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 על סדר היום:

 עדכון ראש העיר. .1

הרוש, בנושא מחיר קייטנות קיץ וצהרונים -שאילתה של חבר המועצה מר מאיר בן .2

 "ס העירוני.במתנ

 שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא "חינוך ממלכתי דתי לשנת תשע"ח".  .3

 38כהן, בנושא "פרויקט תמ"א -שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד .4

 הוותיקות"., בשכונות 3או  2תיקון 

מחור כהן, בנושא "הרכב תי-שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד .5

 צהרונים".

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .6

 מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' תב"ר

 מ' השיכון 2,000,000 שיקום נחל שורק אזור יבנה 423  

 קרן פיתוח 2,400,000 שיפוצי קיץ ועבודות בטיחות 424

מ' החינוך -204,375 272,500 ציוד מחשבים לבתי ספר 425  

חק' פיתו -68,125  

 ק' פיתוח 200,000 ציוד וריהוט למוסדות חינוך 426

 

 עדכון תב"רים כמפורט להלן: .7

תקציב  שם תב"ר מס'

 מקורי

מקור  תוספת 

 מימון

 תקציב מעודכן

 מ' החינוך 4,629,660 14,847,180 202בנית בי"ס יסודי במגרש  364

 

19,476,840 

 

שיפוצים במוסדות חינוך  384

 תשע"ז

1,700,000 99,600 

 

 מ' החינוך

 

1,799,600 

 

 

 סגירת תב"רים כמפורט להלן: .8

תקציב  שם תב"ר מס'

 מקורי

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 

 מעודכן
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תקציב  שם תב"ר מס'

 מקורי

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 

 מעודכן

ביצוע מובל  150

 ניקוז

ק'  -תוספת  1,043,281 12,500,000

 פיתוח

13,543,281 

245 

 

כיתת גן תלתן 

 דגם מ.ל.ט

מ'  -תוספת 344,043 140,927 1,400,000

 החינוך

ק' -הפחתה

 פיתוח

1,196,884 

 

כיתות גן ברח'  2 246

 השחף

2,300,000 

 

228,167 

 

מ'  -תוספת 164,542

 החינוך

ק' -הפחתה

 פיתוח

2,363,625 

מעגל תנועה  281

 האלון דואני

1,308,794 132,513  

 

ק'  -תוספת

 פיתוח

1,441,307   

כיתות גן  2 323

 204מגרש 

2,350,000 

 

250,388 

 

מ'  -תוספת 161,225

 החינוך

ק' -הפחתה

 פיתוח

2,439,163 

 

גנ"י  4בניית  363

 204מגרש 

4,300,000 486,329 

 

מ' -תוספת 354,813

 החינוך

ק' -הפחתה

 פיתוח

4,431,516 

 

 אישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט יבנה. .9

אישור הצטרפות למבצע הפחתת חובות ארנונה לחייבים, בהתאם לתקנות הסדרים  .10

 .2017 –(, התשע"ז 3שק המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון מס' במ

אישור אכיפת עבירות תעבורה עפ"י חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות  .11

 )אכיפה בגין אופניים חשמליים(. 2016 –המקומיות )תעבורה( התשע"ו 

 .304ה חלק 3512וחלק מגוש  198חלקה  3511ביטול הפקעה על חלק מגוש  .12

 .10%הגדלת תקציב תמיכות לעמותות בגובה  .13

קביעת שמות רחובות בשכ' נאות שמיר בהמשך להמלצת ועדת השמות מיום  .14
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20/3/17. 

בנושא העסקתה של  28/2/17מיום  8/59/14מועצת העיר מס'  אישרור החלטת .15

בהסכם  אורלי גולנסקי כעוזרת אישית ומנהלת לשכת מנכ"ל העירייה דוד שטרית,

 עבודה למשרות אמון עפ"י נוסח הצעת החלטה מצ"ב.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש, בנושא "רחוב על שם הרב  .16

 עובדיה יוסף במקום רח' החבצלת".

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש, בנושא "יבנה עיר חכמה". .17

כהן, בנושא "הקמת צוות -צה גב' רונית ארנפרוינדהצעה לסדר יום של חברת המוע .18

 אסטרטגי לתכנון התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות".

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה עדי ינקילביץ', בנושא "מערכת אנרגיה סולארית". .19
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 עדכון ראש העיר. .1

 

מן  ערב טוב. אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר   :ארי-צבי גוב
. מבקש להעביר איזשהו דיווח קטן, שצריך לעניין את כולנו. הדבר 62/14המניין מס' 

הראשון, נושא של אתר הקרוונים ביבנה. נעשתה פעילות מאוד אינטנסיבית בשנה 
בדיונים האלה להסכם האחרונה, שהוביל אותה אהוד ויצמן, בנושא של עמידר. כאשר הגענו 

ם. עם שלוש משפחות יש כבר הסכם. יקבלו דירות יצטרכו של פינוי חלק מתושבי הקרווני
לפנות או לא לפנות, זה כבר בעיה שלהם. יש פיתרון. משפחה רביעית בדרך לקבל. ישנן 
ארבעה משפחות שנחשבות כפולשות, אבל פולשות לפני הרבה מאוד שנים. העניין הזה 

לפני יומיים, מנכ"ל משרד  הועלה בזמנו על ידי שר השיכון בביקורו כאן. בישיבה שקיימנו
הוכרז שייעשה על מנת למצוא דרך איך לפנות גם כן את המשפחות הללו, וכך שנוכל בסופו 

 של דבר להיפטר מאזור הקרוונים כפי שהוא היום. 
דבר אחד לנו ברור. משפחות שקיבלו פיתרון ראוי מבחינת דירה תחליפית ולא ירצו לפנות, 

 נו הולכים. במידה ויהיה סירוב אחרי פיתרון... נצטרך לפנות אותם. על זה אנח
 

 כמה משפחות לא קיבלו?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

היום יש שמונה משפחות. לשלוש משפחות יש כבר פיתרון.    :ארי-צבי גוב
יש ארבעה משפחות פולשות, אבל זו פלישה של עשרות שנים ואני מנסה הרביעית בדרך. 

שים שגרים שם וצריך לפנות אותם. פלישה אתה מפנה ללא להכניס אותם לקטגוריה של אנ
 פיתרון, ולזה אני לא יכול ללכת. 

 
 יש התקדמות בעניין רחוב הערבה?   :מאיר דהןעו"ד 

 
 לאט לאט. תנו לי לדבר.    :ארי-צבי גוב

 
 צריך לצאת גם שלוש משפחות.    :שחר סימנה

 
 תנו לי לדבר, בבקשה.    :ארי-צבי גוב

 
 שלוש משפחות, זה העבודה של ויצמן?    :השחר סימנ

 
משפחות  17טוב, הלאה. הדבר הבא. ברחוב הערבה ישנן    :ארי-צבי גוב

בבתים חד קומתיים בקטגוריה של חוכרים. המשפחות הללו גרות במבנים עם גג אזבסט, 
מצב מאוד לא סימפטי. נכנס לדיונים עם משרד השיכון. המעורבות של מנהל מקרקעי 

. אנחנו הולכים על קונטקסט שאומר למשפחות הללו תינתן קרקע חלופית לבנייה ישראל
חדשה, סיוע בבנייה, כאשר העירייה תוותר על כל הכנסותיה מהעניין הזה ואף תפתח את 

 בעניין הזה נוכל אולי להגיע להסדר שיאפשר לאנשים הללו לצאת. השטח על חשבונה. 
צר, מפני שמעורבים בו שלושה משרדי ממשלה, מאחר והתהליך הולך להיות תהליך לא ק

קבענו עם משרד השיכון להיכנס לשיפוץ של המבנים הללו, על מנת שאפשר יהיה לחיות עד 
 שאפשר יהיה להזיז אותם משם. 

יחידות דיור של עמידר, יחידות שבהן גרות  20הדבר השלישי, הגענו להסדר של שיפוץ 
 הדירות יפורסם יותר מאוחר.  משפחות. דירות במצב מאוד גרוע. מספר

 
 יחידות דיור של עמידר? ועמידר משפצים?  20 :כהן-רונית ארנפרוינד
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כן. ישבנו עם משרד השיכון בעניין של יישוב תקציב לעניין    :ארי-צבי גוב

לפני יגיש הצעה תקציבית ומשרד יאשר את העניין הזה והסיפור יצא לדרך. הזה. עמידר 
ההוסטל הפרטי ליד קופת חולים ברחוב הדקל, גם הוא יוכנס לשיפוץ.  בנוסף לדבר הזה, גם

 כך שחלק מהדברים הללו נוכל לומר שאנחנו בדרך. 
הדבר הבא. הבנייה הרוויה ברמות ויצמן. אני מדבר על המבנים רבי הקומות אשר בזמנו 
י היתה הצעה של פינוי בינוי וההצעה הזאת לא עמדה מפני שהצפיפות מגיעה לשם לכד

דונם. מאוד צפוף. ובכן, יש הסכם היום עם מנהל מקרקעי ישראל  25יחידות דיור על  1,500
 להקצות שטח מיועד לצופף, על מנת להקטין את הצפיפות ברחוב הערבה. 

 
 נדרשה החלטה.    :מאיר בן הרוש

 
בבקשה? כן, כן. התקבלה החלטה. כשהסיפור הזה הולך    :ארי-צבי גוב

יתו תכנון בינוי ופינוי. במסגרת המכרז, היזם יצטרך לתכנן את השכונה להיות במכרז שתכל
אחרי הפינוי, לקבל שטח במקום אחר, על מנת לבנות ולקבל פיצוי, להעתיק את המשפחות 
ולבנות שכונה חדשה במקום, שמונח היום המבנן הגדול הזה. זה תהליך שאני מעריך 

לפני כן, מפני שעדיין לא התחלנו את  שאנחנו נוכל להתחיל לממש אותו בעוד שנה ולא
 מזרחית. -הפיתוח של השכונה הדרום

הדבר השלישי, שזה לדיווח בלבד. כל בוקר אתה יוצא לכיוון תחנת הרכבת מערב, וגם 
כלי רכב. אנשים יוצאים, שמים שם  700התחנה המזרחית, אתה מוצא שם סדר גודל של 

קחים את הרכב, מגיעים הביתה. יש סיבה את הרכב, נעלמים כל היום. אחרי זה בערב לו
לעניין הזה. תרבות הצריכה, או שאולי אנחנו לא מספקים בתדירות נכונה את כל העניין של 
היסעים לרכבת. משה חזות הולך להוציא חוברת של הקווים בצורה מפורטת, כאשר כל בית 

ני מעריך שאחרי יקבל חוברת שאומרת 'אלה הם הקווים שאיתם אנחנו הולכים לעבוד'. וא
שהציבור ידע מה עומד לרשותו בצורה מלאה, תהיינה הערות ונוכל לתקן, עד כמה שאפשר, 

 עם משרד התחבורה. זה עניין מאוד קשיח. 
יש מערכת היסעים לדעתי יוצאת מהכלל. עשו עבודה ארוכת טווח, הרבה מאוד השקעה. 

מספר קילומטרז' שעושים כאן,  והיום יש כאן יותר תנועת אוטובוסים ביישוב הזה מבחינת
מאשר בעיר גדולה. אלה הדברים. אני רוצה לראות אם יש עוד משהו. כן. היום בשעה טובה 
התחילה לעבוד תחנת משטרה ביבנה. אמנם יש טקס רשמי בחודש הבא, אבל היום תחנת 
המשטרה התחילה לעבוד, יש מפקד, יש קצינים, יש מספר שוטרים גדול. התחנה תעמוד 

שוטרים וקצינים, כאשר מרבית הכוח היום נמצא בהכשרה אחרי גיוס. יחד  114תקן של  על
עם זאת יש כבר מפקד, יש קציני חקירות, יש קציני מודיעין, יש קציני סיור. הדבר הזה 

 מקבל נפח יוצא מן הכלל.
ו הצגתי, פחות או יותר, בשם כולנישבתי עם הפיקוד הבכיר, גם של התחנה וגם של המחוז. 

מה בעצם חסר כאן ומה אנחנו מצפים. קיימות הבטחות שאני מאוד מקווה שהסיפור הזה 
 יבוא לידי ביטוי ונתחיל להרגיש את העניין הזה בימים הקרובים. 

 

הרוש, בנושא מחיר קייטנות קיץ וצהרונים -שאילתה של חבר המועצה מר מאיר בן .2
 במתנ"ס העירוני.

 
ר לסדר היום. מאיר, שאילתה בהקשר אני רוצה לעבו   :ארי-צבי גוב

 לצהרונים. 
 

השאילתה נוגעת בצהרונים. דווקא אני רוצה להקריא את מה   :מאיר בן הרוש
שקיבלתי מאם בשם אפרת, אמא לשני ילדים. היא כותבת שהיא פנתה למתנ"ס והמחירים 
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 3-28אריכים הקייטנה היתה בין הת 2016כאן עלו, והיא כותבת לי כך: "דוגמה לכך כי ביולי 
 2017וטל לכל הדעות...  ביולי לילד, סכום גבוה בלתי מב 1,790ליולי, והתשלום היה בסך 

 1,400והתשלום עבורו  20 – 2תהיה חלוקה לשני מחזורים. מחזור ראשון בין התאריך 
 900לאוגוסט, והתשלום עבור זה יהיה  3-ליולי ל 23שקלים. ומחזור נוסף בין התאריכים 

שקלים. זאת אומרת  500-יא כותבת "נגזר מכך שהמחיר התייקר משמעותית בשקלים". ה
שקלים". וכאשר היא כותבת: "חישבתי את  4,370שעבור שני הילדים אני אמורה לשלם 

עבור ילד שני", היא הוסיפה פה "ביזיון והפקרות לשמה. אני רוצה  10%-ההנחה הזו ממש ל
ך עם סכומים הזויים כאלה, זה ממש בלתי לפרנס בכבוד את ילדי ולדאוג לרווחתם. א

במסגרת חודש זה  ... אפשרי, בפרט שחודש אוגוסט עדיין לפנינו, ומיותר לציין שכל מי ש
מנצל עובדה זו, כשלנו ההורים העובדים אין אפשרות להיעדר מהעובדה במשך חודש שלם. 

שקלים. לכן  1,150וכל הנושא של ... מקומם". בעצם גם היא הוסיפה פה את הצהרונים של 
הנושא הזה עלה מאחר ואני גם מתעסק עם נושא הצהרונים ביומיום, ביקשתי לשאול, לדעת 
מה התוספת וכיצד היא משנה, וגם קראת את מה שתיקנתם. היתה טעות שם ככה לפי 
ההסבר, שהבנתי שרק אחרי שבועיים תיקנו את הטעות. אבל המחיר הסופי עדיין לא ברור 

 ?בסדר, בתיקון. אבל השאלה למה פיצלו את זה לשבועיים. מה היתרון והשאלה... לא,
 והורידו גם ארבעה ימים. 

 
התאריכים על פי הפרסום זה כל ימי הקיץ של חודש יולי. אין    :ארי-צבי גוב

שם תיקון. מה שאני יכול לומר רק שאחרי המכתב שקיבלתי ממך ישבתי ובדקתי האם 
יגה לך נכונים. הם לא נכונים. מפני שחיברה חודשיים. באמת הנתונים שהגברת הזאת הצ

 על אוגוסט עדיין לא פורסם כלום והיא הכניסה שם גם את אוגוסט. זה דבר אחד. 
הדבר האחר, עדיין בשעה ההיא לא נקבעו המחירים של הצהרונים. אמנם הרשת התחילה 

יקבלו אישור. קבעתי לעבד משהו, אבל הסיפור הזה אסור היה לו לבוא לכדי פרסום לפני ש
לרשת מה אנחנו הולכים לגבות, ומעבר לעניין הזה לא תיגבה פרוטה. זה מה שהולך להיות. 

שקל. תעשה את  320והיום, לעומת השנה שעברה, קיימת פה הנחה של סדר גודל של 
 החשבון. 

 
 , כן. 400    :???

 
ל מנת שנדע יותר מאוחר גם יוצגו העלויות של הצהרונים, ע   :ארי-צבי גוב

 מהיכן, איך מגיעים לסכומים הללו. 
 

היא היתה במתנ"ס. היה פרסום. היא היתה במתנ"ס. כתבו   :מאיר בן הרוש
להגיע למתנ"ס להירשם מתאריך עד תאריך. והיא הגיעה לשם והיא התקשרה אלי. 
וביקשתי ממנה שתפרט. פשוט לא הייתי בשיחה שהיתה במתנ"ס. ואלו הנתונים שהיא 

 . היא לא אישה שיכולה לבוא לכתוב סתם דברים. היא לא תכתוב סתם דברים. קיבלה
 

 יש מנגנון הנחה בתוך המתנ"ס.    :ארי-צבי גוב
 

 . 10%לא, היא כותבת פה    :משה חזות
 

יש מנגנון הנחה בתוך המתנ"ס שמורכב מאנשי ציבור בלבד.    :ארי-צבי גוב
ת להנחה ועל פי זה הם מחליטים. כך שגם חברי הנהלה של המתנ"ס מועלות לפניהם בקשו

כאשר יש מצוקה מעבר למחירים הללו, גם לשם מתייחסים. כך שאני חושב שהמחירים 
שלנו לצהרונים היום ולקייטנות הם מחירים הכי נמוכים שאתה מוצא היום בשטח, בכל 

 הערים מסביב. ולכן בוא בבקשה נאמר יישר כוח, 
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  -כי הם לא ה  :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 מה?    :ארי-צבי גוב

 
 לא הכי נמוך. יש יותר נמוכים.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 אתם יכולים להשוות. זהו המחיר. זו התשובה שלי.    :ארי-צבי גוב

 
מה בנוגע לאוגוסט, צביקה? אין שום מסגרת מתוכננת   :עו"ד עדי ינקילביץ

 לאוגוסט? 
 

. קיבלתם אותה. קיבלתם תשובה אני לא מקריא את התשובה   :ארי-צבי גוב
 בכתב? 

 
 כן, אבל זה לאחר התיקון.   :מאיר בן הרוש

 
צביקה, מה בנוגע לאוגוסט? יש איזה משהו מתוכנן לאוגוסט?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 מסגרות לאוגוסט יש משהו בתכנון? 
 

אנחנו עובדים עכשיו על אוגוסט, בשביל להוריד את המחיר    :ארי-צבי גוב
 מום אפשרי. למיני

 
 אתה שמעת על התוכנית הזאת,  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 אני רוצה לומר עוד משהו,    :ארי-צבי גוב

 
 ספר, מה אני צריכה לדבר בשמך? אני צריכה להזכיר לך?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
היתה לא, שאלה, כי היום בבוקר, באחת מתוכניות הטלוויזיה   :מאיר בן הרוש

 שם, 
 

 אורלי וגיא.  :כהן-ארנפרוינד רונית
 

מיליון שקלים כדי  3של אורלי וגיא, שהעיריות קיבלו סכום של   :מאיר בן הרוש
 לסבסד את הקייטנות. ישב שם מישהו מהמשרד. וגם ציינו, 

 
 גב' קופר, איפה הכסף שקיבלת?    :ארי-צבי גוב

 
 אז אם משרדי הממשלה כנראה,   :מאיר בן הרוש

 
אני מבקש ככה. אני רוצה לענות על העניין הזה. במידה ונקבל    :ארי-צבי גוב

 כספים, ילכו לטובת הנחה. חד משמעית. 
 

 בסדר. התחייבות, בסדר גמור. אין בעיה.   :מאיר בן הרוש
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שלא יהיו אי הבנות בעניין הזה. בינתיים לא התקבל כלום.    :ארי-צבי גוב
 להבין את זה, אוקיי? הלאה. 

