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סדר יום:
סעיף  – 1הודעות ראש המועצה
סעיף  – 2אישור המלצות וועדת הנהלה מס 10 .מיום 1.12.2019
סעיף  – 3אישור מינוי נציגי המועצה לתאגיד דירקטוריון מי יבנה
א.

עו"ד אילנית שומרון – נציגת ציבור ( דירקטוריונית חיצונית)

ב.

עו"ד הדס ויצמן – חברת המועצה ,נציגת המועצה

פרוטוקול
מר דרור אהרון :אחר צהרים טובים לכולם .סדר יום ישיבה מס 7 .מיום  .12.12.19לכולם
יש בתוך התיקים ,מענה לשאילתות שהגיש חבר האופוזיציה מר מוטי
יוסף .שאילתא ראשונה ,נסיעות ראש המועצה לחו"ל ועלות תקצובן.
נאמרו הרבה דברים על הנושא הזה ,אתם רוצים לקרוא את השאילתא?
תקרא אותן .לפי הנוהל צריך לקרוא אותה.
מר מוטי יוסף :אז ככה ,השאילתא היתה ב 13-בנובמבר ,הנדון שאילתא בדבר נסיעות
ראש המועצה לחו"ל ודברים שמסביבן .אז ככה ,השאלות שעלו על
הפרק ,מהו התקציב הכולל לתקופת מועצה לנסיעות לחו"ל ,החל מיום
הכהונה שלך ועד היום הזה ,וסכומי האשל שאושרו לך.
מר דרור אהרון :טוב ,במענה לשאילתא האמורה ,נערכה בדיקה בנושא ובה נמצא שראש
המועצה לא נסע על חשבון המועצה לחו"ל במשך  16השנים האחרונות,
מאז הבחרו לראשות ראש המועצה בשנת  .2003כולל נסיעות .באשר
לדמי האש"ל ,ראש המועצה קיבל דמי אש"ל פעם אחת בלבד ,בנסיעה
לקנדה ע"ס  1387שקלים ,מלבד נובמבר  2012וזאת בהתאם להנחיית
החשב הכללי ולמרות שבפועל הוא היה זכאי מתוקף תפקידו כראש
מועצה לסכום גבוה יותר .באשר לנסיעה למרוקו ,הרי שהיא נעשית
במסגרת ההשתלמות של ראש המועצה בתוכנית קולות .מובילים בשלטון
המקומי בשיתוף עם הסוכנות היהודית לא"י ,המועצה משלמת לימוד
של ההשתלמות הממומנת ע"י משרד הפנים ,ההסתדרות הציונית
ועמותת קולות שממנים ומשתתפים טיסה ,שרות וכלכלה .אציין שאין
בכוונתי לדרוש אש"ל בעבור נסיעה זו ,ואני אשא באופן פרטי בנושא
אש"ל.
גב' מירב אילוז :יש לך איזה תובנות לשתף מהנסיעות האלה?
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מר דרור אהרון :כמובן .אני אעשה ישיבה נפרדת לכל נסיעה כזו – הכל בסדר ,את תקבלי
הכל.
גב' מירב אילוז :לראות ,לדעת,
מר דרור אהרון :אתם תקבלו תובנות בישיבה הבאה.
עו"ד סביון יניב :הוא עוד לא נסע ,למה את כבר רוצה תובנות.
(מדברים יחד)
עו"ד סביון יניב :הנסיעה לקנדה שהיתה לפני כמה שנים?
גב' רוחמה קרן-עזר :את רוצה את השקף של הפירוט עכשיו?
גב' מירב אילוז :לא ,אני אשמח לדעת בשנתיים האחרונות,
מר דרור אהרון :אני אתן לכם את התובנות ,אני אעלה אותן על הכתב ואני אראה לכולם
בשמחה רבה ,כולל מצגת .התשובה לשאילתא ,אבל לפני זה קרנות
הרשות ,בבקשה.
מר מוטי יוסף :קרנות הרשות למעשה אנחנו מתעסקים בתב"רים ,תב"רים ,וכל מיני
דברים שבקרנות הרשות ,ואין לנו מושג כמה כסף שוכב שם ,לכן
השאיל תא מתייחסת לשאלות כמה כסף יש היום בקרנות הרשות ,ומה
מקור הכסף.
מר דרור אהרון :טוב ,תשובה לשאילתא ,ביום  7לנובמבר  2019סה"כ נכון להיום ,בקרנות
הרשות סך של  14.950מליון שקל ,מקורו של כסף זה בהיטלי השבחה
ופיתוח.
מר מוטי יוסף :כלומר ,אך ורק מהיטלי השבחה ופיתוח?
מר דרור אהרון :נכון.
גב' מירב אילוז :הכסף מנוהל בחברה להשקעות?
מר דרור אהרון :שניה ,לך יש שאלה אחת .כן ,כן .מנוהל בחשבון השקעות ובכל השקעה
בנפרד .קדימה .מוטי ,שאלה ל.23.4.2019-
מר מוטי ששון :הנושא הזה של גביית ארנונה על מצללות ,פרגולות ,אני רציתי להבין אם
איתה אפשרות לפלח ולדעת כמה כסף אנחנו גובים מדי שנה על הפרגולה,
כאן השאלה היתה מה ההכנסות השנתיות שמתקבלות כתוצאה מהגבייה
הזאת.
מר דרור אהרון :התשובה לשאילתא :לא ניתן להפריד את ההכנסות המתקבלות מארנונה
מההכנסות מכלל המגורים .או.קי .אנחנו עוברים לסדר היום ,הצעה שעל
סדר היום של מוטי .לפני כן אני מבקש להעביר לכם את המצב של
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הארנונה בגן יבנה של כל התושבים כולם ,ביחס לכל הישובים האחרים
סביבנו.
גב' מירב אילוז :למה זה לא מצורף בסדר היום?
מר דרור אהרון :אני מצרף את זה עכשיו,
גב' מירב אילוז :למה עכשיו?
מר דרור אהרון :כי הכנתי את זה עכשיו.
גב' מירב אילוז :היה צריך לעשות את זה לפני כן.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :קדימה מוטי ,יש התנגדות להצעה ,לכן אנחנו מעמידים את זה להצבעה
אם להוריד את זה מסדר היום.
גב' מירב אילוז :מה היתה ההצעה?
מר דרור אהרון :סליחה ,אני מסביר ,לכן אני אומר עוד פעם ,אתה תקרא את מה
שהגשת ,ואחרי כן אשיב.
מר מוטי יוסף :ההצעה למעשה שהובאה לפתחה של המועצה ,היא תולדה של עבודה
שאנחנו עשינו ,בין היתר זה קבלת חוות דעת משפטית מיעל ,כאשר
בחוות הדעת הראשונית שניתנה ע"י יעל בתאריך  ,12.8למעשה התביעה
על הפרגולה בגן יבנה ,היא תולדה של הגדרה של תולדה הסתומה בעיני,
של מבנה עזר במבנה מבנייה קשה .כאשר אנחנו מגדירים את זה כחלק
מהגדרה של שטח בניין המשמש למגורים .עכשיו ,בסעיף  3של אותה
חוות דעת מה 12.8-כתוב ככה :על פי פרשנות המועצה .כלומר ,אין פה
שום תיקוף משפטי ,אלא פרשנות שאתם קובעים אותה .כלומר ,אנחנו
קובעים אותה ,הנהלת המועצה מביאה את זה למליאה .עכשיו ,ברגע
שאנחנו עוסקים בפרשנות משפטית ,אז אני בא והקשיתי ושאלתי :אז
למה הפרשנות כשאנחנו מביאים לצורך העניין ,היא נסוגה אל מול
הפרשנות שאתם נותנים ,קיבלתי תשובה ,שהייתה למען האמת קצת
אחרת ממה שאני הפניתי .הרי הפניתי פה מה שנקרא מסמך משלים,
לקבל הבהרות מ .14.8-ששם הפניתי אל פסקי דין שמתייחסים לנושא
הפרשנות ,כאשר הדבר החשוב ביותר הוא ,שאם אנחנו מדברים על
מצללה ולהפך ,אני גם באתי ציינתי ואמרתי וגם סביון ,כמדומני ,אם אני
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זוכר נכון ,שיש שם הנאה וכו' ,ואנשים נהנים מזה ,עד כמה שאני זוכר,
תקן אותי אם אני טועה.

