המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  6מיום 41/7/92
נוכחים
דרור אהרון ,ראש המועצה
עו"ד סביון יניב ,סגן ומ"מ ראש המועצה
גב' ירדנה אוקמן ,סגנית ראש המועצה
גב' יהודית אלפסי ,חברת מועצה
גב' רוחמה עזר ,חברת מועצה
עו"ד הדס ויצמן ,חברת מועצה
מר שמעון אלגרבלי ,חבר מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
מר ירון נסים ,חבר מועצה
מר רפאל פרץ ,חבר מועצה
חסרים:
מר יורם סויסה ,חבר מועצה
עו"ד אביחי עוגן ,חבר מועצה
מר אילן רביבו ,חבר מועצה
בהשתתפות:
מר גדעון צרפתי ,מנכ"ל
מר אלון מדהלה ,גזבר,
גב' מרסל הדר ,דוברת
סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור תב"ר חדש מס  – 1111שיפוץ גנ"י ילדים גן ארז וגן גיל בגין פגיעת רקטה ע"ס .₪ 171,601
מקור מימון – מס רכוש.
 .3אישור תב"ר חדש מס'  – 1111רכישת מיגוניות ומיגון מקלטים ע"ס .₪ 677,777
מקור מימון – קק"ל .
דרור אהרון :פותח ישיבת מליאה מס' 1
 .9הודעות ראש המועצה:
דרור אהרון :אנו נמצאים ביום ה 23-למבצע "צוק איתן" ,שנפתח ב 0-ביולי.
בפתח הדברים מבקש להביע השתתפות המועצה בצערה של משפחת דגורקר ,עם נפילת הבן ,רב סמל ראשון מיל' ברק
רפאל דגורקר ,שנהרג מפגיעת פצמ"ר במוצאי שבת  21ביולי .ברק הובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין הצבאי
בגן יבנה.
אנו משגרים מכאן את השתתפות מועצת גן יבנה בצערן של המשפחות השכולות בכל רחבי המדינה ,ומאחלים החלמה
מלאה לכל הפצועים באשר הם.
אנו עומדים במרכזם של ימים מאד לא פשוטים .סיום המערכה עדיין לא ברור .עם זאת אנו מעבירים מסר ברור מאד
לממשלת ישראל ולעומד בראשה מר בנימין נתניהו – הצבא חייב להשלים את משימתו .איום המנהרות כבד וגדול
מכדי להשאירו ללא טיפול ,ושיגור טילים ב"טפטופים" אסור שיימשך .אותם טפטופים של פצמ"רים הורגים – לא
פחות ולא יותר וראינו זאת רק אתמול
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מחלקות המועצה עובדות במתכונת מלאה .כל השירותים העירוניים ניתנים ללא כל שינוי ,למרות המצב ,בעוד
החמ"ל פועל במתכונת משולבת של מנהלי מכלולי החירום במועצה וגורמי הבטחון.
עד היום קיימנו  37הערכות מצב ,תחילה פעמיים ביום ,ועם ההתייצבות היחסית – מדי ערב ,אלא אם מתרחש אירוע
חריג ,כפי שהיה בהיערכות להלווית חלל צה"ל.
נתוני שיגור לגן יבנה ,עדכניים ל :41.7.92
 33טילים שוגרו לעבר גן יבנה
 2טילים נפלו בשטחים מבונים
 22טילים יורטו על ידי כיפת ברזל
 16נפלו בשטחים פתוחים
אירוע נפילת הטיל :בנפילת טיל ביום שישי  13ביולי – פגיעה ישירה בבית מגורים שהביאה לנזק כבד לבית עצמו
ולשני גני הילדים הצמודים – הגנים ארז וגיל .הטיל נפל בשטח הגן וההדף גרם לנזק בהיקף של  177מטרים ממנו.
בני המשפחה פעלו בהתאם להנחיות פיקוד העורף –  1בני המשפחה נכנסו כולם למרחב המוגן .אין לי כל ספק
שחייהם ניצלו.
זה המקום לציין את חשיבות ההנחיות ,שכן כיפת ברזל עושה עבודה מצויינת  ,אך גם משמעת הברזל האזרחית
מתגלה כמצילת חיים.
נפילת הטיל זרעה נזק בבית הכנסת הרשב"י הסמוך ,בו נמצאו מתפללים באותה שעה .נזק נגרם לבתים ברדיוס 117
מטרים סביב.
מס רכוש החל מיד בטיפול ,תחילה בבני המשפחה שביתה ניזוק במידה הרבה ביותר .סגן ראש המועצה וממלא
מקומי עו"ד סביון יניב מונה לגורם מתאם מול מס רכוש .המשפחה פונתה בשלב ראשון לדיור חלופי ,תוך כדי כך
שמתחיל הטיפול בתיקון הפיזי של הבית .כל יתר התביעות למס רכוש ,לרבות זו של המועצה בגין הנזק לגנים,
מטופלות על הצד הטוב ביותר ,במהירות וביעילות חסרי תקדים על ידי מס רכוש.
