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 וועדת ביקורת

  עדכון ממבקר המועצה - 2014דו"ח ביקורת שנת 

  בקשה לאישור המליאה - 2015תכנית ביקורת לשנת 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .13.10.15, ליום 25מס'  ןהמנייישיבה מן  -שלום לכולם, אני פותח את הישיבה 

 נפתח בנושא הביקורת.

 

 :אייל זילברסון

 .2014-2015שלחנו לכם את דוחות הביקורת. ערן יציג את הדוח לשנת 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 בדוח הפעם היו שלושה דוחות נושאיים, אני אציג כל אחד מהם בתמצית.

הדוח הראשון עסק בנוכחות שעות עבודה וכוננויות. בדוח הזה רציתי לבדוק את חוקיות ותקינות הדיווחים 

של שעות העבודה, נושא של שעות נוספות וכוננויות. הממצע המרכזי הוא, שבסך הכול קיימת משמעת של 

ניסה ויציאה מיום דיווח על שעות עבודה בקרב העובדים. מרבית העובדים מקפידים בדרך כלל לציין כ

 העבודה.

הליקויים שנמצאו: מצאנו אצל מספר עובדים שימוש מוגבר במילוי ידני והשלמות של שעות שלא נקלטו 

 במערכת הביומטרית. זה פוגע קצת במעקב אחרי תקינות הדיווחים וצריך לשפר את זה. 

ר במחלקת הפיקוח. חלק מצאנו תופעה של ניצול של הרבה ימי מחלה על ידי קבוצה של עובדים, בעיק

 מהעובדים פעם בשבוע לא נמצאים בעבודה בגלל מחלה.

אין מסגרת מתוקצבת של שעות נוספות למחלקות, אני ממליץ  שא שעות נוספות, מצאנו שני דברים:בנו

שיקבעו מסגרות של שעות נוספות. בנוסף, נמצאו מספר מקרים חריגים של היקפי שעות נוספות גבוהים 

 מקובל, בעיקר בבית וייל. פנינה יודעת על כך. אני מקווה שהדברים יטופלו ויוסדרו.מאוד ביחס ל

 

הנושא השני שבדקתי, הוא ביקורת על העסקת יועצים. הכוונה הייתה לקבל את התמונה הכללית של 

 העסקת יועצים במועצה, תקציבי העסקה, בקרה על פעילות היועצים והתשלומים.

בעיות בהתקשרויות עם היועץ המשפטי, ובתחום הרכש והמחשוב. עבר  הממצאים המרכזיים: קיימות

הרבה זמן מאז המכרז, או שבמקרה של הרכש, ההוצאות עצמן היו הרבה יותר גבוהות מאשר מה שנקבע 

במכרז. נוספו הרבה עבודות, וההיקף היה גבוה באופן משמעותי. בשני המקרים צריך לצאת למכרזים 

 חדשים.

של יועצים בתחום השמאות. לפני מספר שנים היה דוח, שבעקבותיו המלצתי להעסיק בדקתי את הנושא 

לפחות עוד שמאי נוסף מעבר לשמאי הוותיק. גם לנושא של שימור ידע, וגם בגלל ההיקפים הכספיים 

גדולים. מן הראוי שיהיה גורם נוסף, יש בזה גם אלמנט של בקרה. מצאתי שלפחות בנושא ההיקפים 
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מסך ההוצאה הכספית. הוא לא מקבל  80%-תו שמאי וותיק עדיין מועסק בהיקף של למעלה מהכספיים, או

מנתח  80%מהעבודה, היות והתעריף שלו גבוה משמעותית מתעריפים של שמאים אחרים, הוא מקבל  80%

העוגה. הנושא מטופל, גם היום הייתה ישיבה. ההערה הזו התקבלה על ידי המועצה והיא מטופלת בכוונה 

 להסדיר את הנושא, גם את התעריפים וגם את חלוקת עומסי העבודה.

הדוח השלישי עסק במחלקת פיקוח ורישוי עסקים. בדקתי את תקינות וחוקיות תהליכי העבודה, 

אפקטיביות התהליכים, רמת השירות הניתנת לתושב וכו'. אני מחלק את הממצאים המרכזיים לשני 

 תחומים. 

ם, בתחום זה יש פעילות אינטנסיבית אחרי כמה שנים ללא פעילות. דוגמא לזה, הראשון הוא רישוי העסקי

 רואים שיפוץ של עסק שלא קיבל אישור ונעשתה פעילות לסגירת העסק מבחינה משפטית. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש עסק שהתחייב בפני בית המשפט להסדיר את החנות על פי הוראות משרד הבריאות.

 

 :אניק זבליק

 עשו שיפוץ משמעותי, אבל צריך להשקיע שם בתאורה כי בלילה חשוך.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המעבר מואר. ,למיטב ידיעתי

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

למרות שהתרשמתי שיש פעילות של רגולציה ואכיפה בתחום רישוי העסקים, עדיין שליש מהעסקים בשטח 

 מסיבות שונות.הכפר פועלים ללא רישיון עסק 

 

 סיגל זוז:

 במרכז המסחרי או בכלל?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 רובם במרכז המסחרי אבל לאו דווקא. 

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 זה שיפור.

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 זה שיפור, אבל זה עדיין מצב שבו שליש מהעסקים ללא רישוי.
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 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 .90%בעבר זה עמד על 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יש הליכים משפטיים שלוקחים הרבה זמן. יש כרגע הליכים משפטיים נגד כמה עסקים, צריך היה להיות 

 בוטל עקב מחלת השופט. הדיון הבא יתקיים בעוד מספר חודשים.ר שאדיון בשבוע שעבר 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 נכון להיום. יש לזה כמובן סיבות, אבל זה לא מצב נוח.הערה נוספת, למרכז וייל אין רישיון עסק 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

על פי התוכניות וחרג מקווי בניין. שתי מהנדסות לפני בדיוק מעולם, הוא לא נבנה  4הבניין לא קיבל טופס 

דידה אז הגיש תוכנית מדידה חדשה. כנראה שהמלחץ ופארס ניסו להסדיר את העניין ולא הצליחו, פארס 

לא הייתה תקינה, והתכוונו לבנות לפי קווי בניין. הוא עשה חישוב שטחים מעודכן, ונמצא בתהליך לקראת 

 הסדרה. 

מבחינת כיבוי אש והוראות הבטיחות אנחנו עומדים בכל ההנחיות, קלה כחמורה. הבעיה היחידה היא 

 יותר שנה ואחד מלפני 20-מ יותר ד מלפניתוכניות הבניין. אגב, לא מצאנו תוכניות בניין לשני השלבים, אח

שנים. לא מצאנו תוכניות תקפות ולכן שחזרנו אותן ושילמנו הרבה כסף, פעמיים. פעם אחת על ידי  15-מ

האדריכל המבצע שלא השלים את העבודה. בפעם השנייה לקחנו חברה אחרת ששרטטה את כל הבניין 

 בדיעבד, על פי המצב הקיים.

 ם להסדרת התוכניות?פארס, יש לוח זמני

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

אין עדיין לוח זמנים. אני מקווה שברגע שאני אגיש את זה לוועדה ואסיים את חישוב השטחים, אפשר יהיה 

 .2016לקדם את הנושא. אני מאמין שזה יהיה בתחילת 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

דה ברורה גם בכמות הדוחות, וגם בכמות ההכנסות הנושא השני הוא פיקוח על חנייה. יש מגמה של ירי

, וגם שחולקו תווים 'סלופארק'ו 'פנגו'מדוחות חנייה. ניסו להסביר לי שזה בין היתר בשל שימוש מוגבר ב

לתושבים. אבל אני חושב שזה לא מסביר את הירידה הגדולה, זאת אומרת הייתי צריך לראות הגברה 

ל זה לא מה שקרה. יש ירידה בהכנסות בחנייה, וגם ירידה בסעיף בתחום של הכנסות מהחנייה עצמה אב

. יש גם ירידה משמעותית בדוחות. אני חושב שבנושא הזה יש ירידה 'פנגו'של הכנסות מאותן חברות כגון 

 במתח העבודה.
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 גזברית המועצה: -יעל לוי 

והפסיקו לעשות את עברות התנועה התעריף של הדוחות היה הרבה יותר גבוה מהתעריף של החניה, ובמידה 

 ורכשו שעת פנגו, אז ברור שההכנסות קטנו.

