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סדר היום:
 .1הצעה לסדר – סער קימל
הצעה :מליאת המועצה המקומית מחליטה להפקיע את הטיפול בבינוי מוסדות חינוך (בית הספר היסודי
השני וגני הילדים) מראש המועצה ,מר .עמוס עזאני ,ולהעביר את הטיפול לצוות חירום שיכלול נציג אחד
מכל אחת מסיעות המועצה ,גזבר המועצה ,מזכיר המועצה ,מהנדס המועצה ומנהל מחלקת חינוך.
רקע ודברי הסבר :לקראת שנת הלימודים הבאה יצטרפו מאות ילדים לגני הילדים ולבית הספר "בכר".
כולנו מקדמים בברכה את הצטרפותם של רבים למערכת החינוך במושבה .יחד עם זאת ,ברור כשמש
שבית הספר "בכר" אינו מסוגל לקלוט כמות זו של תלמידים נוספים וכי מערכת גני הילדים תיאלץ לסרב
לקלוט מאות ילדים בשל מחסור בגני הילדים.
מציאות זו ידועה לראש המועצה עמוס עזאני מזה שנים ,אולם ,אף על פי כן כמעט ולא נעשה דבר על מנת
לקלוט את המצטרפים החדשים למערכת החינוך זולת הבטחות סרק ומינוי ועדות לדיונים עקרים ללא
הרף.
ראש המועצה הבטיח במערכת הבחירות האחרונה לבוחריו כי בחודש ספטמבר  2112ייפתח בית ספר
יסודי נוסף .אנו כעת לקראת סוף חודש מרץ  ,2111טרם הונחה אבן פינה לבית הספר .ראש המועצה
אינו מתרגש ונראה כי אינו מבין את גודל הקטסטרופה הקרבה .על רקע כישלונו המהדהד של ראש
המועצה בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה ,מוצע להפקיע לאלתר את הטיפול בבינוי מוסדות
החינוך מידי ראש המועצה ולהעבירו לצוות חירום שיורכב מחברי מועצה ועובדי מועצה בכירים.
אירועי השנים האחרונות לימדו את תושבי אבן יהודה שכל פרויקט המטופל ע"י ראש המועצה "נקבר"
בעבודת מטה מייגעת ,בעוד שפרויקטים שהופקדו בידי חברי המועצה הוקמו בהצלחה (לדוגמא :אולם
הספורט).
חובת חברי המועצה לנהוג באחריות כלפיי תלמידי המושבה וכלפיי מאות המשפחות הצעירות המצטרפות
בימים אלה למשפחת אבן יהודה ,להניח לשיקולים פוליטיים ולהרחיק את ראש המועצה מכל מגע עם
בינוי מוסדות החינוך הנדרשים.
אבי הררי :ראש המועצה מתוקף תפקידו אחראי על כל פעולות המועצה ויו"ר הוועדה לתכנון ובנייה
בישוב .על כן אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.
הצעת החלטה :להוריד את ההצעה שהוגשה ע"י סער קימל מסדר היום.
הצבעה :בעד 2
נגד  – 1סער קימל
עו"ד נחמיה יעקב מצטרף לישיבה

