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סדר היום
.1

בקשה לתיקון הפרוטוקול – בקשת מר דוד וודיס.

דוד וודיס -

א .אין צורך לציין את השתתפות הנוכחים ב"דיון" על ההסעות .הנוכחים
רשומים בראש הדף כבר 3אלא אם כן 3לכסות על אי-קיום דיון יסודי מספיק
ואי-קיום הצבעה .זו הערה חד צדדית שאין מקום בפרוטוקול.
ב .לעומת זאת 3הערותיו של מר יאיר אפל על הצורך בהגשת תב"רים מפורטים
יותר ועל כמות ההוצאות על תכנון ופיקוח בתב"ר  966נשמטו.
ג .הדיון בנוגע לסירוב של ראש המועצה לספק לחברת המועצה העתק של
מסמכים חיוניים לדיון בישיבת מועצה (ההסכם עם המועצה הדתית) התקיים
בזמן הדיון בנושא זה ולא בדיון של תב"ר .966

אלי גטר

א'  :הואיל ולא נדרשה החלטה בנושא 3נרשמו שמות המשתתפים בדיון כידוע
בצו המועצות נאמר כי בפרוטוקול יציינו:
מועד הישיבה 3שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה 3שאילתות ותשובות
עליהן 3סדר היום 3שמות המשתתפים בוויכוח בכל סעיף 3ההצעות והנמקתן3
החלטות ותוצאות ההצבעה 3ולפי דרישת חבר המועצה ציון שמות המצביעים
ואופן הצבעתם.

הצעת החלטה – לנהל את הפרוטוקול על פי ההנחיות בצו המועצות 3כמו כן לבקשת חברי
המועצה יש לציין את שמות המצביעים ואופן הצבעתם.
ב' – בעניין בקשתך לתקן את הפרוטוקול -
בעניין הערותיו של מר יאיר אפל באם לדעתו של מר אפל נשמטו דבריו
מהפרוטוקול 3עליו לבקש תיקון הפרוטוקול.
ג .בעניין סעיף  :3אכן יש לשנות על פי המבוקש.
.2

בקשה לתיקון הפרוטוקול – בקשת הגב' קרן כצמן.

קרן כצמן  -נפלו מספר טעויות ואי-דיוקים בפרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך  28בדצמבר : 21
לפי פרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך  2במרץ  32114שמואל שיר מוגדר כיו"ר
א.
המועצה הדתית 3אך בפרוטוקול הנוכחי הוא מוגדר כ"ממונה" על המועצה הדתית.
יש לשנות ל -יושב ראש.
 .1חילופי הדברים בנושא קבלת עותקי מסמכי הרשות 3התקיימו במהלך הדיון
ב.
בנושא הצגת ההסכם שנחתם עם המועצה דתית ולא בדיון על תב"ר  .966יש
להעביר בהתאם.
 .2בנוסף 3חילופי הדברים היו כדלקמן ולא כמו שמופיע בפרוטוקול.
"קרן כצמן  :יש לתת אפשרות לחברי מועצה לעיין ו0או לצלם מסמכים רלוונטיים כדי
שנוכל לבוא מוכנים לישיבות".
"עמוס עזאני  :המועצה אינה יכולה לשאת במימון צילום מסמכים אלו .חבר מועצה
שרוצה לצלם חומר חייב לשלם עבור זה".
"משה אופיר " :לפי החוק 3חברי המועצה אינם צריכים לשלם עבור עותקי מסמכי
המועצה באופן עצמאי".
אלי גטר – לעניין סעיף א' :מר שמואל שיר מוגדר כ"ממונה" על המועצה הדתית כפי שמצויין
בפרוטוקול.
לעניין סעיף ב' :בעניין חילופי הדברים אכן היו בנושא הצגת ההסכם שנחתם עם המועצה
הדתית.
בעניין סעיף ב'  2חילופי הדברים כפי שנכתבו בפרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך  28בדצמבר
משקפים את הנאמר.

