המועצה המקומית גן-יבנה

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  7מיום 11/8/11
משתתפים:
מר דרור אהרון ,ראש המועצה
עו"ד סביון יניב ,סגן ומ"מ ראש המועצה
גב' רוחמה אוקמן ,סגנית ראש המועצה
עו"ד הדס ויצמן ,חברת מועצה
גב' רוחמה עזר ,חברת מועצה
מר שמעון אלגרבלי ,חבר מועצה
מר אילן ביסמוט ,חבר מועצה
מר ירון נסים ,חבר מועצה
מר יורם סויסה ,חבר מועצה
חסרים:
גב' יהודית אלפסי ,חברת מועצה
עו"ד אביחי עוגן ,חבר מועצה
מר רפאל פרץ ,חבר מועצה
מר אילן רביבו ,חבר מועצה
בנוכחות:
מר גדעון צרפתי ,מנכ"ל המועצה
גב' שרה שניר ,מבקרת המועצה
מר אלון מדהלה ,גזבר המועצה
עו"ד יעל צוברי ,יועצמ"ש
סדר יום:
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מס'  1מיום .21/6/12
 .3אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2112
 .2אישור תב"רים כדלהלן :
א .אישור עדכון תב"ר מס'  – 471שיפוץ מערכת חשמל מגרש כדורגל.
הקטנת הכנסות מ .הפנים מ –  ₪ 320,111ל –  ₪ 322,212סה"כ הקטנה בסך . ₪ 2,210
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 61,111ל –  ₪ 21,206סה"כ הקטנה בסך .₪ 212
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 210,111ל –  ₪ 212,110סה"כ הקטנה  ₪ 2,122וסגירת תב"ר .
ב .אישור עדכון תב"ר מס'  – 489גן ילדים דרך קנדה.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 621,111ל –  ₪ 116,023סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,023
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 222,111ל –  ₪ 111,312סה"כ הקטנה בסך . ₪ 22,626
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 066,111ל –  ₪ 016,111סה"כ הגדלה בסך  ₪ 31,111וסגירת תב"ר .
ג .אישור עדכון תב"ר מס'  – 441גן ילדים רח' הגיבורים.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 1,216,111ל –  ₪ 1,311,211סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,111
הגדלת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 331,311ל –  ₪ 331,302סה"כ הגדלה בסך . ₪ 1,102
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 1,621,111ל –  ₪ 1,112,113סה"כ הגדלה בסך  ₪ 12,113וסגירת תב"ר .
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ד .אישור עדכון תב"ר מס'  – 449גן ילדים רח' השופטים.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 1,216,111ל –  ₪ 1,311,211סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,111
הגדלת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 221,311ל –  ₪ 201,121סה"כ הגדלה בסך . ₪ 31,121
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 1,231,111ל –  ₪ 1,621,221סה"כ הגדלה בסך  ₪ 112,221וסגירת תב"ר .
ה .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1509תוכנית לפריסת מיחזור.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 16,111ל –  ₪ 02,601סה"כ הקטנה ₪ 11,221
הקטנת הכנסות ממשרד לאיכות הסביבה מ –  ₪ 01,611ל –  ₪ 11,110סה"כ הקטנה ₪ 1,612
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 12,231ל –  ₪ 12,112סה"כ הקטנה  ₪ 1,120וסגירת תב"ר .
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1501מעקב אגרות והיטלים.
