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בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  25מיום 2/3/17
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גב' שרה שניר ,מבקרת המועצה
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סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  25מיום .19/2/17
 .3אישור התקשרות בפטור ממכרז – מתן שירותי גרירת רכבים.

דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מס'  25מיום 2.3.17
 .1הודעות ראש המועצה
דרור אהרון :אומרים ש"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים".
לכן אני מבקש לפתוח בעיקרי העשייה לחודש פברואר ,אותם תוכלו לראות בסרטון קצר שמיד נקרין.
החודש קיימנו נטיעות טו בשבט – ברחבי הישוב ובחורשת הבנים
התחלת עבודות להקמת האנדרטה לנפגעי פעולות טרור ואיבה .אני שמח שיש שותפים רבים להצלחה .אנחנו נמשיך
בעשייה באמצעות ההנהלה ,אליה מצטרפים היום ירון נסים ויורם סויסה.
התקדמות הקמת מגרש לכדור-עף חופים שבקרוב נחנוך אותו.
הכשרת שטח להעמדת מבנה לשיטור העירוני.
השלמת פיתוח סביבות הקנטרי קלאב ייפתח בע"ה בחודש מאי.
המשך פעולות הנגשה לנכים ברחובות ובמבני ציבור
קיימנו תרגולי חירום במוסדות החינוך
טיפול בתשתיות.
מעבר למערכות השקיה אלחוטיות ממוחשבות לחסכון במים ,לא מופעלת דרך צנרת ושעון סיבובים אלא שהשליטה
כולה נעשית מרחוק ,כשיש נזילה ניתן לבצע ניתוק.
טיפוח המרחב הציבורי.
התקנת ציוד ספורט ופעילות מותאמת לחניכי מועדון "אקי"ם"
הסדרת מחסני הרשות ,ניהול אינוונטר מסודר ,והשלמת ציוד בשיגרה וחירום.
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שיקום אחד ממגרשי המיניפיץ' בו נעשתה עבודה מאד יסודית.
גיבוש תכניות לקידום עסקים ועידוד צרכנות מקומית .נתחיל בפורים ונמשיך במשך השנה.
תהליכי תכנון פעילות תרבות חברה ונוער בדגש על פורים .כולם מוזמנים לעדלאידע שהופכת שנה שניה למסורת.
קידום מיזמים לשיפור הישגים לימודיים בשילוב עם פעילות ספורט.
הרחבת הסקייטפארק
גב' עומר דוד סיימתה תפקידה במועצה לבקשתה .אנו מודים לה ומאחלים לה הצלחה בהמשך הדרך .גב' אבי-גיל
אתיק מונתה למנהלת לשכת ראש המועצה .הצלחתה היא הצלחתנו.
בפתחו של חודש מרץ-אדר ,אני מבקש להפנות את תשומת לבכם לעושר האירועים הפורימיים שיוצאים אל הפועל
בשיתוף פ עולה טוב עם המתנ"ס .לא אציין את כולם .תוכלו ללמוד עליהם מהפרסומים .אשמח לראותכם
בעדלאידע הישובית שתתקיים ביום ראשון  12.3.17בשעה  .15:00מצעד התחפושות יצא מכיכר הבנים ,יעבור לאורך
רחוב מנחם בגין ויסתיים בהפנינג בקניון.
בשושן פורים ,שני  13.3.17נתחיל ליישם תכנית שנתית של פעילות תרבות ופנאי במרכזים המסחריים ברחבי גן
יבנה .חברת המועצה רוחמה עזר יחד עם המתנ"ס גיבשו תכנית שמטרתה להביא את הציבור אל החנויות שבמרכזי
המסחר ,ואת הסוחרים ובעלי העסקים – להיטיב עם הלקוחות .פעילות ראשונה תתקיים במרכז הסמוך למועצה
ובמרכז "מכבים" .בפסח תתקיים פעילות בשלושת המרכזים האחרים ובחופשת הקיץ תתקיים פעילות מתגלגלת
בין המרכזים ,ביום קבוע בשבוע.
