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 פרוטוקול
 8מישיבת מליאת מועצה מס' 

 ישיבה שלא מן המניין
 20.00, שעה 5.3.2019 –אשר התקיימה ביום ג' 

 כ"ח אדר א' תשע"ט
 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 

 : שוש בלורשמה

 

  השתתפו ה"ה חברי מליאה:
 היו"ר -ראש המועצה  סרג' קורשיא

 חברת מועצה נופך מוזסכרמית 

 חברת מועצה אניק זבליק

 חבר מועצה עמיקם כהן 

 חבר מועצה יונתן גלפנד

 חבר מועצה מיכאל וינראוב

 חברת מועצה אמירה זוכוביצקי ברוך

 
 :נכחו בישיבה

 

 גזברית ומזכירת המועצה יעל לוי

 יועץ משפטי עו"ד דני שווץ

 מהנדסת המועצה דוד ברייטבורד

 מבקר המועצה רוהערן 

  

  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 שמריהו כפר מקומית מועצה
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 על סדר היום:

 

 אישור פרוטוקולים ●

 דבר ראש המועצה ●

 מינוי מהנדס מועצה חדש, מר דוד ברייטבורד ●

 מהנדס המועצה –עדכון תכניות  ●

 מינוי דירקטוריון לחברת חינוך בשרון ●

 מינוי וועדת ערר לענייני ארנונה ●

 לשדה התעופהאישור מליאה לקביעת שם לדרך הכניסה  ●

 2019הצגת תוכנית עבודה לוועדת הביקורת לשנת  ●

 הצגת חזון ויעדים של הוועדות ●

 שונות ●

 

 

 

* * * * * 
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 אישור פרוטוקולים

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 בנושא שביל השקד, לא התקבלו הערות.  6אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 מאשרים הפרוטוקול.

 

 החלטה

 בנושא שביל השקד. 6אחד את פרוטוקול ישיבה מס'  מאשרים פה

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 , ישיבה מן המניין. לא התקבלו שום הערות. 7אישור פרוטוקול ישיבה מס' 

 מאשרים הפרוטוקול.

 

 אניק זבליק:

 יש טעות כתיב אחת שצריך לתקן.

 

 החלטה

 .5.2.19מיום  7מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס' 
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 מינוי מהנדס מועצה חדש

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

מליאת המועצה מברכת על הבחירה של אינג'ינר דוד ברייטבורד לתפקיד מהנדס המועצה, 

משכר מנכ"ל בכפוף  95%, ברכיב שכר של 100%ומאשרת את העסקתו בהיקף משרה של 

 לאישור משרד הפנים. דוד, תציג את עצמך.

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

שלום, שמי דיויד ברייטבורד, אני גר בבנימינה, אבא לאוהד ויערה, נשוי למירי. עליתי לארץ 

', עליתי מארה"ב. יש לי תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית, למדתי 87בשנת  27בגיל 

ועבדתי בארה"ב לפני שהגעתי לארץ. כשהגעתי לארץ עבדתי גם בתכנון, גם בפרויקטים 

השנים  22-וגם בביצוע בחברות קמעוניות וחברות יזמיות, לפני שהגעתי לבנימינה. וב

האחרונות כיהנתי כמהנדס המועצה של בנימינה, אחר כך עם האיחוד של גבעת עדה, לפני 

, אני בגבעת עדה. התחלתי לעבוד לפני שבועיים, באופן מעשי נכנסתי לתפקיד שלשום. 13

 אני שמח שאני פה.

 

 נראוב:מיקי וי

 אנחנו מאחלים למהנדס הצלחה רבה. הצלחתו היא הצלחתנו, ונשמח לשתף איתו פעולה.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 מליאת המועצה מאשרת את מינויו של אינג' דוד ברייטבורד לתפקידים הבאים:

 דירקטור בחברה לחינוך בשרון

 מרכז וועדת התנועה

 אחראי נכסים במועצה

 ת הניקוז שרון וירקוןנציג המועצה ברשו
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 מחליטים פה אחד

מליאת המועצה מברכת על הבחירה של אינג' דיוויד ברייטבורד לתפקיד מהנדס המעצה 

משכר מנכ"ל,  95%באחוז שכר של  100%ומאשרת את העסקתו בהיקף משרה של 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 ברייטבורד לתפקידים הבאים :בנוסף, מאשרת מליאת המועצה את מינויו של אינג' דיויד 

 ;513762658דירקטור בחברה לחינוך בשרון בע"מ ח.פ. 

 מרכז וועדת התנועה;

 אחראי נכסים במועצה;

 נציג המועצה ברשות הניקוז שרון וירקון;

 

 מתחם המערות 

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אליהם. כשחזרתי לפני כשבוע וחצי הגיעו אלפים לבקר במקום, ראיתי שאין טעם לפנות 

 בצהריים ראיתי שפירקו את הגדרות.

 

 אניק זבליק:

 אני צלצלתי לעדכן שאני במקום ומטפסים על הגדרות.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

פנינו לרשות העתיקות בנושא כיוון שיש פה בעיה בטיחותית. כולם יודעים שלפני כשנה 

ויש סכנת החלקה. יש פירים פתוחים. נפלה שם ילדה ונפצעה, ואחרי גשם המקום מלא בוץ 

התשובה של רשות העתיקות היא שתפקידם להגן על העתיקות, והם אינם אחראיים על 

המבקרים באתר. פניתי ליועץ בטיחות וקיבלתי חוות דעת שקבעה: 'המקום בצורתו 

הנוכחית מהווה סכנה ממשית לבאי האתר. המלצתי לנעול את המתחם עד לביצוע שיפור 

טיחות באתר. יש להתקין שילוט ברור ובר קיימא בעברית, אנגלית וערבית סביב רמת הב

 כל האתר, המזהיר מפני הכניסה לאתר'. עשינו את זה. 
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 דבר נוסף שהתחלנו לעשות זה מסע פרסום ברשתות החברתיות ובקבוצות שונות.

 

 מר מיכאל וינראוב:

 מאיפה התקצוב?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

לדוברות. התרגום של  ₪ 3,800ועוד  ₪ 5,000עלות של יועץ הבטיחות היא מהשוטף. ה

 .₪ 150,000-דו"ח הבטיחות לכסף הוא כ

 

 עמיקם כהן:

 בעיקר נושא הגדרות?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 כן. גדרות, מעקות, סגירות מעל הפירים, שבילים וכו'. 

 

 עמיקם כהן:

 זה בהנחה ונאפשר פתיחה של האתר?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אנחנו אחראים על בטיחות המטיילים, וכל עוד האתר לא מוסדר ויש בו ליקויים אנחנו לא 

 מאשרים לטייל. אנחנו צריכים להחליט מתי ואם יש לנו כסף, ומה הדחיפות.

 

 עמיקם כהן:

 מה קורה אם רק נציב שילוט ואנשים בכל זאת ייכנסו לאתר?

 

 המועצה:ראש  -סרג' קורשיא 

זה באחריותם. הצבנו גדרות שעומדות בתקן ושילוט בשלוש שפות, נעלנו את השערים 

 ויצאנו בהודעות ברשתות. האופטימלי זה להציב גדר מאסיבית מסביב.
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 עמיקם כהן:

בעתיד כשיהיה לנו תקציב, כדאי להשקיע במקום ולהפוך אותו לריאה ירוקה. חבל על 

 השטח.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 נדון בזה בוועדה לשימור אתרים, כחלק מהחשיבה לעתיד.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

כי אינה  24.1.19הצעת החלטה: לאור העובדה כי רשות העתיקות הודיעה במכתבה מיום 

מטפלת ו/או אחראית לנושא המבקרים במתחם, ולאור חוות הדעת הראשונית של יועץ 

את מליאת המועצה לסגור לאלתר את מתחם , מחליטה בז26.2.19הבטיחות מיום 

 לכניסת מבקרים ומטיילים.  10חלקה  6674המערות אשר ממוקם בגוש 

מתחם המערות ייפתח לציבור אך ורק לאחר תיקון הליקויים הבטיחותיים, וקבלת אישור 

לכך מיועץ הבטיחות. בנוסף, מליאת המועצה מאשרת את פרסום סגירת מתחם המערות 

 ת השונות.במדיה וברשתו

 מי בעד?

 

 החלטה פה אחד

כי אינה מטפלת  24.1.19לאור העובדה כי רשות העתיקות הודיעה במכתבה מיום  ●

ו/או אחראית לנושא המבקרים במתחם, ולאור חוות הדעת הראשונית של יועץ 

, מחליטה בזאת מליאת המועצה לסגור לאלתר את מתחם 26.2.19הבטיחות מיום 

 לכניסת מבקרים ומטיילים.  10חלקה  6674המערות אשר ממוקם בגוש 

מתחם המערות ייפתח לציבור אך ורק לאחר תיקון הליקויים הבטיחותיים, וקבלת  ●

 אישור לכך מיועץ הבטיחות. 

בנוסף, מליאת המועצה מאשרת את פרסום סגירת מתחם המערות במדיה  ●

 וברשתות השונות.
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 מינוי דירקטוריון לחברת חינוך בשרון

  

 

 

 ראש המועצה: -קורשיא סרג' 

חינוך בשרון הוא תאגיד שהוקם ע"י דרור כדי לעודד את פיתוח תחום החינוך. צריך למנות 

את הדירקטוריון, כאשר הוא מורכב מחמישה עד תשעה חברים. מינוי הדירקטורים נעשה 

ע"י המועצה, שליש מחבריו הם חברי המועצה שמייצגים את כל הסיעות, שליש מהסגל 

 של עובדי המועצה ובעלי תואר אקדמאי, ושליש נציגי ציבור מתושבי הכפר.הבכיר 

 אניק, תרצי לפרט?

