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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מישיבה מס'  43מיום .07.02.2017
 .2דוח כספי .31.12.2016
 .3המלצת וועדת תמיכות.
 .4עדכון על פעילות המועצה מיום  07.02.2017ועד .07.03.2017
 .5שונות.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני פותח את ישיבת מליאת המועצה מס' .44
אני מבקש לפתוח את הישיבה בהבעת צער על פטירתה של ליויה תיאודור ,שהייתה חברת מועצה.

מליאת המועצה מביעה צער על פטירת

דר' ליויה תאודור ז"ל
חברת המועצה בשנים 2013 – 200

תנחומים לילדיה אביב ,יסמין ואיתי,
למשפחת גלעד ולכל מוקירי זכרה.
המועצה המקומית כפר שמריהו
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

סגירת תב"רים  -נדחה לישיבה הבאה
רצינו לסגור שני תב"רים בישיבה הזו ,אבל אנחנו רוצים לוודא שאין שם התחייבויות כספיות שנותרו ,ולכן
נדחה את זה לישיבה הבאה.

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  43מיום 07.02.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
השינויים של עמירם ואניק הוטמעו .אם אין הערות נוספות אני מבקש לאשר.
הדיון אשר עשוי לפגוע בצנעת הפרט יושמט מהפרסום הכללי וימצא בידי הגזברית.
אניק זבליק:
אני לא כל כך מבינה למה יש דיון שנכנס לפרוטוקול אבל לא יפורסם.
עמירם אליאסף:
אני חושב שנכון שלא לפרסם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעקרון ,אין לי שום בעיה להעלות את זה .כתבתי כך -המסומן לא יפורסם ברבים ,ויישאר כעותק במועצה.
יש כאן את חוות הדעת המשפטית ,היועצ ת המשפטית נתנה סקירה ,ולאחר מכן התקיים דיון .הובעו פה
דעות ,ואני לא רוצה שיועלו טענות כלפי אנשים ספציפיים שהצביעו בעד או נגד ,אני חושב שזה לא ראוי.
כולנו עומדים מאחורי ההחלטה הזו ,והפרוטוקול נשאר אצל הגזברית .ההחלטה מפורסמת.
אייל זילברסון
לפי דעתי התוצאה שפורסמה שגויה.
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ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
התוצאה נכונה .ברשותכם נפרסם את זה כך.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
יש צורך גם לציין שההקלטה של הישיבה היא חסויה.
החלטה
מאשרים פרוטוקול ישיבה מס'  43מיום 07.02.2017

