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 פרוטוקול
 38 מישיבת מליאת מועצה מס'

 , 20:00שעה  06.09.2016 – שלישי התקיימה ביום ר שא
 ג' באלול תשע"ו

 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 
 : שוש בלורשמה  

 

  :השתתפו חברי המליאה

 היו"ר - ראש המועצה דרור אלוני

 המועצהסגנית ומ"מ ראש  סיגל זוז

 חבר מועצה עמירם אליאסף

 חברת מועצה אניק זבליק

 חבר מועצה אבנריסיון 

 חבר מועצה אייל זילברסון

 חבר מועצה שי רז

 יעל לוי

 עו"ד שחר בן עמי

 מר ערן רוה

 

 גזברית ומזכירת המועצה

 יועץ משפטי

 מבקר

 

 פנינה רבינוביץ מוזמנים:

 פרידור-מיכל גוטליב

 

 

* * * 
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 סדר היום:על 

 

  '28.06.2016מיום  36אישור פרוטוקול מישיבה מס . 

  '14.08.2016מיום  37אשרור פרוטוקול מס. 

  עדכון –פתיחת שנת הלימודים תשע"ז 

  חל"צ. -אישור המליאה לשינוי בתקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ 

  2016 –אישור תיקון לחוק העזר כפר שמריהו )מניעת רעש( התשע"ו. 

 .אישור נוהל השכרת נכסי המועצה 

  עדכון ודיון. –אירועי שנת השמונים 

  המלצות וועדת ביקורת –דו"ח ביקורת משרד הפנים 

  06.09.2016ועד  28.06.2016עדכון על פעילות המועצה מיום. 

 .שונות 

 ;פרס ניהול תקין 

 ;פניה להקמת מקווה טהרה בסמוך לבית הכנסת 

 ;הון אנושי במועצה 

 ;תחזוק נכון של הגן ברחוב הנרקיסים 

 צומת מסוכנת; -הקוצר -צומת חבצלת 

 ;טיפול בפרצות, חסימות ותאורה בכפר 

 ;מפגע במעפילים ובנורדאו עם הולכי רגל 

 ;עצים שהמהווים מפגע תנועתי בפינת השדות והמעפילים 

 בקרת כניסה לישוב; 

 הגדרת מדרכה לצורך רכיבה באופניים;-סימון 
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 ראש המועצה: -אלוני  דרור

 .38אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה, ישיבה מן המניין מס' 

 

 

 28.06.2016מיום  36אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 

 
 ראש המועצה: -דרור אלוני 

הייתה ישיבה מן המניין, לפני הישיבה שלא מן המניין לאישור מהנדסת המועצה. היו  36ישיבה מס' 

 ושל אניק, והן הוטמעו. אני מבקש לאשר את הפרוטוקול.הערות של סיגל 

 

 החלטה

 .28.6.2016מיום  36פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 

 

 14.08.2016מיום  37אשרור פרוטוקול מס' 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 , אני מבקש לאשרר אותה עכשיו.37אישרנו באימייל את פרוטוקול ישיבה מס' 

 

 החלטה

 .14.08.2016מיום  37פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את ים רמאשר
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 חל"צ -אישור המליאה לשינוי בתקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ 

 

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

אנחנו מתרוצצים סביב זה הרבה זמן מול רשם החברות, משום שהפכנו חברה שהייתה לא תקנית יצוין ש

הפנים ובתיקון החדש של חוק החברות. תוך  משרדמלכתחילה, לחברה תקנית. דהיינו עומדת בתנאים של 

 יקונים, ואז שלחו לנו עוד תיקונים. שלחנו את הת3כדי התהליך שלנו ואחרי ההסדרה נכנס לתוקף תיקון 

לרשם התאגידים, קיבלנו הערות לאחר חצי שנה ואנחנו מטמיעים אותן פה היום. ההערות הן טכניות, 

 משפטיות, לא משהו משנה מהותית.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 השם השתנה, השם הקודם היה חינוך בשרון בע"מ. השם החדש הוא חברה עירונית לחינוך כפר שמריהו.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אני אפרט מה היו ההערות. 

 בתקנון כתבנו 'ככל שפעילות החברה תעסוק בספורט', הם העירו שלא צריך להגיד 'ככל ש- .' 

  מבקשים שהמסירה לבעלי המניות לגבי האסיפה הכללית תהיה ידנית. לאור העובדה שהאסיפה

 ר לי שטעיתי.הכללית היא אתם ואנחנו נוהגים לזמן במייל, חשבתי שזה יספיק והסתב

 .'כתבנו שספר הפרוטוקולים ישמש ראיה מוחלטת לנכונות הדיון, הם כתבו 'ראיה לכאורה 

 'אם אתם מחליטים פה אחד  -'החלטות האסיפה הכללית, החלטה ללא הזמנה וללא התכנסות

 להתכנס מיידית ולקבל החלטות, אז קיבלנו נוסח שהם רוצים.

  ישיבות רצופות או שש ישיבות תוך שנה', ביקשו שנמחק 'נתפנתה משרד דירקטור אם נעדר ארבע

 את זה ולא יהיה סעיף פגיעה אוטומטית של דירקטור.

 יש צורך שאני אמשיך לפרט את ההערות?

 

 סיגל זוז:

 לא.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני מבקש לאשר את התיקונים.
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 החלטה

 חל"צ. –השינוי בתקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ פה אחד את מאשרים 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שחר, מה צריך לעשות עם התיקונים?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 צריך לשלוח את התקנון בחזרה.

 

 אניק זבליק:

 ואפשר יהיה לקבל תרומות? 46במידה והכול יאושר, האם יש לנו סעיף 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מעמד החברה לא השתנה מאז הקמתה.

 

 אניק זבליק:

 כאשר הקמנו את החברה דיברנו על כך.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 . אתם גוף שלטוני, ולא יאשרו לכם את זה.46לא יאשרו לכם מעמד של סעיף 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 למה קרן תל אביב קיבלה אישור? היא לא חברה כלכלית?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 קרן תל אביב היא בכוונה לא מוגדרת כעמותה של הרשות המקומית. לא ניתן להכיר בגוף שלטוני, וגם אם

 יש גוף מעין שלטוני דיני המס האמריקאים לא מכירים בזה.

 

 אניק זבליק:

 ? 46איזה גוף אנחנו צריכים ליזום כדי לקבל מעמד של סעיף 

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 יש כמה אפשרויות. אפשר להקים את קרן כפר שמריהו, אבל אני לא יודע אם זה משתלם.
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 סיגל זוז:

 אבל אז יהיו נגזרות של עו"ד וישיבות לקרן.

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 אפשרות נוספת היא לפנות לסוכנות למשל, ולבקש להשתמש באחד הגופים המוכרים שלהם.

יימת בהכרח ברשויות אחרות, יש כאן אנשים שיש להם עמותות אפשרות שלישית שקיימת כאן ולא ק

 פילנתרופיות. אפשר לפנות אליהם ולבקש מהם.

 

 

 2016 –אישור תיקון לחוק העזר כפר שמריהו )מניעת רעש( התשע"ו 

 

 

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

משפטיים  קיבלנו הערות ממשרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה. ההערות במהותן נוגעות להיבטים

 וסמכויות.

 

 אניק זבליק:

 כתוב שראש המועצה יכול לאשר חריגה בארבעה אירועים במהלך השנה. האם אלה אירועים פרטיים?

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 לא, אלה אירועים קהילתיים, ציבוריים. כל ישוב יכול להחליט בהתאם לצביון שלו.

 

 אייל זילברסון:

 תונה, ויהיו תלונות של שכנים?מה יקרה בפועל אם אדם יחגוג ח

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 במידה וראש המועצה לא נתן אישור, המשטרה תוזמן ותסגור את האירוע.

 

 אייל זילברסון:

 יש תיקון לגבי הזיקוקים?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מגבלה.הנושא של אירועי זיקוקים מוגדר בחקיקה ראשית, יש ארבעה ימים בשנה בהם אין 

 

 סיון אבנרי:

. אני מכיר שביום שישי ובערבי חג 8:00ועד  23:00-בימי מנוחה, בשבתות וחגים, שעת הסגירה כתובה מ

 .24:00השעה היא 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

זה הפך לחקיקה ראשית, זה לא חוק העזר. חוק הרעש היום מוכתב על ידי הכנסת, וגם השעות מוכתבות 

 לא על ידנו.על ידי הכנסת ו

 

 ש:"יועמ -שחר בן עמי 

 .24:00בליל שבת זה עד 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 האם אפשר לאשר את התיקון לחוק העזר?

