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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 בפורום מלא. 91 ערב טוב, ברשותכם נפתח את ישיבה מס'

 

 

 90250295מיום  91מישיבה מס'  אישור פרוטוקול

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 בהיעדר הערות אני מבקש לאשר, יש מתנגדים?

 

 החלטה

 90250295מיום  ןהמניין מ 91אשרים פרוטוקול מישיבה מס' מ

 

 

 דווח ראש המועצה

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

שיבה של מליאת עיריית הרצליה, בשבתה כוועדת תכנון ובנייה. הדיון היה סביב אישור תוכנית השתתפתי בי

תושבים. הבנייה צפופה מאוד,  10,000המתאר העירונית. מטרתם להכפיל את מספר התושבים, כיום יש 

תית. אחת הסיבות בגללן נמנעתי היא שהם לא נתנו דעת לנושא של צפיפות התנועה שתגדל בצורה משמעו

 לא הייתה התייחסות לנושא התנועה הפריפריאלית.

. בתחום החינוך פועלים על פי תקינה ולא על פי הדבר השני, הוא צמצום השטחים הירוקים במרכז העיר

כאשר שם דחינו גם בישיבה הקודמת שעסקה בהתחדשות העיר דווקא כן התייחסו לנושא, צרכים בפועל. 

רצו ליצור מצב שבו אפשר יהיה ללכת ברגל לחינוך פשר טווח הליכה, כי את ההצבעה בהתערבות שלי כדי לא

 הקדם יסודי והיסודי. אגף התכנון כאילו לא היה שותף לכך.

בל המחיר הוא פגיעה המגמה של תוכניות צפופות יותר מיועדות כדי לאפשר לרכוש דירות קטנות יותר, א

טנציאל לאיכות חיים ואם התוכנית הזאת תתבצע באיכות החיים. העיר הרצליה, לדעתי, היא עיר עם פו

 .כפי שהיא מוצגת שם, זה אמור לפגוע בצורה מאד משמעותית

 

 עמירם אליאסף:

 יש השלכה על הגבולות שלנו?
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

בסקנדינביה, כאשר מרחיבים את העיר מפנים מבנים ישנים במרכז העיר לצורך הקמת פארקים ירוקים. 

 כאן יש התעלמות מוחלטת מכך. 

הסבתי את תשומת ליבם לכך שהם משנים את ייעוד הקרקעות באזור שגובל איתנו, כך שיש סטייה מתוכנית 

 המתאר המחוזית. כיום לקרקע יש ייעוד של קרקע חקלאית, וזה יכול לחזק את הטיעונים שלנו בעתיד.

מ"ר תעסוקה  50רות חינוך ותרבות, צריך לתכנן למדתי שהמפתח הכלכלי בתכנון של עיר, כדי לקיים מקו

שלנו היא  "נס"האנחנו כפר שמריהו "נס" וקיבלתי אישור שצריך לחזק את הנושא הזה. עבור כל תושב. 

נפשות בבית, הארנונה ביחס לתושב  0-5שהארנונה למ"ר נמוכה, אבל בגלל שיש בתים גדולים ומשפחות עם 

 היא גבוהה. 

 

 איל זילברסון:

. ומה אומר המתאר לגבי הרצליה מכיריםבאפולוניה ובשדה התעופה אנחנו  ההרווימבין שאת הבנייה אני 

 פיתוח?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נשאר אותו דבר.

 מהתושבים יגורו במרכז העיר. 10%ההתייחסות היא לבניה חדשה ולמרכז העיר, שכן 

 

 אניק זבליק:

ם. הוא מארגן את התנגדויות השכנים לבנייה באפולוניה, אולי שווה בהקשר הזה פנה אלי תושב מנוף י

 ליצור לובי עם חוף השרון ושל נוף ים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 יש לנו. 

זה, כרגע הצלחנו לדחוף את המחלף לכיוון רשפון, על מנת שהכניסה והיציאה שלהם תתאחד עם המחלף ה

 שזה האינטרס שלנו.דרום,  5כך שתהיה יציאה לכביש 

 

 בישיבה זו2בפניה מליאת המועצה רושמת בפניה דווח של ראש המועצה כפי שהוצג 
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 סיכום הטריאתלון

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

נמצא איתנו איתי דקל ממרכז הספורט, שמתעלה על עצמו ומשביח את הפעילות כל פעם. ביקשתי ממנו 

טריאתלון. עובדי המועצה קיימו את האירוע יומיים אחרי סיום אירועי יום לבוא לכאן ולהציג את סיכום ה

 העצמאות, ולוגיסטית הייתה היערכות קשה ומתישה.

 איתי ידווח לנו על ההצלחות שלנו.

 

 איתי דקל:

זה היה הטריאתלון החמישי שאנחנו מקיימים בכפר, ובמהלך השנים יש יותר נרשמים. זה אומר 

הורים וילדים, שמגיעה לכאן מכל הארץ באמת מרוצה, ורואה בטריאתלון של  שהאוכלוסייה שמתחרה,

אפשר להגיע להישגים, האווירה טובה ונעימה. ביום שישי לפני הו מקום שנעים להתחרות בו, שכפר שמרי

 האירוע היו המון קבוצות שהגיעו להתאמן ולראות את המסלולים, וזה היה יפה. 

ך את הטריאתלון כאירוע עממי, בעבר הוא היה רק תחרותי. הוספנו את אנחנו הראשונים שהתחלנו לערו

החלק העממי, והיום ההיקף שלו דומה למקצה התחרותי. מבחינתנו זה הישג יפה שגם תלמידי בית הספר 

בתחרותי. המסלול העממי הוא  00-תלמידים, מתוכם כ 500-יכולים להשתתף, והשנה השתתפו קרוב ל

למידים שרצו לאתגר את עצמם לעשות את המסלול מספר פעמים. חילקנו את מסלול קצר, אפשרנו לת

תלמידי בית הספר לפי כיתות, וכל כיתה יצאה ביחד וזה אירוע מגבש עבורם. כל מי שהשתתף קיבל מדליה, 

מטרים, ילדים קטנים שרצו עם ההורים וגם קיבלו  000אפרוחים של  מרוץחילקנו אוכל בסיום. קיימנו גם 

 בסוף.מדליה 

 קיבלנו מספר תרומות, והצלחנו לעמוד במסגרת התקציב.