דוח כספי 31.12.2016

דרור אלוני  -ראש המועצה:
גזברית המועצה הציגה לוועדת ההנהלה ,בשיבתה כוועדת הכספים ,את דו"ח רבעון  4לשנת  ,2016ואנחנו
מביאים אותו לידיעת חברי המועצה.
יעל לוי -גזברית:
מצגת על פי שקלים -
 נכסים נזילים ,קופה ובנקים.₪ 4,093,000 -
 הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו.₪ 14,000 -
 חייבים ,תשלומים לא מתוקצבים.₪ 29,000 -
 סך כל רכוש שוטף.₪ 4,136,000 -
 השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח.₪ 12,694,000 -
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות.₪ 176,000 -
 סך הכול נכסים למועצה.₪ 17,006,000 -
צד ההתחייבויות-
 מוסדות שכר והוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -זה ביטוח לאומי ,מס הכנסה ,ניקויים וקרנות של
העובדים בגין השכר.
 ספקים וזכאים ,הוצאות שטרם שולמו .₪ 3,576,000 -זה בנוי מהרבה זכאים וספקים שבמועד הכנת
המאזן טרם שולם החשבון שאושר להם.
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 פיקדונות ,הכנסות מראש ואחרים ₪ 176,000 -זו הארנונה מראש ,אנשים ששילמו את הארנונה של
שנת  2017לפני סוף .2016
 קרנות בלתי מתוקצבות .₪ 8,539,000 -אם מחברים את זה ביחד עם עודפי המימון הזמניים של
 ₪ 15,752,000ו ₪ 11,597,000-של התב"ר במינוס ,אנחנו מגיעים ל ₪ 12,694,000-של השקעות
מיועדות בבנקים לכיסוי הקרנות .כלומר כל הקרנות שנפתחו בגין תשלומי השבחות ,ביוב ,סלילה
ושצ"פ שהתקבלו במועצה עד סוף שנת  2016מופקדות בבנקים אחד לאחד.
אייל זילברסון:
אני לא הבנתי למה הכוונה.
יעל לוי -גזברית:
כשאדם משלם השבחה במועצה הוא משלם את הסכום שלו ,זה נרשם בקרן ונרשם בבנק .נכנס לחשבון בנק
ייעודי לכיסוי הקרן הזו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לכל קרן יש חשבון בנק ייעודי ,שהוא מתנהל בו בהכנסות והוצאות סביב הנושא שלשמו הוקמה הקרן.
עמירם אליאסף:
היטלים זה ביחד עם ההשבחה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לכל סוג של היטל יש חשבון בנק .היטל ביוב נכנס לחשבון מיועד עבור ביוב.
אייל זילברסון:
כשבונים רחוב ויש הוצאות שונות ,לוקחים את החלק היחסי מכל חשבון ייעודי?
יעל לוי -גזברית:
זה מה שצריך להיות.
אייל זילברסון:
עד היום זו הייתה קופה אחת?
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יעל לוי -גזברית:
אנחנו משלמים לספקים מהתקציב השוטף ,אבל אז אני מעבירה מחשבון הבנק של הקרנות כדי לכסות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מבחינה רישומית צריך לקחת את כל החלק של הביוב מהקרן של הביוב ,ולהעביר את הסכום הזה כפי
שהוצא לקבלן .הקבלן מקבל צ'ק אחד שמורכב מכל הסכומים מכל החשבונות.
יעל לוי -גזברית:
יש את הנושא של העודפים בתקציב הרגיל ,זו יתרת העודפים שיש במאזנים של חברות אחרות ,יתרת
עודפים שעוברת משנה לשנה .אנחנו התחלנו את שנת  2016בגרעון של  ₪ 211,000שנבע מ₪ 839,000-
שרשומים בתקציב ומ ₪ 050,1-של העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל ,בסך הכול זה .₪ 211,000
עמירם אליאסף:
זה לא היה ?₪ 500,000
יעל לוי -גזברית:
זה הגירעון השנתי ,אבל היו עוד יתרות עודפים .השנה אנחנו כבר ב ₪ 137,000-עודף שמורכב מ₪ 187,1-
בפלוס ו ₪ 1,050-במינוס.
סיון אבנרי:
כמה אנחנו השנה?
יעל לוי -גזברית:
 ₪ 137,000עודף .הכוונה היא ל ,2016-ב 2017-אני מצפה למלא את זה בסכום גבוה יותר.
סיון אבנרי:
בעצם לא תהיה לך תשובה כמה חודשים טובים קדימה ,לגבי הסיכום של ?2016
יעל לוי -גזברית:
זה הסיכום של שנת  , 2016כפי שרואה החשבון של המועצה ערך את הדו"ח והגיש אותו .רואה החשבון של
משרד הפנים עדיין יכול לשנות את זה ,והוא ייתן את הדו"ח שלו בסביבות מאי.
סיון אבנרי:
מבחינה חשבונאית ,נדע את הסיכום של  2016רק בהמשך?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה הסיכום האמיתי כפי שעולה מדוחות המועצה .מבקר חיצוני ,רו"ח שמשרד הפנים מינה ,והוא בודק את
כל התהליכים ומוצא האם יש התאמה בין מה שאנחנו ניהלנו ועשינו בפועל ,לבין המספרים שהוא בוחן.
הוא התחיל את העבודה עכשיו והוא ישלים אותה בעוד חודשיים ,הוא ימסור לנו את הדו"ח להערות וזה
יוצג למליאת המועצה .מליאת המועצה תתייחס ונעביר את זה למשרד הפנים ,ואנחנו מעריכים שזה יהיה
סביב אותם מספרים.
סיון אבנרי:
הכוונה שלי הייתה ,שכמה חודשים אחורה תיארת ,יעל ,את המשך הדיונים לתוך שנת התקציב הבאה ,סביב
אי הסכמות על היטלים כאלה ואחרים .דיונים שנמצאים עדיין בין תושבים שבונים לבין המועצה.
יעל לוי -גזברית:
אני לא מבינה על מה מדובר.
סיון אבנרי:
דיברנו על הסיכום של שנת  ,2015תיארת סיטואציה שבה תיקים של בנייה ,שבהם סכומי ההיטלים לא
נסגרו בשנת פעילות מסוימת.
יעל לוי -גזברית:
מדובר על היטל השבחה ,אין קשר לתקציב השוטף .היטל ההשבחה נכנס לקרן ולבנק ,ופה אני מדברת על
התקציב השוטף והתוצאה שלו.
המעבר מ ₪ 211,000-של גרעון בשנת  2015ל ₪ 137,000-עודף בשנת  2016נובע מעודף בתקציב מול ביצוע
של .₪ 348,000
אייל זילברסון:
מהם הגירעונות ממימון ישיר?
יעל לוי -גזברית:
זה מה שיש בדוחות הכספיים של חברות רגילות ,מה שנקרא 'יתרת עודפים' ,או 'הון מניות ועודפים' ,כאן
פשוט משתמשים במינוח אחר.
 צד ההכנסות בתקציב השוטף -התקציב השנתי המאושר וסך כל ההכנסות הוא .₪ 35,743,000
 ביצוע בפועל בשנת  .₪ 34,177,000 -2016יש ירידה של  ₪ 1,566,000שמורכבת מקיטון בעצמיות אחר
של  ₪ 1,902,000שנובע מביצוע חלקי של התקציב של מחלקת הנדסה שנקבע בתחילת השנה .אם לא
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מבצעים את ההוצאות אז אני לא לוקחת בחזרה מהקרנות כדי לכסות את ההוצאות ,ולכן פה יש ירידה
בהכנסות כביכול.
 יש עלייה בתקבולים בפועל ממשרד החינוך לעומת התקציב ,ונראה את זה בהמשך בהוצאות גדולות
יותר של תקציב החינוך .משרד החינוך העביר יותר כספים ממה שתקצבתי עבור הפעילות של הגנים
ובית הספר ,והעברת י את הכסף הזה לגנים .אז זה יופיע כפלוס וגם כמינוס בהוצאות.
 שאר ההפרשים הם דיי קטנים ,ההכנסות קטנו ב.₪ 566,000,1-
עמירם אליאסף:
שימו לב ,הביצוע בתקציב של  2016הוא  34מיליון  ,₪ואנחנו מתכננים את תקציב  2017בסך של  37מיליון
 .₪בשנתיים אפשר לחסוך  6מיליון .₪
יעל לוי -גזברית:
אתה מסתכל רק על צד ההכנסות.
עמירם אליאסף:
מה היו סך כל ההוצאות?
יעל לוי -גזברית:
 ,₪ 33,829,000ההכנסות היו  34מיליון  ₪ולכן יש עודף תקציבי.
עמירם אליאסף:
יפה ,זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
סיון אבנרי:
אנחנו יודעים שהגדלנו את תקציב ההנדסה.
עמירם אליאסף:
תקציב ההנדסה מעולם לא עבר  5.5מיליון  ,₪לא הגדלנו אותו .אמרנו שלא נוכל ונפגע בפעילות הכפר אבל
שמנו תב"רים מיוחדים לפעילות העתידית.
יעל לוי -גזברית:
 הוצאות שכר כללי ,התקציב היה  ,₪ 7,074,000ההוצאות בפועל היו  ₪ 6,559,000שזו ירידה של
 .₪ 515,000זה נובע מחוסר באיוש תקנים שנקבעו למחלקת הנדסה.
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 פעולות כלליות אלה כל שאר הפעילויות ,בסך  ₪ 20,790,000לעומת  22מיליון  .₪זה כולל את מחלקת
הנדסה ,בית וייל ,הכול ביחד .יש  1.5מיליון  ₪פחות.
 שכר עובדי חינוך ופעולות חינוך ,התקציב נקבע על  ₪ 3,958,000הביצוע בפועל הוא  .₪ 4,574,000זה
גידול של  ₪ 616,000מההכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך.
עמירם אליאסף:
למה זה עלה?
יעל לוי -גזברית:
משרד החינוך העביר יותר כסף ממה שתקצבתי ,בגלל החזרים על הסעות וסייעות שלא אושרו בעבר .את
הסכם הזה העברתי למחלקת חינוך.
 שכר עובדי הרווחה -יש ביצוע נוסף של  ₪ 79,000משום שבאמצע השנה העלו את אחוז המשרה של
עו"ס נוער ,וזה לא תוקצב.
 פעולות רווחה -יש קיטון של  ₪ 324,000וזה תואם לקיטון בסכומים שמשרד הרווחה העבירו.
 הוצאות מימון -אין שוני גדול.
 העברות והוצאות חד פעמיות -תוקצבו כמה דברים ,בפועל אלה רק הוצאות עודפות שאני משלמת למס
הכנסה ,זה מה שביצעתי בפועל.
 הנחות בארנונה תוקצבו  ₪ 540,000ובסוף נתנו  ₪ 515,000וזה העודף השנתי של .₪ 348,000
שאר הדו"ח יועבר אליכם ,אני לא רוצה לעבור על זה כרגע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נשאלה שאלה מדוע ההוצאה בחינוך גדלה מהתקציב .אנחנו אומדים את מידת ההעברה של הסכום שמשרד
החינוך מ עביר לנו ,וזה התקציב שלנו בהכנסה ובהוצאה .אם משרד החינוך מעביר יותר ,יש לנו הכנסה יותר
גדולה ואת ההכנסה אנחנו מעבירים לבית הספר ,זה לא נשאר בקופת המועצה .זה מגדיל את מחזור הכספים
של המועצה ,אבל לא משנה את הדלתא בין ההכנסה להוצאה.
יעל לוי -גזברית:
אין תוספת של המועצה על התקציב הזה ,מה שנכנס נרשם בהוצאה.
עמירם אליאסף:
אנחנו כמועצה נותנים כ 3-מיליון  ₪עבור חוף השרון .אם משרד החינוך הוסיף פתאום כסף,
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא לא ,זה בגלל שהחסירו תשלומים בשנה קודמת.
יעל לוי -גזברית:
