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על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  45מיום .04.04.2017
 אישור נוהל גיוס חסויות.
 עדכון בדבר תוצאות מכרז ניקיון הכפר.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.2017ועד .09.05.2017
 שונות.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני פותח את ישיבת המליאה מס'  ,46חסרים החברים עמירם אליאסף ושי רז.
נושא ראשון על סדר היום- :

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  45מיום 04.04.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
עמירם העביר טבלאות על מנת שיוכנסו לפרוטוקול אולם הן הומרו לטקסט ,ועמירם ביקש לצרף את
הטבלאות לפרוטוקול (בעיה טכנית) .יש שתי אפשרויות ,לאשר את הפרוטוקול כאשר ההסבר מופיע בצורה
טקסטואלית ולא בצורה טבלאית ,או לחכות לעיצוב מחדש של הפרסום .מבחינתי כל ההשגות שלו מופיעות
בטקסט.
יעל לוי -גזברית:
לא הצלחנו לצרף את הטבלאות כמו שצריך .אני יכולה להוסיף את זה כנספח בסוף הפרוטוקול.
אייל זילברסון:
אני מבין שזה חלק טכני .חבר מועצה ביקש להכניס טבלאות אקסל .זה הוצג פה ,אז תוסיפו את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נאשר את זה ,ונטמיע את הטבלה לפני הפרסום .במידה ויהיה קושי להוסיף את הטבלה ,אפשר
להוסיף אותה כנספח ולהפנות לנספח בגוף הטקסט.
החלטה
מאשרים פרוטוקול ישיבה מס'  45מיום  ,04.04.2017כאשר טבלת האקסל שערך עמירם אליאסף תוטמע
בגוף הפרוטוקול או בנספחים לפני פרסומו.
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אישור נוהל גיוס חסויות

שחר בן-עמי -יועמ"ש:
הנוהל הזה הוא לא חדש בשלטון המקומי ,היו בעבר הנחיות .המשמעות היא שכאשר נותנים לאירוע חסות,
צריך לאשר אותו על פי הנוהל הזה כדי למנוע מקרים של אפליה או ניגוד עניינים.
אניק זבליק:
ראיתי שעל פי הנוהל ,האנשים שיושבים בוועדה לא כוללים אף אחד מחברי המועצה .אני חושבת שיהיה
נכון אם מישהו מחברי המועצה ישב בוועדה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש חקיקה בנדון.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
המגמה היום של הרגולטור היא שנושאים שאין להם נגיעה של חלוקת משאבים פוליטית -ילכו לדרג
המקצועי .כך למשל הוא החליט שוועדת התמיכות תהיה מקצועית בלבד ,גם וועדת ההשקעות היא ברובה
מקצועית .לאחרונה גם וועדת התרומות ,שנוהל החסויות משיק לה במידה מסוימת ,היועץ המשפטי
לממשלה התערב .היה לנו אישור של וועדת התרומות שלנו ,לפני הנוהל של היועמ"ש לממשלה ,והוא הנחה
את משרד הפנים ובעקבות זה יצא חוזר מנכ"ל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההתנהלות של המועצה שלנו שונה וייחודית ,כאשר החוק נכתב עבור המקרים הכלליים.
אניק זבליק:
אני חושבת שאנחנו צריכים להיות רפרנטים לאירועים עבורם מגייסים חסויות.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
להחליט על מדיניות?
אניק זבליק:
כן.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
את צודקת .אירוע הטריאתלון מקבל חסויות בכל שנה.
אניק זבליק:
אבל אלה פרויקטים שהסכמנו עליהם במליאה .אני חושבת שהמליאה צריכה לדון עבור אילו אירועים לגייס
חסויות.
יעל לוי -גזברית:
המועצה פונה לוועדה כדי לגייס את החסות ,אם המליאה לא פונה לוועדה -לא יהיה גיוס כספים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברשותכם ,נאשר את הנוהל.
החלטה
מאשרים פה אחד נוהל גיוס חסויות.