 

 אניק זבליק:

 ערן התייחס לזה.

 

 סיגל זוז:

 אז מה ההסבר בכל זאת?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 אני לא יצאתי עם איזשהו הסבר. אני חושב שזה נותן תשובה חלקית, ואולי הנוכחות קטנה יותר.

 

 :אייל זילברסון

 ה לגבי מספרי הדוחות?מ

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

יש ירידה במספרי הדוחות, זה מה שאמרתי מלכתחילה. יכול להיות שהפקחים נמצאים את אותן השעות 

 רות. את זה קשה יותר לדעת.יבשטח, אבל יש פחות עב

 

 אניק זבליק:

אני סקפטית לגבי זה. אני חושבת שכנראה ההסבר ההגיוני היחידי הוא שעובדים פחות, או שיוצאים 

 להפסקות ארוכות יותר. זו רק הערכה. 

 

 סיגל זוז:

 הייתי רוצה להגיד שהתשובה שקיבלנו היא לא מספקת, והייתי רוצה לשמוע תשובה יותר מעמיקה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 של אניק, שיש ירידה באכיפה. מה לזודוההערכה שלי 

 

 אניק זבליק:

 אני מרגישה את זה גם בשטח.

 

 :אייל זילברסון

 הייתה השפעה על כך? 'צוק איתן'יכול להיות של
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 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 לא, הנתונים ישנים ולא מדובר על שנה שעברה.

 

מטפלים בזה, אני חושב הגם שנושא נוסף הוא החייבים. יש כמות גדולה של קנסות שעדיין לא שולמו. 

 שהאינטנסיביות צריכה להיות קצת יותר גדולה.

 

 אניק זבליק:

 מי מטפל בזה?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 הנתונים., אבל צריך לשלוח להם את הנתונים, וצריך להגביר את קצב שליחת 'מילגם'חברת 

 

 :אייל זילברסון

 איפה התהליך נתקע?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש ביקורת על תהליך העברת הנתונים מליאור למילגם?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 כן. אני חושב שצריך להגביר את קצב העברת הנתונים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לעיכוב?הנתונים לא עוברים בקצב הנדרש. יש סיבות 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 לא. אין העברה של כל הנתונים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 איזו סיבה יש לעכב את זה?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

אני לא יודע. ליאור מחכה כל פעם שיצטברו הרבה נתונים, לפי דעתי צריך להעביר אותם כל חודש ולא כל 

 חודשים. 3-4
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 אניק זבליק:

נושא הזה, יכול להיות שצריך להסיק מסקנה מדו"ח המבקר ולקבוע רגולציה. בכל תחילת חודש מעבירים ב

 את הנתונים, לא משנה כמה דוחות יש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דוחות בתהליכי עיקול.  223נכון לרגע זה יש 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

 דוחות. 1,500זה מתוך 

 

 אניק זבליק:

 .'מילגם'צריך לבדוק באיזו תדירות הדוחות עוברים לטיפול 

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 

דבר נוסף, בדוח עצמו יש פרק של יישום המלצות מדוחות קודמים. בסך הכול המצב טוב, מטפלים 

 בליקויים. התחושה שלי כמבקר מנוסה, בסך הכול שומעים אותי פה ומתייחסים ברצינות לדברים.

ת הציבור, היו שלוש תלונות שהעליתי וטופלו בתקופה. לא הועלו ליקויים מיוחדים על פעילות נושא תלונו

 המועצה, כל אחת מהן טופלה באופן נקודתי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש התייחסות לדוח?

 אני מבקש ברשותכם מספר דברים:

  ההסדרה של בית וייל מהנדס המועצה יעדכן את מליאת המועצה בישיבה הבאה, לגבי סטטוס

 בצורה מסודרת. מה המצב הנוכחי ומהו הצפי לגמר.

 .גזברית המועצה תבדוק במחלקת הפיקוח את קצב הזרמת העיקולים בגין אי תשלום קנסות 

 מישהו רוצה להוסיף?

 

 :אייל זילברסון

 גם עניין הגברת האכיפה.

 

 . כים את זה מאדואנחנו מערי אני רוצה להודות לערן שעושה עבודה טובה וחשובה

 .2015-2016-הכנו תוכנית ל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 התוכנית הועברה אליכם, עלי היא מקובלת. יש למישהו הערות?
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 אין הערות נוספות.

 

 החלטה

 .2015-2016פה אחד את תוכנית העבודה לביקורת של מבקר המועצה לשנים מאשרים 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ערן.תודה רבה 

 

 

 שיפוץ מטבחים בית וייל וסניור - 162הגדלת תב"ר 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 העברנו לכם את הנתונים העקרוניים.בסיכום ישיבת הנהלה 

לשיפוץ מטבחים.  ₪ 40,000, סיגל ואני הכנסנו סעיף תוספת של 2015שיפוצי קיץ  אישור תקציב במסגרת

בבדיקה שנעשתה על בסיס התוכניות ראו שהאומדן שלנו לא היה נכון. כמובן שהעבודה לא בוצעה כיוון 

 שהיא לא תאמה את התחזית. מהנדס המועצה ישב עם פנינה, איתי ועם מתכננת וזו ההצעה.

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

. חלק מהכסף הזה ילך ₪ 820,000בסך  2015של מבני ציבור, שאושר לשיפוצי קיץ  162מדובר על תב"ר 

 .₪ 820,000כולל מע"מ, מתוך הסכום הכולל של  ₪ 342,000אושרו  2015-לשיפוץ מרכז וייל. ב

 ל.לטובת שיפוצי המטבחים של בית ויי ₪ 65,000-אנחנו מבקשים הגדלה של התב"ר ב

 המתכננת בנתה אומדן לפירוק, שיפוץ וחידוש המטבח.

. כולל תכנון ופיקוח, העלות הכוללת היא ₪ 91,518השיפוץ של המטבחים, כולל שיפוץ החדרים, יעלה 

 65,000פלוס מע"מ, ההפרש לה אני זקוק כדי לבצע את העבודה היא  ₪ 42,000. בתב"ר אושרו ₪ 111,518

₪ . 

 

 אניק זבליק:

 הם לכלל שיפוצי הקיץ? ₪ 820,000נתי, הסכום של אני לא הב

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 הסכום כלל את כל מבני הציבור.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 חלק מהשיפוצים כבר בוצעו.
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 אניק זבליק:

 מה היה הסכום שהוקצב לבית וייל?

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 יועדו לבית וייל. ₪ 340,000

 

 ילברסון:אייל ז

 ?₪ 40,000כרגע נשארו רק 

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 לא, אני מדבר על התמחור ולא על הסטטוס.

 

 אניק זבליק:

 ?₪ 100,000והעלות היא  ₪ 40,000-בעצם המטבח תומחר בחסר? אנחנו תקצבנו ב

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 נכון.

לקחת אותו למטבחים. אם יש יתרה היא תחזור לקרנות. גם אם נשאר כסף, אני לא יכול  -אייל, לשאלתך

 אנחנו מדברים על סעיף של המטבחים שלא תוקצב.

 

 אייל זילברסון:

 מקובל. האם נשאר עודף?

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 עוד לא סיימנו את העבודות.

 

 אייל זילברסון:

 מה הייעוד של המטבח?

 

 :רבינוביץ פנינה

 למרכז הלמידה, לאירוח. לכל מה שצריך.המטבח מיועד לעובדים, 

 

 אניק זבליק:

 מרכז הלמידה הוא בעצם הצהרון?
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 פנינה:

 כן. הבעיה היא שבמרכז עצמו אין מחסנים, ואין מקומות אחסון. המצב של הציוד במטבח לא טוב.

 

 מהנדס המועצה: -פארס דאהר 

 המרכז עצמו מקיים גם אירועים, והמצב של המטבחים לא ראוי.

 

 יל זילברסון:אי

בישיבות קודמות שאלנו למה לא מפעילים שם מזנון, ונאמר לנו שזה בגלל המצב של המטבחים. האם 

 המטבח ישמש גם לצורך כך?

