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 על סדר היום:

 

 סקירת ראש העיר.  .1

 אלי מזוז, בנושא: "זיהום האוויר בשכונה הירוקה". שאילתה של חבר המועצה מר  .2

עומסי תנועה בקרבת בי"ס נושא: "שאילתה של חבר המועצה מר שחר סימנה, ב .3

 סיני".

עיבוי ספסלי ישיבה ברחוב , בנושא: "שחר סימנהאילתה של חבר המועצה מר ש .4

 ".שבזי

עד  1978-הארכת מועד להמשך תחולת תיקון חוק עזר יבנה )הוצאת אשפה(, תשל"ח .5

 . 31.12.17ליום 

 לבל".הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רחמים דוידי, בנושא "מקווה חב .6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שחר סימנה בנושא "הפעלת מערכת כריזה  .7

 בערש"ק".

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "תקציב גני הילדים". .8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא " תקציב התמיכות בתחום  .9

 הרווחה והקהילה".
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 העיר   סקירת ראש . 1

 

אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'    :ארי-צבי גוב

בדיונים ולתת איזשהו דיווח על דברים שבינתיים טופלו וחשוב לעדכן אתכם.  60/14

וכו'.  גודלמבחינת המחיר של האוהל,  אבלים.הקודמים הועלה הנושא של הקמת אוהל 

שקל וכו'. וכל הדברים הללו. בדקנו אופציות  3,000-שקל ו 2,000דיברו פה על סכומים של 

בחוץ. אבל גם בדקתי את האופציה פנימה, של האדון ממן. הזמנתי את ממן אלי לשיחה 

ודיברנו על כך שבעצם פה הוקם ארגון שצריך לתת את שירותיו במינימום עלות, כלומר 

 ה. ולכן שאלתי מדוע אנחנו מגיעים לסכומים כאלכיסוי העלויות שלו. 

השורה האחרונה היא שנקבע עם אדון ממן שהמקסימום שהוא יכול לגבות על האוהל הכי 

שקל. ממן קיבל את זה ואני מבקש מכם  1,500גדול וכמות הציוד הכי גדולה שאפשר זה 

ה בשום פנים ואופן צשבמידה ואנחנו מגלים שיש התנהגות אחרת, להודיע לי. אני לא רו

ותו על ידי העירייה, זה מאוד מאוד לא נכון. זה סגור עם ממן. לקחת גמ"ח ולהתחיל לנהל א

 תדווחו בבקשה במידה ויש תופעה אחרת. זה מהפעם הקודמת. 

 

 זה אוהל כולל הרכבה, הובלה, הכל?    :רחמים דויד

 

רגע, סליחה. אסביר. התנאי היחידי שהקמת האוהל תהיה    :ארי-צבי גוב

לו עובדים ומתפרנסים ואחרי שעות העבודה הם אחרי שעות העבודה, מפני שהילדים ש

מקימים את האוהלים. אני חושב שזה הגון. אם הסיפור הזה מקובל, מה שאני מבקש רק, 

 במידה ויש חריגה, תדווחו. נטפל בזה. 

 

 יישר כוח.    :רחמים דויד

 

הלאה. לאחרונה היו לי תלונות, אני יכול להוכיח כמובן    :ארי-צבי גוב

, מנגינות וכו'. מצד שני, צריך כנסתך שבערבי שבתות נשמעים רעשים בבתי בכתב, על כ

להבין את העניין שערב שבת זה קבלת שבת ורוצים גם להודיע על כניסת שבת. אחרי דיון 

הנהלת המועצה, מה שנקרא קואליציה, פאלי הציע לי ללכת על פיתרון אחר שקיבלתי אותו. 

ניסה לעיר להציב שלטים שמודיעים על כניסת שבת לעשות את זה כמו בכל עיר אחרת. בכ

ויציאת שבת, כניסת חג ויציאת חג. והדבר הזה אמור לענות בעצם לתושבים, אם יש איזשהי 

 הבנה. אני לא מאמין שיש יהודי דתי שלא יודע מתי כניסת השבת, כניסת החג. 

ריה של יבנה, מתי יחד עם זאת, אנחנו נודיע לציבור הבא בשעריה של יבנה, או יוצא משע

שעת חג, שבת, מתי כניסת שבת. אני מעדכן על מה אני הולך. רק דקה. זה לא היה אף פעם, 
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 והיום זה יהיה. 

 באמת אני שואל אותך,    :רחמים דויד

 רחמים,    :ארי-צבי גוב

מילה, רק מילה. באמת, לא רוצה להפריע לך. תשמע, באמת,    :רחמים דויד

"ח, ממטולה עד הנגב? אין עיר בארץ, באמת שאני אומר לך, אתה איך היו אומרים בפלמ

 יודע איזה נעים זה. חבל. חבל. 

 

זה מה שהחלטתי לעשות. אני נותן את השירות, מצד אחד.    :ארי-צבי גוב

ומצד שני לא יכול להתעסק עם בעיה של הפרעה לאחרים. זה אכיפה של חוקי איכות 

שכנים שלך, מה לעשות? כאשר עושים מסיבה, נכנסים הסביבה. אתה לא יכול לעשות רעש ל

הביתה ומחרימים את הכלים. זה מה שקורה היום. עכשיו, אילו היה בית כנסת אחד, מילא. 

ומשהו מערכות כאלה. אוקיי. אז זה מצאתי פיתרון על מנת מצד אחד לא  70יש לנו פה 

, ויתנהג בהתאם לדרכו. אם לפגוע ברגשות דתיים, שכל הציבור שנכנס לעיר יודע, זה כתוב

 הוא רוצה לשמור, ישמור. הלאה. 

דיור למשתכן. אתמול קיימתי פגישה עם מהנדס העיר, המנכ"ל, על מנת להניע את הפרויקט 

. ובמסגרת הפגישה הזאת, שנוהלה על ידי אביגדור יצחקי, יו"ר מטה הדיור של C-ו Bשל 

נה נרשמו בשלב א' או בשלב ב', ממשלת ישראל, סוכם שלא משנה האם הם נרשמים מיב

 . C-ו Bכולם יתמודדו על המנה שהולכת עכשיו להיבנות בשכונה 

 

 ביחד, כחלק ...   :רועי גבאי

 

אני  לא יודע אם זה יהיה ביחד או כולם יתמודדו כאן. יכול    :ארי-צבי גוב

באלה להיות שיתנו לאנשי יבנה כולם כקבוצה אחת להתמודד. מצד שני, אנחנו פוגעים 

 שנרשמו קודם. 

 

  -הם מבינים שהחתימה שלנו היתה אחרי    :רועי גבאי

 

 כולם יכנסו להתמודדות.    :ארי-צבי גוב

 

 זו בשורה חשובה.   :ד"ר אהוד ויצמן

 

כן. אנחנו מטפלים בזה. אני בעבר לא עדכנתי בדברים    :ארי-צבי גוב

ן של שאילתות פה ושאילתות שם. שנעשים. אבל  נדמה לי שאי אפשר לקיים ישיבה על עניי

 לפחות לתת איזשהו רצינות למפגש הזה. 