 

 ל חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא "חינוך ממלכתי דתי לשנת תשע"ח". שאילתה ש .3

 
 השאילתה הבאה של חבר מועצת העיר אלי מזוז. תשאל נא.     :ארי-צבי גוב

 
שאילתה "חינוך ממלכתי דתי לשנת הלימודים תשע"ח".    :אלי מזוז

 לקראת שנת הלימודים הבאה ייפתח בית ספר ממלכתי דתי חדש, 
 

 אלי, אלי, בקול רם בבקשה.    :ארי-צבי גוב
 

ייפתח בית ספר ממלכתי דתי "לקראת שנת הלימודים הבאה    :אלי מזוז
חדש בשכונה הירוקה. הורים לילדים העולים לכיתות א' יכלו לרשום את ילדיהם דרך אתר 
העירייה, כמו כל שאר בתי הספר. לגבי הורים אשר היו מעוניינים לרשום את ילדיהם 

אחרות, כיתות ב' עד ו', אלה התבקשו לשלוח מייל לאגף החינוך עם בקשתם זו, לשכבות 
 בין אם הם חדשים ביבנה ובין אם הם מעוניינים לעבור לבית ספר אחר. 
תלמידים לשנת  80לבית הספר היחידני נרשמו, לפי דיווח שלך במועצת העיר, מעל 

שיבת המועצה בה דיווחת על הלימודים הבאה. דהיינו כמות תלמידים לשלוש כיתות. בי
כמות התלמידים שאלתי האם ייפתחו שלוש כיתות ומה יקרה במקרה שלא יהיה מקום פיזי 
בבית הספר. תשובתך היתה שבמידה ותצטרך תכין את בית הספר לשלוש כיתות, על מנת 
לאפשר מענה לנרשמים. בנוסף נאמר כי יתבצע שיפוץ וחידוש בבית הספר אביר יעקב, 

 בור שדרוג משמעותי והולכים להשקיע בו המון. והוא יע
כמו כן הועלה בפניך ובפני מועצת העיר הצורך בפתיחת גני ילדים ממלכתיים דתיים לגילאי 

בכל אחת משכונות אלו יש גן ממלכתי דתי אחד טרום חובה בשכונת נווה אילן ולב יבנה. 
רים מתברר שהם לגילאי  חובה בלבד, אשר מתמלא כל שנה מחדש. משיחה עם ההו

נאלצים בגילאי טרום חובה לרשום את ילדיהם לגן ממלכתי, כי אין מענה ממלכתי דתי 
בשכונות אלה. אני חושב שהצורך בגנים ממלכתיים דתיים בשכונות אלו פשוט וברור. ילדים 

 לא נולדים בגיל ארבע. 
ה ושכבה לאור זאת, ברצוני לשאול את השאלות הבאות: כמה תלמידים נרשמו לכל שכב

( האם יש מקום פיזי לשלוש כיתות א' 2ו'?  –בבית הספר הדתי החדש בשכונה הירוקה א' 
לשנת הלימודים הבאה בבית הספר היחידני? במידה ואין מקום לשלוש כיתות, מה הפיתרון 

( מהו השדרוג, השינוי המתוכנן בבית הספר 'אביר יעקב' ומתי יתבצע? 3שהעירייה מציעה? 
בן על אותו כיוון שעשית בביאליק שהשקעת שם המון ואמרת שצריך להשקיע אני מדבר כמו

( האם מתקיימים הליכים לפתיחת גני ילדים ממלכתיים דתיים לגילאי 4גם ב'אביר יעקב'. 
 ונווה יבנה?  ת לב יבנהוטרום חובה בשכונ

 
התשובות: נרשמו בבית הספר החדש, שעליו נלחמנו להקים    :ארי-צבי גוב

 ילדים לכיתות א'. זה כל הסיפור.  17, בית ספר
 

 . 26לפי דיווח שלך פעם קודמת זה היה    :אלי מזוז
 

 ירדו.    :ארי-צבי גוב
 

 מה הסיבות שירדו? ידוע?    :אלי מזוז
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 זה כל מה שנרשם.    :ארי-צבי גוב
 

 אוקיי.    :אלי מזוז
 

חידני מתוכנן הלאה. נכון לאתמול, הדבר הבא. בית הספר הי   :ארי-צבי גוב
כיתות. אין לנו  13כיתות בלבד. הצלחנו לקחת נתח נוסף ולעשות פה כיתה, ויש היום  12-ל

שלוש כיתות א'. יש רק שתי כיתות. אחד התלמידים יצטרך ללכת ל'אביר יעקב' ואני אשיב 
 לך על עניין 'אביר יעקב'. 'אביר יעקב' נמצא בטיפול, היות וזה נוגע לא רק למבנה, אני לא

ן. אין שם ורוצה לפרט. אבל 'אביר יעקב' ייפתח ברמה נאותה. אנשים יהיו מרוצים. זה הכיו
בעיה בהשקעה בתשתית. יש בעיות אחרות שמטופלות. מתואם עם משרד החינוך. אדע 
תוך יומיים שלושה מתי זה הולך להיחתך, על מנת שאפשר יהיה לצאת החוצה ולבשר 

 לאנשים מה אנחנו הולכים לעשות. 
הדבר הבא. בלב יבנה נפתח גן חמ"ד, חינוך ממלכתי דתי נוסף, במקום גן רעות, שהיה גן 
ממלכתי. זו התשובה. עכשיו, הערה נוספת. לא בכל מקום בעיר אפשר לבנות גני ילדים. 
הבעיה של זמינות קרקע. יכול להיות מצב שיהיה צורך בגני ילדים בשכונה מסוימת ולא 

. לא תהיה קרקע. נקים את הגן במקום אחר ולשם נצטרך תהיה שם זמינות של קרקע
לנסוע. מתוך הנחה שאף ילד לא הולך ברגל לגן ילדים. ממילא ההורים מסיעים אותו. לא 
תהיה אפשרות שבכל שכונה שמתעורר ביקוש מעבר לנוכחי היום, לבנות שם גן ילדים. אין 

 כמעט מקום בשכונות הדתיות. 
 

 -רוצה להתייחס. קודם כל, אם יש לך צביקה, אני    :אלי מזוז
 

 לגבי התשובה, קיבלת,    :ארי-צבי גוב
 

. 17-אני רוצה לשאול לגבי התשובה משהו, קודם כל לגבי ה   :אלי מזוז
תלמידים. האם יש לך מידע מה גרם  לירידה של כמות כל כך גדולה של נרשמים  17-לגבי ה

 לבית הספר בשכונה הירוקה? לאן הלכו? 
 

אני חושב שהחשש העיקרי של האנשים, אני יודע על משפחה    :ארי-גובצבי 
אחת שעברה ל'אביר יעקב'. החשש היחידי של האנשים 'זה בית ספר רק מתחיל, הכיתות 
רק עכשיו מתעבות, נלך לבית ספר קיים'. זה הסיפור. יש עוד חשש, כמובן. רואים מבנה 

ספר שהולך להיפתח בספטמבר. אנחנו  שנבנה. כפי שזה נראה, זה לא נראה בדיוק בית
יודעים שזה הולך להיפתח בספטמבר. אבל מי שרושם את ילדו, רוצה לראות מבנה גמור. 
על מה מדברים. מה עוד שזה בית ספר מתארח. זה לא בית ספר עצמאי. הוא עצמאי 

 מבחינת תכנים, אבל הוא עדיין אורח של בית ספר אחר. 
 

לך שאני קיבלתי טלפונים השבוע מהורים  אני רוצה לספר   :אלי מזוז
שהתקשרו אליהם מאגף החינוך שהם רשמו את ילדיהם לבית הספר היחידני והודיעו להם 
שאין להם מקום בבית הספר. עכשיו, החשש שלי הוא, יש לי חשש שהוא מבוסס על שנים 

בתי  עברו. המציאות מראה, עוד פעם, זה לא משנה מה דעתי עכשיו. אני מכבד את כל
 הספר כולם, 

 
 אני לא יכול לפתוח את הדיון הזה חזרה.    :ארי-צבי גוב

 
 לא, לא פותח. אני משתף אותך.    :אלי מזוז
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 הוחלט שהוא ימשיך לתפקד.    :ארי-צבי גוב
 

אני מעלה חשש שתהיה מודע אליו, זה חשוב כראש עיר    :אלי מזוז
 20. המציאות לדעתי תהיה מאוד ברורה. שתהיה מודע לסיפור הזה. יש לי גם בקשה בגללו

ומשהו תלמידים שכרגע מתקשרים ואומרים להם 'אין לכם מקום ביחידני, כי אין מקום 
פיזית, מה לעשות? זאת המציאות. אתם יכולים להירשם, מי שגר בשכונה הירוקה או עובר 

את. מי שלא, לשכונה הירוקה יכול להירשם לשכונה הירוקה, בסדר'. יש לו את האופציה הז
מההורים,  50%-לא. ויש לכם את האופציה לנועם או ל'אביר יעקב'. המציאות מראה ש

 למרות שמגיע להם חינוך ממלכתי דתי יקחו את הרגליים שלהם וילכו לחינוך הממלכתי. 
ומשהו ילדים שהעירייה תדאג להם שהם יישארו במסגרת שמגיעה  20ואני מבקש שאותם 

יינו, אם הלכו ל'אביר יעקב', בשמחה רבה. אדרבא ואדרבא, עם להם, ממלכתי דתי. דה
 השיפוץ שאתה תעשה שם וכל הדברים שאתה לא אמרת. 

 
 אלי, אלי,    :ארי-צבי גוב

 
אני אשמח. אבל אם לא יירשמו ל'אביר יעקב', אני מבקש    :אלי מזוז

. יש כל שתשקול, לפחות השנה, לתת להם מענה במסגרות הממלכתיות דתיות הקיימות
מיני אפשרויות. אתה כבר יורד לסוף דעתי. ואולי רק השנה לאפשר להם את האופציה, 

 ילדים. והירוקה, רק השנה, למי שלא ילך ל'אביר יעקב'.  17לאור זה שיש רק 
 

שולחן מועצת העיר איננו מיועד לשיבוץ ילדים בגני ילדים    :ארי-צבי גוב
ועה לי. האנשים עדיין לא יודעים מה טיבו של ובבתי ספר. הבעיה שהועלתה על ידך יד

'אביר יעקב'. להזכיר לך שלפני שנתיים בית הספר היחידני היה בתחתית סקלת הביקוש. 
והיום הוא בית ספר מבוקש. מדוע? השתנו שם דברים. לכן אנא תמתין. השאילתה שלך 

 היום היא מוקדמת בשבועיים. 
 

הדברים יהיו על השולחן. זה לא אני מקדים כדי להעלות וש   :אלי מזוז
 כדי לקנטר, אלא כדי שהבעיות יצופו וייפתרו. זה מה שחשוב לי. 

 
 מונח על השולחן.    :ארי-צבי גוב

 
אני רוצה להגיד תודה. אני באמת מצפה, צביקה, שכמו    :אלי מזוז

שהשקעת בביאליק, 'אביר יעקב' שהוא בשכונות הוותיקות יעבור שדרוג לא פחות 
ותי. וחשוב שגם תדע שגם פנו אלי לאחרונה על זה שאין להם אולם ספורט ואין משמע

שיעורי ספורט בחורף, כי אין אולם ספורט. האולם נלקח לטובת בית נוער קדימה. אני חושב 
 שזה דבר שצריך לשים לב אליו וגם לטפל בו. 

 

 38תמ"א  כהן, בנושא "פרויקט-שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד .4
 , בשכונות הוותיקות".3או  2תיקון 

 
יש פה עוד שאילתה. רונית, בבקשה. "הנדון: פרויקט הלאה.    :ארי-צבי גוב
, בשכונות הוותיקות". רקע: בשנים האחרונות, בעקבות תיקונים 3או  2, תיקון 38תמ"א 

להוביל  בחקיקה, נמצאה נוסחה אשר מאפשרת לתושבים הגרים במבנים ישנים ללא מעלית
מהלך לחזק ולהיטיב את ביתם, כשממול מקבל  יזם הפרויקט זכויות לבניית יחידות דיור 
נוספות. במסגרת תיקונים אלה קיימת התעניינות הולכת וגדלה של יזמים ודיירים ביבנה 
להשתלב בפרויקט. בימים אלה ברחוב הדרור והערבה, אשר אפשר לראות פעילות 



 עיריית יבנה
 10.5.17מתאריך  62/14תמליל מועצה מן המניין מספר 

 

 

 13 

 
 עיריית יבנה

כך פנו אלי  דיירים משני בניינים אשר נמצאים בשלבים שונים . בעקבות 38הקשורה לתמ"א 
של תכנון הפרויקט בבקשה להגדיר בפניהם מהם הקריטריונים לאישור הפרויקט ליזם. אין 
ספק שיש צורך לקדם את הפרויקט ככל האפשר, לטובת שיפור איכות חייהם של התושבים 

 בשכונות הוותיקות. 
נתם מספר פעמים למחלקת ההנדסה וקיבלו מענים פנייתם נעשתה לאחר שהגיעו לטע

שונים כל פעם ולא אחידים, בהתאם לרוח החוק ודרישות המינימום מהיזם. אין ספק כי 
עלינו לקדם פרויקטים שכאלה ככל שניתן, כמובן מבלי לפגוע בכדאיות הכלכלית של היזם. 

ם בבניין לטובת אז יחד עם זאת, מבלי לפגע ברווחתם העתידית של הדיירים הוותיקי
 היחידות החדשות שניתנות ליזם למכירה. 

מענה באיזה תנאים מקבל/מקבלת היזם/היזמת אישור ברכיבים  לכן, אני מבקשת לקבל
להלן, כי אלה היו הדגשים. אני נותנת רק את הדגשים, בעיקר. מהן המידות המינימאליות 

ן וגרם המדרגות בכל ח המינימום למסדרווהנדרשות לגודל, רוחב המעלית? מהו רו
הקומות? בעיקר בקומות הישנות של המבנה. האם מחייבים את היזם למידות של נגישות 

אני כאן אולי צריכה להוסיף משהו שאולי שכחתי.  מהמעלית, מהמסדרונות וכניסה לדירות?
 מחייבים את היזם בנגישות מהמעלית, בעיקר בקומות הישנות, של הדירות הישנות. 

מציעה שהרשות תפיק חוברת הדרכה ברורה ומדויקת מספרית לגבי  לתהבשולי השאי
 מול היזם. אוקיי. מה יש לנו כאן? המידות המינימאליות,  זכויות התושבים

 
רונית, תתייחסי בבקשה לשאילתה. אל תוסיפי לזה תוספות.    :ארי-צבי גוב

תייחסתי לשאילתה על אם היית מוסיפה תוספות לפני כן, אפשר היה להתייחס אליהן. אני ה
פי המספרים שהצגת. תקבלי את התשובה. יש דבר אחד בשאילתה שלך שלא ברור לי. 

 הטענה היא שתושבים קיבלו מהנדסה תשובות שונות. 
 

 נכון.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

לכן מהנדס העיר נמצא פה. ואני הייתי שואל אותו כאן אילו    :ארי-צבי גוב
הרבה קבלנים בשטח. היום מי הגיע אליו? מסתובבים  ושבים?תשובות שונות קיבלו הת

חתימות של רחוב האלון,  90%קיבלתי מכתב מיזם, תקשיב קובי, שמדבר על כך שיש לו 
והוא מבקש להיכנס לפינוי בינוי. ברחוב האלון יש כבר תוכנית מאושרת. יש יזם. מתחילים 

לים בו, מפני שהוא הכריז במכתב לעבוד. מופיע מישהו עם סיפור כזה וכזה. אנחנו מטפ
חתימות. אנחנו נברר את זה. זו הונאה לשמה ונטפל בו. אנשים מסתובבים  90%שיש לו 

 עם כל מיני דברים באוויר. הדברים מאוד ברורים. 
 

בוא אני אגיד לך. בוא אני אפרט לך מספרית, וקובי כאן אז אני  :כהן-רונית ארנפרוינד
לי את כל התרשימים. עם מספרים. ואני רוצה להבין. כי אני אשמח לשמוע תשובות. הראו 

גם יכולה  להגיד כאן שגם דיברתי עם הנציגות וגם התקשרתי לחבר הכנסת אילן גילון, 
שהוא תת ועדה, יו"ר נגישות במדינת ישראל מזה כבר למעלה מחמש שנים. כדי לראות את 

 התקנים למיניהם. 
 ס"מ, הם אחרי רוחב כולל המעקות?  80אומר לי כשאתם, קובי, כשאתה מודד, כשאתה 

 
בבניינים ישנים. כל תוכנית בחדר מדרגות אין מעקות במיוחד   :אינג' קובי נעים

שמוצגת על ידי יזם, אנחנו דורשים אישור של יועץ נגישות, שייתן לנו גושפנקא שכל המתקן 
 נגיש. ישנם מקרים, גם בחוק, בחוק הנגישות, 

 
 יוצאים מן הכלל.  של   :משה חזות
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בבניינים ישנים,  38שלא רוצים למנוע את ביצוע תמ"א   :אינג' קובי נעים
במיוחד באזורים שאי אפשר לבצע. היה לנו מקרה כזה. אני מניח שחלק מהטענות שלך זה 

 , 13לגבי הדרור 
 

 שש.     :???
 

 גם וגם.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

לא  6, אני יודע על מה אני מדבר. 13רור אני מדבר על ד  :אינג' קובי נעים
ראיתי התנגדות שלהם. אנחנו שלחנו את כל החומר לנציבות, על מנת לבקש מהם פטור 
והם אמרו לנו שאנחנו אפילו לא היינו צריכים לבקש פטור. כל מה שמוגש אצלנו ומאושר על 

 יועצי בטיחות. ידי יועץ נגישות, אנחנו מתירים את ההיתר הזה בתנאי של אישורים של 
 

 נגישות.    :משה חזות
 

 נגישות.   :אינג' קובי נעים
 

  -קובי, לא, לא, אני ביקשתי  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

סליחה רגע. רונית, סליחה. לא אסכים לכך שכל שאילתה    :ארי-צבי גוב
 , זו התשובה שכתובה לשאילתה שלך. הופכת לדיון. התשובה שקיבלת זו התשובה

 
הוא עכשיו נאם לי נאום כשאני ביקשתי מספרים. ושאני רוצה  :כהן-ארנפרוינדרונית 

 להבין את המספרים. 
 

 המספרים כתובים. עם זה תלכי.    :ארי-צבי גוב
 

  -אני לא יודעת על מה אתה קופץ.  אני רוצה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 יש גבול לעניין הזה.    :ארי-צבי גוב
 

  על מה אתה מדבר? :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 להפוך כל שאילתה לדיון. אין מקום לזה.    :ארי-צבי גוב
 

צביקה, זה בסדר גמור. אתה לא רוצה לעשות דיון, אני רוצה  :כהן-רונית ארנפרוינד
רק להבין את המספרים. יש כאן מספר. המספר הוא מה? זה שאתם מקבלים ואני יודעת 

 ס"מ בין המעקות?  80וכזה. המספר הוא 
 

 זה אמור להיות בין המעקות. בין היריעות למעקה.   :אינג' קובי נעים
 

ורוחב מינימאלי של המסדרון, כשאתה מדבר על מסדרון  :כהן-רונית ארנפרוינד
 הליכה? 

 
 ס"מ.  100   :ארי-צבי גוב
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 . 110  :אינג' קובי נעים
 

 ? 110 :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 כן.   :אינג' קובי נעים
 

 זה נטו. אנחנו מדברים על נטו.  :כהן-נפרוינדרונית אר
 

 אנחנו מדברים על דבר שצריך להיות נטו, כן.   :אינג' קובי נעים
 

  אוקיי. המידות המינימאליות רוחב מעלית, זה גם נטו? :כהן-רונית ארנפרוינד
 

לא, רוחב מעלית אין את השאלה הזאת, כי אין מעקות. זה לא   :אינג' קובי נעים
  - גודל של

 
לא, אבל במעלית יש את השאלה של יציאה, בנושא של  :כהן-רונית ארנפרוינד

מטר, אבל ההמלצה  1.30הנגישות, יציאה מהדלת של המעלית עד לקיר, המינימום הוא 
 מטר.  1.50היא 

 
את לא שאלת את השאלה הזאת. לא בדקתי. שאלת את   :אינג' קובי נעים

מטר. אלה המידות  1.25מטר. העומק שלה היא  הרוחב של המעלית ונתתי. הרוחב הוא
 המינימאליות שרשום. 

 
 שזה נטו.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 כן.   :אינג' קובי נעים

 
טוב, אז אנחנו נעשה את זה ברזולוציות של התוכניות האלה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 כי לגבי לפחות מה שאתה אמרת, פעמיים ביקשו תיקוני נגישות. 
 

לא לדיון, סליחה! לא לדיון. יש ועדה שדנה בדברים הללו. לא    :ארי-ובצבי ג
 מוכן להעלות את זה כאן. לא מוכן להפוך את המקום הזה לוועדת תכנון ובנייה. 

 
 סליחה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
ביקשו את הנתונים, נתנו את הנתונים. אם יש בעיות    :ארי-צבי גוב

 , שתושבים יפנו לחברי הוועדה
 

  על איזה יבלת לחצתי לך פתאום? צביקה, מה קרה? :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 עד כאן.    :ארי-צבי גוב
 

 מה זה הדבר הזה?  איזה יבלת פתאום התפוצצה לך? :כהן-רונית ארנפרוינד
 

זה הדבר שמתייחס לקחת מקל ולהתחיל לנופף בו כל הזמן.    :ארי-צבי גוב
 התשובה, נקודה. סליחה. שאלת שאלה, קיבלת את 
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אז אני צריכה להבהיר לעצמי מה התשובה. ואתה לא תסתום  :כהן-רונית ארנפרוינד

 כאן פיות. 
 

  -נקודה. מעבר לעניין הזה    :ארי-צבי גוב
 

 מה קרה לך? זה מטריד מאוד למה אתה קופץ פתאום.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

מנת לסתור את כל תוציאו את הדבר הזה לפרסום. על    :ארי-צבי גוב
הדברים שמסתובבים מסביב. נוציא את זה לפרסום. בעיתונות, רבותי, אלה התנאים. וכל 

  -יזם מסתובב 
 

הדבר הכי נכון הוא לעשות, כמו בעיר מתוקנת, להוציא חוברת  :כהן-רונית ארנפרוינד
 זכויות, 

 
 הלאה. תודה. לא צריך חוברת.    :ארי-צבי גוב

 
 ומידות, בצורה מסודרת.  :ןכה-רונית ארנפרוינד

 
 היזמים מגיעים, עם כל הבדיקות. נקודה.    :ארי-צבי גוב

 
 תעזוב אותי יזמים. אני לטובת הדיירים.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
קיבלת תשובה. את יכולה להביא הנה מה שאת רוצה. אני    :ארי-צבי גוב

ולא לאף אחד אחר. תודה ור ייב לתת אותם. אני חייב לציבונותן את התשובות שאני מח
 רבה. השאילתה הבאה. 