 

 איל זילברסון:

 מלבד התרומות, כמה עלה למשלם המסים?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נערוך הפקת לקחים ונסכם את הנתונים הללו.

 

 איל זילברסון:

 נשמח לדעת.
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 אניק זבליק:

 האירוע והארגון היו מצוינים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כך. תמשיכו היה מעולה, תודה רבה איתי, 

 

 

 לחינוך כפר שמריהו בע"מ )חל"צ( אישור תקנון החברה העירונית

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 התבקשנו על ידי רשם החברות לעדכן את התקנון, והעברנו אליכם את הטיוטה.

ת היא מליאת המועצה ואכן מליאת המועצה היא האסיפה שהאסיפה הכללימההערות של אייל, לא הובן 

 הכללית.

 .אבקש להוסיף לפרוטוקול שבעקבות המייל והערות של אייל בוצעו שינויים שיוצגו כעת למליאה

 

 איל זילברסון:

כמובן, אנחנו צריכים לתת לדירקטוריון את השרביט כדי שיוביל. אבל יש החלטות שהוא לא צריך לקבל, 

 בפני המליאה. אלא להמליץ

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

ביקשתי שנושא המינויים יובא לאישור האסיפה הכללית, וכל שינוי מפעילות החברה יובא גם הוא לאישור. 

חברי מועצה לא תבוצע תוספת או הפחתה מהפעילות ללא אישור האסיפה הכללית. בדירקטוריון יש שלושה 

, כאשר הגזברית של המועצה המהנדס והגזברית - ושני עובדיםליצקי ודון דון, קרן קוט -שני נציגי ציבור  -

קטוריון, וההערות של אייל הוטמעו ועוגנו בהתאמה, היא גם גזברית החברה. ראש המועצה הוא יו"ר הדיר

 הוכנס סעיף בהגדרות שהאסיפה הכללית היא מליאת המועצה. כאשר

 

 עמירם אליאסף:

 מה לגבי התקציב?

 

 ש:"יועמ -ן עמי שחר ב

 זה לא קשור לתקנון, זו החלטה שלכם.
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 עמירם אליאסף:

 איך התקציב מפוקח?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 רואה החשבון והמבקר של המועצה ממלאים תפקידים מקבילים בחברה.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 הדירקטוריון בעצמו הוא גורם שמפקח על התקציב.

 

 ר:"היו-ש המועצהרא -דרור אלוני 

 מבקר המועצה מוסמך מטעם משרד הפנים לבצע ביקורת על החברה העירונית.

 

 סיון אבנרי:

 מהתקנון הקודם ומההתנהלות עד כה.מבנית זה לא שונה 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 הוא מפורט לפי הנוסח של החברות העירוניות כפי שרשם החברות ביקש.

 

 איל זילברסון:

 לחברה סמכות בתחום הנדל"ן?אין 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אין להם נדל"ן.

 

 איל זילברסון:

 בתקנון רשום שהם יכולים למכור נדל"ן. זה שונה בהתאם לכך שזה חייב לעבור את אישור המליאה?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 היה שינוי התקנון הוא בהתאמה. בגלל שאתם עירייה איתנה אתם לא זקוקים לאישור משרד הפנים, ואם י

 

 עמירם אליאסף:

 אנחנו לא רוצים לתת להם סמכות.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 .לאסיפה הכלליתזו עסקה מהותית, צריך להביא אותה 
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 עמירם אליאסף:

 אנחנו מבקשים שזה ייכנס לתקנון כהערה.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 יעל הכניסה את זה. זה מקובל.

 

 אניק זבליק:

 בשעתו דיברנו סביב התמיכה במועדון הספורט, האם אפשר לעשות את זה באמצעות החברה העירונית.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

לא, הייתה אפשרות לפרק את העמותה ולנהל את מועדון הספורט דרך החברה העירונית. החלטנו שלא 

 לעשות את זה.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

, כשנתתם להם תקופה להתארגן ואם לא בתום הניסיון שנתתם לאגודת הספורטנון לא מונע מכם, אם התק

החברה העירונית לא יכולה לשמש כצינור שיש לכם סמכות להחליט אחרת. זו לא חובה, זו רשות.  הרי -יכן

 הזרמת כספים.

 

 עמירם אליאסף:

 אני מבקש שנושא המניות יהיה כפוף לאסיפה הכללית.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -רור אלוני ד

 מניות הן של המועצה המקומית כפר שמריהו.מה 900%

 

 עמירם אליאסף:

 לא הבנתי למה החברה יכולה לחלק מניות.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 פנים למרות שהן לא רלוונטיות לנו, כיעמירם שואל למה אנחנו צריכים לאמץ את התקנות שקבע משרד ה

מהמניות הן של המועצה המקומית כפר שמריהו, והאסיפה הכללית היא לעולם  900%-אחר כתוב שבסעיף 

 מליאת המועצה.
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 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

, לאחד ולחלק, הן הוראות 97אני לא יודע למה משרד הפנים מעביר לנו תקנוני חובה. ההוראות בסעיף 

של חברה, וגם בכפוף לחוק החברות. הרגולציה על  שמוסדרות וחלות עלינו לגבי מה ניתן לעשות עם מניות

 הסעיפים האלו היא כל כך כבדה. אפילו על שינוי בתקנון אני צריך לפנות למשרד הפנים.

 ההערות שלכם מוצלחות, אני פשוט יודע שייקח הרבה זמן לקבל אישור על שינוי הסעיפים.

