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על סדר היום:
 36אישור פרוטוקול מס' 10
 31אישור דו"ח רבעוני רביעי  1061ע"י מליאת המועצה
 3.אישור תב"ר שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 106.
 34אישור תב"ר שדרוג ערוגות
 35הארכת הסכם לחברת "בר-ניר" לשנה נוספת ,למתן שירותי הנהח"ש לשנת 106.
 31עדכון מליאה על פעילות המועצה בין התאריכים  53136.עד 613.36.
 37שונות
 38תב"ע נקודתית גוש  1115חלקה  -168סיכום דיון
* * *
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חברים ,ערב טוב.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מס' .16
ברכות לסיגל ליום הולדתה.

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – פרוטוקול מס' 10

היו השגות של עמירם ואניק לפרוטוקול והן הוטמעו.
אני מבקש לאשר.

החלטה
מאשרים פה אחד פרוטוקול מס'  10מיום 3053013106.
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אישור דו"ח רבעוני רביעי  1061ע"י מליאת המועצה

אני מבקש מהדס להציג את הדו"ח.
רו"ח הדס חדד:
להלן פירוט דוח רבעון רביעי לשנת :3.63
•

הדוח משווה בין פעילות המועצה בשנת  3.63לבין הפעילות בכל שנת : 3.66
•

סך המאזן לא השתנה כמעט כ 54-מיליון .₪

•

ירידה ברכוש שוטף מ 3.1-ל 1.1-מיליון  ₪וסך ההשקעות כמעט ללא שינוי.

•

ירידה בהתחייבויות שוטפות מ 5.3 -ל 5.3 -מיליון .₪

•

קרנות בלתי מתוקצבות עליה מ  31ל 31 -מיליון  ,₪הנובע מגידול בקרן השבחה (כ 1-מיליון )₪
ובקרן כבישים (כ  3.3מיליון .)₪

•

בתקציב השוטף
•

בהכנסות :סטייה בין הביצוע לתקציב בעיקר בהכנסות עצמיות מחינוך ( ,)36%-עצמיות רווחה (-
 )61%ועצמיות אחרות ( )61%-לעומת גידול בהעברות ממשרד החינוך ( ,)13%+ממשרדים
ממשלתיים אחרים ( )515%+ותקבולים אחרים (העברה מעודפי ש"ק) (.)43%-

•

בהוצאות :סטייה בעיקר בפעולות כלליות ( ,)65%-פעולות רווחה ( .)35%-הועברו  1..אלש"ח
מעודפים.

•

•

•

סה"כ עודף בשנת  91 -3.63אלש"ח.

תברי"ם:
•

עיקר המימון מקרנות הרשות ( 3.4מיליון .)₪

•

היקף העבודות כ 1.1-מיליון .₪

גביה:
•

ירידה באחוז בגביה השוטף מ 93% -ל.93% -

•

סך החיוב התקופתי עלה לכ 65 -מיליון  ₪ובפועל נגבו כ  63.1מיליון  ₪לעומת  63.1מיליון
 ₪בשנת  3.66ובגין פיגורים  634אלש"ח לעומת  136אלש"ח בשנת .3.66
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•

שכר-
•

חריגה במנהל כספי בשל תשלומי פיצויים ותקופת חפיפה.

•

בשמירה ובטחון ובנכסים ציבוריים חריגה בשל הגדלת היקף שעות העבודה הנוספות.

•

בתרבות יש חריגה של כ-חצי משרה בשל העסקת עובדים שעתיים.

אבהיר שאת הדו"ח לרבעון הרביעי ,אנחנו נדרשים להגיש תוך חודשיים מסיום השנה ,ולאחר מכן
נערוך את הביקורת ויכולים להיות שינויים .אנחנו מגישים את הדו"ח הרבעוני בזמן ,ולפעמים
בזמן הביקורת של רואה החשבון יש עדכונים קטנים.
אנחנו משווים בין שנת  3.63ל ,3.66-כמעט ואין שינויים בסך כל נכסי המועצה.
יש מעט ירידה ברכוש השוטף.
וירידה ובהתחייבויות השוטפות.
נסתכל על התקציב השוטף ,כמו שראינו בר בעונים הקודמים ,יש שינוי בהכנסות העצמיות מחינוך,
רווחה ועצמיות אחרות.
לעומת זאת יש לנו גידול בהכנסות ממשרד החינוך ומשרדים ממשלתיים אחרים ,הכנסות משנים
קודמות שקיבלנו השנה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
גידול במספר התלמידים בבית הספר ותוספת כיתות משנה את האיזון ,פחות השתתפות פר תלמיד של ילד
מהמועצה ויותר ממשרד החינוך.
רו"ח הדס חדד:
אסביר  -השנה השתמשנו ביתרות משנים קודמות ,בתקציב היה  6.5מיליון ,אבל השתמשנו רק ב1..,...-
.₪
שלחתי לכם את הדו"ח המלא באימייל ,אם תרצו נוכל אחר כך לעבור עליו.
בסך הכול העודף בשנת  ,3.63אחרי שהעברנו את  1..,...השקלים ,הוא .₪ 91,...
תב"רים -עיקר המימון מקרנות הרשות ,מעט ממשרדים ממשלתיים.
ס"ה היקף העבודות בשנת  3.63הגיע ל 1.1-מיליון  ₪בסך הכול ,לעומת כ 3.-מיליון  ₪בשנה הקודמת.
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הכנסות מהיטל השבחה השנה כ 1-מיליון  ,₪מהיטל כבישים ומדרכות כ 3-מיליון .₪
אניק זבליק:
איפה יתר ה 1-מיליון ?₪
הדס חדד:
אלה כספים שהעברנו לתב"רים ,עכשיו אנחנו מוציאים אותם לפי הביצוע בפועל.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יכול להיות ש 1-מיליון  ₪הועברו ב .3.66-העבודות שבוצעו ,מומנו חלקן ב.3.66-
ב 3.63-הן מומנו ב 3.4-מיליון .₪
הדס חדד:
פתחנו עוד תב"רים שמימנו אותם ב 3.4-מיליון  ₪בשנת  ,3.63אבל אלה אינן ההכנסות בקרנות.
יש ירידה באחוז הגבייה מהחיוב השוטף ,מ 93%-ל ,93%-בעיקר בגלל שהיו לנו קשיים באכיפה ,בשל
עיכוב שליחת הסמכת הגזברית כממונה על הארנונה לרשומות ,ע"י היועץ המשפטי של המועצה
אנחנו פועלים עכשיו בתקווה לסגור את הפער.
אניק זבליק:
בגבייה הכוונה לקנסות או ארנונה?
הדס חדד:
רק ארנונה.
אייל זילברסון:
אבל בסכום הכללי גדלנו?
הדס חדד:
כן ,גדלנו .סך החיוב התקופתי עלה ל 65-מיליון  ,₪וגבינו  63.1מיליון  ₪לעומת  63.1מיליון .₪
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עמירם אליאסף:
אני לא מבין למה הכוונה ב 6.3-מיליון  ,₪האם זה הסכום שלא גבינו? זה לא הגיוני.
הדס חדד:
לא גבינו בשנה השוטפת  6.3מיליון .₪
עמירם אליאסף:
לא גבינו? זה המון כסף.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה כולל חובות עבר .בסך הכול אנחנו גובים כ 66-מיליון  ₪מארנונה 6.4 ,מיליון  ₪זה למעלה מ 6.%-לכן
זה לא יכול להיות.
עמירם אליאסף:
הנתונים לא מסתדרים לי .בשנים האחרונות מעולם לא היה מצב של אי גבייה של  6.3מיליון ש"ח
הדס חדד:
יש יתרת פיגורים של מיליון שקלים בשוטף ,ויתרת פיגורים בגין שנים קודמות היא  6.3מיליון .₪
בדו"ח כתוב את היתרה לתחילת השנה ואת ההצמדה לכל היתרות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו לא רואי חשבון ולכן לא מבינים את החישובים שלך .יש לנו שאלה פשוטה -את מצביעה על ירידה
בגבייה מ 93%-ל - 93.4%-האם  4%הם מיליון וחצי שקלים?
הדס חדד:
לא .צריך לחשב את זה ביחס להיקף החיוב .בשנה שעברה היקף החיוב השנתי היה  61.1מיליון שקלים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כמה זה  4%מהסכום הזה?
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הדס חדד:
יש עוד חיובים במהלך השנה,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש חובות עבר.
הדס חדד:
ה 93%-מתייחסים רק לשוטף .יש בדו"ח גם חישוב שכולל חובות עבר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הכסף שלא גבינו גדל נומינלית ,כיוון שהוא צובר ריבית והצמדה?
הדס חדד:
נכון.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חוב שלא נגבה ,בערכים נומינליים של ינואר ,בדצמבר צובר ריבית והצמדה.
עמירם אליאסף:
שאלתי היא פשוטה ועזבו נא עתה את חובות העבר ,אבל ישנו בסך הכול חיוב ארנונה שנתי ,שבו אתם
עומדים על ה – 91-93 -אז מה המספר שנגבה?
הדס חדד:
בשנת  3.63גבינו  63.1מיליון  ₪מהשוטף.
עמירם אליאסף:
כלומר  63.1מיליון  ₪הם .₪ 93%
הדס חדד:
הם  93%מ 61.1-מיליון  ,₪כי יש חישובים שכוללים הנחות וצבירה.
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שחר בן עמי:
אי הגבייה היא  1%מכלל סכום הגבייה ,כך ש 1%-מכ 65-מיליון שווה כ 6-מיליון .₪
אייל זילברסון:
כמה משפחות לא שילמו ארנונה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מדובר בעיקר בעסקים ולא במשפחות ,יש משפחות ששילמו בינואר  3.61את החובות אחרי שקיבלו
הודעה על עיקול ,לכן זה יכנס לחשבון של  ( 3.61ולא .)3.63
בינואר נעשתה פעולה משמעותית של עיקולים באמצעות משרד עורכי דין ,בעקבותיה הרבה אנשים הגיעו
ושילמו את החובות.
אייל זילברסון:
 6.1מיליון  ₪זה הרבה עסקים  .אני זוכר שלפני שלוש שנים ,חוץ משדה התעופה שהיה התיק הכבד ,היו
רק תיקים קטנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ב 3.63-הייתה בעיה ,מחלקת הגבייה לא הייתה אסרטיבית מספיק כדי לפנות לאנשים כמו שנעשה בשנים
קודמות .לכאורה לא צריך ליצור קשר טלפונית אבל אנחנו עושים את זה ,והלחץ שהפעלנו בינואר הניב
הרבה הכנסות מחובות של .3.63
אייל זילברסון:
לדעתי זאת הפעם הראשונה שהגענו לסכומים כאלה ,אחוזים נמוכים כאלה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון.
שי רז:
בכתבה שהתפרסמה בעיתון התייחסו ל.1.%-
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
שם זה כולל גם חובות עבר.
תהליך הגבייה שעברנו לא היה בסדר ,התהליך שעברנו היה תהליך של חוסר לחץ שנעשה בעבר .בד"כ
רשויות לא מרימות טלפונים לאנשים ,כאשר אצלנו כן מקובל להתקשר ולכן הגענו לאחוזי גבייה גבוהים
יחסית .זה לא נעשה לקראת סוף השנה ולא הייתה בקרה טובה ,ולכן זה המצב.
עמירם אליאסף:
ישנה התחייבות עכשיו לגבות את החובות שהיו?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה נעשה.
אניק זבליק:
ומה עם הריביות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש פה מאות אלפי שקלים יש כונסי נכסים ועוד .אנחנו לא מוותרים וזה בטיפול.
הדס חדד:
אנחנו רואים חריגה קטנה בשכר במנהל הכספי ,בתשלומי פיצויים ותקופת חפיפה.
עמירם אליאסף:
בכמה החריגה?
הדס חדד:
.₪ 34,...
בשמירה וביטחון וב נכסים ציבוריים יש גידול בהיקף שעות העבודה הנוספות ,ומשם נובעת החריגה.
הסכום מתחלק ל ₪ 64,...-לשמירה וביטחון ולנכסים ציבוריים ל.₪ 14,...-
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אייל זילברסון:
גם אם זה לא קשור למאזן ,אבל אני חושב שזו כן נקודה שצריך להתייחס אליה .ממקום העבודה שלי אני
יודע שיש בעיה גדולה של שעות עבודה וחריגה משעות העבודה ,והדבר משפיע על פיטורים ופיצויים.
שחר בן עמי:
כאן יש חוזים אישיים ושעון נוכחות.
הדס חדד:
גם הוצאתי הנחייה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה ,אנחנו לא מאשרים יותר מ 63-שעות.