 
 משהו מאוד מעניין הפיוז כאן שהיה לך כרגע.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 

כהן, בנושא "הרכב תימחור -שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד .5
 צהרונים".

 
 את רוצה לשאול את השאילתה הבאה?    :ארי-צבי גוב

 
הרכב תמחור צהרונים. רקע: מזה זה מה שאני שואלת.  :ןכה-רונית ארנפרוינד

למעלה משנתיים הנושא נמצא על סדר היום הציבורי בכל רחבי הארץ. שוב ושוב עולה 
הנושא כחלק מיוקר המחייה וכעול כלכלי, במיוחד לזוגות צעירים. בהמשך לכך, לאחרונה 

נקבע בעירנו. על מנת פנו אלי הורים מיבנה בבקשה לדאוג לעוד הוזלה בתעריף אשר 
לקבל דרכך, בהתחשב בזה  שנוכל להתייחס באחריות ולעומק הנושא, אני מבקשת

ם פועלים תחת רשת המרכזים הקהילתיים, פירוט מספרי ממה וכיצד מורכב שהצהרוני
 התעריף שנגבה מההורים. 

 
יש כאן את המסמך עם הפירוט המספרי. תוכלו להתייחס אליו    :ארי-צבי גוב

 שתלמדו אותו. הסעיף הבא.  אחרי
 

 בסדר גמור. אין שום בעיה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
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 אישור תב"רים כמפורט להלן: .6

 

 מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' תב"ר

 מ' השיכון 2,000,000 שיקום נחל שורק אזור יבנה 423  

 קרן פיתוח 2,400,000 שיפוצי קיץ ועבודות בטיחות 424

וד מחשבים לבתי ספרצי 425 מ' החינוך -204,375 272,500   
ק' פיתוח -68,125  

 ק' פיתוח 200,000 ציוד וריהוט למוסדות חינוך 426

 
 אישור תב"רים.    :ארי-צבי גוב

 
  מה זה? :כהן-רונית ארנפרוינד

 
  -ברוטו? כולל תוספות צביקה, זה הכל   :מאיר בן הרוש

 
 ת זה בדף השני. מה שהמשפחה משלמ   :ארי-צבי גוב

 
 שכר מינימום?  לא, התשלום לסייעות וזה, ברוטו?  :מאיר בן הרוש

 
 הכל בפנים. הכל בפנים.    :ארי-צבי גוב

 
 כולל כל התוספות.   :מאיר בן הרוש

 
 הכל בפנים.    :ארי-צבי גוב

 
 ? 4,800 –? כן? ומטפלת מובילה 4,466סייעת מקבלת  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 זה מחיר של מטפלת. זה לא ליום. הלאה.    :ארי-צבי גוב

 
 לא, בסדר. אני ביקשתי ואנחנו נעשה את החישוב הזה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
, שיקום נחל שורק באזור יבנה. 423תב"רים. תב"ר מס'    :ארי-צבי גוב

, בעקבות הבנייה מדרום וחיסול מרחב ההצפה. לכן מדובר בחיבור נחל שורק לנחל יבנה
צריך לעשות יציאה אחרת מנחל שורק, לנחל שורק, הרחבה וכל היתר. הביצוע ייעשה על 
ידי רשות הנחלים. מימוש התקציב, או יותר נכון התקצוב הוא משרד השיכון. מי בעד? 

 הלאה. 
 

 :1/62/14החלטה מס' 
שיקום נחל שורק אזור יבנה ע"ס  – 423הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ימון משרד השיכון. במ₪,  2,000,000
 

שיפוצי קיץ בבתי ספר. אני מעמיד בשביל העניין הזה השנה    :ארי-צבי גוב
שקל, מתוך הנחה שיש לנו בתי ספר כגון 'אביר יעקב' שנצטרך יותר להשקיע  2,400,000

 שם. ואלה הדברים. מי בעד? 
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 :62/142/החלטה מס' 
עבודות בטיחות ע"ס שיפוצי קיץ ו – 424הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 במימון קרן הפיתוח של העירייה. ₪,  2,400,000
 

ציוד מחשבים בבתי הספר. מדובר כאן על כל קול קורא של    :ארי-צבי גוב
משרד החינוך, כאשר בעניין הזה זכו מספר בתי ספר, ביניהם בית ספר ביאליק, מעיין, רבין 

 , ומצד שני עיריית יבנה. מי בעד? ויחידני. יש כאן שותפות של משרד החינוך מצד אחד
 

 רגע, רגע,  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אני מצביע על התקציב. מי בעד?    :ארי-צבי גוב
 

 רגע, יש שאלה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 יש שאלה, מה? אוטומט?   :עו"ד עדי ינקילביץ
 

רנט. בים אלחוטיים, תקשורת האינטמה זה? יש כאן נת :כהן-רונית ארנפרוינד
 השאלה היא לגבי קווים אלחוטיים, אינטרנט אלחוטי או אינטרנט קווי? 

 
חלק מבתי הספר יש לא מכבר קווים פיזיים, וחלק עדיין קווים    :ארי-צבי גוב

 אלחוטיים. 
 

 איזה?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

לרוב בתי הספר יש קוו פיזי בכל כיתה שאליו מתחברת    :ארי-צבי גוב
הם קווים אלחוטיים בכל המקרים.  הסיפור הזה כבר נבדק פעם אחת. היה  המורה. היתר

דיון משפטי, התקבלה החלטה. אני לא מתכוון לפתוח את העניין הזה לדיון כאן. אם זה קו 
זה או קו אחר. הנושא שמועלה כאן, חד משמעית, רונית, מדבר על אישור תקציב, כן או לא. 

 ועל זה אני מבקש להתייחס. 
 

אישור תקציב על משהו. וזכותי המלאה  –הנושא שמועלה כאן  :כהן-ית ארנפרוינדרונ
 לשאול שאלות על מה. 

 
  -כתוב שם. רכישת ציוד    :ארי-צבי גוב

 
צביקה, אני לא יודעת מה קרה לך לפני חמש דקות. הפיוז  :כהן-רונית ארנפרוינד

 את באופן רגוע. שלך עלה. אני מציעה שתשתה מים ותתחיל לנהל את הישיבה הז
 

 אני שותה מים ולא הופך כל דבר לדיון. היה קול קורא של ...    :ארי-צבי גוב
 

  -אתה מחויב  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

היה קול קורא של משרד החינוך ומשרד החינוך החליט    :ארי-צבי גוב
 להקצות את הסכומים הללו לבתי הספר. תודה. 

 
חינוך לא החליט אלחוטי. משרד החינוך אמר 'רק משרד ה :כהן-רונית ארנפרוינד
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 בנסיבות קיצוניות שדורשות הסבר'. 
 

 רונית, עם כל הכבוד לך. תצביעי נגד.    :ארי-צבי גוב
 

 בים אלחוטיים. ואני מבקשת להבין מה זה הציוד נת :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 מי בעד אישור התקציב הנ"ל?    :ארי-צבי גוב
 

  -צביקה, אני מבקשת להבין מה זה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 שואל מי בעד אישור התקציב. תודה רבה.    :ארי-צבי גוב
 

צביקה, צביקה, אין לך ברירה. איפה היועץ המשפטי שלי?  :כהן-רונית ארנפרוינד
    כן או לא? הוא חייב להסביר לנו על מה אנחנו מצביעים? שלום, אתה שלי או שלו?

 
  -י בעד מ   :ארי-צבי גוב

 
  הוא חייב להסביר לנו על מה אנחנו מצביעים? כן או לא? :כהן-רונית ארנפרוינד

 
אבל אם את שואלת שאלה,  הוא התשובות הן לא בכן ולא.   :עו"ד איתן בראש

 ישיב כמיטב, הוא יכול להעלות את זה. 
 

ך. ולכן אני מאוד מודה לך. אז אתה צריך להשיב כמיטב יכולת :כהן-רונית ארנפרוינד
  -השאלה שלי 

 
 גם תשובה קצרה זו תשובה.   :עו"ד איתן בראש

 
בכיתות קיים אלחוטי, אינטרנט אלחוטי. ועובדים בהם, מלבד    :ארי-צבי גוב

כיתות נמוכות, אחד. שניים, הסכום הזה מיועד לרכישת מכשירים שונים, החל ממחשבים, 
 מסכים וכו', שחסרים בבתי הספר. זה הסיפור. 

 
 ומה זה נתבים אלחוטיים?  :כהן-נית ארנפרוינדרו
 

 זה נתבים.    :ארי-צבי גוב
 

אז בשביל מה? אם אתה אומר 'יש קווי', אז למה אלחוטי? יש  :כהן-רונית ארנפרוינד
 כאן בפירוט אלחוטי. 

 
 זה נתבים אלחוטיים.    :ארי-צבי גוב

 
 אז אנחנו לא קווי.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
במרבית הכיתות יש יש גם קווי וגם אלחוטי. בבתי הספר    :ארי-צבי גוב

אינטרנט אלחוטי לחיבור המנהלת בלבד. ... אין אינטרנט פיזי לכל התלמידים. התלמידים 
משתמשים באינטרנט אלחוטי. זה מה שקורה. בדקתם את זה פעם ופעמיים. הלכתם עם 

לכים לבית משפט, מקבלים זה לבתי משפט, חוזרים חזרה, ממשיכים לפתוח. או שאתם הו
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 פסיקה, או שתפסיקו בבקשה ללעוס את הדבר הזה פעם נוספת. 
 

אני אלעס כמה שזה טובת הילדים, בריאות הילדים. והצוות  :כהן-רונית ארנפרוינד
  והמורים ואני אמשיך ללעוס את זה. מה זה הדבר הזה?

 
 תודה!    :ארי-צבי גוב

 
 ועס כאן. זה לא עניין פוליטי. זה עניין בריאותי. אף אחד לא ל :כהן-רונית ארנפרוינד

 
מי שמדבר פוליטיקה זה את ולא אני. לבריאותי אני מטפל. מי    :ארי-צבי גוב

  -בעד אישור התקציב 
 

איך אתה מדבר בריאותי כשאתה לא יודע אפילו מה קורה  :כהן-רונית ארנפרוינד
  בבית הספר?

 
אישור התקציב. תרשמי בבקשה. מי  להרים אצבע מי שבעד   :ארי-צבי גוב

 מי נמנע?  נגד?
 

 אני נמנעת מהסיבה שאני לא מקבלת בכלל תשובות.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 תודה. רשמי בבקשה,    :ארי-צבי גוב
 

 אתה לא אומר משהו קוהרנטי בכלל.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 שני נמענים. תודה.    :ארי-צבי גוב
 
 הצבעה: 

"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי )ה 13בעד: 
חובב גבאי, מאיר בן הרוש, אלי מזוז, רחמים דוד, פאלי כהן, יניב עמרני, 

 מאיר דהן(. אשרף, שחר סימנה, 
 )ה"ה: רונית ארנפרוינד כהן, עדי ינקילביץ(.   2: נמנעים

 
 :142/63/החלטה מס' 

רכישת ציוד מחשבים לבתי  - 425 תב"ר מס'הוחלט ברוב קולות לאשר 
במימון קרן הפיתוח ₪  68,125במימון משרד החינוך, ₪  204,375ספר. 

 של העירייה. 
 

מאיר, אני נורא שמחה שאתה יודע על מה אתה מצביע וגם  :כהן-רונית ארנפרוינד
 אתה שלם עם זה. 

 
 תודה.    :ארי-צבי גוב

 
 לות אני אשמח גם שתענה. כשאני אשאל אותך שא :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 תשאלי.   :מאיר בן הרוש
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הוא הסביר? מה זאת אומרת? תסתכל אחר כך בפרוטוקול.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 הוא הסביר דבר והיפוכו. הוא לא יודע מה הוא מסביר. 

 
אני מאוד מצטער, לא לעשות מהשולחן הזה במה לצעקות.    :ארי-צבי גוב

 , רונית. עם כל הכבוד לך. עד כאן
 

 בוא נסכים על זה. בוא נסכים על זה עכשיו.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 את עוברת את הגבולות.    :ארי-צבי גוב
 

עכשיו, עכשיו. בוא נסכים על זה. תענה עניינית, הכל יהיה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 בסדר. 

 
שקל.  200,000וריהוט למוסדות חינוך, הלאה. ציוד    :ארי-צבי גוב

 מי בעד? 
 

 :4/62/14החלטה מס' 
ציוד וריהוט למוסדות חינוך ע"ס  – 426תב"ר מס' לאשר  פה אחדהוחלט 

 מקרן הפיתוח של העירייה. ₪  200,000
 

 עדכון תב"רים כמפורט להלן: .7

 

תקציב  שם תב"ר מס'
 מקורי

מקור  תוספת 
 מימון

 תקציב מעודכן

 מ' החינוך 4,629,660 14,847,180 202בנית בי"ס יסודי במגרש  364
 

19,476,840 
 

שיפוצים במוסדות חינוך  384
 תשע"ז

1,700,000 99,600 
 

 מ' החינוך
 

1,799,600 

 
. בית הספר 202, במגרש 364בניית בית ספר יסודי, תב"ר    :ארי-צבי גוב

מיליון שקל בשלב  8.5עיריית יבנה תממן שקל. מתוכם  19,476,000הנ"ל יעלה בסך הכל 
שקל על ידי משרד  4,629,000לא נקבל תוספות. מדובר הרגע על תוספת של  הזה. אם

 החינוך. מי בעד? בבקשה? 
 

  -זה אמור להסתיים    :אלי מזוז
 

 ספטמבר, פתיחה.    :משה חזות
 

 ... שלב אנחנו מדברים. הוא צריך להסתיים בספטמבר, כן.    :ארי-צבי גוב
 

 אולי הוא יסתיים לפני.    :אלי מזוז
 

אז אתה אתה נמנע? תגיד בקול רם, שזה ייכנס לפרוטוקול.   :יעל יצחק פור
 ? צריך להגיד 'אני נמנע'. בסדר, אז הוא אומר שהוא נמנע. תנמנע
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 הצבעה:
)ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי  14בעד: 

ב עמרני, חובב גבאי, מאיר בן הרוש, אלי מזוז, רחמים דוד, פאלי כהן, יני
 אשרף, שחר סימנה, מאיר דהן, רונית ארנפרוינד כהן, עדי ינקילביץ( 

 )מר אלי מזוז(.   1נמנע: 
 

 :5/62/14החלטה מס' 
בניית בי"ס יסודי  – 364תב"ר מס'  עדכון הוחלט ברוב קולות לאשר

 –ממשרד החינוך. תקציב מעודכן ₪  4,629,660. תוספת 202במגרש 
19,476,840  .₪ 

 
בשנת תשע"ז העמדנו לרשות שיפוץ בתי הספר בתקציב    :ארי-צבי גוב

. 99,600-שקל. משרד החינוך החליט בימים אלה להשתתף ב 1,700,000עירוני סך כל 
שקל מימון של משרד החינוך. סגור.  99,000שקל, מהם  1,799,000-ובכן, התקציב גדל ל

 , 99-מי בעד? צריך להצביע על ההלאה. 
 

 רונית, את בעד?   :ינקילביץ עו"ד עדי
 

 על מה?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 . 99,000-על ה  :עו"ד עדי ינקילביץ
 

 הוא נרגע? אתה נרגעת? לא, כדי שנבין. נרגעת?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

  -אני תיכף אקום להראות לך מה זה    :ארי-צבי גוב
 

 פיוזים, אלוהים ישמרנו. אתה כבר הראית ואתה, יש לך  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 חכי. זה מתחיל, רק דקה.    :ארי-צבי גוב
 

 :6/62/14החלטה מס' 
וצים במוסדות חינוך פשי – 386תב"ר מס' עדכון לאשר פה אחד הוחלט 

 –מימון משרד החינוך. תקציב מעודכן ₪  99,600תשע"ז. תוספת 
1,799,600  .₪ 

 

 סגירת תב"רים כמפורט להלן: .8

 

תקציב  רשם תב" מס'
 מקורי

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

ביצוע מובל  150
 ניקוז

ק'  -תוספת  1,043,281 12,500,000
 פיתוח

13,543,281 

245 
 

כיתת גן תלתן 
 דגם מ.ל.ט

מ'  -תוספת 344,043 140,927 1,400,000
 החינוך

ק' -הפחתה
 פיתוח

1,196,884 
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תקציב  רשם תב" מס'
 מקורי

תקציב  מקור מימון הפחתה תוספת 
 מעודכן

כיתות גן ברח'  2 246
 השחף

2,300,000 
 

228,167 
 

מ'  -תוספת 164,542
 החינוך

ק' -הפחתה
 פיתוח

2,363,625 

מעגל תנועה  281
 האלון דואני

1,308,794 132,513  
 

ק'  -תוספת
 פיתוח

1,441,307   

כיתות גן  2 323
 204מגרש 

2,350,000 
 

250,388 
 

מ'  -תוספת 161,225
 החינוך

ק' -הפחתה
 פיתוח

2,439,163 
 

גנ"י  4בניית  363
 204מגרש 

4,300,000 486,329 
 

מ' -תוספת 354,813
 החינוך

ק' -הפחתה
 פיתוח

4,431,516 

 
בנחל יבנה. דיון משפטי, תביעה של קבלן.  זביצוע מובל לניקו   :ארי-צבי גוב

שקל.  12,500,000. המובל יעלה 150שקל. תב"ר  1,043,000אנחנו צריכים פשוט לשלם 
 כסף יש. מי בעד? 

 
 :7/62/14החלטה מס' 

 ביצוע מובל ניקוז.  – 150תב"ר מס'  סגירת הוחלט פה אחד לאשר
 

 בעד, מאיר? כולם בעד.  כולם    :ארי-צבי גוב
 

 לא, אם צביקה נרגע, אז הכל בסדר.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

טוב, חברים, אתם רוצים שאני אפסיק את הישיבה? רגע!    :ארי-צבי גוב
 מאיר בן הרוש, 

 
 זה כמו ילדים בגן.  :ןכה-רונית ארנפרוינד

 
מאיר בן הרוש. רונית, אני מבקש לתת לי לנהל את הישיבה.    :ארי-צבי גוב

  -אחרת אני פשוט אצא ותישארו לבד. יש גבול עד כמה הסבלנות שלי 
 

 מי ממלא מקום ראש העיר? אז ויצמן.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 מיד ימונה במקום ואת תצביעי לו.    :ארי-צבי גוב
 

 ואני אצביע לו. )נשמעת צוחקת(  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 יש שניים שיכולים למלא, שלושה. הלאה.    :ארי-צבי גוב
 

 יאללה, בוא ננסה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
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כיתת גן תלתן דגם מ.ל.ט. אנחנו מדברים על ספציפי    :ארי-צבי גוב
של משרד החינוך. הפחתה  שקל 140,000שקל במקור. יש כאן תוספת של  1,400,000

 שקל של קרן לפיתוח. מי בעד?  344,000של 
 

 :62/148/החלטה מס' 
 כיתת גן תלתן דגם מ.ל.ט.  – 245תב"ר מס' סגירת  הוחלט פה אחד לאשר

 
שתי כיתות גן ברחוב השחף. הפרויקט כבר גמור, אפילו    :ארי-צבי גוב

שקל מקרן  164,000גריעה של שקל של משרד החינוך.  228,000מאוכלס. תוספת של 
 הפיתוח. מי בעד? 

 
 , של התב"ר?00התוספות האלה הן סגירה סופית של    :משה חזות

 
 כן, כן.    :ארי-צבי גוב

 
 ? 00-לא, התב"ר נסגר ב   :משה חזות

 
כן. אחרי תוספות... סליחה, עדיין לא סוגרים תב"ר. קיבלנו    :ארי-צבי גוב

 תב"ר תיעשה בסוף השנה יחד. תוספת, יותר מאוחר סגירת 
 

 :9/62/14החלטה מס' 
 כיתות גן ברח' השחף.  2 – 246תב"ר מס'  סגירת הוחלט פה אחד לאשר

 
שקל. מי  132,000מעגל תנועה ברחוב האלון. תוספת של    :ארי-צבי גוב
 בעד? 

 
 רק שאלה אחת לגבי המעגל תנועה.    :אלי מזוז

 
  -זו תוספת, העלות    :ארי-צבי גוב

 
אמרת תוספת ... שיהיו שני נתיבים. אמרת שהולכים על שני    :אלי מזוז
 נתיבים. 

 
 כל המעגלים יהיו שני נתיבים.    :ארי-צבי גוב

 
ושאלה, האם יהיו פניות ימינה, שחוסכות את הלחץ בתוך, אם    :אלי מזוז

 יש לכם בכלל מקום לעשות את זה? 
 