 

 החלטה

 .2016 –התיקון לחוק העזר כפר שמריהו )מניעת רעש( התשע"ו פה אחד את מאשרים 

 

 

 אישור נוהל השכרת נכסי המועצה

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נוהל השכרה מסודר, שמסדיר את כל הנושא של ההפעלה. והיועצת המשפטית של המועצה הכינלוי ויעל 

 

 אייל זילברסון

 למה אנחנו זקוקים לזה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

כדי שלא יהיו טענות על תמחור גבוה או נמוך מדי. זה פוטר את פנינה מלחצים של גופים ושל אנשים 

 שונים.
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הל מצוין, הדילמה היא לגבי הסעיף שמפרט שלגופים וחברות מסוימות זה יינתן ללא תמורה. לדעתי הנו

אומרת שעבורה זה אובדן של הכנסות פוטנציאליות. למשל שלשום הקרינו סרט נשות רבינוביץ פנינה 

משום שזה היה  ליבריה. מדובר בסרט איכותי, הגיע קהל רב ואני אמרתי לפנינה לא לגבות מהם כסף

הגיעה איתם  לוי . דוגמא נוספת, מרכז השלטון המקומי מבצע כאן קורסים לגישור. יעלתנאי להקרנתוה

להסכמה שעובד מועצה ישתתף בקורס הזה ללא עלות. זה קורס חשוב, ואני חושב שזה ראוי שניתן את 

 החדר.

ההחלטה הזו היא באופן קונקרטי לגבי בית וייל, פנינה אומרת שהם נמצאים במצב של מצוקה כלכלית ו

 רחבת לב על חשבונם. אני החלטתי להביא את זה לישיבת המליאה, ומה שתחליטו זה מה שיהיה.

לגבי בית הספר שלנו אני חושב שלא צריכה להיות שאלה. השימוש צריך להיות על בסיס מקום פנוי, 

 למטרה זו בית וייל הוקם ולכך ניתנה התרומה.

 

 סיגל זוז:

בכך שבית הספר יכול להשתמש בבית וייל, המועצה מסבסדת את זה. השאלה אם אף אחד לא מטיל ספק 

ות זה צריך להופיע בהפסד של מרכז וייל, כי זה גוף רווח אחד, או בהפסד של בית הספר. כיוון שזו פעיל

של בית הספר, בואו נממן ישירות את הפעילות של בית הספר. לדעתי זה לא נכון שזה יופיע כהוצאה של 

 וייל. מרכז

 

 אייל זילברסון:

 אבל זה חלק מהסבסוד שאנחנו נותנים לבית וייל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

שעות לילדי בית הספר, כאשר בית וייל ריק. בתוכנית  4-ביררתי מה העלויות להפעיל אודיטוריום ל

בית הספר. כך גם העבודה של בית וייל יש סכום סובסידיה של המועצה, ומתוך זה יוקצה סכום לטובת 

 יהיה לנו מעקב אחרי הפעילות של בית וייל.

 וייל תרם את בית וייל לנוער בכפר שמריהו, זו הייתה מטרת התרומה שלו. 'רלגבי בית הספר היסודי, ד

 לילדים ולנוער בכפר שמריהו, ואחותו הצטרפה חמש שנים אחריו. על כך אין שאלה.

מספר אירועים. במקומות כאן מקיימים אשר  ,חוף השרון השאלה שעולה היא בית החינוך המשותף

שיחת  -גובים מהם כסף על כך. יש כרגע חמישה אירועים שהם מבקשים ללא עלות ,בקיבוצים ,אחרים

סיכום עם ההורים והתלמידים שחוזרים מהמסע לפולין, טקס חלוקת תעודות זהות של תלמידי כיתות י', 

ה בביה"ס שמיועדים להורים. חוץ מזה יש שלושה אירועים שהם ושלושה קונצרטים של מגמת המוזיק

ישלמו עליהם. אני בעד לתת את זה ברוחב לב, ולהראות דוגמא לקיבוצים שכך נוהגים עם החינוך. אני 

 רוצה להתעקש במיוחד על כך שהמפגש לאחר החזרה מפולין וחלוקת תעודות הזהות יהיו בחינם.
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 עמירם אליאסף:

 אלה יכולים להיות בחינם, אבל על אירועי המוזיקה צריכים להיות בתשלום.שני האירועים ה

 

 סיגל זוז:

 כמו שגובים כסף גם מהחוגים האחרים.

 

 סיון אבנרי:

 10%-אני מציע לבדוק כמה אירועים בית החינוך המשותף מוציא מבית הספר בשנה. אם מדובר ב

-ים את בית וייל ללא תשלום, זה גורם לזה שמהאירועים זה נראה לי סביר מאוד. כיוון שפה הם מקבל

 מהאירועים הם מפנים לכאן זה לא סביר.  30%

 

 פנינה רבינוביץ:

, בעיניי זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, כשהם מגיעים הם אמורים לשלם. הם מגיעים ליום שלם של פעילות

 ם למישהו אחר.ולא רק זה, מדובר באובדן הכנסה מבחינתי כי אני לא יכולה לתת את האול

 

 סיון אבנרי:

 זה על בסיס מקום פנוי.

 

 סיגל זוז:

 סוגרים את התאריך. אבל אם מזמינים את זה מראש, אז זה נגמר.

 

 פנינה רבינוביץ:

 מהאירועים שלהם. 30%או  20%לא משנה לי אם הם נותנים 

 

 סיון אבנרי:

 עליו. השיקולים שלך ברורים לי.בעיניי זה כן משנה, כי יש פה מעמד יחסי שחשוב לנו לשמור 

 יש כמה דברים שרציתי לדעת. האם בית הספר משלם לוועד המקומי רשפון עבור השימוש בבית העם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בית הספר היסודי שלנו לא משלם. אבל זה לא רשפון, זה חוף השרון. האגודה החקלאית רשפון היא 

ים כסף על אירועים. אנחנו הגענו איתם להסדרה ששני אירועים בשנה, הבעלים של בית העם, לכן הם גוב

 אחד של הצופים ואחד של בית הספר, נעשים ללא עלות.
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 סיון אבנרי:

אני חושב שזה חלק נוסף ממערכת היחסים עם חוף השרון. קח לדוגמא את התשלום על תלמידי היסודי 

לק מול כפר שמריהו ורשפון ובית הספר פה. בסוף זה חוהתיכון, מול חוף השרון ובית החינוך המשותף, אל 

מאותה מערכת יחסים, ולכן כן חשוב לי לברר איך אנחנו רואים מה קורה ברשפון, לדוגמא בבית העם. 

ודבר שני, לברר מה קורה כשהצופים רוצים את מועדון החבר, ודבר שלישי מה קורה כשרוצים את בית 

מערך מאוזן, ולכן אני מציע ללכת לחוף השרון ולבדוק מה סך וייל כשיורד גשם. צריך לבנות פה 

האירועים שבית החינוך המשותף מוציא בשנה. אני לא מכיר את הנתונים, ואני מתנדב לעשות את זה מול 

 וועד ההורים המרכזי.

 

 אייל זילברסון:

סף, כועסים עלי אני רואה שיש פה בעיה של פנינה, שהיא צודקת בחלקה. היא אומרת 'אותי מודדים בכ

כשאני לא עומדת בתקציב ויש פערים. אני רואה פה אובדן הכנסה'. פנינה לא התייחסה לכך שכל שימוש 

 במתקן כזה כולל גם בלאי של המבנה, וצריך לקחת את זה בחשבון.

מצד שני אנחנו חיים כקהילה, אנחנו נציגים של הציבור ואנחנו אומרים שיש דברים שהם לא עניין של 

 . אנחנו שותפים עם חוף השרון, אנחנו צריכים לעשות אירועים. להעביר מיד ליד זה לא הגיוני. מהכסף

שאולי צריך לעשות זה להכניס את זה בתקציב של בית וייל, ולצבוע את האירועים המסובסדים או 

 אירועים שאנחנו תורמים, ולהוציא את זה מהתקציב שלה.