אנחנו נמצאים בעיצומן של ההכנות לרצף אירועי האביב ,מפסח ,דרך יום השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות.
הפעילות כולה מתוכננת באיגום משאבים ושילובי כוחות בין המועצה למתנ"ס .המתנ"ס הוא זרוע ביצועית של
המועצה ועושה עבודה מצוינת.
פרסמנו מכרזים לקבלת שירותים בתחומי מיחשוב ותמיכה במערכות הגבייה והפיננסים ,שכר וכח אדם ,וכן רישוי
ופיקוח לקראת הקמת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
ביה"ס היסודי החדש בשלבי גמר .אנו מקווים לסיים את כל הנדרש ,למרות עיכוב מסוים שנוצר בהקמה.
ביה"ס ייפתח בשנת הלימודים הקרובה.
 .2אישור התקשרות בפטור ממכרז – מתן שירותי גרירת רכבים.
דרור אהרון :היועצמ"ש מתבקשת להסביר ס' זה.
עו"ד יעל צוברי :פרסמנו פעמיים מכרזים .לא הוגשו למכרזים הצעות .הוחלט להעלות את הנושא בישיבת מליאה
כדי לקיים הליך של התמחרות לצורך קבלת הצעות מחיר וננהל מו"מ.
ירון נסים :מדובר על גרוטאות?
עו"ד יעל צוברי :מדובר בשירותי גרירה .עד היום היינו גוררים למחסני המועצה .כעת אנו רוצים ליצור התקשרות
לפיה הגורר ייקח את הרכבים אליו.
סביון יניב :במקום שישכבו אצלנו כאבן לה הופכין.
ירון נסים :ואם אדם ויתר על הרכב?
רוחמה עזר :ניתן למכור אותו לגריטה.
דרור אהרון :מי בודק שהרכב אכן גרוטאה?
אילן סויסה :ללא טסט ניתן לקחת את הרכב .הבדיקה באחריות הגורר .אנחנו לא צד לעניין.
רוחמה עזר :פעילות הגרריסט כפופה לאישורי משטרה.
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אילן סויסה :שאלת קיומו של טקסט לא רלוונטית .ברגע שרכב מפריע לציבור מסיבה כזו או אחרת ,עומד באדום
לבן ,הפך להיות מפגע סביבתי ,קוראים לגרר .הגרר מטפל בכל התהליך מול התושב .אנחנו שמים דו"ח על החלון.
עבר פרק הזמן שאנו מחויבים בו על פי חוק והרכב לא הוזז ,אנחנו קוראים לגרריסט והוא מתחיל בכל ההליך מול
התושב .התושב משלם בגין הגרירה ,בגין האחסנה על כל יום שהרכב באחסון .יש חוזה אל מול הגרריסט.
עו"ד סביון יניב :יש למועצה חוק עזר של שמירה על הסדר והניקיון .החוק מגדיר מהי גרוטאה – רכב שמהווה מפגע
או עומד באותו מקום למעלה מ 60-יום .איך אנו יודעים? נניח שרכב עבר טסט ולמחרת עבר תאונה אך לא מפונה.
אם הבעלים לא מפנה ,אנו דורשים ממנו פינוי .אם לא פינה בפרק הזמן שאנו דורשים ,במצב זה אנו מזמינים גרר.
דרור אהרון :מנכ"ל המועצה יגבש נהלים מפורטים לעניין זה כדי שצורת הטיפול תהיה ברורה לגמרי.
 .3אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  25מיום .19/2/17
דרור אהרון :אני מבקש להביא את פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  25לאישור .ברכות ,הצלחה וברכה לחברי המועצה
ירון נסים ויורם סויסה,
יהודית אלפסי :אני מברכת את ירון נסים ויורם סויסה על ההצטרפות להנהלת המועצה.
עו"ד סביון יניב :כולנו מברכים על המהלך.
