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על סדר היום:



אישור פרוטוקולים מישיבות מס'  49מיום  25.06.2017וישיבה מס'  50מיום .01.08.2017



בקשת תושב להעלות טענותיו לפני חברי המליאה – מר י"ע.



עדכון מהנדסת המועצה – עבודות תשתית ושיפוצים וסטטוס תוכניות והיתרים.



סגירת תב"רים שהסתיימו.



פתיחת תב"ר מיזוג אוויר במרכז וייל.



עדכון חוק העזר שילוט.



אישור תבחינים לתמיכות.



אישור נוסף לתקנון חברת חינוך בשרון בע"מ.



אישור המליאה להסדר פשרה עם משפחת ראובני.



מערכת החינוך תשע"ח.



עדכון על פעילות המועצה מיום  25.06.2017ועד .05.09.2017



שונות.

*****
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
שלום לכולם .אני פותח את הישיבה ליום .5.9.17
נעדרים מסיבות אישיות :סיגל זוז ושי רז.
נושא ראשון על סדר היום -
אישור פרוטוקולים מישיבות מס'  49מיום 25.6.2017
וישיבה מס'  50מיום 1.8.2017
הוטמעו הערותיהם של אניק ועמירם בפרוטוקולים.
באין הערות נוספות  -מאשרים את הפרוטוקולים.
החלטה
מאשרים פרוטוקול מישיבה מס'  49מיום .25.6.17
מאשרים פרוטוקול מישיבה מס'  50מיום .1.8.17
בקשת תושב להעלות טענותיו לפני חברי המליאה
דרור אלוני – ראש המועצה
מר י"ע רכש חלקה בין רחוב החורש לרחוב הנוריות ובנה בה שני בתים .את הבית המערבי בנה בהנחיית המועצה עם
חזית לרחוב הנוריות כפי שהרחוב מתוכנן ,אף שהרחוב טרם הוכרז סופית.
מאחר ורחוב הנוריות טרם נסלל לא פותחה בו מערכת ניקוז .יחד עם זאת ,בדיקות המועצה לא ראו את ביתו של י"ע
בעייתי בנושא בשל היותו גבוה.
בעת בניית ביתו ,י"ע פינה את עודפי הקרקע שלו לחצר סמוכה ויצר הגבהה .הפינוי נעשה בהסכמת משפחת ר' אך
פגע בכושר זרימת מי הנגר.
המועצה ,בשני החורפים האחרונים ,שאבה את עודפי המים אך י"ע טוען כי עדיין נגרמים לו נזקים ומבקש את עזרת
המועצה מול משפחת ר' להסדרת הניקוז.
מר י"ע העלה טענותיו.
החלטה
חברי המליאה שמעו בקשב רב את טענות התושב כפי שהועלו בפניהם והוחלט כלהלן -
ראש המועצה יפנה בשנית למשפחת ר' ,שכניו של מר י"ע ,לקבלת אישור לבצע תעלת ניקוז בשטחו על מנת לצמצם
את נזקיו מהצפות.
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עדכון מהנדסת המועצה  -עבודות תשתית ושיפוצים וסטטוס תוכניות והיתרים
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
 .1תוכניות בתהליכים:
 .1.1מתחם הנוריות – שלבים אחרונים לקראת אישור התכנית בוועדה המחוזית.
 .1.2מתחם דרך השדות – בהליך תכנון .יוצג שוב למליאת המועצה ויובא לפני הציבור ב.4.1.18
 .1.3שביל השקד – בוועדה המחוזית – פורסם להתנגדויות הציבור.
 .1.4תכנית פיתוח מזרח הכפר – לקראת פרסום להפקדה בפועל לקראת התנגדויות .כוללת מענה לשתי החלקות
ברחוב הצבעונים.
 .1.5סמטת האלון – ניתנה החלטה למתן תוקף לתכנית הדוחה את ההתנגדויות שהוגשו לה ע"י הוועדה
המרחבית לתכנון ולבנייה.
 .1.6שביל היסמין – משיכת התכנית ע"י המועצה המקומית לאור המלצת הוועדה המרחבית על פגיעה בלתי
מידתית בתושבים .התושבים עודכנו במעמד הדיון בהתנגדויות.
 .1.7תב"ע מרכז הכפר ,מועדון הספורט ,בית הכנסת ומוסדות המועצה – בדיון בוועדה המחוזית  -פורסם
להתנגדויות -עד כה הוגשה התנגדות אחת על ידי מספר תושבים
 .1.8הסדרת מרכז וייל על פי תקנים מחייבים – בעייתי מאוד ונמשך כבר שנים ארוכות .מהנדסת המועצה תפעל
לקידום הוצאת היתר בניה כדין.
 .1.9היתר תשתיות – מטופל באופן שוטף מול הוועדה המרחבית לאישור ההיתר.
 .2מתחם הנוריות – שמות לרחובות:
 .2.1מבקשים להטמיע בתוכנית שמות לרחובות.
.2.1.1רחוב אורך ראשי  -רחוב הנורית
.2.1.2רחוב אורך משני ,סמוך לכביש מס'  – 2רחוב הפקאן
 .2.2שבעה רחובות רוחב – מדרום לצפון:
.2.2.1רחוב אגס,
.2.2.2רחוב ארז,
.2.2.3רחוב אשל,
.2.2.4רחוב דולב,
.2.2.5רחוב הדס,
.2.2.6רחוב לבנה,
.2.2.7רחוב שיטה.
 .2.2.8החלטה :מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות מחליטה לקבל את חלופת שמות העצים ולא
חלופת שמות הציפורים שהוצגו על ידי המהנדסת .יש לפעול להטמעת השמות כחוק.
 .2.3הסכם עם משפחת ראובני ברחוב דרך האביב:
.2.3.1מדובר בהסכם ישן מאוד ,למעלה מעשרים שנים (הסכם  ,)'99אשר משום מה לא הגיע לחתימה
ולרישום בטאבו ,זאת לאור כך כי משרד הפנים לא אישור בשעתו את קידום רישום ההפקעה לאור
שינוי היעוד המחייב עריכת תב"ע נקודתית לכך.

