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 פרוטוקול
 64 מישיבת מליאת מועצה מס'

 ישיבה מן המניין
 20:00, שעה 02.10.2018 – שלישיהתקיימה ביום ר שא

 תשרי תשע"ט גכ"
 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 

 בלו : שושרשמה  

 

 

  :השתתפו חברי המליאה

 

 דרור אלוני

 סיגל זוז

 יו"רה -ראש המועצה 

 סגנית ומ"מ ראש המועצה

  

 אניק זבליק

 אייל זילברסון

 חברת מועצה

 חבר מועצה

 סיון אבנרי

 כרמית נופך מוזס

 

  חבר מועצה

 מועצה תחבר

 

 נעדר:

 עמירם אליאסף

 

 משתתפים:

 יעל לוי

 מואס-אורלי כהן

 שווץעו"ד דן 

 

 תושבים:

 סרג' קורשיא

 מיקי ישורון

 

 

 חבר מועצה

 

 

 גזברית ומזכירת המועצה

 מהנדסת המועצה

 יועץ משפטי 
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 על סדר היום:

 

  '04.09.2018מיום  63אישור פרוטוקול מישיבה מס. 

  31.12.2017אישור דוחות כספיים ליום. 

 תודמוקללא שינוי משנים  –תמיכות אישור תבחינים ל. 

  02.10.2018ועד  04.09.2018עדכון על פעילות המועצה מיום. 

 .שונות 

 .דבר ראש המועצה לסיכום 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 . 64אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מס' 

 מהישיבה, נמצא בחו"ל.עמירם אליאסף נעדר 

 

 

  04.09.2018מיום  63אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הוטמעו בפרוטוקול, ואני מבקש לאשר. ר שאאניק העירה מספר הערות 

 יש מתנגדים?

 מאשרים את הפרוטוקול. -באין מתנגדים 

 

 החלטה

 .04.09.2018מיום  63פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 

 

  31.12.2017אישור דוחות כספיים ליום 

 

 

 המועצה: ראש -דרור אלוני 

מציג עשייה טובה ומסודרת. . הדוח 2017לנו את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  לפני מספר חודשים הציגו

 מהמאזן.₪  500,000הורידו לנו  שנתייםלפני  רד הפנים, ואני שמח שהוא אושר.הדו"ח הועבר למבקר מש

 אני מבקש מיעל להציג את הדו"ח.

 

 גזברית: -יעל לוי

הסכום מורכב מנכסים ₪.  18,392,000בסך  31.12.17ך הכול נכסים למאזן ליום הדו"ח הכספי מראה ס

הם סכומים שנמצאים בבנקים כנגד קרנות הפיתוח ויש שני ₪  ₪12,200,000.  6,030,000שוטפים בסך 

, שאלה השקעות במימון קרנות בלתי back to backסכומים שמושקעים בבנקים כנגד התחייבויות 

והשקעות במימון קרנות מתוקצבות, שאלו ₪  53,000מי הניהול לפנסיה התקציבית של מתוקצבות. אלה ד

 ₪. 18,392,000הלוואות שניתנו בעיקר לעובדים וכנגד זה יש התחייבות. בסך הכול נכסי המאזן הם 
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קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"ר שזו קרן לעבודות פיתוח ₪.  4,310,000יש התחייבויות שוטפות בסך 

בצד הנכסים ₪  12,200,000בסך הכול ₪.  1,069,000ועודפים בזמניים בתב"רים נטו של ₪  11,131,000סך ב

 בבנקים.

ועודף בשנת הדו"ח של ₪,  239,000בסך  2016-ילת השנה שנשאר מיש עודף מתח -עודפים בתקציב הרגיל

 ₪. 1,720,000בסך הכול יש עודף מצטבר של ₪.  1,481,000, בסך 2017

ח כולל טבלה המפרטת את התקבולים ואת התשלומים. התקבולים נובעים מארנונה, שירותים הדו"

סך כל ₪.  1,120,000מקומיים שכוללים הכול למעט החינוך והתרבות. יש הכנסות ממחלקת הפיקוח בסך 

 ₪.  35,378,000של  2017ההכנסות בשנת 

₪.  322,000הוצאות מימון של ₪,  1,450,000מנהל כספי ₪,  1,890,000הוצאות בפועל של מנהל כללי בסך 

ההוצאות על ₪.  14,777,000יש לנו את ההוצאות המקבילות להכנסות של השירותים המקומיים בסך 

 ₪. 33,897,000סך כל ההוצאות לשנת הדו"ח ₪.  13,384,000החינוך, הבריאות והרווחה בסך 

 ₪. 1,481,000זה מביא אותנו לעודף בשנת הדו"ח של 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 צריך לפרסם את הטבלה הזו בעיתונות, נכון?

 

 גזברית: -יעל לוי

 אני מקבלת דו"ח לתושב מובנה ממשרד הפנים, ואותו אני מפרסמת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 איפה זה פורסם?

 

 גזברית: -יעל לוי

 באתר המועצה ובעיתונים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יש עודף של רזרבה בסך  2017בסוף ₪.  450,000של עודף  2016-ובמ' ש"ח  1,481 שליש עודף  2017בשנת 

 .2019-שזו רזרבה שעוברת ל₪, מיליון  2-זה יגיע ל 2018-ביחד עם הרזרבה שתהיה ב₪. מיליון  1.9

 

 סיון אבנרי:

 ממה נובעת הרזרבה? מסעיף ספציפי?

