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סדר יום:
 .1אישור התקציב הרגיל של המועצה המקומית גן-יבנה לשנת .2016
דרור אהרון :אני פותח את ישיבת המועצה .זומנו להיום שתי ישיבות – האחת מן המנין והשניה שלא מן המנין .אנו
נתחיל בישיבה שלא מן המניין בנושא התקציב.
אקדים בנושא הודעות ראש המועצה.
 .1ועדה לחלוקת הכנסות
שר הפנים הנכנס אריה דרעי נעתר לדרישתנו והודיע על כינוס ועדה שתבחן את נושא חלוקת הכנסות הארנונה
ממשרד הביטחון לבאר טוביה ,בין מועצת גן יבנה וישובים נוספים בסביבה.
כידוע לכם ,אני חוזר ופונה משנת  2010בדרישה לקבל את הכנסות הארנונה של באר טוביה ,שנאמדות היום בכ10-
מליון שקלים לשנה.
אני מברך על הודעת השר לקדם מהלכים אלו בתקווה שיביאו לחלוקה הגיונית וצודקת של הכנסות הארנונה.
גן יבנה משלמת מחיר לא מבוטל בשל הקרבה לבסיס .מן הדין והצדק שהארנונה תועבר אלינו .לצד מהלכים נוספים
שאנו מנהלים לקידום הרחבת איזורי תעסוקה ,זה צעד שיתרום לקידום העצמאות הכלכלית שלנו.
 .2מיזם חדשנות עירונית
עלינו שלב בתחרות משרד הפנים בנושא חדשנות עירונית.
גורמים מקצועיים במועצה הציגו בפני הממונה על המחוז את מיזם התצפית והשליטה מרחוק ,לאחר שהתרשמו
מהאופן בו הקמנו את מערך המוקד ,הבקרה והמצלמות ,הפיקוח המורחב והסיור ,בחוסר תקצוב ממשלתי ,וכעת
בידינו מערכת טיפול הוליסטית שמקבלת מידע אודות אירועים בשטח ,מסוגלת לתת תגובה מיידית ולסגור מעגלי
טיפול .כל זאת בשיגרה ,קל וחומר בחירום.
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 .3הקמת ביה"ס היסודי החדש
הקמת ביה"ס היסודי החדש מתקדמת היטב .הנחנו אבן פינה ,והקבלן התחיל לחפור את היסודות .קצב העבודה שלו
משביע רצון .אנחנו שואפים שייפתח כבר בשנת הלימודים הבאה ,דבר שיתן מענה למצוקת הכיתות בבתיה"ס
האחרים.
אני אומר את כל זה בסיפוק ,למרות שהיו גורמים בעלי עניין זר ,שהגישו בקשה לצו ביניים ועתירה לבית המשפט
וניסו לעצור את משרד החינוך מהעברת  5מליון  ,₪ואת המועצה – מקידום העבודות.
אותם גורמים דיווחו דיווח כוזב לבית המשפט על מנת לגזול כספים מהציבור שנועדו למבנה חינוך חדש בגן יבנה,
אלא שהשופטת השכילה להבין את האמת ,ודחתה את העתירה על הסף אפילו ללא דיון.
השופטת נימקה את הפסיקה במלים חמורות כלפי העותרים ,ביניהן חוסר תום לב ,שיהוי והשתק מכוח הסכמה.
לא ארחיב בעניין זה ,אך אציין שהשופטת מתייחסת ,בין היתר לניסיון עו"ד מטעם העותרים לטעון שהוא מחזיק צו
שיפוטי ,בעוד שהיא מעולם לא הוציאה כל צו שהוא לעניין זה.
אני מדגיש בפניכם שאם נסיון הטרפוד היה מצליח משמעותו היתה פשוטה :פגיעה בתושבי גן יבנה .מניעה של מליוני
שקלים ממשרד החינוך שיועדו לתקצוב הבנייה ,ובפועל – עצירתה .אנחנו פועלים ונמשיך לפעול בניקיון כפיים,
בשירות הציבור ומתוך ראיית טובתו וטובתו בלבד.