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

עמוד  4מתוך 20

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה מן המניין מס' 51
מיום תאריך 05.09.17

.2.3.2מהנדסת המועצה עדכנה כי תפעל להשלמת ההליך בסיוע יועמ"ש לחתימת הסכם מחודש כפי שהוצג
לחברי המועצה.
 .2.4עדכונים בתחום התנועה:
.2.4.1חניון בית וייל ורחוב הנוטע יוגדרו להסדרי חנייה חדשים רק לאחר הרחבתם.
 .2.4.2אישור חברי המועצה את נוסח טופס החניות הנגישות ברחוב הורדים כפי שהוצג להם בישיבה וכפי
שאושר בוועדת התנועה האחרונה.
.2.4.3רחוב החרצית:
 .2.4.3.1וועדת תנועה המליצה להגדיר חד סטרי ממערב למזרח.
 .2.4.3.2מליאת המועצה הפכה את ההחלטה וקבעה כיוון ממזרח למערב.
 .2.4.3.3תושבים באזור בקשו לאמץ את המלצות וועדת התנועה .סרג' קורשיא ואפרת גיארון
הציגו ונמקו את עמדת התושבים.
 .2.4.3.4משטרת ישראל נוטה להשאיר את המצב הדו סטרי עד להשלמת צומת דרך השדות.
 .2.4.3.5החלטות המליאה פה אחד:
 .2.4.3.5.1הסדרי חנייה בחניון וייל וברחוב הנוטע ידחו עד להשלמת סלילתם מחדש
במסגרת פרויקט התשתיות.
 .2.4.3.5.2רחוב החרצית יישאר דו-סטרי עד להשלמת צומת דרך השדות ברחוב
המעפילים .יובא לבדיקה מחודשת לאחר מכן.

פתיחת תב"ר מיזוג אוויר במרכז וייל

אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
 .1מערכות מיזוג האוויר בבית סניור ובחלק הישן של בית וייל אינן מתפקדות כהלכה.
 .2הוזמנו שתי חוו"ד דעת מומחים ושני היועצים ממליצים לחדש את המערכות.
 .3להלן אומדן חידוש המערכות:
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החלטה:
לאחר דיון בחלופות ,מאשרת המליאה פה אחד את ההצעה לתב"ר בסך  ₪ 1,860,000בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – בית וייל.



פעימה שנייה – בית סניור.



המעבר לפעימה שנייה לאחר שביעות רצון מהעבודה בפעימה ראשונה.

