המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1מיום 11/11/11
בהשתתפות:
דרור אהרון ,ראש המועצה
עו"ד סביון יניב
גב' ירדנה אוקמן
גב' יהודית אלפסי
גב' רוחמה עזר
מר שמעון אלגרבלי
מר אלי אלוש
מר אילן ביסמוט
מר ירון נסים
עו"ד אביחי עוגן
מר יורם סויסה
מר רפי פרץ
מר אילן רביבו
בנוכחות:
מר גדעון צרפתי ,מנכ"ל המועצה
רו"ח שרה שניר ,מבקרת המועצה
עו"ד יעל צוברי ,יועצמ"ש למועצה
גב' מרסל הדר ,דוברת המועצה
סדר יום:
 .1ברכת הרב המקומי ,הרב משומר צוברי.
 .1פרידה מחברי המועצה היוצאים :גב' דליה פורטר ,גב' שושנה לאופר ,מר רוני חכים ומר שלמה ממן.
 .1הצהרת אמונים חברי המועצה הנכנסים לפי ס'  13ג'.
 .4קביעת מועד ישיבות המועצה בימי חמישי בשבוע שעה .10:11
 .3אישור שמות החברים בוועדת הנהלת המועצה כמפורט:
א .דרור אהרון
ב .סביון יניב
ג .ירדנה אוקמן
ד .אילן רביבו
ה .רפי פרץ
ו .רוחמה עזר
ז .שמעון אלגרבלי
ח .אביחי עוגן
 .6אישור מינוי ראש המועצה דרור אהרון כדלהלן:
א .נציג המועצה המקומית בוועדה מקומית לתכנון ובנייה "זמורה".
ב .מחזיק כל התיקים שאינם מאוישים ,עד להאצלת סמכויות בהתאם לקביעתו.
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המועצה המקומית גן-יבנה
 .7אישור מינוי ירדנה אוקמן כדלהלן:
א .סגנית ראש המועצה ללא שכר לפי ס'  51לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם).
ב .מחזיקת תיק החינוך.
 .0אישור מינוי עו"ד סביון יניב כדלהלן:
א .סגן ומ"מ ראש המועצה בשכר ,בהיקף  511%משרה ,לפי סעיף  51לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י חוק וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
 .9אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן וממלא מקום ראש המועצה יניב סביון לפי ס'  17לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם כמפורט להלן):
א .תיק גזברות וגביה ,לרבות אחריות לעובדים.
ב .אחריות על התחומים :פיקוח ,מוקד עירוני ,שיטור משולב ופרוייקט מצלמות.
ג .חבר בדירקטוריון תאגיד מי יבנה.
 .11אישור מינויו של אילן רביבו כדלהלן:
א .מחזיק תיק נוער וספורט.
ב .נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה.
ג .נציג המועצה ברשות הניקוז שורק.
ד .נציג המועצה בוועדה החקלאית.
 .11אישור מינויו של רפי פרץ ליו"ר הנהלת המתנ"ס במקום דרור אהרון.
 .11אישור מינוי יאיר כהן צמח כמ"מ יו"ר הנהלת המתנ"ס במקום ירון ניסים.
 .11אישור מינוי רחמים שרים -מנהל מח' חינוך ,גבי גולדשטיין-מנהל מח' רווחה וסיגל אסולין כנציגי הרשות
בהנהלת המתנ"ס.
 .14אישור מינוי מירב נחמיאס ,מוסקוביץ אריה ,עוזי מנצור ויעל זביחי אהרון כנציגי ציבור בהנהלת המתנ"ס.
 .13נציגי החברה למתנ"סים בהנהלת המתנ"ס ללא שינוי :גב' סיגל פריינטה ומר קובי שרון.
 .16אישור מינויה של רוחמה עזר כדלהלן:
א .מחזיקת תיק מסחר ,תעשייה ועסקים קטנים.
ב .מחזיקת תיק שפ"ע.
 .17אישור מינוי אביחי עוגן כדלהלן:
א .מחזיק תיק ההנדסה.
ב .אחראי להקמת חברה כלכלית.
ג .אחראי לפיתוח איזור תעשייה ומסחר חדש.