 

 גזברית: -יעל לוי

 כפי שנתבקשתי לעשות. 2017מצום כללי באמצע זה צמ' ש"ח  1,481-ה
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הייתה מספיק פעילות במחלקת הנדסה, שצמצמה באופן כללי את הפעילות של המועצה.גם לא  ,לדעתי

 

 גזברית: -יעל לוי

 אבל אני לוקחת בחזרה את ההכנסות ממחלקת הנדסה. אם אני מצמצמת פעילות במחלקת הנדסה, באופן

 . חוץ מזה היה צמצום בעוד מחלקות.15%כללי התקציב השוטף נפגע כי אני לא מקבלת מהקרנות 

 

 סיון אבנרי:

 אבל זה לא נובע מאיזשהו תת ביצוע נקודתי?

 

 גזברית: -יעל לוי

 לא.

 

 סיגל זוז:

 זה משהו רוחבי.

 

 גזברית: -יעל לוי

 בתקופת התקציב כאשר בניתי את התקציב.אני לא מצליחה לעשות את זה, הצמצום הזה נבע כבר  2018-ב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש עוד שאלות?

 

 אייל זילברסון:

ראיתי שהוצאות שכר של מחלקת תרבות נראית לי יחסית גבוהה לעומת מחלקת הנדסה, שזה אותו מספר 

 אנשים.

 

 גזברית: -יעל לוי

 ל התקנים של מחלקת הנדסה.כלא מולאו  2017-ב

 

 מהנדסת: -מואס-אורלי כהן

 יש לי שני תקנים לא מאוישים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שאלות נוספות?
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 . הביצועים טובים.2017אני מודה לגזברית ולמנהלי המחלקות על הניהול התקציבי של 

 

 החלטה

 .31.12.2017את הדוחות הכספיים ליום פה אחד מאשרים 

 

 אניק זבליק:

 היעיל.כל הכבוד יעל, על הניהול 

 

 

  תללא שינוי משנים קודמו –תמיכות אישור תבחינים ל

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

, מליאת המועצה צריכה לאשר את התבחינים. מאחר ואנחנו סומכים על 2019בכדי להכין את תקציב 

 השנים האחרונות ולא לשנות 4-שאישרנו בכפי האינטואיציה שלנו, אנחנו רוצים לאשר את התבחינים 

 אותם. מסמך התבחינים נשלח אליכם.

 יש מתנגדים?

 אין הערות.

 

 החלטה

 את התבחינים לתמיכות.פה אחד מאשרים 

 

 02.10.2018ועד  04.09.2018עדכון על פעילות המועצה מיום 

 הסכם עם חברה קדישא כפר שמריהו; 

 'ג'-צהרון לכיתות א; 

 טקסי חגי תשרי בבית הכנסת; 

 ;עבודות התשתית 

 במועדון הספורט; אירוע ביטלס 

 ;השתלמות עובדי המועצה 

 ;בחירות לרשות המקומית 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

  נחתם הסכם עם חברה קדישא כפר שמריהו, והוא טעון אישור משרד הפנים. ההסכם עומד באמות

המידה של המשרד לשירותי דת, ואין סיבה שהוא לא יאושר. השארנו סעיף לפיו המועצה יכולה לקבוע 

 את מדיניות הקבורה מעת לעת, כדי לא לסתור את הוראות המשרד לשירותי דת.

 

 'צנים, בינתיים נרשמו ארבעה ג' במסגרת ני-הצלחתי לגייס מפעילה לקיום צהרון בביה"ס לכיתות א

ילדים נצטרך לסגור. לא היה פשוט למצוא מפעיל, ההורים לחצו  20ילדים. אם לא יירשמו לפחות 

 . המפעילה מוכרת לילדים, היא מורה לחינוך גופני.שנפתח ולא נרשמו

 

 סיון אבנרי:

 כמה ילדים היו בצהרונים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ילדים. 50-60-ך השנה, ובחגים כבמהל 30-ל 20בין 

 

  בבית הכנסת נערכו טקסי חגי תשרי, והיה קהילתי ומלכד. אני גאה מאוד בקהילה שלנו סביב בית

שנים  12-הכנסת, נעשית שם עבודה טובה. אני חושב ששמואל כהן הוא יקיר כפר שמריהו בנושא. לפני כ

תם , פניתי אליהם ושכנעתי אולפי מסורת עדות המזרח בית תפילה בו התקייםהלכתי לבית סניור 

 . ביקשתי משמואל להיות גבאי בית הכנסת.היישובי להתפלל בבית הכנסת

 

 אניק זבליק:

 כשהייתי יו"ר וועד ההורים פגשתי את שמואל, וקיימנו פעילויות משותפות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הכנסת.הוא איש יוצא מן הכלל, צנוע, אוהב אדם, מחבר ומגשר בין הקהילות, וזו האווירה בבית 

 

 אניק זבליק:

 י לזר, שמביאה לבית הכנסת פעילויות תרבות ופנאי מעולות.טאני רוצה לציין גם את א

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עושה עבודה תרבותית יפה מאוד, ברוח ובאווירה טובה.", והיכל הבנים"י הצטרפה לעמותה טא
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  .עדכון לגבי עבודות התשתית, יש עיכובים 

גל התנועה היו אמורות להסתיים באמצע אוגוסט בכוונה, כי התנועה הכי פחותה. העבודות במע

העבודות נדחו מכל מיני סיבות, חלקן בגלל המועצה וחלקן בגלל הקבלן וחברת אשטרום, וסדרי 

ן לא שחררו להם צוותים לעבודה. אני מקווה דרום, ולכ 531-20העדיפויות שלהם לפתוח קודם את 

 שלים את העבודות.שביום חמישי הזה נ

 

 סיון אבנרי:

 דרך השדות ייפתח?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

כן. העומס ברח' החורש בלתי נסבל. בדרך האביב ובקרן היסוד מתקדמים לאט מהצפוי, וזה מפתיע כי הם 

 מקבלים כסף לפי ההתקדמות.

העבודה והכנסנו את הקבלן  במעגל התנועה סגרנו את כל רחוב המפעילים בחיבור לביוב, הארכנו את מרחב

 הזה להשלמת העבודה. כל הבתים ברח' המעפילים יכולים להתחבר עכשיו למערכות ביוב.

 

 כרמית נופך מוזס:

 מי עובד ברח' האביב? הוא כבר ביצע את העבודה?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 הקבלן יחימוביץ', הוא עשה את שלב א'.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 קבלן טוב, אבל איטי מאוד.הוא 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

המועצה קבעה כלל יסוד שמקשה על העבודה, בגלל הצורך לעבוד במקטעים קטנים. העבודות כוללות הנחה 

של צינורות, שאלו עבודות שצריך לבצע במקטעים ארוכים יותר. וכאשר אנחנו פותחים מקטעים קטנים, 

שור המשטרה ולכן צריכים כל פעם לקבל המון אישורים. התהליך מתקדם אנחנו מקבלים לכל מקטע את אי

לאט כי ככה זה, והודעתי את זה לוועדת הפרויקטים. מבחינתי זה מכשול שמעכב את העבודות. אני יודעת 

שזה מייצר מצב לא פשוט לתושבי הכפר, זה משפיע על כל מערב הכפר, זה אזור שהוא יותר עמוס. אנחנו 

ה ומטפלים בכל הבעיות תוך כדי, אבל צריך לקחת בחשבון שכלל היסוד שהצבעתם עליו עוד מבינים את ז

יט, אני חושבת שצריך לחשוב במונחים רחבים המועצה הבאה תחליט כפי שתחל הוא מכשול. -לפני תקופתי

 .וארוכים יותר
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לקבלנים ולמנהל הפרויקט. כנתון מטעה עברה היא ולא נכונה, היא מופרכת וכסף,  מועצההטענה שאין ל

 .מאוד זה עבר רע מאוד ועשה לנו שירות רע

 

 סיון אבנרי:

 מהו השיקול לעבודה במקטעים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שיקול תזרימי.

 

 אניק זבליק:

 זה ממש לא שיקול תזרימי.

 

 סיון אבנרי:

 השיקול היה נוחות התושבים?

 

 המועצה: ראש -דרור אלוני 

 לפני שנה הנחיתי להכין את רח' האורנים מערב לעבודה. אין תוכנית מאושרת לכך.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 יש תוכניות עבודה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הדברים לא הוצגו למליאה.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 אנחנו נקיים דיון ונציג אותן.

 

 סיגל זוז:

 ל של עבודה במקטעים קצרים נבע מתוך רצון שלא להשבית אזורים נרחבים.אני זוכרת שהשיקו
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ברחובות המערביים אין בעיה כזו, כי הסדרי התנועה שם פשוטים ולא משפיעים על התנועה האורכית. לפני 

ביצע את המדידות  שנתיים הנחיתי לתכנן את המאסף המזרחי, ולפני כמה חודשים הסתבר שהמודד לא

 ובינתיים הנסיבות השתנו. וזו ביקורת שאני מפנה לעצמי.

 

 סיון אבנרי:

אם פותחים מקטע ארוך משביתים את כל הרחוב, וזה לא נוח אבל לתקופה קצרה. עבודה במקטעים קצרים 

 תהיה נוחה יותר אבל תימשך יותר זמן. זה השיקול.

 

 אייל זילברסון:

 עצמו.כל מקטע דורש דיון בפני 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ברחובות המערביים אפשר להכניס שלושה צוותים לעבודה בו זמנית.

 לבצע את העבודות מהר יותר. הקבלןשלי, אני לוקח על עצמי את זה שלא הבאתי את  'כישלון'זה 

 

 .ביום חמישי יתקיים האירוע של הביטלס במועדון הספורט, כולם מוזמנים 

 

 אניק זבליק:

 סוף קיץ וכדו'.אירועים קהילתיים במועדון הספורט, לפתיחת קיץ, כל הכבוד, שנים רצינו שיהיו 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 :אירועים מתוכננים 

 יש השתלמות של עובדי המועצה בגליל העליון. 9-11.10

והוא לא  13.11-יתקיים ביש יום בחירות שהוא יום שבתון במשק. אם נידרש לסיבוב שני הוא  30.10

 יהיה יום שבתון.

