פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 41/41
מיום  82לדצמבר 8002
נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
דויד וודיס – חבר המועצה
סער קימל – חבר המועצה
פרידה דרוק – חברת המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
עו"ד מורן מן – חבר המועצה
אבי הררי – חבר המועצה
משתתפים :עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אשר שמע – גזבר המועצה
ז'ן זהראנו – מהנדס המועצה
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה
על סדר היום :אישור תקציב רגיל לשנת 8040
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב מבעוד מועד .הנהלת המועצה בישיבתה כועדת
כספים דנה בהצעת התקציב בישיבה שהתקיימה ביום ג' ה 22 -בדצמבר  2002ואישרה את התקציב.
פרוטוקול ההנהלה הובא לידיעת כל חברי המועצה .מבקש לאשר את התקציב.
קרן כצמן :בעבר לפני דיון בתקציב הרגיל קיבלנו את המאזנים של המתנ"ס ושל המועצה הדתית .הפעם
לא קיבלנו.
אשר שמע :היה מספיק זמן לחברי המועצה לבקש הבהרות בנושא התקציב .מדוע לא העלית את הבקשה
בישיבת ההנהלה .לציין כי השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית היא על פי החלטת הממשלה.
אבי אייזנמן :לגבי תקציב המתנ"ס :תקציב  2002אושר ע"י משרד הפנים והועבר למועצה בחודש מאי
 .2002תקציב  2002טרם הוגש.
קרן כצמן :אני מבקשת להתייחס לתקציב החינוך .יש הקטנה בתקציב החינוך משנת  2002ל.2000 -
עמוס עזאני :תקציב החינוך עונה על כל הצרכים של מערכת החינוך .כל דרישות הנהלת בי"ס "בכר",
מנהל מחלקת החינוך נענו .בי"ס "בכר" קיבל שווה כסף מליון  ₪ממשרד החינוך בשל כניסת בי"ס
"בכר" לתוכנית "אופק חדש".

סער קימל :אני מבקש להתייחס להעסקת דובר המועצה .כפי שציינתי בישיבת ההנהלה הדובר בעל
הרשעה פלילית ואסור לנו להעסיק אותו.
עמוס עזאני :התייעצתי בזמנו עם משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ונמסר לי כי אין כל מניעה .תפקיד
הדובר חשוב ונחוץ.
דויד וודיס :סגנון הדיבור של סער לא מקובל עלי.
אבי אייזנמן :אני רוצה לחזור על דברים שאמרתי בישיבת ההנהלה.
אני מתנגד למינויו של סגן בשכר .אבקש להדגיש כי התנגדותי היא לכל מינוי של סגן בשכר במועצת אבן
יהודה ולא התנגדות למינויו של אדם ספציפי כלשהוא .התנגדותי נובעת מהטעמים הבאים:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

