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 .1הודעות ראש המועצה
הישיבה תיפתח בהצגת פעולות שביצענו לשדרוג המוקד העירוני .המוקד הוקם בשנת  1995ועבר כברת דרך
משמעותית מאז .מצבת כח האדם הקיים הוגדלה .תחת פיקוד המוקד צוות טיפול טכני ,מספר מוקדנים גבוה
יותר .עזי רוזן מנהל המחלקה ,תחתיו ממלאת מקום מירב פרלמן .לימור יפתח בשירות לקוחות .שני עובדי
שטח 3 ,מוקדנים מטעם צוות  .3המוקד קולט פניות ומשיב לתושב בסיום הטיפול .השיחות כיום מוקלטות
לצורך בקרה .כל יום מסוכם בדו"ח פניות וטיפול שנמסר ומנותח על ידי המנכ"ל .קיימת עבודה מול המחלקות,
אלו מטפלות וסוגרות מעגל טיפול מול המוקד .בשנת  2016המוקד טיפל בכ 10000-פניות .אלו מפולחות לפי
תחומים .עיקר הפניות הן בגין "תברואה" שכולל תת תחומים רבים.
הנתונים מלמדים על עלייה ממוצעת של  20%בהיקף הפניות לשנה .אנו מתמודדים עם תשתיות מיושנות.
כח אדם לוקה – נקלטו  2עובדים
מבוצע משוב חוזר לתושבים אחרי טיפול במפגע כשיטה .מבוצע סקר שביעות רצון לקוחות .אנו משלימים
פערים בהיקף המצלמות שמהוות כלי עזר טכני מצוין .המוקד משווק כמרכז לוגיסטי .נכתבו נהלי עבודה
מסודרים וברורים .כל אירוע ,חיובי ושלילי ,מנותחים בתחקיר לצורך הפקת לקחים ו/או שימור ידע ארגוני
לעתיד.
שימוש בקדמה טכנולוגית חדשנות ,נוהלי בקרה וניתוח ,כל אלו מובילים לטיפוח גאוות יחידה ,התמקצעות
ויעול.
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דוחות שבועיים מופקים על ידי המוקד.
חיתוך מצב – תורם לתפוקה ,מעורבות המנהלים והעובדים ותפקוד יעיל יותר.
הגדרנו  10יעדים מרכזיים ,בהם תקני כח אדם ,הטמעת  RMבכל המח' ,אמנת שירות ,השלמת כתיבת נהלי
חירום ,תוספת אמצעי צילום ושידור וכו'.
בשנת  2016הצלחנו להביא לסגירת  97%מהפניות למוקד.
 פרישת מהנדס המועצה .מהנדס המועצה אינג' שלמה לבינר ,ביקש לסיים עבודתו ברשות ולצאת לדרך חדשה.
קיבלתי את הבקשה והודיתי לו על שנות עבודה רבות וטובות אנחנו נקיים טקס פרידה ממנו וממנהל כוח אדם
ושכר ,מר סעדיה שחר שפורש לגימלאות .כולכם מוזמנים ביום ראשון הקרוב בשעה .13:00
 עתירה בגין שינוי מעמד חברתי-כלכלי .בתחילת נובמבר הלמ"ס פרסם עדכון לאשכולות החברתיים כלכליים
לפיהם מדורגות הרשויות .לפי נתוני הלמ"ס עלינו מאשכול  6לאשכול  .7אלא שהלמ"ס לא מבצע תחשיב
אמיתי של מדד חברתי-כלכלי אמיתי או חוסן רשותי ,אלא מתבסס על חישובים סטטיסטיים שאינם אחידים
ואינם מידתיים .כיוון שלאשכול החברתי-כלכלי מיוחס משקל רב בחישוב מענק האיזון לרשויות ,מיהר המינהל
לשלטון מקומי במשרד הפנים להנחות את הגזברים להפחית  7.5%מאומדן המענק לשנת  ,2017ובמקרה שלנו –
מדובר בהפחתה של עשרות אחוזים יותר בשל יישום נוסחת גביש באשר לחישוב שיעור הארנונה הנורמטיבית.