קרן כצמן :אני מבקשת לאשר את התיקונים.
הצבעה בעד אישור התיקונים כפי שהובאו ע"י הגב' קרן כצמן.
בעד  2הגב' קרן כצמן 3מר דוד וודיס.
נגד  5מר עמוס עזאני 3מר אבי אייזנמן 3מר יאיר אפל 3הגב' אורנה דקל 3עו"ד נחמיה יעקב.
דויד וודיס –  2שאילתות.

.3

ראש המועצה קיבל מכתב מנציגי סיעת "כן" במועצה ב 31.1.15 -על:
א .ההנחיה 3על פי חוק 3המחייבת את ראש המועצה להגיש למליאת ראש המועצה
דיווח רבעוני על פעולותיו.
ב .ההנחיה 3על פי חוק 3לשמור על "מפתח סיעתי" בוועדותיה (חובה ורשות) של
המועצה ושל נציגיה בגופי סמך.
ג.

ההנחיות 3על פי חוק 3על קיומן של ישיבות מועצה במועדן.

מהי תגובת ראש המועצה למכתב זה ומתי הוא מתכוון למלא את התחייבותו לעמוד בחוק בעניין
זה?
תשובת ראש המועצה:
ראש המועצה פעל ויפעל למלא את כל הנדרש לקיים מינהל תקין.
דוד וודיס :אני מקש התייחסות יותר רצינית של נציג בועדות .האם ראש המועצה התייעץ עם
היועצת המשפטית?
עמוס עזאני :הרכב הוועדות יהיה ככל שניתן לפי מפתח סיעתי על פי החוק.
ב .האתגרים הרבים העומדים מול המועצה מחייבים קביעת סדר עדיפויות ובנייה של תכניות
עבודה שנתיות (ואף רב-שנתיות) על ידי עובדי המועצה 3מאושרות על ידי הוועדות הרלוונטיות
ומליאת המועצה.
האם ראשי המחלקות השונות במועצה הכינו תכניות עבודה לשנת  2115והציגו אותן בפני
הוועדות הרלוונטיות לדיון ואישור (לדוגמא :תכנית עבודות פיתוח שנתית – בוועדת חזות
המושבה) אם לא 3למה?
תשובת ראש המועצה:
מאז תחילת הקדנציה בוצעו שינויים מבניים וארגוניים בעבודות המועצה.
למרות צוות העובדים המצומצם אנו שוקדים על הכנת תכניות לטווח הקצר והארוך לרבות הכנת
תכנית אב.
ועדות המועצה שלא פעלו מזה שנים רבות פועלות במרץ רב ומסייעות לעבודות המועצה
קרן כצמן –  2שאילתות.

.4

טרם התקבלה תשובה מלאה לשאילתא שהגשתי בתאריך  31לנובמבר  2114בנושא היטלי
השבחה ששולמו ע"י בעל המגרש בגוש  8115חלקות  154 3153ו.13 -


האם הועברו היטלי השבחה עבור מגרש זה ע"י "שרונים" לקופת הרשות
המקומית ואם כן 3באיזה תאריך וכמה כספים הועברו?



אם אכן הועברו 3מדוע לא ניתנה תשובה לשאילתא בחודש נובמבר? האם
התנהלות זו מאפיינת את ההתנהלות הכספית בנוגע לנדל"ן בישוב או האם יש
הסבר אחר?

תשובת ראש המועצה:
מזכיר המועצה פנה בכתב ובעל פה מספר פעמים לקבלת המבוקש .היום 3יום ג' 3ו' באדר א'
תשס"ה 15.2.2115 3התקבלה הודעת פקס כי היטל השבחה שולם ע"פ חוק בהתאם למימוש
הבנייה בסך של .₪ 1743651
קרן כצמן :אני ביקשתי לדעת מדוע התעכבה מתן התשובה .כספי הפיתוח נכנסו לקופת
המועצה לפני זמן רב .האם לא היה ידוע בגזברות המועצה כי מסי ההשבחה שולמו אני מבקשת
לקבל את הנתונים מגזברות המועצה.
הוחלט :הנתונים המבוקשים יועברו לקרן כצמן עד ליום ד'  16לפברואר .2115
.5

הצעה לסדר – מר דוד וודיס – בעניין תכנון ובניה.