 

 אניק זבליק:

 לא, זה לא מטבח תעשייתי.

 

 אייל זילברסון:

 זה לא אותו מיקום?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מוכן להיכנס לפרויקט הזה, אנחנו עושים את המינימום הנדרש זה אותו מיקום, אבל מאחר ואף אחד לא 

 לצרכים שלנו.

 

 אייל זילברסון:

 כלומר לא נוכל להוציא מכרז למזנון? לא ייפתח שם בית קפה?

 

 :רבינוביץ פנינה

 אם יהיה בית קפה, בית הקפה יצטרך להגיע עם המטבח שלו.

 

 אייל זילברסון:

 אני מנסה להבין את המיקום.

 

 ראש המועצה: -אלוני דרור 

 יש חדר שיוצא לגן הפסלים, ויש לו כניסה לתוך בית וייל.

 מאשרים את הגדלת התב"ר. -באין מתנגדים 

 

 החלטה

 לטובת שיפוץ המטבחים בבית וייל ובבית סניור. ₪ 65,000-ב 162הגדלת תב"ר פה אחד את מאשרים 
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 חינוך בשרון בע"מ החלטות האסיפה הכללית

 

 

 ראש המועצה: - דרור אלוני

היא השנה  2014הנושא הבא הוא הדוחות הכספיים של החברה העירונית לחינוך, הדוחות הועברו אליכם. 

 השלמה הראשונה של תפעול גני הילדים. 

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

מליאת המועצה משמשת כאסיפה הכללית של החברה העירונית לחינוך. צריכים לדון בדוחות הכספיים 

 .2014ת לשנ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אנחנו האסיפה הכללית של החברה, אנחנו אמורים לאשר דוחות כספיים, ולאשר את רואה החשבון 

 והמבקר החיצוני לחברה מדי שנה. 

 

 סיגל זוז:

 מה תפקידו של רואה החשבון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ערוכים, שמבוצעים על ידי רו"ח ממשרד חיצוני.כל חברה חייבת להגיש דוחות שנתיים כפי שאלה 

 

 סיגל זוז:

 בכל שנה משרד אחר?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא, בכל שנה מחדשים את האמון.

 האם יש למישהו שאלות בנוגע לדוחות?

 אתם יודעים מה הגרעון של החברה העירונית לחינוך מתוך הדוחות?

 

 סיגל זוז:

 לא.
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 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 .₪מיליון  0.5יש עודף של 

 

 אניק זבליק:

 למרות הגרעון המצטבר נותרנו בעודף.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הדוחות הקודמים כללו בעיקר את בית הספר, וכמעט שלא כללו את גני הילדים.

 

 אניק זבליק:

 גני הילדים הופכים למרכז רווח?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

פכו לחלק מהחברה העירונית לחינוך. ההתנהלות של גני הילדים, ביחד עם הזרמות הכסף, גני הילדים ה

 יצרו עודף שאנחנו עדיין לא יודעים לפענח.

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 גני הילדים, מרכז כלנית ופעילות הספורט מזרימים כסף.

 

 סיגל זוז:

 .Anita Tree House -מה לגבי מגרש הספורט וההשכרה ל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 חוזרת לקרן הפיתוח כחלק ממימון הבנייה. גני הילדים לבית וייל, וההשכרה הכנסה ממגרש הספורט הולכת

יש דוח שמבוקר על ידי רו"ח, והוא טוב. יחד עם זה, יעל ואני ישבנו וניסינו לפלח את ההכנסות וההוצאות 

אנחנו צריכים לפלח את ההתפלגות של  2016ראת תקציב לפי מגזרים, ועדיין לא השלמנו את העבודה. לק

 ההכנסות וההוצאות, על מנת לזהות בצורה יותר ברורה מה גורם לנו לעודף ומה גורם לנו לחוסר.

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

. הגנים היו בעודף, 2014יש כאן מספר דברים. מרכז כלנית עבר ממצב גרעוני למצב שהוא מאוזן בשנת 

שבשנת הפעילות הראשונה האחזקה הייתה במסגרת האחריות. אני לא מאמינה שיהיו עוד הרבה למרות 

 עבודות אחזקה בשנים הקרובות.

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 
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 רוב האחזקה והשיפוצים מגיעים מקרן הפיתוח.

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 יך כך.אני מקווה שלא יהיה הרבה מעבר לזה בשנים הקרובות, ושזה ימש

 פעילות הספורט של איתי גם מחזיקה את עצמה, כמובן במימון של המועצה. 

 

 אניק זבליק:

יכול להיות שאותם הדברים שהביאו לגרעון הקודם עדיין מתקיימים, אבל אנחנו נותנים לזה איזשהו חיפוי? 

 יכול להיות שבית הספר נהנה מהעודפים שנכנסים מצינורות אחרים?

 

 ת המועצה:גזברי -יעל לוי 

 גם בבית הספר יש עודף. קטן אומנם, אבל קיים. יכול להיות שהעודף היה גדול יותר, אני לא יודעת להגיד.

 

 :סיון אבנרי

מבחינת הכנסות, הסטטוס של גן גפן זהה לתאנה ורימון? בעבר הוא היה גן פרטי, היום שלושתם זהים 

 מבחינת הסטטוס שלהם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

זהים לחלוטין. יותר מזה, בגלל שיש פחות ילדים בגני הילדים, ההוצאה שלנו לכל גן גדולה יותר מאשר גן 

 עירוני בהרצליה.

 

 סיגל זוז:

 אם הכספים חוזרים לקרן הפיתוח, איזה כספים נכנסים?

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 מלא על הצהרונים כי זה פרטי., תשלומי הורים על הגנים, תשלום Anita Tree Houseהאחזקה של 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

Anita Tree House  בחודש, השתתפות באחזקה. ₪ 6,000מעבירים לנו 

 

 אייל זילברסון:

 הצהרון הוא מקור רווח?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן, אבל חלק מהסכום הולך לספקים.
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 :סיון אבנרי

 נסה?בחברה כזו, תמיכה של הרשות היא הכ

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 כן, נחשבת להכנסה.

 

 אייל זילברסון:

 אני חושב שהכספים האלה צריכים לחזור לתלמידים, ולא כמקור רווח למועצה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו לא מושכים את הכסף הזה.

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 להיפך, אנחנו ממשיכים לממן את הגרעון שהיה.

 

 אייל זילברסון:

 .במיידי כבר באותה השנה או שנה אח"כ בעיניי, כיוון שיש תחלופה של ילדים צריך להשקיע את הכסף הזה

 

 :סיון אבנרי

 המועצה מסבסדת את הפעילות של החברה.

 

 אייל זילברסון:

לחזור כדי לתחזק, והכסף הזה צריך מסבסדים את האחזקה וכו', זה ברור. אבל וועד ההורים לא משלם 

 לתלמידים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו לא לוקחים את הכסף הזה.

 

 אייל זילברסון:

 .לילדים ברור, את העודף הזה צריך לראות איך משקיעים בחזרה

 

 

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 
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בית הכסף משמש כדי להוסיף פעילויות לילדים. היות והמועצה התחייבה בזמנו לכסות את הגרעון שהיה ב

 כל שנה עד לכיסוי שלו. ₪ 100,000, אנחנו ממשיכים להעביר ₪מיליון  0.5הספר בסך של 

 

 אייל זילברסון:

 של העבר. תבעיניי הכספים האלה הם של התלמידים וצריכים לחזור אליהם, ולא לכסות גירעונו

 

 אניק זבליק:

 הכספים.אבל יעל אמרה שזה לא מכסה את הגרעון. המועצה ממשיכה להעביר את 

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 אני ממשיכה להעביר את הכספים לכיסוי הגרעון, היות והעודף של אשכול הגנים לא שייך לזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נתקדם בהצגת הדוח.

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 ₪ 170,000הפך להיות  בשנה הקודמת, ₪ 396,000שהיה גרעון של כ הון המניות,אפשר לראות במצגת את 

  -הזו. זה נבע מהדוח על הפעילויות  עודף בשנה

  6,368,000יש לנו הכנסות בסך ₪ . 

  5,507,000עלות הפעילויות היא ₪. 

