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 פרוטוקול
 63 מישיבת מליאת מועצה מס'

 ישיבה מן המניין
 20:00, שעה 04.09.2018 – שלישיהתקיימה ביום ר שא

 כ"ד אלול תשע"ח
 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 

 : שוש בלורשמה  

 

  :השתתפו חברי המליאה

 

 דרור אלוני

 סיגל זוז

 יו"רה -ראש המועצה 

 סגנית ומ"מ ראש המועצה

  

 אניק זבליק

 אייל זילברסון

 חברת מועצה

 חבר מועצה

 סיון אבנרי

 כרמית נופך מוזס

 

  חבר מועצה

 מועצה תחבר

 

 נעדר:

 עמירם אליאסף

 

 משתתפים:

 יעל לוי

 מואס-אורלי כהן

 עו"ד דן שווץ

 לוי עו"ד שירי

 רו"ח אראל מידד

 

 תושבים:

 סרג' קורשיא

 אמירה ברוך

 

 

 מועצה חבר

 

 

 גזברית ומזכירת המועצה

 מהנדסת המועצה

 יועץ משפטי 

 יועצת משפטית

 רו"ח מבקר חיצוני
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 על סדר היום:

 

  '07.08.2018מיום  62אישור פרוטוקול מישיבה מס. 

  עדכון –הסכם עם חברה קדישא 

  עדכון –הסכם עם אגודת המים 

  עדכון -פתיחת שנת לימודים תשע"ט 

 2018ומינוי רו"ח חיצוני לשנת  2017דכון בדבר דוחות כספיים ע –בשרון  חינוך. 

  סדרת תעלת ניקוז במסגרת מתחם הנוריות.ה – 158חלקה  6665גוש 

 .עדכון מהנדסת המועצה 

 .עדכון גזברית המועצה על הערכות המועצה לבחירות 

  04.09.2018ועד  07.08.2018עדכון על פעילות המועצה מיום. 

 .שונות 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

סיון אבנרי יגיע  עקב נסיעה לחו"ל. שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. עמירם אליאסף לא יגיע לישיבה

 .איחור קלב

 

 

  07.08.2018מיום  62אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אישרנו את ישיבת ההזדהות, ולאחר מכן את  אישרנו את הפרוטוקול בשני שלבים. בשלב הראשון

 הערות קטנות. רהפרוטוקול המלא. אייל ואניק העירו מספ

 אני מבקש לאשר, יש מתנגדים?

 

 החלטה

 .07.08.2018מיום  62פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 

 

  עדכון –הסכם עם חברה קדישא 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הגענו לעמק השווה עם חברה קדישא. הוראות המועצה שתובאנה כזכור אישרנו עקרונית את ההסכם. כעת 

מנכ"ל של המשרד חיות העדכניות הן ההוראות בחוזר תקפות לגבי כללי הקבורה. ההנ תהיינהמעת לעת, 

חקלאי או מרחיב יותר מהוראות המועצה. אחת הבעיות על הפרק, האם אנחנו ישוב ר שאלשירותי דת, 

 עירוני מאחר ולכל אחד יש כללים אחרים, ואפשר לאמץ את אלה ואת אלה לפי הצורך.

 

 אניק זבליק:

 מה המשמעות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מי רשאי להיקבר.
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 אייל זילברסון:

בדקתי מה קורה בישובים אחרים, וראיתי שיש הסכמים מול בית הקברות. האם ההסכמים האלה לא 

 תקפים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

נכון. אני מציע להשאיר את זה פתוח, מכיוון שמדובר בשירות קהילתי עם רגישות מאוד גבוהה. במהלך 

שנותיי במועצה פתרנו הרבה מאוד סוגיות רגישות. כראש מועצה לקחתי על עצמי להיות מעורב בכל אירוע 

 בו אנשים הכי מתקשים לתפקד. מצב  מורכב. זה כזה, והצעתי את שירותיי בכל מקרה

ייקח את זה על עצמו, כי אנחנו קהילה לא גדולה ומוטב כראש המועצה אני מציע שגם מי שיחליף אותי 

 שיהיה כך. יחד עם זה, הקפדנו על קלה כחמורה בנושא הרישום והחוקיות.

ברה קדישא, שהוא נרחב חסר הוא אישורי הביטוח של חר שאהעברתי לכם את הנוסח הסופי, הפרט היחיד 

ריך להשלים את הפרטים הללו ואת החתימות, ואפשר להעביר את ההסכם צ₪. מיליון  4-ונותן כיסוי של כ

 לאישור משרד הפנים.

 

 עם חברת קדישא.מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון הסכם 

  נוסח הסופי של ההסכם יועבר לאישור משרד הפניםה -לאחר השלמת הפרטים החסרים 

 

 

  עדכון –הסכם עם אגודת המים 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ההסכם עם אגודת המים מתקדם יפה. 

 יו"ר חדש להנהלה, דוד פייטן. אגודת המים בחרה 

היה מתח גדול, וחלק מחברי ההנהלה הקודמת הודיעו שהם לא חוזרים להנהלה כיוון באסיפה הכללית 

זילברסון שהם חשים אי נוחות גדולה מההתנהלות. אני שמח שדוד פייטן לקח את התפקיד בכל זאת. אייל 

ואני קיימנו איתו פגישות, והרוח היא לאשר את ההסכם. לסוגיה של הפטור מחובת מיסוי, אנחנו רואים 

ת זה עין בעין, אם יחייבו אותם במיסוי גם על שירותי מים אז אין היגיון בהסכם הזה. אין ספק שיחייבו א

, שנמשך עד כהאותם במיסוי על שירותי ביוב כמקובל בכל האזורים. בעיניי לא הייתה הצדקה לעיכוב 

ם ואני מפרט את . כרגע אנחנו מסתכלים קדימה, ופרסמתי את הדברים גם בהודעה לתושבי10-למעלה מ

הדברים כאן, בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים. האחריות היא גם של המועצה וגם של אגודת 
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 2018-ב₪ מיליון  5למועצה לפחות  המים כלפי התושבים והישוב. בסיכומו של דבר, ההסכם אמור להזרים

 ₪.מיליון  7ובהמשך עוד 

 

 אניק זבליק:

 תקף? 2007-ההסכם מ

 

 ראש המועצה: -י דרור אלונ

אנחנו קיימנו את החלק שלנו, שזו ההרשאה לספק מים לאגודת המים. ההסכם החדש יבטל אותו, אבל גם 

יהיה כפוף לאישור הרגולטור. רשות המים והביוב הולכים למהלך של צמצום התאגידים, ואנחנו נמצאים 

 בנקודה מסוכנת, בגלל התנהלות של אדם אחד באגודת המים.

 

 יק:אניק זבל

 שמעתי שיש כוונה לבטל תאגידים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מרכז השלטון המקומי בעד ביטול חובת התיאגוד, ורשות המים והביוב עם משרד האוצר, רוצים שבכל 

בעלי תאגידי מים. בשלטון המקומי חוששים מהפיכת מקורות ותאגידי המים לתאגידים  3-5הארץ יהיו 

חשמל, שנהיה תלויים בהם ולא נוכל לפתור בעיות. גם היום כאשר מהנדסת המועצה או כמו חברת מונופול 

עם  עשוי להיותמנהל האחזקה רוצה להזיז עמוד של בזק שעומד לקרוס, זה לוקח חצי שנה. זה גם מה ש

 תאגידי המים.

 

 אניק זבליק:

 במידה ויהיו שינויים, נקבל את הטיוטה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דאי, אנחנו צריכים לאשר את זה.בוו

 

 מליאת המועצה רושמת בפניה עדכון ודווח בנושא הסכם עם אגודת המים.
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  2018ומינוי רו"ח חיצוני לשנת  2017עדכון בדבר דוחות כספיים  –חינוך בשרון 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

. הדוחות הוצגו 2017כספיים לשנת אראל מידד הוא רו"ח של המועצה ושל חינוך בשרון, והכין דו"חות 

אסיפה הכללית, שהיא המועצה חייבים להיות מוצגים לעל פי החוק  ואושרו. לדירקטוריון חינוך בשרון

 .2018-המקומית כפר שמריהו. האסיפה הכללית אמורים לבחור רו"ח ל

 עיקרי הדוחות.הדוחות אושרו ע"י הדירקטוריון, קיבלתם אותם בדואר האלקטרוני. בבקשה אראל, 

 

 ח אראל מידד:"רו

חוות הדעת שלנו לדו"ח הזה היא חוות דעת חלקה, כלומר הדוחות משקפים באופן נאות את פעילות החברה 

, ואת תוצאות פעולותיה לאותן שנים. החברה בשנה הזו, בניגוד לשנה 31.12.2017ומצבה הכספי ליום 

למעשה מגרעון מצטבר שהיה בסוף ₪.  370,000 הקודמת שהסתיימה בגרעון, השנה הסתיימה בעודף של

סכם בין המועצה השנים נעשה  5-. לפני כ2017ף שנת בסו₪  70,000-לעודף של כ₪,  300,000של  2016שנת 

 ₪. 100,000-לבין החברה, והמועצה העבירה בכל שנה כ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יוון שלא נעשו הפרשות לפיצויים.היו חובות אקטואריים לעובדים שלא קיבלו פיצויים, כ

 

 אייל זילברסון:

 זה הסתיים?

 

 ח אראל מידד:"רו

 ₪. 70,000הועבר התשלום האחרון והחברה מאוזנת, עם עודף מצטבר קטן של  2017-כן, ב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש שאלות על הדוחות?

, ואני 2018ידד לבצע את הביקורת על תודה רבה למי שעבד על הדוחות. אני מבקש למנות את רו"ח אראל מ

 .2019אבקש מראש המועצה שייבחר לקיים ישיבה ולמנות רו"ח מבקר לשנת 

 יש מתנגדים?
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 החלטה

 .2018מינויו של רו"ח אראל מידד לביצוע ביקורת על דוחות חינוך בשרון לשנת פה אחד את מאשרים 

  2019מבקר לשנת ראש המועצה שייבחר יידרש לקיים ישיבה ולמנות רו"ח. 

 

 כפי שהוצגו. 2017המליאה רושמת בפניה את הדוחות הכספיים לשנת 

 

 

 

  עדכון -פתיחת שנת לימודים תשע"ט 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ר שא , שרון שביט,שנת הלימודים נפתחה כסדרה. בגני הילדים נעשתה עבודה יוצאת מן הכלל ע"י אב הבית

 הקבלן וביצע עבודות בעצמו, וגני הילדים נראים כמו בשנה הראשונה שלהם.חסך הרבה כסף מעבודות 

ליוותה אותו בתחום העבודות הגדולות יותר וביקורות הבטיחות. הבניין עבר את  ,אורלימהנדסת המועצה, 

 כל ההכשרות הנדרשות. הצוות עבר קורס ריענון עזרה ראשונה לקראת פתיחת שנת הלימודים.

 ילדים.  26ילדים, גן גפן  27ילדים, גן תאנה  27גן רימון מונה 

חודשיים, והיא בקשר עם הגננת המחליפה. אני  בתגן גפן נפתח עם גננת מחליפה כי אפרת בחופשת מחלה 

 פגשתי את הגננת המחליפה, שוחחנו. למרות שהיא מחליפה הגן נפתח כסדרו.

ילדים מהרצליה,  6, ובגן תאנה יש שאינם תושבים ילדיםאני מזכיר שהחלטת המועצה הייתה שלא לקבל 

וזהו שנתון קטן במיוחד. קלטנו אותו מראש, לא כל הילדים שהגיעו מהרצליה המשיכו. אחת המשפחות 

פנתה ללשכות של שרים ומופעל עלינו לחץ, ואני העברתי את הנושא למשרד החינוך. הם אלו שאחראיים על 

 ות שותפים לכך.גנים ממלכתיים, וצריכים להי

 

 אניק זבליק:

 הלחץ הוא להיכנס לגן פה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן, להמשיך לשנה שלישית, אבל הם לא נרשמו במועד.