ון מלא של כל אחד מהמעגלים. ואם אנחנו הולכים על תכנ   :ארי-צבי גוב
 תהיה.אפשר שתהיה פנייה ימינה ישירה,  אז 

 
 :62/1410/החלטה מס' 

 מעגל תנועה האלון דואני.  – 281תב"ר מס'  סגירת הוחלט פה אחד לאשר
 

שקל של  250,000. תוספת של 204שתי כיתות גן מגרש    :ארי-צבי גוב
 בת קרן הפיתוח. מי בעד? שקל לטו 161,000משרד החינוך. גריעה של 
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 :11/62/14החלטה מס' 

. 204כיתות גן מגרש  2 – 323תב"ר מס' סגירת הוחלט פה אחד לאשר 
 ממשרד החינוך. ₪  250,388תוספת ע"ס 

 
, 486,000. תוספת של 204בניית ארבעה גני ילדים מגרש    :ארי-צבי גוב

 גמרנו את התב"רים. קרן הפיתוח. מי בעד?  354,000משרד החינוך. גריעה של 
 

 :12/62/14החלטה מס' 
גני ילדים מגרש  4בניית  – 363תב"ר מס'  סגירת הוחלט פה אחד לאשר

מקרן ₪  354,813ממשרד החינוך. הפחתה של ₪  486,329. תוספת 204
 הפיתוח של העירייה. 

 

 אישור פתיחת חשבון בבנק דיסקונט יבנה. .9

 
פתיחת חשבון בבנק דיסקונט. בנק  , מבקש אישור9סעיף    :ארי-צבי גוב

ן. בסופו של דבר נצטרך שעד היום לא עבדנו איתו. אנחנו פותחים  גם שם חשבו
ן או  לעסוק במספרים מאוד מאוד גדולים של כספים ונצטרך לפזר את הסיכו
יותר נכון לנסות להשיג רווחים גדולים ככל האפשר מהפקדת כספים בבנקים. 

 חת חשבון? הלאה. זה לפי תחרות. מי בעד פתי
 

 :13/62/14החלטה מס' 
 הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בבנק דיסקונט יבנה. 

 

אישור הצטרפות למבצע הפחתת חובות ארנונה לחייבים, בהתאם לתקנות הסדרים  .10
 .2017 –(, התשע"ז 3במשק המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון מס' 

 
חתת חובות ארנונה לחייבים. אישור הצטרפות למבצע הפ   :ארי-צבי גוב

המבצע מדבר על, יש לכם פירוט מלא בעניין הזה. אם יש לכם שאלות בבקשה. משרד 
 2014מחוב הארנונה לשנים  50%הפנים היום מאפשר לנו להגיע להסדרים של הורדת 

ומטה, עם תנאים מסוימים של תשלום בו זמני. ולא עם חלוקה לתשלומים ואז ההנחה תהיה 
היום היו בעיות שהיה צריך להגיע להסדר.  ההסדר נדון ברמה של בית משפט. כי . עד 45%

מצד אחד את החוב אתה חייב לגבות. מאידך קיימים מקרים שלגבייה אין שום היתכנות. אי 
להגיע להסדרים וללכת עם זה לבית משפט, לאישור אפשר לגבות כי אין. ולכן היינו צריכים 

אישור הזה ניתן מראש. לכן אנחנו יכולים לבוא היום לכל ואישור משרד הפנים. היום ה
ולומר 'חברים, אנחנו מוכנים להגיע אתכם להסדר כבר מחר. שלמו  2014החייבים משנת 

 מהחוב יימחק'.  50%לפי התנאים הללו, 
 

 גורף.  באופן יש קריטריונים. זה לא  :עו"ד מאיר דהן
 

 בוודאי. כתוב.    :ארי-צבי גוב
 

 ' ומטה זה גורף. 14-לא, מ   :משה חזות
 

 גורף לכל ה,   :עו"ד מאיר דהן
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אתה כתבת  6לא, יש לי שאלה לפני זה. דקה, צביקה. בסעיף   :מאיר בן הרוש
שמוצע להכיל את המבצע על נכסים למגורים בלבד. ואני כיו"ר ועדת הנחות במיסים אני 

למה לא חייבים כספים. מכיר, לשעבר, אני מברך גם את חברי, יש בעלי עסקים שגם 
להכניס אותם לתוך המסגרת של ההנחות, כדי באמת לגבות כספים שאנחנו נאבד אותם. 

 חבל, יש הזדמנות עכשיו. 
 

אתה מעלה בעלי עסקים, אתה בעצם מעלה הכלה של העניין    :ארי-צבי גוב
דת הזה על כל הנישומים. כלומר שאתה יוצר מצב שבו אוטומטית יש לנו בעיה של הור

 ההכנסות. אני חושב שנכון לטפל בבעלי בתים, 
 

 בעלי עסקים קטנים, לא גדולים.  בוא נעשה  :מאיר בן הרוש
 

 אין כזה קטנים גדולים.    :ארי-צבי גוב
 

 זו החרגה שאתה מבקש.  6החרגה שלך. סעיף  ולא, אבל ז  :מאיר בן הרוש
 

. לא רוצה לבקש, אני מבקש החרגה לטובת בעלי בתים בלבד   :ארי-צבי גוב
 לא כתוב שם החרגה לעסקים. 

 
נכסים על יל את המבצע כתוב. מוצע על ידך. "מוצע להח  :מאיר בן הרוש

 למגורים בלבד". זאת אומרת, 
 

להחריג רק על בוא אני אבהיר. ... עם הפשרות או על הכל, או   :עו"ד איתן בראש
 -מגורים, אתה לא יכול

 
 אומר. אז זה מה שהוא    :משה חזות

 
 ... חריגה בתוך חריגה.   :עו"ד מאיר דהן

 
לא, לא הבנת. אמרתי לעשות את זה על הכל. מה הבעיה   :מאיר בן הרוש

 לעשות על הכל? 
 

 זה יכול לגרום לאי תשלום.  גם עסקים גדולים?  :עו"ד מאיר דהן
 

  תגיד לי, את מי אתה מייצג?   :ארי-צבי גוב
 

 לא משנה.   :מאיר בן הרוש
 

  לא, באמת. את מי אתה מייצג?   :ארי-צבי גוב
 

 מה זה משנה?   :מאיר בן הרוש
 

 העיר הזאת צריכה לחיות.    :ארי-צבי גוב
 

 אז תגבה כסף.   :מאיר בן הרוש
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אם אתה פותח פתחים כאלה, אין לזה סוף. למה בעל עסק    :ארי-צבי גוב
 2019ומרים לו 'בשנת חמש שנים א-ישלם מיסים מחר, אם אחרי שהוא צובר ארבע

 אותך'.  משחררים
 

אבל זה מבצע לשנה, צביקה. זה סך הכל מבצע שהוא   :מאיר בן הרוש
 מסתיים. 

 
 עם כל הכבוד,    :ארי-צבי גוב

 
 חמישה חודשים.    :משה חזות

 
 כן, לחצי שנה, הוא מסתיים. אז בוא ננצל את זה.   :מאיר בן הרוש

 
א עושה את זה על עסקים. אני מביא את זה עם כל הכבוד, ל   :ארי-צבי גוב

 להצבעה לגבי מגורים בלבד. 
 

 אני חושב שזו טעות.   :מאיר בן הרוש
 

 מי שלא מסכים לזה יכול להצביע נגד. מי בעד? מי נגד?    :ארי-צבי גוב
 

 בעד. כולם בעד.   :מאיר בן הרוש
 

 אני נמנע.    :אלי מזוז
 

 מי נמנע?    :ארי-צבי גוב
 

 אני.    :וזאלי מז
 

חודשים מבצע. צריך לנצל  האני חושב שזו טעות. זה ארבע  :מאיר בן הרוש
 את זה. 

 
לא, לא, הוא כתב לקולא. גורף. שר הפנים כתב גורף לכולם.    :משה חזות

  -הוא מחריג את זה 
 

 לא, הוא לא כתב, הוא נתן את האפשרות לבחור.   :עו"ד איתן בראש
 

 הצבעה:
צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי )ה"ה:  14בעד: 

גבאי, מאיר בן הרוש, אלי מזוז, רחמים דוד, פאלי כהן, יניב עמרני, חובב 
 אשרף, שחר סימנה, מאיר דהן, רונית ארנפרוינד כהן, עדי ינקילביץ( 

 )מר אלי מזוז(.   1נמנע: 
 

 :14/62/14החלטה מס' 
ת למבצע הפחתת חובות ארנונה הוחלט ברוב קולות לאשר הצטרפו

לחייבים, בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון 
 . 2017 –(, התשע"ז 3מס' 
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אישור אכיפת עבירות תעבורה עפ"י חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות  .11
 (.)אכיפה בגין אופניים חשמליים 2016 –המקומיות )תעבורה( התשע"ו 

 
, 11אישור אכיפת עבירות תנועה, סליחה, אלי, אלי, סעיף    :ארי-צבי גוב

אישור אכיפת עבירות תעבורה עפ"י חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשות 
המקומית, תעבורה וכו'. מדובר כאן, חברים, כל החוק הזה מיועד לטפל בנושא אופני 

היה חוק והסיפור הזה משתולל. אומר עוד דבר.  המנוע. עד היום לא נגעו בעניין הזה, לא
החוק הזה יכול לפעול מהיום שלושה חודשים. צריך שלושה חודשים להתארגנות. כך גם 
כתוב. במשך שלושה חודשים הללו נצטרך לשלוח את הפקחים להכשרה והשתלמות על 

והכרחי,  מנת להכשיר אותם לבצע את מה שנדרש על פי החוק. אני חושב שזה שינוי גדול
מפני שנושא אופני המנוע הופך לעניין מסוכן ביותר ביישוב. יש לכם את החוק בידיכם. כתוב 

 שם גם על אלו עבירות מדובר. אוקיי? 
 

צביקה, יש אפשרות לזרז את זה בגלל החופש הגדול? אין    :רועי גבאי
  -אפשרות להגיע למצב שאנחנו מצליחים 

 
גדול לא נגיש תלונות. אבל בהחלט נעיר אנחנו בחופש ה   :ארי-צבי גוב

 לילדים, נעצור, נקרא לילדים. נעשה כמה דברים. 
 

 . 3.4-זה מ  :עו"ד עדי ינקילביץ
 

לא אוכל כנגד התופעות הללו לעשות שום דבר שבחזקת    :ארי-צבי גוב
לומר ולומר: 'תמתין בבקשה כאן'. להרים טלפון לאביו ו 14ענישה. אני כן יכול לעצור ילד בן 

לו 'הבן שלך נוהג על אופני מנוע בתוך ציבור. או שהוא ייהרג או יהרוג מישהו. בוא קח אותו 
וטפל בו'. יותר מזה אתה לא יכול לעשות. אתה לא יכול להעניש, אתה לא יכול להחרים, וזו 

 בעיה. נוסעים ללא קסדה. זה אחד הדברים המינימאליים. 
 

 נכנס.  1.7-מהחולה מיולי. בסדר. רועי, כתוב ת  :עו"ד עדי ינקילביץ
 

 אוקיי. מי בעד?    :ארי-צבי גוב
 

 . 20.6   :לינה שרון
 

 מי נגד? מי בעד?    :ארי-צבי גוב
 

 כולם בעד? אז תגידו.   :יעל יצחק פור
 

 :15/62/14החלטה מס' 
לאשר כי עיריית יבנה תפעל לאכיפת עבירות תעבורה הוחלט פה אחד 

בירות אלה תהא בהתאם להוראות החוק לייעול בתחום שיפוטה. אכיפת ע
  2016הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( התשע"ו 

נוהל שגובש  -ובכפוף לנוהל הארצי שיחול על הרשויות המקומיות בעניין
 עם משטרת ישראל והיועמ"ש. 
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 .304 חלקה 3512וחלק מגוש  198חלקה  3511ביטול הפקעה על חלק מגוש  .12

 
. מדובר בגוש 198חלקה  3511ביטול הפקעת קרקע גוש    :ארי-צבי גוב

שנמצא מעל נחל יבנה. היה הסדר בין סביוני יבנה לבין עיריית יבנה ורשות מקרקעי ישראל 
שהקרקע הנ"ל תעבור חזרה למנהל בעקבות ההשקעה בנחל יבנה וכל היתר. היתה פסיקה 

לא בוצע. אנחנו נדרשים לבצע. על מנת לבצע צריך  של בית משפט בעניין. ביטול ההפקעה
אישור של מועצת העיר. ואני היום שואל את מועצת העיר מי בעד ביטול ההפקעה? מי 

 בעד? 
 

 :16/62/14החלטה מס' 
 198חלקה  3511הוחלט פה אחד לאשר את ביטול ההפקעה על חלק מגוש 

 .304חלקה  3512וחלק מגוש 
  

 מפלגת העבודה? טל גם את ההפקעה על השטח של אולי תב  :מאיר בן הרוש
 

לא, אני לא מפקיע נכסים של מפלגת העבודה. זה ילך וייעלם    :ארי-צבי גוב
 ממילא. 

 

 .10%הגדלת תקציב תמיכות לעמותות בגובה  .13

 
, תמר קופר, הוצאתי מכתב לגזברית, שבו 2016בשנת    :ארי-צבי גוב

. הדבר הזה לא נעשה 2017. לטובת 2016-. ב10%-ביקשתי להעלות את נושא התמיכות ב
ואני שמח שנזכרנו לעשות את זה. פאלי, אתה פנית אלי בהקשר לעמותות הדתיות וכו'. 
בכל מקרה, זה עלה עוד פעם פה. ועל כן אני מבקש להודיע. הכוונה היא להעלות את 

 התמיכה בעמותות השונות, 
 

. תדגיש. הגשתי לפני חודשיים םזו הצעה שלי לפני חודשיי  :מאיר בן הרוש
 ה. התנגדתם. ועכשיו אמרת ש.ב., שוחד פוליטי. זה מה שאמרת. וכולם חייכו וצחקו. הצע

 
 . 2018דיברת על    :ארי-צבי גוב

 
 '. 17לא,    :שחר סימנה

 
לא, למה? כי התקציב סגור השנה. רגע, צביקה. אמרת   :מאיר בן הרוש

 שהתקציב סגור השנה. 
 

 אוקיי. מצביעים נגד. מי נגד?    :ארי-צבי גוב
 

אבל זו הצעה שלי. לא, שיהיה מודגש. הצעה שלי. למה נגד?   :מאיר בן הרוש
 אני בעד. יפה מאוד. אני תומך. 

 
? מי 2017לשנת  10%מי בעד תקצוב העמותות בתוספת    :ארי-צבי גוב
 בעד? 

 
 ? והכלעמותות זה תנועות הנוער  :כהן-רונית ארנפרוינד
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כל העמותות קיבלו, חוץ מנושא רגע, רגע, למה כל העמותות?    :רחמים דוד
דת. נושא דת הרבה זמן לא היתה להם עלייה. אני מציע שיעלו ... מיליון שקל לפחות. למה 

 לא? 
 

העלייה, ואני אתן לך נתונים, לא השנה,  היתהסליחה, דוידי,    :ארי-צבי גוב
 ה. בשנה שעברה לפני כן, הכפלנו את ז

 
למה? אנחנו ביקשנו, צביקה, אני לא מבין. הרבה זמן, מחילה,    :רחמים דוד

הרבה זמן לא העלו בנושא הדת. כולם קיבלו תוספות. אני זוכר שפעם באמת היה, הפרש 
הפרש. תעלה את זה במיליון שקל,  400%הפרש. היום זה  50% –הספורט לנושא הדת 

 בבקשה. 
 

  -מי בעד    :ארי-צבי גוב
 

 מיליון שקל תעלה.    :רחמים דוד
 

לכל העמותות מתקציב העמותות  10%מי בעד תוספת של    :ארי-צבי גוב
 ? )מדברים ביחד( 2017לשנת 

 
 לא, אני. ... אני הזכרתי לך.    :שחר סימנה

 
לשנת  10%-אני מבקש, מעלה את תקציב העמותות כולל, ב   :ארי-צבי גוב

מר. אנחנו מחליטים. תהיה לנו בעיה אחת. לנסות למצוא . ואני מבקש עוד משהו לו2017
בוודאות את המקורות על מנת לא, אוקיי. זה החלטה, היא החלטה. המימוש יהיה תלוי 

 כמובן במקורות ועמידה בתקציב. נרצה לממש. מי בעד? 
 

 :17/62/14החלטה מס' 
 . 10%הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תקציב תמיכות לעמותות בגובה 

 
 יש איזה הבדל ... שאנחנו צריכים לבטל?  :כהן-ית ארנפרוינדרונ
 

 אני שמעתי משהו עכשיו? מישהו אמר היטל השבחה?    :ארי-צבי גוב
 

לא, הוא אמר תקציב היטל השבחה, אז תעביר את התקציב.   :מאיר בן הרוש
 שחר, הצעה יפה. 

 
 אתם הולכים על קו מסוכן.    :ארי-צבי גוב

 
 עזב את הישיבה *** ***מר חובב אשרף

 

קביעת שמות רחובות בשכ' נאות שמיר בהמשך להמלצת ועדת השמות מיום  .14
20/3/17. 

 
חברים, הנושא הוא קביעת שמות הרחובות בשכונה החדשה.    :ארי-צבי גוב

 אדון בן הרוש. 
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 היא הציגה את השמות,    :רועי גבאי
 

 רא את השמות. אני יודע את השמות. אמרתי, שתק  :מאיר בן הרוש
 

 איזה שם?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אני מתנגד ל...   :מאיר בן הרוש
 

  -אבל אין כאן יונה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 היה פה פספוס של עוזי חיטמן.    :רועי גבאי
 

 לא רוצה אותה בכלל.   :מאיר בן הרוש
 

אתה  בן הרוש! אתה, תראה. בנוסף לתרומתך השולית,   :ארי-צבי גוב
 ממשיך להפריע לדיון. 

 
 אני מדבר עם רועי על הנושא הזה שאתה הולך להעלות.   :מאיר בן הרוש

 
 אבל תן לי קודם לדבר, לכל הרוחות!    :ארי-צבי גוב

 
 אה, בסדר. זכאי.   :מאיר בן הרוש

 
חזרנו חזרה למאות הקודמות. ובכן ככה. ועדת שמות עשתה    :ארי-צבי גוב

יתה בשקיפות מאוד גבוהה. פנו לציבור ושאלו את הציבור 'על מי אתה עבודה. העבודה ה
ממליץ?' התקבלו המלצות. מצאתי לנכון להעביר לידיכם את רשימת ההמלצות, למי המליצו 
ועל מה המליצו. עם ריכוז כמה כל אחד קיבל. ישבה הוועדה, הגישה את המלצותיה. אני 

תה לתת מקום ראוי לנשיא מדינת ישראל אישית פניתי ליו"ר הוועדה במגמה לשכנע או
לשעבר ולמחזאי. ובכן, זה לא התקבל. הנושא עולה עכשיו לדיון. מה שאני מבקש, 
התייחסות. אבל להבין דבר אחד. נעשתה עבודה. זה לא מישהו ישב ובישל. פנו לציבור, 

ות, הציבור אמר את דברו. יש לכם כאן את העניין. תרצו להתייחס, בבקשה. אבל בעדינ
 בהגינות ובשקיפות. אוקיי? רונית, בבקשה. 

 
פנינו לציבור, זה א', אני רוצה להגיד בעניין הזה כמה דברים.  :כהן-רונית ארנפרוינד

אני ואתה. אני ואתה יחד פנינו לציבור. וזה היה סוג של שיתוף פעולה מאוד מבורך. מה 
ם ואני לא העברתי. אבל זה לא שיש כאן הריכוז לא כולל הכל, כי במייל שלי היו עוד דברי

משנה. הבקשה היתה, אחרי שיחה באמת עם צביקה, שאנחנו נלך הפעם לנושאים, לשמות 
של אנשים כאלו שלימים אחר כך נשים ברחובות הסבר מי זה, כחלק מחינוך, לחלחל 
איזשהו ידע כללי של משוררים וסופרים בארץ. לטובת ההעשרה התרבותית של האוכלוסיה 

 ולא רואה. התורן, מפרשית ולך תדע מה עוד.  שעוברת
גברים. וזהו. העבודה היתה באמת,  50%-נשים ו 50%ודבר נוסף, קיבלנו החלטה שיהיו 

 אני ושחר בעניין הזה באמת, צביקה נתן לנו גיבוי מלא. אני ושחר ישבנו על השמות, דנו, 
 

 מה קורה עם דוידי רחמים. הוא היה חבר.    :ארי-צבי גוב
 
 הוא היה חבר, הוא היה חולה.  :כהן-ונית ארנפרוינדר
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 אם אני הייתי, השמות היו יותר זה.    :רחמים דוד

 
הוא היה חבר, הוא חבר. הוא היה חולה וכיבדנו את מחלתו  :כהן-רונית ארנפרוינד

 ולא הטרדנו אותו. 
 

 לא מה שאני רציתי. רונית, אבל בשביל זה השמות    :רחמים דוד
 

 אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אין לי פיוז.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

תנו לי רק דקה. אני אתן לכל אחד לדבר. זה בסדר, משה. עוד    :ארי-צבי גוב
 דקה. אוקיי, רונית. 