, כאשר נדע כבר מי נבחר, נקיים אירוע קהילתי בבית סניור, לפרידה וברכת הדרך 19:00בשעה  14.11

 למועצה הנבחרת. אני אשמח אם כולם יגיעו, ונברך את המועצה הנכנסת.

 

 אניק זבליק:

 מכינים איזשהו תוכן לאירוע הזה?
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 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 מכינים. כןשמניח 

יום  21ם נידרש לסיבוב השני, תהיה כניסת ראש או ראשת המועצה לתפקיד. זה , תלוי א5.12-או ב 21.11

 מיום הבחירות.

 

 אייל זילברסון:

 תהיה ישיבת מליאה נוספת?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא.

 

, כפי שהוצגו 02.10.2018ועד  04.09.2018מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום 

 בישיבה זו.

 

 

 שונות 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ני מצטער א₪. מיליון  2-מצבה הכלכלי של המועצה מעולה, ואני שמח להעביר למועצה הנכנסת רזרבה של כ

חיובים של ₪ מיליון  1-בקרנות, ועוד כ₪ מיליון  18-שעבודות הפיתוח מתעכבות, כשיש יתרה של למעלה מ

 בדרך. מיליון ש"ח כשיש עוד עסקאות 19-היטלי השבחה שנשלחו, כלומר שנימצא החודש בכ

 

חתם בקרוב. שוחחתי עם יו"ר האגודה החדש, והוא מצטער שההסכם לא נחתם ייההסכם עם אגודת המים 

לפני כמה שנים. לדעת היועץ המשפטי של האגודה לא הייתה סיבה נראית לעין לדחות את ההסכם עד היום, 

 וכמו שאמרתי היו אנשים שפעלו כדי להכשיל את ההסכם בכוונה. 

 

ביום שני בבוקר קיבלתי מייל כופרה הכולל את שם המשתמש ואת הסיסמה שלי. דיווחתי  -אבטחת מידע

ליחידת הסייבר של משטרת ת"א, היו טכנאים ובדקו את המחשבים. לפי הבדיקה הראשונית אין נזקים 

לשרתים, אבל אני בכל זאת מודאג מכך שיש לאותו אדם גישה לשרת, ואולי הוא הוריד קבצים כדי 

צריך להיות זהירים, בתוך חודש נחליף את הסיסמאות של כל עובדי המועצה. דו"ח  בהם בעתיד.להשתמש 

הייתה  המבקר היה באפריל וצריך להשלים אותו במהירות, כדי שתהיה בקרה טובה יותר. נניח שהפריצה
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משביתה את השרתים, הגיבוי שלנו נמצא כאן ליד השרתים, במקום שיהיה במקום אחר. זיהינו את 

 הליקויים ונתקן אותם.

 

 כרמית נופך מוזס:

 אם הפריצה היא לשרתים זה לא בהכרח כולל את הגיבוי, אבל אם תהיה שריפה גם הגיבוי ייפגע.

 

 סיגל זוז:

 למה לא להשתמש בענן?

 

 כרמית נופך מוזס:

 יש דברים שאסור להעלות לענן.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הכול נמצא בענן. זה אפשרי.

 ושאים נוספים שתרצו להעלות?יש נ

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

מחר בבוקר ייפתחו הכיתות החדשות. העבודות הושלמו למעט הצלונים והמצללה הרחבה של כל אעדכן ש

 הפיתוח, זה ספק חיצוני ולוקח קצת יותר זמן.

 

 אניק זבליק:

 ."אלף בית" – של הרצליה פיתוח לפני כשבוע וחצי פנה אלי צבי אייל, שהוא הבעלים של העיתון המקומי

'אל מול נושא אחד קיימת הסכמה בין המועמדים   :כתובבפתיח כל אחד מהמועמדים כתב כמה מילים, אבל 

לבין תושבים בכפר, יש להחליף את ראש המועצה הקיים דרור אלוני, שנכשל בתפקידו וגם אינו מתמודד'. 

דרור, ואמרתי שאני לא עומדת מאחורי המשפט הזה. ראיתי את זה ביום שישי שעבר, צילמתי ושלחתי ל

חשוב לי להגיד את זה גם כאן, בתור קולגות. כולנו היינו חברים במועצה בהנהגתו של דרור, ואני חושבת 

שבסך הכול המועצה הזו עבדה יפה מאוד. היו דיונים פוריים, היו דיונים קשים, היו מחלוקות, וזה חלק 

 זה ברוח טובה, ואני לא עומדת מאחורי המשפט הזה.. עשינו את הדיוני מההליך

 

 :קורשיא 'סרג -אורח 

בהזדמנות הזו אני רוצה להגיד שנפגשתי עם צבי אייל, אמרתי לו שלא לכתוב את זה. זה התפרסם, דיברתי 

איתו והוא שלח לי מכתב התנצלות. 'מצטער על אי ההבנה בכתבה, בשיחה איתך ציינת כי אתה מעריך 

 דרור אלוני, ולא כפי שכתוב'. את זה העברתי לדרור ביום שזה קרה.ביותר את 
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 אניק זבליק:

 ביקשתי ממנו לפרסם התנצלות בעיתון הבא.גם אני העברתי אותו דבר וגם 

 

 :קורשיא 'סרג

 אחרי שדיברתי איתו, ככל הנראה שיש פה איזשהו עניין אישי.