עלותו של סגן בשכר במשרה מלאה כפי שמופיעה בחוברת התקציב היא כ 000-אלף
ש"ח .ראש המועצה עידכן אותנו כעת כי הכוונה היא למנות סגן בשכר בשני שליש
משרה ,כלומר עלות של כ 000,000-ש"ח ,עלות גבוהה ומשמעותית לכל הדעות .נכונה
הטענה שעל פי החוק מותר לאבן יהודה בגודלה הנוכחי (מעבר ל 00,000-תושבים)
למנות סגן בשכר אבל חשוב להבין כי המדינה ומשרד הפנים אינן משתתפות בשכר זה
וכולו מגיע מתשלומי המיסים של כל תושבי אבן יהודה.
במהלך מערכת הבחירות תקפה סיעתנו את אפשרות מינויו של סגן בשכר ,והודיעה
שלא תמנה סגן בשכר ,מכיוון שחשבנו כולנו כי אין זה נכון לעשות זאת וכי מינוי כזה
לא יהיה אלא אתנן הבא לגייס אצבעות לתמיכה .במהלך השנה שעברה מאז הבחירות
לא השתנה כלום בנושא זה ולכן אינני יכול לתמוך במהלך כזה היום.
אני מסכים לחלוטין שראש המועצה זקוק לאנשים אשר יעזרו לו בביצוע המשימות
הרבות המונחות לפניו .מהבנה זו אני עובד עם ראש המועצה כבר שש שנים ועוזר לו
בכל נושא בו התבקשתי לעזור ,כמובן כל זאת ללא שכר .אני יודע שאנשים נוספים
מחברי המועצה הזו מוכנים לקחת על עצמם ללא שכר תחומי אחריות ולעזור בקידומה
של מועצת אבן יהודה.
נטענת הטענה כי משימתו החשובה ביותר של הסגן בשכר שימונה תהיה שיפור הנקיון
והחזות .צר לי אבל מה שחסר למועצת אבן יהודה זה לא מנהל נוסף אלא אנשים
עובדים נוספים .בשכר המתוקצב לסגן בשכר ניתן לרכוש את שירותיהם של כ 6-אנשי
ניקיון נוספים ואת שירותיו של מנהל העבודה שלהם במשרות מלאות (דרך אגב שיטה
זו אינה חדשה לאבן יהודה ונהוגה זה מכבר בנושאי הגינון והגביה עם תוצאות
מצוינות) .אין לי ספק כי רכישת שירותיהם של עובדים נוספים אלו תביא למצב בו
נפתור אחת ולתמיד את בעיית הניקיון במושבה.
אני לפחות לא ראיתי תוכנית ארגונית כלשהי לשינוי המוצע .צריך להבין כי הכנסתו
של סגן ראש מועצה בשכר למשוואה הארגונית הכוללת את ראש המועצה ,מזכיר
המועצה וגזבר המועצה אינה פשוטה כלל ועיקר .הכנסתו של גורם נוסף כזה למשוואה
ללא עבודת הכנה נכונה יכולה לגרום יותר נזק מאשר תועלת .לפני החלטה על השקעה
מסיבית כל כך בשכרו של סגן בשכר הייתי מצפה לראות תוכנית ארגונית ותוכנית
אופרטיבית אשר תשכנע בצורך בהשקעה זו.