כיוון שאנו רוצים להמשיך להתנהל ללא דופי ובצורה מאוזנת תקציבית ,החלטנו להוביל עתירה לבג"צ .מספר
רשויות בהן גדרה ,גבעת זאב וכו' כבר הודיעו שיצטרפו אלינו .בעניין זה אנחנו פועלים בשקיפות מלאה מול
מרכז השלטון המקומי ,אותו נכניס לעתירה כ"משיב".
 פניה למבקר המדינה בעניין התנהלות תאגיד "מי יבנה" .לאורך זמן אנו עדים לתופעות של מינהל בלתי תקין
מצד התאגיד ,שעלול להיות בהן גם משום חשש לביצוע לכאורה של מינהל בלתי תקין .למרות שחזרנו והתרענו
בפני התאגיד ובפני הממונה על תאגידי המים והביוב ,לא בוצעו פעולות מעשיות ולא ניתנו הנחיות כלשהן
לתיקון .עיקרי הדברים נוגעים למידע שהוסתר מאיתנו בשלב ההתאגדות ,לגבי חובות העיר יבנה לתאגיד ושיפוי
שלנו בגין טיהור שפכים ,מינוי דירקטורים בניגוד לתקנון ,קיום ישיבות ללא מנין חוקי ,הזמנת רכב שלא סופק
ועוד .כאמור פנינו לרגולטור שמינה מבקר להתנהלות התאגיד ,וכעת למבקר המדינה לערוך בירור מעמיק ואנו
ממתינים להתייחסותו .נשקול גם הגשת תביעות .הנוכחים יעודכנו בהתפתחות הנושא.
 כח אדם
פרסמנו מכרזים למשרת מהנדס מועצה ,ממונה על בטיחות ברשות ואב בית לבי"ס "אהוד מנור".
קלטנו פקח חדש וקיבלנו רפרנט לתחומי תברואה ואיכות סביבה.
המתנ"ס קלט מנהל מקצועי לניהול הקנטרי קלאב ,אדם בעל ניסיון רב בתחום הקמה וניהול של מתחמי ספורט
ונופש ..כל חברי המועצה יוזמנו לסיור נוסף במתקן .הפתיחה נדחית בינתיים בשל עיכוב באספקת הציוד.
 הנדסה ותשתיות
השלמנו פיתוח וסלילה ברחובות רימון ,תל חי וברקת.
השלמנו מדרכות חסרות ברחובות :גיבורים ,השיטה ,ההגנה ואחוזה.
ביצענו דרך גישה להולכי רגל ,מרחוב החרוב לגני הילדים ברחוב מוריה.
ביצענו מתחם חניות ,מדרכות וגידור לאורך הזרוע הצפונית של "חורשת האקליפטוס".
החלפנו עמודי תאורה בצומת כיכר "העצמאות" .אותו דגם ,שהינו חסכוני ויעיל יותר מבחינת פיזור האור,
ישמש גם בעבודות שמתוכננות ברחוב ההדרים להחלפת כל עמודי התאורה.
 חינוך:
עידוד השכלה גבוהה .חילקנו מספר שיא של כ 300-מלגות עידוד לסטודנטים .מתוכן  50מלגות מוגדלות
לסטודנטים שמבצעים חונכות פר"ח בתחומי גן יבנה.
מלגות השתתפות במסע לפולין .חילקנו מלגות השתתפות בסך  100דולר לתלמידי התיכונים המשתתפים במסע
השנתי לפולין.
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הנגשה פרטנית .במסגרת שלב א של התכנית ,בהשקעה של  40אלף שקלים חילקנו מחשבים וטאבלטים
שמותאמים לצרכים של תלמידים עם צרכים ולקויות שונות .אנו ממתינים לאישור משרד החינוך לתקצב מנה
נוספת ,בהיקף של  70אלף שקלים.
מסלולי שוחרות בתיכונים .בזכות יוזמות לחיבור בין מערכת החינוך לצבא נפתחו השנה מסלולי שוחרי חיל
אוויר ומודיעין בשני התיכונים שלנו .התלמידים מקצועות משלימים מוגברים ,ובסיום הלימודים בתיכון
מוסללים לשירות הצבאי הרלוונטי.
