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פרוטוקול מליאה מס' 22
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בנוכחות:
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גב' ירדנה אוקמן ,סגנית ראש המועצה
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מר שמעון אלגרבלי ,חבר מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
מר ירון נסים ,חבר מועצה
מר יורם סויסה ,חבר מועצה
בהשתתפות:
מר אילן סויסה ,מנכ"ל
מר אלון מדהלה ,גזבר
גב' שרה שניר ,מבקרת המועצה
עו"ד יעל צוברי ,יועצמ"ש
גב' מרסל הדר ,דוברת
גב' עומר דוד ,מנהלת הלשכה
אינג' שלמה לבינר ,מהנדס המועצה
גב' אורית גוטמן ,מנהלת המתנ"ס
גב' חני רמי ,מנהלת חשבונות מתנ"ס

סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  22מיום .4/9/16
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  11מיום .19/6/16
 .4הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  12מיום .11/9/16

דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מס'  22מיום .29.9.16
המועצה המקומית מרכינה ראש ומשתתפת בצער משפחת פרס על פטירתו של שמעון פרס ז"ל ,בין מייסדי המדינה,
מי שתרומתו לביטחון ,לכלכלה ולמדע ,שתרומתו לא תסולה מפז .המועצה מצדיעה לפועלו ולעשיתו .הוא היה דוגמא
ומופת לכל עם ישראל.
עד שעה  18:10לא הגיע איש מחברי האופוזיציה אך קיים מניין חוקי להצבעה .לכן תוקדם ההצבעה לאישור הנושאים
שעל סדר היום ,שנדונו בצורה מפורטת בישיבת ועדת הנהלה מס'  22מיום .4.9.16
בעד – 7
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הודעות ראש המועצה:
דרור אהרון:
סיכום קיץ מליאת המועצה אישרה תקציב לטובת אירועי קיץ .הקיץ היה ,ללא ספק ,אחד המגוונים והטובים
שידענו.
הקיץ היה עשיר באירועי תרבות ומופעים שמשכו אלפים מתושבי גן יבנה .הבולטים בהם היו "עיר הנוער"
ו"פסטיבל אתנחתא" עם עילי בוטנר ואריאל זילבר ,סרטים והצגות שהתקיימו במוקדים שונים בישוב ,כשלצדם
מופעים על טהרת כוחות מקומיים ,כמו פסטיבל כישרונות צעירים ,שלא היה מבייש במות מקצועיות.
כמעט מדי יום כמעט התקיימו פעילויות בענפי ספורט שונים ,סדנאות ,הרצאות ,סרטים למבוגרים .המתנ"ס מדווח
על משובים מצוינים שקיבל ויודע לציין שהתכנים שנבחרו השנה קלעו מאד לטעמו של הציבור .תודה לכל השותפים
להפקת אירועי הקיץ .ישר כח.
פתיחת שנת הלימודים פתחנו את שנת הלימודים תשע"ז באפס תקלות.
השנה מערכת החינוך של גן יבנה מונה  6062תלמידים .זהו גידול של כ 2%-ביחס לשנה החולפת.
את תקציב החינוך הגדלנו בכ 3.5%-מהתקציב השוטף  :מ 37.832-מליון שקלים בתשע"ו ל 39.127-מליון שקלים.
במלים אחרות – כ 40%-מהתקציב השוטף של מועצת גן יבנה מכוון לתחום החינוך.
מדובר כאמור בתקציב השוטף .בנוסף אליו אנו משקיעים מליוני שקלים באמצעות תקציבים בלתי רגילים בפרוייקטי
בינוי ,פיתוח והצטיידות שונים במערכת החינוך ,הסדרי תנועה ,שיפוצי קיץ ,מרכיבי ביטחון ובטיחות ,גדרות חדשות,
סככות צל ,מערכות מיחשוב ,ריהוט וציוד חדש.
אני מבקש להתייחס לשתי יוזמות חשובות בהן השקענו לקראת פתיחת שנת הלימודים:
דפיברלטורים .לכל בית ספר רכשנו מתקציבנו מכשירי החייאה למצבים של דום לב .אנחנו הקדמנו ,פשוטו
כמשמעו ,את החקיקה בישראל .בתי ספר לא כלולים במוסדות הציבוריים שבהם מעל  500איש ,שמחוייבים על פי
חוק בהתקנה.
שדרוג ביתני השומרים .גם בתחום זה המדינה לא נוגעת ולא עוסקת .אנחנו בחרנו לשפר את תנאי השהייה של
השומרים בכניסות לבתי הספר .התקנו מזגנים בכל העמדות .בצורה הזו אנו מעבירים מסר שהם חשובים לנו ואנו
דואגים לבריאותם מפני החום הקיץ וקור החורף.
( - 18:15חברת המועצה יהודית אלפסי מצטרפת לישיבה).
דרור אהרון (ממשיך) גיוס ואיגום משאבים:
שיפוץ מבנה מד"א בהשקעה משותפת  .קיימנו דיונים עם מד"א בנוגע למצב הפיזי של תחנת האמבולנס .מדובר
במבנה שהוקם בשנות ה , 70-וקיים בו בלאי מהותי .המבנה משמש להזנקות ,לשהיית מתנדבים כמועדון חברתי,