 .3הודעה אישית – אבי אייזנמן
ראש המועצה וחברי המועצה.
עם סיום קריאתם של דברים אלו אפקיד בידי ראש המועצה את מכתב ההתפטרות שלי מהמועצה.
לפני כשבע שנים החלטתי להיות ממקימיה של רשימת בדרך אחרת מתוך כוונה להצטרף להנהגת המועצה
המקומית באבן יהודה .עשיתי זאת מסיבה אחת ויחידה ,אבן יהודה חשובה לי .כאן בנינו אשתי ואני את
ביתנו ,פה אנחנו גידלנו ומגדלים את חמשת ילדינו ופה אנחנו רואים את עתידנו.
ידעתי שלא יהיה קל לאדם כמוני שהיה כל ימיו במערכת העסקית לפעול במערכת הפוליטית ובמערכת
הציבורית .ואמנם למרות כל הקשיים שהיו אני מסתכל בסיפוק וגאווה על כשש וחצי השנים בהם כיהנתי
כמ"מ ראש המועצה וכחבר מועצה .בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר מספר נושאים בהם טיפלתי ואותם
ביצעתי לטובת תושבי אבן יהודה ,ותסלחו לי על חוסר הצניעות:
 .1לפני כ 1-שנים הובלתי יחד עם אשר שמע עבודה של כשנה אשר תוצאותיה הביאו
לשינוי במערכת המחשוב של המועצה באופן אשר חסך ועדיין חוסך למועצה מידי שנה
כחצי מיליון שקל ונתן למועצה מערכת מחשוב שעונה טוב יותר על הצרכים.
 .2לפני  1שנים היו בספריה מחשבים מיושנים ללא רשת תקשורת מקומית בין המחשבים.
במו ידי התקנתי את רשת המחשבים ,פרסתי את כבלי התקשורת והתקנתי תוכנה חדשה
אשר משרתים את תושבי אבן יהודה באמונה עד היום.
 .3נראה לי שלא צריך להרחיב את הדיבור על השינוי הדרמטי שעבר על המתנ"ס .כיושב
ראש המתנ"ס הובלתי את המתנ"ס מהיותו מתנ"ס גרעוני שלא משלם משכורות לעובדיו
ותשלומים לספקיו ובקושי מספק שרותים לקהילה למתנ"ס שהוא מרכזי בחיי הישוב.
הפעילות במתנ"ס גדלה פי שלוש בתקופה זו .מאפס פעילות נוער וללא מד"צים הגענו
לפעילות של עשרות מד"צים ולפעילות נוער עניפה .ממתנ"ס שלא יכל לעזור לחלשים
שבנו ונתן הנחות בהיקף של  31אלף שקל בלבד הגענו השנה להנחות של  211אלף
שקל .הפכנו למתנ"ס מוביל בארץ אשר משמש דוגמא לניהול ופעילות נכונה של מתנ"ס.
בית הספר למחול שלנו משמש דגם לבתי ספר למחול בארץ ובשנה שעברה אף זכינו
במקום הראשון בתחרות ריקוד ארצית.
 .4לקחתי על עצמי את ההובלה והטיפול השוטף בהקמת אולם הספורט ומתחם מגרשי
הספורט שלידו .במשך שנתיים של עבודה רצופה ויומיומית דחפתי את הפרויקט אשר
היה תקוע לאורך שנים רבות והבאתי אותו לסיומו .המתחם כולו הוקם בסטנדרט גבוה
ואנחנו מקיימים היום במתחם מערך תחזוקה וניהול איכותי אשר תפקידו לשמור על
הסטנדרט הגבוה של המקום.
 .5בשעת משבר עם בית הספר ויצו הדסים לקחתי על עצמי לפני כתשעה חודשים את
הטיפול בנושא ובמשך זמן זה הצלחתי להביא להשגים משמעותיים אשר ילדנו הלומדים
בהדסים נהנים מהם כל יום וביניהם :הגעה להסכמה בקשר לחשבונות כספיים של כמה
שנים אחורה אשר התנהלו עליהם ויכוחים אין סוף וכל זאת תוך חיסכון כספי של כמאה
אלף שקל למועצה .הכנת מבנה חדש לשכבת כיתות ז' תוך חודשיים .הגדלה משמעותית
של מספר השעות הנלמדות בבית הספר וביחוד בחטיבת הביניים – מטענה על ילדים
החוזרים מוקדם אחרי  4שעות לימוד עברנו לטענות על עודף שעות לימוד .שיפוץ נרחב
של כיתות בית הספר תוך רכישה מסיבית של ציוד לימוד חדש .יצירת שיתוף פעולה
מלא עם הנהגת ההורים והולכה משותפת של התקנת מצלמות אבטחה לשיפור הבטחון

