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על סדר היום:

על סדר היום:
א 5אישור פרוטוקול מישיבה מס'  6מיום 5.35.150.31
ב 5עדכון המליאה על פעילות המועצה בין התאריכים 5305..50.31 - .05.150.31
ג5

אישור מליאה לתמיכה בצופים שנת 50.31

ד 5שונות5
* * *

אישור פרוטוקול מס'  6מיום .35.150.31

דרור אלוני  -ראש המועצה:
חברים ,זו ישיבת מליאה מספר  57אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול ישיבה מספר  ,1היו כמה הערות5
הן הוטמעו בתוך הפרוטוקול5
הפרק הראשון ,אשר עסק בנושא תכנון מזרח כפר שמריהו ,לא יפורסם ,עד שלא יפורסם הנושא לפי
סעיפים  77ו 71-בוועדה המקומית 5סעיפים  77ו 71-לחוק התכנון והבניה מהווים הקפאת תכנון5
מחר או מחרתיים טלי תיפגש עם המנהל והוועדה המקומית בכדי להגדיר את הקו הכחול 5זה יעלה לדיון
בוועדה המקומית ,רק אחרי שזה יהיה נפרסם את התוכנית שלנו5
החלטה
מאשרים פרוטוקול מס'  6מיום  ,.35.150.31לרבות עיכוב פרסום הפרק הראשון ,העוסק בתכנון מזרח
הכפר5
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עדכונים המליאה על פעילות המועצה בין התאריכים 305..531- .051531

דרור אלוני  -ראש המועצה:
עיקר הפעילות בחודש האחרון הייתה בין סביב האירועים משואה לתקומה 5בסך הכול קיימנו אירועים
אינטנסיביים בתקופה מאוד עמוסה לעובדי המועצה 5זה בא לידי ביטוי גם בלחץ הנפשי של חלק
מהאנשים ,אשר עובדים שעות ארוכות ובלחץ גדול מאוד ,עם הרבה ממשקים 5גם בינם לבין עצמם וגם עם
קבלנים 5במבחן התוצאה בסך הכול הרימו כאן אירועים מפוארים ,מכובדים וראויים 5אני הודיתי להם,
קיימנו ישיבת הפקת לקחים ראשונה ביום ראשון בבוקר5
ערב יום השואה מילא את האודיטוריום והיה מכובד5
ערב יום הזיכרון כלל שני אירועים -:העצרת ושירי לוחמים 5בשירי הלוחמים פחות מחצי האולם היה
מלא ,הרמה הייתה גבוהה5
בערב יום העצמאות הייתה מסיבה יוצאת מן הכלל ,אני חושב שכולם נהנו והיו הרבה אורחים מחוץ
לישוב ,אשר נהנו איתנו וזה בסדר גמור5
ביום העצמאות קיימנו בבית ראשונים קבלת פנים ,החברים הוותיקים מאוד נהנו ,היה בסדר גמור5
אניק זבליק:
יש לנו הערכה מספרית של כמה אנשים מגיעים למסיבת ערב יום העצמאות? כדי שבשנה הבאה נוכל
להיערך בצורה טובה יותר מבחינת דוכני המזון5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בשבע וחצי בערב ,שזה חצי שעה לפני הפתיחה הרשמית ,הדשא היה מלא והאנשים התחילו לעמוד בתור
לדוכני המזון5
בשבע וחצי 5רוב האנשים שהגיעו ,הגיע ו מישובים שכנים עם ילדים 5זה בסדר גמור ,כי אנחנו הולכים
לבלות בכל מקום 5היו  1..כיסאות על הרחבה בזמן ההופעה 5אני חושב שכל הכיסאות היו מלאים5
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אניק זבליק:
היה מאורגן למופת 5אני חושבת שהיה אירוע מדהים ,שנתן הרגשה של התרוממות רוח ,אין לי דרך אחרת
להגיד את זה5
דבר נוסף שרציתי לומר לגבי אירועי ערב יום הזיכרון לשואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-
היו למופת 5ההפקה והארגון של מרכז ווייל ,עם התכנים ,הייתה הפקה מאוד מקצועית 5אני חשבתי
שהסרט שעשו שזו הפקה של ערוץ  0כי היו קטעי ארכיון מערוץ  50את הסרט באינטרנט ולא מצאתי אותו
כי הוא היה חזק מאוד ,אצלי בבית הוא היכה הרבה גלים 5פנינה אמרה לי שהם הפיקו אותו 5בפני
הפרויקט הזה של הנצחת החיילים ,אני מבקשת להגיד שאני מורידה את הכובע 5אני חושבת שזה מפעל
מדהים ,אני חושבת שעשו עבודה מדהימה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני רוצה להגיד שני דברים5
א'  -משפחת מילר לא רצו לעשות את הסרט הזה בשנה שעברה 5הם הסכימו לעשות את זה השנה ,והם
התקשרו אלי אחרי האירוע והודו לי על כך ששכנענו אותם לעשות את זה5
ב' – צוות מרכז ווייל הפיק אירועי ם מכובדים ובאיכות מאוד גבוהה 5הסרט מומן ע"י המועצה ומשפחת
מילר שיתפה פעולה 5במיוחד לקחה בכך חלק אילנה ליב5
אניק זבליק:
הסרט היה עשוי למופת ,ואני מצדיעה לכפר שלקח פרויקט כזה ,ובחר להנציח חלל 5בשנה הבאה בטח
יהיה עוד חלל ,ויהיה עוד פרויקט 5זו הפקה של מרכז ווייל5
סיגל זוז:
זו הפקה שנעשתה ביוזמת מרכז וייל 5אילנה הייתה פעילה מאוד בעניין הזה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
המובילים הם ממרכז וייל5
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אניק זבליק:
הבנתי שלפנינה יש חזון לעשות ארכיון הנצחה לחללי הכפר ,ולניצולי השואה שלנו 5אני חושבת שזה רעיון
כביר 5זה בטופ של הרמה החברתית שאני יכולה לצפות מישוב קהילתי ,סולידריות חברתית 5מעבר לזה
אפילו ,זו הצדעה שאין כדוגמתה5
אייל זילברסון:
אני מצטרף ,ורוצה להוסיף שמי שבחר את הזמרת ביום העצמאות עשה בחירה מדהימה 5בשנים עברו היו
בעיות בקטע הזה ,מי שבחר את זה -כל הכבוד5
אני גם חייב לומר שני דברים שפחות מצאו חן בעיניי:
-

