פרוטוקול
מישיבת מליאת מועצה מס' 49
ישיבה מן המניין
אשר התקיימה ביום א' –  ,25.06.2017שעה 08.00
א' תמוז תשע"ז
בחדר דיונים ע"ש רכטר  -בבית לוין

רשמה :שוש בלו

השתתפו חברי המליאה:
דרור אלוני

ראש המועצה  -היו"ר

סיגל זוז
אניק זבליק
עמירם אליאסף
שי רז
אייל זילברסון
סיון אבנרי

סגנית ומ"מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:
יעל לוי
אורלי כהן מואס
עו"ד דני שווץ

גזברית ומזכירת המועצה
מהנדסת
יועץ משפטי

***
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על סדר היום:
 אישור פרוטוקול מישיבה מס'  47מיום .06.06.2017
 הסדרת חנייה בחניון וויל בהתאם לפרוטוקול וועדת התנועה.
 עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2017ועד .25.06.2017
 שונות.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני פותח את ישיבת מליאת המועצה מס'  ,49ישיבה מן המניין.

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  47מיום 06.06.2017

יעל לוי -גזברית:
השינויים של אניק ועמירם הוטמעו .אייל ,עברתי על מה ששלחת לעומת הפרוטוקול,
אייל זילברסון:
אני אשלח את זה שוב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש מתנגדים לאישור הפרוטוקול?
החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  47מיום .06.06.2017