בבית הספר ומהלך של הצטיידות ב 11-מחשבים חדשים (המחשבים החדשים ביותר

בבית הספר כיום הם מלפני  11שנים ויותר) .שיתוף פעולה פדגוגי שקוף לחלוטין בין
מחלקת החינוך באבן יהודה ובית הספר .הטמעת מערכת למעקב אחרי הצלחה בבגרות
תוך הפעלת הזדמנויות שניה ושלישית .זו הזדמנות טובה לשתף אתכם בנתונים
שהתקבלו ממשרד החינוך בחודש האחרון ומראים כי מהלך זה אשר יושם בחלקו כבר
לגבי בוגרי י"ב של שנת תשס"ט (השנה שעברה) הביא תוך פרק זמן קצר לתוספת של
( 11%מ 15%-ל )15%-במספר הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי אבן יהודה
שלומדים בהדסים .אני בטוח שאם נמשיך לעבוד בדרך בה אנחנו עובדים היום יהיה לנו
תוך שנתיים עד שלוש בית ספר אשר אחוז הזכאים בו מבין תלמידי אבן יהודה יהיה בין
 15%ל( 21%-בחלק העליון של ההשגים בישראל כפי שאמנם מגיע לישוב כמו אבן
יהודה).
למותר לציין שאת כל הדברים האלו ועוד פעילויות רבות אחרות עשיתי במשך ימים ושעות ארוכים ללא
קבלת שכר ותמורה כלכלית אחרת כלשהי .נהפוך הוא ,חשבונות הטלפון והדלק שלי יודעים לספר על
הוצאות לא קטנות.
לא תמיד הכל היה קל ושמח .נדרשתי לעשות החלטות לא קלות אשר לא תמיד היו פופולריות.
בזמן הכהונה הראשונה שלי במועצה נזרק בקבוק תבערה על ביתי והצית את מכוניתי.
אבל דבר קשה הרבה יותר מבחינתי התרחש בתקופת הבחירות .לא האמנתי שיכולה להיות כזו כמות של
רשע .אנשים ,רובם אנונימיים אבל חלקם גם לא ,לא היססו לגרור את משפחתי לתוך הביצה .מטענות
הקשורות בטקס יום השואה נגד אבי ניצול השואה ועד טענות כנגד אישתי שרית על אשר העזה גם היא
להיות מתנדבת ולעשות רבות למען אבן יהודה ללא קבלת תמורה כלשהי .במאמר מוסגר אגיד שגם היום,
יותר משנה אחרי סיום הבחירות אשר בהן תקפו את אשתי על עשייתה למען אבן יהודה ,לכאורה על
חשבונם של אחרים אשר רוצים גם הם את ההזדמנות לעשות ,לא ראיתי ולו אחד מאותם פיות גדולים
מגיע לעשות משהו למען היישוב ,האומנות שבו ו/או חיי התרבות שלו .הופתעתי לראות שאנשים
ממהרים להתחבר לרוע ואפילו רוצים ורצים להאמין לסיפורי הרכילות המרושעים חסרי הבסיס .היה חבל
לי מאוד שזו התודה אותה אני מקבל מתושבי אבן יהודה אבל החלטתי לא להכנע ולהמשיך לעשות למען
אבן יהודה .דרך אגב ,צחקתי לעצמי במרירות לשמע מחיאות הכפיים חוצות הסיעות אשר השמיעו לפני
מספר שבועות חברי המועצה ותומכיהם בקהל לשמע נאומה של פרידה אשר גינה תופעה זו לאחר שגם
היא סבלה ממנה לזמן קצר .אם כולם מחאו כפיים אז מי יזם והמציא והפיץ את כל הסיפורים עלי ועל
משפחתי? לא הצטרפתי אז למחיאות כפיים צבועות אלו ואשאיר את השאלה בקשר לאנשים שמאחורי
הרוע כשאלה פתוחה.
עוד  41שעות אפסיק להיות חבר מועצה .חשוב לי לציין כי התפטרותי מחברות במועצה אין משמעותה
עזיבת העשייה בהתנדבות למען הציבור.
בעוד התפטרותי מהמועצה תאפשר לראש המועצה וראש סיעת בדרך אחרת להמשיך ולהנהיג את
המועצה ואת הסיעה על פי הדרך בה הוא בחר ,הרי אני אמשיך לתרום על פי דרכי במתנ"ס ובבית הספר
הדסים .בהתאם לסיכום עם ראש המועצה אמשיך להוביל את מתנ"ס אבן יהודה כיו"ר ההנהלה הציבורית
של המתנ"ס ואמשיך להיות האחראי לבית הספר הדסים מטעם אבן יהודה תוך שיתוף פעולה עם מנהל
מחלקת החינוך וראש המועצה .אמשיך כמובן לעשות זאת כל זמן שיתאפשר לי להמשיך לעשות את
עבודתי בנושאים אלו באותו אופן ובאותם תנאים כפי שעשיתי זאת עד היום.

