המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  16מיום 17/9/15
משתתפים:
דרור אהרון ,ראש המועצה
עו"ד סביון יניב ,סגן ומ"מ ראש המועצה
גב' ירדנה אוקמן ,סגנית ראש המועצה
עו"ד הדס ויצמן ,חברת מועצה
מר שמעון אלגרבלי ,חבר מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
עו"ד אביחי עוגן ,חבר מועצה
מר אילן רביבו ,חבר מועצה
חסרים:
גב' יהודית אלפסי ,חברת מועצה
גב' רוחמה עזר ,חברת מועצה
מר רפאל פרץ ,חבר מועצה
מר יורם סויסה ,חבר מועצה
מר ירון נסים ,חבר מועצה
בנוכחות:
מר גדעון צרפתי ,מנכ"ל המועצה
מר אלון מדהלה ,גזבר המועצה
רו"ח שרה שניר ,מבקרת המועצה
גב' אורית גוטמן ,מנהלת מתנ"ס גן יבנה
מר יוסי שוקרון ,רו"ח מתנ"ס גן יבנה
עו"ד יעל צוברי ,יועמ"ש
סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור תב"רים כדלהלן:
א .אישור תב"ר חדש מס'  – 1202רכישת מנוף למחלקת שפ"ע ע"ס .₪ 130,000
מקור מימון -קרן פיתוח .
ב .אישור תב"ר חדש מס'  – 1203הקמת מגרש סקייטבורד ע"ס .₪ 524,995
מקורות מימון :קרן פיתוח ע"ס  24,995ש"ח .
המועצה להסדר הימורים ע"ס .₪ 500,000
ג .אישור תב"ר חדש מס'  – 1204שדרוג מערכות השקיה לחיסכון במים ע"ס .₪ 47,000
מקור מימון -קרן פיתוח .
ד .אישור תב"ר חדש מס'  – 1205תקנה  49בטחון ובטיחות ע"ס .₪ 78,595.86
מקורות מימון :משרד החינוך ע"ס .₪ 47,157.51
קרן פיתוח ע"ס .₪ 31,438.35
ה .אישור תב"ר חדש מס'  – 1206נגישות אקוסטית בי"ס מכבים ע"ס .₪ 30,000
מקור מימון :משרד החינוך
ו .אישור תב"ר חדש מס'  – 1207נגישות אקוסטית בי"ס אורט רבין ע"ס .₪ 30,000
מקור מימון :משרד החינוך
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ז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1208נגישות אקוסטית בי"ס אילן רמון ע"ס .₪ 30,000
מקורות מימון :משרד החינוך
ח .אישור תב"ר חדש מס'  – 1209תכנון צומת הרחובות ההדרים  -הגנה ע"ס .₪ 100,000
מקורות מימון :משרד התחבורה ע"ס .₪ 80,000
קרן פיתוח ע"ס .₪ 20,000
ט .אישור תב"ר חדש מס'  – 1210תכנון הסדרי תנועה ברחוב צה"ל ע"ס .₪ 40,000
מקורות מימון :משרד התחבורה ע"ס .₪ 32,000
קרן פיתוח ע"ס .₪ 8,000
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1194שיפוץ אולם ספורט כולל הצטיידות מ –  ₪ 26,161ל – ₪ 29,406
סה"כ הגדלה בסך .₪ 3,245
מקור מימון – קרן פיתוח.
יא .אישור עדכון והקטנת תב"ר מס'  – 1199שיפוצי קיץ בטיחות מוס"ח מ –  ₪ 91,948ל – ₪ 89,404
סה"כ הקטנה בסך .₪ 2,544
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1126פיתוח תשתיות ,הצטיידות ואחזקת מבנים הגדלה מ –  ₪ 1,300,000ל
 ₪ 1,400,000סה"כ הגדלה .₪ 100,000
מקור מימון  :קרן פיתוח.
