מועצה מקומית כפר
שמריהו
פרטיכ ל
מישיבת מליאת מועצה מס' 29
ישיבה מן המניין
א ש ר התקיימה ביום ג ' 7.4.2020 -
י"ג ניסן תש"פ
ישיבה ב ZOOM -
רשמה  :שוש בלו
השתתפו ה"ה חברי מליאה:
מר סרג' קורשיא  -ראש המועצה  -היו"ר
גב' כרמית נופך  -מוזס

חברת מועצה

גב' אניק זבליק

חברת מועצה

מר נתנאל הירשנזון

חבר מועצה

מר עמיקם כהן (בטלפון)

חבר מועצה

גב' אמירה זוכוביצקי  -ברוך

חברת מועצה

מר יונתן גלפנד

חבר מועצה

נכחו בישיבה
מר גרשון טוסק

גזבר המועצה

גב תמר הר גיל

גזברית המועצה

מר דיויד ברייטבורד

מהנדס המועצה

עו"ד דן שווץ (עזב באמצע)

יועץ משפטי

מר סאמר סעד

מבקר המועצה

אדוה

מחלקת חינוך
***
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המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליא ת מועצה שלא מן המניין מס' 29
מיום 7.4.2020

ישיבה ב ZOOM -

על סדר היום:

•

אישור פרוטוקולים ;
א .אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  27מיום . 2.2.2020
ב .אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  28מיום . 16.3.20

•

דבר ראש המועצה ;
▪

הערכות המועצה להתמודדות מול נגיף הקורונה.
▪ תקציב המועצה.
▪ בטחון ואבטחה.
▪ רווחה.
▪ חינוך.
▪ אירועי משואה לתקומה.

▪

אישור תקציב המועצה לשנת  2020על ידי משרד הפנים.

▪

מועצת חוף השרון קיצוץ של  8%בסל התלמיד.

•

דבר המהנדס .

•

בקשה להקפאת תשלום שכירות "גן  -אורן" .

•

שונות .
***
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מר סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
שלום לכולם ,אני פותח את הישיבה  -ישיבת מועצה מן המניי ן  ,ישיבה מס'  29ליום . 7.4.20
אנו נאלצים לקיים את הישיבה ב  ZOOM -לאור מצב החירום והתפשטות הנגיף.
נושא ראשון על סדר היום :
אישור פרוטוקול מליאה מס'  27מיום . 3.3.20
אישור פרוטוקול מליאה מס'  28מיום . 16.3.20

אישור פר וטוקול מליאה מס'  27מיום . 3.3.20
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
הפרוטוקול הועבר לעיונכם  -פרוטוקול מליאה מס' . 27
נתקבלו הערות של אמירה  -ההערות הוטמעו.
באין הערות נוספות  -מאשרים הפרוטוקול.
מי בעד?
הצבעה:
בעד  -פה אחד.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  , 27ישיבה מן המניין ,מיום . 3.3.2020
אישור פרוטוקול מליאה מס'  , 28מיום 16.3.2020
הפרוטוקול הועבר לעיונכם  -פרוטוקול מליאה מס' . 28
נתקבלו מספר הערות של אניק  -ההערות הוטמעו בפרוטוקול.
באין הערות נוספות  -מאשרים הפרוטוקול .
מי בעד?
הצבעה:
בעד  -פה אחד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  , 28ישיבה שלא מן המניין ,מיום
16.3.2020
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דבר ראש המועצה
▪

הערכות המועצה להתמודדות מול נגיף הקורונה

▪

בטחון ואבטחה

▪

רווחה

▪

חינוך

▪

אירועי מ ש ואה לתקומה

▪

אישור תקציב המועצה לשנת ת  2020על ידי משרד הפנים

▪

קיצוץ  8%בסל התלמיד במועצת חוף השרון

סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
היערכות המועצה להתמודדות מול נגיף הקורונה.
▪

ניתן לומר שתושבי הכפר פועלים בהתאם להנחיות הגורמים השונים.
שומרים על שגרת חיים  .גם תלינו דגלים של יום העצמאות ואנחנו מנסים לשמור על שגרה
בכפר.

▪

אנחנו מקפידים לעשות בכל מה שקשור לניקיון ,עבודות גינון  -ממשיכים ומקפידים.

▪

אני עורך הערכות מצב עם פורום ש ל צוות תכנון שמורכב מ :דני אבי מאיר  ,שהוא הרמ"ט
שלנו בחירום ,ביחד עם חיים בנימיני ויוקי גניגר.

מר עמיקם כהן:
באיזה תדירות?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אנחנו שוקדים לעשות הערכות מצב על פי צורך ,כ  -שלוש פעמים בשבוע .אנחנו עושים זאת
ב שיחות ועידה טלפוניות.
▪

אנחנו בשת"פ מלא עם גורמי פיקוד העורף ומשטרת ישראל.

▪

קיים שיח שוטף של מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה.

▪

קיימת הגברת נוכחות של קב"ט ופקח ברחבי הכפר.
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אישור תקציב המועצה לשנת  2020על ידי משרד הפנים

גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
נעים לי מאד ,אני הגזברית החדשה וזו פגישה ראשונה אינטרנטית אתכם.
מצגת על פי שקפים
תקציב  2020של המועצה אושר במועצה והשבוע סיימנו את תהליך האישור במשרד הפנים .כרגע
זה מול מחוז מרכז  ,כש הם אישרו לנו את התקציב שהגשנו .לבקשת סרג' ,בימים האחרונים ניסינו
לכמת ,אמנם בצורה לא מדויקת כרגע ,את השפעות אירועי קורונה על התקציב השנתי שלנו.
כתוצאה מהדיון שעשינו  -סרג' ,אני וגרשון ,הצגנו לכם פה שני שקפים שמייצגים א ת התאמת
התקציב הרגיל של המועצה לשנת  2020להשפעת נגיף הקורונה  -הכנסות/הוצאו ת .בימים
האחרונים עשינו איזה שהיא מחשבה ראשונה להתאמת התקציב לאירועי הקורונה .התקציב
שהוגש ואושר במחוז מרכז של משרד הפנים כלל תקציב הכנסות של  34.415מיליון ש"ח .אנחנו
מעריכים שככל הנראה בתקנות שהותקנו לנושא של ארנונה עיסקית שיהיה פטור או הנחה של
רבע מהארנו נה העסקית ,שזה בעצם הקטנה של כ  1.6 -מיליון ש"ח .ההכנסות העצמיות כתוצאה
מאי  -הפעלה של מרכז וייל את החוגים  -כרגע ,אנחנו נותנים להם זיכוי של חודש ,אבל אנחנו
מעריכים שכרבע שנה הם לא יחזרו לפעילות ,שזה יהיה למעשה עד הקיץ ,שזה הרבע האחרון של
השנה  -המרכז לא יעבוד  .השפעה על ההכנסות תהיה של  3מיליון ש"ח הפחתה .התקציב שהוגש
של  34.4מיליון ש"ח ,עם  3מיליון ש"ח הפחתה ,וכך אנחנו מעריכים שתקציב ההכנסות כולל
שינוי הצפוי יעמוד על כ  31.302 -מיליון ש"ח .זו ההשפעה על ההכנסות.
בשקף הבא  -ניתן לראות את ההשפעה על ההוצאות; בהשפעה על ההוצאות יש גם הקטנה ,אמנם
לא כמו בהכנסות ,שהם בעצם הקטנה בפעו לות ,שכן אותם מדריכים בבית וייל שלא יעבדו ,גם
לא יקבלו שכר לתקופה הזו (למעשה ,עובדים ב חשבונית) .כמו גם הפעילות בגנים ,בצהרונים,
הגם שה צהרונים של בית הספר כבר נסגרו  .וגם יש חוזים שעצרנו אותם לתקופה של חודש ,עתה,
אבל יש חוזים שהוקטנו או עצרו ועל כן בהשפעה על ההוצאות יש הקטנה של  2מיליון ש"ח.
מכאן ,שבסיכום הכללי אנחנו מעריכים שיהיה גירעון צפוי של  1מיליון ש"ח בתוצאות של השנה,
כי התקציב שהוגש היה מעודכן כמובן .אנחנו נעש ה את המאמצים לצמצם את הנזקים ,אבל
נתמודד עם זה אחרי החג .זו למעשה ,הציפי י ה שלנו כיום בהתאם לנתונים שידועים לנו היום
לגבי השפע ה על תקציב המועצה.
גב ' אניק זבליק:
מה עם יתר מקבלי השכר שהוצאו לחופשה? חופשה בשכר מלא שזה לא חל"ת.
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גב ' תמר הר גיל  -גזברית המוע צה:
חופשה בשכר מלא .זה לא חל"ת .למעשה ,על פי ההוראות יצאו לחל"ת רק עובדים שעתיים .כל
העובדים השעתיים שיצאו לחל"ת הם ספרניות או עובדים שההוצאה שלהם 'בטלה בשישים' .יש
גם עובדת אחת במחלקת הנדסה ,שביקשה חל"ת ,למרות שהיא בהסכם הקיבוצי של העובדים.
לפיכך ,על פי הוצאות השכר של המועצה ,אנחנו מעריכים שלמעט סכום קטן ,שקשור לשעות
הנוספות ,שיהיה פחות מהמתוכנן השנה ויעמוד על ההיקף השנתי שלו בשכר ,אבל הפעולות
יוקטנו.
למעשה ,מה שהולך לפגוע בתקציב זו הארנונה מהעסקים שאיננו יודעים לאן זה יגיע .כרגע
מעריכים שרק רבע מהם יוקטנו .האמת ש אין להם בדיוק מקביל בהוצאות וזה בעיקר 'כיסוח
בהכנסות'.
מר עמיקם כהן:
איך אנחנו מחלקים את ה  1 -מיליון ש"ח וממזערים את היקף הבעיה?
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
אנחנו ניכנס לבדיקה פרטנית יותר של התקציב אחרי החג על מנת למצוא עוד מקומות ,שאנחנו
יודעים עליהם שתהיה להם התאמה ,אבל עוד לא עשינו ,כי זה משהו שצריך לכוונן יותר ,שכן יש
חוזים שלא ירדו באותו אופן ויש חוזים שיהיה להם צמצום .אינני מאמינה שנגיע בכך ל  1 -מיליון
ש" ח .למעשה ,יש את האופציה הקלה ,כאשר יש סע י ף תקציבי בהכנסות שהם בעצם העברה מקרן
היטלי פיתוח שהשנה קבענו אותו בכ  4 -מיליון ש"ח .כאשר בכל בעיה בתקציב ,נוכל לאשר לקראת
סוף השנה ,אם נצטרך הגדלה.
לגבי איך נתמודד עם ה  1 -מיליון ש"ח  -אני לא רוצה 'לשלוף' נתונים ,אני גם לא אוהבת לשלוף,
אבל אני חושבת שאחרי החג אוכל לעשות עבודה יותר משמעו תית ומדויקת כדי לראות ,אם באמת
זה המס פר ומה ההצעות שיכולות להיות לעניין הזה.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אוסיף על דבריה של תמר ואומר ,שלמשל בחינוך  ,בבית הספר  ,נוכל לצמצמם ,מאחר שבית הספר
לא יפ על ב כ ל התקופה במהלך השנה ,אלא רק בחלק מהתקופה ( ,אני לא רואה את בית הספר חוזר
לפעול במתכונתו אחרי חול המועד ) ולפיכך גם שם נצמצם הוצאות.
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
זה כבר נכלל בהתאמה .ב  2 -מליון ש"ח ההוצאות ,כבר לקחנו בחשבון הוצאות ,שאנחנו יודעים
בוודאות שהם הולכים לרדת ,כמו ה מדריכים בבית וייל ואותן העברות ל בתי הספר .אלה דברים
שאנחנו יודעים אותם ולכן כבר התאמנו אותם .יש עוד דברים שיש להם משמעויות נוספות,
אולם כאן נדרשת עבודה יותר פרטנית ומדויקת בתקציב.

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

עמוד  6מתוך24

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליא ת מועצה שלא מן המניין מס' 29
מיום 7.4.2020

ישיבה ב ZOOM -

מר יונתן גלפנד:
שאלה :בית וייל אמור להיות פעילות הפסדית בשגרה .מכאן ,שהייתי מצפה שאם בית וייל סגור,
אנחנו דווקא חוסכים כסף ועל כן אני חושב שאולי צריך ל היוועץ ב דורון גודר לצורך בדיקת
העניין ,כי הוא בקי ב מספרים ובתוכניות .למיטב הבנתי ,בית וייל סגור אמור להוות הקטנת
הוצאה מאשר גידול הוצאה ,הגם שאני מבין שאולי ,חלק מהפונקציות כן ממשיכות לעבוד.
גב ' אניק זבליק:
כל זאת נראה בתקורות .כי כשאומרים שבית וייל עובד ועולה לנו כסף ,זה אומר הוצאות חשמל,
ניקיון ,וההוצאות הקבועות של התקורות.
סרג ' קורשיא  -ראש
למעשה ,הקפאנו את
נוספות שיורדות  .גם
הורדנו הוצאות .בכל

המועצה  -היו " ר:
הוצאות הניקיון בבית וייל ,כשיש פחות חשמל ,פחות מיזוג ויש הוצאות
יש דברים שאנחנו סבסדנו וכבר איננו מסבסדים  ,כמו גם הטבות שונות.
מקרה ,נשב על כך ונערוך התאמות ומתיחות בחשבונות.