 



 עיריית יבנה

 22.3.17מתאריך  14/60מועצה מן המניין מספר  תמליל

 

 

 6 

 
 עיריית יבנה

צביקה, שאלה. בהסתמך על מה שאמרת, רק שאלת תם או    :אלי מזוז

קצת פקפוק, לא בך, בהם. אולי. איך אנחנו בודקים את זה? זאת אומרת, אנחנו יכולים 

 לסמוך שבאמת, 

 

כולו עדיין גם להם לא ברור. גם אנחנו ישבנו שם. הקונספט    :ארי-צבי גוב

 200אלה שעוסקים לפי שלבים הוא לא ברור. האם לעשות את זה במנות שכל פעם להזמין 

איש? או להזמין את כולם? האם הוא יכול בכלל היום לשווק מגרשים שהוא עדיין לא תקע 

ים, אני בהם אפילו, לא תכנן אותם ברמה של בית. עכשיו, היות והוא עובד על תכנון בשלב

מניח שתהיה פה שלביות. תפקידנו בעניין הזה לוודא שכל מי שנרשם מיבנה, ייכנס לפרויקט 

הקצאה שיהיה לך מהפרויקט היותר  20%הזה. תישאל השאלה מה אתה הולך לעשות עם 

יחידות דיור. האם בכלל יהיה לך לשם אנשים? כשנגיע לשם נדבר.  10,000גדול? שזה 

 ה אני רוצה לנצל. בינתיים מה שיש, את ז

 

 יש בשורה לגבי לוח זמנים כבר?   :רועי גבאי

 לא, אין לי. אם יהיה לי, נפרסם.    :ארי-צבי גוב

יש איזשהי מגבלה בתנאי המכרז עצמם לעניין היחס שמועדף   :עו"ד עדי ינקילביץ

 לתושבי המקום שניגשים? 

רות של דיור מהדי 20%-תראה, תנאי המכרז אומרים כך. ש   :ארי-צבי גוב

למשתכן יעמדו לרשות בני המקום. עכשיו, יש לנו הרגע על אותה כמות של יחידות דיור, 

ומשהו, מפני שחלק מזה מקרקעין של בן זכאי, שהולכים  400שהרגע זה יוצא סדר גודל של 

בני יבנה.  800יחידות. נרשמו לעניין הזה, נתונים להיום,  300לבנות שם בניינים רגילים. 

 ר בכל מקרה, כלומ

  -מהם לא יכולים  50%  :עו"ד עדי ינקילביץ

יחידות דיור. אבל מתמודדים  400-רגע. לא יכולים להיכנס ל   :ארי-צבי גוב

 על היתרה. 

 עם עדיפות כלשהי?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 400כמו כל אחד. נו, בסדר, שמע. אתה נותן עדיפות על    :ארי-צבי גוב

 אר מתמודד. יחידות דיור. הוא נש

 הבאים.  1,200-הבאים. ה 1,500-אבל כן יקבלו עדיפות ב   :רועי גבאי

עכשיו, אני מבקש עוד משהו לומר. תוך כדי דיון היה ויכוח    :ארי-צבי גוב

יחידות דיור. זה אותו שבירו. ויצחקי אמר  1,800-מעניין מאוד עם היזם היותר גדול, שזכה ב

חודש  18ונים. לדירות האחרות. כמות כזו נדרש ממנו תוך הוא חשש שלא יהיו קדבר אחד. 

כבר נספק את אותה כמות של יחידות דיור. זו כמות אדירה. הוא את  2019-להיכנס, ב

הקרקע לא יכול לקבל לפני שאנחנו עושים, כמובן, את כל פיתוח השטח. טוען האיש, יכול 

ן יצחקי 'שמע, יש פה הנחה כל כך להיות שלא יהיה לו מספיק קליינטורה לזה. עונה לו אדו
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 גדולה, שבכל מקרה יהיה לך'. 

אני מקשר את הדבר הזה עם הפרויקט  האחר שיובא לדיון מועצת העיר בכל מה שקשור 

לעניין של כן היטל השבחה, לא היטל השבחה, של פינוי בינוי. כי לקחנו על עצמנו לבדוק את 

לא לתת. אנחנו הולכים על דוח אפס, נכון אותם שני מתחמים,  האם לתת היטל השבחה או 

. נבדק על ידי שמאי שלנו בשביל להגדיר מה מתח הרווחים, ולראות אם זה עומד 2017לשנת 

 . אבל זה נגיע לדיון הבא.21או לא עומד בתקנה  21בתקנה 

ור איכות טהלאה. עלו בעיות של, נדמה לי שזה היה נושא שהעלה אותו עדי. נושא של ני

ו'. סוכם חדש משמעית עם המשרד לאיכות הסביבה, מכון המרכז, שבכל מקרה סביבה וכ

 שאנחנו נתקלים בריחות וכו', יזעיקו את הכונן הארצי. הוא יגיע הנה לבדוק. 

לפני שלושה ימים היתה מכה של ריח, שנמשכה סדר גודל של שעתיים וחצי. עד שהכונן הגיע 

ני אומר. אם זה משהו קבוע, אז יש לנו בעיה. מירושלים הנה, הסתובב פה, לא היה כלום. א

מהיכן? עשינו בדיקה, אתמול וגם היום. ברתמים היו אמורים לכבות אם זה ענן חולף, אבל 

. התגלו שריפות נוספות. עוסקים כבר בעניין של מילוי בחומר וכל 72שריפות, כיבו  68-כ

 ם. כבר עובדים שם. היתר. אנחנו מקווים מהר מאוד שהתופעה הזאת בקיץ כבר תיעל

מהיכן זה בא? זה יכול להיות מחברת החשמל באשדוד. כיוון הרוח באותו יום היה צפון 

י חמצון של נס ציונה? גם זה יכול אגנדרום. ואז השאלה היא מהיכן? האם זה יכול להיות מ

פור להיות. אנחנו בודקים את זה, נטפל בזה. אבל צריך להבין שזה לא בן זכאי וסביבתו. הסי

 הזה חוסל. לעת עתה. יכול להתעורר מחר. 

 

השאלה היא, צביקה, אם במקביל לבירור של המקור, האם   :עו"ד עדי ינקילביץ

ור,  כדי לוודא שאין זיהום אוויר? כי אם יש זיהום טלא כדאי להתעקש על הבאת ניידת לני

 אוויר, אז זה סיפור אחר לגמרי. 

י מבקש לומר דבר ברור לכולנו. זיהום ראשית וקודם כל אנ   :ארי-צבי גוב

 אוויר זה לא זיהום אוויר שכונתי. זה זיהום אוויר שיכול להיות בנאות בגין, 

 בכל העיר זה יכול להיות. נו, בוודאי.   :עו"ד עדי ינקילביץ

זה יישובי. לכן אני לא מתייחס לעניין הזה של זיהום אוויר    :ארי-צבי גוב

 רוקה. כזיהום אוויר בשכונה הי

 ניטורלא אמרתי בשכונה הירוקה. אמרתי להציב ניידת   :עו"ד עדי ינקילביץ

 איפה שצריך להציב. 

מתייחסים לזה כך. צריך להבין שזה פוגע בתושבים באשר     :ארי-צבי גוב

 הוא תושב. 

 נכון.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 ניטורידת אוקיי. עכשיו, הסברתי בדיון הקודם. להפעיל יח   :ארי-צבי גוב

על ידינו זו עלות בשמיים. ביום שאנחנו מרגישים משהו, נשלח. נביא את הסוקר, עם 

  -המכשירים, נאתר במה מדובר. הוא יכול לתת לנו אינדיקציות 
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אם זמן תגובה שלו הוא שעתיים כמו הזמן תגובה של הכונן,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 זה כוסות רוח למת. 

ופולטת כל מיני  4ורה גם ממשאית שנוסעת בכביש אם זה ק   :ארי-צבי גוב

 חומרים, זה חולף. אני חי את זה, אתה חי את זה בכבישים, ובכל מקום אחר.  

 כן, אבל יש משאית על הכביש או ענן חולף שחולף,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 זה סיפור אחד.    :ארי-צבי גוב

יהום שנמצאת לשלוש, ארבע עננת ריח שנמצאת, או עננת ז  :עו"ד עדי ינקילביץ

 שעות, לפעמים גם על פני כמה ימים. 

