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 22. אישור פרוטוקול 1

 : מאושר.החלטה
 
 
 .  איכות הסביבה2
 

 גזם:
 תעריף המשאיות לאיסוף גזם משתנה. כרגע, לגבי המשאיות שלוקחות גזם בלבד, התעריף מתייקר בכ- 

 וסעיף זה יכביד מאד על תקציב השנה.₪ אלף  300-הוצאנו כ 2015בשנת  למשאית. ₪ 940 -מ 20%

 הוצאה שלא נוכל לעמוד בה. פסולת ₪,  500-משאית גזם עם גזם מעורב בפסולת תישא קנס של כ
 שאינה גזם, לא תילקח אלא באישור מיוחד.

 נזהה במידה ו הגזם.סתם ברחוב או בפינות עבריינים שזורקים פסולת תפוס את האנחנו מעוניינים ל
 נוציא התראה ואם אינם תושבי הכפר נשקול הגשת תלונה במשטרה.

 אין לנו  .ושימוש נרחב יותר של מצלמות מחייב שעות צפייה רבות כדי לאתר את העבריין חסר פיקוח
 סמכות להוציא קנסות והמועצה נרתעת מלעסוק בגביית קנסות.

  עון.יתבצע דרך המייל, ווטסאפ וידיתכוף פרסום 
 

 פסולת ביתית:
  כל בית יוגבל לפח אחד אשר יסומן עם מדבקה  ימים לערך. 5כל  תבצעהפינוי יקיימת כוונה כי בעתיד

יהיה  ,נפשות 6שפחות גדולות, מעל מיפונו רק פחים עם מדבקה של דרום השרון על הפח. למהמועצה. 
 ליטר. 360ליטר או פח אחד של  240פחים של  2אפשר לאסוף 

  פחים כתומים ברחוב או כל מספר בתים. 2להקטין את הנפח, יחולקו פחים כתומים לאריזות. יהיו כדי 
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 .  גן שעשועים3

יש לנו תוספת של תאורה, פחי ₪ .  468,701 וצאנועד היום ה₪ .  500,000 -סיימנו את הפרויקט בעלות של כ
 ₪ . 500,000 -"ר שיגיע לאשר יתווספו לתב₪  30,000  -בעלות של כאשפה, ריהוט גן ועצים 

 
 אשר יועד לגן המשחקים₪  800,000מתב"ר של  יתרה₪,  300,000.  תב"ר של 4

לצורך שיפוץ בית העלמין, גן של גן השעשועים שנשארו מהתב"ר ₪  300,000מועצה להשתמש ב להגשנו בקשה 
 טריטש ומשעול הדקל.

 
 .  גן טריטש5

עכשיו מבוע הגישו בעבר תכנית למשרדים בשטח בריכת המים. הועד התנגד ואין כרגע תכנית. מבוע הגישה 
מקפיא את הגדר עד שתתקבל תשובה מהוועד על  זלמנסון מ' מטעמי בטיחות. כרגע איתן 2תכנית לגדר של 

 פי במקום בריכת המים של גן טריטש לטובת משרדים.שטח חלו
 :החלטה

בגן טריטש.  אנחנו מעוניינים למצוא שטח חלופי  מבוע להציע היום כשטח חלופי לחלק שלאין לנו מה  (א
 . כעתאין פתרון במסגרת תכנית המתאר אבל למבוע בפתרון לטווח ארוך 

 .הוגודל תהבקש לדון עם מבוע על הגדר, מבנה הגדר, צורנ (ב
 
 
 .  שביל הכניסה לשכונת התרנגול6

כדי לברר את האפשרות של אישור סלילת לתע"ש המועצה והוועדה המשותפת נציגי בועז ולואיס נפגשו עם 
שבשימוש היום במקום המשך רחוב שרת מערבה והסדרת הצומת בצורת )המשך של דרך הסולטן( המטרוקה 

T קצר את תהליך הסדרת הגישה יזה . פתרון במקום מעגל תנועה עם זכות קדימה לבאים משכונת התרנגול
)להערכת מהנדס המועצה ניתן  בחמש עד עשר שנים( ןבשנים רבות )להערכת עורך הדילשכונת התרנגול 

בעלות הפרויקט; ויחסוך לוועד כסף רב מאחר ואנו  50%-; יחסוך מעל ללהשלים את הפרויקט בפחות משנה(
ית תכנ. גם ע"י המועצה וגם ע"י הוועדה המשותפת ההצעה התקבלה עקרוניתמופיעים כנתבעים בכל העתירות. 