הגדלה תב"ר מ –  ₪ 111,111ל –  ₪ 121,111סה"כ הגדלה .₪ 21,111
מקור מימון – קרן פיתוח.
ז .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1511ריהוט ברחבי היישוב.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 121,111ל –  ₪ 121,026סה"כ הקטנה  ₪ 122וסגירת תב"ר .
ח .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1587הסדרים בטיחותיים דרך חיים .
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 311,111ל –  ₪ 300,162סה"כ הקטנה ₪ 1,130
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 31,111ל –  20,162סה"כ הקטנה  ₪ 1,130וסגירת תב"ר .
ט .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1544בניית בי"ס נעמי שמר שלב ה'.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 6,611,611ל –  ₪ 6,610,100סה"כ הקטנה ₪ 1,212
הגדלת הכנסות מ.הפיס מ ₪ 6,121,012 -ל –  6,312,012סה"כ הגדלה בסך ₪ 163,121
הקטנת הכנסות מקרן פיתוח מ –  ₪ 221,102ל –  ₪ 313,216סה"כ הקטנה בסך  ₪ 162,261וסגירת תב"ר .
י .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1155השלמת בניה ופיתוח.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 311,211ל –  ₪ 1סה"כ הקטנה  ₪ 311,211וסגירת תב"ר .
יא .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1151גינון אחזקה ריהוט רחוב.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 211,111ל –  ₪ 211,063סה"כ הקטנה  ₪ 131וסגירת תב"ר .
יב .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1151שיפוץ מגרש טניס.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 111,111ל – ₪ 1סה"כ הקטנה  ₪ 111,111וסגירת תב"ר .
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1111תכנון והסדרת צומת מנחם בגין – ש"י עגנון .
הגדלה תב"ר מ –  ₪ 211,111ל –  ₪ 221,111סה"כ הגדלה .₪ 121,111
מקור מימון – קרנות פיתוח.
יד .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1111התייעלות בחיסכון.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 21,111ל –  ₪ 21,161סה"כ הקטנה ₪ 2,021
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח וסגירת תב"ר .
טו .אישור תב"ר חדש מס'  – 1117סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  9511ע"ס .₪ 876910
מקורות מימון:
משרד התחבורה ע"ס .₪ 61,012
קרן פיתוח ע"ס .₪ 11,223
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טז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1118רכישת ציוד חירום ובטחון -מענק צוק איתן  – 9511חירום ע"ס .₪ 076555
מקור מימון -משרד הפנים.
יז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1114נגישות אקוסטית גן חרצית ע"ס . ₪ 156555
מקור מימון – משרד החינוך.
יח .אישור סגירת תב"רים:
מס"ד מס' תב"ר שם הפרויקט
שיפוץ מע' חשמל מגרש כדורגל
112
.1
גן ילדים דרך קנדה
102
.9
גן ילדים רח' הגיבורים
111
.1
גן ילדים רח' השופטים
112
.1
תוכנית לפריסת מיחזור
1122
.0
ריהוט ברחבי היישוב
1166
.1
הסדרים בטיחותיים דרך חיים
1101
.7
בניית בי"ס נעמי שמר שלב ה'
1111
.8
השלמת בניה ופיתוח
1111
.4
גינון אחזקה ריהוט רחוב
1113
.15
שיפוץ מגרש טניס
1116
.11
התייעלות בחיסכון
1132
.19

