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רו"ח ליאור שכטר

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין.
אבי הררי ,ראש המועצה :ערב טוב לכולם ,לחברי המועצה ,לתושבים שהגיעו ,לאורחים.
היום זה  ,29/6/2021ישיבת המועצה שעה  19:30בסביום
ברחוב המחתרת .נוכחים בישיבת המועצה חבר המועצה זוהר
אברמוב ,דרור ריבובסקי סגן ראש המועצה ,סגנית ראש
המועצה זיו קמיני ,חבר המועצה יוסי אלבז ,חברת המועצה
הילה קולט ,סגנית ראש המועצה לימור גיל שני ,חברת
המועצה שיר אדלסון ,חברת המועצה יוכי פרי .מנכ"ל המועצה
אלי גטר ,מבקרת המועצה שירה שאול ,גזבר המועצה אשר
שמע ,מהנדס המועצה ויקטור אבוקסיס ,אילן ,עוזר ראש
המועצה ,לא שכחתי אף אחד .אנחנו מתחילים בישיבה מן
המניין ,בבקשה מנכ"ל המועצה.
(רו"ח ליאור שכטר ומר משה בבלפור הצטרפו לישיבה)
אלי גטר:

על סדר היום דוח כספי של המרכז הקהילתי לשנת ,2020
רו"ח ,בבקשה.

רו"ח ליאור שכטר:

ערב טוב לכולם .אני אציג בפני חברי המועצה שני מאזנים,
אחד של העמותה לקידום הספורט אבן יהודה והשני זה של
המרכז הקהילתי .הדוחות הכספיים הועברו אליכם אז אני
אבקש להפנות אתכם לעמוד  4של עמותת הספורט .כפי
שאתם רואים ,בשנת החשבון היו הכנסות מפעילות של
 321,000ש"ח .הקצבות ממוסדות ירדו מ 219-ל ,100-יש לנו,
כפי שאתם יודעים יש לנו בעיה קצת עם הטוטו שהם מתקצבים
אותנו בחסר בשנים האחרונות .הוצאות הפעילות מהכדורסל
הסתכמו ב 460,000-ש"ח ,הוצאות הנהלה וכלליות 51,000
ש"ח ,סך הכל העמותה הזאת סיימה ב 87,000-ש"ח או כמעט

 88,000ש"ח ,כאשר הלכה למעשה אם לא התמיכה של
המרכז הקהילתי ,עמותת הספורט היתה גומרת בגירעון גדול
יותר .אם יש שאלות על הנושא הזה של עמותת הספורט אני
אשמח לענות.
אבי הררי ,ראש המועצה:אני רק רוצה להגיד לחברי המועצה ,יושב פה מנכ"ל המרכז
הקהילתי משה בבלפור ,יו"ר המרכז הקהילתי הילה קולט.
אנחנו קיימנו במשך חודשים דיון מאד מעמיק לגבי הנושא של
עמותת הספורט ,איך זה צריך להיראות ,וקיבלנו החלטה
שעמותת הספורט תהיה חלק בלתי נפרד מהמרכז הקהילתי.
יש לה עד סוף דצמבר ,בסוף דצמבר העמותה מתפרקת ויו"ר
העמותה של עמותת הספורט יהפוך להיות יועץ מקצועי בתוך
המרכז הקהילתי ,ככה שיש ,המרכז הקהילתי יהיה זה שמוביל
את כל הנושא של התרבות ,של הספורט ,של הקהילה .המרכז
הקהילתי הוא הזרוע הביצועית של המועצה ולכן חשוב שכל
הארגונים יהיו תחת כיפה אחת .יש עץ ולכל עץ יש ענף וכל ענף
עושה את התפקיד שלו ,אבל כולם מאוגדים תחת העץ הזה .אז
תודה רבה לך אדוני .יש שאלות לחברי המועצה לגבי הנושא
של ,לא ,תמשיך.
רו"ח ליאור שכטר:

טוב .אני אפנה אתכם לעמותה העיקרית ,למרכז הקהילתי.
לעמוד  .5אני מתחיל ואומר ,זו שנה קשה ,לא רק לעמותה ,לכל
המשק במדינת ישראל ,זו שנת קורונה .ואם תשימו לב
ההכנסות העצמיות של העמותה קטנו מ 14.5-מיליון ש"ח ל-
 8.8מיליון ש"ח .סך הכל ההכנסות גם הסתכמו ,לעומת שנה
קודמת ,ב 16-מיליון ש"ח .השנה רק  10מיליון ש"ח .אבל
מנכ"ל העמותה ,משה ,עשה עבודת צמצום מאד גדולה ושורה

תחתונה ,העמותה הזאת כמעט סיימה מאוזנת ואפילו בעודף
קטן של  61,000ש"ח .וכתוצאה מהצמצום וההיערכות במהלך
השנה הזאת היא לא גמרה את השנה בהפסד .אם אני אחזיר
אתכם,
יוסי אלבז:

סליחה ,מה אתה אומר צמצום ,לא היתה פעילות ,בעצם
האנשים לא עבדו.

רו"ח ליאור שכטר:

צמצמו את כוח האדם ,וודאי .צמצמו את כוח האדם.

יוסי אלבז:

מן הסתם לא היו פעילויות.

אבי הררי ,ראש המועצה :אני קצת אולי אתן לכם ,המרכז הקהילתי ,נכון ,היה בתקופה
כמו כולנו ,גם המועצה המקומית ובכלל כל הרשויות בארץ,
היתה קורונה אז היה צורך בצמצום בכוח אדם .פעילות ,בטוח
שלא היתה פעילות ,היתה חלק מהפעילות ,אבל כוח אדם על
פי הדין היית צריך להשאיר אותם ,אתה לא יכול לפטר את
האנשים .אבל היה צמצום ואני חושב שנעשתה פה עבודה ,מדי
פעם צריך להגיד מילה טובה ליו"ר המרכז הקהילתי ,להילה
ולמשה על הראיה הנכונה ,על ההכנה ,התקציב ושמירה על
התקציב .ושהגענו עכשיו לתקציב מאוזן בתקופה כזאת קשה,
אז מגיע שאפו .לא רק זה ,גם התכנון לשנה הבאה ,לשנת
התקציב הבאה ,בצורה מתוכננת שהמרכז הקהילתי לא ייכנס
לגירעון .זה לא קל ,אתם יודעים שזה לא קל ,היתה פעילות
לפני כן ,לפני שהיתה קורונה היו הרבה פעילויות .אז לכן אני
אומר לכם יישר כוח ,לך משה ולהילה ושתשמרו תמיד על
התקציב .כמו שהמועצה עושה כל שנה ,שומרת על התקציב
שלה ,באה מאוזנת ,מקבלת כל שנה תעודה ממשרד הפנים על
התנהלות נכונה ,ככה המרכז הקהילתי ,כי אנחנו נבחנים

בדברים האלה .כן בבקשה ,יש למישהו מחברי המועצה
שאלות? בבקשה הילה.
הילה קולט:

אני רק רוצה להוסיף ולהגיד ,קודם כל באמת אחרי השנה
הזאת להגיע למצב כזה של מאזן ברמה הזאת ,אז באמת כל
הקרדיט הולך למשה .הוא עשה את העבודה ,הוא הגיע
להישגים האלה ,לצורך העניין ,עם כל מה שעברנו בקורונה .אני
חושבת שבישיבה הבאה אולי באמת נציג את אסטרטגיית
היציאה שלנו מהקורונה ,כי אנחנו פה עם הפנים קדימה.