 .3דיון בדו"חות הכספיים של המתנ"ס לשנת .2014
 .4אישור הסכמים להקצאת מקרקעין.
 .5הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  7מיום .30/8/15

דרור אהרון :אני מבקש לפתוח את ישיבת מליאה מס' .16
בפתח הדברים התקבלה בקשת חבר המועצה אילן ביסמוט לתקן פרוטוקול מליאה  15מיום  .30.7.15אני מבקש
ממנכ"ל המועצה להקריא את הבקשה לתיקון.
גדעון צרפתי :מקריא את בקשת התיקון .חבר המועצה אילן ביסמוט מבקש להוסיף לפרוטוקול דברים המצוטטים
מפי ראש המועצה "אני לא עושה חשבון ,תגיש נגדי בג"צ – אני לא פועל לפי החוק" ודברים המצוטטים מפי סגן
ראש המועצה מר סביון יניב" :אנחנו לא סופרים אותך".
דרור אהרון :אני מבקש להודיע כי אני מתנגד לתיקון הפרוטוקול .אנו פועלים על פי חוק .ישיבות המועצה מנוהלות
על פי הכללים והפרוטוקולים כוללים את מהלך הדיון ואת עיקרי הדברים וההחלטות.
אילן ביסמוט :מה שאמרתי משתקף בהקלטת ישיבת המועצה.
דרור אהרון :אתה מקליט ישיבות מועצה? זה חמור מאד כי סיכמנו כאן שלא מקליטים ישיבות מועצה .אתה
מקליט בסתר את חברי המועצה ,ידעו כל חברי המועצה שאתה פועל בניגוד לסיכומים שהיו פה ומקליט אותם
בסתר .זו התנהלות חמורה.
כפי שאמרתי ,הפרוטוקולים משקפים את עיקרי הדברים ואת מהלך הדיון ואני מבקש לציין כי דברים חמורים מאד
נאמרו על ידי אילן ביסמוט במהלך ישיבות המועצה ולא צוטטו בפרוטוקול .אני מתנגד לתיקון הפרוטוקול ומבקש
לקיים הצבעה – מי בעד ההתנגדות?
בעד – 6
נגד – ( 2אילן ביסמוט ,הדס ויצמן)
החלטה :לדחות את בקשת חבר המועצה אילן ביסמוט לתיקון פרוטוקול מליאה מס' .15
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המועצה המקומית גן-יבנה
 .1הודעות ראש המועצה
אני רוצה להודות לגזבר המועצה שהצליח להשיג תקציב חלופי לרכישת מנוף חדש ,וזאת מאחר שלא אושר במועד
התב"ר לרכישת המנוף .יש לנו כאן בעיה קשה שאנו צריכים להתמודד איתה ,שפוגעת בעיקר בתושבים.
פתחנו את שנת הלימודים תשע"ו בהצלחה ובתקלות פעוטות.
מספר התלמידים גדל ב 120-לעומת השנה הקודמת ,שהם גידול של .2%
בכל גני גילאי  3הצבנו סייעת שנייה בהתאם להנחיות משרד החינוך ומפתח מספר התלמידים הנחוץ.
ב 4-מתוך  5בתיה"ס היסודיים פתחנו כיתות אלף חדשות נוספות .כך יחד עם קידום תכניות והתחלת הקמת בי"ס
יסודי חדש נוסף אנו מאמינים שנצליח לתת פתרון שיתקדם עם הזמן ,לסוגיית הצפיפות בכיתות .בקרוב כולכם
תוזמנו להנחת אבן פינה חגיגית.
הייתי שותף לרפורמה של מרכז השלטון המקומי בכל הנוגע לכיתות א.
קלטנו כ 20-בנות שירות לאומי שמוצבות בגנים ,בתי"ס ,תנועת בני עקיבא ומועדון גיל הזהב .חלק מהבנות
מתגוררות בגן יבנה ,ואנו מברכים על עבודתן ,כמו גם על העובדה שחלקן החליט לבצע שנת שירות שנייה בישוב.