 .10אישור מינוי שמעון אלגרבלי כדלהלן:
א .מחזיק תיק החינוך הדתי.
ב .מחזיק תיק שירותי דת המועצה הדתית ,חינוך ותרבות תורנית לרבות הקמת בית ספר תורני צומח.
ג .אחראי פיתוח וקידום שכונות ותיקות.
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 .19אישור המשך מינויין של טובה מטלון וממלאת מקומה נעמי מנור ,כנציגות ציבור בוועדת בחינה לקבלת עובדים.
 .11אישור חידוש מינוי החברים בוועדה להקצאת קרקע בהתאם להנחיית מנכ"ל משרד הפנים בדבר נוהל הקצאות
קרקע כמפורט להלן:
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה
יועץ משפטי למועצה
 .11אישור חידוש מינוי החברים בוועדת קניות:
גזבר המועצה – יו"ר
מנכל המועצה
קניין המועצה
מנהל מחלקת החינוך
נציגת העובדים
 .11אישור מינוי ועדות המועצה כדלקמן:
א .ועדת מכרזים:
רפי פרץ – יו"ר
ירדנה אוקמן – חברה
אלי אלוש – חבר
ירון ניסים – חבר
אביחי עוגן – חבר
אישור פת יחה ראשונה מעטפות מכרז באמצעות יו"ר ועדת מכרזים ומנכ"ל המועצה.
ב .ועדת הנחות:
רוחמה עזר – יו"ר
יהודית אלפסי – חברה
שמעון אלגרבלי – חבר ומ"מ יו"ר הוועדה
גזבר המועצה
יועצמ"ש
ג .ועדת ביקורת:
ירון ניסים – יו"ר
רוחמה עזר – חברה
אלי אלוש – חבר
אביחי עוגן – חבר
רפי פרץ – חבר
ד .ועדת רווחה:
שלמה ממן – יו"ר (נציג ציבור)
ירדנה אוקמן – חברה
אילן ביסמוט – חבר
יורם סויסה – חבר
אילן רביבו – חבר
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ה .ועדת רכש ובלאי:
סביון יניב – יו"ר
אילן ביסמוט – חבר
יורם סויסה – חבר
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
ו .ועדת רישוי עסקים:
רפי פרץ  -יו"ר
אילן רביבו – חבר
יורם סויסה – חבר
ז .ועדת שמות:
ירדנה אוקמן – יו"ר
יהודית אלפסי – חברה
אביחי עוגן – חבר
ח .ועדת מל"ח
דרור אהרון – יו"ר
יניב סביון – סגן ומ"מ
גבי אורן – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
אבירם מנוח – מ"מ מרכז הוועדה
גדעון צרפתי – מנכ"ל
אלון מדהלה – גזבר
מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
סעדיה שחר – מכלול מנהל כללי וכח אדם
אבי מנצור -מכלול מנהל כללי תברואה
לבינר שלמה – מכלול הנדסה ותשתיות
רונן פיפנו – מכלול הנדסה ותשתיות ,מים וביוב
מרסל הדר – מכלול מידע לציבור והסברה
עזי רוזן – מוקד עירוני
רחמים שרים – מכלול חינוך
יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
חמוטל דברת איתן  -שירות פסיכולוגי חינוכי
גבי גולדשטיין – מכלול טיפול באוכלוסיה
שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול ,מזון ,משכ"ל ,דלק ורכש
ישראל כהן – חקלאות
עוזיאל מנצור – פס"ח
ט .ועדת איכות סביבה וקיימות
דרור אהרון  -יו"ר
רוחמה עזר
אלפסי יהודית
אילן ביסמוט
יורם סויסה
אילן רביבו
אבי מנצור  -מנהל מקצועי
חיים אדרי  -מנהל מקצועי
אהוד שטיין  -נציג ציבור
שרון נגלר  -נציג ציבור
ליאורה ניצן  -רכזת בכירה לחינוך וקהילה  -המשרד לאיכ"ס
סילביה דהן-גואטה  -רכזת מיחזור  -איגוד ערים לאיכ"ס
גד עופר  -רכז פסולת  -איגוד ערים לאיכ"ס
מרסל הדר  -דוברת המועצה
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מרסל הדר :מתכבדת לפתוח טקס חגיגי לרגל כינון המועצה המקומית ה 51-של גן יבנה .מבקשת להזמין את רב
הישוב ,המארא דאתרא ,כבוד הרב משומר צוברי ,לשאת דברים.