אבי הררי ,ראש המועצה :אני רוצה שלישיבה הבאה ,לישיבת המועצה הבאה תציגי את
התפיסה שדיברנו לחברי המועצה ,על כל הנושאים האלה,
וחשוב שכולם יהיו מעורבים.
הילה קולט:

על הכיפאק.

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי .הצבעה ,נכון?
רו"ח ליאור שכטר:

כן ,אתם צריכים לאשר את זה.

אבי הררי ,ראש המועצה:מי בעד? מי נגד? יש הסתייגויות למישהו? מי בעד? כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את הדוח הכספי של המרכז
הקהילתי לשנת .2020
אבי הררי ,ראש המועצה:תודה רבה לך אדוני.
רו"ח ליאור שכטר:

תודה לכם.

אבי הררי ,ראש המועצה:תודה לך משה.
(רו"ח ליאור שכטר ומר משה בבלפור עוזבים את הישיבה)
אבי הררי ,ראש המועצה:אני רוצה לפני שאנחנו נמשיך בדוח הרבעוני להגיד כמה מילים.
אז קודם כל ,באמת יישר כוח למרכז הקהילתי על האיזון
התקציבי שזה חשוב מאד .אני לא יודע אם מותר לי על פי חוק,
כי עדיין דוח מבקר המדינה מחר מוגש לכנסת ,הוא הוגש

לנשיא ,הוא מחר בוועדת הביקורת של הכנסת ,הוגש לראש
הממשלה וחברי הכנסת לעיון בו .אבל בתוך הדוח הזה אבן
יהודה מככבת .היו כמה רשויות שנבדקו ,אבן יהודה בתוכן ,זה
נפל ,אתה יודע ,זה לא שאנחנו רוצים ,נפלנו בתוך הגרלה .אבל
אני רוצה להגיד שאפו לכל עובדי המועצה .באמת ,חברי
המועצה ,לכולם ,מרגש מאד שהדוח מחמיא לישוב אבן יהודה,
מכל הרשויות ,אני לא יכול להוציא את הפרסום ,הפרסום יצא
רק מחר ,כשזה יצא ,זה יגיע אלינו ,אנחנו נביא את זה לישיבת
המועצה הבאה .נכון? אה ,אחרי  60יום ,אוהו ,יש חוקים .אבל
בגדול שיבחו את המועצה המקומית אבן יהודה על הפעילות
והעשייה .אני לא אוסיף יותר .זה בגלל הביקורת שהיתה פה.
לצערי הרב לאחר שלושה חודשים בהם היינו ללא תושבים
מאומתים לקורונה ,היום יש שני תושבים

מאומתים ו33-

תושבים בבידוד .החיסון הוכיח את עצמו ולראיה אנו כבר
תקופה ארוכה מנהלים חיי שגרה בכל התחומים .ואני קורא
לבני הנוער ולהורים שלהם בגילאים בני  12-15לגשת ולהתחסן
על מנת למנוע מצב שבו התחלואה בישוב תחזור ותעלה.
ביקשתי מסגן ראש המועצה ,מדרור ,שיארגן לנו תחנה ,דרך
השלטון המקומי ,תחנה של חיסון לבני הנוער .אני מקווה,
דיברתי גם עם השלטון המקומי ואני מקווה שאכן יהיה לנו פה
תחנה ויוכלו ,מי שירצה ,להביא את הילדים שלו להתחסן .נושא
שני שאני רוצה להגיד לכם ,חברי המועצה ,ואני אומר את זה
מתוך ליבי בצורה הכנה ביותר ,ללא מס שפתיים ,ולא מהפה
לחוץ .באמת לאמיתה .אני  17שנה במועצה .עבדתי עם חברי
מועצה כאלה ואחרים .המועצה הזאת ,חברי המועצה הזאת

פעילים ועובדים ומשקיעים .אתם יודעים שהמועצה המקומית
עובדת על פי תכנית עבודה שנתית בכל התחומים .ואתם ,חברי
המועצה ,שותפים מלאים לעשיה ומעורבים בנעשה על פי
תחומי האחריות של כל אחד .גם זוהר ,שהוא לא בקואליציה,
יש לו תפקיד של יו"ר וועדת הביקורת ועוד תפקיד בהנחות ,הוא
בכלל ,הוא שותף ,הוא מעורה ,הוא מגיע ,הוא שואל ,הוא לומד,
ככה שכולם שותפים ,אין פה קואליציה ואין פה אופוזיציה ,כולנו
למען המושבה ,כולנו למען התושבים .לא בונים את רומא ביום
אחד ,לא לוחצים על הכפתור ,מחר יש את המבנה הזה ,לא
לוחצים על הכפתור .אבל אתם ,חברי המועצה ,עושה את
עבודתכם נאמנה למען הציבור ,התושבים ששלח אתכם,
בהתנדבות ,ללא שכר ,ימים כלילות ,בבוקר שצריכים אתכם,
בערב ,ישיבות כל הזמן ,במסירות ,במקצועיות ,אתם חלק בלתי
נפרד מהעבודה היומיומית של המועצה .אז אני מודה לכם,
שאפו גדול לכולכם ונמשיך לעבוד בשיתוף פעולה .סעיף נוסף,
לאחר חודשים רבים של פגישות ושיחות עם משרד התקשורת,
עם חברות התקשורת במטרה לקדם פריסת סיבים אופטיים
באבן יהודה ,אני שמח לעדכן אתכם כי היום קיבלנו הודעה
מחברת פרטנר שהם יתחילו בפרויקט פריסת הסיבים כבר
בתקופה הקרובה .במסגרת הפרויקט יתקיימו בימים הקרובים
פגישות תכנון של גורמי המקצוע במועצה וגם חברת פרטנר על
מנת להכין תכנית עבודה לפריסת הסיבים בכל הישוב .חשוב לי
להדגיש שאנו במועצה מעמידים את עצמנו לרשות כל חברה
אחרת אשר תענה לבקשתנו לפריסת הסיבים בישוב ונסייע
להם ככל הנדרש על מנת שתהיה תחרות הוגנת לטובת

התושבים .אנו נמשיך לעדכן בנושא ובלוחות הזמנים עליהם
נסכם עם חברת פרטנר ,נדווח לכולם .לגבי הנושא של חד
הוריים ,לגבי ההנחה .אני הולך למנות וועדה ברשות יו"ר וועדת
הרווחה ,חברת המועצה מי-גל וחלק מחברי המועצה ועובדי
המועצה כדי לבחון קריטריונים ,כדי לתת סיוע בהנחה לאותם
חד הוריים לשנת התקציב הבאה בעזרת השם ,שזה יהיה לפי
קריטריונים וככה נוכל לסייע .בשבוע שעבר התקיים טקס הנחת
אבן פינה למתחם הטכנופרק באזור התעשייה .זה פרויקט
משמעותי לאבן יהודה ,חיכינו לו שנים רבות 30 .שנה רצינו
שיהיה לנו אזור תעשייה שיוכל לתת לנו סיוע כספי למען
הישוב .זה לא רק אבנים וסלעים ,זה הדבר החשוב ביותר ,זה
לא פחות מחינוך .אם לא יהיה לנו עוגן שייתן לנו כוח כלכלי
למועצה ,נמצא את המועצה הזאת ,לא המועצה ,התושבים
שלה ,שלא יהיה להם ניקיון ברחובות ,שלא יפנו להם זבל,
שילכו על החרא בתוך המדרכות ,שיחנו זה .אז אנחנו כן נבנה,
כמה שיותר אזורי תעשייה ,כמה שיותר מפעלים ,לחזק את
העוגן הכלכלי של המועצה .המועצה ,עד היום ,מקבלת תעודה
של התנהלות נכונה ממשרד הפנים על שמירת התקציב ,על
התנהלות נכונה ,על בדיקת מבקר המדינה שאנחנו בסדר.
אתם צריכים להרים את הראש ,חברי המועצה ,אין עליכם .לכו
תראו ,תפזלו לצד השני ,לצד ימין ,שמאל ,תראו מה קורה .אבן
יהודה נקיה ,מסודרת,
זוהר אברמוב:

אפשר יותר.