עמירם אליאסף:
האם מישהו מחברי המועצה עבר על הדו"ח בעיון? אני לא עברתי על הדו"ח ואני מציע שנעבור עליו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הדס ,החברים רוצים לעבור על הטבלאות ,יש משהו שאת רוצה לעבור עליו?
תסבירי בבקשה את המשמעות של הטבלאות.
הדס חדד:
עברנו על המאזן ,היקפו כמעט ולא השתנה .יש ירידה ברכוש השוטף.
אם יש לכם שאלות ספציפיות – אשמח להשיב?
עמירם אליאסף:
האם אפשר לעבור מלמעלה למטה כדי שנוכל לשאול שאלות?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסך הכול נשאר דומה ,יש גידול קטן בסך כול ההשקעות.
עמירם אליאסף:
מה זה 'הכנסות שלא התקבלו'?
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הדס חדד:
הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו ממשרדים ממשלתיים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
התחייבויות של משרדים ממשלתיים לפי תקן.
עמירם אליאסף:
בסעיף ה'חייבים' -אלה תושבי הכפר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש את חוף השרון בנושא הלימודים ,הם משלמים באיחור ומשלמים שנה אחורה.
הדס חדד:
אין לי כאן את המאזן המלא עם הפירוט .אני צריכה לראות מי החייבים.
אניק זבליק:
אנחנו נשמח לקבל דוגמאות ,לא פירוט מדויק.
עמירם אליאסף:
'קרנות בלתי מתוקצבות 1 -מיליון ,עליה' ,הסברת את זה קודם?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה גידול ביתרה.
הדס חדד:
בקרנות בלתי מתוקצבות יש פירוט מאיפה זה נובע .יש את קרן היטל השבחה שגדלה בכ 1-מיליון ,₪
בקרנות אחרות זה מופיע ,למשל סלילת כבישים גדל בכ 3.4-מיליון ש"ח.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא בוצעה גבייה קודם ,התחלנו לגבות ב 3.6.-או ב 3.66-את היטל הסלילה .אתם רואים שיש עודף
בגידול ,בואו נעבור על החשבונות המקבילים.
הדס חדד:
'חייבים בגין אגרות והיטלים' אלה חייבים בגין ארנונה בעיקר ,והיטלים נוספים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אלה חובות למועצה?
הדס חדד:
כן ,אלה חובות למועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חייבים למועצה  3מיליון שקלים?
הדס חדד:
למטה רואים את ההרכב של הקרנות הבלתי מתוקצבות.
ליויה תאודור:
אלה כספים שנמצאים ברזרבה ולא משתמשים בהם?
הדס חדד:
כן ,אלה כספים שנמצאים בקרנות לשימוש המועצה בתב"רים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
רואים שבסך הכול יש גידול ביתרות בשנת .3.63
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הדס חדד:
בהכנסות וההוצאות יש תקציב שנתי ותקציב יחסי ,במקרה הזה הם זהים בגלל שמדובר ב 63-חודשים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הפער השלילי מסומן במינוס ,בסוגריים.
עמירם אליאסף:
ממה נובע הגידול של  1מיליון  ₪בהכנסות השנה?
הדס חדד:
זה קיטון של  1מיליון  ₪בהכנסות .פחות הכנסות מהתקציב  .התקציב עמד על  11מיליון  ₪וההכנסות
עמדו על 1. -מיליון .₪
דרור אלוני  -ראש המועצה:
 9%מורכב מהכנסות מארנונה וגם מדברים אחרים ,כמו משרדי ממשלה.
הדס חדד:
העמודה הזו מציגה את המצב בפועל.
זה נובע משני סעיפים גדולים -העברת עודפים משנים קודמות ,לא ניצלנו את ה 6.4-מיליון  ₪אלא רק
 ₪ 1..,...וזה נמצא בתקציב אבל לא בוצע.
הסעיף השני כולל את ההעברות מקרן ההשבחה ,קרנות הפיתוח אל התקציב הרגיל עבור מחלקת
ההנדסה ,שזה תלוי בביצוע.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הייתה פעילות מועטה של הנדסה ,והיו מעט הכנסות מהנדסה לשוטף.
נעבור לפרק הוצאות ,ישנה ירידה בהוצאות.
עמירם אליאסף:
אם הייתה ירידה בהכנסות הייתה ירידה בהוצאות?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
השכר תומחר גבוה יותר ממה שהוא בוצע בפועל ,למשל.
הדס חדד:
זה לא משמעותי.
בפעולות כלליות  -הביצוע היה נמוך יותר .התקציב הוא הערכה ,אנחנו לא יודעים בוודאות מה יהיה
הביצוע בפועל ,אז תמיד יש פערים.
בפעולות כלליות יש פער של  1מיליון  ,₪בסעיפים האחרים אין הפרשים משמעותיים.
'פעולות רווחה'  -זהו תקציב שאנו מעריכים שנקבל אבל יש סעיפים שלא בוצעו ואין לנו צורך בהם,
למרות שתוקצבו.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בסך הכול יש לנו עודף של  91אלף .₪
אניק זבליק:
כמה עודפים היה לנו בדרך כלל?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו תמיד מסיימים את השנה מאוזנים.
התקציב שלנו מאוזן.
אניק זבליק:
רציתי לשאול לגבי הפרס לניהול תקין ,כי ראיתי שכתוב שיש לנו  31עובדים ,זה כולל את בתי הספר
והגנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו  3.תקנים ,ו 31-עובדים בפועל .זה כולל את הסייעות שעובדות בחצאי משרה.
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אניק זבליק:
כמה עובדים מוגדרים כעובדי מועצה? האם עובדי הוראה נכללים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מורים הם עובדי החברה  -חינוך בשרון.
הדו"ח הזה בסדר בסך הכול .נושא הארנונה שהיה חלש השנה והגבייה לא הייתה טובה .יש לנו בעיה
נוספת ,אני מקווה שנפתור אותה השנה ,של מעבר מחוק עזר ישן של סלילה .אם אני זוכר נכון ,המועצה
לא גבתה במשך עשרות שנים אחורה .בשנת  3.6.אישרנו חוק חדש ,ותקופת המעבר בעייתית .אני מקווה
שורד תילמד את עם הלקחים מהעימותים הגדולים שהיו להדס בעניין הזה.
אניק זבליק:
מהי תקופת המעבר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מחוק העזר הישן לחוק העזר החדש.
עמירם אליאסף:
מה זה אומר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כשרם סידיס נכנס לתפקידו ואני נכנסתי לתפקידי שנה אחריו ,לא הייתה שום אינדיקציה על גביית היטלי
סלילה בכפר שמריהו ,למרות שהיה חוק עזר תקף.
שחר בן עמי:
גם היום אין אינדיקציה על העבר.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא נמצאה אינדיקציה למה שהיה בעבר .ב 3..3-המועצה התחילה להכין חוק עזר חדש שאושר ב.3.6.-
מרגע הפרסום ברשומות התחלנו את הגבייה .השאלה הייתה איפה אנחנו גובים -בהיתר בנייה ,בטופס .5
אלה תהליכים ארו כים ,ומדובר במאות אלפי שקלים לבית .יש פה דילמות לא פשוטות ואנחנו מנסים
לפתור אותן וזה לא פשוט.
עמירם אליאסף:
ממתי אנחנו גובים היום בהתאם לחוק העזר החדש?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מי שקיבל היתר אחרי אוקטובר  , 3.6.אין אתו שאלה ,בהיתר הבנייה .מי שהגיש בקשה לפני כן והמשיכו
לבנות בשנת  , 3.6.-3.66יש איתם דילמה .לא ביקשו מהם את ההיטל הזה ,ופתאום בטופס  5מבקשים
מהם עוד  1..,...שקלים .ואנחנו מנסים למצוא דרך מחוץ לבית המשפט.