הסדרת חנייה בחניון וויל בהתאם לפרוטוקול וועדת התנועה

דרור אלוני  -ראש המועצה:
קיימנו ישיבת וועדת תנועה .שני נושאים שביקשתי להביא לדיון משום שיש להם השלכה יותר רחבה.
הראשון הוא רחוב החרצית ,הוא בין רחוב דרך השדות לרחוב הזורע .לפני כ 10-שנים ביצענו תב"ע
המרחיבה את הרחוב .בצד הדרומי בנו בתים חדשים וביצענו הפקעה ,הצד הצפוני שייך לשגרירות ארה"ב.
היו דיונים עם השגרירות כדי לשנות את השימוש מקאנטרי קלאב למגורים וזה לא הגיע לכלל מימוש.
נצטרך להתניע את זה מחדש עם השגריר החדש והצוות החדש .בינתיים הרחוב צר בכדי לאפשר תנועה דו
סטרית רצופה ,והשארנו את זה ככה כאשר יש בעיות .מאחר ואנחנו לא רואים שזה ייפתר בשנתיים-שלוש
הקרובות הצענו להגדיר את הרחוב הזה כחד סטרי על פי תקן ,והיה דיון האם להגדיר אותו ממזרח למערב
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או ממערב למז רח .המלצת וועדת התנועה להגדיר אותו ממערב למזרח ,משום שרחוב דרך השדות נסגר ב-
 , 20:00ואנשים שנכנסים מרחוב הזורע ורוצים להגיע לביתם בדרך השדות יצטרכו לנסוע על לתלמים
ולחזור אם הכיוון של החרצית יהיה ממזרח למערב .יש שיקולים לכאן ולכאן ,ובכל מקרה מדובר בתוספת
נס יעה של עוד כשתי דקות .יש גם הצעה להשאיר את הרחוב כמו שהוא .מי רוצה להתייחס?
סיגל זוז:
גרתי בשעתו בזורע והשתמשתי ברחוב הזה ממזרח למערב ואני רוצה להסביר למה זה חשוב .בכל מצב שבו
נמצאים בתוך הכפר ורוצים לחזור לרח' הזורע ,האפשרות היחידה היא לחזור דרך החרצית או לצאת
למעפילים עם כל מה שכרוך בתנועה שם .לכן אני חושבת שזה רחוב שמספק שירות משמעותי לאנשים
שנעים בתוך הכפר וצריכים לחזור בחזרה ,וזה במהלך כל היום .מאידך יש את האנשים שרוצים לנסוע
בכיוון ההפוך ,והבעיה מבחינתם היא בלילה ,כאשר חלק מהזמן האנשים ישנים ולא זקוקים לכך .בזמן
שהם נוסעים הם יצטרכו לעשות סיבוב ,כמו שאני צריכה לעשות כשאני יוצאת מהמועצה .אבל מעולם לא
עלה בדעתי שצריך לשנות כיוון של רחובות חד סטריים .לדעתי הרווח של התושבים שגרים בקטע הדרומי
של דרך השדות הוא שולי ביחד לרווח של שאר האנשים בכל שעות היום.
אייל זילברסון:
גם מי שרוצה להגיע לבית הכנסת מהאזור ההוא ,זו הדרך היחידה להגיע.
אם היום המגמה היא להוריד את השומרים בלילה ולהציב במקומם מצלמות ,למה לא לשים בדרך השדות
מחסום  LPRשפותר את הבעיה? דבר שני עוד מעט תהיה שכונה חדשה עם מעגל התנועה ,לא יוכלו לנתק
אות ו מהכפר .ציר השדות סגור היום ,ואני חושב שצריך לפתוח אותו וזה פותר את הבעיה של כולם.
סיגל זוז:
זה תומך בכך שהמסלול צריך להיות ממזרח למערב.
אייל זילברסון:
דבר נוסף ,אני חושב שצריך להשתדל ולהפוך את כל הרחובות של הכפר לחד סטריים איפה שאפשר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מסכים.
אייל זילברסון:
אני מסכים עם סיגל שהתנועה צריכה להיות ממזרח למערב ,זו גם הדרך לבית הכנסת.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה רעיון טוב להציב שם .LPR
עמירם אליאסף:
אפשר לקיים על כך דיון בוועדת ביטחון.
אייל זילברסון:
בתור תושב שגר באזור הזה ,הנעילה של המחסום היא מעולה כי זה הוריד את התנועה באופן משמעותי.
מצד שני זה משרת את כל הכפר.
סיון אבנרי:
בהמשך לדברים של סיגל ,אני חושב שתנועה ממזרח למערב משרתת שתי גזרות עיקריות -הקטע הצפוני של
דרך הגנים וצפונה ,לדוגמה בית הכנסת ,ואת הקטע הצפוני בין החרצית לקרן היסוד של רחוב הזורע .בעיקר
בשתי סיטואציות ,מי שמגיע דרומה מדרך השדות ולא רוצה לצאת למעפילים ,כאשר התנועה למעפילים
בבוקר היא מאוד בעייתית .רחוב החורש מעט נרגע ,אבל בשעות הבוקר ובעיקר בשישי בצהריים למי שחוזר
מצפון הכפר או מרשפון ,התנועה על החורש מאוד בעייתית .אני חושב שהשיקול הזה גובר ,אל מול הכניסה
ממערב למזרח .האם ניתן לעשות פיצול לפי שעות? שהחל מ 20:00-התנועה תתהפך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו בעיה ,לדעתי צריך לקבוע סטנדרט ולאכוף אותו עד כמה שניתן.
עמירם אליאסף:
אם מחליטים שהרחוב יהיה חד סטרי אני מצטרף לסיגל ,הנהגים יתרגלו לסיבוב.
אני מציע להשאיר את הרחוב דו סטרי ולחכות להרחבה.
שי רז:
הרחוב חייב להיות חד סטרי ואני מצטרף לסיגל ,ממזרח למערב.
אניק זבליק:
אני מעדיפה שהרחוב יישאר דו סטרי גם אם קצת קשה להתנהל בתוכו .אני מתייחסת לזה קצת בתור דרך
מילוט .במידה ואין ברירה וחייבים להפוך את הרחוב לדו סטרי אני מסכימה עם סיגל.
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אייל זילברסון:
אנחנו נתקלים הרבה בכפר שצובעים את המדרכות באדום-לבן ,דווקא בקטע המסוכן שם אין אדום-לבן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 12מטרים מצומת אסור לחנות בכלל ולא צריך לסמן אדום-לבן.
אייל זילברסון:
אבל אם יש עבירות אז צריך לסמן באדום-לבן.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני נגד צביעת מדרכות באופן עקרוני .אני מסתכל על רחוב החבצלת פינת הקוצר ,שיש שם הרבה אירועים
והדיירים חונים בתוך הצומת.
אנחנו נעדכן את וועדת התנועה ברוח הדברים שסוכמו כרגע ,נהפוך את רחוב החרצית לחד סטרי ממזרח
למערב.
החלטה
מחליטים פה אחד להפוך את רחוב החרצית לרחוב חד סטרי ,כהצעת סיגן זוז ,כשכיוון התנועה יהיה
ממזרח למערב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נושא שני ,רחוב הנוטע ובית וייל .בתוכנית השיפוצים הרב-שנתית ,החלטנו להרחיב את חניון בית וייל
ולהוסיף מקומות חנייה ברחוב הנוטע בניצב לרחוב .יש שם עומס חנייה גדול גם בזמן שיש אירועים אבל
גם בשגרה .חשבנו שנכון שיהיה כחול-לבן ברחוב הנוטע בין הזורע לבין החורש ,ובמתחם בית וייל אחרי
שישופץ.
עמירם אליאסף:
למה לא עכשיו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר להתחיל את זה ב.1.9-
אניק זבליק:
אני בעד.
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אייל זילברסון:
לדעתי צריך להבדיל בין שני דברים .אני בעד לצבוע את רחוב הנוטע בכחול-לבן ,יש תושבים שגרים שם
וזקוקים למקומות החניה .לגבי החניון בבית וייל ,יש את הקטע שמשמש ביום את התושבים שלנו ואת
תושבי רשפון שמגיעים לכמה דקות כדי להוריד את הילד בחוג ,וזו לא הבעיה שלנו .הבעיה היא השירות
שאנחנו נותנים לחניה ממושכת וצריך לראות איך מטפלים בזה ,ואני לא בטוח שאפשר לטפל בזה .ויש גם
את האנשים שמגיעים לקונצרטים ,ונכון שיש מקומות שבהם משלמים חניה אבל אני לא חושב שאנחנו
צריכים לעשות את זה ,ההכנסה למועצה לא תהיה כל כך גדולה.
אניק זבליק:
אבל אפשר להפעיל פנגו ולשלם חניה.
אייל זילברסון:
בשביל לחסוך את הכסף אנשים יחנו ברחובות ליד ,ובכפר לא חסרים מקומות חניה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כשיש אירוע אין מקומות חניה בבית וייל ,אם כתוצאה מכך נוכל להסדיר את החניון וגם להכניס קצת כסף
שיאפשר לנו לבצע הסדרה ,נוכל למשל להביא פקח שיכוון את התנועה מהכסף הזה.
סיגל זוז:
מה יעשו עובדי מרכז וייל?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עובדי מועצה יקבלו אישור לחנות ,אבל אני אומר גם לעובדים שלנו לחנות מאחור ולא בחזית.
סיגל זוז:
אני לא יודעת אם זה מקובל ,אולי לתת חמש דקות ראשונות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין לנו דרך לדעת .אפשר לתת הנחייה שהפנגו יתחיל לחייב רק אחרי  30דקות או זמן אחר שנקבע.