אבי הררי ,ראש המועצה:אין  .100%להיות בחוץ ולדבר זה קל ,להיות בפנים ולשחות זה
קשה .לכן ,חבל שלא באתם ,חברי המועצה ,לראות את הטקס,

חוץ מזוהר שהגיע ,אבל זה בסדר .פיתוח מקידום שטחי
תעסוקה ,תעסוקה במסחר באבן יהודה הינו יעד אסטרטגי אותו
הצבתי עם כניסתי לתפקיד כראש המועצה ,יחד עם חברי
המועצה .וכן ,אנחנו נבנה בית תרבות נוסף ונבנה פארק גדול
ונבנה מועצה שתיתן לתושבים שירות נורמלי ולא מועצה שאין
איפה לשבת ,אין מקום .יושב אילן ,במקום מזכירה ,במקום
שאני אביא מזכירה ,לא הבאתי כי אין מקום איפה הוא ישב.
חבר מועצה מגיע ,אין לו איפה לשבת ,מסתובב כל היום ,אין
אפשרות .אז לכן נבנה מועצה ,נבנה קאונטרי קלאב ,הישוב
הזה ישוב שהולך ,גדל ומתפתח וצריך לתת לו את כל השירות.
אנחנו ,כל הגדלת ההכנסות יופנו לטובת מתן שירות איכותי
ויעיל יותר לתושבים בתחומי החינוך ,התרבות ,הרווחה ,איכות
הסביבה ועוד .וכן חשוב מאד גם לספק תעסוקה לתושבי אבן
יהודה ואף למקם את אבן יהודה על המפה .לגבי נושא של
חינוך ,אנחנו מסיימים את שנת הלימודים ,יחד עם זאת אנחנו
נמצאים גם בעיצומה של היערכות לשנת הלימודים הבאה .היום
התבצע חלק אחרון בבינוי הכיתות בשלושת בתי הספר
היסודיים עם הצבת המבנים היבילים בבית ספר בכר ,ובשבוע
שעבר פרסמנו את הדגשים והמטרות למצוינות מערכת החינוך.
כפי שאתם יודעים ,שלוש שנים או שנתיים כבר אין תקציב
מדינה .אישרו לנו שמונה שנתי ,כולנו בירכנו ,עשינו דיונים
בבית יחיאל עם כל התושבים ,קיבלו החלטה שהולכים על
שמונה שנתי .אני רוצה להגיד לכם שאפו למשרד החינוך ,לשר
החינוך היוצא שנתן לנו תקציב לבנות בית ספר אחד ,נתן לנו
את בית אבי שהתחילו לבנות ,עם כל הקשיים ,ולא רק זה ,נתן

לנו קרוילות ,לא קרוואנים ,קרוילות לשלושת בתי הספר כדי
שנוכל ליישם את התכנית .אז בית אבי עכשיו בונים ,בעזרת
השם יהיה תקציב מדינה ,נקבל גם ,יש לנו אישור לתקציב
כספי ,רק אין תקציב מדינה .יבנו בראשונים ויבנו בבית אבי .אז
הילדים לומדים בקרוואנים ,גם אני למדתי בצריף.
שיר אידלסון:

גם אני למדתי בקראוון.

אבי הררי ,ראש המועצה:מה קרה?
זוהר אברמוב:

זה בשנות ה ,50-אנחנו בשנות ה.20-

אבי הררי ,ראש המועצה:חכמים גדולים.
זוהר אברמוב:

אני חושב שהקידמה הגיעה.

אבי הררי ,ראש המועצה :סליחה ,קידמה לא קידמה ,סליחה ,זה קרוילות .היום בבית
ספר הראשונים לא רוצים לצאת משם המורות ,רוצות לצאת
משם ,מפני שזה יותר טוב מהמבנים .אז אנחנו נלמד והילדים
שלנו ילמדו .אני רוצה לברך את כל מנהלי בתי הספר ומחזק
אותם ,ולא תוקפים מנהלת על זה שהיא נותנת חינוך פדגוגי,
שהיא מחליטה החלטות ותוקפים אותה .אז אנחנו מחזקים את
כל המנהלים ואת כל צוותי החינוך ואת כל הסייעות שלנו
שעובדות קשה ומטפלות בילדים שלנו וגם הגננות .יש לנו
מערכת חינוך טובה ,אני עכשיו באתי מהבית לישיבה ,ראיתי
אישה ,אומרת לי מישהי אתה ראש המועצה? אני שבועיים פה,
באתי מרמת גן ,רק בגלל אבן יהודה .יש לנו ישוב יפה ומערכת
חינוך טובה .וחבל שיוצרים פה אווירה לא טובה .אני רוצה
להודות גם לזיו קמיני ,מחזיקת תיק החינוך שמובילה ועוזרת
ותומכת .ולשי שיהיה בריא ולכל צוות החינוך ,לכל עובדי
המועצה .אני גם רוצה להודות לסגנית ראש המועצה ,לימור ,על

הנושא הזה של וועדת מכרזים שבשעות ,בימים ,בכל זמן ,בכל
זה ,מתקתקת ולא מעכבים כלום ורצים .וכל חברי המועצה
ולשיר ונושא הקהילה ,ועכשיו היא תהיה איתי גם בפגישה עם
שרת התחבורה .ויוכי ששותפה בנושא הרווחה ויוסי שעכשיו
לקח על עצמו את כל הנושא של מלגות ,עכשיו עשה שינוי.
והילה שבמכרז הקהילתי ודרור שמטפל עכשיו ,לא נמצא
עכשיו ,שמשון שיהיה בריא ,אז הוא לקח עליו גם את הנושא
של הקב"ט והוא אחראי על הביטחון ועל איכות הסביבה ,כולנו,
והגזבר ,כולנו גוף אחד ,עובדים למען הציבור .לבקר זה קל,
לשבת בצד ,לשתות כוס קפה ולזרוק מילים זה קל .לעבוד,
לעבוד זה קשה .לקראת חופשת הקיץ הוכנה תכנית עשירה של
הפעילויות ,מופעים ואירועים שונים על ידי המרכז הקהילה
ויחידת הנוער באגף החינוך .אנחנו הכנסנו מנהלת יחידת נוער.
ואני רוצה להגיד לכם שהיא עושה עבודה טובה מאד .נכון שזה
תהליכים ,היא רק נכנסה ,צריכה תהליכים ,זה לוקח זמן .אנחנו
הולכים להפעיל את בית בנימין לטובת הנוער ,יש תהליך ,יש
חשיבה ,איך עושים ,מה עושים ,זה לא רק להכניס כיסאות
ושולחנות ויאללה .צריך לעשות תכנית מסודרת .אנחנו הולכים
לעשות שינוי בתפיסה ,ברגע שיסיימו גם ,איך קוראים להם,
ויצ"ו ,אנחנו הולכים לקבל את זה ,הישוב הולך ומתפתח בצורה
טובה וזה בזכותכם חברי המועצה .אנחנו בשלבים סופיים
לסיום של אולם הספורט ובית התרבות במתחם הראשונים.
אנחנו ממתינים רק לאישור של חברת חשמל שיכניסו לנו את
החשמל ואז נקבל טופס  4ונוכל להפעיל את המקום .אני גם
רוצה להודות לזוהר שישבתי איתו ולקח על עצמו פרויקט

