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 ראש המועצה  –: אבי הררי נוכחים

 חבר  –דרור ריבובסקי            

 חברה  –הילה קולט            

 חבר  –זוהר אברמוב            

 חברה  –שיר אידלסון            

 חבר  –יוסי אלבז            

 חבר  –ערן אליאס           

 חברה –יוכי פרי           

 חברה  –גל אבינועם -מי         

 

 חברה  –: לימור גיל שני נעדרו

 חברה  –זיו קמיני           

 

 גזבר המועצה  –: אשר שמע משתתפים

 מהנדס המועצה  –ויקטור אבקסיס אדר'                  

 יועמ"ש המועצה  – עו"ד קרן קדמי                

 מבקרת המועצה  –גלית פלג                 

 

 מזכיר המועצה  –: אלי גטר רשם
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 סדר היום: 

בפתח הישיבה מברך ראש המועצה את חברי המועצה הנבחרים ומאחל להם המלחה במילוי תפקידם 

 למען הישוב. 

 כמו כן מברך את חברי המועצה היוצאת ומודה להם על תרומתם לפיתוח הישוב. 

 מינוי ואישור וועדות המועצה:  .1

 

 א. ועדה לשירותים חברתיים 

 יו"ר  –גל אבינועם -. מי1

 חברה  –. הילה קולט 2

 חברה  –. שיר אידלסון 3

 חברה  –. יוכי פרי 4

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים  –. חגית זהבי 5

 חברה  –.ענת זדה 6

 חברה  –. דלית כהן 7

 

 הצבעה פה אחד 



 

 
 ועדת הנהלה  .ב

 יו"ר הוועדה  –אבי הררי . 1
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 חברה  –שיר אידלסון . 8

 חבר  –יוסי אלבז . 9

 חברה  –יוכי פרי . 10

 

 משתתפים קבועים:

 יועמ"ש המועצה  –קרן קדמי  . עו"ד1

 מבקרת המועצה  –ת פלג . גלי2

 גזבר המועצה  –. אשר שמע 3

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 4

 מזכיר המועצה  –. אלי גטר 5

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועדת מל"ח  .ג

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 מ"מ היו"ר  –. דרור ריבובסקי 2

 קב"ט  –. שמשון זכריה 3

 מזכיר  –. אלי גטר 4

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 5

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 6

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים  –. חגית זהבי 7

 מנהל מח' משק  –. רביד שמע 8

 

 הצבעה פה אחד  

 
 ועדת ביטחון ופיקוח  .ד

 יו"ר  –. דרור ריבובסקי 1

 קב"ט –. שמשון זכריה 2
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 חבר  –. דן שגיא )צ'ובו( 8

 חבר  –. אבנר ראובני 9

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 



 נגע הסמים מאבק בועדה ל .ה

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 חברה  –. זיו קמיני 2

 חברה  –גל אבינועם -. מי3

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 4
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 . נציג המשטרה 9

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועדה למיגור אלימות  .ו

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 מזכיר המועצה   –. אלי גטר 2

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 3

 קב"ט  –. שמשון זכריה 4
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 הצבעה פה אחד 

 

 
 ועדת ביקורת  .ז

 יו"ר –. זוהר אברמוב 1

 חברה  –. לימור גיל שני 2

 חבר  –. דרור ריבובסקי 3

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועדה להנחות מארנונה  .ח

 יו"ר  –. דרור ריבובסקי 1

 חבר  –. זוהר אברמוב 2

 חברה/מנהלת המח' לשירותים חברתיים  –. חגית זהבי 3

 חבר/גזבר המועצה  –. אשר שמע 4

 חברה/יועמ"ש המועצה  –. עו"ד קרן קדמי 5

 רכזת הוועדה  –. יוכי עשרי 6

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 



 ועדת מכרזים  .ט

 יו״ר  –. לימור גיל שני 1

 חבר –. דרור ריבובסקי 2

 חבר  –. יוסי אלבז 3

 חברה  –. הילה קולט 4

 חברה  –. שיר אידלסון 5

 

 משתתפים קבועים:

 מזכיר המועצה  –אלי גטר  1

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 2

 יועמ"ש המועצה  –. עו"ד קרן קדמי 3

 גזבר  המועצה  –אשר שמע . 4

 מבקרת המועצה  –. גלית פלג 5

 

הרכב ועדת המכרזים יהיה לפי מפתח סיעתי  -מהכתביא : אני מבקש להקרזוהר אברמוב

 ולפחות אחד מהאופוזיציה. 

 

: זוהר פנה אלי. הפניתי את הבקשה לחו"ד היועמ"ש שהשיבה לזוהר. אני מבקש אבי הררי

 שעו"ד קדמי תחווה דעתה המשפטית. 