בפתיחת שנת הלימודים קיימנו כנס הדרכה לצוותי חינוך והורים בנושא אלרגיות מסכנות חיים של ילדים למזונות.
קיבלנו את ברכת הדרך של משרד החינוך למהלך ובמובן זה הוגדרנו כרשות מקומית פורצת דרך .בכוונתנו לערער
על דחיית קופות החולים לבקשתנו לצייד את מסגרות החינוך במזרקי אפיפן ,שלא כנגד מרשמים אישיים.
כמדי שנה פתחנו את השנה באירוע הוקרה לכלל עובדי מערכת החינוך בגן יבנה .באירוע שנחל הצלחה גדולה
השתתפו לצד פרידה מפורשים לגמלאות והוקרת מתנדבים ותיקים בתכנית גמל"א לחונכות ילדים ,הענקנו תעודות
הוקרה למנהל תחום החירום היוצא במשרד החינוך איתן רגב ובירכנו את לימור לביא ,תושבת הישוב עם כניסתה
לתפקיד החשוב .נפרדנו גם מפנחס בוחבוט ,מנהל האיזור מטעם קרן קר"ב שליווה אותנו שנים רבות ,ומאורלי
קנת ,מנהלת תחום החינוך והתוכן בתכנית זיקה.
רשת אורט ישראל העניקה מענק הצטיינות לגב' רינה ניצן ,מנהלת חטיבת הביניים ע"ש נעמי שמר .המענק ניתן
לקומץ מנהלים מדי שנה ,על עשייה חינוכית וניהולית לקידום ביה"ס .אנו גאים בה ושולחים מכאן ברכתנו.
הנחנו אבן פינה לבית הכנסת לעולי אתיופיה .בטקס החגיגי השתתפו עשרות רבות מבני הקהילה ,ובקרוב תחל
הבניה.
פתחנו רשמית לפעילות מלאה חדר ניתוח ישובי לעיקור וסירוס חתולי רחוב .אם עד כה היינו תלויים בקולות
קוראים ותקצוב חיצוני של משרד החקלאות בגין מבצעים שנתיים ,הרי שלקחנו את הנושא תחת אחריותנו
וטיפולנו.
לראשונה נזכה השנה לארח פסטיבל מחולות ארצי בהשתתפות כ 250-רקדנים מלהקות מכל רחבי המדינה.
הפסטיבל ייפתח בשעות הצהריים ביריד אמנים מקומיים ובדוכן הדרכה והחלפת זרעים ושתילים ,שיקימו בכוחות
עצמם בוגרי קורס המשפחות הירוקות שפתחנו השנה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות
הסביבה .הפסטיבל יתקיים במתנ"ס במסגרת אירועי חול המועד סוכות ,ביום חמישי 1 ,באוקטובר.
במוצאי שמחת תורה ,שני  5באוקטובר ,נקיים את אירוע ההקפות השניות המרכזי השנתי .כולכם מוזמנים לרחבת
המתנ"ס לאירוע שיכלול מופע לילדים ,הרכב מוסיקלי חי בשירה ופיוטים ,וריקודים עם ספרי התורה בנוסח עדות
ישראל השונות.
טקס המלגות השנתי לסטודנטים יתקיים ב 15-באוקטובר .קיבלנו השנה קרוב ל 300 -בקשות .מתוכן אושרו
בהתאם לקריטריונים  260מלגות .בנוסף על אלו אנו משתתפים בתימרוץ התלמידים שיוצאים למסע לפולין .כמובן
שגם לאירוע זה כולכם מוזמנים.
אני מבקש להתייחס לנושא הישיבה .הגיע חוזר משרד הפנים המדבר על נוהל אישור תב"רים ברשויות המקומיות.