חשוב ,לעשות פעילות בכדורגל ,לעשות קבוצות כדורגל,
בהתחלה נתחיל בגביע ראש המועצה ואחר כך נעשה קבוצות
כדורגל כמו שעשינו פעם ,קבוצות כדורגל ליגה.
שיר אידלסון:

איזה יופי.

אבי הררי ,ראש המועצה :כן .וזה גם חשוב ,זה תורם לתוך התרבות של הקהילה וזוהר
לקח על עצמו ,היתה כבר ישיבה ראשונה ,ישיבת התנעה אצלי
יחד עם רותם ועם זוהר וזוהר יוביל את התהליך .זוהר ,אם
אתם לא יודעים ,היה פעם שחקן כדורגל ,אם הוא היה חכם
היה היום בליגת העל.
זוהר אברמוב:

למה? תראה לאן הגעתי? אני חבר מועצה ,יותר טוב.

אבי הררי ,ראש המועצה:היה שופט .נושא של רחוב האלה .רחוב האלה ,בשעה טובה
ומוצלחת ,אחרי מלחמת עולם עם קדימה שנתנו לנו אישור
בכוח לעשות שם את השערים ,אז אנחנו לקראת סיום ,אני
מקווה תוך שבועיים ,שלושה ,יסגרו את הסיפור שם ואז נוכל
לפתוח את המעבר לתנועה .לסיכום,
הילה קולט:

אבי ,אתה רוצה להזכיר את בית ולדמן?

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי .היתה ישיבה אצלי עם כל הנושא של הגיל השלישי.
ולקחתי את כל הגופים שמטפלים ברווחה והמרכז הקהילתי
וחמדה וכולם והכנסנו את כולם תחת כיפה אחת .נתנו לחמדה
את בית ולדמן ,שגם ישפצו שם את המקום ותהיה שם פעילות.
זוהר אברמוב:

תספר לאנשים איפה זה בית ולדמן ,לא כולם יודעים.

אבי הררי ,ראש המועצה:ולדמן זה בוותיקים.
זוהר אברמוב:

אני יודע ,שיכון וותיקים ,לא כולם יודעים.

אבי הררי ,ראש המועצה :שיכון וותיקים .היתה ישיבה טובה ,הם יצאו מרוצים ,כולנו יצאנו
מרוצים .סך הכל אנחנו לאט לאט מנסים לתפור את הדברים,

לגבש את הדברים .תראו ,בעשיה היומיומית היינו בתקופה
קשה של שנה וחצי ,לא קל להם .חבר'ה ,היינו בקורונה ,שכחנו
רק לפני זה ,ותודה לאל עמדנו במשימות .אף תושב לא נשאר
בודד .המתנדבים שלנו ,של אבן יהודה ,אין עליהם .יש לנו
קהילה טובה ותומכת ומתנדבים ,נותנים את הלב ואת הנשמה
וצריך לכבד את המתנדבים ,אי אפשר להגיד מילה רעה על
מתנדב ,הוא כולו עושה בהתנדבות ,אין הרבה כאלה שרוצים.
אבל מי שבא ,בא מהלב והנשמה .נמשיך ,אישור דוח רבעוני,
תודה רבה.
זוהר אברמוב:

אפשר שניה לפני שאתה ממשיך? שאלה אליך או למהנדס ,מי
שירצה יענה לי .נתת בעדכונים לגבי אזור התעשייה ,האם יש
לך או למהנדס צפי מתי אנחנו כבר נראה כסף מאזור התעשייה
הזה? מתי יתחיל להיכנס כסף לקופה?

אשר שמע:

לפחות שלוש שנים.

ויקטור אבוקסיס:

קודם כל אשר ,כסף זה אשר ,אני רק הוצאות.

אשר שמע:

שלוש שנים.

ויקטור אבוקסיס:

לא ,אני צוחק.

אבי הררי ,ראש המועצה:אתה באמת הצעות.
ויקטור אבוקסיס:

מרגע שהם יסיימו ,יאכלסו ,ישלמו ארנונה.

זוהר אברמוב:

זה ברור לי התהליך.

אשר שמע:

אזור התעשייה מכניס כבר היום כסף ,החדש .הוא מכניס כל
יום כסף בהיטלי השבחה .הוא מכניס לא לתקציב הרגיל ,הוא
מכניס לפיתוח.

זוהר אברמוב:

זה לפיתוח ,אני מתכוון לתקציב הרגיל של הארנונה.

אשר שמע:

התקציב הרגיל להערכתי ,אני מעריך את זה בשלוש שנים.

אבי הררי ,ראש המועצה:ברגע שיגמרו את הבניין.
זוהר אברמוב:

ברור ,הרי כל פעם נבנה מבנה אחר ,הראשונים מתי יגיעו,
שנה?

אבי הררי ,ראש המועצה:שנה ,שנה וחצי ,הוא כבר גומר.
ויקטור אבוקסיס:

יש שם כמה מבנים שהם מתקדמים מאד.

זוהר אברמוב:

זה מה שאני שואל ,מתי יעבור כסף לארנונה השוטפת?

ויקטור אבוקסיס:

אני אגיד לך למה ,אני לא יכול להתחייב בשם יזמים פרטיים,
אבל בעין רואים את המבנים ,רואים את זה רץ.

זוהר אברמוב:

תחזית ,ויקטור ,לא אתפוס אותך במילה.

יוסי אלבז:

שנתיים ,שלוש.

זוהר אברמוב:

יוסי ,אתה מהנדס?

אבי הררי ,ראש המועצה:יאללה ,זוהר.
ויקטור אבוקסיס:

עוד שנה ,שנה וחצי המבנה הראשון יהיה מאוכלס .תחזית
אופטימית.

זוהר אברמוב:

שנה ,שנה וחצי ,אוקי ,בסדר ,100% .תודה.

אבי הררי ,ראש המועצה:טוב ,הלאה .דוח רבעוני ינואר-דצמבר  ,2020אשר בבקשה.
אשר שמע:

חברי המועצה קיבלו לעיונם את הדוח הכספי לינואר-דצמבר
 .2020הדוח לא מבוקר ,הדוח לא סופי ויתכנו בו עוד תיקונים
בהתאם להתאמות שמתבצעות עם משרדי הממשלה .תקציב
המועצה לשנת .85,305,000 - 2020

יוסי אלבז:

באיזה עמודים ,אשר?

אשר שמע:

אני לא מקריא מעמודים.

יוסי אלבז:

לא? אוקי.