 

 הנאמר מתייחס לעיריות ולא למועצות מקומיות.  ,לזוהרכבר : כפי שעניתי עו"ד קרן קדמי

 

 בעד  10: הצבעה

 נמנע    1            

 

 הרכב הוועדה מאושר 

 

 ועדת רכז ובלאי  .י

 גזבר המועצה  –. אשר שמע 1

 מזכיר המועצה  -. אלי גטר 2

 יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי . 3

 

 הצבעה פה אחד 

  
 ועדת שמות והנצחה  .יא

 ר יו" –. דרור ריבובסקי 1

 חברה  –. יוכי פרי 2

 חברה  –. סמדר גיל 3

 חברה  –. הילה הרמן 4

 חבר  –. עו"ד רובי גוברין 5

 חבר –. משו לוי 6

 חברה  –. יפה עובדיה 7

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 



 ועדת תמרור ותנועה  .יב

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 יועץ תחבורה , חבר –. גידי שר 2

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 3

 יועץ תנועה –. לירן יצחק 4

 רכז הוועדה  –. אופיר מקורי 5

 . נציג משטרת ישראל 6

 . נציג משרד התחבורה 7

 חבר  –. ערן אליאס 8

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועדה למחיקת חובות  .יג

 יו"ר  –. דרור ריבובסקי 1

 חברה  –לימור גיל שני  2

 יועמ"ש  –. עו"ד קרן קדמי 3

 גזבר   –. אשר שמע 4

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים  –זהבי  . חגית5

 רכזת הוועדה  –. יוכי עשרי 6

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועד מנהל הדסים .יד

 יו"ר  –. זיו קמיני 1

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 2

 מנכ"ל ויצו הדסים  –. זאב טויטו 3

 

 הצבעה פה אחד 

 

 מועצה דתית  .טו

 יו"ר  –. שמואל שיר 1

 מ"מ –. משה יוסף 2

 חבר  –. יוסי אלבז 3

 חברה  –. שולי יוסף 4

 חברה  –. ענת זדה 5

 חברה  –. יוכי פרי 6

 חברה  –. אנינה דינר 7

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ותיקים לאזרחים הרשות יועצת .טז

  נגבי אורנה

 

 הצבעה פה אחד 

 
 מעמד האישה יועצת ראש המועצה להממונה על חופש המידע/פניות הציבור ו .יז

 רונית זלוף 

 

 הצבעה פה אחד 

 



 מיניות הטרדות על הממונה .יח

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים  –חגית זהבי 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 הממונה על האנרגיה .יט

 מח' הנדסה  –מאור אמסלם 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 ועדת תמיכות .כ

 מזכיר המועצה  –. אלי גטר 1

 גזבר המועצה  –. אשר שמע 2

 יועמ"ש המועצה  –. עו"ד קרן קדמי 3

 

 בעה פה אחד הצ

 
 וועדה לשימור אתרים .כא

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 רכזת הוועדה –. אפרת פישביין 2

 נציגת "שרונים"  –. עדנה רינדה 3

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 4

 חברה  –. הילה קולט 5

 חבר  –. דרור ריבובסקי 6

 חבר  –. זוהר אברמוב 7

 . נציג הוועדה לשימור אתרים 8

 

 הצבעה פה אחד 

 
 "מעיינות השרון"  והביוב תאגיד המיםבנציג  .כב

 קובי אשכנזי 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 איגוד ערים לתברואה השרון הצפוניבנציג  .כג

 אבנר ראובני 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 ועדה להקצאת קרקע  .כד

 מזכיר המועצה  –. אלי גטר 1

 גזבר המועצה  –. אשר שמע 2

 יועמ"ש  –. עו"ד קרן קדמי 3

 מהנדס המועצה  –. ויקטור אבקסיס 4

 מזכירת הוועדה  –. מרים קרואני 5

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 



 

 
 ועדת מילגות  .כה

 ר ״יו –. הילה קולט 1

 חבר  –. שגיא אשכנזי 2

 חבר  –. משומר לוי 3

 מזכירת הוועדה  –. רונית זלוף 4

 חברה  –. יוכי פרי 5

 

 הצבעה פה אחד 

 
 נציג ציבור לוועדת בחינה .כו

 גיא אשכנזי . ש1

 . דודו עמר 2

 

 : למה הכוונה? זוהר אברמוב

 

: מעת לעת המועצה מפרסמת מכרזים לכ"א. ועדת בחינה מורכבת מנציגי אבי הררי

 חייב להיות נציג ציבור. בנוסף ראש המועצה וממשרדים יעודיים, 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 ועדת השקעות  .כז

 מזכיר המועצה  –. אלי גטר 1

 גזבר המועצה –. אשר שמע 2

 מזכירת הוועדה עוזרת גזבר,  –. קרן יפרח 3

 מהנדס –. ויקטור אבקסיס 4

 

 : באילו השקעות מדובר ? זוהר אברמוב

 

 : השקעות עודפים כספיים מעת לעת אשר שמע

 

 הצבעה פה אחד 

 

 רשות ניקוז נציג ב .כח

 שגיא אשכנזי 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 נציג המועצה ב"שרונים"  .כט

  יו"ר –אבי הררי 

 מ"מ  –דרור ריבובסקי 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ממונה על הגביה  .ל

 אשר שמע 

 

 הצבעה פה אחד 

 



 

 

 
 מנהל הארנונה  .לא

 קרן יפרח 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי .לב

 לימור גיל שני 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 נציגת המועצה בעסקים קטנים .לג

 לימור גיל שני 

 

 : למה רק נציג אחד? ערן אליאס

 

 למה הכוונה, ולמה לא מצרפים אנשים נוספים? : זוהר אברמוב

 

