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 20:00בשעה    21.1.2018בתאריך  ראשון שהתקיימה 

 

  חסרים                                                                                                     נוכחים 

  יו"ר                               –רוני כהן 

 רותי ביידץ 

 סולימן משה 

 קרמר גלעד 

 אבי בן חמו 

 שלומי פרץ 

 מנשה ריימונד 

  סגרון גליל 

 ארז קריטי 

 חורי ישי 

 על סדר היום :

 

 תקציב 

 

  -תקציב

 אותו להצבעה שוב. מעלה  רוני : הצבעתם נגד ,

 על אי אמון . ? התנגדנומשהו בתקציב  האם שיניתם -ארז

 ן. גלעד רצה וועדה חקלאית, הוספתי.קתלא ביקשתם ולא אמרתם איזה סעיף ל -רוני

 יבנאל מלוכלכת ברמות -תברואה -ארז

 קנינו בשנה האחרונה מאה פחים  -רוני

 ? יבנאל לא נקייה רצפהעל הרצפה הזבל האסוף כל אני רוצה להבין איך מתנהל  -ישי

 יבנאל מלוכלכת -רותי

לאחרונה הייתה בעיה עם הקבלן אשפה. בשלוש שנים האחרונות היה מנוהל כמו  -רוני

 שצריך.

 יש פה חברים שהאזורים שלהם מטונפים. -ארז



 מסכים איתך -ןסולימ

 מה הוא עושה?יש פקח  -ישי

 על איזה פקח אתה מדבר?  -גליל

 ארז תגיד מאיפה לקצץ? -רוני

 אתה לא מנהל את יבנאל בצורה טובה. -ישי

 אני לא מנהל טוב. -בגלל שאין מועצה דתית -ירונ

 ישי : קופת חולים לאומית אין חנייה

  ₪ 100.00רוני : מראה לחברים הרשאה על 

 אלף. 250אתה שלחת ואמרת לי שהם נותנים  -ארז

 .אין חנייה בקופת חולים לאומית. נתנו אדמה לבית שגרים בו -ישי

 שם ציוד על המדרכהחובב  -לדוגמאבושה.  -באזור שאני גר-ארז

 ואם מעירים לו הוא מצלם את הבית שלך. -גליל

 אנחנו מביעים אי אמון בראש המועצה -ישי

 אני רוצה פירוט על סעיף תברואה, שמירה וביטחון  -ארז

 ,היה לכם עשרה ימים לבדוק.תבואו לבדוק אצל דיצה -רוני

גדיל שכר למהנדס ולא בוצעה. פירוט חייב להיות. תכנון ובניין עיר. הייתה החלטה לה -ארז

 כוללני מידי, צריך פירוט.  -חינוך

 זכותך לבדוק -רוני

 כסי מועצה שלא נהנים מהם. נהכנסות, מ -ארז

 רוצה פירוט. שירותים חקלאיים, מה זה כולל?  -חגיגותתקציב 

 מיסים לרשות ניקוז וועדה חקלאית -דיצה

לת נחל שרונה. אני רוצה שמאי מוסכם. שנתיים לא שילמתי לרשות ניקוז בגלל הטיי -רוני

 .שילמתי רק חלק

 ת ישבו אצל גליל בחצר ולא עבדואדיושל הווטרקטור  -ארז

 .ניקוז תזה לא שלנו , אני לא משלם על זה. זה רשו -רוני

שלא מבצע החלטות בראש המועצה הצבעת אי אמון אני לא מצביע בעד התקציב , -ארז

 מועצה

 תעיר הערות.  -רוני

אמורה להיות בה. כמו בוועדת הקבר כמו וועדת  תרבות תורנית. קבענו וועדה הייתי -רותי

 תחבורה ולא התקיימו. 