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

עמוד  7מתוך 28

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 00
מיום תאריך

סיגל זוז:
לדעתי זה מה שצריך לעשות ,ולפרסם את זה ולהסביר את ההיגיון -שזה מיועד להורים שרוצים להוריד
ילדים לחוגים וכדומה.
החלטה
מאשרים פה אחד סימון חניה בכחול-לבן ברחוב הנוטע במקטע שבין הזורע לחורש ,וכן סימון חניון בית
וייל כאשר הדקות ראשונות של חניה יהיו בחינם.
שי רז:
אני רוצה להעלות נושא שעולה לעיתים ולא מטופל -הצמתים המסוכנים בחבצלת והקוצר ,והקוצר והחורש
שאין סימון אדום-לבן ,וחונים על הצומת .אני מבקש לטפל בזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו לא וועדת התנועה אלא הפיקוח .ברחוב הקוצר והחורש יש מספר דיירים שמחנים בצומת ,ביקשתי לפני
 10ימים שבמשך שבועיים יתנו התראות על כל רכב ואחרי שבועיים יתחילו לבצע אכיפה.
שי רז:
אם זה ייפתר אז בסדר ,ואם לא אז צריך לצבוע באדום-לבן ,אין ברירה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
החוק בעניין ברור ,ברחובות החדשים יהיה עוול גדול מאוד לצבוע באדום-לבן.
עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2017ועד 25.06.2017
 יום ספורט ואירוע פתיחת מתחם הפנאי;
 תצוגת אופנה;
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יום ספורט בקהילה ופתיחת מתחם הפנאי היה אירוע מאוד יפה .אני יצאתי בתחושה שלא הגיעו מספיק
אנשים לאירוע ,וציפיתי שיגיעו יותר אנשים .זה לא עובד ,לא ביום הספורט ולא בתצוגת האופנה.
אניק זבליק:
ביום הספורט המתחם היה מאוד גדול ואנשים הלכו גם לבריכה.
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עמירם אליאסף:
לדעתי היו הרבה אנשים ביום הספורט.
אניק זבליק:
אני חושבת שאנחנו מפספסים קצת בשיווק של האירועים שלנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
להערכתי באירוע פתיחת מתחם הפנאי היו כ 300-אנשים ,בתצוגת האופנה כ 450-אנשים .בישוב שיש בו
 2,500תושבים אני מצפה שיגיעו יותר.
אניק זבליק:
אם יש תהליך הפקת לקחים מסוים ,אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו משווקים את עצמנו אחרת .אנחנו
תמיד משווקים את האירועים הקהילתיים אותו דבר ,וצריך לבדוק מה עושים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לך רעיונות?
אניק זבליק:
לא ,אני לא מומחית בתחום וצריך לבדוק את זה.
סיגל זוז:
אני מסכימה ,הנושא הזה עולה כל הזמן בוועדת תרבות וקהילה אבל לא הצלחנו לפצח את זה .ניסינו להיעזר
באנשים שעוסקים בתחומים רלוונטיים ,ולא עלינו על רעיון יותר טוב .אולי צריך יועץ ,אנחנו לא יודעים
לעשות את זה.
לא הייתי באירוע של הספורט ,לצערי ,אבל כן הייתי בתצוגת האופנה ואני חושבת שהנוכחות הייתה מאוד
יפה .אני לא חושבת שכל אירוע צריך להגיע לכולם ,וזה מאוד יפה שכ 200-אנשים מכפר שמריהו הגיעו
לתצוגת הא ופנה .לצורך העניין חשוב לציין שההצלחה הגדולה ביותר לתצוגת האופנה היא שהבאנו קהלים
שמאוד קשה להביא אותם ,נערות צעירות ונשים כאחת .הן התפנו ,הגיעו ,וזה היה מקסים .אם נצליח
להביא לכל נושא אנשים אחרים -בעיניי זו ההצלחה הכי גדולה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
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שני האירועים היו מוצלחים וזכו לשבחים .אחד הדברים היפים בתצוגת האופנה היה נושא ההתגייסות של
העמותה .הייתה על כך גם ביקורת ,אבל אני חושב שעבור ישוב כמו כפר שמריהו שמסוגל להעמיד כ400-
כרטיסים שהם תרומה עבור משפחות של ילדים עם סרטן זה מאוד משמעותי.
סיגל זוז:
אני חושבת שזה גם היה חלק מהרעיון של אירועי ה ,80-שכפר שמריהו נותן.
שי רז:
על מה הייתה הביקורת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
למה עירבנו בזה עמותה חיצונית.
אייל זילברסון:
הבנתי ש אמרו שבמקום כרטיסי כניסה יכלו למכור את האוכל ולתרום את הכסף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היה מאורגן למופת וכולם יצאו מזה נשכרים .כי שעומד בראש הקהילה יש לי תחושה שאני לא מצליח להגיע
לאוכלוסייה גדולה שיש לי איתם שיח יומיומי ,ואני לא מצליח להביא אותם .מדובר באנשים עסוקים שיש
להם מגוון של פעילויות ,ויחד עם זה האירוע הוא חלק מחגיגות שנות ה 80-והיו לי ציפיות.
עמירם אליאסף:
אנחנו צריכים לכייל את הציפיות שלנו .יש פרסומות יפות ,אני לא חושב שאפשר לעשות משהו אחר .ביום
הספורט ראיתי מגוון של אוכלוסיות וזה מעולה .אנחנו לא נצליח להגיע לכולם ומה שאנחנו עושים זה יפה
מאוד.
אייל זילברסון:
סיגל אומרת שיפה ש היו הרבה אנשים ודרור אומר שלא היו מספיק ,ושניכם צודקים .למעשה ,אנשים
מגיעים לאירועים שקשורים אליהם בצורה כלשהי ,למשל עם הילדים או עם הבעל .זה מחזק את הדברים
של אניק וסיון ,שכשעושים משהו שכן פונה לגילאי  16-18הם מגיעים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
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אני מסתכל על זה קצת יותר רחב והתקשרתי לכמה נערים שאנחנו עושים לכבודם כנס מתגייסים .אף אחת
מהמשפחות שפנינו אליהם לא הרימה את הכפפה ואמרה שהם רוצים לעזור ולהיות חלק מוועדת ההיגוי.
סיגל זוז:
זה יותר קיצוני משנים קודמות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כשפנינו בפנייה הקולקטיבית הייתה אפס התייחסות .פניתי למספר נערים והם אמרו לי שהם בכלל לא
זוכרים שיש אירוע כזה .לצערי ,יש משהו ברמת הניכור בקהילה ,ולי זה מפריע .יכול להיות שאני נאיבי
וזוכר זמנים אחרים ,אבל צורת התקשורת האלקטרונית מאפשרת להעביר המון אינפורמציה ,אבל תושבים
לא בהכרח מסדרים את זה לפי סדר העדיפויות שאני מצפה לה .תושבים לא בהכרח קוראים אימייל
מהמועצה כי אין להם זמן.
אייל זילברסון:
כשאתה שולח אימיילים לקבוצה או וואטסאפ ,יש גם לחץ חברתי .כשמישהו מכריז ישר 'אני לא רוצה
לבוא' ,זה גורר ישר את כל האחרים וזו בעיה .אולי צריך לפנות באופן אישי לפני ששולחים את המייל
הקבוצתי.
אניק זבליק:
כשדיברתי על השיווק זה לא אומר שאנחנו לא כותבים מספיק ,אלא מה אנחנו כותבים ואיך מנגישים את
האינפורמציה .לגבי תצוגת האופנה ,מהמקום שלי לפני שבאתי לאירוע הייתה לי איזושהי התנגדות ואני
יכולה להבין למ ה אנשים באו בטענות לערבוב .לפחות במלל נוצר ערבוב שקשה לפענח אותו -חגיגות ה80-
לכפר שמריהו ,תצוגת אופנה והכנסות קודש לעמותה כלשהי .בתמהיל הזה היה פחות ברור ונהיר .ברגע
שהגעתי לאירוע ,ואני שמחה שרכשתי כרטיסים ובאתי ,חשתי התרוממות רוח שכל מי שהיה שם חש אותה,
וכל הכבוד על זה .לכן אני אומרת שהייתה לנו בעיה בהנגשת האינפורמציה והשיווק ,ואנשים לא לגמרי ידעו
במה מדובר .זה עניין של ניסוח של אנשים שיודעים לעשות את הדברים בצורה נכונה ,ואנחנו לא נעזרנו בזה
נכון והשם שנתנו לאירוע לא היה נכון .זה הזכיר לי את האירועים שהיו פעם של ויצ"ו ומעגל נשים ,ואירועי
התרמה שנעשו וכל הקהילה התגייסה .זה פיזר את השיווק והמכירה של הכרטיסים בין כל מיני גורמים
ואנשים משמעותיים בקהילה .אני הגעתי עם חברה והיינו סקפטיות ,נשארנו עד הסוף והיה אירוע מאוד
יפה .הייתה מעורבות של נערות מגיל  14ועד נשים בנות  ,80בנות הישוב שצעדו על הישוב והרגישו כמו
מלכות ,ואני ממש התרגשתי .זה כיף לעשות אירוע כזה ומי שלא היה פספס ,והפקת הלקחים היחידה שלי
היא לא איך עושים את האירוע הבא ,אלא איך מנגישים אותו וגורמים לאנשים להבין את מהות האירוע.
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על הביצוע והפקת האירוע אני אומרת כל הכבוד ושאפו לסיגל זוז ,לבית ווייל ולכל מי שהיה מעורב בכך,
זה היה אירוע קהילתי מדהים ,כמו שאירוע קהילתי צריך להיות.
סיון אבנרי:
אני הגעתי רק לחלק קצר מהזמן בגלל אילוצים .אני חושב שהיה אירוע מקסים ,גם מאוד מסודר וגם מאוד
סימפטי ,וגם אני הופתעתי מהק הלים שהגיעו .רק שבוע לפני האירוע נודע לי על העלויות ,התחיל איזשהו
שיח בכפר על כך שהתצוגה עולה לכפר  .₪ 100,000אני לא הכרתי את זה ,היו לנו הרבה דיונים סביב נושא
התקציב ונושא התרבות ,והתקציב הנוסף של שנות ה .80-יצאתי מהסבב הזה בהכרה שנתנו תוספת של
 ₪ 50,000לטובת התצוגה ,ואני זוכר שדובר בעבר על תרומות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אספתי תרומות כתוספת לאירועים .הייתה תרומה של כ ₪ 100,000-שהייתה השלמה לתקציב של כל
האירועים.
אניק זבליק:
יש לי בעיה עם כך שקראו לזה 'חגיגות ה ,'80-אם היינו קוראים לזה 'אירוע התרמה קהילתי בסימן  80שנה
לכפר שמריהו' ,כי זה לא היה חגיגות ה .80-אנחנו צריכים לדעת להכניס את עצמנו לפרופורציות והגדרות
נכונות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון ,וזו גם הייתה החלטה לקיים מספר אירועים לאורך כל השנה.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2017ועד  ,25.06.2017כפי שהוצגו
בישיבה זו.

