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-3סדר היום:
 .0בקשה לתיקון הפרוטוקול
אלי גטר :הפרוטוקול אינו ציטוט כל הנאמר בישיבות המועצה .אני מביא את דברי חברי המועצה כך
שיהיה שיקוף של הישיבה .בדיני המועצות נאמר כי בפרוטוקול יצוינו שמות חברי המועצה הנוכחים
בישיבה ,שאילתות ותשובות ,סדר היום ,הצעות והנמקתן ,החלטות ותוצאות ההצבעה ,ולפי דרישת חבר
המועצה ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם .אין כל אזכור לרישום מפורט של הדברים.
בקשה לתיקון הפרוטוקול – קרן כצמן
קרן כצמן :לדעתנו תקציב החינוך לשנת  3117היה צריך לגדול יותר מ .11% -מה החידוש לקראת
השנה הבאה? יש להגדיל סעיף זה.
תיקון (יש להוסיף) :הגידול בסעיף החינוך מתוך סה"כ הוצאות הרשות הינו רק ( 3%בשנת  3116היה
 14.6%ובשנת  3117הינו  .)16.6%אבן-יהודה עדיין נמצאת ברמה הנמוכה ביותר בהשקעות בחינוך
מבין כל הישובים באזור.
עו"ד נחמיה יעקב :אני מבקש לשאול את קרן על איזה חידושים את מדברת ,כמו כן בכל תוספת תקציב
נוספת בחינוך נכון להצביע על הקטנה בסעיף אחר .האם יש לך הצעות?
(תגובתי לשאלה של נחמיה איננה מופיעה בפרוטוקול):
קרן כצמן:
 .1מדובר בעניין של סדר עדיפויות .יש להציב את החינוך בראש סדר העדיפות היישובי ולקבוע
יעדים ואסטרטגיה ברורה לקידום החינוך .התקציב צריך לשקף החלטות אלו .עד כה ,לא שמעתי
הכרזה ברורה לכך מפיו של ראש המועצה.
 .3במהלך כל הקדנציה ,לא הגדיל ראש המועצה את ההכנסות לקופות המועצה ,בין היתר ,על ידי
הגדלת ארנונה מפיתוח איזור התעשייה ומענקים ממשרדי הממשלה ומקורות מימון חיצוניים .כמו
כן ,לא נעשה די להביא להתייעלות המערכת.
אני מציעה שאת הפרס שקיבלנו ממשרד הפנים על סך  , ₪ 151,111כמו כן תקציב חגיגות  75ע"ס
 ₪ 151,111יועבר לטובת החינוך.
הצעה זו הורדה לאחר שמיעת התנגדותם של שלושה חברי מועצה (ראש המועצה ,אורנה דקל ויאיר אפל)
שטענו שמערכת החינוך אינה זקוקה לתוספת תקציב כעת .יש להוסיף לפרוטוקול את הטעונים כנגד
הצעתי.
הצעת החלטה :לאשר את תיקון הפרוטוקול כפי שהוגש ע"י קרן כצמן.
הצבעה פה אחד.
 .7בקשה לתיקון הפרוטוקול – דויד וודיס
דויד וודיס :למרות שתקציב החינוך גדל אני מצר על כך שהוא הוצג לוועדת החינוך לאחר הכנתו.
כמו כן ,לדעתי יש "לרענן" את הרכב ועדת החינוך .אני תקווה כי הסיכום שהיה בוועדת החינוך אכן

-2ימומש .אני מבקש להעלות מס' השגות לנושא התקציב.
ההמשך צריך להירשם כך:
בצד ההכנסות:
עדיין אין תזוזה ממשית בגיוס כספים ממשרדי ממשלה.
על אף העבודה שנעשתה בנושא פחת בתחום המים לשימוש פרטי עדיין יש בזבוז רב של מים וחשמל
בתחום הציבורי וצריך לפנות לאמצעים טכנולוגיים חדישים בתחום זה.
ההכנסות מארנונה עסקי ורישוי עסקים נמוך מאוד וצריך לקדם את פיתוח איזור התעשייה.