אני מאחל לראש המועצה ולחברי המועצה הצלחה בתפקידיכם השונים במועצה ומודה לכולכם על
העבודה המשותפת בשנים האחרונות.
עמוס עזאני – אבי אייזנמן תרם רבות לישוב .כל הפעולות שנעשו ע"י אבי היו בתיאום מלא איתי
ובתמיכת המועצה .אבי השקיע גם ממרצו וגם מכספו .אבי הוא איש של עשייה.
ביקשתי מאבי להמשיך להוביל את המתנ"ס .כמו כן להמשיך לטפל בכל הנושאים הקשורים להדסים.
אני מצר על כך שאבי עוזב אך מכבד את רצונו.
חברי המועצה הצטרפו לדברי ראש המועצה תוך ציון שיתוף הפעולה ותרומתו של אבי אייזנמן לעבודת
המועצה ולהתפתחות המושבה.

 .2אישור תב"ר מס'  1111ע"ס  - ₪ 311,111מיכלי מחזור
מקורות מימון :איכות הסביבה ₪ 111,444
קרן פיתוח היטל השבחה ₪ 11,333
אבי הררי :המועצה קיבלה מימון ע"ס  ₪ 111,444מאיכות הסביבה להצבת מיכלי מחזור.
הצעת החלטה לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
 .4עדכון תב"ר מס'  – 1121בניית  3גנ"י
תקבולים:
סעיף
מכירת רכוש – מגרשים
השתת .משרד החינוך

תקציב מאושר
₪ 3,311,111
----₪ 3,311,111

תקציב מעודכן
₪ 2,155,231
₪ 114,112
₪ 3,311,111

תשלומים:
סעיף
עבודות קבלניות

תקציב מאושר
₪ 3,125,111
₪ 245,111
₪ 3,311,111

תקציב מעודכן
₪ 3,125,111
₪ 245,111
₪ 3,311,111

אשר שמע :מדובר בעדכון בתב"ר.
הצעת החלטה :לאשר את העדכון
הצבעה פה אחד
 .5תב"ר מס'  – 1111שיפוץ גנים ציבוריים
תקבולים
קרן פיתוח – היטל השבחה

₪ 511,111

תשלומים
עבודות קבלניות

₪ 511,111

אשר שמע :בראשית כל שנה מקציבים סכום לשיפוץ גנים קיימים
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד
.1תב"ר מס'  – 1111פינוי פסולת בניין ואחר בשטח שיפוט אבן-יהודה
תקבולים
קרן פיתוח – היטל השבחה
תשלומים:
עבודות קבלניות

₪ 211,111
₪ 211,111

אשר שמע :הסכום המיועד הוא עבור פינוי פסולת בשטח הישוב.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד
 .1אישור דו"ח רבעוני ינואר-ספטמבר 3222
אשר שמע :הגירעון לראשית השנה מסתכם בסך  4.2מליון .₪
הגירעון התקציבי ל 31 -בספטמבר  2112מסתכם בסך  111.1אש"ח.
סה"כ ההכנסות ל 31 -בספטמבר  31.4 2112מליון .₪