אני לא יכולה להוריד את התקצוב של המועצה כנגד העברה ביתר של משרד החינוך.
עמירם אליאסף:
לא ברור לי למה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התוספת של משרד החינוך היא על פרויקטים של המשרד שלא קשורים אלינו בכלל .בית הספר בניהול עצמי
והוא מקבל על פי תקן.
עמירם אליאסף:
להבנתי יש סל שהמועצה נותנת לבית הספר .לבית הספר יש תקציב מסוים שהוא מקבל ,אם נוסף לו עוד
כסף ,אנחנו תורמים פחות.
אייל זילברסון:
יש שנים שבהם משרד החינוך העביר פחות והיה חסר או המועצה הוסיפה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היה גירעון לגני הילדים בשנה שעברה כי קיבלנו פחות כסף.
עמירם אליאסף:
אם משרד החינוך ייתן פחות ,אנחנו נוסיף יותר כסף?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא זכור לי שזה קרה.
יעל לוי -גזברית:
כשקבעתי את התקציב לשנת  ,2016בתחילת השנה לא ידעתי שיהיו  4גנים ,אנחנו תקצבנו לפי  3גנים .בפועל
פתחנו  4גנים ומשרד החינוך מעביר יותר כסף על גננות וסייעות.
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סיון אבנרי:
אבל גם ההוצאות גדלו.
יעל לוי -גזברית:
זה רשום גם בהכנסות וגם בהוצאות באותו סכום.
עמירם אליאסף:
יש פה עניין עקרוני ,אני לא הייתי רוצה שבית הספר יהיה 'בור שבולע הכול' .אני הייתי רוצה לראות את
בית הספר במצב שיש לו תקציב מנוהל .אם נוסף לו כסף בשביל פרויקטים חינוכיים ,אני מבין את זה.
יעל לוי -גזברית:
מה ההבדל בין הנושא שאתה מעלה עכשיו ,לבין האפשרות שבחינוך בשרון מצטבר רווח גדול מאוד?
עמירם אליאסף:
אז אני אתקצב אותם פחות כמועצה .יש לי אחריות על בית הספר ,ואם משרד החינוך לא מתקצב את בית
הספר ,לפי הבנתי אני חייב לתקצב ולעזור לרמה מסוימת .אייל שואל מה קורה אם אכן משרד החינוך לא
מתקצב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נוצר גירעון.
עמירם אליאסף:
אבל אנחנו מכסים את הגירעון בסופו של דבר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו עשינו תקצוב בחוסר בשנת .2015
עמירם אליאסף:
אז לקחנו את הגירעון אלינו ,זה אותו הדבר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחברה החשבון לא נסגר בסוף דצמבר ,החשבון זורם.
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עמירם אליאסף:
אז מה עשיתם בעקבות הגירעון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
צמצמנו פעולות.
יעל לוי -גזברית:
היות והיה עודף גדול מאוד ב ,2014-ב 2015-אכן תקצבתי את גני הילדים בחסר והם נכנסו לגירעון .אני
מזכירה שחינוך בשרון היא חברה שמתנהגת כמו חברה פרטית .הגירעון הזה נכנס כגירעון ליתר העודפים
שלהם וצמצם אותו .בסך הכול החברה היא לא גירעונית .היו כמה דיונים שבהם התנגדו בתוקף לקחת את
הרווח של חינוך בשרון בחזרה למועצה ,אם יש עודף הוא נשאר לרווחת החינוך של הילדים.
עמירם אליאסף:
יעל ,את אומרת שאם יש גירעון בחינוך בשרון אנחנו לא מכסים אותו וזה אחריות החברה ,ואם יש עודף זה
נשאר אצלם .אותי מטריד מצב של גירעון ,אנחנו לא מכסים?
יעל לוי -גזברית:
לא.
עמירם אליאסף:
מה יקרה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא יודע ,לא היינו במצב כזה .כשהקמנו את החברה העירונית קיבלנו חוב אקטוארי של ₪ 500,000
מהפעילות שהייתה לפני כן.
עמירם אליאסף:
בשנה הראשונה נוצר חוב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
החוב נוצר בגלל שלא היו הפרשות לגמלאים.
חינוך בשרון לא רשאים לחרוג מתוכנית העבודה שלהם.
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עמירם אליאסף:
יש סכום שאנחנו מעבירים כל שנה?
יעל לוי -גזברית:
אני מעבירה לבית הספר את מה שנקבע לכיסוי המועצה פר תלמיד .השנה בשנת  2017נקבע שהסכום הוא
 ₪ 4,200לתלמיד ,זה מה שהמועצה מתקצבת את בית הספר .חוץ מזה כל מה שמשרד החינוך מעביר לבית
הספר או לגנים ,עובר לחינוך בשרון.
עמירם אליאסף:
כלומר אם יש עודפים או חוסרים -זו הבעיה של חינוך בשרון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,זה משק עצמאי.
יעל לוי -גזברית:
אותו הדבר לגבי הגנים ,גם הם שייכים לחינוך בשרון.
אניק זבליק:
הגנים בניהול עצמי?
יעל לוי -גזברית:
הגנים לא בניהול עצמי .אם הם בגירעון שנתי אני לא מוסיפה כסף מעבר למה שנקבע בתקציב המועצה ,אם
כן זה יועלה לדיון בצורה נפרדת .אני יושבת איתם אחת לתקופה ושומרת על התקציב.
עמירם אליאסף:
אני מבקש להציף ,שכן אנחנו בעלי מניות של חינוך בשרון .אם החברה הזו מנוהלת לא טוב והיא נכנסת
לגירעונות ,מה האחריות שלנו כבעלי המניות שלה?
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
האחריות שלנו על חברות לאומיות היא מוחלטת.
עמירם אליאסף:
זאת אומרת שאם החברה לא מתנהלת נכון אנחנו חייבים לכסות את הגירעון.
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שחר בן-עמי -יועמ"ש:
יש נוהל הסדרה לחברות לאומיות.
עמירם אליאסף:
בסופו של דבר יש לנו אחריות על כך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
למה זה עולה עכשיו לדיון? במה זה קשור לדו"ח הרבעוני?
עמירם אליאסף:
כי היה גידול מ 3.9-מיליון  ₪ל 4.5-מיליון  .₪אני שואל בגלל  .₪ 600,000אני חשבתי שיהיה פה איזשהו
איזון ,אם משרד החינוך מוסיף אז אנחנו יכולים להוריד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שנתיים תקצבו אותנו בחוסר על הסעות לחוף השרון .יעל ואני נסענו לירושלים כדי לקבל את התוספת החד
פעמית .אנחנו לא יכולים לאמוד את זה בגלל שזה מגיע פתאום .זה הולך לאיבוד בתוך המכלול ,כי מעבירים
פעם בכמה זמן את התקציב לחוף השרון.
עמירם אליאסף:
היה לי חשוב שאנחנו כחברי מועצה נבין את האחריות שלנו על חינוך בשרון.
אניק זבליק:
אם משרד החינוך לא מעביר את כל התקציבים ,למעשה אנחנו עושים איזשהו גישור ומעבירים את הסכום.
מנגד ראיתי שיש צמצום ברווחה ,בגלל שמשרד הרווחה העביר פחות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משרד הרווחה מעביר כספים כפונקציה של הפעילות.
יעל לוי -גזברית:
משרד הרווחה מעביר את התקצוב על פי איזשהו ספר נפרד ,שנהיר בעיקר למשרד הרווחה .כשאני רושמת
את התקציב ,אני עושה את זה על סמך ניסיון העבר.
אניק זבליק:
אני מתעכבת על ההעברות מהגופים הממשלתיים לגופים המועברים ,שאנחנו בעצם מסלקה באמצע.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברווחה יש  ,matchingעל כל הוצאה המשרד משלם  70%ואנחנו משלמים  .30%אם יש פעילות מועבר יותר
כסף ,אם יש פחות פעילות מעבירים פחות כסף.
עמירם הציע שאם משרד החינוך מעביר יותר כסף ,אנחנו צריכים לתקצב פחות את חינוך בשרון .אבל אנחנו
לא יודעים ממה נובע הגידול החד פעמי הזה .יעל אומרת שהיא תקצבה את תשע"ז על פי שלושה גני ילדים,
ובסוף נפתחו  4גני ילדים .בעבורם מקבלים שתי גננות עם  19ילדים ,מקבלים שכר מלא לגננת ומורידים
שכר יחסי משכרה .באמצע השנה אנחנו מגישים יעדי השלמה ,ואז אנחנו לא יודעים אם יאשרו או לא,
ופתאום נכנס כסף למועצה .לוקח לנו זמן להבין שהכסף הזה שנכנס נועד כדי לכסות את ילדי ההשלמה
מהשנה הקודמת.
אניק זבליק:
שהמועצה שילמה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
אניק זבליק:
אז הכסף הזה צריך להישאר אצלנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,משרד החינוך מנהל את החשבון שלו בתקציב המועצה לבד .ההכנסות וההוצאות נעשות לבד ,משרד
החינוך נכנס לתקציב החינוך שלנו ומחליט אם הוא נותן יותר או נותן פחות.
יעל לוי -גזברית:
משרד החינוך קודם כל לוקח את כל השכר של הגננות ואז מחזיר לפי סולם של  33ילדים לגן.
עמירם אליאסף:
יעל ,מה השליטה שלך על התקציב של בית הספר?
יעל לוי -גזברית:
למה הכוונה שלך בשליטה על תקציב בית הספר? אין לי שליטה על ההעברות ממשרד החינוך.
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עמירם אליאסף:
על התקציב עצמו של בית הספר ,את שולטת עליו?
יעל לוי -גזברית:
בוודאי ,כמו גני הילדים ,כמו כלנית וכל דבר אחר.
 יתרות פיגורים בגין שנים קודמות -אנחנו התחלנו את שנת  2016ב ₪ 1,939,000-יתרת פיגורים ,וסיימנו
עם  .₪ 923,000בחלק הגענו להסכמות דיי מאולצות משום שאין לנו וועדת ערר מכהנת ,בחלק קיבלנו
את הפיגורים וגבינו.
עמירם אליאסף:
אי אפשר לבקש שתהיה לנו וועדת ערר שונה?
יעל לוי -גזברית:
כן ,אנחנו בהליכים .ביקשנו בקשה למנות יו"ר וועדת ערר שאינו עו"ד ואנחנו מקווים למצוא .אבל הוא כן
חייב להיות תושב הכפר.
 גבייה שוטפת -הגבייה השוטפת השנה היא  ₪ 16,578,000לעומת השנה הקודמת .₪ 16,313,000 -זה
לא אומר הרבה כי החיובים היו יותר גבוהים השנה .בסך הכול אחוזי הגבייה הם  97%בהמשכיות לשנה
הקודמת .אני רוצה ששנת  2017תסתיים עם אותם אחוזי הגבייה ,אבל אני לא חושבת משום שהתחלתי
להוציא את החיובים על המדידות החדשות ,ויכול להיות שיהיו התנגדויות שיימשכו עד סוף השנה.
החלטה
מליאת המועצה רושמת לעצמה את הדו"ח הכספי של רבעון  4לשנת  2016ומודה לגזברית בכל הכבוד על
הכנתו.