עדכון בדבר תוצאות מכרז ניקיון הכפר

יעל לוי -גזברית:
מכרז הניקיון כולל טאטוא של הרחובות ,שטיפה וניקיון באירועים מיוחדים .חלק מהעבודה תומחר לפי
יום עבודה ,וחלק מיוחד לפי רחוב ומספר מטרים .במכרז ההצעה הנמוכה ביותר עדיין הייתה יותר גבוהה
מהתקציב שהקצבתי בשנת  2017לניקיון ,ולכן לא יכולתי לבחור בתוכנית העבודה שמשה הציג ל.2017-
בוועדת המכרזים הוחלט שנבחר בו כזוכה כי הוא היה בעל ההצעה הנמוכה יותר ,ואז ננהל משא ומתן כדי
לראות אם אפשר להוריד בעלויות .בידיעה שאם הוא לא יוכל להוריד בעלויות ,אנחנו נוריד את היקף
הניקיון.
סיגל זוז:
מותר היה לנו לעשות שימוע לפני הבחירה ועשינו את השימוע .הסברנו את הבעייתיות שיש לנו ,וניסינו
להבין למה המחירים הם ברמה הזו וגבוהים יותר מהאומדן .הקבלן הסביר ,הבנו שהיו גם כמה דברים שלא
הוגדרו בצורה מדויקת במכרז ,ואז לפי הסדר הטוב בחרנו בו.
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אייל זילברסון:
זה אותו הקבלן שהיה?
יעל לוי -גזברית:
אותו קבלן .נפגשנו ביום חמישי וניהלו משא ומתן אחרי שהוא נבחר ,והצלחנו לקבל הנחה של 20%
למקטעים מיוחדים ,ו 8%-בחלק הפאושלי ,מה שהביא אותנו לרמת התקציב השנתי ,ולכן לא היינו צריכים
להוריד את רמת הניקיון שהקצבנו מראש למכרז ,שגם היא כללה תוספת לעומת השנה הקודמת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תוכנית העבודה פוגשת את תקציב הניקיון.
אייל זילברסון:
ייאמר לזכותנו שהישוב שלנו כל כך נקי ומסודר שאפילו לא ראיתי ישוב כזה נקי ברחבי העולם .אני מניח
שהניקיון עולה המון כסף ,וזו אחת ההוצאות השוטפות הגדולות .השאלה אם אפשר להוריד טיפה את
המינון ולחסוך בהוצאות ,ועדיין לשמור על רמת ניקיון סבירה וטובה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר לקיים ישיבת עבודה עם משה על תוכנית העבודה של מחלקת האחזקה .אלעד ומשה ,עם שאר
העובדים (חליל ,נעים ,פיראז) ,נמצאים בכל מקום ,וחלק גדול מרמת הניקיון היא תשומת הלב האישית.
אייל זילברסון:
העובדים שלנו מסורים וזה מצוין ,אבל אני מדבר על הקבלנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הקבלנים נמצאים תחת פיקוח קפדני .במקומות אחרים עובדים באותו היקף ,אבל בצורה פחות קפדנית.
דנו בסוגיה הזו בוועדת המכרזים ,לצמצם את מספר הפעמים שחוזרים על הניקוי באותו המקום .יש רחובות
שחייבים לנקות כל יום ,למשל במעפילים ,ורחובות אחרים אפשר לנקות פעמיים בשבוע בהתאם
לאינטנסיביות הפעילות .ברגע שמצמצמים את מספר הפעמים ,מוסיפים עבודה באותו המקום ליום אחד,
והאיזון הזה הוא עדין .בשלוש השנים האחרונות שמרנו על אותו התקציב .לקראת השנה הבאה אפשר
לקבוע פגישת עבודה עם משה ,ולבדוק האם משנים את התוכנית.
התלבטתי עם ראשי מועצות אחרים לגבי פינוי הפסולת מהבתים .אנחנו מהיחידים בארץ שאוספים שלוש
פעמים בשבוע ,היו ישובים שאספו שלוש פעמים בשבוע ובאמצעות הפרדה במקור צמצמו לפעמיים.

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

עמוד  6מתוך 24

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 46
מיום תאריך 09.05.17

אייל זילברסון:
אנחנו בשנה עם מגבלות תקציב ,וויתרנו על המון דברים בדרך .יכול להיות שבנקודת הזמן הזו שיוצאים
למכרז יש מקום לשינוי.
סיגל זוז:
כבר סיימנו את המכרז הזה ,אי אפשר לשנות אותו .זה יהיה למכרז הבא.
החלטה
המליאה רושמת לפניה עדכון בדבר מכרז ניקיון הכפר.
 ממליצים לקיים ישיבת עבודה עם משה על תוכנית העבודה של מחלקת האחזקה לקראת תקציב
.2018