ירון נסים :אני רואה שהאופוזיציה לא פה .כנראה שהבינו שזה מהלך נכון ,אחרת היו מגיעים .אם היה להם מה
לומר ,או שהיו מתנגדים ,היו מתייצבים לישיבה .זו תעודת כבוד שהמהלך נכנס כמובן מאליו .איש לא ביקר אותנו.
אי אפשר להיות נבחר ציבור ולשבת מן הצד.
יורם סויסה :אני חש חלק מהקואליציה כבר הרבה זמן .אני מצביע לדברים ענייניים שהם לטובת הישוב ,יחד עם
ראש המועצה והקואליציה .לכן זה היה אך טבעי .אני רוצה להודות לראש המועצה שנהג איתנו בהגינות והוגנות,
והכל יצא לטובה.
דרור אהרון :אני לא פוסל כניסה של אף אחד לקואליציה ,כאשר מתנהלים בענייניות .כך גם אמרתי לאופוזיציה.
העשייה בישוב באה לידי ביטוי בצורה מאד ברורה .לא פשוט לנהל היום רשות מקומית ,עם כל הרגולטורים
והביקורת שקיימים סביב .האמון שהציבור נותן בנו ,בא לידי ביטוי בעשייה שלנו וביושר שלנו .ככל שיצטרפו יותר
אנשים שיש להם מה לומר ולתרום ,יבורכו .איני רואה באופוזיציה איום או משהו בעייתי .להיפך ,כאשר יש ביקורת
עניינית זה בסדר .לשמחתי ירון ויורם ראו לנכון להתמקד לאורך כל הדרך בדברים לגופו של עניין ,ולא לגופו של
אדם ולכן הצביעו בעד .כשהאופוזיציה מתנהלת בצורה בוטה ,בצורה שמנכסת לעצמה דברים שאינם קשורים אליה
כי אינה מסוגלת ,או מפריחה דברים לא נכונים מבחינה משפטית כמו נושא הוועדה החקלאית ,או מייחסת לעצמה
את הקמת האנדרטה לנפגעי פעולות טרור ואיבה ,יוצרים מחלוקות בציבור ,זה ברור לחלוטין למה .כי הם לא
שותפים לעשייה .התושבים גם ראו את זה ובירכו על המהלך .אני קורא לאופוזיציה בשם כולנו – יש להם מקום
אצלנו אם הם רוצים .הם מוזמנים לבוא ולדבר ,ולהצטרף כמו ירון ויורם ,ולעשות למען הישוב.
אני רוצה להודות לחבריי להנהלה ,שכולם אישרו את המהלך .הבאתי את ההחלטה לידיעת כולם ,אמנם עלו חששות
אך כולנו בטוחים שזה לטובה.
מביא את פרוטוקול הנהלה מס'  25לאישור הנוכחים.
בעד – 9
דרור אהרון :לצערנו ,מנהל ביה"ס סיני נפטר .זה היה איש אשכולות בגן יבנה .נמצא דרך להנציח את שמו בביה"ס.
הוא הוכיח עשייתו ותרומתו הרבה לביה"ס בשלוש וחצי השנים האחרונות .אנו נתמוך במשפחה ומשתתפים בצערה.
עלינו למנות לביה"ס מורשה חתימה חדש .מציע שמנכ"ל המועצה יוסמך למנות מורשה חתימה זמני או קבוע ,כדי
להבטיח את המשך הפעילות התקינה של ביה"ס.
בעד – 9
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החלטות:
 .1לאשר את המלצות ועדת הנהלה מס'  25מיום .19/2/17
בעד – 9
 .2לאשר התקשרות בפטור ממכרז – מתן שירותי גרירת רכבים.
בעד – 9
 .3מנכ"ל המועצה מר אילן סויסה ,מוסמך לקבוע עם מנהל מחלקת החינוך מורשה חתימה זמני או קבוע
לביה"ס הממ"ד "סיני".
בעד – 9

דרור אהרון

אילן סויסה

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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