למעשה ,מה שהחוזר דורש הוא הבאה של התב"ר לאישור המליאה בהתראה של  10ימים מראש .החוזר הינו
בעקבות פנייה של מספר חברי אופוזיציה מגן יבנה ומרשויות מקומיות אחרות ,בין היתר חברת המועצה הדס
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ויצמן .בעקבות הפנייה משרד הפנים חזר בו מהנוהל שהיה עד היום ,שאיפשר להעלות תב"רים דחופים בהתראה
רגילה ,נוהל שעל פיו נהגנו עד היום בכוונה לקבל במהירות האפשרית תקציבים ממשרדי ממשלה ולפעול
באמצעותם לטובת התושבים .פירוש הדבר שאישור כל תב"ר ללא הבחנה בין דחוף ללא דחוף ,יצריך כחודש ימים
לטיפול ,כלומר אני אצטרך לזמן ישיבת הנהלה ,לאחר מכן ישיבת מליאה בהתראה של  10ימים ,ולאחר מכן יש את
פרוצדורת הטיפול הרגילה בתב"רים למול משרד הפנים .אני מבקש להדגיש כי כתוצאה מפניית חברת המועצה הדס
ויצמן חזר בו משרד הפנים מהנוהל שהיה מקובל עד היום ופרסם נוהלים חדשים שנצטרך לפעול על פיהם
והתקציבים יעוכבו .המשמעות היא פשוטה :פגיעה בציבור התושבים בשל הליכים בירוקרטיים ופרוצדורליים.
מפנייתה של הדס ויצמן יצא שכרנו בהפסדנו .נושא נוסף שהיינו יכולים לעשות הוא ישיבות טלפוניות ,אף אותן לא
נוכל לעשות ,כלומר אם משרד ממשלתי יאשר לנו תקציב בסדר זמנים צפוף לאישור ,לא נוכל לקבל את התקציב
ולפעול בו לטובת התושבים ,לא אנחנו ולא רשויות מקומיות אחרות.
דיברתי אף עם הממונה על המחוז במשרד הפנים על העניין .היועצים המשפטיים של משרד הפנים הוציאו את
ההנחיה כדי להגן על עצמם ואנו ככל הנראה נגיש על כך ערעור כי כוונתנו לפעול במהירות האפשרית כדי לקבל
תקציבים לטובת התושבים.
אני מדגיש שאנחנו לא הרשות היחידה .ההנחיות הועברו לכל הרשויות בארץ.
אני אומר שוב בצורה הברורה ביותר .אנו נפעל בהתאם לנוהל אך הנוהל החדש מקשה על חברי המועצה הפועלים
כאן בשליחות ציבורית ובעיקר פוגע בציבור התושבים .סתם לדוגמא ,תב"ר דחוף של תקנה  49בטיחות במוסדות
חינוך לא אושר על ידנו בזמן בגלל פעילותה של הדס ויצמן ואני ביקשתי ארכה כדי שנוכל לנצל את התב"ר שמובא
היום לאישור.
אני מצר על ההתנהלות הזו ששינתה פעילות של שנים ופירושה אחת – פגיעה בציבור התושבים.
כעת אבקש לפתוח את הדיון בנושאים שעל סדר היום.
גדעון צרפתי :הנושא הראשון הוא אישור תב"רים .הועברה לחברי המועצה רשימה של  12תב"רים .אם יש שאלות
לגביהם ,זה הזמן .לאחר קבלת הבהרות נעלה את הנושא להצבעה.
עו"ד הדס ויצמן :מה זה כיתות אקוסטיות?
אלון מדהלה :אלו כיתות שמונגשות לילדים נכים ,בעלי מגבלות שמיעה.
גדעון צרפתי :התקציב מאושר על ידי משרד החינוך לגבי כל כיתה שיש בה ילד בעל מגבלת שמיעה ומדובר בעיקר
בהתקנת תקרה אקוסטית ומזגן חרישי.
