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 ערב טוב לכולם,  אבי הררי:

ראשית אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה בבקשה נוספת מכם לתפילה לשלומה של מעיין 

ומחזקים את המשפחה, עוקבים בדריכות אחר מצבה בת אסתר ולהחלמתה. כולנו מחבקים 

 ומתפללים שתשוב אלינו במהרה בריאה.

מדובר באירוע קשה מאוד שנגע בכולנו, ואני חייב לציין שהעזרה והסיוע שהוגשו מכל עבר 

החל מתפעול האירוע, ניהולו והבאת הילדים חזרה הביתה למשפחות וכלה בעזרה והתמיכה 

 אלה הראו את חוזקתה של הקהילה שלנו באבן יהודה. במשפחתה של מעיין . כל 

  -כחלק מהפעילות שנעשית בקהילת אבן יהודה, אנו שמים דגש על חינוך לספורט ביישוב

ספורט כאורך חיים בריא, כפעילות חברתית וקבוצתית וכאומדן לדבקות במטרה והגעה 

 להישגים. 

 וצות כדורסל מהטובות באזור. המרכז הקהילתי מציע חוגי ספורט מגוונים ויש לנו קב

גם בתי הספר שלנו משתתפים בתחרויות ספורט ורק בשבוע שעבר בירכנו את תלמידי בתי 

הספר בכר, בית אב"י והראשונים שהביאו לנו גאווה גדולה והגיעו להצלחות ספורטיביות 

 מכובדות בתחרות האתלטיקה של מחוז מרכז באצטדיון הדר יוסף.

רגל שבסמוך לבית ספר ראשונים בעיצומן ובדרך להשלמת המתקן -העבודות במתחם הקט

  והכנתו לפעילות ספורטיבית וחברתית. 

בתוכנית המתאר הוקצע שטח ירוק לספורט ונופש באזור המטרופולין הצפוני בסמוך להדסים 

 ובו מתוכנן הקמת מגרש כדורגל. 

 

היישוב, ודחפורים עלו על בנוסף, התחלנו החודש גם בעבודות פארק שלולית החורף בצפון 

 הקרקע.



לפני כחודש נערכה ביישוב ביקורת של רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף בדבר מוכנות 

 היישוב לשעת חירום, והשבוע קיבלנו את תוצאות הביקורת.

אני שמח לבשר לכם כי קיבלנו הערכה טובה מאוד ובמסגרת זו צוינה לטובה התקדמות 

 המוכנות.המועצה ושיפור 

אני רוצה להודות לקב"ט לעובדי המועצה, למנהלי המחלקות ולכל מנהלי המכלולים העוסקים 

במלאכה בהכנה לביקורת. תודה עמוקה למתנדבים ומיוחדת למתנדבות שלנו גולדי סימון 

מחזיקת תיק מזון, אורנה דקל מחזיקת תיק פס"ח ושולי יוסף ואיילת ניר שטייר מחזיקות תיק 

 בריאות.

למרות המוכנות הטובה של היישוב בחירום כפי שקבעה הביקורת, לא נשקוט על השמרים, 

נמשיך לתרגל, לחדד ולהתייעל, על מנת להיות מוכנים לכל תרחיש חירום בצורה הטובה 

 ביותר. 

אני רוצה גם לציין את קבוצת נשאי הזיכרון של מועדון חמדה אשר , יזמה החודש את 'מבצע 

יום הזיכרון הבינ"ל לשואה, באירוע שהתקיים באודיטוריום התרבות עם  דוגו' וציינה את

הרצאה מרתקת בנושא מורשתו של אלי ויזל ז"ל והפעילות המשמעותית שלו נגד האדישות 

 וזיכרון השואה. 

אני רוצה להודות לכל חברי הקבוצה, בין היתר,  המתנדבות היקרות שלנו אורנה נגבי, ריקי 

 י, לילי זבולון ועדה לבב. תודה רבה לכולכן ויישר כוח!גרוברמן, מיכל שרעב

 פתחנו את הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ד  23.1.2023ביום 

ילדים  260-ילדים שיעלו בשנה הבאה לגני הילדים ולכיתות א'. כרגע נרשמו כ 700יש לנו 

ומחלקת החינוך של  12.2.23 -בילדים לכיתות א'. הרישום יסתיים  130-לגני הילדים וכ

 המועצה פועלת להסדר הרישום. 