המלצת וועדת תמיכות

יעל לוי -גזברית:
וועדת התמיכות התכנסה ביום ראשון כדי לדון בבקשת שבט ני"ר ,תנועת הצופים ,לתמיכה שנתית.
תקציב התמיכות שאושר לשנת  2017עומד על .₪ 140,000
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וועדת התמיכות ממליצה למליאה לאשר תמיכה לשבט ני"ר בסך  .₪ 110,000לכך תתווסף עלות האחזקה
שמבוצעת על ידי מחלקת אחזקה ומתוקצבת במועצה ,וזה מוערך בעוד כ ₪ 30,000-שנתיים .בשנת 2016
התמיכה עמדה על .₪ 140,000
סיגל זוז:
לפני התחזוקה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא כלל תחזוקה.
אניק זבליק:
כלומר קיצצנו .₪ 30,000
שי רז:
מיהם חברי וועדת התמיכות?
יעל לוי -גזברית:
הגזברית שזו אני ,יועץ משפטי ומנהלת מחלקת תרבות.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
זה על פי נוהל.
אייל זילברסון:
מה זה אומר שמקצצים ב ?₪ 30,000-יש פחות טיולים ופחות ציוד?
יעל לוי -גזברית:
אני מעבירה פחות כסף ,והתקציב מנוהל על ידם.
סיגל זוז:
מי מנהל את התקציב?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה עובר להנהגה ,משם משלמים עם זה משכורות לעובדים ורוכשים ציוד בצורה מרוכזת .מושב רשפון
מוסיפים סכום נוסף של כ ₪ 110,000-אבל לא ביצעו החזקה .מאחר וחלק גדול מהשנה אין לנו רכז נוסף
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בשכר ,אני חושב שאפשר לעמוד בקיצוץ הזה ,לאור המצוקה של המועצה .בשנה הבאה נשקול מחדש
להעלות את התמיכה ל.₪ 140,000-
יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד מתן תמיכה בסך  ₪ 110,000לשבט ניר של הצופים.
סיון אבנרי:
אני מבקש לעדכן שאנחנו מחפשים רכז נוער.