 .4עבודות שיקום במבני החינוך
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אורלי ,בשיתוף אבות הבית במוסדות החינוך ,ביצעה פרויקט תחזוקה מעולה ויפה ,ברבע העלויות שהיו מקובלות
בשנים קודמות .אם בשנים הקודמות הסכום היה כ 2-מיליון  ₪עם עובדי קבלן ,זה נעשה עכשיו בסכום נמוך יותר
והאיכות גבוהה יותר .הניהול היה ניהול עצמי של עובדי מועצה וחינוך בשרון ולא של אנשים מבחוץ .בתכנון מרחבי
הלמידה לכיתות א' נעזרנו באדר' ארנון ניר מרשפון ,בהתנדבות .היה מפקח חיצוני ,אבל כל השאר היו קבלנים
קבועים שלנו.
נעשתה עבודה מעולה גם בביה"ס וגם בגנים.
מר עמירם אליאסף:
עמדנו בתקציב?
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אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
אפילו פחות.
מר עמירם אליאסף:
ומה לגבי התקציב של שיפוץ הכיתות?
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
ניצלנו את כל התקציב ,ושיפצנו גם את אולם הספורט במינימום הוצאות.
מר סיון אבנרי:
זה סיבוב מרגש ,מהלוקיישן דרך התכנון והביצוע .הסתובבתי שם השבוע ,וזה שדרוג מדהים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שכדאי לעשות ישיבה לקראת סוף השנה בביה"ס ,כדי שתוכלו להתרשם מרמת התחזוקה הגבוהה בגני
הילדים .אחרי  4שנים המקום נראה כמו חדש וזה יוצא מן הכלל .בינתיים מציע לחברי המועצה לבקר במוסדות
החינוך ולהתרשם בעצמם.
מר עמירם אליאסף:
מה עם הסדקים?
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
הם תוקנו.
מר עמירם אליאסף:
האם זה יחזור וכדאי לעשות חיפוי?
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
עשינו עבודת עומק ,חתכנו את כל הסדקים פנימה ונכנסנו לעומק .כמו כן ,נקיים ישיבה הפקת לקחים עם מנהלי
האחזקה לקראת שיפוצי קיץ .2018
מליאת המועצה מוקירה את פעילות שיפוצי הקיץ  2017ומברכת על דרך ביצועם בשיתוף מחלקת הנדסה ואבות
הבית של בית הספר וגני הילדים.
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סגירת תב"רים אשר הפעילות בהם הסתיימה:
גזברית המועצה מבקשת אישור המליאה לסגירת שני תב"רים
הקצאה

ייעוד

הוצאה

ייתרה

הורדת השרתים לחדר ישיבות ₪ 67,606 ₪ 137,394 ₪ 205,000
מערכת LPR

₪ 79,448 ₪ 820,552 ₪ 900,000

ייתרה להחזרה לקרן

₪ 147,054

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מערכות  LPRלרחובות :דרך השדות ,הוורדים והשקד יתוקצבו בנפרד.
החלטה
מאשרים פה אחד את סגירת שני התב"רים והחזרת היתרות לקרן פיתוח.

עדכון חוק העזר שילוט
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
מציגה את חוק העזר עם התיקון המתבקש.