 של האדמור. תתייחסי לתקציב לא לקבר -רוני

 ת ממשרד הדתותיהממונה שמינכמו  -רותי

 את טועה. מיכאל אילוז הגיע בגלל ישי חורי והרב פרנקל  -רוני

 ישבת איתי בירושלים. רותי את לא מדייקת  הישי את -רוני



 . אין מוקד 106מוקד  -רותי

 וועדה בחרה בו בישיבת מועצה חצי שנה זה עבד וביטלנו אותו. -רוני

 כסף להרחבת מועצה ולא קורה כלום -רותי

אם היא תחזיק מעמד. את מחפשת לנגח בלי שום גלעד העיר לי לבדוק את הקומה., -ירונ

 יום יש היתר בנייה עושים מכרז חדש, כתב כמויות שונה.טעם. שבועיים מה

 בניית קומה שנייה מלכתחילה ההתנהלות הייתה עקומה. םשבדקתי בפרוטוקוליכ -רותי

 הכל שקע וגלעד העיר לי.,דברים לא נכונים. תכננו  -רוני

 קח עורך דין שייצג אותו, לא התקיים.יבג"ץ בנושא מרפסות. החלטנו שנ -רותי

בטענה שאין חוק עזר. כל החוקי עזר ישנים. אנחנו מצביעים אי  אחד  נתן דו"חפקח שלא 

 אמון על ההחלטות בארבע השנים האחרונות שלא קורות.

אנחנו פוגעים אם לא מאשרים תקציב. הגדלנו את המשרה של המהנדס ולא עצרנו  -גלעד

 את זה. הוחלט ולא בוצע . 

 לא קרה. -דיםהוחלט שתהיה ישיבה סגורה בטענות על עוב

 .2016אלף שקל וועדה חקלאית. לא אושר לי למשוך את הכסף מ  70 

 לא הושלם.   -שילוט אתרי מורשת 

 ר. תפרידו. לא נשאר כסף ."זה תב  -רוני

 החלטות שקיבלנו על מנת לאשר תקציב . -גלעד

 . 2017בקשות שביקשנו לא בוצעו בתקציב  

 א קרה. ל –אלף תרבות תורנית וועדת היגוי  150

 לישיבות נגד ולא באים צביעיםאתם מ -רוני

 זה בא ממקום של טובת יבנאל -גלעד

 תרבות תורנית הולך לקהילה החרדית. אין להם מתנ"ס ולא חוגים. -רוני

 הילדים שלכם משתתפים בחוגים במתנ"ס.  -גלעד

 יום העצמאות שלכם מאה אלף שקל -מנשה

 מה זה שלכם? זה שלנו  -גליל

 עורבות. בספרייה גם. התרבות תורנית פעילויות מופרדות.מבמתנ"ס מביאים פעילויות  -רוני

 הבעיה היא עם מנהל המתנ"ס. גורם לחילול השבת ביבנאל -גליל

 מנהל המתנ"ס לא בעיה. מנהל המתנ"ס עושה עבודה מדהימה -רותי

ה שהחשב לא מסכים. דיברנו שנקח עורך דין לפרגולות שום דבר לא קרה. הייתה טענ -גלעד

 אוהל אבלים ביבנאל מעולם לא קרה. 

 אין במועצה וועדת ערר, 

כספי היטל השבחה לא מתנהלים בצורה נכונה. לדוגמא זה יניב אטיאס שתבע כי אין לו 

 כביש.

היטל השבחה לא קשור לכביש . כביש זומזומיה היה זוכה עם מחירים גבוהים. פסלנו  -רוני

 את המכרז.



 ית לא טובה תזומזומיה תש בכביש -ארז

 -לבקשתנו נעשתה בדיקה של הכביש. ותכנון הכביש היה לקוי. ביקשתי שנגיש תביעה -גלעד

 לא נעשה. כמדומני לא אישרנו צו ארנונה . 

 זה היה לידיעה.  -רוני

 לא התכנסה וועדת תחבורה.  -ארז

 רוני מעלה להצעה את התקציב.

 נגד.  5בעד  5

 לא אושר .  2018החלטה: תקציב לשנת 

 

 

 הישיבה ננעלה. 

 

 רוני כהן                                                                                          ברוריה אברמסון 

מזכירת המועצה     ראש מועצה                                                                                 

. 


