלון ויש לו הרצאות מרתקות .נאמר לי שהמארגנים לא רוצים יותר נכי צה"ל ,ואני לא
אוהבת את התשובה הזו ,זו תשובה לא במקום.
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לגבי חגיגות שנות ה 80-והתערוכה הדשא של השכן ,ולא הרגשתי שזה קשור לחגיגות ה .80-אני אשמח
ורוצה לדעת כמה זה עלה .זו אולי הייתה תערוכה נהדרת ואנשים נהנו ,אבל היו מעט מאוד מכפר שמריהו
והרבה יותר מהברנז'ה והמשפחות של האומנים .לטעמי לפחות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נושאים נוספים?
סיון אבנרי:
בהמשך לגן הציבורי שאניק הזכירה ,בכמה סיטואציות עולה הנושא של מצוקת החנייה הגוברת בכפר.
ניסיתי לחשוב על כמה מתחמים שבהם ניתן להקים מאגרי חנייה לטובת אירועים ואירוחים .חשבתי על
ח לק מהתורמוסים ,או בחלק הדרומי של הכיכר על שביל הבנים והקוצר ,או כל מיני חורשות שניתן לקחת
מהן  200מטרים רבועים ,ולהכניס שם מספר מקומות חניה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי יחנה שם?
סיון אבנרי:
התושבים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,התושבים יכולים לחנות בחצר שלהם .אין גבול בכפר שמריהו לשטח החניה שצריך ,תושבים הופכים
את החניות הפרטיות שלהם לחדרים ומשאירים את הרכבים ברחוב .יש פה בעיה אמיתית של אנשים
שעושים מה שהם רוצים ,מקיימים אירועים וחוסמים את כל הרחוב.
סיון אבנרי:
אין בחצרות מקום לחנייה של כל הרכבים ,במהלך כל השבת לא הייתה לי חנייה ליד הבית .הרבה תושבים
מתלוננים על כך שאין חניה ליד הבית ,ובתל אביב מה שמקובל זה לחנות רחוק וללכת .אבל בכפר שמריהו
האווירה אחרת ,ויש היגיון בכך שתושבים יחנו ליד הבית.
בדיון על מתחם הצבעונים והתמר ,בסופו של דבר אין שם מספיק חניה .אני חושב שאנחנו צריכים לעשות
מאמץ כדי לייצר עוד מקומות חניה בכפר ,וזה קשה .יש גם מקומות שאפשר לייצר מקומות חנייה אנכיים.
זה צריך להיות במיוחד במתחמים החדשים.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
במתחמים החדשים יש את הקיבולת של מה שהתכנון עושה .כלומר יכולת הנשיאה של מתחם ותקן החנייה
וכמות יחידות הדיור ,זה מה שיוצר את ההשלכה של כמות החנייה .מעבר לזה ,זה רק אם המצב הפיזי
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מאפשר .הייתי בצבעונים ובתמר והוספתי עוד חנייה ,אבל כמועצה אתה לא מחויב לכך .שתי חניות
למשפחה זה מה שהתב"ע מאפשרת ,זה מה שאדם צריך לייצר כשהוא מתכנן את המבנה שלו ,בתוך המגרש.
מעבר לזה ברשות הציבורית הוא יכול להכיל את זה ,אבל זה על חשבון הפיתוח שלו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כמה שתפתח יותר מקומות חניה ,כך תגדיל את כמות הרכבים שיגיעו לכאן כדי לחנות .יגיעו לכאן אנשים
מבחוץ כדי לעשות .car-pooling
סיון אבנרי:
אני מדבר רק על התושבים שלנו ,ולא על תושבים מבחוץ.
אייל זילברסון:
ברחובות חדשים צריך לשים דגש על חנייה וכמה מקומות חנייה שאפשר להכניס ,זו המדיניות וחברי
המועצה נתנו הסכמתם לזה.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אני חייבת להגיד שזו מדיניות חריגה שיש בארץ .כרגע מצמצמים בארץ את תקן החנייה למינימום האפשרי
כדי לאפשר ולעודד את השימוש בתחבורה ציבורית ואופניים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני שכנעתי שאין פה תחבורה ציבורית.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
ועל כן קיבלנו את הדרך לרחוב הנוריות ,סתם כדוגמה .אני מנסה להסביר שתוספת של חניות ,כשהמצב
הפיזי הוא גם כך קשה ,והרחובות הם צרים יחסית .בצבעונים ובתמר הלכנו וספרנו את הסנטימטרים כדי
לראות מה אפשר לכלול בפנים ,כי בכל מקום יש היתרים שיאפשרו לאנשים לבנות ואני צריכה להתחשב
בכניסה שלו למבנה העתידי .בצבעונים ובתמר יש חניות שהן זמניות עד שיקום המבנה ,זה המצב הפיזי.
אייל זילברסון:
בישיבת הוועדה הקטנה האחרונה ,הגישו תוכנית לחנייה תת קרקעית .השאלה אם לנו כמועצה כדאי לעודד
את זה.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
לא ,כי זה לא תואם את התב"ע.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
חנייה תת קרקעית מונעת שטחי חלחול ויוצרת הצפות.

ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

אייל זילברסון:
יש בתים בהרצליה פיתוח שיש חניות לכמות גדולה של רכבים ,בצורה תת קרקעית.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
זה לא בתב"ע ,אי אפשר להתמודד עם התשתיות של זה .אנחנו בכלל לא בטוחים שהמבנה הספציפי הזה
יעבור בוועדה המרחבית .נתנו את ההמלצה עם הסתייגות לנושא הניקוז והביוב ,ופתרון הנדסי משמעותי
יהיה קשה לעשות שם .אז למה לאלץ את כל הכפר לעשות את זה?
אייל זילברסון:
לא לאלץ ,לעודד .אם הייתי מגיש עכשיו בקשה לחנייה של  7רכבים ,למה זה מפריע?
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
צריך לבדוק כל מקרה לגופו ,אבל אני לא חוש בת שצריך באופן עקרוני לעודד את זה .אני לא מאמינה בזה,
אני חושבת שצריך לעודד אנשים להיות בריאים יותר ולנסוע עם אופניים בציר הירוק.
אניק זבליק:
אני מתנגדת לחנות בשטח של התורמוסים .בעיניי ההסכמה של כולנו הייתה לגבי הדו-גלגלי ,שכאשר
מייצרים תשתיות חדשות צריך לייצר שבילי אופניים ,זו עדיפות ראשונה שלנו .ואחר כך אם יהיה מקום אז
להוסיף חניות .כאשר יש שמיכה אחת וצריך לייצר את כל הדברים האלה ,אז זו העדיפות.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אם במובן הפיזי אפשר לעשות את זה -מ ה טוב .אבל יש מקומות שבהם רצינו מאוד לעשות ציר אופניים,
אבל המרחב עצמו לא מאפשר את זה .אני לא אעשה את זה בכוח כי זה יסכן את הנוסעים.
עמירם אליאסף:
צריך להשאיר את השטחים הירוקים ולא לגעת בהם ,בוודאי לא בתורמוסים .העניין שיש לכל משפחה 4-5
רכבים זה משהו זמני ,אחרי זה הילדים עוזבים ואז הם רק מגיעים לבקר ולא נמצאים פה כל הזמן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש נושא נוסף?
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סיון אבנרי:
לגבי אירוע ל"ג בעומר ,צף ועלה שוב הנושא של קשרי קהילה והתיאום בין מי עושה מה ומתי -בין בתי
הספר ,הגנים וכו' .אני חושב שהחיסרון הזה מאוד בולט ביום-יום .אתה מפרסם חלק מהאירועים במייל
השבועי ובהודעות  , SMSועדיין חסר שאם אני מתכנן מראש אירוע ,אני רוצה לנסות ולברר איזה אירוע
קהילתי מתרחש באותו תאריך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו בעיה שאין לנו כסף לשלם עבור אדם שירכז את הנושא כמו שיוספה עשתה .אנחנו מוותרים על הרבה
מאוד תפקידים ,גם אין לנו מנהל מערכות רשתיות .אי אפשר לבקש לחסוך מצד אחד ,ומצד שני להוסיף
תפקידים .אני כראש המועצה מנהל היום את מערכת המידע הזו ,וזה לא פשוט.
סיון אבנרי:
אבל זה לא התפקיד שלך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון ,אבל אין ברירה .אנחנו בבעיה ואני מסכים שצריך.
אניק זבליק:
יכול להיות שאפשר לעשות את זה באמצעות עיבוי המתנדבים? אפשר למנף את מערך המתנדבים בבתי
הספר ,למשל לקחת מתנדבים ממגמת התקשורת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לי אין זמן כדי ללמד ילדים מתנדבים לעשות את זה.
אייל זילברסון:
ביומן באתר יש את כל האירועים הקהילתיים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו משתדלים.
סיון אבנרי:
מי מנהל את היומן באתר?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לימור ,עדי מבית וייל ויגאל מבית הספר .זה לא מושלם ויש תקלות .זו בעיה .היום אני לוקח את זה על
עצמי ויושב בלילה.
סיון אבנרי:
עדי לא יכולה למלא את הפונקציה הזו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לה את התפקידים שלה ויש לה המון עבודה.
סיון אבנרי:
חשוב לי להציף את הנושא הזה .האם אפשר להשתמש באתר של המועצה לצורך זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אתה צודק.
אתר המועצה מאוד מעודכן ,יש בו את כל הנתונים .אני עושה את זה ביחד עם רונה .אני בודק את הכל.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים והערות החברים לשיפור בנושאים שלהלן -
 חילופים בשבט ניר;
 הקמת אשכול השרון לסיוע הדדי בעת חירום;
 סדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה;
 חיבור צינור של המוביל של הרשת הארצית לכפר שמריהו  -ישיבה עם אגודת המים;
 מעקב מחסום ברח' הורדים;
 גידור הגן הציבורי;
 יום האשה;
 יום המתגייסים;
 חגיגות שנות ה - 80-תערוכת הדשא של השכן;
 מצוקת חניה בכפר
 גל שריפות  -התרעה
 עדכון מישיבת אגודת המים
 קשרי קהילה ותיאום
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תודה רבה לכם ,לילה טוב.
* * * הישיבה נעולה * * *
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מועצה מקומית כפר
שמריהו
סיכום החלטות
פרוטוקול מישיבת מליאת מועצה מס' 47
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום שלישי–  ,6.6.2017שעה 20:00
י"ב בסיון תשע"ז
בחדר דיונים ע"ש רכטר  -בבית לוין