אשר שמע:

לא ,אני יוצא מהנחה שאתם עברתם על זה.

יוסי אלבז:

אוקי.

אשר שמע:

ואם לא עברתם על זה ,לא נורא ,כי אתם תקבלו את הסופי,
המבוקר לאישור.

שיר אידלסון:

עברנו ,עברנו.

אשר שמע:

ההכנסות בפועל הסתכמו ב ,84,030,000-ההוצאות בפועל
הסתכמו ב .82,677,000-יש עודף ,העודף נובע מאי היכולת
של המועצה למלא את התקנים .יש לנו חוסר גדול מאד
במחלקת הנדסה ,יש לנו חוסר גדול מאד בהנהלת חשבונות,
יש לנו חוסר ברווחה ,ובפסיכולוגים בתפקידים של צמתים
מרכזיים ,ואנחנו לא מצליחים לאייש את התפקידים האלה
והעודף נוצר בעקבות שלא הצלחנו לאייש את התפקידים .אי
היכולת לאייש את התפקידים גורם לעומס מאד גדול על מי
שנמצא במחלקות ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו פותרים את
הסיפור הזה.

שיר אידלסון:

איך באמת ניתן לפתור את זה?

אשר שמע:

בעיקר במחלקת ההנדסה ובגזרות .שם יש לנו ממש ברוך .אני
בלי חשבת שכר ובלי שני מהנדסים ,הנדסאי כרגע עוזב אותנו,
אני בלי מנהלת חשבונות ראשית שזה מאד מכביד.

שיר אידלסון:

איך בכל זאת ניתן לפתור את זה בהינתן העובדה שגובה השכר
בעצם נ קבע לנו מלמעלה ואנשים איכותיים שאנחנו רוצים
לאייש למשרות האלה לא מוכנים לעבוד בדרגת שכר כזאת
נמוכה ופה אנחנו נופלים בין הכיסאות.

אבי הררי ,ראש המועצה :היו כאלה שבחרנו אותם ובאמת היו זה ,וכשראו מה השכר
שלהם אמרו תודה רבה.
שיר אידלסון:

אבל מה בכל זאת ,מה ביכולתנו?

לימור גיל-שני:

מה קורה במקומות אחרים?

אבי הררי ,ראש המועצה :אז בואו אני אסביר לכם .תראו ,השכר אושר על ידי משרד
האוצר ,אני לא יכול לתת ,לא שקל ,חצי שקל ,סיפרתי לכם פעם
שרצינו לתת לאיזה מישהו על ההסעות  11שקלים ,לתת
תוספת .סיפרתי לכם או לא?
שיר אידלסון:

סיפרת אבל תספר.

אבי הררי ,ראש המועצה :תוספת לסייעת .משרד האוצר אמר אתה תהיה בבית סוהר אם
תיתן .אז מה שעשינו,
לימור גיל-שני:

זה ברור ,השאלה מה,

אבי הררי ,ראש המועצה:אז מה עשינו ,קיימנו דיונים,
לימור גיל-שני:

כל המקומות האלה אין עובדים?

אבי הררי ,ראש המועצה:קיימנו דיונים עם משרד האוצר ,עם השלטון המקומי ,עם כל מי
שנוגע בעניין ,ודיונים לא קלים במשך חודשים .אז הוסיפו אולי
עוד דרגה שהיא עולה  20שקלים ,זה לא בשמים .עובדי מועצה
הם בדירוג המחר ,יש להם סוגים שונים .גם אם עולה לך דרגה,
נותן לך  20שקל פר דרגה ,זה לא שאתה עובד במקום אזרחי
שאומר לך אתה מקבל  ?1000טוב ,אתה יכול עוד .1000
לימור גיל-שני:

במועצות השכנות שלנו יש גם בעיית כוח אדם? הרי מועצות
מתפקדות ,מה ,לכולן אין כוח אדם?

אבי הררי ,ראש המועצה :לכולם אין כוח אדם ,אבל ברגע ,לא ,אני אגיד לכם ,אין בעיה,
גם אני יכול להיות ,כמו למשל ,קחי את קרן ,השכנה שלנו ,אין
בעיה .ברגע שאתה לוקח מינוי ושם אותו בדרגה של מנהל
אגף ,אז אין בעיה .אז היא לקחה ,מינתה שני סגנים ,מינתה
עוזרת במינוי אישי ,שנותן לה דרגה גבוהה ,עוד עוזר ,עוד עוזר
מנכ"ל ועוד עוזר זה ,זה היא יכולה לעשות .אבל זה כסף על
חשבון הציבור .אבל אם אתה עכשיו לוקח מנהלת חשבונות או

מנהלת שכר שזה בתקן ,אתה לא יכול לתת לה מה שאתה
רוצה .יש תפקידים כמו למשל מנהל אגף ,אין הרבה מנהלי
אגפים ,יש מנהלי אגפים אולי ארבעה .אתה לא יכול להמציא.
וזו בעיה קשה .גם הסייעות ,כמה סייעות מקבלות? הכל מלא.
כמה מקבל רביד? כמה מקבל גדעון? אנשים עובדים  30שנה,
יצאו לפנסיה בקושי יהיה להם  4000שקל .אבל זה המשכורות,
מה לעשות? אי אפשר לתת .אנחנו יכולים לתת להם את החום
והאהבה ,לצ'פר אותם בחיבוק ,אבל שקל אי אפשר לתת להם,
אי אפשר.
לימור גיל-שני:

אבי ,עובדים לא באים רק בגלל משכורת,

אבי הררי ,ראש המועצה:נכון ,בגלל זה העובדים שלנו,
לימור גיל-שני:

האם בחנו ואולי יש בשלטון המקומי איזה שהוא ייעוץ בעניין
הזה,

אבי הררי ,ראש המועצה:היינו.
לימור גיל-שני:

שיבוא לבחון,

אבי הררי ,ראש המועצה:היינו .ישבנו שעות.
לימור גיל-שני:

הרי חוסר כוח אדם הזה יפגע בסוף במועצה ובתפקוד שלה.

שיר אידלסון:

הוא פוגע כבר במועצה ובתפקוד שלנו.

אלי גטר:

שיר ,שיר ,זה התהליך ,פרסמנו מכרזים לחשבת שכר ,הגיעו
מועמדים גרועים ,שמעו את השכר ,הלכו הביתה .אבי כינס
אסיפה ,ישיבה בזום עם חגית מגן שהיא יו"ר השלטון המקומי
לענייני שכר ועם סגן הממונה על השכר ועם משרד הפנים.
הסכימו להעלות מ 35%-ל 40%-משכר בכירים ,כמה זה
השכר הזה?  9000שקל ,אחרי הכל והכל והכל .פרסמנו מכרז,

באו שלוש מועמדות ,כרגע ,אחרי שהעלינו ל ,40%-שהן לא
מתאימות.
לימור גיל-שני:

אלי ,אם יש בעיה ,צריך לנסות לבדוק מה עושים כדי לשפר
אותה .שכר לא יכול ,לא ניתן להעלות שכר? יש ייעוץ ארגוני,

אבי הררי ,ראש המועצה:נו ,מה יעזור?
לימור גיל-שני:

לא יודעת ,בדקנו?