נפרדנו החודש מרולי ארד, ראש שבט צופי 'בן יהודה' והענקנו לו תעודת הוקרה מאיתנו 

 במועצה, על שנים רבות בהן הוביל והנהיג את שבט הצופים במושבה.

 בה. את רולי מחליף בתפקיד ברק פלצ'י, שאנחנו כמובן מאחלים לו הצלחה ר
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 : אני מבקש מגזבר המועצה להציג את הנתונים.אבי הררי

 

ספטמבר -)ינואר 3: חברי המועצה קיבלו את הדו"חות הכספיים לרבעון אשר שמע

2022) 

 ₪  87,000,000, 2022סה"כ התקציב המאושר לשנת 

 גבוה מהתקציב ₪,  67,351,000סה"כ התקבולים בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 

 3% -ב

 גבוה מהתקציב ₪,  67,310,000סה"כ ההוצאות בתקציב הרגיל הסתכמו בסך 

 3% -ב

 ₪.  41,000, 2022בספטמבר  30 -העודף נכון ל

 

 



 גביה שוטפת 86% -הגיע ל 2022בספטמבר  30אחוז הגביה מארנונה לתאריך 

 8% -הגיע ל 2022הגביה מפיגורים לתאריך ספטמבר  אחוז

₪  25,339,000, 2022בספטמבר  30יתרת החובות שטרם נגבו בארנונה לתאריך 

חלק מהחוב האמור הינו חוב אבוד וחלקו האחר בהליכי אכיפה שונים כולל הליכים 

 משפטיים. 

 

 אי קצר מועדלמועצה אין הלוואות לזמן קצר ו/או אשר 2022בספטמבר  30 -נכון ל

 

)תקן( משרות מלאות. בפועל מספר  139מספר המשרות המתוקצבות  2022בשנת 

המועצה תקצבה בסעיף משרות מלאות. כמו כן,  137המשרות שהועסקו עומד על 

 30משרות מלאות של פנסיונרים. סך עלות שכר הפנסיונרים עד  26פנסיה תקציבית 

 ₪  3,024,000, 2022בספטמבר 

 

תברים פעילים. סך התקציב לתברים  80, 2022בספטמבר  30 -ון ללמועצה, נכ

 30סך התקבולים בפועל בתברים האמורים לתאריך ₪.  395,623,000האמורים 

, 2022בספטמבר  30ההוצאות לתאריך ₪.  147,683,000, 2022בספטמבר 

 ₪.  6,857,000הגירעון הזמני ₪.  154,540,000

 

 טרם פרעו את חובם למועצה, מה התהליכים?: לגבי החייבים שמיגל אבינועם

 

 : המועצה מפעילה משרדי גביה שמטפלים בנושא זה. אשר שמע

 

 : כמה עובדים במועצה זכאים לפנסיה תקציבית? מיגל אבינועם

 

 עובדים.  5-4: אשר שמע

 

 2022בספטמבר  30אני מבקש לאשר את הדו"חות הכספיים לתאריך  אבי הררי:

 מועצה והוצגו ע"י הגזבר. כפי שנשלחו לחברי ה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 אישור תב"רים:  .2

 

 שיפוץ מבנה המרכז הקהילתי  1589א. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

  ₪ 200,000קרן היטל השבחה         

 ₪  200,000סה"כ                          

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000עבודות קבלניות           

 ₪  200,000סה"כ                         

 



מדי שנה אנו מאשרים תב"ר לטובת שיפוץ ותקלות במבנים של המרכז  אבי הררי:

 הקהילתי

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 ספר וגנ"י( -שיפוץ מוסדות חינוך )בתי 1590ב. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

  ₪ ,000300קרן היטל השבחה        

 ₪  300,000סה"כ                         

 

 תשלומים:

  ₪ 300,000עבודות קבלניות          

 ₪  300,000סה"כ                        

 

