פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס'  8מיום 13.2.20
מיקום :חדר ישיבות רחוב הרצל מס' .6
בהשתתפות :
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עו"ד סביון יניב
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מר ירון ניסים
מר אילן רביבו
גב' רוחמה עזר
מר יורם סויסה
הרב אלירם שרביט
מר חיים שוחמי
עו"ד הדס ויצמן
גב' מירב אילוז
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ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגנית ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת מועצה
חברת המועצה

חסרים:
מר רוני ארביב
עו"ד מוטי יוסף

-

חבר המועצה
חבר המועצה

בנוכחות:
מר אילן סויסה
עו"ד יעל צוברי
מר אלון מדהלה
רו"ח שרה שניר
מר רפי אברג'יל
מר עומרי וייסמן
גב' אבי-גיל אתיק

-

מנכ"ל המועצה
יועמ"ש המועצה
גזבר המועצה
מבקרת המועצה
מנהל המתנ"ס
עוזר ראש המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר יום
הצעה לסדר יום – הסדרת נושא שפ"פ בתחומי מ.מ .גן יבנה.
 .1הודעות ראש המועצה.
 .2אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  13מיום .2.2.20
 .3הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום .22.12.19

הצעה לסדר יום – הסדרת נושא שפ"פ בתחומי מ.מ .גן יבנה.
עו"ד מוטי יוסף פנה במייל למנכ"ל המועצה" :בשל העובדה שאני נמצא בחו"ל ואעדר מישיבת
המועצה אבקש לדחות את הדיון בהצעתי לישיבת המועצה הבאה".

הוחלט :ההצעה לסדר יום תדחה לישיבת המועצה הבאה.
בעד – 11

הודעות ראש המועצה
חברים יקרים ,אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה במספר עדכונים ,אנו ממשיכים
בעשייה בכל התחומים במלוא הכוח והמרץ.
 .1אנו פועלים אל מול חברת האוטובוסים "אפיקים" ואל מול אגף תחבורה ציבורית
במשרד התחבורה בכדי לשפר את איכות התחבורה הציבורית ביישוב .בקרוב תהיה
ה וספת קווים ותבוצע תוכנית לדיוק הקווים לפי לוחות הזמנים של הרכבת .יש עוד
פניות רבות שמתקבלות ואנו מנסים לתת מענה לכולן.
 .2פיזרנו עשרות פחים כתומים ברחבי היישוב והשבוע חילקו  5400שקיות עם חומרי
הסברה מדלת לדלת בכל רחבי היישוב .אנו ממשיכים במהפכה הירוקה והשבוע יצאנו
לתהליך של התחלת פינוי פסולת אלקטרונית.
 .3אנו מתכוונים לבדוק דרך על מנת להגדיל את תקציב החווה האקולוגית עם הטבע על
מנת לתמוך ולסייע בהמשך קידום הפעילות החשובה שלה.
 .4בתחום התרבות יש המון עשייה ,התחלנו קשר עם ה"זאפה" לקיום הופעות באולם
המתנ"ס .נקיים את העדלאידע בקרוב בסימן עולם הקולנוע וכולם מוזמנים ,נקיים
מסיבה גדולה לבני הנוער ועוד המון נושאים לקידום נמצאים על הפרק כבר בימים אלה.
כל הכבוד לעוסקים במלאכה.
 .5אנו ממשיכים בעשייה ברחבי היישוב – אישרנו והוספנו עשרות חניות לנכים ברחבי
המועצה בפארקים ,במרכזים מסחריים ועוד ,הכל לרווחת תושבינו בעלי צרכים
מיוחדים .נדגיש שהכל נעשה בהתאם לחוק ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים מתחום
ההנדסה ,סללנו את חלקו הצפוני של רחוב בן גוריון אחרי שסידרנו במקום את
המדרכות ,ממשיכים בשידרוג אולם הספורט ברבין ,עובדים על תוכנית להקמת אולם
במכב ים וקירוי מגרש הספורט באילן רמון ,מקימים חניה בסמוך לקאנטרי לרווחת
התושבים ,משפצים מן הייסוד את השירותים של המתנ"ס ועוד ועוד.
 .6הוצבו עשרות אשפתונים חדשים ברחבי הישוב בכדי למנוע השלכת פסולת במרחב
הציבורי.