אבל הטווח הוא, הם הגיעו תוך שלוש שעות בערך. הצוות    :ארי-צבי גוב

שלנו שהסתובב בשטח, אחרי שעתיים  ומשהו אמר לא מריחים. אז צריך להבין. אנחנו לא 

 שקל ליום.  1,500-נחזיק פה יחידת ניתור ב

אנחנו לא. אבל האם אי אפשר להפעיל לחץ על המשרד   :ץעו"ד עדי ינקילבי

 לאיכות הסביבה? הרי יש למשרד לאיכות הסביבה את הניידות שלו. 

 ארציות.  ניטוריש להם שתי יחידות    :ארי-צבי גוב

 בסדר.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 עם זה הם משתמשים. אחת בצפון, אחת פה. בדרום.    :ארי-צבי גוב

אם צריך להפוך אז להפעיל לחץ על מי שצריך להפעיל לחץ.   :ילביץעו"ד עדי ינק

 שולחן נהפוך שולחן. שאחת מהן תהיה פה. 

 אני ממנה אותך כהופך שולחנות במשרד לאיכות הסביבה.    :ארי-צבי גוב

 אני מוכן.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 יפה. קיבלת. אתן לך מינוי בכתב.    :ארי-צבי גוב

 תן לי מינוי בכתב. אני יום שני הבא בכנסת. מה? ...   :יץעו"ד עדי ינקילב

 הלאה. אני עובר, חברים,    :ארי-צבי גוב

 איכות הסביבה זה ביבי, לא? או שזה אצל כחלון.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא: "זיהום האוויר בשכונה הירוקה".  .2

 

, גבאי. אני עובר לסדר הישיבה, כפי שקיבלתם. אלי חברים   :ארי-צבי גוב

 מזוז, שאלה בעניין זיהום האוויר בשכונה הירוקה. תקרא בבקשה את השאילתה. 

הנדון: שאילתה זיהום אוויר בשכונה הירוקה. בהתאם    :אלי מזוז

 ... השנייה בפקודות העירייה, )א( ל36לסעיף 

 אלי. לא, לא, בקול רם וברור,    :ארי-צבי גוב

אבקש להגיש שאילתה בנושא זיהום האוויר בשכונה    :אלי מזוז

הירוקה. אחד, מהי רמת זיהום האוויר בשכונה הירוקה שמגיע ממוקדי השריפות דרומית 

לטיפול שתיים, מהם הצעדים שננקטו בעבר לטיפול בנושא ומהם הצעדים הבאים   ליבנה?
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 בזיהום. 

 

אני גם אקריא אותה. 'הנושא הועלה  התשובה שתימסר לך,   :ארי-צבי גוב

. זיהום האוויר, ניטורלביץ בדיון האחרון בדבר הפעלת ניידת יעל ידי חבר המועצה עדי ינק

אם יתרחש, אינו מנת חלקה שלה שכונה הירוקה בלבד, גם שכונות אחרות נפגעות מכך. 

ופעה כנ"ל, חשוב להפסיק להדגיש שכונה אחת. זה לא נכון לעשות את זה. כאשר תתרחש ת

לדוגמה של ריחות, נפעיל אמצעי מדידה". זה מה שאמרתי קודם. "הצעדים שהופעלו עד כה 

הם חיסול הפגעים מבן זכאי" ושוב אני אומר 'לעת עתה'. אני לא רוצה להיות אופטימי מדי. 

כאשר יתעורר פעם נוספת, נטפל בזה. "בתחילה כיבוי השריפות במטמנת רתמים. זה כבר 

כיבוי השריפות. זה היה אחד המקורות הקשים ביותר שסבלנו ממנו כל הקיץ כמעט סוף 

 . ניטורשעבר. אלה האמצעים שננקטו. ובכן, אם לסכם, יש ריחות. נזמין את ה

 

אני אגיד לך למה אני שואל. אולי מה שאני אומר עכשיו הוא    :אלי מזוז

 לא רלוונטי, אולי זה לא רלוונטי ולא בר ביצוע. 

 שמה לא רלוונטי?    :ארי-צבי גוב

מה שאני אגיד עכשיו. אנחנו יודעים שהתופעה קיימת מדי    :אלי מזוז

פעם. השאלה אם יש גם, אם רמת הזיהום היא רמה שעוברת מעל למותר, אם יש את מי 

 לתבוע. 

 לעשות בדיקה חד פעמית,    :ארי-צבי גוב

 לא, השאלה שלי אם יש את מי לתבוע.    :אלי מזוז

בשביל לראות היום אם יש לנו זיהום בעיר? רגע, אני מוכן    :ארי-גובצבי 

להשקיע בעניין הזה, רק בשביל להרגיע, שלשעה זו אין זיהום. זה לא אומר שאין לי זיהום 

 בעוד שעתיים. 

צביקה, אני לא מדבר על להרגיע. אני מדבר על לתבוע את מי    :אלי מזוז

  -לא שצריך לתבוע שגורם לתחלואה שהיא 

בן זכאי, יש נגד בובכן, אומר כך. מי שגרם לנו צרות צרורות    :ארי-צבי גוב

מכל מערכת ממשלתית אפשרית. זיהום אוויר, מס הכנסה, מס ערך מוסף, האיש הזה תיקים 

רישוי עסק, הכל יש שם. וזה מה שסגר אותו. מטמנת רתמים זו בעיה ארצית. זה לא רק 

לפני פיתוח אתרי הטמנה בנגב, טמנו במקום הזה את כל מה  אזורית. כי שם במהלך השנים,

שאפשר היה לזהם את האדמות. רק להבין. ושם עושים עבודה לא רק של כיבוי. גם כנראה 

 יותר מאוחר גם ינקו את הקרקע. הלאה. 

 

שאילתה של חבר המועצה מר שחר סימנה, בנושא: "עומסי תנועה בקרבת בי"ס  .3

 סיני".
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שאילתה נוספת של חבר מועצת העיר, שחר סימנה, בנושא    :ארי-צבי גוב

 עומס תנועה בקרבת בית ספר סיני. בקשה. להקריא. 

 

שאילתה בנושא עומסי תנועה בקרבת בית ספר סיני. בהתאם    :שחר סימנה

)א( בתוספת השנייה לפקודת העיריות נוסח חדש, מבקש להגיש  שאילתה בנושא 35לסעיף 

בות שד' הנשיאים  והגלבוע מתנקזים כל בוקר כלי רכב רבים. במקום הנדון: בצומת הרחו

נוצרים עומסי תנועה חריגים ובעיות בטיחות להולכי רגל, וזאת מהסיבות הבאות: הורי 

התלמידים בבית הספר סיני, הגעת אברכים למדרשה הקיימת במקום, הורדת ילדים לגן ... 

מחסור במגרשי חנייה וכמו כן ליית נוסעים, עמפרצי חנייה להורדה ו רהקרבה לרמזור, העד

 הקרבה לרמזור בצומת המרכזי של היציאה משכונת נאות שז"ר, הנשיאים, גלבוע. 

כל אלו גורמים להיווצרות עומסי תנועה חריגים, הפרעה לסדר הציבורי וסיכון הולכי רגל 

בשעות העמוסות במקום. מסיור שנערך במקום נתגלה כי אין פקח עירוני אשר מסדיר תנועה 

של הבוקר, וכתוצאה מכך מכוניות רבות עוצרות ואף מחנות על הכביש במקומות אסורים. 