 

 אניק זבליק:

יש לחינוך בשרון סיבות היסטוריות, בעבר ביה"ס היה מנוהל באופן משותף ע"י כפר 

שמריהו ורשפון בשותפות מוסדרת. באופן המסורתי יו"ר הנהלת השותפות היה ראש 

הו, וכאשר רשפון העבירו את נושא החינוך לחוף השרון השותפות המועצה כפר שמרי

התפרקה. ניהול המנגנון ישב על ראש המועצה והוחלט להקים חברה לתועלת הציבור, 

שתאפשר גם קבלת תרומות לצרכים קהילתיים. קבענו מסגרות מצומצמות מאוד להן 

 חינוך, חינוך משלים וספורט.  –אפשר לגייס כספים מהציבור 

כשיו נודע לי שמאחר והחברה נרשמה כחברה עירונית ולא כחברה לתועלת הציבור, ע

 למעשה לא גויסו דרכה כספי תרומות.

 

 עמיקם כהן:

 לא הבנתי מאיפה מגיע התקציב של החברה.

 

 אניק זבליק:

 מהכספים שהרשות מעבירה בעבור החינוך המשלים וכו'. 
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 גזברית: -יעל לוי

את פעילות בית הספר, גני הילדים, כלנית ומחלקת הספורט.  חינוך בשרון מאגדת בתוכה

למרכז כלנית יש הכנסות בעבור הטיפולים, גני הילדים מקבלים תמיכות ממשרד החינוך 

והשלמות מהמועצה, ביה"ס מקבל הכנסות מהמועצה ומשרד החינוך, ולפעילות הספורט 

מהמועצה. עד לפני שנה יש הכנסות ממנהל התרבות והספורט, מכירת כרטיסים ותקצוב 

 החברה הייתה בגירעון והיום היא מאוזנת, ואנו צופים עודפים לשנה הבאה.

 

 מיקי וינראוב:

 אפשר לסגור אותה?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אני לא בעד להשאיר אותה, אבל אנחנו צריכים את חוות הדעת של היועמ"ש.

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

הרשות, היום יש רגולציה נרחבת על התאגידים. בין  תאגיד עירוני אמור לשרת את

השיקולים צריך לדעת שקשה מאוד להקים תאגיד מחדש, אם תרצו בעתיד. חל"צ זה משהו 

אחר מכוח חוק החברות, שמדבר על חברות לתועלת הציבור כמו חינוך ורווחה. 

תאגיד עירוני המשמעויות הן שאי אפשר למשוך דיבידנד וכדומה, וזה פחות רלוונטי לזה. 

בגלל התנגדות של מס הכנסה, ולכן מקימים קרנות שונות  46לא יכול לקבל את סעיף 

לטובת פיתוח ערים שונות. הקרן מוקמת ע"י אנשים פרטיים וראש הרשות הוא יו"ר הקרן, 

 גם כאן מדובר בקרנות וותיקות והרגולציה שונה היום.

 י התאגיד.צריך להיעזר באיש כלכלי כדי לקבל החלטות לגב

 

 עמיקם כהן:

 אני מבין שמירב ההכנסות של הגוף הזה הוא מהמועצה?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 כן.
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 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 האם התאגיד יכול לקבל תרומות?

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

. תאגידים שקשורים בחינוך, ספורט וכדומה הם בדרך כלל 46כן, מבלי ההכרה של סעיף 

 שדורשים כסף מהרשות ולא מכניסים רווחים.תאגידים 

 

 עמיקם כהן:

 השאלה מהי הדרך הכי אפקטיבית כדי להעביר את הכספים לחינוך.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

בכל מקרה כרגע צריך למנות דירקטוריון לחברה, ואנחנו צריכים לבדוק את הנושא לעומק 

 כדי לקבל החלטה בעתיד.

מציע: יו"ר הדירקטוריון הוא ראש המועצה, חברי הדירקטוריון  הרכב הדירקטוריון שאני

מטעם המועצה הם אניק ואמירה, כך שזה כולל נציגות של שלושת הסיעות. חברי 

דירקטוריון שהם עובדי מועצה הם דוד ואתי, ונציגי ציבור הם: גב' נעמי טיסונה שניהלה 

 בי"ס בעבר, ויעל צוקר שהיא עו"ד.

 דירקטוריון, אניק את תרצי? ליו"ראני צריך מ"מ 

 

 אניק זבליק:

 אין בעיה.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 הצעת החלטה: מאשרים מינוי דירקטורים לחינוך בשרון בע"מ. 

 

 החלטה

 מאשרים פה אחד את מינוי דירקטוריון לחינוך בשרון בע"מ, כפי שהוצג במהלך הישיבה.
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

במסגרת עבודת הדירקטוריון תיבחן כדאיות ואופן המשך הפעלת החברה, הצעת החלטה: 

 בחינת היתרונות והחסרונות, ויוצגו בפני מליאת המועצה. מאשרים?

 

 החלטה

 מאשרים פה אחד בחינת כדאיות הפעלת החברה העירונית חינוך בשרון בע"מ.

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

 אני מוכן לתת את הליווי מהבחינה המשפטית.

 

 לטה פה אחדהח

מליאת המועצה ממנה את הר"מ כדירקטורים בתאגיד חינוך בשרון בע"מ ח.פ. 

513762658: 

 מר סרג' קורשיא -יו"ר המועצה  -יו"ר הדירקטוריון 

 גב' אניק זבליק -חברת מועצה  -חברת דירקטוריון 

 גב' אמירה זוכוביצקי ברוך -חברת מועצה  -חברת דירקטוריון 

 אינג' דיויד  ברייטבורד -סגל בכיר עובדי מועצה  -חבר דירקטוריון  

 אתי אנקורי -סגל בכיר עובדי מועצה  -חברת דירקטוריון 

 גב' נעמי טיסונה -נציגת ציבור  -חברת דירקטוריון 

 גב' יעל צוקר  -נציגת ציבור  -חברת דירקטוריון 
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 מינוי וועדת ערר לענייני ארנונה

  

 

 המועצה:ראש  -סרג' קורשיא 

מדובר בוועדה סטטוטורית שמטפלת בפניות ערר של חייבים בארנונה, במידה ולא אישרו 

את הבקשות שלהם. המועצה חייבת למנות וועדת ערר לענייני ארנונה בהרכב של שלושה 

חברים ויו"ר. בדרך כלל היו"ר הוא עו"ד מבין תושבי הישוב, וקיבלנו פטור ממנכ"ל משרד 

אדם מן הישוב שמכיר את העבודה במועצה. עקב כך פניתי אל שמוליק  הפנים שהיו"ר יהיה

בן טובים שהיה ראש המועצה לפני דרור, והוא הסכים לקחת את זה על עצמו. הצלחנו 

לרתום גם את עו"ד אורנה לרר פדהצור, שהייתה חברת הוועדה הקודמת, עו"ד מלקולם 

 ם בנימיני.פיין, שגם הוא היה חבר וועדה. יצטרף אליהם מר חיי

 אני מבקש את אישור המליאה.

 

 החלטה פה אחד

 מאשרים פה אחד את מינוי וועדת ערר לענייני ארנונה, בהרכב של החברים הבאים:

 שמוליק בן טובים, עו"ד אורנה לרר פדהצור, עו"ד מלקולם פיין ומר חיים בנימיני.

 

 

 מהנדס המועצה –עדכון תוכניות 

  

 

 המועצה:ראש  -סרג' קורשיא 

חל על כל המתחם של שביל השקד בהתאם להחלטת המועצה  77-78אני מזכיר שסעיף 

הקודמת. בכנס התושבים הגענו להבנה שהתושבים מוכנים לוותר על יחידות דיור נוספות 

 בתנאי שלא יחברו את הזמר העברי. ניצור שביל ברוחב מינימלי, ויצאנו לעבוד על זה.
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 מהנדס: -דוד ברייטבורד

לחוק התכנון והבנייה, אבל הוא מוגבל  77-78כרגע יש הליך של פרסום תוכנית לפי סעיפים 

לתחום הדרך בלבד ולקווי בניין לידו. אין איסור להוצאת היתרי בנייה מהרגע שיש אישור 

סטטוטורי לשינוי הייעוד של השטח. מטרת התוכנית היא שינוי הייעוד משטח חקלאי 

 מטר. 9.5-מטר ל 6-והפיכתו לדרך, והרחבה מ

 

 עמיקם כהן:

 .9.5-אנחנו רוצים לעשות פחות מ

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

כי זה מה שאושר בתב"ע, אבל אפשר לעשות פחות אם  9.5-אי אפשר לעשות יותר מ

 תרצו.

 

 עמיקם כהן:

 השאלה אם נקבל לכך אישור.

 

 מיקי וינראוב:

שהיינו שמחים להכיל על מקומות  מטר כולל שתי מדרכות וחניה בצד אחד. זה מצב 9.5

 אחרים בכפר.

 

 כרמית נופך מוזס:

 זו דרך צרה מאוד היום ולכן נצטרך הפקעות.

