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דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מס'  24מיום .9.2.17
אני מאחל לכל חברי המועצה ולכל התושבים ט"ו בשבט שמח ,מכל הלב של כולנו ,להמשך עשייה ושגשוג של גן
יבנה כפי שנעשה בשנים האחרונות ,ושכולם יהיו על פי הלכות הארץ .ט"ו בשבט שמח.
 .1הודעות ראש המועצה
אני מבקש לפתוח בעדכון לגבי אחד הנושאים המהותיים ביותר לגן יבנה ,שקורם עור וגידים ממש בימים אלה:
הקמת ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובניה.
בעקבות פעילות נמרצת שקיימתי למול מחוז מרכז של משרד הפנים והמועצה הארצית הוחלט על אישור הבקשה
להקים ועדה עצמאית לתכנון ובניה משלנו .לשמחתי המהלך התקדם ברשויות נוספות .ועדה עצמאית שתנוהל
ותופעל על ידינו ,תוביל למתן שירות מקומי יעיל ,זמין ומיידי .זאת להבדיל מהמצב המוכר לכולנו ,בו "זמורה"
כוועדה מרחבית נתנה שירות לחמש רשויות במרחב ,ולא שירות בלעדי לגן יבנה.
בעקבות הישג גדול זה ,בקרוב אנו נהיה הגורם שקובע אם יינתנו הקלות ואישורים ,כך שהתכנון והבינוי יהיה
בהתאמה למדיניות ולחזון שלנו בדבר גן יבנה כישוב קהילתי ,ששומר על צביונו הכפרי.
משימות דגל נוספות משמעותיות שעומדות לפנינו הן פתיחת הקנטרי קלאב והקמת יחידת השיטור העירוני ,כפי
שאפרט בהמשך.
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מבנה לוועדה המקומית לתכנון ובניה .שיפוץ המשרדים והכנתם לפתיחת הוועדה לציבור בשלבי סיום .צפי לפתיחה
– מאי .2017
קנטרי קלאב .נמצא בשלבים אחרונים של פיתוח חוץ .כל חברי המועצה הוזמנו לסיור במתחם .לצערי לא כולם
הגיעו .נקיים יום סיור נוסף לחברי המועצה כדי שיתרשמו מההתקדמות.
ביצענו מדרכות ומפרצי חניה לאורך רחוב הרב הרצוג וסללנו שכבת אספלט סופית.
סביב כיכר הניצחון-הרצל ביצענו קרצוף וריבוד מחדש.
גייסנו  30אלש"ח מאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי .תקציב זה מתווסף לתב"ר שאישרנו והגדלנו לטובת
הקמת האנדרטה לנפגעי פעולות הטרור והאיבה .תכנית ההקמה הוצגה לחברי ועדת ההנצחה .העבודות יחלו תוך
זמן קצר .צפי :מאי .2017
ביה"ס היסודי החדש .הקמת ביה"ס מתקדמת כמתוכנן .קיימנו ועדת תחבורה לאישור הסדרי תנועה וחנייה
בסביבותיו.
מעון יום רחוב רותם .הבנייה הסתיימה .מסירת המבנה לידינו תיעשה תוך שבוע ואז נקבל החלטה בדבר מתכונת
ההפעלה של המעון.
סקייטפארק .הגדלנו פי שתיים את שטח המתחם .הצבת המתקנים בשלבי סיום.
אנו ממתינים לקבל ממשרד התחבורה אישורים לתכניות לביצוע מסלול נסיעה נוסף בהיקף הכיכר הגדולה ביציאה
מגן יבנה לכביש  4כדי להקל על העומס ,וכיכר נוספת בצומת הרחובות ירושלים-יהודה.
העברנו למשרד התחבורה בקשה למסלול אופניים "סובב גן יבנה".
ביצענו הנגשה מיוחדת לרכבי נכים גדולים עם מעלון באזור קניון פרנדלי.
שפ"ע ותברואה:
מעבר לתאורת  .LEDהחלפנו את כל גופי התאורה לאורך רחוב הרצל והטיילת .זה פרוייקט ראשון במסגרת המעבר
ההדרגתי לתאורה חסכונית וירוקה ,בו השקענו  140אלף שקלים.
בקרוב נצא לפרוייקט נוסף החלפת עמודי תאורה וביצוע מפרצי חניה לאורך רחוב הדרים.