 
  -למה אין שמות פרטיים? מה    :רחמים דוד

 
 תשלימי את הדברים שלך.    :ארי-צבי גוב

 
לא, בעיקרון סיימתי. אני באמת חושבת גם שכבר עשינו את  :כהן-רונית ארנפרוינד

השמות של, אני לא אהבתי את השמות, דוידי. אני חושבת שרחובות זה הזדמנות. אנחנו 
מגדלים דורות של בורים בתחום התרבות, לצערנו הרב. רחובות זו הזדמנות פשוט לחלחל 

ם, כמו שוועדת שמות קבענו כבר מסרים דרך שמות של הרחובות, בתנאי שגם אנחנו שמי
מהאנשים  10%מזמן שאיפה שיש שמות של אישים כאלו ואחרים, נכתוב את התוכן הזה. 

 מהאנשים שיודעים קצת יותר. זהו.  10%יעברו ויקראו, הרווחנו 
 

הקונספט מקובל ונהוג במקומות אחרים. כאשר אתה מציב    :ארי-צבי גוב
זה אומר. אז זה מה שיהיה בהמשך, שילוט דקורטיבי, שם רחוב, רצוי גם לומר מה השם ה

 משהו יפה, לשכונה החדשה. עכשיו בבקשה, 
 

 כמה רחובות יהיו שם? יש לך רק את הזה שם,   :מאיר בן הרוש
 

אתה יודע מה? אני אגיד משהו על הדיון הזה. אני לא עולה  :כהן-רונית ארנפרוינד
  -על בריקדות על הנושא הזה של 

 
קלות, כדי להבין אם את מוכנה רק להוסיף בעניין של המש  :ויצמן ד"ר אהוד

 איך החלטתם שזה יהיה כזה ולא אחר. 
 

  ? מה זאת אומרת :כהן-רונית ארנפרוינד
 

הרי פניתם לציבור וקיבלתם משוב. עכשיו, נניח שהיו לאבא   :ד"ר אהוד ויצמן
 קובנר ראיתי אחד. זה אחד המליץ או יותר? 

 
 לא, המליצו יותר. :כהן-ינדרונית ארנפרו

 
לא, אבל לא רשום. זאת אומרת כדי  שנוכל לשקף את   :ד"ר אהוד ויצמן

. או דברים 40 –. רחל המשוררת 20המשקלות שהציבור חשב, נניח מול אבא קובנר הציעו 
 כאלה, זה נותן איזשהו משקל. 
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ר עשינו דיון תראה, המשקלות היו הערך והמסר. ואבא קובנ :כהן-רונית ארנפרוינד

והמסר שאבא קובנר מעביר הוא מסר נורא משמעותי לקיום מדינת ישראל. למאבק אחרי 
 מלחמת, אחרי השואה. 

 
 מה  שאני מנסה להבין זה את המשקלות. אבא קובנר ידוע.   :ד"ר אהוד ויצמן

 
 ועל זה היה הדיון. אגב, היה דיון מאוד מעניין ביני ובין ראש :כהן-רונית ארנפרוינד

 העיר על העניין. לא שהוא התנגד למסר של אבא קובנר. אני חושבת שהתשתית, 
 

רונית, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, השמות האלו הם לכל    :משה חזות
 החיים. גם אז בזמנו, חברים, שנייה, לא הפרעתי לכם. 

 
 רגע, אחד אחד.    :ארי-צבי גוב

 
 ם, א', ארז ביטון עוד בחיים. למה מיליון אנשי :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 מה זה קשור?   :מאיר בן הרוש

 
 אחד הקריטריונים היה ...  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
רגע, שנייה. השמות האלה לכל החיים. חשוב מאוד שאם    :משה חזות

אנחנו קוראים בשם של רחוב, שיישאר. כמו שביקשו להחליף את רחוב החבלבל בזמנו, 
ליף את רחוב החבצלת. כלומר אנחנו, אם אנחנו,  מועצת העיר, מחליטה ועכשיו מנסים להח

שמות האלו, זה שמות לכל החיים. עכשיו, בהמשך לדברים של אהוד לגבי המשקל, את לא 
 יכולה לקחת רחוב ראשי, 

 
דקה, דקה, תפסיק דקה! בן הרוש, מדבר חבר שלכם כאן.    :ארי-צבי גוב

 חתם? מה זה הדבר הזה?! ת כבוד, לכל הרוחות. איפה צמצק
 

 בירוקה.     :???
 

 זה נראה כך. איזה מין דבר זה?    :ארי-צבי גוב
 

 צביקה, הירוקה אתה בנית. אז יש בעיה אם זה נראה ככה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

אני יודע. ההתנהגות הזאת לא מוצאת חן בעיני. הוא יכול    :ארי-צבי גוב
 ככה לא מתנהגים. מדבר חבר, מפטפטים ביניהם. בבקשה.  להיות לא מהירוקה, מהוורודה.

 
אני חושב שצריך לתת משקל לאנשים כמו נשיא מדינה    :משה חזות

 לשעבר, לשים אותו ברחוב ראשי, 
 

 אוי, ...  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אוקיי, אוקיי. רונית, למה ככה?    :משה חזות
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? תעזבו, חבל על הויכוח. רוצים לא, באתם עם אג'נדה :כהן-רונית ארנפרוינד
 לשנות? תלכו ותשנו, אין בעיה.  

 
 לא, אני לא דיברתי, אני מביע את הדעה שלי. מותר לי.    :משה חזות

 
בסדר, הבנתי. באתם עם אג'נדה, זה בסדר, הכל בסדר.  :כהן-רונית ארנפרוינד

  -חבר'ה, אני לא 
 

שנשיא מדינה או ש"י עגנון, אני יכול להמשיך? יפה. אני חושב    :משה חזות
ככה שני פונקציות באמת, לשים אותם על רחוב ראשי ולא על רחוב משני. ככה אני חושב. 

תסתכלי בכל הרחובות במדינה.  רחובות הראשיים הם רחובות עם שמות משמעותיים. אני 
לא מזלזל ברחל המשוררת ולא באבא קובנר. אוקיי? אני חושב שצריך לעשות את ההחלפה 

 הזו. היה חסר לי יהודה הלוי, אבל היה חסר לי גם עוד מישהו, 
 

תראה, אני אגיד לך מה. עם כל הכבוד לנשיא המדינה, באמת  :כהן-רונית ארנפרוינד
  -עם כל הכבוד. היה נשיא מדינה. וכתב מחזה מאוד 

 
 הוא רץ עד היום המחזה.    :ארי-צבי גוב

 
 וד מפורסם ומאוד מוצלח. ומאוד, באמת, מא :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 משה, הגשת הצעות לוועדה?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 לא הגשתי. אני מכבד את הוועדה,    :משה חזות

 
עשו עבודה, פנו למה אתם תמיד באים,  אחרי שהם הלכו,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 לציבור, אתם מתעוררים אחר כך, למה לא? 
 

  לרחובות ראשיים, עדי.   :משה חזות
 

  הגשת הצעות לוועדה?  :עו"ד עדי ינקילביץ
 

 לרחובות ראשיים?    :משה חזות
 

 אתה בא בדיעבד,  לא  הגשת, נכון?  :עו"ד עדי ינקילביץ
 

שיהיה ברור, נשיא המדינה אף אחד מהתושבים לא הציע.  :כהן-רונית ארנפרוינד
אחד, אגב, זה למען כולל לא אני ולא אף אחד. זו היתה בקשה אישית של ראש העיר. אף 

הדיון הנאות, שחר לא ידע, אם היה שחר יודע זה בכלל היתה בעיה. אבל הוא ביקש והבאנו 
את זה וכיבדנו את זה. אני חושבת, אני לקחתי, רחל המשוררת היא בעיני עמוד מדהים 
לתרבות. היא מדברת על טקסטים ישראליים, על בניין הארץ. היא מדברת על מערכות 

 א מדברת על ציונות. זה רחל המשוררת. יחסים, הי
 

 על כל אחד את יכולה לומר,    :משה חזות
 

 קובנר זה אותו דבר. נשיא המדינה, עם כל הכבוד,  :כהן-רונית ארנפרוינד
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לא, אני לא חושב שקובנר אותו דבר. לשים אותו בכפיפה    :משה חזות

 אחת עם ש"י עגנון? באמת. אבא קובנר? 
 

 רגע, לפני כן. אני רוצה להגיד משהו. לא ברור לי,  :כהן-נדרונית ארנפרוי
 

 הכל בסדר. ההוא הזה, ... בסדר. הכל בסדר. יאללה.    :רחמים דוד
 

 מה השיקול של דבורה עומר?    :רועי גבאי
 

לא, רגע, חבר'ה. אני רוצה בזה הרגע. קורה כאן משהו שלי  :כהן-רונית ארנפרוינד
ות, סליחה, יש ועדות שיושבות, ואני מכבדת כל ועדה ברצינות. לא ברור. יש ועדות שיושב

מביאים את הפרוטוקול, מי בעד, מי נגד. הוועדה הזאת ישבה, שיתפה אנשים, אנשים שלחו 
 מיילים, ישבנו, דנו על הדברים האלו. עכשיו פותחים את זה? חבר'ה, זה לא רציני. 

 
 לא פותחים,    :משה חזות

 
בזה הרגע אתם יכולים לבוא ולומר, מבחינתי, תתחילו הכל  :ןכה-רונית ארנפרוינד

 מחדש. תשמעו, זה לא מכובד. זה לא מכובד מה שקורה כאן. 
 

 מה הקשר? לשים ברחוב ראשי משהו,    :משה חזות
 

לא, אתם עכשיו: 'מה השיקולים? מה הזה?' חבר'ה, היתה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 ו בפירוש, שקיפות. כל אחד יכול לפרסם. אמרנ

 
 רונית, אני אומר משהו מעומק ליבי. לא משהו מזה, נו, באמת.    :משה חזות

 
אנחנו רוצים, שנייה, חבר'ה. אנחנו רוצים או סופרים או  :כהן-רונית ארנפרוינד

 גברים. וכך ישבנו. לא עשינו לא טוטו, לא לוטו.  50%נשים,  50%משוררים. 
 

אתי לגרוע. באתי לשנות רחוב ראשי או לא באתי להוסיף או ב   :משה חזות
 רחוב משני. זהו, פשוט. 

 
את השיקול של דבורה עומר שנכנסת. כי אני אני רוצה להבין    :רועי גבאי

 מכובדים.עוד פעם. כולם  , לצורך הענייןזלדה לא, כי רואה פה ...
 

 אני רוצה להעיר משהו.    :לינה שרון
 

חד, ויש פה את תרצה אתר, שהיא לא, אבל היא קיבלה א   :רועי גבאי
באמת אני שואל, מה היה תרצה אתר. התאבדה למיטב זיכרוני. ויונה וולך התאבדה. 

 למה לא להכניס אותה?  השיקול שהיה?
 

 חשבנו, דבורה עומר זה ספרות ילדים. ועוד מישהו.     ???
 

 אפשר להגיד מילה?    :שרון לינה
 



 עיריית יבנה
 10.5.17מתאריך  62/14תמליל מועצה מן המניין מספר 

 

 

 36 

 
 עיריית יבנה

עשינו עבודה חבר'ה, תניחו לי. יה, יתו לתפילה. אני הולכת א :כהן-רונית ארנפרוינד
 רצינית עם תושבים. מה? 

 
על כל דבר אפשר לערער, על כל דבר אפשר לדון. אני חושב    :ארי-צבי גוב

 שצריך לשמוע את החברים. 
 

 אתה יודע מה?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 דקה. שמענו. הלאה. רצית לומר משהו? בבקשה.    :ארי-צבי גוב
 
  -גם לגבי רחל המשוררת, אני רוצה לדבר. ולגבי    :רון לינהש
 

 בקול רם.    :ארי-צבי גוב
 

אבא קובנר ורחל המשוררת. אבא קובנר עומד מול ש"י עגנון,    :שרון לינה
מבחינת מספרים ובחירות וכל השאר. בסדר? עכשיו, אי אפשר, אם כבר מדברים על 

התעלם מש"י עגנון. הוא אושיה במדינה. אי אפשר ספרות, מדברים על אומנות, אי אפשר ל
 להתעלם ממנו. עם כל הכבוד לאבא קובנר, 

 
חבר'ה, הכל פתוח. תחליטו אתם. תניחו, נו, באמת. זה לא  :כהן-רונית ארנפרוינד

 רציני. 
 

 ... סליחה,    :שרון לינה
 

 כולם. כולו יש שמונה רחובות. אי אפשר היה להכניס את  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

שנייה, בסדר. אפשר לשמוע שיקולים? אבא קובנר קיבל קול    :שרון לינה
אחד וש"י עגנון קיבל קול אחד. אם נלך לפי הקולות. ואני אומרת, עם כל הכבוד לאבא 

 קובנר, 
 

 אוקיי, אז ...  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

ות, ש"י עגנון יש לו מקום של כבוד במדינה, מבחינת ספר   :שרון לינה
מבחינת זוכה פרס נובל, מבחינת מה שהוא עשה. מבחינה עולמית, אוקיי? דבר שני, 

 סליחה, רונית. אני מדברת. 
 

 סליחה.    :ארי-צבי גוב
 

דבר שני, לגבי נשים. עם כל הכבוד, אני לא הייתי רוצה, ואני    :שרון לינה
א הייתי רוצה את יונה מאוד אוהבת את דליה רביקוביץ כמשוררת, לא הייתי רוצה אותה ול

וולך. ולא הייתי רוצה את תרצה אתר. אני רוצה שמות של רחובות, אם אני כבר כותבת 
דברים, אז לכתוב דברים שהם איזשהו מקור חיקוי לנוער. ושלוש הנשים האלה, עם כל 

 הכבוד, כל אחת בתחומה, הן לא בדיוק מקור חיקוי לנוער. ממש לא. 
 

 ז אני חולקת עליך, א :כהן-רונית ארנפרוינד
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 אני מאוד אוהבת את השירה שלהן, אין קשר. בסדר?    :שרון לינה
 

תשמעי, יונה  וולך היא פורצת דרך בשירה הישראלית. אני  :כהן-רונית ארנפרוינד
 חולקת עליך. 

 
 יונה וולך פורצת דרך בהרבה מאוד דברים אחרים. גם בשירה.    :שרון לינה

 
 בסדר. כן.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 האבל בהרבה מאוד דברים אחרים, שלא הייתי רוצה אות   :שרון לינה

 בתור דוגמה. 
 

 גם אני לא רוצה את אייל גולן כהופעה,  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 את יכולה להתנגד.    :שרון לינה
 

 כהופעה באמפיתיאטרון של יבנה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 ס. אל תקני כרטי   :שרון לינה
 

 שזה מביש ובושה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אבל אל תקני כרטיס.    :שרון לינה
 

  -אין מה להשוות בין   :עו"ד מאיר דהן
 

 אותו.  זימנהלא, אין 'אל תקני כרטיס'. עיריית יבנה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

עיריית יבנה גאה לתת מענה לציבור. גם אני לא אוהב את    :ארי-צבי גוב
 לן, אבל הציבור רוצה את גולן, נקודה. גו
 

אי אפשר ללכת פעם השופט צודק ופעם השופט לא צודק.    :שרון לינה
 האיש הזה לא הורשע. טעמי או לא טעמי, זה עניין אחר. אני לא שומעת ... אל תקני כרטיס. 

 
נו, אז מה?! איש שאמר את מה שהוא אמר על נשים ועל  :כהן-רונית ארנפרוינד

 נשים בשנה? )מדברים ביחד( אבל מזמנים אותו ...  כמות
 

 אני רוצה לדעת  כמה נשים ...    :שרון לינה
 

 למה שמונה?    :רועי גבאי
 

 שמונה, חילקנו, זה רזרבות.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

לי  רחל איןאין לי בעיה עם ... אין לי שום בעיה. יש לי בעיה,    :שרון לינה
 לבטל את עגנון, אחד מול אחד. ... בעיה. יש לי בעיה ב
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 שקט!! תשבו!!    :ארי-צבי גוב
 

 אני לא ידעתי שאהובה עוזרי  זה בית"ר ירושלים. ...  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

חברים, כל אחד ידבר בתורו. לא תדברו חמישה איש יחד. אני    :ארי-צבי גוב
 ולא קהל מתלהם.  מרגיש מאוד לא נוח אתכם, בחיי. זה לא מגרש כדורגל פה,

 
 תשמע, תשמע, ...  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 עבודה. מה אתה עושה פה בלגן מה קרה? אנחנו עשינו כל ה   :שחר סימנה

 
 אוקיי. חברים.    :ארי-צבי גוב

 
 אהובה, אהובה, אהובה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
חרים רונית, רונית! שמעת פה הערות. אנשים העירו, א   :ארי-צבי גוב

 מעירים. לא אכפת לי, למרות שאני כבר צריך את השמות של הרחובות, 
 

 אז תעשה כמו שאתה יודע לעשות. מי בעד, מי נגד. זה הכל.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

  -אני לא רוצה    :ארי-צבי גוב
 

 אתה יכול לשבת, אגב. אפשר לעשות את זה בישיבה, צביקה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 לא, אני רוצה שהקול שלכם יגיע רק פה. כבר נשבר לי באוזן.    :ארי-בצבי גו
 

 תאוקיי. אז אתה יכול לעמוד. תגיד מי בעד, מי נגד. נסיים א :כהן-רונית ארנפרוינד
 הסאגה הזאת. אתה צלצלת אלי, אמרת לי 'רונית, יאללה, למה את לא זזה?' 

 
 אני יכול להגיד משהו?    :שחר סימנה

 
 בבקשה, שחר.    :ריא-צבי גוב

 
אני חושב שזה דבר לא יפה. אנחנו השקענו הרבה שעות    :שחר סימנה

בוועדת השמות. כולל יעל, ישבה הרבה והמנכ"ל היה. אני חושב שזה זלזול באנשים שהם 
 עובדים, עושים עבודה טובה. ואתה רוצה להחזיר, תחזיר. וזה מה שתכננתם. זה לא בסדר. 

 
 אחד לא מזלזל באנשים שעושים עבודה.  אף   :ארי-צבי גוב

 
 זה לא יפה, זה לא מכובד. זה לא מכובד. זה לא מכובד.    :שחר סימנה

 
 השמות שהבאתם אלו השמות שייבחרו.    :רועי גבאי

 
 שעתיים היתה ועדת שמות. שעתיים.    :שחר סימנה

 
 נו, אז מה קרה?    :שרון לינה
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 שום בעיות. אפשר לבטל את זה, צביקה.  חבר'ה, אין :כהן-רונית ארנפרוינד

 
זה מה שיש לכם? זה מה שיש לכם לדבר על הויכוח שלי? מי    :שחר סימנה

 יותר טוב, מי פחות טוב? 
 

אתם יכולים למנות ועדת שמות אחרת. תודיעו לתושבים  :כהן-רונית ארנפרוינד
 שבזה הרגע, 

 
 שיקול דעת. לנו ישבנו ושקלנו. יש    :שחר סימנה

 
 החלטנו לא, לא, אתם לא רציניים.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 יש לנו שיקול דעת.    :שחר סימנה

 
  -אני רוצה לשמוע את שיקול    :שרון לינה

 
 לוועדת שמות יש לה שיקול דעת.    :שחר סימנה

 
  -שמעתי. אני רוצה    :שרון לינה

 
 מוך. חבר'ה, ברמת הפוליטיקה ירדתם נ :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 מה, זה פשוט?    :שחר סימנה

 
 אני רוצה לשמוע.    :שרון לינה

 
 אפשר ... ראש ועדת שמות אחרת, ...  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 מי בעד?    :רחמים דויד

 
 מי בעד מה? ...    :שרון לינה

 
 יש הצעה. מי בעד, מי נגד, זה הכל.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 שימה כפי שהיא? תספור. כמה? מי בעד הר   :ארי-צבי גוב

 
 שישה.    :שרון לינה

 
  -העברתם את זה, אוקיי. הבנתי. באתם עם  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
כפי שהיא? אם אנחנו משנים את הרחובות הראשיים אין לי    :משה חזות

 בעיה. 
 

אני שאלתי כפי שהיא. אני מגדיר. מקסימום שני שינויים. לא    :ארי-צבי גוב
 להיות שאנחנו נשבש את כל הרשימה הנ"ל.  יכול
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 אנחנו לפחות לא עובדים אצלך,    :שחר סימנה

 
אני אומר, שואל. רונית, תהיי פה עם האוזן, בבקשה. מי בעד    :ארי-צבי גוב

  -הרשימה, עם מקסימום שני שינויים? שני שינויים ולא יותר. מי בעד הרשימה 
 

 ם? מה זה שני שינויי  :מאיר בן הרוש
 

 אתה מצביע על מה בדיוק?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 מה זה שני שינויים?     :???
 

אתה מצביע על מה בדיוק? אתה מצביע. על מה אתה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 מצביע? 

 
 לא, לשנות את ...     :???