שונות

דרור אלוני  -ראש המועצה:
מספר נושאים לפני שנדון בדו"ח וועדת הביקורת ,שהכנסנו אותו למרות שלא הופיע בסדר היום.
אורלי חזרה מחופשת לידה לפני שבועיים ,ובלחץ גדול מאוד בכדי לקדם פרויקטים בוועדה המחוזית,
התבקשה להציג את תוכנית האב שאישרנו לפני כמה שנים .היא עשתה את זה בצור היוצאת מן הכלל בפני
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מתכננת מחוז ת"א ,היו מעט הערות והיה כבוד גדול לתהליך שעברנו עם שיתוף הציבור .היו כמה הערות
מינוריות ,אבל זה שחרר את התב"עות של מזרח כפר שמריהו ושביל השקד כדי שנוכל לקדם את התוכניות,
ולא יהיה פקק בדרך השדות והחבצלת .רוב התוכנית התקבלה עם הדילמות שיש ,ויש מספר דברים קטנים
שביקשו שנבחן מחדש.
עמירם אליאסף:
כל הכבוד אורלי.
אייל זילברסון:
מהם הנושאים הזניחים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מתייחסים לנושאים של שטחים ירוקים ותחבורה ,נושאים שנתנו עליהם את הדעת ופתרנו אותם.
עמירם אליאסף:
מה לגבי הצפיפות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו לא תוכנית מחייבת כי היא עומדת בסתירה לתוכנית המתאם המחוזית .ראש המועצה יצטרך להיות עם
יד על הדופק כדי לוודא שלא מגדילים את רמת הצפיפות .הרמה שמאושרת לנו היא  4יחידות לדונם ,ולכן
אנחנו עובדים בפלחים ואני מקווה שאורלי תכניס מהר את התוכנית של דרך השדות והחבצלת ,ותהיה פה
רווחה גדולה מאוד.
אייל זילברסון:
איפה עומדת תוכנית המזרח?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
החודש המתכננים צריכים להגיש את זה לוועדה המחוזית לפרסום.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
מסמכים מתוקנים להפקדה.
אייל זילברסון:

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

עמוד  13מתוך 28

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליאה שלא מן המניין מס' 00
מיום תאריך