 

 אניק זבליק:

 מצטער על אי 'אניק שלום, -לא נתן לו לערוך. קיבלתי גם תגובההוא היה עורך העיתון של הכפר, ודרור 

ההבנה בכתבה שכאילו כל המועמדים הביעו ביקורת על ראש המועצה, זו הייתה כנראה התרשמות מוטעית 

משיחות עם תושבי הכפר, אתקן זאת בעיתון הבא'. אנשים מקבלים את זה, וחשוב שידעו שאנחנו לא 

 עומדים מאחורי זה.

 

 ת נופך מוזס:כרמי

 עדכון לגבי הגישור בנוגע לבית הספר.

 

בישיבה הקודמת הוטל ע"י דרור על אניק ועלי לבדוק את הסוגיות השונות  בין מנהלת בית הספר והגזברית 

 והמסקנות הם:

 קצת רקע:

בית הספר מתפקד בניהול עצמאי הן בתחום הפדגוגי והן בתחום התקציב, תחת פיקוח של דרור  2005משנת 

 וגזברית המועצה, תוף מתן שירותים ע"י מחלקות המועצה.

נחתם ספר הבנות פורמלי בין דרור, ראש החינוך לבין אלכס שניידר, מנהל בית הספר הקודם  2011בשנת 

 ובין גזבר המועצה הקודם, זהו תנאי הכרחי לניהול עצמי ע"י משרד החינוך

הגזברית והנהלת חשבונות המשיכה להיות תחת מטריית מאז בית הספר פעל בניהול עצמי באופן רשמי אך 

 המועצה.

 שנים הגב' מיכל פרידור החליפה את אלכס שניידר. 3לפני כ 

 הוחלט ע"י המועצה להעביר את האוטונומיה המלאה כולל התקציב למנהלת בית הספר. 2018בשנת 

 מספר סוגיות:לאחר פגישה עם גזברית המועצה, היועץ המשפטי ומנהלת בית הספר הועלו 

תשלום הסעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים: גזברית המועצה עדכנה בישיבת המועצה הקודמת והסבירה 

 כי הייתה טעות והיא מחזירה את הסכום במלואו.

תשלום ספקים: חלק גדול מהתשלומים כבר שולמו במהלך החודש התשלומים הממתינים לתשלום ישולמו 

 הפנים והשני שיהיה סכום כסף למשכורות המורים. תנאים, האחד אישור משרד 2ב 

 פתיחת ספק לצורך סליקת כרטיסי אשראי:

אין צורך בחתימת הגזברית  –שוחחתי עם נציג חברת וריפון ובדקנו מול מוקד סליקת עסקים של ישראכרט 

 גזברית המועצה לא מורשת חתימה בחשבון. –מורשי החתימה בחשבון  3יש צורך בחתימת 
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 המלצות:

  כתיבת מסמך הבנות שיכתב ע"י גזברות המועצה, מחלקת הנדסה, ראש החינוך ומנהלת בית הספר– 

 אני מאמינה שיקל מאוד על העבודה שך כל הגורמים.

 לקיחת גורם שילווה את בית הספר במעבר 

  ,חשוב לציין כי בית הספר לקח על חשבונו את חברת נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה החל מאוגוסט

 עד כה היה מפגש אחד בלבד בגלל החגים.

 

 -מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים והערות החברים לשיפור בנושאים שלהלן 

 ;הסכם עם אגודת המים 

 אבטחת מידע; 

 ;פתיחת הכיתות החדשות בביה"ס 

 ;אמירה כנגד דרור אלוני בכתבה שהתפרסמה בעיתון המקומי של הרצליה פיתוח 

 גזברית המועצה להנהלת בי"ס; עדכון לגבי הגישור בין 

 

 

 דבר ראש המועצה לסיכום

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 קדנציה:אני רוצה להגיד כמה דברים לסיום ה

  שנים כראש המועצה המקומית כפר שמריהו. 13בעוד כחודש אשלים 

  כצעירים.במהלך השנים הללו הגעתי לרוב התושבים ויצרתי ערוץ הידברות כמעט אישי עם מבוגרים 

השונות בין התושבים בכפר שמריהו היא מרתקת, יש פה אנשים מגוונים שאת חלקם הכרתי כבר כילד, 

ואת חלקם פגשתי כאשר גני הילדים היו כאן. בשנה השנייה אפילו החלפתי סייעת בגני הילדים בצהרון 

 כי לא מצאנו כוח אדם.

  טובים שנסע -תקופה, שי רז התמנה במקום בןכשנכנסתי לתפקיד, נכנסתי כחבר שמיני. זה היה באמצע

ומלחמות קשות ואי אפשר היה להתנהל. בישיבות הראשונות פעלתי כדי  סיעות כמהלחו"ל. היו אז 

-לפרק את זה, ואני שמח שמהר מאוד התאחדנו סביב הנושאים שמאחדים את כולנו בכפר שמריהו. ב

העמדנו רשימה  ,2008, בנובמבר השנים האלהמלחמת לבנון השנייה איחדה אותנו, ובסוף שלוש  2006

מקובלת אחת. כל התחלופות של האנשים נעשו בהסכמה, ובין השאר רציתי להכניס גם אנשים צעירים, 
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מאז כניסתי לא הייתה אופוזיציה ובמהלך העשור האחרון היינו רשימה ולנהל את הכול ברוח טובה. 