סה"כ ההוצאות ל 31 -בספטמבר  31.1 2112מליון .₪
הרבעון השלישי בצד ההכנסות חסר מאחר והגביה הדו-חודשית מארנונה ,מים ,אגרת ביוב ואגרת שמירה
מתבצעת בחודשים זוגיים.
המועצה תקצבה בשנת  2112את נושא המים והביוב בצד ההכנסות וההוצאות ל 1 -חודשים עפ"י
ההנחיות מאחר ועפ"י הצפי הייתה אמורה חב' "מעיינות השרון" בע"מ לקבל אחריות על נושא המים
והביוב לא יאוחר מסוף יוני  .2112בפועל קיבלה החברה אחריות ב 1 -בפברואר .2111
העודף בתב"רים הפעילים מסתכם בסך  11.4מליון .₪
יתרת קרן הפיתוח נכון לתאריך הדו"ח  13.2מליון .₪
הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח ל 31 -בספטמבר .2112
הצבעה פה אחד
 .1אישור דו"ח רבעוני ינואר-דצמבר 3222
אשר שמע :הדו"ח הועבר לעיונכם ,הדו"ח אינו סופי ויתכנו בו שינויים בעיקר בצד ההוצאות ובהפרשות,
הדו"ח הסופי לתאריך  31בדצמבר  2112יועבר לעיונכם לאחר ביקורת רואי החשבון מטעם משרד
הפנים.
הגירעון לראשית השנה מסתכם בסך  4.2מליון .₪
העודף התקציבי ל 31 -בדצמבר  2112מסתכם בסך  312.1אש"ח
סה"כ ההכנסות ל 31 -בדצמבר  52.2 2112מליון ₪
סה"כ ההוצאות ל 31 -בדצמבר  52.1 2112מליון .₪
המועצה תקצבה בשנת  2112את נושא המים והביוב בצד ההכנסות וההוצאות ל 1 -חודשים עפ"י
ההנחיות מאחר ועפ"י הצפי הייתה אמורה חב' "מעיינות השרון" בע"מ לקבל אחריות על נושא המים
והביוב לא יאוחר מסוף יוני  .2112בפועל קיבלה החברה אחריות ב 1 -בפברואר .2111
העודף בחברים הפעילים מסתכם בסך  12.5מליון ₪
יתרת קרן הפיתוח נכון לתאריך הדו"ח  21.2מליון ₪
הצעת החלטה :לאשר את הדו"ח ל 31 -בדצמבר 2111
הצבעה פה אחד

