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.1דודו עמר _   -השבעה

אני ,דודו עמר ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.
הצעת החלטה

לאשר את ההשבעה של דודו עמר .

הצבעה   פה  אחד.
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     .2אישור מזכר הסכמת ויצו הדסים
אבי הררי

ויצו הדסים – תלמידי אבן-יהודה למדו מאז שנת ה.70  -
אני נולדתי באבן-יהודה  ,ילדי ונכדיי למדו בהדסים.

כשנבחרתי לראשות ,המועצה הדגל שלי היה למען הקהילה אין אופוזיציה הכל
למען הישוב.
מכיר בעיות קודמות שניהלו מלחמות בהדסים.
נושא החינוך – נושא מרכזי – חברי המועצה שותפים בכל התהליכים ,לקחנו
משימה להרים את מערכת החינוך ,התחלנו ביסודי ,קיבלנו תשתיות חסרות לילדי
היסודי – הקמנו בי"ס ראשונים.
הקמנו  9גנים .אני איש של עבודה ,אבן יהודה מדד   ,9גביה מארנונה  .97%
התחלנו בכל החזיתות ,תשתיות והעיקר חינוך.
השקענו חשיבה בתוכנית אב לחינוך ,שיתפנו את הציבור  .כל מי שרצה היה
שותף.
הגענו למסקנה שאבן-יהודה זקוקה לחלוקת כיתות  שונה  .8-4  -
  3גנים ברחוב השרון ,התחלנו בתכנון שני גנים באזור שכונת מכבי
סיימנו בניית  
מטע זיתים,
אנחנו צריכים לתכנן בי"ס רביעי ,אין קרקע  זמינה.
אנחנו נמשיך לתת לילדים שלנו את הטוב ביותר.

נלך בכיוון שנבחר כל זמן שאני ראש המועצה אלך בדרך שאנחנו מאמינים ,חינוך
טוב ביותר לילדינו.
היה ביקור של סמנכ"ל משרד החינוך באבן-יהודה התפעל מהבניה המרהיבה,
הרבה לא האמינו שהמבנה כבר יבנה ,פתחנו  2גני ילדים של חינוך מיוחד ועשינו
זאת.
בנינו  3גנים חדשים ברחוב השרון.
זה שינוי היסטורי באבן-יהודה – תפקידי לראות מה טוב לנו.
תוכנית המתאר ארוכת טווח ל 3 -עשורים. .
אי אפשר לעשות "טלאים"

 -   3אין לי אינטרס אישי ,מייצג את האנשים שבחרו בי וגם אלו שלא.
תוכנית מתאר מדברת על תכנון אורבני אמיתי לטובת צרכי הציבור.
אין קרקע לבית תרבות  ,קנטרי קלאב – לכל ישוב מסבבנו יש  .אנשים משלמים
ארנונה כמו שצריך ,נתכנן מדרחוב.
בתכנית בנייה ה.צ – 374 .שטח של  20דונם   שנמצא בהליך איחוד וחלוקה,
השטח מסומן אך אי אפשר להתחיל בו תהליך בניה  .גודל השטח לא יספיק
לבניית בי"ס על כל צרכיו.
תכנית ה.צ 250 .א' – מתחם קטן – בניה  3קומות ,יש הרבה התניות לשימוש
בקרקע ,יקח  7שנים אם בכלל.
מה נעשה – כולם אומרים תבנה בי"ס  צריך לעשות.
אני רוצה בי"ס שלנו  .אני מכיר את היתרונות ואת החסרונות וכן את הפוטנציאל.
המועצה תפעל בשני שלבים –
חתימה על מסמך עקרונות עם ויצו – לא היה כמותו עד היום.
אין לנו שליטה  אבסולוטית זה לא שלך אבל י ש לנו אחיזה.
התייחסנו לתחום הניהול הכספי ,הפדגוגי והשיפוץ.
צריך לבנות אמון משותף בשני הצדדים.

ההסכם יתן מענה מיידי למצוקה שיש לנו בהדסים.
למועצה תהיה שליטה ובקרה .אנחנו משלמים כל שנה לטובת פדגוגיה ,אך לא
משלמים לשיפוץ .כל ההעברות הכספיות – ניתן לתחום הפדגוגיה ומופנים ישירות
לתלמיד.
במקביל בלי קשר להסכם העקרונות ,המועצה תפעל להקמת בי"ס על יסודי
לתלמידי אבן-יהודה ,תהליך שדורש תהליכים מורכבים  :תהליך שיקחו    5 – 7
שנים.
 אישור הקרקע אישור משרד החינוך – סמנכ"ל משרד החינוך הבטיח לכנס וועדה עליונה בנובמבר –ל – 8/4אם נקבל  – 8-4כבר היום מתכננים בשלב השלישי של שיפוץ בכר ,בית אבי
והראשונים – יהיה אפשרי לבניה.
ישאר צורך למבני תיכון – עלות של למעלה מ 70  -מליון   .₪שומרים על ניהול
התקציב כדי להשאר ברשימת המועצות האיתנות וחשוב לשמור על מצב זה.
מי מילדנו שיתחיל כיתות ז' יסיימו י"ב בהדסים.
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אין לנו אפשרות לתת להם להישאר במצב הנוכחי.
חובה לשפר את תנאי הלימודים.
ויצו שלטו ולא עשו כלום  ,היום אנחנו שותפים ותהיה לנו שליטה.
ויצו לא היו מוכנים לפתוח את הספרים לפני שנתיים ,ככה התנהלנו כל השנים.
לפני  10שנים היה ניסיון דומה לחתום הסכם עם ויצו ,חברי המועצה לא אישרו
והמצב של ויצו הוקפא עד היום.
הסכם עקרונות מדבר ב –  3נושאים עיקריים.
ביה"ס שייך לויצו.

כל שלבי הקליטה נשארו אותו הדבר.
סעיף  5בהסכם
 ניהול פדגוגי פיקוח כספי שיפוץהצעת החלטה

לאשר את מזכר הסכמת ויצו הדסים

הצבעה   פה  אחד
עוז כהן לא השתתף בהצבעה
אלי גטר
     מזכיר המועצה

אבי הררי
      ראש המועצה