 אחת.

 אני מאמין שכל מי  .ונוקבים וויכוחים לא מעטים מאוד במהלך שנות כהונתי קיימנו דיונים ארוכים

אני לא חושב שיש עוד רשות מקומית שמנהלת דיונים כל כך יסודיים,  שטען, דיבר מתוך אחריות.

ומאפשרת להביע דעות בכל תחום ועניין. בשום מקום חברי המועצה לא יורדים לכזו רמה של רזולוציה. 

ברשויות אחרות שבהן יש קואליציה ואופוזיציה, שעה לפני ישיבת המליאה יושבת וועדת ההנהלה 

מכן מעלים את הנושאים להצבעה וחברי האופוזיציה בכלל לא נוכחים כי לא  שהיא הקואליציה, לאחר

היו נושאים בודדים שלא הסכמנו עליהם פה אחד, לטוב או לפחות טוב. היו מקרים מתקיים דיון. 

בודדים שבהם מישהו נמנע, בגלל שהנושא העיק עליו מבחינה ערכית. זה תבע מאיתנו הרבה מאוד זמן 

היה לי חשוב להליך הדמוקרטי. מי שאומר שלא היה כאן הליך דמוקרטי, לדעתי  ותעצומות, אבל זה

 לא אומר אמת.

 

 אניק זבליק:

 היו גם החלטות שהתקבלו ברוב קולות ולא פה אחד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

  מרנו על חוסננו הכלכלי ולאורך כל השנים זכינו בפרס ניהול תקין של משרד הפניםש –עצמאות וחוסן 

למרות שאנחנו מקבלים הכי פחות תמיכה מהממשלה, והארנונה  ודורגנו בראש המועצות בעלות החוסן.

ניהלנו תקציבים מאוזנים ונכונים, וסיפקנו שירותים ברמה שאין כדוגמתה  היא מהנמוכות בארץ,שלנו 

, סודרעובדים בכירים מהמועצה, בהסכמה, במשא ומתן מ 7פיטרנו לכהונתי בארץ. בשנה הראשונה 

. ישבתי במשרד האוצר במשך שעות כדי לוודא שיש עם המועצה הזאת גדלושבעה עובדים וותיקים ש

 .ובהרגשה טובה הסכמה על כל הפרטים, ונעזרנו ביועץ מס. עד היום הדברים מתקבלים ברוח טובה

 משרד ביוב ועד כה הצלחנו. המאבק לא תםפעלנו נחרצות שלא להתאגד במסגרת חוק תאגידי מים ו ,

האוצר ורשות המים רוצים לצמצם את משק המים לחמישה תאגידי מים וביוב ארציים. המזל הוא 

שמקורות נכשלת בכך, ורשות המים והביוב מפסיקים להעביר מטלות למקורות, כי מקורות לא עומדים 

דרה אין במטלות. לפני כעשור הצבעתי על כך שמקורות יהפכו למעין מונופול כמו חברת חשמל, שבהיע

מים. העובדה שאנחנו פועלים עצמאית היא נכס לעצמאות הכפר, ואני כואב על כך שלא הצלחנו לקדם 

 את ההסכם על הביוב עד היום, ואני מקווה שהוא יסתיים החודש.

 .תמיד היה שיתוף פעולה פורה עם הנהגת  פעלנו לקיים מערכת חינוך עצמאית בשת"פ הנהגת ההורים

פתי. רוב האירועים הקהילתיים בביה"ס נעשו ע"י הנהגת ההורים או בתמיכתה. ההורים, לפחות בתקו

אירועי סיום השנה תמיד היו ברמה מאוד גבוהה כתוצאה משיתוף פעולה ותמיכה של ההורים, ואפשר 

לציין ולברך על כך. חווינו טרגדיה באמצע התקופה עם תמי, שנכנסה לנעליים של אניק. לצערנו היא 

 משפחתית ולא השלימה את התקופה. חוותה טרגדיה
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 2019י מוכיח את עצמו. לדעתי בסוף , וגם המודל הכלכלגני הילדים הינם מגדלור לבינוי מוסדות חינוך 

נקבל תשואה מלאה על כל שלושת הגנים הנוספים שבנינו. זה כסף שחוזר לקרנות הפיתוח, והם יעמדו 

ז הם משמשים את הגיל הרך באמצעות הגן לרשות תושבי כפר שמריהו כאשר תהיה צמיחה. ועד א

 שמושכר, שנעשית בו עבודה יפה בשיתוף פעולה עם הנהלת גני הילדים שלנו.