עו"ד הדס ויצמן :מבקשת הבהרה לגבי תקנה .49
גדעון צרפתי :תקנה  49הוא תקציב המיועד לבטיחות והתקני בטיחות במוסדות חינוך ,כמו מגיני אצבעות לידיים,
מגבילי תנועה לדלתות ,מערכות גילוי אש ,מגבילי חלונות וכיו"ב .התקציב מאושר מדי שנה בתחילת שנת לימודים.
אילן ביסמוט :אני רואה תב"ר של  47אלף שקלים לחיסכון במים .ראש המועצה דיווח כי בשל שנת שמיטה הושקעו
כספי הפרחים במערכות לחיסכון במים ,ואני שואל מה קרה? למה  47אלף שקלים?
דרור אהרון :אני בכלל לא מבין מה אתה שואל .אכן הושקעו כספים בשדרוג מערכות מים ושודרגו מערכות מים
במהלך השנה .מנהל השפ"ע ביקש תקציב נוסף להמשך שדרוג מערכות מים ואני מבקש מהמליאה לאשר זאת.
פעילות זו מתבצעת כל השנה.
אילן ביסמוט :מבקש הבהרה לענין תב"ר להסדרת צומת הגנה – הדרים.
דרור אהרון :אנו עושים הסדרים למיתון והאטת תנועה בצומת בדומה להסדרים שביצענו בצומת הדרים-עצמאות.
במקום אירעו תאונות רבות ואנו מבקשים לשפר את הבטיחות בצומת.
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גדעון צרפתי :לאחר שהתקבלו ההבהרות ,מביא את התב"רים להצבעה.
בעד 8 -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את התב"רים שעל סדר היום.
גדעון צרפתי :הנושא הבא הינו דיון בדוחות הכספיים של מתנ"ס גן יבנה לשנה שהסתיימה ביום .31.12.2014
נמצאים כאן רו"ח יוסי שוקרון וגב' אורית גוטמן מנהלת המתנ"ס.
זה הזמן לשאול שאלות.
רו"ח יוסי שוקרון :סוקר את הדוחות הכספיים ומשיב לשאלות הבהרה.
אורית גוטמן :משיבה לשאלות הנוכחים.
דרור אהרון :לאחר שניתנו הסברים לחברי המליאה על הדוחות הכספיים של המתנ"ס ,אני מבקש להביא הנושא
להצבעה.
בעד – 8
החלטה :לאשר דוחות כספיים של מתנ"ס גן יבנה לשנת הכספים .2014
גדעון צרפתי :הנושא הבא הוא אישור הסכמים להקצאת מקרקעין.
מליאת המועצה אישרה המלצות הקצאת קרקע לעמותות שונות ,ועל פי נוהל הקצאות קרקע יש אף לאשר את
החוזים.
החוזים המתבקשים לאישור הינם כדלהלן:
 .1חוזה הקצאת קרקע מצפון לרחוב אלכסנדר לעמותת "המרכז הרוחני ברית שלום כולל תהילה לדוד".
 .2חוזה הקצאת מבנה וחצר ברחוב שלמה המלך להפעלת גן ילדים לעמותת "תורה וחסד" גן יבנה לתקופה של
שנה.
 .3חוזה הקצאת מבנה וחצר בדרך רחוב השופטים-הרצל להפעלת גן ילדים לתקופה של  10שנים לעמותת "תורה
וחסד".
 .4חוזה הקצאת מבנה וחצר בדרך קנדה-מגינים לתקופה של  10שנים לפעילות עמותת הנוער הלאומי-בית"ר.
 .5חוזה הקצאת מבנה וחצר ברחוב מירון לתקופה של  10שנים לפעילות עמותת הנוער הלאומי-בית"ר.
מביא החוזים להצבעה ולאישור חברי המליאה.
בעד – 8
הנחת פרוטוקול ועדת הנחות
פרוטוקול ועדת הנחות מס'  7מיום  .30.8.2015מונח בפני חברי המליאה.