  זו מוגשת לוועד לאישור.
 

. ניסוח ע"י הרשויות אביחי סטולרו נתן את הסכמתו להסיר את התביעה במידה ותכנית זו אמנם תאושר
 ההתחייבות של סטולרו נמצא כעת בדיון בין היועצים המשפטיים. 

 
 ,סבירהדקל הביע חשש שמהלך כזה יגביל את הוועד הבא. השאלה נשאלה אם ההערכה של ברדוגו אמנם 

הפרויקט יסתיים הרבה לפני הוועד הבא. עיכוב כעת עלול לגרום לכך שהפרויקט לא יצא לפועל ותושבי שכונת 
 . עוד שנים רבות התרנגול ימשיכו לסבול

 
 :החלטה

 ברחובות שרת ודרך הסולטן וסלילת הדרך הקיימת היום לשכונת התרנגול.  Tאנו מחליטים לתמוך בצומת
 בעד 6
 )דקל( נמנע 1
 
 .  סייעת בגן הילדים סיגלון7

 .מתבטלגן סיגלון במשרד החינוך, נחתכה התמיכה בגנים ומשרת הסייעת הנוספת )השנייה( בבגלל הרפורמה 
הפסיקה את המועצה ש ילדים בכיתה על מנת לזכות בסייעת שנייה. התוצאה היא 30הקריטריון הוא לפחות 

 ולהעבירה לגן אחר. 1.5.16 -החל מהעסקת הסייעת הנוספת בגן סיגלון 
 
 .  ביוב במערב רמות השבים8

 דרך הסולטן.העבודה בצפי של שבועיים לסיום  –כרגע התכנית בביצוע 
 
 .  תכניות לסלילת רחובות9

 לביצוע.מוכנות יש לנו תכניות  –רחובות הברושים, השקד
 תכניות ראשונות למעט תיאום מערכות. –שכונת התרנגול 
 אין תכניות.רחוב בעייתי שנמצא במצב גרוע.  –רחוב האלונים 

 
י לקבוע סדר דתקציב לשיפוץ רחובות בכפר נחזור לנושא כה: לתכנן את רחוב האלונים וכאשר יתבהר החלטה

 עדיפויות.
 

 רחוב הלימון



. חניההמקומות בוטלו ומ',  2במקום מ'  1.8מ', מדרכה  6מ' במקום  5המיסעה תהיה  – בחלק הדרומי (א
יש תפיסה שווה משני הצדדים וחסימה כמו כן,  מ' את התפיסה משני הצדדים. 3-מקטין ביותר מכל זה 

כפר מל"ל מאיים לבטל את כל הרחוב במידה ולא  ח של עצים כדי למנוע מעבר כלי רכב.נצלרחוב מ
 נאשר את כולו.

 חניות. 29 -בצד המזרחי, מדרכה גינון ותאורה ובצד המערבי חניות. כרגע יש כ –בחלק הצפוני  (ב
  

 הצעה: לאשר את התכנון החדש של רחוב הלימון.
 

 :החלטה
 בעד 6
 )דקל( נגד 1
 

 .  הצעת משרד רו"ח מקלר10
 .והחזר קבורה מביטוח לאומי הצעה לבדוק חשבונות החשמל

 
ובלי התחייבות כל שהיא  עלות ההצעה מבוססת על הצלחה, דהיינו רו"ח יקבל שכר רק מכסף שיוחזר לוועד

 בעתיד.
 : מאשרים את ההתקשרותהחלטה 

 
 .  בית העלמין11

 לבית העלמין. נתוני המדידהביצענו מדידה של בית העלמין. בשלב זה דקל עובד על הכנת תכנית לפי 
 

 .  תחבורה ציבורית12
 הועלתה בקשה לתחבורה ציבורית בכפר.

של מטרופולין שלא הצליח כי לא ניסיוני שנתיים אושר פיילוט כלפני  .תוועד התנגד לתחבורה ציבוריבעבר ה
בקו. כרגע מטרופולין מבקש השתתפות של הרשות המקומית כד להחזיר קו נסיעה שאינו  מספיק נוסעיםהיו 

 רווחי.
 

 : הוועד לא יסבסד את התחבורה.החלטה
 
 
 

 רשם:  אמיר עשבי
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 חבר ועד      לואיס רוסו, יו"ר הועד