הרב משומר צוברי :נושא ברכות למועצה החדשה.
מרסל הדר :מתכבדת להזמין את ראש המועצה מר דרור אהרון ,לשאת דברי ברכה ולהיפרד מחברי המועצה
היוצאים.
דרור אהרון :מכובדיי ,רבנים ,חברי מועצה ,תושבים יקרים ,לעמוד בפניכם ולברך הוא אירוע שגורם לי לשמחה רבה.
ב 51-השנים האחרונות החלטנו ל עשות שינוי בגן יבנה ,והוא אכן נעשה .גן יבנה משתנה לטובה  .דוגמא אחת היא
האולם בו אנו נמצאים .זהו אולם ספרייה של בי"ס שהוקם בכספי המועצה למען הילדים בישוב .אותם ילדים
שהופיעו לפני כמה דקות לפנינו.
אנו מכוננים היום מועצה חדשה לגן יבנה ,וחשוב למען כלל התושבים לדעת כי יש על מי לסמוך .עומדות בפנינו חמש
שנים של עבודה קשה ומאומצת למען התושבים .עבודה למען האינטרס הציבורי ,לא למען האינטרס האישי .אך ורק
האינטרס הציבורי ,כך ראוי וכך נכון.
השנה עברתי מצב אישי מיוחד ,אך ידעתי כי אם אמשיך בדרך שלי ,בדרך של אהבה ,בדרך של נתינה ,בדרך של
פעילות למען הציבור ,יחזור אלי הכל מחדש ובגדול .זה החל מן הזיכוי המוחלט במשפט ותוצאות הבחירות למועצה.
בעיני ,להיות שליח ציבור זו זכות ,שליחות למען הציבור .שליחות שצריכה להתבצע על ידי כל חברי המועצה ,למען
הציבור בדרך של יושר ,אמונה ,אהבה ,נתינה .זו תהיה דרכנו וזו תהיה דרכה של המועצה.
כולנו ביחד ,הן חברי הקואליציה והן חברי האופוזיציה ,זו תהיה דרכנו שאני אוביל.
אני רוצה להודות לחברי המועצה היוצאת ,גב' דליה פורטר ,מר רוני חכים ,מר שלמה ממן ולגב' שושנה לאופר ,שאינה
נמצאת כאן ,אשר פעלו למען ה ציבור ,איש איש על פי דרכו ואמונתו .הם פעלו בהתנדבות ,הם ביצעו שליחות ציבורית
והיו שותפים לדרך .תודה רבה.
מתכבד להזמין את רב השכונות ,הרב דוד הכהן לשאת דברים.
הרב דוד הכהן :נושא ברכות למועצה החדשה.
דרור אהרון :נעבור לשלב הצהרות אמונים של חברי המועצה הנכנסים ,לפי ס' 51ג" :אני מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה".
עו"ד סביון יניב :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
ירדנה אוקמן :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
יהודית אלפסי :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
רוחמה עזר :אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה
מר שמעון אלגרבלי :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה
מר אלי אלוש :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
מר אילן ביסמוט :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה
מר ירון נסים :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
עו"ד אביחי עוגן :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
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מר יורם סויסה :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
מר רפי פרץ :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
מר אילן רביבו :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי למועצה.
ירון נסים :מבקש לשאת מספר דברים טרם פתיחת הדיון .אני וחברי לאופוזיציה נהיה שותפים לעשייה .נפעל לדיונים
הוגנים ,נשמש פה למעלה מ 11%-מן התושבים אשר הצביעו בעבורנו .נפעל בצורה רצינית ואכפתית ,נהיה שותפים
לעשייה מטעם האופוזיציה ונשמור על זכותנו לכנס דיונים שלא מן המנין .נפעל למען עשייה ,נאמנות ,שלטון החוק
ולשון נקיה.