אבן יהודה מתפתחת, נפתחים עסקים בישוב. יש לנו אינטרסים שהעסקים  אבי הררי:

 עוד. ואם צריך ,ונראה כמה חברים ישהדברים יצליחו. נגבש וניצור עמדה, נבחן את 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 ועדה לאיכות והגנת הסביבה וחזות המושבה  .לד

 יו"ר  –. דרור ריבובסקי 1

 חברה –. הילה קולט 2

 חבר  –. יוסי אלבז 3

 חברה  –יוכי פרי  4

 חבר  –. משומר לוי 5

 חבר –. אבי געש 6

 חבר  –. אבנר ראובני 7

 מזכיר המועצה  –. אלי גטר 8

 מנהלת מח' תברואה ואיכות הסביבה  –. ליאל קורן 9

 מנהל מח' משק  –. רביד שמע 10

 חבר –. דודו עמר 11

 חבר  –. עוז כהן 12

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ועדת חינוך .לה

 יו"ר  –. זיו קמיני 1

 חברה  –. הילה קולט 2

 חברה  –. הילה הרמן 3

 חברה  –גל אבינועם -. מי4

 חברה  –. שיר אידלסון 5

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 6

 חברה  –נת זדה . ע7

 חברה  –. ליאת ליפסקי 8

 חברה  –. לימור רוזמרין 9

 חברה  –. שלומית הרץ 10

 חברה  –. אורלי פינקלמן 11

 חברה  –. אנינה דינר 12

 חבר  –. שגיא אשכנזי 13

 חברה  –. יפה עובדיה 14

 

 הצבעה פה אחד 

 
 ועדת ערר לארנונה  .לו

 יו"ר הוועדה  –. עו"ד ליאב ברק 1

 חבר  –ור צ. רו"ח נועם 2

 חבר  –. חגי הראל 3

 מ"מ  –. עו"ד ויקטור עטיה 4

 

 הצבעה פה אחד 

 
 הוועדה לפיתוח קשרי קהילה, תרבות ופנאי  .לז

 יו"ר  –. שיר אידלסון 1

 חברה –. יוכי פרי 2

 חברה  –. זיו קמיני 3

 חברה  –גל אבינועם -. מי4

 חבר  –. משומר לוי 5

 חברה  –. יעל רז 6

 חברה  –לה קולט . הי7

 חברה  –. הילה המן 8

 מנהל המרכז הקהילתי –. משה בבלפור 9

 חברה  –. ענת זדה 10

 

 משתתפים קבועים: 

 נציגי חינוך ורווחה 

 נציגי תנועות הנוער 

 נציגי הנהגת הורים 

 נציגי מוסדות 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 



 ועדת תקשורת והקשר לתושב  .לח

 יו"ר  –. הילה קולט 1

 חבר  –. דרור ריבובסקי 2

 חברה  –. זיו קמיני 3

 חברה  –גל אבינועם -. מי4

 חברה  –. לימור גיל שני 5

 . יועץ תקשורת של המועצה 6

 חבר  –. אבנר ראובני 7

 חבר  –. אמיר אבן טוב 8

 חבר  –. אילן שבת 9

 קב"ט המועצה  –. שמשון זכריה 10

 חברה  –. שיר אידלסון 11

 

 הצבעה פה אחד 

 
 ועדה להנצחת נרצחי הטרור  .לט

 יו"ר  –. אבי הררי 1

 חבר  –. דרור ריבובסקי 2

 . הילה קולט חברה 3

 חבר  –. זוהר אברמוב 4

 חבר  –. משומר לוי 5

 חבר  –. אביגדור רצבי 6

 חבר  –. בני טיירי 7

 חבר  –. יעקב עדני 8

 חבר  –. עובדיה דורני 9

 

 הצבעה פה אחד 

 

 הנהלת המרכז הקהילתי  .מ

 יו"ר הנהלת המתנ"ס  –ערן אליאס . 1

 ר ההנהלה ״סגן יו –. שיר אידלסון 2

 מנהל מח' חינוך  –. ד"ר שי פרוכטמן 3

 קב"ט המועצה  –. שמשון זכריה 4

 נציג ציבור  –. סער קימל 5

 נציג ציבור  –. אבנר ראובני 6

 נציגת ציבור  –. יפה דורני 7

 נציגת ציבור  –. הילה הרמן 8

 נציג ציבור  –. שמואל שיר 9

 נציג החברה למתנ"סים –. מוטי אבו 10

 נציגת החברה למתנ"סים  –. סימה כהן 11

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 



הרשויות המקומיות  לחוק 15 סעיף לפי סגן ראש המועצה בשכר דרור ריבובסקי כאישור  .2

 ועצה והאצלת סמכויות לסגן ראש המ, 1975 -בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל״ה)

 

 דרור ריבובסקי עוזב את חדר הישיבות בגלל ניגוד עניינים 

 

תושבים. מס' העובדים מועט ותוכניות  16,000 -יהודה מונה כ-: המועצה המקומית אבןאבי הררי

 הבינוי והפיתוח רבות. 