פה אחד מאשרים דו"ח רבעוני רביעי של שנת  1061ע"י מליאת המועצה ,כפי שהונח והוצג3
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אישור תב"ר שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 106.

אני מבקש מטלי להציג את הנושא.
טלי שמחה אלקיים:
להלן הפירוט של שיפוצי קיץ בבית הספר :3102
עבור
עבודות איטום

סה"כ

תיאור
איטום גגות שונים ,איטום סביב מקטל קטן והחלפת גג איסכורית בכיתות ב'

35,850

נגרות אומן ומסגרות
פלדה
מתקני תברואה

שיפוץ פינת חי פנים וחוץ

28,287

מתקני חשמל

תוספת תאורה ועדכונים במע' תקשוב

26,550

עבודות צביעה

חידוש צביעה בכיתות  ,צביעת חזיתות

63,040

רכיבים מתועשים
בבניין

פתחי שירות לתחזוקה בתקרת גבס בכיתות ב'

מבנה יביל לכיתות '

תוספת כיתת לימוד כולל ביסוס

פיתוח נופי

תיקוני אבנים משתלבות בשביל המוביל למגרש הספורט

ריהוט חוץ
גידור
עבודות תקשוב

תוספת ספסלי ישיבה ()4
תיקוני גדרות סביב בית הספר
תקשוב (אומדן של עפר גורדון)

עבודות נוספות

בדיקות תקופתיות לפתיחת שנת הלימודים .רכש כלי עבודה לאב הבית .מייבשי ידיים ,השלמות
ריצוף בכניסה החדשה לבית הספר

צביעת דלתות שירותים מרכזיים ,אביזרי בטיחות לדלתות וחלונות

סה"כ

7,774

1,260
140,000
1,740
6,560
2,000
346,600
51,724
711,385
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תיאור

עבור
סה"כ כולל מע"מ
01%
בצ"מ 01%
תכנון ניהול ופיקוח
1%
סה"כ

סה"כ
832,320
83,232
58,262
973,815

 36התב״ר כולל תוספת כתה חדשה לשכבה א׳ ,המונה כ 70-תלמידים3
 31התב״ר כולל ,בפרק התקשוב ,מחשבים אישיים לתלמידים ,אשר עלותם תגבה מההורים
וציוד נוסף ,אשר חלקו ימומן על ידי מפעל הפיס3

מדובר בתקציב של  931,164שקלים שמחולק לסעיפים של עבודות איטום בגגות של המבנים היבילים
בחלק הצפוני ,גם נושא המקלט והחלפת איסכורית ,נגרות אומן בשירותי בנים ובנות ,שיפוץ פינת החי
בעקבות הכניסה העתידית לחלק הצפוני והחזית של פינת החי נחשפת ואנחנו משדרגים אותה.
ליויה תאודור:
 31,...שקלים לשיפוץ פינת החי?
טלי שמחה אלקיים:
המצב שם דיי רע.
ליויה תאודור:
זה הולך להיות חלון הראווה של בית הספר?
טלי שמחה אלקיים:
כן ,הכניסה תהיה שם .את נכנסת למקום שתמיד היה הצד האחורי ופתאום הוא הופך לחזית וצריך
לשדרג אותו.
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ליויה תאודור:
זה הרבה כסף.
טלי שמחה אלקיים:
יש לי פירוט של כל המרכיבים ,ניסינו לעשות את המינימום .זה כולל מתקני חשמל ,תאורה במבנה היביל
החדש ,צנ רת התקשורת ואופציה לדברים שידרשו בהמשך השנה .יש עבודות צביעה בכיתות האם ,תקרות
גבס במבנה הצפוני בבניינים המתועשים.
ליויה תאודור:
אנחנו רוצים לדעת לגבי פינת החי וממה מורכב הסכום .אני חושבת שזה קצת מוגזם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני אסביר איך שזה עובד ,שהרי אנחנו נותנים אומדן ובסוף יוצאים למכרז ,כשהמחיר הכי נמוך זוכה .מה
שנראה לנו יקר או זול לא רלוונטי ,אלא תוצאות המכרז הן הרלבנטיות.
אניק זבליק:
האם זה מבנה אחד או שניים?
טלי שמחה אלקיים:
זו כיתה אחת.
אניק זבליק:
אני מבינה שזה לא בא כזוג ,אלא רק אחד?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה רק אחד ,ו נשים אותו בין כיתות א' לכיתות ב' היבילות .אין לנו מקום לשתי כיתות בלי לפגוע בבית
הספר ,לכן יצמצמו במקומות אחרים .נוסיף כיתה אחת השנה ,ואם נמשיך לגדול נצטרך לחשוב מה יהיה.
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טלי שמחה אלקיים:
יש פיתוח נופי ,שקיעות ברצפה באזור מגרש הספורט .יש ריהוט חוץ שכולל תוספת ספסלים ,גידור,
עבודות תקשוב,
אניק זבליק:
ההוצאה הזו דיי גבוהה וכל שנה זו הוצאה קבועה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אשיב שרוב הכסף חוזר מההורים ,מאחר והם קונים את המחשבים.
אניק זבליק:
חבל שלא ציינתם בכמה כסף מדובר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אלה  3.מחשבים בעלות של  3,5..לאחד.
אניק זבליק:
יש על כך הסכמה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה דרך וועד ההורים ,אנחנו גובים את זה כל שנה.
טלי שמחה אלקיים:
מדובר כאן על מחשבים ניידים למורה ולגננת ,על תוכנות לעריכת סרטים ומוזיקה ,על טאבלטים.
שי רז:
זה סכום מוגזם .אני זוכר שבשנה שעברה עשינו תשתית חדשה ,כולל אינטרנט אלחוטי אזורי.