מר סביון יניב :מי שלא רוצה פרגולה יכול לפרק אותה.
מר מוטי יוסף :לא לא ,לא בעניין הזה.
מר דרור אהרון :זה לא שאנחנו מצביעים עכשיו מהותית .תסביר בבקשה למה להוריד את
זה מסדר היום .אתם התחלתם דיון מהותי ,ואני לא מעוניין .אני מבקש
תיצמד עכשיו לפרוטוקול ,תסביר למה.
מר מוטי יוסף :כאשר אנחנו מדברים בפרשנות ,אז אם אנחנו מדברים על פרשנות מהי
פרגולה ,הפרשנות צריכה להיות מה הביטוי הזה נתפש בעיני הציבור.
ברור לכולנו שיש לפרש את זה בפרשנות הרגילה ,ולא לתת לזה איזו
פרשנות שלא קיימת ,לא בדין תכנון ובנייה ,ולא בהגדרות ולא בשום
מקום אחר ,אלא זה הגדרות שנבנו ונעשו לצורך התאמת גביית הארנונה
בגן יבנה על פרגולות באמצעות המועצה .אולי בגלל שיש חור בתקציבים.
לכן הואיל והמועצה הצהירה או אתה הצהרת שבצו הארנונה  2020לא
ישתנה ,הואיל ואין לנו על כך שום הגדרה בצו הארנונה הנוכחי.
מר דרור אהרון :אתה נכנס למהות.
מר מוטי יוסף :שניה ,אבל זאת ההצעה.
מר דרור אהרון :לא ,אתה נכנס למהות .אתה צריך להסביר למה אתה מוריד את ההצעה
מסדר היום .אתה מבולבל ,אתה נכנס למהות .תבהיר לחברים ,סליחה
שניה ,אני מדבר אליו ,בבקשה .אני מסביר שוב ,אני מבקש להכנס
לפרוצדורה ,לא למהות.
מר מוטי יוסף :אני מסביר :חלק מההצעה זה הדבר הזה שאני בא ואומר .עובדתית אין
בצו הארנונה לא ב 2019-ולא ב 2020-הגדרה מהי פרגולה .כאשר אנחנו
מסתכלים ,לכל רשות יש לצורך העניין ,יש לה הגדרה מאד ברורה מהי
פרגולה ומה לא .לכן אני מבקש לבוא ולהגדיר בצו ארנונה  2020להגדיר
מהי פרגולה .אין סיווג לפרגולה .לבוא ולתת גם כן סיווג שיאפשר לנו גם
לדעת מה התאריך שנקבע לצורך העניין ,ואני סבור שיש מקום לבוא
ולקבוע תעריף הרבה יותר נמוך מזה שנקבע .כי תשמע ,מה אני אגיד לך,
פונים אלי אנשים ואומרים :לא יכול להיות שאנחנו נצטרך לשלם הרבה
יותר על פרגולה כאילו זה היה איזה חדר שנה .אנחנו לא אוכלים ,לא
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שותים ,לא נהנים מזה ,זה נמצא בחוץ .אנשים שפנו אלי קיבלו מה
שנקרא...
מר דרור אהרון :שוב ,אתה הופך את זה לפופוליזם .אמרו לי ,אמרו לך ,בוא תתמקד
בבקשה למה ,אתה עוד פעם עושה את זה.
מר מוטי יוסף :חבל ,יכולתי כבר לסיים.
מר דרור אהרון :אני מבקש ממך ,לא אתה מנהל את הישיבה ,אני מנהל את הישיבה.
סליחה ,אנא ממך ,תסביר מדוע.
מר מוטי יוסף :הסברתי .עד עכשיו כל מה שאמרתי הוא ההסבר ,ואם אתה לא מבין ,אני
מצטער ,אני אחזור על זה שוב פעם .הפרשנות השגויה שנותנת המועצה
למונח הזה,
מר דרור אהרון :לדעתך.
גב' רוחמה עזר :לטעמך.
מר מוטי יוסף :לדעתי ,אתם אומרים ,לדעתי ,הפרשנות שניתנת ע"י המועצה היא שגויה
בעיני ,מכיוון שזה לא יעלה על הדעת שהמועצה תגבה על פרגולה ,אני
חוזר :לא יעלה על הדעת שהמועצה תגבה על פרגולה ,משל היתה חדר
שינה .גם ככה נטל המסים פה הוא לא מבוטל .הצגת פה טבלה,
מר דרור אהרון :סליחה,
מר מוטי יוסף :תן לי לסיים .תן לי להציע את ההצעה .תן לי לסיים את ההצעה שלי.
אפשר? לכן אני מבקש שבצו הארנונה הנוכחי של  2020יוצאו הסיווגים
הנכונים .אני לא בא ואומר שיש לבטל או לא לבנות פרגולה .נהפוך הוא,
יש מקום ראוי שתגבה ארנונה .אבל יחד עם זאת לא להגדיר אותה כשוות
ערך לבניין מגורים עיקרי .אפשר מחסן ,אפשר למצוא סיווג אחר לתעריף.
אני מבקש מחברי המועצה להצביע בעד ההצעה.
גב' מירב אילוז :אני רוצה להוסיף להמלצה שביתר הישובים שציינת כן יש בצו הארנונה
שלהם.
מר דרור אהרון :או.קי .אני אסביר .אני ממליץ להוריד את ההצעה מסדר היום בגלל
הסיבות הבאות :ההצעה לסדר היום של החבר יוסף ,מתייתרת שכן
מועצת גן יבנה הצביעה להצעת צו הארנונה  2020והוא אושר ואף פורסם.
הצעתו עומדת בניגוד לחוק .כזכור ,מתוך רצון להכיר את תושבי גן יבנה,
הנהלת המועצה הצביעה בעד ההחלטה לא להעלות את הארנונה בשנת
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 2020וזאת למרות הקיצוץ הגדול שבצעה המדינה בתקציב המועצה.
בקשתו של מר יוסף לטעמנו ,היא פופוליסטית ,מטעה את הציבור ונגועה
בחוסר תום לב ,שכן ידוע לו שאותו תעריף הגבייה בסעיף הארנונה על
מצללות תוביל בהכרה לעלייה כללית בחיובי ארנונה לכלל הישוב .זה
משחק סכום אפס .אין מה לעשות .לאור כל האמור לעיל ,דקה ,אני לא
הפרעתי ,לאור כל האמור לעיל ,אנחנו מורידים את הצעתו של מר יוסף
מסדר היום .אנחנו גאים בכך שצו הארנונה של גן יבנה הוא הנמוך ביותר
בהשוואה לערים רבות ולמועצות המקומיות בכל נפת רחובות והסביבה.
למעשה כפי שתראו גם בטבלה ,גן יבנה גובה את תעריף הארנונה הנמוך
ביותר שעומד על  38.47למ"ר לעומת קריית עקרון עם  ,42.28אפילו בני
עייש נמצאת מעלינו ,מזכרת בתיה עם  ,51נס ציונה עם  ,45יבנה עם ,46
גדרה עם  41.6ומועצה מקבילה אלינו ,באר יעקב עם  40.66אשדוד עם ,42
חבל יבנה עם  ,47וכו' .גן יבנה עם הישוב הקהילתי מוביל ואיכותי ,אנחנו
מתמודדים עם הגזירות של המדינה בכוחות עצמנו ,משתדלים להתבסס
כמה שפחות על הארנונה מתושבים .יחד עם זאת אנחנו מקבלים גם
מקורות הכנסה ,אבל זה לא מספק .אני חושב ,אני חושב שהתוצאה של
הדיון היום היא בעצם ההבהרה הכי ברורה שמועצת גן יבנה גובה את
הארנונה הנמוכה ביותר באזור ,ומתנהלת בצורה אחראית וטובה .לפיכך
ולאור האמור לעיל אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום .בבקשה
חיים.
מר חיים שוחמי :זה שאתה אומר שאנחנו גובים הכי פחות ,זה מאה אחוז .אבל בהתחשב
בעובדה שלמשל ,בגדרה ,הסירו ,ולא בהכרח הצעת הממשלה ,להסיר
את...אז תשנה אותו,
מר דרור אהרון :לא ,יש צו ארנונה שונה לכל רשות ורשות .אני עונה לך .בבקשה חיים.
מר חיים שוחמי :תן לי לסיים .לצורך העניין גם שם היה צו ארנונה ,וגם שם שונה העניין
של הפרגולה .גם במדינה כולה הוחלט ,אולי אתה צריך לקרוא את
הדברים,
מר דרור אהרון :אני אסביר לך ,צו הארנונה של גדרה שונה לחלוטין מאשר שלנו .היות
וגדרה הבינה שהיא גובה בצורה לא נכונה ,יש לה בעיה בגבייה...
רוחמה עזר:
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מר מוטי יוסף :אם לא טוב לך את יכולה לצאת.
מר דרור אהרון :ככה לא מדברים פה ,סליחה ,תתנהג כמו שצריך .אני רוצה שתתנצל
עכשיו .סליחה ,ככה לא מדברים פה.
מר מוטי יוסף :להתנצל על מה? תגיד לי על מה.
ירדנה אוקמן :זה לא מה שהיה פה פעם שעברה...
מר דרור אהרון :עוד פעם אתה עושה את זה?
מר חיים שוחמי :סליחה ,אני דיברתי .אני אומר פשוט שהממוצע שאנחנו כן מחייבים על
פרגולות הוא עובר אותם .עכשיו אתה יכול להגיד לי שאנחנו לא עוברים.
מר דרור אהרון :לא ,ממש לא .אלון בבקשה.
מר אלון מדהלה :אני רוצה להבהיר .הנתונים האלה הרי נלקחו מהדוחות המבוקרים של
משרד הפנים .הם מטר רבוע משוקלל ,שכללו גם את הפרגולות וגם את
שאר הדברים ,חד משמעית שבגן יבנה הכי נמוך באזור גם אם תורידו
פרגולות ,תכניסו פרגולות ,כשבגן יבנה השווינו מלפפונים במלפפונים .תנו
לי להסביר .זה מטר רבוע משוקלל ,כולל פרגולות ,כולל כל השכונות בכל
האזורים .זה מ"ר משוקלל וזה התעריף הכי נמוך בכל האזור .לא יעזור,
איך שלא תהפכו את זה,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :סליחה ,אני לא מוכן ,לא מתווכחים עכשיו .מי בעד להוריד את ההצעה
מסדר היום?
מר אלון מדהלה :תבינו ,זה מ"ר משוקלל.
מר דרור אהרון :רגע ,יעל רוצה להגיד .בבקשה .מוטי סליחה ,בבקשה יעל.
גב' יעל צוברי :ההצעה שלך היא גם לגבי הצו של  .2020לפי סעיף  276לפקודת העיריות
שמופעל עלינו מכוח סעיף  34לפקודת המועצות ,יש לאשר את הצו של
 2020עד ל ,1.7.2019כשגם בקשות השרים הן עד ה .15-בצו של 2020
המועצה כבר אישרה.
גב' מירב אילוז :בסדר ,אז תעשו תיקון ל.2021-
מר דרור אהרון :אני אמרתי את שלי .עכשיו מצביעים .סליחה ,מוטי ,יש התנהלות ,זה לא
מתנהל בצורה הזאת .אמרת את שלך ,אני אסביר עוד פעם .יש התנהלות.
אתה ביקשת להיצמד לחוק ,אתה אמרת פה להיצמד לחוק.
מר מוטי יוסף :אז לכן אני רוצה לשאול שאלה,
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מר דרור אהרון :נתת לכולם פה לפי החוק,
גב' רוחמה קרן עזר :זה לא הדיון פה היום בסדר היום.
מר מוטי יוסף :זה היה מאושר לסדר דיון ,היה דיון על זה.
(מדברים יחד)
גב' רוחמה קרן עזר :את מעלה הצעה לסדר היום ,אנחנו צריכים להחליט אם היא עולה.
אם היא תעלה ,יהיה דיון ,תרימו אצבעות.
גב' יעל צוברי :תעלו את זה להצבעה.
מר דרור אהרון :תודה רבה יעל ,מי נגד –
מר מוטי יוסף :אני מבקש לדעת ואני רוצה להפנות שאלה בסוגיה הזאת ,ושהיא תענה,
מתוקף היועצת המשפטית של המועצה ואני מבקש לשאול שאלה בהמשך
לדברים שהיא אמרה.
מר דרור אהרון :או.קי .זה מותר.
מר מוטי יוסף :או.קי .זה מותר .תודה רבה .אם היית מאפשר לי ,היינו חוסכים את כל
הזמן הזה .ככה ,יעל ,אני שואל שאלה מאד פשוטה .לא בסמכות המועצה
גם לאחר אישור ,נניח במה שאת אומרת ,ואני שם את ידי ואת צודקת.
בסמכות שיש למועצה ,אין אפשרות לשנות את צו הארנונה גם אם הוא
אושר ב 2020-בשום צורה ואופן?
גב' יעל צוברי :את הצו של  2020כבר לא ניתן יהיה לאשר ,כי זה כפוף ל-
מר מוטי יוסף :ואת עומדת מאחורי הדברים.
גב' יעל צוברי :ל 2020-אנחנו מדברים פה בעצם בקביעה של תת סיווג עם תעריף מופחת
שמחייב גם את אישור השרים.
מר מוטי יוסף :את עומדת מאחורי הקביעה המשפטית שלך שלא ניתן לשנות את הצו
לשנת  2020בשום צורה,
גב' יעל צוברי :הנוכחי,
מר מוטי יוסף :הנוכחי בשום צורה ואופן.
גב' יעל צוברי :מבחינה משפטית.
מר מוטי יוסף :לא מבחינה משפטית .אני מדבר במסגרת הסמכות של המועצה.
גב' יעל צוברי :מבחינת הנהלים של משרד הפנים לא.
מר מוטי יוסף :אני לא קיבלתי תשובה.
מר דרור אהרון :קיבלת תשובה.
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מר מוטי יוסף :לא קיבלתי תשובה .את עומדת מאחורי הקביעה המשפטית שלך ,שלא
ניתן לשנות את צו הארנונה  .2020אני מנסה להבין.
(מדברים יחד)
דרור אהרון :אתה מנסה להלך עליה אימים? אתה מאיים עליה?
מר מוטי יוסף :את עומדת מאחוריה כן או לא ,מה יש פה לפחד .איך הגעת לזה.
גב' רוחמה עזר :תשאל אותה אם היא מתכוונת למה שהיא אומרת .היא יועצת משפטית,
וכשהיא אומרת ,זה לא מספיק,
מר מוטי יוסף :לכי תמכרי אזעקות...
גב' רוחמה קרן עזר :סליחה? מה אתה אומר ,דרור ,תעצור את זה בבקשה ,עדיף שנהיה
בשקט.
מר מוטי יוסף :נכון ,וגם את לא תדברי כמו שאת מדברת ,חוצפנית
מר דרור אהרון :מוטי ,תירגע ,תירגע ,מוטי ,תשתה מים קרים ותירגע .אתה לא תגיד לה
שתלך למכור אזעקות ,כל מקצוע מכבד את בעליו ,גם נהג משאית וגם
מנקה רחובות .כל מקצוע מכבד את עצמו ואתה לא תפגע באנשים
במקצוע שלהם .היא לא תענה לך.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אני מעלה את זה להצבעה להוריד את ההצעה של מוטי יוסף מסדר היום.
מר מוטי יוסף :היא לא נותנת לי תשובה משפטית.
מר דרור אהרון :שמונה ,להוריד את ההצעה מסדר היום .אחד נמנע .מי נגד?
מר מוטי יוסף :ייאמר לזכותו של סביון,
מר סביון יניב :היא אמרה לך במילים רבות איך היינו צריכים לאשר את הצו עד הראשון
ביולי ,והשרים צריכים לתת את תשובתם עד ה .15-שאלת אותה ,בסדר,
או.קי .אבל לצורך העניין עבר המועד? כן? את עומדת מאחורי דבריך?
כן? הלאה.
מר דרור אהרון :הלאה .מי בעד ההצעה של מוטי ,שירים את היד .שלושה .או.קי .חברים,
תודה רבה.
אישור המלצות וועדת הנהלה מס 10 .מיום 1.12.2019
מר דרור אהרון :אישור המלצות ההנהלה מס 10 .מיום  .1.12.2019חברים ,אישור
המלצות וועדת הנהלה.
מר מוטי יוסף :את חסרת דעה.
"חבר" תמלול והקלטה10