 

 מיקי וינראוב:

 אנחנו מעדיפים דרך ללא חניה?
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אנחנו מעדיפים דרך צרה ככל האפשר כדי למנוע את החיבור של הזמר העברי. העברנו 

וזית את החלטת המליאה והתחלנו לנהל משא ומתן, והם יגישו על רוחב של לוועדה המח

 מטרים. נראה לאן נגיע עם זה. 9.5

 

 כרמית נופך מוזס:

השכנים מרוצים מהמצב הקיים ולא רוצים להרחיב את הדרך, כדי שלא יוכלו לחבר את 

 הזמר העברי.

 

 מיקי וינראוב:

 יהיו בכלל מקומות חניה.קחו בחשבון שלאחר סלילת הרחוב מחדש, לא 

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 יש כמה מקומות חניה.

 

 מיקי וינראוב:

 התושבים יבנו עד הקו שמותר להם.

 

 כרמית נופך מוזס:

מטרים ובמקומות שבהם  6.5אפשר לפתור את זה בקלות, בחלק מהמקומות לעשות 

 מטרים בלי הפקעות אז לעשות את זה. 9.5אפשר לעשות 

 

 ראש המועצה: -קורשיא סרג' 

 אני מקווה שנצליח לשמור על דרך צרה, כי זו תעודת הביטוח שלנו.
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 מהנדס: -דוד ברייטבורד

רק להבהיר, החתך הזה מבוסס על נספח התנועה שהוא מנחה ולא מחייב. החתך מאולץ, 

 מטר זה מעט. נצטרך לשכנע 1.4מטר זה מעט. מדרכות של  4.75נתיבי נסיעה ברוחב של 

 את משרד התחבורה שהחתך הזה עונה על ההנחיות שלהם.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

תוכנית מרכז הכפר, מדובר בתוכנית להסדרת בית הכנסת, מבנה המועצה, מבנה הבריכה, 

מבנה הדואר והתוכנית הגרנדיוזית להגדלת מתחם הספורט. התוכנית הגיעה להפקדה 

ים, והצלחנו להגיע להסכמה עם דניאלה פוסק ונעצרה שם בעקבות התנגדות של תושב

 מטרים. 600-שאנחנו נשארים ב

 הוועדה המחוזית שידכה לעניין הזה את המגרשים של המועצה ברחוב הצבעונים.

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

ייעודי הקרקע הוגדרו כמתאימים לשימושים הקיימים. סטטוס התוכנית כרגע, בימים 

 דה המחוזית לבדיקה ואישור מתן תוקף.הקרובים נעביר את זה לווע

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 למה הכוונה?

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

הייתה הפקדה והליך של התנגדויות. המועצה תיקנה את התוכנית בהתאם להתנגדויות. 

הוועדה המחוזית תצטרך לבחון אם צריך להפקיד את התוכנית מחדש או לא, כאשר הליכי 

יום, ויכול להיות שלא  30יום ויש הליכי הפקדה מצומצמים שהם  60הם הפקדה מלאים 

 נצטרך להפקיד מחדש. בהנחה שלא נצטרך להפקיד מחדש התוכנית תקבל תוקף.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 אני מבקשת לראות את התכנית לפני הפקדתה. 
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 ההפקדה.אני מבקש שאמירה תראה את התוכנית לפני 

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

 בסדר גמור.

 

 אניק זבליק:

 כדאי שכל חברי המליאה יראו את התוכנית לפני ההפקדה.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 צריך לבדוק עם עורכי הדין שאין בעיות עם המתנגדים המקוריים.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

שלהם, את כרגע במעמד של חברת  המתנגדים יקבלו את כל הנתונים דרך עורכי הדין

 מועצה.

 

 מהנדס:-מר דוד ברייטבורד

או שמציגים את הנתונים לכל האנשים או שלא מציגים לאף אחד, אי אפשר לתת עדיפות 

 רק לחלק מהאנשים.

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

 אפשר להציג את התוכנית למי מחברי המועצה שמעוניינים.

 

 מהנדס:-מר דוד ברייטבורד

 צריכה לקבל את התוכנית ולדון בה, ולא מעבר.המועצה 

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

 נכון. אם רוצים לעשות שיתוף ציבור זה גם אפשרי, ובכפר זה נעשה בעבר.
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 כרמית נופך מוזס:

 יגיע. –אפשר לקיים ישיבת מועצה, ולאחר מכן להזמין את התושבים ומי שירצה 

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

וצה מצומצמת של תושבים שרוצים לראות את התוכניות, ולכן לא צריך ברור לנו שיש קב

 להזמין את כל הכפר אלא רק בעלי עניין. הזימון יצא בהתראה קצרה. 

 אפשרות אחרת היא להגיע למשרד המהנדס ולראות את התוכנית.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 זה רעיון מצוין.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 צבעונים.נתקדם. תב"ע ה

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

צריך להבין שהתוכניות קשורות אחת בשנייה, מציגים שני דברים במהלך אחד. זכויות 

-הבנייה הנדרשות להשלמת הנגישות והביטחון נשאבות מזכויות הבנייה בצבעונים. זה ה

מטר. התוכנית הזו הופכת שטח ציבורי לשטח בייעוד מגורים שאפשר למכור,  600

מ"ר לכל דונם  400שתמש בכסף לטובת הציבור. המודל דומה לנוריות, יחידה אחת של ולה

 ותוספת שטחי שירות.

הוועדה המקומית צריכה לבחון את התוכנית ולתת את המלצתה לוועדה המחוזית. לאחר 

 מכן יתקיים דיון להפקדה בוועדה המחוזית, ואז הפקדה בפועל.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 לוודא שהמהלכים האלו מקודמים במקביל.נצטרך 

 שדה התעופה הרצליה.
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 מהנדס: -דוד ברייטבורד

ב'. שדה התעופה יושב על שטחים חקלאיים, אין 15מדובר בתוכנית מתאר ארצית, תמ"א 

לו היתר ומבחינה סטטוטורית הוא לא מאושר לשימוש הזה. המצב המוצע מאשר את 

הקיימים. כלומר נותנים תוקף למצב הקיים, מבלי להוסיף הפעילות, השימושים והמבנים 

זכויות ושימושים. מטרה נוספת היא לקצוב בזמן עד שלוש שנים. זה יעבור אלינו ונצטרך 

כפר שמריהו, הרצליה  –להתייחס, יש עו"ד שמייצג את שלושת הרשויות הנוגעות בדבר 

תביא את התוכנית להפקדה ומתן ורעננה. ההערות יועברו למנהל התכנון הארצי, והיא זו ש

 תוקף.

הקצבת הזמן היא עד שלוש שנים, או אם יתקיימו תנאים נוספים שיקצרו אותה כמו מציאת 

 מקום חלופי או הקמת מתחם מגורים.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

משיחה עם עיריית הרצליה, הכוונה היא להשאיר את שדה התעופה כמה שיותר זמן עד 

 חלופי כדי למשוך זמן כמה שיותר.שימצאו מקום 

 

 אניק זבליק:

 בחלון הזמן הזה נצטרך לתכנן את מזרח הכפר.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 בדיוק.

הצעת החלטה: מליאת המועצה קובעת כי אין לה התנגדות להארכת תקופת הפעילות של 

 שדה התעופה הרצליה כאמור בתוכנית זו.

 מי בעד?

 מאשרים פה אחד

 

 החלטה

מליאת המועצה מחליטה פה אחד על הארכת תקופת פעילות שדה התעופה הרצליה תמ"א  

 /ב.15
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 כרמית נופך מוזס:

 מתי צריך לפעול לגבי מזרח הכפר?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

היינו בפגישת היכרות עם רשות מקרקעי ישראל, הסברתי שאנחנו לא רוצים בניינים גבוהים 

 3-זרח הכפר. הם אמרו שלא יילחמו על בנייה לגובה אם נעלה מאלא רק צמודי קרקע במ

 יחידות לדונם. זה דו שיח ראשוני, קבעתי פגישה נוספת ונעבוד בצורה מסודרת. 4-יחידות ל

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 אפשר להגיע אליהם עם חלופות שמתאימות לנו?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 תלוי איזו חלופה.

 

 זוכוביצקי ברוך:אמירה 

התוכנית הקודמת כללה תמהיל עם בניה רוויה, שאנחנו לא רוצים. אני מציעה שנתחיל 

 להכין משהו כדי שיהיה לנו.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אנחנו לא יורדים לרזולוציה של תוכנית, אלא להגדיר את האידיאולוגיה. כולנו בדעה אחת 

 שאנחנו לא רוצים בניינים גבוהים.

 

 מיקי וינראוב:

 יכול להיות שצריך לעשות איזשהו מרקם לאורך הכביש הראשי, יש לזה יתרונות.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 צריך לעבוד על תוכנית האב, לראות אם התוכנית הנוכחית מתאימה לנו. 
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 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 הותמ"ל מונע מכוח חוק, מה השפעת הבחירות?

 

 ש המועצה:רא -סרג' קורשיא 

יש להם מנדט עד אוגוסט, ואנחנו לא יכולים לעצור את הותמ"ל. אנחנו צריכים לעבוד איתם 

 בדו שיח ושיתוף פעולה.

 הפקעת רחוב הזורע.

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

יש בחוק אפשרות לבטל הפקעות אם יש סיבה שלא לממשה, או במידה ולא מומשה לאורך 

ה של המועצה לבטל את ההפקעה, כאשר ההליך הוא השנים. ממה שלמדתי הייתה הסכמ

תב"ע לשינוי ייעוד וזה מה שמוצג פה. המצב המאושר למגורים, מצפון יש שטח שהופקע 

מ"ר שמתווספים  100-עבור הדרך שאותו צריך להחזיר לייעוד של מגורים. מדובר בכ

בעלות, ע"י לחלקה בפינת הרחובות. עם אישור התוכנית נצטרך לעבור מהלך של העברת 

 רכישה לפי שווי השטח.