 כמו כן, אין מספיק מקומות חנייה למורי בית הספר ולאברכים המגיעים ללימודיהם.  

נציין כי ישנו שטח לא מנוצל בהמשכו של החניון בכניסה לבית ספר סיני, אשר ניתן בתכנון 

ונכון להסב אותו למגרש חנייה גדול. עובדה אשר תקל על צוואר הבקבוק הקיים איכותי 

ע "במקום. שאלתי במסגרת שאילתה זו, האם ניתן בשילוב מחלקת ההנדסה ואגף שפ

ל לפתור את בעיות התנועה ללהעניק פיתרון הולם למצוקת החנייה והתעבורה במקום, ובכ

 רבים למתחם?הנוצרות במקום כל בוקר בעת הגעת תלמידים 

 

טוב. תשובה. "לשימוש מוסדות החינוך במרחב בית ספר    :ארי-צבי גוב

סיני, כולל בית ספר סיני עצמו, עומד מגרש חנייה גדול, עם תחנת הורדה והעלאה של 

תלמידים". בהקשר לעניין הזה אני מוסיף מילה שבית ספר סיני קיבל גם הנחייה יותר לא 

, אך ורק במגרש חנייה של בית הספר. מגרש החנייה הגדול. להוריד תלמידים משום כיוון

כלומר לא להתעסק היכן שיש רמזור. שהתלמידים יורדו מסביב. "השטח הלא מנוצל 

לכאורה מיועד לבינוי צמוד קרקע, במסגרת תוכנית קיימת, שאנחנו בינתיים עוצרים את 

ים בשביל לא להתעסק עם פיתוחה מפני שיש לנו פיתוחים של מקומות מגורים מספיק גדול

זה. זה שטח שאיננו שטח שמיועד לשימושי ציבור של העירייה. הוא שטח של מנהל מקרקעי 

 ישראל". 

 ומה הפיתרון לעומסי התנועה?   :שחר סימנה

 מה שיש בכל מקום אחר. יחנו היכן שצריך להחנות.    :ארי-צבי גוב

 לא, יש עומס תנועה שם.    :שחר סימנה

 יש עומס תנועה גם ברחוב האלון, ובמקומות אחרים.    :יאר-צבי גוב

 לא, זה בלתי אפשרי,    :שחר סימנה

הסיפור הזה זה סיפור רגעי בבוקר. הפיתרון הוא שיחנו היכן    :ארי-צבי גוב
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הגדול. ואז אין שצריך. הפיתרון שנתתי הוא אחד, בית ספר סיני יבוא רק במגרש חנייה 

ז יש איזשהו כולל של כמה אברכים שמגיעים לבד והם לא בכניסה הזאת שום עומס. א

 מוסעים. 

 יש גם גן ילדים שם.    :שחר סימנה

זה מה שיש. אין פיתרון אחר. זה מה שיש. זו התשובה שיש    :ארי-צבי גוב

 לך. תודה רבה. הלאה. 

 סליחה, לא הבנתי. לאיפה אתה מתכוון צמודי קרקע?    :אלי מזוז

לנו מסביב לתל וכל מה שכרוך מסביב, יש שבילים  יש   :ארי-צבי גוב

 שאנחנו הולכים בהם וכל היתר. 

 אבל התל הוא בצד אחד וסיני בצד שני.    :אלי מזוז

כל המקומות הללו הולכים להיות, על פי התכנון, מבנים של    :ארי-צבי גוב

אני לא חושב שלוש עד ארבע קומות. אנחנו עיכבנו את התוכנית הזאת לכמה שנים, מפני ש

ששם צריך לדחוף מבנים. הכוונה היא שבבוא הזמן, כאשר גם המנהל יווכח שהוא לא צריך 

 יותר מבנים כאן, אולי אפשר לקבל את זה כשטחים ציבוריים לטובתנו. הלאה. 

 

שאילתה של חבר המועצה מר שחר סימנה, בנושא: "עיבוי ספסלי ישיבה ברחוב  .4

 שבזי".

 

ה נוספת של חברת מועצת העיר שחר סימנה, עיבוי שאל   :ארי-צבי גוב

 ספסלי ישיבה ברחוב שבזי. 

 הנדון: שאילתה עיבוי ספסלי ישיבה ברחוב שבזי.    :שחר סימנה

 שחר, בקול רם, בבקשה.    :ארי-צבי גוב

עיבוי ספסלי ישיבה ברחוב שבזי. בהתאם  -הנדון: שאילתה     :שחר סימנה

לפקודת העיריות, אני מבקש להגיש שאילתה לנושא הנדון, )א( התוספת השנייה 36לסעיף 

רחוב שבזי הינו אחד מהרחובות הארוכים והמרכזיים בעיר. בתקופה האחרונה פנו אלי 

תושבים המתגוררים ברחוב ובפיהם טענה כי אין בנמצא מספיק ספסלי רחוב באזור זה וכי 

וב אשר עושה את דרכה הדבר מקשה עליהם. רחוב זה מתאפיין באוכלוסיה מבוגרת לר

 רגלית למרכז העיר או לסניפי קופת חולים באזור. 

שאילתה במסגרת שאילתה זו: האם ניתן לעבות את כמות ספסלי הישיבה העירוניים ברחוב 

שבזי? ומכאן לגשר על הפער הקיים ולהעניק מענה איכותי מצד העיר לאוכלוסיה המתגוררת 

 במקום  ונזקקת לשירות זה. 

 התשובה: "לא ידוע לי על פניות מעין זה"   :ארי-צבי גוב

 לי פנו, לא לך.    :שחר סימנה

תן לי דקה. "במידה ואקבל פנייה מתושבים, אתייחס". וזאת    :ארי-צבי גוב

אנחנו הוצאנו את הספסלים כתוצאה מדוע? כי ספסלים כנ"ל היו בעבר ברחוב שבזי. 
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נערים, יושבים בערב, מפריע לתושבים.  מדרישת התושבים. יש ספסל שעומד שם, מתקהלים

תושב שירצה ספסל, נתקשר איתו, נחייב אותו לחתום כי הספסל יהיה על יד ביתו ושהוא 

לעולם לא ידרוש להסיר אותו עוד פעם. מפני שאי אפשר. זו עבודה, זה כסף, זה השקעה. לא 

זה אלי, בצורה חד  מוכן לספק לעניין הזה. במידה ויש תושב כלשהו, אני מבקש להפנות את

משמעית. אני לא רק מבקש, אני דורש. מפני שאם יש לך עניין בפיתרון, התושב יתחייב 

שאחרי ששמים לו ספסל, לא יבוא בטענות אחרי זה להוציא את הספסל כי מרעישים לו 

בלילה. הוצאנו עשרות ספסלים מרחוב שבזי ומקומות אחרים על רקע זה שילדים 

ושב ומשוחח עם החבר על החלון של הבית. זה הסיפור. לכן אני אומר. שמסתובבים בלילה, י

אם יש מישהו, אנא תפנו אותו. נחייב אותו לשמור על הספסל שמתקינים לו, ושלא יבוא 

בטענות להסיר. אחרת אנחנו שמים, מוציאים. זו עבודה, זה זמן, זה כסף וכל מה שאתה 

 מבטיח לך לטפל בו. אבל תפנה אותו. תודה.  רוצה. אז אם יש מישהו כזה, אנא תפנה אותו.