א.ה12.12.201911/

13145

מר דרור אהרון :חברים ,אתם רוצים להמשיך ,או שאני אפזר את הדיון.

מי בעד

פרוטוקול וועדת הנהלה מיום  .1.12.2019אתם לא רוצים לדון? אין בעיה.
מי בעד פרוטוקול ההנהלה מס ?10 .תפסיקו ,תעצרו ,אני אסגור את
הדיון.
גב' ירדנה אוקמן :אני חסרת דעה ואני מוכרת אסלות וכיורים ויש לי שלושה תארים.
מר מוטי יוסף :אתה מדבר על פגיעה באנשים? אתה לא מתבייש?
מר דרור אהרון :אני חייב לציין ,אתה צריך להתבייש ,לא אני קיללתי בבית משפט את
התובע
מר מוטי יוסף :יו"ר וועדת פלילים בלשכת עורכי הדין בישראל ,באיזה מהם אדון ,תחיה
עם זה אדון דגה.
(צועקים יחד)
מר דרור אהרון :לא אני הורשעתי בבית משפט שלום...בוא אני אצלם אותך.
מר מוטי יוסף :אני גם אצלם אותך ,אתה רוצה?
מר סביון יניב :לא אני הורשעתי בבית משפט השלום ,לא אני הורשעתי בבית משפט
מחוזי ולא אני הורשעתי בעליון בעבירה של העלבת עובד ציבור,
מר מוטי יוסף :אתה צריך להתבייש ,אתה פוגע באנשים.
מר סביון יניב :אתה פוגע באנשים ,אתה לא מבין מה אתה עושה ,אתה פוגע באנשים,
מר מוטי יוסף :אני לא פוגע באף אחד.
מר סביון יניב :אתה פוגע במקצוע שלה,
(מדברים יחד)
מר מוטי יוסף :תקשיב ,אתה רשע אני גם רוצה להוריד קצת את הגובה ,אתה לא חושב
שאתה......אתה יכול רק להתבייש.
מר חיים שוחמי :מוטי ,אתה לא חושב שאתה עולב בו עכשיו?
גב' מירב אילוז :לא ,הוא לא חושב,
מר מוטי יוסף :על מה ,על הפעם הקודמת? קראת לי רשע בפעם הקודמת,
מר סביון יניב :אתה קראת לי עלוב,
רוחמה עזר :ולי הוא קרא מוכרת אזעקות..
מר מוטי יוסף :אני לא קראתי לך עלוב ,רשע ,בוא בוא ,כל דיון אותו דבר,
(מדברים יחד)
חיים שוחמי :אולי בשיחות ביניכם תעשו ,אבל דרור ,אתה חייב לנהל פה את הדיון.
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מר דרור אהרון :עם כל הכבוד אני מסכים איתך ,אבל לא יכול להיות שיעלוב החברי
מועצה יהיה ,שם המשפחה הקודם שלי זה דגה אז כל פעם הוא מעלה
אותו ,חיים ,הציבור בחר בעבריין מורשע בפלילים לשבת במועצה .הם
יודעים את זה ,הם אומרים את זה ,ובהתנהגותו פה הוא ממשיך עם
אותה התנהגות שהוא נוהג ,עם אותה התנהגות הוא עולב בחברי מועצה,
הוא מאיים לתבוע את חברי המועצה כל פעם מחדש ,הוא תבע אותי שתי
תביעות והפסיד בהן,
מר מוטי יוסף :הנה עוד פעם ,בוא נחליט שאם אתה שוגה בלשונך ,אני לא מפחד ממך,
מר דרור אהרון :אני לא שוגה בלשוני .למה ,אמרתי משהו לא נכון? אתה לא הורשעת
בבית משפט מחוזי ,שלום והעליון? אתה התנהגת בבית משפט כמו שאתה
מתנהג פה.
גב' מירב אילוז :זה לא רלוונטי .מישהו יודע מה אני רוצה? לא הבנתי למה זה נראה לך
הגיוני?
(צועקים יחד)
גב' ירדנה אוקמן :אני רק רוצה להגיד לכם שאין פה צדדים .אנחנו כולנו לטובת הישוב,
........מצד שני ,אף אחד לא יפגע בשם הטוב שלי וגם לא אתה .אם אתה
אומר קומבינות על המועצה ,כאילו אתה מדבר גם עלי ,אז למרות זאת,
הישוב הוא של כולנו והישיבה הזאת היא של כולנו ,והייתי רוצה שננמיך
את הטונים ,כי השולחן הזה צריך להוות דוגמא גם לילדים פה בישוב
הזה ,אז אני מבקשת :תנמיכו את הטונים .בואו נדבר בואו נסגור את כל
מה שצריך לסגור ,תודה ,דרור.
מר דרור אהרון :אישור המלצות וועדת הנהלה מיום  ,1.12.2019הערות בבקשה .די .די.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אישור המלצות וועדת הנהלה