 התוכנית הזו היא בתהליך של קליטה בוועדה המחוזית לפני דיון להפקדה.

 

 יונתן גלפנד:

 למה זה הופקע מלכתחילה?

 

 אניק זבליק:

' להפקיע מספר שטחים. כאשר בעל הקרקע בנה 60-הייתה החלטה היסטורית בשנות ה

את ביתו לא היה תיעוד להפקעה הזו בשום מקום, והוא קיבל היתרים כאילו שאין הפקעה. 

יום אחד גילו שיש הפקעה ויש חריגה מקווי הבניין. בעל הקרקע פנה למועצה וביקש לבטל 

תקבלה החלטה ששומרים על הרישום אבל מתחייבים את ההפקעה, ולפני כחמש שנים ה

לא לממש כל עוד לא ייעשה שינוי בנכס. כאשר הגיעו לרשום את ההחלטה זה נרשם כאילו 

מממשים את ההפקעה, וכדי לממש אותה צריך לפצות את התושב על הנזקים שלו. 
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ההפקעה.  משיקולי עלות תועלת וכדי למנוע שנים של ערכאות משפטיות החליטו לוותר על

שיש לה השלכות תקדימיות וייתכן שהתקבלה לדעתי זה תקדים וזו הייתה החלטה 

 .מטעמים לא נכונים גם אם תוצאתם הגיונית

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

יש הליך של ביטול ההפקעה במידה ולא עשית פעולה, אבל אם כן עשית צעד קטן אז כן 

 מומשה ההפקעה. צריך לבדוק את זה.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 כרגע אנחנו לא צריכים לקבל החלטה, זה רק לידיעה.

 

 

 אירוע פרטי ברח' הורדים

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

בישיבה הקודמת דנו באישור אירוע פרטי ברח' הוורדים. אם המועצה מעוניינת לקיים אירוע 

בטיחות, חשמל, ציבורי בשטח ציבורי אנחנו צריכים לעמוד בתקנים ודרישות של 

קונסטרוקציה, רפואה, אבטחה וכדומה. אני חושב שאם מישהו מקיים אירוע בשטח ציבורי 

הוא חייב לעמוד במינימום מהדרישות האלו, ומעבר לכך יש עניין של חשיפה לתביעה 

בעקבות אירוע ביטוחי. זה גם תקדים. נכון שהדבר נעשה שלוש פעמים בעבר, אבל 

 רת.הרגולציה אז הייתה אח

 

 יונתן גלפנד:

לדעתי אין לנו את הסמכות להעניק לאדם פרטי לשאת בכל הדרישות. גם אם נעביר רשימה 

 מסודרת, מדובר באדם פרטי שיכול להתרשל שלא בכוונה.
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 יועמ"ש: -דן שווץ

גם אם זה אפשרי מבחינת אישור משטרה, יועץ בטיחות וכדומה, בסוף כולם מרגישים רע. 

פגיעה במדרכות, כי יש מריבות עם השכנים, כי מישהו נפל ועוד. גם אם כי יכולה להיות 

כיוון  100%-נמצא את המתווה החוקי לקיים את זה, עדיין המועצה לא תהיה מכוסה ב

שמדובר בשטח ציבורי ואפשר יהיה לטעון לרשלנות המועצה. אין לדברים האלה סוף ואני 

ם שלא פיקחתם. בסופו של דבר זה חושש מכך ברמה המשפטית, ויוכלו לטעון כנגדכ

 לשיקול דעתכם.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

מבחינתנו המשמעות היא להציב עובדים של המועצה כדי ללוות את ההכנות ואת האירוע, 

 ולפקח.

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

 במצב כזה המועצה תיתבע אוטומטית.

 

 אניק זבליק:

רחוב לכבוד בר המצווה של הבן שלי. קיבלתי  שנים קיימתי מסיבת 10-גילוי נאות, לפני כ

אישור מהמועצה ומהשכנים, תוואי הרחוב הוא סמטה קטנה ללא מוצא, ולא הייתה רגולציה 

כזו חריפה. הייתה אווירה קהילתית ומשתפת, שלדעתי היא רוח הכפר וזה היה חיובי מאוד. 

יום תושבים נפגשים  אפשר לחשוב בצורה מסובכת ואפשר לחשוב בצורה פשוטה, הרי ביום

 וחוגגים ואין בעיה.

 

 גזברית: -יעל לוי

 למזלנו לא קרה שום דבר.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

דבר ראשון יש הבדל בין חגיגות של תושבים שלא ביקשו אישור של המועצה. אני לא אשב 

 .בבית המשפט ואסביר שלמען האווירה הטובה אישרתי משהו שאין לנו כיסוי חוקי לכך
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 אניק זבליק:

 זה נשמע לי כמו כסת"ח. לא השתכנעתי.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

שנים הרגולציה והדרישות היו אחרות לגמרי. היום כדי להציב תמרור אני צריך  10לפני 

 אישור של המהנדס, הכול עובד ברמה של כסת"ח.

 

 עמיקם כהן:

ברחוב הוורדים ניתן אולי לקיים את האירוע במידה ומקבלים את אישור השכנים, אבל 

מרבית המקומות לא כאלה. ובהמשך תושבים יתלוננו על כך שאישרנו במקום אחד, ולא 

 אישרנו במקום אחר. 

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

ירוע הפרטי אני מעלה את העניין להצבעה. מליאת המועצה אינה מאשרת את קיום הא

כמבוקש במרחב הציבורי, ברח' הוורדים, וזאת מהטעמים הבאים: חשיפת המועצה 

לתביעה בעקבות אירוע ביטוחי, בדיקת ומילוי כל התנאים המקדימים הנדרשים לקיום 

האירוע יגזול זמן ומשאבים מן המועצה. עצם קיום האירוע יהווה תקדים לאירועים פרטיים 

 ם, ונזק לתשתית ציבורית.נוספים במרחבים ציבוריי

 מי בעד?

 

 כרמית נופך מוזס:

 אני נגד.

 

 אניק זבליק:

 גם אני נגד.
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 הצבעה

 5 –בעד 

 2 -נגד 

 אין -נמנעים 

 

 החלטה

מליאת המועצה אינה מאשרת את קיום האירוע הפרטי כמבוקש במרחב הציבורי, ברח' 

הוורדים, וזאת מהטעמים הבאים: חשיפת המועצה לתביעה בעקבות אירוע ביטוחי, בדיקת 

 ומילוי כל התנאים המקדימים הנדרשים לקיום האירוע יגזול זמן ומשאבים מן המועצה. 

רועים פרטיים נוספים במרחבים ציבוריים, ונזק עצם קיום האירוע יהווה תקדים לאי ●

 לתשתית ציבורית.

 

 

 

  2019הצגת תוכנית עבודה לוועדת הביקורת לשנת 

 ודיווח הועדה

  

 

 מיקי וינראוב:

הוועדה התכנסה מספר פעמים, אנחנו עוברים על  –עדכון לגבי וועדת הבינוי הקטנה 

עצמה מתכנסת אחת לחודש.  התוכניות עם מהנדס המועצה אחת לשבועיים, והוועדה

 אפשר להודיע לתושבי הכפר שמעוניינים לבנות שהוועדה עובדת וזמינה לרשותם.

 

 עמיקם כהן:

 מה תחום הפעילות של הוועדה?

 

 מיקי וינראוב:

 מאחר והמהלכים בהרצליה הם מסובכים, הצוות אוסף את כל הניירת ומכין אותה להגשה.
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 עמיקם כהן:

 התושבים?העבודה היא מול 

 

 מיקי וינראוב:

 כן, מול התושבים והאדריכלים שלהם.

 

 עמיקם כהן:

 שירות נהדר.

 

 מיקי וינראוב:

 אפשר לבוא ולהתייעץ, לקבל תשובות, גם אדריכלים יכולים לפנות.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 למרות שאין לוועדה סמכות סטטוטורית זה שירות חשוב.

הוועדה המקומית הרצליה ועם מהנדס העיר, והתברר שבהרבה הצלחנו ליצור קשר עם 

מקרים מועצת כפר שמריהו פנתה ישירות לוועדה המחוזית וזה גרם לאנטגוניזם אדיר 

בוועדה המקומית. כרגע אנחנו עובדים איתם באופן צמוד ויש חיבור טוב, הם מוכנים לשלוח 

 פקח שלהם במידת הצורך.

 

 מיקי וינראוב:

פרויקטים הגדולים והציבוריים, יש שלושה פרויקטים עיקריים. הוחלט שאני לגבי וועדת ה

כיו"ר הוועדה אצטרף לוועדת ההיגוי של פרויקט הביוב כדי שיהיו עוד זוג עיניים. נשתדל 

 לחסוך כמה שניתן ולקדם את הפרויקט, ואתם תקבלו דיווח.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

חלט שתהיה וועדת היגוי המורכבת מבעלי תפקידים, בעקבות ההסכם עם אגודת המים הו

ומיקי הצטרף אלינו. התקיימה פגישת עבודה ותיאום ציפיות עם המהנדס, והוא קיבל על 

 עצמו לבדוק את אומדן הביוב כפי שהציג מתכנן הביוב.
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 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 יופי, זה חשוב מאוד.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 ותפים טובים, רמי נוימן מכיר את העבודה וגם לו חשוב לעמוד בתקציב.אגודת המים הם ש

 

 מיקי וינראוב:

שני הפרויקטים הנוספים הם מתחם השדות ומזרח הכפר. כמובן בהתאם להנחיות ראש 

 המועצה.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 גם את תוכנית האב, בה כולנו נהיה מעורבים.