דרור אהרון :עוד מישהו מחברי האופוזיציה מבקש לשאת דברים?
יהודית אלפסי :מברכת את חברי המועצה החדשים .מבקשת שראש המועצה יאפשר לחברי המועצה ביטוי בעשייה
אמיתית .מקווה לסייע בידי המועצה גם מבין שורות האופוזיציה.
דרור אהרון :מודה לחברת המועצה יהודית אלפסי .מבקש לומר שמינינו מנטורים לחברי המועצה החדשים ואנו
נדריך אותם בכל הקשור לעשייה ולאחריות הציבורית .בסיעתי אני חונך את רפי פרץ .סביון יניב יחנוך את רוחמה עזר
וירדנה אוקמן תחנוך את אילן רביבו .בנוס ף אתמוך בעו"ד אביחי עוגן ואסייע לו בכל מה שנדרש .שלמה ממן ,חבר
המועצה היוצא ובעל ניסיון של  51שנה יחנוך את שמעון אלגרבלי .לכן יהודית ,אנו מודים על ההצעה וברשותכם
מבקש לעבור לסדר היום של ישיבת המועצה.
.1

קביעת מועד ישיבות המועצה בימי חמישי בשבוע שעה .10:11
בעד – 55

 .1אישור שמות החברים בוועדת הנהלת המועצה כמפורט:
א .דרור אהרון
ב .סביון יניב
ג .ירדנה אוקמן
ד .אילן רביבו
ה .רפי פרץ
ו .רוחמה עזר
ז .שמעון אלגרבלי
ח .אביחי עוגן
בעד – 55
 .1אישור מינוי ראש המועצה דרור אהרון כדלהלן:
א .נציג המועצה המקומית בוועדה מקומית לתכנון ובנייה "זמורה".
ב .מחזיק כל התיקים שאינם מאוישים ,עד להאצלת סמכויות בהתאם לקביעתו.
בעד – 55
 .4אישור מינוי ירדנה אוקמן כדלהלן:
א .סגנית ראש המועצה ללא שכר לפי ס'  51לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם).
ב .מחזיקת תיק החינוך.
בעד – 55
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.3

אישור מינוי עו"ד סביון יניב לסגן ומ"מ ראש המועצה בשכר ,בהיקף  111%משרה ,לפי סעיף  14לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י חוק וחוזרי
מנכ"ל משרד הפנים.
אלי אלוש :אני מבין שמעלים את היקף משרת סגן ראש המועצה מ 11%-משרה למשרה מלאה .מבקש לדעת
מה מקור התקציב ומבקש לדחות את ההחלטה לשנת  .5151אם כבר מעלים משרות ,מדוע לא לתת משרות
לתחום החינוך ,לדוגמא ,יש נושאים שחסרים במועצה דוגמת ריכוז ספורט ,תחום הנוער וכיוצא בזה .מבקש
לדעת את מקור התקציב ובכל מקרה ,אם מעלים את היקף המשרה למשרה מלאה ,מדוע לא מגדילים את
תחומי הסמכות.
יהודית אלפסי :ממילא  11%מהשכר שאנו מגדילים ילכו למסים בצורות שונות ,תיאומי מס וכיוצא באלה
ויתבקשו בדמות מענקי איזון .מבקשת לשקול את הדברים בשנית.
דרור אהרון :רשמנו לפנינו את הערותיכם ,יש למישהו מן האופוזיציה דבר מה נוסף לומר? רואה שלא .נעבור
להצבעה ,מי בעד?
בעד – 8
נגד – ( 1ירון נסים ,יורם סויסה ,יהודית אלפסי ,אלי אלוש ,אילן ביסמוט).

 .6אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן וממלא מקום ראש המועצה יניב סביון לפי ס'  17לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם כמפורט להלן):
ד .תיק גזברות וגביה ,לרבות אחריות לעובדים.
ה .אחריות על התחומים :פיקוח ,מוקד עירוני ,שיטור משולב ופרוייקט מצלמות.
ו .חבר בדירקטוריון תאגיד מי יבנה.
גדעון צרפתי :החברות בדירקטוריון תאגיד מי יבנה מוגדרת כחידוש מינוי.
