פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 26/16
מיום 27.10.20
נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – ראש המועצה
לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה
זיו קמיני – סגנית ראש המועצה
מיגל אבינועם – חברת המועצה
שיר אידלסון – חברת המועצה
יוכי פרי – חברת המועצה
משומר לוי – חבר המועצה
יוסי אלבז – חבר המועצה
זוהר אברמוב – חבר המועצה

נעדרה :הילה קולט – חברת המועצה

משתתפים :שירה שאול – מבקרת המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
אשר שמע – גזבר המועצה
ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה

רשם :אלי גטר – מנכ"ל המועצה

על סדר היום:
 .1הודעה אישית של ראש המועצה בעניין החלפת שטחים בית חב"ד
 .2אישור תב"ר מס'  1516החלפת מערכת תאורה במגרש הטניס
 .3הארכת תוקף מגבלת הגביה של חוקי העזר ב 3 -חודשים (עד )31.3.21
חוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ז – 2016
חוק עזר לאבן -יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ז – 2016
חוק עזר לאבן-יהודה (תיעול) (תיקון) ,התשע"ז – 2016
 .4אישור פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה מיום  11לאוקטובר .2020
 .5אישור פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום  15לאוקטובר .2020
 .6אישור מינוי משומר לוי בוועדת מכרזים במקום הילה קולט

סדר היום:
 .1הודעה אישית של ראש המועצה בעניין החלפת שטחים בית חב"ד
אבי הררי :בפתח הישיבה אני רוצה למסור הודעה אישית.
הבוקר הוצאתי מכתב במייל לעמותת "עם כל הלב לכל אחד" שנקראת חב"ד לידי הרב מנחם
נוימן.
שלום רב,
בחינת אפשרות לביצוע החלפת קרקעות.
כידוע נושא בניית בית חב"ד ברח' איילת השחר בישוב ,מעורר אמוציות מרובות ומיותרות
בישוב כולו.
הייתי מבקש לקבל את הסכמתכם לבחינת אפשרות לביצוע החלפת מקרקעין באופן
שישעתק את בית חב"ד המתוכנן להיבנות על ידכם ברח' איילת השחר ,רח' קטן הנמצא בלב
הישוב ,למיקום אחר.
כמובן שכל פעולה להחלפת קרקעות כאמור עם המועצה תהיה כפופה לכל דין ונוהל ,ותידרש
לקבל את כל האישורים המתאימים .אודה להתייחסותכם לאפשרות הנ"ל בהקדם האפשרי.
בברכה אבי הררי ראש המועצה
העתק :עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש ,אלי גטר – מנכ"ל המועצה ,ויקטור אבקסיס – מהנדס
המועצה

במהלך הודעת ראש המועצה ,עזבה סגנית ראש המועצה ,לימור גיל-שני ,את הישיבה.

 .2אישור תב"ר מס'  1516החלפת מערכת תאורה במגרש הטניס

תקבולים:
קרנות הרשות

₪ 150,000

סה"כ

₪ 150,000

תשלומים:
עב' קבלניות

₪ 130,000

תכנון ופיקוח

₪ 20,000

סה"כ

₪ 150,000

אבי הררי :התאורה במגרשי הטניס לקויה .מבוקש לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
לימור גיל שני עזבה את אולם הישיבות.
 .3הארכת תוקף מגבלת הגביה של חוקי העזר ב 3 -חודשים (עד )31.3.21
חוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ז – 2016
חוק עזר לאבן -יהודה (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ז – 2016
חוק עזר לאבן-יהודה (תיעול) (תיקון) ,התשע"ז – 2016

אשר שמע :התחשיב של חוקי העזר צריך להתחדש כל  4שנים .ב 31/12 -מסתיים 4
שנים של חוק העזר הקיים עם התחשיב שלו .אנחנו פועלים על פיו מאז פורסם
ברשומות.
אנחנו נדרשים לחדש רק את התחשיב .לא את המלל על מנת שהתעריפים יהיו תקפים
להיום.
נבחר מציע בוועדת המכרזים לעדכון חוקי העזר אך בגלל הקורונה ישי סיכוי שלא נסיים
לבצע את התחשיב עד  .31/12אנחנו מבקשים ארכה של  3חודשים ולאחר אישור
המליאה נעביר לאישור משרד הפנים.

