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נוכחים;:

אבי הררי – ראש המועצה
עמרי פלד – סגן ראש המועצה – חבר
עו"ד יול ברדוש – חבר
זיו קמיני – חברה
עוז כהן – חבר
דרור ריבובסקי – חבר
לימור גיל-שני – חברה
ערן אליאס – חבר
לימור פליידרמן – חברה
גדעון לירון – חבר
יפה עובדיה – חברה

משתתפים:

אשר שמע – גזבר המועצה
אלי גטר -מזכיר המועצה
אינג' אינה קיסילנקו – מהנדסת המועצה

רשמה:

חיה גוגיג (רזניק) עו"ד

על סדר היום:
 .1אישור תקציב רגיל לשנת 2014
 .2אישור תכנית פיתוח לשנת 2014
 .3אישור תכנית פיתוח רב-שנתית 2014-2016
מצו"ב:
 .1תכנית פיתוח לשנת 2014
 .2תכנית פיתוח רב-שנתית 2014-2016
 .3דו"ח כספי רבעון  2ינואר – יוני 2013
 .4דו"ח כספי רבעון  3ינואר – ספטמבר 2013
 .5הצעת התקציב הרגיל נמסרה לחברי המועצה באופן ידני ע"י גזבר המועצה
 .1אישור תקציב רגיל לשנת 2014
אבי הררי :ערב טוב ,חברי המועצה ,סגני ותושבים יקרים .ברוכים הבאים .אנו מקיימים
ישיבה שלא מן המנין .לפני כן ,רוצים להעניק למס' תושבים תעודות הוקרה על
פעילותם .נדרשו מתנדבים בנושא ההסעות .נהגים חדשים שלא הכירו את
המסלולים .רוצה להזמין את גידי שר ,שבלעדיו לא יכולנו להפעיל את מערך
הסעות .מתנדב מזה  20שנה בועדת תנועה ,מתייצב כל בוקר ועובד ,בהתנדבות,
עד הלילה .אני רוצה לציין גם את אשתו ,חיה ,המתנדבת במחלקת החינוך.
בזכות גידי קיבלנו  2אוטובוסים .כמו כן מבקש להודות לאחים אשר רביב ,ידאל
רביב ,יורם רביב והחברים יעקב שמחי ,גובני אברהם וגדעון הטלי על תרומתם
בנושא ההסעות.
אנו מקיימים ישיבה שלא מן המנין ,של התקציב ,ולאחריה – ישיבה מן המנין.
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הצעת התקציב נמסרה לחברי המועצה לפני שבועיים.
ברצוני לברך את הגזבר על הכנת התקציב ,המשקף את רוח הישוב .נעשתה
עבודת צוות .לצורך הכנת התקציב  ,ישבנו יחד ,כל חברי המועצה וראשי
המחלקות .גם תושבים הצטרפו .פעלנו בשקיפות מלאה .אני מבקש להביע את
תודתי לגזבר המועצה על העבודה שהשקיע.
התקציב השנה הינו  65מליון ,לעומת  57מליון בשנה קודמת.
ברצוני להדגיש כמה דברים בולטים .נושא החינוך הוצב ע"י המועצה כערך
עליון :הוספנו  3מיליון  ₪המהווים  18%מהתקציב .נתנו דגש בנושא החזות.
הוספנו  2מיליון  .₪לטובת חזות הישוב .מתוכננים גם  2גנים חדשים ב212 -
מערב.
הגדלנו את סעיף המלגות – מ 50 -ל 66 -אלף  ₪הכוונה היא ,כל שנה להגדיל.
הוספנו  2אוטובוסים להסעות תלמידים .הוספנו תקציב לפקח נוסף .צריך לאכוף
חוע"ז .אנו מתקשים לבצע את המשימות עם עובד אחד שמשרתו מתחלקת
ל 1/2 -משרה של פקח ו 1/2 -משרה של רישוי עסקים .תפקיד הפקח נועד
להרתיע ,אין ענין להטיל קנסות .בנושא אכיפת כלבים משוטטים .הוצאנו
דו"חות בכמעט  200אלף  .₪אנו מתכוונים להגביר את עבודת הנקיון בישוב.
חברת הנקיון תוחלף .יפעלו עובדים צעירים יותר באמצעות רכב .מתוכנן נהג
שיוביל את העובדים ממקום למקום .הרכב יסתובב אם תהיה פסולת וכו'.
באשר לתקציב הפיתוח ,הוא עומד על  60מליון ש"ח 30% .מזה ,לטובת מוסדות
חינוך .אנו מתכוונים לשפץ אולם הספורט בביה"ס "בכר" .התכנון הסתיים.
בפסח נצא לעבודה ויהיה אולם יפה ומכובד .לגבי בי"ס בכר – קיימת סבירות
גבוהה שנקבל אישור ל"פינוי בינוי" .אני ,זיו ,דורון ,אינה ואשר נפגשנו במשרד
החינוך ושכנענו את הגורמים שאין טעם לעשות שיפוץ .המדובר בשינוי דרמטי
מבחינת בי"ס "בכר" .התכנון של הבי"ס השלישי יצא לדרך .קיבלנו אישור
עקרוני .אישרו לנו מנהלת ותקציב – כבר מהשנה .תודה לזיו ,לדורון ,לאינה ולכל
אלה שהשקיעו כדי שנגיע למצב זה.
באשר לשיפוצי קיץ – התקציב הינו  2.2מליון  ₪זה מה שאנחנו הולכים להשקיע.
אבקש מהגזבר להציג את התקציב הרב שנתי לשנים .2016 – 2014
אשר שמע:

דברי הסבר תקציב רגיל  -ישיבת המועצה

חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל לשנת  2014טבלאות השוואה מול תקציב
 ,2013ביצוע צפוי לשנת  2013וכן דברי הסבר מפורטים.
בישיבה זו אני אתמקד בשינויים העיקריים בהצעת התקציב.
הצעת התקציב לשנת  2014הוכנה לאחר שקיימנו דיונים עם מחלקות המועצה ,מנהלות
בתי הספר.
קיימתי ישיבות הכנה עם כל חברי המועצה ,ענינו על כל השאלות שנשאלו  ,יש מספר שינויים
בהצעת התקציב שאפרט אותם בהמשך.
הצעת התקציב הרגיל של המועצה המקומית אבן יהודה לשנת 2014מסתכמת בסך
.₪ 65,235,000
הצעת התקציב הרגיל מאוזנת בצד ההכנסות ובצד ההוצאות.
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תקבולים
מקורות התקבולים

בשקלים

באחוזים

הכנסות עצמיות

49,861,000

76.4%

משרדי ממשלה

12,574,000

19.3%

הנחות מארנונה

2,800,000

 ( 4.3%נרשם בצד ההכנסות וההוצאות)

סה"כ תקבולים תקציב רגיל 65,235,000
.1

100.0%

הכנסות עצמיות

 1.1הארנונה
בדברי ההסבר שנמסרו לחברי המועצה צורפו טבלת שטחי חיוב בארנונה ,כולל צפי לגידול
שטחים בשנת  ,2014כמו כן טבלת חיובי ארנונה הצפויים בשנת  2014וטבלת השוואת
תעריפים עיקריים עם שתי רשויות שכנות ושתי רשויות מאותו מעמד סוציואקונומי.
מקדם ההתייקרות נקבע ע"י משרד הפנים והאוצר . 3.66%
המועצה תבצע בשנת  2014מדידות לצורכי חיוב בארנונה ,אגרות והיטלים כדלהלן :
 מבני מגורים תעשיה ומלאכה שלא נמדדו מעולם. מבני מגורים תעשיה ומלאכה שבעליהם הגישו תוכניות שינויים ולא נמדדו לאחר השינוי. מבני מגורים תעשיה ומלאכה שלא נמדדו ב –  5השנים האחרונות. מבני מגורים תעשיה ומלאכה שהפקח מצא שינוי בהם לעומת המדידה הקודמת. 1.2מפעל המים וביוב.
סעיפי המים והביוב אינם מתוקצבים בהכנסות ובצד ההוצאות ,החל מינואר  2010החלה
לפעול חברת " :מעיינות השרון" בע"מ ,אחזקת מערכות המים והביוב נרכשו והועברו
לאחריות חברת "מעיינות השרון" ,אספקת המים נעשית ע"י החברה והחברה מחייבת את
הצרכנים בעבור אספקת המים ואגרות הביוב.
א נו עושים מאמץ לגבות את חובות העבר כמצוין בדברי ההסבר ,עם זאת בהצעת בתקציב
לא הוכנסו תקבולים בסעיפים אלה.
 1.3עצמיות חינוך
עד שנת  2013גבתה המועצה שכל"מ מהורי ילדי הטרום חובה ,החל משנת  2013אין גביית
שכל"מ בשל חוק חינוך חינם מגיל .3
יתר השינויים מפורטים בדברי ההסבר שקיבלתם לקראת הישיבה.

