פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 25/15
מיום  30לאוגוסט 2015

נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה
עומרי פלד – סגן ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
ערן אליאס – חבר המועצה
יפה עובדיה – חברת המועצה
יוסי אלבז – חבר המועצה
זיו קמיני – חברת המועצה
אנינה דינר – חברת המועצה
עוז כהן – חבר המועצה
חסרה :לימור גיל-שני – חברת המועצה
משתתפים :עו"ד חיה גוגיג – יועמ"ש
אשר שמע – גזבר המועצה
אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה
חביב האוספטר – מבקר המועצה
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:
 .1אישור מינוי ערן אליאס כחבר בוועדת ההנהלה .
 .2אישור מינוי יפה עובדיה כחברה בוועדת ההנהלה.
 .3אשור מינוי ערן אליאס חבר בוועדת תוכנית המתאר.
 .4אישור מנוי יוסי אלבז כחבר בוועדת פתוח אזור התעשיה.
 .5אישור מנוי ערן אליאס לרכז ולגבש את עקרונות הקמת הקאנטרי-קלאב.
 .6אשור מנוי יפה עובדיה לתפקיד רכזת הוועדה לקידום נוער.
 .7אישור מנוי אנינה דינר לסגן יו"ר הנהלת המתנ"ס .החל ממועד בו השלמה מחצית כהונה של המועצה
הנוכחית

 .8מינוי מר יקי אללוף במקום דני בן ארי שביקש לסיים את תפקידו בהנהלת המתנ"ס.
 .9אישור הסכם בעניין בית הכנסת עמותת "פועלי צדק".
 .10הפסקת חברותו של ערן אליאס בוועדות הבאות בשל ההסכם הקואליציוני:
א .יו"ר ועדת ביקורת
ב .חבר בוועדת הנדסה ותשתיות
אבי הררי :בפתח הישיבה אני מבקש לעדכן את חברי המועצה בנושאים הר"מ:
כפי שידוע לכולם נחתם הסכם קואליציוני עם סיעת "לי" .אני מברך על כך שבאבן-יהודה הצלחתי
להקים קואליציה מקיר אל קיר .אני מברך את חברי המועצה מסיעת "לי" שהצטרפו לקואליציה.
המועצה עברה שנתיים מאתגרות מלאות בעשייה ,ביצענו פרויקטים רבים בתחומים שונים .אני תקווה כי
החברים שהצטרפו לקואליציה יסייעו בהמשך תנופת העשייה.
בפתח הישיבה אני מבקש להציג בעלי תפקידים שהחלו לאחרונה למלא את התפקידים הר"מ:
חגית זהבי – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול קליני באוניברסיטת בר אילן.
עבדה במועצה המקומית קדימה-צורן כעו"ס ממונה על הטיפול בנוער וצעירים ומנהלת תכנית עיר ללא
אלימות.
עבדה כעו"ס בכפר הנוער אמי"ת כפר-בתיה.
בשנת  2013קיבלה את אות העובד המצטיין.
ד"ר גלי תיבון – מ"מ מנהל מחלקת החינוך
ד"ר גלי תיבון ניהלה בית ספר תיכון בעיר מעלות-תרשיחא ובעיר בת-ים
זכתה בפרס החינוך של רשת אורט לבית הספר המצטיין ומנהלו
חזרה לפני ארבעה חודשים מפוסט –דוקטורט בארצות הברית.
יובל עוז – מנהל ביה"ס "הראשונים"
הגיע בגיל  8לישוב ועד לגיל צבא התגורר בישוב למד והתחנך בו .בוגר ביה"ס "בכר" וביה"ס "הדסים".
בעל תואר שני במינהל חינוך ,בוגר מכללת לוינסקי בה למד לתואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת בר-
אילן.
בוגר ביה"ס למוזיקה "רימון" ,עד היום מנגן ופורט בגיטרה.
 15שנים שימש כמורה למוזיקה ,מחנך ורכז ועוד שנתיים ב"הדסים" כרכז מוזיקה.
אורה וולך – מנהלת ביה"ס "בית אבי"
בעלת תואר שני במינהל חינוך ומנהיגות באוניברסיטת
בר-אילן.
הייתה בצוות ניהול והקמה של שני בתי ספר יסודיים.
הקימה וניהלה חטיבה צעירה בביה"ס "יובלים" שבקדימה-צורן ,ובביה"ס "בית אבי" עבדה כסגנית של
אריאלה כהנא .ליוותה את ביה"ס מיום הקמתו .הובילה תהליכים פדגוגיים שונים והמשמעותי ביותר הוא
פרויקט הקשר הבין דורי בביה"ס.