יועץ משפטי  -החלפה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשלושת דוחות הביקורת האחרונים ,של משרד הפנים ,נדרשנו להחליף את היועץ המשפטי בגלל שעברנו
את שש השנים פלוס השנה .יעל עשתה עבודה מאוד יסודית עם צוות מקצועי ,ובסיכומו של דבר אניק ,משה
שהם ,היועצת המשפטית של עיריית פתח תקווה ואני ,ישבנו ובחנו ,והגענו לבחירה שלדעתי היא בחירה
מצוינת ,גם על סמך חוות דעת של עמיתים שמסתייעים בעו"ד דן שווץ ממשרד גדעון פישר .התרשמנו שהוא
יכול לתת לנו את השירותים שרצינו בתנאים שרצינו .אנחנו נצטרך לראות איך עושים את החפיפה בין
היועמ"ש הנוכחי לחדש .זה לא פשוט ,יש המון נושאים כגון וועדות והליכים בבתי משפט שצריכה להיות
להם המשכיות .הדברים מע וגנים בנהלים של לשכת עורכי הדין ,ואנחנו נצטרך לגבש תוכנית ומעקב ,וכאשר
נרגיש שאנחנו מוכנים נצטרך להעביר את המקל ולהודיע .נצטרך לפנות ליועמ"ש לממשלה כדי שיסמיך
עו"ד מהמשרד של גדעון פישר כתובע עירוני ,אלה שני תפקידים שונים.
יהיה פה תהליך פרידה מורכב ,אבל אנחנו נעשה אותו בצורה מסודרת.
אניק זבליק:
שחר ,היום אתה גם התובע העירוני?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
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אניק זבליק:
למה ההפרדה? בגלל הגודל של המועצה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
דן אומר שלמועצה אין בעיה ,אבל ברשויות אחרות היועמ"ש לממשלה החליט להפריד.
סיון אבנרי:
מה לגבי תביעות שנמצאות בעיצומן? המשרד של שחר ימשיך ללוות אותן?
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
אנחנו הכנו את כל התיקים בצורה מסודרת ומוכנים להעברה.
סיון אבנרי:
העברת התפקידים היא בנקודת זמן כלשהי ,אחד יוצא ואחד נכנס?
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
כן ,אנחנו מעבירים את הכול בצורה מסודרת עם סטטוס.
החלטה
המליאה ממנה את עו"ד דן שווץ ממשרד גדעון פישר ושות' כיועץ משפטי למועצה .עוד' שחר בן עמי
מתבקש להעביר במסגרת החפיפה ,את החומר שנצבר במשרדו.

עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.2017ועד 09.05.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
היה לנו רצף אירועים מאוד חשובים ומרגשים .עובדי המועצה עבדו עד קצה גבול היכולת ,זה היה מאמץ
קשה ומרוכז ,אבל כל האירועים היו ברמה גבוהה .עשינו שני דיונים של הפקת לקחים ,אחד ברמת המועצה
והשני ברמת וועדת תרבות וקהילה.
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אין לי דרך להוקיר לעובדים תודה והערכה על המאמץ האדיר שנעשה ,ובכל שנה פונים אלי תושבים
ומשבחים את הטקסים ,וגם השנה.
סיון אבנרי:
היה טקס מצוין .השנה פחות משתתפים הגיעו לחזרה הגנרלית ,ולכן הם לא ידעו מתי הם עולים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חלק מהבעיה היא שיש אנשים שלא מגיעים לחזרות הגנרליות או שמגיעים בקוצר זמן .השנה היה את
החיזוק של דנה גוברמן ,גיל חדש ומיכל שני שהיו מצוינות .הכול שלנו ,והתברכנו בזה.
הדבר הכי קשה הוא הטקס בבית העלמין שהוא לא מספיק מכובד ,לדעתי ,הוא טקס של משרד הביטחון
ולא שלנו .אולי נצטרך לעשות בו משהו.
אניק זבליק:
הם שולחים חיילים כנציגים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
יש פה בעיה ,בכל שנה מגיעים יותר אנשים ,והצבא שולח קצינים לבית העלמין ,והטקס שמבוצע הוא טקס
לא טוב .עד כדי כך שמשפחה שכולה פנתה לחזן הצבאי וביקשה להתחיל קריאת אל מלא רחמים
מההתחלה .אני אבדוק מה ניתן לעשות ולשנות.
לגבי דיוני הפקת הלקחים ,סיגל תפיץ את סיכום הדיון בוועדה.
אניק זבליק:
לגבי יום העצמאות ,אני חושבת שהיו אירועים לעילא ולעילא ובעיניי הייתה אווירה טובה ביום העצמאות,
גם אם לא יוחדה לשנת  .80לי קצת הפריע שלמחרתלא התקייםהמפגש המסורתי בבית הראשונים לו מצפים
התושבים הותיקים .אני חושבת שהאוכלוסייה הבוגרת שלנו הרגישה קצת זנוחה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לגבי ביטול קבלת הפנים ,גם אני הרגשתי עם זה לא טוב .קיבלתי עצה והלכתי עם זה ,מבחינת היכולת של
העובדים לבצע עוד אירוע.
אניק זבליק:
אנחנו עושים את זה כל שנה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש גם את רצף האירועים של שנות ה.'80-
סיגל זוז:
השנה התחלנו את השנה באירוע בבית הראשונים.
את צודקת ,אבל הסיבה מאחורי זה היא בגלל שיש רצף גדול של אירועים ,והעובדה שעשינו אירוע בתחילת
השנה שלא עושים בדרך כלל.
אניק זבליק:
דיברנו בעבר על זה שצריך דווקא לשתול אירועים ביומן ,ולעומת זאת ביטלנו באופן חד פעמי מסורת
וותיקה ובעיניי זה היה פספוס.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מסכים.
אייל זילברסון:
כנראה שהאירוע הזה חשוב מאוד לתושבים ,אני קיבלתי פידבקים שזה היה חסר.
סיגל זוז:
למדנו מכך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זכינו בפרס שרת התרבות בפעם השנייה .הודיתי לשרה על כך ,ויהיה טקס ב 07-ביוני.
מפגש התושבים שכנים למתחם הפנאי -קיימנו ישיבת מעקב ראשונה ,ואני מציע לקיים ישיבת מעקב ביולי
עם התושבים.
סיגל זוז:
ובינתיים לקיים את כל מה שסיכמנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסיכום הוא ששעות הפעילות הן מ 00:9-ועד  ,14:00ומ 16:00-עד .19:00
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סיגל זוז:
כאשר האכיפה מתחילה בשעה .20:00
אייל זילברסון
אני הבנתי שזה רלוונטי רק לשבתות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשישי ושבת אין הבדל ,המגבלה היא עד  19:00אבל מתחילים ב.10:00-
אניק זבליק:
בנוסף יהיה שלט שיבקש לשמור על השקט.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השלט הזה יהיה שלט מרכזי של כל המתחם ,יצוין גם שאסור להבעיר אש .יש שלטים מוכנים לכל היקף
המתחם.
סיגל זוז:
אני מציעה להוסיף לשילוט את הכיתוב 'נא לשמור על כבוד השכנים'
אניק זבליק:
למה גורמים נוספים מהמועצה ,כמו המהנדסת ,לא הצטרפו למפגש עם השכנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המהנדסת נמצאת בחופשת לידה ,ומשה נמצא במדורת ל"ג בעומר.
אניק זבליק:
איך הסגנית של מהנדסת המועצה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היא עושה עבודה נהדרת.
סיגל זוז:
מה ההכשרה שלה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כלכלנית שלמדה אדריכלות בניין.
ביום רביעי נתארח אצל סיגל בתערוכה הדשא של השכן' .ליוויתי את סיגל ברגעי ההתרגשות כשהביאו את
התמונות ,עושה רושם שיהיה משהו מאוד מרשים ויפה.
ביום שבת יש בבוקר טריאתלון הילדים ,מ 6:00-ועד  .10:00בשעות האלו הכפר יהיה סגור ,מחר אנחנו
נעדכן את התושבים בהודעות .SMS
סיגל זוז:
לא היה ברור מתי נפתחת התנועה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מחר בעדכון זה יהיה ברור.
יש כרגע  420נרשמים לטריאתלון הנרשמים ,וזה שובר את השיא של השנה שעברה .יהיה כנראה מאוד יפה
ומאורגן.
הדרישות של הרגולטור מחמירות מאוד ,מבחינת בחינות הכשירות ,המשטרה וכו' .זה עולה המון כסף וגורר
מאבקים ואי נוחות ,והמון ישיבות.
ב 8.6-נ עשה יום ספורט קהילתי וחנוכת מתחם הפנאי .הצופים לקחו על עצמם להרים את נושא האוכל וכל
מה שכרוך בזה .ישבנו היום והתחלנו לגבש רעיונות ,הכוונה להקים במה מתחת למגדל המים ,לעשות
פעילות לכל הגילאים -ג 'ימבורי לפעוטות וספינינג למבוגרים ,והדגמה של הפאמטרק .האירוע יתקיים מ-
 17:00ועד .20:00
סיגל זוז:
אני מציעה להודיע מראש לשכנים ולהזמין אותם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נעשה את זה.
השאיפה היא להישען על מועדון הספורט במינימום ההכרחי ,שעיקר הפעילות תהיה במתחם הפנאי .יש
שירותים שלנו ,אבל להיעזר בשירותים של מועדון הספורט .רכזת שבט ניר רוצה לקרב לשבת גם צעירים
שאינם בצופים כדי לארגן את האוכל.
מועדון הספורט יהיה פתוח ,אבל אנחנו רוצים שיהיו מגוון של פעילויות במתחם.
אניק זבליק:
לדבר כזה צריך ספונסר.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיימנו היום ישיבת התנעה ,נבדוק את האפשרויות.
מחר יעש ו את היציקות האחרונות של הפאמטרק ,באמצע יהיה דשא וגבעות מגוננות ,וזה יהיה מקסים.
אייל זילברסון:
שאלה :למה שלא יארגנו טורניר לנוער בקט-רגל ,והגמר יהיה באותו יום?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מכינים תחרויות קט-רגל לאירוע ,ויכול להיות שיש גם כדורעף.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.17ועד  09.05.2017כפי שהוצג
בפניה.