אישור המלצות ועדת הנהלה מס'  13מיום 2.2.20
 .1דיון בדו"ח רבעוני .9/2019
הוחלט :בעד11 -

 .2אישור הצעת חוק עזר לגן יבנה (פינוי פסולת) ,התש"פ.2020-
הוצג בפני חברי המועצה תחשיב בגין פינוי הפסולת העודפת וכן חו"ד משפטית לחוק עזר.
הוחלט :בעד11-
 .3אישור חוזה שכירות עם חברת דואר ישראל בע"מ.

הוצגה חו"ד יועמ"ש בפני חברי המועצה וכן נוסח החוזה אל מול דואר ישראל.
הוחלט :בעד11-

 .4אישור הסכם להקצאת מקרקעין לעמותת "אמונה-תנועת האישה הדתית לאומית".
הוחלט :בעד11-
 .5אישור החלטות הועדה להקצאת קרקע מס'  33מיום . 24.11.19
הוחלט :בעד11-
 .6אישור תב"רים כדלהלן:
א .אישור הגדלת תב"ר  -1320סלילת כבישים ומדרכות בשכונות הוותיקות -מסכום של 5,750,000
 ₪לסכום של  .₪ 7,000,000סה"כ הגדלה של .₪ 1,250,000
מקורות מימון  :קרנות הרשות  .הסבר :הגדלת תב"ר סלילת כבישים ומדרכות במטרה לרבד
כבישים ישנים ולשדרג תשתיות ברחבי הישוב.
ב .אישור הגדלת תב"ר מספר  -1326שדרוג ורכישת מערכות חרום ובטיחות -מסכום של 150,000
 ₪לסכום של  .₪ 250,000מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס .₪ 100,000
הסבר :רכישת מערכות חרום ובטיחות  .כגון :מצלמות בכניסה למוס"ח ,אינטרקומים לגנ"י,
מחסומים וכיו"ב.
ג .אישור הגדלת תב"ר מספר  -1334שיפוץ ושדרוג מגרשי ספורט -מסכום של  ₪ 500,000לסכום
של  .₪ 750,000סה"כ הגדלה של .₪ 250,000
מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 250,000הסבר :שדרוג ושיפוץ מגרשי ספורט
בהתאם לצרכים שעולים מעת לעת.
ד .אישור הגדלת תב"ר מספר  – 1367שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות מוס"ח הגדלה מ – ₪ 27,376
ל –  ₪ 80,240סה"כ הגדלה בסך .₪ 52,864
מקור מימון – משרד החינוך .הסבר :שיפוצי קיץ במוסדות חינוך בהתאם לצרכים:
כגון  :צביעה ,החלפת ריצוף ,חשמל וכיו"ב.
ה .אישור תב"ר חדש מס'  – 1380הקמה מרכז הפעלה ע"ס .₪ 900,000
מקורות מימון :משרד הפנים ע"ס .₪ 525,000
קרנות הרשות ע"ס  .₪ 375,000הסבר :תקצוב משרד הפנים להקמת מרכז הפעלה בהתאם
להנחיות פקע"ר ואגף חרום .
ו .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1381גדר היקפית לפארק ע"ס .₪ 400,000
מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 400,000הסבר :הקמת גדר היקפית בטיחותית מסביב
לפארק חדש ע"ש רונה רמון.
ז .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1382שדרוג ושיפוץ מקלטים ע"ס .₪ 130,000
מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 130,000הסבר :שיפוץ ושדרוג מקלטים ברחבי הישוב
בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
ח .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1383הקמת מערכים טכנולוגיים ע"ס .₪ 806,000
מקורות מימון :משרד לביטחון פנים .₪ 523,333 :קרנות הרשות.₪ 282,667 :
הסבר :תקצוב משרד בט"פ להגברת הביטחון בקהילה רכישת מצלמות בפארקים ובכניסות
לישוב.
ט .אישור פתיחת תב"ר מספר  -1384שיפוץ מבנה המתנ"ס ע"ס .₪ 200,000
מקורות מימון  :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 200,000הסבר :שיפוץ מבנה המתנ"ס ברחוב הרצל
(בשלב ראשון ישופצו השירותים ).
י .אישור פתיחת תב"ר  -1385הקמת אולם ספורט מכבים ע"ס .₪ 8,252,800
מקורות מימון :משרד התרבות והספורט ע"ס  .₪ 5,309,665קרנות הרשות ע"ס .₪ 2,943,135
הסבר :הקמת אולם ספורט בבית ספר מכבים במימון של מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט
(מימון ביניים ע"ס  ₪ 2,943,135מקרונות הרשות).

