פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 9/16
מיום 29.5.19
משתתפים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי -סגן ראש המועצה
לימור גיל שני-סגנית ראש המועצה
זיו קמיני -סגנית ראש המועצה
הילה קולט  -חברה
שיר אידלסון -חברה
יוכי פרי -חברה
יוסי אלבז-חבר
אליאס ערן – חבר
זהר אברמוב  -חבר

נעדרת :מיגל אבינועם -חברה

נוכחים :אלי גטר  -מזכיר המועצה
ויקטור אבקסיס  -מהנדס המועצה
ד"ר שי פרוכטמן -מנהל מחלקת החינוך

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר שהוגשה ע"י חבר המועצה זהר אברמוב (רצ"ב ההצעה).
 .2הקמת צוות בדיקה ,לבחינת כל ההיבטים לפתיחת עסקים בשבת  -הצוות יבחן וידון בכל
ההיבטים החוקתיים ,החברתיים והתרבותיים בנושא הרחבת /אי הרחבת חוק העזר להפעלת
עסקים בשבת.
 .3אישור תב"ר  – 1482שיפוצי קיץ – גני ילדים על סך ₪ 1,000,000
 .4אישור תב"ר  – 1483שיפוצי קיץ -בתי-ספר יסודיים על סך ₪ 1,000,000
 .5מינוי סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי לתפקיד מ"מ ראש המועצה בוועדות בחינה.

סדר היום
אבי הררי :מברך ומעניק שי ותעודה למייק מנהל ביה"ס האמריקאי לרגל סיום עבודתו
בביה"ס האמריקאי .אני מודה לו על שיתוף הפעולה הפורה.
מייק  :שיתוף הפעולה עם המועצה היה משמעותי .אני מודה על כך .אבן-יהודה היא פינה חמה
בלב.

 .1הצעה לסדר שהוגשה ע"י חבר המועצה זהר אברמוב (רצ"ב ההצעה).
זוהר אברמוב הגיש הצעה לסדר .ההצעה עומדת על רקע סירוב של ראש המועצה לאשר פתיחת
סופר המייסדים בשבת .ראש המועצה לא סרב .להיפך .פנה בהמשך בבקשה לאפשר פתיחת עסקים
לקבלת אישור.
פניתי לקבל אישור .לצערי קיבלנו מהתובעת נציגת יועמ"ש של הממשלה תשובה שהחוק לא
מאפשר זאת
מקריא את המכתב.
החוק חוקק אבל לא מאפשר .היועמ"ש לא יכולה להכין חיקוק לחוק .אם המועצה תאשר שולחים
לאישור משרד הפנים .יועמ"ש לא יכולה לתקן את החוק.
שיר אידלסון :מעניין אותי לדעת האם נעשתה ע"י זוהר עבודת תחקיר מה נעשה בישובים אחרים
להרחבת החוק.
זוהר אברמוב :לא נעשתה עבודת תחקיר.
שיר אידלסון :לכן צריך להקים וועדה שתבדוק את הדברים.
ערן אליאס :מכיוון שיש פה נושא מאד רגיש שיש לו השלכת מכאיבות על המירקם .צריך לתת
לוועדה לבחון את הנושא ולהביא לדיון וכל אחד יכול להשתתף ולהביע את דעתו.
אבי הררי :ברגע שהוועדה תסיים את עבודתה ותגיש למועצה את המלצותיה ,כל אחד מחברי
המועצה יצביע לפי צו מצפונו והנושא יועבר לידיעת משרד הפנים לקבלת אישור.
לימור גיל שני :מבקשת שיוגדרו לוחות זמנים של הוועדה.
זוהר אברמוב :לא נעשתה עבודת תחקיר יסודית .אני לא הבעתי את דעתי אם אני בעד או נגד
הפתיחה והמועצה תדון בנושא ,מי יהיה בהרכב הוועדה ,מה תחקור ומה תדון.