 

עד  1978-הארכת מועד להמשך תחולת תיקון חוק עזר יבנה )הוצאת אשפה(, תשל"ח .5

 . 31.12.17ליום 

 

הנושא הבא הוא הארכת תוקף חוזה פינוי אשפה לתעשיינים.    :ארי-צבי גוב

הדין תבע ממשרד הפנים , כאשר בית 30.6.2017עכשיו, חוק העזר לפינוי אשפה הוגבל עד 

להציג קריטריונים ואמות מידה על מנת לקבוע מי משלם, איך משלמים, כמה משלם ומה 

מפנים. משרד הפנים בעניין הזה סוחב את הדבר הזה כבר שלוש, ארבע שנים. בשנה 

האחרונה היתה החלטה של בית המשפט שהם צריכים לתקן את העניין הזה. עד הרגע, אין 

עזר הזה מתבטל, או פג תוקפו, ביוני השנה. אני מבקש להאריך אותו עד סוף תיקון. חוק ה

השנה. אולי עד אז יהיה לנו פיתרון משרד הפנים. ולא, נאריך אותו עוד שנה יותר מאוחר. 

 מפני שאנחנו חייבים לדעת על פי מה אנחנו עובדים. 

ת תעשייתית, ברזלים, אנחנו קבענו עם התעשיינים שפסולת, הסכמי הביניים אומרים שפסול

מתכות וכו', צריכים ללכת למחזור. אנחנו לא צריכים לפנות את העניין הזה. זה עלויות 

בשמים ולכן אנחנו לא הולכים על זה. הצעתנו היתה: פסולת שנוגעת לבני אדם ודברים אלה 

נשענים על החוק ואחרים, ואנחנו עושים את זה היום בכל אזור התעשייה, עם הסכמים. 

 קיים. זה מה שאני מבקש להאריך. ה

במידה ומשרד הפנים יחליט אחרת, נדון בזה. אבל בינתיים, בעוד כמה חודשים אין חוק. ואז 

יש תביעות משפטיות. ואני לא אוכל לעבוד שלא על פי חוק. ולכן אני מבקש להאריך את 

י בבקשה מי נגד? מי חושב ולא מצביע? תרשמ  . מי בעד?31.12.2017החוק הקיים עד 

 לביץ חושב. ישינק

 אנחנו עושים הבחנה בין פסולת רגילה לפסולת,   :עו"ד עדי ינקילביץ

כן. התביעה של התעשיינים: 'תפנו את כל הפסולת שאנחנו    :ארי-צבי גוב

מייצרים'. אני רוצה לומר לכם שפינוי פסולת שהתעשייה מייצרת היא הרבה יותר מאשר 
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. יש רק מתחם אחד שקיבל צו ביניים, שמחייב אותי לפנות, כפול הארנונה שאני גובה משם

 שקל לחודש.  80,000וזה עולה לנו סדר גודל של 

רגע, איך זה עובד היום? יש פחים שאליהם המפעלים, כל   :עו"ד עדי ינקילביץ

 אלה, מפנים את הפסולת הבסיסית, כמו שנאמר פה? 

 זה אנחנו מפנים.    :ארי-צבי גוב

זה אנחנו מפנים. ויש להם את הפחים הייעודיים שלהם,   :ילביץעו"ד עדי ינק

 שלשם הם מפנים את פסולת הייצור, וזה באחריותם. 

 גם מחזור.    :ארי-צבי גוב

 אני בעד.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 :14/60/1החלטה מס' 

הארכת מועד להמשך תחולת תיקון חוק עזר יבנה פה אחד לאשר הוחלט 

 .31.12.17עד ליום  1978-"ח)הוצאת אשפה(, תשל

 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רחמים דוידי, בנושא "מקווה חבלבל". .6

 

בסדר היום, מתעסק בעניין מקווה של  6אוקיי. סעיף מס'    :ארי-צבי גוב

 חבלבל. נכבדי, תציג את הנושא. 

  -קודם כל אגיד יישר כוח על    :רחמים דויד

 על מה?    :ארי-צבי גוב

 באמת,  ...  צריך להגיד פה יישר כוח על    :רחמים דויד

 על מה?    :ארי-צבי גוב

שקלים. ממש יישר  1,500הגעתם להסכמה בהסכם של על ...    :רחמים דויד

 כוח. זה חשוב מאוד. 

 שיעמוד בזה.    :ארי-צבי גוב

שאנחנו ... עושים, איך אומרים, דברים לטובת הציבור.    :רחמים דויד

ושא של המקווה. כולם בטח קראו מה שכתוב פה. אבל אני רוצה פחות או יותר להגיד על בנ

'. מי שבנה את זה היה עיריית 70', 60-קצה המזלג. מקווה החבלבל זה נבנה לפני, בשנות ה

והמקווה שימש לכל אורך הדרך לגברים ונשים. יבנה. פעם לא היו בונים משרד הדתות. 

 . היום זה רק לגברים בלבד

 בנינו מקווה נוסף.    :ארי-צבי גוב

 ברוך השם יש הרבה מקוואות. ברוך השם.    :רחמים דויד

 זה גם ברוך השם וגם תקציב.    :ארי-צבי גוב

עכשיו, זה ... גם של גברים. אבל ישנן תלונות. א', המקום    :רחמים דויד

ל השבוע לא באמת, יש שלוש בורות שם שמשתמשים רק פעם בשבוע בשתי בורות וכ
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משתמשים. באחת השיחות שהיו לי עם הרב אבו חצירא, אמר שהוא היה באותו יום שהוא 

עכשיו, קשה צריך להיות סנדק, הוא הלך לטבול והוא לא יכל לטבול. המים היו עכורים. 

אולי להם לתחזק את המקום. המחיר הוא מאוד יקר. בריכה עירונית שיש שם תחזוקה, יש 

שעות לפחות נכנסים שם אנשים, המחיר לא יקר הרבה יותר מאשר הם שם מציל,  שלוש 

 נכנסים, 

 בוא תגיד. תציג את ההצעה שלך.    :ארי-צבי גוב

כן, אני אציג את ההצעה. אני חושב שאפשר לעשות כמה    :רחמים דויד

ם בשעות הבוקר. יהנשים אשר טבלו בערב הגברי דברים ככה. מקווה אחד ... נשים וגברים, כ

על ידי המועצה הדתית המקווה מנוהל, כולם יודעים, גברים בלבד.  כיום המקווה משרת

כמו שאמרתי, סיפור של הרב. זה סיפור ומצבו מוזנח והיו פעמים שאי אפשר היה לטבול בו. 

 .שהיואחד, אני בכוונה מביא, אבל הרבה סיפורים 

הדתות, כי משרד הדתות יש  השימוש במקווה היום יקרים. לא בגלל שזה משרד לצד זה, דמי

שקלים, כאשר בן אדם נכנס אולי לחמש  15 שהמחיר הוא לו מחיר קבוע. בפרט בערב שבת,

שקלים. שם בבריכה  20שקלים? בריכה זה שלוש שעות, משלמים  15דקות. על חמש דקות 

 יש שם מציל, יש שם מדשאות. יש הרבה דברים. במקווה לא מציל, 

להפוך את המקווה לבריכת שחייה? זה בסדר.  לייע אתה מצ   :ארי-צבי גוב

 רק תגיד לי. 

 לא, אני רציתי שיהיה ככה. אנחנו רוצים שבאמת,    :רחמים דויד

אנשים בפינה שם. בני אנשים בפינה. אתם מקשיבים? יש פה    :ארי-צבי גוב

אשר הצעה בין בריכת שחייה למקווה. מה דעתנו? הוא טוען שבבריכת שחייה יותר זול מ

  -במקווה. נהפוך את המקווה 

 בטח. שלוש שעות. יש שם מציל.    :רחמים דויד

 תלוי איזו בריכה.     :???