טיפול נכון בנושאים אלה היה מגדיל משאבים פנויים לפעילויות נוספות לטובת התושבים.
בצד ההוצאות:
על אף הגידול תקציב החינוך לא מספק.
עדיין איוש תפקידים במחלקת החינוך מצומצם ביותר וישנם פרויקטים נוספים שאפשר לבצע בבתי
הספר.
עדיין ישנם קשיים מול ויצ"ו/הנהלת הכפר בנושא ההתנהלות הכספית של הכפר מול בי"ס "הדסים".
אני מציע לא להעביר את הכספים הנוספים המופיעים בתקציב ( ₪ 311לילד) מעבר לאגרת החינוך
המחויבת כהקצאה אלא ככספים צבועים למטרות מוגדרות בביה"ס.
אין דיון מסודר על יעדים ופעילות בתחום רווחה/קהילה/חינוך לא-פורמלי.
לא הוקמה וועדת רווחה ובגלל שהפעילות הקהילתית מתחלקת בין מחלקת החינוך לבין המתנ"ס – אשר
לא הציג את תקציבו לקראת דיון זה – אי אפשר להבין את מטרת ההעברות הנכבדות של המועצה
למתנ"ס וכמו כן ,להבין את התמונה הכללית של קידום נושא הקהילה בישוב.
בוועדת ביקורת העלנו את נושא המתנ"ס ,מעמדו המשפטי ויחסי הגומלין עם המועצה בגלל שעל אף
שהוא נחשב ל"זרוע הביצועית של המועצה" פעילותו ותקציבו אינו בא לדיון במועצה ואינו מוסבר
בהצעת התקציב אלא ,נדון בהנהלת המתנ"ס .פנינו ליועצת המשפטית לחוות דעה על מעמד המתנ"ס
(האם הוא חלק מהמועצה או עמותה עצמאית ואם הוא עמותה עצמאית האם תקציבים מהמועצה למתנ"ס
צריכים לעבור ועדת תמיכות ,בוועדת ביקורת היא הבטיחה לחות דעה בנושא בדיון היום אך טרם מסרה.
אם המתנ"ס הינו "הזרוע הביצועית של המועצה" תוכניותיה ותקציבה חייבת להיות מוצגת במסגרת דיוני
התקציב .אם לא הוא צריך להיות מנוהל על ידי הנהלה מייצגת לפי התקנון ולקבל הקצאות מהמועצה
מאושרות על ידי ועדת תמיכות.
בנושא של דיונים שטרם התקיימו .התקיימו רק  5ישיבות מן המניין "מלאות" (מתוך  11הדרושים בחוק)
ב 3116 -בהם התאפשרה הגשת שאילתות והצעות לסדר היום .התקיימו  3ישיבות נוספות שרשומות
כישיבות רגילות אך  1מהם בעצם הייתה המשך דיון של ישיבה קודמת ( 313מערב) וישיבה נוספת
התקיימה עם נושא אחד על סדר היום .בנוסף ,רוב הישיבות לא התקיימו במועד.
אולי בשל כך המועצה טרם אישרה את תכנית האב ,לא נמצא זמן לעדכן את המועצה על נושאי תכנון
ובנייה למרות החלטה קודמת של המועצה ונושא המועצה הדתית – העסקת שני הרבנים – לא טופל על
אף שישנה החלטת בג"ץ שאחד צריך להתפטר.
בסעיף ההצבעה על הצעת ההחלטה -

-4קרן ואני הצבענו נגד סעיף א'
אך הצבענו בעד הסעיפים האחרים.
הצעת החלטה :לאשר את השינויים כפי שהוגשו ע"י דויד וודיס.
הצבעה פה אחד.
.4

 7הצעות לסדר – דויד וודיס

א .מתחילת הקדנציה לא התקיימו מספר ישיבות מן המניין הקבוע בחוק ,אלה שהתקיימו ,לרוב לא
התקיימו במועד המוסכם.