 

 עמירם אליאסף:

 המועצה.זה מהתקציב של 

 

 אייל זילברסון:

 ככה תהיה רווחיות בלי האירועים האלו.

 

 אניק זבליק:

אני רוצה להסתכל על הדברים מהכיוון הערכי. לא פעם אנחנו מנהלים דיונים על סבסוד של קבוצת 

התיאטרון, של כל מיני אירועים שמתקיימים בבית וייל ועולים לנו כסף. מהמקום הערכי אנחנו בוחרים 

 אותם. אני חושבת שכאן ראש המועצה נושא לפיד של אמירה ערכית, ואנחנו צריכים לתמוך בו.לסבסד 

 

 סיגל זוז:

אני מסכימה עם זה שצריך לתמוך, אבל זה צריך להיות הגיוני. יש אירועים שצריכים לקבל את התמיכה, 

 קוד לא משלמת. למשל המסע לפולין. מצד שני אני לא מבינה למה מגמת הצילום כן משלמת ומגמת רי
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 אייל זילברסון:

 אפשר להגיד שיש חמישה אירועים בחינם, ושהם יחליטו מי יקבל את זה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אמרתי להם להגיש רשימה, אלה האירועים שהם ביקשו.

 

 פנינה רבינוביץ:

 בשנה.₪  15,000-20,000-זה המון כסף, זה מצטבר ל

 

 שי רז:

 פנינה לחלוטין.בצד של אני תומך 

 

 סיגל זוז:

 אפשר להיות טובים יותר, להגיד שיש שני אירועים ערכיים, משהו חינוכי שאנחנו רוצים לתרום לו.

 

 שי רז:

 אבל זה עניין של דעות, עבורך זה ערכי ועבורי משהו אחר ערכי.

 

 עמירם אליאסף:

 ים אלה, שיהיו אירועים ערכיים.יושב ומחליט איזה אירוע , דרור,אפשר לתת להם שלושה אירועים, אתה

 

 שי רז:

 האם יש אירועים נוספים בתשלום? 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בית החינוך חוף השרון מקיים עשרות אירועים בשנה. אצלנו הם מקיימים שלושה אירועים בתשלום 

 וביקשו לא לשלם על חמישה אירועים.

 

 פנינה רבינוביץ:

 אחד לשניים.זה לא שלושה, זה בין אירוע 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני רוצה להביא להצבעה את הצעתו של עמירם. נציע להם שלושה תאריכים בחינם, שיבחרו מה הם 

 רוצים לעשות בתאריכים האלה, בבקרה שלי.
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 אניק זבליק:

 בית וייל הוא משאב שלנו, אנחנו לא צריכים להיות יותר צדיקים מכולם.

 

 סיגל זוז:

לושה זה יותר מדי, ושניים זה די והותר. אני מבקשת שאלה לא יהיו מסיבות סיום שנה, אלא לדעתי ש

אירועים שכבתיים. לא אירוע של מגמה כזו או אחרת, אלא אירועים שכבתיים כמו המסע לפולין או 

 חלוקת תעודות זהות.

 

 :אייל זילברסון

 כל שנה ראש המועצה יבחר מגמה מסוימת.אפשר להגדיר שרק שני האירועים האלה יהיו. לגבי חוגים, ב

 

 סיגל זוז:

 אני לא מסכימה.

 

 אניק זבליק:

אני נוטה להסכים אתכם על שני האירועים המהותיים, השכבתיים. לצד זה אני מבקשת לבדוק את 

המשאב הזה, את מרכז וייל, שאמור לשרת את הקהילה. עכשיו אנחנו מתייחסים לחוף השרון כחלק 

גופים קהילתיים נוספים עוד אנחנו נותנים את שני האירועים האלה. השאלה אם אין מהקהילה, ולכן 

בונו, צריך שיהיו אירועים לטובת הקהילה -שזקוקים לבית וייל. ואם כבר משריינים ביומן אירועי פרו

כאשר חוף השרון ובית הספר הם חלק מהתמהיל הקהילתי הזה. ואם רוצים לחלק חמישה אירועים 

 יך לחלק אותם לגופים שבאמת זקוקים לכך בתוך הקהילה.בחינם, צר

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני רוצה לסכם. שני אירועים שהם חלוקת תעודות זהות לכיתות י' וסיכום המסע לפולין, אנחנו מאשרים

 עלות, זהללא עלות. כל שאר הדברים יהיו בתשלום. במידה ויש גופים נוספים שירצו לקיים אירועים ללא 

יובא לדיון במליאה. בית הספר היסודי שלנו יבצע את הפעילות שלו כפי שהוא הציג אותה וכפי שתכנן 

 אותה.

  האם זה מאושר?
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 החלטה

 פה אחד מאשרים כלהלן:

 .נוהל השכרת נכסי המועצה מאושר 

 .בית הספר היסודי יקבל את השירותים בלא עלות אך בתאום מראש 

  מאשרים שני אירועים לבית החינוך המשותף- 

o .'חלוקת תעודות זהות לכיתות י 

o .סיכום המסע לפולין 

 

 

 עדכון –פתיחת שנת הלימודים תשע"ז 

 

 

 :מנהלת ביה"ס היסודי –פרידור -מיכל גוטליב

מנהלת בית הספר. גרה ברמת השרון, אמא לשני בנים, נשואה , פרידור-נעים מאוד, אני מיכל גוטליב

 מאסיפת ההורים השלישית והאחרונה לשנה זו. נפגשנו עם הורי כיתות א', אתמול עם לברק. מגיעה עכשיו

ה עם א השכבה הכי גדולתלמידים בבית הספר, שכבה ד' הי 357ו'. -ג', והיום הורי כיתות ד'-הורי כיתות ב'

 תלמידים. 73 -שלוש כיתות 

אמת למדתי את בית הספר. יש פתחנו את שנת הלימודים בהצלחה גדולה, אחרי חודשיים של למידה שב

לי עוד הרבה מה ללמוד, זו בכלל שנה של למידה ובנייה. הכרתי את הצוות, הכרתי קצת את התרבות של 

בית הספר, הייתה חפיפה עם אלכס. במהלך השנה אני רוצה להעמיק את הלמידה, את ההיכרות וגם 

מורכבת. מאז שנכנסתי לתפקיד, בכל  היכרות עם הקהילה. זו קהילה של קהילות, קהילת בית הספר היא

מצגת אני דואגת לכתוב את מספר התלמידים מגליל ים, רשפון וכפר שמריהו, יש הרבה עניין סביב זה. 

אני חושבת שאחת המטרות היא באמת לברר מהי הזהות המשותפת של בית הספר. הערכים, האני 

 מאמין, מה המטרות והרצונות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה חסר לך בשביל שהשנה תהיה מושלמת?
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 מיכל גוטליב:

לא חסר לי כלום, השנה כבר מושלמת. נושא התקשוב בביה"ס הוא נושא שאנחנו מתמודדים איתו. שכבה 

 70%ד' השמיעה קול ואמרה שהם לא רוצים לרכוש מחשבים אישיים. על פי נהלי משרד החינוך אם אין 

ולים לצאת ליוזמה או פרויקט כזה, לכן הם לא רכשו מחשבים של הסכמה מצד ההורים אנחנו לא יכ

שנים. במקביל יש בלאי בציוד הקיים בבית הספר, מקרנים, מחשבים  10אישיים. זו פעם ראשונה מזה 

 נייחים, מחשבים ניידים ישנים. דרור עושה את המקסימום שהוא יכול כדי לסייע לנו.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ולא פתחנו תב"ר חדש, בעקבות החלטת  2016-שלא ביצענו, ל 2014-2015את תב"רים  אנחנו העברנו

המליאה. את הסעיפים של התקשוב יעל באה ואומרת בצדק, כאחראית על התקציב, שאי אפשר לרכוש 

בזה טובין. פניתי למשרד הפנים, לדבריהם אם זה ציוד קבוע בכיתה אפשר לרכוש אותו. לא נקנה 

נקנה רק מקרנים וציוד קבוע בכיתה. אין לנו כרגע כסף בשוטף כדי לרכוש מחשבים  מחשבים ניידים,

ניידים לשנה זו. אין אפשרות להתקין מחשבים נייחים בכיתות, כיוון שהתשתית היא כזו שמתאימה 

מחשבים ניידים, כדי ללמד את ילדי כיתה ד' כחלק  35-למחשב נייח אחד ומקרן אחד. מיכל זקוקה ל

 מתוקשבת, שלא קנו מחשבים. הילדים יחכו.מההוראה ה

 

 סיגל זוז:

 במקום שההורים ירכשו מחשבים ניידים אנחנו נרכוש אותם עבורם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יש  אני סירבתי לכך. כדי להיות הגונים, עיריית תל אביב ועיריית הרצליה רכשו מחשבים עבור כל הילדים.