 .4העתקת עצים באיזור אתר ביה"ס החדש
זה נושא נוסף שהועלה ,ואני מבקש להעמיד דברים על דיוקם.
השטח בו מוקם ביה"ס מוגדר מלכתחילה כשטח "חום" ,כלומר שטח לבניה ציבורית .באתר שתלנו עצים על תקן
"חורשה זמנית".
כגוף שומר חוק ,טרם העתקת העצים פנינו לפקיד היערות ,וקיבלנו את כל האישורים הנדרשים להעתקת העצים
מהאתר .קבלן מוסמך הוציא את העצים מהקרקע וביצע העתקה מקצועית לצורך שתילתם מחדש .כל העצים
ממוקמים באתר חדש שאף הוא זמני ,והם יועתקו בעתיד למקומות קבועים בגן יבנה.
 .5צעד נוסף במוכנות לחירום
המועצה עברה השתלמות ותרגול מטעם רשות פס"ח עליונה במשרד בנושא מרכזי קליטה מקומיים.
יש מצבי חירום שמגדירים הצבא או המדינה ,בהם צריך לפנות אוכלוסייה למקום שהייה חלופי לזמן קצוב .לשם כך
רשות נדרשת לאתר מבנים בטוחים ,וללמוד איך לנהל אותם כדי לסייע למפונים ולספק את צרכיהם המידיים ,לטפל
בהם ולספק להם כלכלה ושירותי עזר עד למציאת פתרון קבוע.
להשתלמות הוזמנו נציגי מועצת בני עי"ש אשר באו ללמוד מנסיוננו ולתרגל ביחד איתנו.
 .6טו בשבט
בשל מזג האוויר נאלצנו לדחות השנה את אירועי הנטיעות השונים שתכננו לקיים בחורשת הבנים לזכר הנופלים,
ובאזור שבט הצופים.
אנו נקבע מועדי נטיעות כשמזג האויר יחזור להאיר פנים.
אני מבקש לציין את הצלחתם של כל אירועי החג שהתקיימו במתחמים סגורים – פעילויות לילדים במתנ"ס ביום
ראשון בשיתוף בנות שירות "עמינדב" ,הצדעת בנות מאמאנט למועדון הילדים המיוחדים ,הרצאה לנוער בנושא
מימדי החינוך הבלתי פורמלי ובסיום – סדר טו בשבט ישובי לפי מיטב המסורת.
 .7מערכת החינוך ממשיכה להצטיין
אני גאה לציין שתיכון אורט נעמי שמר בין  8המועמדים לפרס חינוך ארצי מטעם רשת אורט ישראל.
ביה"ס אהוד מנור זכה בפרס הצטיינות של משרד החינוך על יישום והפעלה של תכנית "מפתח הלב" – לפיתוח
מיומנויות רגשיות בקרב תלמידים ,וגם עלה למקום השני בתחרות החלל הארצית.
בשבוע הבא  2גני ילדים נוספים יוסמכו כ"גנים ירוקים" ,וגן שלישי כ"גן ירוק מתמיד" .זה אות שמעניקים המשרד
להגנת הסביבה ומשרד החינוך.
דרור אהרון :חוברות התקציב הועברו לחברי המליאה כדין 10 ,ימים לפני מועד הישיבה ,קודם להכנת החוברת נושא
התקציב עלה בהרחבה והתקיים דיון בוועדת ההנהלה .ביצענו גם מספר תיקונים בתקציב לאחר ישיבת ההנהלה.
הצעת התקציב המונחת לפניכם היא הצעה מאוזנת ואחראית ,הרואה לנגד עיניה עשיה ציבורית ואחראית ,לקידום
הישוב ואיכות חיי התושבים.
אני מבקש מחברי האופוזיציה להתייחס להצעת התקציב ,לשאול שאלות ולקבל הבהרות.