 שרת וזכינו פעמיים בפרס  , הם לא מספיק מגוונים אבל הם עשירים,אנו מקיימים חיי תרבות עשירים

אנחנו  -להגיש כל שנהמרגש לראות מול מי התמודדנו ולא היה ספק, ואם היינו יכולים  .התרבות

שלנו. אנחנו הכי קטנים ועושים הכי  קוטןעומדים באמות המידה מבחינת ההשקעה והאיכות אל מול ה

₪ מיליון  1.8ירדנו לסובסידיה של ₪ מיליון  2.5עד לכך שמסובסידיה של  ,הרבה, וכל מי שנמצא פה

לקחת חלק בפעילויות של החוגים,  והשירות לא נפגע. זה תענוג, ואנשים מגיעים לכאן מכל אזור השרון

 המופעים וכן הלאה.

 .היה אירוע מדהים, כאשר חלק מהאנשים שמלינים על  הכנו תוכנית אב מנחה יישובית בשיתוף הציבור

ארוך, מליאת המועצה שיתוף ציבור יפה, כך שלא היה שיתוף ציבור, פשוט לא נכחו אז. היה הליך 

וע. לאחר מכן היו שלושה מפגשים ארוכים בבית סניור, הכינה אותו מראש ביחד עם אנשי המקצ

להפקת לקחים וארגון הדברים בתוכנית מנחה, ברמה מאוד עם חברי המועצה ושלושה מפגשים כאן 

גבוהה. היא לא מספקת את וועדות התכנון, כי היא לא עונה לרצון שלהם שנהיה עיר. צריך להשלים 

 הנדרשים.אותה בזהירות רבה ולהשלים את התיקונים 

  עם מודל כלכלי. קיבלנו החלטה נכונה  יתוח התשתיות, העומדת בזכות עצמהלפרב שנתית הכנו תוכנית

חובות, רמים, תאורת  -לדעתי, שכל רחוב שנפתח לצורכי ביוב יקבל שדרוג מלא של כל התשתיות

 תקשורת וניקוז.

 

 סיגל זוז:

 לא חשמל. ,לצערנו

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כאן מספר פגישות עם הנהלת חברת החשמל, שביקשו סכומים שלא יכולנו לעמוד בהם. קיימנו

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 הם עדיין מגיעים אלי לפגישות, ואנחנו לא יכולים לעמוד בזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

נראה לנו לא פרופורציונלי מנכ"ל חברת חשמל ישב פה פעמיים בניסיון לשכנע אותנו להשקיע מיליונים, וזה 

 שאנחנו צריכים לממן את זה.
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  אל מול הדברים היפים עליהם דיברתי עכשיו, אני מצטער על כך שתוכנית הפיתוח לא מתקדמת בקצב

בתשתיות ובעבודות פיתוח כל שנה. בשנה ₪ מיליון  20לפי התוכנית שלי היה צריך להשקיע  שציפיתי.

 ₪.מיליון  10-אולי נגיע ל השנה₪, מיליון  6-שעברה הגענו ל

 מעבר לדיון האדריכלי שנוצר, היא יצרה קיטוב איום ונורא מרכז היישוב יצרה קיטוב בקהילה תב"ע .

 בקהילה, שמנוצל עכשיו לצרכי בחירות.

o .לדעתי מדובר בתוכנית חשובה 

o להכניס., ואז המצב יהיה פחות נעים ולא יתחשבו בניואנסים שרצינו יש סיכוי שתכפה על המועצה 

אגב, בניית התוכנית נעשתה בשיתוף כל חברי המועצה, כולל סיורים, ביקורים ועדכונים רבים 

 מאוד.

 :תוכנית מזרח הכפר 

o .שמעתי רעיונות שונים, כרגע זה לא בשליטתנו וזה בידיים של ממשלת  קריטית לעתיד היישוב

 הרצליה. ישראל, שתבנה ברמת הצפיפות שתבחר כדי להתאים לתוכניות של צפון

o  ואני אדריך את מי שיחליף אותי. אין אירוע על ניסיונות מחטף מרשויות סמוכותחשוב להשגיח ,

גם המיליונים שרוצים להשאיר בקופה, )תכנוני אחד, שבו לא מנסים לחטוף משהו מכפר שמריהו. 

. הכסף צריך להיות מושקע בתשתיות, כל שקל שנלקח (הם חלק מהפיתיון שרוצים לקחת

את המיליונים שהוצאנו אפשר לראות ברחובות של הכפר, וחבל שלא  שבים צריך לחזור אליו.מהתו

קיבלנו החלטה ברוב קולות לבנות את ביה"ס, ומסיבות שונות לא רציתי אני מזכיר שהשקענו עוד. 

 להתחיל את זה.

 :תוכנית שביל השקד, דרך השדות ורחוב החבצלת 

o כל רשות  אופי הכפרי לרמת ציפוף מתבקשת ולצרכי המועצה.תוכניות חשובות היוצרות איזון בין ה

מקומית חייבת אחת לפרק זמן להכין תוכנית משביחה לקטע מהישוב, אחרת לא יהיה תקציב 

עשינו את זה בצורה מבוקרת מאוד, והגענו לפסגה עם  השנים שלי 13-לחינוך, תשתיות וכו'. ב

בבעיה קשה. יש רצון לצרף את הקומפלקס הזה  הנוריות. חייבים לקדם את זה, ושביל השקד כרגע

 למתחם המסילה, ואני אמליץ שלא לקדם תוכנית כזו.

o .וועדת התכנון המקומית  תידרשנה החלטות אמיצות ומאבק עם וועדות התכנון לשמירת הדרכים