מבין המועצות המקומיות הגדולות ,דורגנו במקום השני בארץ בגיוס בנים ושירות צבאי משמעותי.
הוזמנו להציג מועמדות לפרס יחידת נוער מצטיינת ,וזאת שנתיים בלבד לפעילות היחידה .עדכונים בהמשך.
המורה אלכס ויינברג מתיכון אורט נעמי שמר ,הוא הזוכה מבין אלפי מורים בפרס קרן טראמפ להוראת מדעים
איכותית .לראשונה משנת  2011מורה נבחר פה אחד על ידי חבר השופטים .הפרס יוענק לו ביום חמישי הבא.
 ספורט:
מחלקת הספורט קיימה בחודש נובמבר אירועי ספורט אתגרי בכל בתיה"ס היסודיים.
ביום הליכה הבינלאומי יצאו צועדים מכל מסגרות החינוך למסלולים שתואמו מראש ולפעילות שקיימו עם
בתי"ס אחרים.
בתיכונים התקיימה פעילות "ניצחון החיים" – -משחקי כדורסל בכסאות גלגלים להעברת מסרים של זהירות
בדרכים דרך חוויה והתנסות פעילה.
נובמבר נחתם בכנס "פעיל בכל גיל" – בריאות וספורט לגיל השלישי במסגרת אירועי חודש הקשיש.
בתכנון  :הקמת פאמפ-טרק ומסלול רכיבה אתגרי לאופניים והשלמת מגרש כדור-עף חופים.
 שירותים חברתיים וקהילה:
מחלקות החינוך והשירותים החברתיים ,השפ"ח והמתנ"ס קיימו את "מיוחדים כמו כולם" – כנס שנתי להורי
ילדים עם צרכים מיוחדים ,בהשתתפות כ 100-משפחות ונציגי משרד הרווחה ,אקי"ם ,קרן שלם וארגון קשר.
במסגרת יוזמות הרשות למען משפחות הצרכים המיוחדים ,התקיימה הדרכה מקצועית להורים על חינוך חברתי
ומיני למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים.
בשבוע שעבר אירחנו יום עיון איזורי לאנשי מקצועי מתחומי החינוך ,הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית בנושא
פגיעה מינית בילדים.
בשנה הבאה ניכלל בתכנית הלאומית למניעת אובדנות של משרד הבריאות .כיריית פתיחה ,מחלקת הרווחה
קיימה ערב מיוחד בנושא לאוכלוסיית עולי אתיופיה ,בהשתתפות עשרות מבני הקהילה מגן יבנה ומחוצה לה.
מבקש לסכם בתודות למנכ"ל המועצה על מיקוד עבודה משמעותית בשדרוג המוקד העירוני.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  23מיום 27/11/16
דרור אהרון :חברי המועצה מתבקשים להתייחס לנושאים שעל סדר היום.
עו"ד הדס ויצמן :לעניין התברים ,מברכת על קבלת פרס ניהול תקין .עם זאת מבקשת להפנות את תשומת הלב
לדו"ח מבקר המדינה שמתייחס לגדרה ובאר יעקב ,וללמוד מההערות לגביהם ,לפיהן יש לעדכן ביתרות שבקרן
הפיתוח .רוב התב"רים מקורם בקרן הפיתוח ולכן חשוב לדעת מה היתרה שם.
דרור אהרון :הודענו על קו אדום מבחינת היתרה בקרן הפיתוח  1 -מלש"ח .חברי המועצה עודכנו בנתון זה בעבר.
עו"ד הדס ויצמן :חוזרת ומזכירה את הבקשה שהתב"רים לא יוגדרו במשפט אחד בלבד ,וכשם שמבקר המדינה
מעיר לגדרה ובאר יעקב ,יכללו דברי הסבר מפורטים ,הנמקות ,חלופות לפרוייקטים שיאפשרו דיון מעמיק וענייני.