קרן היסוד  61כפר שמריהו  * 5196.טל' * .9-94.1199
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  3.מתוך 54

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס'  16מיום 63.1.3.61

דרור אלוני  -ראש המועצה:
קודם כל תוריד את העלויות של המחשבים האישיים ,ואנחנו עושים אינטרנט אלחוטי בחצר בית הספר.
כיום יש רק בכיתות.
אניק זבליק:
למה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כי אנשים מסתובבים בחצר בית הספר ,זהו מרכז מידע .זה סטנדרט.
אניק זבליק:
גם בתור יו"ר ועד הורים לשעבר ,יש לי מה להגיד בעניין .אני זוכרת זמנים קודמים שהיינו צריכים
להילחם על כל שקל ומתכנסים ועד ההורים ביחד עם הרשות בשביל דברים כמו תיקון מזגן וכדו' .עכשיו,
יש לי תחושה ,בתור חברת מועצה ,שה'יד שלנו קלה' והתקציב נוזל .עם כל האהבה שלי לבית הספר,
כשבאנו לחשיפה של חדר המחשבים אני הופתעתי מאוד ,אני לא הבנתי מה הולך להיות .זה נראה לי
מוגזם מדי וזה צורם לי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
האם זה לא משרת את המטרה שלשמה אנחנו כאן.
אניק זבליק:
אני לא מדברת עכשיו על המטרה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אלה הילדים שלנו.
אניק זבליק:
אתה צודק ,אבל השאלה איפה עובר הגבול.
אתה אומר לי שהסטנדרט הוא אינטרנט אלחוטי במרחבים הציבוריים ,אבל זה באמת הכרחי? הרי יש
אינטרנט  3Gשאפשר להסתמך עליו .אני חושבת שאנחנו כחברה וכרשות קצת חורגים מהפרופורציות.
קרן היסוד  61כפר שמריהו  * 5196.טל' * .9-94.1199
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  36מתוך 54

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס'  16מיום 63.1.3.61

עמירם אליאסף:
כמה עולה האינטרנט האלחוטי?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש פה פירוט.
אניק זבליק:
זה לא רק עניין הפירוט ,זה העיקרון .גם בראשית תקופתך וגם לפני עבדנו קשה מאוד בשביל כל דבר
והערכנו כל דבר .עכשיו יש לי הרגשה שמהצד השני מקלים ראש ומבקשים בקלות ,והכסף זורם.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא ככה ,אני יושב איתם על הפרטים.
אניק זבליק:
אני שואלת גם בכובע של חינוך בשרון וועדת ביקורת שלא מתכנסת ,וגם בתור חברת מועצה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש פה גם שישה גני ילדים חדשים.
טלי שמחה אלקיים:
יש  3מקרנים אינטראקטיביים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה כסף שהגיע ממפעל הפיס.
השוכרים משלמים על כל הציוד שהם מקבלים ,הם קונים את זה מאיתנו .יש ארבעה מקרנים ,שכוללים
גם מקרן אחד לאודיטוריום של גני הילדים.
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אניק זבליק:
זאת השאלה שלי,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל התקשוב לחינוך מגיע ממפעל הפיס.
עמירם אליאסף:
 63עמדות למורה לכל כיתת אם – סך  51אלף .₪
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זו השלמה לכיתות שאין להן עמדת מורה שכוללת מחשב נייח ,איתה מבצעים את העבודה על המקרן
במקום לעבוד עם המחשב הנייד.
עמירם אליאסף:
למה קונים עשרה טאבלטים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לילדי כיתות א' -ג' אין מחשבים ,זה ישמש אותם כשהם מגיעים לחדר החלל ,וזה נשאר בחדר החלל.

עמירם אליאסף:
מה זו התוכנה לניהול רשת תקשורת?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יש לנו היום הרבה מאוד עמדות של אינטרנט אלחוטי ,וצריך לעשות חלוקת עומסים סדירה בין המגברים
וצריך מערכת ניהול ,שעולה כ 3,3..-שקלים.
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אניק זבליק:
לו הכסף לא היה חוזר ממפעל הפיס ,לטעמי הצנוע ,שבגני ילדים שיש אודיטוריום מספיק שיהיה שם
מקרן ולא צריך עוד אחד בכל גן ,לדוגמא .אני כן מעריכה את זה שאנחנו מחנכים קדימה ומדברים עם
הילדים בשפה שלהם ,אבל השאלה היא מה גודל הפסיעות ,וכמה רעב אתה משאיר את בית הספר .אני
חושבת שבית הספר צריך להישאר טיפה רעב ,בשוליים .אני חושבת שבית הספר שלנו מאוד שבע .יש לי
תחושה שצריך לעבוד קשה בשביל הדברים האלה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני גאה מאוד במה שקורה בבית הספר.
ליויה תאודור:
למה בית הספר צריך להישאר רעב?
אניק זבליק:
לי יש תחושה היום מבית הספר שהגישה היא שלא מעריכים את הדברים ,בגלל שהם מושגים בקלות.
ליויה תאודור:
מצד הילדים?
אניק זבליק:
מצד צוות בית הספר .זה לא פרסונלי .אני מעריכה את בית הספר והוא התקדם מאוד בשנים האחרונות
מאז שדרור ראש רשות  .עם כל הגאווה אני מרגישה שבית הספר הופך למכונת יחסי ציבור משומנת היטב,
ואנחנו צריכים להסתכל גם על התוכן .בית הספר יתנהל בצורה יעילה יותר ,לטעמי ,אם לא הכול יתקבל
בקלות .אם כל בקשה מאושרת בקלות ואם יש "אח גדול" שנותן את כל מה שצריך ,אנחנו נגיע לגירעון
בקלות ונקבל חברת חינוך בשרון עם גרעון של  4..אלף  .₪זו ההרגשה שלי.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
האתגרים שניתנים לאלכס ו לצוות בית הספר לא ניתנים לאף בית ספר אחר מבחינת קצב החדשנות
והשמירה שלהם בחזית של ההוראה .הצוות עובד קשה ,באף מקום אחר לא תראי שמורים מגיעים בשבת
כדי לצעוד עם התלמידים שלהם.
ליויה תאודור:
אני יכולה להגיד לגבי הצופים ,הם מקבלים יותר מכל תנועה אחרת .בגלל זה הם מחזירים לקהילה
בחזרה המון .אני חושבת שזה עובד בשני הצדדים ,ולדעתי זה בדיוק מה שקורה בבית הספר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני חושב שעשינו מהפכה עם המורים.
אניק זבליק:
הרוח הקהילתית שמנשבת בכפר שמריהו נשבה גם לפני ואחרי עידן המחשבים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אניק ,אני מסכים איתך שבית הספר צריך להיות מבוקר ,אבל לא צריך להרעיב את בית הספר.
אניק זבליק:
לא לזה התכוונתי ,אני חושבת שצריך להשאיר לו פינות כדי לשמור על התנהלות נכונה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני עורך עם בית הספר  5-4מפגשים בשנה על בקרה וחדשנות טכנולוגית ,כדי לראות לאן הולכים בשנה
הבאה.
עמירם אליאסף:
אני רוצה לסיים לעבור על הנתונים לפני ההתייחסויות .השאלה של האינטרנט האלחוטי מורכבת מ9,...-
שקלים של נתב ,כאשר מסבירים שעקב העומס של מחשבים וסלולרים מבקשים להקים רשת בנוסף
לשתיים הקיימות .עלות הנתבים היא תוספת של .₪ 64,...
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אני רוצה להבין את הסעיף של מחשב נייד למורה '' ,64.4שהרי קנינו מחשבים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל מורה בבית הספר מקבל מחשב אישי ,שהוא של בית הספר.
עמירם אליאסף:
כתוב פה "למחנכות ד'-ו' ,שמשלבות מחשוב להחליף מחשב " ."63מה ההסבר?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם מורה קיבל מחשב לפני  5שנים ,הוא יקבל מחשב חדש עכשיו.
עמירם אליאסף:
אלה השלמות למחשבים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,ודאי ,לשוטף.
עמירם אליאסף:
אני רוצה להתייחס .אני ,בגדול ,רוצה לתמוך בזה אבל אני מקבל את ההערה של אניק .נדלק לנו דגל
אדום בשנה הזו ,כשראינו שהייתה חריגה של  4..,...שקלים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה סעיף אקטוארי .זה בגלל חובות אקטואריים של פנסיה ,לא בגלל הוצאות כספיות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הדס ,את יכולה לפרט?
הדס חדד:
בשנת  3.66היה גירעון של כ ₪ 3..,...-שוטף ,שלא קשור לאקטואריה.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ממה החוב נבע?
הדס חדד:
נבע מיתר הוצאות על שכר מורים.
עמירם אליאסף:
אני מבין ש אנחנו מעניקים כספים ,וכנראה נאשר את התקציב ,אבל אנחנו רוצים להתריע על הבקרה.
אנחנו מבקשים מוורד ,מכיוון שהייתה חריגה של  4..,...שקלים בתקציב של חינוך בשרון .כל שנה
אנחנו מאשרים תקציבים יפים לחינוך ומחשבים ,הגם שאני לא רוצה לבדוק בציציות ,וגם אם אני חושב
שזו תועלת גדולה לנושא התמיכה בחינוך ,אבל אנחנו מבקשים שתהיה בקרה טובה יותר כדי שלא נגיע
למצבים האלה.
הדס חדד -הגרעון נובע מהשנים שעד וכולל שנת  . 3.66בשנת  3.63נעשתה בקרה צמודה על ניצול
התקציב של חברת חינוך בשרון ע"י הגזברית.
אייל זילברסון:
אני מודאג משני דברים:
-