שביל ראשונים .הנחנו יסודות למסלול היכרות עם תולדות גן יבנה ומורשתה ,דרך מוקדים בעלי משמעות
היסטורית.
פארק כלבים .בעקבות ביקוש מהציבור יצאנו לפיילוט .הקמנו מתחם ראשון בשכונת "נאות המכבים" .על בסיס
מסקנות תפעול ראשוניות נחליט על ביצוע מתחמים נוספים גם במושבה וגם בשכונה הצפונית .במקביל אנחנו
מבקשים להגביר אכיפה נגד שוטטות וצואת כלבים.
מספור בתים .בשלבי סיום בכל הישוב.
מידע באמצעות עגלות האשפה .הפקנו מדבקות עם מועדי פינוי אשפה על פי איזורים ,והסבר מפורט מתי מותר
לתושב להוציא גזם ופסולת לרשות הרבים .אנחנו מאמינים בהסברה ובחינוך לתושב בכל הנוגע לשמירה על ניקיון
ואיכות סביבה .דוחות וקנסות הם לא מטרה עבורנו ,כי אם אמצעי.
בנוסף אנו בוחנים צמצום של משטחי חול בגני ילדים .זה עלה בפניות הורים למועצה .הערב נאשר תב"ר לפיילוט.
כח אדם:
התמנה מהנדס מועצה חדש ברשות.
לטובת הקנטרי קלאב נקלטו באמצעות המתנ"ס :מנהל כללי – דותן שילו ,מנהלת שיווק ומנהל תחזוקה .הם
מתחילים לעבוד ואני מקווה שנפתח את הקנטרי לקראת חודש אפריל .במסגרת זו צפויים להיקלט עובדים נוספים
רבים :מאמנים ,מדריכי חוגים ,עובדי מינהלה ,תחזוקה וניקיון.
בתהליך – מכרז למינוי ממונה על בטיחות למועצה .לצערי פורסם מכרז אחד ולא הוגשו מועמדויות.
חינוך ושירותים חברתיים
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המועצה המקומית גן-יבנה
מסע גן יבנאי .כיוון שגן יבנה לא נכללה בישובים שמשרד החינוך נתן להם זכאות ל"מסע הישראלי" ,תקצבנו יחד
עם רשת אורט תקציב נכבד בהיקף  56אלש"ח .בוצעו מסלולים שנקבעו על ידי בתיה"ס בתיאום עם התלמידים
וההורים ,מתוך ראיה חשיבותו הערכית והחינוכית של המסע.
הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח לבתיה"ס היסודיים ולגנים .נפתח בסוף ינואר ומתקיים עד  16בפברואר .מתנהל
בסדר מופתי ,בזכות התארגנות נכונה של מחלקות החינוך והגבייה ,והליכי רישום שמבוצעים באינטרנט.
נאמני בריאות כל אחד יכול כל אחד מצליח .ביוזמת ועדת ההיגוי לבריאות בראשות אתי אביר ובתמיכת "קרן
שטראוס" נבנתה תכנית שנתית לכל בתיה"ס בישוב.
תזונה בריאה בצהרונים .הורי ילדי הצהרונים הוזמנו לערב טעימות של האוכל שמוגש בצהרונים שמנהל המתנ"ס
בגנים ובבתיה"ס כדי שיתרשמו משקיפות התהליך ,ומאיכות המזון המזין והמגוון.
מוכנים לכל מצב .לקראת תרגיל החירום הארצי שיתקיים בכל מוסדות החינוך בארץ ביום שלישי הבא ,קיימנו
בבי"ס אהוד מנור תרגיל הדגמה שתוצאותיו היו טובות מאד.
קופת ידידות .תכנית הדגל של הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין אושרה לשנת  2017בסך  25אלש"ח.
סכום זה צומצם השנה ,בין היתר בגלל ה"עלייה לכאורה" באשכול הסוציו אקונומי המיוחס לגן יבנה .במליאה
הקודמת עדכנתי אתכם בעתירה לבג"צ שאנו מובילים נגד המהלך.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  24מיום .19/1/17
דרור אהרון :בסיום ההודעות ,האם לחברי המועצה הערות לפרוטוקול הנהלת המועצה מס' .24
עו"ד הדס ויצמן :אני מבקשת לברך על שני דברים .תחילה על כך שנוספו לתב"רים המוגשים דברי הסבר .בנוסף
מברכת על הסיוע והטיפול במשפחות נפגעי פעולות טרור ואיבה ואישור תב"ר בסך  230אלש"ח להנצחה.