אם היינו מקבלים את מלוא המידע ,הדבר היה חוסך לנו שאלות רבות.
תב"ר  1270מציין פיתוח כיכרות .לא נכתב באילו כיכרות מדובר.
אילן סויסה :כיכר אחת ברחוב העצמאות לכיוון חצור .השניה בדרך ירושלים-חשמונאים.
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אילן ביסמוט :את הכיכר ברחוב העצמאות לא אמור היה לפתח הקבלן שבונה את השכונה הסמוכה?
דרור אהרון :הקבלן נדרש לבצע את הכיכר פיזית.
עו"ד הדס ויצמן:מה מיקום מגרש כדורעף החופים?
אילן סויסה :איזור "מועדון הנקודה" ,רחוב רחל המשוררת.
עו"ד הדס ויצמן :היכן עומדת תכנית האב לספורט? האם נושא הכדורעף לא נכנס אליה?
דרור אהרון :תכנית האב בהליכי הכנה .היא אינה יורדת לרזולוציות של מגרש כזה או אחר .היא ממפה מצב קיים,
מזהה צרכים ומגדירה פרוגרמה כללית .אנו מבקשים לקדם את תחום הכדורעף בשל ביקוש שעלה.
עו"ד הדס ויצמן 200 :אלש"ח לשיפוץ תיכון אורט רבין .באילו עבודות מדובר?
אלון מדהלה :רשת אורט ישראל מקצה סכום גבוה מהמועצה .בין  300ל 500-אלף שקלים .הסכום הכולל יעמוד
לרשות ביה"ס לטיפול ,צביעה ושיפוץ מרכיבי בלאי שונים.
עו"ד הדס ויצמן :מה לגבי צורכי בתי"ס אחרים?
דרור אהרון :אנו מקצים תקציבים בהתאם לצרכים ודרישות שעולות מהשטח ,אם מבתיה"ס עצמם ואם בעקבות
סיורים מקצועיים בבתיה"ס .כך לדוגמא שיפצנו את ביה"ס סיני במהלך חופשת הקיץ.
עו"ד הדס ויצמן :לעניין תב"ר בסך  150אלש"ח למבנה לשיטור עירוני .מבקשת הבהרה.
דרור אהרון :זמן רב אנו מבקשים להיכלל בתכנית השיטור העירוני של המשרד לבט"פ .במסגרתה מוקמת יחידה
נפרדת מהמשטרה ,מגויסים  10שוטרים כנגד  10פקחים שהרשות מקצה .אלו מקיימים סיורים משותפים לטיפול
במפגעי רעש ואיכ"ס .היחידה תפעל  .24/7יועמד לרשותה מבנה נפרד ,שיוצב באיזור מרכז ההפעלה בחירום.
המשטרה תמשיך בפעילותה בתחומי גן יבנה .למולה נעמיד את כח האדם הנדרש ליחידת שיטור עירוני.
עו"ד הדס ויצמן :מה כוללת הגדלת התב"ר להקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה?
דרור אהרון :כחבר במועצה הארצית לתו"ב הבאתי לקידום ההחלטה להעביר את הוועדה המקומית לתו"ב לגן
יבנה .מעריך שהמהלך יצא לפועל .מדובר במהלך לא פשוט .מליאת המועצה תהפוך למליאת הוועדה .יידרשו מצדנו
העמדת מבנה ,הכנת צוות מקצועי והוכחת יכולת להקים ועדה .אנו מייעדים את החדרים ששירתו את המשטרה
ברח' הרצל  .1מערך מיחשוב שכולל  GISומערכות רישוי זמין ,יוגדר על ידי חברה מקצועית ,לאור תיקון  101בחוק
התכנון והבניה תשכ"ה .1965-לעניין זה תידרש עזרת כל חברי המליאה.
ירון נסים :סע' י"א לתב"רים – פיתוח תשתיות .מבקש לציין כי ברחובות דוד המלך ,אלי כהן וכו' נשתלו עצים
שגרמו למדרכות להתרומם .המדרכות צרות והולכי הרגל בעיקר הקשישים ,נאלצים לרדת לכביש.