משרד החינוך, שהפך את מנהלות בתי הספר לחברות גבייה ורישיון מחשבים. בעניין הזה חוזר מנכ"ל של 

 אם היה לנו כסף בשוטף, היינו מגיעים להחלטה ומתקצבים את הנושא. אין לנו כסף בשוטף.

 

 עמירם אליאסף:

 מכיוון שלא ירכשו ניידים, האם אפשר להביא מחשב נייד עם מקרן?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 קרן בכל כיתה. הלמידה המתוקשבת היא אינטראקטיבית.יש מחשב ומ

 

 אייל זילברסון:

 מה המשמעות שלשכבת כיתה ד' אין מחשבים ניידים?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

זה אומר שבכיתה הזו אין למידה מתוקשבת. המורה יכולה להשתמש במקרן לצורך מצגת, להוראה. לא 

 ם וויתרו על כך, זכותם לוותר.ללמידה מתוקשבת, אינטראקטיבית. ההורי

 

 אייל זילברסון:

 מה המשמעות? שבכיתה ה' לומדים עם לפטופ ובכיתה ד' רוכשים ספרי לימוד?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 חוזרים לספרים.תלמידי כיתות ד' המשמעות היא ש

 

 סיגל זוז:

 זה מה שההורים שלהם בחרו וזה מה שהם עושים השנה.

 

 :אייל זילברסון

 אם הם בחרו בכך, זה כנראה מבחינה אידיאולוגית. אם נקנה את המחשבים זה לא יפתור את הבעיה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

האפיון היחידי שכתוב היום בחוזר מנכ"ל של כיתה, זה מבנה של כיתה עם חשמל, מקרן ומחשב אישי 

רנט אלחוטי ומחשבים ניידים הוא למורה. זו הפרוגרמה של משרד החינוך לכיתה. כל הנושא של אינט

מההורים בוחרים בכך. אם הרשות רוצה, כמו שיש בחלק מבתי הספר,  70%-זכות, הוא אופציה במידה ו

שיש עגלות שסוחבים ומעבירים מחשבים מכיתה לכיתה, זו אופציה. אם היה לנו כסף יכול להיות שהיינו 

וזה מתאים. המחזור הזה יהיה בלי, תהיה פה גם עושים את זה, אבל אין לנו כסף. ההורים בחרו שלא, 

למידה שלנו והפקת לקחים ממה נובעת אי שביעות הרצון ולמה לא התלהבו מהלמידה המתוקשבת. 

 למיכל יש כבר תובנות מהעניין הזה, ולא נורא אם עושים הפסקה ומפיקים לקחים.

 

 אניק זבליק:

 מחשבים מסלול מחדש.

 

 :פרידור-מיכל גוטליב

הספר נמצא בקיצוצים מבחינת התקציב שלו. בהשוואה לשנה הקודמת ובטח בהשוואה ללפני בית 

שנתיים. יחד עם זאת אנחנו מנהלים השנה את מגרש הכדורגל, שאני מקווה שהוא יהיה מקור רווח, ואת 

 מרכז הלמידה שהיה בבית וייל.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יל ני. מיכל בנתה מודל כלכלי מאוזן, ומרכז הלמידה עבר מבית וימרכז הלמידה שהיה בבית וייל היה גרעו

 לניהול בית הספר. הילדים לא יצטרכו לעבור מבית הספר לבית וייל ברגל.

לגבי מגרש הכדורגל, בעקבות ההסכמים החדשים עם חוף השרון, עלות החינוך עלתה בצורה משמעותית. 

 ון שהוא לא יכול לפגוע בפעילות. מיכל לקחה על עצמהבית הספר היה צריך לספוג את העלויות האלה כיו

במסגרת הניהול העצמי, מה שאלכס נמנע מלעשות בעבר, לנהל את נושא הכדורגל. ככל שהיא תנהל אותו 

 בשנה תוספת, שירדה עכשיו.₪  100,000-יותר טוב, כך יהיה לה יותר כסף להכנסות. כ

 

 אניק זבליק:

 איפה הילדים אוכלים?

 

 :פרידור-ליבמיכל גוט

 הקצינו לצורך זה חדר שהיה בעבר מעבדת מדעים.

 

 אייל זילברסון:

לאור בעיות שהיו בעבר, מגרש הכדורגל הזה חוץ מהיותו מקור רווח, הוא גם מהווה מוקד קהילתי מאוד 

-12חשוב. בעיקר באוכלוסייה שאנחנו מנסים פה במועצה לגבש. אני חושב שהמגרש הזה מגבש את גילאי 

כון לשנה שעברה השאירו להם חלונות קטנים מאוד. אני חושב שמן הראוי נבדוק מתי הזמנים הכי . נ18

נוחים לכל שכבת גיל כך שלא יתנגש עם פעילויות אחרות כגון הצופים. לתת להם את הזמנים וליידע 

 אותם דרך המרכז.

 

 :סיון אבנרי

שיש היגיון לרכז מספר קבוצות של בני  אם ההזמנות של המגרש הן שמיות ומשלמים על כך, יכול להיות

 נוער שרוצות לשחק. תהיה להם שעה סגורה שלהם ללא תשלום בשונה מגורמים אחרים שכן משלמים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

ה, לא גובים תשלום, זה מבוצע על ידי חוג כדורגל שיש בכל ימי השנה חוץ מימי שישי. מעבר לז 20:00עד 

 השרון מארגן טורניר כדורגל ומתאם. רכז הנוער של חוף

 

 :אייל זילברסון

 אני מדבר על ילדים שרוצים לצאת ולשחק כדורגל. בשנה שעברה השאירו להם חלונות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 השאירו להם חלונות אבל הם לא באו.
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 :אייל זילברסון

 שתהיה דרישה. צריך לשמור להם את המגרש, יש דרישה. אני מוכן ליידע בכל פעם

 

 :פרידור-מיכל גוטליב

 רציתי להעלות את נושא הבינוי, אני לא יודעת מתי הוא אמור להתחיל.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אחרי החגים, הכול ייעשה ביחד איתך והאזור יהיה מבודד.

 יש שאלות למיכל?

 

 סיון אבנרי:

 תעה, אני לא מכיר את התהליכים, בדיעבד אנילגבי קיצור שעת הלימודים ביום שישי. קיבלנו את זה בהפ

מבין שזה נושא שנידון תקופה ארוכה. אני חושב שבסיטואציה שבה ביום שישי מפולגים זמני הסיום של 

 הגנים ובתי הספר עוררה הרבה קולות בינינו. קיבלתי המון טלפונים לאחר שהוצאתם את העדכון.

שהו שיח. זו סוגיה שלא עלתה בוועד ההורים המרכזי ולא אני חושב שזה צעד שנכון היה לעשות תוך איז

 בוועדת חינוך. אין לי ספק שההחלטה היא שלך, אני רק חושב שנכון היה לנהל שיח מקדים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זה נקבע לפני שמיכל נכנסה לתפקיד. את תוכנית העבודה אישרו ביולי.

 

 :פרידור-מיכל גוטליב

בדיעבד. נתנו פתרון בדמות מועדונים שמתקיימים בשעה החמישית, כדי לאפשר  אני מסכימה איתך

 ביום שישי. 12:30לילדים בעיקר בשכבות הצעירות להיות בבית הספר עד 

 

 אייל זילברסון:

 מה ההחלטה שהתקבלה?