לעניין הדוכנים  -אני חושב שהדוכנים לא הוצבו כהלכה ,כדאי להבא לחשוב על חלוקה שונה ,כמו
עמדות שתייה או תלושים לילדים ,כדי למנוע בלגן5

-

דבר שני  -בטקס של יום הזיכרון ,ברגע שכיבו את האורות הייתה התקפה של 'חומיינים' במשך כרבע
שעה 5אולי כדאי להחשיך אפילו לפני הטקס5

דרור אלוני  -ראש המועצה:
על הדוכנים אפשר להשפיע ע"י מכירת קופונים מראש וגם דברנו על זה וגם משה כבר מכין תוכנית לפיזור
הדוכנים ,כי זה גם קשור לנושא של אספקת חשמל ואני מקווה שהדברים ימומשו5
התקפת "חומינים" – זה תלוי במזג האוויר ואין לנו השפעה על זה5
ביקשתי שבמסגרת השנים הבאות כדי להוריד עומסים ,להכין תוכנית אב מפורטת יותר ,ולשתף יותר
מחלקות בתהליך הזה כדי להוריד עומסים 5כי זה על סף הבלתי אפשרי מבחינת העומס של העובדים ,אין
להם זמן לישון 5זה אירוע רודף אירוע ,הייתה גם יותר מדי אבטחה5
סיגל זוז:
הם תפקדו למופת5
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אישור מליאה לתמיכה בצופים שנת 0.31

יעל לוי:
במסגרת טיפול בהערות המבקר לשנת  ,0.30עלה הנושא שהתמיכה בצופים לא בוצעה בנוהל תמיכות
פורמליות 5ב 0.30-אישרנו ,אבל את  0.31אנחנו מאשרים עכשיו 5הם הגישו את כל הטפסים ,וועדת
התמיכות התכנסה ,בדקה את כל הטפסים 5הם היו הגוף היחיד שהגיש את הבקשה ,בסך 5₪ 31.,...
המועצה אישרה  ,₪ 30.,...ולכן וועדת התמיכות החליטה לתת לצופים תמיכה של  5₪ 30.,...מביאים
את זה עכשיו לאישורכם5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה אישור בדיעבד5
אניק זבליק:
מה יקרה עם ה 0.-החסרים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בזמנו תכננו  ,₪ 31.,...מתוכם  ₪ 0.,...למחלקת אחזקה לטובת אחזקת המבנים ,ו ₪ 30.,...-תמיכה
ישירה ₪ 30.,... 5הועברו כבר ב ,0.31-ואת עבודת האחזקה משה כבר עשה 5עכשיו אנחנו מאשרים
בדיעבד ,מתקנים את הטעות שעשינו בהתאם לדו"ח המבקר5
באין הערות נוספות – אנחנו מאשרים5
החלטה
מאשרים פה אחד אישור לתמיכה בצופים לשנת  0.31בתקציב של  ₪ 31.,...בתמיכה ישירה  -אישור
בדיעבד5
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עדכונים נוספים

