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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
מתאריך  62לדצמבר 6002
מס' 32/63
נוכחים :מר עמוס עזאני – ראש המועצה
מר אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
מר יאיר אפל – חבר המועצה
הגב' אורנה דקל – חברת המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
מר יקי אללוף – חבר המועצה
הגב' קרן כצמן – חברת המועצה
מר דויד וודיס – חבר המועצה
נעדר :מר אבי הררי – סגן ראש המועצה
משתתפת :עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
על סדר היום:
 .3פתיחת חשבון עו"ש – חשבון ייעודי להקמת אולם פיס קהילתי בבנק אוצר החייל.
 .2אישור נוהל הנצחה כפי שהוכן ע"י הוועדה.
 .1דיון ואישור בבקשת הנצחה כפי שהוגשה ע"י הגב' זיוה בן-דרור.
 .7קבלת הצעות להתקשרות עם יזמים בקשר לתכנון ,להקמה ולהפעלה של "קנטרי קלאב".
עמוס עזאני :בישיבת המועצה שנערכה בתאריך  37לנובמבר  2002בעת הדיון על נושא המים נאמר ע"י
אחד מחברי המועצה כי חברי אגודת "החקלאי" מונעים מתוך אינטרסים .הדברים נאמרו
בשם דוברם ואינם מייצגים את דעתי כראש מועצה .אני מעיד כי אני נעזרתי רבות ע"י אנשי
אגודת "החקלאי" מר אביהו קפלן ומר דן ערמוני בנושאים שונים בכלל ובפרט בנושא המים.
סדר היום:
 .3פתיחת חשבון עו"ש – חשבון ייעודי להקמת אולם פיס קהילתי בבנק אוצר החיל
עמוס עזאני :נדרש לפתוח חשבון בנק ייעודי להקמת האולם.
הצבעה פה אחד.

 .2אישור נוהל הנצחה כפי שהוכן ע"י הוועדה
קרן כצמן :לפני כחודש אישרנו את ההצעה לסדר שהוגשה ע"י מר אבי הררי בה הוחלט על
הנושאים הבאים:
א .הרכב הוועדה
ב .עם אישור עקרוני של חברי הוועדה תתכנס הוועדה ותוך חודש ימים תציג בפני המועצה את
הנוהל המפורט.
אני לא מבינה מה הבהילות בכינוס ישיבת המועצה .היועצת המשפטית אמרה כי ההרכב הקודם
אינו חוקי.
עו"ד חיה גוגיג :העובדה שהמועצה החליטה על שינוי ההרכב ,בישיבתה האחרונה ,אינו יוצר
"ואקום משפטי".
ההחלטה החדשה אינה מבטלת למפרע החלטות קודמות שעניינן נוהל ההנצחה
עצמו.
מכל מקום ,לא נראה לי שיש בסיס משפטי לבטל את הנוהל שהתגבש.
נוהל זה יובא בפני הוועדה והוועדה תוכל להתייחס לנוהל מכאן ולהבא.
דויד וודיס :בישיבה הקודמת עלו  2נושאים .3 :הרכב הוועדה
 .2אישור הנוהל
יאיר אפל :יש לאשר את הנוהל ולאשר את הוספת החברים לוועדה כנדרש.
יקי אללוף :בישיבה הקודמת הגשנו את ההצעה לסדר מתוך אמונה שהנושא חשוב וראוי
להתייחסות כפי שהגשנו .יחד עם זאת נראה כי הנושא חשוב מאוד לראש המועצה
ואין אנו רוצים להיות מכשול .יחד עם זאת אני מבקש:
א .כי פרוטוקול הוועדה יובא לאישור מליאת המועצה יחד עם הבקשות וההמלצות.
ב .הנוהל ייבחן פעם נוספת בעוד  9חודשים.
הרכב הוועדה:
עמוס עזאני :אני מבקש להגיש הצעה להרכב הוועדה
עמוס עזאני
אבי הררי
קרן כצמן
אייזנמן שרית
ליזוריק ישראל
לפיד מיקי
פיכמן רוני – יו"ר הוועדה
קפלן אביהו
שרעבי ישראל
עו"ד יול ברדוש
אבנר ראובני