אילן ביסמוט :לעניין הדוחות הרבעוניים .מה הרלוונטיות של דיון בסוף שנת כספים ברבעון ראשון  ,אם כבר דנו
ברבעון השני? האם הרבעון השלישי לא גרעוני? יש גרעון של  1מליון .₪
דרור אהרון :על איזה גרעון אתה מדבר? אלון – בבקשה.
אלון מדהלה :הרבעון מסתכם במינוס  24אלף שקלים בלבד .משרד הפנים לא מתייחס אל חובה בהיקף של פחות
מאחוז אחד ,כאל "גרעוני" .רבעון  3לשנת  2016אינו גרעוני.
אילן ביסמוט :בדו"ח המבוקר של המשרד הפנים עולות הערות שחוזרות על עצמן לאורך שנים ולא מתוקנות,
לדוגמא גרעון המתנ"ס.
אלון מדהלה :הד"וח המבוקר לשנת  2015הוא תעודת כבוד לגן יבנה .הדוח כולל הערות לגבי גרעון תאגיד המים,
שמהווה ישות כלכלית נפרדת מהמועצה עצמה.
דרור אהרון :בנוסף עדכנו את מליאת המועצה בדבר הגעה להסדר ההחזרים של המתנ"ס כלפי המועצה ,שנכנס
לפועל בשנת  .2016אינו מאוזכר בדו"ח שדן בשנת .2015
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המועצה המקומית גן-יבנה
לשכת ראש המועצה
דרור אהרון :הנוכחים מתבקשים להצביע על אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס'  23מיום  ,27/11/16על כל סעיפיו
כמקשה אחת .מבקש לציין לפרוטוקול שחבר המועצה ירון נסים אינו נמצא בחדר במעמד ההצבעה.
בעד – 7
נמנעים – ( 2עו"ד הדס ויצמן ,אילן ביסמוט)
 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  3מיום 4.12.16
עו"ד הדס ויצמן :מבקשת הבהרות לעניין התהליך שנעשה והתמיכה השונה בעמותות הכדורסל.
דרור אהרון :ועדת התמיכות מורכבת מאנשי מקצוע ,אשר פועלים על בסיס התבחינים הכלליים שמליאת המועצה
נדרשת לאשר מדי שנה .מח' הספורט הגדירה מדדים לפיהם יש לחשב את היקף התמיכה בעמותות ספורט .אין לנו
סמכות לשנות את הקריטריונים ,אלא אם נגדיר אותם מראש כאמות מידה שיעמדו בבסיס עבודת הוועדה .שונה
הדבר בכל הנוגע לתמיכה בעמותות דת.
אילן ביסמוט :לפני שנתיים הוקמה ועדה שהתבקשה לבחון ולהציג בפנינו בצורה מפורטת את האופן בו העמותות
השונות עומדות במה שנדרש מהן .האם הוועדה בכלל בוחנת היבטים אלו?
עו"ד יעל צוברי :חברי הוועדה הם הגזבר ,המנכ"ל ואנוכי .בישיבות נוכחת מבקרת המועצה .לגבי עמותות הספורט
התבחינים כוללים את מספר משתתפים ,היקף ההכנסות העצמיות והתרומה בפועל לקהילה .לאחר דיון ראשון
בבקשות עמותות הספורט ,ביקשנו ממנהלת מדור הספורט להעביר התייחסותה .מהנתונים שהוצגו עולה שמספר
המשתתפים הפעילים בעמותת "סביוני גן יבנה" גדול פי שתים ממספר המשתתפים בעמותת הכדורסל השניה .זאת
על סמך רשימות שהעמותות עצמן נדרשות להמציא לידי המועצה.
דרור אהרון :אקריא את מה שנכתב בדו"ח מנהלת מדור הספורט ,לגבי מספר המשתתפים והיקף ההוצאות:
"הקריטריונים לתמיכה בעמותות הכדורסל :מספר משתתפים ,היקף הכנסות עצמיות ,תרומה לקהילה.
מספר משתתפים :עמותת סביוני גן יבנה מונה  475ספורטאים  ,עמותת ניצני גן יבנה מונה  200ספורטאים.