מבקשת להבין מהות הגדלת תב"ר שייעודו שדרוג כבישים ומדרכות .יש הגדלה מ 1.8-מלש"ח ל 2-מלש"ח .האם
קיימת תכנית עבודה שממפה את כלל הפעולות?
אלון מדהלה :מחלקת הנדסה פועלת על פי תכנית עבודה מסודרת שנבנית בהתאם למיפוי צרכים בשטח.
עו"ד הדס ויצמן :כיוון שאנו מצביעים על  200אלש"ח נוספים ,חשוב לנו לדעת האם יש תכנית עבודה בבסיס
התקציב?
דרור אהרון :יש תכנית עבודה מסודרת שהוצגה על ידי המהנדס .לא מדובר על כל הישוב .יש תשתיות שמצריכות
תיקון .לשכונות הוותיקות אנחנו מייעדים חלק מההלוואה שלקחנו .אנחנו עושים מיפוי פר איזור .התב"ר הנוכחי
נועד לרחובות שבגינם נגבו אגרות פיתוח לפני שנים שלא בתקופתי ,אך הפיתוח לא בוצע או לא הושלם בעבר .עודנו
מתמודדים עם פערי פיתוח מהעבר .כך לדוגמא סיום רחוב הרימון ,סיום פיתוח רחוב הרב הרצוג ועוד .היטל
הסלילה שאנו גובים מנוצל להשלמת פיתוח רחובות כפי שראיתם.
אני מבקש להדגיש שכיום בעקבות כניסת מנכ"ל הרשות ,אנו מבצעים תחקירים לכל תחום פעילות ,אנו עובדים
בצורה מסודרת מאד .מדי חודש מתקיים תחקיר שנועד לקדם עבודה מסודרת ועניינית( .מעלה מצגת בעניין).
יש תכנית עבודה ,מוטת תקציב ברורה .לצערי חברת המועצה הדס ויצמן מנסה להציג את המועצה ככזו שעובדת
ללא סדר ,ללא תכנית עבודה.
עו"ד הדס ויצמן :הגדלת תב"ר סקייטפארק ב 400-אלש"ח .זה צורם לי כיוון שלטובת טיפול בגני ילדים מוקצים
 100אלש"ח בלבד.
רוחמה עזר :מדובר על פיילוט .תקציב של  100אלש"ח יאפשרו טיפול בשני גני ילדים ,ומענה ל 70-ילדים .זה לפי
החלטת מחלקת החינוך .ככל שהפיילוט יצליח נמשיך בגנים נוספים .רוב הנוער שמסתובב בגן יבנה עושה שימוש
בסקייטפארק .אנחנו גם משקיעים בטובת הילדים וגם מקיימים פיילוט.
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דרור אהרון :אני מקווה שתצביעי בעד כאשר אביא חצי מליון שקלים לטובת גני הילדים .זו מועצה שמתנהלת
לעילא ועילא .יש פה קואליציה חזקה עם חברי מועצה ששותפים לעשייה הזו ולא מדבררים עצמם למוות.
יש מוות פוליטי באופוזיציה ,ולכן את מתנגדת לכל.
עו"ד הדס ויצמן :מה ההבדל בין קרן פיתוח לקרנות הרשות?
עו"ד סביון יניב :קרן פיתוח היא אחת מקרנות הרשות .יש קרן לדרכים ,קרן שצ"פים ,קרן למים וביוב.
דרור אהרון :אני מבקש להביא את פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' מס'  24מיום  19/1/17להצבעה.
עו"ד הדס ויצמן :אני תומכת בכל הסעיפים למעט תב"ר  ,6משום שאין בבסיסו תכנית עבודה.
בעד – ( 11למעט תב"ר ס'  ,6לו מתנגדת חברת המועצה עו"ד הדס ויצמן).
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  13מיום .21/12/16

החלטות:
 .1לאשר המלצות ועדת הנהלה מס'  24מיום .19/1/17
בעד – ( 11למעט תב"ר ס'  ,6לו מתנגדת חברת המועצה עו"ד הדס ויצמן).
 .2הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  13מיום .21/12/16

דרור אהרון

אילן סויסה

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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