בעד – 55
נגד – ( 5אלי אלוש ,אילן ביסמוט)
 .7אישור מינויו של אילן רביבו כדלהלן:
א .מחזיק תיק נוער וספורט.
ב .נציג המועצה באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-חבל יבנה.
ג .נציג המועצה ברשות הניקוז שורק.
ד .נציג המועצה בוועדה החקלאית.
בעד – 55
 .0אישור מינויו של רפי פרץ ליו"ר הנהלת המתנ"ס במקום דרור אהרון.
בעד – 55
 .9אישור מינוי יאיר כהן צמח כמ"מ יו"ר הנהלת המתנ"ס במקום ירון ניסים.
בעד – 55
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 .11אישור מינוי רחמים שרים -מנהל מח' חינוך ,גבי גולדשטיין-מנהל מח' רווחה וסיגל אסולין כנציגי הרשות
בהנהלת המתנ"ס.
בעד – 55
 .11אישור מינוי מירב נחמיאס ,מוסקוביץ אריה ,עוזי מנצור ויעל זביחי אהרון כנציגי ציבור בהנהלת המתנ"ס.
בעד – 55
 .11נציגי החברה למתנ"סים בהנהלת המתנ"ס ללא שינוי :גב' סיגל פריינטה ומר קובי שרון.
בעד – 55
 .11אישור מינויה של רוחמה עזר כדלהלן:
ג .מחזיקת תיק מסחר ,תעשייה ועסקים קטנים.
ד .מחזיקת תיק שפ"ע.
בעד – 55
 .14אישור מינוי אביחי עוגן כדלהלן:
א .מחזיק תיק ההנדסה.
ב .אחראי להקמת חברה כלכלית.
ג .אחראי לפיתוח איזור תעשייה ומסחר חדש.
בעד – 55
אלי אלוש :אשמח לקבל את ההסכמים הקואליציוניים שחתמתם.
דרור אהרון :אני מצהיר כי לא היו שום הסכמים קואליציוניים .אני מאידך ,אשמח לקבל את ההסכמים
הקואליציוניים שחתמתם על הגבעה.
יהודית אלפסי :על אילו הסכמים אתה מדבר על הגבעה? על הגבעה עמדה פרה.
דרור אהרון :כפי שלך יש זכות לשאול על הסכמים קואליציוניים ,אני שואל אותך על ההסכמים הקואליציוניים
שלך.
אלי אלוש :לקואליציה יש הסכמים קואליציוניים .אני לא קואליציה.
דרור אהרון :כפי שאתה דורש ממני לקבל הסכמים קואליציוניים ,אני מבקש לקבל ממך את ההסכמים
הקואליציוני ים שלך .אני שואל אותך בצורה מפורשת :היו הסכמים קואליציוניים או לא היו הסכמים
קואליציוניים .אני שואל שאלה מאד פשוטה ,אדון אלי אלוש .האם לפני הבחירות חתמת על הסכם קואליציוני
כלשהו?
אילן ביסמוט :לא היה ולא נברא.
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עו"ד סביון יניב :אם כן ,לא היו שום הסכמים קואליציוניים ולא היתה גבעה?
 .13אישור מינוי שמעון אלגרבלי כדלהלן:
ד .מחזיק תיק החינוך הדתי.
ה .מחזיק תיק שירותי דת המועצה הדתית ,חינוך ותרבות תורנית לרבות הקמת בית ספר תורני צומח.
ו .אחראי פיתוח וקידום שכונות ותיקות.
בעד – 55
 .16אישור המשך מינויין של טובה מטלון וממלאת מקומה נעמי מנור ,כנציגות ציבור בוועדת בחינה לקבלת עובדים.
בעד – 55
 .17אישור חידוש מינוי החברים בוועדה להקצאת קרקע בהתאם להנחיית מנכ"ל משרד הפנים בדבר נוהל הקצאות
קרקע כמפורט להלן:
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה
יועץ משפטי למועצה
בעד – 55
 .10אישור חידוש מינוי החברים בוועדת קניות:
גזבר המועצה – יו"ר
מנכל המועצה
קניין המועצה
מנהל מחלקת החינוך
נציגת העובדים
בעד – 55
גדעון צרפתי :היועצת המשפטית העירה כי יש לחדש את מינוי ועדת התמיכות למרות שהרכב חבריה לא השתנה,
ולכן זה לא עלה לסדר היום.