עו"ד דני שווץ-יועמ"ש:
זה חוק עזר חדש ,את מבטלת את הישן או מתקנת?
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
אני מעדכנת את הישן .הכנסנו לו את העדכונים עצמם ,סימנו גם לחברי המועצה את השינויים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מאחר והיועץ המשפטי הגיע קצת באיחור ,אני מבקש ממנו לשלוח את הנוסח הסופי לחברי המועצה.
עו"ד דני שווץ-יועמ"ש:
אני רואה שחוק עזר כפר שמריהו בסעיף  21בטל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משרד המשפטים נוטה לעשות טלאי על טלאי ,אם תצליח לבטל חוק אחד ולהכניס חדש אני אשמח מאוד.
אנחנו אישרנו את העדכון ,נא להפוך אותו לחוק עזר רלוונטי.
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עו"ד דני שווץ-יועמ"ש:
למען הפרוטוקול ,אנחנו מאשרים את חוק העזר כפר שמריהו שילוט התשע"ז  ,2017זה חוק עזר חדש ולא תיקון של
חוק העזר ,ואת התוספת שהיא התעריפים שמצורפים אליו.
מר אייל זילברסון:
חבל שאין התייחסות לשילוט של המתווכים ,של בתים למכירה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד את התיקון המוצע לחוק העזר לשילוט .היועמ"ש יפעל לפרסום על פי דין.
עדכון המהנדסת על פיתוח תשתיות
 .1אנו לקראת סיום פיתוח התשתיות ברחובות הצבעונים והתמר.
 .2בכוונתנו להתחיל כבר בתחילת חודש נובמבר  2017הנחת שני קווים מאספים לביוב לאורך כביש מס' :2
 .2.1קו דרום מערבי – מרחוב המעפילים עד לרחוב הזית
 .2.2קו צפון מערבי – מרחוב דרך האביב עד לשביל התפוזים.
 .3בד בבד התקשרנו עם חברת אשטרום-ורד ,בתאום נתיבי ישראל ,להשלמת צומת רחוב המעפילים ,דרך השדות
ושביל השקד ,לרבות תשתיות זורמות.
מליאת המועצה רושמת לפניה את עדכון מהנדסת המועצה לעניין המשך עבודות התשתית.

אישור תבחינים לתמיכות
רו"ח יעל לוי – גזברית
מועצת הרשות מתבקשת לאשר את התבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת .2018
המדובר בתבחינים שאושרו בשנת כספים הקודמת .2015 ,אין שינוי בתבחינים למעט דרישה כי דו"ח הכספים
המבוקר ומאזני הבוחן של דו"חות כספיים לא מבוקרים (כמפורט ברשימת המסמכים המצורפים לבקשה להקצבה),
הינם לשנים .2017 - 2016
מידי שנה נדרשת המועצה לשוב ולאשר את התבחינים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי .מצורף בזה אישור היועץ
המשפטי.
לאור האמור ,מתבקשת מועצת העיר לאשר התבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת  2018המוצגים לחברי
המליאה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לתמיכה ,כפי שהוצגו על ידי הגזברית.
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אישור נוסף לתקנון חברת חינוך בשרון בע"מ
רו"ח יעל לוי -גזברית:
אישרנו את התקנון הזה פעמיים במליאה ,משרד הפנים אישר אותו בשינויים קלים .אנחנו מתבקשים לאשר את
הנוסח הסופי לפי משרד הפנים.
הנוסח נשלח מראש ומוצג לחברי המועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השם של החברה הוא חינוך בשרון בע"מ.
החלטה
מאשרים פה אחד הנוסח הסופי של תקנון חברת חינוך בשרון בע"מ.

