פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 23
אשר התקיימה ביום ראשון  11.1.2015בשעה 16:00
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
חברי המועצה:
אהוד רפפורט – ארסוף
דני מנהיים – ארסוף קדם
יוסי תאט -בית יהושע
תומי שני –בצרה
מרים דרוק – יקום

ברק בן אריה –געש
רמי דור – רשפון
פבלו לם – תל יצחק
יוסי הס – בני ציון

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכיר מועצה
דורון כהן ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי
לא הגיעו:
מאיר דור -שפיים ,יוסי גבעון -אודים ,אורן שני – כפר נטר
על סדר היום:
 .1אישור זכויות חתימה לגזברית המועצה
 .2תכנית עבודה מחלקת חינוך
 .3תכנית עבודה מחלקת רווחה
 .4תכנית עבודה מחלקת בטחון

 .1זכויות חתימה גזברית המועצה
מזכיר המועצה הסבירה כי בהמשך לדיון שהתקיים במליאה מס'  21בה אושרה אולגה ששקיס כגזברית
המועצה מתאריך ה . 4.1.2015 -כעת נדרש לאשר את זכויות החתימה.
הובהר כי מזכיר המועצה הילה טרייבר שכיהנה כמ"מ גזבר המועצה תחזור להיות מורשית חתימה בקבוצה
א ותישאר בשלב זה כמנהלת ארנונה.
הצעת החלטה:
מאשרים העברת כל תפקידיו וסמכויותיו ( מלבד ארנונה ) לרבות זכויות חתימה של גזבר המועצה ומינוי
כממונה על הגביה לפי פקודת המיסים גביה לאולגה ששקיס ת.ז.305991689 .
הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