שונות

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הפעלת חצר הכושר מאחורי האנדרטה -הקמנו את זה לפני  6שנים במימון של ווינר .לפני שנה מכון התקנים
שינה את התקנים ,וקבע שכל המכשירים שלנו כבר לא עומדים בתקן ואנחנו צריכים להחליף אותם .ניסיתי
להתניע תהליך לקבל ארכה ,משה היה במכון התקנים ביחד עם הנציגות של השלטון המקומי אבל זה לא
הצליח.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
מה השתנה בתקנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לחץ של היצרנים להכניס מערכות חדשות במקום הישנות .כל המכשירים שלנו בחצר הכושר לא עומדים
בתקן.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
אז עמדנו בתקן?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
עד לפני שנה עמדנו בתקן.
אני מציג למליאה את דו"ח הביקורת של מכון התקנים ,שמודיע שהמתקנים לא עומדים בתקן .אני מודיע
שכל המתקנים תקינים לחלוטין ,ורמת הסיכון בהם אינה שונה ממה שהיה לפני שנה או שנתיים.
סיגל זוז:
יש לנו את האישור של התקן מלפני  5שנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
אני הודעתי שאני לא רוצה להחליף את המתקנים ,ואני מבקש את אישורכם להמשיך את המאבק מול
הרשויות ולא לסגור את המתקן כמו שאנחנו נדרשים על פי מכון התקנים.
אניק זבליק:
מה עושות רשויות אחרות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בהרצליה סגרו שלושה גנים בגלל זה .א ני רוצה להמשיך את המאבק מול השלטון המקומי ,בלי לסגור את
המתקן כרגע .אין בו מידה של סכנה ,ואני לוקח על עצמי את האחריות לעניין הזה .המתאמנים הם אותם
המתאמנים והמכשירים הם אותם המכשירים ,רק התקן השתנה.
סיון אבנרי:
כשמשתנה תקן כזה ,מקובל מאוד לתת ארכה של שנה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נתנו ארכה של שנה .שאלתי האם אפשר להביא את היצרן כדי לעשות את ההתאמות ,אמרו שהיצרן כבר
שינה את השם ומדובר בחברה אחרת.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
תביא אישור של יועץ בטיחות שזה תקני.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל זה לא לפי התקן.
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שחר בן-עמי -יועמ"ש:
בהנחה שזה לא לפי התקן ,האם זה מסוכן?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .אף יועץ בטיחות לא יחתום בגלל שזה נגד התקן.
אניק זבליק:
לא מבחינת התקן ,שזה לא מהווה סכנה לציבור.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
משרד האוצר מעביר ביקורת על מכון התקנים והפעילות שלו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי שאחראי עליהם הוא משרד הכלכלה ולא משרד האוצר.
אני מעדכן אתכם ,שאני כראש המועצה לוקח החלטת מנהל ומאשר להמשיך להפעיל את המתקן הזה עד
מיצוי התהליך.
אייל זילברסון:
זה בעייתי ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני יודע ולא מתעלם.
אייל זילברסון:
אפשר לנסות למצוא פתרונות ,לפנות למכון התקנים ולבקש ארכה של שנה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פנינו ולא קיבלנו ארכה.
אייל זילברסון:
אם יקרה משהו מחר ,יבואו אלינו.
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אניק זבליק:
אני מסכימה עם שחר ,צריך לנסות ולקבל אישור מיועץ בטיחות ,שהמתקנים לא מסוכנים לציבור.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
צריך לבדוק עם יועץ הביטוח שאנחנו לא מאבדים את הביטוח בגלל זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רק שתדעו ,שהחלפה של המתקנים עולה  .₪ 200,000אני יכול לפנות לווינר ולבקש מהם הקצאה לשנה
הבאה ,אבל זה בזבוז של כסף.
עדכנתי אתכם על כך שבספטמבר תתחיל לפעול מכינה קדם צבאית ,בבית ברחוב המעפילים .פגשתי את
המייסדים וזה מרגש מאוד ,כולם היו קצינים גבוהים בתפקידי לחימה ,אנשים ברמה גבוהה.