של הרצליה נוהגת בנו איפה ואיפה בעניין הזה, וכרגע עצרו את התוכניות ואורלי מטפלת בהיתר 

 ני. אבל היתר זמני מתאים רק לשנה.הזמ

 

 אניק זבליק:

 הבנתי שכרגע הקפיאו את העבודה במחלקה עד לאחר הבחירות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 
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בעיריית הרצליה יש החלטה עקרונית לא לקיים דיונים בנושא הרצליה בוועדה המקומית. בשבוע הבא יש 

 העקרוניים של כפר שמריהו כן יידונו.לנו ישיבה בוועדה המקומית, והנושאים 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

לגבי שביל השקד, אנחנו נדרשנו להגיש לפי סיכום ישיבה של יו"ר הוועדה המחוזית עד תחילת אוקטובר 

 את התוכנית עם התוואי שהרצליה דרשה. סירבנו להגיש את זה במתכונת הזו, זה הסטטוס העדכני.

 

 אניק זבליק:

 ביקשה את הכביש או הוועדה המחוזית?הרצליה 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 הרצליה הצטרפה לדרישתה של יו"ר הוועדה המחוזית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 :אני מצטער מאוד שזה לא יצא לפועל. תוכנית לבניית בית הספר 

o כיתות. 12-כיתות ותוכנית מאושרת ל 18-יש פרוגרמה מאושרת ל 

o הכיתות הראשונות. 6-ה ליש היתר בניי 

o  הכיתות קרוואניםחשוב מאוד להיכנס לבניית ביה"ס. אם לא נקדים נמצא את עצמנו עוד פעם עם ,

 א תחזקנה מעמד.ל' והן 50-הקיימות הן משנות ה

  לקשה מבחינתי השנה האחרונה, מהרגע שהשתכנעו שאין בכוונתי להתמודד לקדנציה נוספת, נהפכה

אני חושב שכולנו הרגשנו את האווירה הלא נעימה במועצה, שהשפיעה לרוחב, השפיעה על  ולא נעימה.

תושבים והקרינה החוצה. נוצרה תחושת אי ביטחון של התושבים במועצה שלהם, וחבל מאוד. זו 

 התחושה שמלווה אותי ואני חש אי נוחות גדולה מאוד.

 אני  רה מול הייעוד של הכסף לצרכי פיתוח.האמירה של חברים להשאיר כסף בקרנות הינה אמירה מוז

לא הבנתי את האמירה להשאיר את זה לבאים בתור, כל מועצה צריכה לייצר כסף ולהשקיע אותו 

 ייצר תשתיות.ל -בפיתוח, באופן רציף. זה לא כסף שלי שאני לוקח הביתה, יש לכסף הזה תפקיד אחד

  שנה ונשארנו עם יתרות גדולות מידי.ב₪ מיליון  20לצערי לא מיצינו את התוכנית להשקיע 

 .אני מודה לחברי המועצה, אשר צעדו עמי בכל השנים הללו וביחד בנינו, סללנו ושירתנו את היישוב 

  .אני מזכיר למי שיחליף אותנו, שאין כולי תקווה שמחליפינו ישכילו למצוא את הדרך לקדם ולשפר

 צורך לחרב דברים טובים.

 

 תודה רבה חברים. עד כאן דברי, תם ונשלם.
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 * * *  הישיבה נעולה  * * *

 ריכוז החלטות מהדיון:
 
 

  04.09.2018מיום  63אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 

 
 החלטה

 .04.09.2018מיום  63פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 
 

  31.12.2017אישור דוחות כספיים ליום 

 

 
 החלטה

 .31.12.2017הכספיים ליום את הדוחות פה אחד מאשרים 

 
 

  תללא שינוי משנים קודמו –תמיכות אישור תבחינים ל

 

 
 החלטה

 את התבחינים לתמיכות.פה אחד מאשרים 

 
 02.10.2018ועד  04.09.2018עדכון על פעילות המועצה מיום 

 הסכם עם חברה קדישא כפר שמריהו; 

 'ג'-צהרון לכיתות א; 

 טקסי חגי תשרי בבית הכנסת; 

 התשתית; עבודות 

 ;אירוע ביטלס במועדון הספורט 

 ;השתלמות עובדי המועצה 

 ;בחירות לרשות המקומית 
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 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   64מליאה שלא מן המנ
  02.10.2018 מיום תאריך 

 
 

 
 20 מתוך 20 עמוד

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

 

, כפי שהוצגו 02.10.2018ועד  04.09.2018מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום 

 בישיבה זו.

 
 

 שונות 

 

 
 -שלהלן  מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים והערות החברים לשיפור בנושאים

 ;הסכם עם אגודת המים 

 אבטחת מידע; 

 ;פתיחת הכיתות החדשות בביה"ס 

 ;אמירה כנגד דרור אלוני בכתבה שהתפרסמה בעיתון המקומי של הרצליה פיתוח 

 ;עדכון לגבי הגישור בין גזברית המועצה להנהלת בי"ס 

 
 

 דבר ראש המועצה לסיכום

 

 
 לסיכום, כפי שהוצג בפניה.מליאת המועצה רושמת לפניה דבר ראש המועצה 

 
 

* * * 

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/

