פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 31/15
מיום 30.12.15
נוכחים:

אבי הררי

-

ראש המועצה

עמרי פלד

-

סגן ראש המועצה

דרור ריבובסקי -

חסר:
משתתפים:

חבר

זיו קמיני

-

חברה

ערן אליאס

-

חבר

יוסי אלבז

-

חבר

אנינה דינר

-

חברה

יפה עובדיה

-

חברה

לימור גיל – שני -

חברה

עו"ד יול ברדוש -

סגן ראש המועצה

מר אשר שמע

גזבר המועצה

-

הגב' אינה קיסילנקו  -מהנדסת המועצה

רשמה:

מר אלי גטר

 -מזכיר המועצה

עו"ד חיה גוגיג

 -היועה"מ

עו"ד חיה גוגיג

היועה"מ

-

על סדר היום
 .1הצגת תוכנית עבודה של מפקד משטרת שדות סנ"צ – משה פינצ'י.
מפקד מרכז שיטור אבן יהודה – אבי שמואל.
 .2דווח אבנר ראובני נציג המועצה באיגוד ערים לתברואה.
סדר יום:

 .1הצגת תוכנית עבודה של מפקד משטרת שדות סנ"צ – משה פינצ'י.
מפקד מרכז שיטור אבן יהודה – אבי שמואל.

אבי הררי:

אני מבקש לשמוע ממפקד התחנה את סיכום השנה החולפת ,ולקיים דיון קצר במליאת
המועצה ,איך חברי המועצה רואים את תכנית העבודה לשנת  .2016מה הם הדברים שאנו
מבקשים לעמוד עליהם במיוחד .אני מודה לשיתוף הפעולה המתקיים בין כל הגורמים
ובכללם ,אבי השוטר הקהילתי ,שמשון הקב"ט .רואים בשטח תוצאות חיוביות .הרבה עבודה
מושקעת בשיתוף פעולה של אבי ושל שמשון .מגיע להם יישר כח .עברנו בהצלחה תרגיל
שע"ח וזכינו לתשבחות מצד מפקד הנפה אל"מ רפטיג.

פינצ'י מפקד משטרת "שדות":

מפקדת "שדות" חולשת על תחום גדול מאוד :במזרח ,מכביש " 9ניצני עוז" ,בצפון ,מצומת
רעננה צפון ,במערב מארסוף ובצפון ,ממכמורת ובית ינאי.
בתחום המשטרה מצויות  8מועצות ,מהן  5מקומיות ו 3-אזוריות 132 .אלף תושבים
רשומים ,כשבפועל מתגוררים בישובים בין  160ל 170 -אלף תושבים .קיים מס' רב של
מקומות בילוי שהמשטרה מטפלת בהם .קיימים עורקי תחבורה ראשיים .במשטרה90 ,
שוטרים .מג"ב מלווה אותנו .אנחנו מתמקדים בעיקר בטיפול באזרח הנורמטיבי .זו
המדיניות של רוני אלשייך המפכ"ל החדש .לפתור בעיות האזרח הנורמטיבי .בעוד שבעבר,
התמקדנו בפשיעה ,עכשיו שינינו קצת כיוון .יש לנו  30אלף קריאות בשנה .המשטרה קיימת
 3שנים 6,000 ,תיקי חקירה .מתנהל מודיעין איכותי ,מטפלים גם בתושבים לשעבר של אבן
תושבים 35% ,היום בני נוער 80% .עד גיל  .50נבנה מערך נוער חזק .יש קצת בעיות של
סמים ואלכוהול ,בגילאים  ,13-14באבן יהודה הבעיה יחסית פחותה.
אנו מקיימים בסיס הפעלה של המשמר האזרחי בראשותו של אבי קלרה .חילקנו מעל 500
סקרים בין תושבי הרשות בהם הם נשאלו מה הן הבעיות שמטרידות אותם .אנחנו ניקח 3
בעיות מרכזיות ונטפל בהן.
אבי הררי:

אני מציע שכ"א מחברי המועצה יגיש בכתב ,עד יום ראשון ,הצעות לשיפור .מה הדגשים
שמבקשים לעמוד עליהם .לדוגמא ,קיימות תלונות על הפרעות במנוחה ,חסימות במעבר וכו'.

