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נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה
עוז כהן – חבר
זיו קמיני – חברה
ערן אליאס – חבר
יפה עובדיה – חברה
עו"ד אנינה דינר – חברה
יוסי אלבז – חבר
עומרי פלד – חבר
לימור גיל שני – חברה

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועצת משפטית

רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:
 .1עדכון תחשיב היטל שמירה מועצה מקומית אבן-יהודה
 .2עדכון תב"ר מס'  – 1378הגדלת מערך המצלמות בישוב
 .3עדכון תב"ר מס'  – 1349קיר אקוסטי
 .4עדכון תב"ר מס'  – 1400שיפוץ תאורת רחובות
 .5עדכון תב"ר מס'  – 1256תכנון וביצוע תב"ע  244א'
 .6אישור תב"ר מס'  – 1417החלפת  3מרכזיות תאורה
 .7מינוי נציגת ציבור בהנהלת המתנ"ס – איריס אלקבץ
 .8מינוי נציגת ציבור בהנהלת המתנ"ס – יפה דורני
 .9מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה – עו"ד חגי הראל – במקום עו"ד אנינה דינר
 .10מינוי מ"מ בוועדת ערר לארנונה – רו"ח נועם צור

אבי הררי :בפתח הישיבה אני מבקש:
א .להעניק תעודת הערכה לגב' יפה דורני ולגב' שולמית אורן על תרומתכן רבת השנים לטובת
הקהילה.
ב .לעדכן את חברי המועצה במס' נושאים:
 .1ההסכם עם הדסים מתקדם.
 .2ההסכם עם יזמי תכנית  267בתהליך מואץ .מקווה שיבוא לכדי הסכם.
 .3צהרונים – קיימתי פגישה בנושא הצהרונים .הובהר כי לקראת שנת הלימודים הבאה לא
ייפתח צהרון במידה ולא יירשמו לפחות  22משתתפים .נצטרך לאחד שכבות גיל .אנחנו
נעשה כל שניתן על מנת ליצור מסגרות תוך שמירה על איזון מספרי.
סדר היום:
 .1עדכון תחשיב היטל שמירה מועצה מקומית אבן יהודה
אבי הררי :אני מבקש את אישור מליאת המועצה לדון בסעיף זה למרות שלא נשלח  10ימים
כמתחייב.
הצבעה פה אחד מאשרים חברי המועצה דיון בסעיף זה.
אבי הררי :המועצה אישרה את חוק העזר .נתבקשנו לערוך בו שינויים .התעריף היה אמור
להיות  ₪ 3.88למ' לפי הנחיות משרד הפנים והגענו להבנות שהתעריף יעמוד על ₪ 2.31
למ'.
ערן אליאס :אני מבקש להעלות את נושא השמירה לדיון.
אבי הררי :הדיון בסעיף זה הוא על אישור תחשיב היטל השמירה ולא איכות השמירה .אתה
מוזמן לתאם פגישה עם וועדת ביטחון ולהעלות את הנושא ולקבל הסברים.
הצעת החלטה :לאשר את תחשיב היטל השמירה כפי שנשלח לחברי המועצה ומצורף
לפרוטוקול זה.
הצבעה פה אחד
 .2עדכון תב"ר מס'  1378הגדלת מערך המצלמות בישוב
תוספת  50אש"ח  ,עדכון לפי תכנון
תב"ר קיים

תב"ר מעודכן

תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 250,000
₪ 250,000

₪ 300,000
₪ 300,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 220,000
₪ 30,000
₪ 250,000

₪ 270,000
₪ 30,000
₪ 300,000

אבי הררי :מבוקש להרחיב את מערך המצלמות בישוב .בעזרת המצלמות המותקנות
הצלחנו לאתר פריצות ,גניבות ,וונדליזם וכו'.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
 .3עדכון תב"ר מס'  1349קיר אקוסטי למגרש ספורט במרכז הקהילתי

תב"ר קיים

תב"ר מעודכן

תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 265,000
₪ 265,000

₪ 350,000
₪ 350,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 265,000
₪ 265,000

₪ 300,000
₪ 50,000
₪ 350,000

אבי הררי :עם סיום ההתקשרות מבוקש לאשר את ההגדלה הנדרשת על מנת שניתן יהיה
לבצע את הקיר האקוסטי לרווחת התושבים.
הצעת החלטה :לאשר הגדלת התב"ר
הצבעה פה אחד

 .4עדכון תב"ר מס'  1400שיפוץ תאורת רחובות
תב"ר קיים

תב"ר מעודכן

תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 100,000
₪ 100,000

₪ 500,000
₪ 500,000

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 100,000
₪ 100,000

₪ 450,000
₪ 50,000
₪ 500,000

אבי הררי :מדובר בביצוע עבודות תיקוני חשמל בשוטף .מבקש לאשר את התב"ר
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

 .5עדכון תב"ר מס'  1256תכנון וביצוע תב"ע  244א'
תב"ר קיים

עדכון תב"ר

תקבולים:
₪ 592,000
₪ 446,620

קרנות הרשות
השת' בעלים :כבישים
השת' בעלים :שצ"פ
השת' בעלים :ניקוז
₪ 1,038,620
סה"כ

₪ 7,000,000
₪ 1,700,000
₪ 1,300,000
₪ 10,000,000

תשלומים:
תכנון ופיקוח
עב' קבלניות
סה"כ

₪ 1,038,620
1,038,620

₪ 1,050,000
₪ 8,950,000
₪ 10,000,000

אבי הררי :תכנית  244א' מצפון לשכ' גילץ ועד לשכ' מכבי .אנו בתהליך מתקדם של ההסכם
עם היזמים וברגע שנאשר את התב"ר הגזברות תתחיל בגביית האגרות וההיטלים.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
 .6אישור תב"ר מס'  1417החלפת  3מרכזיות תאורה
תקבולים:
₪ 200,000
השת' בעלים
₪ 200,000
סה"כ
תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 170,000
₪ 30,000
₪ 200,000

אבי הררי :יש  3מרכזיות ישנות ועם עומסים גדולים שיש להחליף .תל-צור ,הבנים וקיבוץ
גלויות .מרכזיות אלה גורמות להפסקות חשמל בתאורת הרחובות .מבקש לאשר את התב"ר
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

 .7מינוי נציגת ציבור בהנהלת המתנ"ס – איריס אלקבץ
הצבעה פה אחד
 .8מינוי נציגת ציבור בהנהלת המתנ"ס – יפה דורני
הצבעה פה אחד
 .9מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה – עו"ד חגי הראל במקום עו"ד אנינה דינר
הצבעה פה אחד
 .10מינוי מ"מ בוועדת ערר לארנונה – רו"ח נועם צור
הצבעה פה אחד

___________________
אלי גטר
מזכיר המועצה

___________________
אבי הררי
ראש המועצה