מר יונתן גלפנד:
שאלה נוספת  -האם כמו ההקלות שניתנות היום לשוק העסקי ,יש גם בשוק המוניציפאלי הטב ות
ב הלוואות וכדו'?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
בודאי ,יש הרבה הקלות.
מר יונתן גלפנד:
אז מה קורה עם זה?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אבהיר ,כפי שאנחנו מבינים מהממשלה שה  25% -שמתכוונים להוריד לעסקים ,אולי יוחזרו
במסגרת ההקלות לרשויות ,ו אם הם יחזרו יהיה לרשויות צפי החזר של סכומים נמו כים  .כלומר
שאנחנו לא נראה מזה כלום .כך ש למעשה ,אין שום הקלות.
מר יונתן גלפנד:
מצער לשמוע.
גב ' כרמית נופך  -מוזס:
האם עסקים כמו בית מרקחת ,מכולות ,או כל אלה שעובדים היום לחו"ל ?
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סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
התביעה של הממשלה להוריד  25%בכלל העסקים ,מבלי להיכנס לרווחים שלהם או כמה מחזור
הם עשו .נראה שיש פה משהו שהוא לא סביר ולא הגיוני  .כמו למשל ,קבלנו פניה מבנק הפועלים
להוריד להם את הארנונה ,הגם שהם לא הורידו כלל את הריביות ,הם לא נפגעו והם המשיכו
בתנאים כרגיל .נראה שכולם מנצלים את זה לצורך העניין.
עו " ד דן שווץ:
אומר ,שבכל הנושא של הארנונה הרשות רשאית ,הגם שעוד לא ראיתי ערבות/חובה; הה חלטה
אם לדחות את הארנונה מאפריל למאי וזה אומר שעד שלא יגבו ריבית פיגורים ,בעצם מי שהיה
צריך לשלם ב  2 -לאפריל ,ישלם למעשה פעמיים ב  2 -למאי וזה המצב כרגע ,כפי שאני מכי ר אותו .
תקנו אותי ,אם אתם יודעים על משהו אחר.
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
לא תוקנו תקנות בעניין ,כי לדעתי ,הרשויות ילחמו חזק מאד בעניין הזה.
עו " ד דן שווץ:
יש כאלה שחילקו לכמה תשלומים ,כאשר לסוף שנה ,אמורים לקבל את הארנונה ,אלא אם כן
יהיה פה סיכוי לרשויות המקומיות .ההסתכלות צריכה להיות כרגע בצד התזרימי וזו ההשלכה
כרגע ,לפחות ,הגם שאני לא יודע מה יקרה בעתיד .כרגע ,זה משפיע על התזרים ולא משפיע
בסכום הכולל לסוף השנה.

גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
אני יכולה להגיד משהו על התזרים ,אם כבר התייחסת אליו ,דן; בניגוד לרשויות מקומיות
אחרות ,כאן כל הארנונה הרגילה (לא העסקית) משולמת כולה בתשלום אחד בתחילת השנה.
מכאן ,שבכפר שמריהו ,אנחנו נמצאים למעשה במצב עדיף יותר מבחינת תזרימית מרשויות
אחרות ,כי למעשה אין כאן  12תשלומים ,כי רוב ההכנסות מארנונה (הג ם שאינני יודעת להגיד
את האחוז בדיוק עובדת הגבייה בחל"ת ) ,בעצם כבר נמצא בבנק שלנו או לפחות בהו ראות בכרטיס
אשראי או בשיקים דחויים שנמצאים אצלנו.
על כן ,המצב התזרימי שלנו כ שיש לנו עו"ש של  3.5מיליון ש"ח ופקדון יומי ,שמשמש את השוטף
שלנו של מיליון  5ש"ח וכמובן הוראות בכרטיסי אשראי ושיקים דחויים שהם אצלנו בכספת.
כך שמבחינת תזרים ,כרגע מצבנו יחסית לאחרי ם הוא טוב.
מר גרשון טוסק:
אוסיף ואומר ,ש ראש הממשלה הודיע עתה שעסקים יהיו פטורים מ  25% -ארנונה .התקנות האלה
לא עברו ,אף אחד עוד לא יודע כרגע איך ליישם אות ן  .מבחינת המועצה  -עסקים שביקשו לא

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

עמוד  8מתוך24

המועצה המקומית כפר שמריהו
ישיבה מליא ת מועצה שלא מן המניין מס' 29
מיום 7.4.2020

ישיבה ב ZOOM -

להפקיד שיקים  -עצרנו את השיקים .אם תהיה דחייה או ביטול  -איננו יכולים לענות על כך עתה
במדויק ,כי עוד אין הנחיות איך לבצע .התקנות לא עברו במשרד הפנים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אוסיף על מה שנאמר כאן עתה על ידי גרשון  -אנחנו נערכים למקרה הכי גרוע ולמקרה שירדו
לנו  25%בתקציב  .אני מבקש להמשיך לפעול בצורה הזאת כדי לראות שאנחנו לא מאבדים את
זה.
מר נתנאל הירשנזון:
שאלה :האם מדובר על  25%מהשנתי או מהחודשים שאחרי ?
מר גרשון טוסק:
הכוונה מהשנתי ,דה יינו  25%שווה ל שלושה חודשים מלאים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אנחנו נערכים למקרה הגרוע ביותר וכל שיקרה אחר כך  ,יהיה רק לטובה.
מר יונתן גלפנד:
אני מבקש להסב תשומת ליבכם לכך ,שאולי גוף כמו חינוך בשרון שהוא לא מועצה או מלכ"ר,
שהוא חל"צ  -ו אני מניח הוא כן יכול לקבל סיוע ו לכן כדאי לבדוק את העניין הזה גם.
עו " ד דן שווץ:
חינוך בשרון  -אינך יכול להוציא מה  22 -למרץ לחל"ת .יכולת לפני ,כי לתאגידים העירוניים יש
צו הרחבה של ההסכם של חופשה שלילית על כלל הגופים הציבוריים ,קרי התאגידים העירוניים
ולכן אי אפשר להוציא לחל"ת.
מר יונתן גלפנד:
אני דברתי על סיוע כלכלי  -כספי  ,לא על חל"ת.
מליאת המועצה מאשרת קבלת עדכון לגבי אישור תקציב המועצה לשנת  2020על ידי משרד
הפנים ו רושמת לפניה דיווח בנושא התאמות התקציב הרגיל של המועצה לשנת  2020להשפעת
נגיף הקורונה.
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דבר ראש המועצה
רווחה
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
•

אציין שהחל מתאריך ה  16.3 -התחלנו לערוך שיחות טלפון לאוכלוסייה מעל גיל  . 75סה"כ
 153תושבים.