אבי הררי ,ראש המועצה:לימור,
לימור גיל-שני:

אני לא מדברת על השכר אבל ,אבי ,אבי ,אבל אתה לא יורד
לסוף דעתי .השכר הוא נתון ,אי אפשר לשנות אותו ,צריך
לחפש מקורות אחרים לפתור את הבעיה.

אבי הררי ,ראש המועצה:איזה מקורות?
לימור גיל-שני:

זה מה ששאלתי,

אבי הררי ,ראש המועצה:אין מקורות.
לימור גיל-שני:

התייעצתם?

אבי הררי ,ראש המועצה:התייעצנו.
לימור גיל-שני:

לא על כסף,

אבי הררי ,ראש המועצה:על מה?
לימור גיל-שני:

מבחינה אחרת.

אבי הררי ,ראש המועצה:אי אפשר לתת.
לימור גיל-שני:

אולי הקריטריונים שפרסמתם לא תואמים את השכר שניתן
לזה?

אבי הררי ,ראש המועצה:הקריטריונים זה לפי אישור של,
אלי גטר:

הגדרות התפקיד מוגדרות בדיוק על ידי השלטון המקומי.

אבי הררי ,ראש המועצה :סליחה שניה ,בואו תבדילו בין השלטון המקומי לבין מקום אחר,
סקטור פרטי .תקשיבו ,שלטון מקומי ,הקריטריונים לקבלת

תפקיד ראש מועצה או סגן או לא יודע מה ,כתוב בפקודות של
משרד הפנים ,אתה לא יכול להוסיף מילה אחת .כתוב תואר
ראשון ,חייב להיות תואר ראשון .כתוב  12שנות לימוד ,חייב
להיות  .12כתוב לא יודע מה ,הולך על ארבע ,חייב להיות הולך
על ארבע ,אתה לא יכול לשנות ,אתה לא יכול לבוא ולהגיד,
תשמע ,אתה יודע מה ,נשים לו קריטריונים ,אני אוסיף לו שעות
נוספות ,אני אוסיף לו צ'ופר ,אתה לא יכול .אתה לא יכול ,שקל
אחד אתה לא יכול להוסיף .אם תיתן לו שעות נוספות,
דרור רביבוסקי:

אם תוסיף הוא ישלם את זה בריבית.

אבי הררי ,ראש המועצה :כן ,בבקשה המבקרת .כן ,קשה לתפוס את זה ,נכון ,אני
מסכים איתך ,קשה לתפוס.
לימור גיל-שני:

אני לא מדברת ,אני לא מסכימה איתך ,אבל נעשה את השיחה
הזאת בנפרד.

אבי הררי ,ראש המועצה:טוב.
לימור גיל-שני:

זה לא לעכשיו.

אבי הררי ,ראש המועצה:שירה.
שירה שאול:

אני חושבת שגם כל הנושא של קבלת עובדים ,במיוחד אחרי
הקורונה שאנשים לא ממהרים לחזור אחרי החל"ת זו גם
נקודה ,אבל זו דעה אישית שלי .וגם בכלל כל הנושא של קבלת
עובדים לרשויות מקומיות ,להיפך ,נוצרה יותר תחרות ,משרד
הפנים פתח אתר חדש שכל רשות מקומית חייבת לפרסם,
קוראים לזה נמ"ר .כל רשות מקומית חייבת לפרסם את כל
המכרזים של כוח אדם באתר הזה ,ואז כשאת באה בעצם
להגיש מועמדות את בעצם רואה גם רשויות שכנות ,אני לא
יודעת על איזה רשות הוא דיבר ,אבל מספיק שהיא גדולה יותר

ובדרגה גבוהה יותר ,אז גם ה 40%-משכר בכירים לצורך
העניין ,זו עוד תוספת משמעותית.
אבי הררי ,ראש המועצה:טוב .אשר ,בבקשה תמשיך.
אשר שמע:

אחוז גביית הארנונה מסך הכל החיוב השנתי בניכוי הנחות
ופטורים  .93%הנחות ופטורים מארנונה הסתכמו בשנת 2020
בסך של  .6,972,000מתוך סכום זה  3,182,000פטור ארנונה
לעסקים .שיפוי משרד הפנים לאחר ערעורים הסתכם בסך
 .2,707,992סך הכל משרות מאושרות בתקציב  2020היו
 177משרות שהן כללו  30משרות של פנסיונרים ,פנסיה
תקציבית ושתי משרות נבחרים .בפועל העסיקה המועצה 154
משרות .רואים את הפער בין  177ל ,154-כולל  28משרות
פנסיונרים ושתי משרות נבחרים .תקציב פיתוח .בשנת 2020
היו  73תב"רים פעילים בתקציב מאושר של  .332,891הביצוע
לסוף  2020הסתכם בסך  .138,972,000עודפי מימון זמניים
ל 31/12/2020-הסתכמו ב .14,433,000-זה פחות או יותר
מה שיש לכם בדוח.

יוסי אלבז:

אשר ,שאלה קטנה ,בגביה ירדנו באחוזי הגביה?

אשר שמע:

לא .למרות הקורונה אנחנו הגענו ל 93%-מסך הכולל גביה.

יוסי אלבז:

היינו  97אם אני לא טועה.

אשר שמע:

לא ,אנחנו היינו בשנה שעברה  .91אני מבקש לאשר את הדוח
הרבעוני ,הוא יבוא אליכם עוד פעם עם מספרים סופיים
ומוחלטים בעוד בערך כחודשיים ,אחרי הביקורת .ואז נקיים עוד
פעם דיון .בינתיים אנחנו מבקשים לאשר את הדוח הרבעוני
הנוכחי.

אבי הררי ,ראש המועצה:שאלות ,מי בעד? כולם בעד.

החלטה :מאשרים פה אחד את הדוח הרבעוני ינואר-דצמבר
.2020
אבי הררי ,ראש המועצה:אישור רשימת תב"רים שנסגרו בתאריך  .31/12/2020יש את
הרשימה .מישהו יש לו הערות לזה? מי בעד? כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את רשימת התב"רים שנסגרו
בתאריך .31.12.2020
אבי הררי ,ראש המועצה:עדכון תב"רים .תב"ר  1378הגדלה,
אשר שמע:

הגדלה/חידוש מערך המצלמות בישוב .היה לנו תב"ר 450,000
שאישרנו אותו בזמנו מהיטל השבחה .אנחנו משנים את
המקורות מימון לאגרת שמירה  433,500והיטל השבחה
 116,500ומוסיפים לתב"ר הזה בסך הכל  100,000שקל.

זוהר אברמוב:

תסביר לי ,אנחנו לוקחים מאגרת השמירה לטובת מערך
המצלמות?

אשר שמע:

כן ,כן .באגרת השמירה יש סעיף ,בתחשיב של ביצוע אגרת
השמירה יש סעיף שמדבר על ,איך זה נקרא שם ,דרור?
תקורות ופחת למצלמות ולמחשבים וכל מה שנמצא בחדר של
המוקד .מתוך הסכומים האלה אנחנו מוציאים מאגרת השמירה
 ,433,500על פי התחשיב של אגרת השמירה ומעבירים אותו
לחידוש מערך ,בעיקר להגדלה וחידוש מערכת המלצות.

דרור ריבובסקי:

בעצם זה יישאר בביטחון .זה בעצם נשאר בביטחון.

זוהר אברמוב:

כן .אז אני מבין שמה שהיה בזמנו כסף צבוע ,שדיברנו,

אשר שמע:

הוא צבוע.