הצעת החלטה:
א .מעכשיו ישיבות המועצה יתקיימו כפי שהוחלט בתחילת הקדנציה .יום ג' ראשון כל חודש .דחיית
ישיבות אלה תתבצע לפי ההנחיות בחוק.
ב .יתקיימו לא פחות מ 11 -ישיבות מן המניין כל שנת תקציב.
עמוס עזאני :לעיתים לא מסתדר לחברי המועצה על כן אני מבקש להעלות הצעה נגדית.
להלן ההצעה .מקבלים את ההצעה לסדר כפי שהוגשה ע"י דויד וודיס ונוסיף כי אנחנו נשאף שהישיבות
יתקיימו כפי שהוחלט במקרים שיש לחלק מחברי המועצה לא מתאפשר ייקבע מועד אחר.
הצבעה :בעד הצעת דויד וודיס – 3 :קרן כצמן ,דויד וודיס.
בעד הצעת ראש המועצה – 6 :עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,אבי הררי ,יאיר אפל ,אורנה דקל ,עו"ד
נחמיה יעקב
הצעתו של ראש המועצה התקבלה.
ב .באגרת של המועצה ובעיתונות מוזכר שימוש בתוכנית אב על ידי ראש המועצה במוסדות תכנון ואף
בבית משפט אך תוכנית האב טרם אושרה על ידי המועצה.
הצעת החלטה:
עד אישורה במליאת המועצה ,תכנית האב לא תוצג באף פורום כמסמך רשמי המבטא את עמדת המועצה.
עמוס עזאני :אני מקבל את ההצעה אך מבקש להוסיף כי עקרונות התכנית שגובשו יהוו בסיס רעיוני.
עו"ד נחמיה יעקב :אני מבקש להעלות הצעה נגדית .המועצה מחליטה להביא את תכנית האב לדיון
במועצה.
הצבעה :בעד הצעת דויד וודיס – 3 :קרן כצמן ,דויד וודיס.
בעד הצעת ראש המועצה – 5 :עמוס עזאני ,אבי אייזנמן ,אבי הררי ,יאיר אפל ,אורנה דקל
בעד הצעת עו"ד נחמיה יעקב – 1 :עו"ד נחמיה יעקב
הצעתו של ראש המועצה התקבלה.

-5 .3הצעה לסדר – יאיר אפל
מתחילת הקדנציה הנוכחית אישרה מליאת המועצה תב"רים בהיקף של מיליוני שקלים לביצוע עבודות
פיתוח שונות.
כמעט בכל ישיבה מן המניין מוגשים למליאה תב"רים נוספים לאישור אך לא מוגשת סקירה מה קורה או
מה קרה עם תב"רים קודמים שאושרו ע"י המליאה וכן לא מוצגים בפני המליאה דו"חות .AS MADE
הצעת החלטה:
א .המועצה תקיים דיון בנושא התב"רים שאושרו במהלך הקדנציה הנוכחית ויוצג בפניה סטאטוס עדכני
של כל תב"ר.
ב .תב"רים חדשים יוגשו לאישור מליאת המועצה רק לאחר קיומו של סעיף  1שלעיל.
ג .המועצה דוחה את הדיון בתב"רים שהוגשו בסדר היום והם יידונו רק לאחר קיום הדיון כאמור בסעיף
 1להחלטה.
יאיר אפל :ראש המועצה הציג בפני נתוני התב"רים ,ראש המועצה התחייב בפני לקיים דיון על פי
הצעתי .לפיכך אני מסיר את ההצעה מסדר היום.
 .5הצעה לסדר – אבי אייזנמן
בשבועות האחרונים סובלים תושבי אבן-יהודה מתופעה חמורה של פיצוץ נפצים וזיקוקים בשטח
המושבה בעיקר בשעות הערב.
התופעה הוחרפה בימים האחרונים כאשר בני נוער יורים נפצים לכיוון בתים ומכוניות ומסכנים אנשים
ורכוש .המשטרה מגלה חוסר אונים בטיפול בנושא ולפיכך מוטל על המועצה לפעול בנושא ובאופן מיידי.