רשמה :שוש בלו

השתתפו חברי המליאה:
דרור אלוני

ראש המועצה  -היו"ר

מר עמירם אליאסף

חבר מועצה

אניק זבליק

חברת מועצה

אייל זילברסון

חבר מועצה

סיון אבנרי
מר שי רז

חבר מועצה
חבר מועצה

נעדרו:
סיגל זוז
סגנית ומ"מ ראש המועצה

משתתפים:
יעל לוי
עו"ד שחר בן-עמי
עו"ד דני שווץ
מר ערן רוה

גזברית ומזכירת המועצה
יועץ משפטי
יועץ משפטי
מבקר
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***

על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  46מיום .09.05.2017
 פרידה מעו"ד שחר בן עמי והצגת היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ.
 עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות – מהנדסת המועצה.
 תכנית תרבות  – 2018דיון ואישור.
 עדכון אירועי שנות ה 80לכפר.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד .06.06.2017
 שונות.
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אישור פרוטוקול מישיבה מס'  46מיום 09.05.2017

החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  46מיום .09.05.2017

פרידה מעו"ד שחר בן עמי והצגת היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ

חברי המליאה מודים לעו"ד שחר בן עמי ומציגים בברכה את היועץ המשפטי הנכנס עו"ד דן שווץ.

תכנית תרבות  – 2018דיון ואישור

החלטה
 פה אחד המועצה מאשרת את תכנית התרבות של חבורת הזמר ,התיאטרון וההצגות.
 לאחר דיון ארוך ומעמיק מחליטה המועצה בצער רב להפסיק את פעילות המקהלה מיום ה-
.1.9.2017
 במידה שחברי המקהלה יבחרו לעבוד בצורה אחרת או למצוא סבסוד ,הם יכולים להמשיך.
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מקום ראשון למועצות מקומיות  -קבלת פרס חינוך של שרת התרבות

מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בנושא קבלת פרס חינוך של שרת התרבות  -מקום ראשון למועצות
מקומיות.

עדכון אירועי שנות ה 80-לכפר

מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון אירועי שנות ה 80-לכפר.

עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות – מהנדסת המועצה

החלטה
מאשרים פה אחד את קיום הדיון בנושא תב"ר שיפוצי קיץ.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בדבר סטטוס מתחם הנוריות ,כפי שהונח והוצג על ידי
מהנדסת המועצה.

תב"ר שיפוצי קיץ

החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת של  ₪ 350,000עבור תב"ר שיפוצי מבני חינוך .2015
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עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד 06.06.2017
 פתיחת תערוכת הדשא של השכן;
 טריאתלון ילדים ונוער;
 מדורות ל"ג בעומר;
 דיון משותף עם הנהלת האגודה החקלאית;
 אירוע שבועות;
 ביקור מפקד פיקוד העורף;
 תערוכת פופ-ארט;
 ביקורת של ח"כ יפעת שאשא ביטון;
 אירוע ילדים מבית אלעזרקי;
 הענקת תעודת נאמן סביבה למשה גריף;

מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  09.05.2017ועד  ,.06.06.2017כפי שהונחו
והוצגו.

שונות
 חילופים בשבט ניר;
 הקמת אשכול השרון לסיוע הדדי בעת חירום;
 סדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה;
 חיבור צינור של המוביל של הרשת הארצית לכפר שמריהו  -ישיבה עם אגודת המים;
 מעקב מחסום ברח' הורדים;
 גידור הגן הציבורי;
 יום האשה;
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 47
מיום 06.06.17

 יום המתגייסים;
 חגיגות שנות ה - 80-תערוכת הדשא של השכן;
 מצוקת חניה בכפר;
 גל שריפות  -התרעה;
 עדכון מישיבת אגודת המים
 קשרי קהילה ותיאום;
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד קיום סדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה בעלות של כ-
 100,000ש"ח.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים והערות החברים לשיפור בנושאים שלהלן -
 oחילופים בשבט ניר;
 oהקמת אשכול השרון לסיוע הדדי בעת חירום;
 oסדנת גיבוש והשתלמות לעובדי המועצה;
 oחיבור צינור של המוביל של הרשת הארצית לכפר שמריהו  -ישיבה עם אגודת המים;
 oמעקב מחסום ברח' הורדים;
 oגידור הגן הציבורי;
 oיום האשה;
 oיום המתגייסים;
 oחגיגות שנות ה - 80-תערוכת הדשא של השכן;
 oמצוקת חניה בכפר
 oגל שריפות  -התרעה
 oקשרי קהילה ותיאום
*** ***
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