 

 מיקי וינראוב:

הייתה ישיבה עם ערן המבקר ועם סרג'. עלויות התכנון של המועצה הן  –וועדת ביקורת 

גבוהות מאוד ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קיבלנו, וביקשנו מהמבקר לבדוק את הנושא. יש 

 שם הרבה נושאים שנשמח לקבל את הביקורת שלך.

 

 מבקר: -ערן רווה

צריך לעשות סקר רת, אחד העקרונות הבסיסיים של עבודת הביקורת ולפי תקני הביקו

ולמפות את כל התהליכים הקיימים בארגון, ולבדוק את חשיפת הארגון לכשל או סיכונים 

 לנזק באותו תהליך. 

לבנות תוכנית עבודה רב שנתית שנותנת מענה מדויק בהתאם לציון הסיכון אפשר 

 . במקום שאני אנסה בכל שנה לאתר את הנושאים המעניינים, המשאבים שללסיכונים

הביקורת יופנו לדברים המסוכנים יותר. התוצר של סקר הסיכונים הוא תוכנית עבודה רב 

 שנתית, ונעשה את זה.
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מטלות ביקורת  3-4מבחינת סדרי גודל, מהניסיון שלי אני מעריך שאפשר לעשות 

מציע לבצע אותו ולעשות עוד דו"ח משמעותיות בשנה. הסקר הוא מטלה גדולה, ולכן אני 

. את הנושא השלישי נקבע ר קבענו לגבי העסקת מתכננים במחלקת ההנדסהביקורת שכב

מעקב על יישום בהתאם לתוצאות הסקר. יישום ההמלצות צריך להתבצע בכל שנה, כולל 

 .ההמלצות מהדוחות הקודמים

 

 עו"ד דני שווץ:

וועדת הביקורת ממליצה על שני נושאים, וראש הרשות על נושא אחד. חשוב שנדע את 

 ים.ההיקפ

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אני תומך בכל נושא שהוועדה תרצה לבחון. אני מוטרד מהעסקת המתכננים במחלקת 

 ההנדסה כפי שנעשה בעבר, לדעתי הפרוצדורה לא מספיק טובה.

 

 מיקי וינראוב:

ראיתי סקר סיכונים, זה מקיף ויאפשר לנו לראות את כל הדברים שאנחנו עלולים להיות 

 הם, וזה יאפשר לנו לקבל החלטות.חשופים ב

 

 .2019מליאת המועצה רושמת לפניה דיווח והצגת תוכנית עבודת הביקורת לשנת 

 

 

 הצגת חזון ויעדים וועדות המועצה על ידי ראשי הוועדות :

 ועדת חינוך, תרבות וקהילה, איכות סביבה, שימור אתרים, מניעת סמים ואלכוהול 

  

 

 

 :וועדת חינוך
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 נופך מוזס:כרמית 

התכנסנו בוועדת חינוך לפני כחודש וחצי. נכנסנו לכאוס גדול מאוד בנושא הצהרונים, הייתה 

אלימות מילולית ופיזית קשה מאוד והכנסנו פיקוח מצד הבעלים של הצהרון. ההורים 

 התלוננו על הקייטרינג של הצהרונים והתחלנו תהליך לבדוק ולשפר את הנושא. 

ה מלא בין המועצה למנהלת ביה"ס והפיקוח. לא היה מעבר מסודר התחלנו בשיתוף פעול

לניהול עצמי, והתחלנו בתהליך ביחד עם רו"ח ויועצת ארגונית מטעם משרד החינוך ובמימון 

 שלהם.

התחלנו לבנות תוכנית כישורי חיים לילדי הגנים. גילינו שעד כה לא הייתה שום תוכנית 

יבוש ביסודי ובתיכון. בימים הקרובים נחליט מי ייכנס סדורה בגנים, ולכן ראינו גם חוסר ג

 לעשות את התוכנית הרגשית.

 

 עמיקם כהן:

 מה המשמעות של זה?

 

 כרמית נופך מוזס:

איך מדברים בין ילד לילד, מניעת אלימות, איך יוצרים קשרי  –עובדים על העניין הרגשי 

ו אותה בעיקר בגן החובה חברות. זו תוכנית רצינית שתהיה שלוש שנתית, וכרגע התחלנ

ילדים, גן מאוד מאתגר. סרג ואני נכנסים לגן ברמה יומיומית כמעט כדי  28שמונה היום 

 לעזור לייצב את הגן.

התחלנו לרתום את וועד ההורים של כיתות ו' למען תוכנית לטובת הגיל השלישי, ואני 

 מקווה שזה יצא לפועל.

 שיבואו להתנדב בצהרונים. אנחנו רוצים גם שני נציגים של כיתות ו'

נעשה בחינה מחודשת של ילדי החוץ, כרגע עצרנו לגמרי כניסה לגני הילדים מסיבות רבות. 

 אנחנו צריכים ליצור ספר חוקים שייתן מענה לסיטואציות שונות.

פסיכולוגית הילדים עובדת ברבע משרה והיא עובדת גם בגנים וגם בכיתות א'. ביקשנו 

 נים, כי לבוב יש חצי משרה והוא יכול לתת מענה לבתי הספר.להחזיר אותה רק לג

לא היה לנו קצין ביקור סדיר, זה משהו שמחויב בכל מועצה ועירייה. מאחר ואנו מועצה 

 קטנה המחוז נתן לנו קב"ס שהוא נציג שלהם, ויש לנו למי לפנות.
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 אניק זבליק:

 הקב"ס הוא איש משרד החינוך או משרד הרווחה?

 

 ראש המועצה: -שיא סרג' קור

 איש משרד החינוך.

 

 כרמית נופך מוזס:

 תוכנית עבודה כללית לחינוך: הדבר הכי חשוב הוא לגייס מנהל/ת למחלקת החינוך.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 משרה. 50%-יצא מכרז, ב

 

 כרמית נופך מוזס:

 נטפל בזה. עד היום לא היו נהלים סדורים למחלקה, כיוון שדרור מילא את התפקיד.

אנחנו גם כתובת נוספת להורים, גם בעניין הגנים וביה"ס, ואנחנו משתפים פעולה עם 

 הגננות ומנהלת ביה"ס.

בנושאים שונים, כדי  –חוף השרון והרצליה  –התחלנו ליצור קשר עם הרשויות הסמוכות 

 לשתף פעולה.

בוועדת החינוך. ניצור הפורמלי התחלנו בקשר טוב עם הצופים, והם יושבים הלא בחינוך 

 גם קבוצת עבודה של הנוער עם הצופים.

בתחום הספורט, איתי דקל הוא רכז הספורט היישובי, ורוב הפעילויות מתקיימות בתוך 

ביה"ס. שוחחנו על כך שנוציא את הפעילויות החוצה לשכבות גיל שונות, ונקיים קבוצת 

 עבודה.

נית, וליצור שיתוף פעולה עם ביה"ס. היום אנחנו רוצים לבנות תוכנית מסודרת למרכז כל

 מרכז כלנית לא מרוויח, ואנחנו רוצים להפוך אותו ליחידת רווח.

 בנינו ארבעה צוותי עבודה, מי שירצה יוכל להצטרף.
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תוכנית עבודה לגני הילדים: נהלים לקבלת ילדי חוץ, פיקוח על הצהרונים כולל מכרז חדש 

ס כך שהמפקחים ישבו ביחד ויעבירו את המידע. לשנה הבאה, בניית רצף מהגן לביה"

בניית תוכנית הכנה להורים לקראת כיתות א' בשיתוף עם מנהלת ביה"ס, היועצת והגננות. 

תוכנית תלת שנתית לכישורי חיים. מעקב מסודר לילדים הזקוקים לסיוע במעבר לחינוך 

יעות, יש השתלמויות ביתי, חינוך מיוחד, סייעת משלבת וכו'. השתלמויות מקצועיות לסי

 שהן בחינם דרך משרד החינוך.

שירי הרפז היא מנהלנית גני הילדים, ואנחנו בונים ביחד איתה תוכנית עבודה, הגדרת 

 התפקיד שלה וגם נוסיף לה סמכויות. היא אישה מדהימה ויצירתית עם יכולות רבות.

ושא המחויבות בוועדת החינוך אנחנו עושים בחינה משותפת עם בי"ס חוף השרון לנ

 האישית. עד היום המחויבות האישית לא נעשתה במסגרת הקהילה שלנו.

 

 אניק זבליק:

 היו מעט תלמידים שכן התנדבו.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 זה לא עבד. –מה שהיה בתוך היחידות בכפר 

 

 כרמית נופך מוזס:

ומדים בהרצליה. ריקי אנחנו רוצים להסדיר את הנושא גם עם חוף השרון ועם הילדים של

 דותן תרכז את עניין המתנדבים.

 אנחנו רוצים להפוך את מרכז כלנית למרכז רווח, נכניס לשם גם הכנה לבגרויות.

מבחינתי, עקב אכילס של מועצת כפר שמריהו הם אחוזי הגיוס הנמוכים מאוד שיש פה. 