עודף
-

גרעון
-

 .2אישור שינויים במורשי חתימה גני ילדים תשע"ה.
דרור אהרון :אני פותח ישיבת מליאה מס' .6
 .1הודעות ראש המועצה
דרור אהרון :הנושא הראשון שאני רוצה לדווח עליו הוא הקמת תחנת כיבוי אש .המדובר בתחנת כיבוי גדולה,
שתכלול  2כבאיות ,תעבוד  .22/1הקבלן התחיל השבוע בעבודות ואלו יסתיימו תוך  11חודשים .אני מברך על
שיתוף הפעולה בין רשות כיבוי האש למועצה המקומית.
לעניין המצב הבטחוני ,כרגע הוסרו כל מגבלות למעט ההנחיה להשאיר את המקלטים פתוחים .על גן יבנה נורו
עשרות טילים ,חלקם יורטו ,חלקם נפלו בשטחים פתוחים והיתה אף נפילה בשטח מבונה עמה התמודדנו.
מבחינת המועצה אנו עבדנו סביב השעון ואף הוצאנו  1111תושבים להפגות חוץ .מפקד נפת לכיש היה פה השבוע,
והביע הערכה על תפקודנו .כן התקיים סיכום בינים עם כל הגורמים הרלוונטיים והוענקה לנו תעודת הוקרה.
אנו כרגע מציפים את כל צורכי הבטחון שעלו וההוצאות שנגרמו למועצה בשל המצב הבטחוני ,מתוך מגמה לקבל
שיפוי מן הרשויות במדינה ולהמשיך לפעול בצורה מאוזנת ,למרות ההוצאות אשר נכפו עלינו.
אני מבקש להודיע כי מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך ביקרה אותנו השבוע וגם הביעה הערכה על תפקודנו.
קב"ט המחוז הבטיח כי נקבל כסף במסגרת תקנה ( 21בטיחות מוס"ח) בכוונתי לייעד את הכסף ,בין היתר ,לרכישת
מחסנים לגני הילדים ,על מנת שהממ"דים בגני הילדים יהיו ריקים מציוד ,כלקח מן המלחמה.
גם שר הרווחה ביקר בגן יבנה .הבטיח עזרתו בהקמת מרכז חוסן ודחק בגן יבנה .אנו הטלנו על חברת המועצה
רוחמה עזר לקדם עניין זה ונעזור לה ככל יכולתנו .במקביל אנו פועלים לגיוס תורמים לטובת גן יבנה .יתכן כי אסע
בקרוב לארצות הברית לצורך גיוס תרומות עבור גן יבנה.
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התקבלו מהקק"ל  211אלף שקלים לרכישת מיגוניות .אנו פועלים לצורך יציאה למכרז ורכישת המיגוניות והצבתן
ברחבי הישוב בהקדם האפשרי.
בנוסף אנו יוזמים כנס לטובת בעלי עסקים קטנים ובינוניים בגן יבנה דרך משרד הכלכלה במפגש עם מומחים
בתחום .עסקים אלו הם מהנפגעים הראשיים מהמצב הבטחוני .רוחמה עזר מרכזת את הנושא.
בנוסף נפנה למשרד הפנים לקבל אישור לסיוע לעסקים ,אם בפריסת תשלומי הארנונה ועוד .בכל מקרה נסייע ככל
יכולתנו במגבלות החוק והיכולת.
השירות הפסיכולוגי מארגן בשיתוף הביטוח הלאומי סדנאות ומפגשי הורים וילדים על מנת להתמודד עם הקטע
הפסיכולוגי .אלו אחדים מהנושאים שעלו עם מנכ"ל הביטוח הלאומי שאף ביקר כאן במהלך "צוק איתן".
אלו הודעותיי .נתחיל בדיון במליאה.
גדעון צרפתי :יש שני נושאים שאני מבקש להוסיף לסדר היום .אלו נושאים שנכנסו אחרי משלוח הזימון לישיבת