דרור אלוני  -ראש המועצה:
ממידע לא פורמאלי כנראה נרד בדירוג של "גלובס" ב 0.30-למקום שלישי 5ב 0.30-היינו בגביית ארנונה
של  90%ולא  597%הישוב עומר יתפוס את ה מקום הראשון ,במקום השני ראש פינה ובמקום השלישי זה
אנחנו 5ראיתי את הטיוטה 5בסך הכול בדירוג הרשויות של חוסן ויעילות – בכל שבע השנים האחרונות
היינו במקום הראשון ,ועכשיו אנחנו יורדים למקום השלישי5
סיגל זוז:
בגלל גביית הארנונה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה הדבר היחידי שירדנו בו ,מ 97%-ל 590%-ידענו שהייתה לנו בעיה עם זה ,כי בזמנו להדס לא היה אישור
של משרד הפנים לגבייה ,והיא לא ביצעה אכיפת גבייה באותה שנה5
סיגל זוז:
על איזה שנה זו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה מתבסס על דוחות כספיים של 50.30
סיגל זוז:
מה קורה ב?0.31-
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 0.31-אנחנו בסדר5
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סיגל זוז:
מה אחוזי הגבייה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הדוחות של  0.31עדיין לא סגורים5

שכונת אפולוניה בנוף ים

שכונת אפולוניה בנוף ים  -היא תוקם ביוזמת רמ"י במקום בו היה מתחם בזק ,ממערב לכביש  0מול אזור
רחוב האורנים בגבול הצפוני של נוף ים 5במשך הרבה מאוד שנים היו שם אנטנות קשר 5הייתה התחייבות
של עיריית הרצליה לתושבי נוף ים ,במהלך הפיתוח של שכונת אפולוניה שהתנועה העוברת לא תעבור דרך
נוף ים ,כי הכבישים צרים 5המשמעות היא ,שהתנאי לפיתוח שכונת אפולוניה הוא חיבור לכביש  50אין
בעיה לחבר לכביש  0דרום ,הבעיה היא לחבר לכביש  0צפון5
מי שמ קדם את התוכנית הזו ,הם רשות מקרקעי ישראל מחוז תל אביב 5בוקר אחד ,ביום שנסעתי לפגוש
את שר התחבורה ,אייל זילברסון העביר לנו ידיעה מהעיתון על השכונה הזו ,על המחלף 5לא הספקתי
לדבר עם עיריית הרצליה ,הגעתי ללשכת השר והיחידים שידעו על הדבר הזה היו השר ואני ולא היה ברור
איך זה יצא לעיתון לפני שהשר עודכן 5התחילה אנדרלמוסיה ,מסתבר שהמנכ"ל הבטיח ל-ממ"י שאם היא
תממן את זה אז הוא ייתן מחלף בכביש  50מחוז תל אביב מסתיים בהרצליה-כפר שמריהו 5מצפון לזה ,זה
מחוז מרכז 5מחוז תל אביב לא רואה את התוכניות של מחוז מרכז ,ולהיפך 5זו חומה סינית מבחינתם ,אין
תמונה מערכתית5
משרד התחבורה אמור לראות את התמונה המערכתית 5אמרתי להם שיש את מחלף שפיים -החתיכה
החסרה 5זה המחלף הקלאסי בשביל שכונת אפולוניה 5שאלו אותי מאיפה אני יודע ,כיוון שזה לא במחוז
שלי 5התחיל דיון ,והם הבינו שאני צודק בתפיסה 5סיכמתי עם שר התחבורה ,שאני אסביר לראש עיריית
הרצליה במה דברים אמורים ,כי לראש עיריית הרצליה יהיה דיון עם שר התחבורה ב5305.-
הפגישה עם שר התחבורה הייתה עם מטה של  3.אנשים 5היחידה שידעה על מה מדובר ,זו קרן טרנר,
שהיא סמנכ"ל יבשה 5היה שם גם גונן ,אשר טלי עובדת מולו במע"צ 5כשיצאתי ממשרד התחבורה,
התקשרתי לראש עיריית הרצליה  ,הסברתי לו את הסיטואציה ,רציתי לעדכן אותו בעניין הזה 5ביקשתי
לתאם פגישה עם ראש עיריית הרצליה ,ולא תואמה פגישה 5בבוקר של  335.הרמתי טלפון לראש עיריית
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הרצליה ,הביתה 5אמרתי לו' -מחר אתה נוסע לשר ,מה תגיד לו?' ,ואז קבענו פגישה לערב ,עם כל המטה
של ראש עיריית הרצליה 5הם לא בקיאים בנושא הכבישים המערכתיים ,ולהערכתי לא התקיים אצלם
דיון לקביעת עמדה 5הם צריכים פתרון לאפולוניה 5הם אומרים' -כל מה שאתה אומר ,אתה צודק 5אבל
יכול להיות שבעניין הזה אנחנו נתנגד'5
אניק זבליק:
אין להם אפשרות להתקשר עם נוף ים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
פתחתי ואמרתי שהם התחייבו לשכונת נוף ים לא להיכנס ולצאת דרך השכונה5
הרמתי טלפון ודיברתי עם אלי ברכה ,אמרתי לו' -אם יהיה מחלף אפולוניה לא יהיה מחלף בשפיים 5לא
עושים מחלף כל  1..מטרים ' 5הוא כעס מאוד ,אין תיאום 5שלושה שבועות לפני זה ,סיון אבנרי היה עם
ראשי הרשויות במפגש עם השר להגנת הסביבה ודיברנו על המחלף של שפיים 5ראש עיריית הרצליה היה
והסביר למה המחלף של שפיים חשוב5
הם הלכו לשר התחבורה ,ואני הסברתי להם עוד דבר אחד -אם יהיה מחלף עילי לאפולוניה ,התביעות של