מערכת החינוך תשע"ח
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 .1קדם יסודי  -שלושה גני ילדים ,פעוטון פרטי וצהרון רב גילאי:
 .1.1גן רימון ,בניהול כרמלה זביב –  31תלמידים
 .1.2גן תאנה ,בניהול ענת ציוני –  28תלמידים
 .1.3גן גפן ,בניהול אפרת בן-סימון –  32תלמידים
 .1.4גן אור – שתי כיתות גן (זית וחיטה) לבני שנה וחצי עד שלוש
 .1.5צהרון בגן תמר.
 .2בית הספר היסודי המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
 .2.1מנהלת – מיכל גוטליב-פרידור
 .2.2סגנית מנהלת – שירי אביב
 .2.3יועצת חינוכית – דניאל דוידויץ
 .2.4בשנת הלימודים תשע"ח  352תלמידים ,ב 13-כיתות אם
 .2.5התפלגות התלמידים:
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 .3על-יסודי
 .3.1בחינוך העל יסודי השנה כ 90-ילדים מכפר שמריהו בבית חינוך משותף חוף השרון – הרוב בחט"ב.
 .3.2מספר הלומדים בתיכון הפרטי רועי קריב בת"א גדל מאוד.
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 .4צופי  -שבט ני"ר
 .4.1שבט ניר עבר מחנה קיץ מוצלח מאוד ,ועכשיו הוא עובר את התחלופה של כל ההנהגה :הדס בן אהרון
תוחלף ע"י ענת ובועז ציוני ,יעל חסון הוחלפה ע"י עידית אלכסנדרוביץ .סיון גולן תסיים ויש שתי מחליפות,
עדיין לא פגשתי אותן.
 .4.2הפעולה הראשונה תתחיל ביום שישי ,והפעולה השנייה בטקס ,ב 16-בספטמבר בה אעניק תעודות הוקרה
למי שנשא באחריות בשנים האחרונות .אשמח אם תגיעו.
 .4.3הדס בן-אהרון ויעל חסון עשו עבודה מעולה בהתנדבות ותרומתן רבה.
מר סיון אבנרי:
בנושא הטיפול המשלים בנוער ,אנחנו אחרי ישיבה קשה בבוקר בנושא הפעלת רכז נוער.
אניק ביקשה לסיים את תפקידה בוועדת הנוער המשותפת עם רשפון והחליפה אותה הבוקר שיר בלושטיין.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה שנאשר אותה כחברת וועדת חינוך .יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד את צירופה של שיר בלושטיין כחברת וועדת חינוך.
גב' אניק זבליק:
שיר היא תרומה נהדרת לקהילה.
מר סיון אבנרי:
גייסנו לפני חודשיים רכז נוער חדש ,בחור בשם אורי .הבוקר הייתה לנו ישיבה של וועדת נוער ,שהתנהלה לא טוב.
אנחנו כרגע בסיטואציה שאורי צריך תוך יומיים לחזור עם תשובה האם הוא ממשיך איתנו .אני כבר כמה שבועות
מנהל עם אורי איזשהו תהליך שנראה לי מאוד נכון ומוצלח ,הבוקר הוא קצת עלה על שרטון .בכלל יש לי סימני
שאלה לגבי הפעילות בוועדת הנוער ,לגבי המבנה שלה ואיך שזה מתנהל .לא פשוט לנו עם חלק מהשותפות שלנו
מרשפון ,ובכלל עם השותפות הזו.
אורי התחיל להתניע שני דברים .אחד ,הוא עבד על התקשורת עם בני הנוער ולהתחיל להכיר ,בעיקר כיתות ו'-ז',
יותר קשה להגיע לכיתות ח' .הוא השקיע בפעילות נוער שוטפת בקיץ בכל מיני פרויקטים ,דברים נחמדים כדרך
לתקשר עם הילדים ולהתחבר אליהם .אנחנו מתקשים לבנות את תוכנית הפעילות לשנה הבאה ,אורי מאוד מתקשה
בזה .בתור התחלה נצטרך להחליט אם אנחנו ממשיכים עם אורי ,ובהתאם איך ממשיכים.
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עדכון על פעילות המועצה מיום  25.06.2017ועד 05.09.2017
 .1להלן עדכונים על אירועים מרכזיים מאז הישיבה הקודמת
 20 – 09 .1.1ביולי  – 2017צופים – מחנה קיץ:
.1.1.1שבט ני"ר לקח חלק במחנה הקיץ של הנהגת צוק
.1.1.2היה מספר שיא של משתתפים.
.1.1.3נלקחו רוב המקומות הראשונים בדרוג המחנה לעיצוב ולהתנהלות
 20 - 02 .1.2ביולי  - 2017בית הספר של החופש הגדול (גן חובה – כתה ג'):
 .1.2.1גם השנה לקחנו חלק ביוזמה.
 .1.2.2הוספנו על חשבון ההורים את כיתות גן חובה.
 .1.2.3היה מוצלח.
 05 – 03 .1.3ביולי  – 2017הסמכת מתנדבים ליחידת חילוץ והצלה:
 .1.3.1במסגרת היוזמה לריענון והרחבת השורות נערך גיוס נוסף.
 .1.3.2במתנדבים החדשים הוכשרו בפיקוד העורף והוסמכו כנדרש.
 .1.4חילופי מפקדים בכוחות הביטחון:
 .1.4.1משטרת ישראל –  16באוגוסט – 2017החלפת מפקד מרחב ירקון :תנ"צ דניאל לוי החליף את תנ"צ
יהודה דהן.
 .1.4.2פקע"ר  17-באוגוסט  – 2017חילופי מפקד מחוז :אל"ם לירון דונל החליפה את אל"ם אמיר אולו.
מליאת המועצה רושמת לפניה את העדכון.