1.4

עצמיות רווחה
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אין שינויים מהותיים לעומת הביצוע בשנת .2013
1.5

יתר עצמיות

-

העברות היטלי השבחה

בשנת  2014יש שינוי מהותי בהעברות מקרן הפיתוח לתקציב הרגיל לעומת .,2013
בשנת  2014בנוסף להעברות של הוצאות מחלקת ההנדסה בתוספת תקורה בשיעור 15%
,הועברו מקרן הפיתוח בפעם הראשונה ההוצ' הצפויות בשרונים בתקציב הרגיל.
הוצ' עריכת שומת השבחה

 400,000ש"ח

עמלת מס השבחה 10%

 900,000ש"ח

השתת' בתקציב שרונים

995,000ש"ח

סה"כ

 2,295,000ש"ח

עד שנת  2013הוצאות אלה נוכו מהיטלי ההשבחה בקרנות הרשות ,השינוי ברישום כאמור
בוצע עפ"י הנחיות משרד הפנים.
אגרת שמירה
החל משנת  2006עפ"י הנחיות מבקר המדינה ומשרד הפנים אגרת השמירה נרשמות
כהכנסה וכהוצאה בתקציב הרגיל  ,כספי אגרת השמירה ומועברות במלואם לקרן אגרת
שמירה וכל ההוצאות נרשמות ומתבצעות מהקרן .כל כספי הגביה מאגרת שמירה מופקדים
בח-ן עו"ש נפרד בסניף בנק הפועלים אבן יהודה וההוצאות משולמות מח-ן עו"ש זה.
יתר השינויים ביתר עצמיות מפורטים בדברי ההסבר שקיבלתם לקראת הישיבה.
.2

תקבולים ממשרד החינוך
עפ"י חוק לימוד חינם מגיל  3מממן משרד החינוך את שכר הגננות
ועוזרות הגננות.
החל מספטמבר  2014יפתחו שני גני ילדים נוספים והשתת' משרד החינוך
תגדל בהתאם.

.3

תקבולים ממשרד הרווחה
אין שינויים מהותיים לעומת הביצוע בשנת .2013

.4

הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים
השתת' המשרד לביטחון הפנים תגדל עקב השתתפותו בשמירה של בי"ס בית
אבי.

.5

המועצה המקומית אינה מקבלת מענקי איזון ממשרד הפנים.

תשלומים
34

הוצאות לפי נושאים :
שכר

 17,267,000ש"ח

פעולות

 45,689,000ש"ח

פרעון מלוות 2,279,000
סה"כ

ש"ח

 65,235,000ש"ח

הוצאות לפי פרקים :
ש"ח

הנהלה כללית

7,334,000

שרותים מקומיים

 19,337,000ש"ח

שרותים ממלכתיים

 29,706,000ש"ח

הוצ' מיוחדות

6,279,000

ש"ח

פרעון מלוות

2,279,000

ש"ח

הוצ' מימון

300,000

ש"ח

סה"כ

 65,235,000ש"ח

.6

שכר:
עלות השכר בהצעת התקציב לשנת  2014חושבה עפ"י עלות שכר חודש ספטמבר
 2013בתוספת ביגוד והבראה ומקדם התייקרויות בשיעור  1.0%שהומלץ ע"י משרד
הפנים.
להלן השינויים העיקריים :
משרות חדשות מתוקצבות:
-