להדרכות ,ריכוז בני נוער ומבוגרים ופעילות למען הקהילה.
מנכ"ל מד"א אלי בין הודיע על נכונות הארגון להשקיע  200אלף שקלים כנגד  200אלף שקלים של המועצה ,סה"כ
 400אלף שקלים לחידוש מלא של המבנה .זה אחד התב"רים שתתבקשו לאשר במליאה הערב.
שדרוג החלקה הצבאית בבית העלמין .אגף ההנצחה במשרד הביטחון נעתר לפנייתנו .בחלקה המרוחקת יבוצעו
עבודות טיפוח וגינון ,תותקן פרגולה ואמצעי ישיבה .אלו אמצעים שהיום לא קיימים לרשות המשפחות השכולות
כשהן מגיעות לטקסי אזכרה ויום הזיכרון.
הקמת אתר הנצחה לנפגעי פעולות טרור ואיבה .בנוסף על תב"ר שאושר במליאה בסך  100אלף שקלים ,הגשנו בקשה
לתקצוב מאגף ההנצחה של הביטוח הלאומי .נוכל לקבל באמצעותם לפחות  30אלף שקלים נוספים על התקציב
שהעמדנו למטרה חשובה זו.
שיטור עירוני .קיבלנו את הודעת השר לביטחון פנים ,גלעד ארדן ,שניכלל בתכנית ה"שיטור העירוני" שנחשב
לפרוייקט הדגל של המשרד לבט"פ .תמיכת המשרד תתבטא בכ 350-אלף שקלים .השקעה שלנו בכח אדם ואמצעים
תביא במקביל להגדלת מצבת השוטרים בנקודת גן יבנה .עבודה משותפת שלהם מהווה מכפיל כח בכל הנוגע לטיפול
בעבירות רכוש ,איכות חיים וסביבה.
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אישור החברה הכלכלית .משרד הפנים הודיע על אישור חברה כלכלית לגן יבנה .אנו מתקדמים בקצב מהיר כמתוכנן
לקראת הקמה בפועל והפעלה .יחד עם אביחי עוגן קידמנו את המהלך מול משרד הפנים .עדיין נותר נושא מינוי
דירקטוריות להנהלה ,על בסיס מפתח איוש שמגדיר מספר מקומות מוקצים לנשים.
מרכז ספורט ונופש צומח – קנטרי קלאב .בניית המתחם הסתיימה .החודש הבריכה מולאה במים ונמצאת בהרצה.
התקשרנו עם יועץ חיצוני לעניין התפעול והפתיחה .כל חברי המועצה יוזמנו לסיור באתר.
פרס שר הפנים לניהול תקין .אני גאה לבשר שזכינו בפרס המשמעותי ביותר של משרד הפנים – פרס השר לניהול
תקין .זו השנה העשירית שאנחנו נבחנים ועומדים בקריטריונים הקפדניים והחמורים .תודה לחברי להנהלה על
האמון .אני מבקש להודות לחברי ההנהלה על הנאמנות והטולרנטיות.
היעדרות מהארץ .אני מבקש להודיע על נסיעה פרטית לחו"ל ,בין התאריכים  13עד  20באוקטובר .אני מאציל את
הסמכויות שלי לסגן ומ"מ ראש המועצה עו"ד סביון יניב.
פסיקת פיצוי  .בנימה אישית ,אציין שהסתיים פרק בחיי שהטיל צל לא רק עלי אלא על גן יבנה כולה.
מעבר לזיכוי המוחלט שזוכיתי בשנת  ,2013המדינה הכירה בעוול שנגרם לי ,וכפועל יוצא מכך גם לגן יבנה.
הפרשה הסתיימה בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק-דין לפיצוי בגין הוצאות ועגמת נפש.
מקום המדינה ועד היום איני מכיר ראש רשות שזוכה באופן מלא ,תבע את המדינה ואף זכה לפיצוי ממנה.
א ני שמח שניתן ביטוי מעשי לכך שהמועצה בראשותי התנהלה ביושר ובשקיפות ,תוך מתן קדימות לעשייה למען
התושבים.
כעת לאחר שהעננה הוסרה באופן מלא ,אני מתכוון להמשיך לקדם יחד עם חבריי להנהלה את גן יבנה למען תושביה
ביושר ,במסירות ,בשקיפות ובנאמנות ,כי בסופו של יום – רק העשייה מנצחת .אני מבקש להודות לכל חבריי שתמכו
בי ובמשפחתי ,לכל חברי המועצה שהיו לצדי שנים ארוכות ולא פשוטות כלל ,בפרט לסגני וחברי עו"ד סביון יניב,
לחברי מועצה ביניהם בלטה גב' יהודית אלפסי .תודה לכל מי שתמך והמשיך לחפש את הטוב ,שמספרם עולה על פי
מי שחיפשו את הדופי.
אני מבקש להציג בפני החברים סרטון קצר לסיכום העשייה בתשע"ו ,ולציין שבחרנו עובד ומנהל מצטיינים לשנה
החולפת :שרון אבטה – אב בית בביה"ס היסודי "אילן רמון" וחיים אדרי – מנהל מחלקת שפ"ע במועצה.
בהרמת כוסית לחג ננעלת ישיבת מליאה מספר  22מיום 29.9.16
החלטות:
לאשר המלצות ועדת הנהלה מס'  22מיום .4/9/16
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 .2הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  11מיום .19/6/16
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  12מיום .11/9/16

אילן סויסה

דרור אהרון

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה
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