בתקופות שונות כיהנו סגני ראש מועצה בשכר. משרד הפנים הוציא הנחיות מפורטות למינוי סגן 

 עפ"י כל ההנחיות. בשכר

המאשרת כי מינויו של דרור ריבובסקי כסגן  ,"ד היועמ"שוחברי המועצה קיבלו את חו :גטר אלי

על פי דין, וכי לאחר שיואצלו לו הסמכויות המפורטות במסמך שהוצג בפניכם ניתן ראש המועצה 

 . יהיה לשלם לו שכר

ור ריבובסקי מתוקצבת במלואה את אישור גזבר המועצה כי עלות העסקתו של דרקיבלתם כן 

וכי ביכולתה הכספית של הרשות המקומית לעמוד בהתחייבות  2018בתקציב המועצה לשנת 

 . 2018ובעלות ההעסקה בשנת 

 

. לא מדובר בתשלום שכר 2018במכתבי התייחסתי לעלות שכר של הסגן בשנת : אשר שמע

  -העסקת הסגןתית )נכון להיום( להשנעלות לחדד את האבקש לשנה שלמה, כי היו בחירות. לכן 

 

  33,833.2ברוטו שכר יסוד + ת. יוקר              

  4,041.0אחזקת רכב כולל גילום                  

  911.0טלפון כולל גילום                           

  408.0ביגוד                                          

  1,330.0                   דמי כלכלה                

  40,523.0ברוטו ממוצע לחודש                     

 

   הפרשות המעביד: 

  3,039.0                           7.5%קרן השתלמות 

  6,415.0                        15.83%ביטוח מנהלים 

  1,013.0                      2.5%אובדן כושר עבודה 

  229.0    5%קופת גמל על רכיבים לא פנסיוניים 

  3,026.0                               6.8%ביטוח לאומי 

  3,335.0                                     %7.5מס שכר 

  17,057.0סה"כ                                                 

 

  57,580.0            סה"כ עלות לחודש                   

  690,960.0סה"כ עלות שכר שנתית                        

 

 

לחוק  15לפי סעיף  את דרור לתפקיד סגן ראש המועצהמהיום : אני מבקש למנות אבי הררי

את מהיום וכן לאשר  ,1975 -הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות, סגניו וכהונתם(, תשל״ה

 וכהונתם(  וסגניולחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות  17סעיף  לפי האצלת הסמכויות

  -כדלקמן ,1975 –"ה תשל

 

. סגן ראש המועצה יהיה ממונה על קידום ופיתוח אזורי התעשייה החדש והישן, בתיאום עם 1

 מהנדס המועצה 

 

ות ופרויקטים . סגן ראש המועצה יהיה ממונה על טיפול בתיק הנגישות בישוב וידאג להכין תכני2

 בנושא נגישות, כולל קיום ימי עיון עם כל הגורמים במועצה בנושא זה, בתיאום עם מח' ההנדסה. 

 

. סגן ראש המועצה יהיה ממונה על הביטחון השוטף במועצה ויפעל במסגרת זו בכל הנושאים 3



הקשורים לתחום זה, כגון: קב"ט, שוטר קהילתי, מתנדב משא"ז, ועדת ביטחון, אבטחת מוס"ח, 

 חב' שמירה, פרויקט מצלמות, מוכנות לשעת חירום וכו'. 

 

. סגן ראש המועצה יהיה ממונה על הפיקוח בישוב, לשמירת הסדר הציכורי התקין, בתיאום עם 4

 קב"ט המועצה. 

 

מונה על מתן רשיונות עסק לבעלי עסקים בישוב, בתיאום עם מנהל יהיה מ. סגן ראש המועצה 5

 מח' רישוי עסקים. 

 

. סגן ראש המועצה יהיה אחראי על נושא חיסכון באנרגיה במועצה, ובמסגרת זו ימונה לאחראי 6

יזום בתיאום עם ראש המועצה והגזבר אנרגיה לפי תקנות מקורות האנרגיה, ובמסגרת זו 

 בצריכת החשמל של המועצה. יעלות אנרגטית מהלכים נחוצים להתי

 

, בתיאום עם מח' . סגן ראש המועצה יהיה ממונה על ביצוע החלטות ועדת תנועה ותמרור7

 ההנדסה. 

 

 ר ועדת מל"ח  ופס"ח. ״. סגן ראש המועצה ישמש גם כמ"מ יו8

 

  . הסגן יהיה מ"מ ראש המועצה בדיונים בוועדות השונות, שרונים, ועדה מחוזית.9

 

 . הסגן ישמש כיו"ר הוועדות הרשומות מטה: 10

 

 א. ועדת ביטחון ופיקוח 

 ב. ועדת הנחות בארנונה

 ג. ועדת שמות והנצחה 

 ד. ועדה למחיקת חובות 

 ה. ועדה לאיכות הסביבה וחזות המושבה 

 

 . הסגן יכין תכניות ויעדים ומשימות בנושאים שבתחום אחריותו. 11

 

כות לשלול כל סמכות באופן מלא ו/או באופן חלקי ללא צורך . לראש המועצה תהא הסמ12

 באישור גורם אחר כלשהו. 