 

 :אייל זילברסון

 .₪ההכנסות גדלו במיליון 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 פעלו כל השנה. 2014-הגנים פעלו פחות מחצי שנה, ב 2013-ב

 

 גזברית המועצה: -י יעל לו

 484,000מצד שני עלויות השכר והוצאות הפעילויות גדלו. לאחר הוצאות של הנהלה וכלליות יש הכנסה של 

 .₪ 566,000על ההכנסות האלה, ונוצר עודף של  ₪ 100,000. המועצה העבירה עוד ₪

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הדוח המפורט הועבר אליכם. יש שאלות?

 

 מבקר המועצה: -ערן רוה 
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 זו חברה עירונית, היא מתנהגת כמו חל"צ מהבחינה הזו שאין שיקולי מס?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

השבחת השירותים,  -אין שיקולי מס. זה כמו רשות לצורך העניין, אבל הכסף הזה ישמש אותנו למשימות

, ןהטריאתלון נמצא על סף חדלון פירעואירועי חינוך וספורט וכן הלאה. אנחנו יודעים כבר היום, שאיגוד 

. 2015על טריאתלון הילדים שהתקיים באפריל  ₪ 70,000-והוא לא מסוגל להחזיר לנו את ההתחייבות ל

כמובן שאנחנו לא מוותרים, אבל בדיוק בשביל זה צריך שיהיו עודפים בתקציב, כדי להמשיך ולקיים את 

 הפעילות השגרתית בלי להיכנס למשבר.

 

 החלטה

 של החברה העירונית לחינוך בע"מ. 2014הדו"ח הכספי לשנת פה אחד את מאשרים 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בשם הגזברית, אני מבקש לאשר את רו"ח מידד הלוי ושות', שהוא גם רו"ח של המועצה כדי להמשיך ולבקר 

 את הדוחות. 

 יש מתנגדים?

 אין מתנגדים.

 

 החלטה

של החברה העירונית לחינוך  כרואה החשבוןאת מינויו של רו"ח מידד הלוי ושות', פה אחד מאשרים 

 בע"מ.

 

 אניק זבליק:

בקשר לרכישות של אשכול הגנים בתקופת ההצטיידות, הבנתי שכל הכיסאות הוחלפו, אבל הם לא הוחלפו 

 ולא הוחזרו. אי אפשר להזדכות עליהם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נשברו, האיכות לא הייתה טובה. חלקם

 

 אניק זבליק:

 הם עלו המון כסף, אנחנו לא יכולים לקבל פיצוי בגין האובדן של הכיסאות האלה?

 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 
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אני אשתף אתכם במה שהיה. בשלושת הגנים, הגננות ביקשו להחליף את הכיסאות כי הילדים נפלו. החלפנו 

סך הכול, ואת מה שהיה העברנו לחדר האומנות. כרגע כל הכיסאות התקינים רק חצי מכמות הכיסאות ב

 נמצאים בחדר היצירה של גני הילדים וממשיכים לשמש.

 

 אניק זבליק:

 אבל אם הכיסאות נשברים ולא תקינים, למה להחזיק אותם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ו. זו הייתה בחירה לא טובה שלנו.במהלך השנה קיבלנו כיסא חדש בעבור כל כיסא שבור שהחזרנ

 

 אניק זבליק:

 השאלה אם לא עדיף להחזיר אותם ולקחת במקום זה כיסאות סטנדרטיים. אני לא יודעת מה העלויות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נבדוק את הנושא.

 

 

 אישור המליאה לתשלום גמול כספי לחברי ויו"ר וועדת הערר לארנונה

 

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

עמי, לקראת פרסום ברשומות. -בחרנו וועדת ערר לפי בדיקה שנעשתה השבוע על ידי המשרד של שחר בן

אנחנו נדרשים לאשר באופן עקרוני השתתפות בגמול לחברי וועדת הערר. העברתי לכם את המסמך. על פי 

 ועוד ₪ 180בר וועדה מע"מ, ולח ועוד ₪ 202דין, מאחר ומדובר בהרבה שעות עבודה ניתן לשלם ליו"ר 

 מע"מ. 

 

 שאלה:

 מה עושים במידה וחבר הוועדה הוא לא עוסק מורשה?

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 לו חשבונית עצמית. יםמוציא

 

 

 

 אניק זבליק:
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למה דווקא וועדת הערר היא וועדה מתוגמלת, מבין הוועדות האחרות של המועצה? יש המון וועדות עם 

 יקים עלינו את המתנדבים האחרים והאם זה סטטוטורי?א מתנדבים, השאלה אם זה ל

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .והפעלת הרבה עזרים ועוזרים לא. התשלום קבוע בחוק, משום שזה מחייב עבודה מקצועית

 

 אניק זבליק:

 גם אנשי הביטחון והתכנון יכולים להגיד שהם אנשי מקצוע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 רק לוועדת ערר, ולא לוועדות אחרות.החוק מתייחס 

 

 אניק זבליק:

 השאלה אם החוק קובע תשלום לחברי וועדת ערר, או מאפשר לתת להם תשלום.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

נותן שירותי ואמר: אני עו"ד עתה בא בעבר זו הייתה וועדה התנדבותית, ולא ניתן היה למצוא מתנדבים. 

 רים ודברים דומים. זה סוג העבודה.מעסיק סטז'חומרים, משרד, 

 דעתי היא, שכל חבר מליאה צריך לקבל שכר כמו דירקטור.

 

 אניק זבליק:

לא שאלתי בנוגע לחברי המליאה. יש אנשי מקצוע מתחום המקצועות החופשיים שיושבים בוועדות 

כשיו מדובר על התנדבותיות, שמוגדרות כך, ולא יעלה על דעתם לקבל גמול כי זו וועדה התנדבותית. ע

המליאה, ש"עובדים" אצלה הרבה מאוד תושבים בהתנדבות. אני לא מדברת על חברי המליאה, ידענו מראש 

יש הרבה עורכי דין, השאלה אם לא ניתן לגייס עורכי דין שהם גם ששאנחנו באים להתנדב. בקהילה שלנו 

 אנשים מקצועיים וגם יעשו את זה בהתנדבות?

 

 ועצה:ראש המ -דרור אלוני 

 התשובה היא לא.

 

 אניק זבליק:

 אני לא מתנגדת, העליתי סוגיה שבעיניי היא על גבול האתיקה הציבורית שלנו. 

 

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן
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אני אספר על מה שהיה בעבר. במשך שנים וועדת הערר של המועצה לא התקיימה או לא תפקדה. חברי 

שונה, ספרים עבי כרס עם השגות וטענות. לנו כעורכי הוועדה מקבלים מעורכי דין, לעיתים מהשורה הרא

ררי החומרים. דין אסור לייעץ לוועדה משום שאנחנו מייצגים את המועצה, והם צריכים להתמודד עם ה

קודם כל לא היו הכרעות בעררים עומדים ותלויים במשך תקופות ארוכות. התוצאה  היו לזה שתי תוצאות:

השנייה, נאלצנו לעיתים להגיע לפשרות עוד בטרם הנושא נדון בוועדת ערר, כי ידענו שזה יימשך שנים 

 .גבייה, כל עוד הערר תלוי ועומד. כלומר גם לא נראה את הכסף -ארוכות, ואסור לנו להפעיל פקודת מיסים

יותר מזה, הסיפור של התשלום לוועדת הערר נולד בעקבות בג"צ, שהוגש ע"י עו"ד מוסקוביץ', והוא טען 

שוועדות הערר צריכות להיות בלתי תלויות ומקצועיות. בג"צ הורה למשרד הפנים לשקול את העניין, ויצא 

יפוטיות. אם בעבר לא הייתה ש-חוזר מנכ"ל שמסדיר את פעילות וועדות הערר, והן הפכו להיות וועדות מעין

חובה למנות עו"ד בראשן, היום יש לכך חובה. שאר החברים לא חייבים להיות עו"ד. בניגוד לוועדות רגילות 

של המועצה שבהן ניתן לשתף חברי מועצה, בוועדת הערר אסור. הבדל נוסף, וועדת ערר איננה מתפזרת עם 

א לא צריכה להיות בזיקה לקדנציות. כלומר אנחנו הבחירות משום שהיא נתפסת כוועדה מחוזית, והי

אם  נטו, יש עבודה שצריך לעשות מעבר, רואים בה וועדה ייחודית, מקצועית, בלתי תלויה. זו לא התנדבות

צריך לשבת ולקרוא את המסמכים, להכין החלטות, לעשות פעילות שחורגת מעבודה רגילה של התנדבות. 