מיגל אבינועם :מה המשמעות של אי הארכת תוקף של חוקי העזר?
אשר שמע :לא נוכל לגבות את האגרות.
אני מקווה שבזמן שהוקצב לנו נסיים את ביצוע התחשיב.
זוהר אברמוב 4 :שנים .מה קרה שאנחנו צריכים עוד  3חודשים? לא היה לנו  4שנים
להתעורר?
אשר שמע :התחשיב נעשה בחצי השנה האחרונה של תקופת  4השנים כדי
שהתעריפים יהיו תקפים להיום .מה נעשה שאנחנו בתקופת הקורונה?
הצעת החלטה :לאשר הארכת תוקף הגבלת הגבייה של חוקי העזר ב 3 -חודשים
(עד .)31.3.21
הצבעה פה אחד

 .4אישור פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה מיום  11לאוקטובר .2020
מיגל אבינועם :אני רוצה לציין את מחלקת הרווחה .קשה לנו ליחצן את הפעולות
שהמחלקה עושה בשל צנעת הפרט ,עד כמה הפעילויות הן משמעותיות ונוגעות
בחלקים גדולים של האוכלוסייה.
כן חשוב לי להציג שהמחלקה מתפקדת יותר קשה לאור הקורונה בניגוד למחלקות
אחרות.
חלק עיקרי מעבודת המחלקה הוא הטיפול בקורונה  ,קשר עם האנשים ,חלוקת מזון,
בעיות של אלימות במשפחה שגדלו.
המחלקה מתפקדת עם כל הנושאים האלה ותוך כדי היא גם בונה תכניות עתידיות.
כולנו בתקווה שבשנה הבאה נצליח להוציא לפועל תכניות חדשות.
תכניות לשנה הבאה:
א .אוכלוסיות מיוחדות בקרב הילדים בעיקר נוער  ,טיפול באומנויות/מוסיקה.
ב .אושר לנו ע"י משרד הרווחה תקן להקמת מרכז לטיפול באלימות המשפחה
אבי הררי :אני רוצה לציין את המחלקה לשירותים חברתיים ,את חגית ועובדי
המחלקה ,ואת מיגל יו"ר הוועדה.
הצבעה פה אחד

 .5אישור פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום  15לאוקטובר .2020
דרור ריבובסקי :לישיבת המועצה זומנה אדריכלית המועצה נורית מירון שערכה סקירה
על השינוי בתהליך הרישוי בדגש על החלק שמתבצע במועצה למבני ציבור.
נורית הביאה בפנינו את כל התהליכים שהיא מנהלת כגון :הפרדת פסולת ,שבילי
אופניים ,פארק שלולית.
נושא הפרדת הפסולת חשוב הואיל ועולה הון עתק .במידה ואנחנו לא מבצעים הפרדה
טובה כנדרש הרשות משלמת קנסות.
אלי גטר :כל נושא כלי האצירה והכמות שמוקצית לכל ישוב נקבעת ע"י חב' "תמיר"
שמונתה ע"י המדינה בהתבסס על נוסחה מוסדרת של מספר תושבים .הרשות לא יכולה
להוסיף מתקנים מעבר למוקצה לה .במידה והתושבים ימחזרו כנדרש לא צריכה להיות
בעיה.
מה שבפועל קורה לדוגמא בקרטונית תושבים זורקים ניילונים ,קלקרים ,פסולת ביתית
וכו'.
אבי הררי :מאז תחילת הקורונה המועצה מפנה פסולת ביתית ופסולת גושית בשיעור של
כ 40% -יותר מתקופה מקבילה והמשמעות הכספית מכבידה על התקציב השוטף.

משומר לוי :לא מעניין את התושבים .זורקים כמויות זבל לא בימי האיסוף ,פחים פתוחים
מתוך ידיעה כי המועצה תפנה את הפסולת . .המועצה לא צריכה לאסוף פסולת שלא
הוצאה ביום שנקבע .המועצה רכה מדי עם התושבים.
אבי הררי  :באתר המועצה העלינו את כל נקודות המיחזור .אנחנו פועלים בהסברה וגם
בדוחות של הפיקוח.
הצבעה פה אחד

 .6אישור מינוי משומר לוי בוועדת מכרזים במקום הילה קולט
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה פה אחד

קיום ישיבות של וועדות המועצה
אבי הררי :על יושבי ראש וועדות המועצה לקיים ישיבות עפ"י החוק בכל רבעון.
מנכ"ל המועצה שלח ליושבי ראש הוועדות תזכורות ואף את האישור כי ניתן לקיים את
הישיבות בזום.
אני מבקש מיושבי ראש הוועדות לקיים את הישיבות כנדרש בחוק .אי קיום הישיבות פוגע
ביכולת של הרשות להיות רשות איתנה .
החוק מסמיך אותי לכנס ועדה שלא מתקיימת ולקבוע את סדר היום .אני לא רוצה להתערב
בישיבות הוועדות ומבקש לקיים את הישיבות כמתחייב.

__________________________

אלי גטר
מנכ"ל המועצה

_________________________

אבי הררי
ראש המועצה