 

 יהודה צריכה סגן בשכר. -אני לא חושב שמועצה בסדר גודל של אבן זוהר אברמוב:

 

  .אני מבקש לאשר את מינוי הסגן + האצלת הסמכויות אבי הררי:

 

מוכן לאצול סמכויות אבל לת הסמכויות? : האם ההצבעה היא על מינוי הסגן והאצזוהר אברמוב

 לא לאשר מינוי סגן.

 

 שני סעיפים. ל: ההצבעה היא עו"ד קרן קדמי

 

 בעד  7: הצבעה

 נגד 1             

 

 15קולות לאשר את מינויו של מר דרור ריבובסקי כסגן בשכר לפי סעיף : הוחלט ברוב החלטה

מהיום, וכן לאשר  1975-וכהונתם( התשל״ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות סגניו

 לחוק הנ״ל מהיום. 17לו האצלת הסמכויות המפורטות לעיל בהתאם לסעיף 
 

 

 



 ( 2018מרץ -)ינואר 1/2018אישור דו"ח רבעון  .3

 ( 2018יוני -)ינואר 2/2018אישור דו"ח רבעוני  .4
 ( 2018ספטמבר -)ינואר 3/2018אישור דו"ח רבעון  .5

 

 

 מסכם את הקודמים לו.  3הדוחות הרבעוניים. דו"ח מס'  3לאשר את : אני מבקש אשר שמע

 

, 2018בספטמבר  30 -, התקציב היחסי ל₪ 79,100,000, 2018סה"כ תקציב המועצה לשנת  -

59,325,000 ₪ . 

 
 מהתקציב. 1%, סטייה של ₪ 60,176,000,  2018בספטמבר  30סה"כ הכנסות לתאריך  -

 

 מהתקציב.  1%, סטייה של ₪ 60,124,000, 2018בספטמבר  30סה"כ הוצאות לתאריך  -

 
 . ₪ 52,000סה"כ העודף בתקופת הדו"ח   -

 
  ₪ 3,315,000, 2018בספטמבר  30סה"כ העודף המצטבר לתאריך  -

 
  93%אחוז גביית הארנונה השוטפת בניכוי הנחות  -

 

 

 תקציב בלתי רגיל 

  2018בספטמבר  30 -קרן פיתוח ל

  ₪ 33,696,000קרן היטל השבחה                    

  ₪  3,878,000קרן היטל מים                          

  ₪  3,199,000קרן היטל ביוב                          

  ₪ 24,665,000קרנות אחרות )שצ"פ, תיעול וכו'( 

  ₪ 65,438,000סה"כ                                      

 

  ₪ 258,000תוך הסכום האמור קיימת הפרשה בגין תביעות תלויות בסך מ

 

 תב"רים 

  ₪ 7,624,000עודפי מימון זמינים בתב"רים בניכוי גירעונות מימון זמניים 

 

 חות ״: אני מבקש לאשר את שלושת הדואשר שמע

 

 פה אחד הצבעה 

 

 

 



 

 החלפת מורשה חתימה חשבון הורים ביה"ס "בית אבי"  .6

  648שמתנהל בבנק לאומי סניף  50011558' חשבון מס

  33106550במקום ברק פלצי תבוא עדי מרגלית ת.ז.  

זאת בנוסף למורשי החתימה הקיימים בחשבון: מנהלת ביה"ס קרן אמיתי ומזכירת ביה"ס חגית 

 אבינועם 

 

 הצבעה פה אחד 

 
 החלפת מורשה חתימה חשבון הורים ביה"ס "בכר"  .7

 648נהל בבנק לאומי סניף שמת 1427467חשבון מס' 

 011157781במקום בועז טנא תבוא עדי ראובני ת.ז. 

זאת בנוסף למורשי החתימה הקיימים בחשבון: מנהלת ביה"ס אתי חודדה ומזכירת ביה"ס איה 

 . לוי 

 

 אישור תב"רים:  .8

 

וזאת על  2019לביצוע שוטף במהלך שנת התקציב  : המועצה מגישה לאישור תב"ריםאבי הררי

 מנת לטפל בכל הנדרש במסגרות השונות. 

 

 : היה צריך לציין זאת בהזמנה על מנת שנדע במה המדובר. זוהר אברמוב

 

 2019פיקוח ושיפוץ מתקני משחק  1462א. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 150,000קרנות הרשות          

  ₪ 150,000      סה"כ                

 

 תשלומים: 

  ₪ 150,000עב' קבלניות            

  ₪ 150,000סה"כ                      

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2019שיפוץ כבישים ומדרכות  1463ב. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 500,000קרן ה. כבישים         

  ₪ 500,000סה"כ                      

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 450,000עב' קבלניות            

  ₪  50,000תכנון ופיקוח            

  ₪ 500,000סה"כ                     

 

 הצבעה פה אחד 

 



 

  2019שיפוץ תאורת רחובות  1464ג. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 200,000ק. היטל כבישים    

  ₪ 200,000סה"כ                   

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 190,000קבלניות         עב' 

  ₪  10,000תכנון ופיקוח         

  ₪ 200,000סה"כ                  

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2019שיפוץ גנים ציבוריים  1465ד. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 0,00050קרנות הרשות      