כידוע 3תחום התכנון ובנייה בכלל 3ובפרט באבן-יהודה 3מורכב ובעל השפעה אדירה על איכות
החיים היישוביים .אבן-יהודה שייכת למרחב תכנוני של מספר ישובים – "שרונים" .בשל כך אין
ועדה קבועה הדנה בנושאים אלו או מקבלת דיווח שוטף על הנעשה בועדה המקומית "שרונים".
ראש המועצה מתפקד כנציג המועצה בוועדה .בישובים אחרים 3בעל מבנה תכנוני אחר 3מליאת
המועצה מהווה ועדת משנה לתכנון ובנייה.
הצעת החלטה:
 . 1ראש המועצה יציג את פעילותו בועדת "שרונים" בפני מליאת המועצה 3כולל פרוטוקולים של
ישיבות הועדה באופן שוטף (פעם ברבעון?).
 .2הוא ישאף להשיג הסכמת המועצה לעמדתו מול תכניות פיתוח שונות 3וזאת כדי לחזק את
השמת תכנית האב היישובית 3לפני הצבעה עליהן בועדה.
 .3דווח הראשוני של תכנית האב יחולק בין כל חברי המועצה.
עמוס עזאני :ראש המועצה הינו הנציג של הרשות בועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים".
בוועדה המרחבית נדונים נושאים שונים ומגוונים .אני לא מתכוון להביא כל נושא לדיון.
נושאים חריגים יובאו לדיון בישיבת ההנהלה והמועצה.
דוד וודיס  :אני התכוונתי שראש המועצה ישאף להביא את הנושאים לידיעת חברי המועצה.
יאיר אפל :אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצבעה :בעד הצעתו של יאיר אפל 5
עמוס עזאני 3אבי אייזנמן 3יאיר אפל 3אורנה דקל 3עו"ד נחמיה יעקב.
ההצעה ירדה מסדר היום.
.6

הצעה לסדר – מר דוד וודיס – בעניין ימי ושעות ישיבות המועצה.

תאריכים של ישיבות המועצה אמורים להיות קבועים ונוחים לכל חברי המועצה .בשל הצטרפותי
המאוחרת למועצה 3לא השתתפתי בקביעת התאריכים .בשל התחיבויות משפחתיות 3ימי ג' –
במיוחד לפני  – 21:31אינם נוחים לי כלל .צר לי שנדרש לבזבז את זמן הישיבה על נושא זה 3אך
פניות "ג'נטלמניות" 3לא פורמליות לא זכו להתייחסות הולמת.
ההצעה:
 .1ישיבות מועצה יתקיימו ביום ד' הראשון של כל חודש ולא לפני  – 21:11תאריכי הישיבות
יוסכמו עד לסוף .2115

 .2תהיה שמירה על ההנחיות בחוק לגבי קיום ישיבות מועצה – אשר מתבטלות רק בשל
העדר קוורום.
 .3שינויים יתקבלו אך ורק בהסכמה של כל סיעות המועצה 3כדי לשמור על הוגנות
ושקיפות.
הארגונים השונים הפועלים באבן-יהודה כגון ועדי הורים 3פורום נשים וכו'
אורנה דקל
התאימו את הפגישות שהם עורכים 3כך שיידוע שיום ג' הינו יום של ישיבות מועצה 3לכן לא
ניתן לשנות את היום.
יאיר אפל

כדי שכולם יהיו מרוצים אני מציע כי שעת תחילת ישיבת המועצה תהיה .19:11

הוחלט
ישיבות המועצה יתקיימו בימי ג' 3בשעה .19:31
.7

הצעה לסדר – הגב' קרן כצמן – בעניין המועצה הדתית.