מנהל/ת מוקד  100%משרה.
מזכירה נוספת למח' החינוך ( 50%משרה לפסיכולוגים ו  50%משרה למנהל
חינוך)
שתי עוזרות גננות לגנים חדשים שיפתחו בספטמבר  ( 2014הסעיף מתוקצב עבור
 5חודשים)
פסיכולוגים גידול של  95%משרה בשנת  2014לעומת שנת  2013בהתאם לאישורי
משרד החינוך.
סייעות גידול של  3משרות בשנת  2014לעומת שנת  2013בהתאם לאישורי משרד
החינוך

תוספת למשרות מאוישות:
-

מבקר המועצה – תוספת של  0.25משרה סה"כ  0.5משרה.
רכזת גנים – תוקצבה בשנת  2013לפי  0.75%משרה  ,בשנת  2014תוקצבה לפי
 100%משרה.
ע.סוציאלי– תוספת  0.5%למשרה בשנת  2014לעומת שנת .2013
תוספת לא מאוישות:
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.7

סגן ראש המועצה  100%משרה
מנהלת לשכה ראש המועצה  100%משרה
מנהלת חשבונות  100%משרה
הנדסאים  150%משרה סה"כ  2משרות הנדסאים.
פקח  100%משרה.

פעולות
להלן הדגשים והשינויים העיקריים בסעיפי הפעולות בשנת .2014

הנהלה כללית:
-

בשנת  2014לא תוקצבו סעיפי הבחירות ברשות.
קיטון של  ₪ 90,000בהוצאות הגזברות לשרותי משרדי רואי חשבון.
בשנת  2014תבצע המועצה מדידות נכסים כפי שפרטתי בסעיף הארנונה בעלות של
כ – .₪ 250,000
השכרת רכבים בליסיג תפעולי  -מכרז של החברה למשק וכלכלה מאושר ע"י
משרד הפנים.
ראש המועצה  -רכב טויוטה ראב . 4
גזבר המועצה –רכב טויוטה קורולה.

שירותים מקומיים:
-

בסעיפי עבודות קבלניות עודכנו הסכומים בהתאם לחוזים עם הקבלנים השונים (
פינוי רחובות ,פינוי אשפה תאורת רחובותוכו'.
בסעיף עבודות קבלניות – טאוט כבישים הוספנו תקצוב לעוד  5עובדי ניקיון ( ל – 5
הקיימים ) בחודשים אפריל  -ספטמבר.
השכרת רכב בליסינג תפעולי – מכרז של החברה למשק וכלכלה מאושר ע"י משרד
הפנים.
מנהל המשק  -טויוטה היילקס או דומה לה.
( מכירת הרכב הישן שבבעלות המועצה )

-

החל משנת  2010רוכשת המועצה מים מחברת מעיינות השרון בע"מ ומאגודת
המים תל צור,
השתת' באיגודי ערים ועדה חקלאית ומועצה דתית הינה עפ"י חוק.
במסגרת אישור התקציב הרגיל מאשרת המועצה גם את תקציב קרן אגרת
השמירה עפ"י הפירוט שהוגש לחברי המועצה הכולל בשנת  2014השכרת רכב קטן
בליסינג תפעולי לשיטור וסיור משולב ברחבי המושבה.

שירותים ממלכתיים :
.1

יצורפו שתי בנות השירות הלאומי לגני הילדים להקל על בעיות עם ילדים
מורכבים.
בגני הילדים המועצה ממנת את פרוייקט מעגן בסך  30.0אש"ח ,וכן חוגי החשיבה
הלוגית לילדי החובה  76.5אש"ח.
בספטמבר  2014יפתחו עוד שני גני ילדים חדשים בה.צ.212 .
גזברות המועצה ערכה בדיקה של הוצ' בתי הספר היסודיים בשנתיים האחרונות
בשיתוף מלא של מחלקת החינוך ומנהלות בית הספר ,בהמשך לבדיקה נקבעו
קריטריונים אחידים לתקצוב בתי הספר שהעיקריים שבהם :
סכום פר תלמיד להקצבה שוטפת.
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.2
.3