 
 על מה? על מה? איזה שני שינויים? איזה שינויים?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 השינוי מבחינתי,    :ותמשה חז

 
 לא, לא מבחינתך. הוא העלה הצעה לשנות שני שינויים.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 שני שינויים של מה?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
   –השינויים    :משה חזות

 
 איזה שינויים?! על מה אתה מצביע?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 י. הרחוב הראשי. רק הרחוב הראש   :משה חזות

 
 אבל איזה?!  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
  -אמרתי לך, ש"י עגנון ו    :משה חזות

 
 אבל הוא עוד לא אמר את זה. איך אתה מצביע?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 לא, אלה השינויים שאני רוצה.    :משה חזות

 
 משה, הוא עוד לא אמר מה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 יודעים מה? חברים, אתם    :ארי-צבי גוב

 
... בעד, מה קרה? צביקה, היא עבדה פה קשה. באמת, עבדו    :רחמים דויד

 שעתיים. 
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 תגיד, נו,    :ארי-צבי גוב
 

 שעתיים עבדנו?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 רחמים דוידי, אתה מכיר את רחוב החבלבל? )מדברים ביחד(    :ארי-צבי גוב
 

 בעד. מי נגד? מי נגד? ש שישה טוב, י :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אנחנו יוצאים מפה רק עם הצבעה מלאה של כולם.    :ארי-צבי גוב
 

 בעד הצביעו. תצביעו נגד. נו.   :עו"ד עדי ינקילביץ
 

קבענו מהיום לא יהיה פה נגד. מפני שאנחנו לא יכולים לומר '   :ארי-צבי גוב
 שנה קדימה, שמות רחוב שהיה נגד'.  30שנה,  20 -ל
 

יש החלטה של ועדת שמות. ההחלטה מובאת למועצה.   :עדי ינקילביץ עו"ד
המועצה תצביע בעד או נגד. תצביע נגד, זה יחזור לוועדה, הוועדה תציע הצעה חדשה. מה 

 הבעיה? 
 

 ? as isמי נגד? בוא, יאללה. מי נגד ההצעה  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

  פי שהיא מוגשת כאן?אני ... הצבעה, מי נגד הרשימה כ   :ארי-צבי גוב
 

האג'נדה. בוא תראה את כל הקואליציה. איפה אתם עם  :כהן-רונית ארנפרוינד
 עבר. זה היה בעד שש.  ארבע?

 
 עבר, עבר.    :שחר סימנה

 
  ? לספור.עוד פעם, מי נגד   :ארי-צבי גוב

 
 ... אתה בעד או נגד?   :עו"ד מאיר דהן

 
 השינויים האלה. אני אמרתי, אני מוכן עם    :משה חזות

 
 לא, לא, לא,  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 בעד או נגד?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 בעד או נגד?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 נגד. ככה נגד.    :משה חזות

 
ובכן, קחי בקשה את הרשימה. עברי עליה פעם נוספת. תראי.    :ארי-צבי גוב

זה תוך יום. תחזרי בבקשה. נעביר את  מה ששמעת פה, ראי אם אפשר לתקן. תגמרי את
 זה טלפונית לאישור. אני צריך את זה לעבודה. 
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 קיבלת. קיבלת.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 תתקני את מה ש... פה.    :ארי-צבי גוב
 

 מה בדיוק?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 ? את הדברים את שמעת   :ארי-צבי גוב
 

 לא, חבר'ה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אנחנו נשלח הצעות לוועדה, ושהיא תחליט.   :ד"ר אהוד ויצמן
 

 או שנכתוב כל אחד יודע ...    :רועי גבאי
 

 אוקיי. ההצעה לא עברה.    :ארי-צבי גוב
 

 אפשר לכתוב את דעתנו.    :רועי גבאי
 

)מדברים  צביקה, אין שום רב פה. אף רב לא הכנסתם פה.   :רחמים דויד
 ביחד( 

 
 מאיר, חבצלת יישאר חבצלת. אל תעשה לי כמו רחוב ...    :משה חזות

 
 לנושא הבא.    :ארי-צבי גוב

 
לא, ואחר כך לא תהיה בעיה, יעל? מה בדיוק הוחלט פה? את  :כהן-רונית ארנפרוינד

 יודעת? 
 

 לוועדה. הנושא חוזר   :יעל יצחק פור
 

 שמה?  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

העניין הזה עוד פעם. זו לא מלחמה על  אתם לוקחים את   :ארי-צבי גוב
 בריקדות. פשוט לראות איך בכל זאת, 

 
 רק אני מבקש מכל מי שיש לו שאלות, משה חזות,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
אני אמרתי את שלי. אני מכבד את הוועדה. יש לי בעיה עם    :משה חזות

  -השמות 
 

 את המועצה למה לא ...   :עו"ד עדי ינקילביץ
 

  לשנות שם.שצריך אבל יש גם כמה דברים קצת    :ארי-גוב צבי
 

אני פניתי לוועדה, אגב, עם שם שבכלל לא נמצא ברשימה.   :עו"ד עדי ינקילביץ
 לא התקבל בכלל. איחרתי, מה איחרתי. 
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 הוא רוצה את יצחק נבון.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 לנה קיכלר. תקרא, הנה.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 הלאה. סליחה.    :ארי-ובצבי ג

 
 תקרא עליה, אני ממליץ לך.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 לא יעזור לכם כלום. זהו.    :ארי-צבי גוב

 
 רגע, רחל נכתוב המשוררת?    :משה חזות

 
 בשבילך נעשה בראשי תיבות.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
המשוררת. ככה לך לכפר סבא, לך לפתח תקווה. כתוב רחל  :כהן-רונית ארנפרוינד

 קוראים לאישה הזאת. 
 

 אוקיי. עוברים מרחל המשוררת, סליחה רגע,    :ארי-צבי גוב
 

 ככה קוראים לרחוב.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אין לי בעיה עם רחל המשוררת.    :לינה שרון
 

 אין לך בעיה,  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

  -ת אין בעיה עם רחל המשוררת. אני אומר   :לינה שרון
 

את אומרת ואני חולקת על דעתך. והרבה אנשים אחרים חלקו  :כהן-רונית ארנפרוינד
 על דעתך גם. זה הכל. 

 
 לא לגבי המקום ... אחד מול אחד.    :לינה שרון

 
  -חבר'ה, אתם  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 הצבעה:

כהן, עדי ינקילביץ, שחר סימנה, רחמים -)ה"ה: רונית ארנפרוינד 6בעד: 
 הרוש, אלי מזוז(. -וידי, מאיר בןד

)ה"ה צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי גבאי,  8נגד: 
 פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר דהן( 

 
 :62/1481/החלטה מס' 

להביא את הנושא לדיון חוזר בוועדת השמות. חברי המועצה הוחלט 
 מוזמנים להגיש הצעותיהם לוועדה. 

 
רגע, אני מבקש מהסגל הבכיר, של הנהלת עיריית יבנה, לא    :יאר-צבי גוב
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לקבל את הרושם שכך אנחנו צריכים להתנהל. אני מעליב עכשיו את כולם. כי לא יכול להיות 
אתם לא נעלבים? איזה מין דבר זה? יש מצב שאני יושב פה ושומע את השוק בעיצומו. 

יע, יביע את דעתו. הצעקה אחד על זכות וחובה לכל אדם שרוצה להביא את דעתו, יצב
האחר, כניסה לדברים של האחר, לא מקובל. אמר מה שאמר שחר. קיבלתי. דיבר לבד. 
שמישהו נכנס פנימה, זה נראה לא טוב. לאן אנחנו חותרים? אני מאוד מבקש להירגע. 

 פשוט להירגע. זה לא ראוי, לא נכון. 
 

  -שעה. שעה וחצי  יושבים רק שעה. ... ישיבות רק   :רחמים דוד
 

 דוידי, אתה רוצה שאני עוד פעם אקום?    :ארי-צבי גוב
 

לא, לא, תשב. אבל היו פעמים ששעה, כבר שעה וחצי לא    :רחמים דוד
 סיימנו. 

 
 *** אלי מזוז יצא מחדר הישיבות ****

 

בנושא העסקתה של  28/2/17מיום  8/59/14אישרור החלטת מועצת העיר מס'  .15
לנסקי כעוזרת אישית ומנהלת לשכת מנכ"ל העירייה דוד שטרית, בהסכם אורלי גו

 עבודה למשרות אמון עפ"י נוסח הצעת החלטה מצ"ב.

 
הלאה. אני מחזיר להצבעה את המינוי של העוזרת מנכ"ל, כי    :ארי-צבי גוב

לצערי קבענו רק דרגה ולא מתח דרגות. ומשרד הפנים ביקש לציין את מתח הדרגות. אי 
 40-ל 30אנחנו מאשרים את מינויה כעוזרת מנכ"ל עיריית יבנה במתח דרגות של בין לכך 

 . מי בעד? צריך היה לציין את מתח הדרגות וכל הסיפור. 30%אחוז. היא עובדת עם 
 

 אני נגד.   :מאיר בן הרוש
 

 אין נגד.    :ארי-צבי גוב
 

 למה לא?   :מאיר בן הרוש
 

 מי נגד?    :ארי-צבי גוב
 

 אני.   :בן הרושמאיר 
 

תרשמי בבקשה שבן הרוש, מי נמנע? מישהו נמנע? לא.    :ארי-צבי גוב
 תרשמי בבקשה רק שבן הרוש נגד נשים. 

 
כן? נגד אפליית נשים. כי יכלו להיות פקידות שהן עובדות   :מאיר בן הרוש

ם מצוינות בעירייה, יכלו לקבל את התפקיד הזה. הבאתם רכש ממקום אחר, והוספתם לה
 שכר וחוזה אישי במקום הסכם קיבוצי. אז לא לבוא בטענות. 

 
זו משרת אמון  וזכותו של המנכ"ל לבחור את מי שהוא רוצה    :ארי-צבי גוב

 לבחור כסגנו או כעוזרו. באמת, נו. 
 

 בהסכם קיבוצי. למה בחוזה אישי?   :מאיר בן הרוש
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 הצבעה:

ויצמן, לינה שרון, רועי )ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד  12בעד: 
גבאי, מאיר בן הרוש, אלי מזוז, רחמים דוד, פאלי כהן, יניב עמרני, שחר 

 סימנה, מאיר דהן, רונית ארנפרוינד כהן, עדי ינקילביץ( 
 (. מאיר בן הרוש)מר   1: נגד

 
 :62/1419/החלטה מס' 

מיום  8/59/14החלטת מועצת העיר מס'  רהוחלט ברוב קולות לאשר
בנושא העסקתה של אורלי גולנסקי כעוזרת אישית ומנהלת לשכת  28/2/17

לפי תקנות אמון  מנכ"ל העירייה דוד שטרית, בהסכם עבודה למשרות
, עפ"י חוזרי מנכ"ל 1980 –תש"מ  –העיריות מכרזים לקבלת עובדים 

משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי בנושא העסקת נושאי משרה ועובדים 
, כאשר השכר 40% - 30%שי, בטווח שכר שבין במשרת אמון בחוזה אי

 משכר מנכ"ל )חדש(. 30%יעמוד על 
 
 

 **** מר אלי מזוז חזר לחדר הישיבות***
 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש, בנושא "רחוב על שם הרב  .16
 עובדיה יוסף במקום רח' החבצלת".

 
יר מר מאיר בן הרוש לקרוא ת העאוקיי. הצעה של חבר מועצ   :ארי-צבי גוב

  -אני מבקש ם הרב עובדיה יוסף זיכרונו לרחוב את רחוב החבצלת. בש
 

 לא, שאלתי כל הדפים בלבן ודווקא ההצעה שלי בשחור.   :מאיר בן הרוש
 

 אתה שלחת לי בשחור.    :ארי-צבי גוב
 

 לא.   :מאיר בן הרוש
 

אתי למה שחור. זה מה ששלחת. אני, דרך אגב, התפל   :ארי-צבי גוב
 חשבתי אולי העומר. בן הרוש, תקריא בבקשה את הצעתך. 

 
חצירא ומאחר ויש את רחוב שבזי, רחוב אבההצעה מדברת,   :מאיר בן הרוש

 ורחוב בוכריס שהוא סוגר, דיברתי איתך לפני חצי שנה, 
 

לא, פעם ראשונה שאני שומע על זה במכתב, חודש לפני דיון    :ארי-צבי גוב
  -עלות, כאשר נאמר לך עמדת ל

 
 צביקה, בוא. אני אוציא לך, אם אתה רוצה,   :מאיר בן הרוש

 
 תוציא,    :ארי-צבי גוב

 
  -ישבתי איתך לפני   :מאיר בן הרוש
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 תוציא, תוציא.    :ארי-צבי גוב
 

אני אסביר לך, תקשיב. היינו נפגשים. באחת הפגישות מסרתי   :מאיר בן הרוש
זה קצת מסובך, עם דואר', לא בהצעה הזאת. עוד כשהייתי  לך ואמרת לי 'תשמע,

בקואליציה. ודיברתי איתך על זה ואמרת לי שזה לא יעלה, כי יש שם בעיה של דואר וכל 
 מיני דברים. אז זהו, זה העניין. שלא יגידו שזו לא הצעה. זו הצעה שאני הגשתי. 

 
 ... בעיה של דואר.   :עו"ד מאיר דהן

 
 תרגלו לחבצלת, עכשיו שם אחר. ה   :רחמים דוד

 
זה בעצם מה שהוא אמר. יש פה בעיה של פרוצדורה. אז   :מאיר בן הרוש

אמרתי מאחר והרחובות המקבילים לרחוב חבצלת, שזה גם שבזי וגם בוכריס וגם 
ששם אני חושב כל בתי הכנסת, כל ... של  אבוחצירא, אז הסגירה, רחוב ארוך מאוד, רחוב

 הכוללים, 
 

 אתה גר ברחוב הזה, נכון?    :ארי-גובצבי 
 

 מה זה משנה איפה אני גר? מה זה, אישי?   :מאיר בן הרוש
 

 הוא רוצה שהוא ישמור עליו.    :אלי מזוז
 

כן, עם נשק. אני אביא לשם טנקים. אז זה בעצם הרעיון.   :מאיר בן הרוש
מדינה, אני חושב ואחרי שלוש שנים של האיש, שבאמת הוא אחד ממעצבי הדת וההלכות ב

 שהוא ראוי לקבל מקום ביבנה, כמו בכמה מקומות שיש בארץ. זה מה שאני מציע בעצם. 
 

שחר, לפני רגע קיבלת קומפלימנט על שקט. ... העניין של    :ארי-צבי גוב
הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, אני לשם גילוי נאות אני רוצה לומר שהרב עבורי לא היה 

איתה, אבל הוא היה בהחלט מקורב. ולא פגישה פעם בחמש שנים ולא  עבורי שהתפללתי
לא מהפן הדתי, אלא מפן  את האיש הזההערכתי פעם בשנה. היו פגישות, היו שיחות איתו. 

של חוכמת החיים והראייה לטובת עם ישראל ובניו. חד משמעתית. ביקרתי אותו לא פעם 
יים כאשר הייתי צריך ברכות. ביוזמתו. זה ולא פעמיים, ואף קיבלתי ממנו צלצולים טלפונ

 הסיפור. כך שהאיש חשוב לי. גם זיכרונו חשוב לי. 
על כן, אנחנו מטפלים בזה הרבה זמן. גם אתה, וגם פאלי, שהגיע אלי לפני מספר חודשים 
בהצעה בכלל לשנות שם רחוב מאוד מרכזי בעיר. שללתי את זה. הדרך צריכה להיות 

י מקווה לקבל את זה מכם. ולהביא את זה לוועדת שמות. ושוועדת לנסות לגבש הצעה. אנ
 שמות תבחר כמה אלטרנטיבות. 

 
 תבחר מה? לא שמעתי.    :אלי מזוז

 
אחרי שנגיש לנו הצעות, אחד הדברים שחשוב לקחת    :ארי-צבי גוב

בחשבון, שאסור לייצר מצב שאנחנו קוראים בשם הרב אחד הרחובות ושזה יפגע, לדוגמה, 
איזשהו הייתי אומר סמל לאומי. לקחת את רחוב העצמאות ולקרוא לו רחוב על שם הרב ב

עובדיה יוסף. בתוך העיר זה יכול להתקבל. בחוץ זה דבר שלא יפול על השכל של אף אחד. 
לי מכתב על  צלת. רק לפני שבועיים שלושה כתבתלכן צריך לבחור מקום ולא רחוב החב

ו'. צר, אין חנייה. ולדחוף את השם של הרב ברחוב ברחוב וכ וחניות נושא תחבורה
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 החבצלת. 
 

 יש רחוב הדרור. יש עוד רחובות,   :מאיר בן הרוש
 

העלית את רחוב החבצלת. אני מוריד את זה. אני חושב שזה    :ארי-צבי גוב
 תעשו עבודה, לא ראוי. 

 
 תציע רחוב.   :מאיר בן הרוש

 
וכן הרגע לקבוע רחוב. מפני שזה לא תגישו הצעה. אני לא מ   :ארי-צבי גוב

 נכון. 
 

בוא, אתה יודע מה? תסמיך אותי ואת פאלי לשבת ולקבוע   :מאיר בן הרוש
 ביחד. 

 
 ... הוא יתייעץ עם מי שהוא רוצה.    :ארי-צבי גוב

 
 לא, זו הצעה שלי. מה זאת אומרת?   :מאיר בן הרוש

 
 גם הצעה שלו.    :ארי-צבי גוב

 
 זה? יש ועדת שמות, חבר'ה, מה? מה    :משה חזות

 
 אוקיי, לא משנה. יש פה הצעה,   :מאיר בן הרוש

 
 אנשים מתכנסים, אתם אומרים ...   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 לא, לא, עדי, נו.   :מאיר בן הרוש

 
 רונית, תקבלי רשימה,    :ארי-צבי גוב

 
חרון את ועדת אני לא זוכרת שמישהו כאן כיבד בזמן הא :כהן-רונית ארנפרוינד

 שמות. פתאום זה כן מתאים? 
 

תקבלי רשימה של מספר רחובות שאפשר. הבוחן צריך להיות    :ארי-צבי גוב
כמה שינוי זה משפיע גם על רצון של אוכלוסיה שגרה שם. גם מבחינה כללית בעיר. קחי 

 בבקשה את שד' ירושלים ושני. יש לזה משמעות מעבר לעיר יבנה. 
 

 אתה מדבר על רחובות קיימים, צביקה?   :מאיר בן הרוש
 

 מפרשית בלה בלה בלה כזה? האפשר לשנות את התורן  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

אני לא בעד. הנה, את רואה? אני לא בעד שינוי שמות של    :משה חזות
מאיר. עכשיו אנחנו קובעים שמות. רחובות. לא החבצלת ולא החבלבל, ולא ... רגע, רגע, 

 בעוד כמה חודשים, אני אבקש לשנות את השם של אבא קובנר? זה נראה לך?אני אבוא 
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 למה שינית משיכון עמידר לחבצלת? בוא תסביר לי אתה.   :מאיר בן הרוש
 

 אנחנו היינו גרים ברחוב ג', רחוב ד',    :משה חזות
 

לא, אני ברחוב שיכון עמידר. שינו את זה חבצלת. התרגלו,   :מאיר בן הרוש
 משנה? מה זה 

 
 עמידר, נו באמת? יש רחוב עמידר? זה היה בניין עמידר.    :משה חזות

 
 חברים, אני מעלה את זה להצבעה. רחמים דוידי,    :ארי-צבי גוב

 
אני רוצה להגיד משהו. אני חייב לציין פה שאני חושב שראש    :רחמים דוד

ני פעם אחת נוכחתי, העיר היה מאוד מקורב לרב עובדיה. היה לכם קשר מאוד ישיר. א
זה  יבל ממך ברכה אפילו. שהייתי איתך אצל הרב עובדיה. הרב עובדיה אפילו עד כדי כך, ק

לא קרה אף פעם אצל הרב עובדיה, כשנכנס אליו בן אדם, פעם שנייה הוא קורא לו. ושנית 
קרא לצביקה. אני חושב צביקה, באמת. עזוב את כולם. תחשוב על איזה רחוב אתה 

 שאתה חושב שמגיע לו. כי הוא נתן לך מאוד כבוד.  בעצמך,
 

 אבל זה לא אישי. זה על האישיות עצמה של האדם.   :מאיר בן הרוש
 

לא, לא, הוא יכול לקחת, כמו שהוא אומר, העצמאות רחוב    :רחמים דוד
יותר גדול. ואני חושב גם בשכונות הוותיקות. אני חושב שזה הדבר הטוב ביותר. או שתיתן 

משהו באמת, תחשוב על איזה דבר טוב לכבוד הרב עובדיה. הוא מאוד אהב אותך, הוא  לו
 כיבד אותך. וגם היה לך קשר מאוד אישי איתו. תחשוב על הכיוון הזה. 

 
...בחברים. אני מבטיח לכם שאני אעבוד על זה בצורה    :ארי-צבי גוב

 בינתיים העניין של החבצלת, אני מבקש לא לאשר את ההצעה. 
 

 בוא נציע הצעה אחרת, אם היא יורדת.   :מאיר בן הרוש
 

 לא מציעים הצעה אחרת.    :ארי-צבי גוב
 

 למה? הצעת הצעה,   :מאיר בן הרוש
 

 לא קשור.    :ארי-צבי גוב
 

  הצעת הצעה למצוא מקום אחר.    :רחמים דוד
 

אני מעלה את ההצעה להצבעה. אני מעלה את ההצעה שלך    :ארי-צבי גוב
 הצבעה. מי בעד ההצעה? ל
 

אני מוריד את ההצעה, לא. לא, לא, צביקה. לא, זה לא עובד   :מאיר בן הרוש
 ככה. אתה הצעת הצעה. 