עצה צריכה לשלם ילדים המו 32-אני מזכיר שמספרי הילדים יכניסו את הגנים לתפעול גרעוני, מתחת ל

 הרבה כסף על כל ילד.
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 אניק זבליק:

 הילדים הן הכמויות הנכונות מבחינה פדגוגית.כמויות 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 -. גננת שנייה בגן טרום חובה וטרום35זה נכון, אני רק מזכיר שמשרד החינוך קבע שמספר הילדים בגן הוא 

 ילדים, ופחות מזה המועצה נושאת בחלק משכר הגננת ושכר הסייעות. 32-טרום חובה הוא מ

 

 אניק זבליק:

 זה גם נדון באופן מעמיק בוועדת החינוך.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בוודאי, אני רק מזכיר שיש לכך מחיר כלכלי.

גם על גני הילדים אתי ענבר, האחראית  אזור הפיקוח שלהמפקחת של משרד החינוך התחלפה, והצטרפנו ל

הצוות ויש עבודה טובה. היועצת חוף השרון. פגשנו אותה מספר פעמים, שוחחנו איתה, היא מכירה את ב

נשארה הילה מויאל, כאשר אין תקן יועצות בגני ילדים, ומשרד החינוך הקצה למרחב שלנו יועצת. היא 

 מקסימה ועוזרת מאוד לצוות.

 נסיים לממן את הקמת שלושת הגנים הנוספים ע"י התשואה מההשכרה.  2019לדעתי בסוף 

 רים.צהרון גני הילדים מופעל ע"י חברת אתג

ישנה סוגיה של סייעת שלישית. חברת אתגרים היא הזכיין שמפעיל הצהרון עם גננת וסייעת כמו בצהרון 

שהתקן מחייב. לפי המודל הכלכלי הרווח שלהם קטן מאוד. ההורים מבקשים סייעת שלישית, כאשר בשנה 

נו להיכנס להוצאות לשנה. בגלל שהלכנו לשנת בחירות ולא רצי₪  70,000-שעברה מימנו והעלות היא כ

כספיות נוספות, לא שיבצנו סייעת שלישית. אני חושב שזה נכון להכניס לצהרון סייעת שלישית לאחר 

. 2018החגים, כיוון שכרגע ממילא לא כל הילדים מגיעים לצהרון, וזה יהיה רק שלושה חודשים מתוך שנת 

 אני אשמח לשמוע את דעתכם.

 

 אניק זבליק:

 ן לילד?מהי העלות של הצהרו

 

 גזברית: -יעל לוי

 לחודש.₪  935המחיר המקסימלי לפי משרד החינוך הוא 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הפעלת צהרונים, עיריית הרצליה מממנת סייעת שנייה. שם יש מסה ל₪ מיליון  3-עיריית רמת גן הוסיפה כ

אין, ואנחנו תמיד במצב של מספרים גדולה ואפשר להעביר כספים, יש גם גני יום לימודים ארוך. אצלנו 

 קטנים.

 

 אניק זבליק:

 אין לנו ברירה, אנחנו כפר קטן עם בי"ס אחד, גן אחד וצהרון אחד. זו השקעה שאנחנו חייבים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 צריך לזכור שהתקציב מוגבל, וטענתם שיש סעיפים שבהם יש בזבוז כסף.

 

 כרמית נופך מוזס:

ילדים, מספיק שסייעת אחת צריכה ללכת לסייע  29הילדים, בגלל שזה תלת גילאי ורשומים  בסעיף הזה של

 לילד בשירותים, אז מבחינתי כבר אין מספיק פיקוח.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

המצב בצהרון הוא הרבה יותר קריטי, משום שהילדים מגיעים כבר עייפים לארוחת הצהריים שצריך 

 ילדים ואסור יותר מזה. 35-תלת גילאי. בשנה שעברה הגענו ל להגיש, והצהרון הוא

 

 כרמית נופך מוזס:

 .29-סביר שיהיו עוד ילדים שיצטרפו מעבר ל

 

 אניק זבליק:

 אני לא חושבת שיש פה התנגדות למימון הסייעת.

 

 כרמית נופך מוזס:

 חודשים בשנה. 12צריך לבדוק את זה, כי החישוב הוא לפי 

 

 ש המועצה:רא -דרור אלוני 

ת ביום, למשך שעות נוספו 3-מדובר על סייעת שהיא עובדת המועצה, שמרחיבה את היקף הפעילות שלה ב

 ₪. 70,000-ימים בשבוע. בשנה שעברה העלות הייתה כ 5

 

 אניק זבליק:

 הסייעת היא מישהי שהם מכירים כבר מהגן?

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   63מליאה שלא מן המנ
  4.9.2018מיום תאריך  

 
 

 
 48 מתוך 10 עמוד

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

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היא סייעת בגן גפן.

 

 אניק זבליק:

 יש לזה ערך מוסף, שהיא מכירה את הילדים.

 

 כרמית נופך מוזס:

 אני באופן חד משמעי בעד.

 

 אניק זבליק:

 גם אני.

 

 אייל זילברסון:

אני חושב שכפר שמריהו הוא קהילה, והדגש העיקרי הוא החינוך וצריך לעשות הכול כדי שהחינוך יהיה 

 רים, וטוב שנשקיע בחינוך.טוב. אנחנו לא מסבסדים דברים שמסבסדים במקומות אח

ן. המועצה הבאה תהיה מצד שני, קצת קשה לי כל פעם לסבסד עוד סייעת ולהפחית את כמות הילדים בג

 לעשות סדר, כדי שלא תהיה החלטה מעכשיו לעכשיו. אלא שתהיה מדיניות רב שנתית.חייבת 

אני חושב שאפשר היה לקחת דבר נוסף, המועצה פחות נעזרת במחויבות האישית של תלמידי התיכון. 

 תלמידים ותלמידות שיבואו לעזור בגן.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אלו שעות שבהן התיכוניסטים לומדים.

 

 גזברית: -יעל לוי

 גם איך הם יגיעו מחוף השרון?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בנות שירות לאומי. בעדואני לא 

 

 סיגל זוז:

 אייל. בדבריו שלאני מסכימה עם החלקים הראשונים 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .2019-, ולהכניס את זה כסעיף לדיון ב2018לשנת ₪  20,000אני מציע שנבקש מהגזברית למצוא 
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 אניק זבליק:

 .2019-ולתקצב את זה ל

 

 גזברית: -יעל לוי

 אם אתה רוצה להעביר להם את הכספים כמועצה.חינוך בשרון היא לא חברה שמתנהלת כמו המועצה, אלא 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עביר תוספת מתקציב החינוך.נ -לראות אם יש עודף בגני הילדים ולהשתמש בו, ואם אין עודף

 

 גזברית: -יעל לוי

. כמו . חינוך בשרון זה לא כמו תקציב המועצה שחייב להיות מאוזן, זו חברה2018-בגני הילדים יש עודף ב

 אז אפשר להשתמש בכסף הזה למשל.₪  70,000שהיה גרעון מצטבר והיום יש עודף של 

 

 החלטה

חינוך העודף באשר יילקחו מכספי ₪  20,000אחד מימון של סייעת שלישית לצהרון בסך של פה מאשרים 

 בשרון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אדם וסביבה, בעיקר מרשפון. בי"ס ל נרשמור שאם לדיי 18-ילדים, יש כ 352בביה"ס רשומים 

 כיתות.  13-כיתות ולאחר מכן עדכנו ל 14נערכנו לפתוח 

 תלמידים והיה יוצא מן הכלל. 60הגיעו לכיתה א' 

שלושת המבנים היבילים נמצאים במקומם, אבל הם עדיין לא מזוודים והאזור מבודד. אני מקווה שעד סוף 

 סוכות העבודות יסתיימו.חג ה

 הועבר למשרד החינוך.דיווח הבטיחות של ביה"ס הושלמו ובדיקות 

 

 אניק זבליק:

 מתי עובדים על המבנים היבילים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בעיקר אחה"צ.

תלמידים, לשמחתי מחציתם לומדים בחוף השרון. האמון בבית  200 יסודי יש לנו-בחינוך העלממשיך: 

 החינוך המשותף גדל.

לחוף השרון, יוזמה של יעל לוי, ואני מקווה שהיא תחסוך הרבה מאוד ועצמאית חדשה  יש תוכנית היסעים

 כסף.
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מהתלמידים  30%-בכל המפגשים עם חוף השרון, הייתה לנו תחושה שהחיובים לא הגיוניים, כיוון שבפועל כ

 . , ואנחנו שילמנו על זהם אחריםשלנו לא נוסעים בהסעה. הסתבר שהאוטובוס שלנו אסף את ילדי

 

 גזברית: -יעל לוי

שימוש בהסעות, והפידבק שאנחנו מקבלים מהילדים זה שהם מרוצים מכך, גם  100%המטרה שכן יהיה 

 , ועדיין זה יהיה יותר זול.100%-שעות האיסוף נוחות להם. אני מקווה שנגיע ל

 

 פתיחת שנת לימודים תשע"טמליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בנושא 

 

 

  הסדרת תעלת ניקוז במסגרת מתחם הנוריות – 158חלקה  6665גוש 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .אצלנועוסקת בעיקר בנושא ההנדסה, והיא נהייתה בת בית לוי, יועצת משפטית ה שיריעו"ד נמצאת איתנו 

תוכנית הנוריות התייחסה לכל המתחם כמתחם אחד. כל החלקות בבעלות פרטית, למעט תעלת ניקוז 

בחלקה עוברת דרך חלקות. יצרנו תוכנית ניקוז חדשה וגם חלקות ר שאבבעלות רשות מקרקעי ישראל, 

ות, חדשות, שנגזרות ממבנה הרחובות החדשים. נוצר מצב שבו התוכנית שלנו מבקשת להעניק יותר זכוי

אבל לא ניתן לממש אותן בגלל התעלה. בעלי החלקה רוצים לקדם את התוכנית בתמיכת המועצה, הבעיה 

 שתוכנית הניקוז החדשה עדיין לא פעילה. לא ניתן לבטל את התעלה הקיימת עד שנקים תעלה חדשה.

ה, שהתעלה אנחנו רוצים לעזור לקדם את התוכנית במקביל, אבל ליצור תנאי מוחלט ובלתי ניתן להפר

 הקיימת לא תבוטל בטרם מהנדס המועצה יודיע שפתרון הניקוז החדש כשיר ומבצעי.

 

 אייל זילברסון:

 התעלה הזו שייכת במקור לבעלים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אנחנו לא יודעים מה היה בעבר, התעלה עוברת על תוואי היסטורי. אם נסכים, המנהל יעביר את החלק 

 שרד הפנים כמובן.הזה, באישור מ

 

 אייל זילברסון:

 צריך לראות איך מקדמים את זה מהר.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 קידום התוכנית אורכת כשנתיים.

 

 אניק זבליק:

 אתה יוצר הפרדה בין הזכות הקניינית לבין השימוש הפרקטי.

 

 אייל זילברסון:

 מה לגבי השטח שעובר בחלקות האחרות?

 

 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

 , ואנחנו נתמוך.דומה ניידע את בעלי החלקות שהם יכולים להגיש תוכנית

 

 כרמית נופך מוזס:

 למעשה עד שלא יניחו את התשתיות, הם לא יוכלו לממש את הזכויות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

. אגב, תחתה עובר הצינור, לא ניתן לבטל את התעלה הקיימתר משאעד שהמועצה לא תסלול את הדרך 

 .2התעלה הזו סופגת את רוב המים היום, במקום לשפוך אותם לכביש 

 

 כרמית נופך מוזס:

 יש כרגע איזושהי בעייתיות מול התושבים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא, אנחנו נענים לפניה שלהם.

 

 

  עדכון מהנדסת המועצה

 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

תשתית הניקוז מכוח תוכנית הנוריות לא תפעל במלואה, ולא נוודא את כל עוד  -תוספת לנושא הקודם

תקינותה, יהיה צורך בתעלה הקיימת ולא נוכל לוותר עליה בשלב הזה. שירי ואני ישבנו על נוסח לאישורכם, 

והכנסנו סעיפים שמגנים על המועצה ומוודאים שכל הסכנות שעלולות להיות בגין קידום ואישור התוכנית 
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פעלת מערכת הניקוז. אנחנו לא רוצים שיהיה מצב של תוכנית מאושרת שלא ניתן לממש, ובגין כך לפני ה

אותה משפחה יכולה לתבוע את הרשות על כך שאין הפעלה של התשתית. לכן עם כל הרצון לעזור לתושבים, 

 אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל מערך הסיכונים שהמועצה חשופה להם.