דרור אהרון :אני מבקש לאשר תוספת לסדר היום ,ולאשר את הרכב ועדת התמיכות כדלקמן :מנכ"ל המועצה,
גזבר המועצה ויועץ משפטי.
אילן ביסמוט :אני מתנגד .זה לא הופיע בסדר היום .תעלה את זה בישיבה הבאה.
דרור אהרון :מה שאתה עושה כרגע הוא לדחות את דיוני הוועדה שאמורה לתת תמיכות לעמותות מקומיות,
לרבות תנועות הנוער בישוב ואתה דוחה את הדיון בתמיכות .אני בכל זאת מבקש לקיים את ההצבעה כעת ולקבל
את ההסכמה.
עו"ד יעל צוברי :החברות בוועדת התמיכות בכל מצב הינה מתוקף חוזר מנכ"ל משרד הפנים והסעיף נשמט בשל
טעות אנוש.
אילן ביסמוט :אני מסכים.
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 .19אישור חידוש הרכב ועדת תמיכות:
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
יועץ משפטי למועצה
בעד 55 -
 .11אישור מינוי ועדת מכרזים:
רפי פרץ – יו"ר
ירדנה אוקמן – חברה
אלי אלוש – חבר
ירון ניסים – חבר
אביחי עוגן – חבר
אישור פתיחה ראשונה מעטפות מכרז באמצעות יו"ר ועדת מכרזים ומנכ"ל המועצה.
ירון נסים :אנו מבקשים להתחלף ,יהודית ואני .שאני אהיה בוועדת ההנחות ויהודית – בוועדת המכרזים.
דרור אהרון :אנו מסרבים.
ירון נסים :על פי חוק אנו הסיעה הגדולה באופוזיציה ולכן אנו יכולים לבחור את הנציגים שלנו בוועדות השונות.
דרור אהרון :אינך מכיר את החוק ,זה הולך לפי הצבעת רוב .מבקש מהיועצת המשפטית שתענה לך.
עו"ד יעל צוברי :על פי החוק היבש ,הסיעות לא קובעות את הנציגים אלא המועצה ממנה אותם.
ירון נסים :יש תקנון .זה חוק .אנו הסיעה הגדולה .אינכם יכולים לקבוע היכן נהיה .אנו נגיש ערר.
דרור אהרון :ההתנגדות נרשמה .זה מה שאנחנו מניחים על שולחן המליאה ,זה מה שאני מעלה להצבעה .מי בעד?
ירון נסים :נגיש עתירת נגד ,סיעת הליכוד מתנגדת כסיעה הגדולה באופוזיציה.
דרור אהרון :עליכם להגיש עתירה מינהלית .מביא להצבעה.
בעד – 8
נגד – ( 1ירון נסים ,יורם סויסה ,יהודית אלפסי ,אלי אלוש ,אילן ביסמוט).
 .11אישור מינוי ועדת הנחות:
רוחמה עזר – יו"ר
יהודית אלפסי – חברה
שמעון אלגרבלי – חבר ומ"מ יו"ר הוועדה
גזבר המועצה
יועצמ"ש
ירון נסים :כל מה שנאמר לגבי ועדת המכרזים ,נאמר אף לגבי ועדת ההנחות.
דרור אהרון :מביא להצבעה.
בעד – 8
נגד – ( 1ירון נסים ,יורם סויסה ,יהודית אלפסי ,אלי אלוש ,אילן ביסמוט).
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 .11אישור מינוי ועדת ביקורת:
ירון ניסים – יו"ר
רוחמה עזר – חברה
אלי אלוש – חבר
אביחי עוגן – חבר
רפי פרץ – חבר
ירון נסים :צריך להיות לנו רוב בוועדת הביקורת.