שונות
 .1אגודת המים – יחסי גומלין עם המועצה – ראש המועצה
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו שותפה באגודת המים .אני מיצג את המועצה בהנהלת האגודה .לצערי יש
לי תחושה שאין שקיפות מספקת בין הנהלת האגודה למועצה.
 .1.2האגודה צברה סכומי כסף גדולים לאורך השנים .מאחר ולפי תקנון האגודה הכסף לא נועד לחלוקה
לשותפים ,יש למצוא כל דרך אפשרית וחוקית ,שהכסף הזה יושקע במיזמים למען הקהילה.
 .1.3בשבוע הקרוב תיערך אספה כללית בה אפרוש בפני החברים את עמדתי.
 .1.4אני מציע שנזמן ישיבה משותפת של הוועדה המנהל את אגודת המים עם מליאת המועצה לגיבוש דרכים
לשת"פ.
 .1.5תזומן ישיבה משותפת של מליאת המועצה עם הוועד המנהל של אגודת המים
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 .2רכז הדרכה סביבתי – מר סיון אבנרי:
 .2.1במסגרת השותפות שלנו באיגוד ערים לאיכות הסביבה נהנינו גם משירות חינוך סביבתי ,אשר טרם רבות
להרחבת הידע.
 .2.2בשנה החולפת האיגוד לקח על עצמו להמשיך לחנך בלא עלות .השנה ,בכדי להמשיך ,צריך להעמיד לכך
תקציב לא גדול אך התועלת רבה .מדובר על חינוך לקיימות בבית הספר היסודי ,בגני הילדים ובצופים.
 .2.3מבקש לאשר תקציב של  20,000ש"ח לשנת הלימודים תשע"ח – שליש ב 2017-ושני שלישים ב.2018-
 .2.4מאשרים תקצוב  1/3( ₪ 20,000ב 2017-ו 2/3-ב )2018-עבור מדריך קיימות למערכת החינוך לתשע"ח
 .3פריסת סיבים אופטיים כחלק מפרויקט התשתיות – מר עמירם אליאסף:
 .3.1חברות תקשורת מניחות סיבים ברחובות הערים בין אם לשימוש מידי ובין אם לשימוש בעתיד.
 .3.2בעבר דברנו על כך אך אף חברה לא ראתה כאן פוטנציאל כלכלי ,כנראה בגלל פיזור הבתים.
 .3.3מבקש לוודא שבמסגרת עבודות התשתית מונחים צינורות עיורים להולכת קווי תקשורת בעתיד.
 .3.4מהנדסת המועצה תוודא כי בתשתיות החדשות תוכן הכנה להטמנת צינורות לחיבור עתידי לצרכי
תקשורת.
 .4הכללת הוראות חיפוי גדרות כחלק מהוראות התב"ע – מר עמירם אליאסף:
 .4.1נחשף לכך שבעלי בתים מקימים גדרות בין חצרות ואינם דואגים לחיפוי ראוי בצד שאינו נראה מחצרם.
 .4.2מבקש ממהנדסת המועצה לוודא שהנושא מגובה בתב"ע .החיפוי בצד האחר חייב להיות לפחות כמו בצד
הנראה ליזם.
 .4.3כמו כן מבקש לבחון מחדש גובה גדרות חזית .מציע כי למי שמקים חומה בחזית תהייה חובה לנסיגה של
 70ס"מ לאדנית.
 .4.4מהנדסת המועצה תבדוק ותוודא כי חלה חובה לחפות חומה בין חצרות ,משני צדייה באיכות וברמה
נאותה .כמו כן ,הערה זו תוכנס במסגרת הנחיות מרחביות שיוצגו ויאושרו על ידי חברי המועצה עם סיום
גיבושן.
 .5סיון אבנרי – מסיבות רועשות:
ביום שבת שוב הייתה מסיבה ברחוב הקוצר למטה .האם יש עדכון בנושא הזה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפי מיטב ידיעתי ,במעמד האירוע נעצרו חמישה אנשים ,הוחרם הציוד והוגשה תלונה במשטרה על קיום אירוע
ללא רישיון עסק.
מר סיון אבנרי:
זה מול מארגני המסיבה ולא מול השוכרים של הבית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