•

במחלקת הרווחה עובדות שלוש עובדות סוציאליות במשרה מלאה וגם לא קיצצנו בכוח
אדם במחלקה .

•

כל השיחות התקבלו בשמחה .התושבים מאורגנים ,יש להם אוכל ותרופות ל  3 -חודשים.
יש תמיכה מ ה משפחה  .למי שאין  -אנחנו יודעים עליהם ואנחנו בקשר אתם .למעט בודדים .

•

סיוע במתנדבים ברכישת תרופות וקניות ,קשר עם תושבים וחלוקה .היום למשל ,שלחתי
עובד מועצה לרעננה להביא תרופה לתושבת הכפר .אנחנו נמצאים עמם בקשר תמידי .הם
יודעים לאן לפנות ואנחנו נותנים מענה.

•

אנחנו מסייעים מרחוק בהנחיה לביצוע הזמנו ת טלפנית/און ליין בקניה מרשתות מזון.
למעשה זה היה מבחן מבחינתנו  -איך נתנהל בזמן חירום ,בזמן אמת.

•

עורכים שיחות להפגת בדידות .שלחנו פרחים לכל תושבי הכפר שהם מעל גיל . 65

•

עוזרים ל עובדים זרים ב מתן מידע על טלפונים חיוניים.

•

כל תושב קיבל מס' טלפון נייד של העו"ס שדברה אתו לפנייה חוזרת.

▪

בנוסף ,יש פעילות התנדבותית בקהילה ,שלא דרך המועצה ,כאשר מתנדבים מהכפר יצאו
לעזור בחלוקת מזון בהרצליה .העבירו משחקי קופסה לערים שכנות ,הביאו חבילות לצבא
 לחיילים מגולני ,צנחנים ומודיעין .גם ה תושבים התאגדו באופן פרטי לקנות בצור המרוכזת מחקלאים סחורה ,שנתקעו איתה.

חינוך
▪

אציין שיש מערכת שעות למידה שבועית לכל שכבת גיל בדגש רגשי ולימודי  .אנחנו עוקבים
אחריה ומקיימים אותה בקפידה.

▪

י ש פעילות של תחזוקה כעזרה  -מורים מול תלמידים.
בהמשך  -נבנה מערך לימודי שבועי לכל שכבת גיל בדגש על הכלה רגשית (על פי הנחיות
הפיקוח) .וכן מענה ליווי ותמיכה על ידי יועצת ביה"ס ומורת שילוב לתלמידי מתי"א
ותלמידים שונים.
נקיים קשר יומיומי עם התלמידים לשמירת שגרת הגן (סרטונים ,פינות עבודה וכדו).
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אנחנו מנסים לעלות מדרגה בתכנים ,כאשר אדוה מנהלת את זה ביחד עם דלית  -מנהלת
בית הספר והכל בכפוף להנחיות והדגשים של משרד החינוך.
כמו כן ניכנס לעניין של גיוון וחדשנות בדרכי הלמידה ,כאשר הילדים יעשו חקר והמורים
ילוו אותם.
אנחנו כבר נערכים לשנה הבאה:
 עולים לכיתה א' :מפגשים אישיי ם עם תלמי ד י ם והורים עם נציגי ביה"ס ל קראת
סוף שנה"ל בתוכנת . ZOOM
 נפעל ל שיבוץ כיתות א'.
 ו המשך מו כנות ילדי גן חובה לקראת כיתה א' ,במקביל גם למסיימי כיתות ו'
לחטיבה.
אדווה – מנהלת מחלקת חינוך :
לילדי כיתה א' נקיים מפגשים אישיים דרך ה  ZOOM -ביחד עם נציגי בית הספר וביחד עם
ההורים ונכין את ילדי הגנים בגן חובה לקראת העלייה לכיתה א' ובמקביל גם למסיימי כיתות
ו' לחטיבה .הרעיון הכללי הוא שעד עכשיו זה היה תמיכה של הכלה רגשית ,כשאצלנו עשו הרבה
מעבר לזה .אחרי החג נערוך למידה מעמיקה יותר ,כמובן תלוי גי ל .

אירועי משואה לתקומה

אירועי משואה לתקומה
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אירועים מ'שואה לתקומה'  -האירועים לא יתקיימו .במסגרת מחלקת תרבות ננסה לחשוב על
עריכת סרטון או נקיים משהו ב  - ZOOM -תוכן קצר ל יום הזכרון שיכלול קריאת 'יזכור' ו'אל
מלא רחמים'.
גב ' אניק זבליק:
יש לי מספר רעיונות בעניין ואדבר אתך על כך בטלפון.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
בשמחה.
אירועי משואה לתקומה יתוכננו ביחד עם אניק ויופצו לקהילה.
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בקשה להקפאת תשלום שכירות "גן  -אורן"

סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
מר אורן סטלי ק מפעיל במתחם הגנים  3פעוטונים (גן זית ,גן חיטה וגן תמר).
לאורן יש הסכם שכירות עם המועצה לפיו הוא שוכר את שלושת החדרים על פי הנתונים והפירוט
שהעברתי אליכם במייל.
למעשה ,ההסכמים הם שונים  ,לא אחידים ,ומוזרים במקצת ( כי בשנה הר אשונה ,השניה
והשלישית  -הסכום ע מ ד על  20אלף ש"ח ,כאשר בגן אחד הסכום י רד ועמד על כ  10 -אלף ש"ח ,
אחר כך היו שינויים והסכום עלה ל  20 -אלף ש"ח ,כש בגנים האחרים זה מתחיל ב  10 -אלף ש"ח
ועולה ל  12 -אלף ש"ח ,וב גן השלישי בכלל לא מצאנו הסכם ,כשה יית ה סגירה במועצה הקודמת ) .
השכירות של אורן כוללת :ארנונה ,מים ,חשמל וניקיון במרחב הציבורי .עשינו חשבון שסך הכל
הארנונה ,האחזקה והחשמל מגיעים לכ  5500 -ש"ח .מכאן שאם הוא שוכר בסכום של  10אלף
ש"ח ,הרי שהוא משלם בסך הכל על השכירות סך של  4500ש"ח.
גב ' אניק זבלי ק:
האם החיוב הוא על כל גן או על כל שלושת הגנים ?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
על כל גן.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
חשבון החשמל שלנו במתחם הגנים מגיע לכ  71,000 -ש"ח לשנה .זה כולל את החשמל בסכום של
כ  2000 -ש"ח פלוס לחודש (כי המזגנים עובדים שם כל הזמן) וכולל את איש האחזקה שלנו.
לאור המצב פנה אורן היום למועצה בבקשה לא לחייב אותו בגין שכירות בתקופה בה הפעוטונים
סגורים .הוא טען שלא עבד במהלך שלושת החודשים וביקש שלא נגבה שכר דירה.
לפיכך ,מצאתי לנכון לבדוק מה קורה ברשפון ,שמש כיר את גן הילדים שלו למפעיל אחר באותה
מתכונת והבנתי שהם לא הורידו לו את הסכום אלא שדחו לו את התשלומים.
על כן ,עלינו לקבל עתה החלטה  -האם אנחנו מוכנים להיענות לבקשתו לא לשלם בעבור שלושת
החודשים או שישלם רק על החלק היחסי של ההוצאות פלוס .עלינו לקבל החלטה בענ יין הזה.
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מר נתנאל הירשנזון:
אם כך ,אני שואל מהן ההוצאות לגן?
מר גרשון טוסק:
ארנונה לגן היא בסך  946ש"ח לחודש ,פלוס הוצאות חשמל בסך של  900ש"ח בערך ועלות העובד
החודשית מגיעה לכ  2500 -ש"ח לגן אחד .בגדול זה קרוב לסכום שבין  4000-5000ש"ח לחודש.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
לסיכום ,ייאמר שההסכמים האלה הם לא טובים.
גב ' כרמית נופך  -מוזס:
לצורך הבהרה א פריד זאת לשניים:
 יש את ההסכמי ם שצריכים לבדוק עם החשמל ,עם המ ים בצורה יותר הגיונית ומדויקת  .עלינולדעת את הנתונים לעתיד כדי לדעת איך ממקסמים . .
 הדבר השני שעלינו לדון בו עתה  -האם אנחנו נותנים לו הנחה/פריסת תשלומים.אני יכול ה לומר מניסיוני שלי ,בעסק הפרטי שלי ועם כל מה שאני משלמת  -נתנו לי אפס אחוז
הנחה בכל דבר אפשרי עד עכשיו.
על כן עלינו לשאול עתה לעצם הדיון  -האם אנחנו מבדילים את אורן סטלי ק משאר העסקים
במדינת ישראל והמועצה נותנת הנחה או לא.
בנוסף ,עלינו לחשוב ,שאנחנו כמועצ ה משרתים ומקבלים את הכסף מהתושבים.
מאחר שהמועצה נמצאת עתה בגרעון ,למיטב הבנתי ,ונתבקשנו עתה גם לצמצם את הפערים ,הרי
ש עלינו לפרוש לו את התשלומים כשם שעושים ברשפון .אני לא חושבת שהמועצה כרגע מסוגלת
לתת איזה שהיא הנחה בשכירות.
מר נתנאל הירשנזון:
האם הוא החזיר את התשלומים של הילדים במלואם?
מר גרשון טוסק:
כן .הוא מחוייב.
גב ' כרמית נופך  -מוזס:
כל העסקים נפגעו במאה אחוז ,גם אני נפגעתי והאם מישהו ייתן לי איזה שהיא הקלה או הנחה?
מר יונתן גלפנד:
אני מסכים לחלוטין עם כרמית.
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מר נתנאל הירשנזון:
האם יש לנו חשיבות אסטרט גית לכך  ,שיש לנו גנים שמעניקים שירות לתושבים שלנו ו אנחנו
רוצים להגן על זה?
מר יונתן גלפנד:
זה לא תושבי הכפר בכלל.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אציין ש אורן הוא תושב רשפון ,בחור צעיר ע ם עסק יפה ,הוא גם עו שה עבודה טובה מאד .מצד
שני ,בל נשכח שהמועצה הקודמת היית ה צריכה להכניס הכנסות מהמתחם הזה  ,אז הוא היה שם
והכניס כסף .אחרת המתחם היה עומד ריק.
אני מבקש להביע את דעתי ,שכן אני מבין את הצורך ואת הרצון הטוב של כולנו להיעתר ,לעזור
ולבוא לקראת התושבים ,אולם אני מסתכ ל על זה מנקודת מבט אחרת לגמרי; אני חושב שאם
חלילה לא נאפשר זאת לאורן ,לא יהיה לנו מישהו אחר שייק ח את הגנים בשנה הבאה ,ואנחנו
כבר בפתחה של השנה הבאה.
גב ' אניק זבליק:
אני מסכימה.
גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
גם אני מסכימה.
מר נתנאל הירשנזון:
כמה ילדים יש לו בגנים האלה?
גב ' כרמית נופך  -מוזס:
אני מעריכה שיש כ  90 -ילדים  30 -ילדים בגן אחד .אולם זה לא רלבנטי .מצד אחד ,כמו שסרג'
אמר ,אני חושבת שעלינו לאפשר לו להמשיך ולהיות אליו אמפטים ,הגם שאני חושבת שאני הייתי
דוחה תשלומים ופריסת תשלומים .בכל מקרה  25%ארנונה הו א יקבל ,אם ניתן זאת גם לאחרים
ולפיכך כן תגולם כאן הנחה מסוימת ,כשם שגם אפשר לעשות לו הנחה מסוימת ,אבל אני לא
חושבת שצריך לוותר לו על התשלום לגמרי  -אני חושבת שזה בלתי אפשרי ,כשם שלא נוהגים כך
כלפי התושבים האחרים שלנו.
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גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
אני רוצה לומר בקשר לאורן  -יש כאן איש צעיר שבנה עסק במשך למעלה מעשור ,זה עסק קטן
וזה לא משהו כמו בנק .על כן אני חושבת ,שאין מה לעשות שהרי 'ישראל ערבים זה לזה' .אנחנו
בזמנים קשים.
גב ' אניק זבליק:
אני מסכימה עם אמירה.
מר יונתן גלפנד:
אבל יש דרכים לעשות את זה .אני בהחלט חושב שאיננו רוצים 'לחתוך את חבל החמצן' מאורן
ומהעסק שלו ,כולנו מעריכים אותו .האופציות הרלבנטיות כפי שעושים בכל מקום בעולם ,בכל
עסק אפשרי כדי להקל תזרימית על העסק  -היא בדרך של דחיית תשלומים .אני לא רואה שום
סיטואציה  ,שבה אנחנו מוותרים או מוחלים על איזה שהוא תשלום ,אני לא רואה כל סיבה לכך.