ר תשלום, ודווקא בכפר שמריהו הייתה הבעיה הגדולה ביותר לאתר לכן משרד הפנים מצא לנכון לאפש

 חברים לוועדה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עורכי הדין בכפר שמריהו, אף אחד לא רצה לקחת את זה על עצמו. ניסינו למצוא פניתי עשרות פעמים ל

הוועדה עד לפני חמש שנים, פתרון עם תושב הכפר שהוא לא עו"ד, לא אישרנו לנו. עו"ד פינו היה יו"ר 

הצטברו אצלו חומרים שלא טופלו כי הוא לא הספיק לטפל בכמויות החומר הגדולות. ביקשתי מיוסי 

 מילשטיין להיות יו"ר הוועדה, הוא עבר על החומר ולא הבין אותו. קיבלנו הנחיה ברורה בחוזר המנכ"ל.

 

 אייל זילברסון:

 היו"ר חייב להיות תושב הכפר?

 

 ראש המועצה: -וני דרור אל

ופט, כלומר יכול להיות מועמד להיות שופט. מצאנו עו"ד עו"ד ראוי למשרת שחייב להיות תושב הכפר, 

שייקח על עצמו את התפקיד, לא בטוח שהוא יבקש כסף. אבל אם כן, נוכל לשלם לו. לפחות לשלם את שכר 

 העובדים שלו.

 

 

 

 אייל זילברסון:
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בישיבה הקודמת ת ההחלטה שלנו, אבל חבל שלא הציגו לנו את הדבריםיכול להיות שזה לא היה משנה א

אני חושב שזה היה יותר נכון להציג לנו את נושא השכר כאשר קיבלנו את ההחלטה על שנבחר היו"ר. 

 המינוי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אז לא היינו ממנים אותו?

 

 אייל זילברסון:

 יכול להיות שכן.

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

רפי הולין התנדב ולא ביקש שכר על עבודתו. לאור הצטברות התיקים שעומדים על הפרק כרגע, מדובר עו"ד 

 בשעות עבודה ארוכות מאוד, כולל עבודת אסיסטנטים. יש לנו תיקים של מקרים מורכבים.

 

 אייל זילברסון:

 ?לתיקי ערראפשר לקבל דוגמאות 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אדם שמחזיק חברה לתקשורת וטוען  סון פרטי. אושמנהל עסקים, וטוען שמדובר במחסנים לאחאדם 

 שאלה מחסנים חקלאיים. יש פה עניינים מורכבים ומהלכים משפטיים.

 

 אייל זילברסון:

 למשל ואנחנו נשלם על כך הרבה יותר. ₪ 2,000-שלא יהיה מצב שבו הערר עוסק ב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בר על סכומים גבוהים, למשל מול רשות שדות התעופה. מעורבים בכך עו"ד מהשורה הראשונה.מדו

 

 אניק זבליק:

לשעה לא יגרמו לוועדה לתפקד בצורה טובה  ₪ 200מדובר על כך שוועדת הערר הקודמת לא תפקדה. הרי 

 יותר. איך אנחנו קובעים איזשהם לוחות זמנים?

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 כולים. למועצה אסור להתערב, היא יריב לצד השני בוועדה, והיא איננה משפיעה עליה.אתם לא י

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 
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 אנחנו צד בדיון.

 

 אניק זבליק:

 אני מבינה, אבל השאלה איך מקדמים את התיקים.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 ימים מספר מוטבים של וועדת ערר.בעיריות אחרות שהן גדולות יותר, וזה לא מתאים למועצה קטנה, מק

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לאחרונה פורסם שמותר להקים יותר מוועדת ערר אחת.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 וועדות, לכולן משלמים.  13כן, בתל אביב למשל יש 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מי בעד?

 אין מתנגדים.

 

 החלטה

 ליו"ר וחברי וועדת הערר.תשלום גמול פה אחד מאשרים 

 

 

 13.10.2015ועד  01.09.2015עדכון על פעילות המועצה מיום 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 Anita Tree-שנת הלימודים נפתחה. מאז העדכון הקודם יש שני ילדים מגן גפן שבחרו ללמוד ב 

House371-ל 373-לחו"ל, כך שירדנו מ עזבו עם משפחתם, ובבית הספר שני ילדים ש. 

עם ליטל,  אספות של כל כיתות הגן ובית הספרהשתתפתי באופן אישי בכל ה נערכו אספות הורים. 

ו' נכנסו -כיתה, דיברנו על אחריות ההורים, תפקידם בתהליך. לכיתות ד'-עו"ס הנוער. עברנו כיתה

ור, הופתענו לראות את כמות ההורים גם נציגי תנועת הנוער. בסך הכול ההתנהלות הייתה בסדר גמ

 השותפים.

בית הספר זכה בשני פרסים. האחד, פרס כוכבי בריאות על אורח חיים בריא. השני, פרס החינוך  

שייקבע ע"י שר  במועדהגופני המחוזי. בית הספר אמור לקבל גם את פרס החינוך הגופני הארצי 

 החינוך.
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אישור עקרוני ממשרד החינוך. מהנדס המועצה יעדכן נערכים לבניית שש כיתות חדשות, קיבלנו  

 אותנו במליאה הבאה לגבי האישורים ולוחות הזמנים.

ועדיין לא הגענו אליו.  200-, רצינו להגיע ל150-. רשומים כ19.9-נערך טקס פתיחת שנה בצופים, ב 

שנה שתוכנן  הצוות כולל את סיוון גולן, שעושה רושם מצוין, מאוד מעורבת ופעילה. טיול פתיחת

, אני לא יודע אם הוא התקיים. אני יודע 23.10-ל יליום שישי האחרון נדחה עקב המצב הביטחונ

ששבטים אחרים כן ביצעו את הטיול הזה. לאור ההשתתפות הקטנה יחסית היום יכול להיות שכדאי 

 לבטל או לדחות פעם נוספת.

 

הכנסת היה מלא מפה לפה והתנהל בצורה  חגי תשרי, גם בערב ראש השנה וגם בערב יום כיפור בית 

מכובדת וראויה. אני חושב שהמועצה הדתית וועד בית הכנסת עושים עבודה קהילתית יוצאת מן 

 הכלל לטובה. זה לא היה מכביד, היה מאוד פתוח ומקרב.

 

-בנוגע לשדה התעופה, היועץ המשפטי לממשלה נתן הוראה לסגור את הפעילות בשדה התעופה ב 

. הסיבה לכך היא שתמו חמש שנים לאורכה שהם קיבלו להסדיר את שדה התעופה. 15.4.15

 עמותת משתמשי שדה התעופההיועמ"ש התחייב בפני בית המשפט העליון לסגור את שדה התעופה. 

הגישה עתירה לבג"צ והם מבקשים להאריך את המועד, כיוון שמשרד התחבורה לא עמד 

הם קיבלו אורכה  תכם בנוגע להתנהלות בבית המשפט.א בהתחייבותו למצוא חלופה. עדכנתי

חלקית בעבור חלק מהפעילות. בישיבה האחרונה הייתה התחייבות של המועצה הארצית לתכנון 

קבוע.  ובנייה לבחון מחדש את נושא החלופות, או לאשר את פעילות שדה התעופה באופן זמני או

ה, כמובן שנערכנו לכך ביחד עם הרצליה. ה הארצית לתכנון ובנייהיום הייתה ישיבה של המועצ

שדה התעופה ימשיך  -הבוקר מנכ"ל משרד התחבורה יצר איתי קשר, שהוא רוצה להגיע לפשרה

לפעול חמש שנים נוספות. אמרתי שזה לא מקובל, כבר ניתנה אורכה של חמש שנים, ומשרד 

שלא להסכים, ושאני  התחבורה לא פעל בנושא. דיברתי עם ראש עיריית הרצליה וביקשתי ממנו

אכין מסמך פשרה. בהמשך התקשר אלי ראש רשות התעופה האזרחית, שהוא הרגולטור של 

התעופה האזרחית במדינת ישראל. הוא בעדנו, אבל הוא צריך גם לדאוג לתעופה האזרחית. הוא 

 שינה את הטיוטה שאני כתבתי, הציע שהאורכה תהיה לחמש שנים. אבל ברגע שיהיה היתר בנייה

ראשון לבנייה חדשה של כפר שמריהו בשכונה המזרחית, או לבנייה החדשה של הרצליה ממזרח 

 לשדה התעופה, זה היום הקובע, גם אם זה יהיה אחרי שנתיים. ואז השדה נסגר.