השוכר הוא בין העצורים .האינפורמציה שקיבלתי מהמשטרה מאוד מוגבלת.
למיטב ידיעתי קיים חשד כי גובים כסף ומוכרים אלכוהול לילדים.
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מר סיון אבנרי:
אני נסעתי ביום שבת ב 19:30-עם הבנות באוטו ,ואני פוגש בגן השעשועים ילדות שיכורות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המשטרה פיזרה את המסיבה ,ואז עשרות בני נוער יצאו מתוך המסיבה והתחילו להתפזר בין גן הנוטע לבין דרך
האביב .סרג' נשאר שם ביחד עם נציגים מהמשטרה כדי לוודא שלא עושים וונדליזם .לא היה וונדליזם אבל
השאירו הרבה לכלוך .למיטב ידיעתי השוכר כבר לא שוכר את המקום.
 .6סיון אבנרי – צמתים מוגבהים:
העליתי את זה בעבר ,דנו קצת היום בנושא פיתוח ותכנון .אני רוצה לקדם את הנושא של צמתים מוגבהים ,ואני
שואל איפה ומתי עושים את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
שב בבקשה עם אורלי ויועצת התנועה שלנו.
מר עמירם אליאסף:
למה אתה רוצה לקדם את זה?
מר סיון אבנרי:
משום שאנשים נוסעים פה מהר מאוד ,ויש צמתים מסוכנים.
מר עמירם אליאסף:
ההגבהה תעצור אותם?
מר סיון אבנרי:
בוודאי .עשו דבר כזה בשכונת לב הפארק ברעננה.
 .7סיון אבנרי – קידום בינוי בית הספר החדש:
נקודה אחרונה ,בהמשך לשיחתנו בנוגע לשנת הבחירות ,אני הייתי רוצה לקדם את בינוי בית הספר החדש .איך
ומתי אפשר לעשות את זה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מתכוון להביא את זה לתוכנית העבודה של  ,2018ואני יודע שיהיה מאבק.
מר סיון אבנרי:
אני רוצה לדבר על התכנון .האם זה יעלה במליאה הבאה לדיון שוב?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם יש לך השגות לגבי התכנון זה משהו אחר ,כי יש כבר תוכנית שהוגשה ואושרה בוועדה המקומית חוף השרון.
זה אומר שצריך לשנות תוכניות ,ואני לא מפחד מזה כי לא יצאנו לביצוע.
אורלי כהן-מואס  -מהנדסת:
צריך בקשה להיתר שינויים.
מר סיון אבנרי:
מתי אפשר לדון בזה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם יש לך אמירה בעניין הזה ,אני מציע לך לשבת על התוכניות ולעשות סקיצה ולבדוק כמה קרקע פנויה נשארת.
כי אנחנו עשינו את העבודה הזו ובדקנו ,וראינו שאם עושים  18כיתות במבנה של קומה אחת לא נשארים
מגרשים ,וזה בסדר גמור .מבחינתי אני פתוח לתכנון .גם מיכל גוטליב מדברת על פתיחת המרחב ,ואני גם בעד
זה .תבדקו את זה .לדעתי יש יתרון גדול למרחבים ,לא חשוב אם יושבים בקומה ראשונה או שנייה ,אבל חשוב
שכשאתה יוצא החוצה יש לך מרחב פתוח וגדול ,זו דעתי.
גב' אניק זבליק:
אני מסכימה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לכן אני מציע לבדוק את זה ,תעשה סקיצה ותבדוק כמה מקום נשאר .אתה יכול לשבת עם מיכל אם אתה רוצה.
על רקע הדיון שלנו והלחץ של תקציבי משרד החינוך ,לדעתי אסור לדחות את זה אפילו בחצי שנה נוספת .נביא
את זה לדיון.
תודה רבה לכולם.
 .8ישיבת מליאה הבאה 03 :באוקטובר 20:00 ,2017
* * * הישיבה נעולה * * *
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ריכוז החלטות מהדיון:

אישור פרוטוקולים מישיבות מס'  49מיום 25.6.2017
וישיבה מס'  50מיום 1.8.2017
החלטה
מאשרים פרוטוקול מישיבה מס'  49מיום .25.6.17
מאשרים פרוטוקול מישיבה מס'  50מיום .1.8.17
בקשת תושב להעלות טענותיו לפני חברי המליאה
החלטה
חברי המליאה שמעו בקשב רב את טענות התושב כפי שהועלו בפניהם והוחלט כלהלן -
ראש המועצה יפנה בשנית למשפחת ר' ,שכניו של מר י"ע ,לקבלת אישור לבצע תעלת ניקוז בשטחו על מנת לצמצם
את נזקיו מהצפות.

עדכון מהנדסת המועצה  -עבודות תשתית ושיפוצים וסטטוס תוכניות והיתרים
החלטה :מליאת המועצה בשבתה כוועדת שמות מחליטה לקבל את הצעת המהנדסת .יש לפעול להטמעת השמות
כחוק.
החלטות המליאה פה אחד:
הסדרי חנייה בחניון וייל וברחוב הנוטע ידחו עד להשלמת סלילתם מחדש.
רחוב החרצית יישאר דו-סטרי עד להשלמת צומת דרך השדות ברחוב המעפילים .יובא
לבדיקה מחודשת לאחר מכן.
פתיחת תב"ר מיזוג אוויר במרכז וייל
החלטה:
לאחר דיון בחלופות ,מאשרת המליאה פה אחד את ההצעה לתב"ר בסך  ₪ 1,860,000בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – בית וייל.



פעימה שנייה – בית סניור.



המעבר לפעימה שנייה לאחר שביעות רצון מהעבודה בפעימה ראשונה.
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עבודות שיקום במבני החינוך
החלטה
מליאת המועצה מוקירה את פעילות שיפוצי הקיץ  2017ומברכת על דרך ביצועם בשיתוף מחלקת הנדסה ואבות
הבית של בית הספר וגני הילדים.
סגירת תב"רים אשר הפעילות בהם הסתיימה:
החלטה
מאשרים פה אחד את סגירת שני התב"רים והחזרת היתרות לקרן פיתוח.
עדכון חוק העזר שילוט
החלטה
מאשרים פה אחד את התיקון המוצע לחוק העזר לשילוט .היועמ"ש יפעל לפרסום על פי דין.

עדכון המהנדסת על פיתוח תשתיות
מליאת המועצה רושמת לפניה את עדכון מהנדסת המועצה לעניין המשך עבודות התשתית.
אישור תבחינים לתמיכות
החלטה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים לתמיכה ,כפי שהוצגו על ידי הגזברית.
אישור נוסף לתקנון חברת חינוך בשרון בע"מ
החלטה
מאשרים פה אחד הנוסח הסופי של תקנון חברת חינוך בשרון בע"מ.
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מערכת החינוך תשע"ח
החלטה
מליאת המועצה רושמת לפניה סקירה ודווח בנושא מערכת החינוך תשע"ח.
מאשרים פה אחד את צירופה של שיר בלושטיין כחברת וועדת חינוך.
עדכון על פעילות המועצה מיום  25.06.2017ועד 05.09.2017

מליאת המועצה רושמת לפניה את העדכון באירועים מרכזיים שאירעו - :
 20 – 09 ביולי  – 2017צופים – מחנה קיץ;
 20 - 02 ביולי  - 2017בית הספר של החופש הגדול (גן חובה – כתה ג');
 05 – 03 ביולי  – 2017הסמכת מתנדבים ליחידת חילוץ והצלה;
 חילופי מפקדים בכוחות הביטחון;

שונות
 .9אגודת המים – יחסי גומלין עם המועצה – ראש המועצה
תזומן ישיבה משותפת של מליאת המועצה עם הוועד המנהל של אגודת המים
 .10רכז הדרכה סביבתי – מר סיון אבנרי:
מאשרים תקצוב  1/3( ₪ 20,000ב 2017-ו 3/2-ב )2018-עבור מדריך קיימות למערכת החינוך לתשע"ח
 .11פריסת סיבים אופטיים כחלק מפרויקט התשתיות – מר עמירם אליאסף:
מהנדסת המועצה תוודא כי בתשתיות החדשות מונחים צינורות לחיבור עתידי לצרכי תקשורת
 .12הכללת הוראות חיפוי גדרות כחלק מהוראות התב"ע – מר עמירם אליאסף:
מהנדסת המועצה תבדוק ותוודא כי חלה חובה לחפות חומה בין חצרות ,משני צדייה באיכות וברמה
נאותה.
שונות


סיון אבנרי – מסיבות רועשות;



סיון אבנרי – צמתים מוגבהים;



סיון אבנרי – קידום בינוי בית הספר החדש;

ישיבת מליאה הבאה 03 :באוקטובר 20:00 ,2017
*** ***
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