הצעת החלטה:
א .המועצה תדרוש מכל בתי הספר בהם לומדים בני הנוער של אבן-יהודה לערוך פעילות הסברה נמרצת
למיגור התופעה.
המועצה תממן באופן מיידי סיורים של אנשי ביטחון אשר יתחילו לפעול משעות אחרי הצהרים ועד שעות
הערב המאוחרות אשר תפקידם יהיה להתריע ולתפוס את המבצעים .היקף הסיורים צריך להיות כזה אשר
יוריד באופן משמעותי את היקף התופעה .נגד מבצעים שייתפסו יוגשו תלונות במשטרה .הסיורים יימשכו
כל עוד תימשך התופעה.
ג .פקח המועצה יוודא באופן מיידי שהחנויות הנמצאות בשטח השיפוט של אבן-יהודה לא מוכרות חומרים
בעזרתם מבוצעים מעשי הבריונות.
ד .על המועצה לוודא כי כל הפעילויות האמורות לעיל ייעשו בעתיד כל שנה כחודש לפני חג הפורים כדי
למנוע את התופעה עוד בתחילתה.
עו"ד נחמיה יעקב :יש לבדוק האם הנפצים הם בניגוד לחוק.
הצעת החלטה:
א .לאשר את ההצעה לסדר כפי שהוגשה ע"י מר אייזנמן.
ב .כל הפעולות שיינקטו יהיו על פי החוק.
ג .מזכיר המועצה יעביר תוכן ההצעה וההנחיות לפעילות לכל הגורמים.
הצבעה פה אחד.

-6 .6בחירת נציג ציבור לוועדת בחינה
אלי גטר :המועצה בחרה בזמנו את מר דידי מור ואת מר אשר שוחט כנציגי ציבור לוועדת בחינה .הואיל
וישיבות הוועדה מתקיימות בשעות הבוקר נבצר מהם להשתתף .על כן נדרש לבחור נציג ציבור שיהיה
פנוי בשעות הבוקר.
עמוס עזאני :אני מציע את הגב' זיוה בן-דרור .זיוה הייתה חברת מועצה שנים רבות וראש מועצה מעורה
בנושאים הציבוריים ולכן ראויה ומתאימה.
הצעת החלטה :לאשר את הגב' זיוה בן-דרור כנציג ציבור בוועדת הבחינה.
הצבעה פה אחד.
 .2דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת
הנושא ירד מסדר היום הואיל ומבקר המועצה הודיע כי נבצר ממנו להשתתף בישיבת המועצה עקב
התחייבות קודמת .דחיית הדיון נעשתה בהתייעצות עם יו"ר ועדת ביקורת הגב' קרן כצמן.
הצעת החלטה :המועצה תקיים ישיבה בתאריך  18למרץ  3117בשעה .31:11
 .8אישור פרוטוקול ועדת שמות
לאחר דיון הוחלט לאשר את הפרוטוקול .החלטות הוועדה בקשר להנצחה יובאו לאישור המועצה.
הצבעה פה אחד.
 .9העברת הקצאות מים – החקלאי – מינוי ועדה לבחינה והמלצה למועצה
עמוס עזאני :בישיבת המועצה מתאריך  14לנובמבר  3116התקיים דיון בנושא שבמהלכו נאמרו דברים
שלא היו צריכים להיאמר ובישיבת מועצה שלאחר מכן התייחסתי והסתייגתי מסגנון הדברים .בעקבות
ישיבת המועצה נציגי החקלאי העלו את הסתייגותם בכתב .החומר הועבר לעיונכם .על כן אני ממליץ
למנות ועדה שתבחן את הדברים ותמליץ בפני המועצה.
הצעת החלטה:
א .למנות ועדה שתבחן ותמליץ בפני המועצה.
ב .חברי הוועדה :עו"ד יול ברדוש ,אשר שמע ,ז'ן זהראנו.
הצבעה פה אחד.