כיתות א – ג  ,כל כיתה תקבל  10שעות שבועיות סייעת.
כיתות ד – ו  ,כל כיתה תקבל תגבור של  5שעות שבועיות במתמטיקה ,אנגלית
ושפה.
קריטריונים אלה ונוספים פורטו בהצעת התקציב שהועברה אליכם כולל דברי
הסבר מפורטים.
סה"כ תקציב בבית ספר בכר לשנת  788.2 2014אש"ח לא כולל העברות משרד
החינוך עבור תשלומי הורים וחומרים ,וכיתתP.D.D.
סה"כ תקציב בית ספר בית אב"י לשנת  477.7 2014אש"ח לא כולל העברות משרד
החינוך עבור תשלומי הורים וחומרים.
סה"כ תקציב בית ספר חדש לשנת  23.4 2014אש"ח .

-

הדסים

.4
.5
.6
.7

בנוסף לאגרת החינוך שהמועצה מעבירה להדסים המועצה משתתפת ב –  125שעות
תגבור ו –  6שעות פרטניות ,סה"כ השתתפות המועצה בבי"ס הדסים  1.6מליון .₪
-

חינוך מיוחד
ההוצאה לאגרת תלמידי חוץ לשנת  2014נאמדת ע"י מחלקת החינוך בסך 510.0
אש"ח.

-

הסעות תלמידים
עקב תוספת של שני אוטובוסים ע"י משרד התחבורה הקטנו את התקציב בסעיף
זה ב – 140אש"ח  ,מ –  3.65מליון ל – 3.51מליון.

-

שינויים
ה –  ₪ 140שהוקטנו בסעיף הסעות תלמידים יחולקו כדלקמן :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
-

תוספת של  16.0אש"ח לסעיף מלגות ,לתלמידים הרוכשים השכלה גבוהה ,סה"כ
תקציב מלגות מעודכן  66.0אש"ח.
תוספת של  17.0אש"ח לסעיף בנות שירות ,סה"כ תקציב בנות שרות .₪ 34.0
העסקת אחראית חינוך מיוחד בחשבונית ו/או באמצעות מתיא בסך  40.0אש"ח.
חגיגת יום העצמאות לילדי גני הילדים  7.0אש"ח.
פרוייקט מדעים לגני הילדים  40.0אש"ח.
רכישת מחשבים שרות פסיכולוגי  10.0אש"ח
הצדעה למערכת החינוך  10.0אש"ח.
גזברות תעדכן את ספר התקציב בהתאם.
מתנ"ס

תקצוב המתנ"ס ללא שינוי לעומת תקציב  2013בניכוי תקציב אירועי שנת ה.80 -
בהצעת התקציב לשנת  2015יבדק תקצוב למרכז הכנה לצ.ה.ל.
-

פרעון מלוות.
סה"כ פרעון מלוות בשנת  2,279,000 2014המהווים 3.5%

מהתקציב.

המועצה תבקש אישור להלוואה לזמן ארוך מאחד הבנקים המסחריים בסך 20.0
מליון  ₪בשנת  2014למטרת פינוי בינוי בית ספר בכר ובנית בית ספר יסודי
חדש ,מקור מימון ההלוואה  -קרן פיתוח.
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בשנת  2014לא הכנסנו מימון פרעון להלוואה כאמור משום שההלוואה אמורה
להתקבל ברבעון האחרון של שנת .2014
-

הוצאות מימון
סה"כ הוצאות המימון של המועצה מסתכמות ב  300-אש"ח המהווים  ,0.46%עיקר
ההוצאות הן עבור עמלות בנקים וכרטיסי אשראי וכו הוצאות מימון לתשלומי
ארנונה מראש.

אבקש לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת .2014
אבי הררי :

אנו מתכוונים לבצע מדידות ,שכל מיני אנשים שעשו תוספות ,יחוייבו בארנונה.

גדעון לירון:

 3הערות :חסר לי נתון של הוצאה "פר" תושב ,בהשוואה לרשויות אחרות .ככל
שכמות התושבים תגדל ,התקציב "פר" תושב יקטן .אם לא נשים דגש מהותי,
בעדיפות ,נגיע למצב שלא נוכל לתת שרות לתושבים .אזוה"ת חייב להתפתח.