 , 397קרי תביעות בגין פגיעה באיכות החיים ובנזקים שיגישו בכפר שמריהו ,יעלו יותר מהמחלף 5תחשבו
שהם צריכים להרים מחלף של  1מטרים מעל בתים של תושבים שלנו 5גם וועד ההורים של בית הספר
היסודי שלנו יתבע 5דיברתי עם אדר מיכל ברקוביץ' מרשות מקרקעי ישראל ,שהיא העוזרת של גילי טסלר,
והסברתי לה 5אני מציע לעשות שיתוף פעולה ,יש פתרונות5
סיגל זוז:
אני לא הבנתי מה הייתה התגובה של ראשי הרצליה על הרעיון שהם יתחברו למחלף של שפיים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם אומרים שזה רחוק מדי5
אייל זילברסון:
בסופו של דבר חוץ ממתחם בזק גם תעש אמור להיות חלק מהישוב5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש שם שמורת טבע5
סיון אבנר:
בקומפלקס של תעש יש עניין של אדמה מזוהמת ,שקשה להיכנס לשם5
פדלון אמר בפגישה שיש לו  1,...יחידות מתוכננות ,והוא צריך פתרון 5הוא לא הוביל לאיזושהי דעה
נחרצת או קו ברור 5אגב ,לי זה נשמע שהם לטובת  ,.03החתיכה החסרה במחלף שפיים 5הם גולשים
פנימה בשמחה רבה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברור 5אני חושב שלנסוע  1..מטרים לכל כיוון עם אוטו  -זה כלום5
אניק זבליק:
בפקקים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ההנחה היא שהדבר הזה יחסוך הרבה פקקים 5הסברתי לו שאם מחלף שפיים לא יהיה ,שבעת הכוכבים
והמעפילים יהיו בלתי עבירים5
סיון אבנר:
נכון 5לאנשי בזק לא יהיה איך לגלוש לכביש  ,0.אלא דרך מחלף הסירה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
או המעפילים5
אניק זבליק:
אם אנשי בזק לא יקושרו לשכונה שלהם בנוף ים ,זה יהיה גטו בתוך הרצליה 5אני לא מבינה את הרציונל5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין תוכנית ,בנצי ליברמן -המנכ"ל של רמ"י (רשות מנהל מקרקעי ישראל) ,דוחף את העסק הזה באופן
אישי 5אין ראייה ,אין תפיסה מערכתית 5יש לנו פה הזדמנות להעביר את עמדנו לפני שהנזק קורה5
אניק זבליק:
איך מעבירים אותה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
העברתי אותה5
אייל זילברסון:
לפי דעתי הכיוון הוא ללכת עם שפיים5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רתמתי את אלי ברכה 5אני אומר ,שאם ימשיכו ולא תהיה תזוזה ,אנחנו נכתוב מכתבים דרך התושבים
שלנו 5כל התושבים יפנו באמצעות אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ויודיעו מראש שהם מתנגדים 5כל
פגיעה כאן תהיה משמעותית5
אניק זבליק:
איך אתה מסביר לפדלון שזה סותר את האינטרסים שלו?
סיון אבנר:
זה לא סותר את האינטרסים שלו 5גם האינטרסים של אלי ברכה לא ברורים פה סביב עניין  5.03אלי
ברכה לא חד משמעי ,כי הביטול של  .03יש לו גם פן חיובי מבחינת חוף השרון5
אניק זבליק:
הם מתכוונים לעשות שם מחלף גם דרומה וגם צפונה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן 5תסתכלו במפה שלפניכם  -זו החתיכה החסרה 5היא אושרה במסגרת תת"ל  ,3.כאשר באים מרעננה,
פונים ימינה ואחרי  ...מטרים פונים שמאלה ויכולים להתחבר לכביש  0דרום5
אניק זבליק:
זה יוצא מול שפיים? -במקום של המנהרה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא קשור ל .03-שצריך להמשיך הלאה ,הוא מנותק5
אייל זילברסון:
לדעתי ,צריך לרתום גם את כפר סבא והוד השרון5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כולם בפנים ,הם בעדנו ,הם היו עם סיון בישיבה5
אניק זבליק:
צריך לרשום את הוועדים המקומיים של בני ציון ובצרה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בעניין הזה ,שימו לב לקטע שאני מסמנו בפניכם על גבי המפה  -זה כביש  ,0זה המעפילים ,פה נמצאת
אפולוניה ,זה הכול קצר5
סיון אבנר:
למרות שאפשר להגיד שהתנועה מ .13-צפונה זה לופ בכניסה לכביש  ,0או לחילופין היציאה מבזק צפונה
ומעבר לכביש  ,0.זו כאילו תנועה לא טבעית 5אבל ברור שבעומסים הקיימים בסירה ,אין ספק שמשם
תהיה התנועה5
סיגל זוז:
זו גם תנועה פתוחה ,אין רמזורים5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הנושא הזה בטיפול ,עוד יהיו כאן מלחמות והרבה דיונים 5אני חייב לומר ,קיבלתי דיווח מהפגישה של שר
התחבורה עם עיריית הרצליה ,שר התחבורה אמר לתאם את הפתרון עם כפר שמריהו כל החלטה5
מליאת המועצה רושמת דיווח בנושא שכונת אפולוניה בנוף ים5