לדון בזה, וזו בעצם מליאת המועצה. יתר כאשר מדובר בנושא הון של חברה רק האסיפה הכללית מוסמכת 

 שר הפנים. -רד הפנים על כן, כשמדובר בחלוקה או שינוי הון, זה כפוף לאישור מש

השינויים שאתם מציעים משיגים על חוק החברות. חוק החברות קובע שהסמכות היא של הדירקטוריון 

סמכות הדירקטוריון, וצריכה  אלא אם האסיפה הכללית שללה אותו. אתם מציעים לשלול לחלוטין את

 להיות לכך סיבה. זה אומר שאתם לא סומכים על הדירקטוריון שאתם ממנים.

 

 איל זילברסון:

 הדירקטוריון לא יכול להמליץ?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

דירקטוריון הוא לא גוף ממליץ, הוא גוף כמו הממשלה, כאשר המליאה היא הכנסת. אתה בעצם שולל 

 "ל, כשבכל חברה בין אם פרטית, ציבורית או עירונית, הדירקטוריון ממנה מנכ"ל.סמכות של מנכ

 מנכ"ל לא נבחר סתם כך, הוא עובר מכרז. תארו לכם שאחרי שהוא נבחר אתם תשללו אותו.

 

 סיון אבנרי:

 האמירה שלנו היא שהדירקטוריון לא יכול לשחרר מנכ"ל ללא אישור האסיפה הכללית.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

גם את זה אסור. מי עושה שימוע למנכ"ל? דירקטוריון או וועדה מטעמו. אתם רוצים שהשימוע יהיה פה, 

 וזה לא יעבור.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אני לא מודאג שבשלוש השנים הקרובות יהיו פה שינויים, אבל מה יקרה בעוד עשור?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

כות עשור קדימה. תשתמשו בסמכות שלכם לפי חוק החברות, תכנסו אסיפה כללית אז אתה שולל מראש סמ

 ותודיעו על שלילת סמכות. יש לכם סמכות בחוק לכך. 
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

חברה שאנחנו לא מאשרים לו למנות מנהל ללא ההאם אנחנו כאסיפה כללית יכולים להודיע לדירקטוריון 

 כללית?תיאום עם האסיפה ה

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

לא, אתם יכולים להודיע לו שאתם שוללים את סמכותו לקחת מנהל. זו שלילה ולא התניה, כיוון שהאחריות 

 היא על הדירקטוריון. ברגע שאתם שוללים סמכות זו החלטה, והסמכות והאחריות עוברת אליכם.

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 התקנון? זה יפריע לנו לאשר את

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 כן. זה גם מופיע בחוק, אין צורך לרשום את זה.

 

 עמירם אליאסף:

 שלושת חברי המועצה כוללים את ראש המועצה?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן, ראש המועצה הוא אחד מהשלושה.

 

 עמירם אליאסף:

 צה.ועכלומר אין רוב למ

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אבל יש עובדי מועצה שאתה ממנה. אתה יכול לשלול סמכויות. לא,

 

 עמירם אליאסף:

 אפשר לכנס את האסיפה מתי שאני רוצה?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 כן, בהתרעה של פרק זמן.

 

 עמירם אליאסף:

 אני יכול לבקש דיווח של הדירקטוריון?
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 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

עצות. מדי שנה ראש המועצה מחויב להגיש דו"ח קצר על פעילות פקודת המוסעיף ל חובה על פי ולא. ז

 הדירקטוריון.

 עמירם אליאסף:

 אני יכול לדרוש דו"ח מיוחד, כאסיפה הכללית?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אתה בעל סמכות, ויש להם חובת דיווח. אתה גם יכול לכנס אסיפה ולשלול למשל סמכות למכירת נדל"ן.  כן.

אש משמעה שאתם לוקחים על עצמכם את כל האחריות על פעילות הדירקטוריון, כולל נטילת סמכות מר

 אחריות של תביעות.

 

 עמירם אליאסף:

 יש ביטוח לדירקטוריון?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אתה הפכת את עצמך לדירקטור בכוח.ו ,אבל לך אין לדירקטורים כן

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 2טי נוציא את השינוישת היועץ המשפלבק

 

 סיון אבנרי:

 הוא לא מצב טבעי. ,מצב שבו אין לך רוב בדירקטוריון

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

הדירקטורים. יש לך סמכות לכנס את האסיפה הכללית  ממנהזו דרישת המחוקק. אין לך רוב, אבל אתה 

שניים  במועצה רק וועדה ולבקש לפטר, לעומת זאת במועצה אין לך סמכות לפטר עובדים. לפי החוק,

 אצלכם רשאית לפטר עובדים למעט הבכירים )מהנדס, גזבר, מזכיר ומבקר(.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אנחנו מאשרים את התקנון על פי הצעת היועץ המשפטי.
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 החלטה

ברה ואת "החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ )חל"צ(", את תקנון הח –מאשרים את שם החברה 
 המטרות המופיעות בתקנון, כהצעת היועץ המשפטי2

 

 עדכון -חוק עזר לביוב 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

החוק אושר בדיוק לבסוף בעקבות לחץ שהפעלנו.  במועצה הארצית את חוק העזר לביוב לדיון העלינו 00.0-ב

ד, ולא במסגרת השימוע הארצי. לבו בכפי שביקשנו, בנוסף הוחלט שהשימוע יתבצע לתושבי כפר שמריה

אחריות המועצה המקומית לבצע את השימוע, ולהביא את ההחלטות למליאת המועצה. גזברית המועצה 

 פרסמה בעיתונות קול קורא להערות, והנושא מפורסם גם באתר האינטרנט של המועצה לפרטי פרטים. 

 

 אניק זבליק:

 לא שולחים מידע לתושבים?האם 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -י דרור אלונ

 מייל השבועי.-זה יישלח ביום חמישי, במסגרת האי

 

 אניק זבליק:

 לא יהיו עותקים שיחולקו בתיבות הדואר?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לא.