דרור אהרון :ס'  555לצו המועצות המקומיות קובע כך :א .המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .ב .ראש
המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .ג .מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ 5-ולא יעלה על 1
ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה ,יהיה לפחות חבר אחד של
ועדת ה ביקורת נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה .ד .יו"ר ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של
ראש המועצה ,זולת אם היתה במועצה סיעה אחת בלבד.
לפיכך הדברים שנאמרו קודם על ידי ירון נסים לא כתובים בחוק.
בעד – 51
נגד – ( 5ירון נסים ,יורם סויסה)
נמנע – ( 5יהודית אלפסי)
 .11אישור מינוי ועדת רווחה:
שלמה ממן – יו"ר (נציג ציבור)
ירדנה אוקמן – חברה
אילן ביסמוט – חבר
יורם סויסה – חבר
אילן רביבו – חבר
בעד – 55
 .14אישור מינוי ועדת רכש ובלאי:
סביון יניב – יו"ר
אילן ביסמוט – חבר
יורם סויסה – חבר
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
בעד 55 -
 .13אישור מינוי ועדת רישוי עסקים:
רפי פרץ  -יו"ר
אילן רביבו – חבר
יורם סויסה – חבר
בעד – 55
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 .16אישור מינוי ועדת שמות:
ירדנה אוקמן – יו"ר
יהודית אלפסי – חברה
אביחי עוגן – חבר
בעד 55 -
 .17אישור מינוי ועדת מל"ח
דרור אהרון – יו"ר
יניב סביון – סגן ומ"מ
גבי אורן – מרכז הוועדה ממונה חירום וביטחון
אבירם מנוח – מ"מ מרכז הוועדה
גדעון צרפתי – מנכ"ל
אלון מדהלה – גזבר
מזל אזולאי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול
סעדיה שחר – מכלול מנהל כללי וכח אדם
אבי מנצור -מכלול מנהל כללי תברואה
לבינר שלמה – מכלול הנדסה ותשתיות
רונן פיפנו – מכלול הנדסה ותשתיות ,מים וביוב
מרסל הדר – מכלול מידע לציבור והסברה
עזי רוזן – מוקד עירוני
רחמים שרים – מכלול חינוך
יהודית שטרית – מ"מ מנהל מכלול חינוך
חמוטל דברת איתן  -שירות פסיכולוגי חינוכי
גבי גולדשטיין – מכלול טיפול באוכלוסיה
שמריה דמארי – מכלול לוגיסטיקה ותפעול ,מזון ,משכ"ל ,דלק ורכש
ישראל כהן – חקלאות
עוזיאל מנצור – פס"ח
בעד – 55
 .10אישור מינוי ועדת איכות סביבה וקיימות
דרור אהרון  -יו"ר
רוחמה עזר ,חברת מועצה
אלפסי יהודית ,חברת מועצה
אילן ביסמוט ,חבר מועצה
יורם סויסה ,חבר מועצה
אילן רביבו ,חבר מועצה
אבי מנצור  -מנהל מקצועי
חיים אדרי  -מנהל מקצועי
אהוד שטיין  -נציג ציבור
שרון נגלר  -נציג ציבור
ליאורה ניצן  -רכזת בכירה לחינוך וקהילה  -המשרד לאיכ"ס
סילביה דהן-גואטה  -רכזת מיחזור  -איגוד ערים לאיכ"ס
גד עופר  -רכז פסולת  -איגוד ערים לאיכ"ס
מרסל הדר  -דוברת המועצה
בעד – 55
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בס"ד

יורם סויסה :מבקש להקפיד על הקלטות איכותיות של ישיבות המועצה ,למען שקיפות וסדר ,ותמלול תקין
של הדברים ,מבלי לגרוע או להוסיף.
דרור אהרון :אני מבקש מיו"ר ועדת הביקורת לכנס את ועדת הביקורת על מנת לדון בדו"ח הביקורת של
משרד הפנים לשנת  5155ובדו"ח המפורט .אני מבקש להגיש לי את פרוטוקול הדיון על מנת שאוכל להביאו
לדיון במליאה.
דו"חות הביקורת יומצאו לוועדת הביקורת.

גדעון צרפתי
מנכ"ל המועצה

דרור אהרון
ראש המועצה
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