אבי הררי:

אזוה"ת הולך לעבור שינוי ויהיה לנו מקור הכנסה נוסף .גם באזור הדרומי נפתח
אזור תעסוקה .כולנו ניתן כתף.

גדעון לירון:

הערה שניה :עמותות לגמ"ח – אין מודעות לגופים ההתנדבותיים ,כל האחרים
שאינם עומדים בקריטריונים .יש ליידע את הגופים ,שידאגו לאישורים ,לא רק
חב"ד ,על מנת שניתן יהיה להעניק להם תמיכות.

אבי הררי:

עמותת "בית הראשונים" גם קיבלה .כל עמותה שתעמוד בקריטריונים תקבל.

אלי גטר:

המועצה מפרסמת בעתונים ההודעה להגשת בקשות למתן תמיכות.

אבי הררי:

המועצה מחוייבת לפרסם בעתונים את נושאי התמיכות .יש קריטריונים
מחייבים .אם לא עומדים בקריטריונים אסור לנו לתת לו שקל.

גדעון לירון:

דבר שלישי ,אני מצטרף לשבחים שהורעפו על גזבר המועצה .יש פה רמה מאוד
גבוהה של בקרה .ניהול מקצועי.
למרות זאת אני אתנגד לתקציב ,בגלל התקציב של סגן בשכר.

גדעון לירון:

המשמעות היא שחלק מהתקציב לא מנוצל לדברים אחרים 300 .אלף  ₪לא
מתוכננים .דברים שידועים צריך לתכנן מראש.

ערן אליאס:

לגבי הכנת התקציב ,אמרתי כבר דברים לגבי שינויים ,שהיינו צריכים בכ"ז
לדעת מראש  .בנושא הפקח ,כל ההכנסות של הפקח  ...זה לא הפקח הזה ,אלא
משהו אחר .ההכנסות של הפקח זה  40אלף  ₪בלבד .הפקח לא עמוס מידי ,אין
צורך במשרה נוספת של הפקח.
בתחום הסייעות ,עובדות  10חודשים ומפוטרות ,ולאחר מכן מגוייסות 80 .אלף
 ₪זה התקציב .יש להעסיק את הסייעות במשך שנה שלמה.
לגבי התקציב של  ₪ 100החלוקה בתוך המתנ"ס .יש עוד קבוצות לא רק החוג
לכדורסל .יש לחלק הסכום בין חוגים נוספים.
אני מכבד אותך .כתבת הערות לתקציב.
לגבי הפקח העובד במשרה מלאה 1/2 ,רישוי עסקים ו 1/2 -בתור פקח ,עד לפני
שנתיים לא טיפלו בכלל ברישוי עסקים ,כולל אולמי השמחות .דבר חמור.
ביקשתי לתת את כל הכח לנושא זה" .תל-יה" קיבל רישוי עסק .לרב העסקים
באזוה"ת יש רשיון עסק .מזון .כיבוי אש משרד הבריאות בנוסף עושה עבודה
של פיקוח ,שהכל יהיה בסדר ,לא ענין הקנסות/הדו"חות .הכוונה שפקח יסתובב
ויתריע .לקחנו רכב פיקוח שיהיה בו הקב"ט ,השוטר הקהילתי ,הפקח ,שיהיה
פיקוח על מתקני המיחזור ,הטלת פסולת וכו' .אנחנו יישוב של  13אלף תושבים.
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אנחנו מנהלים את המועצה ב 65 -משרות כולל הסייעות .אין לזה אח ורע בכל
המדינה.
יפה עובדיה:

הפקח כבר עשה את רישוי העסקים .זה נגמר.

אבי הררי:

זה לא נגמר .זה ממשיך .אתם התושבים ביקשתם זאת .לא היה קל לקבל פקח
נוסף הכנסנו רכב סיור  .באנו לנהל את הישוב ,שיהיה נקי .יהיה מסודר .שלא
יהיו בעיות של גזם ,של כלבים ,שהכלבים יעשו צרכים.
לגבי הנושא של הסייעות ,הן עובדות  10חודשים .מי שעובד בצהרונים – מקבל
שכר של  12חודשים .מי שעובד  10חודשים לא יכול לקבל  12חודשים .לקחנו
חברה שתבדוק את כל נושא השכר של עובדי המועצה .יש כאלה שמקבלים
אבטחת הכנסה .לא נענים למכרז של ההנדסאים בגלל השכר הזעום.
יש אנשים שעובדים שנים – שמקבלים  4.5אלף  ₪לחודש .זה לא משכורת.
ביקשתי שהחברה שאת שרותיה שכרנו ,תיתן לי תמונת מצב ,שאוכל לבוא
למשרד הפנים .אם אצליח – אצליח.
לגבי מתנ"ס ,החלטנו לא לגעת במתנ"ס .יהיו שנויים ,יו"ר חדש ,סגן חדש,
הנהלה חדשה .אולי יהיו מסקנות חדשות .עומדת להיות עמותה עירונית .יכול
להיות ,שנקים וועדה עם בחירת ההנהלה החדשה – נבחן אם זה טוב לנו או לא.
נקים ועדה – אתם תהיו שותפים .נעשה בדיקה ונקבל החלטות.
לגבי הכדורסל –  100אלף  ₪מקבלים כל הילדים.
זו קבוצה שמקבלים מהטוטו ,ולכן צריך לתקצב אותם .נראה איך בונים ,עם
הנהלה החדשה.

יפה עובדיה :

שילוט אלקטרוני  300אלף .₪

אבי הררי:

יש ויכוח עקרוני האם נדרש להתקין שלטים אלקטרונים .בכל העולם יש לוחות
מודעות .כל אחד רואה את הדבר אחרת .לוח עץ ,מיישמים ולא יעילים .מתקין 3
שלטים .ב 3 -מקומות עם מידע מתחלף .זה יפה .אבן יהודה צריכה להיות "פנינת
השרון" נעשה שלט יפה בכניסה.

לימור פליידרמן ₪ 275,000 :יום השואה ,זכרון ,ערב יום העצמאות ,מה זה ? זה נראה ראוותני
לא חייבים להוציא כל כך הרבה כסף.
רציתי שדרור יהיה יו"ר המתנ"ס והסגן עמרי ושהם יכנסו כבר .ב 28.2 -יוצאים
אבי הררי:
היו"ר ומנהלת המתנ"ס .הם אלה יובילו את נושא יום העצמאות .זה המסגרת של
התקציב .אולי נצליח אנחנו לארגן את זה ולא נצטרך להוציא את כל הכסף .מטחי
הזיקוקים הם הרבה כסף .מצד שני ,הילדים צריכים ליהנות.
הצעת החלטה :לאשר את תקציב המועצה
הצבעה:
בעד  :אבי הררי ,עמרי פלד ,עו"ד יול ברדוש ,זיו קמינו ,עוז כהן ,דרור ריבובסקי ,לימור גיל-שני
נגד :לימור פליידרמן ,ערן אטיאס ,גדעון לירון ,יפה עובדיה.

.2

אישור תקציב פיתוח לשנת 2014

אשר שמע :תקציב פיתוח לשנת  2014ע"ס  60,585.0אש"ח.
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חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח לשנת  2014הכולל פירוט מלא של כל
התברים הפעילים לתאריך  1בינואר  2014וכן את רשימת התברים הצפויים להתאשר
במהלך שנת  2014כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל ת.ב.ר.
כל אחד מהתברים המפורטים בתוכנית הפיתוח שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה ומליאת
המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל מקורות מימון.
אבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנת .2014
גדעון לירון:

אני רוצה להעיר לגבי התב"רים .אני בעקרון בעד אך אצביע נגד .אין בצידה סדר
עדיפויות מהותי .סדר עדיפויות שנדון ע"י ראש ראש המועצה וצוות שהקים .זה
מביא לעבודה לא יעילה .זורקים כסף לפח .כדוגמא התכנית  .310תכנון מרכז
המושבה .אם ישלימו את התכנון זה גורם לכך שחלק מהתקציבים המסומנים
כתקציבי פיתוח – לא יכולים להשתמש בהם ביעילות .לכן צריך לקבוע סדר
עדיפויות .אנחנו נדע והתושבים ידעו .וברור שיש שינויים .תב"ר  306באזוה"ת.
במקור בתב"רים של  ,2014המקור התקציבי הינו השתתפות הבעלים ואילו
בתכנית המפורטת ל 2016 – 2014 -מופיע כמקור "קרנות המועצה" .המשמעות
היא ,שמאבדים את התמונה האמיתית של המקורות לניצול.

