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נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
עוז כהן – סגן ראש המועצה
זיו קמיני – סגנית ראש המועצה
ערן אליאס – משנה לראש המועצה
לימור גיל שני – חברה
עו"ד אנינה דינר – חברה
דודו עמר – חבר
יפה עובדיה – חברה

נעדרו :יוסי אלבז – חבר
עמרי פלד – חבר

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
גלית פלג – מבקרת המועצה
אדריכל ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה

רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

 .1אישור עקרוני הנחה בארנונה לחיילי מילואים (רצ"ב תקנות הסדרים במשק המדינה)
 .2עדכון תקציב 2018
 .3המועצה מתבקשת לאשר את התב"רים שנסגרו בשנת  2017לפי הרשימה המצורפת:
א .תב"ר  1154שיפוץ שכונות ותיקות
ב .תב"ר  1267שילוט אלקטרוני
ג .תב"ר  1285תכנון וביצוע שיפוץ אולם ספורט
ד .תב"ר  1339השלמות פיתוח ה.צ 212 .מערב
ה .תב"ר  1341תכנון וביצוע מעגל תנועה ארגמן/עצמאות

ו .תב"ר  1342תכנון וביצוע מעגל תנועה עצמאות/הדקל
ז .תב"ר  1343תכנון וביצוע מעגל תנועה ברקן/עצמאות
ח .תב"ר  1344איכות הסביבה תכנית חינוכית
ט .תב"ר  1348תכנון וביצוע פתיחת צומת סיני/הדרים
י .תב"ר  1349קיר אקוסטי למגרש ספורט בשבזי
יא .תב"ר  1351עבודות פיתוח ברח' הזוויתן
יב .תב"ר  1354פיתוח שצ"פ ה.צ 212 .מערב
יג .תב"ר  1359יישום החלטות ועדת תנועה
יד .תב"ר  1372עב' גידור וסככות מתקן שטיפה
טו .תב"ר  1384שדרוג גינת הכלבים רח' הברקן
טז .תב"ר  1385שיפור והתאמת מתקן שטיפה
יז .תב"ר  1387ביצוע אקוסטיקה במתנ"ס
יח .תב"ר  1388עב' בטיחות ונגישות אולם ע"ש רלף קליין
יט .תב"ר  1389החלפת סלים במתנ"ס ובביה"ס "בכר"
כ .תב"ר  1393שיפוץ וריהוט מועדונית רקפת
כא .תב"ר  1396הצטיידות גני ילדים
כב .תב"ר  1398פיקוח ושיפוץ מתקני ספורט ומשחק 2017
כג .תב"ר  1399שיפוץ כבישים ומדרכות 2017
כד .תב"ר  1400שיפוץ תאורת רחובות 2017
כה .תב"ר  1401שיפוץ גנים ציבוריים 2017
כו .תב"ר  1402שיפור חזות המושבה 2017
כז .תב"ר  1403שיפוץ מבני ציבור 2017
כח .תב"ר  1404שיפוץ מוסדות חינוך (בתי ספר יסודיים וגני ילדים) 2017
כט .תב"ר  1405שיפוץ צנרת ניקוז 2017
ל .תב"ר  1406שיפוץ מבני המתנ"ס 2017
לא .תב"ר  1418שיפוצי קיץ גני ילדים  2017כולל הנגשת  3גני ילדים
לב .תב"ר  1419שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים 2017
לג .תב"ר  1420הצטיידות  2גני ילדים נורית ושושן
לד .תב"ר  1422תכנון גן ילדים ה.צ 244 .א'