מיום  .1.12.2019בבקשה .הערות

לפרוטוקול .קודם הודעות ראש המועצה?
הודעות ראש המועצה
מר דרור אהרון :חברי למועצה ,תושבים יקרים ,החורף סוף כל סוף הגיע ועמו גשמי
הברכה ,אמנם הגיע באחור ,אך ללא ספק הגיע בעוצמה רבה .המועצה
נערכה חודשים רבים מראש לגשמים ,ופתיחת תעלות באמצעות
טרקטורים ,בצד הכבישים והדרכים הראשיות ,פינוי פסולת מהנחלים
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באזור והכנת צוותי התערבות לסיוע לתושבים בציוד בגשם ועוד ועוד.
לצערנו ,ולצער ישובים נוספים במישור החוף והשפלה כמו רחובות,
אשקלון ,אשדוד ,יבנה ועוד ועוד ,מדובר היה בשבר וכמויות גשמים
חריגות

בטווח זמן קצר מאד ,דבר שיצר עומס בלתי אפשרי על

הקולטנים ועל הנקזים.
אצטט מהכתבות שפורסמו ב= :9.12.2019שטח ענן מעל אשדוד והסביבה
מדובר בכמות חריגה של גשם שירדה בזמן מאד קצר ,מאז אתמול
בצהרים ירדו כ 80-מ"מ גשם לא כולל את הפעימה האחרונה .השרות
המטאורולוגי הוציא אזהרה בפני הצפות באזורנו התקפה עד שעות הערב.
ראיתי שיש כל מיני אנשים שלא יודעים מהו שבר ענן ,וכאלה שנאלצו
להלחם בגשמים העזים עבור תושבי המועצה בפריסת מטריה ענקית של
מילים ופוסטים מלגלגים מעל כל הישוב ,בזמן שעובדי המועצה ,להם
אנחנו מודים בחום ,יצאו לשטח בקור ובגשם ,בכדי להביא פתרונות.
אז אסביר מעט :שבר ענן הוא כאילו מטח גשם חזק הניתח בחוזקה
בסופת גשמים עזה .שבר ענן כולל במרבית המקרים ,גם סופות ברקים
ורעמים ,ממטרים עזים ולעתים קרובות גם שטפונות וברד.
אוסיף ואסביר שכל תכנון של הניקוז בכל הארץ ובעולם מתבסס בהתאם
לממוצעי גשם שנמדדו באותו אזור ,באותו ישוב ולכן כאשר יש שבר ענן,
כאשר במהלכו במכה אחת יורדים משקעים רבים ,הנקזים לא עומדים
בישוב ובכלל בישראל .אני רוצה להודות לעובדי המועצה שעבדו קשה כדי
להכין את המועצה בצורה מיטבית ,יצאו במהלך הסערה לסייע לתושבים
במצוקה .לפתוח קולטנים ולשמור עליהם פתוחים כל העת ,למרות משג
האוויר העז .מעריכים אתכם מאד ,מודים למנכ"ל על הניהול של כל
הסאגה הזאת שהיתה מאד מאד לא פשוטה גם בלילה וגם ביום.
בנוסף

על קצה המזלג מהעשייה האחרונה ברחבי הישוב :אנחנו

ממשיכים בסלילת חניה החדשה במרכזו של רח' הרצל ,בסמוך לתחנת
כיבוי אש ,שזה ייתן פתרון לכל המרכזון ,ממשיכים בסלילת הדרך
החדשה על כביש מנחם בגין ,שימתן את מהירות הנסיעה ,ותאפשר
כניסה לעבודות בהתאמה ,שלא דרך כבישי הישוב הפנימיים .תוך כדי
אנחנו נשפר ניקוזים ונשנה את כביש מנחם בגין .אנו פועלים להכין חניה
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מאחורי הקנטרי שתשמש את תושבי א.צ .גרינברג ותקל על העומס
ברחוב וגם לבאי הקנטרי ולבאים בשערי ביה"ס נעמי שמר .מעריכים
שהסלילה תסתיים תוך כדי חודשיים – חודש וחצי .לאחר סיור ראשון
לפארק החדש שאנחנו בונים העברנו לא מעט ריג'קטים לקבלנים ,כולל
פערי בטיחות שמצאנו ,הוספת חנות בסמוך לפארק ,בטיפול מספר
נושאים חשובים שעל הפרק .לאחר התייחסות לכל ההערות ,אנחנו נבחן
את קבלת הפארק אלינו.