  ₪ 500,000סה"כ                  

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 450,000 עב' קבלניות       

  ₪  50,000תכנון ופיקוח        

  ₪ 500,000סה"כ                  

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2019שיפור חזות המושבה  1466ה. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 150,000קרנות הרשות    

  ₪ 150,000סה"כ                

 

 תשלומים: 

  ₪ 150,000עב' קבלניות      

  ₪ 150,000סה"כ               

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2019שיפוץ מבני ציבור  1467ו. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 200,000קרנות הרשות      

  ₪ 200,000סה"כ                  

 



 

 תשלומים: 

  ₪ 170,000עב' קבלניות       

  ₪  30,000תכנון ופיקוח       

  ₪ 200,000סה"כ                

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 ספר יסודיים וגני ילדים( -)בתי 2019שיפות מוס"ח  1468ז. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 500,000קרנות הרשות    

  ₪ 500,000סה"כ                

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 470,000עב' קבלניות      

  ₪  30,000תכנון ופיקוח      

  ₪ 500,000סה"כ                

 

 הצבעה פה אחד 

 

  2019שיפוץ צנרת ניקוז  1469ח. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 300,000קרן ה. ניקוז         

  ₪ 300,000סה"כ                  

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 250,000עב' קבלניות       

  ₪  50,000תכנון ופיקוח       

  ₪ 300,000סה"כ                 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2019 המרכז הקהילתישיפוץ מבני  1470ט. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 200,000קרנות הרשות     

  ₪ 200,000סה"כ                 

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000עב' קבלניות        

  ₪ 200,000סה"כ                 

 

 הצבעה פה אחד 

 



 

 יישום החלטות ועדת תנועה  1471י. אישור תב"ר 

 

 קבולים: ת

  ₪ 300,000קרנות הרשות            

  ₪ 300,000סה"כ                        

 

 תשלומים: 

  ₪ 280,000עב' קבלניות             

  ₪  20,000תכנון ופיקוח             

  ₪ 300,000סה"כ                      

 

 הצבעה פה אחד 

 

 א'  250תכנון ה.צ.  1472יא. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 1,490,000רשות מקרקעי ישראל     

  ₪ 1,490,000סה"כ                           

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 1,490,000תכנון ופיקוח                  

  ₪ 1,490,000סה"כ                            

 

 יעקב. -' עיןא' הגובלת בין הדסים לשכ 250: מדובר בתכנית ה.צ. ויקטור אבקסיס

שאת התשלום מתחילת הדרך דרשנו  .בעלי הקרקעוזמן רב עם רשות מקרקעי ישראל מתנהל דיון 

בהתחלה רמ״י דרשה התחייבות שאם לא יבוצע הפיתוח,  רשות מקרקעי ישראל. תממן עבור התכנון 

מותנית, אז המועצה תישא בתכנון, אבל עכשיו הם נתנו לנו התחייבות לתשלום הוצאות התכנון לא 

 ולכן מביאים עכשיו לאישור. מדובר בתכנון הפיתוח בלבד.

 

 הצבעה פה אחד

 

 

 תכנון קאנטרי קלאב  1473אישור תב"ר  יב. 

 

 תקבולים: 

  ₪ 1,400,000קרנות הרשות           

  ₪ 1,400,000סה"כ                       

 

 תשלומים: 

  ₪ 1,400,000תכנון ופיקוח             

  ₪ 1,400,000סה"כ                       

 

 

בריכת השחייה באבן יהודה לא תיפתח בשנה הקרובה וזאת בשל ליקויים תברואתיים אבי הררי: 

עירונית ללא בריכה לא ניתן להפעיל  . עפ"י החוקבשימוש ובעיות נגישות. בריכת הפעוטות אסורה

 בריכת פעוטות. 

ת פתיחת הבריכה בשל תקלות חוזרות. אין מערכת ביוב משרד הבריאות הודיע כי לא יאשר א

מוסדרת, שירותים ומלתחות לא ראויים. שנים רבות מדברים על הפיכת הבריכה למרכז ראוי אך לא 

 נעשה דבר.



 אנחנו צריכים לגלות מנהיגות ולעשות כל שנדרש כדי להתחיל בפרויקט חשוב זה.

יה לתלמידי כיתות ה' וכן נבוא בדברים עם הזכיין אנחנו נעשה כל שנדרש על מנת לאפשר לימוד שחי

יהודה כניסה לבריכות אלה -יונה שיאפשר לתושבי אבן-צורן ובכפר-שהוא זכיין גם בבריכות בקדימה

 יהודה. -במחירים שהיו קבועים באבן

 

 : זו תהיה בעיה ציבורית.ערן אליאס

 

 בריכה במצבה היום אינה ראויה: תפקידנו כנציגי הציבור לקבל אחריות ומנהיגות. האבי הררי

 יהודה. -את אבן ואינה מכבדת לשימוש

 

    הצבעה פה אחד 

 

 

 הגדלת מערך המצלמות בישוב  1378עדכון תב"ר יג. 