זוהר אברמוב:

רגע ,מה שאני הבנתי ,לוקחים כסף מהתושבים לטובת
השמירה ,זה החוזים שעשינו מול חברות השמירה .עכשיו אני
מבין שיש כאילו עודף ,ואז בעודף הזה אנחנו משתמשים?

אשר שמע:

לא ,זה הכסף ,זה חלק מאגרת השמירה ,מהתחשיב של אגרת
השמירה.

דרור ריבובסקי:

עד עכשיו מימנו את זה מהכסף הציבורי ,עכשיו מממנים את זה
מאגרת שמירה .להזכירך היה פער בגביה של אגרת השמירה
והמועצה מימנה את את הזמן עד שנכנס חוק העזר.

זוהר אברמוב:

לא זוכר את זה.

אשר שמע:

זה מופיע בתחשיב של אגרת השמירה שמאושר ,מופיע הסעיף
הזה.

זוהר אברמוב:

הסעיף זה שאנחנו יכולים לקחת לכל מה שנגרם.

דרור ריבובסקי:

מיועד.

אשר שמע:

מיועד ,כן.

זוהר אברמוב:

בסדר.

(שיר אידלסון יצאה מחדר הישיבות)
יוסי אלבז:

דרור ,תוכל להסביר לנו את היעילות של המצלמות האלה ,מה
אנחנו משיגים איתן?

דרור ריבובסקי:

אנחנו משתמשים בהן כל הזמן ,כל היום ,מתפיסה של כאלה
שזורקים פסולת במקומות שזה נמצא ,חלק מהמצלמות,
הפריסה הראשונית היתה בתוך מוסדות החינוך ,גם קיבלנו
עזרה ומימון ממשרד החינוך .בכל מוסדות החינוך שלנו יש
מצלמות ,זה חלק מהמעקב ,אתה נכנס למוקד ,אנחנו
משתמשים בזה ברמה היומית.

יוסי אלבז:

עקבת ,תפסת ,אתה יכול להשתמש בזה?

דרור ריבובסקי:

אנחנו השתמשנו ,בכל הפעמים שתפסנו עם מספר של אוטו,
ותפסנו ויש לנו מלא סרטונים כאלה ,כולל ,הכל מומש לקנסות.

זוהר אברמוב:

לא ,כמה מצלמות מדובר עכשיו תוספת?

דרור ריבובסקי:

יש לנו פריסה שמיועדת להיות בכיכר ברחוב הרימון.

לימור גיל-שני:

חשוב גם להגיד שהמצלמות המטרה שלהן היא התראה ,שזה
גם.

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי ,מי בעד?
דרור ריבובסקי:

בצומת של הרימון זה אמור לתת לי לכניסות ,לכניסה הראשית.
ואני לא זוכר איפה הבא.

(שיר אידלסון חזרה לחדר הישיבות)
אבי הררי ,ראש המועצה:סיימת ,דרור ,מי בעד? כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את תב"ר .1378
אשר שמע:

תב"ר  1410תכנון וביצוע אולם ספורט .מה שאנחנו עשינו
באולם ,אנחנו לא שינינו את ההוצאות של האולם ואת ההכנסות
של האולם ,סך הכל  24,700,000אבל אנחנו שינינו את
המקורות תקצוב של זה .התקציב המאושר היה שאנחנו
מקבלים מהטוטו  4,246,720והיתרה מהיטל השבחה .יש שינוי
במקומות מימון .מהטוטו  .4,185,295מפעל הפיס 6,060,947
והיטל השבחה  .14,459,758סך הכל  .24,706,000תשימו
לב ,יש עוד סעיף ,6 ,שנגיע אליו ,שהוא מדבר על אישור מענקי
מפעל הפיס .אז מענק מפעל הפיס זה  .3,474,328בנוסף
אחרי דיונים עם מפעל הפיס הם הסכימו שנעשה תכנית חומש
ונעביר את המענקים של  2019-2023בסך  ,2,586,619נעביר
את זה גם לתוך האולם ספורט .מה שזה עושה ,זה משחרר לנו
היטלי השבחה לפרויקטים אחרים .סך הכל,

יוסי אלבז:

אבל לא יהיה לך תוספת מפעל הפיס ב.2022-2023-

אשר שמע:

מה?

יוסי אלבז:

לא תקבל מפעל הפיס ב.2022-

אשר שמע:

נכון ,נכון ,אנחנו לא נקבל ,אבל אין לנו פרויקטים בסדר גודל
הזה ב 2022-ו 2023-שמפעל הפיס יכול לאשר אותם .כלומר
אנחנו לקחנו את זה ,אנחנו משתמשים באולם ספורט,
משחררים היטלי השבחה.

יוסי אלבז:

הבנתי.

אשר שמע:

ואנחנו משתמשים בכסף של  2022ו 2023-כי לא יהיו לנו
פרויקטים בסדר גודל הזה של האולם ספורט ב 2022-ו.2023-
אי אפשר לבנות מועצה ללא בריכת שחיה ולא מוסדות חינוך
ולא שום דבר.

דרור ריבובסקי:

אם אתה לא משתמש זה הולך פייפן ,אז צריך להשתמש.

אשר שמע:

וזה הולך פייפן ,כן .אז אחרי דיונים שקיימנו עם מפעל הפיס הם
הסכימו לזה ואז אנחנו מביאים לכם את העדכון של מקורות
המימון .אין שינוי ,אני חוזר ,לגבי הסך הכל עלות של המבנה
 .24,706,000המבנה לקראת הסוף ,אנחנו נראה את
החשבונות הסופיים ,אני מקווה שלא נצטרך לבוא ולהגדיל את
התב"ר ,אבל זה התב"ר.

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי .יש שאלות? כן? מי בעד? כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את תב"ר .1410
אבי הררי ,ראש המועצה:תב"ר .1544
אשר שמע:

גיזום עצים ברחבי המושבה .אנחנו מאשרים תב"ר שנתי של
 .250,000למה אנחנו מאשרים אותו עכשיו ולא לקראת
החורף? כי אנחנו רוצים לבצע גיזום כבר בקיץ ,בבתי הספר,
בכל מוסדות החינוך ,גם גני הילדים וגם בתי הספר .אז החלטנו
להקדים ולהביא את התב"ר הזה עכשיו ,כדי שנוכל להשתמש

בחלק מהכסף הזה לטפל בגיזום ,כבר עכשיו ,של גני הילדים
ובתי הספר.
אבי הררי ,ראש המועצה :מחר מתבצעת עבודה מאד רצינית ,מישהו ראה את העץ ליד
בית הכנסת הגדול?
שיר אידלסון:

כן.

אבי הררי ,ראש המועצה :העץ עומד ככה ,כשאתה רואה אותו מסתכל מהמועצה ,אתה
רואה אותו עומד ישר ,כשאתה הולך לשטמפר אתה רואה אותו
ככה .עוד טיפה הוא נופל ,חס וחלילה הוא מחסל את כל מי
שיושב במרפסת של שטמפר .מחר גוזמים את העץ הזה לאחר
שהיתה בדיקה של אגרונום ,סליחה ,כורתים אותו .אני בטוח
שמחר כל הצדיקים יתחילו לצלם איך חותכים עצים וכורתים
עצים והכל .יש אנשים שאוהבים לעשות לנו .אבל אני מודיע
לכם ,חברי המועצה ,מחר כורתים את העץ הזה .מי בעד?
כולם.
החלטה :מאשרים פה אחד את תב"ר .1544
אשר שמע:

תב"ר  1545ריהוט והצטיידות מוסדות חינוך .אנחנו מדברים
בעיקר על כיתות ח' .כיסאות ושולחנות לכיתות ח' בשלושת בתי
הספר .מי בעד מי נגד?