הדבר הראשון ,לצערי לעולם לא נוכל להדביק את הטכנולוגיה בשנה לשנה ,אלא מדי פעם צריך
ליישר קו ולשדרג .אם אנחנו נרוץ אחרי הטכנולוגיה נצטרך להשקיע כל שנה יותר.

צריך לחשוב ,וזה אולי התפקיד שלך ,דרור ,לעשות תוכנית חומש ,מכיוון שלא יכול להיות שכל שנה
אנחנו נשדרג את הטכנולוגיה .לא נצליח לעמוד בזה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כל שנה מתכננים לשלוש שנים.
אייל זילברסון:
אבל בשנה שעברה קנינו מחשבים.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו קונים מחשבים לילדים .הדילמה היא באיזו תוכנת עבודה לבחור .המחשבים החדשים מגיעים עם
 ,windows 8אנחנו נשארים בסביבת מייקרוסופט .מציעים לנו היום טאבלטים עם אנדרואיד שהיא
תוכנה פתוחה ,וחלק מהאפליקציות מגיעות רק באנדרואיד וחלק מגיעות רק ב .windows-כשאתה קונה
מחשב חדש אתה מקבל אותו עם גרסה  .1כשאתה קונה היום מחשבים לכיתות ד' ,עד כיתה ו' כל העבודה
שלהם היא בסביבה הזו.
אייל זילברסון:
כדי לא לשנות את הסביבה החינוכית?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
מכיוון שלא מחליפים מחשבים.
כל שנה אנחנו עושים הערכה כבר בספטמבר ,ויושבים עם הספקים .מציעים לנו טאבלטים שונים עם
תוכנות שונות ואנחנו בודקים את הדברים עם ספקי תוכן .בשבוע שעבר הייתי בפגישה עם מט"ח כדי
לראות אם יש בשלות לעבו ר לתוכנה אחרת ,ומאחר ואין גם השנה נישאר בסביבה של מייקרוסופט השנה.
אנחנו מתייעצים ובודקים מה הכי טוב לתלמידים שלנו לשלוש שנים .אסור שיהיה מצב שבו התלמידים
שלנו ישיגו אותנו ונראה מיושנים עבורם.
אייל זילברסון:
הכוונה שלי הייתה שגם אני לא משדרג כל הזמן את המכשיר הנייד שלי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בית הספר מחויב לעבוד עם תוכנות אופיס ,אקסל וכו'.
אייל זילברסון:
גם אם ישנן טכנולוגיות יותר טובות אני לא חושב שכל שנה צריך להיות המובילים ולהחליף.
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עמירם אליאסף:
אכן אייל אומר דבר נכון ,שכן אנחנו צריכים לראות תוכנית רב שנתית של הצטיידות .מסתבר שאנחנו כל
שנה מגיעים פה ב לחץ של זמן ,ובסוף מאשרים את התוכנית בלחץ של זמן .אני תומך ברעיון של אייל,
אנחנו צריכים לראות תוכנית הצטיידות לשלוש או חמש שנים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
איך אתה יכול לדעת מה יהיה בתקשוב עוד ארבע -חמש שנים?
בכל מפגש עם הספקים אנחנו רואים טכנולוגיות חדשות ,זולות ומהירות יותר .איך אפשר לתכנן לחמש
שנים כשהחדשנות היא בקצב של חודש?
עמירם אליאסף:
השקענו במחשבים ניידים למורים והותקנו להן תוכנות של מייקרוסופט ולא נשנה את זה .עכשיו רוצים
לרכוש עוד טאבלטים לכיתות ד'  .אנחנו רוצים לדעת מה הכוונה בגדול .למורים יש מחשבים ניידים ,וקצב
השחיקה הוא של חמישה בשנה .אני מבקש שתסתכלו קדימה ותגידו מה אתם מתכננים לכל המבנים
בטכנולוגיה הקיימת ,כדי שנוכל לראות מה הצעדים הבאים.
אניק זבליק:
צריך לבחון את זה בתוכנית חומש ,בתוכנית תלת שנתית.
אייל זילברסון:
יש לי בעיה נוספת ,כי אני מודאג מכך שאין מקום בבית הספר לתלמידים נוספים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו נתייחס לזה בהמשך.
ליויה תאודור:
מה לגבי דשא מלאכותי במגרש הספורט?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
טלי הג ישה היום תוכנית לוועדה מקומית חוף השרון ,למגרש עם דשא מלאכותי מאחורי חדר העיון.
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כשהתוכנית תאושר נגיש תב"ר.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מבקש לאשר  935,...שקלים לשיפוצי קיץ לבית הספר.
החלטה
מאשרים סך  ₪ 074,000לשיפוצי קיץ לבית הספר
 התב״ר כולל תוספת כתה חדשה לשכבה א׳ ,המונה כ 70-תלמידים3
 התב״ר כולל ,בפרק התקשוב ,מחשבים אישיים לתלמידים ,אשר עלותם תגבה מההורים וציוד נוסף ,אשר
חלקו ימומן על ידי מפעל הפיס3
 יעשה ניסיון להכין תר"ש תקשוב לבית הספר