מה לגבי האגודה החקלאית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם עדיין לא חזרו אלינו .התוכנית תפורסם ויש פרק זמן של חודשיים שאפשר להגיב.
נושא נוסף הוא פרויקט התשתיות .סדר הדברים משתנה ,הדבר הכי דחוף כרגע הוא רחוב המעפילים לפני
שעובדים על מעגל התנועה ,כדי לעשות את התשתיות הזורמות מתחת לרחוב ולחצות את קו הדלק .אורלי
מקדמת את זה עכשיו עם אשטרום.
אייל זילברסון:
כשעושים את המעפילים לא כדאי לעשות את הקטע של דרך השדות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוורדים ושביל השקד כבר מחוברים ,הבתים המזרחיים יתחברו לקו שעובר ממזרח למסילה ,והבתים
האחרים יצטרכו להתחבר לחיבור ביוב חדש .בגלל מתן התוקף של התוכנית יש לחץ על רחוב הנוריות ,יש
עכשיו חמישה בתים חדשים ברחוב החורש שרוצים להתחבר לביוב ,אפשר עכשיו לעשות פתרון קצה והוא
קיים וזמין .אורלי מקדמת תוכנית מפורטת ,ואני מקווה שנוכל לפתור מהר את הבעיה בדרך האביב.
אייל זילברסון:
הביוב הוא הרובד התחתון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
במקרה של הקווים המאספים יש רק ביוב ,ולכן זה יותר פשוט.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אנחנו עושים ק ודם את המאסף ,ובמקביל תוכנית מפורטת לאזור של החורש כי זו זיקת מעבר ,בשביל
להתחבר אחר כך בפתרון קבע.
אייל זילברסון:
יש עוד חודש לפרסום של ההתנגדויות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש  45ימים לערעור ,אבל הוועדה לא חייבת לקבל את זה.
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
ההחלטה ניתנה ב ,29.5-תספור מזה  45ימים.
עמירם אליאסף:
אני מבין שטופס  4לא יתקבל עד שלא יהיה חיבור לביוב באזור הזה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעיקרון כן.
עמירם אליאסף:
אנחנו חייבים לעשות את הביוב באזור הנוריות ,ונצטרך להשקיע בו הרבה כסף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נעשה את הקו המאסף של הנוריות לאורך כביש  2עד הסוף.
עמירם אליאסף:
להערכתי בשנתיים-שלוש הקרובות נצטרך להשקיע שם הרבה כסף ,אם אני לא טועה מדובר ב 50-60-מיליון
, ₪שזה המון כסף שאין לנו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כרגע אנחנו מדברים על קו הביוב המאסף שהוא רק ביוב ולא עולה הרבה כסף ,רק כ 1-מיליון  .₪בצד
ההוצאות הגדולות יהיו הכנסות גדולות.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
שאלת על דרך השדות ,לכשהתוכנית תקבל תוקף נוכל לקדם את התשתיות גם שם.
אייל זילברסון:
מבחינה טכנית ,כשסוגרים את רחוב השדות בכיכר ועושים פעולות ,כל הקטע הזה הוא ללא מוצא ובעייתי
לתושבים ,לכן עדיף כבר לסיים את הכול בבת אחת.
אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אבל יש צורך בתזרים שאין לנו אותו.
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אייל זילברסון:
אני חושב שכן צריך למצוא פתרון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ביום שלישי הזה מסיימות כיתות ו' ,ביום חמישי יש טקס מתגייסים ואני אשמח אם תגיעו.
הישיבה עכשיו מחליפה את הישיבה של חודש יולי ,באוגוסט יש לנו תאריך ישיבה ואנחנו נוהגים שלא לקיים
אותה אלא אם יש נושאים דחופים .אני מבקש לאשר שלא לקיים את הישיבה ,אלא אם יהיה נושא דחוף
ואז נקיים התייעצות טלפונית .יש מתנגדים?
החלטה
מאשרים פה אחד שלא לקיים את ישיבת המליאה לחודש אוגוסט .במידה ויתעורר צורך דחוף תתקיים
התייעצות טלפונית.
אייל זילברסון:
דו"ח הביקורת בנושא חיסכון בפעולות המועצה ,נשלח אליכם ואני מניח שכולכם קראתם .המבקר הציג
את דו"ח הביקורת ,בדרך כלל הוצאות המועצה שנבדקות נמצאות תחת שליטה ובקרה .נבדקו מספר
סעיפים:
 הוצאות רכב -קיים גידול ש ל עשרות אחוזים בהוצאות הרכב במועצה ,דבר שנובע בעיקר מגידול בצי
הרכב .כמובן שזה נובע מכמות הרכבים ,הוצאות הביטוח ,הדלק וכו' .הומלץ לבחון דרכים לשימוש
ברכבים ובדלק ולמצוא פתרונות נוספים כדי לחסוך.
עמירם אליאסף:
יש לנו שישה קטנועים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בתקופת הביקורת היו שישה קטנועים ,בפועל יש לנו ארבעה.
עמירם אליאסף:
אני לא זוכר שאישרנו כזו כמות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
משה והפקח שלו רוכבים על קטנוע ,שני הפקחים רוכבים על קטנועים.
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אניק זבליק:
הביקורת הייתה כשמכרו וקנו קטנועים.
אייל זילברסון:
באופן כללי קטנוע עדיף על רכב ,זהו כלי זול.
אניק זבליק:
בוועדת הביקורת דיברנו על מעבר לאופניים חשמליים.
עמירם אליאסף:
מבחינת השתתפות בהוצאות רכב או שאנחנו שמים רכב ,זה אותו דבר?
אייל זילברסון:
דנו על כך בישיבת הביקורת.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כשאני נוסע ברכב של המועצה זה יותר זול.
אייל זילברסון:
יש מגבלות על כמות הקילומטרים והדלק.
יעל לוי -גזברית:
זו בהחלט תוספת לתנאי השירות של העובדים.
עמירם אליאסף:
אני לא בטוח שכל העובדים צריכים לקבל רכב ,וגם נשאלת השאלה איזה רכב .אנחנו לא התמקדנו בזה,
ואנחנו צריכים לעשות את זה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש תקן ואנחנו הולכים לפיו.
אניק זבליק:
הצבענו על זה.
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עמירם אליאסף:
יש תקן?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,הכול נקבע בתקשי"ר .גם סוג הרכבים וגם מי זכאי לרכב.
סיגל זוז:
אני מזכירה שאנחנו משלמים משכורות יחסית נמוכות וזה חלק ממה שאנחנו נותנים לעובדים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו גם הטבה מחויבת במס.
יעל לוי -גזברית:
צריך להפריד בין רכב שהמועצה נותנת שלא כל עובד זכאי לקבל את זה אלא רק מנהל מחלקה ומעלה ,לבין
אחזקת רכב בשכר שזה רכיב שכל אחד מקבל אצלנו.
עמירם אליאסף:
אני מדבר על רכבים של המועצה ,והבנתי במה מדובר.
אייל זילברסון:
 הוצאות גינון -חל גידול של  44%בהוצאות הגינון הכוללות ביחס לשנת  ,2014נובע בעיקר מעלייה
במחירי העסקת הקבלן .מומלץ לבחון חיסכון במים ותחליפי צמחייה.
עמירם אליאסף:
אומר ש למרות שהייתה לי מחלוקת עם ראש המועצה אני מקבל את העמדה שלו ,שברחובות החדשים
הורדנו את הגינון .אבל לעומת זאת אני חושב ,שלכל בית צריכה להיות אדנית ,גם על  1.20מטר ,כי אין לנו
גינון וכך הגינון יהיה אצל הבתים .שלחתי לכם בזמנו את המאמר ,שכבר חשתי אותו כשעברתי בהרצליה
פיתוח ועל כן לחצתי על אדניות ,כי הגדרות החיות סופגות את הפיח .אני חושב שאנחנו צריכים שהכול יהיה
אדנית ,וכך כל הכפר יהיה ירוק ,גם על  1.20מטר ואז גם אפשר לקצץ בגינון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העמדה ש לי היא לא בגלל שאני לא רוצה ירוק ,אלא בגלל שזכות הדרך בכפר שמריהו מאוד צרה.
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אורלי כהן-מואס -מהנדסת:
אעדכן שלפי תיקון  101לחוק התכנון והבנייה ,כל רשות מקומית מחויבת לאשר הנחיות מרחביות .אם
מדובר על תוכניות מפורטות צריך לעשות עדכון ,ובעיקרון זה מתחת לתוכניות מפורטות .אני מגישה תוכנית
עם כל מיני הנחיות ,אם אני רוצה לרדת לרזולוציה של סוג הגינון ,החומרים ,הגדר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מורכב ,לפני כמה שנים אישרנו פה תב"ע שניסתה להתמודד עם הסוגיה הזו.
יעל לוי -גזברית:
עמירם ,מה שאתה אומר מחייב גם אנשים שיש להם כבר גדר שהם צריכים לשבור.
עמירם אליאסף:
אני מדבר רק על בנייה חדשה ,כדי שהחזית תהיה יפה ואחידה ,מי ששם  - 1.20תהיה לו אדנית.
דבר נוסף ,אני חושב שאסור לנו להוסיף דשא .למשל במתחם הפנאי שמו דשא ,ואני מאמין שהיה מאוד יפה
גם לשים ,אדמה או חול מהודק ,או גומי (בלי פגיעות) .בלי לשים לב אנחנו מגדילים את כמות המים,
וכמדיניות אנחנו צריכים לא להגדיל את כמות הדשא .אנחנו לא רואים דשא באיטליה ,לא בתורכיה ,לא
ביוון ולא צריך אותו כאן.
אייל זילברסון:
אני מתנגד ,אני חושב שיש מקומות שכן צריך מדשאות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בואו נמשיך בדו"ח.
אייל זילברסון:
 חל גידול בצריכת המים בשנת  2015לעומת שנת .2014
 בהקשר להוצאות המים והחשמל מומלץ להכין תוכנית השקעה באביזרים חוסכים ובקרים חכמים
במסגרת המעבר לעיר חכמה.
 הוצאות תקשורת ,משרדיות ,מנגנון וניקיון רחובות -נשמרו היקף ההוצאות בשנים האחרונות וישנה
ירידה בצריכת החשמל בעיקר עקב שימוש בתאורת לדים.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא רק לדים ,אלא גם שעוני בקרה.
עמירם אליאסף:
הפתיע אותי שהניקיון נשאר באותה הרמה .אפשר לעשות תב"ר על השעונים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה חלק מהתב"ר של כל רחוב חדש.
עמירם אליאסף:
מה לגבי הרחובות הישנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין היום מערכת השקיה ללא שעונים ובקרים.
אייל זילברסון:
זה לא נאמר בישיבת הביקורת ,נכון שמבחינת ניקיון שמרנו על אותה רמה כמו בשנים הקודמות .אני חושב
שצריך לבדוק האם הסכום מתאים לגודל של העיר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מנקים יותר מאשר בערים אחרות.
אייל זילברסון:
העליתי את הנושא גם בישיבת המליאה הקודמת ,וצריך לבחון האם ההוצאה ביחס לעיר היא נכונה.
בנושא מים ,יש בתים שבהם הגדר יפה כלפי פנים אבל מוזנחת כלפי חוץ.
עמירם אליאסף:
אלה מקרים בודדים ,ברוב המקרים האדניות יפות.
אייל זילברסון:
לגבי הדשא ,יש תוכנית להשקות עם מים מושבים.
עמירם אליאסף:
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כמה זמן ייקח עד שזה יצא לפועל?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה יקרה בקרוב .קיימנו ישיבה עם מנכ"ל נתיבי ישראל לפני כשבוע ,ודרשנו בכל תוקף לקדם את תוכנית
המים המושבים .לא רק לכפר שמריהו ,גם לצמחייה שתהיה לאורך מדרונות כביש  .20נעשית עבודה שהיא
יוזמה שלי שהתחילה בתקופת משבר המים ,והתעקשתי לעשות קו של מי ביוב מושבים .קיבלתי הודעה
מהממונה על הנושא ברשות המים והביוב ,שהוא מתכוון להשלים את הקו של מי הקולחין במהלך קיץ
.2017
עמירם אליאסף:
איך המועצה הולכת ליישם את הדו"ח?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין פה נקודות לביצוע ,זה דו"ח שנותן תמונת מצב .אם מישהו חושב שצריך לגזור מזה פעולות לביצוע הוא
מוזמן להציע.
עמירם אליאסף:
אמרתי מה אני חושב שצריך לעשות ,ואני חושב שצריך לגזור פעולות לביצוע.
אניק זבליק:
מבחינה אסתטית יש פה דיון מאוד חשוב.
אייל זילברסון:
אבל זו לא ביקורת ,זה דיון נפרד.
אניק זבליק:
הגינון בתחום הכאילו-ציבורי שהוא פ רטי ,צריך לדבר איך יהיה הגינון .כי יש הרבה טלאים ,יש שטחים
מגוננים ושטחים שלא.
עמירם אליאסף:
אני מבקש להעלות את נושא הגדרות ולבדוק את נושא תיקון התב"ע של הגדרות.
אייל זילברסון:
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 העסקת יועץ ארגוני -בהמשך לדיון במליאה הוחלט להטיל על המבקר אחריות על בחירת יועץ ארגוני
שיבחן את פעילות האחזקה .המבקר יבחן וימליץ על יועץ מקצועי אשר יבצע את הפעילות ויגיש דו"ח
מסודר למועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ביקשתי להרחיב את זה ולכלול גם את מחלקת רישוי עסקים והפיקוח על החנייה.
מליאת המועצה רושמת בפניה את דו"ח הביקורת.
 חבר המועצה עמירם אליאסף מבקש ממהנדסת המועצה לבדוק את נושא תיקון התב"ע של
הגדרות.
אני מודה לוועדת הביקורת.
יש נושאים נוספים לשונות?
סיון אבנרי:
המשך עבודה עם רפרנט חינוך ביחידה הסביבתית רעננה -
במסגרת הקיצוצים בתקציב  2017נפרדנו מקשרי עבודה שלנו ביחידה סביבתית רעננה ,בין היתר דרור ,משה
ואני נפגשנו עם נציגים שלהם .חשובה לי מאד המשך עבודתו של רפרנט החינוך שלהם .דרור ,איך אנחנו
מתוכננים להמשיך איתם לשנת הלימודים הבאה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אמרתי למיכל שתתקצב את הליווי מתוך תקציב הניהול העצמי והם הסכימו.
סיון אבנרי:
אני מדבר גם על הפרויקטים מחוץ לבית הספר ,שבט הצופים ,הגנים וכו' .אני חושב שלא ניצלנו את קשרי
העבודה איתם כמו שצריך ,אבל חשוב לי מאוד להמשיך את הקשרים עם רפרנט החינוך .זה סעיף שחשוב
לי שלא לעצור אותו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פעם העברנו תקציבים הרבה יותר גדולים לבית הספר ,וכך גם חוף השרון .היום אנחנו נדרשים להעביר חלק