אפשר לעשות מבנה של הלוואה עם ריבית נמוכה  ,או דחייה בפרישה או פונקציות דומות אחרות.
גב ' אניק זבליק:
אני חושבת שאפשר גם לעשות לו הנחה מסוימת.
מר יונתן גלפנד:
אבל שמענו עתה על השכירות הנמוכה שהוא משלם .למעשה ,אנחנו ה שוכ רים ,אנחנו הבעלים
בשם כל תושבי הכפר ו אני מניח שכל מפעיל של פעוטון הי ה רוצה ושמח להשתמש במתקן הזה
ואני אומר לכם  -אל לנו לפחד מ לאבד שוכר.
גב ' אניק זבליק:
יונתן ,מניסיון העבר ,אני יכולה לומר לך שכאש ר דרור החלי ט לבנות את שלושת הגנים ספייר,
היה לו חלום שתושבי רשפון יעברו ויהיו שותפים במתחם לגנים .זה לא קרה ואז עמדנו עם גנים
ריקים ,כאשר המימון שלהם ,דהיינו הוצאות הבניה וכו' היו מאד גבוהים .כזכור ,תחילה אניטה
טרי האוס שכרה את זה ולאחר 'שנחנקה' משכר הדירה היא עזבה ,ואז היית ה תקו פה ארוכה
שהמתחם היה ריק ,עד שאור ן סטלי ק שכר את זה .אני לא חושבת שכל כך מהר תמצא דייר שייקח
את שלושת הגנים במחיר גבוה ,שהמחיר שלו נגזר ממימון עלויות הבניה.
מר יונתן גלפנד:
אניק ,את צודקת וטוב לשים זרקור גם על ההיבט ההיסטורי  ,אבל אני יכול לומר במקביל  ,שגם
בית וייל התנהל עד לפני שנה בצורה לא יעילה .אני חושב ,שאורן הוא נכס ,הוא מדהים ואנחנו
אוהבים אותו והוא יישאר ,וגם נעזור לו להישאר בכך שנדחה לו תשלומים  ,גם במשך תקופה של
 6חודשים ,וכך הוא יצליח להתמודד עם זה ,כי הוא לא ישלם לנו בפועל בתזרים .בהמשך ,נסתדר
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אתו .לדעתי ,זו צריכה להיות המדיניות ולא לוותר היום על תשלומי שכירות שהם מלכתחילה
נמוכים.
גב ' אניק זבליק:
אני לא חושבת שהם מלכתחילה במחירים נמוכים .אני חושבת שזו מניפולציה לומר את זה .
מר עמיקם כהן:
לצערי ,לא הצלחתי להבין ולשמוע אף אחד מהדוברים ,אבל לאור המצב המיוחד הזה שנקלענו
אליו  -אני מ ציע שנלך לקראתו .אני הייתי מוחל לו על  50%משכר הדירה ועושה דחייה של עוד
שלושה חודשים שיתחיל לפרוע בקרן .בכל מקרה ,הייתי הולך לקראתו ,כי אין לו כרגע הכנסות
וזה אפילו מוגזם לדרוש ממנו לשלם דמי שכירות מלאים.
גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
אני מסכימה.
מר יונתן גלפנד:
השאלה היא  -האם מחילה או דחייה?
מר עמיקם כהן:
אני מדבר על מחילה של  50%ודחייה של  50%הנותרים והחל מעוד שלושה חודשים מהיום,
שיתחיל לשלם במשך  4-6חודשים בפריסה .חייבים להיות הגונים וללכת לקראתו.
גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
אני מציעה ,שבכפוף לכך ,ייתן את מילתו ,שמתקשרים אתו בהסכם מסודר ,ומה שהיה עד עכשיו
לא תקין .
גב ' אניק זבליק:
ועם לוחות זמנים מוגדרים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
מכיוון שהחוזים שלו אינם חופפים ,ולא זהים ,וגם כשהוא מפסיק לפעול בגן אחד ונכנס מפעיל
אחר  -הוא רק יקבל גן אחד ולא שלושה וזה י יצור תחרות והרגשה לא נעימה .לפיכך ,אני מציע
שבהזדמנות זו ניישר את ההסכמים עד לתאריך מסוים .ננהל אתו מו"מ להסדרת הסכמים חדשים
תואמים.
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גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
מצוין ,מעולה.
מר יונתן גלפנד:
אחד הדברים שאנחנו מנצלים עתה עם ה שוכ רים שלנו ,שמי שעושים לו תוכנית תשלומים או
הקלות כשם שאתם אומרים  -מנסים לכרוך את זה גם עם חידוש או שיפור ההסכם הנוכחי.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
זה בדיוק מה שנעשה.
מר יונתן גלפנד:
חשוב לי להבהיר ,שמא ישתמע אחרת מדבריי ,שאני גם בעד לעזור לאורן ,בייחוד כשהוא עושה
את המפעל היפה הזה בעצמו ,אבל אדגיש שחשוב היה לי להשמיע את הטיעון העסקי  -מסחרי ,כי
צריך להגיד את זה .אני חושב שהרעיון של עמיקם הוא מצוין וצריך למנף אותו כשם שנאמר.
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
הערה :אם נגיע להסכם אתו בהתאם לעקרונות שעמיקם פירט ,כי אז כשתהיה הנחה בשכירות
גורפת לעסקים ,אצלנו זה כבר יהיה כלול ,כלומר שלא נפתח את זה שוב.
אבהיר ש אם תהיה הנחה בארנונה העסקית ברבע ,או במחי ל ה או בגריעה  -הרי שאיננו פותחים
את ז ה שוב ,כי זה כבר כלול בחוזה.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אני מבין שההחלטה שהתגבשה היא למחילה של  50%ודחייה לשלושה חודשים גם של . 50%
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
הבעיה כרגע היא ל רבעון ולא יותר מזה.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
הסיכום יהיה כ רוך בשינוי הסכם ובכפוף להתקשרות חוזית מוסדרת על כל היבטיה.
בהמשך ,א ציע נוסח משפטי ואעביר אליכם לאישור לקבלת החלטה מסודרת בעניין.
בכל מקרה ,אנחנו מדברים על שלושה חודשים .למקרה שחוזרים מחר לבית הספר  -כי אז נחליט
אחרת .הכוונה ש על התקופה שלא עבד  -יקבל על הסכום הזה  50%הנחה ,ואת ה  50% -הנוספים
נפרוס .
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מר נתנאל הירשנזון:
זה צריך להיות מנוסח ,כאשר כל עוד הנחיות הממשלה הן לסגור  -אזי הוא משלם רק . 50%
גב ' אניק זבליק:
אני מסכימה עם נתי.
מליאת המועצה מחליטה פה אחד
 מליאת המועצה מאשרת ליתן הקלה לאורן סטליק בשיעור של  50%בלבד מגובה דמי
השכירות כפי שנקבעו בחוזי השכירות ו/או בנספח הארכה בגין שלושת גני הילדים
המושכרים (גן זית ,גן חיטה וגן תמר) וזאת במהלך התקופה בה לא התקיימה כל פעילות
בגני הילדים בעקבות התקנת צו בריאות העם (נקיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות
מוסדות חינוך) (הוראת שעה) תש"ע  2020 -וכל עוד צו זה יעמוד בתוקפו.
 השוכר יישא בתשלום דמי השכירות בגין התקופה כאמור לעיל בשיעור של  50%בלבד
בגין שלושת הגנים ובפריסה ל  3 -תשלומים ממועד פקיעת הצו וחזרה לקיום פעילות בגני
הילדים.
 כ מו כן ,מליאת המועצה מבקשת ,בכפוף להוראות החוזים ועל פי כל דין ,לאחד את חוזה
השכירות של שלושת הגנים לכדי חוזה אחד ובאופן שתקופת השכירות בגין כל אחד
מהגנים תהא אחידה".