 

 אניק זבליק:

 מייל.-אני חושבת על התושבים הקשישים שלא משתמשים באי

 

 גזברית: -יעל לוי 

 זה מפורסם בעיתונים.

 

  איל זילברסון:

 מה המשמעות לאזרח הפשוט?
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לבית אב, כתלות בגודל הבית. תשלום חד פעמי. ₪ 55,000-ל 95,000העלות היא בין 

 

 סיגל זוז:

 לדעתי צריך לדאוג לאפשרות פריסת תשלומים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 בוודאי.

 

 עמירם אליאסף:

חושב שצריך לשלוח מידע בדואר, כיוון שיהיו תושבים שיופתעו וכך לא יהיו להם טענות כיוון שפרסמנו אני 

בכל מקום. גם אם נשקיע עוד קצת, זה שווה את זה. אנשים לא אוהבים לשלם, וחשוב שהם יקבלו את זה 

 בצורה רשמית. בוודאי אנשים מבוגרים שלא גולשים באינטרנט.

 

 איל זילברסון:

ימים לאחר הפרסום, ובמידה ואין התנגדויות מה המשמעות  55אשמח לקבל פירוט על התהליך. יש אני 

 כלפי התושב?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

מודיעים לרשות המים והביוב שהדברים נשארים ללא שינוי, או שהמועצה ממליצה לבצע שינויים. יש 

כול לפנות לתושבים באזור שבו מתקינים את מערכת אישור של ההיטל, של התחשיב. זה אומר שאני י

הביוב, להציג את התחשיב בפני התושבים לפי גודל הבית. מצמידים את הסכום ליום האישור, ונותנים פרק 

 זמן של שנה כדי לשלם, ועושים הצמדה לפי מדד משרד הפנים.

 

 איל זילברסון:

 גם אם עוד לא התחברנו לנקודת קצה?

 

 ר:"היו-ש המועצהרא -דרור אלוני 

ביום העבודה בשטח. את החיבור הוא יצטרך לעשות על חשבונו, ונצטרך כנראה להגיע להסדרה עם אגודת 

 א אגודת המים, על פי ההסכם שיש לנו.המים, כי מי שאחראי על תחזוקת המערכת הי

 

 סיגל זוז:

 כל אחד בגינה שלו יצטרך לחפור ולהעביר צינור מהבית?
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 אניק זבליק:

 ך לעשות את הצנרת במקום בור הספיגה.צרי

 

 סיון אבנרי:

 שכן? ביתמה עושים במצב שבו המעבר לרחוב הוא דרך 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

עשו מדידה כללית בכל הכפר, ומיפו את  5005עקרונית לחיבור. בשנת לכל בית בכפר שמריהו יש תוכנית 

אז לתכנן את החיבור למערכת המרכזית, אבל לא היה לכך  גובה שוחות הקצה בכל הבתים. אנחנו הצענו

תחילים לשלם לאחר החיבור, והיא נגזרת מכמות המים הנצרכת. שמביקוש. מעבר לזה יש אגרת שימוש, 

אגרת השימוש כוללת גם מרכיב הוני, לכן עלות ההקמה שלנו יחסית מופחתת. חלק מעלות ההקמה תיגבה 

 באגרת השימוש.

ר מוזרם ביוב מהמרכז המסחרי אנחנו יכולים להתחבר בשתי נקודות: בדב הוז, לשם כב, כרגע, תיאורטית

בתשתית מסחרית לסניקה. אשטרום יעשו חלק גדול מהעבודה לחיבור הבתים והמרכז המסחרי. המקום 

 .השני הוא בזמנהוף

שביל השקד כרגע מרחוב התלמים דרומה אפשר תיאורטית להתקין תשתיות ולחבר. את רחוב הוורדים, 

וחלק מרחוב המעפילים אפשר לחבר מיד. בשביל זה צריך את אישור האגרה, אחרת לא נוכל לגבות 

 מהתושבים.

בפגישה הקודמת אמרתי לכם שיכול להיות שנוזיל את עלות ההקמה, ונוותר על סניקה לרעננה כי זה מחייב 

ת של מזרח כפר שמריהו, והסניקה של . יכול להיות שנצטרף לתוכני509-ו 50אותנו לעבור מתחת לכבישים 

 מזרח כפר שמריהו תהיה ישירות לדב הוז. כך נחסוך צינור שיעבור לרעננה.-צפון

 

 סיון אבנרי:

 הרצליה יכולים לקלוט את הכול?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן.

פריסת התשלומים  יש עוד דרך ארוכה. אני חושב שנוכל לעשות פריסת תשלומים למי שירצה. לפי החוק

 כוללת הצמדה.

 

 עמירם אליאסף:

 מהו אחוז ההצמדה?

 

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו

 
 מן המנין 91מליאה מס'    

 5.05.5095מיום      
 
 

 
 00 מתוך 95 עמוד

 *   01-1501111*  טל'   01190כפר שמריהו  91קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 .0%יש כרגע תקנה בתוקף של 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 יש תקנון של משרד הפנים שקובע את הסכומים.

 

 עמירם אליאסף:

 דאי שיהיה מכתב מלווה שלך.לדעתי כפריסה של חמש שנים זה סכום גדול ועדיף לשלם מראש. ל 0%

גודל של התשלומים לפי גודל הבתים, שיהיו מספר בעיות. צריך לתת לתושבים מושג של סדר האני חושב 

 מ"ר ולציין סדר גודל של תשלום. 000מ"ר או גודל  500גודל של לציין  , שישכהערת אייל

 

 :שי רז

יש טבלה שמפרטת את המחיר לגודל מגרש, ואת המחיר למטר בנוי. כל אחד יודע מהו גודל הבית שלו על 

 פי הארנונה שהוא משלם.

 

 עמירם אליאסף:

 יש מגבלה על שטח גדול?