 

 :פרידור-מיכל גוטליב

 . 12:30-במקום ב 11:45-מסיימים ללמוד ב

 

 סיון אבנרי:

 נכון לעשות עם הגנים.צריך לחשוב מה 

 

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   38מליאה שלא מן המנ
  6.9.16מיום תאריך  

 
 

 
 36 מתוך 18 עמוד

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

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 , קיבלנו הודעה ממשרד החינוך שאסור. 12:30-רצינו להקדים את הגנים ל

 

 סיון אבנרי:

  שמעתי על זה בפעם הראשונה בדיעבד, ואני חושב שבודאי בקהילה קטנה כשלנו,חשוב לי לומר, מוזר לי ש

 עד ההורים.הדברים האלה צריכים להיעשות בשיח מול וו

 

 אייל זילברסון:

הגם שאין לי כבר ילדים בבית ספר, אבל אני חושב שזו החלטה נוראית, שיש פיצול שצריך לקחת את 

 .ןלענייהילדים מהגן ומבית הספר. צריך למצוא פתרון 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

-שלהם רוצים לקחת אותם בים מיכל שמעה את זה מגלי, נרתמה לנושא כדי למצוא פתרון לילדים שההור

 .12.30-או ב 12:45

 תודה רבה מיכל, בהצלחה.

 

 :פרידור-מיכל גוטליב

 תודה רבה.

 

 

 עדכון ודיון –אירועי שנת השמונים 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

על רקע חוסר המזומנים שיש לנו בקופה, החלטנו לחשוב מחדש על האירועים. התחייבנו כרגע לבצע כנס 

, וזה יבוצע כמתוכנן. תוכננו שלוש תערוכות, התחייבנו רק על 18:00בשעה  15.9-המייסדים בשל בני 

 אחת וביטלנו כרגע את השתיים הנוספות.

 

 אניק זבליק:

 ₪? 50,000עלותה של התערוכה הוא 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כן. 
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 אניק זבליק:

 יש לי השגות על כך.

 

 סיגל זוז:

. היא גדלה בכפר, היא אומנית שעיקר 40א יצירות של שלי פדרמן, שנפטרה בגיל הנושא של התערוכה הו

ם העבודות שלה הן מייצבים ועבודות וידאו, ומייצבים גדולים בשטח. היא השפיעה על דור גדול של אומני

צעירים. הרעיון של הערוכה הוא להציג את ההשפעות שלה על אומנות צעירה, כשהתערוכה יוצאת מכמה 

ות של שלי פדרמן, עבודות קיימות ועבודות חדשות שהתבצעו על רקע זה. התערוכה מלווה בהרבה עבוד

 הפעלות של ילדים ושל מבוגרים, יהיו הרצאות והסברים על ההתפתחות של התערוכה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זו לא תערוכה מוצגת, אלא תערוכה שיש בה הפעלה.

 

 סיגל זוז:

 3-4התערוכה יהיו פעילויות דינמיות שילוו אותה. זה יתקיים במרכז בית וייל למשך לאורך כל הצגת 

 חודשים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 את התערוכות האחרות עצרנו.

 

 אייל זילברסון:

 במשך כל התקופה הזו התערוכה תהיה אותה תערוכה?

 

 סיגל זוז:

 תערוכה.יהיו הפעלות תוך כדי, אבל התערוכה היא אותה 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

עלה רעיון ע"י חבורה של נשים צעירים ברשות, להפיק ביחד עם בית וייל את אירועי יום העצמאות של 

. פנינה אוהבת את הרעיון הזה, במקום להביא הפקה מבחוץ. עוד אין תוכנית, לא נגדיל את 80-שנת ה

 .2017-תקציב חגיגות יום העצמאות ב
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 סיגל זוז:

יש ניסיון לעשות משהו במסגרת התקציב. בשנים הקודמות הייתה בהתחלה הופעה קלה לקהל שיש ואחר 

יון כך הופעה גדולה. יש ניסיון לקבץ את התקציב הזה, ולייצר איזשהו מופע. עוד אין תוכנית ברורה, הרע

 הוא לשלב כוחות אומנותיים מהקהילה.

 

 סיון אבנרי:

 לקחת בזה חלק? יש דמויות מהקהילה שמתנדבות

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עוד לא פניתי, אני מחכה שיגבשו קונספט. פנינה הציעה לקיים את זה ביום העצמאות עצמו במקום בערב,

 ואז הכול יותר זמין.

 

 אניק זבליק:

ואם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על חגיגות בערב יום העצמאות. יצרנו פה איזושהי מסורת, 

יך נעצור אותה לדעתי זה יפגע בה. דבר שני, אני הייתי בעד ערב קהילתי. אבל אם רוצים לעשות את זה צר

להתחיל, צריך מישהו שיוביל את הנושא. הייתי מוציאה קול קורא לתושבים, אני בטוחה שיש אנשים 

 י.שירצו לקחת חלק ולהקים מעין וועדה למען ההפקה. כדי שלא ניזכר בזה חודש לפנ

 

 עמירם אליאסף:

 על התערוכה.₪  50,000לא נראה לי הגיוני להשקיע 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 נחתמו הסכמים.

 

 אניק זבליק:

 על בסיס מה?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תערוכות. 3, כולל 80-הצגנו כאן תוכנית כללית של חגיגות שנות ה

 

 עמירם אליאסף:

 תתף רק בחצי מזה, וגם זה מעל ומעבר.אנחנו צריכים להשאני חושב ש
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 התחלתי לפנות כדי לגייס חלק מהמשאבים.

 

 אייל זילברסון:

 מה יעשו בתערוכה במשך שלושה חודשים? זה נשמע לי המון.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שיגיע לוועדה.אנחנו לא יכולים לשבת כאן במליאה ולנהל את וועדת התרבות, מי שרוצה 

 

 סיגל זוז:

יובהר שאנחנו העלינו רעיון, ישבנו עם אוצרים כשאשרנו את ההתקשרות אתם והגשנו הצעות לשלוש 

תערוכות. אחת התערוכות הוצעה על ידי האוצר. חפשנו נושאים שקשורים בכפר שמריהו, עלו שלושה 

נושאים, שלוש תערוכות, כאשר אחת התערוכות הייתה אמורה להיות תערוכה שמתבססת על כוחות 

פר שמריהו. היו כל מיני רעיונות והתגבשו שלושה רעיונות עם האוצרים. אחד הרעיונות של האוצרים בכ

היה לעבוד על הנושא של שלי פדרמן, שלטענתם והערכתם היא אומנית שמאד משפיעה על הדור הצעיר. 

 היה לעשות אתאנחנו חפשנו דברים שגם ידברו על דור צעיר ויפנו לאומנים צעירים, כאשר אחד הרעיונות 

 משוכנעת שהיא מעוניינת בתערוכה הזאת. ההייתתערוכה של שלי פדרמן. משפחת פדרמן לא 

 

 :אייל זילברסון

דרור אומר בצדק שיש וועדה שמטפלת בזה, ואנחנו בחרנו בה כדי שהם יעשו את העבודה. זה בסדר 

 ולגיטימי. האם התקציב הוא חלק מהתקציב השנתי שלהם?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יהיו מתקציב אירועי יום העצמאות. חשבנו להגדיל את₪  40,000-הם מתוך תקציב בית וייל, ו₪  10,000

ו ונכיל לתוכו את כל מה שאנחנ 2017-, בהתייעצות עם סיגל לא נגדיל. נעביר אותו ל80-תקציב אירועי ה

 יכולים לעשות.

 

 אניק זבליק:

עלה תקציב גבוה מאוד שלא אישרנו. עכשיו אתה מתאר לנו  80-הכשדיברנו במליאה על תקציב חגיגות 

 .80-האישור של חגיגות ה-הסכם התקשרות שנעשה על סמך אי

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שהציגו לנו בבית וייל. יש פה ניהול כספי. הבעייתי אני ביקשתי לדחות את זה בגלל תזרים המזומנים
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 אניק זבליק:

דיסוננס. כאשר כורתים הסכמים כאלה, אולי נכון להביא את זה לעדכון או לחוות אנחנו נמצאים כאן ב

 דעת של חברי המליאה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הבאתי את זה לעדכון.

 

 אניק זבליק:

 הבאת את זה לעדכון בדיעבד.

 

 עמירם אליאסף:

 וועדה יכולה להוציא כספים?למה האני לא מכיר סמכות של ועדה כלשהי להוציא כספים. אני לא מכיר. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 סרטים., קונצרטים או זה חלק מהתקציב שלה. כמו שאתה לא בוחר הצגות

 

 שי רז:

 לגבי אירועי יום העצמאות, האם הנושא של אומן מרכזי יורד מהפרק?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 עדיין לא החלטנו.