אבי הררי:

אז בעצם אתה מקבל את התב"רים ,אך תצביע נגד .אנחנו הולכים היום לתכנית
אורבנית ,לתכנית מתאר 310 .וכל האזורים שאנו צריכים לתכנן .אי אפשר
לעשות  .4 ,3 ,2 ,1קודם צריך לראות את הראיה הכללית של כל הישוב .דנו כמה
שנים על פיתוח מרכז המושבה .לשנות את החזיתות .לשנות את התב"ע  .אפילו
 10שנים .אני הולך לעשות שינוי משמעותי בתכנון של רחוב המייסדים .אני
מקוה שבשנה הבאה נראה את רחוב המייסדים .נקרצף את הכביש נעשה אבן
משולבת .דוכנים .אמנים .זה יהיה לתפארת אבן יהודה .ההערות שלך הן הערות
בונות.

גדעון לירון:

בנושא תכנית המתאר ,הקצת לה  24חודש .אנחנו כמקבלי החלטות ,לקחנו
החלטה שתיקח  24חודש.

ערן אליאס:

אותו סדר עדיפויות .רחוב המחתרת .אני לא בטוח שזה בדיוק הרחוב שדוקא
אותו צריך לשפץ.

אבי הררי:

לצערי אינך מכיר את הישוב ,תלך לראות את רחוב המחתרת ...צריך דחוף לשפץ.

יפה עובדיה:

זה בדיוק הענין .פעם אמרתם שרחוב הסתדרות הכי דחוף.

אבי הררי:

לוקחים את כל הישוב .מטפלים מה שדחוף .ההסתדרות .המחתרת.
יכולים לעשות שיפוץ ב 10 -רחובות ,במקביל .יש בעיות בשוטף .יש צורך באישור
תב"ר ,אישור משרד התחבורה .יושבים .היועצים ,המהנדסת ,התושבים .אי
אפשר להגיד שזה חשוב וזה לא חשוב.

אני מבקש להסביר ,את ההיפוך מ"קרנות הרשות" ל"הכנסות הבעלים" .כל
אשר שמע:
תב"ר מתחיל מ"קרנות הרשות" ואח"כ משנים את מקורות המימון ,ל"אגרות
והיטלים" אחרי שמתחילים לגבות.
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה :בעד  :אבי הררי ,עמרי פלד ,עו"ד יול ברדוש ,זיו קמינו ,עוז כהן ,דרור ריבובסקי ,לימור
גיל-שני.
נגד :לימור פליידרמן ,ערן אטיאס ,גדעון לירון ,יפה עובדיה.
.3

אישור תקציב פיתוח לשנים 2016 - 2014

אשר שמע :תקציב פיתוח לשנים  2016 – 2014ע"ס  146,695.0אש"ח.
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חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח לשנת  2016 – 2014הכולל פירוט מלא
של כל התברים הפעילים לתאריך  1בינואר  2014וכן את רשימת התברים הצפויים
להתאשר במהלך השנים  2016 – 2014כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל תבר.
כל אחד מהתברים המפורטים בתוכנית הרב שנתית שעדיין לא אושרו ע"י ההנהלה
ומליאת המועצה יובאו לאישור ההנהלה ומליאת המועצה לפני תחילת הביצוע כולל
מקורות מימון.
לפני שאבקש את אישור מליאת המועצה אני רוצה להודות לחברי המועצה על שיתוף הפעולה ועל
הזמן שהקדשתם  ,האוירה בדיונים הייתה נעימה ומקצועית.
אבקש לאשר את תקציב הפיתוח לשנים .2016 – 2014
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה :בעד  :אבי הררי ,עמרי פלד ,עו"ד יול ברדוש ,זיו קמינו ,עוז כהן ,דרור ריבובסקי ,לימור
גיל-שני.
נגד :לימור פליידרמן ,ערן אטיאס ,גדעון לירון ,יפה עובדיה.

אבי הררי
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה
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