בעקבות חתימת ההסכם בין המועצה המקומית לבין המועצה הדתית 3הועברו תשלומים של
סה"כ כ ₪ 2613111 -במהלך החודשים האחרונים למועצה הדתית לצורך השלמת מימון
תקציבה השוטף לשנים  2112עד  .2114זאת 3בנוסף לסכום של  ₪ 234263111ששולם לסילוק
סופי של תביעות המועצה הדתית לשנים  1997עד .2111
נראה שדוחות כספיים לשנים אלו לא הוגשו ולא אושרו במליאת המועצה הדתית.
בשל כך 3אין שקיפות של התנהלות המערכת הכספית של המועצה הדתית 3במיוחד כאשר ישנן
גם הכנסות (דוגמא  :שרותי הלוויות 3מתן הכשרי כשרות למפעל "אוליביה" וכו').
כמו כן 3טרם הוגשו למועצה המקומית תקציב ותוכנית עבודה לשנת .2115
בנוסף 3לא התקיים דיון במליאת המועצה בנושא קביעת מדיניות ותפקידה של המועצה הדתית.
הצעת החלטה
על המועצה הדתית להגיש למועצה המקומית :
*
דוחות כספיים מבוקרים לשנים  2113ו.2114 -
תוכנית עבודה (כולל תיאור תפקידם ותחומי אחריותם של רבני הישוב.
הצעת התקציב לשנת .2115
*

על המועצה המקומית לקיים דיון במליאת המועצה על דו"חות אלו ועל קביעת מדיניות.

ללא קיום תנאים אלו עד לתאריך  1באפריל  32115תופסק העברת המימון השוטף המתוקצב
לשנת .2115
אני מבקש להביא הצעת החלטה נגדית להצעתה של הגב' קרן כצמן.
עמוס עזאני
בימים אלה הגישה המועצה הדתית למועצה המקומית הצעת תקציב לשנת .2115
בעקבות הגשת הצעת התקציב הנ"ל 3מתנהל מו"מ בין גזבר המועצה לבין הממונה על
המועצה הדתית 3מר שמואל שיר 3בנסיון להגיע להבנות.
מר שיר גם נדרש להמציא לידי הגזברות דו"חות כספיים לשנת  2112ו.2113 -
בישיבת המועצה בתאריך  31.3.15בה יידון עדכון תקציב המועצה המקומית לשנת 2115
יידון גם תקציב המועצה הדתית.
לקראת הישיבה הנ"ל תגובש ההצעה לעדכון תקציב המועצה הדתית 3אשר תובא לדיון
ולאישור במליאת המועצה.
קרן כצמן

אני מקבלת את הצעתו הנגדית של ראש המועצה ומבקשת לקבל תוכנית
עבודה של הרבנים.

עמוס עזאני

למועצה אין פטרונות על המועצה הדתית 3המועצה הדתית הינו גוף עצמאי.

הצעת החלטה
לקבל את הצעתו הנגדית של ראש המועצה.
הצבעה פה אחד.
.8

הצגת מיצב (מצבי יעילות וצמיחה בית ספרית)

הנושא הוצג ע"י מנהלת ביה"ס הגב' ליאורה שמשוביץ :
הצגת תכנית הפעילות של בית ספר בכר בהתייחס למיצ"ב על ידי מנהלת בי"ס ובהשתתפות
סגניתה.
המיצ"ב משקף את תוצאות המבחנים בשנת תשס"ד לעומת התוצאות בשנת תשס"ב ומשווה
אותן לתוצאות בשנים אלו בבתי ספר דומים בחתך הסוציואקונומי שלהם.
המיצ"ב הינו "כלי עבודה" ולפיכך מהווה חלק משיקולי הצוות החינוכי בבניית תכנית הפעילות.
שקפים שהוצגו בישיבה :אקלים בי"ס 3ממצאים במדעים 3אנגלית 3עברית ומתמטיקה.
לבית ספר בכר שתי קדימויות בתחום הפדגוגי :מתמטיקה וכישורי שפה על מנת לקדם את
הישגי הלומדים.
במתמטיקה מונתה רכזת תחום 3נבנה חדר משאבים 3על-מנת להרחיב ולהעשיר את הלימוד.
מורות משתלמות בתכנית התמקצעות של משרד החינוך ומלוות בהדרכה מטעם הפיקוח
במתמטיקה 3כמו-כן הוחלפו חומרי הלימוד והוכנסו שתי תכניות חדשות :סינגפור והשבחה.
בכישורי שפה נבנתה תכנית לעידוד קריאה וכתיבה בקרב תלמידים ומתקיימת למידת עמיתים
בין המורות על-מנת להשביח את ההוראה.
שקפים שהוצגו בישיבה :פריסת התכנית כפי שהוגשה למפקחת בית הספר.
התקיים דיון בנושא בהשתתפות חברי המועצה.
.9

