המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  19מיום 28/1/16
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
גב' רוחמה עזר ,חברת מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
מר אילן רביבו ,חבר מועצה
מר רפאל פרץ ,חבר מועצה
עו"ד אביחי עוגן ,חבר מועצה
חסרים:
גב' יהודית אלפסי ,חברת מועצה
מר שמעון אלגרבלי ,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
עו"ד יעל צוברי ,יועמ"ש
גב' עומר דוד ,מנהלת לשכת ראש המועצה
סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  19מיום .17/1/16
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  9מיום .30/12/15
 .4אישור המלצות ועדת איכות הסביבה מיום .27/12/15
 .1הודעות ראש המועצה.
דרור אהרון :אני פותח את ישיבת המליאה מן המנין .את הודעות ראש המועצה מסרתי בישיבת המליאה שלא מן
המניין.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  19מיום .17/1/16
דרור אהרון :התקיים דיון בוועדת ההנהלה שהמלצותיה מונחות בפניכם .כמו כן המליאה מתבקשת לאשר את
המלצות ועדת איכות הסביבה מיום  27.12.15שאף הן הועברו אליכם.
אני מבקש מנציגי האופוזיציה להתייחס.

גן יבנה  -גן פורח

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

המועצה המקומית גן-יבנה
אילן ביסמוט :לקראת ישיבת מליאה מתאריך  28ינואר  2016שבה אמורים להידון תברים ותקציב  2016הגעתי
לפגישת ההכנה (עם הגזבר וסגן ראש המועצה) בתאריך  26בינואר מתוך כוונה להגיע לישיבת מועצה מוכן אחרי
שלמדתי את הנושאים לעומקם .למצער לא רק שלא קיבלתי נתונים ,כל שאלה שביקשתי מסמך נאמר שהכל תראה
בישיבת מועצה ועל זה נאמר "בשם השקיפות".
להלן עיקרי הנושאים:
א .אישור הלוואה לפיתוח ע"ס  6מליון  .₪בנושא זה לא הוצג בפני מסמך כלשהוא המראה את סדרי העדיפויות
וכמה כסף מוקצה לכל פרוייקט ופרוייקט .כמו כן מסר ס .ראש המועצה שישנם  12נושאים שונים .הוא פירט רק
שני נושאים בלבד ואת השאר ציין שאקבל בישיבת מועצה.
ב .נשאל הגזבר כמה כסף יש בקופת קרן פיתוח – תשובתו היתה מה זה משנה קיבלנו אישור ל 6-מליון  .₪כמו כן
ציין הגזבר שאקבל תשובתו כמה יש בקרן פיתוח בישיבת מועצה .למצער אין באפשרותי להצביע בעד מספרים
ללא הסברים מסודרים.
ג .הגזבר נתבקש להציג תב"ר מס'  1224התאמת נגידות למוסדות חינוך .ביקשתי לראות את ההרשאה ואכן כתוב
בה הרשאה לבי"ס סיני .שאלתי את הגזבר מדוע זה לא מפורט ככתוב ואז סגן ראש המועצה מסר לי שאני יכול
לפנות למשטרה והכל בשם השקיפות.
ד .בכל שאר התב"רים הועבר לי הסבר מפורט ע"י הגזבר.
ה .נושא סגירת תב"רים סעיפים יא-יח .ביקשתי מהגזבר לראות פתיחה וסגירת התב"ר ושוב כרגיל נאמר לי שאקבל
זאת בישיבת מועצה.
ו .לאור חוסר שיתוף הפעולה למרות שבאתי בכוונה כנה כדי להיות מוכן לישיבת המועצה מצאתי לצערי שוב חוסר
שקיפות מוחלטת שלא ברורה לי מדוע .בזה הרגשתי שמיציתי את הפגישה למרות שלא נגענו בכל הנושאים ובפרט
בתקציב  2016והלכתי.
לסיכום:
א .אמנם מוגשים תב"רים  10ימים כחוק לפני ישיבת מועצה אך נתונים אינם נמסרים וכל שנאמר תקבל זאת
בישיבה ולכן כל נושא התברים מתייתר מראש.
ב .בנושא ההלוואה – אנו מתנגדים לשיטת העבודה כפי שמאלצת אותנו המועצה לפעול .אין לנו את הכלים והזמן
לפעול בשיקול דעת המתחייב בנושאי כספים ולכן אנו מתנגדים.
ג .תב"רים בסעיפים א-ב-ג-ד-ה-ו-ז (בתיקון בי"ס סיני) ח-ט-י – מאשרים.
ד .תב"רים סעיפים יא-יח לא ראיתי פתיחת התב"ר וסגירתו ולכן אני מתנגד.
עו"ד סביון יניב :אכן נפגשנו השבוע אילן ביסמוט ,הגזבר ואני .הפגישה נקבעה משום שאילן ביקש לברר מספר
דברים שאינם ברורים לו בעניין התקציב ,אלא שבפגישה אילן החל לשאול לעניין הנושאים של הישיבה מן המניין.
השאלה הראשונה הייתה לעניין ההלוואה .אילן ביסמוט ביקש לדעת מה גובה הסכום המצוי כעת בקרן הפיתוח ומה
הנושאים בגינם אנו צריכים לקחת הלוואה.
אמרתי לו שאיני יודע במדויק את גובה קרן הפיתוח ,הסכום יימסר לאילן בישיבה – הגזבר העריך את הסכום ב 3-4
מיליון  ₪והדגשנו שסכום זה עשוי להשתנות מדי יום.
לעניין ההלוואה יש לנו רשימת פרויקטים שהאומדן לגביהם עולה על  10מיליון ,₪זה אומדן והמהנדס לא ערך תחשיב
מדויק .משרד הפנים החליט שנפצל את ההלוואה לשתי פעימות  6מיליון ו  4מיליון .רשימת הפרויקטים והאומדן
יימסרו לו בישיבת המליאה ע"י ראש המועצה כפי שאכן היה.
תב"ר נגישות אקוסטית למוסדות חינוך קיימים – אילן ביסמוט ביקש לדעת מדוע התב"ר לא מפורט על פי בית ספר
ספציפי .הגזבר הראה לו שאומנם בכותרת ההרשאה כתוב בית ספר סיני אך בהערות נכתב "עבור בית ספר סיני,
מכבים ,ורבין" ולפיכך החליט לתת לתב"ר שם כללי .אילן התעקש ואמר שאנחנו מנסים לקחת כסף המיועד לנכים
של בית ספר סיני לנכים אחרים תוך שהוא משתמש בביטוי "נכים שלכם".
אמרתי לו שאני לא יודע מה זה נכים שלו ,מבחינתי כל הילדים הנכים הם של כולנו .אמרתי לו שההתעסקות שלו
בזוטות כגון הכתוב בכותרת התב"ר במקום בעיסוק במהות :ביצוע התב"ר למען הילדים ,גרמה לנו להתעכב בביצוע
תב"ר נגישות אקוסטית בתחילת השנה .כזכור בפתיחת שנת הלימודים ביקשנו לאשר בדחיפות תב"ר שהרשאה
תקציבית שלו הגיעה באיחור אך חברי האופוזיציה אילן ביסמוט והדס ויצמן התעקשו ללכת לפי הנוהל ,הם לא
הסכימו לאישור טלפוני ולפיכך ביצוע התב"ר התעכב ומי שסבל היו הילדים שנאלצו להמשיך ללמוד בכיתות רגילות.
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המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