 ץ + טיפול בתקלות במהלך השנה במוסדות חינוך. אישור תב"ר לשיפו אבי הררי:

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר
 

  הצבעה פה אחד

 

 

 שיפוץ צנרת ניקוז  1591מס'  ג. אישר תב"ר

 

 תקבולים: 

 ₪  200,000היטל ניקוז              

 ₪  200,000סה"כ                     

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000עבודות קבלניות       

 ₪  200,000סה"כ                      

 

 אחזקה שוטפת של מערכת הניקוז אבי הררי:

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 

 

 

 



 שיפוץ מבני ציבור  1592ד. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

 ₪  300,000היטל השבחה          

 ₪  300,000סה"כ                      

 

 תשלומים: 

  ₪ 300,000עבודות קבלניות        

 ₪  300,000סה"כ                       

 

לשיפוץ  מבני ציבור )מועצה, ספריה  0232מדובר בתב"ר שוטף לשנת  אבי הררי:

 וכו'(. 

 אני מבקש לאשר את התב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 שיפור חזות המושבה  1593ה. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

  ₪ 500,000היטל השבחה           

 ₪  500,000סה"כ                       

 

 תשלומים: 

  ₪ 500,000עבודות קבלניות        

 ₪  500,000סה"כ                       

 

 

 .2023: תב"ר שוטף לשיפור חזות המושבה לשנת אבי הררי

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 ספר יסודיים -שיפוצי קיץ בתי 1594ו. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

  ₪ 1,000,000היטל השבחה           

 ₪  1,000,000סה"כ                      

 

 תשלומים: 

 ₪  900,000עבודות קבלניות        

 ₪  100,000תכנון ופיקוח             

 

 



 מדובר בתב"ר לשיפוצי קיץ בבתי הספר היסודיים. כידוע לכם מדי שנה אבי הררי:

חלה חובה על הרשות להמציא טרם פתיחת שנת הלימודים אישורי בטיחות, נגישות 

 וביסוס עצים. 

 

כמו כן אגף החינוך יחד עם מנהלות בתי הספר מעלים צרכים אותם אנו מבצעים 

 בשיפוצי הקיץ. 

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 ילדים -שיפוצי קיץ גני 1595ז. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

 ₪  1,000,000היטל השבחה             

 ₪  1,000,000סה"כ                         

 

 תשלומים: 

 ₪     900,000עבודות קבלניות          

 ₪     100,000תכנון ופיקוח               

 ₪  1,000,000סה"כ                         

 

גם בגני הילדים מתבצע תהליך של הסדרת כל נושאי הנגישות, בטיחות,  אבי הררי:

 ביסוס עצים וטיפול בצרכים כפי שעולה מדרישות מנהלות הגן.

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר

 

 הצבעה פה אחד

 

 תכנון מעגל דרך רבין/הפלמ"ח  1596ח. אישור תב"ר 

 

 תקבולים:

 ₪  140,000משרד התחבורה          

 ₪    60,000ים               היטל כביש

 ₪  200,000סה"כ                          

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000תכנון                          

 ₪  200,000סה"כ                          

 

ועד הכיכר של רח'  553כיכרות בקטע מכביש  2מדובר בהקמת  אבי הררי:

 השומרון. 

 

 .מ"חללרח' הפכיכר זו בהמשך 

 



 ממשרד התחבורה לתכנון. ₪  142,000 כפי שמצוין  בתב"ר קיבלו סך של 

תהליך של הקמת כיכר נמשך זמן רב, תכנון, אישורים, מכרז, ביצוע. אנחנו צריכים 

 להיערך בהתאם. 

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 הפלמ"ח לשומרון(  מעגל תנועה בדרך רבין )בין 1597ט. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

 ₪  140,000משרד התחבורה           

  ₪   60,000היטל כבישים                

 ₪  200,000סה"כ                           

 

 תשלומים: 

  ₪ 200,000תכנון                          

 ₪  200,000סה"כ                          

 

: כפי שצייני בסעיף הקודם מעגל תנועה זה שבהמשך הרחוב יאפשר אבי הררי

לדיירי השכונה לצאת בביטחה אל דרך רבין וכך לא יצטרכו להגיע לסובה של רח' 

 השומרון.