יא .אישור הגדלת תב"ר  -1126פיתוח תשתיות הצטיידות ואחזקת מבנים -מסכום של 3,600,000
 ₪לסכום של .₪ 3,800,000
מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 200,000הסבר :מתן מענה לצרכי פיתוח תשתיות בישוב
ושיפוץ מבני ציבור.
יב .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  - 1386מערך אינוונטר למועצה – ע"ס .₪ 50,000
מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 50,000הסבר :הקמת מערך אינוונטר ומצאי במועצה
בהתאם להנחיית משרד הפנים
יג .אישור הגדלת תב"ר מספר  -1270פיתוח כיכרות -מסכום של  ₪ 400,000לסכום של .₪ 650,000
סה"כ הגדלה של  .₪ 250,000מקורות מימון :קרנות הרשות ע"ס  .₪ 250,000הסבר :פיתוח כיכרות
בישוב בהתאם לצרכים שעולים ע"י הגורמים המקצועיים.
יד .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1387הנגשה טכנלוגית פרטנית -ע"ס .₪ 41,058
מקורות מימון :משרד החינוך.
הסבר :תקצוב משרד החינוך לרכישת מחשבים וציוד להקלה בלמידה לתלמידי חינוך מיוחד
בהתאם להחלטות וועדה במשרד החינוך.
טו .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1388מרחב הכלה בבית ספר נעמי שמר -ע"ס .₪ 70,000
מקורות מימון :משרד החינוך ע"ס  .₪ 70,000משרד החינוך מממן הקמת מרחבי למידה ורוגע על
מנת לאפשר לתלמידים לימוד באופן שונה מלמידה רגילה.
טז .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1389מרחב הכלה בבית ספר בן גוריון  -ע"ס .₪ 70,000
מקורות מימון :משרד החינוך ע"ס .₪ 70,000
יז .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר  -1390מרחב הכלה בבית ספר אילן רמון -ע"ס .₪ 70,000
מקורות מימון :משרד החינוך ע"ס .₪ 70,000
יח .אישור פתיחת תב"ר חדש מספר -1391עיצוב חדשני בגן כלנית -ע"ס  .₪ 100,000מקורות מימון:
משרד החינוך ע"ס .₪ 100,000
יט .אישור שינוי שם תב"ר מספר  -1267משיפוץ מד"א לפיתוח מבנה מד"א.
כ .אישור הגדלת תב"ר מס'  – 1238שדרוג מתקני ספורט וכושר מסכום של ₪ 300,000
לסכום של  .₪ 500,000סה"כ הגדלה של .₪ 200,000
מקורות מימון – קרנות הרשות ע"ס .₪ 200,000
כא .תב"רים לסגירה
מס"ד מס' תב"ר
.1

1311

.2
.3

1124
1363

.4
6

1308
1364

שם תב"ר

תקציב

ביצוע שיפוץ
באולם ספורט
רבין
שילוט רחובות
הפעלת תוכנית
תקשוב בבי"ס
הנגשת המתנ"ס
רכישת ציוד
ביטחון ושע"ח

ביצוע

יתרה הערות

149,997 150,000

3

סגירת תב"ר

99,990 100,000
349,661 350,000

10
338

סגירת תב"ר
סגירת תב"ר

-

סגירת תב"ר
סגירת תב"ר

70,591

70,591

הוחלט :בעד 11 -כאשר מירב אילוז נמנעה בתבר"ים הר"מ:
סעיף א' בכפוף להגשת תוכנית עבודה מסודרת וסדרי עדיפויות.

•

הונח פרוטוקול ועדת הנחות מס'  5מיום .22.12.19

דרור אהרון

אילן סויסה

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