עדכונים -
 ברכות לאורלי המהנדסת על הולדת הבן
 צפון הרצליה
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מברכים את אורלי על הולדת בנה .מאחלים לה מזל טוב.
צפון הרצליה
אני רוצה לדבר על תוכנית צפון הרצליה.
תחילה כמה מושגים -:תמ"א  35היא תוכנית מתאר ארצית ,אשר מגדירה את הארץ למחוזות ואזורים לפי
מרחב כפרי ,עירוני וכן הלאה .ממנה גזרו תוכנית מתאר מחוזית ,תמ"מ  ,5שהיא תוכנית המתאר של מחוז
ת"א ,שבה הכניסו את כפר שמריהו למרקם העירוני של גוש דן.
בתמ"א  35ציירו אותנו כחלק מהמטרופולין וכך עשו .כשאני נכנסתי לתפקיד תמ"א  35כבר אושרה ,תמ"מ
 5היה לקראת אישור .התיקון היחידי שהצלחתי להכניס בתמ"מ  5זה שהאזור החקלאי של כפר שמריהו,
שמופיע כפארק מטרופוליני ,ייכנס בו גם שימוש חקלאי .רצו לראות את זה כפארק אינטנסיבי כמו פארק
הרצליה ,וההישג שלנו הוא שבין השימושים ניתן יהיה לבצע שימוש חקלאי.
על זה הגיע תת"ל  , 15שזו תוכנית תשתיות לאומית ,שיש לה מעמד של חוק לכל דבר ועניין ,והיא יצרה את
כביש  531ו .20-אני חוזר  20שנה אחורה ,נתיבי איילון תוכננו בזמנו בתוכנית מקומית .עד יקום ,הנתיבים
תוכננו בנתיב צר יותר.
הקטע של רחוב המעפילים עד דרך השדות לא מופיע בתת"ל  ,15הוא מופיע בתוכנית המקומית .בתוכנית
המקומית  ,היה סעיף שאומר שכל הפיצויים לבעלי הקרקעות ישולמו על ידי המדינה .בתת"ל  70% ,15על
חשבון המדינה ו 30%-על חשבון הוועדה המקומית .למזלנו הטוב ,רוב השטחים שנמצאים בתוך תת"ל 15
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הופקעו מראש בתוקף התוכנית המקומית ,באופן כזה שהיו לנו מעט מאוד אחריות לתשלום פיצויים ,ומע"צ
לקחו על עצמם לשלם את ההפרשים וכרגע לא נדרשנו לשלם כלום בנושא הזה של הפיצויים.
תמ"מ  5ותת"ל  15יצרו הזדמנות לכפר שמריהו ,ואיפשרו לתכנן את מזרח כפר שמריהו ,ולשנות ייעוד של
כ 100-דונם מייעוד חקלאי למגורים .איפשרנו תב"ע להרחבת בית העלמין ולמרכז לוגיסטי של המועצה,
וזה כבר מאושר .הייתה אדמה של המנהל ללא שימוש וצירפנו את הקרקע הזו לכפר שמריהו ,והכנו תוכנית
שמרחיבה את בית העלמין ומאפשרת את הקמת המרכז הלוגיסטי ,שבמרכזו יש את תחנת הסניקה לביוב.
נשאר הפארק הירוק ושדה התעופה.
אייל זילברסון:
יכול להיות שתחנת הסניקה לא תהיה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תחנת הסניקה תהיה בכל מקרה.
שדה התעופה שנבנה עם קום המדינה לא תוכנן ולא קיבל תוקף סטטוטורי תכנוני באף שלב .אני מזכיר לכם
שבאזור של המרכז הבינתחומי היה בית ספר לנ"מ שהיה בהתחלה של חיל התותחנים ולאחר מכן של חיל
האוויר ,ושדה התעופה שימש בהתחלה לטייסת הראשונה של חיל האוויר ואחר כך נהפך לשדה תעופה,
ששימש בעיקר מטוסי ריסוס.
הקרקעות האלה מעולם לא שינו את הייעוד שלהן מחקלאי לייעוד אחר .כל המבנים על שדה התעופה ,למעט
מגדל הפיקוח והמשרדים של רש" ת נבנו ללא היתר ,ולכן הם לא יכולים לקבל רישיון עסק ,כולל תחנת
תדלוק בנזין ותחנת תדלוק דלק סילוני ,שהוקמה גם היא בלי היתר וגילינו אותה במקרה .יש פה גם כמה
מסוקים ומטוסי סילון שמשתמשים בדלק הסילוני ,והקימו עבורם מיכל.
שדה התעופה פועל בכל זאת מתוקף צו זמני של שר התחבורה ,שמחדש אותו מפעם לפעם .לאורך שנים היו
מלחמות על פעילות שדה התעופה ,ומאחר וכל פעם שר התחבורה התחייב שכבר מזיזים את השדה ומוצאים
חלופה ,בית המשפט נתן אורכה אבל חייב את המטוסים להמריא ולטוס צפונה ,ולא איפשר להמראה לעבור
את מסילת הברזל .הוועדה הארצית קבעה ששדה התעופה יפסיק את הפעילות שלו באוקטובר  ,2018גם
אם לא תהיה חלופה .יש פה לובי חזק מאוד של מפעילי שדה התעופה ,ואנחנו צריכים להמשיך ולהיאבק.
איך זה מתקשר אלינו? יש מספר אילוצים על הקמת השכונה שלנו .אילוץ אחד הוא הפסקת פעילות הרכבת,
שצפויה בתחילת  .2018הדבר השני הוא קו המתח העליון  161שעובר בשטח ,ולפי התוכנית שלנו ושל רשות
מקרקעי ישראל הוא צריך לעבור ,אבל אי אפשר להעביר את הקו כל עוד שדה התעופה פעיל ,כי קו המתח
צריך לעבור מעליו.
אניק זבליק:
עד שקו המתח לא עובר ,אי אפשר להתחיל לבנות?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אי אפשר לאכלס את המקום ,כי יש קו מתח גבוה.
סיגל זוז:
אפשר לקבל אישורים ולהתחיל את התהליך?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התנאי לאישור התוכנית כפי שהוצג כרגע ,זה שהמנהל מתכנן את העתקת קו המתח העליון ,ושדה התעופה
זה מאבק.
סיגל זוז:
כל זמן שקו המתח לא עבר ,אנחנו יכולים להתחיל לבנות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא הוגדר כתנאי .הוועדות הארציות לעודף בנייה מעודדות ראשי ערים להקים שכונות צפופות וגדולות.
אחד מהמקומות בהן רוצים להקים אותן ,זה האזור הזה כאשר הוועדה הארצית רוצה להקים כאן 15,000
יחידות דיור מצפון וממזרח לנחלת עדה ,בפועל אפשר כנראה  10,000יח"ד בלבד.
שי רז:
בשטח של הרצליה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן .בשטח הזה לא ייכנסו  15,000יחידות דיור ,מקסימום  12,000-10,000יחידות דיור .יש תקן שקובע כמה
שטח ירוק צריך להיות על כל מטר רבוע ,ואי אפשר להכניס בשטח גם את יחידות הדיור וגם את השטח
הירוק .מהנדס העיר הרצליה נתן הוראה למתכננים לתכנן את השטח שלנו כשטח ירוק של האזור הזה,
מבלי לעדכן אותנו .הם התחילו לגלות התנגדויות לתוכנית שלנו ,ואני ניהלתי על זה מאבקים ואז בוצעה
ההפרדה -אנחנו מתכננ ים את התוכנית שלנו ,שזה פארק עם שימושים חקלאיים ,והרצליה מתכננים את
התוכנית שלהם.
אורלי ואני הצטרפנו לצוותי התכנון של צפון הרצליה ,והתחלנו לקיים איתם משא ומתן כשאנחנו מתעקשים
שזה יישאר לשימ וש חקלאי ולא יהפוך לפארק אינטנסיבי .פארק אינטנסיבי זה כמו הפארק של הרצליה,
עם מסלולי ריצה ומתקנים .אמרנו שמי שרוצה לשחק כדורגל ישחק שם ,ומי שרוצה לרוץ כאן יהיו שבילים
בין פרדסים ,ואפשר לרכוב על אופניים ולרוץ .עמדתנו בעניין הזה התקבלה בינתיים ,וביקשנו  300,000מ"ר
של תעסוקה .הפרוגרמטור של התוכנית הזו אמר שהוא לא יכול לעשות  300,000מ"ר אלא רק  200,000מ"ר,
והוא פרש אותם לאורך  531משדרות ירושלים לאורך הכביש .כעת מדברים על כ 100,000-מ"ר תעסוקה
ומסחר.
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אייל זילברסון:
זה לא שטח שלנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא שלנו .אמרתי שזה לא יהיה ,אני רוצה שזה יהיה בכפר שמריהו .יש שטח של אדמות פרטיות ורצועה
פרטית ,יש שטח של אדמות מנהל שרובן מעובדות על ידי האגודה החקלאית וחלקן על ידי חקלאים פרטיים.
במנהל הציעו להכניס את האדמות הפרטיות לתוכנית ולעשות כאן את אזור התעסוקה.
סיגל זוז:
כשהציעו לבנות את אזור התעסוקה ,זה היה בהרצליה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,היו שרצו את הכול בהרצליה.
יש עוד בעיה ,יש תוואי זרימה של ניקוז טבעי של הקרקע החקלאית .נתיבי איילון יצרו תעלה מתחת
לנתיבים ,אבל מה יקרה אם התעלה לא תצליח להכיל את כל כמות המים שיורדת הסתברותית אחת ל100
או  200שנים? האומדנים של ההידרולוגים מדברים על כ 80-דונמים מוצפים ,שזה הרבה מאוד .מכינים
עכשיו תמ"א שמרכזת כמה תמ"אות ,וזה נקרא תמ"א  .1שם הכניסו פתאום תוואי של נחל חדש ,נחל רשפון.
הנחל הזה הוא תוצאה של תת"ל  ,15הוא נחל אכזב שלוקח את מי הנגר החקלאיים מרעננה ,אוסף אותם
לנתיבי איילון וממשיך לפולג.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
זה מובל מלאכותי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
במפה זה מופיע כבר כנחל עם תוואי ,וזה יוצר אחריות לרשות הניקוז ,שלא בנויה לטפל בדבר כזה .אנחנו
נופלים כאן בין הכיסאות ,ואנ י לא מוכן לקבל את הפתרון הזה .הודעתי להרצליה שאני לא מוכן שאזור
התעסוקה שלנו יהיה אצלכם ,ואני רוצה שהם יפתרו את בעיות הניקוז בשטח שלהם ולא אצלנו .לפני כ-
 2,000שנה הרומאים חפרו תעלה לניקוז של המים לים ,ועיריית הרצליה העמיקה את התעלה כאשר בנתה
את פארק הרצליה  .המנהרה הזו לא מסוגלת לנקז את הכול ולכן צריך פתרון נוסף ,והוא צריך להיות במקום
שבו יוצרים את הבעיה .בנחלת עדה יש תשתית ניקוז מדהימה מתחת לכבישים ,אבל אין פתרון קצה .בשנה
שעברה שני פרדסים הוצפו ונרקבו בגלל עודף מים ,ואין פה גוף אחד שדואג לכל זה ,ואני מוצא את עצמי
עוצר את התוכנית .הגענו כרגע למספר הסכמות -עיריית הרצליה מגבשת פרויקט של  11,000-10,000יחידות
דיור.
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סיגל זוז:
מה יהיה הפתרון התחבורתי ליחידות האלה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ראש עיריית הרצליה ביקש שתהיה ירידה לאיילון.
סיגל זוז:
זה יהיה אסון אם לא תהיה ירידה לאיילון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני ביקשתי שאזור התעסוקה יהיה אצלנו ,במקום המוסכים המתפנים .העילה לכך היא שהוא אזור מופר
מבחינת זיהום קרקע .הייעוד של הקרקע הוא חקלאי ,והיום אי אפשר להשתמש בו לצורך זה .אבל אפשר
להקים שלושה מגדלים של תעסוקה ,שילוב בין מסעדות ומשרדים .זה נשען על ציר  20ורחוב המעפילים
מבלי להפריע ואפשר ליצור חיץ ירוק .במנהל אהבו את הרעיון ,אבל יש בעיה עם בעלי הקרקעות הפרטיים,
שירצו פיצויים.
שחר בן-עמי -יועמ"ש:
יש חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה על מקרה זהה ,שם הוא קבע שאין זכות להיכלל באיחוד
החלוקה וגם אין סיבה לפיצויים .זה המשיך לוועדת ערר שאימצה את העמדה הזו ,ועכשיו הוגש ערעור.
במקרה של הפקעה מגיע פיצויים ,אבל פה אין הפקעה ,לא חייבים להכליל בתב"ע משביחה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו צריכים להגיד כרגע מה אנחנו רוצים ,ו בעיניי לטווח הארוך השאיפה של כפר שמריהו צריכה להיות
שבשטח הזה יהיה אזור תעסוקה ,ושלא יבנו מזרחית לנו.
סיגל זוז:
אזור התעסוקה יכלול הרבה מכוניות ,מהבחינה הזו יש יתרון למיקום שלו בהרצליה .אולי יש לזה יתרון
מבחינתנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יהיה מחלף כניסה ישירות לאיילון.
אנחנו יכולים לראות לנגד עינינו בעוד כ 15-שנים בצפון את המרכז הלוגיסטי ,בית הנוער שצמוד לרשפון,
כאשר רשפון מצרפים  3דונמים כפי שהבטיחו ויוצרים עוד דרך לאורך הדקלים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