תב"ר לרכישת טרקטור – אילן שאל מדוע התב"ר מגיע מ 2-מקורות תקציב פיתוח ממשרד הפנים ( 320אלף) והיתרה
מתקציב הפיתוח של המועצה .אילן קבע שהדבר אסור ,הסברתי לו שאני סומך על הגזבר וכי הגזבר ,עובד משרד
הפנים לשעבר ,מומחה בנוהל התב"רים הוא זה שהמליץ לפתוח את התב"ר בצורה זו .הגזבר אף הראה לאילן
שהטרקטור הקודם שנרכש בעת שאילן היה סגן ראש מועצה נרכש כולו מקרן הפיתוח .אילן המשיך להתווכח ולפיכך
שלחתי אותו להתלונן במשרד הפנים וציינתי שאם הוא חושב שנעשים מעשים לא חוקיים ,הוא מוזמן להגיש תלונה
במשטרה.
לעניין התב"רים שיש לסגור  -אילן ביסמוט טען שהנוהל קובע שיש לפרט את סכום הפתיחה ,את הסכום שהשתמשו
ואת סכום הסגירה ושהוא לא קיבל את הפירוט.
הגזבר השיב שבישיבות מליאה קודמות התבקש ע"י חברי מועצה שלא לפרט תב"רים שאותם סוגרים ,משום שזה
מבלבל .אמרתי לאילן שהוא יקבל את הפירוט המלא (כפי שאכן קיבל) לפני ישיבת המליאה .הוא התעקש שהבירור
יתבצע בזמן הפגישה ,ולא הסכמתי היות שהזמן שלי יקר .לפיכך אילן החליט לפוצץ את הישיבה בטענה שאנחנו לא
מספקים לו חומר והוא חי בערפל .שאלתי אותו מדוע הוא מפוצץ את הישיבה הרי הוא לא שאל שאלה אחת בעניין
תקציב  2016אך הוא החליט ללכת.
במלוא הכנות באתי לישיבה עם אילן במטרה לעזור ולסייע לו בעבודתו ,אך הוא לא שאל שאלות אלא הסביר לגזבר
כיצד הוא צריך לעבוד.
אני לא מוכן לתת יד לכך שחבר מועצה יטיל דופי בפעולת עובדי מועצה! צר לי שבמקום לעסוק בעניינים מהותיים
כמו התקצי ב הם מתעסקים בנהלים .לצערי הנוהל שהוא כלי עזר לביצוע המטרה ,הפך אצל אילן להיות המטרה וכלי
עזר לטרפוד העשייה.
דרור אהרון :אני מבקש להעלות את פרוטוקול ישיבת ההנהלה להצבעה ואת הנושאים המפורטים בסדר היום.
בעד – 9
דרור אהרון :אני מבקש לציין כי כולם הצביעו בעד התב"רים ,כמובן שחברי האופוזיציה לא הצביעו בעד התב"רים
המפורטים בהסתייגותו של אילן ביסמוט.
החלטות:
 .1מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת הנהלה מס'  19מיום .17/1/16
 .2מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת איכות הסביבה מיום .27/12/15
 .3פרוטוקול ועדת הנחות מס'  9מיום  30/12/15מונח בפני מליאת המועצה.

דרור אהרון

גדעון צרפתי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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