דרור אהרון :התקבלה בקשה לתוספת לסדר יום שעיקרה שינוי במורשי חתימה בגני ילדים מאחר שבמהלך השנה
התחלפו גננות וסייעות לגננות .אני מבקש לאשר את מורשי החתימה החדשים ,בהתאם לרשימה שהועברה על ידי
מנהל מחלקת החינוך ביום .16.9.2015
בעד – 8
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את מורשי החתימה בגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ו בהתאם לרשימה
שהומצאה על ידי מנהל מחלקת החינוך.
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החלטות מליאה מס'  16מיום :17.9.15
 .1מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כדלהלן:
א .אישור תב"ר חדש מס'  – 1202רכישת מנוף למחלקת שפ"ע ע"ס .₪ 130,000
מקור מימון -קרן פיתוח .
ב .אישור תב"ר חדש מס'  – 1203הקמת מגרש סקייטבורד ע"ס .₪ 524,995
מקורות מימון :קרן פיתוח ע"ס  24,995ש"ח .
המועצה להסדר הימורים ע"ס .₪ 500,000
ג .אישור תב"ר חדש מס'  – 1204שדרוג מערכות השקיה לחיסכון במים ע"ס .₪ 47,000
מקור מימון -קרן פיתוח .
ד .אישור תב"ר חדש מס'  – 1205תקנה  49בטחון ובטיחות ע"ס .₪ 78,595.86
מקורות מימון :משרד החינוך ע"ס .₪ 47,157.51
קרן פיתוח ע"ס .₪ 31,438.35
ה .אישור תב"ר חדש מס'  – 1206נגישות אקוסטית בי"ס מכבים ע"ס .₪ 30,000
מקור מימון :משרד החינוך
ו .אישור תב"ר חדש מס'  – 1207נגישות אקוסטית בי"ס אורט רבין ע"ס .₪ 30,000
מקור מימון :משרד החינוך
ז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1208נגישות אקוסטית בי"ס אילן רמון ע"ס .₪ 30,000
מקורות מימון :משרד החינוך
ח .אישור תב"ר חדש מס'  – 1209תכנון צומת הרחובות ההדרים  -הגנה ע"ס .₪ 100,000
מקורות מימון :משרד התחבורה ע"ס .₪ 80,000
קרן פיתוח ע"ס .₪ 20,000
ט .אישור תב"ר חדש מס'  – 1210תכנון הסדרי תנועה ברחוב צה"ל ע"ס .₪ 40,000
מקורות מימון :משרד התחבורה ע"ס .₪ 32,000
קרן פיתוח ע"ס .₪ 8,000
י .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1194שיפוץ אולם ספורט כולל הצטיידות מ –  ₪ 26,161ל – ₪ 29,406
סה"כ הגדלה בסך .₪ 3,245
מקור מימון – קרן פיתוח.
יא .אישור עדכון והקטנת תב"ר מס'  – 1199שיפוצי קיץ בטיחות מוס"ח מ –  ₪ 91,948ל – ₪ 89,404
סה"כ הקטנה בסך .₪ 2,544
יב .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1126פיתוח תשתיות ,הצטיידות ואחזקת מבנים הגדלה מ –  ₪ 1,300,000ל
 ₪ 1,400,000סה"כ הגדלה .₪ 100,000
מקור מימון  :קרן פיתוח.
בעד – 8
 .2מליאת המועצה מאשרת את הדו"חות הכספיים של המתנ"ס לשנת .2014
בעד – 8
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 .3מליאת המועצה מאשרת את ההסכמים להקצאת מקרקעין
בעד – 8
 .4מליאת המועצה מאשרת שינוי במורשי חתימה בגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ו בהתאם לרשימת מנהל
מחלקת החינוך מיום 16.9.15
בעד 8 -
 .5בפני מליאת המועצה מונח פרוטוקול ועדת הנחות מס'  7מיום .30/8/15

גדעון צרפתי
מנכ"ל

דרור אהרון
ראש המועצה
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