סיון אבנרי:
בית נוער ושבט צופים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
על הדופן של רחוב המעפילים אמור להיות שצ"פ גדול מאוד עם שלולית חורף ,כשתכננו בתוכנית הארצית
לא זכרו שנתיבי איילון מונעים את מקורות המים לשלולית החורף .עכשיו לא ברור מה יהיה המקור של
השלולית .בנקודה אחרת תהיה בנייה רוויה של רשות מקרקעי ישראל ,ויהיה אזור של בתים צמודי קרקע.
מכשלה נוספת ,יש באר של מים מליחים שאינם ראויים לשתייה ומשמשת היום להשקיה .הבאר לא יכולה
להישאר במיקומה בגלל המגורים ,ומחייבים את אגודת המים לחפור באר נוספת במקומה ,ויתקינו קווים
מובילים .כך יהיו שלושה בארות של מים שפירים -הבאר הקבועה שבה משתמשים ,הבאר החליפית והבאר
הזו .ההשקיה תהיה על ידי קו של מי קולחין מטוהרים שכבר הותקן ,והעיכוב הוא בגלל ביורוקרטיה .הקו
הזה אמור היה להגיע ממט"ש הרצליה לגליל ים ,בינתיים עשו תוכנית ארצית וחיברו את מט"ש הרצליה
עם מט"ש הדרים ומט"ש רעננה ,ועכשיו התקבלה החלטה שבעוד  5שנים סוגרים את מט"ש הרצליה.
מסתבר שהמתקן נבנה ללא היתר .ברשות המים והביוב החליטו לקחת את הביוב של הרצליה ולשפוך אותו
לשפד"ן .אם היינו אמורים להתקין משאבת דחיקה של המים להשקיה ,היום כל הקו יהיה דחוק ונקבל
אותו בלחץ של מי השקיה .העברנו קו של מי קולחין מטוהרים מתחת לרחוב הדקלים עד לריאה הירוקה,
בעתיד הוא יחצה את מסילת הברזל.
סיון אבנרי:
מתחת למסילה המתפנה יעברו יותר מקו ביוב אחד?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יעברו הרבה קווים.
הסתבר לי שבעירית הרצליה לא יודעים מה התוכניות שמהנדס העיר מתכנן ביחד עם הוועדה הארצית.
למרות שראש העירי יה הצהיר הצהרות על וועדות היגוי ,וועדת ההיגוי לא זומנה .פניתי לראש העיר,
ביקשתי לקיים ישיבה דחופה עם המהנדס .סיכמנו שתהיה וועדת היגוי שתכלול שלושה חברי מועצה מכפר
שמריהו וחמישה חברי מועצת העיר הרצליה ,והם יגדירו למהנדס מה גבולות העבודה שלו.
בשבועות הקרובים יגיעו נציגים מהמועצה לפגישה בעיריית הרצליה ,כדי לתת את דעתנו על הפרטים,
ולראות איך אנחנו מייצרים את האינטרס הכללי של כפר שמריהו ל 50-100-השנים הבאות .בעיניי זו
הזדמנות שלא תחזור על עצמה.
סיון אבנרי:
השטח של  110דונם כולל את כל הרצועה ,מגבול רשפון ועד המעפילים?
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכול.
סיון אבנרי:
השטח בבנייה הוא כ 60-דונמים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
סיון אבנרי:
מהו סדר הפעולות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 2018-המסילה צריכה להיות מועתקת ,והזכיין צריך להפוך אותה לדרך נופית .על פי תת"ל  15הוא חייב
להציג את זה לוועדה המקומית ,וכרגע לא לוקחים על כך אחריות.
עמירם אליאסף:
ומה עם החומה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היא תרד.
עמירם אליאסף:
ומי יוריד אותה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם ,הם צריכים להחזיר אותה למצב שהיה ב ,'49-אבל הם לא רוצים לפנות מסילה ,מע"צ לא תקצבו את
העבודה ולכן לא רוצים לבצע את הפרויקט .אם התוכנית תצא לפועל היא תהיה יפה מאוד ,יהיה מסלול עם
נתיבי אופניים והולכי רגל וצמחייה.
בסוף שנת  2018מפנים את שדה התעופה ,ואני מקווה שנהיה מוכנים בשלב הזה עם תוכניות מפורטות של
מזרח כפר שמריהו ,כולל תוכניות מפורטות להעתקת קו המתח העליון.
מנסים להכניס לעניין את קווי הדלק ,אבל זה לא שייך לעניין ויכול לעכב את התוכניות בעוד  20שנים .צריך
להשאיר את זה לפתרון אחר.
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סיון אבנרי:
העתקת מסילת הרכבת תאפשר את הפתיחה של  531מערב ל 20-דרום?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
סיון אבנרי:
אתה חושב שזה ריאלי בפרק זמן של שנה וחצי ,שנתיים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מתקדם.
כרגע יש חברת ניהול פרויקטים של המנהל ,אבל ראש עיריית הרצליה צריך לקדם את הדברים ואנחנו
צריכים להשפיע על כך .בוועדת ההיגוי המשותפת אנחנו צריכים לומר בצורה ברורה לאן אנחנו רוצים
להגיע.
אניק זבליק:
אני מוכנה להתנדב.
סיון אבנרי:
מבחינת תחילת הפעילות בשטח ,אנחנו יכולים להתחיל עבודות תשתית לפני הפינוי של שדה התעופה והזזת
קו המתח?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,כאשר רשות שדות התעופה לא מעוניינת להזיז את השדה.
ממערב לנו ,במתחם אפולוניה ,נרוויח פתרון תחבורתי מעולה ,כשרשפון יוכלו לצאת מכביש .2
עמירם אליאסף:
מתי זה יקרה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעוד כשנתיים.
בעקבות הוויכוחים שהיו לי בוועדה המחוזית ,ממלאת מקום יו"ר הוועדה הגיעה אלינו לכאן .שבוע לאחר
מכן כבר הרגשתי רוח גבית טובה ,היא הבינה על מה אנחנו מדברים והביקור הזה היה חשוב מאוד.
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מליאת המועצה רושמת דיווח ראש המועצה בנושא תוכנית צפון הרצליה.
לעניין אגודה חקלאית
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בני גוטמן מהאגודה החקלאית פנה אל יעל לוי ואלי בעניין מזרח כפר שמריהו ,הם רוצים הרחבה של 48
יחידות דיור לבנים ממשיכים .הצעתי שנקיים ישיבה משותפת ,וכרגע אין היענות מצידם .בתחושה שלי שני
הצדדים יפסידו בגלל העיקשות שלהם -הם לא יקבלו את מה שהם רוצים ואנחנו נפסיד זמן .על פי הכללים
של מנהל מקרקעי ישראל ,על כל נחלה של המנהל מגיע חצי דונם של בן ממשיך ,כאשר לפי דברי המנהל
נחלות פרטיות לא זכאיות לכך.
סיגל זוז:
מבחינה חוקית ,חצי הדונם בהרחבה מגיע אוטומטית בתהליך?
עמירם אליאסף:
למעשה ,עצרו את ההרחבות במדינת ישראל ,ולכן לא מגיע .לפי עמדת המנהל יש תעריף לדונם על שטח של
פרדס ועל שטח לא מעובד וזה מה שמגיע .הוויכוח של האגודה החקלאית הוא לא מולנו ,אלא מול המנהל.
לפי דעתי צריך להביא את האגודה לכאן ,להראות להם שלא משנה מה יהיה ,יש השבחות לתושבים.
אניק זבליק:
אולי צריך לקיים תהליך גישור.
סיון אבנרי:
מה התמריץ שלנו כמועצה ,במהלך הזה? הייתי שמח להזמין לכאן את חברי האגודה החקלאית ,לשבת
איתם ולהסביר להם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מזמינים את האגודה החקלאית ,הם לא נענים להזמנות.
סיון אבנרי:
העלינו את הצורך בשיתוף של התושבים .לאגודה החקלאית יש יו"ר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן .שמו עזרא דר.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
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סיון אבנרי:
האם אנחנו כמועצה רוצים לפנות אליהם ולהזמין אותם לישיבה משותפת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מה שניסינו לעשות והם לא באו.
סיון אבנרי:
האם אנחנו רוצים להרים ערב ,ולהזמין אותם?
סיגל זוז:
אני חושבת שזה רעיון טוב וצריך לעשות את זה.
ממליצים לקיים ישיבה משותפת עם האגודה החקלאית.