המליאה וקשורים לפתיחת שנת הלימודים ועל כן הם דחופים.
הנושא הראשון הוא אישור תב"ר חדש מספר  – 1161נגישות אקוסטית בגן ילדים חרצית ע"ס  .₪ 31,111מקור
מימון :משרד החינוך .מטרת תב"ר זה לאפשר להתחיל בעבודות בגן חרצית על מנת לאפשר לילדה כבדת שמיעה
ללמוד בגן.
הנושא השני הוא אישור רשימת מורשי חתימה בגני הילדים .כידוע ,מורשי החתימה בגני הילדים הם הגננת
והסייעת .יש עדכונים לרשימות אלו והמליאה מתבקשת לאשר את רשימת מורשי החתימה לצורך פתיחה נאותה
של פתיחת שנת הלימודים.
דרור אהרון :האם מישהו מתנגד להוספת שני הנושאים לסדר היום?
אני מבקש לאשר את שני הסעיפים.
בעד – ( 1חב רי המועצה ירון נסים ואילן ביסמוט איחרו לישיבה ולא נכחו בהצבעה).
דרור אהרון :אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .21.6.12בהעדר הערות ,מביא להצבעה.
בעד – 1
דרור אהרון :אישור תבחינים לתמיכה למתן תמיכות לשנת  .2112אין שינוי בתבחינים משנת  .2112עו"ד צוברי,
האם יש שינוי?
עו"ד יעל צוברי :אין שינוי בתבחינים.
דרור אהרון :מי בעד?
בעד – 1
דרור אהרון :הנושא הבא הוא אישור תב"רים .יש כאן בעיקר סגירת תב"רים אך גם עדכון של תב"רים קיימים
ומספר תב"רים חדשים.
עו"ד הדס ויצמן :אני מבקשת להודיע שככל שיעלו תב"רים חדשים ,נימנע מהצבעה עליהם ,עד שלא נקבל את חוות
הדעת שביקשנו באשר למועדי אישור תבר"ים.
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דרור אהרון :חוו"ד בנושא מונחת לפניי .היא מונחת כאן לפני .אמסור את חוות הדעת אישית לכל אחד מחברי
האופוזיציה.
אסכם הנושא בקצרה – חברת המועצה הדס ויצמן הציגה בזמנו חוזר מנכ"ל שמדבר על הבאת תקציב לאישור
המועצה  11ימים מראש והכלילה זאת לגבי תב"רים .אנו בדקנו הנושא והבאת תב"ר בהתראה כזו פוגעת בעבודת
המועצה ואינה מקובלת בשום רשות .בדקנו את הנושא לעומק ואף קיבלנו חוו"ד משפטית שאומרת שהמועצה
פועלת כדין וכמקובל.
עו"ד הדס ויצמן :לגבי תב"ר י' רוצה לשאול במה מדובר .מדוע מקטינים את התב"רים מ 311,211-ל 1-שקלים.
אלון מדהלה :זהו תב"ר לפיתוח גני ילדים שנרשם תחילה כתב"ר כללי ולאחר מכן סווגה ההוצאה לתב"רים
ספציפיים לפיתוח ב 3-גני ילדים.
עו"ד הדס ויצמן :ותב"ר י"ב – שיפוץ מגרש הטניס?
אלון מדהלה :התב"ר הוקטן מ 111-אלף ל 1-כיוון שבבוצע במימון ביניים על ידי הרשות ובסופו של דבר מומן על
ידי משרד הפנים ,והכסף הוחזר לקרן הפיתוח.
אילן ביסמוט :מה לגבי הנזקים במגרש הטניס?
דרור אהרון :אנו שיפצנו את מגרש הטניס .הגורם האחראי הוא מהנדס המועצה שאישר את העבודות .ככל שיש
ליקויים נוספים ,ייבדקו על ידו.