אניק זבליק:
אני רוצה להגיד משהו לאחר אישור התקציב ,אם השתמע מדבריי ,חלילה ,שאני לא תומכת בפיתוח בית
הספר,
דרור אלוני  -ראש המועצה:
זה לא השתמע מדברייך.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בואו נתקדם.
אני מבקש לקיים דיון קצר ולעדכן .אנחנו הגשנו למשרד הפנים שני תב"רים שלא אושרו לנו:
 תב"ר יחידת חילוץ ותב"ר ריינג'ר3הם לא אישרו את התב"רים מאותה הסיבה שלא אישרו בעבר את המצלמות ,מהסיבה שמדובר ברכש
מתקציב שוטף ולא תקציב פיתוח .לגבי התקציב של יחידת החילוץ זו פשוט שערורייה .אמרנו להם:
אנחנו הקמנו את היחידה על חשבוננו ,ציידנו והכשרנו את האנשים ,ובכל זאת אמרו שזה מתקציב
הרכש .פניתי למשנה למנכ"ל משרד הפנים והוא הבטיח למצוא דרך לפתור את זה .אמרתי להם
שאנחנו לא נצטייד מתקציב שוטף ,מאחר ואין לנו אזור תעשייה שמניב הכנסות מארנונה שמאפשרות
לנו לרכוש דברים כאלה ,ההכנסות שלנו הן רק ממשקי בית ואין לכך הצדקה.
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לגבי הריינג'ר ,אנחנו דוחים את הנושא כבר מספר חודשים .יש לנו פתרון ,בתוך התקציב הזה משה
יפנה בין  4.ל 1.-אלף שקלים מהתקציב השוטף לצורכי אחזקה.
אנחנו יכולים לחסוך מהתקציב השוטף לחסוך כ 3.,...-שקלים מהשוטף.
יש לנו תב"ר שצ"פים ,תקציב שמיועד לגינון וטיפוח שטחים ציבוריים.
עמירם אליאסף:
למה שלא נעביר את זה מהנדסה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
יובהר ,שמאז שנכנ סנו להיות חברי מועצה ,פיצלו את קרן הפיתוח להרבה קרנות משנה .כלומר ,כשהיום
גובים לשצ"פים זה מיועד רק לשצ"פים ,אסור לסלול עם זה כביש או לקנות מקרן .ואם אתה גובה
לכבישים אסור לך לסלול שבילים ,מותר לעשות רק גינון צד לדרך .אני חושב שהחלק של פיתוח דרכים,
זה משהו שצריך לבוא מתקציב הפיתוח ולא מהתקציב השוטף .אנחנו נמצאים במצב שבו נייבש את עצמנו
לגמרי ולא ניראה טוב אם לא נעשה משהו משמעותי .אפשר להתווכח על ההיקף ,אפשר להתווכח על
הכול.
עמירם אליאסף:
תסלחו לי ,אבל אני מוכרח להגיד ש התכנון לא יפה בעיניי .ראיתי את האבנים ששמו ליד רח' השדות ,זה
בסדר במקום אחד אבל זה מזכיר בסיסים צבאיים .אני מצטער ,אני לא מתלהב בזה ואני לא מבין למה
לא לרסס.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הבעיה היא לא הריסוס ,אלא שנישאר עם אדמה חשופה.
טלי שמחה אלקיים:
יש בעיה של מים.
עמירם אליאסף:
אני יודע שהבעיה היא מים ,אבל יש פתרונות .גם אדמה חומה חשופה היא יפה ,אני חושב שהכיסוי
באבנים האלה לא יפה ומזכיר בסיס צבאי .זה לא יפה בעיני.
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יש צמחייה חוסכת מים שאפשר לשתול .הכפר ירוק ויפ ה ,ואני נגד הפיכתו ללבן .יש לנו חומות יפות עם
ירק ,אני מתנגד לתוכנית החדשה .אני מוכרח לתת לך מחמאות שהכפר שלנו יפהפה ,הכפר ירוק ויפה ויש
לנו חומות עם ירק .בבקשה ,אל תשים לנו 'לבן' על הרצפה .בכל הכבוד אתם מחזיקים אותו יפה .זו תקלה
לשנות אותו ל'לבן' ואני לא רוצה לחסוך בירק לכפר ומתנגד לזה .אני חושב שצריך להשקיע עוד קצת
במים כדי לשמור על הגינון.
אניק זבליק:
השאלה איך זה עומד מול הוצאות גינון.
אייל זילברסון:
אין ספק שמבחינת הוצאות זה חסכוני וקל יותר לתחזוקה .אבל אני מסכים שזה דומה לערים גדולות
שיש בהם מסלעות .אני חושב שכפר שמריהו יכולה להרשות לעצמה שיהיה גינון ירוק.
משה:
אני רוצה לתקן אתכם ,רשות המים מקציבה מכסות מים .בעבר צרכנו  11,...ליטרים מים ,היום אנחנו
צורכים  1,...קו"ב מים .כל חריגה משמעה קנסות.
שחר בן עמי:
צריך להביא מעצב גינות ולמצוא פיתרון שיתאים להקצאת המים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אם רוצים לשמור את הגינון ירוק ,העלות גבוהה מאוד.
אניק זבליק:
אני מקבלת הערות מהתושבים על כך שהחורשה באמצע יפה ופורחת ומהממת ביופיה ,אבל הרחובות
נראים פחות טוב.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נכון ,מכיוון שקשה מאוד לתחזק אותם.
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עמירם אליאסף:
לאט לאט עוברים לאדניות ,הכפר נהיה יפה בזכות האדניות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
נעשה את הדברים אחרת .אני מציע שמשה ,יתייעץ עם וולף שוב לגבי סוג הצמחים ונביא את זה לדיון
מחודש עם מספר דוגמאות של עיצובים שנותנים יותר ירוק ופחות אבל.

תב"ר ריינג'ר

נעבור לסוגיה אחרת ,אנחנו צריכים להקצות  3.,...שקלים לנושא הריינג'ר.

עמירם אליאסף:
אנחנו מאשרים לקחת מהתקציב השוטף את הסכום הזה.
אנחנו מאשרים תב"רים שהמימון מהתקציב השוטף ,כאשר יש תקנות ניוד מסעיפים לסעיפים.
החלטה
פה אחד מאשרים רכישת ריינג'ר פולאריס מתוך התקציב השוטף3
תודה למשה.
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הארכת הסכם עם חברת בר-ניר לשנה נוספת

דרור אלוני  -ראש המועצה:
חברת בר -ניר היא ספקית שירותי הנהלת החשבונות שלנו .תקופת ההתקשרות הסתיימה ומותר לנו לפי
החוק להאריך בשנה .וועדת המכרזים התכנסה והמליצה לאשר בשנה ,יש כאן מסמך של וועדת המכרזים
שדן בנושא וקיבל חוות דעת משפטיות.
הדס תסביר את הנושא.
הדס חדד:
בגלל שההגדלה הנדרשת היא מעל  34%שכבר ניצלנו חלק ממנה בשנה הקודמת ,נדרש אישור של מליאת
המועצה .קיבלנו חוות דעת משפטית.
עמירם אליאסף:
כמה כסף משלמים בסך הכול לשנה?
הדס חדד:
כ ,₪ 31.-כמדומני.
שחר בן עמי:
אני רוצה לחדד את הנימוק להתקשרות שמופיע כאן בחוות הדעת .ה 4.%-זו לא הסיבה היחידה .כדי
לכתוב מכרז כזה וכדי שיהיה מי שיבחן את התקינות שלו ואת צרכי הרשות ,יש צורך בגזבר מכהן .רם
בדיוק עמד לסיים את תפקידו כשהחוזה פקע .כשהדס הגיעה חשבנו שלאחר שתלמד את הדברים נצא
למכרז ,אבל לאור פרישתה והחלפתה על ידי ורד זה נדחה .יש כאלה שסוברים בטעות שהיועץ המשפטי
כותב את המכרז ,אבל הוא אחראי רק על החלק המשפטי .מי שכותב את המכרז הוא יועץ משפטי בשיתוף
עם הגזבר ,וכשאין יציבות בתפקיד הזה ולא יודעים לנתח את צרכי המערכת אי אפשר לכתוב את המכרז.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
חברי המועצה השתכנעו והם מקבלים את המלצת היועץ המשפטי כפי שזה מופיע בחוות הדעת.
אייל זילברסון:
כחבר וועדת מכרזים אני רוצה להוסיף .היה לנו דיון בנושא הזה ,ואנחנו המלצנו להמשיך שנה נוספת עד
שתבוצע ההחלפה ,מאחר והחפיפה לא נמשכת מהיום למחר .בשנה הבאה אנחנו חייבים לצאת כבר למכרז
חדש ,ואנחנו מבקשים מוועדת המכרזים להתחיל כבר עכשיו לעבוד על המכרז.
שחר בן עמי:
חשוב שייאמר ,היות ויש בעיה כרגע להכין את המכרז מבחינה מקצועית ,ואני לא מצפה מוורד שתיכנס
עתה לתפקיד ,להקדיש ממחר את כל עיתותיה לכך .צריך לאשר את זה ,ולקבוע שתוך מספר חודשים
אנחנו יוצאים למכרז כדי שלא נבקש עוד אורכה .חשבו שהדברים יובהרו כהלכה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
הסיכום הוא שבמהלך  3.61אנחנו מכינים מכרז.
החלטה
מאשרים את הארכת החוזה עם חברת בר-ניר לשנה נוספת3
 -מסכימים שתוך מספר חודשים יוצאים למכרז ,כדי שלא נבקש עוד אורכה3

עדכון המליאה על פעילות המועצה בין התאריכים 613.36. – 53136.