מדורת ל"ג בעומר
וועד ההורים מארגן אירוע קהילתי  ,אני מקווה שהוא ידע לאזן בין שמירת הסביבה לבין הצורך לפנק את
הילדים5
אניק זבליק:
סיון ,מה אתה מארגן?
סיון אבנר:
עושים מדורה במגרש החנייה ממערב לבית הספר5
כל הוועדים כבר הוציאו רשימות של מה כל ילד מביא5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לצורך כך  -יש תוכנית להפוך את הדרך לאשכול גני הילדים למגרש חניה ,והמדורה תהיה בשטח הפתוח
לכיוון החורשה5
סיגל זוז:
אין שם בעיה עם כביש החוף?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
סיון יסגור את זה שילדים לא ירוצו לכביש החוף5
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מסיבת שבועות תתקיים במגרש הספורט החדש ,ב5356-
אניק זבליק:
יסיימו אותו עד אז?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוא לא יהיה מושלם ,אבל הוא יהיה גמור 5ב 1.5.-נעשה מסירה ראשונית5
אניק זבליק:
זו מסיבת שבועות של בית הספר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו מסיבת שבועות של הקהילה ,שבית הספר מארגן5
ב 1.5.-נעשה מסירה ראשונית ,נערוך שם את הטקס 5את הדוכנים יערכו במגרש הכדורסל המקורה על
מנת שתהיה הפרדה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
טקס חנוכת מגרש הספורט  -קבענו היום ,הוצאנו כבר הודעה ,יהיה ב 0751-עם מפעל הפיס ועם
התורמת 5זה יהיה שלושה ימים לפני סיום הלימודים 5הטקס יהיה קצר והוא יסגור את הנושא הזה 5יהיה
אירוע מכובד ,אני מקווה שיו"ר מפעל הפיס יבוא ,נעשה טקס ונעביר את המגרש הזה לבית הספר ולבית
וייל למשחקים ופעילויות של ילדים ונוער5