 
 זה עובד. אני לא הצעתי,    :ארי-צבי גוב
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 הצעת הצעה להעביר לוועדת שמות.   :מאיר בן הרוש
 

היות. כאשר לא הצעתי הצעה. אמרתי מה אני חושב שצריך ל   :ארי-צבי גוב
 אני אציע אני אעלה את זה לסדר היום. זה לא על סדר היום. 

 
אז אני מקבל את ההצעה הזאת. תעביר את זה לוועדת   :מאיר בן הרוש

 שמות, אין לי בעיה. 
 

 זה לא על סדר היום. אני מבקש להצביע בבקשה.    :ארי-צבי גוב
 

 .. לא, לא, אולי ללכת באמת שלא להצביע .   :רחמים דוד
 

כן, אז זה מה שאני אומר. לא להצביע. בוא נעביר את זה   :מאיר בן הרוש
 בצורה מסודרת, מכובדת. 

 
סליחה רגע. אני מנהל דיונים על פי כללים. גם אם זה לכבודו    :ארי-צבי גוב

 של המר"ן, עולה הצעה שלא מתקבלת. 
 

 אבל אני יכול למשוך את ההצעה שלי.   :מאיר בן הרוש
 

  -תמשוך אותה    :ארי-בצבי גו
 

 הוא יכול למשוך. הוא יכול למשוך ואז אין הצעה.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 אז מה אתה מציע?    :ארי-צבי גוב
 

  -אז אמרתי, שאני מושך את ההצעה ואני מקבל את ההצעה   :מאיר בן הרוש
 

 תודה רבה.    :ארי-צבי גוב
 

 למצוא פיתרון.   :מאיר בן הרוש
 

 זה יורד מסדר היום.  :כהן-ארנפרוינדרונית 
 

 עוד מישהו רוצה למשוך הצעות היום?    :ארי-צבי גוב
 

צביקה, באמת, גם יש פה אנשים שהיו בדרכם הראשונה    :רחמים דוד
  -ביבנה, דוגמה למשל היה 

 
 אני אשקול את הדבר הזה בצורה רצינית.    :ארי-צבי גוב

 
ייב לקרוא רחוב על השם שלו. תשמע, הרב אברהם אביטן, ח   :רחמים דוד

אברהם צביקה, אנשים ... ביבנה והרב אברהם אביטן מגיע רחוב על השם שלו. הרב 
גידל את אף אחד לא ידע קרוא וכתוב ביבנה. באמת. זה בן אדם ש אביטן, כשהיה ...

  הילדים.
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 סליחה, שחר. רחמים, די. שחר, דבר, נו.    :ארי-צבי גוב
 

קודם כל באמת אני מברך שמאיר ... את הרב עובדיה יוסף.    :שחר סימנה
אני באופן אישי חייב לו חובה על הפסיקה שלו. אני חושב שאני שמח שעלה לסדר מועצת 
העיר. ואני רוצה גם להציע, יש לנו פה ביבנה, למרות שאני גם לא מכיר אותם, כמו אהרון 

חינוך דגול. והוא גם התנדב למען  מחנך, שמו הולך לפניו. והוא היה איש אישאבוקרט, 
  -מבחינת  וצנועים,הציבור. אני חושב שגם אנשים פשוטים 

 
 אתה מקבל שאי אפשר לשנות שמות של רחובות.    :ארי-צבי גוב

 
לא, אני לא אמרתי לשנות רחובות. אני חושב שניקח במסגרת    :שחר סימנה

 השמות שהוצעו עכשיו, 
 

עם באחת השכונות החדשות לקרוא לרחובות של אם נחליט פ   :ארי-צבי גוב
 השכונה בשם רבנים, החלטנו על השכונה החדשה בשם יוצרים ועובדים על זה. 

 
  -בסדר גמור, מקובל עלי. רק שיירשם לפרוטוקול    :שחר סימנה

 
 יש סיפור אחר כרגע. בסדר. אוקיי. הלאה.    :ארי-צבי גוב

 
 ערב. אז קדימה. לא יודע, רוץ. מאיר, שמונה ב  :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש, בנושא "יבנה עיר חכמה". .17

 
 הצעה לסדר היום של מאיר בן הרוש, "יבנה עיר חכמה".    :ארי-צבי גוב

 
חבר'ה, אין זמן, יש כדורסל, צריך ללכת עוד  ערים בעולם ...  :מאיר בן הרוש

בה שיבנה המתפתחת בשנים האחרונות לא תהיה אחת מהן. עיר חכמה מעט. ואין כל סי
בעצם שואפת לייעל את התפקוד השוטף, לשפר את כל החוסן העירוני וכמובן שהיום יבנה 

במידה גם איכות החיים והסביבה, כמה שיבנה ירוקה, אבל חשוב  מאוד הולכת לכיוון הזה. 
ככל שאנחנו רואים בקבלת החלטות גם שלנו שאנחנו נדע שייתן לנו גם לעבד את הנתונים, 

כיושבי המועצה ובעירייה. וזה שעומד בראשם. יש פה נושאים טכנולוגיים, דיגיטאליים, כל 
מיני מערכות אוטומציה וכל מה שעושים היום כדי לחסוך גם בחשמל, לחסוך בכל מיני 

ים גם מהתאורה אמצעים שהיום אנחנו רואים ומשנים. נכון גם שהיום הלדים למשל חוסכ
 שהיום משלמים עליה המון כסף, הישנה. כל דבר שיכול לעזור לעיר חכמה. 

מה שאני מבקש, אם יש איזו תוכנית שהעירייה הזאת מכוונת לעשור הבא, שבאמת יש 
משהו שאנחנו יודעים, או שיש לך להציע לנו, להעביר לנו מידע על הנושא הזה, איך אנחנו 

הצעה לאשר תכנון לטווח ארוך ותשתיות לעיר חכמה. אם יש בעצם מתקדמים. לכן אני 
  -משהו שאתה 

 
חברים, תראו. אני רוצה להקדים ולומר משפט אחד או שניים.    :ארי-צבי גוב

אנחנו מעלים פה לסדר היום הצעות כאשר העירייה עוסקת בהם. ולא משהו שאני יכול 
יבנה פועלת מזה שנים בכיוון. גם הרגע לקבל, להחליט על יבנה תפעל להיות עיר חכמה. 

כשאתה מסתכל על תכנון עכשיו של שכונה חדשה. התכנון של השכונה החדשה נכנס 
לתשתיות חכמות מא' עד ת'. ישנם סיבים אופטיים שסללנו עכשיו בשכונה הקיימת. עושים 
הרבה מאוד דברים. כשאתה בא ומעלה נושא שהוא כבר נעשה, מה אתה בעצם אומר? 
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  -היום ישנתם. אני בא עכשיו לומר  רגע, עד
 

 לא, לא, צביקה.   :מאיר בן הרוש
 

 ובכן, כך. אני מבקש,    :ארי-צבי גוב
 

 לא, לא, לא, זה לא אמרתי.   :מאיר בן הרוש
 

  -מה שאתה אומר    :ארי-צבי גוב
 

אתה מדבר על השכונות החדשות. אני מדבר גם, על השילוב   :מאיר בן הרוש
 שן, שאתה הצעת, של חדש מול י

 
 אני מדבר גם על השכונות הוותיקות.    :ארי-צבי גוב

 
 גם בוותיקות, אז תגיד לי מה עושים.   :מאיר בן הרוש

 
ודאי על השכונות הותיקות. אתה רוצה לקבל החלטה כאן    :ארי-צבי גוב

לא  שיבנה תחליט להיות עיר חכמה. אני לא מקבל את זה. מפני שאתה כאילו אומר שעדיין
הוחלט בכיוון הזה. אני לא צריך את מועצת העיר בשביל להחליט שיבנה צריכה להיכנס 
לספרה של עיר חכמה. אנחנו עוסקים בזה.  יושבים פה אנשים ששוברים את הראש איך 

 לייעל בתחומים הללו. לכן אני לא מקבל, 
 

ם אז רוצים שתאמר גם לחברי המועצה, להגיד להם מה בעצ  :מאיר בן הרוש
 אתה עושה. 

 
 אתה רוצה שחברי מועצה יקבלו אינפורמציה?    :ארי-צבי גוב

 
 כן.   :מאיר בן הרוש

 
יקבלו ספר. אבל זה לא אומר שאני היום מעלה להחלטה    :ארי-צבי גוב

 שיבנה החליטה, או מועצת העיר החליטה היום שיבנה תהיה עיר חכמה. 
 

 ד. למה? ב... היום כן זה עוב  :מאיר בן הרוש
 

לא, תסלח לי. יבנה עוסקת בעניין הזה. לא צריכה החלטה    :ארי-צבי גוב
 חדשה. 

 
  -למה? גם במועצת העיר במודיעין היתה החלטה   :מאיר בן הרוש

 
 דקה, דקה. אליך.    :ארי-צבי גוב

 
 זו השקעה בתקציבים.   :מאיר בן הרוש

 
י מוכן לוותר לך אתה מבקש, אם תבקש כשאילתה, היום אנ   :ארי-צבי גוב

על הבקשה הזאת, אשלח לך בלי שתבקש. אתה מבקש לדעת מה נעשה בתחום? תקבל 
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חבילה. ואז תגלה שלא צריך להגיד 'בואו נעלה להחלטה שיבנה תהיה עיר חכמה'. איך זה 
משתמע? משתמע שכולם נרדמו, עד שבן הרוש קם ואמר 'נעשה יבנה עיר חכמה'. זה 

 וסקים בדבר. פשוט מעליב את האנשים שע
 

 אבל זה לא הוגן מה שאתה עושה. עזוב, צביקה.   :מאיר בן הרוש
 

 לא, אני עושה בדיוק את מה שצריך.    :ארי-צבי גוב
 

לא, מה שאתה עושה, כביכול אתה אומר שכל אנשי המקצוע   :מאיר בן הרוש
פה  מה זה עיר חכמה? מה, אנישבאמת עושים עבודה נהדרת, כאילו אנחנו לא בסדר. 

אז אתה יכול לבוא להגיד, אתה יכול להגיד 'תשמע, יש לנו תוכנית המצאתי את הגלגל? 
שהיא קיימת, שאנשי מקצוע בנו'. אז תציג את התוכנית. אין לי שום בעיה להציג את 

 ההצעה. תהפוך את זה לשאילתה, תיתן לי תשובה. 
 

 תציג שאילתה,   :ד"ר אהוד ויצמן
 

עיה. אוקיי. אני הופך את זה לשאילתה ותיתן לי את אין לי ב  :מאיר בן הרוש
 הנתונים, אין בעיה. 

 
 צביקה, אין לו הצעה לסדר. יש לו שאילתה.   :ד"ר אהוד ויצמן

 
 אני הופך את זה לשאילתה.   :מאיר בן הרוש

 
יהיה לך חומר לפני השאילתה בפעם הבאה. הסיפור הזה    :ארי-צבי גוב

 הלאה. מוסר מסדר היום. 
 

אמרתי שאני הופך את זה לשאילתה ויביא לנו חומר. זהו, מה   :יר בן הרושמא
 העניין? 

 
  אתה מושך את ההצעה.  :ד"ר אהוד ויצמן

 
כן, והופך את זה לשאילתה. הוא שולח לי חומר. זה מה   :מאיר בן הרוש

 שסוכם. שום דבר לא הוצג במועצת העיר. עוד פעם, 
 

 אז יציג.    :רועי גבאי
 

אבל לא הציגו, אתה מסכים איתי? עד עכשיו לא הציגו. ראש   :ן הרושמאיר ב
 העיר אמר שיציג, שיציג. 

 
רגע, לא ברור לי. ראש העיר לא מסכים לקבל החלטה על ידי    :ארי-צבי גוב

 מועצת העיר, שיבנה תלך ותיכנס לעיר חכמה. 
 

 סיכמנו,   :מאיר בן הרוש
 

רוצה לשאול מה נעשה במועצת עד היום מה נעשה. הוא    :רחמים דוד
 העיר. 
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 הלאה.  תקבל את זה בדרך ...    :ארי-צבי גוב

 
 בסדר. במדרגות.   :מאיר בן הרוש

 

כהן, בנושא "הקמת צוות -הצעה לסדר יום של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד .18
 אסטרטגי לתכנון התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות".

 
 ת ארנפרוינד כהן. רוני    :ארי-צבי גוב

 
 טוב, תראה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
מה שאני מבקש, ואני מאוד מבקש מחברי המועצה הנכבדים,    :ארי-צבי גוב

שאתם מעלים נושא להחלטה של מועצת העיר, תבדקו בבקשה האם מה שאתם רוצים 
 שיוחלט עליו כבר נעשה. רישמו לכם את זה פה. 

 
 ובדי עירייה. ...צביקה, אנחנו לא ע    :???

 
 אז תשאל.    :ארי-צבי גוב

 
 למה? אתה מכיר את הנתונים. )מדברים ביחד(    :שחר סימנה

 
תשאל, תקבל. דרך אגב, בן הרוש. אתה לא חייב שאילתה.    :ארי-צבי גוב

 אתה יכול להרים טלפון ולשאול 'מה נעשה?' ותקבל מסמך. 
 

 אתה תענה לי?   :מאיר בן הרוש
 

אני עונה לכל בן אדם בהיותו בן אדם. ההגדרה של 'בהיותו בן    :ריא-צבי גוב
 אדם' מאוד חשובה. רונית, בבקשה. 

 
אוקיי. אני רוצה להעלות הצעה שהיא בעיני מההצעות היותר,  :כהן-רונית ארנפרוינד

בצניעות אני אומרת, מההצעות שאני מציעה, אני בכלל חושבת שזו הצעה רצינית. וכאן אני 
הגיד שבפתח דבריך היום, צביקה, דיברת על האלון, הערבה, שאתה מקדם בטווח רוצה ל

 של השנה הקרובה, 
 

 שנה.  15אנחנו עוסקים בזה    :ארי-צבי גוב
 

 לא, תן לי לומר את דברי.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 זה לא צץ היום.    :ארי-צבי גוב
 

היה מעניין מה שאני עכשיו אוקיי. על אחת כמה וכמה זה י :כהן-רונית ארנפרוינד
באת ואמרת 'אני מקדם את זה והכדאיות הכלכלית הולכת להגיד, אבל בלי ג'ננה, בבקשה. 

 תהיה, בעצם יכולה להיות רק כחלק מקרקע, יחד עם קרקע משלימה'. 
 

 לא ...    :ארי-צבי גוב
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אורן. רבה. ההכדאיות הכלכלית. אנחנו מדברים עכשיו על הע :כהן-רונית ארנפרוינד

 מתחם האורן. 
 

סליחה, חברים. אני מבקש כך. אי אפשר ככה לעבוד. תנו לה    :ארי-צבי גוב
 בבקשה, תפסיקו להתעסק עם השמות שם עכשיו. רונית, בבקשה. 

 
אוקיי, מה שאני מנסה לבוא ולומר זה שא' אני מברכת את  :כהן-רונית ארנפרוינד

. ושבאת ואמרת שההיתכנות רק תהיה עם הבינוי פינוי שאתה מקדם במתחם שם של האורן
קרקע משלימה. אני רק רוצה לבוא ולומר כאן בסוגריים שאני מברכת את הדבר הזה, אחרי 
שחלק מהקמפיין שלי בבחירות האחרונות היה זה, ואני מחברת את שניכם, שיצאתם כנגדי 

בעיני אותה בהשמצות שאני לא מבינה מה שאני מדברת, שאני מדברת שטויות וזורעת חול 
 אוכלוסיה, 

 
גם היום את לא יודעת על מה את מדברת. זה פשוט לא קשור    :ארי-צבי גוב
 לעניין. 

 
  -צביקה, אני זוכרת  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
לא, זה לא קשור לעניין! את רוצה ויכוח פוליטי? נעשה את זה    :ארי-צבי גוב

יו. דברי, אני מעלה את ההצעה שלך בסוף פה, אוקיי, אני מבין איך אני צריך להתנהג עכש
 לסדר היום. נגמור את זה, 

 
צביקה, אתה רק לפני כמה דקות אמרת תכבדו ותקשיבו. זה  :כהן-רונית ארנפרוינד

 מכיל גם אותך. 
 

 אני מקשיב. יש אבל גבול לגרביץ' שאני צריך לקבל.    :ארי-צבי גוב
 

כבד אחד את השני וגם להקשיב. זה מכיל גם אותך גם ל :כהן-רונית ארנפרוינד
הגרביץ' הזה הוא לצערי הרב באמת גרביץ', אבל הוא עובדה שנשפכה כלפי, שאני מדברת 

 שטויות. ואני שמחה שהיום אימצתם את השטויות האלה. 
 

האיש פנה אלי בעניין רחוב הערבה. עבד איתנו שנה קודם    :ארי-צבי גוב
 . הוא חזר ולעס את זה איתך פעם נוספת. והגענו למסקנה שבמצב הנוכחי לא ייתכן

 
 יש מצב שאני אוכל להגיד את ההצעה שלי כמו,  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 תגידי.    :ארי-צבי גוב

 
'תגידי' זה בסדר גמור, רק אל תפריעו. הדברים שלי, אני נורא  :כהן-רונית ארנפרוינד

י שהושמצתי ורי יפה, אחרשמחה שהדבר הזה אומץ עכשיו סוף כל סוף. זה תיקון היסט
 עמוקות על העניין הזה. 

 
 הוא לא מומש וזה לא בזכותך.    :ארי-צבי גוב

 
צביקה, תן לי לגמור. הצעה לסדר: הקמת צוות אסטרטגי  :כהן-רונית ארנפרוינד
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לתכנון התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות. רקע: ראשית, לאור הפרסומים, הרמיזות, 
העקיפות, השקריות, אחזור שוב ואומר ואדגיש: אני תומכת תמיכה ההכפשות, הישירות ו

מוחלטת ומלאה בפינוי בינוי ובבינוי פינוי בכל השכונות הוותיקות בעיר. פרויקט פינוי בינוי 
בשכונות הוותיקות מן הראוי שיוצע בסדר עדיפות ראשון במעלה במסגרת תכנון פיתוח 

פינוי הינו פרויקט בעל ערך הומאני ושיוויוני, מצמצם העיר למגורים. פינוי בינוי, וגם בינוי 
 פערים בין השכונות והתושבים ומחויב המציאות לנוכח מצב חלק מהשכונות הוותיקות.

בראש סדר העדיפויות של כל תכנון יש להציב את נושא איכות החיים העתידית של 
הלקחים, גם על  התושבים בעיר. במסגרת תוכנית ההתחדשות העירונית יש להכיל את כל

 , חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה. 38תכנון פרויקטים של תמ"א 
על מנת להוציא לפועל את תוכניות ההתחדשות של השכונות הוותיקות,עובדה ברורה 
וידועה שיש צורך שהתוכנית תהיה אטרקטיבית ליזמים. אך כאמור, יחד עם זאת, אסור 

סכן את קופת העירייה לימים בהוצאות יתר. שתפגע באיכות החיים של תושבים בעתיד ות
במטרה להוציא לפועל בדרך המיטבית את מלוא התוכנית, שמן הראוי יביאו להתחדשות 
השכונות הוותיקות, יש צורך בתכנון אסטרטגי מעמיק ומקצועי, אשר למד את הליקויים 

ני, בתוכניות בשנים האחרונות, כמו למשל מצוקת החנייה בשכונות החדשות, בדוא
 העצמאות, רוחב כבישים, מועדים בבניית מבנים ציבוריים ועוד. 

היזם יוותרו ליזם על תשלום היטל  בנוסף, שלא נגיע למצב כי בעקבות דוח אפס שמציב
מיליון לקופת העירייה וזאת למרות שנאמר באופן ברור שמספר  23השבחה בסך של 

היה מאושר היום. לאור עלייה יחידות הדיור שאושרו ליזם עולות בהרבה באם ההסכם 
בעלות הקרקע ומחיר הדירה. משום כך, אין ספק שיש צורך להכין תוכנית מגרה אסטרטגית 
עם מספר חלופות לגבי חלוקת הקרקעות המשלימות שאושרו במסגרת הסכם הגג לטובת 

 הנושא. 
קצועי וכלכלי על מנת שהפרויקטים יצאו לפועל ביעילות תכנונית, תוך תיקון הליקויים וקשר מ

ריאלי עם היזמים ומניעת ניהול משא ומתן בלחצים ושיטת שלוף, יש להקים צוות מקצועי 
שיורכב מאנשי מקצוע ותכנון ערים והתחדשות עירונית, כלכלנים ואנשי ציבור שלא ממנגנון 
העירייה, בחסות ראש העיר, להלן צוות אסטרטגי התחדשות עירונית. כאן אני יכולה להוסיף 

רשויות מקומיות בשנים האחרונות, הרצליה זה אחת מהן, שיעל גרמן עוד הקימה,  שיש
מחלקה להתחדשות עירונית, שתכננה תכנון אסטרטגי ונתנה מענה מהיר, עשתה תוכנית 

 . 38מדויקת לתת ואיך לתת מענה מהיר בנושא של תמ"א 
נוניים בשנים משימות הצוות האסטרטגי להתחדשות עירונית: א( לימוד הליקויים התכ

האחרונות בפרוייקטי הבנייה בעיר. הגשת דוח מפורט ומקצועי בטווח של שלושה ארבעה 
חודשים. לאור הדוח ולאור הניתוח הכלכלי מקצועי, בניית מספר חלופות כאופציה למשא 
ומתן עם יזמים ותכנון עתידי, כך שייטיב עם התושבים וישפר את איכות חייהם לטווח 

נכון ומקצועית הקרקע המשלימה, כאשר היעד הינו התחדשות לכל השכונות הארוך. ותנוצל 
הוותיקות. הצוות יכיל חוברת הנחיות וזכויות. זה גם אמרתי בשאילתא, וזכויות ברורה 

 . 38ומקצועית לתושבים המבקשים להתקשר עם היזמים בתמ"א 
של התושבים, לאור העובדה כי הנושא הינו משמעותי מבחינת איכות החיים העתידית 

פיתוח העיר בכלל וההשפעה העמוקה על תקציב העירייה, אני מציעה, מוצע כי מועצת העיר 
תחליט על הקמת צוות אסטרטגי לתכנון התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות לטובת 

 המטרות האלו. אני אוסיף מה שאמרתי שם למעלה, שזה יהיה בחסות ראש העיר. תודה. 
 