מת קציב החינוך שלנו לחינוך העל יסודי שלא שילמנו בעבר ,וזה מגדיל מאוד את ההוצאה שלנו על חינוך.
זאת אומרת שההוצאה על החינוך העל-יסודי גדלה ולחינוך היסודי קטנה .כתוצאה מזה ירד הפוטנציאל.
יותר מזה העברנו אליהם את מגרש הכדורגל שאמור להכניס להם כמה אלפי שקלים בשנה .מנהלת בית
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הספר מנסה לתמרן את הפעילות שלה ,ואחד הדברים הוא נושא שמירת הסביבה .יש פער גדול מאוד בין
תפיסתי את החינוך לבין תפיסת משרד החינוך .היא נותנת דין וחשבון למשרד החינוך במחוז ת"א ,שרוצה
שבשנה הבאה בית הספר ימריא בנושא המיצ"ב ,ואותי זה פחות מעניין .לכן היא צריכה להשקיע קודם כל
במיצ"ב ובמקצועות הליבה ופחות בספורט ושמירת הסביבה .צריך למצוא את האיזון ,ואני מוכן שנעשה
פגישה ונראה איך אפשר להפריש כסף לטובת העניין.
סיון אבנרי:
זה בהקשר של בית הספר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מתקציב חינוך בשרון ,לא מתקציב המועצה .למועצה אין כסף לממן את זה.
סיון אבנרי:
עד כה התקציב הגיע מהמועצה ,והיה מדובר בכ ₪ 120,000-לשנה שזה סעיף שביטלנו .הרכיב של רפרנט
החינוך הוא .₪ 20,000
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל הוא לא עומד בפני עצמו ,אלא הוא חלק מההתקשרות הכוללת של אגד הערים.
סיון אבנרי:
אני לקראת פגישה עם משה בעניין הזה ,ורציתי לדעת איפה אנחנו עומדים מבחינת ההתקשרות הזו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המקורות הכספיים יצטרכו להימצא בחינוך בשרון ולא בתקציב המועצה.
אניק זבליק:
המועצה מממנת את החינוך בבית הספר באמצעות חברת הבת שנקראת חינוך בשרון ,בדיוק לצורך כך
הוקמה חברת הבת הזו.
סיון אבנרי:
אני מדבר על החלק החינוכי בכובע של איכות הסביבה ,ואני מדבר על שבט הצופים ,הגנים ובית הספר .לכן
אני שואל אם אנחנו ממשיכים לשלם את הפעילות גם מבלי לשלם? זה היה חלק מהמסר.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני צריך לשבת ולבדוק את הפרטים.
יעל לוי -גזברית:
אני זוכרת בפירוש שאמרנו לבית הספר שאם הם רוצים להמשיך עם היחידה הסביבתית ,שהם ימצאו לזה
מקורות מתוך התקציב שלהם.
אניק זבליק:
אגב ,אני לא מזלזלת ברצון של המנהלת ליישר קו בנושא המיצ"ב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לה גיבוי לפעול בעניין.
סיון אבנרי:
אתם מתמקדים בבית הספר ובניהול העצמי שלו ,ואני מתייחס לפעילות בשבט הצופים .צריך לחשוב איך
מחזיקים הקשר של איכות הסביבה מחוץ לבית הספר ,יכול להיות שחלק מהתקציב יבוא מחינוך בשרון.
הגיע לפה רפרנט חינוך מאוד רציני ונעשית עבודה מאוד יפה ,גם מול המועצה האזורית חוף השרון .חבל לי
שזה ירד לטמיון.
אייל זילברסון:
לדעתי זה צריך להעלות כחלק מדיון ,ולא בשונות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו ביטלנו את השותפות שלנו עם התאגיד הזה ,וחלק מהשותפות היה הליווי החינוכי וגם את זה ביטלנו.
אנחנו מאפשרים לבית הספר להמשיך בזה מתוך התקציב שלהם ,וסיון חושש שאולי אין לכך תקציב.
סיון אבנרי:
זה לא רק בית הספר .יש פה דינמיקה מאוד יפה סביב הנושא הזה ,גם בשיתוף הפעולה עם חוף השרון.
אייל זילברסון:
זו פעם ראשונה שאני שומע על כך ,בוא תציג את הנושא בצורה מסודרת.
סיון אבנרי:
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המשמעות של תקצוב לארבעת החודשים שנותרו לשנת  2017היא פחות מ .₪ 10,000-חבל לי לעצור את כל
העשייה בגלל סכום כזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לי פגישה עם מנהלת בית הספר בנושא תקציב החינוך לשנת תשע"ח ,מקורות מול הוצאות וניהול כספי.
היא צריכה לבדוק מה צפי ההכנסות שלה ,וכרגע המצב לא כל כך ברור כמה יישאר בסוף .כרגע גם נעשים
שיפוצים מהתקציב העצמי ויש הרבה הוצאות .נצטרך לשבת ולסדר את זה.
יעל לוי -גזברית:
לי יש בעיה רצינית עם שיטת העבודה .כשנקבע תקציב בתחילת שנה אני חוזרת ואומרת 'זה התקציב' .ואז
באים אלי ומבקשים להוסיף על עוד כיתה ,ועוד משהו ועוד מימון .אני לא עומדת בפיסות האלו משום שזה
מצטבר להרבה .וגם עכשיו כשאתה אומר לי 'זה בסך הכול  10,000שקל' ,אני נגד וזה לא בגלל ה10,000-
שקל ,אלא בגלל 'שיטת הסלמי'.
סיון אבנרי:
בסוף שנת  2016כשאישרנו את תקציב שנת  2017אותו סעיף לא היה בתקציב?
יעל לוי -גזברית:
לא היה.
סיון אבנרי:
נדון בזה ואני אדבר על זה עם משה ,אני מבקש לבחון אפשרות למצוא את אותו סכום שיאפשרו להשאיר
את רפרנט החינוך .גם שבט הצופים נכנס לעבודה הזו וגם יש לנו רכז נוער חדש .חבל לי מאוד לעצור את
כל התהליך הזה על הרקע הזה.
יעל לוי -גזברית:
איך אתה יודע שהחלק שלו הוא  ?₪ 10,000מה אם החלק שלו הוא  ?₪ 60,000אני לא יודעת ,שילמתי
 ₪ 120,000בשנה וביטלנו את הסעיף הזה ,אין תקציב.
סיון אבנרי:
אני אחזור לבדוק את הנושא.
אייל זילברסון:
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מה תפקידו של הרפרנט?
סיון אבנרי:
הוא מלווה את בית הספר והגנים בכל מה שקשור להגנת הסביבה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה גם הכרת הטבע ,שבילים ,נוף.
אייל זילברסון:
אבל השנה כבר נגמרה.
סיון אבנרי:
אנחנו סיכמנו איתם שהם ממשיכים עד אוגוסט בלי לשלם.
אניק זבליק:
אי אפשר להכ שיר מורים בבית הספר שיעשו את אותה עבודה? אני לא בטוחה שחייבים מישהו חיצוני.
סיון אבנרי:
מה שאני מנסה לומר ,בכובע של המחלקה לשמירה על איכות הסביבה ,יש הרבה רכיבים של חינוך שהם
מחוץ לבית הספר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בואו נתקדם.
אניק זבליק:
כששלחתי את התיקונים שלי לפרוטוקול הישיבה הקודמת הייתה לי שאלה ולא קיבלתי עליה תשובה .האם
חלל הלימודים שאישרנו במסגרת שיפוצי הקיץ ,האם זו כיתה או שזה בנוסף על הכיתות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו כיתת א' ,הסברתי שהקראוונים פג תוקפם.
תודה רבה .אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *
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ריכוז החלטות מהדיון:

אישור פרוטוקול מישיבה מס'  47מיום 06.06.2017

החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  47מיום .06.06.2017

הסדרת חנייה בחניון וויל בהתאם לפרוטוקול וועדת התנועה

החלטות
 מחליטים פה אחד להפוך את רחוב החרצית לרחוב חד סטרי ,כהצעת סיגל זוז  -כיוון התנועה יהיה
ממזרח למערב.
 מאשרים פה אחד סימון חניה בכחול-לבן ברחוב הנוטע במקטע שבין הזורע לחורש ,וכן סימון
חניון בית וייל כאשר  15דקות ראשונות של חניה יהיו בחינם.

עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2017ועד 25.06.2017
 יום ספורט ואירוע פתיחת מתחם הפנאי;
 תצוגת אופנה;
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום  06.06.2017ועד  ,25.06.2017כפי שהוצגו
בישיבה זו.
שונות
 הצגת תוכנית האב בוועדה המחוזית;
 פרויקט התשתיות;
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 דו"ח וועדת ביקורת;
 טקס סיום כיתות ו' ,כנס מתגייסים;
 ישיבת מליאת המועצה בחודש אוגוסט;
 דו"ח ביקורת בנושא חיסכון בפעולות המועצה;
 המשך עבודה עם רפרנט חינוך ביחידה הסביבתית רעננה

החלטות
 מאשרים פה אחד שלא לקיים את ישיבת המליאה לחודש אוגוסט .במידה ויתעורר צורך דחוף
תתקיים התייעצות טלפונית.
 מליאת המועצה רושמת בפניה את דו"ח הביקורת.
 חבר המועצה עמירם אליאסף מבקש ממהנדסת המועצה לבדוק את נושא תיקון התב"ע
של הגדרות.

 הועלה על ידי סיון אבנרי נושא המשך העבודה עם רפרנט חינוך ביחידה הסביבתית רעננה  -הנושא
ייבחן.
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