ערן אליאס :הפריצות זה הדבר שהכי מטריד  ,האם יש נתונים מיישובים אחרים?
פינצ'י מפקד משטרת שדות:
זה לא תפקידה של משטרת "שדות" .אם כי חל שינוי דרמטי באיכות החיים ובביטחון האישי
של כ"א ביישוב .מבחינת הגניבות ,המשטרה ומג"ב עושים פעולות להוריד את המפלס.
המתנדבים למשמר האזרחי אף הם תורמים המון להרגשת ביטחון .בלתי נמנע שהתושבים
עצמם יטפלו במיגון האישי .יתר עם זאת השערים המותקנים בכניסות ,ושנסגרים בשעה
מסויימת ,והמשטרה תורמים להרגשת הביטחון .קיימת ירידה ב 13% -בהתפרצויות וירידה
ב 15% -של גניבות רכב.
אבי הררי :אני מודה מאוד לפינצ'י על הדיווח ומאחל לכולנו הצלחה רבה בהמשך.

 .2דווח אבנר ראובני נציג המועצה באיגוד ערים לתברואה.

אבנר ראובני:איגוד ערים לתברואה  -השרון הצפוני הוקם על מנת לתת מענה למפגעי עקיצות יתושים
והדברת תוואי התהלוכה.
היתרונות של איגוד כזה נובעים מהטיפול הסביבתי הכולל ,איגום המשאבים ויד מקצועית
מובילה המסייעת ומכוונת את הרשויות החברות באיגוד.
מאז  2007החל האיגוד לעסוק גם בחינוך לסביבה וקיימות במתן הדרכה לבתי ספר.
האיגוד מאגד בתוכו  11רשויות וכולל את שטח השיפוט שלהם .סה"כ כמות התושבים
ברשויות אלו היא 477 :אלף.
תקציב האיגוד הוא  2מיליון שקל ,כ 60% -מתקציב האיגוד מופנה לפעולות הדברה ותפעול,
ו 40% -לשכר .האיגוד הינו גוף מוכר סטטוטורי מבוקר ותקציבו מאושר ע"י משרד הפנים.
תפקידי כנציג אבן יהודה הוא לדאוג לענייני אבן יהודה במטרה לקבל את השירות המירבי.
כאשר הוקם האיגוד היה קיים סוג יתוש אחד מזן הקולוקס שיכולת התעופה של היתושה
העוקצת הוא ברדיוס של  10קילומטר ,חלוקת העבודה והסמכויות בין האיגוד לרשויות היא
שהאיגוד אחראי ומטפל בשטחים הפתוחים והחקלאיים בחומרים טבעיים בלבד והרשויות
בתוך שטחן הבנוי תוך קבלת עזרה מהאיגוד.
ריסוס באוויר החופשי בחומרים על בסיס זרחן אורגני (רעל מגע) אסורים על פי החוק וגם
לא אפקטיביים.
מזה מספר שנים החל להטריד אותנו יתוש מזן "הנמר האסייתי" שהובא ארצה בתוך צמיגים
מיובאים לחידוש.

הבעיה עם יתוש מזן זה שהוא מתרבה בתוך כל כלי אפשרי המכיל מים הנמצאים הרבה
ברשות הפרט (בחצרות הפרטיות) ומעט מאוד בשטחי ציבור פתוחים.
רדיוס התעופה של יתוש "הנמר האסייתי" הוא  100מטר בלבד ,מצב זה חייב את האיגוד
לבוא ולעזור הרבה יותר לרשויות בניטור והדברה בתוך שטחן הבנוי ובעיקר בחצרות
הפרטיות של התושבים.