 

 שי רז:

 על הקונספט הזה, אני חושב שזה פשט את הרגל בכפר שמריהו.אני רוצה להציע לוותר 

 

 אניק זבליק:

 אתה בעמדת מיעוט, רוב התושבים מחכים לזה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שי, מאחר שפתחת דיון עכשיו שמקדים את זמנו, בוא לא נעשה את זה עתה.

 

 אייל זילברסון:

 ? לאיזה קהל אנחנו רוצים לפנות?80-בחגיגות היש איזו מדיניות של מה אנחנו רוצים לעשות 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .ותגבש סיכומים הוועדה שתוקם לעניין תדון בזה

 

 אניק זבליק:

 ועדה שתקום אד הוד או ועדת תרבות?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

, אמרתי נשב כולנו ביחדבאו אנשים צעירים שלא היו מעורבים והתחילו לגלות עניין בכך. ועדת אד הוק. 

 נעלה רעיונות ונפתח אותם.

 

 אניק זבליק:

 רשפון עשו אירוע לילה לבן, שהוא דוגמא יפה לתמהיל קהילתי.

 

 סיכום

 תוקם ועדה לעניין שתדון ותגבש סיכומים.

 

 

 06.09.2016ועד  28.06.2016עדכון על פעילות המועצה מיום 

 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אירועים:בקיץ היו מספר 

 .פעילות הנוער עם רשפון מקרטעת, אבל אנחנו לא מוותרים 

 מואס נכנסה לתפקידה כמהנדסת.-אורלי כהן 

 .היה אירוע הצדעה לאנשי החינוך 

 השחר דיין.-כניות חדשה, איילתקלטנו בודקת תו 

 .אתמול הופעלה יחידת החילוץ, שי ייתן סקירה קצרה 

 

 שי רז:

על האירוע לא ידענו אם להפעיל את היחידה או לא. הרגשנו שכנראה כן אתמול כשהתחלנו לקבל עדכונים 

ירצו, וגם אם לא אנחנו רצינו לקחת בזה חלק. התחלנו לצמצם טווח, ואז קיבלנו בקשה פורמלית 
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, אמצע היום, אנשים מפוזרים בכל המקומות. להפתעתי הרבה 11:59-מהמשטרה. הפעלנו את היחידה ב

 . חלק הגיעו לפה וחלק הגיעו לשם.50%תוך היחידה, מעל אנשים מ 23הצלחנו לרכז 

 

 סיון אבנרי:

 מהי כמות האנשים המינימלית שיוצאת לאירוע המוני?

 

 שי רז:

 אנשים. 10אפשר לעבוד עם 

הגיעו לימ"ח כדי לארגן את הציוד ולרתום את הנגררים. אנחנו  ,עם עובדי המועצה ,במקביל, סיון

מתחייבים תוך שעה מרגע ההפעלה לצאת מהימ"ח. אתמול תוך שעה כל היחידה הייתה בשטח, למרות 

 שהיה בלאגן גדול בהתחלה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 החפ"ק של שי היה החפ"ק הראשון שנפרש.

 יכנס לאתר.לא נתנו לצוותים שלנו אישור לה

 

 שי רז:

 נדבר על כך בהפקת הלקחים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היחידה שלנו היא מקור לגאווה, המתנדבים ראויים לכל הערכה. הם הגיעו ראשונים והיו מוכנים להיכנס

למקום. עמית הרצברג, שהוא מהנדס היחידה, נכנס עם המהנדס של פיקוד העורף לתוך האתר ויש לו 

שובות שלומדים מהן. נקיים ישיבת תחקיר פנימית, וביקשתי מפיקוד העורף לשתף אותנו תובנות ח

 בתחקיר שלהם. עשינו את תפקידנו והיינו מוכנים, וכך זה צריך להיות.

 

 מה צפוי?

  ,יש כנס הסברה לתושבים עם חברת נתיבי ישראל. 7.9ביום חמישי , 

  פגיעה באיכות הסביבה, פרסמנו את זה משה יפעיל בשבוע הבא מערכת חדשה לניהול אירועי

 באתר.

  ,יתקיים מפגש בני ראשונים.15.9ביום חמישי , 

  ,תתקיים מסיבת רחוב ברחוב קרן היסוד. זו יוזמה של וועד הורי בית הספר. 16.9ביום שישי ,

 יצאו הזמנות, קרן היסוד תיסגר מהזורע ועד לדרך הגנים.
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 דת ביקורתהמלצות ווע –דו"ח ביקורת משרד הפנים 

 

 

 אייל זילברסון:

. ערכנו דיון מקדים עם חברי וועדת ביקורת ועם חברי 2015מוצג בפניכם דו"ח הביקורת המפורט לשנת 

המועצה. כל חברי המליאה פרט לסיון נכחו, הדו"ח הוצג על ידי גזברית המועצה ומבקר המועצה. 

 תוקנו.התייחסנו לכל הממצאים בדו"ח, לדברים שתוקנו ולדברים שלא 

 

 גזברית: -יעל לוי 

 החלטנו על דרכי פעולה לתיקון הליקויים.

 

 :אייל זילברסון

 .2015אני מבקש להביא לאישור המליאה את תשובת המועצה לדו"ח המפורט של שנת 

 

 החלטה

 .מליאת המועצה מאשרת את דיווח ההנהלה 

  2015הפנים לשנת של משרד המפורט את תשובת המועצה לדו"ח הביקורת ת מאשרהמליאה. 

 

 

 שונות

 

 

 פרס ניהול תקין

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

יתקיים טקס חלוקת פרס ניהול תקין. אנחנו לא הולכים לטקס, בגלל שקיבלנו הזמנה לטקס  19.9-ב

ים, מבלי לדעת האם נקבל את הפרס. לי יש פעילות חשובה אחרת ויעל לוי בהתראה של פחות משבועי

 תהייה בחו"ל.
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 פניה להקמת מקווה טהרה בסמוך לבית הכנסת

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

וועד בית הכנסת פנה וביקש להקים מקווה טהרה בסמוך לבית הכנסת. היו תכתובות ושיחות טלפון 

לבנות מקווה בגלל שאין תב"ע מאושרת למקום הזה. אנחנו נמצאים בתהליך של פיזי בנושא. אין מקום 

השטח הציבורי ממועדון הספורט, דרך מתחם המועצה וכן הלאה. התב"ע הזו תגיע הכנת תב"ע של כל 

לדיון בוועדה המקומית ותמשיך לוועדה המחוזית. ביקשתי ממהנדסת המועצה לראות שהשטח החום 

עליו נמצא בית הכנסת, שהיום הוא לא קיים, יאפשר להרחיב עליו בעתיד אם ירצו לבנות מקווה. נוכל 

אחרי שיאשרו את השטח החום. ישנם חברי מועצה שמעודדים את הנושא, ואולי ירצו  לדון בנושא רק

 להשמיע את דברם.

 

 עמירם אליאסף:

 , אבל היו לי שיחות עם מספר אנשים בנושא. זה דבר שנעשה בצורההעניין במשך שנים הייתי נגדאציין ש

לעשות את זה. כאשר מדובר בנושאים מצומצמת, בצנעה, וזה חלק מהיהדות. השתכנעתי שאנחנו צריכים 

שאנחנו רגילים אליהם אז אנחנו מתנדבים ועושים, ואני חושב שהציבור הדתי מופלה לרעה. אנחנו ככפר 

קסים צריכים לעבור את המחסום הזה, להקים מקווה קטן וצנוע. יש לזה גם יתרונות, יש אנשים אורתודו

 העניין ונעשה אותו. שרוצים להגיע לכפר ונמנעים, חשוב שנתמודד עם

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה אתה מציע לעשות?

 

 עמירם אליאסף:

 אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה להקים מקווה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 זו החלטה לא חוקית.

 

 עמירם אליאסף:

 לקבל החלטה עקרונית, שהמקווה יוקם כאשר תהיה תוכנית.