 מתגייסים בקרב הבנים. 66%היו  2017בשנת 

 

 המועצה:ראש  -סרג' קורשיא 

 ילדים לא התגייסו, אלה האחוזים. 3ילדים  12מתוך 

 אניק זבליק:

 זה חוק המספרים הקטנים.
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 כרמית נופך מוזס:

 אנחנו כן רוצים לעשות הכנה משמעותית לצבא, מגיל יותר צעיר, כולל הרצאות.

 

 יונתן גלפנד:

 זו הכנה מהבחינה הפיזית?

 

 אניק זבליק:

לצו ראשון, לראיונות וכו'. בהרבה מועצות יש מישהו שיצא לא, יש הרבה דברים כמו הכנה 

 ממדור גיוס בבקו"ם והוא מתפקד כמעין יועץ לנוער.

 

 כרמית נופך מוזס:

י"ב, מאוד לא מגובשות. הם הולכים להרבה בתי ספר מחוץ לכפר -שכבות הנוער, כיתות ז'

הם פעילויות כיפיות, שמריהו והיו הרבה ניסיונות, זו מטרה ואני מקווה שנצליח לעשות ל

 ובהמשך גם לעשות גיבוש שכבתי.

חיזוק הצופים: בשנים האחרונות יש להם את כמות החניכים הכי גבוהה שהייתה, ואנחנו 

 רוצים לחזק אותם.

 אנחנו רוצים שתהיה תוכנית קבועה לשנת המצווה, שתתאים לכפר.

בשיתוף עם הוועדה  התחלנו לפעול לגבי תוכנית של סכנות ואלימות ברשת, וזה יהיה

תהיה הרצאה חינמית בבית וייל להורים, זה השלב  31.3-למניעת אלימות וסמים. ב

 הראשון.

, שיתחילו 50-60וועדת רווחה: אנחנו רוצים להרחיב את מועדון פלוס אפילו לאנשים בגילאי 

 כבר ליצור קשרים. יש תקן של עובדת סוציאלית בחצי משרה, כשמשרד הרווחה מחזיר לנו

ממנו. התקן עומד להסתיים ואנחנו חייבים לגייס עו"ס לגיל השלישי. יש בכפר כמאה  75%

 , אנחנו צריכים לתמוך ולעזור להם.80משפחות מעל גיל 

אנחנו מתחילים בנייה של תיק תושב מסודר שיהיה באינטרנט, כדי שהתושבים ידעו מה 

 הזכויות.
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הרווחה, אבחונים, שירות פסיכולוגי  העברת המידע כוללת תיק תושב, מידע על שירותי

 וכו'.

אנחנו רוצים לבנות מערכי התנדבות לעתות שלום ועתות משבר, וכל מי שרוצה יוכל 

 להצטרף לקבוצות העבודה.

 

 אניק זבליק:

וועדת תרבות וקהילה: בעיניי הקהילה היא הלב הפועם של הישוב, וזה גם החוסן שלו. אם 

יהיה מגובש. אני חושבת שיש ממשקים רבים סביב הקהילה תהיה מגובשת גם הנוער 

 חינוך, קהילה ומניעה.

מדברים על מה שהיה בעבר, על האירועים, הגיבוש והערבות הקהילתית. זה דעך עם 

הזמן, ואני חושבת שהאתגר האמיתי הוא להחזיר לכפר את הערכים שלו ויצירת 

ם, קבוצות תקשורת פלטפורמות קהילתיות מגוונות, וביצירת אירועים משמעותיי

 48ופלטפורמות מקוונות. הקמתי קבוצת וואטסאפ כדי לשווק את אירוע יום האישה, ותוך 

 שעות נגמרו כל הכרטיסים להצגה בבית וייל.

אני רוצה להודות לאהובה קורשיא. הייתה מסורת שאשת ראש המועצה לוקחת חסות על 

שבוע אהובה הרימה את הכפפה אירוע יום האישה הבינלאומי וזה התמסמס. בהתראה של 

 ועשינו את זה.

אירוע פורים קהילתי. תהיה  15.3-יש כמה אירועים מתוכננים: הצגה לכבוד יום האישה, ב

מכירת כרטיסי נייר וגם באינטרנט. תהיה להקת פורטרט, די.ג'יי, אוכל ושתייה ותחרות 

 תחפושות.

קצת את הפורמטים. טקס יום האירועים הבאים הם אירועי שואה וגבורה, נשנה ונרענן 

הזיכרון יבוצע ע"י הנוער ובוגרים מהכפר, ללא המקהלה. נשנה את המתכונת של יום 

העצמאות, במקום אומן מרכזי תהיה להקת קאוורים, די.ג'יי, ומסיבה עם מוזיקה אחרי 

 הטקס.

 בשנים האחרונות וועדת תרבות פנתה בעיקר למיינסטרים –כמה מילים על וועדת תרבות 

עם רפרטואר קבוע של הצגות ומחול. הרגשתי שאנחנו לא מצליחים להגיע לקהלים חדשים, 

עם דגש על הנוער והקהל הצעיר. הרכבנו את הוועדה בצורה מגוונת, רב דורית, גילאית 
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ועניינית. יש חבר'ה צעירים שלוקחים את ההובלה, למשל במסיבת פורים. בשנה שעברה 

 ארים ואנחנו מקווים שזו המגמה העתידית.התחילו לפתוח קצת את הרפרטו

בישיבות בוועדות השונות גילינו שיש ממשקים חזקים מאוד בין תרבות, קהילה, מניעת 

סמים ואלימות, וחינוך. אמירה, כרמית ואני ניצור קבינט שיתכלל את הממשקים ויאגם 

 משאבים לטובת הקהילה.

 

 : סביבההוועדה למניעת סמים, אלימות ואלכוהול ואיכות ה

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 אני אדבר על שלוש וועדות.

הראשונה, הוועדה למניעת סמים, אלימות ואלכוהול. קיימתי מפגש עם סרג' וחברי הוועדה 

האחרים. במפגש בעיקר דיברתי עם הנוער וההורים, וחשוב לשים את הבעיה על השולחן 

ורך פורנו. זה דבר מאוד מאתגר, ולהבין שהיום כמעט כל הנוער שלנו שותה ומעשן, וצ

והרבה רשויות מנסות לטפל בזה. יש הרבה הורים ששותים ומעשנים עם הילדים. יש שלוש 

קבוצות של ילדים ששותים ומעשנים, כתוצאה מלחץ חברתי ורצון להיות מקובל, ויש מקרים 

נחנו קשים יותר של ילדים שזקוקים לסיוע מעבר. אנשי המקצוע צריכים לסייע להם. א

מתייחסים בעיקר לקבוצה הראשונה שמונעת מלחץ חברתי. יש גידול בצריכת אלכוהול 

וסמים, לגליזציה של מריחואנה גורמת לאנשים לחשוב שזה בסדר, וזה בעצם משפיע מאוד 

על מוח של צעירים. חשוב לעשות עבודה רצינית בקהילה ולשנות את מה שנעשה עד היום, 

ים להתמודדות. לנסות להגביר את המודעות דרך מידע, זה ולתת להורים כמה שיותר כל

 נקרא קהילה לומדת וצריך לשים את זה על סדר היום, ולעבוד בשיתוף ביה"ס.

צריך להבין שהתופעות האלה מתחילות בגיל הרבה יותר מוקדם ממה שהיה בעבר. היום 

ידרש לה. הדגש היה ה' צורכים פורנו דרך הטלפונים, וזו בעיה שצריך לה-ילדים בכיתות ג'

לגילאי חטיבה ומעלה, ואני חושבת שצריך להגיע הרבה יותר מוקדם, כולל לגנים. יש לנו 

 מתנדבים שאכפת להם, והמטרה השנה היא לתת לקהילה שלנו כמה שיותר כלים.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 הבאנו גם את רכז המודיעין של גלילות.
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 אמירה זוכוביצקי ברוך:

השנייה היא איכות הסביבה, ואנחנו צריכים לעשות שינוי לכיוון מעשי יותר. העולם  הוועדה

מתחמם ומשתנה בצורה מהירה יותר ממה שאי פעם צפו, ואנחנו עומדים בפני בעיות 

קשות. הטיפול באיכות הסביבה עובר מהרמה המדינית לרמה של רשויות מקומיות. קהילה 

איכות החיים שלה ואת ערך הנכסים. אנחנו רוצים ששומרת על איכות הסביבה משפרת את 

להפחית את טביעת הרגל האקולוגית שלנו, ויש הרבה דרכים מעשיות לעשות את זה גם 

ברמה אישית וגם כרשות. בוועדה הזו נמצא משה, שהנושא חשוב לו מאוד והוא פועל 

 בתחום שנים. אנחנו צריכים להבין שיש לנו יכולת השפעה גדולה מאוד.

הרבה יוזמות של משרד החינוך ואינסוף מידע של חינוך לקיימות. יש ימים מיוחדים  יש

 לשמירה על איכות הסביבה.

המטרות שלנו השנה הן לחנך את הקהילה, לפתח את המודעות ולפעול בשיתוף. מעבר 

להנעת הדורות הבאים בכפר לשמירה ומחזור, אנחנו בעצם יצרן האשפה הגדול ביותר 

ינות העשירות ביותר בעולם הן המדינות המזהמות ביותר, והערים היקרות בגוש דן. המד

ביותר הן הערים שמייצרות הכי הרבה אשפה. אנחנו צריכים לפעול כמה שיותר כדי למחזר. 