ו .אני לפחות לא ראיתי תוכנית אופרטיבית אשר מפרטת את הדרך בה מינויו של סגן
בשכר ישפר את המצב הקיים היום במועצת אבן יהודה .האם כל מה שנדרש כדי לשפר
את המצב באבן יהודה זה סגן בשכר? אני שואל זאת מכיוון שלא ראיתי כמעט כל
השקעה נוספת בחזות .האם הסגן בשכר לא יזדקק לעובדים נוספים? האם הסגן בשכר
לא יזדקק לאמצעים נוספים? לא ראיתי את תקצובם של אלו.
ובעניין דובר ראש המועצה אני חושב שאין להמשיך את העסקתו של דובר המועצה הנוכחי.
בהסתכלות של שנה אחורה הדובר נכשל בתפקידו .לא זכינו לתוספת פרסומים חיוביים ,ההיפך הוא
הנכון .בנוסף רק בשבועות האחרונים הוציא הדובר דיווחים לא מדויקים אשר מגחכים אותנו כמו
הדיווח הלא מדויק על הטקס לקריאת אולם הספורט על שם רלף קליין או הפרסום שבניית בית
הספר תיעשה ע"י החברה למשק וכלכלה ,דבר שהוא בניגוד להחלטות מפורשות של המועצה ושל
ועדת מכרזים וכאשר במקביל פירסמה המועצה מכרז פתוח לבניית בית הספר.
הצעתי היא לאשר את תקציב המועצה ולא לאשר את הסכומים המיועדים לסגן ולדובר .לחלק את
הסכומים בסעיפי התקציב השונים תוך הנחייה לגזבר המועצה כי התקציבים של הסגן והדובר
ישוחררו עפ"י חודשים אם בעתיד לאחר יעוץ ארגוני נגיע למסקנה כי סגן ודובר נחוצים אזי יש לנו
תקציב מאושר.
דודו עמר :יש טעם לפגם שתקציב המועצה לא מועבר מס' חודשים לפני על מנת שנוכל להמליץ
ולקבל את ההחלטות הנכונות.
עמוס עזאני :חברי המועצה הנוגעים בתקציבים קיימו דיונים עם גזבר המועצה מספר פעמים.
הנושאים לובנו .כמו כן ,התקציב נשלח לחברי המועצה לפני כשבועיים.
דודו עמר :ליבי כבד וזאת משום שבישיבת ההנהלה הצבעתי בעד מינוי סגן בשכר לאחר שקיבלתי
את ההסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת בדרך אחרת ובין סיעת מחל אני מתנגד לתקציב .אני בעד
לאשר את התקציב ונושא מינוי סגן בשכר יובא לדיון בנפרד.
עו"ד נחמיה יעקב :בעבר כיהנו סגני ראש מועצה בשכר .יש הסכמה שיש מצוקה של כ"א וכי יש
לשפר את תפקוד מחלקת המשק .ראש המועצה מבקש לאשר .אסור לנו להתנגד .מינוי סגן יסייע
לתפקוד מחלקת המשק ויהיה לרווחת אבן-יהודה.
סער קימל :בתקופת הבחירות כל הסיעות שיבחו את תפקודו של רביד מנהל מחלקת המשק .מה קרה
מאז?
אבי הררי לא תרם דבר לעבודות המועצה מאז הבחירות.
פרידה דרוק :כיו"ר ועדת חזות אני מקבלת פניות בנושא החזות .כולם מסכימים בחשיבות מחלקות
המשק והחזות .על כן אני תומכת במינוי סגן בשכר.

דויד וודיס :התקציב טוב לאבן-יהודה .אני מסכים שיש בעיה של חזות המושבה ושהמנגנון צריך
להתחזק בתחום זה.
העומס על ראש המועצה ומזכיר המועצה הוא גדול .אני דוחה בכל תוקף את כל הפרסומים כי מינוי
סגן בשכר הוא פשע.
קיבלתי שיתוף פעולה מלא מראש המועצה במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת רווחה .אני הייתי בעד
התקציב עד לקבלת ההסכם הקואליציוני .עכשיו אני מציע לקבל את הצעתו של אבי אייזנמן.
עמוס עזאני :אני מכהן בתפקיד ראש המועצה כ 6 -שנים .אני עובד בכל מרצי לשיפור איכות החיים
של הישוב .בכל השנים קיים מחסור בכ"א ביחס לכל ישוב אחר במדינת ישראל.
הגענו לאיזון תקציבי קיבלנו הערכה ממשרד הפנים כישוב מצטיין ,וכרשות איתנה .סללנו כבישים
ומדרכות ,בנינו גני ילדים ,שידרגנו את ביה"ס "בכר" ,פירסמנו מכרז לבניית בי"ס חדש ,הקמנו גנים
ציבוריים חדשים ,כמעט מהפכה בישוב .תושבים רבים מבקשים לבנות את ביתם באבן-יהודה.
ניהלתי מספיק מערכות גדולות .אני ומזכיר המועצה עובדים סביב השעון .מינוי סגן בשכר שיתמקד
בחזות המושבה יהיה טוב לישוב .בהצלחתו נרוויח כולנו .יפנה זמן לראש המועצה ולמזכיר להמשיך
למנף את אבן-יהודה.
הצבעת החלטה לאשר את תקציב המועצה
בעד –  6עמוס עזאני ,יאיר אפל ,אבי הררי ,עו"ד מורן מן ,פרידה דרוק ,עו"ד נחמיה יעקב
נגד –  5אבי אייזנמן ,קרן כצמן ,דודו עמר ,דויד וודיס ,סער קימל
תקציב המועצה אושר

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