יש שם תחזוקה, יש הכל. במקווה פה זה בסך הכל טבילה.    :רחמים דויד

 תשמע, צביקה, רוב האנשים שהולכים לטבול, 

 שקלים.  7גובים מה שהוא כותב בהצעה שבערים אחרות   :עו"ד עדי ינקילביץ

 כן. בסדר, רגע,    :רחמים דויד

 בואו, תקשיבו.    :ארי-צבי גוב

רגע, רגע. באמת, אם מפריטים  את זה, אפשר להוריד את    :רחמים דויד

ו אלי המחיר. יש כל כך הרבה טובלים. וחלק גדול מהטובלים, ... מצב קשה. אני שמעתי שפנ

שקלים. אני מקווה שהוא מבין במה שהוא,  10-ל אנשים אמרו ש... ואמרה שהבטיח שיוריד

 הבטיח לאנשים, והוא זוכר את זה. 

 

 לא מכובד להזכיר.    :פאלי כהן
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לא מכובד, פאלי. תשב תנוח. הוא בן אדם שגם הציע, ואני    :רחמים דויד

חושב שאפשר לעשות דברים טובים. לא, בטח, אנשים פנו אלי. אני בכוונה רציתי שהוא ידע 

 שאומרים,  שמה

  -אלוהים, דקה. אני הרי לא    :ארי-צבי גוב

אני ההצעה שלי, לא, כמו שברוך השם שעברנו שלב אחד    :רחמים דויד

ברוך השם בנושא הזה של הסוכת אבלים, גם פה אפשר לעשות. אם אפשר לעשות לאנשים, 

שזה הפסד,  איך אומרים, אם המועצה הדתית לא יכולה להוריד את המחיר, כי טוענים שם

אנשים שטובלים בכל יום, וזה  200, 100אני אומר שזה רווחי. זה לא הפסד, זה רווחי. כי בין 

שתי דקות שבבוקר של מקלחת וטבילה, והמים נשארים אותם מים, אולי נעשה את זה כמו 

 שעשו בבריכה, הפרטה. נעביר את זה לגורם אחר. 

זו בעיה במקווה, אנשים לא יוכלו להימלט ב', יש עוד בעיה שם. אם חס וחלילה תקרה אי

זאת שעומדת שם, אף אחד לא יוכל לצאת. אם יש איזו שריפה במקום, משם, כי הקרוסלה ה

אין בטיחות שם במקום.  אני מוכן להזמין את כל מי שרוצה, שייכנס למקום. אני מציע, דבר 

ראשון, אם אפשר להעביר את זה להפרטה, או שהעירייה תיקח עליה את המקום הזה. כמו 

 10-שקלים ליום רגיל, ו 7. אני חושב שהמחיר שעשו את זה בבריכה. וגם להוריד את המחיר

  -ביום שישי, זה דבר מצוין. וזה באמת ייתן מענה 

 

רחמים, אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד. אתה בסדר,    :משה חזות

 צודק. יש זה, אני לא טובל אז אני לא מכיר את הכל. 

  איזה מין דבר זה? למה אתה לא טובל?   :ארי-צבי גוב

מה שאני רוצה לומר, אולי הבקשות שלך הן לא לשולחן של    :תמשה חזו

 מועצת העיר. הן צריכות להיות על שולחנה של המועצה הדתית. 

 לא, לא, לא, לא.    :רחמים דויד

האם אנחנו כמועצה, סליחה, רחמים, האם אנחנו כמועצה    :משה חזות

 יכולים לקבל החלטה מסוג זה? 

 ם בעיה. כן, אין שו   :רחמים דויד

 הטענות האלה, תשמע, רחמים,    :ארי-צבי גוב

מתי הבעיה מתחילה? כשזה בבעלות של המועצה הדתית.    :רחמים דויד

היום זה לא המועצה הדתית. עיריית יבנה  בנתה את זה, וזה יכול לעבור חזרה לעיריית 

 ה, יבנה. והעירייה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ואנחנו הולכים להעביר את ז

לא, רגע, רחמים, עזוב. אתה גולש למקומות שאתה לא    :ארי-צבי גוב

 בקיא. 

  מה?   :רחמים דויד

אתה לא בקיא. התקציבים של משרד הדתות אנחנו    :ארי-צבי גוב

 . 30%משלימים, בדרך כלל סדר גודל של 
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 לא, לא התקציב. עזוב, בוא נעשה ...    :רחמים דויד

ני רוצה לסכם אותך. מה שאמרת ככה: רמת שירות דקה. א   :ארי-צבי גוב

נמוכה, המתקן לא מתוחזק. אחד. הדבר האחר, העניין של המחיר. שניים. דבר אחר לא נגעת 

וחשוב היה לגעת, לדוגמה במקומך הייתי מציע לקחת את התאים הסגורים של הנשים 

 ולהרחיב את המקווה של הגברים. 

 לא, לא, זה גם.    :רחמים דויד

 זה לא כתוב.    :ארי-בי גובצ

 זה לא כתוב בהצעה, אבל זה נכון.    :רחמים דויד

 דקה, תן לי. דיברת.    :ארי-צבי גוב

 בסדר, מאה אחוז.    :רחמים דויד

מה שאנחנו עשינו זה אני מתכוון בהחלט להשתמש בזה.    :ארי-צבי גוב

ר בשעה שמונה וחצי היתה הדבר הבא. לבדוק מבחינת אחזקה, רמת שירות וכל היתר, הבוק

יש לי את תוצאות הבדיקות, אני אקריא אותם. הדבר הבא שחשוב  ביקורת פתע שם. אוקיי?

. יתר 40%לדעת, הנושא של העלויות, משרד הדתות מממן את המועצות הדתיות ברמה של 

ן , נעשה על ידי העירייה. עכשיו, המימון הזה בונה בין היתר על איזשהו איזו60%המימון, 

של הוצאות מול הכנסות. הרי אין רווחים במועצה הדתית. יש הוצאות. יש שם, אתה מכיר 

את זה, תביעות של תוספות שכר ודברים אלה ואחרים. אלה ההכנסות שלהם, בין היתר. 

 מלבד הכשרות ודברים אחרים. 

 4ע לכדי , מנוי חודשי במידה ומישהו הולך על מנוי חודשי, זה מגירק בשביל לסבר את האוזן

 שקלים ליום. זה הסיפור. אם אתה הולך על מנוי חודשי. כי אז זה גם מאפשר לך, 

 אבל לא כולם חודשי עושים.    :רחמים דויד

 הרוב? מה זה הרוב?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 מעל מאה.     :???

 טובלים.  200טובלים,  300אז זה    :רחמים דויד

 . 150שיש בסביבות   אמרת לפני כמה דקות   :פאלי כהן

רונית, בחייכם, חברים. אתה נכנס, עושה מקלחת, ... משלם    :ארי-צבי גוב

 שקל.  15

 ? 30-מה? לחלק ל 120מנוי חודשי זה   :כהן-רונית ארנפרוינד

 יום. כולל שבתות, כולל הכל. כולל חגים.  30-לחלק ל 120   :פאלי כהן

ום הוא זה. העירייה לא הולכת זה הסיפור. מבחינתי הסיכ   :ארי-צבי גוב

בשום פנים ואופן להתעסק ישירות במקוואות. המועצה הדתית תצטרך לעשות  את הדבר. 

נשגיח שהיא תעשה. על פי הביקורת של היום, אני אקריא מה הסיכום של הביקורת. 

"המקום נקי ומתוחזק היטב. רוב המטופלים הטובלים הביעו שביעות רצון מתחזוקת 

יו אחרים שהודיעו שזה יקר להם". גם הערה זו הושמעה. עכשיו השאלה, יקר, המקווה. ה
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שמשרד  20או לעומת  30שקל לעומת  15אני שם את זה על השולחן. מה הוא היקר? יקר זה 

הדתות קבע? פה ניתנה הנחה במקום. משרד הדתות מדבר על טבילה במקווה, חברים, תן לי 

 דקה. 