 

 אייל זילברסון:

 המועצה צריכה להקים מקווה?
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 דתית.המועצה ה זה תפקידלא, 

מי שפנה אלינו הוא וועד בית הכנסת שאין לו סמכות לטפל במקווה. מי שמטפל בכך זו חשוב שיובהר ש

המועצה הדתית, והם לא פנו אלינו. הכסף הוא לא בעיה, כיוון שיעמידו את הסכום להקמה לרשות 

 עצה.המו

 האם מישהו מכם יודע כמה אנשים מגיעים מדי יום שבת להתפלל?

 

 אניק זבליק:

 בקושי יש מניין. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש בכפר שמריהו בין חמישה לשישה אנשים שצורכים שירותי דת באמת. זה לא פרופורציונלי.

 

 סיגל זוז:

 יש מקווה בהרצליה פיתוח ובנורדאו.

 

 סיון אבנרי:

 הבקשה שלהם היא שכאשר נגיש תוכניות לוועדה המקומית יוכנס גם הנושא של המקווה.

 

 עמירם אליאסף:

 פה. קודם כל נאשר את זה כשטח חום ואז נדון.זה לא מה שהוחלט 

 

 :סיון אבנרי

יאושר, לא כשצ"פ, אלא , כל מה שהם מבקשים כרגע זה, שבשטח שיצחקי היו לי מספר שיחות עם גדי

 יילקח בחשבון גם שטח למקווה.במשבצת בית הכנסת 

 מישהו מכם יודע כמה לקוחות פוטנציאליים יש למקווה בכפר שמריהו?וכי 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 .2-ל 1לדעתי בין 

 

 סיון אבנרי:

הצורך למקווה בשבת יש מקוואות אחרות באזור, הבעיה היא בשבת. אישה שזקוקה למקווה, תפגוש את 

חודשים. מלכתחילה יש מעט מאוד נשים שזקוקות למקווה בכפר שמריהו,  24-ל 18בממוצע פעם אחת בין 

 וגם אז הן יזדקקו לו בשבת לעיתים רחוקות.
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 אייל זילברסון:

 כשעושים תב"ע הראייה היא לטווח הרחוק. יכול להיות שכרגע לא צריך מקווה, אבל אולי זה ישתנה. אני

 ושב שכן צריך לפעול לאפשר.ח

 

 סיגל זוז:

 זה שטח חום שמיועד לשירותי דת.

 

 אייל זילברסון:

 המועצה מחויבת לבנות מקווה ולתחזק אותו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לא, אבל בכפר וורדים חויבו על ידי בית המשפט בגלל שיש שם משפחות דתיות. כאן המצב התשובה היא 

 אחר.

 

 אניק זבליק:

שמעתי ממספר חברים שגרים בסמיכות למקווה, שלא פעם משכירים את המקום להכנה לכלות ואז יש 

 הילולה במקום.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 כרגע אין צורך בכפר שמריהו למקווה.

 

 שי רז:

 למה אתה משנה את ההחלטה?אז החלטנו שלא. כשיש החלטת מועצה קודמת, 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 א שיניתי את ההחלטה. אני דואג לדורות הבאים, אני לא אמנע מהם להקים מקווה.ל

 

 הון אנושי במועצה

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני רוצה להתקדם. אניק ביקשה להעלות את נושא ההון האנושי במועצה, זאת בעקבות כך שנאלצנו 

בבית הספר, אולם היא מחפשת משרה להפסיק את עבודתה של יוספה במועצה. יוספה ממשיכה לעבוד 

 אחרת כרגע.
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 אניק זבליק:

 שנה. 20-היה לי קשה לראות את זה, האישה עבדה כאן יותר מ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 היא עבדה במועצה רק שנה וחצי.

 

 אניק זבליק:

אינטגרלי במארג אבל היא הייתה חלק מהקהילה. אולי אני מערבבת בין התחומים, אבל היא הייתה חלק 

הקהילתי שלנו, במערך הדוברות, במערך לשעת חירום. צריך לחשוב איך נפרדים בצורה מכובדת אחרי כל 

 כך שנים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

היא ממשיכה לעבוד  מיוספה. היא אדם חשוב במערכת ותרומתה רבה. בשלב זה, לבחירתה,לא נפרדים 

 אחר.בבית הספר עד שתמצא מקום עבודה 

 

 סיגל זוז:

 אני מתחברת לדברים של אניק, כאשר יוספה תעזוב צריך לתת לה את כל הכבוד.

 

 אניק זבליק:

 להבא, איך אנחנו מצליחים לשמור אצלנו כוח אדם איכותי, בהלימה לתקינה ולתקנים של משרד הפנים.

 בוכה מכך. דבר שני, לעיתים אני רואה אינטראקציה של התושבים עם עובדי מועצה, ואני נ

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

אני מקבל עדכונים על דברים טובים, אבל אם יש תקלות אני מבקש להעביר לי אותם בזמן אמת ולא 

 בדיעבד.

 

 אניק זבליק:

 יש המון דברים טובים, בגלל זה הדברים הפחות טובים הם חריגה וזה לא נעים.

 

 גן ברחוב הנרקיסיםתחזוק נכון של ה

 

 אליאסף:עמירם 

אני רוצה להעלות נושא. ברחוב הנרקיסים יש גן, בחיבור בין הגן לבית הקרוב צריך לחשוב מה אפשר 

 לעשות כדי שיהיה יפה וקהילתי, שקל לתחזק. לאו דווקא דשא.
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 הציבו שם ספסלים חדשים.

 

 עמירם אליאסף:

 ב וצריך לטפל בה.זה יפה מאוד. אבל יש שם גינה שנראית לא טו

 

 צומת מסוכנת - הקוצר-צומת חבצלת

 

 שי רז:

הקוצר. זו צומת לא סימטרית, באופן קבוע יש שם -אני רוצה להעלות את הנושא של הצומת חבצלת

 רכבים שחונים על הפינות, וזו סכנה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ר בכל הכפר, עם כל ההערות.קבעתי פגישה עם יועצת התנועה והמהנדסת החדשה כדי לבצע סיו

 

 שי רז:

 יש חוק שמחייב לסמן באדום לבן?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

לבן -מטרים מצומת, גם אם אין סימון. זה הכלל. אנחנו מדגישים באדום 14אסור לחנות במרחק של 

 במקומות הקריטיים.

 

 שי רז:

 בכל צומת אחרת בכפר צבעו, למה שם לא צבעו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 בגלל שהרחוב מיועד לשיפוץ.

 

 שי רז:

 אני מבקש לצבוע בכל זאת.

 

 סיון אבנרי:

 אני מבקש לצרף לסיור גם את צביעת הנגישות במרכז המסחרי. 
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 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אני מוכן לצאת איתך לסיור, אין שם פתרון בזורע. אבל אני מוכן לשמוע רעיונות.

 

 חסימות ותאורה בכפרטיפול בפרצות, 

 

 סיון אבנרי:

במסגרת העבודה של וועדת ביטחון, עשינו סיור סביב הפרצות שיש בכפר. דיברנו על חסימות ותאורה. 

 חלק מהעניין היה לנסות ולסגור חלק מהנושאים בקיץ, אבל הדברים לא נעשו. האם ידוע מתי הם יבוצעו?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 תוחים בין המהנדסים. אנחנו עוברים שוב על הרשימות.יש דברים שנשארו פ

 

 מפגע במעפילים ובנורדאו עם הולכי רגל

 

 אניק זבליק:

, במעפילים ונורדאו, עם הולכי הרגל. דבר שני המפגשבעניין סיור התנועה, אני אשמח אם יהיה מעקב על 

ילדים, והולכי הרגל מחויבים באמצע מעבר החציה בנורדאו יש עמודים שלא מאפשרים לעבור עם עגלת 

 לרדת לכביש.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש שם בעיה של מדרכה צרה, ואי אפשר להזיז את העמוד.

 

 אניק זבליק:

 התשובה לא מקובלת לדעתי, כי חייבת להיות נגישות.