גם הפחתה בצריכת חשמל זה דבר שאפשר להשיג בעזרת המועצה, במעבר לתאורה 

 ת שלה חשובה.חסכונית וכו', וזו השקעה שתחזיר את עצמה והנראו

 איסוף האשפה, ההטמנה והגזם מאוד יקרים.

 

 כרמית נופך מוזס:

 איך אפשר לצמצם את הגזם?

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

משה הציע להשתמש במכונה שגורסת את הגזם, ואז אין צורך לשנע ולהטמין אותו. צריך 

 משאיות וזה טירוף. 4-5לבחון את זה, כי אנחנו מפנים כל יום 

ריכים לחנך את הקהילה הבוגרת ולהדגיש את הצורך בהפחתת הצריכה, ולעבוד אנחנו צ

 גם מלמטה, מהדור הצעיר. אנחנו רק נרוויח מזה.

 הוועדה השלישית היא שימור אתרים.
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אני מציע שתיפגשי עם שמוליק בן טובים, מאחר והוא מעורב בוועדות וארגונים ארציים.

 

 זוכוביצקי ברוך:אמירה 

אני לא ראיתי שנעשו בשנים האחרונות דברים בתחום של שימור האתרים בכפר. כדאי 

לבדוק אם יש תיק תיעוד של מבנים מסוימים כמו בית ראשונים, בית וייל וכו'. צריך להחליט 

אם אנחנו רוצים לעשות סקר לשימור אתרים, שזה עולה כסף אבל יכול להיות חלק מתוכנית 

 וגם להוות בסיס לשמירה עתידית של נכסים ייחודיים שלנו. צריך לבחון את זה.האב, 

 

 אניק זבליק:

 אנחנו צריכים להכריז על מבנים כמבנים לשימור?

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 צריך לעשות סקר שימור, שאני לא יודעת אם נעשה בעבר. 

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 וצים לשמר.צריך לקבוע פרמטרים של מה שר

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 יש לנו חזון מסוים שאנחנו מנתבים.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 בשלב הראשון אפשר לעשות עבודה פנימית עם אנשים מתוך הכפר והמועצה.

 

 מהנדס: -דוד ברייטבורד

בדקתי האם יש רשימה של מבנים לשימור, ואין. יש צורך לעשות הבחנה בין מבנים 

וריים למבנים בבעלות פרטית, ויש לעצם ההצהרה משמעות כספית. מהניסיון בבנימינה ציב
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כאשר מכריזים על מבנה פרטי כמבנה לשימור זה מטיל מגבלות על המבנה, זה עלול 

 להוביל לירידת ערך וכדומה.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 אני חושבת שהוועדה לא צריכה לעסוק במבנים פרטיים.

 

 מהנדס: -ברייטבורדדוד 

מה שאפשר לעשות בלי כסף זה לגבש רשימה ולתת לה תוקף. הרשימה לא תקבע 

מסמרות מה לשימור ומה לא, אלא לתעד את המבנה. אם יש צורך לעשות פעולה מסוימת 

 אז נבחן את זה.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אני מציע שתשבו ביחד, ותיעזרו בניסיון של דוד. 

 

 עצה רושמת לפניה הצגת חזון ויעדים של וועדות המועצה על ידי ראשי הוועדות.מליאת המו

 

 

 אישור מליאה לקביעת שם לדרך הכניסה לשדה התעופה

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

שר התחבורה אישר לקרוא לשדה התעופה בהרצליה ע"ש מודי אלון, שהיה מפקד הטייסת 

בהתרסקות בשדה פה בכפר שמריהו, ורוב הטייסים . הוא נהרג 101הראשון של טייסת 

בטייסת היו מתנדבי חו"ל. במסגרת מפעל ההנצחה לטייסת ולמפקדה, עמותת חיל האוויר 

מצאה לנכון לקיים את ההנצחה למתנדבים ולחללי חו"ל אשר פעלו בהרצליה ובכלל, ולקרוא 

 לדרך המוליכה לשדה בשם דרך מח"ל.

 שלנו, אנחנו צריכים לדון בכך. מאחר והדרך היא בשטח השיפוט
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הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת לקרוא לדרך הכניסה לשדה התעופה הרצליה 

 ע"ש מודי אלון, בשם דרך מח"ל.

 

 החלטה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקרוא לדרך הכניסה המובילה לשדה התעופה הרצליה 

 ע"ש מודי אלון, בשם "דרך מח"ל".

 

 

 העסקת עוזר אישי

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אני בתפקיד כשלושה חודשים והעומס גדול. אני מתוסכל מכך שאני מאבד את הזמן שלי, 

ובמקום להתקדם קדימה אני עסוק במעקב אחרי ביצוע של מטלות, מענה למיילים, הכנת 

 45%-35%מצגות וכו'. החוק מאפשר לי למנות עוזר אישי במשרת אמון, בהיקף עובד של 

 כר מנכ"ל.מש

 

 אניק זבליק:

 זה מוגדר כמשרה מלאה?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אני עוד לא יודע, אנחנו צריכים לבדוק את הצורך. העוזר האישי צריך לעזור גם למנכ"לית 

שהיא גם גזברית וגם מזכירת המועצה. אין דובר מועצה ואין מי שיטפל בקולות קוראים, 

 ואנחנו מפספסים הזדמנויות.

 

 כרמית נופך מוזס:

לדוגמה, אנחנו צריכים תוכנית רגשית לגן הילדים. יש אפשרות לפנות דרך משרד הרווחה 

 ולקבל חלק מהתקציב.
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

אני יודע לנהל ולעבוד, אבל אני לא יכול להתמודד עם התסכול בהתמודדות עם מטלות 

 קשרים עם הגופים הגדולים והחשובים.כאלו. אני צריך את הזמן כדי ליצור מערכת 

 אני צריך את אישור המליאה לכך.

 

 עמיקם כהן:

 מה פרופיל התפקיד?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אנשי ביצוע, שמבינים מה צריך לעשות ויכולים לתקתק עבודה.

 

 יועמ"ש: -דן שווץ

העבודה,  כשיהיה מועמד הוא יובא לאישור גם ברמה הפרסונלית וגם מבחינת תנאי

 בהתאם לדרישות משרד הפנים.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 מה עלויות השכר?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 לחודש, כאשר זה יוביל לחיסכון בתחומים אחרים. ₪ 8,000-כ

הצעת החלטה: מליאת המועצה מאשרת לראש המועצה להעסיק עובד/ת למשרת עוזר/ת 

יע בחוזר מנכ"ל לנושא זה, ובכפוף לאישור משרד לראש הרשות בתנאי העסקה כפי שמופ

 מי בעד? הפנים.

 

 החלטה פה אחד

מליאת המועצה מאשרת לראש המועצה להעסיק עובד/ת למשרת עוזר/ת לראש הרשות 

 בתנאי העסקה כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל לנושא זה, ובכפוף לאישור משרד הפנים.
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 מפעל הפיס

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

לשנה, ובנוסף  ₪מיליון  0.5במסגרת תוכנית חומש מתוכנן שמפעל הפיס יעבירו לנו 

מיליון  3בשנה שעברה שהופנו לחידוש מגרש הכדורגל. מתוך  ₪מיליון  0.5הועברו עוד 

. ₪ 2,125,000לטובת פעילות, כך שאנחנו נשארים עם  15%אנחנו צריכים להקצות  ₪

בפעם אחת מראש אפשר לעשות איתו הרבה  אם אני מבקש לקבל את כל הסכום הזה

דברים כמו תיקון הנזילות בבית וייל, תיקון הפרקט במגרש הכדורסל, חצר הכושר וכדומה. 

 כמובן שהדברים יובאו לאישור המליאה.

כדי לקבל את כל המענק מראש אני צריך את אישור המליאה. הצעת החלטה: מליאת 

לאחד את כל כספי המענקים במסגרת  המועצה מאשרת לפנות למפעל הפיס בבקשה

למענק אחד. כמו כן מליאת המועצה  2019-2023המתוכננת להיעשות במהלך השנים 

-2019מסכימה לכך כי מענק זה יועבר ממפעל הפיס למועצת כפר שמריהו במהלך השנים 

2020. 

 

 יונתן גלפנד:

 וגה?מה המשמעות אם אנחנו מקבלים מראש את כל הסכום? יש לכך תאריך תפ

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 , אבל עם הסכום הזה אני לא יכול לעשות הרבה.₪מיליון  0.5לא, אפשר לקבל כל שנה 

 

 יונתן גלפנד:

 אני חושש שאם נבקש את כל הסכום ולא ננצל אותם, נאבד את התקציב.
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 דוד ברייטבורד:

 מניסיוני לא מאבדים תקציבים.

 

 אניק זבליק:

 להגיש הצעות למפעל הפיס?נוכל שוב  2023-ב

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 כן.

 

 גזברית: -יעל לוי

 הם לא מעבירים את הכסף מראש.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 הם מאשרים את הסכום ונצטרך להתחיל, כנראה שנצטרך גם מימון ביניים.

 

 מיכאל וינראוב:

 זה איגום משאבים.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 בעד ההצעה?מי 

 

 החלטה פה אחד

מליאת המועצה מאשרת לפנות אל מפעל הפיס בבקשה לאחד את כל כספי המענקים 

 למענק אחד. 2019-2023במסגרת המתוכננים להיעשות במהלך השנים 

כמו כן מליאת המועצה מסכימה לכך כי מענק זה יועבר ממפעל הפיס למועצת כפר שמריהו 

 .2019-2010במהלך השנים 
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 דיור מוגן נווה אביב

  

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אני מציג כרגע תוכנית שהיא להצגה ולמחשבה.