גב' מירב אילוז :מתי יסתיים הפארק?
מר דרור אהרון :אנחנו לא יכולים להגיד ,כי יש שם ליקויי בטיחות שאנחנו לא יכולים
לקבל אותו ועד שלא יתוקנו אנחנו לא נסכים לקבל אותו.
גב' מירב אילוז :ליקויי הבטיחות האלו לא יכולים להפתר תוך כדי ההעברה?
מר דרור אהרון :לא ,אני לא יכול לקבל או אסכים לקבל אותו ,ואם נקבל אותו ,תהיה לנו
אחריות .מחלקת תרבות ואירועים ביחידה לתרבות תורנית ,הספורט
והנוער וכלל העוסקים במלאכה ,הכינו עבור תושבי גן יבנה פעילויות
רבות של קטעי הפנאי בחג החנוכה .במסגרת פסטיבל מאירים בגן יבנה
 ,5איפה הילד – אייל קיציס ,ג'ז בספריה  ,מופע לקטנטנים ועוד מוזמנים
להגיע ולקחת חלק .אני רוצה באמת להודות על אירוע שהיה אתמול,
באמת היחידה עשתה שם אירוע שקיבלתי רשמים מאד מאד טובים
יישר כוח .ציינו עשור לתוכנית זיקה בגן יבנה בישוב הקהילתי .כמו כן
היו אתמול פעילויות התנדבותיות בקהילה ,שהם היו חשובים ביותר לנו.
יש לנו המון מתנדבים בישוב ,שכל אחד נוגע בתחום מסוים ,ומודים
לכולם ,להילה ,לירדנה יו"ר זיקה ,על כל העשייה הזו .ציינו את חג
האסיף במגוון פעילויות ,כולל במתנ"ס ,כולל נסיעה של יהדות עולי
אתיופיה לירושלים .יצאנו במיזם של תערוכת אמנים בלובי של בניין
המועצה ,והעבודות יוצגו על הקירות .קיימנו פסטיבל חמישי של מחולות
שזכה להצלחה כבירה וגדולה ארחנו  17להקות מכל רחבי הארץ ,וכמובן
שזה היה מיוחד ,כי היו שם גם נכים וגם אנשים רגילים שרקדו ביחד ,וזה
היה מאד מיוחד  .שמחנו לארח בקנטרי את תושבי גן יבנה בני הגיל
השלישי ,ביום שכולו פעילות ספורט ,ואורח חיים בריא .השנה הוחלט
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שמחלקת הספורט בשם מתנ"ס גן יבנה תקיים את האירוע במסגרת
חודש הקשיש ושמירה על אורח חיים בריא.
בקרוב נצא לדרך עם פרויקט נוסף ,יחד עם חברת המועצה הדס וייצמן,
הוקמו סדנאות לנשים תושבות גן יבנה בתחום התעסוקה,
גב' מירב אילוז :נו ,מתי זה יקרה ,דובר על זה כבר לפני שנה כמעט.
מר דרור אהרון :הלאה .אני רוצה להודות לחברי הנהלת המועצה ,על לקיחת האחריות על
התושבים ,למען להשקיע לישוב ,אני פונה גם לכל מי שמרשה לעצמו
לשבת על הגדר מן הצד ולכתוב ערימות של מילים ......,מתקפות
מתוזמנות על כל מה שקורה בישוב ,להפסיק עם זה .זה לא בריא ,בסוף
יכול גם להביא לדברים לא נחמדים ,אז אנא מכם התאפקו .אני רוצה
להגיד תודה רבה מקרב לב לעובדי המועצה ,למנכ"ל ,לכל הצוות שעבדו,
עמלו ועשו,
(מדברים יחד)
מר מוטי יוסף :ברגע שעולה פה סוגיה שמתייחסת לעניין שבר ענן וכיו"ב ,עזוב ,זה סתם
קוריוז ,אבל אני בא ושואל ,איך יכול להיות שמדי שנה למרות שכבר
באוקטובר העלית פוסט שבא ואומר כך וכך על רשות הניקוז וכיו"ב ,כל
שנה מדי שנה ,ואין קשר לשבר ענן,
מר דרור אהרון :זה קרה גם באשדוד,
מר מוטי יוסף :אבל אנחנו לא גרים באשדוד .אנחנו גרים בגן יבנה.
מר דרור אהרון :טוב ,אישור המלצות הנהלה מיום
מר מוטי יוסף :איך אתה מסביר את זה.
גב' מירב אילוז :דרור ,מה אתם עושים לשיפור התשתיות .אני אומרת ,זה מתאים
למדינת עולם שלישי ,אני מבקשת תשובות עכשיו.
אישור המלצות וועדת הנהלה מס 10 .מיום 1.12.2019
מר דרור אהרון :אישור המלצות וועדת הנהלה מיום  .1.12.2019יש לכם עוד מה להעיר?
אם לא ,נלך להצבעה .קדימה.
גב' מירב אילוז :כן .יש לנו הרבה מה להעיר .אני רוצה לתת לי לדבר?
מר דרור אהרון :לא ,אישור המלצות וועדת הנהלה מס 10 .מיום .12.;1
גב' מירב אילוז :לא ,אני רוצה להגיד לגבי שאלה פשוטה,
מר דרור אהרון :תעשי את זה במסגרת שאילתא.
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גב' מירב אילוז :לא ,אני רוצה לקבל תשובה עכשיו.
מר דרור אהרון :את לא תקבלי תשובה עכשיו.
גב' מירב אילוז :אני רוצה לשאול ולהבין מדוע,
מר דרור אהרון :תעלי את זה במסגרת שאילתא ,כי יש נוהל מאד ברור.
גב' מירב אילוז :למה צריך שוב לחכות לשבר הענן הבא,
מר דרור אהרון :תגישי תביעה למועצה .אישור המלצות וועדת הנהלה ,קדימה .קדימה.
חבל על הזמן .קדימה .הערות.
גב' מירב אילוז :אני רוצה לדבר על העניין של וועדת תמיכות .אני ראיתי פה שיש קיצוץ
ממש משמעותי בכל מה שקשור לתנועות הנוער ,תנועות הנוער גם בחוויה
האישית שלי כנערה ,זה תנועות שמצילות חיים של ילדים ומחנכות את
הדור הבא שלנו .דור העתיד שלנו .יש פה קיצוץ משמעותי ביותר של
כמעט קרוב ל 50-אחוז .שזה מכת מוות לכל התנועות האלה .עכשיו ,אני
יודעת שהם נורא נורא מעורבים בישוב ובכל מה שקשור לתרבות
ולקהילתיות .אני חושבת שזה לא נכון כרגע לקצץ להם ,לנסות לקצץ את
זה מדברים אחרים ,זה לא הולך בהלימה ,בישיבת המליאה האחרונה
העליתם שכר מצד אחד ,בדיוק באותו אישור קיצוץ ,ומצד שני ,אתם
מקצצים בתנועות הנוער .זה מאד משמעותי ומאד מהותי .אני מבקשת
שבעניין של וועדת תמיכות ,במיוחד בתנועות הנוער ,לא לקצץ את
הקיצוצים האלה ,ובכלל ,אולי אפילו להעלות.
מר דרור אהרון :טוב .אני אענה לזה בצורה מאד ברורה ושקופה .ראשית ,העלינו שכר
למהנדס על פי חוק ,רגע ,דקה ,או שאני אענה או שאני אשתוק .על פי חוק
העלינו את השכר למהנדס .כרגע למעשה כל עובדי המועצה ,ללא יוצא מן
הכלל ,מקוצצים .כלומר ,שעות נוספות לא מתקיימות ,שעות כוננות –
קיצוץ כמעט של  10אחוז משעות הכוננות ,עובדים שפורשים לפנסיה,
אנחנו לא מקבלים מקומם עובדים אחרים 2.5 .אחוז משכר בכירים
ונבחרים הולכים לקצץ ,כל הנבחרים ,כולל אותי ,כולל סביון ,כולל את
כולנו ,הולכים ומקצצים ב 2.5-אחוז .כרגע אנחנו למעשה ,מה שנעשה כל
שנה ,נתנו מהמותנה לטובת תנועות הנוער .כרגע כל מה שהיה בתקציב
העברנו לתנועות הנוער .אי אפשר להפעיל מותנה אם אין כסף ,לאור
הקיצוץ האחרון של המדינה ,למעשה אי אפשר להפעיל את המותנה.
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אנחנו לא יכולים להעביר כסף שאין לנו ,אם נעביר כסף זה כסף שאין לנו,
אז המועצה תהיה בגרעון יחסית גדול .דקה ,לא סיימתי ,עכשיו ,אני
אומר עוד פעם ,היות והקיצוץ שהושת עלינו הוא משמעותי ,כרגע
המועצה נמצאת במלחמה יום יומית ,לגמור את השנה מאוזן .אנחנו כבר
 15שנה מאוזנים ,כל שנה קיבלנו פרס ניהול תקין .השנה אנחנו נגמור
בגרעון ,אני עדיין לא יודע באיזה סדר גודל ,אבל עדיין אני בונה את
הגרעון שיהיה לא גדול .המועצה כרגע ,ואני אומר את זה ,לא הטילה גם
– אני אהיה יותר זהיר בדברי ,לא הטילה גזירות נוספות על עובדים .כמו
לדוגמא תקציב מנגנון העובדים קוצץ כמעט ב 5-אחוז ,ז"א להביא
לפיטורים .אנחנו לא חושבים שזה נכון וראוי .אבל כן קיצצנו בהוצאות
של קניות .אני נתתי הוראה לעבור ,כבר לא עובדים עם חד פעמי יותר,
אין כלים חד פעמיים במועצה ,אני החלטתי שהחל מהישיבה הקרובה,
לא קונים חד פעמי .מסיימים את החד פעמי האחרון שיש ,ועוברים
לצלחות רגילות שישטפו כלים .דקה ,לא סיימתי.
מר חיים שוחמי :דרור ,רק בדבר אחד אני אתייחס לזה .אני רוצה שתסביר את זה .אני
מסתכל על התמיכה בסך  ,20.190לא משנה כמה מהם ,אנחנו מדברים פה
על משהו כמו  1600שקל לחודש לטובת תנועת הצופים .אנחנו מדברים על
תנועה שמחזיקה ,אני בטוח שאותו מצב זה גם בבני עקיבא ,וגם בנוער
הלאומי .אני לא נכנס לזה ,אבל אני אומר ,צריך לחשוב איך החברה
האלה ,
מר דרור אהרון :חיים השנה הזו יש לנו בעיה .אני עוד לא יודע מה הולך להיות בשנה
הבאה  .כרגע אנחנו ממתינים לראות מה הנזקים שיהיו לנו ממשרד
הפנים ,בתקופה הקרובה .תאמין לי ,כשהיה לנו כסף שפכנו על תנועות
הנוער ונתנו.
גב' ירדנה אוקמן :הצופים קיבלו הכי הרבה כסף.
מר דרור אהרון :עזבי ,זה לא משנה מי קיבל כמה .זאת לא הנקודה .כרגע אי אפשר לתת
את המותנה .אלון ,אתה רוצה להוסיף על זה?
מר מוטי יוסף :מה זה המותנה הזה?
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מר אלון מדהלה :אני אגיד מה זה מותנה .כשביקשנו בקשה להעלאת הארנונה ,משרד
הפנים לא אישר .וכשהוא לא אישר את ההעלאה ,שניה ,תנו לי להסביר,
ההעלאה הזו בארנונה היתה מממנת גם את הפעילות של תנועות הנוער,
מר מוטי יוסף :אבל הוא לא אישר .ואמרתם שאתם הגשתם את הבקשה .ולא אישר.
כאילו יצאתי מבולבל ,אנחנו פנינו ואז לא אישרו  5אחוזים,
מר דרור אהרון :לא ,אתה לא יורד לסוף דעתנו .אני אסביר לך את זה עוד פעם .יצא
המרצע ,לא יצא המרצע ,בוא ,כשאנחנו באנו ואמרנו שנכון יהיה לגבות
השנה במקום  2.5מליון שקל שגבינו מבסיס חצור ,והבאנו את הכסף
הזה ,התברר שההוצאה הרבה יותר גבוהה .ההוצאה שלנו .משרד הפנים,
לדוגמא ,בא באמצע השנה והחליט עכשיו לקחת לנו כסף ולהעביר
למועצה הדתית ,בלי –  out of the blueעכשיו אנחנו הולכים לבג"ץ
נגדם .על כמה?
מר אלון מדהלה :חצי מיליון שקל.
מר דרור אהרון :חצי מליון שקל ,לקח משרד הפנים עכשיו מתוך תקציב המועצה,
מר אלון מדהלה:

באמצע השנה.