 

 ד שירי:"עו

ם כדי למנוע בנייה מוקדמת או ביצוע פעולות בתעלה, עוד לפני שהתקבל האישור שהמערכת החדשה זה ג

 פועלת כנדרש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אנחנו נצביע על ההצעה הזו, ולאחר מכן זה יעבור למשרד הפנים ומנהל מקרקעי ישראל.

 

 ד שירי:"עו

ופעילה. התוכנית המאושרת של מתחם הנוריות מס' ה.ר. ישנה תעלת ניקוז פתוחה  6665בגוש  158"בחלקה 

. יחד עם זאת, טרם 6665בגוש  158אינה עוברת בחלקה ר שאהסדירה בין היתר תשתית ניקוז חדשה,  2014

 הושלמה הקמתה של מערכת הניקוז החדשה. 

הואיל והמועצה התבקשה לקבל החלטה בגין המקרקעין דלעיל, המליאה מבהירה כדלקמן: רק לאחר 

, ולאחר קבלת אישורם של יועץ 2014השלמת הקמתה של מערכת הניקוז החדשה מכוח תוכנית ה.ר. 

התשתיות של המועצה ומהנדסת המועצה, לכך שתשתית הניקוז החדשה הוקמה במלואה ופועלת באופן 

 . 6665בגוש  158שימוש בתעלת הניקוז הקיימת בחלקה שינוי בלא ייעשה תקין, 

נדרשת לכלול הוראות המתנות ביצוע כל עבודה  6665בגוש  158לפיכך כל תוכנית אשר תחול על חלקה 

תר, בקבלת האישור האמור ממהנדסת במקרקעין, בין עבודה הטעונה היתר ובין עבודה הפטורה מהי

ים למתן היתר, והן בסעיף השלביות. בנוסף, המליאה מבקשת לקבל מבעלי הן בסעיף התנא המועצה

, כתב התחייבות חתום 6665בגוש  158הזכויות במקרקעין הסמוכים, שייכללו בתוכנית אשר תחול על חלקה 

במצבה הנוכחי,  6665בגוש  158ומאומת שלפיו הם מתחייבים להשאיר את תעלת הניקוז הקיימת בחלקה 

שור מהנדסת כל פעולה, בין פעולה טעונת היתר ובין פעולה פטורה מהיתר, עד לקבלת איולא לבצע בה 

 הוקמה במלואה ופועלת באופן תקין 2014לכך שתשתית הניקוז החדשה מכוח תוכנית ה.ר.  המועצה

 ".ולמועצה אין התנגדות לביטול התעלה למטרת ניקוז

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש שאלות?

 

 זילברסון:אייל 

 אם מדובר פה במגרש של צד ג', למה אנחנו צריכים להתחייב למשהו?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

התוכנית הכללית שלנו מייעדת את התעלה הזו לביטול והפיכתה למגורים. אבל מאחר והתוכנית לא כללה 

לשלב השני לאחר  את מרכיב האיחוד והחלוקה, בכוונה כדי לא לעכב את התהליך, השארנו את התעלה

אישור התוכנית הכללית. בדיון בוועדה המחוזית הודענו לבעלי החלקות, שנתמוך בתהליך ההסדרה כאשר 

זה יובא לפתחנו. לכן אני מציע שנקבל החלטה לאשר את הנוסח כפי שהוצג על ידי המהנדסת והיועצת 

הדרומית כאשר הן יגישו תוכניות המשפטית, ולקבל החלטה עקרונית שננהג במידה שווה לחלקות הצפונית ו

 דומות.

 

 אייל זילברסון:

זה מקובל. אני כן רוצה לעזור לבעלי החלקות, כדי שיוכלו להשתמש בשטח. אבל הם צריכים להגיע להסכמה 

 עם מקרקעי ישראל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מבקש את אישורנו, ואנחנו מתכנסים כדי לאשר את ההסכמה שלנו לכך. רמ"י

 

 אייל זילברסון:

 כלומר שיש ביניהם משא ומתן?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כמובן.

 

 אניק זבליק:

 אנחנו לא מתעסקים בקניין אלא בתכנון.

 

 ד שירי:"עו

החלק של התעלה שייך למדינת ישראל, והמליאה פה בוודאי לא תחליט מבחינה קניינית למי זה יעבור. אלא 

 צורך בתעלה או לא.היא רק מחליטה האם יש עכשיו 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 :אני מבקש לאשר שני דברים

 לאשר את נוסח ההצעה כפי שהוצג ע"י מהנדסת המועצה והיועצת המשפטית.  - האחד

 להחיל את ההחלטה הזו גם על החלקות מצפון ומדרום.  - השני

 באין מתנגדים מאשרים את שתי ההחלטות.

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   63מליאה שלא מן המנ
  4.9.2018מיום תאריך  

 
 

 
 48 מתוך 16 עמוד

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

 

 החלטה

 ע"י מהנדסת המועצה והיועצת המשפטית.  האת נוסח ההצעה כפי שהוצג מאשריםא.  

 ., בהן עוברת התעלהגם על החלקות מצפון ומדרום ההחלטה תחולב.  

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 לגבי מתחם הנוריות, אנחנו ממשיכים עם הליך הרישום והתכנון לביצוע, בהמשך אני אציג את הדברים.

עד שבו עובדי , מו10.10.18-הדיון בעתירה נדחה, המועד לדיון במקור היה ב. זכוביצקיעדכון לגבי עתירת 

המועצה עתידים להיות בהשתלמות. מועד הגשת המענה לעתירה נגזר ממועד הדיון,  וכיוון שממילא 

נתבקשנו לדחות את מועד הדיון, ומן הראוי שתוכן המענה לעתירה ייקבע על ידי חברי המליאה הבאה 

חרו בבחירות הקרובות. המועצה ביקשה מבית המשפט לדחות את מועד הדיון בהסכמת העותרים, כך שייב

 שהמליאה החדשה שתיבחר תוכל להחליט לגבי המענה שיוגש בעתיד.

ל השקד אצל למתחם שבי 77-78ישיבת מכינה בנושא סעיפים בוועדה המחוזית ת"א התקיימה  13.08.18-ב

ית קובעת את גבול ההתייחסות ומצהירה על כוונתה של המועצה לקדם את יו"ר הוועדה המחוזית. התוכנ

התוכנית, וקובעת גם סעיפים מגבילים להוצאת היתרי בנייה. בדיון שהתקיים הצגנו את התהוות התוכנית, 

שת החלופות אינן כוללות מבחינתה שלו -את שלושת החלופות והסייגים. התייחסות יו"ר הוועדה המחוזית

שביל השקד, ולא מייצרות תכנון המשכי של הגריד העירוני בין צפון לדרום ומזרח למערב. את הסדרת 

שביל השקד וחציית הכביש להרצליה, ואת  הוא העברת 77-78מבחינת יו"ר הוועדה התנאי לקידום 

 המשכיותו של רחוב הוורדים לתנועת רכבים שחוצה את המתחם.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הוורדים. כבר לפני שנה הודעתי רחוב מתחם המסילה, וחיבור של רחוב הזמר העברי בור מדובר על חיב

שנמשוך את התוכנית במידה ויחברו אותנו לבצע את החיבור של הזמר העברי לכפר שמריהו. מבחינתנו זו 

יהו קטסטרופה תחבורתית. פניתי ליו"ר הוועדה כדי לברר את הסוגיה, ויש לה אג'נדה של ציפוף כפר שמר

 הרצליה על חשבון כפר שמריהו.ל ומתן פתרונות תחבורתיים

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 הרצליה נכחה בדיון ותמכה בזה כמובן.

 

 אייל זילברסון:

 אמרו שאי אפשר להרחיב את הזמר העברי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שהוצגה בזמנו על ידי מחלקת הנדסה אי אפשר לבצע את זה, אבל זה לא משנה אם יש תוכנית. הדרך כפי 

מטרים. יו"ר הוועדה הציעה להרוס מבנה ישן של תושב,  3-משוקעת בל הרצליה, עוברת דרך חניה פרטית ש
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כדי לקדם את החיבור. אני הודעתי שמבחינתנו זה לא יעבור, והיא אמרה 'אז אל תגישו תוכנית'. בעיניי 

וונת המתכנן, ועוד לא דיברנו איך מתכננים. היא לא יכולה זה כ 77-האמירה שלה היא לא חוקית, משום ש

 מגדיר אזור לתכנון. 77-, מאחר ו78, אולי אפשר לשנות את המגבלות של 77-78למנוע מאיתנו להגיש 

פנה ר שאקיבלנו החלטה שלא אנחנו נגיש את התוכנית אלא המועצה הבאה, ובניגוד לדברים של ירון נאור 

, המועצה לא הגישה תוכנית אלא את ראשות המועצהאל המועמדים לועורך דינו באמצעות לחברי המועצה 

, ולהגיש 77ה להגיש תוכנית. אני חושב שאנחנו צריכים להתעקש להגיש , שהם כוונ77-78סעיפים הודעה לפי 

 למועצה הנבחרת הצעה, שתחליט האם היא רוצה לחבר את הזמר העברי למעפילים או לא.

דרך, כי היום החלקה המזרחית קיבלה היתר לשני בתים, תחת התחייבות שלנו היש חובה להסדיר את 

 להסדרה זמנית של הדרך בשימוש חורג. אבל כרגע לא ניתן לאשר היתרי בנייה כי אין דרך.

 מחלקת הנדסה תחליט להכין תוכנית לדרך בלבד, ללא תוספת זכויות בנייה.

 

 אניק זבליק:

 זה גם שינוי תב"ע?

 

 ראש המועצה: - דרור אלוני

 זה תב"ע, לא שינוי תב"ע.

 

 אניק זבליק:

 זה בסמכות מקומית?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני לא יודע, יכול להיות.

 

 אניק זבליק:

 נשמע לי שיש פה החלטה על רקע אישי.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

רחוב המסילה למתחם לחבר את יש פה רצון להכניס אותנו למרקם העירוני של גוש דן. מבחינתי אסור 

מעפילים, זו תהיה קטסטרופה תחבורתית איומה. אני יודע שמחלקת ההנדסה של הרצליה לוחצת בכיוון. ה

 היתרון הנוסף להכרעה אחרי הבחירות, שאולי גם שם יהיו שינויים.

 

 כרמית נופך מוזס:

 ., ההתניה של הדרך77שר מגישים את כא
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .77-אלו שני דברים שונים. צריך לחשוב אולי להגיש דרך בסמכות מקומית בלי קשר ל

מתערבת יותר מדי בהחלטות של המועצה המקומית, מבלי המחוזית אני אומר שוב לפרוטוקול, הוועדה 

 שהם בכלל היו בכפר שמריהו. המועצה הבאה תצטרך להמשיך ולהילחם.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

כים לבדוק באיזו סמכות תוכנית הדרך, כי לא בטוח שזה בסמכות וועדה מקומית. צריך לקחת אנחנו צרי

בחשבון שדרך כתיקונה לא יכולה להיות שישה מטר, ואם יש הפקעה שאין בגינה זכויות בנייה אנחנו 

 מייצרים תוכנית פוגענית.

שת הוועדה המקומית הרצליה דבר חשוב שאנחנו עושים עכשיו לגבי רישוי הבנייה, אנחנו מגישים לבק

שימוש חורג לדרך לשלוש השנים הקרובות, שהמטרוקה תהפוך לדרך. כך שבזמן שהמועצה הבאה תחליט 

כיצד לפעול, כרגע לא נפגע בזכויות מוקנות של תושבים להיכנס לביתם דרך שביל השקד, שמבחינתי זה 

 הנושא הכי אקוטי.

 

 סיון אבנרי:

 , לגבי הגשת היתרים?מה משמעות הזמניות של הדרך

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה יאפשר להגיש בקשות להיתר.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

שימוש חורג לדרך יכול לתת אך ורק לתוואי הקיים. שינוי השימוש החורג עצמו הוא ממטרוקה לדרך, אבל 

רק מקבע את המצב הקיים  לשישה מטרים. כלומר לא ניתן להרחיב את המדרכה, לעשות חניות וכו', זה

לצורך כניסה למבנים, בהתאם לזכויות מוקנות. ההתייחסות של יו"ר הוועדה המחוזית הוא לא רק נושא 

ף ס, זה תנאי 77-78הדרכים, אלא מבחינתה זה מהווה תנאי להמלצת הוועדה המחוזית לקידום של פרסום 

כך שאם לא נצליח לקדם את התוכנית בשנה מבחינתה. יו"ר הוועדה תמליץ על כך לתקופה של שנה בלבד, 

 הזו לא תהיה תוכנית.

