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 סדר היום: 

 ביגודית ארגון ויצ"ו  –זוהר אברמוב  –שאילתה  .1

 

 להציג את השאילתה.  מזוהר : חבר המועצה זוהר אברמוב. אני מבקשאבי הררי

 

: לאחרונה הודיעה המועצה על כוונתה להעביר את משרדי הרווחה זוהר אברמוב

 לשטח בו פועלת הביגודית של ארגון ויצ"ו. 

חיסול הביגודית של ויצ"ו שהינו מפעל קהילתי מבורך המסייע לאוכלוסייה חלשה 

נוסף בחיסול שיטתי  להנות מתרומות בגדים, כלי בית, ריהוט ועוד.... הוא עוד שלב

 של כל הפעילות ההתנדבותית והקהילתית שפעלה במושבה במשך עשרות שנים! 

במהלך כהונתו של אבי הררי כראש המועצה המקומית חוסלו באופן שיטתי ועקבי 

כמעט כל המועדונים הקהילתיים. נסגרה הטפייה, סניף יד שרה גם כן נסגר, הסביום 

יעקב, מקום המקשה על הגעת קשישים רבים -הורחק לקצה המושבה בשכונת עין

 מאזורי המושבה האחרים. 

אני מבקש לשאול האם נבחנו כל החלופות לפני שהוחלט על סגירת הביגודית של 

 ויצ"ו, ואם כן מהן החלופות שנבחנו? 

יהודה -כמו כן, אני מבקש לזמן לישיבת המועצה הבאה את נציגות אגון ויצ"ו אבן

 מהם תמונת מצב עדכנית לגבי סגירת הביגודית. עולמית על מנת לקבל 

 

: טענת חבר המועצה כי בתקופת כהונתי יש חיסול שיטתי של כל אבי הררי

 הפעילויות ההתנדבותיות היא חסרת כל שחר ומנותקת מהמציאות. 

לאורך כל תקופת כהונתי כראש מועצה אני שם דגש רב על ערבות הדדית וחיזוק 

 אופן אישי לוקח חלק בפעילויות הרבות שנעשות בישוב. הקשר בקהילה תוך שאני ב

ארגונים  15רק לאחרונה ביצענו מיפוי של כל ארגוני ההתנדבות הפועלים בישוב ויש 

העובדים בשיתוף פעולה מלא עם המחלקה לשירותים חברתיים ועם המרכז 

 הקהילתי. 

 

בסרטן,  הסל של מיכל, חמדה, מרכז למידה, מאמנים לחיים, האגודה למלחמה

צהרון רקפת, בריאות אבן יהודה, של"ם, הסל המבושל, אחת לשנייה, מעון ויצ"ו, 

אבן יהודה ואמהות  –יד ביד, חב"ד אבן יהודה, נולדת לנצח  –הוסטל אקי"ם 

 מחבקות. 

 

 נסגרת עוד טרם כניסתי לתפקיד ראש המועצה וזאת בגלל חוסר ביקוש.  –הטפייה 

 

כניסתי לתפקיד ראש המועצה וזאת לאחר שהמהנה  נסגר עוד טרם –סניף יד שרה 

בו הוא שכן הוצף במי גשמים והציוד שהיה בו ניזוק. לאחר האירוע החליטו ביד שרה 

 להוציא את פעילותם מאבן יהודה. 

 

, אשר עושה בו הועבר למקום חדש לרווחת אוכלוסיית הגיל השלישי –הסביום 

 לישי במבנה החדש והמאובזר. שימוש יומיומי. הרחבנו את פעילות הגיל הש



 

 

 

 עדיין פעילה.  –הביגודית של ויצו 

 

אני מבקש לציין כי המועצה הנוכחית פועלת במלוא המרץ לטפל בכל הנושאים 

 החברתיים: 

 

מפעלים מועדונים לנוער ונערות בליווי עו"ס . בפעילות משלבים סדנאות, ארוחות  -

 חמות וחיזוק מנטלי.

 

מועדונית לגילאי ביה"ס היסודי שמטפלת בעשרות ילדים עם סיום יום הלימודים  -

 . הפעילות כוללת: סיוע בלימודים, פעילויות העשרה וארוחה חמה. 18:00ועד השעה 

 

שיש  לגבי הביגודית של ויצו אני מבקש לציין כי הפעילות היא באחריות ויצו. למרות

 ה. בעיות רבות של ניקיון ואיכות הסביב

בשלב זה ויצו ממשיכים לעבוד במקום. ברגע שהסכם השכירות עם ויצו יסתיים 

 תחליט המועצה לגבי הפעלת הביגודית.