 

 :שחר בן עמי

 .לבנייהרק לקרקע יש מגבלה, לא 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 מ', לקרקע, למגרש. 500-מוגבל ל

 

 עמירם אליאסף:

 רוב האנשים לא יעשו את החישוב הזה, לכן צריך לתת סדר גודל של העלויות.

 

 סיון אבנרי:

 אני לא רואה סיבה למה לא.

 

 גזברית: -יעל לוי 

 בפרסום הזה.יהיה אפשר לעשות טבלת סימולציה של מספר גדלים, אבל זה לא 
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 עמירם אליאסף:

צריך להסביר לאנשים רור, שיסביר לתושבים מהם שלבי הביצוע. אני חושב שצריך להיות מכתב נוסף של ד

קבלן אחד או  אנחנו צריכים לספקשחלק מהבתים יחוברו מיידית וחלק מהבתים יצטרכו להיות מחוברים. 

שניים כולל תמחור, ולהציע את זה לתושבים של הרחוב. הם יוכלו לעשות את העבודה לבד, או לפנות לקבלן 

 שאנחנו מציעים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 זו הכוונה, אבל מוקדם מדי לפרסם את הדברים.

 

 סיון אבנרי:

 האם זה חוקי להתנהל כך?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

כן. רשפון עשו את זה, ורוב התושבים בחרו ללכת לקבלן וחלק עשו זאת עצמאית. אם אגודת המים עושה 

 המיפוי, כאשר היא יודעת בדיוק איפה הקצה ואיפה כל דבר. גם על את העבודה היא שולטת

 יש לנו כיום קבלן טוב לשירותי ביוב, שיודע לעשות את העבודה בכמה רמות. 

 

 עמירם אליאסף:

 מכרז? אתם לעשותלתחר ו אנחנו כמועצה יכולים

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אגודת המים תעשה את זה.

 

 איל זילברסון:

 לה החיבור לרחוב?כמה עו

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 זה תלוי במרחק מהרחוב, הקבלן שיעשה את זה יתמחר את העבודה בהתאם.

 

 עמירם אליאסף:

 אגודת המים מודעת לכך שהם לוקחים בכך חלק?
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן, זה בהסכם שלנו איתם.

 ירדנו לרזולוציה הזאת עם אגודת המים.אתם מקדימים את המאוחר, ועדין לא 

 

 עמירם אליאסף:

 אבל צריך לשבת אתם.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נשב אתם בבוא העת.

 

 עמים אליאסף:

 לדעתי בשלב הבא צריך להסביר שהאגרה היא בהתאם לשימוש.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 זה עדיין לא אושר.

 

 עמירם אליאסף:

 להסביר לתושבים באופן כללי.צריך 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כשהנושא יאושר נסביר את זה בפירוט.

 

 איל זילברסון:

 אנחנו צריכים לדעת מה התושב ישלם.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 זה לא בשליטתנו. 

 

 עמירם אליאסף:

וזה ההיטל התשתית עליה משלמים עכשיו, אחד זו  -ר את התהליך, שיש שלושה אבני דרך צריך להסבי

הדבר הבא הוא החיבורים בהתאם למרחק. הנושא האחרון הוא העלות לפי כמות ניצול הביוב, וזה שישנו. 

 דבר שיהיה בעתיד. צריך לכתוב את זה מבלי להיכנס למספרים.
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 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

התקיים לפי שהמועד כיוון שהוא לא יכול ל אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לכך שלא נערך היום דיון,

אנחנו מחויבים על פי השימוע, לאחר שנקבל את הפניות והעמדות השונות  לשימוע יסתיים והוגשו הפניות.

במידה ויוגשו. בכל מקרה אנחנו צריכים לאשר קיים דיון על העמדות שיוגשו לנו במליאת המועצה, ל

ים כפי שרשות המים שלחה לנו. לטעמי צריך לקבוע פריעבמליאת המועצה את הבקשה שלנו לקביעת ת

 ישיבה מיוחדת לצורך כך.

 

 עמירם אליאסף:

 ני התושבים שכדאי להם לשלם מוקדם. חשוב להדגיש בפהערה נוספת, 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

ם שהוא מקבל הם ידרשו לשלם תוך שנה מיו של התושבים. החישובים בשום אופן, אני לא נכנס לשיקולי

 הוא יצבור ריבית. -את השומה, כל חודש שלא ישלם 

 

 :רז שי

 התושבים ישלמו גם אם עוד לא התחילו לעבוד?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נכון, בגלל שהכסף הזה צמוד למדד בלאו הכי. התעריף של כולם ישתנה בהתאם למדד.

 

 איל זילברסון:

ות של תושב חוץ יה, כיום הוא לא משלם מיסים. האדמה הזו יכולה להיאם יש מגרש עם אדמה ריקה לבני

 אנחנו נגבה את הסכום הזה עכשיו? ולהישאר כך במשך שנים ולא לעשות שום דבר והאם במקרה זה

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נגבה את זה כשהוא יגיש בקשה להיתר בנייה.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

ילה רק מהיום בו התושב נדרש לשלם הריבית מתחתקופה שבה התקנת את הביוב ואילך. זה לא ריבית על ה

 ורק אז סופרים את הריבית.

 

 עמירם אליאסף:

 .00-00%אדם שיחליט לדחות את התשלום בחמש שנים, ישלם עוד 
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 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אדם לא רשאי לדחות סתם כך את התשלום אם הותקן ביוב ברחוב שלו.

 

 ם אליאסף:עמיר

 הוא חייב לשלם מיידית?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אם הותקן ביוב ברחוב שלו, כי הוא חייב להתחבר.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 היא במקרה של פריסת התשלומים. 0%הריבית של  בין הסדר התשלומים. צריך להבחין

 

 איל זילברסון:

 ו לקצה?ומה במצב שבו התקינו את הביוב ולא חיבר

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 יכול להיות שבמקרה כזה ידחו את התשלום בגלל שלא ניתן עדיין להשלים את העבודה.