 

 סיגל זוז:

 השימוש החריג בשקד יהיה רק לשנה?
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 מהנדסת: -מואס-אורלי כהן

עדה המחוזית אומרת בצורה חד משמעית שהיא מאפשרת את התנאים , יו"ר הוו77-78אני מדברת על 

אחת בלבד. המשמעות היא שהצהרנו שאנחנו האלה, בהנחה שנעמוד בתנאים שלהם, וזה יינתן לשנה 

 מכינים תוכנית, ולאחר שנה אחת כבר צריך להגיש את התוכנית.

דבר שלישי, יו"ר הוועדה מציינת שבמידה ונעמוד בתנאים הללו היא תכניס את הנושא לדיון במליאת חודש 

 אוקטובר.

בזכויות המוקנות של התושבים. במקביל בצד הדברים אנחנו מכינים את השימוש החורג בדרך כדי לא לפגוע 

 אנחנו מעלים את זה לדיון, כדי להציף את תנאי הסף שמבחינתנו יכול להפיל את התוכנית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

. אם הוועדה המחוזית תתעקש להכניס 77אנחנו צריכים להחליט שמהנדסת המועצה תמשיך לקדם את 

תיים, אני מציע לקבל כאן החלטה למשוך את התוכנית ולא להמשיך לסעיפים הללו את השינויים התחבור

 לקדם אותה.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 היא אומרת שמלכתחילה לא נגיש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מגדיר את מתאר התוכנית ולא את התוכנית עצמה. 77אין לה זכות להגיד את זה, היא חרגה מסמכותה. 

 

 ד שירי:"עו

שזו החלטה חריגה וקצת התערבות בעניין התכנוני, אבל צריך להבין גם את הנסיבות והמצב בו אנחנו נכון 

ו על עניין הדרכים, בסופו של דבר הם מאשרים את התוכנית. ולא יתעקש 77-78נמצאים. גם אם נעבור את 

 הנושא הזה יעלה שוב כתנאי להפקדה, או שהתוכנית לא תאושר, או תאושר תחת תנאים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אם אני אצליח לשכנע אותם שלא קיימת סבירות לחבר את הזמר העברי למעפילים, והמועצה המקומית 

 לא תוכל לשאת בעלות הפקעת ושיקום הבתים. זה דורש את תקציב מחלקת הנדסה לשנתיים.

 

 סיגל זוז:

 מה יקרה בעוד שלוש שנים אם לא יאשרו את התוכנית? 

 

 מהנדסת: -מואס-הןאורלי כ

 אף אחד לא מחייב שוועדה מקומית תאשר את זה, ולא בהכרח יאשרו לשלוש שנים.
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 אניק זבליק:

 שנים? 10-יכולים לאשר את זה ל

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 לא, שימוש חורג זה מוגבל מאוד.

 

 סיגל זוז:

 אני מנסה להבין מה יקרה לאחר מכן.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 נצטרך לעשות הליך של הפקעת הקרקע מול מדינת ישראל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ו סמטה, מבלי להוסיף זמטרים כי  12-משרד התחבורה יכול לדרוש להפקיע את הדרך ולהרחיב אותה לנציג 

 זכויות בנייה. אין אפשרות לעמוד בזה.

 

 אניק זבליק:

השביל כדרך, לא כביש. צריך לפעול כאן בחוכמה,  תקוו? לשמר א-אין דרך חוקית לשמר את הסטטוס

להסתכל על האינטרס של התושבים שיוכלו לממש את הזכויות שלהם. אני לא רוצה שנעורר בעיות בעתיד, 

 כך שננסה להגיש תוכניות והן יידחו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ת שביל השקד, תחת האפשרויות מה שאמרת מקובל עלינו. מהנדסת המועצה צריכה למצוא דרך להסדיר א

השונות. הפקעה של הדרך ללא הוספת זכויות עולה הרבה כסף, ויהיה קשה מאוד להתנהל מול התושבים. 

, ולהעביר 77זה עניין מורכב, ואני חושב שצריך לעשות את זה בשני שלבים. בשלב הראשון להגיש את 

את חברי הוועדה שיאפשרו לנו להכין תוכנית למועצה הבאה המלצות. כאשר זה יעלה לדיון נצטרך לשכנע 

ולדון בה בבוא העת. המועצה הבאה תוכל לעסוק בכך ואולי להביא חוות דעת מקצועיות ששוללות את 

 דעתה של יו"ר הוועדה.

 

 אייל זילברסון:

 ?77-78למה דחוף להגיש עכשיו את 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כי זה לוקח זמן.
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 אייל זילברסון:

 או לא. 77-78מציע שיכינו את הכול, והמועצה הבאה יחליטו אם להגיש את  אני

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הם יצטרכו לעבור שוב דרך הוועדה המקומית.

 

 אייל זילברסון:

עדיף להתעכב עם זה, ולא לעשות צעד שאחר כך נתחרט עליו. הרי יש חשש מהתחבורה החדשה שתיכנס 

המעבר בהרצליה וגם המעבר בכפר שמריהו יעבוד, יראו שאין עומסי תנועה ברחוב דרך נורדאו, יפתחו את 

 לושה.ש -המסילה ולא צריך את החיבור הזה. אני מציע לתת לזמן לעשות את שלו, ולחכות חודשיים

 

 סיגל זוז:

 השאלה מה קורה בינתיים עם רחוב השקד, כי היום הם לא יכולים להגיש תוכניות בניה.

 

 זילברסון:אייל 

 אני מציע לחכות חודשיים בסך הכול.

 

 סיון אבנרי:

 כאשר תיכנס המועצה החדשה זה לא הדבר הראשון שהם יעשו.

 

 אייל זילברסון:

 אני חושב שזה אחד הדברים שהם כן צריכים לעשות.

 

 סיון אבנרי:

 מאחר ולא אתה ולא אני נשב בה, זו לא החלטה שלנו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 א צריך לדחות את זה.ל

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

ככל שהמועצה לא תפעל בנושא, מה שיקרה זה מה שקורה כרגע. בעלי החלקות יגישו היתרי בניה על פי 

 זכויות מוקנות, ולא תהיה לנו שום אמירה לגבי המתחם.
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 אייל זילברסון:

 תושב יכול לבנות לפי הזכויות שלו, וזו בעיה שלו.

 

 ראש המועצה: -ני דרור אלו

ומהנדסת המועצה תצליח להגיש תוכנית בתוך שנה, זה ייקח לפחות  77נכון, גם מהרגע שיהיה את סעיף 

 עוד שנה. אי אפשר לעצור בפני התושבים לבנות עוד בתים, אבל אם לא תהיה דרך הם לא יוכלו לקבל היתר.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

עובדת ואנחנו מגישים בקשה לשימוש חורג. הדברים יועברו להרצליה לפי אנחנו לא מחכים, המחלקה שלי 

לוחות הזמנים והתהליכים הקבועים בחוק. אנחנו לא מחכים עם זה כי אנחנו לא רוצים לפגוע בתושבים 

יש תוכנית דרך, לא ניתן להג -שלנו, וזה הליך טכני שנעשה. בעיניי, הנושא המהותי שצריך להגיע לכדי פתרון

 מטרים. אם תחליטו, אפשר לעשות את זה. 12-יא פוגענית ומדובר בכי ה

 לעניות דעתי, אני לא הייתי מגישה מלכתחילה משהו כשיו"ר הוועדה המחוזית הגדירה תנאי סף בלתי עביר.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה את מציעה?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

איתך שצריך לשכנע את יו"ר הוועדה ולכן אני רוצה להיפגש חשבתי על הצעת ביניים. דרור, אני מסכימה 

איתה באופן פרטני, ולהציג בפניה את הנתונים ולשכנע שהדרך אינה רלוונטית. בנוסף, להסביר שאנחנו 

היום במגמה ירוקה ורוצים שהדרכים יהיו להולכי רגל ולא לרכבים, ויש מספיק תנועה עוברת ברחוב 

 מתפנה מיועד להולכי רגל ורוכבי אופניים, ולתת שירות לתושבים.המעפילים, ואזור המסילה ה

 

 אניק זבליק:

 אי אפשר להגדיר את רחוב השקד בתור רחוב הולנדי?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 לא, זה לפי תקן של רחוב.

 

 אניק זבליק:

 מה ההבדל?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מטרים לפחות. 10זה ידרוש לפחות 
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 מהנדסת: -מואס-כהןאורלי 

 הרוחב יהיה דומה, מבחינה עיצובית אפשר לעשות את זה ככה.

 

 סיון אבנרי:

 בזמנו עלתה חלופה של חיבור דב הוז צפונה, במקביל למסילה המתפנה. החלופה עומדת על הפרק?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מחלפים וזה כבר לא רלוונטי.לא, מע"צ לא מסכימים בגלל שצריכה להיות הפרדה של קילומטר בין 

 

 סיון אבנרי:

 אני מדבר על חיבור למעפילים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין שם מקום.

 

 סיון אבנרי:

 אם מבחינת יו"ר הוועדה היציאה של דב הוז צפונה היא תנאי, בואו נבחן חלופה מבלי לעבור בשקד.

 

 אניק זבליק:

אמורות לחבר בין דב הוז לז'בוטינסקי, מעל איילון, ולא עשו  תוכניות המתאר הקודמות של הרצליה היו

 את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בזמנו התייעצתי עם מהנדסי תנועה, ולא עמדנו באף קריטריון. סיירתי במקום עם ראש עיריית הרצליה, 

ושכנעתי את  ומהנדסי התנועה סירבו בכל תוקף לאפשרות שהצענו. יש בשטח הזה הרבה מאוד מגבלות,

 הוועדה שאי אפשר לבצע את החיבור, אבל כרגע מתעקשים שזה יהיה בתוכנית.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 אני מציעה לפנות אל יו"ר הוועדה עם הכלים המקצועיים וחוות דעת של יועצים מומחים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

וכניות יוצגו על ידי המועצה הבאה. אפשר לדחות אני חושב שחייבים לתכנן את שביל השקד, בלאו הכי הת

 לנובמבר, אבל צריך לעמוד בזמנים שהחוק מכתיב. 77-78את 
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אני מציע לעשות שני דברים במקביל. אורלי ואני נפנה ליו"ר הוועדה וננסה לשכנע אותה לאפשר את הגשת 

זו לא זכותה להציב תנאי מקדים בלי התניות, ואם יהיה תנאי מקדים של החיבור אז לא נגיש. לדעתי  77-78

עוד לפני הגשת התוכנית. במקביל נקדם את הנושא של השימוש החורג בדרך, עם הכנת תוכנית של שינוי 

ייעוד הדרך לדרך קבועה, לפי מתאר הדרך הקיימת כיום, עם כמה תיקונים שכבר בוצעו בפועל. המועצה 

 הו.הבאה תתכנס ותחליט מה התוכנית הכי טובה לכפר שמרי

 

 אניק זבליק:

 מה שמוצג בפנינו הם השרטוטים שיוגשו לוועדה, או שמגישים רק את הקונטור?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

ק את הקונטור של התוכנית בקו כחול, עם מגבלות מציינים ר 77-78כפי שאמרתי במליאה הקודמת, 

 להוצאת היתרי בניה. 

 

 אניק זבליק:

 להסתכל גם על הוויזואליות.כאשר מגישים תוכנית, צריך 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 את צודקת, לא צריך להציג את זה ככה.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

ה הייתה בפגרה, התכנסה הוועדה המחוזית במספר בזמן שהמועצ -עדכון לגבי מתחם כפר שמריהו מזרח

המחוזית דרשה מרשות מקרקעי ישראל נושאים בהקשר של צפון הרצליה. עדכנתי אתכם שיו"ר הוועדה 

להכניס את כפר שמריהו מזרח לקו הכחול של צפון הרצליה. חלף יותר מחודש ועדיין לא ראינו תוכנית 

 אחודה של הקו הכחול המעודכן, כך שאין לי יכולת להציג בפניכם את הדברים.