 

 תב"ר לאישור                       תב"ר מאושר                                                    

 

 תקבולים: 

  ₪ 450,000                          ₪ 300,000קרנות הרשות                                

 ₪ 450,000                          ₪ 300,000סה"כ                                            

 

 תשלומים: 

  ₪ 420,000                          ₪ 270,000עב' קבלניות                                  

  ₪   30,000                           ₪  30,000תכנון ופיקוח                                  

        ₪ 450,000                          ₪ 300,000סה"כ                                           

 

 

מצלמות, כיכר  4יעקב -אזורים. בכניסה לעין 3 -מצלמות ב מדובר בהמשך פרויקט הצבת אבי הררי:

 מצלמות ואולם הספורט. 3 "אייזיק"

 

 . אנחנו יודעים כמה עולה מצלמה. נראה לי סכום גבוה ערן אליאס:

 

 ?למה לא כותבים לנו בתב"ר את מס' המצלמות על מנת שנדע על מה מצביעים יוסי אלבז:

 חלק מתכנית אב כוללת לרישות המצלמות. : מכרז המצלמות הוא דרור ריבובסקי

מצלמות בכניסה למושבה בעין יעקב, מצלמות בתוך ובסביבת ביה"ס מתוכננת התקנת בתב"ר הזה 

הראשונים וכן בצומת ליד "אייזיק" בו מוצב עמוד תאורה עליו ימוקמו מצלמות לאזור רח' האלה ואזור 

 התעשייה. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

, על מנת שניתן יהיה ככל שניתן יכלול פירוטהתב"רים  סדר היום לאישורחברי המועצה ביקשו כי 

 .להבין לפני הישיבה על מה מדובר

 

 ראש המועצה הורה לבעלי התפקידים  לפרט את התב"רים ככל שניתן. 

 

 

 

 

 

 



 תכנון וביצוע רח' המחתרת  1386. עדכון תב"ר יד

 

 

  תב"ר לאישור                    תב"ר מאושר                                                        

  תקבולים:

  ₪ 2,850,000                     ₪ 2,620,000קרנות הרשות                                  

    ₪ 2,850,000                     ₪ 2,620,000סה"כ                                              

 

  תשלומים:

  ₪ 2,730,000                      ₪ 2,500,000עב' קבלניות                                   

  ₪    120,000                      ₪    120,000תכנון ופיקוח                                   

 ₪ 2,850,000                     ₪  2,620,000סה"כ                                             

 

: כידוע אנחנו לקראת סיום סלילת רח' המחתרת. במהלך העבודות נתגלה כי יש ויקטור אבקסיס

 דכון התב"ר. צורך בהטמנת קווי מים ומערכות ולכן נדרש ע

 

 הצבעה פה אחד

 

 הסדרי תנועה אספלט ושיפור פיתוח רחובות הבנים, מרבד הקסמים  1382. עדכון תב"ר טו

      ואהבת ציון.

 

  תב"ר לאישור                        תב"ר מאושר                                                  

  תקבולים:

  ₪ 4,075,000                        ₪ 3,675,000               קרן ה. כבישים            

  ₪ 4,075,000                        ₪ 3,675,000סה"כ                                        

 

  תשלומים:

     ₪ 3,675,000                           ₪ 3,290,000עב' קבלניות                            

  ₪     400,00                           ₪    385,000תכנון ופיקוח                            

           ₪ 4,075,000                           ₪ 3,675,000סה"כ                                     

 

לאחר שנוצרו לחצי תנועה  .: בתחילת הפרויקט המשטרה אישרה סגירת הכבישויקטור אבקסיס

של שוטרים בעלות והכוונה הסדרי תנועה ביצוע לפתוח את הכביש תוך הורתה משטרת ישראל 

 חלקים רבים.כספית גבוהה. כמו כן התוספת הכספית נדרשת עקב מבנה ישן מאד של הדרך ב

 

 הצבעה פה אחד 

 

 מערב )דודאים, שנהב, שלהבת ופרג( 212השלמת עבודות פיתוח ה.צ.  1392. עדכון תב"ר זט

 

  תב"ר לאישור                       תב"ר מאושר                                            

  תקבולים:

  ₪ 1,780,000                        ₪ 1,550,000קרן ה. כבישים                    

  ₪ 1,780,000                        ₪ 1,550,000          סה"כ                       

 

  תשלומים:

  ₪ 1,630,000                         ₪ 1,400,000       עב' קבלניות                

  ₪    150,000                          ₪    150,000        תכנון ופיקוח              

  ₪ 1,780,000                         ₪ 1,550,000      סה"כ                          

 



 

 : במהלך העבודות נדרשנו לתוספות והתאמות עבודות אספלט לתשתיות קיימות. ויקטור אבקסיס

 

 הצבעה פה אחד

 יצוע בי"ס שלישי שלב א + ב + ג תכנון וב 1304יז. עדכון תב"ר 

 

 

 תב"ר לאישור                         תב"ר מאושר                                                                       

 

 תקבולים: 

  ₪ 4,975,470                      ₪ 4,975,470קרן מענק מים וביוב                                           

  ₪ 3,005,034                      ₪ 3,005,034בי"ס אמריקאי            היטל איזון + מכירת מגרשים

  ₪ 13,858,554                    ₪ 12,143,596        משרד החינוך                                           

  ₪  6,629,942                      ₪ 5,653,900קרן ה. ביוב + מים                                             

  ₪ 28,469,000                    ₪ 25,778,000סה"כ                                                               

 

 תשלומים: 