 

 סיגל זוז:

 שהם לא מוכנים?אז ואם הם יגידו 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 א תהיה חלופה.הוא אמר שמבחינתו זה מה שיקבע, גם אם ל
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 :סיון אבנרי

 הסכם כזה מקבל גושפנקא של בית המשפט?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני כמובן דרשתי שזה יקבל תוקף של בית המשפט העליון, אבל יש עם זה הרבה מאוד בעיות. בישיבה 

בכך שהתקיימה לפני חמש שנים, מנהלת מחלקת הבג"צים במשרד היועץ המשפטי התנתה את הדברים 

שלא יהיה שינוי בנסיבות. אבל הנסיבות כל הזמן משתנות, ואמרתי שלי אין אמון בכך, כי יש כל הזמן שינוי 

יתן לראות שהכל שקוף, כאשר נותנים לכולם 'לשחק' ורואים לאן נושבת נ של הנסיבות לפי צרכי המשרד.

 הרוח ועל פי כך להמשיך.

איתי ועם ראש רשות שדות התעופה האזרחית.  ,יית הרצליהבדיון היום, קבענו פגישה מקדימה של ראש עיר

ראש רת"א ואני עשינו שיחה מקדימה עם היועמ"ש, וראש עיריית הרצליה לא יכול היה להגיע לפגישה 

המקדימה שתכננו, ולכן המשכנו לישיבה. הרוח הכללית הייתה שיאשרו את המשך הפעילות של שדה 

יחידות דיור בחלק שנמצא ממזרח  15,000יקר על הצורך שלו לבנות התעופה. ראש עיריית הרצליה דיבר בע

לשדה התעופה, ואני דיברתי גם על השכונה המזרחית שלנו שמותנית בכך. אבל גם על העיקרון, על כך 

עסק. ויותר מזה, אני נאלצתי לעקל להם  תשרשות שדות התעופה בנתה מבנים ללא היתר, ללא רישיונו

 ן שהם לא שילמו ארנונה. כיוו 2015חובות בשנת 

 

 אניק זבליק:

 לא הייתה נוכחות של רעננה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אמר שמה שמקובל על הרצליה וכפר שמריהו, מקובל עליהם. אמור היה נתן הסכמה ו ראש עיריית רעננה

 .םלהגיע נציג לפורום, אבל הוא לא הגיע בשל האירועים הביטחוניי

בשורה התחתונה, מבלי שהסכם הפשרה שלנו עלה לדיון, סוכם על אורכה של שלוש שנים. אבל הניסוח עוד 

לא יצא. אחרי שיצאנו מהישיבה, היה דיון פנימי סגור. הדיון הסגור אמור היה לפרסם את הודעת ההחלטה, 

ם של תוכניות הבינוי של שאותה עדיין לא ראינו. קיבלנו עדכון מהוועדה שסוכם על שלוש שנים, ועל קידו

הרצליה וכפר שמריהו כך שהם לא יפגעו. סיכמתי עם ראש עיריית הרצליה, שהוא יו"ר הוועדה המקומית 

לתכנון ובנייה, שהתוכנית שלנו של מזרח כפר שמריהו תקודם במהירות האפשרית לוועדה המחוזית. אני 

 סמוך לשדה התעופה. מזכיר לכם, שאצלנו מדובר על חמישה בתים גבוהים יחסית, ב

המסילה אמורה להתפנות, ואנחנו לא יכולים להתחיל לבנות לפני כן.  2018-למה אמרתי שלוש שנים? כי ב

יחידות. במקביל, אנחנו נריץ  15,000-מהנדס העיר הרצליה אומר שתוך שנה וחצי הוא יכול להגיש תוכנית ל

 את התוכניות וזה יכתיב את המועד.

 אניק זבליק:

 נשאר העיקרון שהראשון מביניהם הוא שיקבע? עדיין
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן. אני לא ראיתי את ההחלטה, זה רק על פי מה ששמעתי. 

 

 אניק זבליק:

 יש לנו דרך לשלוט בוויסות של ההמראות והנחיתות בשדה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יתכן וכעת יחזרו לפעילות  בכמות הטיסות, לפי החלטת בית המשפט. 50%צמצום של  אמור להיותלא. 

 מלאה.

 

 אניק זבליק:

 זה נאכף?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן. יש ירידה משמעותית בכמות הטיסות.

 

 :סיון אבנרי

 ההסכם שומר על הסטטוס הנוכחי?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הבא יכול להיקבע משהו אחר לשלוש השנים. זו הייתה החלטת ביניים., בדיון 50%בית המשפט קבע 

 

 :סיון אבנרי

, זה היה הצעד הראשון. הייתה הורדה 50%ועד היום, הוא שבעצם הפעילות היא בהיקף של  15.4-המצב מה

 ?30%של עוד 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .50%-בתי הספר הפחיתו ב . מטוסים שמגיעים לצורך תחזוקה לא השתנה, אבל50%לא, רק 

 

 :סיון אבנרי

 .30%הייתה הורדה של עוד  50%-באחת התכתובות האחרונות אחרי ה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא הייתה.
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 :סיון אבנרי

 אז לא בטוח שזה יהיה הסטטוס?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שוב ששדה התעופה פועל שלא כדין,  בית המשפט יכול לשנות את זה, היועץ המשפטי לממשלה הודיע היום

 המבנים לא חוקיים ויש קושי לאשר גם שלוש שנים.

 

 :אייל זילברסון

 הייתה בעבר מגבלה שאסור להם לטוס מעל כפר שמריהו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המגבלה קיימת, אסור להם לעבור את מסילת הברזל בזמן המראה.

 

 :אייל זילברסון

 זה נאכף?

 

 ראש המועצה: -אלוני דרור 

כן. למטוסים חד מנועיים אין בעיה, אבל מטוס דו מנועי מלא בדלק לפעמים מתקשה להגיע למצב שהוא 

יכול לעשות את הסיבוב מבלי להיכנס להזדקרות. לכן מפעם לפעם יש מטוסים דו מנועיים שחוצים קצת 

 .את המסילה. מאחר ויש ירידה בפעילות הזו אנחנו לא מתעסקים בזה

 

 סיגל זוז:

 מתי פותחים את איילון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 . אנחנו לא הסכמנו את זה לפני שיזיזו את מסילת הברזל. 2018-ב

 אגב, העברתי לכם את הסרטון על נתיבי איילון.

 

 :אייל זילברסון

 רציתי לשאול לגבי זה, יהיו שישה נתיבים של רכבות?

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

תל אביב, ושתי -כפר סבא קו השרון תל אביב, שתי מסילות-חיפה קוהחוף יש שתי מסילות  שש מסילות: כן,

 מסילות עתידיות לרכבות משא במרכז, שהן איטיות יותר אבל דורשות תשתית יותר מאסיבית.
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 :אייל זילברסון

 אמרו בסרט שאצלנו זה המקום היחידי בארץ שבו יתקיימו החלפות בין המסילות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ברשפון יהיו ההחלפות, שם יש אזור רחב יותר.

 

 אניק זבליק:

 התחנות יהיו בהרצליה ושפיים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דרך ירושלים. -, אין בשפיים. יש בהרצליה וברעננה לא

 

 :סיון אבנרי

 תהיה תחנת רכבת גם בחוף השרון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שתהיה  541כרגע לא מתוכננת, מכינים תחנה חדשה בנתניה. ביקשנו במסגרת תוכנית 'חנה וסע' של כביש 

 גם תחנת רכבת באזור הזה, בשפיים. כרגע זה לא מאושר ואין תוכנית.