 

 בפינת השדות והמעפיליםתנועתי מפגע עצים שהמהווים 

 עמירם אליאסף:

יש מקום מסוכן נוסף, בפינת השדות והמעפילים. יש אנשים שנוסעים עם אופניים חשמליים על המדרכה, 

 יש שם שלושה עצים שממש חוסמים את שדה הראיה. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 יש שם עצים שנמצאים בתוך שטח פרטי של תושב, אין לנו אפשרות כרגע לטפל בזה.
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 טלפוני לבטחון או שלט מחסום באמצעות קו

 

 אניק זבליק:

דבר נוסף, בהמשך לדברים של סיון על הסיור של וועדת הביטחון. העליתי את הנושא בעבר, ואני מעלה 

אותו שוב לאור הפריצות שהיו אצלנו ברחוב. לשקול לעשות מחסום בשעות הלילה, שיעבוד באמצעות קו 

רחוב השקד, כי אנחנו נמצאים מחוץ למעגל  טלפון או שיטה אחרת, על מנת לאבטח את הרחוב הזה ואת

 האבטחה של הכפר.

 

 עמירם אליאסף:

 זה רעיון לא רע.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 שחר, אני מבקש שתבדוק את הזכות שלנו לסגור את הרחוב בשלט טלפוני. 

נוע כניסה קיבלתי חוות דעת בעבר, שמאחר שזה רחוב ציבורי כל אחד יכול להיכנס ולצאת ואין לנו למ

 ויציאה מהרחוב. אני מבקש שתבדוק את זה שוב, ותנסה למצוא פתרון.

 

 סיון אבנרי:

כשאני רוצה לנסוע עם הילדים לטייל עם אופניים, יש פה רחובות וקטעים לא נגישים. אני לא מדבר על 

עצים  אדם עם כיסא גלגלים או אבא עם עגלת תאומים. כשאני עובר בדרך הגנים או בדרך הזורע, יש

 שחוסמים.

 

 גזברית: -יעל לוי 

 אסור לרכב על המדרכה.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 החוק החדש קובע שמותר לנסוע על שביל אופניים או על הכביש.

 

 סיון אבנרי:

 ילדים קטנים צריכים לנסוע על הכביש?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 או על שביל האופניים.
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 סיון אבנרי:

לדבר על אדם שיושב בכיסא גלגלים. כשהוא ירצה לעבור את כל הקומפלקס של המרכז אני רוצה 

 המסחרי, משני הצדדים שלו, גם בזורע וגם בחורש. אנחנו לא מספיק טובים בנגישות.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

רויקט ענק עשינו עבודה גדולה מאוד בכל המקומות, יש נקודה אחת לא נגישה ליד בנק הפועלים. עשינו פ

 בכל הישוב, לדעתי נשאר רק מקום אחד שצריך לטפל בו.

 

 סיון אבנרי:

 טיפלו בשפת המדרכה, אבל אני מדבר על מעבר על המדרכה עצמה. יש עמודים, תמרורים ועצים. 

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 מה אתה מציע?

 

 סיון אבנרי:

 כאשר סוללים את הכפר מחדש, צריך לתת על זה את הדעת.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 ברחובות החדשים יש מעברים בכל מקום. זה קשה מאוד לעקור עצים.

 אם יש מקומות נקודתיים, תעדכנו אותי.

 

 ה באופנייםבמדרכה לצורך רכי הגדרת-סימון

 

 עמירם אליאסף:

שיהיה שביל בהמשך לנושא האופניים, ברחוב הזורע עד רחוב הקוצר סללנו מדרכה רחבה מאוד בכוונה 

 אופניים. אני מציע שיהיה סימון של אופניים כדי שיוכלו לנסוע שם ולא על הכביש.

 

 סיגל זוז:

 זה לא יהיה אידיאלי, אבל אני חושבת שצריך לעשות את זה. גם ברחוב הנרקיסים.

 

 אייל זילברסון:

 לא רק ברחוב הזורע, גם ברחוב החורש.
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 סיגל זוז:

 אין שם מספיק מקום.

 

 זילברסון:אייל 

 לשים שלט שמותר לרכב על אופניים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 אסור שרוכבי אופניים והולכי רגל ישתמשו באותו הנתיב.

 

 אניק זבליק:

במקומות בהם יש מדרכות בשני הצדדים, צריך שמדרכה אחת תהיה לרוכבי אופניים. אנחנו צריכים 

ות, כי יש היום יותר רוכבי אופניים מהולכי רגל. צריך למקסם את השימוש של רוכבי האופניים במדרכ

לעודד אותם. השבילים שקיימים היום לא בטיחותיים, ואני לא  היאלתת להם פתרון, והשאיפה שלנו 

בשעות החשכה. לדעתי צריך לעשות את זה גם ברחוב המעפילים. ושם גם לתת  בולרכאאפשר לבת שלי 

ה בטוחה, כי בחלק הצפוני המדרכה צרה מאוד ויש שיחים את הדעת גם לשדה הראייה וגם לרכיב

 בולטים.

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

 המדרכה צרה מאוד. 2מהרצליה יש מדרכה רחבה ושם יהיה מסלול, אבל בדרך השדות עד כביש 

א לבזמנו הייתה לי תוכנית להפוך את רחוב המעפילים לרחוב צר יותר, ולהוסיף שביל לאופניים. התוכנית 

 אושרה על ידי משרד התחבורה.

 

 אניק זבליק:

 אי אפשר לעשות לובי עם הרצליה כדי לחבר את שבילי האופניים?

 

 ראש המועצה: -דרור אלוני 

בתוכנית המתאר יש פער בין רחוב מנחם בגין לבין רחוב קרן היסוד בהרצליה. אין שם פתרון לשביל 

 האופניים, בדיוק כמו במעפילים.

 אני נועל את הישיבה. רבה לכולם. סיימנו, תודה

 

 * * *  הישיבה נעולה  * * *
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 סיכום החלטות 
 38 מישיבת מליאת מועצה מס'

 , 20.00שעה  06.09.2016 – שלישי התקיימה ביום ר שא
 ג' באלול תשע"ו

 בבית לוין -בחדר דיונים ע"ש רכטר 
 

 28.06.2016מיום  36אישור פרוטוקול מישיבה מס' 

 החלטה

 .28.6.2016מיום  36פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את מאשרים 

 

 14.08.2016מיום  37אשרור פרוטוקול מס' 

 החלטה

 .14.08.2016מיום  37פרוטוקול ישיבה מס' פה אחד את ים רמאשר

 

 חל"צ -אישור המליאה לשינוי בתקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ 

 

 החלטה

 חל"צ. –השינוי בתקנון החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ פה אחד את מאשרים 

 

 2016 –אישור תיקון לחוק העזר כפר שמריהו )מניעת רעש( התשע"ו 

 

 החלטה

 .2016 –התיקון לחוק העזר כפר שמריהו )מניעת רעש( התשע"ו פה אחד את מאשרים 

 

 אישור נוהל השכרת נכסי המועצה

 

 החלטה

 פה אחד מאשרים כלהלן:

 נוהל השכרת נכסי המועצה מאושר. .1

 בית הספר היסודי יקבל את השירותים בלא עלות אך בתאום מראש. .2

 -מאשרים שני אירועים לבית החינוך המשותף  .3

 חלוקת תעודות זהות לכיתות י'. .א

 סיכום המסע לפולין. .ב

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


 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

יין מס' ישיבה   38מליאה שלא מן המנ
  6.9.16מיום תאריך  

 
 

 
 36 מתוך 36 עמוד

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

 

 

 עדכון –פתיחת שנת הלימודים תשע"ז 

 

 חברי המליאה רושמים לפניהם דיווח בעניין.

 

 עדכון ודיון –אירועי שנת השמונים 

 

 תוקם ועדה לעניין שתדון ותגבש סיכומים.

 

 06.09.2016ועד  28.06.2016עדכון על פעילות המועצה מיום 

 

 -חברי המליאה רושמים לפניכם עדכון על פעילות המועצה בנושאים הבאים כפי שהונחו והוצגו בפניכם 

  אנחנו לא מוותרים.פעילות הנוער עם רשפון מקרטעת, אבל 

 .אורלי כהן מואס נכנסה לתפקידה כמהנדסת 

 .היה אירוע הצדעה לאנשי החינוך 

 .קלטנו בודקת תוכניות חדשה, איילת השחר דיין 

 הופעלה יחידת החילוץ. 

 

 המלצות וועדת ביקורת –דו"ח ביקורת משרד הפנים 

 

 החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את דיווח ההנהלה.

  2015תשובת המועצה לדו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת ת את מאשרהמליאה. 
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