קיצוץ של  8%בסל התלמיד במועצת חוף השרון

סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אתמול קבלתי טלפון מ יו"ר המועצה האזורית חוף השרון ושם קיבלו החלטה לקזז את תקציב
החינוך פר תלמיד ב  , 8% -כאשר במקום  4200ש"ח ,הם מתכוונים להעביר  8%פחות.
גב ' אניק זבליק:
וגם אנחנו להם.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
נאמר לי ,שהיות שהם עושים זאת בבתי הספר ש ל הם ,הוא מציע לנו ש אנחנו נעשה את זה גם
בבתי הספר שלנו .השבתי לו שאצלנו זה כפוף לאישור מועצה( ,לא לוועד ישוב) .בנוסף ,מאחר
שבית הספר לא עבד מזה כחודש ואיננו יודעים עתה מתי העניין ה זה יסתיים ,הרי שהחלק היחסי
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שנעביר ,יהיה קטן מ  , 4200 -כך שאם בית הספר לא תפקד במשך שמונה חודשים כמקובל אלא רק
במשך שישה חודשים ,אזי נעביר את הסכום באופן יחסי רק ל  6 -החודשים.
על כן ,אני חושב שאיננו צריכים לקבל החלטה של  , 8%אלא שנעביר בפועל לבית ספר ,רק עבור
ה תקופה שהוא פעל.
האם הצעתי מקובלת והגיונית?
גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
בעיני ,כן.
מר נתנאל הירשנזון:
שאלה :בתקופה שהוא לא פעל  -האם אין לבית הספר הוצאות בכלל?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
למעשה ,הקפאנו את כל הקבלנים ,וגם כל המורים השעתיים לא מקבלים כסף ,כמו גם לחינוך
הנוסף בתל"ג  -איננו משלמים .כן הקפאנו את הגנן ,את הניקיון ,האבטחה וכל שאר ההוצאות.
מכאן ,הובלתי להתייעלות כש לקחתי את כל עובדי האחזקה של כל המקומות האלה וכל אחד
מהם קיבל משימה וזה ניכר בשטח ונראה מדהים .בכך התייעלנו והצלחנו להוריד עלויות משיפוצי
הקיץ.
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
אני חושבת שחלק יחסי זה לא עדיף ,כי ייתכן שיש דברים שהם לא מתפלגים באופן שווה ,ואולי
צריך לבדוק את תוצאו ת בית הספר בסוף השנה  -בקיץ  ,ואז להעביר את החלק היחסי ,בהתאם
ליתרה שתישאר .חלוקה יחסית בינינ ו לבין רשפון על פי התוצאות בפועל.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
למעשה ,בחוף השרון לא יכולים לק בל החלטה אחרת מעבר ל  . 8% -על כן ,כפי הנראה נחליט אנחנו
ש הולכים ,אולי ,על ה . 8% -
גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
זו החלטה טובה מדי.
קריאה:
בכמה כסף מדובר?
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אי אפשר לכמת זאת עתה.
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גב ' תמר הר גיל  -גזברית המועצה:
אני מציעה שנבדוק את זה לפני שנחליט ורק אז נציע מה כדאי לנו ,נראה זאת כשיהיו
מספרים/נתונים.
גב ' אניק זבליק:
אני מסכימה.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
מוסכם ,שנערוך בדיקה מפורטת יותר אחרי החג ,נראה איפה אנחנו עומדים ועל פי זאת נתקדם.
ממליצים לערוך בדיקה יסודית ומפורטת לצורך העניין ועל פי כך להחליט.
דבר המהנדס
מר דיויד ברייטבורד:
•

פרויקט הביוב  -ערב פריצת המגיפה התחלנו להיערך להודעה ראשונה לציבור על 54
יחידות דיור והמועצה שלחה הודעות להתחברות ותשלום היטלי פיתוח ,עם חזרת מערך
הגבייה לפעילות ,לתושבים ברחובות הבאים :החבצלת (קטע דרום) ,דרך האביב ,סמטת
האביב הזית וקרן היסוד (מ הזית ועד החורש) מוכנה להתחברות הנכסים הגובלים .עם
הודעת הסגר נאלצנו להקפיא את המהלך .ועלינו להיערך בעניי ן מבחינה הסברתית ומידע
לתושבים .המהלך הזה יידחה עד לאחר גמר הסגר.

•

בהמשך נוכל לחבר גם את התושבים שגרים צפונה יותר באיזור החבצלת הצפונית .כל
ההליך מתעכב ע תה בכלל המצב.

•

מאסף דרום מערבי :קבלנו פסק דין של בית משפט לטובתנו בעניין של בועז חיון .הקבלן
צריך להביא את הצוות מגרמניה וגם זה יתעכב בהתאם למצב ועד שנערך לתחילת
העבודות.

•

הקבלן נערך לעבודות חדשות בשווי של כ  6 -מש"ח ברחובות קרן היסוד מזרח ,החורש,
דרך הגנים הא ורנים.

•

קרצוף וריבוד ציר המעפילים על ידי נת"י :צפוי להתבצע אחרי חג הפסח ,אין עדיין מועד
התחלה.