 שקלים...  20מים בערב שבת מבקש משרד הדתות לפע   :פאלי כהן

  -... למדנו את הסיפורים האלה. אני יודע, חוזר מנכ"ל    :רחמים דויד

שקלים. יש תפילת  10תפילת שחרית, אני נותן לך נתון של    :ארי-צבי גוב

 שקלים.  10שקלים, 

... כן, אבל זה ערבית עכשיו, לא שחרית. לפני הזה, אפשר   :עו"ד עדי ינקילביץ

הוציא שהעירייה בשיתוף המועצה תוציא איזשהו, נקרא לזה קול קורא, לא משנה מה, ל

  שקלים? 120-לעודד את התושבים, את הטובלים, לרכוש את המנוי הזה ב

 בשמחה רבה.    :רחמים דויד

 נו, אז למה שלא נעשה את זה?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 לא, יודעים את זה.    :רחמים דויד

 אני מניח שהם יודעים.   :ןעו"ד מאיר דה

 לא כולם, תשמע.    :רחמים דויד

 בסדר, יודעים, יודעים, אבל בואו נעזור להם.   :עו"ד עדי ינקילביץ

תשמע, עדי, לא כולם הולכים לטבול כל יום. יש אנשים שערב    :רחמים דויד

שקלים.  10-ול 8-, ל7-שקלים זה יקר מדי. יש בהרבה מקומות בארץ שהורידו ל 15שבת 

  )מדברים ביחד(

פעמים בחודש, אם הוא  10רגע, סליחה. גם אם הוא טובל רק   :עו"ד עדי ינקילביץ

 . בוא נעודד אותם לרכוש את המנוי הזה. 15-שקלים זה יותר זול מ 12-רוכש את המנוי ב

חברים. אני מבקש. אני מתייחס להצעה של סדר היום כפי    :ארי-צבי גוב

הצביע. ההערה שלך תירשם על ידי המנכ"ל כאן, ואנחנו נשב עם המועצה שהיא. עליה צריך ל

הדתית, נוציא איזשהו פרסום מטעמם. אני לא רוצה לפרסם בעניין מקוואות, עם כל הכבוד. 

ואם זה יעזור, מה טוב. אוקיי. אני דוחה מבחינתי, לא מקבל את הצעתו של חבר מועצת 

 העיר, הרב דוידי רחמים, הרב המכובד. 

תוריד את המחירים, תבוא לקראת האנשים. העיר הזו,    :רחמים דויד

 באמת, 

 הכל בסדר.    :ארי-צבי גוב

 מה הכל בסדר?    :רחמים דויד

 ... מה לגבי הטענה   :עו"ד מאיר דהן

 חכה.    :ארי-צבי גוב

אין, אין טענה ... אני אומר לך, תיכנס. מחר ניקח אותך.    :רחמים דויד

אני רוצה ... אני אקח את מאיר דהן בהפתעה והוא יראה באמת אם המקום   ?אתה יודע מה

 נקי או לא. הרב לא משקר ואנשים לא משקרים. 
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  -דוידי, יש גבול    :ארי-צבי גוב

 צביקה, צביקה, לא, רגע. ישנן טענות יומיומיות,    :רחמים דויד

ט ... הסברתי יכולתי להגיד לך תעלה ולא ננהל דיון. פשו   :ארי-צבי גוב

מבחינתי, לדחות  את הצעתו למה. אנחנו הולכים להצביע על הדבר הבא. ראשית וקודם כל 

של חבר מועצת העיר דוידי, להוסיף מטעמנו על פי בקשתו של עדי הצעת מסמך כלשהו 

 שמעודד מנוי חודשי לצורך השימוש. אנחנו מבחינתנו לוקחים עוד החלטה להמיר... 

 ביבי לקח לנו כבר את כל האוטובוסים לערבים,   :הןכ-רונית ארנפרוינד

 קו ביחד, עם ...-לא, הוא התכוון אם זה תופס עם הרב   :רועי גבאי

 רק לגברים. קו ועם הערבים. -עם הרב  :כהן-רונית ארנפרוינד

 לוקחים עוד החלטה.    :ארי-צבי גוב

 בדיוק.  עם הפרדת נשים וגברים. הנשים אחורה,  :כהן-רונית ארנפרוינד

  -רונית, אנחנו נסדר לנשים יותר מאוחר. אני  מקבל החלטה    :ארי-צבי גוב

ענייני הנשים קודם מסדרים. אחר כך נבחן אם יהיה לנו זמן,   :כהן-רונית ארנפרוינד

 כסף ופנאי ומשאבים לגברים. 

 נשית נוראית. -אני הולך לקבל החלטה אנטי   :ארי-צבי גוב

 שיוויון, בדיוק.   :כהן-רונית ארנפרוינד

נשית נוראית. -רונית, הולכת להיות עכשיו גם החלטה אנטי   :ארי-צבי גוב

התאים שנסגרו בגין הוצאת הנשים משם, יטופלו על ידינו, על מנת להרחיב את המקווה של 

 הגברים. מי בעד הצעתו של דוידי רחמים. מי נגד? ההצעה נפלה. 

 

 הצבעה:

חמים דוידי, שחר סימנה, רונית ארנפרוינד כהן, )ה"ה: אלי מזוז, ר 5בעד: 

 עדי ינקילביץ(. 

, רועי גבאיצבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, ה"ה: ) 8נגד: 

 ( מאיר דהןפאלי כהן, יניב עמרני, 

 

 :14/60/2החלטה מס' 

לסדר יום של חבר המועצה מר רחמים ברוב קולות לדחות את ההצעה הוחלט 

 ושא "מקווה חבלבל".דוידי, בנ

 

מי בעד ההצעה, הסיכום שסיכמתי כאן? אני מדבר על    :ארי-צבי גוב

 הסברה, אני מדבר על שינוי, כמובן צירוף המקווה של הנשים? מי בעד? תודה. 

 הצבעה:

ן,  8: בעד , רועי גבאי)ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרו

 הן( פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר ד
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,  5נגד:  )ה"ה: אלי מזוז, רחמים דוידי, שחר סימנה, רונית ארנפרוינד כהן

 עדי ינקילביץ(.

 

 :14/60/3החלטה מס' 

סגרו נאת הצעת ראש העיר כי תאי הנשים שלאשר ברוב קולות הוחלט 

 במקווה "חבלבל" ישמשו להרחבת מקווה הגברים. 

טבילה במקווה בסך חודשי ל יפורסם מסמך המעודד רכישת  מנויכמו כן, 

 על פי הצעתו של חבר המועצה מר עדי ינקילביץ,₪,  120

 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שחר סימנה בנושא "הפעלת מערכת כריזה  .7

 בערש"ק".

 

הלאה. ממש חבל על "חבלבל". הפעלת מערכת כריזה בערבי    :ארי-צבי גוב

 שבתות. שחר, תקריא בבקשה. 

ההצעה. אם כל, לפני שאני מקריא, אני מקבל את  ראשית   :שחר סימנה

כניסת שבת, יציאת שבת זה בסדר. אבל זה לא אומר שאני מסיר את יכתבו בכניסה לעיר את 

 ההצעה. זה בנוסף. 

  אתה רוצה להוריד אותה?   :ארי-צבי גוב

 לא. אני אומר,    :שחר סימנה

-עיר לא יכול להיות יולא, אין בנוסף. סדר היום של מועצת ה   :ארי-צבי גוב

 יו. בנוסף עכשיו. אני מדבר על זה עכשיו. 