אישרור תב"ר מספר  - 936ע"ס  - ₪ 12.3113111הלוואה לכיסוי גרעון
מתאריך  31.6.14על פי נוסח מצורף.

עמוס עזאני:

ההלוואה אושרה במליאת המועצה 3נדרשנו ע"י בנק אוצר השלטון המקומי
לאשר נוסח הר"מ :

המועצה מאשרת קבלת הלוואה מאוצר השלטון המקומי בע"מ הנדרשת למימון תכנית
ההבראה של הרשות המקומית ומיועדת לכיסוי הגירעון המוכר של הרשות המקומית או
לצמצומו ו0או לתשלום פיצויי פיטורים ותשלומים אחרים בקשר עם סיום יחסי עובד ומעביד3
הכל כמפורט בתכנית ההבראה שאושרה ביום  .18.8.14ההלוואה הינה בסך של ₪ 431113111
בריבית של  6.11%ולתקופה של  15שנה.
קרן וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן.
להבטחת החזר ההלוואה:
הרשות המקומית נותנת הוראה בלתי חוזרת 3שאינה ניתנת לביטול או לשינוי3
.1
למשרד הפנים ולחשב הכללי במשרד האוצר להעביר את כל התקציבים 3המענקים
וכל הכספים מכל מין וסוג שהוא שאותם תהיה הרשות המקומית זכאית לקבל
ממשרדי הממשלה השונים 3באמצעות חשבונה של הרשות המקומית באוצר
השלטון המקומי 3וזאת עד למועד בו תפרע הרשות המקומית את כל ההלוואה
כסדרה .במקרה בו תפרע הרשות המקומית את יתרת ההלוואה בפירעון מוקדם3
בתוספת עמלת פירעון מוקדם בתנאי שוק מקובלים ובכפוף להוראות בנק ישראל3
ובכפוף לאישור אוצר השלטון המקומי לביצוע הפירעון כאמור 3תעמוד לרשות
המקומית הזכות להודיע לחשב הכללי על ביטול ההוראה הבלתי חוזרת.
הרשות המקומית ממחה לאוצר השלטון המקומי 3על דרך השעבוד בדרגה ראשונה3
.2
את זכותה לקבל את מענק האיזון ממשרד הפנים 3או כל מענק שיבוא במקומו או
יחליף אותו 3עד לסך של גובה ההלוואה (המתקבל מהנוסחה של הכפלת 25%
מהמענק השנתי בתקופה של  5שנים ולא יותר מגובה ההלוואה) 3בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית בגין סכומים אלה.
הרשות המקומית משעבדת את הכנסותיה העצמיות לטובת אוצר השלטון המקומי.
.3

אני מבקש מחברי המועצה לאשר את הנוסח כפי שהובא לפניכם.
הצבעה :
.11

פה אחד.

חברות בוועדת הביקורת ובוועדת ההנהלה – חשש לניגוד עניינים.

חיה גוגיג :

פניתי בשאלה למשרד הפנים כיצד לנהוג במצב שהתעורר שבועדת הביקורת 2
חברים מהאופוזיציה ויתר חברי המועצה חברים או משקיפים בהנהלה 3להלן
תשובת עו"ד לימור ברוכים מרכזת הועדה לניגוד עניינים.