יקוז שרשות מקרקעי ישראל שכרה דבר נוסף, בהדרכתו של דרור קיימנו סיור בנושא של ניקוז, עם מתכנן הנ

 לטובת צפון הרצליה וכפר שמריהו מזרח.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יש כמה דברים שצריך להתמודד איתם בכל פעם מחדש. אנחנו בגבול הצפוני של מחוז ת"א, ולמחוז מרכז 

שלנו  פרשת המים וקויש תוכניות אחרות שאינן מתואמות עם מחוז ת"א. אין תפר ברור לתעלות הניקוז, 

נמצא באזור רחוב התלמים, מצפון הוא הולך לכיוון אגם ההיקוות של נחל פולג, ומדרום לכיוון התעלה 

הרומית שמנקזת את הרצליה. וועדת מחוז ת"א לא מתייחסת לאגן הצפוני, מאחר והוא שייך למחוז מרכז. 

אין פתרונות ניקוז. מתכנן הניקוז  הסברתי שכל תוכנית שמייצרים בהרצליה מציפה את כפר שמריהו, כי

מבין את הסוגיה והוא מציע פתרונות נכונים, אבל המצב בשטח מתקבע שלא על פי תוכנית ניקוז מספקת. 
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שנים, בית הקברות שלנו יוצף, כי כמות הנקזים לא תעמוד  50-100-ל 1במצב של אירוע גשם בהסתברות של 

רחוב הנרקיסים. מזרח יכולים לחזור ולהציף את החלקות של  בעומס. במצב קיצוני יותר, מים מנחל רשפון

מתכנן הניקוז לקח על עצמו למצוא פתרונות, על ידי לקיחת הנגר העילי של הרצליה וימשוך אותו לפתרון 

ניקוז דרומה. פרט לזה יש עוד נושאים נוספים, ואין ראייה ברמת המיקרו. למשל תוכנית הרצליה צפון, 

 שטח המוניציפלי של רעננה בלי שהם מודעים לכך.מתבצעת בחלקה על ה

 

 סיגל זוז:

 הרצליה מתכננת בניינים בחלק של רעננה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שייך מוניציפלית לרעננה, זו רשלנות תכנונית. אני מתריע על כך, ואני מקווה  531של  חלק מהגדה הדרומית

 שזה יעזור לנו בעתיד.

נכחה בנושא תכנון צפון , לא שלח נציגים לדיונים שבהם אורלי ומשיקולי ,רצליהדבר שני, ראש עיריית ה

בי נחמץ על מה שקורה, יושבות שתי קבוצות נפרדות שדנות באותו שטח גיאוגרפי, ולאחר מכן הרצליה. ל

 יצטרך להיות תהליך של חיבור התוכניות. בסופו של דבר תוכתב פה רמת צפיפות גבוהה מאוד.

 

 סיגל זוז:

 ואז יצטרכו את הפארק שלנו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

את הפארק שלנו יצטרכו בכל מקרה כפארק, אבל אני מפחד שחלקו ילך להצפה ואז לא יוכלו להשתמש בו 

לחקלאות. יצטרכו לשלם פיצויים לחקלאים, למרות שהשטחים הספציפיים האלה לא מעובדים כרגע, ויכול 

רשות מקרקעי ישראל הודיעה שהם יחזירו את תוכנית מזרח כפר שמריהו  להיות שישיתו את זה עלינו.

מיליון  40-לתוך התוכנית הזו, ובהכנסות מכלל המתחם יבצעו את העתקת קו המתח העליון, שמוערך בכ

.₪ 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

תי, ודיון הניקוז יון אחד היה פרוגרמתי והדיון השני תחבורד -יש שתי נקודות חשובות שהועלו בדיונים

-ועלינו ל 0-נדחה. בפרוגרמה הועלה הצורך שלנו בתעסוקה, ואנחנו נלחמים על כך כל הזמן. התחלנו מ

וכל הזמן יש שינויים. ביקשתי לקיים דיון נוסף על נושא  80,000ועכשיו אנחנו עומדים על  100,000

מתיות כתוצאה מהכנסתנו לתוך הפרוגרמה בנוכחות ראש המועצה, על מנת להבין את ההשלכות הפרוגר

התוכנית, ולראות אם אנחנו לא נפגעים מכך. יו"ר הוועדה המחוזית חושבת שצריך להקטין את כמות 

 התעסוקה, ושהיא צריכה להיות בהסכם עם הרצליה ולא בהכרח במיקום שרצינו. 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

י באזור המוסכים של שדה פר שמריהו, רצוהמקום המועדף שלנו הוא בתוך השטח המוניציפלי של כ

הארציות, השטח מוגדר  תארתוכניות המב. 20יושב על הצומת של רחוב המעפילים עם כביש התעופה, ה

שנה ותפקד כשדה תעופה, זה לא מעניין ופתאום רוצים להפוך אותו  70חקלאי. זה שהוא הוזנח במשך 

י שיעשו סקרים מעודכנים כתנאי , וביקשת2003-בלחקלאי. סקר טבע עירוני וסקר קרקע אחרון נעשה 

לגיבוש ההמלצות בנושא. לפי מיטב הבנתי אי אפשר לעשות חקלאות על שטח שהיה שדה תעופה, אבל אפשר 

באזור של  531מ"ר תעסוקה. יהיו מאבקים על זה, והרצליה רוצים שזה יהיה על  100,000לעשות מתחם של 

בורתית שתישען על תחנת הרכבת של רעננה, אבל אין מעבר מהרצליה רעננה. שם רוצים לעשות תוכנית תח

 לתחנת הרכבת וגם סביב זה יש וויכוחים.

 יש פה יותר מדי נעלמים שיצטרכו להתמודד איתם לאחר הבחירות.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

סוים של בנושא התחבורה, לאורך כל הדיון עסקו בתוכנית קריית מסלול שמתייחסת אך ורק למקטע מ

דיור. התוכנית מקודמת במקביל, והדיון נסוב סביבה. ביקשתי מיו"ר  יחידות 1,600-פינוי שדה התעופה, ו

הוועדה המחוזית לא להתייחס פרטנית לאזור של קריית מסלול, להכניס את רחוב המעפילים ולהבין את 

, תוכנית כזו גדולה חייבת התוואי התנועתי שקיים במקום ולעשות בדיקות תנועתיות. מבחינה תקציבית

 לעשות בדיקת היתכנות בצורה רחבה יותר.

 

, חלקה בבעלות המועצה. התקדמנו בחודש 113נוגע למבנים ופינוי בחלקה ב -ציפי פריזנטעתירה מנהלית של 

האחרון בצורה משמעותית, ראשית פינינו את כל פסולת הברזל שהייתה ברחבת המועצה. נשארו פריטים 

שיפונו בימים הקרובים. מבנה הגמ"ח פונה, ויש סככה קטנה של חניה שתפונה גם בימים אחרונים 

הקרובים. בנושא מחסני אחזקה, לאחר קבלת האישור שלכם במליאה הקודמת, בכפוף לאישור של משרד 

, וכולל בתוכו הכנה 2018שאושר. פינוי המחסן יבוצע במלואו עד סוף שנת ₪  300,000הפנים לתב"ר בסך 

ל המבנה אליו יועבר המחסן, העברת הציוד, הריסת המחסן ופינוי ההריסות. מוצג בפניכם שרטוט של ש

 האזור בו אנחנו מבקשים להקים את הסככה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בישיבה הקודמת לא הייתה בפנינו סקיצה. במקום הייתה סככה של גני הילדים, ומבצעים קירוי בין שני 

 הילדים, בצורה שלא גובלת עם השכנים. המבנים של גני

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

לאחר בחינה מול משה שוהם, מדובר בנגררי מים לשעת חירום. הם חייבים להיות סטריליים ונדרש לכך 

 קירוי, זה לא משהו שאנחנו בוחרים אלא חייבים.
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 סיגל זוז:

 מה יש שם עכשיו?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

כרגע זה שטח חשוף, בעבר היה שטח מקורה שהילדים שיחקו בו. באותו תוואי אנחנו רוצים למקם את 

 הקירוי שלנו, שיופנה לכיוון מערב, לכיוון הדואר. 

 

 אניק זבליק:

 האם נבחנה אפשרות של מיקום הסככה באזור של חניית הנכה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אין שם היתר לבנות את הסככה.

 ניק זבליק:א

 מבחינה אסתטית זה עדיין מפגע. מה היקף התנועה שתהיה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה עומד סטטית, לאחסון. ישתמשו בזה רק בתרגילים ובחירום.

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 עדכון בנושא תשתיות: יש שתי עבודות גדולות שחשבנו לקדם במקביל, אך משטרת ישראל רואה את רחוב

ובלילה  המעפילים כאזור אחד, ללא הפרדה בין מזרח למערב. אנחנו בעיצומן של עבודות רציניות ביום

ון מערב, עם חיבור מטרים לכיו 60ורד. תוך כדי משכנו את קו הביוב עוד -באזור המזרחי ע"י אשטרום

 מתוכנן סיום העבודות על התשתיות שלנו במעפילים מזרח. 17.9-לתשתית הקיימת. ב

 לחנו במקביל לשלב גם עבודה על קווי מים חדשים, בחלון הזה הספקנו דיי הרבה.הצ

לגבי הצד המערבי, כרגע אנחנו ממתינים לסיומן של העבודות, כי משטרת ישראל לא מאשרת סגירה 

הרמטית ממזרח וממערב של ציר המעפילים, גם לא חלקית. אנחנו מוכנים עם כל הציוד והצינורות בשטח, 

ברגע שאשטרום יוצאת אנחנו נכנסים באותו לילה לחמישה לילות רצופים, על מנת לעשות את  מבחינתנו

 . זו החציה הקריטית מבחינתנו, זו הנקודה הנמוכה ביותר של הביוב.2החציה בצומת של כביש 

 

 סיון אבנרי:

 החציה הזו לא בוצעה כבר?
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 מהנדסת: -מואס-אורלי כהן

המים, על מנת להכין את המקום לקו הביוב. האצנו את הקצב של אשטרום, החציה בוצעה לטובת הנמכת קו 

ולכן לא יכולנו לעשות את העבודות במקביל. מבחינתנו העבודות הן המשכיות ועשינו את כל הפעולות 

 המשלימות.

מבחינת הרחובות המערביים, השלמנו את המקטע הראשון של רחוב דרך האביב, ואנחנו ממשיכים למקטע 

שימשיך לסמטת האביב. הכנו ומבצעים תוכנית הנדסית לתשתיות ללא שילוב השטח הפרטי של בית  השני,

 האבות.

 

 קורשיא: 'סרגאורח: 

 העבודה בדרך האביב תסתיים עד הבחירות?

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 כן.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עבודות התשתית ימנעו את זה, אפשר להחזיר את בבית האבות ממוקמת קלפי, בניגוד לעמדת המועצה. אם 

 תהיה נגישות לבית האבות. 30.1011הקלפי לבית עליזה. האם עד 

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 אנחנו צופים שכן, אבל יכולים להיות עיכובים.

 

 קורשיא: 'סרגאורח: 

 אז אולי כדאי להתריע בפני משרד הפנים.

 

 גזברית: -יעל לוי

 נים, אין לנו סמכות לקבוע. הם הודיעו לנו איפה הקלפי תמוקם, והם ישקלו את זה.דנו עם משרד הפ

 

 סת:מהנד -מואס-אורלי כהן

 אנחנו צפויים להיות בחלק השני, בסמטת האביב. אבל יש את החגים באמצע ויכולים להיות עיכובים.

 לקראת החגים, הנחנו את הקבלנים לנקות את השטח.

יבילים בביה"ס: שנת הלימודים נפתחה בכיתות המשופצות הזמניות, בכיתות הספח. סטטוס מרחבי למידה 

נשלים את הכיתות היבילות במהלך חודש ספטמבר, והסדרנו דרך זמנית ובטוחה לכניסה לביה"ס. תיחמנו 

 בצורה בטיחותית את מתחם העבודה כדי להמשיך ולעבוד לאחר שעות הלימודים.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תודה רבה אורלי.

 

 

  עדכון גזברית המועצה על הערכות המועצה לבחירות

 

 

 גזברית: -יעל לוי

 העדכון אמור לבוא ממנהלת הבחירות, שוחחתי איתה ואני אעביר את עיקרי הדברים.