רק רוצה לתקן משהו היסטורי. אז, עם הפרויקט שדיברת אני    :משה חזות
  -יחידות דיור ללא מגרשי השלמה. דרך אגב, המונח  1,500עליו, האורן, את דיברת על 

 
 אני מציעה שתלך, תקרא.  :כהן-רונית ארנפרוינד
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רגע, רגע, רונית. המונח הנכון זה 'מגרשי השלמה', ולא היה,    :משה חזות
 ת. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רונית, שנייה אח

 
אני דיברתי כל הזמן עם קרקע משלימה, ואתם אמרתם שאני  :כהן-רונית ארנפרוינד

 מדברת שטויות. אני שמחה שאתם היום מאמצים את השטויות האלה. 
 

 דונם.  25יחידות דיור בתוך  1,500בזמנו דיברתם על    :משה חזות
 

 בחיים.  לא. לא. לא. :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 משה, רק דקה.    :ארי-צבי גוב
 

 אני דיברתי על קרקע משלימה. ואמרתי כדאיות כלכלית.  :כהן-רונית ארנפרוינד
 

 זוכר את זה.    :משה חזות
 

סליחה, משה. בכל ההצגה הזאת אני רוצה לומר לך דבר    :ארי-צבי גוב
בארבעה חודשים. תכנון  אחד. תכנון אסטרטגי לא נעשה לא ביומיים ולא בחודשיים  ולא

אסטרטגי זה תהליך ארוך מאוד, ובעיריית יבנה קיים תכנון אסטרטגי שמגדיר היכן אזורי 
. זה אחד. 38הפינוי בינוי, מה גובה המבנים, והיכן האזורים שמתייחסים לנושא של תמ"א 

, כאשר בתכנון הזה שותף הציבור. 2035עד שנת נמשך ולא רק זה, תכנון אסטרטגי ש
 יבור משתתף בעניין הזה. לכן ממציאים דבר שקיים. הצ

הדבר האחר, שהשחלת תוך כדי לתוך ההצעה שלך, זה עניין של ויתור על היטל השבחה. 
ובכן תראי, החוק קובע כשדנים בחסינות או בחוסן הכלכלי של הפרויקט, בתחילת התכנון, 

שרו התוכניות. כאשר העליתם עוד לפני אישור התוכניות, כלומר חמש שנים לאחור. כי אז או
את הדבר הזה, ועל מנת להסיר ספק, הסכמתי לבדוק את זה חזרה לאור המחירים של 
היום, למרות שזה חד משמעית לא חוקי. החוקי היה כאשר תכננו לפני חמש שנים. בדקנו 

 גם את העניין הזה. ועל הבסיס הנ"ל הגענו לאן שהגענו. שניים. 
ם איתי על חוסן כלכלי של העירייה. אתם מדברים איתי על הדבר השלישי, אתם מדברי

הקופה הציבורית. אתם מדברים איתי על תכנון ארוך טווח וכו'? מה אתם חושבים 
שהמערכת הזאת עשתה עד היום? אתם ממציאים לי עכשיו את הגלגל? ההצעה שלך, כפי 

נפגעת. לא הולך  שהיא, תעלה להצבעה. אני לא הולך להרשות לך להגיב. אני יודע כמה
 להרשות לך להגיב. זו תגובתי. אני מעלה את ההצעה להצבעה. אני לא דן איתך. 

 
 אני רק רוצה לתקן עובדות,  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 אני לא מוכן לשמוע אותך יותר.    :ארי-צבי גוב

 
 עובדות לא נכונות שאמרת.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
  תפסיקו לבשל.   :ארי-צבי גוב

 
 עובדות לא נכונות שאמרת.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 מי נגד? ההצעה נפלה. תודה. מי בעד ההצעה של רונית?    :ארי-צבי גוב

 



 עיריית יבנה
 10.5.17מתאריך  62/14תמליל מועצה מן המניין מספר 

 

 

 57 

 
 עיריית יבנה

 הצבעה:
כהן, עדי ינקילביץ, שחר סימנה, רחמים -)ה"ה: רונית ארנפרוינד 5בעד: 

 הרוש, אלי מזוז(. -דוידי, מאיר בן
אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי גבאי, )ה"ה צבי גוב ארי, משה חזות,  8נגד: 

 פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר דהן( 
 )רחמים דוידי(. 1נמנע: 

 
 :20/62/14החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חברת המועצה גב' רונית הוחלט 
קמת צוות אסטרטגי לתכנון התחדשות עירונית הכהן, בנושא "-ארנפרוינד

 בשכונות הוותיקות". 
 
 

 *** מר רחמים דוידי עזב את הישיבה ***
 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה עדי ינקילביץ', בנושא "מערכת אנרגיה סולארית". .19

 
נלך להצעה הבאה. יש עוד אחת, על אנרגיה סולארית. חכו,    :ארי-צבי גוב

 יש עוד הצעה לסדר. 
 

מערכת אנרגיה  בסדר, אפשר? אני מגיש הצעה לסדר,  :עו"ד עדי ינקילביץ
 סולארית. 

 
 חברים, שקט. אוקיי.    :ארי-צבי גוב

 
ברחבי העיר פזורים מספר לא קטן של מבני ציבור. חלקם   :עו"ד עדי ינקילביץ

מוחזקים על ידי העירייה וחלקם על ידי גופים שונים אחרים. לחלק ממבנים אלו שטח גג 
ר חשמל בצורה ידידותית נרחב המאפשר הצבת מערכת סולארית חכמה היכולה לייצ

לסביבה, ובכך לסייע במספר תחומים שונים. בין היתר, אך לא רק, במובן הכלכלי בצורת 
חסכון בצריכת החשמל הנרכש מחברת החשמל. יתרה מכך, ואולי חשוב מכך,  בחינוך ומתן 
דוגמה לפעילות ירוקה וסביבתית במיוחד לכל הקשור להצבת מערכות מסוג זה על גגות 

 הספר הפזורים ברחבי העיר. בתי 
בעיר יבנה, המתגאה בשנים האחרונות בבנייה ירוקה, דומה כי הקמת מערכות מסוג זה, 

יר כפי שאכן כבר הוקם על גג המבנה של המרכז המסחרי קרסו ועוד כמה מבנים אחרים בע
הינה פועל יוצא ומתבקש. לכן אני מציע כי מועצת העיר תחליט להקים מערכת סולארית 

מתואר על כל מבני הציבור ברחבי העיר בהם הדבר ניתן ומתאפשר. כמו כן, תתבקש כ
המועצה להחליט על הקמת ועדה מקצועית אשר תורכב מאנשי מקצוע מתאימים ושתלמד 

 את הנושא לעומק ותניח על שולחן המועצה דוח מקיף לנושא חשוב. 
 

במסגרת העבודה  אנחנו עוסקים, עדי, בדבר הזה מזה שנים.   :ארי-צבי גוב
השגרתית של עיריית יבנה. לא ועדות מקצועיות אבל אנשים מקצועיים. אתה נכנס לדבר, 
אתה מציע דבר שכבר נעשה. אבל על מנת לא להוריד את ההצעה מסדר היום סתם 

 בהצבעה, אני רוצה גם לפרט מה נעשה. שתקבל קנה מידה. 
ו במרבית גגות מוסדות החינוך במסגרת התייעלות אנרגטית לפני  כשבע שנים הותקנ

מערכות סולאריות. במרבית הגגות. הפרויקט בוצע לאחר סקר ובדיקות כלכליות. מערכות 
סולאריות הוקמו בגגות מוסדות חינוך שונים, לדוגמה 'אביר יעקב', יחידני, מעיין, גינזבורג, 
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 כות. האלון, נריה, בן גוריון, אולם פיס שבזי. יש כבר מער-האורן, גינזבורג
 

ט. א... שני שקלים לקילווצביקה, אני יכול להגיד רק מילה.    :משה חזות
 . משהו כזה. אנחנו עשינו מכרז, צביקה, עשינו מכרז, 1.1-היום הם ירדו ל

 
 אני יודע.    :ארי-צבי גוב

 
 אלקטרים. -תאים פוטו   :משה חזות

 
החדשים שנבנו ואיפה הבניינים החדשים? כל המבנים   :עו"ד עדי ינקילביץ

 עכשיו? 
 

הבעיה היא, ההקמה נעשית על ידי יזם ולא על ידינו. היזם    :ארי-צבי גוב
רוצה את התמורה. היות והמחיר שמשולם לו מחברת החשמל נמוך מדי, לא הולכים על זה. 
יחד עם זאת, אנחנו ממשיכים לעבוד על תוכניות, ממשיכים לעודד. מצד שני, נעשו המון 

ן הזה. דוגמה, ההחלפה ללדים ברחובות, השליטה במערכת החשמל ברחובות. דברים בעניי
 כאשר יש צו'קים שמשתנים בהתאם לשליטה, 

 
  -אלה דברים שנעשים במקביל. זה לא   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
יש חסכון בעניין העובדים כל הזמן, כי החשמל יקר ואנחנו    :ארי-צבי גוב

פחות. עם תאורה יותר  75%העלות לסדר גודל של היום בתאורת רחובות הורדנו את 
חזקה. ועושים את זה כל הזמן. ולכן ההצעה שלך להקים ועדה וכו' לא מתקבלת, ועל זה אני 

 מבקש להצביע. מי בעד ההצעה? 
 

 ולבנות על מבני ציבור כן מתקבל?    :דוד שטרית
 

היה כדאית, בכל מקום שאני יכול להכניס מערכת סולארית שת   :ארי-צבי גוב
 אנחנו עושים את זה. 

 
 אז את זה מקבלים ואת הוועדה לא מקבלים.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 לא.    :ארי-צבי גוב

 
 אתה אומר לבד. אתה אומר את מה שאני מציע.  למה?  :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 אתה מציע דבר שעושים אותו.    :ארי-צבי גוב

 
 עליו. אז בוא נצביע   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
  בשביל מה ועדה?   :ארי-צבי גוב

 
מה אכפת לך? בגלל שאני הצעתי אתה רוצה   למה לא?  :עו"ד עדי ינקילביץ

 להצביע נגד? 
 

  -אכפת לי. מפני שאני לא רוצה גופים    :ארי-צבי גוב
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  -בגלל שאני מציע אתה לא רוצה להצביע   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 ין מקום להצעה הזו. אתה מבין שא   :ארי-צבי גוב

 
ממש לא. אני רואה שבבית ספר רבין אין. אני רואה שבג'י אין.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 אני רואה שברוגובין אין. אני רואה שבאיינשטיין זה לא מתוכנן אפילו. בהיכל החדש אין. 
 

זה לא רק לא תוכנן. לא היה עניין ליזם. יצאנו למכרזים ולא    :ארי-צבי גוב
 נו. קיבל

 
 אז תעשה את זה בעצמך.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
 אתה רוצה שאנחנו נקים?    :ארי-צבי גוב

 
 כן.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 
אנחנו לא יכולים להקים. כי עלות החזר ההון זה סדר גודל של    :ארי-צבי גוב

 חמש, שש שנים. 
 

 נו, ומה הבעיה?   :עו"ד עדי ינקילביץ
 

הבעיה? כשתנהל מערכת כלכלית תגיד לי. מי בעד מה    :ארי-צבי גוב
 ההצעה שלו? 

 
 רגע, רגע, לפני כן.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
יש פה עניינים שהם חשובים, צביקה. זה מעבר לעלות   :עו"ד עדי ינקילביץ

  -הכלכלית. יש את העניין של החינוך ואת העניין 
 

 ת זה. יש לכם בכתב מה שנעשה. תבדקו א   :ארי-צבי גוב
 

אני מציעה, וזה משה, אתה ועדת מכרזים, אתה דווקא  :כהן-רונית ארנפרוינד
בעניינים האלו, אני מאוד סומכת עליך, איך שאתה בודק. אני מציעה באמת. אתה רוצה, אני 
אעשה איתך את ה...יש חוות סולאריות. לא הרבה, אבל יש חוות סולאריות של רשויות. כמו 

מה, שהם שם יש, והחווה הסולארית הזאת, זה שווה ללמוד. יכול טירת הכרמל. רשות עצ
 להיות שנבוא ונגיד 'לא כדאי'. אבל שהחווה הסולארית הזאת נותנת מענה מאוד גדול,

 
 כאשר זה מונח על כמה עשרות דונמים. וזה לצערי אין לנו.    :ארי-צבי גוב

 
  -מציעה  אתה מכיר את החווה הסולארית? אני :כהן-רונית ארנפרוינד

 
אני לא רק מכיר. הייתי חלק ממאשרי התוכנית הזאת    :ארי-צבי גוב

 במסגרת הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. 
 

 אחיין שלי הוא מנכ"ל של חברה כזאת. אבל הוא הקים,    :משה חזות
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אני מציעה, מעבר לזה, יש משהו חינוכי. אנחנו אמורים להיות  :כהן-רונית ארנפרוינד

 קה, לא? אז תחשבו. עיר ירו
 

אוקיי, מי בעד ההצעה? מי נגד ההצעה? תודה. מי בעד    :ארי-צבי גוב
 אמרנו? ארבעה בעד, שלושה בעד, היתר נגד. 

 
 שלושה? מה קרה? זה חמישה.  :כהן-רונית ארנפרוינד

 
 חמישה בעד. ההצעה נפלה.    :ארי-צבי גוב

 
 הצבעה:

-ינקילביץ, שחר סימנה, מאיר בן כהן, עדי-)ה"ה: רונית ארנפרוינד 5בעד: 
 הרוש, אלי מזוז(. 

)ה"ה צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, רועי גבאי,  8נגד: 
 פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר דהן( 

 
 :21/62/14החלטה מס' 

מר עדי הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חבר המועצה 
 יה סולארית". ינקילביץ, בנושא "מערכת אנרג

 
אבל שהמחיר של חברת החשמל הוא גבוה, ההחזר גבוה,    :משה חזות

 פתאום כל החברות, 
 

 ... מעבר לכסף.   :עו"ד עדי ינקילביץ
 

 כל דבר זה כסף.   :עו"ד מאיר דהן
 

לא, לא כל דבר זה כסף. ממש לא כל דבר זה כסף. )מדברים   :עו"ד עדי ינקילביץ
 ביחד(

 
 רגע, דקה. סליחה. החברים פה ביקשו ..    :ארי-צבי גוב

 
אני רוצה, כתבתי את זה, זה יהיה קצר. עמוד אחד. לא הרבה    :אלי מזוז

זמן. אני קודם כל רוצה להגיד יישר כוח ואני שמח לראות את ההשקעה שהולכת וגדלה 
בחינוך בעיר, בפרט בחינוך הממלכתי דתי, שזקוק לזה. אני מבקש בכל לשון של בקשה 

אותם תלמידים, במידה ולא יירשמו לבית הספר 'אביר יעקב', אני מבקש שהמערכת ש
תעקוב ותיתן להם מענה במסגרת החינוך הממלכתי דתי ולא ליצור מצב שזולגים לחינוך 
הממלכתי. לא שיש לי משהו, חס וחלילה, נגד החינוך הממלכתי, אבל מבקשים ממלכתי 

 תי. דתי, וראוי שיינתן להם מענה ממלכתי ד
לכן אני מציע שבשלב א', היות ותהיה השקעה על כל הרבדים הגלויים ושאינם גלויים 
ב'אביר יעקב' יוצע להם את בית הספר ואני אשמח אם אכן הדבר יסתייע. אבל במידה ולא, 
אני מציע שלב ב', שהשנה בלבד, במידה ולא, לאשר לכמות תלמידים מסוימת, בטח ובטח 

מוכה בשכונה הירוקה, שנה אחת, שהם יוכלו להירשם לשם, על לאור כמות התלמידים הנ
 מנת שכולם ייקלטו במסגרת החינוך הממלכתי דתי. 
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על מנת למנוע מצב של יצירת אילוזיות, ואז לא ילכו ל'אביר    :ארי-צבי גוב
 יעקב', 

 
 אז אמרתי, שלב ב',    :אלי מזוז

 
 שום שלב ב'.    :ארי-צבי גוב

 
היתה הצעה, מה אני הצעתי. לא אומר לך מה לקבל ומה זאת    :אלי מזוז

 לא. 
 

הבטחתי היא למצוא פיתרון לחינוך הממלכתי הדתי. ואנשים    :ארי-צבי גוב
 יצטרכו ללכת למקום שאנחנו יכולים לקלוט אותם שם ולטפל בהם. 

 
 הלוואי.    :אלי מזוז

 
ו. אי אפשר. ככה אדם לא יכול לייצר לי בית ספר על פי בקשת   :ארי-צבי גוב

 לא עובדים. 
 

חשוב לי שבאמת אותם תלמידים, אני אפילו אשמח לראות    :אלי מזוז
בקשה שנייה, לאור את הרשימה מי ומי, כדי לראות שכל אחד נשאר בחינוך הממלכתי דתי. 

פניות אליך בעבר של הורים, והשיחה שהיתה איתם במפגשים אישיים וגם במפגש פה, בית 
בעזרת השם ונאמר שרחובות רחוקים יהיו היסעים לילדים שגרים ברחובות הספר ייפתח 

 רחוקים בשכונה הירוקה, 
 

 בינתיים אין רחוקים. כולם בסביבה.    :ארי-צבי גוב
 

אני מברך על הפיתרון שאתה נותן לגן טרום חובה וממלכתי    :אלי מזוז
יד לגבי נווה אילן. אני רוצה דתי בלב יבנה. אני שמח. אני מבקש לבחון את העניין גם בעת

הבהרה אחת קטנה. אני נמנעתי בהצבעה על הנושא של ההנחות מסיבה פשוטה. ואני בטח 
שאני בעד הנחות לתושבים. פשוט נמנעתי כי ברגע שאנחנו נותנים רק לתושבים ולא נותנים 

לה לכל מי שאנחנו יכולים לתת, אני מרגיש שאם אני מצביע בעד התושבים אני פוגע בא
תי כי ההצבעה שלי בעד התושבים. עשיכולנו לתת להם. לכן ההצבעה שלי היא נמנע. נמנ

פוגעת בבעלי עסקים ובתעשייה. ואני לא מוכן לפגוע במישהו. לכן אני נמנעתי. אני פוגע כי 
יכולנו לתת להם את זה ולא נתנו להם את זה. ואז אני בעצם מאשר את ההחרגה. אז אני 

  נמנעתי. זו הבהרה.
 

תתחילו בבקשה לעשות שיקולים טיפה מעבר לעניין הצר.    :ארי-צבי גוב
  -פגענו בתעשייה, שחרר גם את התעשייה. אחרי זה אמור להעלות 

 
 אם זה חמישה חודשים, תביא את הכסף.    :אלי מזוז

 
 להעלות תוספות לעמותות למיניהן, להשקיע בחינוך.    :ארי-צבי גוב

 
 ך, תיקח מהם כסף. להיפ  :מאיר בן הרוש

 
תשאל בבקשה מהיכן הכספים האלה בסופו של דבר. אם    :ארי-צבי גוב
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 אתה מקצץ את ההכנסות. 
 

 50%כן, אבל החוק בא כדי לגבות את הכסף. לגבות    :אלי מזוז
 מהכספים שלא מגיעים, 

 
.. אפשר להגיד שבדברים שלו, דברים ערכיים, במיוחד בנושא    :פאלי כהן
אמונה אישית וחשובה. ולא כמו אחרים שעושים לי מדבר לעניין. אלי מדבר מתוך חינוך, א

פה רק פוליטיקה מהשולחן הזה ויורדים לתת רמה. כל דבר אצלם זה רק פוליטיקה, 
פוליטיקה, ואיך אפשר לקבל עוד קול אחד ממישהו. ובוודאי בוודאי שזה לא יעזור לכם. עוד 

 ה לא ישבו פה סביב השולחן הזה, בעזרת השם. שנה וחצי הכל נגמר. הרבה חברים פ
 

פאלי, כולם עושים רק פוליטיקה פה? אז אני מוחה. קודם כל,  :כהן-רונית ארנפרוינד
 אתם כקואליציה עושים )מדברים ביחד( אז אני רוצה למחות על הדבר הזה. 

 
 תמחי עד מחר.    :פאלי כהן

 
 
 
 
 

___________________ 
 צבי גוב ארי

 רראש העי
 


