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דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מס'  18מיום .24.12.15
 .1הודעות ראש המועצה:
ארנונה  :2016מתוך רצון שלא להכביד על התושבים ובעלי העסקים ,איני מתכוון להעלות את הארנונה למגורים
ולעסקים לשנת התקציב  2016מעבר להנחיות משרד הפנים על פי חוק ההסדרים.
עם זאת אני מבקש להדגיש שתעריפי הארנונה בגן יבנה הם עדיין בין הנמוכים באזור.
אני פותח בהודעה עקרונית זו ומבהיר שאנו פועלים במספר מישורים שתכליתם להמשיך ולבסס עוגנים כלכליים
שיאפשרו לנו להמשיך לנהל מערכת מאוזנת ולתת שירות ראוי לתושב .בין היתר נושא של חלוקת הכנסות מבסיס
חצור ,דבר אשר ידון בישיבה זו ,וכן דרישתנו להכליל כחלק מתכנית המתאר איזור תעסוקה שגודלו יאפשר לנהל
מערכת מאוזנת ,בכניסה לישוב .התחלנו לקדם את הנושא.
תכנית מתאר  :2035לעניין זה אעדכן בקצרה שביום שלישי השבוע התקיים דיון משמעותי נוסף בנושא תכנית מתאר
 2035בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .לאחר ישיבות תיאום מרובות עם צוותי הבדיקה המקצועיים בתחומים
השונים ,קבוצות דיון ושיתוף הציבור ציבור שנערכו בחודשים האחרונים ,התמקד הדיון שלשום בשיעור שטחי
התעסוקה והמסחר המניבים שיידרשו בגן יבנה.
מתכננת המחוז דניאלה פוסק אימצה את העמדה שהצגנו באמצעות ראש צוות תכנית המתאר אדריכל ערן מבל ,לפיה
יש לקדם מיידית אזור תעסוקה ומסחר משמעותי בכניסה לגן יבנה מכיוון כביש .4
בנוסף קיבלה מתכננת המחוז את עמדתנו בדבר פיתוח מבוקר ומתון לגן יבנה ,שהוא הבסיס לדרישה לשימור אופי
ישוב קהילתי ומיוחד.
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מקורות הכנסה נוספים :במקביל לצעדים שאנו מקדמים בנושא ביסוס עוגנים כלכליים מניבים ,תתבקשו לאשר היום
את החלטת ההנהלה בדבר דרישתנו להתערבות משרד הפנים בחלוקת הכנסות הארנונה מבסיס חצור ,לנוכח עיוות
ועוולה מתמשכת שמביאה לתיעדוף באר טוביה ולקיפוח גן יבנה .אני מבקש להזכיר כי המטוסים חולפים לנו מעל
הראש ,קו הדלק זורם דרכנו ,טילים נופלים אצלנו ,התעבורה אל הבסיס וממנו עוברת דרך כבישי גן יבנה ,ולמרות
זאת ,הכנסות הארנונה מבסיס חצור הולכת לישובים אחרים .סגני וממלא מקומי סביון יניב הכין יחד עם גורמים
מקצועיים נייר עמדה מפורט לעניין זה ,שיוגש בקרוב למשרד הפנים ,ביחד עם החלטה.
חברה כלכלית :בשבוע שעבר נפגשנו עם רו"ח דודי ספיר האחראי במשרד הפנים על נושא החברות הכלכליות והצגנו
בפניו את התכנית העסקית של החברה הכלכלית .הפגישה התקיימה בהשתתפות סגני וממלא מקומי סביון יניב ,חבר
המועצה עו"ד אביחי עוגן האחראי על הנושא ,המנכ"ל ,הגזבר והיועמ"ש .קיבלנו הנחיות ממשרד הפנים באשר
לתכנית העסקית ואנו פועלים לקדם את החברה הכלכלית ולהפעיל באמצעותה פרוייקטים כלכליים בישוב.
שבוע המאבק בסמים ואלכוהול .בשבוע הבא נציין בגן יבנה את שבוע המאבק הבינלאומי בסמים ואלכוהול .מדי יום
מיום ראשון ועד מוצאי שבת ,יתקיימו הרצאות ופעילויות מכוונות לצוותי החינוך ,לנוער ולהורים ,שתכליתם להגביר
מודעות ושיח ציבורי בנושא התמכרויות ואלימות.
ביה"ס היסודי החדש .אני מתכבד להזמין את כולכם לטקס הנחת אבן פינה להקמת שלב ראשון לביה"ס היסודי
החדש בשכונת "נאות ההדרים" .ביום שני הקרוב בשעה  10:00נתכנס לטקס קצר לציון התחלת העבודות באתר.
ההשקעה בבניית שלב א' עומדת על  5.5מליון שקלים בשלב זה .בתוך כך אנו פועלים למול משרד החינוך לקבלת
הרשאות לשלבים הבאים של ביה"ס ,במטרה לאפשר בנייה רצופה ,כפי שעשינו בבתי הספר האחרים שהקמנו.