  ₪ 25,116,000                     ₪ 22,425,000עב' קבלניות                                                     

  ₪  2,053,000                      ₪  2,053,000תכנון ופיקוח                                                     

  ₪  1,300,000                      ₪  1,300,000                                רישת ציוד ראשוני            ד

  ₪ 28,469,000                     ₪ 25,778,000סה"כ                                                               

 

ל דרישות מכבי אש וכן בשל ההתאמה לתכנון המפורט. ביה"ס : התוספות הנדרשות בשויקטור אבקסיס

 בה החלו עבודות הפיתוח ונדרשות התאמות.  151גובל בתכנית בניין ה.צ. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 תכנון וביצוע אולם ספורט בי"ס "ראשונים"  1410יח. עדכון תב"ר 

 תוספת עבור חניון ומפרצי הורדה. 

 

 

 תב"ר לאישור                        תב"ר מאושר                                                 

  תקבולים:

  ₪ 20,459,280                      ₪ 16,753,280קרנות הרשות                         

  ₪   4,246,720                      ₪   4,246,720 טוטו                                     

  ₪ 24,706,000                      ₪ 21,000,000סה"כ                                     

 

 

  תשלומים:

  ₪ 22,706,000                     ₪ 20,000,000עב' קבלניות                           

  ₪  2,000,000                     ₪   1,000,000    תכנון ופיקוח                       

  ₪ 24,706,000                      ₪ 21,000,000סה"כ                                    

 

מעין טרמינל שישמש את באי אולם הספורט  להקים התכנון, הוחלט כחלק מהשלמת ויקטור אבקסיס:

 ובית הספר. 

 רט. ביום ה' יתקיים סיור קבלנים לעבודות הפיתוח של אולם הספו

 

 הצבעה פה אחד. 



 

 

 

 אבי-מרחבי חינוך ביה"ס "בית 1474יט. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

  ₪ 120,000קרנות הרשות   

  ₪    80,000   משרד החינוך

  ₪  200,000סה"כ             

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 180,000עב' קבלניות    

  ₪  20,000תכנון ופיקוח   

  ₪ 200,000סה"כ             

 

, ביה"ס "בכר" ₪ 120,000. המועצה תוסיף ₪ 80,000משרד החינוך מתקצב מרחבי חינוך  אבי הררי:

 וביה"ס "הראשונים" המועצה הקודמת אישרה תב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 חברי המועצה ביקשו כי בנושאים מעין אלה יינתן פירוט ע"י מנהל מחלקת החינוך. 

  

 דמוקרטי  מרחבי חינוך ביה"ס 1475אישור תב"ר  .כ

 השרון -העברת השתתפות משרד החינוך לביה"ס הדמוקרטי לב

 

 תקבולים: 

  ₪ 80,000משרד החינוך                                     

  ₪ 80,000סה"כ                                                

 

 

 תשלומים: 

  ₪ 80,000העברת תשלום משרד החינוך לביה"ס      

  ₪ 80,000                                                סה"כ 

 

 

יהודה אנחנו מהווים "צינור" -: הואיל וביה"ס הדמוקרטי נמצא בתחום המועצה המקומית אבןאבי הררי

 להעברת הכספים.

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 עדכוני ראש המועצה: 

 ישיבות המועצה יוקלטו ויועברו לאתר המועצה. -
יח'  3,000 -השבוע השתתפתי יחד עם מהנדס המועצה בדיון בוועדה המחוזית שדנה בהקמת כ -

אנחנו מתנגדים לתכנית בשל עומסי התנועה. אנו מקווים שהוועדה לא תאשר  דיור באזור נורדיה.

 .561את התכנית עד להקמת מחלף אילנות וסלילת כביש 
 תמיד. גנים ירוקים וגן מ 7גן רקפת הצטרף השבוע לעוד  -

 בתי ספר ירוקים. 2כמו כן יש לנו 
קאנטרי קלאב: אנחנו צריכים לעשות ככל שניתן להתחיל בהכנות להקמת קאנטרי קלאב שיתאים  -

 לתושבי אבן יהודה. הבריכה הנוכחית אינה ראויה הן מבחינה תברואתית והן מבחינת נגישות. 

 ה. משרד הבריאות הודיע כי לא יאפשר פתיחת הבריכה בתנאים אל

הודיעה כי הבריכה אינה נגישה ולא עומדת  תכמו כן הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויו

הסדרת הנגישות באופן זמני תעלה הון עתק ומצד שני הפעלת  בתקנות הנגישות כמקום ציבורי.

 . ייצוגיותתחשוף את הרשות לתביעות ללא הסדרי נגישות, הבריכה 
 גני ילדים ומועדון ברח' המחתרת.  2ם לבניית השבוע יתקיים סיור קבלני -
פורסם מכרז לתפקיד מנהל/ת ספרייה + ספרנית. הגב' ורדה שמש מנהלת הספרייה יוצאת  -

 לגמלאות. 
 . 2019לינואר  1 -הגב' אורנה נגבי יוצאת לגמלאות החל מה -

  

  

  

  

  

 -  

    ________________________                         ___________________________  

 אבי הררי                                                                  אלי גטר                     

 ראש המועצה                  מזכיר המועצה                                                           

 