אייל זילברסון:
מה זו המכינה הזו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משרד הביטחון נותן מכסה של  7,000דחיות גיוס בשנה ,לשנת שירות או למכינה קדם צבאית .כאשר
מגישים בקשה להקמת מכינה קדם צבאית ,צריך להגיש סילבוס ערכי כשהמטרה היא להביא את בני הנוער
בשלים ובוגרים יותר לקראת שירות משמעותי .המכינה הזו פונה לאוכלוסיות חלשות ,והם בחרו את הים
כפלטפורמה להכשרה .עבורנו זה דבר מדהים כדי ליצור אינטראקציות ,והם יוכלו להשתלב בפעילויות
שונות כמו יחידת החילוץ.
סיון אבנרי:
צריך להזמין אותם לכל מה שעושים בקהילה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעיניי זו הזדמנות ונצטרך לראות איך עושים את זה .אני מברך מאוד על כך.
אניק זבליק:
מה כמות החניכים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 18חניכים וסגל של ארבעה.
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סיון אבנרי:
יש לי כמה נושאים.
שמעתי השבוע סיפור מאוד קשה על בתו של יואב רון ,הילדה סבלה מהתקף אלרגי קשה .מי שהגיע למקום
ראשון הוא עידן שינה ,הוא פרמדיק וכונן במד"א ומתנדב ביחידת החילוץ ,והציל את חייה .דנתי בנושא עם
דני אלכסנדרוביץ' ,בניסיון לחשוב איך מקדמים כוח רפואה בכפר .האם אנחנו כרשות רוצים לעודד איזשהו
מהלך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן .ערכנו לכל עובדי המועצה השתלמות עזרה ראשונה.
סיגל זוז:
אנחנו גם רוצים להיות כלולים בזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפני שלוש-ארבע שנים ,ערכתי השתלמות עזרה ראשונה גם לכל השכב"ג בצופים.
כאשר מתן וילנאי היה השר הממונה לענייני העורף ,הוא רצה להכשיר את בני הנוער לחילוץ והצלה ,וכוח
עזר למצבי חירום לאומיים ,והתחילו להתניע את התהליך הזה .לפני חצי שנה פניתי לשלטון המקומי ומשרד
החינוך ,וביקשתי להתחיל תוכנית עבור שכבות י'-י"ב ,כך שכל הילדים בחינוך הממלכתי יוכשרו כתומכי
חילוץ והצלה .יש סילבוס מסודר -מגישי עזרה ראשונה ,אלונקאים ,מגישי מים ,מקימי אוהלים ,ואימצו
את הרעיון הזה .לפני כשנה משרד הביטחון פרסם מכרז לחברות חיצוניות שיעבירו את ההכשרה הזו
לתלמידי כיתות י' ,ונבחרו שלושה או חמישה זוכים .אין כרגע תוכנית לביצוע של ריענון לאחר ההכשרה
הראשונית .זימנתי ישיבה בשלטון המקומי ,ביחד עם רשות החירום הלאומית ,פיקוד העורף ומשרד החינוך,
כדי לדון ביישום של התוכנית הזו .המטרה של התוכנית היא לייצר כוח שיעזור לראשי הרשויות במצבי
חירום ,אבל לא שאלו את ראשי הרשויות מה הם צריכים .רק משרד החינוך הגיעו לישיבה ,והציגו מצגת
מדהימה של תוכנית יפה ,שמסתיימת ברבעון הראשון של כיתה י' .בעבר הייתה תוכנית שלא ברור מה עלה
בגורלה ,והיא עלתה המון כסף ,המחנכים היו אמורים להעביר אותה אבל אף אחד לא הדריך את המחנכים.
זו הצורה שבה הדברים נעשים כאן .אני כעסתי ופניתי למפקד פיקוד העורף ,שאמר שגם להבנתו זו תוכנית
לא מושלמת  ,למרות כל הכספים שהשקיעו בה .אני רוצה לראות איך אפשר בכל זאת לבנות תוכנית טובה,
כי אנחנו צריכים לעשות עבור עצמנו ולהתכונן לחירום .ביקשתי מעירית ,מנהלת בית החינוך ,לקחת על
עצמ ה להיות הפיילוט של התוכנית הזו .אחר כך ננסה למנף את זה ככוח עזר ליחידת החילוץ וההצלה שלנו.
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אייל זילברסון:
אני הבנתי שלא מדובר על מצב חירום אלא על המצב השוטף .במושבים עשו לאחרונה חוזה עם חברת
אמבולנס פרטית ,במחיר מאוד נמוך לכל משפחה ,וכולם מחוברים לזה .אני חושב שהרעיון של סיון נכון,
וצריך לראות איך אפשר לעשות את זה מבחינה חוקית ,שיהיה מכרז ויהיה פה צוות עם אמבולנס ,וזה יהיה
במחיר מסובסד מאוד לתושבי כפר שמריהו.
סיון אבנרי:
אני לא פוסל את מה שאתה אומר ,אבל אני לא יודע כמה זה כלכלי.
אייל זילברסון:
אני לא חושב שהילד שלי שעבר הדרכת עזרה ראשונה יכול לעזור ,צריך אמבולנס.