 

 :אייל זילברסון

 תחבר לכפר סבא ולהוד השרון., שימטרובתל אביב יהיה בעוד מספר שנים 

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 כפר סבא מזרח. -פעיל, מראש העין לנתב"ג, מכפר קאסם  יש קו אחר של רכבת

 

 :אייל זילברסון

 מה לגבי הרכבת הקלה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אזור התעשייה הרצליה פיתוח. מחפשים דרך לקשור את תחנת שבעת הגיע בעתיד להרכבת הקלה מתוכננת ל

 ד הרעיונות הוא להקים רכבל בין התחנות. זה לא רלוונטי כרגע.הכוכבים עם התחנה לתל אביב. אח

 אנשים. 41עדכונים נוספים: אדם אחד או שניים פרשו מיחידת חילוץ והצלה, כך שנשארים עם  
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בשלושת הימים האחרונים יחידת הרפואה עברה השתלמות מיוחדת של חילוץ תחת הריסות בבה"ד  

קיבלו גם הדרכה על ציוד ייעודי, וגם הצטיידו בעצמם  דניאל לימןד"ר . אלינור מילשטיין ו16

 לקראת התרגיל שיתרחש מחר.

 

 שי רז:

 מתנדבים. 35יצאו לתרגיל 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

האימון שיתקיים מחר יהיה מיוחד במינו, בהיקף גדול מאוד באתר הרס באזור חולון. התרחיש הוא שיחידת 

לטפל בפינוי ההריסות. מגיעה פלוגה של גדוד חילוץ מילואים, ויש העברת החילוץ מגיעה לאירוע, מתחילה 

מקל ועבודה משותפת לתוך הלילה, שלנו ושל גדוד המילואים. התרחיש מורכב, ברמה ארצית. אם מישהו 

בערב. להגיע כמובן בנעליים סגורות ומכנסיים  7-8מכם רוצה להצטרף ולצפות, אני מציע להגיע לקראת 

 ארוכים.

 

 י רז:ש

 בדרך לאתר יש כביש משובש, חשוך ומסוכן. שיתאם עם יגאל כדי שנצא לקראתכם, כי מי שמגיע בערב,

 

 :סיון אבנרי

משטרה, מד"א,  -אחד הדגשים באימון הוא, שאנחנו עובדים גם עם כל הכוחות האורגניים שחיים פה בגזרה

 כב"א. 

 

 שי רז:

 של רמת השרון יגיעו. המשטרה לא תגיע בגלל המצב, כיבוי אש וכלבנים

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

דיברנו קודם על יחידת משמר הכפר. חלק גדול מהמתנדבים של יחידת חילוץ והצלה פעילים גם במשמר 

הכפר, והם עובדים כפול בימים האחרונים. כדוגמא, פורץ נכנס לביתו של שגריר קולומביה והוא נלכד על 

 ידי תושבים.

כם בתחושה הכללית. כולנו מדברים בשבחם של משטרת ישראל עם המאמץ הגדול שהם אני רוצה לשתף את

עושים עכשיו. אלמלא הדבקות והיוזמה של המתנדבים שלנו, הפורץ לא היה נתפס. השגריר שמע רעשים 

בחצר והתקשר למשטרה, והגיעה ניידת. סיור שלנו שהיה בשטחים החקלאיים של רשפון שמע בקשר 

הגיע לרחוב דרך השדות והשער היה סגור. הם התקדמו ברגל, וקיבלו עוד מידע. תושבים  ששולחים ניידת,

שגרים באזור ראו קטנוע חשוד חונה ליד הבית, וראו שהגיעה ניידת. הם פתחו את הכיסא של הקטנוע וראו 

המתנדבים שיש בו תכשיטים, וקראו לניידת. באותו רגע השוטרים עזבו את הבית שנפרץ וחיכו ליד הקטנוע. 

שלנו סגרו את דרכי הנסיעה של כפר שמריהו, וחיפשו את הפורץ. בסופו של דבר המתנדבים שלנו זיהו את 
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העקבות של הפורץ, וגם פענחו את הסרטים ממצלמות האבטחה. בזמן הזה מגיעה מונית למחסום בדרך 

שטרה. עד לרגע זה לא היה השדות. המתנדבים זיהו שהנוסע במונית הוא הפורץ, עצרו אותו ומסרו אותו למ

 . , לצערנותחקיר, וגם לא יהיה

 

 :סיון אבנרי

ראשית, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים סגירת מעגל על בסיס המצלמות שלנו. על פי לוחית הרישוי, הקטנוע 

 צולם שישה ימים מוקדם יותר אחרי פריצה בבית אחר. כבר ידענו מי הפורץ.

תחת כנפיו, הרמה והיקף הפעילות עלתה מאוד.  605לקח את יחידה קורשיא הדבר השני, מאז שסרג' 

 העבודה סדורה, יש בעל הבית ובהחלט מגיע לסרג' כל הכבוד.

 

 קריאות:

 שאפו! -כולנו  מצטרפים 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין לנו מושג מה קורה עם הפורץ, מתנדב שלנו אסף ראיות עבור המשטרה, כי הם לא אספו ראיות.

כל הכבוד למתנדבים. קשה לגייס מתנדבים, קודם כל בגלל שאין מתנדבים. וגם כשיש, המשטרה מערימה 

קשיים גדולים כדי להסמיך ולהכשיר אותם. יש לנו שני מתנדבים שהיו לוחמים ביחידות קרביות, המשטרה 

 דורשת שיצאו לקורס. 

 

 :סיון אבנרי

 למרות שהשבוע יש זינוק בביקוש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נכון, אבל מספיק שאדם שעשו לו עיקול בעקבות אי תשלום דוח חניה, המשטרה תערים עליו קשיים.

 

 :אייל זילברסון

קרסו  גם הבן שלי. ודני שהתנדבו כדי לראות איך אפשר לשלב אותם 16בזמנו פניתי לחבר'ה צעירים בגיל 

, הם יכולים לטפל בכפר ולא ברישפון נערים האלהלקח אותם תחת חסותו. אני חושב, כדאי כן לשלב את ה

 .וכו' במצלמות למשל, לעזור באירועים שונים

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש מתנדבים צעירים שגם היו משולבים בלכידת הפורץ.

 

 

 אניק זבליק:
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 יהיו מעורבים בפעילות כזו. 16אני לא בטוחה שזה חכם שילדים בני 

 

 :סיון אבנרי

 המבוגרים שומרים עליהם.המתנדבים 

 

 עדכון בנושא שכר המהנדס והגזברית

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עדכון בנוגע לשכר המהנדס והגזברית. לגבי המהנדס אין בעיה בכלל. לגבי הגזברית, היה וויכוח 

. אני הודעתי לממונה על האכיפה אלפי ש"ח 22-בנוגע לדרישה להשבת כספים בגובה של כ

שלו לא מקובלות עלי בשום פנים ואופן, ומבחינתי הן לא קיימות. קבענו פגישה, בשביל שההחלטות 

לנקות את השולחן. במאבקים האלה, בסוף ההתמדה והנחישות הם שינצחו. אמרתי גם לפארס 

 ויעל, הנושא יוסדר.

 

פה פרס שר הפנים ליזמות מוניציפלית, העברנו לכם את החומר. ראיתי איזה מפעל מדהים נעשה  

 בכפר שמריהו, כמובן בתמיכת המועצה במתנדבים.

 

 :אישור נוסח תיקון לחוקי עזר

עדכון חוק העזר לביוב: אנחנו אישרנו את חוק העזר לביוב, ואישרנו את חוק העזר לחניה. העברתי  

 לכם את הטקסטים שצריך לאשר לפרסום ברשומות. 

 

 החלטה

 הנוסח של חוק העזר לביוב וחוק העזר לחניה, לשם פרסום ברשומות. פה אחד אתמאשרים 

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

מספר מילים בנוגע לחוק העזר לביוב. קיבלנו הנחיות מהמחלקה המשפטית ברשות הביוב שלא צריך לתקן 

המשפטית את חוק העזר, למרות שאנחנו הבענו תמיהה על כך. התכתבנו איתם במיילים, ולאחרונה היועצת 

של רשות המים אמרה לנו שכן צריך לתקן את חוק העזר. היא אמרה לנו דבר נוסף, שיש לי ספקות לגביו. 