דרור אלוני  -ראש המועצה:
הוזמנתי לפורום של ראש אכ"א בנושא שיעורי גיוס ,ושיעורי גיוס איכותיים .בסך הכול המצב האסטרטגי
של מדינת ישראל מבחינת כוח אדם הוא לא טוב .יש פערים הולכים וגדלים בכוח אדם איכותי ,בשירות
איכותי .הצרכים משתנים ,כי פעם הלוחמים היו כולם ב"גבעתי"" ,גולני"" ,שייטת" וכו' .היום צריך
לוחמים ביחידות אחרות כמו יחידות אלקטרוניקה ,יחידות לוחמה מסוגים חדשים ואין מספיק .יש
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פערים עצומים בכוח אדם טכנולוגי .החילות מכשירים כוח אדם טכנולוגי ומשקיעים בכך שנה ,שליש
מהשירות ,והתהליך יקר מאוד.
בצבא חזרו ואמרו שהם לא יכולים להרשות את המצב שבו החינוך החרדי גדל ,מאחר וזו פגיעה בחוסן
הביטחוני של מדינת ישראל .שיכשירו את כולם כטכנאים אם הם לא רוצים משהו אחר ,אבל חייבים
להכשיר אותם מאחר והצבא זקוק להם.
כפר שמריהו לא מקבלים את הנתונים הסטטיסטיים בגלל שהמספרים קטנים מאוד .בהנהלה הראיתי את
המספרים ,בסך הכול מדובר על  66-64בנים ו 61-3.בנות במחזור ,והסטיות הסטטיסטיות הן כאלה
שמספיק שאחד נמצא בחו"ל ו 5%-לא מתגייסים.
פורים ופסטני"ר
בפורים הייתה תהלוכה יפה מאוד ,היה 'פסטיני"ר' נהדר ,הייתה הכנה טובה והתוצאה יפה מאוד.
תרגיל חירום
ערכנו תרגיל חירום במוסדות החינוך שהיה מוצלח ,אבל הילדים נכנסו לחרדה גדולה כשהאזעקה נשמעה.
צעדת הבנים
צעדת הבנים הייתה מוצלחת במיוחד ,והיו לנו  53.רוכשי כרטיסים שזהו גידול משמעותי.
אניק זבליק:
הניהול היה טוב מאוד ,יותר מהשנים הקודמות.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
איתי דקל עם יוספה ויעל חסון הובילו את זה.
אניק זבליק:
יש לי רק הערה בשם האימהות עם העגלות שקשה להן יותר.
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
ישנו סרטון של הצעדה ,שיצרה מורה בשם הדס .הכינו כהפתעה להורים ריקוד של כל הילדים ,שהיה יפה
מאד.
ביקורים בבית הספר
אתמול נערכו שלושה ביקורים בבית הספר .הראשון של מנהלי בתי ספר ומנהלי מחוזות חינוך מארצות
הברית ,שבאו לראות את המערכות המתוקשבות שלנו .הגיעה קבוצה של מנהלי מערכות חינוך מסין כדי
לראות את העבודה ,והגיעו מהמחוז כדי לראות איך אנחנו משיגים בפער גדול את מחוז תל אביב בנושא
התקשוב .קיבלו הרבה מחמאות.
אשכול גני הילדים
אשכול גני הילדים ומרכז העצמה  -הבנייה מתקדמת כמתוכנן.
אני אתאם מועד אחרי פסח .אני נמצא שם כמה פעמים בשבוע וזה מרגש.
זכיין להשכרת שלושה גני ילדים
נבחר זכיין להשכרת שלושה גני ילדים והוא עומד בכל התנאים שלנו .אנחנו צריכים לחתום השבוע על
ההסכם אתו.
יועץ ארגוני להגדרת יחסי הגומלין בין חינוך בשרון לבין בית הספר
נבחר יועץ ארגוני להגדרת יחסי הגומלין בין חינוך בשרון לבין בית הספר ,גני הילדים ,מרכז ההעצמה
ומרכז הספורט .כל אחד חרד שמישהו ישתלט לו על העניינים.
אניק זבליק:
לא הייתי בישיבת וועדת החינוך האחרונה (כי הייתי בחו"ל) ,אבל קראתי את הפרוטוקול ואני רוצה שוב
להרים את אותו דגל שהרמתי פעם קודמת ושדברנו עליו פה ולהעלות שוב את הנושא של מרכז ההעצמה.
המרכז הוא לא חלק מהחינוך בשרון ,ואתה אמרת שזה חלק רק מבחינת התפעול ,כלומר שהמרכזים
עצמם הם לא חלק מבית הספר ,הם לא הוגדרו כחלק מחינוך בשרון,
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
השכר ימומן מחינוך בשרון ,ההנחיה המקצועית היא ממנהל מחלקת חינוך.
אניק זבליק:
זאת אומרת שהם כפופים תקציבית לחינוך בשרון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בוודאי.
אניק זבליק:
ואז ההכנסות גם כן עוברות לחינוך בשרון?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
ברור .זה מוריד ממחזור הכספים של המועצה.
התרחבות בית הספר
הנושא הבא הוא התרחבות בית הספר .בשקף שלפניכם אתם רואים את אשכול גני הילדים ,כשלמעלה
וימינה נמצא הכביש העוקף ,הצפון מצד ימין .הרעיון שלנו ,שאנחנו מתלבטים בו ביחד עם נציג ממשרד
החינוך להכנת תוכנית ,אשר תיפרס על פני כמה שנים ,לבנות מחדש את בית הספר .בשלב הראשון ניקח
נפתח את השטח ממערב לחדר העיון למגרש כדורגל ולמתחם אתלטיקה קלה .היום אנחנו מבקשים היתר
בנייה מאחר והוא נמצא באזור של איסור בנייה של כביש החוף .הרעיון שלנו הוא לקחת את המבנה
שקרוב לגני הילדים של  1כיתות ,במידה ומשרד החינוך יסכים לתקצב את זה ,ואז נוכל לפנות את
המבנים היבילים.
אייל זילברסון:
בגלל זה המגרש לא מקורה? כי הוא בקו של איסור בנייה?
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דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן .אנחנו מכינים את זה כאופציה לעתיד .יש לנו אישור ממפעל הפיס ל 6.3-מיליון שקלים למגרש הזה,
ויש עוד תורמת שמוכנה לתרום מיליון שקלים לעניין הזה.
אייל זילברסון:
צריך למנות וועדה.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
בוודאי .צריך קודם לשכנע את התורמת כי כרגע זה רק ברמה העקרונית.
אין כרגע תכנון מעשי ,אלא שזה נועד רק כדי לתת אינדיקציה איך הדברים יראו.
אניק זבליק:
איפה עומד נושא השכרת הגנים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אמרתי קודם ,יש זכיין.
אייל זילברסון:
שאלה :מאחר והגנים פה מתפנים ,האם ידוע לנו מה אנחנו מתכננים לעשות בשנה הקרובה?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לא ,הם לא כשירים לחינוך מבחינת בטיחות .יש לי כמה רעיונות שאני צריך להעלותם קודם בפני ההנהלה
ואחרי זה נביא את הדברים למליאה.
טבלת שכר חודשית ממוצעת לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות
דרור אלוני  -ראש המועצה:
לפניכם מוצגת טבלה של עלות שכר חודשית ממוצעת לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות .מאז שאני זוכר
את הדוחות של  ,BDIאנחנו מובילים .תראו את הטבלה הזו שלפניכם ,שמפרטת את ממוצע השכר
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ברשויות המקומיות .ותראו את הפרדוקס – הרשות שהיא ראשונה היא עם השכר הממוצע הכי נמוך.
רשויות שנהנות מתקציבי מדינה ותמיכה מקבלים שכר גבוה מאוד.
עמירם אליאסף:
רצוי להעלות זאת בפייסבוק ,אני חושב שזה מאד מרשים.
להלן הטבלה:
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שי רז:
השאלה אם אין פה הטיה .כי ברשויות גדולות יש יותר עובדים.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני לא מסתכל על זה .תסתכל על השכר הממוצע בעיבלין 51,... -שקלים .בכפר שמריהו זה 33,...
שקלים .הר אדר הוא ישוב שדיי דומה לנו במאפיינים ויש לו  1.עובדים ,ולנו יש .3.
שי רז:
אבל אצלנו מתוך ה 3.-יש אולי שלושה או ארבעה שמקבלים שכר גבוה יחסית ,והשאר מקבלים שכר
נמוך .יכול להיות ששם יש יותר מנהלי אגפים למשל.