דונם והוא מוזנח וישן. בעבר הבעלים קידמו  8בית האבות נמצא בדרך האביב על שטח של 

תוכנית לשינוי ייעוד למגורים, הוועדה המחוזית דחתה את בקשתם למרות שהיא אושרה 

 ת, מהטעם העיקרי בכך שיש צורך במוסד הנותן מענה לאוכלוסייה מבוגרת.בוועדה המקומי

כעת הבעלים מבקשים לקדם תוכנית לשדרוג בית האבות הקיים, והוועדה המחוזית רואה 

ואז לא יהיו היטלי  38בחיוב את היוזמה. צריך לשאול האם זה נעשה במסגרת תמ"א 

ה נעשה במסגרת תב"ע נקבל היטלי השבחה, במידה והם עונים על הקריטריונים. אם ז

 השבחה. צריך לשקול ולהבין את ההשלכות והמשמעויות.

יש שתי חלופות עיקריות. בחלופה הראשונה מבקשים להוסיף קומה במבנה השני ושלוש 

קומות במבנה השלישי. בחלופה השנייה מבקשים להוסיף שתי קומות ברח' החורש ושתיים 

 לאורך כל הדרך.

וא להביא כמה שיותר אפשרויות ולקדם את הכפר גם בנושא הזה, שהוא האינטרס שלי ה

 חשוב מאוד. דבר שני, אנחנו רוצים עוד הכנסות.

 

 עמיקם כהן:

 האם הוא סיעודי?

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 כן, כל בית אבות חייב לכלול מחלקה סיעודית.

 מבנה בית האבות מוזנח מאוד.

 

 כרמית נופך מוזס:

 שיפוץ של המבנים הקיימים?מה לגבי 
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 אין להם אינטרס. כרגע אנחנו לא מקבלים החלטה אלא רק דנים.

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

. ההשלכותהטעות של המועצה הקודמת הייתה קבלת החלטות בחיפזון בלי לחשוב על 

 ראוי.כאת הדברים וללמוד את הנושא לעומק,  לבחוןהרעיון 

 

 כרמית נופך מוזס:

אני בעד להגדיל ארנונה מעסקים ובעד להכניס עוד תושבים מבוגרים לכפר. אבל יש שכנים 

שגרים מסביב וצריך לבחון איך תוספת של קומות תשפיע עליהם, ואיך תוספת של דיירים 

תשפיע על העומסים ברחוב. אם זה לא היה במרכז הכפר זה היה קל יותר, אבל אנחנו 

 שוב על זה.צריכים לח

 

 עמיקם כהן:

 למי הקרקע שייכת, ליזמים?

 

 אמירה זוכוביצקי ברוך:

 כן.

 

 עמיקם כהן:

 אפשר למכור את הקרקע הזו, ולבנות מחדש במזרח הכפר.

 

 אניק זבליק:

 הרעיון הזה עלה בעבר והייתה תב"ע חלופית במזרח הכפר.
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 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

תוכנית האב ולראות איך משלבים גם את הנושא הזה, וצריך לדון אנחנו צריכים לעבוד על 

 עם הבעלים ולשכנע אותו.

 

 אניק זבליק:

 אם תאפשר לו למכור את השטח כקרקע למגורים הוא ישמח.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 זו לא החלטה שלי.

 צריך לקחת בחשבון בעיה לא קטנה, ברח' דרך האביב כמעט ואין חניה. 

 

 נופך מוזס: כרמית

 לדעתי הגיעו איתו להסדר.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

הם לא מרוצים מההסכם הזה ורצו להפסיק אותו. אנחנו צריכים לשמור על ראש פתוח 

 ולעבוד בשיתוף איתם.

 

 מליאת המועצה רושמת לפניה דיווח בנושא דיור מוגן נווה אביב.

 

 ראש המועצה: -סרג' קורשיא 

 לכולם, אני נועל את הישיבה.תודה רבה 

 

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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 ריכוז החלטות מהדיון:
 
 

 אישור פרוטוקולים

  

 
 החלטה

 בנושא שביל השקד. 6מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס' 

 .5.2.19מיום  7מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבה מס' 

 
 

 מינוי מהנדס מועצה חדש

  

 
 

 מחליטים פה אחד

מליאת המועצה מברכת על הבחירה של אניג' דיוויד ברייטבורד לתפקיד מהנדס המעצה 

משכר מנכ"ל,  95%באחוז שכר של  100%ומאשרת את העסקתו בהיקף משרה של 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 בנוסף, מאשרת מליאת המועצה את מינויו של אינג' דיויד ברייטבורד לתפקידים הבאים :

 ;513762658לחינוך בשרון בע"מ ח.פ.  דירקטור בחברה

 מרכז וועדת התנועה;

 אחראי נכסים במועצה;

 נציג המועצה ברשות הניקוז שרון וירקון;

 
 

 מתחם המערות 

  

 
 מחלטים פה אחד
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כי אינה מטפלת  24.1.19לאור העובדה כי רשות העתיקות הודיעה במכתבה מיום  ●

ו/או אחראית לנושא המבקרים במתחם, ולאור חוות הדעת הראשונית של יועץ 

, מחליטה בזאת מליאת המועצה לסגור לאלתר את מתחם 26.2.19הבטיחות מיום 

 לים. לכניסת מבקרים ומטיי 10חלקה  6674המערות אשר ממוקם בגוש 

מתחם המערות ייפתח לציבור אך ורק לאחר תיקון הליקויים הבטיחותיים, וקבלת  ●

 אישור לכך מיועץ הבטיחות. 

בנוסף, מליאת המועצה מאשרת את פרסום סגירת מתחם המערות במדיה  ●

 וברשתות השונות.

  
 

 מינוי דירקטוריון לחברת חינוך בשרון

  

 
 מחליטים פה אחד

אחד וממנה את הר"מ כדירקטורים בתאגיד חינוך בשרון מליאת המועצה מחליטה פה 

 513762658בע"מ ח.פ. 

 מר סרג' קורשיא -יו"ר המועצה  -יו"ר הדירקטוריון 

 גב' אניק זבליק -חברת מועצה  -חברת דירקטוריון 

 גב' אמירה זוכוביצקי ברוך -חברת מועצה  -חברת דירקטוריון 

 אינג' דיויד  ברייטבורד - סגל בכיר עובדי מועצה -חבר דירקטוריון  

 אתי אנקורי -סגל בכיר עובדי מועצה  -חברת דירקטוריון 

 גב' נעמי טיסונה -נציגת ציבור  -חברת דירקטוריון 

 גב' יעל צוקר  -נציגת ציבור  -חברת דירקטוריון 
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 מינוי וועדת ערר לענייני ארנונה

  

 
וועדת ערר לענייני ארנונה, בהרכב של מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, את מינוי 

 החברים הבאים:

 שמוליק בן טובים, עו"ד אורנה לרר פדהצור, עו"ד מלקולם פיין ומר חיים בנימיני.

 
 

 מהנדס המועצה –עדכון תוכניות 

  

 
 החלטה

מליאת המועצה קובעת פה אחד כי אינה מתנגדת להארכת תקופת פעילות שדה התעופה 

 הרצליה.

 

 
 

 פרטי ברח' הורדיםאירוע 

  

 
 החלטה

חברים )אניק זבליק וכרמית נופך מוזס( מחליטים על דחיית  2ברוב קולות ובהתנגדות 

הבקשה לקיום אירוע פרטי במרחב הציבורי ברחוב הוורדים, בעקבות הנימוקים שהוצגו 

 במהלך הישיבה.
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 2019הצגת תוכנית עבודה לוועדת הביקורת לשנת 

  

 
 .2019רושמת לפניה דיווח והצגת תוכנית עבודת הביקורת לשנת מליאת המועצה 

 
 
 

 הצגת חזון ויעדים של הוועדות

  

 
מליאת המועצה רושמת לפניה הצגת חזון ויעדים של וועדות המועצה על ידי ראשי הוועדות, 

 כפי שהוצגו.

 
 
 

 אישור מליאה לקביעת שם לדרך הכניסה לשדה התעופה

  

 
 החלטה

מאשרת, פה אחד,  לקרוא לדרך הכניסה המובילה לשדה התעופה מליאת המועצה 

 הרצליה ע"ש מודי אלון, בשם "דרך מח"ל".

 
 

 העסקת עוזר אישי

  

 
 

 החלטה

מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, לראש המועצה להעסיק עובד/ת למשרת עוזר/ת לראש 

 משרד הפנים. הרשות בתנאי העסקה כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל לנושא זה, ובכפוף לאישור
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 מפעל הפיס

  

 
 החלטה

מליאת המועצה מאשרת, פה אחד, לפנות אל מפעל הפיס בבקשה לאחד את כל כספי 

 למענק אחד. 2019-2023המענקים במסגרת המתוכננים להיעשות במהלך השנים 

כמו כן מליאת המועצה מסכימה לכך כי מענק זה יועבר ממפעל הפיס למועצת כפר שמריהו 

 .2019-2010השנים במהלך 

 
 
 
 

 דיור מוגן נווה אביב

 
 

 מליאת המועצה רושמת לפניה דיווח בנושא דיור מוגן נווה אביב.
 
 
 

* * * * * * 
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