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עו"ד הדס ויצמן :אנו חברי האופוזיציה ,לאחר שקיבלנו לידינו את חוברת התקציב  2016של מועצה מקומית גן יבנה
מתנגדים לתקציב מהטעמים הבאים:
 .1בס'  1.4מוגדר כי התקציב הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של המועצה ולתקציב  4תפקידים בין היתר לשמש
בסיס לבקרה הכספית של המועצה .בהקשר זה אין אנו יכולים לשמש נאמנה כחברי מועצה בהצבעה לתקציב
כמו שהוא מאחר ולא קיבלנו לידינו את הדוחות הכספיים הרבעוניים ,וזאת על אף שהובטח כי נקבלם (למעט דוח
של רבעון  .)2ודוק ,אין אנו יודעים על מה נשען התקציב .יתרה מזאת לא מוצג בתקציב תכנון מול ביצוע לגבי שנת
 , 2015ובעצם אין בידינו שום כלים על מנת לבקר את התקציב כלל .הצבעה לתקציב במצב זה הינה הצבעה שאינה
מבוססת על ניתוח מעמיק ,והיא תהא רק כחותמת גומי .לכך אנו מסרבים בכל תוקף.
 .2לפיכך אין אנו יודעים כיצד הסתיימה שנת  2015ולכן אין בידינו אפשרות לבחון האם תקציב  2016הוא תקציב
ריאלי ולכן לא נשתתף בהצבעה על התקציב.
דרור אהרון :אני מעמיד את התקציב להצבעה .מי בעד?
בעד – 6
הדס ויצמן יוצאת מן הישיבה.
אילן ביסמוט יוצאת מן הישיבה.
דרור אהרון :אני רוצה להבין .לישיבה מן המנין אתם חוזרים?
עו"ד הדס ויצמן :אנו נשתתף בישיבה מן המנין .בהצבעת התקציב לא השתתפנו.
עו"ד הדס ויצמן :הדס ויצמן חוזרת לדיון.
אילן ביסמוט :חוזר לדיון.
דרור אהרון :חברי האופוזיציה יצאו מן המליאה בעת ההצבעה על מנת לפגוע בניהול הישיבה ובאישור התקציב מתוך
מחשבה כי יציאתם מן הדיון תגרום להיעדר מנין חוקי בישיבה .אני מבקש את התייחסות היועצת המשפטית.
עו"ד יעל צוברי :מניין חוקי אמור להיות בפתיחת הישיבה ומשמעותו מרבית חברי המליאה ,דבר אשר התקיים
בישיבה זו .לאחר פתי חת הישיבה במניין חוקי ,גם אם עזבו חלק מחברי המועצה את הדיון ניתן לקיים את הישיבה
ולקבל החלטות בשליש מן החברים.
עו"ד אביחי עוגן מצטרף לדיון.
דרור אהרון :בנוסף לדברי היועצת המשפטית ,ולאור כך שחברי האופוזיציה יצאו מן הדיון מתוך מגמה להכשיל את
הדיון ,ולאחר שעו"ד אביחי עוגן הצטרף לישיבה ,אני מבקש לערוך הצבעה נוספת על מנת לאשרר את החלטתנו
הקודמת לאישור התקציב ,חברי האופוזיציה ,אם אתם רוצים לצאת שוב ,תצאו ,מי בעד אישור התקציב?
עו"ד הדס ויצמן :עוזבת שנית את החדר.
אילן ביסמוט :עוזב שנית את החדר.
בעד – 7
דרור אהרון :אני מברך על אישור התקציב הרגיל לשנת  2016בסך  102,100אלש"ח הכולל בתוכו  1300אלש"ח
הוצאות מותנות בהכנסות ותקן כוח אדם בסך  259.7משרות.
החלטה
מליאת מועצת גן יבנה מאשרת את הצעת התקציב לשנת  2016בסך  102,100אלש"ח
(הישיבה נעולה).
דרור אהרון

גדעון צרפתי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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