נפילה נוספת שנחשבת בשטח מבונה היתה טיל ירוט שלא התפוצץ ,שנחת כ 07-מטרים מקו בתים .הטיל טופל על ידי
משטרת ישראל ויחידת יהלום בצורה מיטבית.
כוחות מתגברים:
עם פתיחת המבצע הוצבו בגן יבנה כוחות צבא סדירים וקציני מילואים בשלושה תחומים :חילוץ והצלה ,פיקוד עורף
ומורות חיילות.
אלו משולבים באופן מלא בפעילות המועצה ומנוצלים בצורה הטובה ביותר בכל המאמצים שאנו מקיימים כדי לשמר
את החוסן האזרחי.
בפעילות החמ"ל במתכונת חירום מוצבים בגן יבנה באופן קבוע אמצעים וכח אדם של כוחות החירום וההצלה – כיבוי
והצלה ,מד"א ומשטרה.
תרומתם באה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר ,כמובן ,בחבירה לטיפול באירועי הקיצון שידענו –בזירות הנפילה ,כמו
גם בהלווית חלל צה"ל בה השתתפו יותר מ 0777-תושבים ,ושהתנהלה בסדר מופתי ,לרבות הכשרת מגרשי חניה,
הכוונת תנועה והבטחת הסדר הציבורי.
שימור חוסן אזרחי:
ריבוי הילדים והנוער באוכלוסיה מכתיבים את רצף הפעולות והעדיפויות שלנו.
חשוב לנו לשמר חוסן אזרחי ,לאפשר להורים לקיים חיי שיגרה מירביים גם בתוך מצב החירום.
לכן עיקר המאמצים מושקעים בשלב זה ב 3-מתכונות הפגה שאנחנו מקיימים בשילוב כוחות עם המתנ"ס וכאן
המקום להודות לרפאל פרץ יו"ר הנהלת המתנ"ס וצוות המתנ"ס.
בבקרים – מוקדי פעילות בבתי"ס מכבים ואהוד מנור לתלמידים בכיתות א-ו.
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המועצה המקומית גן-יבנה
הפגות מחוץ לישוב באמצעות הסעות .עד סוף השבוע כבר יצאו כ 1777-תושבים – ילדים נוער ומשפחות לשלל הפגות
שארגנו ביעדים שונים .זה המקום להודות לרשויות מקומיות אחרות שתומכות בנו .השיאנית היא כפר סבא ,בה
התקיים מספר ההפגות הגדול ביותר .הסוכנות היהודית ראויה לתודות מיוחדות בזכות מימון אוטובוסים וכניסות
לאתרים בהיקף של עשרות אלפי דולרים .כאן המקום להודות לרני טריינין ,סגן יו"ר הסוכנות היהודית וראש מועצה
איזורית לשעבר .אתמול הודנו לסוכנות היהודית במפגש ראשי רשויות ונציגי פדרציות יהודיות בארה"ב.
הפגות בתחומי הישוב – בשעות אחר הצהריים – במוקדים רבים ושונים ,תמיד בקבוצות של עד  17משתתפים ,בליווי
גורמי חינוך וחיילים ,ובקרבה למרחבים מוגנים.
מיגון פיזי
מתחילת המבצע הצפנו בקשות לפיקוד העורף לקבל  3מיגוניות .ככל שיתקבלו מיגוניות יוצבו בהתאם לשיקולי
נחיצות וצפיפות אוכלוסין .בשלב זה אושרה מיגונית אחת שהוצבה באיזור המרכז המסחרי הישן ,מד"א ובני עקיבא,
ונחנכה כדקה לאחר שביססנו אותה במקום.
מיגונית נוספת הוצבה זמנית בעקבות לחצים באיזור בית המשפחה השכולה .אנו מקווים שהצבא יסכים שהמיגונית
תישאר ברשותנו גם בתום השבעה ,ותועתק למיקום אחר ברשות הרבים.
פנינו לקרן הקיימת שמאפשרת לנו לרכוש מיגוניות ניידות בהיקף של  677אלף שקלים – באיזור סניפי תנועות נוער
וגני שעשועים – הנחייתם היתה לבחור מיקומים שיאפשרו לקיים חיי קהילה ונוער .התב"ר שיובא לאישור היום הוא
פועל יוצא של עבודתם הנמרצת של מנכ"ל הקק"ל מאיר שפיגלר וצוותו למול גורמים יהודיים ברחבי העולם.
על כך תודתנו .דברי התודה יימסרו גם במכתב אישי.
גורמי תמיכה
תקופה מסוג זה תמיד מוציאה את הטוב שבאדם .אני גאה תחילה בקהילת גן יבנה ,שבאופן תדיר מחפשת עוד ועוד
דרכים להתנדב ,לעשות ,לתמוך.