"במענה לפנייתך שבסימוכין 3ובהמשך לשיחתנו הטלפונית 3הריני מתכבדת להשיבך כדלקמן:
כפי שכבר נימסר לך על ידי הגב' יעל אחילאה 3הועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור
ברשויות מקומית (להלן – הוועדה) דנה בפנייתך 3וסברה כי הנסיבות המתוארות בפנייתך דומות
לאלה שהיו לפני בימ"ש בבג"צ  531079סיעת "הליכוד" בעיריית פתח תקוה כי מועצת עיריית
פתח תקוה ואח' (פ"ד לד( )2עמ'  .)566הוועדה לא מצאה מקום להרחיב את הדיון בנושא מעבר
לפסיקת בית המשפט העליון 3בו נדון הנושא בפירוט רב".
חיה גוגיג:

מתוך למידה של פסה"ד המצוין בתשובתו של עו"ד ברוכים נפסק שחבר
בועדת ההנהלה לא יוכל להיות חבר בועדת ביקורת.
ההצעה שלי שבמקרה כמו שלנו צריך לבוא חבר מקרב ועדת הנהלה שהוא
עוסק פחות בתפקיד ביצועי.

הצעת החלטה :הנושא יידחה עד לישיבת המועצה הבאה עד אז יש ללמוד את פסה"ד .בישיבת
ההנהלה תגובש החלטה בנושא שתובא לדיון בישיבת המועצה
הצבעה פה אחד.
השתתפו בדיון עמוס עזאני 3דוד וודיס 3קרן כצמן 3אבי אייזנמן ועו"ד נחמיה יעקב.
.11

מינוי יועצת לענייני מעמד האישה.

עמוס עזאני

אני מציע את הגב' שוש אלבז עו"ס בלשכה לשירותים חברתיים.

הצבעה :פה אחד.
.12

אישור מסגרת אשראי חח"ד לשנת 2115
בנק אוצר השלטון ₪ 135513111
₪ 2113111
בנק איגוד
₪
513111
בנק הפועלים

עמוס עזאני

אני מבקש לאשר את מסגרת האשראי.

הצבעה פה אחד.
.13

לאשר את חשבון  111095בבנק לאומי אבן-יהודה כחשבון פיתוח.
החשבון ייקרא "מועצה מקומית אבן-יהודה – פיתוח".

עמוס עזאני

אני מבקש לאשר את המבוקש.

הצבעה פה אחד.
.71

אישור תב"רים :

א.

אישור תב"ר מס'  971השלמת קווי מים -

תקבולים:
השתתפות בעלים
תשלומים:
עבודות קבלניות
תכנון ופיקוח
עמוס עזאני:

עבור בניה חדשה לשנת .2115

₪ 2513111
₪ 2513111
₪ 2213111
₪ 313111
₪ 2513111

התב"ר מתייחס לבניה חדשה של בתים ולא פרוייקטים3.

הצבעה פה אחד.
אישור תב"ר מס'  971השלמת קווי ביוב -
ב.
תקבולים:
₪ 2513111
השתתפות בעלים
₪ 2513111
תשלומים:
₪ 2213111
עבודות קבלניות
₪ 100000
תכנון ופיקוח
₪ 2513111
עמוס עזאני :

עבור בניה חדשה לשנת .2115

התב"ר מתייחס להשלמות עבור בנייה חדשה של בתים ולא פרוייקטים.

הצבעה פה אחד.
אישור תב"ר מס'  972שיפוץ כבישים ומדרכות  -עבור שיפוצים ברחבי המושבה לשנת

ג.
.2115
תקבולים:
קרן פיתוח

₪ 5100000
₪ 2513111

תשלומים:
עבודות קבלניות
תכנון ופיקוח
עמוס עזאני:

₪ 2213111
₪ 100000
₪ 2513111
התב"ר מתייחס לביצוע תיקונים בכבישים ומדרכות קיימים ולא פרוייקטים.