סיון אבנרי:
אני מכוון לחבר'ה של מד"א ואיחוד הצלה .הכוונה לבנות שיתוף פעולה ,הם מחפשים מתנדבים ומימון ,ויש
להם אינטרס ברור שפה בכפר יחיו מתנדבים של הגופים האלה .אני לא יודע איך אנחנו כרשות יכולים
לעשות את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני צריך לבדוק מה אפשר לעשות כרשות מבחינה חוקית.
סיון אבנרי:
הייתה לי מחשבה על עובדי הרשות ,כמו למשל הפקחים שמסתובבים בכפר במהלך היום .אפשר למקם
ציוד ,כאשר יש דפיברילטור פה ובבית וייל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש גם במועדון הספורט ,בבתי הספר ובגנים ,וכולם עברו הכשרה של הפעלה.
יעל לוי:
ההכשרה שעברנו כמגישי עזרה ראשונה אינה נותנת לנו רשות להזריק את התרופה .זה לא יפתור את הבעיה.
סיון אבנרי:
הסיפור הוא המרחק ,אנחנו רחוקים ולוקח הרבה זמן להגיע לכאן .אני אדבר עם בעלי תפקידים ונראה מה
אפשר לעשות.
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דבר נוסף ,פנתה אלי תושבת שגרה ברחוב הקוצר .נערכה שם מסיבה גדולה מאוד באחד הבתים ביום
העצמאות ,ואני מניח שהמסיבה נערכה בתשלום .האם אנחנו מכירים את זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מכירים את הנושא .הבית הושכר למישהו ,הייתה מסיבה גדולה מאוד שנעשתה בפיקוח של המשטרה ושלנו.
סיון אבנרי:
הכול היה שם כשורה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו הייתה מסיבת יום עצמאות רועשת וגדולה ,אבל הם עמדו בכל הכללים .זה מותר.
סיון אבנרי:
דיברנו על הנושא של היקף המרכז המסחרי והחנייה .ברחוב הזורע וברחוב החורש נצבעו מקטעים בכחול-
לבן .אני רואה שהעומס של החנייה פשוט נדחק  150מטר צפונה ,אז השאלה האם צריך להמשיך ולצבוע.
בנוסף ,בדרך הגנים נצבע הקטע עד סוף גן הנוטר ומשם אין מדרכה ,מה אנחנו רוצים לעשות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ביקשו ממני להאריך את החנייה בכחול-לבן עד אמצע הרחוב.
סיגל זוז:
אני הייתי בעד ,אבל פנה אלי שכן שגר על כחול-לבן שיש לו בעיה .חברים וילדים שמגיעים אליו צריכים
לשלם על חניה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא פנה אלי ,הילדים שלו הם לא תושבי כפר שמריהו .אם מגיעים בשישי אחה"צ ובשבת הם לא צריכים
לש לם חניה .למעט מגרש החנייה בוורדים ,בכל הכפר החנייה בתשלום היא עד השעה  17:00וביום שישי עד
.15:00
לדעתי בכל הישוב צריך לתת עדיפות לתושבי כפר שמריהו לחנייה חינם ,ומי שהוא לא תושב יצטרך לשלם
או לחנות במקום אחר.
סיון אבנרי:
הסוגיה המרכזית היא עובדי המרכז המסחרי ,ואנשים שקובעים פה כדי לנסוע ביחד.
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אניק זבליק:
ברחוב שלי זה קורה כל הזמן ,ולא קרה שום דבר שאורחים שמגיעים אלי ישלמו על חניה .אני יודעת שזה
סובייקטיבי ,אבל אני מרגישה שיש ירידה ברמת האכיפה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחודש האחרון נתנו  500דוחות.
אניק זבליק:
אני מרגישה שיש פחות נוכחות ,לפחות בגזרה שלי .האם יש מחסור בכוח אדם?
יעל לוי -גזברית:
לא .בחודש אפריל בדקו אלפי רכבים ונתנו מאות דוחות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אחד הפקחים שלנו קיבל מכות השבוע והוזמנה ניידת משטרה .הבעיה היא שהמשטרה סוגרת המון תיקים
על חוסר עניין לציבור.
סיון אבנרי:
נקודה נוספת ,מפרץ האוטובוס להסעות ,חונים שם שכנים בבוקר .הערתי להם על כך ,אולי כדאי לסמן את
המדרכה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
האם המדרכה מסומנת?
אייל זילברסון:
המגבלה שם צריכה להיות במהלך שעות ספציפיות ולא כל היום .אין סיבה שלא יחנו שם בשבת למשל.
סיון אבנרי:
דבר אחרון ,אניק כתבה שהיא רוצה להצטרף לישיבת וועדת הפרויקטים .אני אשמח גם להצטרף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בסדר גמור .סיון יצטרף כחבר לישיבות ועדת פרויקטים.