הגב' אופירה עציון יועצת ללא זכות הצבעה

קרן כצמן :אני מבקשת להגיש הצעה נגדית כי מיקי לפיד ואביהו קפלן יהיו חברים ללא זכות
הצבעה.
הצבעה:
בעד הצעת עמוס עזאני  – 5עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,יאיר אפל ,אורנה דקל ,עו"ד נחמיה יעקב
 – 3יקי אללוף
נמנע
 – 2קרן כצמן ,דויד וודיס
נגד
בעד הצעת קרן כצמן  – 2קרן כצמן ,דויד וודיס
 - 5עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,יאיר אפל ,אורנה דקל ,עו"ד נחמיה יעקב
נגד
 – 3יקי אללוף
נמנע
הצעתו של ראש המועצה התקבלה.
ב .אישור הנוהל:
התקיים דיון בנושא.
הצעת החלטה:
א .לאשר את הנוהל כפי שהוגש ע"י הוועדה.
ב .כל המלצות הוועדה צריכות להיות מאושרות במליאת המועצה.
ג .למועצה יש את הזכות לקבל או לדחות את המלצות הוועדה.
ד .הנוהל ייבחן פעם נוספת בעוד  9חודשים.
ה .הנוהל הינו בחזקת המלצה למועצה ואינו נוטל את שיקול הדעת.
הצבעה:
בעד –  : 5עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,יאיר אפל ,אורנה דקל ,עו"ד נחמיה יעקב.
נמנע –  : 1יקי אללוף ,קרן כצמן ,דויד וודיס.
 .1דיון ואישור בבקשת הנצחה כפי שהוגשה ע"י הגב' זיוה בן-דרור
עמוס עזאני :אני מבקש להקריא את הבקשה כפי שהובאה ע"י הגב' זיוה בן-דרור .הנושא מובא
לדיון במליאת המועצה בשל העיכוב באישור הנוהל ובשל יום השנה הקרב של
ישראל בן-דרור.
" ב-כ' בשבט 8 ,בפברואר  ,2004תמלא שנה למותו של יקירנו ישראל בן-דרור.
המשפחה מבקשת להנציח את שמו באבן-יהודה ,לאור תרומתו רבת השנים למען הילדים ,הנוער
והחברה בכלל במושבה.
אנחנו מבקשים שהכיכר והדרך לאולם הספורט ,בבי"ס "בכר" ,ייקראו:
"דרך ישראל בן-דרור"

שהמשמעות שלו כפולה" ,דרך" כפי שהיא – מקום מעבר ו"דרך" המסמלת את חייו של ישראל,

שהתמקדו בפיתוח וקידום הספורט בכלל ובאבן-יהודה בפרט.
בכיכר ,יוצב פסל סביבתי מרשים של ספורטאי.
הכל ייעשה בתיאום עם המועצה.
נודה לכם אם תענו בחיוב על בקשתנו"
עמוס עזאני :תכנית הבינוי בבי"ס "בכר" כנראה תשונה 2 .הגנים ,ריחן" ו"רותם" ישמשו
ככיתות לימוד לכן כל המתחם של ביה"ס "בכר" הגנים והחניון ישתנה.
לכן ההנצחה המבוקשת עשוייה להיות לא רלוונטית בפרק זמן של שנתיים.
אני מציע כי ישראל בבן-דרור ז"ל יונצח בקומפלקס שעשוי להיבנות באזור
המתנ"ס ויכיל מגרש קט-רגל תקני  2 +מגרשים משולבים ,או לחילופין במגרשים
העשויים להיבנות במתחם אולם הספורט החדש.
זיוה בן-דרור :הואיל וההנצחה כפי שתכננו לא יכולה לצאת אל הפועל ביום השנה ,המיקום
שנראה לנו יותר הוא באזור אולם הספורט החדש.
עמוס עזאני :אני מציע כי ביום השנה נארגן תחרות ספורט ע"ש ישראל ז"ל.
אורנית בן-דרור :משפחת בן-דרור תארגן ביום השנה תחרות וטקס.
הצעת החלטה :בקשת הנצחת משפחת בן-דרור תועבר לוועדת ההנצחה.
ההחלטה תובא לדיון במליאת המועצה.
הצבעה פה אחד.
 .7קבלת הצעות להתקשרות עם יזמים בקשר לתכנון ,להקמה ולהפעלה של "קנטרי קלאב"
יאיר אפל :המועצה הסמיכה את הוועדה לבחון חלופות ולהביא את הדברים למליאת המועצה.
הוועדה קיימה בדיקות שונות ,נפגשה עם עו"ד מומחה בנושא כדי להשלים את
"התמונה" ולהביא את הדברים לדיון ואישור המועצה.
יש לאשר פירסום מכרז שעניינו קבלת הצעות מיזמים שונים ,לצורך התקשרות
שמטרתה תכנון ,הקמה והפעלה של הקנטרי קלאב.
במסגרת פרסום ההזמנה לקבלת הצעות ,יתבקשו היזמים להציע אופן ההתקשרות
ותנאיה כשהמטרה הסופית הינה הקמת הקאנטרי קלאב תוך ניצול מירבי של כל
היתרונות לתועלת המועצה.
יקי אללוף :בטרם הגשת הצעות היזמים לתכנון הקמה והפעלת הקאנטרי קלאב יש לקבל חו"ד
משפטית על המיקום ,נ .צ .מדויקת וזאת על מנת להימנע מתביעות תושבים בעלי
עניין ,מה שעלול לתקוע אותנו בבג"צים ובמשפטים מיותרים.
עו"ד חיה גוגיג :אין המדובר בצעד המחייב או הקושר את המועצה מבחינה משפטית .אנחנו
בשלבים מוקדמים של בחינת חלופות שונות.
הצבעה פה אחד.
אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