.4

אישור תב"ר  1455מרחבי חינוך ביה"ס "ראשונים"
תקבולים:
מ .החינוך
קרנות הרשות
סה"כ

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 80,000
₪ 20,000
₪ 100,000

₪ 95,000
₪
5,000
₪ 100,000

עדכון ראש המועצה:
ביקור שר האוצר באבן-יהודה בתאריך  – 5.6.18פגישת עבודה והענקת אזרחות כבוד
אבי הררי :שר האוצר יבקר בישוב בתאריך  5ליוני  2018בשעה  .17:00נקיים ישיבת עבודה והענקת
אזרחות כבוד כפי שערכנו לשרים שהגיעו לישוב.
עו"ד קרן קדמי :אין מניעה לערוך את ביקור השר כפוף להנחיות בשנת בחירות.
אבי הררי :נערוך קבלת פנים כנהוג בהשתתפות חברי המועצה ,עובדי המועצה ורבנים ,ולאחר מכן
נקיים ישיבת עבודה והענקת אזרחות כבוד במשרדי המועצה .הטקס צנוע ולא כפי שערכנו לשרים
קודמים ,אירוע באולם בהשתתפות קהל רחב.
תכנית ה.צ267 .
אבי הררי :כידוע לכם וכפי שדיווחתי בישיבות המועצה נתבענו ע"י היזמים וע"י בעלי המגרשים
הפרטיים .עמדת המועצה הייתה כי רשות מקומית קטנה כמו אבן-יהודה לא יכולה לשאת עלויות
שכאלה שיפגעו בישוב באופן קשה .בית-המשפט מינה מגשר.
לאחר דיונים ופגישות רבות הגענו להסכמות .זה המקום להודות לכם חברי המועצה ,על התמיכה.
לאורך כל התהליך דאגנו לעתידה של אבן-יהודה שהמועצה לא תקרוס כלכלית ,וליועצת המשפטית
עו"ד קרן קדמי שהובילה את כל הנושאים המשפטיים בהצלחה ובתבונה רבה.
יש לנו חילוקי דעות ותביעות גם עם חב' הבנייה "שפונדר" שלא מאשרים להם את הבנייה וכן עם
המינהל בעניין מתחם ה.צ 250 .א'.

סדר היום

 .1אישור עקרוני – הנחה בארנונה לחיילי מילואים
אבי הררי :מבוקש לאשר אישור עקרוני להענקת הנחה בארנונה לחיילי מילואים.
חברי המועצה ,קיבלנו תקנות הסדרים במשק (הנחה בארנונה) בו נאמר כי מועצה רשאית
לקבוע הנחה בשיעור של עד  5%מסכום הארנונה הכללית שאושרה באותה שנה לחייל
מילואים פעיל.
הצעת החלטה :לאשר עקרונית את ההצעה למתן הנחה לחיילי מילואים בשירות פעיל.
הצבעה פה אחד .זיו קמיני ועוז כהן לא השתתפו בהצבעה הואיל ומשרתים בשירות
מילואים פעיל.

 .2עדכון תקציב רגיל לשנת 2018

אשר שמע :אבקש את אישור חברי המועצה לעדכון תקציב רגיל לשנת 2018
הוצאות:
עדכון תקציב סעיף תמיכות ()822.820
תקציב מאושר ( 2018אש"ח)
280

תקציב  2018מעודכן (אש"ח)
350

(קיטון/גידול)
70

תקבולים:
עדכון תקציב סעיף יתרה מתקציבים רגילים קודמים ()5992.60
תקציב מאושר ( 2018אש"ח)
450

תקציב  2018מעודכן (אש"ח)
520

(קיטון/גידול)
70

העדכון נחוץ בתת סעיף "תנועות נוער" שבסעיף תמיכות.
בסעיף "תנועות נוער" יבוא הסכום של  220.0במקום  150.0כך שסה"כ סעיף תמיכות יעמוד על סך
 350.0אש"ח בשנת .2018
אבקש את אישורכם
הצבעה פה אחד
 3המועצה מבקשת לאשר את התב"רים שנסגרו בשנת 2017
אשר שמע :עפ"י הנחיית הביקורת יש להביא בפני מליאת המועצה את כל התב"רים שנסגרים.
מבוקש לאשר את כל  34התב"רים שנסגרו בשנת .2017
אני מבקש לקרוא את כל התב"רים שנסגרו בשנת .2017
לאחר הסברי הגזבר –
הצעת החלטה :לאשר את כל התב"רים שנסגרו בשנת  2017ומופיעים בסדר היום.
הצבעה פה אחד

 4אישור תב"ר  1455מרחבי חינוך ביה"ס "ראשונים"
תקבולים:
מ .החינוך
קרנות הרשות
סה"כ

תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 80,000
₪ 20,000
₪ 100,000

₪ 95,000
₪
5,000
₪ 100,000

אבי הררי :יש תכנית חדשה במשרד החינוך שנקראת מרחבי חינוך .קיבלנו אישור ממשרד החינוך
לביה"ס "ראשונים" .המשרד ממן  ₪ 80,000והרשות מממנת  ,₪ 20,000סה"כ .₪ 100,000
ערן אליאס :האם התכנית היא ללמידה או בינוי ?
אבי הררי :גם בינוי וגם למידה.
הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

אלי גטר
מזכיר המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