אבי הררי ,ראש המועצה:בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את תב"ר .1545
אשר שמע:

סעיף  ,6אנחנו דיברנו עליו מקודם בתב"ר של אולם הספורט,
זה אישור תכנית חומש מפעל הפיס לשנים  2019-2023בסך
 .2,586,619תכנית החומר מורכבת ככה ,הקמת מרכז פיס
קהילתי  2,253,000שדיברנו עליהם מקודם ותכניות שונות
לרווחה .כלומר לרווחה כבר היום מתוקצב גם את  2022וגם

 2023מפעל הפיס .לטובת פעילויות שונות במחלקת הרווחה.
כלומר אנחנו ביצענו הפרשה מתוך ה 2,586,000-שמגיע
למועצה 332,000 ,לטובת הרווחה שאנחנו נראה את זה
בתקציב הרגיל של  2022ו .2023-ו 2,253,000-שהולך לטובת
מרכז פיס ,אנחנו כבר בימים הקרובים לפי דעתי ,אחרי אישור
של מליאת המועצה שבוע ,שבועיים ,כבר נקבל את ה-
 2,253,637לטובת אולם הספורט.
אבי הררי ,ראש המועצה:יש שאלות? מי בעד? כולם.
החלטה :מאשרים פה אחד את תכנית חומר מענק מפעל
הפיס לשנים  2019-2023ע"ס .2,586,617
אבי הררי ,ראש המועצה:סעיף  .7אישור מינוי יועץ הרשות לענייני אזרחים וותיקים.
במקום תקווה גולן שפרשה לגמלאות ,תבוא במקומה חגית
זהבי מנהלת המחלקה .מי בעד? כולם.
החלטה :מאשרים פה אחד את מינוי יועץ הרשות לענייני
אזרחים וותיקים חגית זהבי.
אבי הררי ,ראש המועצה:מינוי וועדת ערר לענייני ארנונה .עו"ד רובי גוברין יו"ר הוועדה.
עובד עידו חבר ועו"ד חגי הראל חבר .מי בעד?
זוהר אברמוב:

לא מכיר אותם.

אבי הררי ,ראש המועצה:בעד?
זוהר אברמוב:

אני נמנע ,לא מכיר.

אבי הררי ,ראש המועצה:אני גם לא מכיר ,אני מכיר את גוברין.
זוהר אברמוב:

נמנע ,אני לא מכיר את האנשים ,אני הייתי מציע שאנשים
כאלה,

אשר שמע:

זו וועדה לא נעימה .זה שהם הסכימו,

אבי הררי ,ראש המועצה:אף אחד לא מוכן.

אשר שמע:

אף אחד לא רוצה להתעסק.

אבי הררי ,ראש המועצה:אף אחד לא רוצה להתעסק .למה?
דרור ריבובסקי:

זה לבוא לשבת ואחר כך לכתוב חוות דעת ,ולעמוד מולם בבית
משפט.

אבי הררי ,ראש המועצה:עד שמצאנו את האנשים שהסכימו אתם אומר להם נמנע?
בעד? בעד ,כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את מינוי וועדת ערר לענייני
ארנונה.
אלי גטר:

תב"ר  1531משטחי גומי בארבעה גנים .המועצה אישרה
 250,000שקל בישיבת המועצה מיום  .26/2אנחנו מבקשים
שיהיה כתוב במקום רק משטחי גומי ,משטחי גומי ומתקני
משחק.

אבי הררי ,ראש המועצה:אותו כסף .בסדר? מי בעד?
זוהר אברמוב:

אולי תסדר גם עין יעקב,

אבי הררי ,ראש המועצה:עזוב עכשיו ,מי בעד? זה אחר כך נדבר.
אלי גטר:

זה לא קשור לזה .גני ילדים ,זה תב"ר אחר שאישרתם ומטופל.

אבי הררי ,ראש המועצה:טוב ,כולם בעד.
אלי גטר:

זה גני ילדים ,מוסיפים מתקני משחק.

זוהר אברמוב:

בסדר .מה שלילדים אני בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את השינוי בתב"ר .1531

אבי הררי ,ראש המועצה:וועדה לשירותים חברתיים צריך להיות גם באזרחים וותיקים.
זה סמנטיקה ,כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד.
אבי הררי ,ראש המועצה:אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום  .9/5/2021דרום ,אתה
רוצה להגיד משהו?

דרור ריבובסקי:

הפרוטוקול מולכם .היו בקשות בעיקר ,אנשים פונים לוועדת
שמות בהתאם לקריטריונים שקבענו אנחנו מאשרים או עצים,
או ספסלים .אנחנו מלכתחילה סגרנו את כל האופציות
לרחובות ,כיכרות ,אולמות ,יש לנו פה ארבע בקשות לעצים,
לספסלים ,כולן גם מזינים את הבקשה ,גם הגישו שרטוטים וגם
הביאו אחר כך לאישור שלנו איזה ספסל בדיוק הם מתקינים
ומה גודל השלט ,הכל סגור ותפור .יש לנו שם עוד סעיף אחד
שאנחנו מסדירים את הנושא של שכונת בן גוריון ,היה שם את
ההנצחה לחנניה שהיתה בתוך אגם ,זה היה שטח פרטי של בן
אדם ,צריך להוציא משם את העץ ,העץ עדיין נמצא בשטח ,עוד
לא הוציאו אותו .אנחנו עושים איזה שהיא הסדרה שמעבירים
לנקודת ביניים עד שיעשו פינוי בינוי בשכונה וזה יעבור לנקודה.

אבי הררי ,ראש המועצה:מי בעד? כולם בעד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול וועדת שמות מיום
.9/5/2021
אבי הררי ,ראש המועצה:אישור פרוטוקול וועדת מלגות ,יוסי בבקשה.
יוסי אלבז:

כעיקרון קיבלנו ירושה די טובה מחברתנו הילה קולט .ישבתי
עם היועצת המשפטית וקיבלנו עוד החלטה רק להיות יותר
גמישים מבחינת חלוקת המלגות ,שזה הסעיף לפני האחרון .אין
איזה שהוא שינוי מיוחד.

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי .מי בעד הפרוטוקול?
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול וועדת מלגות מיום
.25/5/2021
אבי הררי ,ראש המועצה:אישור קריטריונים למלגות לשנת  .2021-2022יוסי.
יוסי אלבז:

דיברנו ,אישרת.

אבי הררי ,ראש המועצה :היה אישור פרוטוקול ,עכשיו אישור קריטריונים.
יוסי אלבז:

אוקי ,זו בעצם אותה חבילה.

אבי הררי ,ראש המועצה:אוקי ,כולם בעד?
החלטה :מאשרים פה אחד את אישור הקריטריונים למלגות
לשנת .2021-2022
אבי הררי ,ראש המועצה:הסתיימה ישיבת המועצה מן המניין.
הישיבה ננעלה

_________________

_________________

אבי הררי

אלי גטר

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