מר דרור אהרון :סתם באמצע השנה ,שם את הכסף עלינו ,הוציא אותו והעביר את הכסף
למועצה הדתית .ז"א שאם לא היו לוקחים את החצי מליון שקל ,היינו
יכולים לתת את המותנה .היינו במצב טוב .אמה מה ,היינו בטוחים
שהכול בסדר .והשאר יכסה .וזה בעצם היה הרציונל .אבל בעצם משרד
הפנים בא ,ועכשיו הוריד לנו חצי מליון שקל מתוך התקציב .אנחנו
הולכים לבג"ץ על זה ,למועצה הדתית ,עכשיו בימים האחרונים .הלאה.
לכן ,זה העניין.
מר סביון יניב :אני אוסיף לך עוד מילה על זה .אנחנו ביקשנו ,למרות שאתם התנגדתם,
עלייה של  5אחוז בתעריף הארנונה .בסדר? כבר ב .2019-משרד הפנים,
אנחנו הוספנו תקציב מותנה ,שזה תקציב שאם נקבל את הכסף ,יהיה לנו
סדר גודל של – לא זוכר כמה ,שניים וחצי מליון שקל .משרד הפנים לא
אישר  2.5מליון שקל ,לא אישר את ה 5-אחוז ,אישר רק  0.7אחוז .ז"א
במקום תקציב מותנה שייעדנו אותו לחלוקה בין נושאים נוספים ,הופחת
התקציב הזה מ,2.5-
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מר דרור אהרון :ועכשיו ,כשאנחנו פנינו לחלק ולתת לעמותות ו/או לכל מיני נושאים
אחרים  2.5מליון שקל ,שהיו אמורים להגיע מהעלייה לארנונה ,לא
קיבלנו אותם ,אז התקציב שהיה מותנה באישור  so calldמשרד הפנים,
וזה מוריד לנו מהתקציב בסעיף המותנה.
מר מוטי יוסף :למעשה מה שאתה אומר ,זה שיש לנו בסופו של יום עניין של תעדוף .יש
עוגה מסוימת וצריך לדעת לתעדף .נכון? עכשיו ,כשאני קורא פה שאתם
החלטתם בהנהלת המועצה ,סתם לצורך העניין ,אני לוקח את זה
כנקודה ,לרכוש ג'יפון ב 60-אלף  ,₪ואני בא ושואל שאלה ,כי אתם
אומרים צריך והו' .אבל לפי מה שאני יודע ,יש טנדר ,המיצובישי ההוא,
יש את הטנדר ,נכון? שהוא רכב שטח .עכשיו ,אני בא ושואל ,לבוא
ולרכוש ג'יפון ב 60-אלף שקל,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :תן לי לענות לך.
מר מוטי יוסף :אני רק אסיים ,ברשותך ,אני לא מסקודה ,שניה ,לכן אני בא ואומר ,מה
שאתה אומר לי ,ה 60-אלף שקל עלה ,ואי אפשר לגעת בהם אלא אם כן
אנחנו רוכשים את הג'יפון או משהו במצבת הרכבים ,הוא צבוע לצורך
העניין?
מר אילן סויסה :אני אסביר .יש לנו סקודה כרגע במועצה שמסיימת את חוזה הליסינג
הרכב נסע בשלוש שנים  30אלף ק"מ .ישנם מס' אופציות הראשונה
להחזיר את הרכב ולשלם ליסינג חודשי על הרכב החדש שיעלה 150.000
שקל אופציה שניה לרכוש את הרכב ב  60.000שקל וזו כוונתנו ,חברת
הליסינג מורידה  15%ממחירון הרכב  .מהלך זה יחסוך למועצה כסף .
גב' מירב אילוז :ה 160-במקום....
מר אילן סויסה :מבקש לחדד הכסף לא מהשוטף .יש הבדל בשורות התקציביות .
מר דרור אהרון :דקה ,למה חסכון יש פה? כי כשאתה מוציא את הכסף לליסינג ,אתה
מוציא אותו מתוך השוטף ,תנו לי דקה להסביר ,צריך להיות פה חכמים,
אם אתה קונה את הג'יפון מחברת הליסינג,
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :אנחנו מגיעים לנקודה הזאת בשנת  ,2019שבאמת כל פעם כשאנחנו
מתכנסים לאירועים כאלה ,גם של תקציב זה מרגיש פה שבמשך כל כך
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הרבה שנים ,לא התנתקה התלות הזאת מהמדינה ,ולא השכלנו ,לא
השכלתי ,אבל אני עוד לא הייתי פה ,אני מציינת עובדות.

מר דרור אהרון :את עושה פוליטיקה עכשיו? צריך להצמד לעובדות .כשבניתי את הקניון,
אמרו לי מה אתה בונה את הקניון .אנחנו לא פיתחנו את אזור התעשייה?
גב' מירב אילוז :לא מספיק שיש הכנסות,
מר סביון יניב :בואי אגיד לך שאנחנו יותר קטנים מגדרה ,אבל ההכנסות שלנו ממסחר
ותעשייה יותר גבוהות מגדרה.
גב' מירב אילוז :אני אבדוק את זה...אני לא מדברת על גדרה,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :חברים ,קדימה ,עזוב ,די,
גב' מירב אילוז :עוד שניה ,מה הכוונה ציוד?
מר אלון מדהלה :מחשוב ,אם מישהו צריך מחשב,
גב' מירב אילוז :לא אמרתי שלא תקנה ציוד ,אבל מצד אחד אתה אומר שאתה מקצץ
עובדים וציוד ,ומצד שני אתה ,יש פה רכישת ציוד.
מר אלון מדהלה :אני חייב להגיד משהו .קודם כל זה תב"ר .תב"ר זה דבר רב שנתי ,זה לא
אומר שיצא בכל  ,2020זה יכול להיות גם לשנתיים ולשלוש .פשוט עכשיו
א נחנו מחויבים שיהיה לנו איזה אפשרות לרכוש ציוד בתקציב הרגיל ,וזה
מה שאנחנו עושים עם תב"ר .זה לא מותרות ,זה דברים בסיסיים.
גב' מירב אילוז :לא אמרתי שזה מותרות,
מר דרור אהרון :אני רוצה להתייחס לתב"ר  1.2.2.4התאמת נגישות לעובדות חינוך.
(מדברים יחד)
גב' רוחמה קרן עזר :זה עבר פה ככה,
מר מוטי יוסף :המועצה הקצתה לדבר הזה  308אלף  .₪זה סכום שהוא באמת סכום
יפה .בסוף כל ההנגשות ,ההוצאה היתה  226אלף  .₪עכשיו ,אם
מלכתחילה המועצה ,ובנושא של ההנגשה ,אני חושב שזה צריך להיות,
מה שנקרא ,וקודם כל אני באמת מברך ,וכל הכבוד ,אבל זה למעשה סגר
את כל ה 225-אלף  ₪סגרו את כלל ההנגשה אל מוסדות החינוך בגן יבנה?
גב' רוחמה קרן עזר :לא ,אתה מנגיש כל בית ספר ,כל מקום בהתאם.
מר אילן מדהלה :אני אסביר לכם ,לא צריך להתווכח ,כל שנה שאנחנו לוקחים שנת
לימודים ,מגיעים ללמוד כל מיני תלמידים .יש תלמידים עם בעיות
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שמיעה ,יש כאלה עם בעיות אחרות ,ואז אנחנו נדרשים להתאים את
הכיתות :מזגנים מוחלשים ,נגיד ,סוג של כיתה אחרת ,וזה מה שאנחנו
עושים ,וכל שנה אנחנו משקיעים כסף בדבר הזה .זה לא משהו חד פעמי,
זה לא משהו שקורה אחת ל,-
מר מוטי יוסף :אני לא מדבר על הנגשה פרטית ,יש פה שני דברים שונים.
גב' רוחמה קרן עזר :זה התב"ר,
מר אלון מדהלה:

אני מדבר על מוסדות חינוך .הדבר הזה היה במקרה של משרד

החינוך שהקציב לנו  300ומשהו אלף שקל למשהו ייחודי .דובר על מעלית
או משהו כזה ,ולאחר שהתברר שהמעלית תעלה ל 700-800-אלף שקל,
החלטנו לסגור את התב"ר הזה ולפתוח תב"רים פרטניים להנגשה ויש לנו
מספיק תב"רים להנגשה.
מר מוטי יוסף :אבל היתרה של אותם תב"רים,
מר אלון מדהלה :היתרה אנחנו לא מרגישים בכלל ,זה תב"ר שמשרד החינוך פשוט לא
העביר את הכסף ,יש לנו הרבה מאד תב"רים לנגישות ואנחנו עושים את
זה.
מר מוטי יוסף :אני רוצה להתייחס לנושא של עמותות הספורט .יש איזשהו משהו שאני
מתקשה להבין .הרי ברור לכולנו שהשימוש של עמותות הפועל בכדורעף
וכיו"ב ,הם משלמים דמי שכירות עבור המתקנים .נכון? תקן אותי אם
אני טועה,
מר דרור אהרון :משלמים עבור האולמות,
מר מוטי יוסף :ברור .דמי שימוש אני קורא לזה לצורך העניין .עשיתי בדיקה ,עמותה
אחת משלמת בקרוב מעל  80אלף שקל בשנת  ,2019כמעט  80אלף .₪
פלוס מינוס .אני בדקתי.
מר אילן רביבו :זה הכל בנוי לפי שעות פעילות .אני יכול להגיד לך פר שעה כמה היא
משלמת.
מר מוטי יוסף :כן ,ברור .כמה פר שעה משלמים?
מר אילן רביבו 35 :שקלים ברבין 45 ,שקלים בתלם(?) ובבן גוריון –
מר מוטי יוסף :עכשיו ,רשום כאן בנוסף מאשרת הוועדה שימוש במתקני המועצה
כמבוקש ע"י המועצה .משמע ,שזה כסף או שווי כסף .ועכשיו ,מה קורה
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עם הכסף ששולם ע"י העמותות עבור השימוש .מה ,הכסף הזה יחזור
אליהם? זה חשוב .כי את זה אני לא מבין.

מר אלון מדהלה :במידה ואתם ,המליאה תאשר רשות שימוש ,הכסף יושב להם.
מר מוטי יוסף :מצוין .מה ששולם .בסדר .כל הכבוד .זה מה שרציתי להבין ,כי זה לא
היה ברור .אם הכסף חוזר אליהם כל הכבוד.
מר אלון מדהלה :זה חוזר דרך ההקצבה.
מר מוטי יוסף :אז אם ככה ,אתה אמור להחזיר היום לאור התמיכה העקיפה הזאת,
שהיא לא בשווי כסף ,אלא היא בכסף ,אתה צריך להחזיר הערכה ,גרוסו
מודו  300 -אלף,
מר דרור אהרון :אתה לא מחזיר את הכסף ,מה שמוטי אומר ,מה שמוטי עכשיו בא ועושה
ככה ,זה להחזיר את הכסף שמשלמים לטובת השימוש חזרה דרך זה .זה
לא אומר אחוז מהתמיכה שתקצבתי ,זה מה שיחזור.
מר מוטי יוסף :אבל זה לא מה שכתוב ,ככה כתוב כאן,
מר דרור אהרון  :אתה לא מחזיר להם את הכסף ,הכסף הזה הולך לשימוש של האולמות,
לשיפוצים וכל מיני דברים ,אז אתה מחזיר את זה באמצעות דברים
אחרים .זה מה שאני מבין .דברים של הסדרה של הלדים שעשינו ,דרך
המיזוגים ,כל מיני דברים כאלה .אתה רוצה להחזיר להם כסף? אני לא
מצליח להבין .דקה ,אתה לא מפריע לי עכשיו ,אני לא רוצה לשמוע,
מר מוטי יוסף :אבל זה חשוב .אתה חושף את עצמך לתביעה.
מר דרור אהרון :אני לא חושף עצמי לשום דבר .אני לא חושף עצמי לשום תביעה.
מר אלון מדהלה :אני רוצה להגיד משהו .עד עכשיו ,אין לי מושג מאיפה הנתון הזה ,אבל
יכול להיות שאם המועצה תקבל החלטה שיש להם רשות שימוש
באולמות ,אנחנו נצטרך להשיב להם גם את הכסף שהם שילמו עד היום.
אפשר לא לאשר את זה.
מר דרור אהרון :אז אני לא מאשר את זה .אנחנו מתנגדים לזה ,עם כל הכבוד ,ואני אסביר
את זה .אני מתנגד לזה .אני אומר עוד פעם ,כשאתה אומר רשות שימוש,
אתה בעצם מה אתה אומר? תן להם להשתמש באולמות?
מר אלון מדהלה :הם עד עכשיו שילמו כסף בגין השימוש באולמות ספורט.
מר דרור אהרון :אז למה הכנסתם את רשות השימוש? בוועדה,
מר אילן רביבו :אני הבנתי משהו אחר .הבנתי שזה כסף שיוחזר דרך שימוש באולמות.
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מר דרור אהרון :לא לא לא ,אני רוצה להסביר ,כנראה שהוועדה לא הבינה .וועדת תמיכות
לא הבינה את המשמעות .כשאתה אומר זכות שימוש באולם ,אתה בעצם
נותן להם זכות שימוש ללא עלות כספית .אתם לא משלמים .רגע ,רגע,
מר מוטי יוסף :אבל אתה אישרת את זה רטרו.
מר דרור אהרון :אני לא אישרתי את זה רטרו.
מר מוטי יוסף :אתה חייב להחזיר להם את הכסף.
מר דרור אהרון :רגע ,רגע ,בוא,
מר אלון מדהלה :עד ספטמבר אוקטובר נגבה כסף מהעמותות עבור שימוש באולמות.
מר דרור אהרון :נכון .עכשיו ,כשאתה בא ואומר בוועדת תמיכות שאתה בעצם נותן זכות
שימוש ,אתה בעצם מאפשר להם שימוש חינם באולם.
מר אלון מדהלה :נכון ,הם שילמו עד היום כסף ,אם אתם רוצים להגיד  20-30-10אחוז או
 15אחוז,
מר סביון יניב :הכוונה היתה בשווי הצמצום של התמיכה.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :דקה ,מה שאני מציע ,דווקא בעמותות ספורט כן ללכת לקראת זה ,וכן
לאשר להם בגובה התקצוב הסכמה לזכות שימוש .זה מצוין .שם דווקא
כן אפשר לעשות את זה ,אני מציע לברר עם כל חברי המועצה ,ושם כן
להגדיר את זה בגובה של השימוש.
מר אילן רביבו :בגובה הניצול שהיה בשנה שעברה.
מר דרור אהרון :בסדר גמור .ואז אני מציע ,חברים,
מר מוטי יוסף :אתה צריך להגיד לי תודה ,תן לי לדבר ,עזוב בוא בוא בוא ,תן לי לדבר.
מר דרור אהרון :מה קרה ,יצא מוטי החוצה? בוא בוא בוא ,כן מה קרה לך? מוטי תירגע.
שתה מים קרים .למזוג לך מים קרים?
מר מוטי יוסף :שניה ,אני רוצה להגיד משהו .לא בכדי כשאתה קורא את זה ,כל בן אדם
סביב שקורא את זה ,מבין מה שאלון הבין ,ואלון לא שגה .אני בא
ואומר :עצם ההצעה שאתה נותן ,זה סוג של ישראבלוף ,ואני בא ואומר
כרגע ,שאם עמותה ,ואני אומר את זה בצורה חד משמעית ,כל עמותה
כרגע ,שהחלטה כזאת תעבור כרגע במועצה ,מיד תגיש תביעה כנגד
המועצה והיא גם תזכה .לא הבנתי למה,
מר דרור אהרון :אבל מוטי תקשיב ,אתה לא מאיים עלינו בתביעות,
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מר מוטי יוסף :אני בא ואומר ,אתה חושף את המועצה לתביעות משפטיות .איך הדברים
שאמרתי קשורים לאיומים .ריבון העולמים.
מר דרור אהרון :הגוף שאסר ,הוא גוף שהתיר .אני מבהיר את זה עוד פעם ,כיוון שזו
החלטה נכונה ,אני מציע אותה להצבעה כרגע במועצה .אנחנו נתמוך
בעמותות הספורט ,בגובה התקצוב של שנה שעברה ,ונחזיר להם בתמיכה
עקיפה את הכסף .כלומר ,הכסף השנה ,לא כמו בשנה שעברה שגבינו
והשתמשנו בזה למזגנים ,ללדים ולכל מיני דברים ,השנה ,כדי לא לפגוע
בהם הם גם יקבלו את התמיכה וגם נשלים להם את הפער בתמיכה
לטובת האולמות .מי בעד ההחלטה?
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :לא ,אני רוצה לראות את המספרים.
מר דרור אהרון :אלון יהיה אחראי על זה .אתם לא רוצים? אתם לא רוצים לתמוך?
גב' מירב אילוז :זה לא קשור.
מר דרור אהרון :רגע ,אתם לא רוצים לתמוך?
מוטי יוסף :לא מצביעים ככה...לא בושה לומר שגיתי טעיתי,
מר סביון יניב :אולי יש מצב שהניסוח לא היה בהיר מספיק לחברי ההנהלה.
(צועקים ביחד)
מר רוני ארביב :אי אפשר ככה ,למה מי את?
גב' מירב אילוז :אף אחד לא מדבר אלי ככה ,אתה שומע? מה יש לך ,אני אגיד מה שאני
רוצה.
מר רוני ארביב :קשקשנית ותרנגולת,
(צועקים יחד)
גב' מירב אילוז :אני אגיד מה שאני רוצה ,ואם לא נאה לך,
(צועקים ביחד)
מר דרור אהרון :אני קורא אתכם לסדר .אני רוצה להבהיר את הנקודה .די .די .מירב ,רוני
די .אני רוצה להגיד משהו להבהרה .תראו ,הוועדה לא שגתה ,אני אחדד
את הנקודה .אנחנו מקבלים היום את המלצת הוועדה ,אפשר להעלות את
זה להצבעה ואפשר שלא .אין בעיה .לא רוצים להעלות את זה להצבעה,
לא צריך .אני אחדד את זה עכשיו במליאה ואביא את זה אלון כהנחיה
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לביצוע .מה שאתה עושה ,לאור ההחלטה שקיבלתם בוועדת תמיכות,
אתה לוקח את התמיכה של שנה שעברה ,את השווי בכסף השנה,
מר אלון מדהלה–2019 :
מר דרור אהרון 2019 :ואתה עושה להם השלמה בהתאמה ,כלומר ,שווי האולם עד לגובה
התמיכה ואת השאר אתה לוקח בעניין הזה .או.קי?
מר אלון מדהלה :ברשותכם ,אם הפער נמוך מדי ,לא משלימים אותו אלא עד גובה הפער.
מר דרור אהרון :כן .הלאה.
מר חיים שוחמי :כדי שלא נמשיך להתחרבש בדבר הזה והרוחות לא יעלו .אפשר לדחות
את זה לישיבה הבאה.
מר דרור אהרון :לא לא ,נסגור את זה עכשיו,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :חברים ,סגרנו את זה .אני הבהרתי את הנקודה .אני מנחה ,היות
והמועצה פועלת באמצעות ראש המועצה ,אני מנחה את הגזבר בהתאם
להבהרה כדלקמן ,לפעול על פיה כאמור .נקודה .קדימה.
מר מוטי יוסף :אני מסתכל על החווה האקולוגית,
מר דרור אהרון :חברים ,קדימה .די .די.
(צועקים יחד)
גב' מירב אילוז :הכל מוקלט ,הכל מוקלט ,אני מעולם לא פגעתי בך ודיברתי אליך בחוסר
נימוס .אתה לא יודע מה זה ,או.קי.
מר מוטי יוסף :אם נפגעת ,אז אני מתנצל ,לוקח את הדברים ,זה היה בעידנא דריתחא
ואני מתנצל .רוני תתנצל יא זלמה,
(מדברים יחד)
מר מוטי יוסף :לעניין החווה האקולוגית ,התקציב שאושר זה  ,₪ 18.520אבל יש משהו
שאני רוצה להבין .החווה האקולוגית משויכת לבית אפל?
מר דרור אהרון :לא ,היא פועלת כעמותה.
מר מוטי יוסף :היא תואמת עמותה .עכשיו מבחינה טכנית שאני אבין,