יחידת חילוץ והצלה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנושא הבא הוא יחידת חילוץ והצלה
שי רז:
אני פרשתי ממקום העבודה לפני חודשיים ,אז יש לי זמן לפעול יותר ביחידת החילוץ .עשינו אימון כיבוי אש
בקיסריה ,היה אימון מקצועי ברמה גבוהה וקיבלנו הרבה תשבחות .ביום חמישי שעבר היה תרגיל פתע,
עיריית הרצליה רצתה לתרגל את הגופים שלה אבל אין להם גופי חילוץ ,אז הם פנו אלינו .השתתפנו בתרגיל,
היה תרגיל מורכב ומכובד .מתקציב  2016רכשנו שני מכשירים מתקדמים ,מצלמה תרמית שיודעת לזהות
חום ולזהות לכודים בתוך חדר בוער או מאחורי הריסות ,ומכשיר מתקדם שעובד על גלי קול ססמיים
לאיתור נעדרים מתחת להריסות .מחר יש יום קהילה ומשטרה בבית הספר ,אני מקווה שנשתתף גם בזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו יחידה מופתית .עובדי עיריית הרצליה הגיעו שעתיים אחרי יחידת החילוץ שלנו להזנקה של התרגיל.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

מליאת המועצה רושמת דיווח יו"ר הועדה בנושא יחידת החילוץ וההצלה.

עדכון על פעילות המועצה מיום  07.02.2017ועד 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
 הייתי בכנס מנהלי מחלקות חינוך בסימן של לכידות חברתית .אני חייב לומר יש לנו נשיא מדינה
כל כך ממלכתי ומרגש.
 צעדת הבנים תוכננה ל ,3.4-עקב מזג האוויר דחינו אותה ל.18.3-
 חצר הכלבים יפה מאוד ,ומגיעים אליה הרבה כלבים.
עמירם אליאסף:
מה הגובה של הגדר ההיקפית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 1.5מטר.
 שי רז ,סרג' ואני פגשנו השבוע את המפקד החדש של תחנת גלילות .התרשמנו מכך שהוא אדם רציני
ומסור ,שרוצה לחולל שינוי ולהשביח את השירות.
 המועצה עברה היום מאורנג' לסלקום אחרי  11שנים ,וכרגע הם פוגעים בקווים שלנו.
שי רז:
כאשר עוברים מחברה לחברה יש תהליך של ניוד .יש מכונה כללית של כל המדינה ,ומה שקרה הוא שאורנג'
לא שחררו את המספרים שלכם ,אבל סלקום פתחו לכם סים עם מספר זמני.
אייל זילברסון:
חייבים לסדר את זה תוך  24שעות ,לא?
שי רז:
תוך חצי שעה ,אבל פה הם 'גוררים רגליים'.