חודשים להתקנת הביוב.  95לפי חוק העזר, הטלת ההיטל היא כאשר המהנדס הודיע שיוצאים למכרז בתוך 

קבל החלטה שהמועד הקובע יהיה , יכולה להתביוב "מת"אם הביוב לא מסוגל להתחבר בכלל וסתם הטמנת 

 מועד הפעלת התשתית.

 

 עמירם אליאסף:

 אמרת שברגע שמציבים את התשתית ברחוב משלמים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לא. הרשות קובעת לנו תאריך שהוא יום האפס, מאותו יום ההיטל צמוד לריבית ולמדד.

ף קבוע לכל הרחוב. מאותו היום התושבים חייבים הגזברית מחליטה מתי להוציא את השומה, יש תערי

 לשלם, וזה נושא ריבית והצמדה לפי דין.

 

 עמירם אליאסף:

בעוד שלושה שבועות מסיימים את עבודות הביוב ברחוב הנרקיסים, אבל לא מחברים אותו לביוב במשך 

 חמש שנים.
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

אנחנו נחליט מתי מועד ההתחלה. לעומת זה יש מקומות בהם כן ניתן אנחנו קיבלנו החלטה שלא לגבות, 

 לחבר, ואנחנו נעשה את זה.

נצטרך לעשות הרבה עבודה לפני הגבייה, קודם כל כדי לאשר את אגרת השימוש שעדיין לא מאושרת לנו. 

הצנרת  נצטרך לבחור קבלן לחיבור הבתים, להגיע להסדרה עם אגודת המים כדי שייקחו את הניהול על

שנים, ואנחנו נעבור גם  90-הפעילה. יש פה תהליכים נוספים שמתרחשים. אנחנו עוסקים בזה כבר למעלה מ

 את זה.

 

 איל זילברסון:

 אנחנו אמורים ללחוץ כדי להגיע לפתרונות הקצה?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן.

 

 איל זילברסון:

 הבעיה היא המזרח?

 

 ר:"היו-צהראש המוע -דרור אלוני 

 אין בעיה, עדכנו את תוכנית האב והתאמנו אותה למזרח. נגיש לרשות המים והביוב תוכנית מעודכנת.

 

 איל זילברסון:

 אפשר יהיה לעשות חיבור לפני שתתחיל הבנייה במזרח?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 הצינור כנראה יעבור לפני, אבל תהיה בעיה בגלל מסילת הברזל.

אם את הדברים שכן זה ברמת עבודה ולא ברמת החלטות, שכן הדברים יכולים להשתנות. יובהר שאומר 

מסילת הברזל אמורה להתפנות בעוד שנתיים, יש היגיון רב שצינור הביוב מצפון לדרום יעבור בתוואי 

חנו נבדוק אנאבל אני לא יודע אם זה אפשרי, , כי זו דרך נופית, הגם שהמסילה, ולא בתוך חצרות פרטיים

 את זה.

 

 עמירם אליאסף:

 מתי מתחילים לחייב?
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 רק כאשר יש פוטנציאל חיבור.

 

 מבקשים לאשר במליאת המועצה את הבקשה לקביעת תעריפים כפי שרשות המים שלחה לנו2 

 יש לקבוע ישיבה מיוחדת לצורך כך2

 

 

 הגדלת תקציב יחידת החילוץ

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -ני דרור אלו

שמתאמנים. רכישת הציוד והאימונים הדרושים כדי לשמור  90-מתנדבים ו 00גדלה, יש לנו  יחידת החילוץ

מאחר שצפויים בלת"מים עד סוף השנה.  ₪ 10,000-את רמת הכשירות של היחידה מחייבת תוספת של כ

הם רזרבה  ₪ 00,000-עדים לשוטף, ומיו ₪ 10,000, כאשר ₪ 900,000אנחנו מבקשים לאשר תוספת של 

 ששימוש בהם יובא לאישור מליאת המועצה.

 

 איל זילברסון:

 המועצה לא תחרוג מהתקציב הכללי?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לא תהיה חריגה מהתקציב הכללי. הגזברית מצאה את התקציב.

 

 איל זילברסון:

 ההצטיידות היא רב שנתית או חד פעמית?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -אלוני  דרור

ימים. כל הדברים  95מתנדבים שנמצאים בקורס של  55יש צורך באימונים כדי לשמור על כשירות, ויש 

 האלה עולים כסף.

 האם יש מספר מקסימלי של מתנדבים ביחידה?

 

 שי רז:

 זה יהיה המספר הסופי, פחות או יותר.
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

יש לנו כרגע נו עכשיו רופאה, היא עוברת את הקורס. נוסף אליה יש גם קצינת חובשים, כך שהצטרפה אלי

המבנה כרגע מאפשר להפעיל שתי מחלקות באתר, שני צוותים רפואיים, לכל מחלקה יש צוות רפואי. 

 ובמבנה שלם כל מחלקה יכולה לעבוד עם שלושה ראשים. זה מאפשר היום לנהל שני אתרי הרס וחפ"ק.

 

 אניק זבליק:

 מהתקציב, מעניין אותי מה זה כולל. 50%הרזרבה לאירועים לא צפויים היא כמעט 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

זה יובא לאישור המליאה. במידה ויהיה אירוע או משהו מיוחד. זה כסף שאנחנו לא נוגעים בו אלא אם יהיה 

 בו צורך.

 

 שי רז:

 כרגע אני לא רואה צורך.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -אלוני  דרור

 יש מתנגדים?

 אין מתנגדים.

 

 החלטה

 לתקציב השוטף ₪ 05,555, מתוכם ₪ 955,555-פה אחד את הגדלת תקציב יחידת החילוץ למאשרים 

 לצרכים מיוחדים אשר יובאו לאישור המליאה2 ₪ 05,555-ו 

 

 

 חוגי פילאטיס בבית עליזה

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

פנו אלי ממועדון הספורט, יש להם  מצוקת מקום עבור חוגי הפילאטיס שהם מעבירים ללא תוספת תשלום. 