שונות

דרור אלוני  -ראש המועצה:
אניק ,בבקשה5
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אניק זבליק:
בישיבה הקודמת ביקשתי שתושבי הוורדים יוזמנו לישיבה הזו 5מאחר ששכחנו ,אז אני מבקשת להזמין
את תושבי הוורדים ,לשמוע מצוקות בנושא החנייה והאבטחה5
אניק זבליק:
דבר נוסף  -מה עם עדכון ומעקב לעניין מועדון הספורט? ההחלטות ומעבר הכספים שקיבלנו על עצמנו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התוכנית לא סגורה עדיין ,אנחנו לא יודעים בדיוק מה היקף הפעילות5
יש מתכננת שצריכה לעשות אומדן של העבודה שצריך לעשות שם5
טלי שמחה אלקיים:
קיבלנו חוות דעת של יועץ נגישות שעשה סיור,
אניק זבליק:
מכשירים שהם קנו? דברים כאלה5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני אזמין אתכם להחלטות5
אניק זבליק:
אמרנו שאנחנו מתנים את מתן הכסף ביועץ5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עוד לא הוצאנו כסף 5אני עיכבתי את זה עד עכשיו ,כי לא התפניתי ליישם את הנושא של יועץ להקמת
מגרשי הספורט5
אניק זבליק:
אני חושבת שהנהלת מועדון הספורט צריכה לדאוג לזה ,ולא אתה5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אמרתי שיהיה יועץ שלנו ,לא שלהם 5אנחנו ניקח את היועץ5
אניק זבליק:
אני לא הבנתי את זה ככה 5אנחנו נותנים להם קביים ועוזרים להם ,מועדון הספורט צריך ללמוד להתנהל
כמועדון ספורט עצמאי5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אבל את רצית שאני אקח את היועץ ,לא הם5
אניק זבליק:
אתה תבחר ,אבל הוא יועץ שלהם לא יועץ שלך5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בסדר 5קיבלתי שמות ולא בחרתי עדיין ,אני אחראי5
אניק זבליק:
אני לא מחפשת אשמים 5העונה מתחילה ,אנחנו מפספסים את העונה הזו 5ההתנהלות היא אותה התנהלות
שאנחנו מלינים עליה כבר זמן רב ,חבל 5אני לא חושבת שזה תלוי רק בך ,זה שאתה לוקח על עצמך זה לא
נכון5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הם העבירו לי שמות של שלושה יועצים ,ואני לא בחרתי אף אחד מהם ,לא טיפלתי בזה5
אניק זבליק:
אני סיימתי5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עוד שונות?
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סיון אבנרי:
שירותי משרד לחברי המועצה
דיברתי איתך בזמנו ,בפן האישי שלי ,על מקום פיזי לשבת בו כחבר מועצה 5אין לי משרד בעבודה ,ואחרי
הסיבוב שסיגל עשתה ,וחלופת המיילים של חבר המועצה מתל אביב ,והדיון בכנסת ,רציתי להעלות
איזשהו צורך ,כפי ש אקרא לזה שירותי משרד לחברי המועצה 5אני מוצא את עצמי הרבה פעמים עם
דברים שאני תקוע איתם ,כי טכנית אני לא מגיע אליהם או שאני מגיע אליהם מאוחר בלילה ,ורציתי
לשאול אותך ואת חברי המועצה מה דעתכם בעניין5
סיגל זוז:
כשהייתי בירושלים בכנס ,אחד הנושאים הבוערים שעלו בו היה היעדר תנאי העבודה של חברי מועצה5