עדכונים שונים:
א .העבודות הסתיימו בביה"ס "הראשונים" ברח' האלה ובגני הילדים שנבנו ברח' ההדרים" ,חרצית"
ו"חמנית" ,אך לא ניתן לאכלס אותם וזאת עקב העדר יו"ר לוועדה המוסמך לאשר טופסי אכלוס.
בהזדמנות זו אני מבקש לציין לשבח את כל העוסקים במלאכה.
ב .שיפוצי קיץ – ביצענו שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך ,בתי ספר וגני ילדים.
ג .הסעות תלמידים – עפ"י החוק תלמידים הזכאים להסעות יגורו במרחק של  3ק"מ בקו אוירי .
בשנתיים האחרונות פעלתי רבות מול משרד התחבורה על מנת שיאושרו המשך הסעות לכלל התלמידים
כך שגם תלמידים שאינם זכאים ייהנו משירות ההסעות.
תחנות ההסעה נקבעות ומאושרות ע"י משרד התחבורה .פניתי פעמים רבות על מנת לשנות את רוע
הגזרה אך בשלב זה ללא הצלחה .עפ"י הנחיית משרד התחבורה חל איסור כניסה לאוטובוסים להיכנס
לרחובות הולנדים לכן לא יהיו תחנות בבאר גנים ,אהבת ציון ושכ' חן.
לכן אושרו תחנות חלופיות ונמשיך כאמור לפעול לשינוי ההחלטה.
אני מבקש להזכיר לחברי המועצה כי לפני כשנתיים ביקש משרד התחבורה להפסיק את ההסדר לתחבורה
ציבורית לתלמידים ולאשר הסעות רק לזכאים .נאבקתי בהחלטה והמשרד איפשר המשך ההסדר הקיים
דהיינו הסדר המאפשר הסעות לכלל התלמידים
סדר היום:
 .1אישור מינוי ערן אליאס כחבר בוועדת ההנהלה .
הצבעה פה אחד
 .2אישור מינוי יפה עובדיה כחברה בוועדת ההנהלה.
הצבעה פה אחד
 .3אשור מינוי ערן אליאס חבר בוועדת תוכנית המתאר.
הצבעה פה אחד
 .4אישור מנוי יוסי אלבז כחבר בוועדת פתוח אזור התעשיה.
הצבעה פה אחד
 .5אישור מנוי ערן אליאס לרכז ולגבש את עקרונות הקמת הקאנטרי-קלאב.
הצבעה פה אחד

 .6אשור מנוי יפה עובדיה לתפקיד רכזת הוועדה לקידום נוער.
הצבעה פה אחד
 .7אישור מנוי אנינה דינר לסגן יו"ר הנהלת המתנ"ס .החל ממועד בו השלמה מחצית כהונה של
המועצה הנוכחית
הצבעה פה אחד
 .8מינוי מר יקי אללוף במקום דני בן ארי שביקש לסיים את תפקידו בהנהלת המתנ"ס.
הצבעה פה אחד
 .9אישור הסכם בעניין בית הכנסת עמותת "פועלי צדק"
אבי הררי :כפי שדיווחתי לחברי המועצה בישיבת המועצה הקודמת קיימת פלישה של כ 4 -מ' שאינה
מאפשרת ביצוע הרחבת הכביש .לאחר דין ודברים עם הנהלת העמותה הגעתי אתם להבנות הבאות כי
המועצה תהרוס את המרפסת ואת החומה למרות שקיבל אישור והשטח אושר בת.ב.ע _____ .את קו
הכביש ב  4מ' וזאת עפ"י תשריט מצורף .המועצה תבנה חומה בקו החדש כולל הסדרת הריצופים והגינה.
אני מבקש לאשר את ההסכם.
הצבעה פה אחד

 .10הפסקת חברותו של ערן אליאס בוועדות הבאות בשל ההסכם הקואליציוני:
א .יו"ר ועדת ביקורת
ב .חבר בוועדת הנדסה ותשתיות
אבי הררי :חבר הנהלה לא יכול לכהן כיו"ר ועדת ביקורת.
הצבעה פה אחד

___________________
אלי גטר
מזכיר המועצה

______________________
אבי הררי
ראש המועצה