 

 ₪.  140,000גם לתב"ר זה קיבלנו השתתפות של משרד התחבורה ע"ס 

 

 מבקש לאשר את התב"ר. 

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 גנ"י  11 -תיקון והחלפת משטחי גומי ב 8851י. עדכון תב"ר מס' 

 

  תוספת    תקציב מעודכן       תקציב מאושר                                   

 

 תקבולים: 

  ₪ 40,000      ₪  200,000         ₪  160,000קרנות הרשות               

 ₪  ₪40,000        ₪200,000           160,000סה"כ                           

 

 תשלומים: 

  ₪ 40,000        ₪ 200,000         ₪  160,000עבודות קבלניות            

 ₪  ₪40,000         ₪200,000           160,000סה"כ                           

 

 

 

 



 בעדכון התב"ר לאור תוצאות המכרז. מדובר  אבי הררי:

 

 אני מבקש לאשר את התב"ר

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 רכישת מדיחי כלים לגנ"י  1598יא. אישור תב"ר מס' 

 

 תקבולים: 

 ₪  63,861המשרד להגנת הסביבה         

 ₪   3,444קרנות הרשות                       

 ₪  67,305סה"כ                                   

 

 תשלומים:

  ₪ 67,305רכישת ציוד                          

 ₪  67,305סה"כ                                   

 

המועצה הגישה בקשה לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה לרכישת  אבי הררי:

 מדיחי כלים לכני הילדים. 

 

 ר את התב"רמבקש לאש

 

 הצבעה פה אחד 
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 :  2022במסגרת הישיבה מנהלת מחלקת הרווחה סיכמה את שנת 

 

הרחבת מענים בתחום אזרחים ותיקים לאור הצרכים הגדלים של האוכלוסייה   -

 הוותיקה. 

 ימים בשבוע 5משתתפים  45 -הרחבת המועדון המועשר ל -

 קבוצות ספורט חדשות 3פתיחת  -

 קבוצת סריגה  -

 עיתון לתושבים ותיקים  -

הפקת אירוע חנוכה של "מיוחדים  - ילדים עם צרכים מיוחדים  –בתחום מוגבלויות  -

בשרון", הקמה וביצוע של אירוע יוצא דופן בשיתוף מחלקת הרווחה בהפנינג חד יומי 

 כל אזור השרון. לילדים בעלי צרכים מיוחדים מ

דובר על חלוקת משאבים בנוגע לארגונים התנדבותיים בקהילה לחלוקת סלי מזון.  -

אני רוצה לציין שיש לנו קהילה מחבקת ורוח ההתנדבות מלווה אותנו. אני גאה על 

 כך. כולם יוצאים נשכרים. יש ערך וסיפוק רב גם למתנדב וכמובן גם למקבל. 

ית האבות גני שרונים ושובר שוב על שילוס מתנדבים בנוסף דובר על הקשר עם ב -

 מהישוב לטובת הדיירים בבית האבות. 

 

 : אני מבקש להודות לכל העושים במלאכה.אבי הררי

 



: יש לציין לשבח את התושבים שמסייעים לפרויקט "הסל של מיכל" וכן מיגל אבינעם

 סור בעו"ד. מבקשת מעו"ד מהישוב להתנדב לסייע לפרויקט שי"ל. יש לנו מח

 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול אבי הררי:

 

 הצבעה פה אחד 

 

אני מבקש להודות לחברת המועצה שיר אידלסון על הסיוע הרב בפרויקט  אבי הררי:

 שנה לפטירתו של אליעזר בן יהודה.  100
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 בישיבה זו נדונו נושא הביקורת ובדיקת המוכנות לשעת חירום. אבי הררי:

 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול

 

 הצבעה פה אחד 
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בישיבה זו הוצג סיכום עבודת יועץ הביטחון והתקיים דיון בין חברי  אבי הררי:

 הוועדה. 

 

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול

 

 בעה פה אחד הצ

 

        

 

 

 אלי גטר                                                      אבי הררי                           

 מנכ"ל המועצה                                              ראש המועצה                          

 

 

 

 

 