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

עמוד  29מתוך 35

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
בחודשים ינואר ופברואר נגבו כ 5.2-מיליון  ₪היטלי פיתוח והשבחה .כרגע יש עסקאות עם פוטנציאל של
למעלה מ 6-מיליון  ,₪בחודש הבא נציג את המצב העדכני.
אייל זילברסון:
האווירה במשק היא שיש עצירה בתחום של הנדל"ן היוקרתי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לקראת המצגת שוחחתי עם כמה מתווכים ,שאמרו שיש פה ביקוש גדול מאוד .כפר שמריהו תמיד הייתה
יציבה מאוד באופן קבוע.
אניק זבליק:
מפריע לי מאוד שיש שילוט מכירה ענק על הבתים ,ויכול להיות שיש לנו מקום לעשות סטנדרטיזציה
בשילוט.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין לנו שליטה על מה שאנשים מציבים בחצר שלהם.
בעקבות הדיון שהיה עם התושבים של רחובות הצבעונים והתמר ,עדכנו את התוכניות .ישבנו איתם ,הוספנו
כמה מקומות חניה ,ביטלנו כמה גינות ועשינו סיור בשטח כדי להתאים את הכול .אני מקווה שמיד אחרי
פסח נוכל לצאת לעבודה ,ולסיים את זה בתוך כחודשיים.
אניק זבליק:
הייתי נבוכה מהצורה שבה מנהל פרויקט התשתיות התנהל בישיבה מול התושבים ומולנו ,ומחוסר
המוכנות .אני חושבת שצריך להיות איזשהו תהליך של הפקת לקחים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא לא צריך להיות בחזית מול התושבים ,אורלי ואני צריכים לעשות את זה.
קיוויתי שנהיה עכשיו אחרי הצבעונים והתמר .לצערי התוכניות לא היו מוכנות ואני לא יוצא לעבודה לפני
שהדברים מוצגים בשלמותם.
אניק זבליק:
הוא הפרויקטור שלנו מעתה ובהמשך?
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא .אין מחויבות.
עשיתי מיפוי של כל המקומות שאפשר לחבר עכשיו לביוב .את רחובות הצבעונים והתמר אי אפשר לחבר
לביוב בגלל שזה יורד דרך רחוב ה תלמים .אבל למעט זה ,יש רחובות שאפשר לחבר כבר עכשיו לביוב מדרך
האביב לשכונת נוף ים .אם נצליח לעשות את העבודה הזו עד שנת  ,2019בעצם נסיים את כל הרובע הצפוני-
מערבי של כפר שמריהו.
אני מפעיל לחץ על אשטרום לחבר את הרובע הדרומי-מזרחי לביוב ,אני מקווה שזה יסתיים בקיץ הזה.
השנה אשטרום צריכים לעשות את רמפת הירידה לאיילון ואין להם ברירה אלא לעשות את זה .אני מקווה
שנוכל לחבר גם את השקד ,הוורדים והמעפילים .לפני כ 15-שנים סללנו את רחוב המעפילים ,ושמו מערכת
ביוב עבור הרצליה ,כך שאפשר יהיה לחבר חלק מרחוב המעפילים לביוב של הרצליה.
שי רז:
כשסללו את רחוב החבצלת ,לא הטמינו בו קו מים חדש?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
למיטב ידיעתי רק עשו תאורה ,ולא עשו ביוב.
עמירם אליאסף:
לא עשו שם ביוב ,רק ברחוב החורש.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 ביום שישי תהיה עדליידע.
 טריאתלון ילדים מתוכנן ל .13.5-איגוד הטריאתלון היה חייב לנו כסף ,הם החזירו לנו מחצית מהסכום,
והם נותנים התחייבות שישלמו את השאר .צריך לגייס חסויות של בין  70,000ל.₪ 100,000-
 לאירועי שנות ה 80-הבטיחו לנו חסויות של  ₪ 200,000וזה מתעכב .כרגע יש התחייבות ל,₪ 100,000-
קיבלתי עדכון שכנראה השבוע נקבל את ההתחייבות לכל הסכום .בגלל שרוצים לצמצם את הפעילות
של חגיגות ה 80-נכנס את הכול לחודש מאי ,אביב  .80אנחנו נכנס את וועדת ההיגוי ונקבע את לוח
הזמנים המדויק .בעיניי הפוטנציאל מדהים.
סיגל זוז:
אנחנו כבר ברגע האחרון ,עוד לא התחלנו לעשות שום דבר .אנחנו חייבים להתחיל לעבוד.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

דרור אלוני  -ראש המועצה:
סיגל אומרת דבר נכון ,בואו נאשר ליעל להתחיל לעבוד על סמך ההתחייבות של  ₪ 100,000ולהתקשר עם
ספקים ,כדי לא לעכב את העבודות .ברגע שיהיה אישור ל ₪ 200,000-נרחיב.
אייל זילברסון:
מה התוכנית?
סיגל זוז:
בסכום של  ₪ 100,000זה תצוגת אופנה של ירון מיניקובסקי .התצוגה תהיה במגרש הכדורגל של בית הספר,
הדוגמניות הן תושבות הכפר ,וזה יהיה מלווה בסרטים שיופקו על ההיסטוריה של הכפר .הנערות תעבורנה
סדנאות שיכינו אותן לתצוגה .יש המון רעיונות נוספים ,ופנינה עובדת עם ירון.
נושא שני הוא תערוכת ציורי ילדים ,שיפוזרו ברחבי הכפר .אולי זה יתחיל ביום העצמאות ,ויהיו דברים
נוספים לאחר מכן.
אלה שני הפרויקטים המרכזיים.
אניק זבליק:
מה לגבי תערוכת הדשא של השכן?
סיגל זוז:
זה יתוקצב מתקציב אחר ,שכבר אושר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 פסח -תהיה הרמת כוסית ב ,5.4-נשמח אם תשתתפו.
 השנה הארכנו את פגרת המועצה ביומיים ,נתחיל אותה בערב פסח ונסיים אותה במימונה .המועצה
תהיה סגורה במשך הימים האלה ,ותופעל על ידי תורנים.
 אני מזכיר שב 24.3-עוברים לשעון קיץ.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

שונות

אניק זבליק:
היה דיון סוער ברחוב שלי בנוגע לעניין של ביטחון וביטחון אישי .העלינו את נושא המחסום ברחוב השקד
והוורדים ,שנמצא בבדיקה של המשטרה בוועדת התנועה .הועלתה שוב הבקשה להגברת הסיורים ותגבור
המצלמות.
עמירם אליאסף:
אני בעד.
אייל זילברסון:
בדרך השדות יש מחסום משעה  8במקום משעה  .10יש הרבה אנשים שנכנסים ,מסתובבים וחוזרים.
השילוט שם לא ברור וצריך לחשוב על זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש בודדים שנכנסים ויוצאים ,ויש שילוט לכל אורך רחוב המעפילים .נחדש שילוט בדרך השדות.
אייל זילברסון:
אולי צריך להציב שלט מואר.
אניק זבליק:
לדעתי ,צריך לשים גם בדרך השדות.
מליאת המועצה רושמת לפניה הצעות החברים בנושאים שהועלו
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תודה רבה לכולם.
אני נועל את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

סיכום החלטות
מפרוטוקול
מישיבת מליאת מועצה מס' 45
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום שלישי –  ,07.03.2017שעה 20.00
ט' באדר תשע"ז
בחדר דיונים ע"ש רכטר  -בבית לוין

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  43מיום .07.02.2017
דוח כספי .31.12.2016
המלצת וועדת תמיכות.
עדכון על פעילות המועצה מיום  07.02.2017ועד .07.03.2017
שונות.
***

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  43מיום 07.02.2017
החלטה
מאשרים פרוטוקול ישיבה מס'  43מיום 07.02.2017

דוח כספי 31.12.2016
החלטה
מליאת המועצה רושמת לעצמה את הדו"ח הכספי של רבעון  4לשנת  2016ומודה לגזברית בכל הכבוד על
הכנתו.
המלצת וועדת תמיכות
החלטה
מאשרים פה אחד מתן תמיכה בסך  ₪ 110,000לשבט ני"ר של הצופים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 45
מיום תאריך 07.03.2017

עדכונים -
 ברכות לאורלי המהנדסת על הולדת הבן
 צפון הרצליה
 מליאת המועצה רושמת דיווח ראש המועצה בנושא תוכנית צפון הרצליה.
 ממליצים לקיים ישיבה משותפת עם האגודה החקלאית.
יחידת חילוץ והצלה
מליאת המועצה רושמת דיווח יו"ר הועדה בנושא יחידת החילוץ וההצלה.
עדכון על פעילות המועצה מיום  07.02.2017ועד 07.03.2017
 מליאת המועצה רושמת לפניה העדכונים הבאים:
 טריאתלון ילדים ע"ש רותם תאודור  -מתוכנן ל 13-במאי 2017
 אירועי שנת ה0-
 פסח תשע"ז:
 oהרמת כוסית  05באפריל 13:00
 oפגרה  19 – 10באפריל  – 2017תורנים
 תזכורת – מעבר לשעון קיץ  24במרץ  2017לפנות בוקר
שונות
 מחסום ברחוב השקד והוורדים;
 בקשה להגברת הסיורים ותגבור המצלמות;
 הצבת שלטים מוארים;
*** ***
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