•

התקדמות בכל המישורים הנ"ל עלולים להתעכב בשל המצב.
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גב ' אניק זבליק:
האם יש צפי לאיזור של השקד  -הורדים  -המעפילים ,שלמעשה יש בו את כל התשתיות?
עו " ד דן שווץ:
עו"ד דן שווץ יצא מהישיבה.
מר דיויד ברייטבורד:
חלק מהעבודות שעשינו במסגרת שלב ב' ,היה גם לעשות צילומי וידאו של כל הקווים הישנים
וגם ברחוב המעפילים ובאיזור של הורדים ויש שווי של עבודות התיקונים בכל הרחובות האלה
(בערך  5רחובות) של למעלה מכ  -חצי מיליון ש"ח ,של קווים שהם לא תקינים מסיבות שונות.
חלק מהעבודה זה להכשיר את הקווים האלה ואני מאד מקווה שגם זה יתחיל לעבוד אחרי הסגר
ונתחיל לעבוד על זה ,כי אני לא חושב שזה ייק ח יותר מדי זמן.
בת בבת נוכל גם להיערך מבחינת מחלקת הגביה וגם מבחינה טכנית לתת חומר הסברה לתושבים
ו לשלוח להם הודעות חיוב,שיש להם  90יום להתחבר.
גב ' אניק זבליק:
הבנתי.
מר דיויד ברייטבורד:
לגבי רח' המעפילים  -לפני כארבעה חודשים ראש המועצה יזם פניה למנכ"ל נתיבי ישראל ,ישבנו
אצלו והוא ביקש לטפל בציר המעפילים .הוא נענה בחיוב .לאחרונה נפגשתי עם הנציג של נתי בי
ישראל ,בהנחה שתוצג הסכמה מול הרצליה ואז נתחיל לעבוד .אני מקווה מאד שזה יהיה אחרי
החג .נדרש לעשות קרצוף בעובי של  12ס"מ וריבוד מחדש באספלט שקט ואיכותי יותר ממה
שקיים הים לאורך הציר מדרך השדות ועד כביש מס'  . 2העבודה תהיה במהלך של כחודש,
כשהעבודה האינטנסיב ית תיארך כשבוע ,כשלאחר מכן תיעשה עבודת לילה ,שתהיה כרוכה
בהסדרי תנועה זמניים בהתאם לעבודות.
ההתקדמות בכל המישורים הנ"ל עלולים להתעכב בשל המצב.
מר נתנאל הירשנזון:
מה עם השקד? האם כבר הגשנו?
מר דיויד ברייטבורד:
אני מעריך שנגיש את השקד מיד אחרי החג.
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סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
חשוב שייאמר שאנחנו נמצאים עתה בשיח מול עיריית הרצליה ,כדי שהם יקדמו את הצד שלהם
בהסכם עם נתיבי ישראל על מנת להריץ ולקדם את העניין .אני מעריך שזה יסתיים בימים
הקרובים או אחרי חול המועד ונצא לסלול מחדש את רח' המעפילים.
מליא ת המועצה רושמת לפניה דיווח מהנדס המועצה על עיכוב בהתקדמות העבודות בשל המצב .

גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
בקשה :אבקש לקבל פירוט הצעות של  1.5מי ליון ש"ח הוצאות תכנוניות כלליות.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אמירה ,זה יכול להמתין .אנחנו עובדים עתה בכ"א מצומצם.
גב ' אמירה זוכוביצקי  -ברוך:
אין בעיה ,נמתין עם זה.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אני מודה לכולם ו רוצה לאחל לכם חג שמח.
חשוב לי לציין שויתרתי השנה על המתנות לחברי המועצה.
קריאות:
כל הכבוד ,הכל בסדר.
חג שמח ורק בריאות .כל הכבוד ותודה על הפרחים.
סרג ' קורשיא  -ראש המועצה  -היו " ר:
אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *
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סיכום החלטות מהישיבה:
אישור פרוטוקול מליאה מס'  27מיום . 3.3.20
אישור פרוטוקול מליאה מס'  28מיום . 16.3.20

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  , 27ישיבה מן המניין ,מיום . 3.3.2020

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  , 28ישיבה שלא מן המניין ,מיום
16.3.2020

דבר ראש המועצה
▪

הערכות המועצה להתמודדות מול נגיף הקורונה

▪

בטחון ואבטחה

▪

רווחה

▪

חינוך

▪

אירועי מ ש ואה לתקומה

▪

אישור תקציב המועצה לשנת ת  2020על ידי משרד הפנים

▪

קיצוץ  8%בסל התלמיד במועצת חוף השרון

מליאת המועצה רושמת לפניה דיווח בנושא התאמות התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2020
להשפעת נגיף הקורונה.
מליאת המועצה רושמת לפניה דבר ראש המועצה בנושאים השונים כפי שהוצגו והונחו
בפניה בישיבה זו.
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אירועי משואה לתקומה
אירועי משואה לתקומה יתוכננו ביחד עם אניק ויופצו לקהילה.

בקשה להקפאת תשלום שכירות "גן  -אורן"

מליאת המועצה מחליטה פה אחד
 מליאת המועצה מאשרת ליתן הקלה לאורן סטליק בשיעור של  50%בלבד מגובה דמי
השכירות כפי שנקבעו בחוזי השכירות ו/או בנספח הארכה בגין שלושת גני הילדים
המושכרים (גן זית ,גן חיטה וגן תמר) וזאת במהלך התקופה בה לא התקיימה כל פעילות
בגני הילדים בעקבות התקנת צו בריאות העם (נקיף הקורו נה החדש) (הגבלת פעילות
מוסדות חינוך) (הוראת שעה) תש"ע  2020 -וכל עוד צו זה יעמוד בתוקפו.
 השוכר יישא בתשלום דמי השכירות בגין התקופה כאמור לעיל בשיעור של  50%בלבד
בגין שלושת הגנים ובפריסה ל  3 -תשלומים ממועד פקיעת הצו וחזרה לקיום פעילות בגני
הילדים.
 כמו כן ,מליא ת המועצה מבקשת ,בכפוף להוראות החוזים ועל פי כל דין ,לאחד את חוזה
השכירות של שלושת הגנים לכדי חוזה אחד ובאופן שתקופת השכירות בגין כל אחד
מהגנים תהא אחידה".

קיצוץ של  8%בסל התלמיד במועצת חוף השרון
ממליצים לערוך בדיקה יסודית ומפורטת לצורך העניין ועל פי כך להחליט.

דבר המהנדס
מר דיויד ברייטבורד:
מליאת המועצה רושמת לפניה דיווח מהנדס המועצה על עיכוב בהתקדמות העבודות בשל המצב .
*****
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