 .2הצגת תקציב המתנ"ס לשנת  3212והדו"חות הכספיים של המתנ"ס נכון ליום  21לדצמבר
3222
אבי אייזנמן :תקציב המתנ"ס והדו"חות הכספיים הועברו לעיונכם להתייחסות.
עו"ד נחמיה יעקב :למתנ"ס יש עודף תקציבי ע"ס  .₪ 111,111מה הייעוד של הכספים?
אבי אייזנמן :הכספים יועדו לטובת פעילויות שיוחלטו ע"י הנהלת המתנ"ס .צריך לציין כי קיימות פעולות
שאין להן כיסוי תקציבי ע"י המשתתפים כמו פעולות הנוער ,מועדוני קשישים וכו'.
אבי הררי :המועצה החליטה בזמנו להעביר סך של  ₪ 111,111לכיסוי גרעון עד כה העבירה המועצה כ-
₪ 111,111
מאחר ולמתנ"ס אין חוסר כספי אני מציע שלא לקבל החלטה בעניין העברת הכספים הנותרים כ-
 ₪ 111,111עד לקבלת דווח כספי לשנת  2112ואז ניתן יהיה לקבל החלטה נכונה.
אבי אייזנמן :אבקש לדייק בנתונים .בסוף שנת  2113היה למתנ"ס גירעון של  .₪ 121,111המועצה
ביצעה הפרשה מלאה של סכום זה בספרי המועצה בשנת  2113המועצה חליטה בזמנו כי כיסוי גירעונות
העבר של המתנ"ס ע"י המועצה ייעשה בשיעורים במקביל לכיסוי הגירעון הכולל של המועצה .עד היום
הועברו  .₪ 511,111בשנה שעברה סוכם כי בתחילת שנת  2111תעביר המועצה למתנ"ס תשלום אחרון
של  ₪ 111,111בגין גירעונות עבר .סכום זה משקף למעשה ויתור של המתנ"ס על סכום של כ-
 ₪ 31,111אשר המתנ"ס סופג אותו תודות להתייעלות בנושא.
לסיכום ,המועצה התחייבה להעביר את הכספים .המתנ"ס יזם תוכניות על בסיס זה אם המועצה תחליט
שלא להעביר את הכספים נצטרך לצמצם פעולות.
יאיר אפל :המועצה צריכה לעמוד בהתחייבויות כלפי המתנ"ס.
עמוס עזאני :מציע לאור אי כוונה לשנות את תקציב המועצה לשנת  .2111מציע שנאשר העברת הכסף
למתנ"ס והתחשבנות בסוף השנה לקראת שנת התקציב הבא.
הצעת החלטה:
א .מאושר העברת סך של  ₪ 111,111למתנ"ס בגין חובות עבר עפ"י החלטה מועצה קודמת .
ב .לאחר הצגת הדוחות הכספיים לשנת  2111יתקיים דיון נוסף.
הצבעה פה אחד
 .12ביטול מינוי דודו עמר כיו"ר ועדה להגנת הסביבה
הצבעה פה אחד

 .11מינוי קרן כצמן לתפקיד יו"ר הועדה להגנת הסביבה
הצבעה פה אחד
 .13הודעת יו"ר סיעת "אופק חדש" על פרישה מהקואליציה.
סער קימל הודיע על פרישת סיעת "אופק חדש" מהקואליציה.
 .12ביטול חברות חבר המועצה סער קימל מתפקידו כחבר הנהלת המועצה
הצבעה פה אחד
 .1/ביטול ועדת תשתיות והנדסה ומכח זה ביטול כל המינויים בה כפי שסוכמו בישיבת המועצה
מס'  1141/מתאריך .31.12.22
הצבעה  11בעד
 1נגד – סער קימל
 .15ביטול מינוי נציג סיעת "אופק חדש" מר יורם אריאלי מתפקיד נציג המועצה באיגוד ערים
לתברואה
סער קי מל :יורם אריאלי תרם רבות למושבה כמו כן הוא בעל יכולות  .ביטול מינויו נובע מטעמים
מקצועיים פוליטיים
הצבעה בעד 2
נגד  1סער קימל
נמנע  1אבי אייזנמן
 .11מינוי מר אבנר ראובני לתפקיד נציג המועצה באיגוד ערים לתברואה
הצבעה בעד 2
נגד  1סער קימל
נמנע  1אבי אייזנמן
 .11מינוי סער קימל לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת
הצבעה פה אחד
 .11דיון חוזר בבקשת משפחת אזולאי ומשפחת צוברי בעניין החלטת ועדת הנצחה
עמוס עזאני :בישיבת המועצה מס'  11/14מיום  4לפברואר  2111החליטה המועצה שלא לאשר הנצחת
תושבים עד לגיבוש קריטריונים ברורים ע"י ועדת ההנצחה אך לאור העובדה כי פניית משפחת אזולאי

ומשפחת צוברי בוצעה כדין במועד ועפ"י קריטריונים קודמים מוצע לאשר זאת כחריג וכל בקשה מעתה
תידון רק עפ"י הקריטריונים החדשים שייקבעו ע"י ועדת ההנצחה ובאישור המועצה.
הצעת החלטה :לאשר הנצחת חנניה אזולאי וצדוק צוברי ,עפ"י המלצת ועדת הנצחה ושמות.
הצבעה פה אחד

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