הצבעה פה אחד.
אישור תב"ר מס'  973שיפוץ מוסדות חינוך  -השלמת שיפוצי קייץ על פי דוחות בטיחות
ד.
ובעיות אחזקה.
תקבולים:
₪ 2513111
קרן פיתוח
₪ 2513111
תשלומים:
₪ 2213111
עבודות קבלניות
₪ 313111
תכנון ופיקוח
₪ 2513111
עמוס עזאני :

יש להשלים את עבודות השיפוץ במוסדות החינוך עפ"י דוח"ות הבטיחות 3וכן
לביצוע תיקונים נדרשים.

הצבעה פה אחד.

אישור תב"ר מס'  974תכנון תשתיות (כבישים 3תאורת רחוב 3ביוב 3מים וניקוז) .
ה.
תקבולים:
₪ 2513111
קרן פיתוח
₪ 2513111
תשלומים:
₪ 2513111
תכנון
₪ 2513111
התאמות ועדכון תוכניות למצב קיים 3לרבות הכנת תוכניות חדשות בהיקפים קטנים.
עמוס עזאני:

התב"ר מיועד לתכנון תשתיות בפרוייקטים דחופים 3לדוגמא תכנון מדרכה
ודרך.

הצבעה :פה אחד.
ו.

תב"ר מס'  733שינוי תב"ע אזור התעשייה -

תקבולים:
קרן פיתוח

תקציב מאושר
51.1
51.1

תשלומים:
תכנון
אשר שמע:

ז.

תקציב מעודכן
161.1
161.1

51.1
51.1

161.1
161.1

החריגה נובעת בשל דרישת הועדה המחוזית כי יש לצרף לתב"ע באזור
התעשייה תוכנית תנועה 3הכסף הנוסף מיועד גם לתשלום ליועצים שונים
השותפים להכנת התב"ע.

אישור תב"ר מספר  – 976ע"ס  - ₪ 2113111רכישת רכב מחלקת משק.
מקורות מימון – קרן פיתוח.

רכב של המועצה נגנב 3כולל ארגז הכלים .זה רכב היחידי המשרת את כל
עמוס עזאני:
הנדרש לעבודת המועצה 3יש צורך ברכב שטח.
קרן כצמן:

האם היה ביטוח והאם יש הצעות מחיר ?

עמוס עזאני:

יש ביטוח לרכב 3טרם קיבלנו את התמורה.

הצבעה :פה אחד.
ח.

אישור תב"ר מספר  - 977ע"ס  1513111ש"ח
סלילת מדרכה רחוב עצמאות צפון.

עמוס עזאני:

התב"ר מיועד לסלילת מדרכה מאחוזת מישורים עד לארדע פלסט 3והסדרת
דרך עוקפת ארדע פלסט למען תלמידי אבן-יהודה הלומדים ב"הדסים" ולא
משתמשים בתחבורה ציבורית.

הצבעה :פה אחד.
ט.

אישור תב"ר מס'  - 978שיקום מועצה לאחר פריצה 3ע"ס .₪ 32.977
החלפת דלתות 3מיגון 3סורגים
התקנת מערכת אזעקה
רכישת מחשבים
קיבוע למיגון מחשבים
מקורות מימון  :קרן פיתוח.

₪ 113115
₪ 53382
₪ 163481
₪ 43514
₪ 373481

קרן כצמן:

הנושא לא נדון בישיבת ההנהלה לכן לא ניתן לאשר את התב"ר.

עמוס עזאני:

אני מבקש לאשר את התב"ר 3הואיל ולא ניתן לעבוד ולתת שרות לתושבים
ללא מחשבים.

הצבעה:

בעד 5
עמוס עזאני 3אבי אייזנמן 3יאיר אפל 3אורנה דקל 3נחמיה יעקב3
נגד 2
קרן כצמן 3דוד וודיס.

.15

מינוי חבר ועדת מכרזים.

עמוס עזאני :

חברי סיעת "כן" נדרשים למנות חבר מועצה לחברות בועדת המכרזים.