ם פעם או פעמיים בשבוע בבית עליזה, ללא תמורה מאחר והם מבוגריהם מבקשים לקיים חוג פילאטיס ל

 לא גובים תשלום. אנחנו חושבים שזה משרת את תושבי הכפר.
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 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 ה משרת את כל תושבי הכפר או רק את חברי המועדון?ז

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 חברי המועדון.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 האגודה היא לא גוף ששייך לעירייה.בפועל זה אומר לתת להם הקצאה, זה בעייתי. 

 

 אניק זבליק:

מועדון הנוער, בית וייל, בית  -מועצהלפני כשלוש שנים ביקשתי לראות את רמת השימוש במתקנים של ה

שעות. מעבר לנושא ההקצאות, אני חושבת  50עליזה. אני חושבת שהמקומות האלה צריכים להיות פעילים 

שהמתקנים האלה נמצאים בכפר לטובת תושבי הכפר ולא משנה אם הם בצופים או משלמים לחוג במרכז 

 וייל או על מנוי במועדון הספורט.

 

 :עמירם אליאסף

 שחוג הפילאטיס הזה יהיה פתוח לכלל תושבי הכפר.ולפתור זאת על ידי כך שייאמר אני מציע לאשר את זה, 

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

אין בעיה מבחינת  יאז  -, בין אם זה חברי אגודהאם האגודה נותנת שירות חינם לכל תושבי הכפר ללא הבדל

 החוק.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נו מאשרים, בתנאי שזה יהיה פתוח לכלל תושבי הכפר. אנח

 

 החלטה

בתנאי שיהיו פתוחים לכלל תושבי  ,פה אחד לאגודת הספורט להעביר חוגי פילאטיס בבית עליזהמאשרים 

 הכפר בחינם2
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  525295ועד  9020290עדכון על פעילות המועצה לתקופה מיום 

 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

, 50:00בערך עד  91:00-עי מקיימים את המדורות, סיון אחראי על בית הספר. האירוע יהיה מביום רבי

 תחילה הצעירים ואחר כך המבוגרים יותר. משה נותן תמיכה לגני הילדים ליד מתחם הצופים.

 

ביום חמישי בבוקר אין לימודים במוסדות החינוך, אבל אני מארח את מנהלת הוועדה הארצית לתכנון 

 יה.ובני

 

 אני נמצא בכנס ראשי מועצות בירושלים.  95-90.5-ב

 

כל מנהלי המחלקות נצא לכנס של השקת האוטומציה החדשה. מאז שהעברנו את גרעין השליטה  91.5-ב

 לרווח תוך שנה. גם רמת השירות עלתה.  פרעון חדלון לחברה פרטית, החברה עברה ממצב של

 

ברלין. הנסיעה היא במימון ס ותערוכה של הערים החכמות בבלילה אטוס לברלין, ואשתתף בכנ 91.5-ב

י מאשר שהתמלאו כל התנאים הגזברית מאשרת שיש תקציב כדין לצורך הנסיעה, והיועץ המשפטהרשות. 

 כדין. 

 

 החלטה

  מועצה לתערוכה בברלין2ראש הגזברית המועצה מודיעה שיש תקציב כדין לצורך נסיעת 

 ל התנאים כדין לנסיעה, באישור המליאה2היועץ המשפטי מודיע שהתמלאו כ 

 

 .5.5.95-ועד ל 90.0.95מליאת המועצה רושמת בפניה את הדיווח על פעילות המועצה לתקופה מיום 

 

 שונות

 

 

 אניק זבליק:

פנה אלי תושב מרח' הזורע. בשביל החיטה יש תחנת טרנספורמציה, ומעבר לכביש יש עוד תט"ז והם רוצים 

 בדיקת קרינה2ם לדעת האם אנחנו עושי
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

אחד נמצא בכניסה לרח' הצבעוני והשני הוכנסו לקרקע כדי להפחית קרינה. שהורדו והיו שני שנאים תלויים 

 מכל מקום.מבתים ו בשביל החיטה. שניהם יותר רחוקים

 

 אניק זבליק:

 וקם בזורע?ויש עמוד חדש שה

 

 ר:"והי-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לא יהיה עמוד עם שנאים, ביטלנו הכול.

 

 אנחנו סיימנו את החובות שלנו בנושא החשמל לרוכשי הקרקעות במתחם בית הספר האמריקאי.

 

 עמירם אליאסף:

 האספלט? יסיימו עםמתי 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 לאחר שבזק יטמינו את התשתית שלהם בקרקע.

 

 אניק זבליק:

 יש צפי?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -ר אלוני דרו

 בחודש הקרוב.

 

 סיגל זוז:

לא יכול לעבור רכב הצלה ואי אפשר  פקק תנועה ברחוב הזורעאחד התושבים העיר על כך שבמידה ויש 

לעלות על המדרכה בגלל שעמודי התאורה הם בגבול המדרכה והכביש. אני מניחה שהייתה סיבה לכך שהם 

 את זה בנוגע לרחובות אחרים? הוצבו שם, האם לא כדאי לבדוק

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

בדקנו את התקנים של משרד התחבורה, לקחנו את החתכים המאפיינים ועשינו הכי טוב שאנחנו יכולים 

תקנים של משרד לעמוד במבחינת התחשבות בכל המאפיינים, כדי להתאים את זה לכפר שמריהו וגם 

 התחבורה.
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 סיגל זוז:

 הפרקטית אי אפשר לעקוף רכבים. ברמה

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נכון, אנחנו רוצים שיסעו לאט ולא יעקפו. אנחנו נתקין גם באמפרים.