הארנונה

שמשולמת שם ,משולמת ע"י בית אפל ,כלומר ,באותו חשבון?
מר אלון מדהלה:

אין לנו בית אפל ,בית אפל זה מוסד חינוכי.

מר דרור אהרון :אנחנו נביא להצבעה למועצה ,אנחנו רוצים לקחת את החווה החקלאית
ולהעביר אותה למועצה .אני חושב שזה דבר חשוב ביותר .אני חושב
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שאנחנו נביא את זה להחלטות כרגע בוועדת איכות סביבה .אנחנו נדון
בזה ,נשים תחת המתנ"ס ,אני חושב שזה יהיה פרויקט ממש שנוכל לקדם
אותו בישוב .אני אבקש את התמיכה של כולם בעניין הזה .קודם נביא
את זה לוועדה לאיכות הסביבה.
מר מוטי יוסף :עוד דבר,לסיום ,איפה שיש שינוי גם של ראשי החטיבה בחשבון כספי
הורים ,יש פה איזושהי הערה בכתב ,שהמועצה תיקח את החשבונות
הללו על שמה.
מר אלון מדהלה :זה בהתאם להנחיות משרד החינוך.
מר מוטי יוסף :מאז שאני הייתי חבר,
גב' מירב אילוז :זה השתנה מאז.
מר מוטי יוסף :זה גם מצריך שהמועצה תהיה ערבה בעיקר לבטחונות ,לצורך העניין,
מר אלון מדהלה :לא ,אבל אנחנו כותבים ,אני וראש המועצה מאשרים,
מר דרור אהרון :אנחנו מקפידים לעשות מעקב .כן ,בבקשה מירב.
גב' מירב אילוז :לעניין עמותות הספורט ,אני יודעת שיש גם את העמותה של ....כמה
נערות משתתפות בכל העמותות האלה? אני יודעת למשל ,שלבנות אין
כאן כדורעף.
מר אילן רביבו :יש כדורעף .יש כדורעף.
(כולם מדברים)
מר דרור אהרון :טוב ,חברים ,מי בעד אישור החלטות הוועדה מיום  1.12.2019שירים את
ידו 10 .בעד .חיים שוחמי נמנע .עשר בעד ,אחד נמנע חיים שוחמי.
סליחה 11 ,בעד 1 ,נמנע חיים שוחמי.
אישור מינוי נציגי המועצה לתאגיד דירקטוריון מי יבנה
מר דרור אהרון :מי בעד אישור מינוי נציגי המועצה .הדס וייצמן יוצאת החוצה.
(הדס וייצמן יוצאת)
מר דרור אהרון :אישור מינוי נציג המועצה ,היות ונדרשנו ,הם רוצים שהיא תצא מהדיון.
בוועדת אישור מינויים .נא לרשום בפרוטוקול הדס וייצמן יצאה מהדיון.
אישור מינוי נציג המועצה לדירקטוריון ,אילנית שומרון נציגת ציבור,
דירקטורית חיצונית.
מר חיים שוחמי :יש לי בעיה עם זה,
מר דרור אהרון :ועו"ד הדס וייצמן  ,חברת המועצה ,נציגת המועצה.
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מר חיים שוחמי :יש לי בעיה עם זה ,כי אני זוכר שכשחשבנו למנות את אורטל ,הדבר
הראשון שעלה שם זה האם יש לה קשר ואם היא פעילה ,עד כמה שאני
יודע מאילנית שומרון ,היא פעילה שלך.
מר דרור אהרון :ממש לא ,היא מעולם לא היתה פעילה שלי .א .אני רוצה להבהיר ,מעולם
לא היתה פעילה שלי ,מעולם לא היתה במטה ,לא היתה פעילה שלי,
מר חיים שוחמי :זאת היתה השאלה שלי,
מר דרור אהרון :אז אני עונה לך .מעולם לא היתה פעילה שלי ,לא היתה במטה שלי ,לא
היתה בצוות המצומצם ,בצוות המורחב וגם לא היתה ברשימה שלי.
מעולם לא קיבלה שכר על שום דבר שעשתה ,אם היא עשתה משהו.
מר סביון יניב :אצלי כל הפעילים קיבלו שכר.
מר מוטי יוסף :כחבר דירקטוריון מטעם המועצה ,כנציגת המועצה ,היא מקבלת כסף על
ישיבת דירקטוריון? אבל שומרון מקבלת,
מר דרור אהרון :דח"ץ חיצוני כן ,נציגת מועצה לא.
מר סביון יניב :גם אני לא קיבלתי שכר.
מר דרור אהרון :מי שמקבל זה  500שקל בעד ישיבה .חברים ,מי בעד שירים את ידו,
גב' מירב אילוז :שאלה רגע ליועצת המשפטית ,עניין של ניגוד עניינים?
גב' יעל צוברי :יש חוות דעת מסודרת של היועצת המשפטית של התאגיד ,הדס מלאה
שאלון ,יש חוות דעת של היועצת המשפטית של התאגיד ,של מי יבנה,
וזה יועבר עכשיו לבחינה והתייעצות של וועדת המינויים .היא לא מצאה
שום ניגוד עניינים ,היועצת המשפטית ,חוות דעת כתובה היא העבירה לי
השבוע,
מר סביון יניב :אני אוסיף ואומר שכל אחד שממלא טפסים ושאלונים ,ובסופו של דבר
במינוי גם ממלא איזה תצהיר מניעת ניגוד עניינים מול כל מי שנמצא
בוועדה.
מר דרור אהרון :טוב חברים ,מי בעד?  12בעד ,פה אחד .תודה רבה לכולם.
גב' מירב אילוז :איך  ,12הרי היא יצאה.11 .
מר דרור אהרון 11 :בעד.

הישיבה נעולה.
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