 .2תכנית עבודה לשנת  – 2015מחלקת חינוך:
מנהלת מחלקת חינוך הציגה את סקירה על מערכת החינוך  ,האתגרים המרכזיים שעמדו בחמש השנים
האחרונות מול המחלקה וההישגים שהושגו ואת תכנית העבודה של המחלקה לשנת .2015
אחראי תחום נוער וצעירים ומנהלת היחידה לגיל הרך הציגו את תכניות העבודה של התחום עליו הם
מופקדים.
התנהל דיון סביב :כמות בני הנוער המשתתפים בפעילויות הנוער ,סוגי הפעיליות ,פעילות למתגייסים,
השקעה בתנועות הנוער ,הקטנה ופיצול כיתות ,קייטנות קיץ ,פעילות היחידה לגיל הרך ,העלאת תקצוב
המועצה לסייעת שלישית לאורך כל השנה בגני הילדים ,תכניות עתידיות ,פעילות היחידה לגיל הרך גם
בשעות אחה"צ  ,הייחודיות של מבנה הפעלת גני הילדים במועצה אשר מופעלים על ידי הועדים
המקומיים בניגוד למה שנהוג בכל הארץ ,פתיחת גני ילדים של המועצה בבצרה  ,תפיסת התרבות במועצה
 ,פתיחת תחום ספורט חובבני  ,הועלתה טענה כי תחום הכדורסל מקבל העדפה על תחומים אחרים כגון
הכדורשת ,בתגובה הוהבר כי מתקיים איזון בין כל הפעילויות ואין העדפה לתחום אחד ,הועלה הצורך
בהגברת פרסום פעילויות התרבות של המועצה.
 .3תכנית עבודה לשנת  -2015מחלקת הרווחה:
מנהלת מחלקה הרווחה הציגה את תכנית העבודה של המחלקה .
התקיים דיון סביב ,כמות המטופלים ,התייחסות לחוסי קרית שלמה  ,בעיות כ"א במחלקה ,מנהלת
המחלקה ציינה כי התכנית מתייחסת לתוספת התקציבית שהמועצה מוסיפה מעבר למימון משרד הרווחה
ולהתחייבות על  , 25%הניסיון להפיכת מרכז היום בחרוצים למרכז תרבות לגיל השלישי ,פעילות
המתנדבים בסיירת הורים ,עבודה קהילתית  ,נושא קהילה תומכת והגדלת התקציב לפעילות מרותקי
הבית ,השתתפות דיירי אחוזת פולג בפעילויות מחלקת הרווחה ,סדנאות לפיתוח פעילים  ,פרוייקט בן
ממשיך ובנות מצווה .
 .4תכנית עבודה לשנת  -2015מחלקת ביטחון ובטיחות ( תכנית העבודה מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה)
מנהל הבטחון של המועצה הציג את תכנית העבודה.
התקיים דיון סביב התפיסה הבטחונית של המועצה ,פרוייקט הבטחון ישובי שמקדם המשרד לבטחון פנים
בשיתוף לב השרון ועמק חפר האפקטיביות שלו וההשלכות התקציביות  ,הצעת המחלקה לקחת אחריות
כוללת על מתקני ואולמות המשחקים הציבוריים ,ההצטיידות בתחום החירום הכוללת רכש מאסיבי,
הקמת מחסן חירום מועצתי  ,תקצוב מתנדבי מג"ב ,פעילות בתחום הבטחון האישי ומניעת גניבות,
הועלתה טענה כי מושקע כסף מיותר בתחום החירום ועדיף להשקיע בבטחון האישי  ,בתגובה נאמר כי
מבצע "צ וק איתן" הוכיח כי קיים צורך משמעותי בהכנת הישובים לחירום .הובהר כי העו"ס הקהילתית
שטיפלה בתחום הצח"י סיימה את עבודתה במועצה ובזמן הקרוב תקלט עובדת חדשה לתחום זה.
 .5עדכונים :
א .מזכיר המועצה עדכנה כי רובה הגדול של הבקשה החריגה לעליית ארנונה לשנת  2014נדחתה וכי
אושרו שני סעיפים המתייחסים לקרקע חקלאית ( הורדת תעריף) ועליית התעריף של קרקע
תפוסה ב.1%-
ב .ראש המועצה עדכן כי מתנהלים מגעים מול ראש המועצה בכפר שמריהו לגבי תשלום עבור ילדי
כפר שמריהו הלומדים בחוף השרון.
ג .מחלף אפולוניה -ראש המועצה דיווח על קונגרס ותמ"ל אפולוניה שהתקיים בי-ם .בקונגרס הציגה
המועצה את עמדתה שבמקום מחלף יהלום המתוכנן מול ביה"ס היסודי כפר שמריהו חוף השרון
(המייצר עוד חיכוך בכביש החוף) מעדיפה המועצה ליצר כביש נגישות לשכונה ממערב לכביש
החוף שיתחבר למחלף שפיים .כמו כן מתנגדת המועצה למיקום מבני הדירות רבי הקומות של
השכונה על גבולה הצפוני של השכונה 0גבול המועצה) .המועצה מבקשת שמבנים אלו יתרכזו
במרכז השכונה ובפחות קומות .בנוסף מבקשת המועצה להבין את נושא ניקוז השכונה .משרד
התחבורה הצטרף לעמדת המועצה ככל שנוגע לנושא הדרכים .לא ברור אם משרד התחבורה
למרות אמירתו זו יהיה נחרץ בעמדתו .בעקבות עמדת המועצה ומשרד

התחבורה נקבעה מספר ימים לאחר מכן פגישה בפורום מצומצם (כולל נציג המועצה) לדיון
בנושא חלופות הנגישות לשכונה .מצער לציין ,שהתחושה משני המפגשים (הקונגרס והמצומצמת)
שההחלטה באשר למחלף אפולוניה כפר שמריהו נקבעה עוד טרם המפגשים האלו .חשוב להבין,
שבאשר למחלף הנידון ,המועצה בקשר הדוק עם ועדי רשפון .בנוסף ,למועצה אין התנגדות
עקרונית לחלופה המומלצת והמועדפת ע"י עיריית הרצלייה ור.מ.י ..עיקר העינין של המועצה הוא
קיום כביש  541מערב וזה מתקדם בתכנון ובתקצוב בתמיכה של משרד התחבורה ומשרד האוצר.
עדכון לגבי אגרת ביוב – מזכיר המועצה עדכנה כי בהמשך למייל שנשלח  ,רשות המים קבעה כי
החיוב יהיה בתעריף מי שפכים .בחורף ל 90% -מהמדידה ובקיץ  100%ממוצע חורף.
 .6קביעת סדר יום למליאה הבאה :
 תכנית עבודה מחלקת איכות סביבה תכנית עבודה ועדה לתכנון ובניה תכנית עבודה מזכיר המועצה החזר לתל יצחק -דיון בדוח כפר נטר בועדת ביקורת

רשמה :הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 19:30