הצעת החלטה :להוריד את ההצעה הואיל ובסדר היום שנשלח לחברי המועצה לפני כשבועיים
העליתי לסדר היום מינוי צוות בחינה לעניין זה.
הוחלט :בעד 9-
מתנגד 1 :זוהר אברמוב
הצעה של חברי ההנהלה :ראש המועצה ימנה צוות .הצוות יכלול עובדי מועצה ,יועמ"ש,
חברי מועצה ,נציגי ציבור .הוועדה תבדוק את הרחבת חוק העזר.
הוחלט :בעד 9-
מתנגד 1 :זוהר אברמוב

 .2הקמת צוות בדיקה ,לבחינת כל ההיבטים לפתיחת עסקים בשבת  -הצוות יבחן וידון בכל
ההיבטים החוקתיים ,החברתיים והתרבותיים בנושא הרחבת /אי הרחבת חוק העזר
להפעלת עסקים בשבת.
יש חוק במדינת ישראל והמועצה כפופה לחוק .החוק קובע שצריך לפעול לפי חוק העזר של אבן
יהודה.
קיבלנו חו"ד של ה תובעת המוסמכת מטעם היועמ"ש של הממשלה שכתבה לנו במפורש שלא
ניתן לפתוח בשבת מאחר וזה נוגד את החוק .
אנחנו נפתח כל עסק שמותר לפתוח לפי החוק .רצינו לבדוק אם יש אפשרות לפתוח את
הצרכנייה.
בעל הצרכניה היה אצלי וקיבל את החוק לידיו .הסברתי לו והוא קיבל את זה בהבנה.
הנהלת המועצה דנה בנושא.
הוחלט :להקים צוות שידון בהיבטים החוקיים ,החברתיים והתרבותיים לגבי חוק העזר.
את ההמלצות יש להביא לאישור המועצה וחברי המועצה יתנו את דעתם לנושא.
הוחלט למנות וועדה שתורכב מחברי המועצה  ,עובדי המועצה ,נציגי ציבור
הצעת החלטת ההנהלה לבדיקת הרחבת חוק העזר

החלטה :פה אחד – 9
מתנגד  1 -זוהר אברמוב

 .3אישור תב"ר  – 1482שיפוצי קיץ – גני ילדים על סך ₪ 1,000,000
תקבולים
₪ 1,000,000

קרנות הרשות

₪ 1,000,000

סה"כ
תשלומים
עב' קבלניות

₪ 900,000

תכנון ופיקוח

₪ 100,000

סה"כ

₪ 1,000,000

זוהר אברמוב :למה צריך מיליון ש"ח לשיפוצי בתי-הספר וגנים ,בדקתי שגם שנים
קודמות התב"ר היה מיליון  .₪אבקש התייחסות לנושא.

ויקטור אבקסיס :העבודה על שיפוצי קיץ מתחילה מאיסוף בקשות וצרכים של מנהלי בתי
הספר והגנים (עוד לפני הפסח) לאחר סקר וכתבי כמויות ועל בסיס שנים
קודמות ,ורק אז יוצאים למכרז .במסגרת השיפוץ מוציאים את כל אישורי
הבטיחות למוסדות החינוך.
הצבעה פה אחד

 .4אישור תב"ר  – 1483שיפוצי קיץ -בתי-ספר יסודיים על סך ₪ 1,000,000
תקבולים
קרנות הרשות ₪ 1,000,000
₪ 1,000,000
סה"כ
תשלומים
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 900,000
₪ 100,000
₪ 1,000,000

ויקטור אבקסיס  :זו אותה התייחסות כמו בתב"ר הקודם.
הצבעה פה אחד.

 .5מינוי סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי לתפקיד מ"מ ראש המועצה בוועדות בחינה.
הצבעה בעד – 9
נגד –  1זוהר אברמוב

אלי גטר
מזכיר המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