החלטות:
 .1לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מס'  1מיום .94/1/11
בעד – 1
 .9לאשר את התבחינים למתן תמיכות לשנת .9510
בעד 1 -
 .1לאשר תב"רים כדלהלן :
א .אישור עדכון תב"ר מס'  – 471שיפוץ מערכת חשמל מגרש כדורגל.
הקטנת הכנסות מ .הפנים מ –  ₪ 320,111ל –  ₪ 322,212סה"כ הקטנה בסך . ₪ 2,210
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 61,111ל –  ₪ 21,206סה"כ הקטנה בסך .₪ 212
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 210,111ל –  ₪ 212,110סה"כ הקטנה  ₪ 2,122וסגירת תב"ר .
ב .אישור עדכון תב"ר מס'  – 489גן ילדים דרך קנדה.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 621,111ל –  ₪ 116,023סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,023
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 222,111ל –  ₪ 111,312סה"כ הקטנה בסך . ₪ 22,626
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 066,111ל –  ₪ 016,111סה"כ הגדלה בסך  ₪ 31,111וסגירת תב"ר .
ג .אישור עדכון תב"ר מס'  – 441גן ילדים רח' הגיבורים.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 1,216,111ל –  ₪ 1,311,211סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,111
הגדלת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 331,311ל –  ₪ 331,302סה"כ הגדלה בסך . ₪ 1,102
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 1,621,111ל –  ₪ 1,112,113סה"כ הגדלה בסך  ₪ 12,113וסגירת תב"ר .
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ד .אישור עדכון תב"ר מס'  – 449גן ילדים רח' השופטים.
הגדלת הכנסות מ.החינוך מ –  ₪ 1,216,111ל –  ₪ 1,311,211סה"כ הגדלה בסך .₪ 12,111
הגדלת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 221,311ל –  ₪ 201,121סה"כ הגדלה בסך . ₪ 31,121
הגדלת תב"ר מ –  ₪ 1,231,111ל –  ₪ 1,621,221סה"כ הגדלה בסך  ₪ 112,221וסגירת תב"ר .
ה .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1509תוכנית לפריסת מיחזור.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 16,111ל –  ₪ 02,601סה"כ הקטנה ₪ 11,221
הקטנת הכנסות ממשרד לאיכות הסביבה מ –  ₪ 01,611ל –  ₪ 11,110סה"כ הקטנה ₪ 1,612
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 12,231ל –  ₪ 12,112סה"כ הקטנה  ₪ 1,120וסגירת תב"ר .
ו .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1501מעקב אגרות והיטלים.
הגדלה תב"ר מ –  ₪ 111,111ל –  ₪ 121,111סה"כ הגדלה .₪ 21,111
מקור מימון – קרן פיתוח.
ז .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1511ריהוט ברחבי היישוב.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 121,111ל –  ₪ 121,026סה"כ הקטנה  ₪ 122וסגירת תב"ר .
ח .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1587הסדרים בטיחותיים דרך חיים .
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 311,111ל –  ₪ 300,162סה"כ הקטנה ₪ 1,130
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח מ –  ₪ 31,111ל –  20,162סה"כ הקטנה  ₪ 1,130וסגירת תב"ר .
ט .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1544בניית בי"ס נעמי שמר שלב ה'.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 6,611,611ל –  ₪ 6,610,100סה"כ הקטנה ₪ 1,212
הגדלת הכנסות מ.הפיס מ ₪ 6,121,012 -ל –  6,312,012סה"כ הגדלה בסך ₪ 163,121
הקטנת הכנסות מקרן פיתוח מ –  ₪ 221,102ל –  ₪ 313,216סה"כ הקטנה בסך  ₪ 162,261וסגירת תב"ר .
י .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1155השלמת בניה ופיתוח.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 311,211ל –  ₪ 1סה"כ הקטנה  ₪ 311,211וסגירת תב"ר .
יא .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1151גינון אחזקה ריהוט רחוב.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 211,111ל –  ₪ 211,063סה"כ הקטנה  ₪ 131וסגירת תב"ר .
יב .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1151שיפוץ מגרש טניס.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 111,111ל – ₪ 1סה"כ הקטנה  ₪ 111,111וסגירת תב"ר .
יג .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1111תכנון והסדרת צומת מנחם בגין – ש"י עגנון .
הגדלה תב"ר מ –  ₪ 211,111ל –  ₪ 221,111סה"כ הגדלה .₪ 121,111
מקור מימון – קרנות פיתוח.
יד .אישור עדכון תב"ר מס'  – 1111התייעלות בחיסכון.
הקטנת תב"ר מ –  ₪ 21,111ל –  ₪ 21,161סה"כ הקטנה ₪ 2,021
הקטנת הכנסות מקרנות פיתוח וסגירת תב"ר .
טו .אישור תב"ר חדש מס'  – 1117סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  9511ע"ס .₪ 876910
מקורות מימון:
משרד התחבורה ע"ס .₪ 61,012
קרן פיתוח ע"ס .₪ 11,223
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טז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1118רכישת ציוד חירום ובטחון -מענק צוק איתן  – 9511חירום ע"ס .₪ 076555
מקור מימון -משרד הפנים.
יז .אישור תב"ר חדש מס'  – 1114נגישות אקוסטית גן חרצית ע"ס . ₪ 156555
מקור מימון – משרד החינוך.
יח .אישור סגירת תב"רים:
מס"ד מס' תב"ר
112
.1
102
.9
111
.1
112
.1
1122
.0
1166
.1
1101
.7
1111
.8
1111
.4
1113
.15
1116
.11
1132
.19

שם הפרויקט
שיפוץ מע' חשמל מגרש כדורגל
גן ילדים דרך קנדה
גן ילדים רח' הגיבורים
גן ילדים רח' השופטים
תוכנית לפריסת מיחזור
ריהוט ברחבי היישוב
הסדרים בטיחותיים דרך חיים
בניית בי"ס נעמי שמר שלב ה'
השלמת בניה ופיתוח
גינון אחזקה ריהוט רחוב
שיפוץ מגרש טניס
התייעלות בחיסכון

עודף
-

גרעון
-

בעד – ( 1למעט תב"רים טו ו-טז – לגביהם נמנעו חברי המועצה עו"ד הדס ויצמן ואילן ביסמוט מהצבעה ותב"ר
י"ז ממנו נמנע מהצבעה חבר המועצה אילן ביסמוט)
 .0לאשר שינויים במורשי חתימה גני ילדים תשע"ה.
בעד – 1

דרור אהרון

גדעון צרפתי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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