אירועי חנוכה :אני מבקש להודות בשמכם למתנ"ס גן יבנה לכל מחלקות המועצה ולאינספור הארגונים והתנועות
בקהילה ,שיצרנו לנו פסטיבל חנוכה שלא ידענו כדוגמתו בגן יבנה .בזכות עבודה מצוינת ותקצוב משמעותי בהיקף של
כ 350-אלף שקלים שקיבלנו השנה ממשרד התרבות והספורט ,התקיימו אירועי חנוכה משך  8ימי חג רצופים .אלפי
תושבים נהנו ממופעי זמרים ,אמנים והרכבים מהשורה הראשונה בארץ .כ 35-בתים מדליקים נפתחו לפעילות של
תרבות מקומית לילדים ,נוער ומבוגרים .את הכל סיכמנו בצעדה המונית ובהפנינג באוויר הפתוח.
הפעילות הקהילתית בחנוכה היתה חסרת תקדים ואני מבקש להודות לכל העושים במלאכה.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  17מיום .3/12/15
דרור אהרון :האם יש הערות או שאלות למי מהחברים?
אילן ביסמוט :לעניין חלוקת הכנסות בין מועצת גן יבנה למועצה איזורית באר טוביה .אין לי בעיה שאנחנו הולכים
לקבל חלק .אין לי מושג אם נצליח או לא ,אפשר להרחיב את הדיבור בנושא ,מה יקרה?
גדעון צרפתי :אנו מבקשים לקבל את מלוא הכנסות הארנונה מבסיס חצור.
אילן ביסמוט :זה לא שטח שיפוט של גן יבנה.
עו"ד סביון יניב :נכון .לשם כך עושים חלוקת הכנסות.
רפאל פרץ :עוברים דרכנו ,טסים מעלינו ומשגרים טילים לעברנו .לכן אנחנו רוצים הכל.
אילן ביסמוט :גם רשויות אחרות יכולות לרצות נתח מההכנסות ,בני עי"ש ,גדרה ,חצב.
עו"ד סביון יניב :בני עי"ש יכולה לרצות מראם ,איזור תעשייה כנות ,אך חצב שייכת לבאר טוביה שאמורה לתת.
ירון נסים :בכל מקרה מדובר על תקציבים ניכרים שניתן לחלק אחרת.
רפאל פרץ :האם ידוע מה שיעור הארנונה?
גדעון צרפתי :כן .כ 10-מליון שקלים לשנה.
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אילן ביסמוט :לס'  – 3פתיחת חשבון .עד כה לא היה חשבון בנק לבי"ס?
גדעון צרפתי :ביה"ס עבר לבנק לאומי בגלל שבנק הפועלים רצה לעזוב .לאחר שהתבטלה החלטת הבנק ,בית הספר
מבקש לחזור לבנק הפועלים ולכן אנו מאשרים חשבון.
דרור אהרון :ביה"ס חייב לנהל את כספי ההורים בחשבון בנק.
אילן ביסמוט :תב"ר  – 1211מה פירוש שדרוג ?
אלון מדהלה :המועצה רוצה במהלך השנה לצבוע כבישים ,צביעת הכבישים ורענונם זה שדרוג.
דרור אהרון :התקציב שאנו מקבלים ממשרד התחבורה אינו מספיק לטיפול לאורך כל השנה בסימוני כבישים והסדרי
תנועה – מעברי חציה ,פסים מפרידים ,סימון מדרכות.
אילן ביסמוט :מה משמעות "שביל ראשונים"?
גדעון צרפתי :זה פרוייקט חינוכי היסטורי שנועד לשלט מקומות מרכזיים בגן יבנה שיש להם משמעות היסטורית,
תוך שילוב במערכת ה חינוכית .תלמידים יבקרו באתרים ,כחלק מתכנית הכר את ישובך .לא מדובר בשביל שסוללים
אותו ,אלא בסימון אתרים דוגמת מבנה המועצה ,הבארות הראשונות וכיו"ב.
עו"ד סביון יניב :אולי כדאי לשנות את שם המיזם ל"מסלול הראשונים".
אילן ביסמוט :רכישת מחשבים לבתי הספר סיני ,בן גוריון ,נעמי שמר ,את זה אני מבין .מה משמעות שיפוץ מוסדות
חינוך בביה"ס אילן רמון.
אלון מדהלה :מפעל הפיס תקצב את המועצה על מנת שנרכוש מחשבים ונשפץ מוס"ח .מנהל מחלקת החינוך בודק את
בתיה"ס והנחיצות בשיפוצים.
דרור אהרון :מדובר בפעילות על פי אמות מידה שמגדיר מפעל הפיס.
אילן ביסמוט :מה נכלל בתב"ר זה.