אניק זבליק:
זה עולה כל פעם ,אני גם הייתי בכמה כנסים כאלה5
סיגל זוז:
מה שסי ון מעלה כאן ,זה העניין שלחברי מועצה אין משרד 5לא מחזירים הוצאות ,שום דבר 5באופן כללי,
היה לובי שהתכנס לגלגל את זה הלאה ,והם מבקשים לנסות לייצר איזשהו חוק של החזר הוצאות,
טלפונים ,חניה,שכר,
שחר בן-עמי:
שכר  -זה חקיקה כבר5
סיגל זוז:
זה כבר מתקדם יותר5
דבר נוסף היה עניין של מקום לשבת בו 5טכנית ,אם אין לך משרד שאתה יושב בו ,ובבית אם יש לך ילדים
קטנים אתה לא יכול לשבת גם שם 5האם אפשר לייצר סביבת עבודה לחברי מועצה?
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סיון אבנר:
בעניין סביבת עבודה ,פניתי לדרור ,ודרור הציע לי בקומפלקס ממול 5לקחתי את זה קדימה לכיוון של
שירותי משרד 5כלומר ,את הטבלאות שאתה עושה ,יהיה מי שיעשה חלק מהדברים -טלפונים וכן הלאה
עבורך5
שי רז:
אני אחלק את זה לשניים5
מקום לשבת -אם יש בקומפלקס איזה חדר שאם צריך לעשות ישיבה ,או שרוצים לשבת כאן ,זה לא נראה
לי בעייתי5
שירותי משרד – אכן זה בעייתי5
אניק זבליק:
יש לפעמים פקסים ,או דברים שבבית אין לך5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התשובה היא שניתן לתת כל רמת שירות שנדרשת ,מתוך ההיכרות שלי בשנים האלה ,כל רמת שירות
שנדרשת 5אני מניח שהמשרד פה למטה ישופץ בחודשים הקרובים ,ערן יושב פה יום בשבוע 5יהיה פה
משרד יפה ,משופץ עם טלפונים וכל הדברים האלה 5עירית וסיון תוכלנה לתת שירותי טלפון ככל שנדרש,
אני לא רואה שום בעיה 5רק צריך למקד ,להגיד מה הצורך ,ואני מבטיח לכם מענה פשוט וקל ,איכותי5
סיון אבנרי:
לדוגמא אם רוצים לקבץ תושבים סביב שולחן עגול5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
את העבודה הזו צריך לעשות משה והמזכירה שלו 5לוועדת איכות הסביבה יש רכז ,ויש לו מזכירה5
סיון אבנר:
באופן נקודתי משה אמר לי להעביר רשימה 5אבל אם יש עוד עניינים בתחום החינוך – מה עושים?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא הגיוני להחזיק מזכירה שתהיה רק לדברים האלה 5אין לזה הצדקה5
סיון אבנרי:
לא להחזיק מזכירה ,אלא לבנות איזשהו מנגנון שאני מעביר אליו צורך 5אליך ,לטובת העניין ,ואתה מפנה
אותי5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה קיים ,ואם צריך לחזק את זה נעשה את זה ,באופן כזה שיחסוך לכם את הצורך לבצע טלפונים
בעצמכם ,או טבלאות אקסל או כל דבר אחר5
אייל זילברסון:
אני לא חושב שיש בעיה ,כשצריך חומר יש למי לפנות5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם יש בעיה  -תגידו5
אייל זילברסון:
זה מתאים לעיריות גדולות שנפגשים עם ציבור 5פה אם לתושב יש בעיה אז נפגשים בבית קפה ,או במקום
אחר5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נעשה את זה בשמחה ,זו לא בעיה5
אייל זילברסון:

נושא היתושים
אנחנו מעלים את זה כל שנה ,נכון שיש יחידה ששולחים והיא באה לחפש את מקור הבעיה ,ובצדק 5אבל
לא באים והופכים את האדנית של המים ,צריך פה יותר ריסוס 5המצב קטסטרופה 5השנה המצב מאד
קשה5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מרססים בשטחים ציבוריים ,לא יכולים בשטחים פרטיים 5לבית פרטי צריך להזמין מדביר5
אייל זילברסון:
אני רוצה לדעת איך זה עובד; אני כאזרח ,כש יש לי בעיה של יתושים 5אני מרים טלפון למשה ,ומשה אומר
שהוא בא לטפל 5כשהוא מגיע ,אנשים חושבים שהוא כבר מגיע כדי לרסס ,אבל הוא רק אומר איפה בתי
גידול ועושה שירותי ניטור5
אניק זבליק:
השאלה אם אנחנו מרססים בשטחים הציבוריים ,ברחובות ,לא בבתים 5ברחובות יש כל מיני מאגרי מים5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אומר שברחוב הוורדים ובשביל השקד יש שם מים מתחת לכביש  -פעם בשבוע המועצה עושה שאיבה
וריסוסים 5במקומות אחרים שיש מים עומדים ציבוריים ,אם יש ניטור -המנטר עובר ומרססים מיד5
הבעיה היא בין החצרות ,זו בעיה קשה מאוד 5זו בעיה בכל הרצליה ובכל חוף השרון5
אניק זבליק:
מה אנחנו עושים עם אנשים ששופכים כמויות גדולות של מים לרחוב?
סיון אבנרי:
זה ריקון בריכות5
אייל זילברסון:
השאלה שלי היא אחרת  -בוועדת מכרזים יש לנו רשימה של ספקים של המועצה שאנחנו יכולים לפנות
אליהם 5השאלה אם אפשר לארגן בכפר מספר ספקים שמרססים יתושים ,ולארגן לתושבי הכפר עסקה
טובה ולפרסם כמה שמות איתם יש לנו הסכם ,התושבים יוכלו לבחור במי שהם רוצים 5כי התושבים לא
יודעים ,הם חושבים שזה מטופל5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כשיש את הנושא של תהלוכן האורן 5אנחנו מפרסמים את שם המדביר5
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אייל זילברסון:
אני מדבר על יתושים5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אפשר לפרסם את שם המדביר ,זה לא יגרום לזה שהשכנה שלך תזמין אותו5
אייל זילברסון:
לפי דעתי ,אם יהיו שמות של כמה מדבירים ותהיה הצעה טובה לכפר שמריהו אז אנשים יזמינו וכך אפשר
לסגור לעסקה טובה עם כולם5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
צריך לבדוק עם משה אם אפשר להמליץ על מדבירים5
סיגל זוז:
האם אפשר שיהיה מדביר שפעם בשבוע ילך ברחובות כפר שמריהו ,וידביר בשטחים הציבוריים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אין מה להדביר מדרכה ,לא מרססים סתם שטח פתוח 5צריך לרסס מקור מים ,את בית הגידול 5אין לזה
שום אפקט5
ממליצים לפרסם רשימה של מדבירים לתושבי הכפר בעסקה טובה ולפרסם את שמותיהם כדי שיוכלו
לבחור במי שהם רוצים לצורך העניין5
שי רז:
מה לגבי נקודת מפנה? ראיתי שנשלח מייל לדצמבר5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נקודת מפנה -דובר משרד הביטחון הודיע שהתרגיל בוטל 5הייתה התנפלות גדולה של השלטון המקומי על
הממשלה ,אמרו 'האגו שלכם עומד לפגוע בהכנות שלנו 5הישובים נערכו לתרגיל ,ואתם מבטלים' 5אז הם
הודיעו שאין להם כסף ,והם מתעקשים לבטל 5היום היה כנס עם פיקוד העורף ,ואמרו שלאור הלחץ של
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הרשויות המקומיות על פיקוד העורף ,יכול להיות שיחזירו את התרגיל 5בינתיים הוא לא מתקיים ,סיכמנו
שנעשה תרגיל פנימי שלנו בכל מקרה בתאריך הזה 5במסגרת תרגיל אבני אש של המטכ"ל ,יעשו גם תרגיל
של העורף5
שי רז:
למה נעשה את התרגיל הפנימי בתאריך הזה דווקא?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי זה התאריך שתוכנן לכולם ,ונקבע מראש5
שי רז:
נקודת מפנה תוכנן ליוני5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון5
שי רז:
שלחת מייל על השבוע הראשון של ספטמבר5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה של התרגיל הארצי 5יוני נשאר תרגיל פנימי שלנו 5יגאל יפרסם את זה5
יש עוד דברים?
אניק זבליק:
יתושים
בעניין היתושים ,אני לוקחת את מה שאייל אמר על המדבירים 5כמו שעשינו בבית הספר מבצע כינים,
צריך לפרסם במשך תקופה ולהגיד' -עכשיו זה הזמן ,זו רשימה של מדבירים ,בואו נצא למבצע של כל
הכפר'5
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
הגישה היא נכונה ,עשינו לפני שנתיים קמפיין כזה -הרצליה ,רעננה ,חוף השרון ,כפר שמריהו ביחד 5זה לא
עצר את היתושים5
אניק זבליק:
זה היה קמפיין יבוש 5אני מדברת על רשימה של מדבירים שאנחנו ממליצים עליהם ,זו התקופה ואנחנו
מבקשים מכל התושבים להזמין מדבירים במשך תקופה מסוימת כדי למגר את היתושים5
המועצה תמליץ על רשימה של מדבירים לנוחות התושבים כדי למגר את היתושים5
דרור אלוני  -ראש המועצה:
תודה רבה ,ערב טוב5
הישיבה נעולה5

* * * הישיבה נעולה * * *

קרן היסוד  31כפר שמריהו  * 0193.טל' * .9-9..1199
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  01מתוך 01