יור קלפיות בנוכחות מנהלת הבחירות, משה ערכנו ס 19.7-עד היום אנחנו עומדים בלוח הזמנים שפורסם. ב

ואנוכי. נבדקו שלושה אתרי קלפיות עפ"י הנחיית משרד הפנים, כאשר הקלפי בבית האבות נחשבת שוהם 

 נבדק אתר נוסף לקלפי בבית עליזה. כקלפי נגישה.

-שיבת ההזדהות, והקדימה את המועד האחרון לקביעת סיעות המועצה, שנקבע בלו"ז ליהתקיימה  7.8-ב

 חירות., והקדימה גם את מועד בחירת וועדת הב26.8

 פורסמה הודעה על מועד להגשת רשימת המועמדים. 23.8-ב

 מסרנו את חוברות המועמדים והרשימות למי שביקש אותן. 30.8-ל 29.8בין 

נקבעו הגשת רשימות ומועמדים למנהלת הבחירות, במשרד פה. באחד משני המועדים האלה  26-27.9-ב

הוצאתי זימון, כי חיים בנימיני לא יהיה בארץ ואני  תתקיים גם ישיבת וועדת הבחירות הראשונה. עדיין לא

 ממתינה לתשובה ממחליפתו.

 

 קורשיא: 'סרגאורח: 

 מה לגבי המועד להגשת האותיות?

 

 גזברית: -יעל לוי

 .26-27.9-ב

הלו"ז של הבחירות מפורסם באתר משרד הפנים, שם יש גם את ההנחיות והטפסים שצריך למלא בשביל 

 את רשימת הבוחרים.ההגשה, ובשביל לקבל 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יבוב שני, כאשר אני יהיה ס 13.11-בתון במשק. במידה ויהיה צורך, ב, יום ש30.10-הבחירות תתקיימנה ב

 . ביום סיבוב שני לא יודע מהן ההגדרות לגבי התנהלות המשק

שבועות מיום בחירתו. אם  המועצה נכנסת לתפקידה שלושה שבועות מיום בחירתה, וראש המועצה שלושה

 יהיה מועד שני, המועצה תיכנס לתפקידה לפני ראש המועצה הנבחר.
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  04.09.2018ועד  07.08.2018עדכון על פעילות המועצה מיום 

 

 פתיחת שנת הלימודים; 

 פעילות המועצה במהלך החגים; 

 בחירות לרשויות המקומיות; 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

חוגים בבית וייל והיה יפה מאוד. לדעתי ההורים והילדים  היה יריד 3.9-שנת הלימודים, בפתחנו את  2.9-ב

 נהנו מאוד, ויש רמה גבוהה מאוד של חוגים.

 

 אניק זבליק:

 היה ממש הפנינג.

 

 סיון אבנרי:

 היה על זה שיח באסיפת ההורים, שהיה מוצלח במיוחד.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 רוח, היה כיף מאוד לכולם.אני הרגשתי התרוממות 

 בצהריים. 12, ערב ראש השנה, נעבוד עד 9.9-זה ראש השנה, המועצה לא עובדת. ב 10-11.9

 בצהריים. 11יום כיפור, אנחנו עובדים בערב יום כיפור עד השעה  19.9-ב

 .1.10עד  23.9-המועצה בפגרה בין ה

 

 גזברית: -יעל לוי

 אני אהיה פה בזמן הזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מעבר לשעון חורף. 28.10-ב

 סיבוב שני אם יהיה צורך. 13.11בחירות, יום שבתון.  30.10-ב

 נעשה אירוע קהילתי בבית וייל, לסיום תקופה ותחילת תקופה חדשה. 14.11-ב
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 שונות

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ברח' הוורדים, שביל השקד ודרך  LPRלהתקנת מערכות ₪  500,000לפני חצי שנה אישרנו תב"ר בסך 

דש הזה, אני מבקש להיכנס לעבודה השדות. מאחר וחברת אשטרום מסיימת את העבודה בסוף החו

נושא הזה. העבודה תתבצע בשני שלבים, אורלי תנחה את קבלן המועצה להכין את התשתיות, להשלמת ה

 לרשת. ובמקביל נפרסם את המכרז שמוכן לפרסום להתקנת המצלמות וחיבורן

 המיועדים הם כסף מסומן ומאושר, אני מודיע שנכנסים לעבודה. יש למישהו התנגדות?₪  500,000

 

 סיון אבנרי:

לא, אבל אני רוצה להעיר. שוחחנו על זה בוועדת ביטחון, וכשיצאנו לדרך עם הפרויקט הזה כחלק מתפיסת 

בשומרים בשערים. אנחנו ממשיכים רך יפחית את הצו LPR-הביטחון הרחבה, הציגו בפנינו אפשרויות שה

עם זה בעיקר במתחם הדרומי, ואני חושב שנכון להמשיך במהלך הזה כיוון שהאזור הדרומי של המעפילים 

לא נותנת את מה שציפינו,  LPR-לא מוגן כרגע. זה לטובת תחושת הביטחון של התושבים. ועדיין, מערכת ה

 שערים.ואנחנו צריכים להשקיע מחשבה בפתיחת וסגירת ה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

תפיסת הביטחון של הישוב צריכה להיגזר מהערכת מצב חדשה. אמרו שצריך להציב שומר במעבר לרשפון, 

 וזה עובד מצוין בלי שומר.

 

 סיון אבנרי:

-זה יכול להשתנות. תפיסת המרחב האחוד היא תפיסה מצוינת בעיניי וזה עובד טוב. אני רוצה לומר ש

 השקלים הללו הם חלק מכמה רבדים. 500,000

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יהיו עוד הרבה שיחות בנושא, וועדת ביטחון תשב על המדוכה.

 

 סיון אבנרי:

 חשוב לי להגיד את זה בפורום המליאה, כשיושבים פה גם מתמודדים למועצה הבאה.

לנו מספרים שאנחנו יודעים להכניס המערכת לא נותנת היום חלק גדול מהשיח שהיה סביבה, ועוד אין 

 למחשב כך שיתריעו לקב"ט. לצד המהלך הזה, צריך לזכור שהוא חלקי.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לבצע.  ההמערכת יכולה לבצע את הדברים האלו, ויש משימות שהקב"ט לא מבצע למרות שהתשתית יכול

 עודד אותו ולעזור לו, ואני בטוח שזה ייעשה בבואלצערי כל מה שנוגע לטכנולוגיה קצת רחוק ממנו, וצריך ל

העת. פוטנציאל המערכת גדול מאוד, והמשטרה שואבת מאיתנו הרבה מאוד נתונים, ואתה יודע כמה 

 לכידות היו בזכות זה.

 

 סיון אבנרי:

 זה ברמת התחקור, לא ברמה מבצעית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

של המערכת היא מצוינת, למעט מצב שבו משאית פוגעת במצלמה  אפשר להגיע גם למניעה. רמת האמינות

 כמו שקרה כבר.

 יש נושאים נוספים?

 

 אניק זבליק:

 בזמנו דיברנו על ייצור של מעגל סגור בין השקד לוורדים, עם מחסומים משני הצדדים, זה לא קרה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .LPR-זה ה

 

 אניק זבליק:

 מחסומים.לא, דיברנו גם על 

 

 קורשיא: 'סרגאורח: 

 זה קשור אחד בשני.

 

 :פה אחד החלטה

סה לשביל השקד ובקצה בכניסה לרוב הורדים, בכני LPR-מהנדסת המועצה תקדם התקנת מערכות ה

 ₪. 500,000הדרומי של דרך השדות בהתבסס על תב"ר מאושר בסך 

 

 אייל זילברסון:

מיגון המחשוב, לצערי עדיין לא קיבלנו את התייחסות ביקשתם מוועדת הביקורת שנקיים ישיבה לגבי 

 הגורמים ולכן הישיבה תידחה כנראה.

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   63מליאה שלא מן המנ
  4.9.2018מיום תאריך  

 
 

 
 48 מתוך 33 עמוד

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

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לא הבנתי איפה זה עומד. למי פנית?

 

 אייל זילברסון:

 ליעל ולעופר.

 

 גזברית: -יעל לוי

 מעבר לעדכון במליאה הקודמת, אני לא יודעת על התקדמות נוספת.

 

 ראש המועצה: - דרור אלוני

 מה לוח הזמנים של סקר הסיכונים?

 

 גזברית: -יעל לוי

, עובדי המועצה היו בפגרה ברגע שנקבל את התוצאות נפעל לפיו, אני אשאל את עופר מתי זה יסתיים

 .שבועיים ולכן הסקר התעכב

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תעדכני אותנו.

 

 אייל זילברסון:

מוועדת תנועה לבחון את היציאה מהחורש, אם אפשר להפוך את הנתיב האמצעי לפנייה דבר שני, אני מבקש 

 ימינה ושמאלה.

 

 סיגל זוז:

 ימינה אי אפשר, בשעתו רצינו ובדקנו את זה.

 

 אייל זילברסון:

 גם פנייה שמאלה תעזור.

 

 סיגל זוז:

 נבדוק את זה.

 

 סיון אבנרי:

 לעשות ספירת בוקר ולבחון אילו נתיבים עמוסים יותר.דרום, כדאי  20אחרי שפתחו את הירידה לכביש 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

צריך להיבחן מחדש, וסיכמתי עם מנכ"ל נתיבי ישראל. פנינו למשטרה ולהאריך  20לכביש  2התווך בין כביש 

ש את זמן המחזור של הרמזור שלנו ביציאה מהחורש. המשטרה מתעקשת לתת עדיפות לתנועה מערבה. כבי

 לא מסוגל לקלוט את כל התנועה שמגיעה מכיוון המעפילים. 2

 

 סיון אבנרי:

 דרום ולא האמנתי, כי בשבוע שעבר זה עדיין היה ריק. 20עמדתי בבוקר בפקק שעומד על 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יתבצע עם  דק' משמריהו מזרח עד ת"א. האיזון הזה 40תיעדתי את זה בווייז. הבוקר בגלגל"צ דיווחו על 

הזמן, וסיכמתי עם מנכ"ל נתיבי ישראל שאחרי השלמת העבודות יבצעו הערכה מחדש. יכול להיות שנוסיף 

 למעפילים. 20רמזור ביציאה ימינה מכביש 

 

 סיון אבנרי:

 יש פקק גדול גם ממזרח, לא רק מצפון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ברחוב המעפילים, כדי להאט רכבים כאשר הכביש  ביקשתי מהמהנדסת להגיש תוכניות של האטת תנועה

 פנוי.

 

 אייל זילברסון:

נושא נוסף, בגלל הלחץ של הרכבים שמגיעים מאיילון, כאשר יש פקק חוסמים את נתיב היציאה מכפר 

 שמריהו.

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 על כך דיברנו.

 

 אייל זילברסון:

 אפשר להציב שם שוטר?
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 המועצה:ראש  -דרור אלוני 

המשטרה ביקשה לצמצם את משך הרמזור הירוק של היציאה מהחורש, בתקופת העבודות של אשטרום. 

והשאירו את  -אמרתי שהעבודות לא יתחילו אם יהיה דבר כזה, ויצאתי עם קצין התנועה לסיור בשטח

 המצב כמו שהוא. באמצע ספטמבר נשלים את העבודות ונראה לאן זה הולך.

 

 סיון אבנרי:

 יש מצלמות רמזור שמצלמות את הצומת ברגע שהאור הופך לאדום, וחסימת צומת היא עבירה על החוק.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מצלמות אכיפה?

 

 סיון אבנרי:

 כן.

 

 אייל זילברסון:

 אני רוצה לציין, לאחרונה אני משתמש בדרך הכורכר ממזרח לפסי הרכבת. מה סטטוס הכביש?

 

 ש המועצה:רא -דרור אלוני 

 מיועד להיות שצ"פ.

 

 אייל זילברסון:

 בדיווחים שמוציאים בימי חמישי, אני מבקש להוסיף פעם בחודש לינק לפרוטוקול של מליאת המועצה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הפרוטוקולים מפורסמים באתר.

 

 אייל זילברסון:

 לתושבים.אני יודע, ברגע שהם מתפרסמים להוסיף את זה גם בהודעה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני משאיר את זה לראש המועצה הבא או הבאה.