קרן כצמן :

אני אהיה חברה בועדת המכרזים.

הצבעה :פה אחד.
.16

אישור התקשרות ע ם חב' כרטיסי אשראי לתשלומי ארנונה 3אגרות והיטלים ע"י תושבים
באמצעות ישראכרט תשלום עמלה  1.7%כולל מ.ע.מ .לכל הוראת תשלום.

לאחר דיון בנשוא בהשתתפות עמוס עזאני 3אבי אייזנמן 3דוד וודיס 3נחמיה יעקב 3אורנה דקל3
קרן כצמן3
הוחלט לדחות בשלב זה את ההתקשרות.
.17

אישור הסכם התקשרות לחניון מרכז המושבה.

הוחלט לאשר את ההסכם ובתנאי שלא יכלול את בקשתו של מר גרינשפן להקים מתקן
לשטיפת מכוניות.
הצבעה פה אחד.
השתתפו בדיון  :עמוס עזאני 3עו"ד נחמיה יעקב 3קרן כצמן 3יאיר אפל.
.18

הקמת מרכז לשירותים מוניצפליים.

עמוס עזאני

משרד הפנים אישר הקמת מרכז אזורי – לשרותים מוניציפליים 3המרכז יתן
שרותים בתחומים שונים 3אשפה 3טיאוט 3וכו'.

הצעת החלטה לאשר את ההצטרפות למרכז.
הצבעה פה אחד.
.19

אישור תב"ר ע"ס  51.111ש"ח  -שיפוץ ספריה.

עמוס עזאני

אני מבקש לאשר את התב"ר המיועד לביצוע שיפוץ בתחומים שונים :תיקוני
טיח 3איטום 3שיפוץ חלונות 3החלפת דלתות פגומות 3ריצוף וצבע כללי.

הצבעה פה אחד.

.21

אישור פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך .5.12.14

עמוס עזאני

אני מבקש לאשר את הפרוטוקול.

הצבעה פה אחד.
.21

מינוי ועדת בטיחות וגיהות במוסדות חינוך.

עמוס עזאני

יש למנות ועדת בטיחות וגהות במוסדות החינוך 3אני מציע את יו"ר ועדת חינוך
הגב' אורנה דקל 3מהנדס המועצה זאן זהראנו 3קב"ט המועצה אביגדור רצאבי3

הצבעה פה אחד.
.22

נוהל תקנות הנחה מארנונה לשנת .2115

אשר שמע

היחידה הכלכלית של המרכז השלטון המקומי העבירו את ההנחיות במתן
הנחות בארנונה הנובעים מהמלצות הועדה לרפורמה בחקיקת הארנונה3
שינויים שעיקרם מתן הנחות על בסיס יותר סוציאלי (ההנחיות מצורפות
לפרוטוקול והועברו לחברי המועצה) יש לאשר את הנוהל החדש.

הצבעה פה אחד.
.23

הפעלת בריכת השחייה ע"י המתנ"ס.

אבי אייזנמן

.24

הכוונה של המתנ"ס היתה להפעיל את בריכת השחייה 3כך שיהיה מחיר מוזל
ובודאי לתושבי אבן-יהודה.
בבדיקה כלכלית נמצא שלא נוכל להפעיל את הבריכה.

הסמכת ועדת ההנחות לדון בהמלצות של ועדת משנה לענין הנחות0פטור מתשלום
בגין כרטיסיות להסעת תלמידים.

עמוס עזאני

יש מספר פניות של מעוטי יכולת שביקשו פטור0הנחה מתשלום בגין ההסעות3
למרות שאינם זכאים 3הפניות נמסרו למנהל מחלקת החינוך 3ובדיון עם מנהל
מחלקת הרווחה הגישו את המלצתם 3אני סבור כי ועדה סטוטורית צריכה לדון
בהמלצות ולקבוע את ההחלטות.

הצבעה פה אחד.

אלי גטר

עמוס עזאני

מזכיר המועצה

ראש המועצה