 לסיכום, כל עוד החוזה עם ויצו בתוקף ויצו זכאית להפעיל את הביגודית. 

 

: השאילתה קצת חורה לי. כמי שנמצאת במרכז העשייה היישובית, מיגל אבינועם

השנים האחרונות ובמיוחד בקדנציות של אבי, הפעילות הקהילתית  אני רואה שבכל

 נעשית בישוב לא דומה לשום דבר שהישוב ראה במשך עשרות שנים. 

 : אני שמח לשמוע שיש פעילות קהילתית והתנדבותית. זוהר אברמוב

 כואב לי שכתבת את הדברים וכנראה לא בדקת.  זיו קמיני:

: נכון. אני מסכים שלא בדקתי. אני חוזר בי בנושא זה ומתנצל בפני זוהר אברמוב

 ראש המועצה. 

 

 קטע הכביש רח' האלה  –זוהר אברמוב  –שאילתה  .2

 

 אני מבקש מחבר המועצה זוהר אברמוב להקריא את השאילתה.  :אבי הררי

 

בעקבות תלונות רבות של תושבי רחוב חן שאינם יכולים לצאת  זוהר אברמוב:

מהרחוב בשעות הבוקר העמוסות, עקב פקק תנועה שנוצר סמוך לביה"ס 

 "הראשונים", 

אני מבקש לשאול מדוע לא נפתח קטע הכביש שליד ביה"ס "הראשונים" שסלילתו 

 הסתיימה לפני כחודש? 

ב במקום עד לפתיחתו של הכביש, בנוסף, אני מבקש לשאול האם יש אפשרות להצי

מחסום מכובד יותר בדמות תמרור "אין כניסה" מאשר סלעים אשר הונחו על הכביש 

 כאילו אנחנו נמצאים במחסום באחד הכפרים בשטחים! 

 

 אנחנו פועלים לפתיחת כל הצירים בישוב שתהיה זרימה של תנועה.  אבי הררי:

י, החנייה הייתה קטנה ולא מספקת. לכן לפי התב"ע, החניון לביה"ס מצוי בצד הצפונ

תכננו בחלק הדרומי חנייה גדולה ומוסדרת, טרמינל. ואז נשאר להסדיר את הקטע 



 

 

הכנסת ועד "אייזיק" שלפי התב"ע אמור היה להיות סגור. אנו -ברח' האלה מבית

פועלים לפתיחת ציר זה על מנת שתהיה זרימה של תנועה לפחות לצד אחד לטובת 

 ורים, לטובת הורדת הילדים "נשק וסע". הילדים והה

 

 : עשיו מבקשים לשנות? זוהר אברמוב

 

 : העבודות בכביש טרם הסתיימו. כשיסתיימו העבודות נפתח את החנייה. אבי הררי

 

 אני מבקש לחדד. זו חנייה להורדת תלמידים.  ויקטור אבקסיס:

 

 מגדירה שלא היה צריך לבנות את הכביש הזה.  306 : תב"עזוהר אברמוב

 

אני ממליץ לא לדבר בצורה נחרצת לפני שבודקים ושומעים. מדובר  ויקטור אבקסיס:

היה תנאי שחל איסור להוציא  306בכביש שהיה פתוח כל הזמן. כשהבינו את תב"ע 

ירו את היתרי בניה באזור התעשייה עד שלא ייסגרו את הקטע הזה בתור כביש ויחז

 הקטע הזה לשצ"פ. השצ"פ מוחרם חנייה. 

 כפי שאתם יודעים יש בנייה באזור התעשייה. 

לידיעתכם, למתכנן המחוז יש סמכות לדחות תנאים תחבורתיים ואת התנאי הזה 

 הוא דחה. 

 

לסיום, זוהר, אתה אומר דבר והיפוכו. מצד אחד אתה אומר שתושבי שכ'  אבי הררי:

ביש סגור והם דורשים לפתוח אותו ומצד שני אתה רוצה חן כועסים למה קטע הכ

שיהיה סגור. קטע הכביש ייפתח כשנקבל את כל האישורים ויסתיימו העבודות. 