טיול יום האישה לעובדות המועצה
דרור אלוני  -ראש המועצה:
היום הבנות טיילו באזור וואדי ערה ,אני הצטרפתי אליהם בצהריים לקציר.
היה טיול מאד יפה.
שונות
השתלמות צוות מחלקת אחזקה
-

צוות מחלקת אחזקה יצאו להשתלמות של שלושה ימים במועצה האזורית תמר ,על חשבון
המועצה ,והם יעברו השתלמות בנושאי צמחייה ותחזוקה במצבי חוסר מים.

אמצא בחו"ל ב 143.-עד ה – .63.-טבלת מחליפים פורסמה
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גזברית ומזכירה:
ורד תיכנס לתפקידה כמזכירה באופן פורמאלי ,והעברנו לה את זכויות החתימה מה .6.5.61-מיד
אחרי החג היא תיכנס לתפקיד ,בכל הנושא של הביטחון וכד' .היא תתייצב כבר ביום חמישי הקרוב,
ואנחנו מקבלים אותה בשמחה.
האם יש למישהו עוד הערות?
אניק זבליק:
כן ,יש בעיית יתושים .אני זיהיתי שיש ביצה באזור המגורים שלי.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
חבל שאתם מחכים עם זה לישיבת המועצה.
אניק ,תשלחי לי בבקשה אימייל מחר בבוקר ואני אשלח אותו למנטר.

תב"ע נקודתית גוש  1115חלקה  -168סיכום דיון

אייל זילברסון עזב את הישיבה ולא נכח באולם
בסיכום הישיבה הקודמת אמרנו שבמידה ונצטרך לבצע הסדרת תנועה נוספת ברחוב הזורע על החלקה
של זילברסון ,נחזיר את הדברים לדיון במליאה וכך אנחנו עושים.
הוגשה בקשה לתב"ע נקודתית בתו ספת זכויות בנייה .מדובר בסך הכול בפרצלציה שמוסיפה שש יחידות
דיור ,כפול שלוש מהמצב הנוכחי .כיום מותר להם שלוש ,זה מאפשר להם תשע .במסגרת התוכנית
המועצה תממש את הזכות שלה מתוקף /56.א ,שזו זכות של המועצה משנת  6911ורחוב קרן היסוד
יורחב .מאחר והיה פה דיון ,וסוכם שלא יורחב יותר ,אז הוא יישאר חד סטרי ,ויוסדרו בו מדרכה וחנייה
לאורך הרחוב.
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אניק זבליק:
הוא יורחב לעשרה מטרים?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן ,לעשרה.
ערכנו סיור בשטח ובדקנו את צומת הרחובות הזורע וקרן היסוד והוא צריך הרחבה והסדרה .אנחנו
צריכים לפח ות שניים וחצי מטרים להרחבה של הצומת ,בשביל להסדיר את הגיאומטריה שלו נכון ,כך
שיתאים גם ל חמישים שנה קדימה .מאחר ואתם כתבתם שאתם לא חושבים שצריך יותר ,אפשר להסתפק
במטר וחצי ,אבל אני אומר עכשיו ,ש מול השבחה של תוספת של שש יחידות דיור לחלקה ,כשמדברים על
הפרש כזה קטן לטובת הציבור ,זה קטנוני.
אני אבקש מטלי להציג את החלופות.
אניק זבליק:
מדובר עכשיו על הצומת או על האוטובוס?
טלי שמחה אלקיים:
הכול צריך להיפתר ביחד.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אנחנו מדברים על המכלול ,חזית רחוב הזורע של החלקה בבעלות משפחת זילברסון.
טלי שמחה אלקיים:
בסופו של דבר בתכנון ,שגם הצגנו חלק ממנו בוועדת התנועה ,היה לנסות ולפתור את כל הצומת .אניק,
את דיברת על כך ששדה הראייה בעייתי.
התכנון כאן מטפל גם במגרעת הזו .אתם רואים במצגת שיש ביטול של החניות שחוסמות את שדה
הראייה ,בעצם הסטנו את הגיאומטריה והצרנו קצת את המיסעה ,כדי לנגוס כמה שפחות מחלקה .361
בסופו של דבר נשארו שתי חלופות :אחת נוגסת מטר וחצי והשנייה נוגסת שני מטרים וחצי .יש הנחיות
מיוחדות איך מציבים תחנות אוטובוס והכול פועל לפי המלצות משרד התחבורה .אם זו תחנת אוטובוס
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שהמינימום שלה הוא  6.54מטרים ,הרי שעל פי ההנחיות אנחנו חייבים כאן מדרכה של המתנה
לאוטובוס ,ומאחוריה אזור של ניוד .משכנו את זה מכל הצדדים כך שיש כאן מדרכה צרה מאוד .כלומר
במטר וחצי שגרענו מכאן לא תמרנו ,הגם שיכולנו להוסיף כאן קצת ירק ,אבל זה לא מתאפשר.
אתם רואים כאן שתי חלופות ,כאשר רוח הדברים הייתה ללכת על המינימום ואז בחרנו בחלופה של מטר
וחצי.
שי רז:
החנייה שבוטלה בצד שמאל היא שטח ציבורי?
דרור אלוני  -ראש המועצה:
כן.
טלי שמחה אלקיים:
זה הוסט.
דרור אלוני  -ראש המועצה:
עלינו לזכור כי ההחלטות שנקבל עכשיו יתקיימו בעוד שלוש או ארבע שנים.
הכביש הוצר לארבעה מטרים ו הוסט מערבה ,והוסדרה שם מדרכה שלא הייתה ,בצד המערבי .יש שם
שינוי בגיאומטריה.
אתם תנסו לדמיין לנגד עיניכם תחנת הסעה לאוטובוס .אנחנו לא עושים מפרץ כי אין מספיק מקום ,יהיה
סימון המתנה לאוטובוס .כשהאוטובוס עוצר לא ניתן יהיה לעבור אותו .בדקנו את הנושא הזה ,מאחר ויש
פה היום כתשעה אוטובוסים ביום ,שישה אוטובוסים של קו  64ועוד שלושה אוטובוסים של בית הספר של
חוף השרון .לא נורא אם תהיה עצירה בנתיב של התנועה .כי המשמעות היא לקחת עוד שני מטרים
מזילברסון.
יש מעברי חצייה על מנת לאפשר הגעה בבטחה לתחנת ההסעה של הילדים ,שמגיעים מכל הכיוונים .זה
מחייב לעשות מדרכות תקניות בכל צד .אל תראו את זה במצב היום ,תראו את זה סביב מצב שבו
זילברסון בונה בתוך החצר שלו ,וכל המכוניות שלו חונות מקרן היסוד ,נכנסות לתוך החניות הפרטיות
שלו ולכן יש לו מקום חנייה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס'  16מיום 63.1.3.61

חשוב להחליט על זה עכשיו ,כי הפ תרון הזה חייב להיכלל בתוכנית שזילברסון יגיש לוועדה .אני מציע,
למרות מה שאתם אומרים ,ללכת על התוכנית של  3וחצי מטרים .אני חושב שזה מחיר קטן מאוד למי
שמקבל כל כך הרבה השבחה מהמועצה.
אניק זבליק:
אני לא מבינה למה זה צריך להיכלל בהסכם.
טלי שמחה אלקיים:
אנחנו צריכים להפקיע את זה בתב"ע ,כדי לקדם את התוכנית .ההפקעה חיבת להיות בתוכנית.
מדובר בסך הכול בהפקעה של  1.מטרים רבועים .מטר וחצי זה אומר  53מטרים רבועים .שניים וחצי
מטרים הם קצת פחות מ 1.-מטרים רבועים .אני חושב שמבחינת הציבור זה בהחלט סביר ,והפגיעה
בזילברסון היא 'בטלה בשישים' והתועלת לציבור היא גדולה .זה לא יפגע בזכויות שלו.
אניק זבליק:
אני מציעה מטר וחצי.
עמירם אליאסף:
אני גם אומר מטר וחצי.
שי רז:
מטר וחצי.
החלטה

תב"ע נקודתית גוש  1115חלקה 168
פה אחד מאשרים הרחבה של מטר וחצי של הצומת על חשבון חלקה  168בחזית לרחוב הזורע3
דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.
* * * הישיבה נעולה * * *
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