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

עמוד  20מתוך 24

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 46
מיום תאריך 09.05.17

נושאים שהועלו בסעיף שונות:
הפעלת חדר הכושר מאחורי האנדרטה.
כוח רפואה בכפר.
מסיבה גדולה ביום העצמאות.
היקף המרכז המסחרי והחנייה ,החנייה בכחול-לבן.
מפרץ האוטובוס להסעות.
צירוף סיון אבנרי לוועדת הפרויקטים.

באין נושאים נוספים ,אני מודה לכולם ונועל את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *
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סיכום החלטות מפרוטוקול
ישיבת מליאת מועצה מס' 46
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום שלישי –  ,9.5.2017שעה 20.00
י"ג באייר תשע"ז
בחדר דיונים ע"ש רכטר  -בבית לוין

על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  45מיום .04.04.2017
 אישור נוהל גיוס חסויות.
 עדכון בדבר תוצאות מכרז ניקיון הכפר.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.2017ועד .09.05.2017
 שונות.
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אישור פרוטוקול מישיבה מס'  45מיום 04.04.2017

החלטה
מאשרים פרוטוקול ישיבה מס'  45מיום  ,04.04.2017כאשר טבלת האקסל שערך עמירם אליאסף תוטמע
בגוף הפרוטוקול או בנספחים לפני פרסומו.

אישור נוהל גיוס חסויות

החלטה
מאשרים פה אחד נוהל גיוס חסויות.

עדכון בדבר תוצאות מכרז ניקיון הכפר

החלטה
החלטה
המליאה רושמת לפניה עדכון בדבר מכרז ניקיון הכפר.
 ממליצים לקיים ישיבת עבודה עם משה על תוכנית העבודה של מחלקת האחזקה לקראת תקציב
.2018
יועץ משפטי  -החלפה

החלטה
עו"ד דן שווץ ממשרד גדעון פישר יחליף את עו"ד שחר בן עמי כיועץ משפטי למועצה.
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עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.2017ועד 09.05.2017

מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  04.04.17ועד  09.05.2017כפי שהוצג
בפניה.

שונות

נושאים שהועלו- :
הפעלת חדר הכושר מאחורי האנדרטה.
כוח רפואה בכפר.
מסיבה גדולה ביום העצמאות.
היקף המרכז המסחרי והחנייה ,החנייה בכחול-לבן.
מפרץ האוטובוס להסעות.
צירוף סיון אבנרי לוועדת הפרויקטים.

*** ***
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