 היא אומרת שלא צריך את אישור משרד הפנים, כי הסמכויות הן שלה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נכון.

 

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן
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 אני מקווה שהיא צודקת.

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 היא אומרת שמבחינתה אפשר להתחיל לגבות כבר מחר.

 

 אניק זבליק:

 יש לנו את הדברים בכתב?

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 לא. אני לא בטוח שהיא צודקת.

 

 אניק זבליק:

 אפשר לשלוח מייל הבהרה?

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 זה לא יעזור.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני שוחחתי איתה.

 

 ניק זבליק:א

 שיחות זה לא טוב, צריך את הדברים בכתב.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 זה לא יעזור. כי אם היא טועה, אז היא טועה. כלומר, זה שהיא אמרה לא הופך את זה לחוקי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 האחידה תאושר בינואר.בינואר יהיה עוד דיון ברשות בנוגע להיטלים. כרגע אישרנו לנו את ההיטל, והאגרה 

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 עד אז הוראת השעה תפוג.

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 
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הכנסת תאריך את הפטור שלנו בשנה. זה נעשה במקביל בכנסת. מבחינתם אנחנו יכולים לגשת לזה בינואר. 

ותה במשרד הבריאות. פארס אישר היום ברשות המים והביוב את תוכנית האב לביוב, לפני חודש אישרנו א

 אנחנו יכולים לקדם את העבודה.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 אני מקווה שהמסלול שהותווה לנו יתברר כנכון.

 

 מילגה לשתי ספורטאיות מצטיינות:

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .ג'ודאיות – נתקדם לנושא הספורטאיות המצטיינות

כמו בשנה שעברה, ולתת לכל  לתמוך במלגהקיבלתם מכתב בנוגע לספורטאיות מצטיינות, אנחנו ממליצים 

 .₪ 10,000אחת מהספורטאיות תמיכה של 

 

 אניק זבליק:

 בשנה שעברה שחר אמר שצריך וועדת תמיכות, השאלה אם צריך לעשות את זה מחדש.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 זו לא תמיכה, למרות שזה מה שכתוב פה. מדובר במלגה. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

. 2016לכל ספורטאית מצטיינת, כהכנה לאולימפיאדת ריו  ₪ 10,000אנחנו הסמכות לכך. המלגה היא של 

 אנחנו מאשרים. -באין מתנגדים 

 

 החלטה

מהספורטאיות המצטיינות, כהכנה כל אחת ל ₪ 10,000הענקת מלגה בסך פה אחד מאשרים 

 .2016לאולימפיאדת ריו 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אניק היא יו"ר וועדת רווחה. ביקשתי ממנה להעלות סוגיה לתמיכה.

 

 אניק זבליק:

 על פי המלצת שירותי הרווחה. ש"ח  21,000תמיכה על סך 

לא טוב. לא מבחינה פיזית, ולא מבחינה  יש משפחה בכפר שחוותה שכול, ויש להם ילדה צעירה במצב מאוד

נפשית ורגשית. היא מקבלת טיפולים בכלנית, והאבא לא יכול להרשות לעצמו את התשלום על הטיפולים. 
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אנחנו רוצים לספוג את עלות הטיפול, על מנת לתת לה את התמיכה הרגשית שהיא זקוקה לה, בסכום של 

 טיפולים, או שהם יופסקו.יובהר או שאנחנו נממן את ה לשנה. ₪ 21,000

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש תכתובת שלמה בנושא. האב לא מסוגל לשלם על הטיפולים.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 מנהלת הרווחה המליצה על זה?

 

 אניק זבליק:

 כן. מנהלת הרווחה ומנהלת מרכז כלנית, המלצה משולבת של הגורמים המקצועיים.

 

 :סיון אבנרי

 רשויות בהן שירותי הרווחה ניתנים בחינם או בצורה מסובסדת?יש 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני לא יודע. ברשויות אחרות יש מערכות רווחה ענקיות.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 יש גם מפתח של משרד הרווחה לדברים שאתה שואל.

 

 :סיון אבנרי

 ודתי, מבלי להגדיר את זה כתמיכה?האם זה שירות שאנחנו יכולים להציע פה באופן נק

 

 אניק זבליק:

 לא. צריך לעשות את זה בצורה שזה נעשה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני מציע שלא להפוך את זה לכלל.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 זו המלצה של הדרג המקצועי?

 

 אניק זבליק:

 כן.
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 :שי רז

 זה סכום שאנחנו צריכים לשלם, או שזו העלות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו משלמים את זה למטפלת הרגשית.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 היא מועסקת, אבל לא על ידינו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היא עובדת של מרכז כלנית. השירות ניתן על ידי המועצה.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 המטפלת היא עובדת מועצה?

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 היא עובדת קבלן, כביכול. התשלום הוא לפי שעה, על פי הוצאת חשבוניות. 

 

 החלטה

 הרווחה והדרג המקצועי. ילתמיכה, על פי המלצת שירותש"ח  21,000סך  פה אחדמאשרים 

 

 

 שונות

 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מורכב עם כוחות משולבים. אנחנו מחר יערך תרגיל חילוץ והצלה מאתר הרס בחולון. מדובר בתרגיל 

 מתחילים.

 הצלחה בתרגיל מחר.ולמתנדבים שי, אנחנו מאחלים לך 

 

 

 שי רז:

 זה תרגיל מורכב מאוד, של הרבה שעות. 
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 :אייל זילברסון

 הסעות 

בנוגע להסעות של האוטובוסים, רציתי להודות על כך שהרמנו את הכפפה והצענו לתושבים את האפשרות 

התושבים לא רוצים, אבל אולי בשנה הבאה כדאי לארגן את זה לפני תחילת הלימודים. אני חושב הזו. 

 שכדאי לעשות את המאמץ, וזה מגיע לתושבים. כרגע התושבים כבר התארגנו באופן עצמאי.

 

 גזברית המועצה: -יעל לוי 

 התשתית כבר הוכנה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ים שהיו רשומים באישור שלנו בהרצליה, חזרו לחוף השרון מבלי לעדכן הסתבר לי היום שחמישה ילד

 אותנו.

 

 ש:"יועמ -עמי -שחר בן

 העברת אגרת תלמידי חוץ עליהם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא. פתאום ראיתי שהם מופיעים ברשימה של חוף השרון, ביררנו והסתבר שהם חזרו בהם ולא הודיעו לנו. 

 

 אניק זבליק:

 יכול להיות שהם לא ידעו.

 

 סיון אבנרי:

 תחבורה ציבורית

 במהלך השנה עשינו ניסיון עם קו תחבורה ציבורית שנסע מהקניון לשפיים. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 של משרד התחבורה. ןזה ניסיו

 

 

 

 סיון אבנרי:

יכים להגיע לתל אביב אני נתקל בהמון קשיים בנושא התחבורה הציבורית, בעיקר עם הילדים שלי. הם צר

 למרחקים הבינוניים הוא פתרון נוראי.  29ולהרצליה, ואני מרגיש שקו 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עשו קו חדש ומהיר יותר לכפר סבא.

 

 סיון אבנרי:

דק' להגיע לרעננה,  50לוקח  29אני לא מכיר את הקו. השאלה אם לנו כרשות יש איזושהי אמירה בעניין. לקו 

 דק' נסיעה בבוקר, זה לא פתרון. 6שזה מרחק של 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

נתיבים  ברשותך, אני אפנה על הממונה על התחבורה הציבורית במשרד התחבורה ואני אנסה לברר. על איזה

 מדובר שיש בהם מאסה?

 

 סיון אבנרי:

ום. הגישה דרך שבעת הכוכבים אני יודע מעובדים אחרים באזור, שמגיעים בכביש החוף מצפון או מדר

 לרעננה, זה נתיב שאין בו תחבורה ציבורית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני אבדוק מול עיריית הרצליה ומול משרד התחבורה.

 

 .נושא התחבורה הציבורית ייבדק מול עיריית הרצליה ומול משרד התחבורה

 

 תודה רבה לכם.

 אני נועל את הישיבה.

 

 נעולה  * * ** * *  הישיבה 
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