לכל אחד ואחת מאיתנו יש תכלית בחירום .יש שנמנים על ארגוני וגופי ההתנדבות – המשמר האזרחי ,מד"א ,יחידת
החילוץ וההצלה של גן יבנה .יש שמפנקים באוכל נוסף לחיילים ,ויש שמתנדבים במוקד בלילות ובימים .יש שעוזרים
בליווי הסעות להפגות או בהקפצת החיילות למוקדי הפעילות ,ויש שתורמים מיכולותיהם בהרצאות והפעלות.
זה המקום לומר תודה גדולה לכל המתנדבים ולתושבים ,על חיבוק ותרומה שאינם מובנים מאליהם בשום צורה
שהיא.
מעבר לכך – גורמים רבים וטובים תומכים בנו מבחוץ.
שר הרווחה מאיר כהן היה הראשון שהעמיד תקציב זמין כנגד תכניות פעולה.
שר הפנים הגדיל תקציבים לפעילות בחירום ,לרבות הצטיידות.
את פעילות הסוכנות היהודית והקרן הקיימת תיארתי בקצרה קודם לכן.
ביקרו אותנו גורמים רבים ,שהאחרונים בהם הם מפכ"ל המשטרה ,שר התיירות ,שר הרווחה ,וחברי כנסת מסיעות
שונות.
לכולם אנו מעבירים מסר של תמיכה בהחלטות הממשלה ופעילות הצבא .אנו מחזקים את ידיהם מכאן .לא בכדי
נאמר – איתנים בעורף ,חזקים בחזית.
עד כאן הודעות ראש המועצה .מנכ"ל המועצה יציג את סדר היום.
גדעון צרפתי :התב"ר הראשון ,שעוד עתיד לגדול ,מקורו במס רכוש .נועד לתיקון גני הילדים שניזוקו מהתקפות
החמאס .אנו מבקשים לאשר את התב"ר על מנת שנוכל להשמיש את הגנים באופן מיידי ועוד לפני פתיחת שנת
הלימודים.
התב"ר השני הינו תקציב שניתן על ידי הקרן הקיימת כפי שציין ראש המועצה בסקירתו .התקציב נועד לרכישת
מיגוניות אשר יוצבו בנקודות שונות בשטחים ציבוריים ובסמוך למתקני נוער או ריכוזי קהל ברחבי גן יבנה .אנו
מבקשים לאשר את שני התב"רים על מנת שנוכל לפעול בדחיפות הראויה.
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עו"ד הדס ויצמן :אנו מתכוונים להצביע בעד בשל מצב החירום .עם זאת מבקשים לשוב ולהתריע שעדיין ממתינים
לקבלת חוו"ד משפטית בכתב באשר לשאלתנו בעניין מועדי הגשת בקשות תב"רים לאישור.
מבקשת לציין שפנתה במסרון לראש המועצה בבקשה להימנות על רשימת החירום.
דרור אהרון :על רשימת החירום נמנים הגורמים הפעילים בחירום .ניתנה לכם אפשרות להתנדב .
נדרשים אנשים במוקד לילה .מוזמנת להצטרף .אילן ביסמוט גם הוא מוזמן שוב לסייע במערך ההסעות .נקבע איתו
מועד להסעת חיילות אך הוא התייצב באיחור של  66דקות ,דבר אשר חייב אותי להסיע אותן בעצמי.
אנו עסוקים בתחום החירום ואין לי כל עניין לעסוק בפוליטיקה ובדברים מהסוג הזה .אתם פניתם לעיתונות
והוצאתם דיבתה של גן יבנה רעה בעוד אנו עובדים פה סביב השעון למען תושבי גן יבנה.
אילן ביסמוט :לא פנינו לעיתונות .הסברתי לראש המועצה מדוע איחרתי וביקשתי להשתלב שוב.
דרור אהרון :אתה לא באת ואני נאלצתי לבצע את המשימה שלך במקומך .האיחור שלך גרם לכך שהחיילות איחרו
למוקדים בהם הוצבו.
יהודית אלפסי :לא פרגנו לראש המועצה שעמל יומם ולילה .מבקשת לחזק את ידיו ואת ידי כל העוסקים במלאכה,
אשר מנהלים את הרשות בתקופת החירום באופן מופתי.
גדעון צרפתי :מביא להצבעה את התב"רים.
החלטות:
 .1לאשר תב"ר חדש מס  – 1111שיפוץ גנ"י ילדים גן ארז וגן גיל בגין פגיעת רקטה ע"ס .₪ 171,601
מקור מימון – מס רכוש.
בעד 17 -
 .2לאשר תב"ר חדש מס'  – 1111רכישת מיגוניות ומיגון מקלטים ע"ס .₪ 677,777
מקור מימון – קק"ל .
בעד – 17

גדעון צרפתי
מנכ"ל המועצה

דרור אהרון
ראש המועצה
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