 הפעם הארכנו בהתייחסות לשאילתה. כעיקרון, התשובה לשאילתה קצרה וללא דיון.  

 

 ספר יסודיים -שיפוצי קיץ בתי 1539אישור תב"ר מס'  .3

 

 תקבולים: 

  ₪ 750,000טל השבחה          קרן הי

   ₪ 750,000סה"כ                           

 

 תשלומים: 

  ₪ 660,000עבודות קבלניות            

  ₪   90,000תכנון ופיקוח                 

  ₪ 750,000סה"כ                          

 

 

ושיפוץ, על מנת שניתן  : ביצוע סקרי בטיחות ותיקון ליקויים, הצטיידותאבי הררי

 יהיה לקבל אישור משרד החינוך לפתוח את שנת הלימודים. 

 

 : לאשר את התב"ר. הצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 



 

 

 ילדים -שיפוצי קיץ גני 1540אישור תב"ר מס' . 4

 

 תקבולים: 

  ₪ 750,000קרן היטל השבחה          

   ₪ 750,000סה"כ                           

 

 תשלומים: 

  ₪ 660,000עבודות קבלניות            

  ₪   90,000תכנון ופיקוח                 

  ₪ 750,000סה"כ                          

 

 

מדובר בביצוע סקרי בטיחות ותיקון ליקויים, הצטיידות ושיפוץ, על מנת  אבי הררי: 

 לימודים. שניתן יהיה לקבל אישור משרד החינוך לפתוח את שנת ה

 

הם אומדן. אני תקווה שלא נצטרך  4 -ו 3התב"רים בסעיפים  ויקטור אבקסיס:

 להגדיל את התב"רים בהמשך. 

 

 : לאשר את התב"ר. הצעת החלטה

 

 . הצבעה פה אחד 

 

 )רצ"ב לפרוטוקול המועצה( 24.3.21אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  .5

 

 ועדת הביקורת קיימה ישיבת הוועדה בהשתתפות מבקרת המועצה.  זוהר אברמוב:

. בתקופה הקרובה 2021בישיבה זו העלינו בקשה לבחירת נושאים לביקורת לשנת 

ייקבע מועד לישיבת וועדת הביקורת לדיון בפרוטוקול צוות תיקון הליקויים שהוגש 

 ע"י מנכ"ל המועצה. 

 

 . אני מבקש לאשר את הפרוטוקול אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 )מצורף לפרוטוקול הישיבה(  10.3.21אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מיום  .6

 

כפי שמצוין בפרוטוקול הוועדה נתוני פריצות גניבות ועבירות רכוש,  דרור ריבובסקי:

  מול שנה קודמת.  64%יש ירידה של 

 

 : מתי תיסגר היציאה מרח' האלה לכביש הדסים?  זוהר אברמוב

 

-מטרים מכביש הדסים השטח שייך למועצת קדימה 110בקצה הרחוב  אבי הררי:

יהודה תסלול על -שהמועצה המקומית אבןצורן -צורן. קיימנו דיון עם מועצת קדימה

חשבונה את הכביש וכן נתקין שער בקמה הקטע המחבר בין רח' האלה לכביש 

 יהודה. -הדסים ע"ח המועצה המקומית אבן

צורן תביא את הבקשה לאישור ועדת התנועה -המקומית קדימהסוכם כי המועצה 



 

 

 של המועצה. רק לאחר שנקבל את כל האישורים הנדרשים נתקין את השער. 

 

 : לאשר את הפרוטוקולהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

אישור המועצה להצטרפות לשירותי הבנקאות באינטרנט הניתנים ע"י בנק  .7

תב בקשת ההצטרפות/עדכון לשירותי הדואר עפ"י התנאים המפורטים בכ

 בנקאות למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר

 

: בנק הדואר מקים אתר בנקאות חדש עבור לקוחות מוסדיים של בנק אשר שמע

הדואר. האתר אמור לעלות בתקופה הקרובה ויאפשר ניהול חשבון בצורה יעילה 

ע עדכני הכולל יתרות, נוחה וזמינה. באתר תתאפשר צפייה בחשבונות, קבלת מיד

 פירוט תנועות, צפייה בשוברים וכו'. 

 

 : אני מבקש לאשר את ההצטרפות לשירותי הבנקאות באינטרנט. אבי הררי

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 אלי גטר                                                        אבי הררי                    

 מנכ"ל המועצה                                                   ראש המועצה               

 

 