אלון מדהלה :צנרת ,תשתיות שמתפרקות בתחום מוסדות חינוך.
מדובר בתב"ר רב שנתי.
אילן ביסמוט :אם מדובר בשדרוג תשתיות ,זה רק מהתב"ר?
אלון מדהלה :קיים תב"ר לטיפול בתשתיות זורמות ,להבדיל מתב"ר לטיפול בתשתיות קבועות במוסדות ציבור
וחינוך.
אילן ביסמוט :אני רוצה לדעת בדיוק לאן תקציבי התב"ר מיועדים.
דרור אהרון :במקרה הזה מדובר על פירוק מזגנים רועשים ,והעתקם למיקום אחר ,בשל הצורך לעמוד בדרישות
אקוסטיות לטובת תלמידים בעלי קשיי שמיעה ,תב"ר אותו סירבה האופוזיציה לאשר בפתיחת שנת הלימודים ובכך
טרפדה מהלך שהמועצה ביקשה לקיים למען התלמידים.
מן הראוי שההורים ידעו כיצד אתם מתנהלים ומה עשיתם.
רפאל פרץ :דרישת האופוזיציה לעמוד בגזרת  10ימים להודעה על תב"רים פגעה חד משמעית ברצון המועצה לבצע
כיתות אקוסטיות למען ילדים כבדי שמיעה.
אילן ביסמוט :האם כל התב"רים שמופיעים ברשימה לעדכון או סגירה אכן נרכשו
אלון מדהלה :כל התב"רים נפתחו על סכומים מסוימים .אם נסתיימה בהם הפעילות הם נסגרים.
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אילן ביסמוט :מדוע לא נרשמים סכומים?
אלון מדהלה :כך ביקשתם בעבר.
דרור אהרון :האם יש שאלות נוספות?
אילן ביסמוט :היכן מיועדת חניית המשאיות?
דרור אהרון :במשולש שבין איזור התעשייה לכיכר זמיר לכיוון דרום .זכות הדרך היא של המועצה המקומית גן יבנה.
אנו מבקשים להוציא את המשאיות אל מחוץ לתחומי הישוב.
אילן ביסמוט :התקציב הוא בגין תכנון?
עו"ד סביון יניב :מדובר על תקצוב לתכנון .אם היה מדובר על ביצוע היה נכתב "תכנון וסלילה".
אלון מדהלה :הפעולה והתקציב אושרו על ידי משרד התחבורה.
אילן ביסמוט :לעניין דוח רבעון שני .אין רצף הגשת רבעונים כגון  .1/15היכן רבעון שלישי ל 2015-ורבעון רביעי ?2014
מדוע לא הוגשו על פי צו דיני המועצות המקומיות שקובע שאמורים להציג מדי רבעון?
אלון מדהלה :המליאה הוזמנה טרם פרסום רבעון  3ולכן נציג את רבעון  3במועד מאוחר יותר.
אילן ביסמוט :לפי החוק צריך להציג למליאה  4פעמים בשנה דוחות רבעוניים.
אלון מדהלה :המליאה דנה בדוחות המבוקרים והם כוללים את הדוחות הרבעוניים.
דרור אהרון :אילן ,הערתך נרשמה ,אני מבקש שנתקדם בישיבה.
אילן ביסמוט :אני שואל לגבי סעיפים  2ו 3-של עדכון החוק בנושא אכיפה סביבתית .האם קיימים ברשויות אחרות?
עו"ד יעל צוברי :גן יבנה הינה רשות גדולה ,מעל  20אלף תושבים ולכן עליה לפעול בהתאם לחקיקה הראשית בנושא
אכיפה סביבתית .אנו קיימנו דיון שבו הוחלט לפעול במספר תחומים על פי החקיקה הראשית ובשאר התחומים
בהתאם לחוקי העזר העירוניים .ההחלטה דיברה על פעולה בשטחים ציבוריים ואנו כרגע מבקשים לשנות ולפעול אף
בשטחים פרטיים.
אילן ביסמוט :הדיון בנושא פתיחת הקניון בשבת נעשה תחת מחטף.
דרור אהרון :הנושא נדון.
מביא להצבעה את פרוטוקול ועדת הנהלה מס'  17מיום .3.12.15
אילן ביסמוט :אני מתנגד לס'  . 7אני נמנע מהצבעה על ס'  4על התב"רים .לגבי כל יתר הסעיפים – אני בעד.
החלטה :לאשר המלצות ועדת הנהלה מס'  17מיום .3/12/15
בעד – 8
פרוטוקול ועדת הנחות הונח בפני המליאה.
דרור אהרון

גדעון צרפתי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

גן יבנה  -גן פורח

רח' הרצל  ,1גן-יבנה  ,70800טל'  ,08-8545600פקס08-8574566 :
כתובתנו באינטרנטwww.ganyavne.muni.il :
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