היקף הכנסות עצמיות :היקף הכנסות עצמיות של עמותת סביוני גן יבנה גדול מעמותת ניצני גן יבנה
תרומה לקהילה :שתי העמותות פועלות למען קהילת גן יבנה ותורמות רבות במהלך השנה ,בנוסף לשתי העמותות
קבוצות ליגה תחרותיות.
פירוט קבוצות הליגה של עמותת סביוני גן יבנה :נוער ליגת על – כיתות יא יב (בעונת הפעילות  2015-2016היו ליגה
לאומית) .נערים א' לאומית – כיתות י ,נערים ב' לאומית  -כיתות ט ,ילדים א' לאומית – כיתות ח' .ילדים ב' –
כיתות ז ,קט סל א' – כיתות ו ,קט סל ב' – כיתות ה'.
פירוט קבוצות הליגה של עמותת ניצני גן יבנה :נערים ב' מחוזית – כיתות ט ,ילדים א' לאומית – כיתות ח ,ילדים ב'
 כיתות ז ,קט סל א' – כיתות ו ,קט סל ב' – כיתות ה.לקבוצות הליגה ישנן הוצאות תפעול גבוהות הכוללות הסעות ,שכר שופטים ,שכר מאמנים .לסביוני גן יבנה יש 7
קבוצות ליגה ,לניצני גן יבנה יש  5קבוצות ליגה.
ככל שהליגה בכירה יותר (לאומית) ישנן הוצאות גדולות על ההסעות ושכר שופטים .קבוצות מכיתות ט' ומעלה
(לאומית) מחויבות בשני שופטים במשחקי הבית לעומת שופט אחד בשאר הקבוצות .תשלום לשופט בליגות עד
כיתות ח'  ₪ 290ומכיתות ט' (לאומית) ומעלה  ₪ 525לשופט .מספר אימונים לקבוצות בליגה הלאומית ושכר
המאמנים גדול יותר משאר הקבוצות וכך גם התשלום על שימוש באולמות.
עו"ד הדס ויצמן :לעניין הקריטריונים – לא בטוחה שנעשתה עבודה תקינה לעניין מספר המשתתפים וההוצאות.
זאת בהסתמך על פרסומי עמותת "סביוני גן יבנה" באינטרנט.
עו"ד סביון יניב :ככל שלא יאושרו התמיכות בישיבה הנוכחית ,לא נוכל להעביר תמיכה לאף אחת מהעמותות
במסגרת שנת הכספים הנוכחית וכל כספי התמיכות ירדו לטמיון.
דרור אהרון :אנו מבקשים לתמוך בעמותות הספורט ולסייע להן .מציע לאשר את התמיכה בעמותות בישיבה
הנוכחית ,בתוך כך שהוועדה תבחן מחדש את הנתונים הנוגעים לשתי עמותות הכדורסל .ככל שיימצא שהנתונים
אחרים ,והוועדה תחליט על תיקון בשיעורי התמיכה ,יוסמך ראש המועצה להסדיר את הנושא למול הגזבר.
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בס"ד

לשכת ראש המועצה
דרור אהרון :הנוכחים מתבקשים להצביע בעד האמור.
בעד – 10

החלטות:
 .1לאשר את המלצות ועדת הנהלה מס'  23מיום .27/11/16
בעד – 7
נמנעים – 2
 .2א .לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  3מיום 4/12/16
ב .להשיב את הדיון בתמיכה בעמותות הספורט לוועדת התמיכות לצורך בדיקת הנתונים המספריים.
ג .ככל שוועדת התמיכות תהיה סבורה שבנתונים המספריים יש כדי להביא לשינוי שיעורי התמיכה
בעמותות הספורט ,לנוכח סד הזמנים ,מסמיכים חברי המועצה את ראש המועצה לקבל החלטה סופית יחד
עם גזבר המועצה ,ללא צורך בכינוס נוסף של מליאת המועצה.
בעד – 10

אילן סויסה
מנכ"ל המועצה

דרור אהרון
ראש המועצה
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