 

 אייל זילברסון:

 אורלי עדכנה לגבי פסי הרכבת, האם רלוונטי לשחזר אותם מחדש?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

נוי האדנים, פגישה עם רכבת ישראל ומשרד התחבורה, לגבי פי צפויהעובדים על תוכנית חדשה. בשבוע הבא 

ללא אדנים,  דרך להולכי רגל ולרוכבי אפניים, והקיר האקוסטי. במקביל יכינו תוכנית לשני מסלולי חצץה

 על התוואי הקיים.

 

 סיון אבנרי:

הורי הגנים מתלוננים על מדיניות הגדרת שנה שלמה ואי החזרת תשלומים בצהרון. האם מכירים את 

בספטמבר לשנה שלמה בצהרון, ואין החזר על ביטולים ועזיבה  המדיניות הזו? האם ילד מחויב להירשם

 במהלך השנה? 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יעל נשאלה והשיבה שלא יעלה על הדעת שילד יעזוב בהתרעה של חודש ולא יקבל את הכסף על היתרה.

 

 סיון אבנרי:

 למיטב הבנתי, ההורים קיבלו מסר אחר. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יעל הבהירה את הדברים בצורה ברורה באימייל לשירי, והיא תעביר את זה שוב.

 

 גזברית: -יעל לוי

-ל₪  9,350ישלמו שהבעיה הייתה בעת המעבר לחוק הצהרונים של משרד החינוך, אבל לא ייתכן שהורים 

 חודשים ואחרי כמה ימים יחליטו לבטל, ולא יקבלו את הכסף בחזרה.  10

 

 סיון אבנרי:

 צריך לפרסם את זה.

 

 גזברית: -יעל לוי

 באסיפת ההורים יפרסמו את זה.

 

 סיון אבנרי:

אני רוצה לנצל את זה ששלושת המועמדים לבחירות יושבים כאן, וכתושב וחבר מועצה, אני מבקש 

כולנו ממשיכים לחיות כאן. אמירה, לא  1.11-משלושתכם לשמור על מערכת בחירות ראויה, ולזכור שב

 לא ראוי. טקסט לראות את מה שהוצאת לראש השנה, אני חושב שזהנהניתי 
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 אמירה ברוך:אורחת: 

 אתה מדבר על השלטים שלי שהורידו?

 

 סיון אבנרי:

 לא ראיתי שלטים ולא ראיתי שהורידו.

 אני חושב שזה כל כך לא לעניין, כל כך הרבה רפש.

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 מה לא ראוי?

 

 סיון אבנרי:

 שהחלטתם להוסיף בסוף?הציטטה 

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 איזה ציטטה?

 

 סיון אבנרי:

תכלה שנה ''השנה עבור כל מי שאוהב את הכפר, יש משמעות מיוחדת לברכה המסורתית של החג, אצטט: 

 לא מכובד.זה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה'. 

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 טוב שיש לנו דמוקרטיה. במדינת ישראל. קובלתאמרה מאוד מ אתז

 

 סיון אבנרי:

נכון, וכולנו אנשים אינטיליגנטים ומבינים את ההקשר. ואני ממש אשמח, ככלל. תראי, קמפיין בחירות זה 

 קמפיין בחירות,

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

שקלים אני מודה לך ולכל מי שהיה כאן על השיעור המאלף שעלה לכל התושבים מאות אלפי אני אגיד לך, 

 של דם ויזע, ועצירת תוכנית שסותמת גולל,

 

 סיון אבנרי:

וכולנו יודעים גם שהופעת בכמה  הרי כולנו יודעים שהקמפיין הזה כבר היה חלק מקמפיין הבחירות שלך.

נסיבות הכי אגואיסטיות וצרות שיש ועל כן בעיני, את לא ראויה להיות נבחרת ציבור ואני אומר את זה 
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אנשים על אם את הקמפיין הלא ראוי שלך תנהלי בווליום מסוים, כי לזרוק רפש  בקול רם. ועדין אשמח,

שמתנדבים פה הרבה שנים ולכתוב חצאי אמיתות, זה קל. זה כל מה שאני מבקש, כיוון שאני באמת אשמח 

ני אשמח אם כולכם תשמרו על לא ראוי. ואמהלך ר. זה בעיניי, בבנובמ 1-בקפה במרכז, גם בלשבת אתך 

 הבחירות. מערכת

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 זאת אמירה מקובלת ביותר במדינת ישראל וטוב שיש לנו דמוקרטיה, ממש.

 

 :אבנרי סיון

 אבל אפשר גם לשמור על איזשהו קמפיין נקי.

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 התושבים יחליטו.

 

 סיון אבנרי:

 זה נכון. אני סיימתי.

 

 אייל זילברסון:

 זו ישיבת מליאה.

 

 זבליק:אניק 

 בחלק הצפוני של דרך השדות.תנועה קיבלתי תלונות על שיבושי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 סללו את הכביש.

 

 אניק זבליק:

 שמעתי שהיו צילומים שחסמו את הדרך.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

פנו בצורה מסודרת וקיבלו אישור, כנראה חרגו מהסדר התקין  משפחת רביץהיו שני דברים שונים. בבית של 

והביאו משאיות ועזרים שונים. שלחתי את הפקחים מספר פעמים, הם לא דיווחו על שיבושי תנועה או חניה 

 חריגה.
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 אניק זבליק:

 מצוין, כשעברתי במקום גם לא ראיתי שום דבר.

 

 ה"ס, על קושי שלה בהתנהלות מול המועצה.נושא נוסף, קיבלנו היום אימייל ממיכל, מנהלת בי

 

 כרמית נופך מוזס:

 אני לא אהבתי את זה.

 

 אניק זבליק:

אני חושבת שזה חייב לעלות פה, ביקשו שנדון בזה. יש בעיה עם הסעות תלמידים לחינוך המיוחד שממומנות 

 על ידה, חוסר יכולת לגבות בכרטיסי אשראי ועל שי לסייעות.

 לי מה קורה. אני יודעת שיש ביניכן חוסר כימיה, אבל חוסר הכימיה לא יכול להשפיע.יעל, בבקשה תסבירי 

 

 גזברית: -יעל לוי

 אני אתייחס.

הסעיף הראשון הוא ההסעות. פנו אלי השבוע, השבתי שאני אבדוק את הנושא ואם אכן חויבו בהסעות של 

אני רק יכולה להצר על  ורות עמה.למרות זאת נשלח המייל ומסיבות השמ חינוך מיוחד אני אזכה אותם.

, נוסף, על פני רביםהאימייל שנשלח, כי אני רואה בו ניסיון להכפשה. גם התפוצה וגם ההתבטאות, זה ניסיון 

 , אז זה מצר אותי עוד יותר.של ראש המועצה . אני חושבת שזה בגיבוילהכפיש

ורות המשולמות או על ההזמנות, אני לא בנוגע לסייעות, אני לא קובעת לגבי השי, אני לא עוברת על המשכ

 מאשרת שום דבר.

לביה"ס בגלל החיובים. כפי שאמרתי, אם אכן חויבה, היא ₪  60,000של  גירעון/דובר באימייל על הפסד

 לא יהיה הפסד.שעל פניו זה נהדר כי תזוכה, כלומר 

חשבון הבנק של הניהול  שנפתחבנושא כרטיסי האשראי, היום פנתה אלי מנהלנית ביה"ס, ואמרה שבגלל 

המועצה, אני צריכה לחתום על כרטיסי האשראי שלהם. היות ואני לא חותמת על ניהול שם העצמי תחת 

ואמרה כי  ,שהמנהלנית לא הצליחה לספק ,, ביקשתי הסבר לנושאעצמי, ובטח לא על חשבון הבנק שלהם

ת קודמות, אני לא אחראית על חשבון . דנו בזה שוב ושוב במליאורק שלחו אותה להחתים אותי על טפסים

ביה"ס. המשמעות של ניהול עצמי היא עצמאות ואחריות על חשבון הבנק של ביה"ס, זה לא חשבון שלי. 

כנראה שלא הצליחה לקבל .  אני לא יודעת למה אני צריכה לחתום, זה מה ששאלתי ולא קיבלתי תשובה

 השרון ולמשרד הפנים. חבל שנעשה גיבוי לדבר כזה.אז יצא האימייל הזה בתפוצה רחבה גם לחוף כזו כי 

 

 כרמית נופך מוזס:

 למה פתחו את חשבון הבנק תחת המועצה והח.פ. של המועצה, ולא על חשבון ביה"ס?
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 גזברית: -יעל לוי

 לא קיבלתי תשובה. אני לא יודעת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הרשות המקומית היא הקשר של משרד החינוך עם מבחינה חוקית, המועצה אחראית לתפעול ביה"ס. 

ביה"ס, והרשות המקומית יכולה להקים חברה עירונית לחינוך שנכנסת לתוך נעלי המועצה, אבל לא 

מחליפה את המועצה. מאחר והחוק מכיר את המועצה המקומית, למנהלת ביה"ס בניהול עצמי יש אחריות 

עצה. בתחום ההנדסה ממהנדסת המועצה, בתחום הכספים ביחד עם המנהלנית, והם יצטרכו את גיבוי המו

שמשרד החינוך מכיר.  םמגזברית המועצה, ומראש מחלקת החינוך, אלו שלושת התפקידים הסטטוטוריי

 משרד החינוך לא מכיר תפקידים אחרים, וכך זה בחוק.

 

 כרמית נופך מוזס:

 ואם יעל אומרת שהיא לא רוצה להיות אחראית?

 

 ש המועצה:רא -דרור אלוני 

 יעל אומרת שאם אין לה יכולת לנהל את זה, היא לא רוצה לקחת את האחריות.

 

 כרמית נופך מוזס:

 למה אנחנו מכריחים אותה לחתום?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כי זה החוק.

 

 גזברית: -יעל לוי

בון ביה"ס הוא אני לא יודעת אם זה החוק. ישב פה היועץ המשפטי של המועצה, שאמר חד משמעית שחש

חשבון נפרד ולא תחת המועצה. למרות זאת הלכו ופתחו חשבון בנק של המועצה על שם ביה"ס, שלא 

יכול להיות שנתקלו בבעיה, אך צריך להראות מראש ולא לנסות  בידיעתי, ומסתבר שאני אחראית עליו.

תזרים היומי לפני התשלום להם את ה מנהלתגם בחשבון הבנק של ביה"ס היום, אני  ולהחביא את העובדות.

אני לא אכנס למינוס ן בנק משלו אני לא אחראית עליו, לספקים. כלומר אם לביה"ס בניהול עצמי יש חשבו

. ביקשתי לבדוק למה זה קרה ולא קיבלתי תשובה, ובמקום נשלח האימייל הזה. כל תחת אחריותיבחשבון 

הפסד לביה"ס, האחריות תהיה שלי בגלל שאם בסוף השנה יהיה  באופן מעוות,מטרתו היא להראות 

ניהול כושל של בית הספר, ניהול לא תקין כפי שגם לתרץ  כביכול, ,שעשיתי או לא עשיתי וכך איזשהו מעשה

כתבה שההפסד של ביה"ס יהיה  מנהלת בית הספר,לצערי זו לא פעם ראשונה שזה קורה. אם  נרשם.
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ם באמת חויבו הם יקבלו את הסכום בחזרה. לביה"ס יהיה אוזה רק ההסעות, ₪  60,000ומתוכו ₪  100,000

 ₪. 40,000הפסד של 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עודף, ועוד ₪  60,000היא מתחילה מראש עם פער, בגלל שהשיתו עליה  2019זה לא מה שנכתב, את תוכנית 

-נופך להציע שכרמית תשלום פנסיה. מאחר ויעל חושבת שאני מוטה לכיוון ביה"ס, אני רוצה₪  44,000

למדו את הסוגיה הזו יבלוח זמנים קצר,  מנהלת בית הספר ועם הגזבריתעם  תפגשנה זבליק ואניק מוזס

 ותביאו את המלצתכן.

 

 כרמית נופך מוזס:

 אני רוצה לקבל גם את חוות הדעת של עו"ד דן שווץ.