אבי הררי :אני מבקש לעדכן את חברי המועצה בכמה עניינים:
א .בחירת מנהלת למחלקת החינוך ומנהל יחידת נוער
ביום ראשון התכנסה ועדת בחינה לבחירת מנהל למחלקת החינוך .הגב' סימי פרץ נבחרה פה
אחד ע"י כל חברי הועדה .לא נמצא אפילו מי מבין המועמדים האחרים כמספר  .2בד"כ
קובעים עדיפויות ,מס'  ,1מס'  ,2מס' .3
במקרה זה ,המועמדים האחרים לא נמצאו מתאימים .הגב' פרץ היתה מנהלת בי"ס
"ניצנים" בתל-מונד .קיבלה  2פרסים .ב 1.1-תיכנס לתפקיד.
כמו כן נבחר מנהל יחידת הנוער .עפ"י תנאי ההעסקה ,המדובר ב 3-חודשי ניסיון ,יצטרך
להוכיח את עצמו במתנ"ס וכו'.
ב .מבקר מועצה ויועה"מ:
בשני תפקידים אלה פורסמו מכרזים .להערכתנו ,תוך  3שבועות יסתיימו ההליכים
לבחירתם.
ג .העסקת עובדים ושכרם:
קיימת בעיה קשה באבן-יהודה ,כמו ברשויות מקומיות אחרות והיא ,שכרם של העובדים.
המדובר בשכר נמוך ביותר .דבר שמבריח בעלי מקצוע מלקבל תפקידים במועצה .אנשים
מעדיפים לעבוד במגזר הפרטי בו השכר גבוה בהרבה .משרד הפנים קבע את דרגות השכר,
ואין לנו כל שיקול דעת בעניין.
ד .ועדת תמיכות:
ערן אליאס :הייתה הערה שלנו לגבי ועדת התמיכות .אנו מבקשים שבשנה הבאה ,כל
התמיכות יבואו לאישור המועצה כמיקשה אחת ,ולא טיפין טיפין.
אבי הררי :אנחנו נקבע ישיבה מיוחדת כדי לדון בנושא הקריטריונים לתמיכות ונאשר
בישיבת המועצה.
ה .מבני ציבור ועבודות פיתוח:
אנחנו עומדים לצאת להמשך העבודה ,של שלב ב' של בי"ס הראשונים בתקופה הקרובה .כמו
כן ,אנו עומדים להקים  3גני ילדים 2 :רגילים ואחד לצרכים מיוחדים .משקיעים הרבה
בפינוי אשפה ופסולת .הישוב גדל בצורה דרמטית .הרבה אנשים מגיעים לגור כאן .אנחנו כבר
צריכים להיערך לבי"ס רביעי ,צריך לבנות מתנ"ס חדש .ערן אליאס מטפל בעניין "הקאנטרי
קלאב" .אמיתי מה"חקלאי" מסייע לנו .אנחנו צריכים להקים בית תרבות למושבה ב 3-שנים
הקרובות .אנחנו משקיעים כ 10-מליון ש"ח בשדרוג הרחובות .יוצאים לעבודה ב"הדרים",
ברח' העצמאות ,הרימון ,מעלה הארגמן ,הדקל ,הברקן .כל רחוב ההדרים יקבל שינוי .שר
התחבורה יהיה אורח הכבוד שלנו .לצערנו ,כביש  561לא תוקצב עד היום .היינו יול ,אינה
ואני בועדה המחוזית בדיון בקשר לכך .היינו בועדת טרום הגבולות שע"י משרד הפנים.
שכנענו אותם בצורך לשינוי הגבולות .לטענתם ,קדימה במצב סוציואקונומי יותר קשה ואי
אפשר לפגוע בה .הבטיחו שימליצו להעביר את בקשתנו לועדה עצמה.
אנו מתכננים כיכר בהבנים פינת הנוטר ,כיכר בהמתמיד והנוטר .סללנו את רחוב הזויתן ,ש-
 15שנה התעכב בגלל פלישה של משפ' אידן .התושבים היו מרוצים .אנו מתכננים לשנה הבאה
את הסלילה של רחוב העצמאות ולאחריו רחוב הנוטר .סיימנו את רחוב אהבת ציון ,אנו
מטפלים למעשה בכל הישוב.
אנו עומדים לפתח  3שכונות  244 ,267ו 151-ויושקעו סכומי עתק.
ו .עבודות הפיתוח אזוה"ת
המכרז של אזוה"ת מוכן .מבחינת המועצה הוא סגור אך יש צורך בשיתוף פעולה של התאגיד
"מעיינות השרון" אשר עליו לבצע את צנרת הביוב והמים .יש עדיין פעולות שעל התאגיד
לבצע על מנת שנוכל לצאת למכרז משותף.

ז .כביש 553

כביש  553המבוטל עבר לרשותנו .הכביש ישמש כשביל אופנים ,למרוץ .יש עצים,
צמחיה ,חורשת איקליפטוסים .למעשה ,זה ייהפך לפארק שיהיו בו מתקנים וכיוב'.
הבאתי לכאן את שר התיירות.

יפה עובדיה :התאורה בגנים הציבוריים צריכה להיכבות ב 22:00-ולא ב.24:00-
אבי הררי:

יטופל.
אני מבקש מחברי המועצה גיבוי בכל הנושא של ההסעות .אנו משקיעים בדבר הרבה
מחשבה ,לתועלת כל התלמידים .אי אפשר לעשות עניין מכך שקווי הסעה אוסיפם ב10-
דקות מוקדם יותר .האחריות היא של כולם.

___________________
אבי הררי
ראש המועצה

____________________
אלי גטר
מזכיר המועצה