 

 עמירם אליאסף:

. בכל המקומות בהן בדקתי אבני השפה לא חדות, יש להן אבני השפה חדות והן פוגעות בגלגליםדבר נוסף, 

דרכה וזה קשור לדברים של סיגל. אבני השפה תקניות, אבל אני חושב שבהמשך שיפוע ואפשר לעלות על המ

 כך שאפשר יהיה לעלות על המדרכה בעת הצורך., העבודות צריך לעשות אבני שפה כתומות

 

 איל זילברסון:

אם יעברו תושבים ויזדקקו למשאית הובלה היא שבעיה נוספת אני מסכים עם הדברים שאמרה סיגל. 

 הרחובות צרים. פשרות לעמוד.למשל, אין א

 

 :שי רז

 הדיון עקר כי הדברים כבר נעשו.

 

 :זוז סיגל

 אבל יש רחובות שעדיין לא שופצו.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

הקטע סגרנו את ואז הוא בא לכאן ותיאם את העניין הזה וכך , עם רהיטים משאית הביאאחד התושבים 

 והוא פרק את הציוד. בבוקר, 1-ל 0בין  שלו הרחובשל 

 

 סיגל זוז:

 בבוקר כדי להוביל דירה. 0אי אפשר להביא מובילים בשעה 

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 זה מה שקורה בתל אביב, ושם יש מאות דירות.

 

 עמירם אליאסף:

 מה את מציעה לעשות?
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 סיגל זוז:

 .לבתים אם אפשר להזיז את עמודי התאורה כך שיהיו צמודיםאני שואלת 

 

 סיון אבנרי:

 , והתשובה הייתה שאי אפשר.בהקשר של תנועה ומדרכה שאלתי את השאלה הזו בעבר

 

 סיגל זוז:

חושבת שאנחנו צריכים לבדוק את זה, במקום שהעמודים יעמדו בקצה המדרכה ויאירו נוכל להעמידם אני 

 צמוד לגדר והם יהיו  ארוכים יותר.

 

 :אליאסף עמירם

ערה של סיגל, בנוסף שהעמודים יהיו קטומים ושאפשר יהיה להגביהם. וגם אם התאורה אני מקבל את הה

 תהיה נמוכה יותר ברחוב, זה לא יהיה נורא.

 

 איל זילברסון:

 בבוקר? 5-את פינוי הזבל אפשר יהיה לעשות ב

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 בבוקר.  7אי אפשר לפני 

 

 איל זילברסון:

 ם רק על רחוב הזורע, אלא על כלל הכפר.אנחנו לא מסתכלי

 

 סיגל זוז:

 אי אפשר לשלוט על הזמן המדויק של פינוי האשפה.

 

 איל זילברסון:

 לפנות בוקר. 0-כשהייתי ילד המשאית הייתה עוברת ב

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 קיבלנו תלונות רבות על עבודות בשעות בוקר מוקדמות.
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 סיון אבנרי:

ולשאול האם עלה לדיון ציון פועלו  עניין עמרם אבנרי,ה להעלות נושא אחר. אני רוצה לבחון את אני רוצ

 של האיש הזה בצורה פורמלית?

 

 סיגל זוז:

 הוא קיבל פרסים ותעודות הוקרה.

 

 סיון אבנרי:

 מטעם המועצה?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן.

 

 שי רז:

 מספר דברים בעניין יחידת החילוץ.

 

היחידה , תרגיל מסכם של האנשים שנמצאים בקורס. אנחנו ניקח חצי מ91מחר בערב יתקיים תרגיל בבה"ד 

 עם ציוד ונעשה תרגיל לילה. 

 דבר נוסף, צריך לדבר על נערים מתנדבים.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 אנחנו לא יכולים לגייס אותם ליחידת החילוץ, אלא ליחידת המשמר האזרחי.

ומעלה שרוצים להתנדב, בית הספר בחוף השרון תומך בעניין. אנחנו נגייס אותם  91יש קבוצה של נערים בני 

 כמתנדבים למשמר האזרחי.

 

 :זבליק אניק

 שזה ייכנס למחויבות האישית שלהם.

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 תנדבים.פנינו לרכזת מחויבות אישית בחוף השרון, היא לא הצליחה לגייס מ

 

 זבליק: אניק

 , שמי שפונה אלינו כדי להתנדב, ההתנדבות תוכר לו.כוונתי הפוכה
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 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

מרשפון שמתנדב בלוגיסטיקה, זה עוזר לכולם וזה מצוין. בעתיד אם תהיה קבוצה גדולה  95יש היום נער בן 

מכשירי קשר וטלפונים. בקרוב נפרסם הודעה על יותר נוכל להכניס אותם למרכז כדי שיתפעלו מצלמות, 

 כך.

 

 שי רז:

 איך אתה רוצה לגייס את חמשת הנערים שכבר פנו?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 נגייס אותם דרך משמר הכפר.

 

 איל זילברסון:

 הם יהיו מתנדבי רשות או שהם מתגייסים למשמר האזרחי?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 טוח שלהם יהיה דרך המשמר האזרחי.הבי

 

 איל זילברסון:

 האם אנחנו כרשות יכולים לגייס אותם?

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 כן.

 

 עמירם אליאסף:

 יש תושבים שמבקשים שהאגודה החקלאית תניח זר בטקס יום הזיכרון2אני רוצה להעלות נושא אחר. 

 כדי לכבד אותם. באופן אישי אני חושב שכן צריך לתת להם,

 

 סיגל זוז:

 אני שמעתי ממספר תושבים שהנחת הזרים ארוכה מדי.

 

 עמירם אליאסף:

אפשר להעלות את אגודת ההצגה, ואני חושב שזה מסר יפה שמעודדים את המתנדבים, אפשר לקצר את 

 אגודת המים.גם את הספורט ו
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 אניק זבליק:

 חמד.חברים ואני מוצאת שזה נה עלאת הטכס  אני אוהבת

 

 ר:"היו-ראש המועצה -דרור אלוני 

 עוד זר אחד, ביחד עם החיילים. אפשר להוסיףאנחנו לא נבטל אותו 

  

 

 אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

 

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *

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