 

 גזברית: -יעל לוי

, ולכן אני לא יכולה להתייחס. אם ביה"ס הגיש מלכתחילהתוכנית ביה"ס לא הוגשה לי, כגזברית המועצה, 

ב יהיה , והתקצי2018-ל זה שאני חייבתי אותם בהסעות בע₪,  100,000-ב 2018ל תקציב גרעוני ,2017עוד ב

 גרעוני בגלל זה, אני לא יודעת איך הם יכלו לחזות את זה. לי לא הוגש תקציב של ביה"ס.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

מציע שאניק וכרמית ישבו עם מנהלת ביה"ס ויבדקו את הסוגיה הזו. תגבשו את דעתכן גם לגבי אני 

האחריות ביחסים בין משרד החינוך, הרשות המקומית וביה"ס בניהול עצמי, ומהן ההשלכות. התקציב של 

 צריך להיות לשנת תשע"ט. 2019

 

 גזברית: -יעל לוי

הסייעות. בזמנו המנהלת ביקשה שהסייעות יהיו עובדות של חוף  נושא נושא נוסף שעלה באימייל הוא

ואני אומר שבניגוד לחוף השרון. קיבלנו החלטה שכן, והיא כשלה בהליך הזה.  30%השרון, והמועצה תשלים 

אם היא מעוניינת לתת להם תלושים היא יכולה, אני לא קובעת את השכר או את המתנות. התקציב לכתוב, 

 היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.הוא של ביה"ס ו

 

 כרמית נופך מוזס:

 אניק ואני נשב ונלמד טוב את הנתונים, מה האחריות שלה ומה האחריות של המועצה.

 

 גזברית: -יעל לוי

נערכים לכך  , כמו תמיד,אני חושבת שהיא רצתה שהמועצה תרכוש עבורה את התלושים, אבל אנחנו

 חודשיים מראש.
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 אניק זבליק:

 אנשים מדובר?בכמה 

 

 גזברית: -יעל לוי

אני לא יודעת. אני נדרשת לענות במליאת המועצה למכתב שמנהלת ביה"ס, בגיבוי ראש המועצה, הוציאה 

 וכמה אנשים דנים בארבע סייעות. , חברי מליאהשעתיים וחצי לפני המליאה. תראו כמה תושבים

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מדובר בחינוך ולא בסייעות.

 

 סיון אבנרי:

 מבחינה טכנית, האם ההתנהלות הכלכלית של ביה"ס מלווה ע"י חינוך בשרון או ע"י המועצה?

 

 גזברית: -יעל לוי

 אני לא מבינה את השאלה.

 

 סיון אבנרי:

 ביה"ס פתח חשבון תחת המועצה.

 

 גזברית: -יעל לוי

אומר שהמנהלת אחראית על חשבון בטעות. כשמדברים על ניהול עצמי, ההגדרה 'עצמי' היא לא סתם. זה 

הבנק שהיא פותחת, ולא גזברית המועצה שאין לה זיקה וסמכות, או דרך לדעת מה נעשה. ולכן אני לא 

 אהיה חתומה על מסמכים של חשבון בנק שמנוהל ע"י המנהלת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 לעולם האחריות היא של המועצה.

 

 סיון אבנרי:

 ל האם יש הבדל בין המועצה לבין החברה לחינוך.ברור, אבל אני שוא

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה הזו. המועצה חייבת להיות ערבה לפעילות הכספית של ביה"ס.
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 סיון אבנרי:

 האם זו המועצה או החברה העירונית לחינוך, או שיש הבדל?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ית לחינוך היא שלוחה של המועצה, והנהלת החשבונות היא הנהלת החשבונות של המועצה. החברה העירונ

 זה מתבצע באותו מקום על ידי אותם אנשים.

 

 גזברית: -יעל לוי

תחת חובת המכרזים  פועל לפי חוזרי מנכ"ל, הוא לא מתי שהוא רוצה. ביה"ס מעסיק את מי שהוא רוצה,

ים בלי מכרזים ועושים מה שהם רוצים, ואני לא חותמת על מסמכים כשגני הילדים כן. הם מעסיקים עובד

 כאלה.

 

 סיון אבנרי:

זו לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. שיהיה ברור, אין לי פה צד. אבל ההתנהלות הזו לא יכולה להימשך 

וגם את מיכל, ואנחנו חייבים  , יעל, עם כל מה שאת מביאהבקהילה כזו קטנה. אני לגמרי מבין גם אותך

 למצוא פתרון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש נושאים נוספים?

 

 סיון אבנרי:

 ברחוב הזורע יש בעיה של זווית ראייה בצומת, גם בזורע וגם בחורש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה את מציע לעשות?

 

 סיון אבנרי:

 ש מצפון לדרום.אולי להציב תמרור עצור גם על הזורע והחור

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני מקבל את ההערה, אבל לא נהוג בארץ להציב תמרורי עצור בכל הצומת. הקוצר הוא אזור בעייתי ולא 

 מצאתי לו פתרון.

 

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   63מליאה שלא מן המנ
  4.9.2018מיום תאריך  

 
 

 
 48 מתוך 44 עמוד

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

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

שקרה  אני רוצה להשיב לסיון, אני מאוד מודה לו. ברכת השנה הטובה היא מכוונות טובות, בניגוד לכל מה

כאן. מאות תושבים, וזה לא בגלל שזה הבית שלי, אלא מנענו הרס של הכפר. אני מאוד גאה בזה. אז תודה 

 זה, שעלה לי אישית הרבה מאוד כסף, לי ולאחרים. תודה רבה לכם.השיעור ה השנה הזאת, על רבה על

 

 סיון אבנרי:

 אנחנו חלוקים על זה.

 ,-דברים שהיו רחוקים אני לא זוכר אותך יוצאת למאבקים על 

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

ה קרוב לליבי? זה לא מספיק טוב? אני עובדת ז -איזה דברים? שנתיים נהלתי את אגודת הספורט בהתנדבות 

 אני היום ארזתי חבילות,בהתנדבות. 

 

 סיון אבנרי:

 נסיים ונשב על המכתב שלך ונעבור שורה שורה ונראה. יבוא

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 אני עברתי כל מילה וזה מכתב מצוין והרבה תושבים יחשבו כך.

 

 סיון אבנרי:

 אם אני מנותק מהמציאות, אז בואי ואעיר את עיניך למציאות.

 

 אמירה ברוך:אורחת: 

 תודה רבה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אפעל לצמצום  אני רוצה להעלות נושא נוסף. מאחר וראיתי באחת מההודעות לבוחר 'עם בחירתי לתפקיד,

גרעון המועצה'. המועצה המקומית כפר שמריהו מעולם לא הייתה גרעונית, היא תמיד מופיעה בראש 

בתקציב ₪ מיליון  18.5-בתקציב השוטף ו₪ מיליון  2טבלאות החוסן הכלכלי. יש למועצה עודף תזרימי של 

הבוחר. מעולם לא היה גרעון, המועצה ה ומרמה את עהפיתוח, נכון להיום. מי שמדבר על ביטול הגרעון, מט

שנה נלקחה הלוואה  20שנים המועצה לא לקחה הלוואה, לפני  15מעולם לא הגישה תקציב גרעוני. מזה 

שנה, לפני כניסתי לתפקיד. אנחנו לא חייבים לאף אחד שקל, לשום מטרה. למרות  15והיא נפרעה לפני 

ינוך נכון לקחת הלוואה, לא עשינו את זה. המועצה שבשלב מסוים חשבנו שבשביל להשביח את מערכת הח

שנים להשלים את  4עומדת בזכות עצמה, ואם היא תתמיד ללכת לפי התוכנית הקיימת היא יכולה בעוד 
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תוכנית הביוב עם התשתיות העיליות, כפי שעשינו ברחובות הקיימים, ולהישאר עם יתרות של עשרות 

 ה. זה עניין של ניהול נכון וירידה לפרטים.מיליונים בקרנות כתוצאה מתהליכי השבח

מי שמדבר על גרעון, מדבר על דברים שהוא לא יודע, והוא בא להשמיץ ולהטעות את הציבור. המועצה 

ביתרה גם בתקציב השוטף וגם בתקציב הפיתוח. למרות שהמועצה השקיעה עשרות מיליונים בפיתוח 

 ₪.מיליון  19תשתיות, היא בעודף בקרנות של 

 

 יגל זוז:ס

אני חושבת שהכסף שיש למועצה הוא כסף שצריך לחזור לתושבים ולעשות למענם, ואין שום גאווה 

שוכבים בתקציב מועצה ולא מנוצלים. מכל בחינה שהיא, אנחנו גם הופכים ש₪ מיליון  20-40בסכומים של 

וגם הכסף הזה שייך ליעד אטרקטיבי לרשויות סמוכות על מנת שיספחו אותנו כי זו נדוניה מצוינת, 

 לתושבים ומגיע להם לקבל אותו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תודה רבה לכולם, לילה טוב.

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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 ריכוז החלטות מהדיון:
 
 

  07.08.2018מיום  62אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 
 החלטה

 .07.08.2018מיום  62פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 

 
 עדכון –הסכם עם חברה קדישא 

 
 מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון הסכם עם חברת קדישא.

  נוסח הסופי של ההסכם יועבר לאישור משרד הפניםה -לאחר השלמת הפרטים החסרים. 

 
 
 

  עדכון –הסכם עם אגודת המים 

 
 .מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון בנושא הסכם עם אגודת המים

 
 
 
 

  2018ומינוי רו"ח חיצוני לשנת  2017עדכון בדבר דוחות כספיים  –חינוך בשרון 

 
 החלטה

 .2018מינויו של רו"ח אראל מידד לביצוע ביקורת על דוחות חינוך בשרון לשנת פה אחד את מאשרים 

  כפי שהוצגו. 2017המליאה רושמת בפניה את הדוחות הכספיים לשנת 

 

 

 
  עדכון - פתיחת שנת לימודים תשע"ט

 
 החלטה

 אשר יילקחו מכספי חינוך בשרון.₪  20,000אחד מימון של סייעת שלישית לצהרון בסך של פה מאשרים 

 

 

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   63מליאה שלא מן המנ
  4.9.2018מיום תאריך  

 
 

 
 48 מתוך 47 עמוד

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

 

 
  הסדרת תעלת ניקוז במסגרת מתחם הנוריות – 158חלקה  6665גוש 

 
 החלטה

 ע"י מהנדסת המועצה והיועצת המשפטית.  האת נוסח ההצעה כפי שהוצג מאשריםא.  

 ., בהן עוברת התעלהגם על החלקות מצפון ומדרום ההחלטה תחולב.  

 
 
 

  עדכון מהנדסת המועצה

 
 מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון מהנדסת המועצה, כפי שהונח והוצג בפניהם.

 

 

 
  עדכון גזברית המועצה על הערכות המועצה לבחירות

 
  .המועצה לבחירותמליאת המועצה רושמת לפניה עדכון גזברית המועצה על הערכות 

 
 
 

  04.09.2018ועד  07.08.2018עדכון על פעילות המועצה מיום 

 פתיחת שנת הלימודים; 

 פעילות המועצה במהלך החגים; 

 בחירות לרשויות המקומיות; 

 
, כפי שהוצגו 04.09.2018ועד  07.08.2018מליאת המועצה רושמת לפניה עדכון על פעילות המועצה מיום 

 בישיבה זו.

 
 
 

 שונות

 
 :פה אחד החלטה

סה לשביל השקד ובקצה בכניסה לרוב הורדים, בכני LPR-מהנדסת המועצה תקדם התקנת מערכות ה

 ₪. 500,000הדרומי של דרך השדות בהתבסס על תב"ר מאושר בסך 
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 -מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים והערות החברים לשיפור בנושאים שלהלן 

 ;מיגון מערכת המחשוב 

  20לכביש  2התנועה ברחוב החורש, החיבור בין כביש נתיב; 

 ;מצלמות אכיפה בצומת שבין נורדאו, החורש והמעפילים 

 ;בקשה לעדכון התושבים על פרסום פרוטוקול המליאה 

 ;פינוי מסילת הרכבת 

 ;מדיניות תשלומים וביטולים של הצהרון 

 ;קמפיין בחירות של המועמדים לראשות המועצה 

 השדות; שיבושי תנועה בדרך 

 ;פניית מנהלת ביה"ס בנוגע להתנהלות מול המועצה 

 ;צומת הזורע והחורש 

 
* * * 
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