 אני לא מסיר את ההצעה, אני ממשיך.    :שחר סימנה

 אז תקריא אותה.    :ארי-צבי גוב

אז זהו, לפני שאני מקריא, אני רוצה לצמצם את זה למקום    :שחר סימנה

 הגיאוגרפי. מדובר במקומות שעד עכשיו היה קיים. 

 אי אפשר לעשות איפה ואיפה בעיר.    :ארי-בצבי גו

לא, לא עניין של איפה ואיפה. אני רוצה להסביר. זה לא עניין    :שחר סימנה

של איפה ואיפה. היה קיים מצב, קיים עד עכשיו, ואני מתנגד שהמצב הזה ישתנה. גם אם 

ציה לפני שש אני רוצה להוסיף ולומר, אם הזיכרון שלי לא בוגד בי, הנושא נדון בקואלי

שנים, שבע שנים, אני לא זוכר בדיוק. היתה הסכמה בקואליציה שכן תהיה מערכת כריזה. 

הבעיה שבקואליציה לא כותבים. יש כאלה שהזיכרון שלהם ממתי שהם לא רוצים בוגד 

בהם. ואני זוכר את זה. בנוסף לזה, ואני גם דיברתי עם כמה חברי מועצה.  כמובן אני לא 

 בשמות, כן זוכרים את הדברים.  מתכוון לנקוט

 

חבר מועצה שיש לו זיכרון כזה בבקשה יציג את זה. לי אין    :ארי-צבי גוב
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 זיכרון שעשינו איפה ואיפה ביניכם. 

 זה בגדול. אני שוב,    :שחר סימנה

זה גם לא יכול להיות. כי למחרת היה הולך לעוד בית כנסת    :ארי-צבי גוב

בר שמסתירים מתחת לשטיח. תעלה בבקשה את ההצעה. אני לא ועוד בית כנסת. זה לא ד

 מוכן לשינוי הצעות. 

 עכשיו שוב, אני בא ואומר.    :שחר סימנה

אתה לא נוהג על פי הנדרש. כבודו, יש לך פה הצעה. אתה    :ארי-צבי גוב

  -מעלה, תעלה אותה. אתה לא  מעלה אותה 

 אבל אני רוצה להסביר.    :שחר סימנה

 תקריא את זה, כתוב.    :ארי-בצבי גו

כן, בסדר. אני אקרא, אני אקרא. תאמין לי שאתה חייב לי    :שחר סימנה

הרבה. אני יכול לדבר אולי שעות, כי אתה חייב לי. אז תן לי. וגם אני לא כל כך מחונן 

בדיבורים, אז זה קצר. אני רוצה להסביר על הסטטוס קוו למקום שהיה קיים. היה קיים. 

, אתה יכול לדבר. אתה יכול גם לענות. אין לי בעיה. תתקדם. זה בגדול, אני חושב בסדר

שהעניין ברור. עכשיו אני אקרא את השאילתא. אני מתכוון למקום גיאוגרפי ידוע, יודעים על 

 מה מדובר. איפה היתה עוברת מערכת כריזה, איפה שסגרו אותה. אני רוצה שיחזירו אותה. 

 

 איפה? באזור של שבזי?   :הןכ-רונית ארנפרוינד

באזור שבזי, נאות אשכול. ונאות שז"ר. אלה בדרך כלל    :שחר סימנה

 האנשים המסורתיים פה בעיר. 

חמש דקות אחרי שעבדה מערכת כריזה כזו מעל הגג של אחד    :ארי-צבי גוב

ים המתקנים, לדעתי זה שהיה עם מוסאי בזמנו, חמש דקות אחרי זה עלה שם הפיקוח והחר

 את המערכת. אתה זוכר את זה דוידי. 

 ... כמה שנים טובות.    :רחמים דויד

 אוקיי, אז זה לא היה.    :ארי-צבי גוב

 חבל, חבל.    :רחמים דויד

  -אין ויכוח על זה, אני חושב שאין ויכוח על זה שהרבה    :שחר סימנה

ענוג, זה לא בערב, זה שירת שבת, שלום עליכם. איזה ת   :רחמים דויד

אנשים נהנים מזה. והשעות שבאמת קובעים אותם, היום באמת בזה. לפעמים שילדים 

מטופלים בדברים. זה עושה דבר טוב. אני רק רוצה לומר לך, אמרתי לך, ממטולה עד הנגב, 

ככה שרו בפלמ"ח או לא? אין מקום בארץ, ברמלה, בלוד, אם יש מקום בארץ שאין מערכת 

ה בכפר סבא, בהרצליה, בבית שאן, בעפולה, בכל המקומות. מה, כריזה, שמישהו יבוא, ז

 יבנה עיר נידחת? מה קרה? זה חמש דקות שירה. אנשים נהנים מזה. 

 לא, זה לא חמש דקות, זה דקה.    :שחר סימנה

 חברים, יש פה הצעה. או שמקריאים אותה, או שאני ...    :ארי-צבי גוב
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הצעה לסדר: הפעלת מערכת כריזה  אני מקריא את ההצעה.   :שחר סימנה

הקבועה בנושא סעיף בערב שבת. הנני מבקש להגיש הצעה לסדר יומה של ישיבת המועצה, 

לתוספת השנייה לפקודת העיריות. רקע להצעה החדשה: ישנן משפחות רבות בעיר יבנה  26

כמו כן, אשר אינן שומרות מסורת על פי ישראל סבא ומעונינות לדעת את זמני כניסת השבת. 

פעמים רבות אנחנו נמצאים באמצע פעילות מסוימת או בעיקר נשים אשר עסוקות בטיפול 

בילדים, לא שמות לבן לזמן החולף, לעובדה שכניסת השבת ממשמשת ובאה. מערכת כריזה 

מסודרת תטיב רבות עם תושבים אלו, והיא תהווה התראה בפני הציבור המעוניין בכך, על 

 שבת מנת שלא יחללו את ה

המלווה בשירה נעימה. אף העיר יבנה, אשר שומרת עת בכל ערי הארץ פועלת מערכת כריזה 

צביונה הדתי, אשר מזוהה עם יבנה הקדומה מהתקופה שישבו בה גדולי התנאים, צריכה 

 להכניס מערכת כריזה שכזו לרווחת התושבים. 

שבת, אשר תשמיע  גוף ההצעה: הצעתי היא שתהיה אפשרות להפעיל מערכת כריזה בערב

לציבור שירי שבת קודש וכן תופעל בערבי חג ומועד, בלווית שירי חג הרלוונטיים לאותו חג. 

מערכת זו תהיה כמובן מותקנת על פי החוק. אבקש להעלות הצעה זו, שנכתבה בהתאם 

 בתוספת השנייה בפקודת העיריות לסדר היום של מועצת העיר בהזמנה לישיבה.  27לסעיף 

 בנוסף אני רוצה לבקש שההצבעה תהיה שמית.  עכשיו,

 

אני רוצה להעיר משהו. שחר, עם כל הכבוד, אני מאוד    :שרון לינה

 אוהבת את הדת. אני מתביישת לקרוא את זה. כי אם כתוב שנשים דתיות, 

 מי שמתבייש שיתבייש. אני לא מתבייש.    :שחר סימנה

זכותי להגיד את זה. אם  אתה אל תתבייש, אני מתביישת.   :שרון לינה

נשים, בגלל שהן מטופלות בילדים הן צריכות את הצפירה או את השירה כדי לדעת שנכנסת 

שבת, נשים דתיות, או גברים דתיים שמטופלים וצריכים צפירה בשביל לדעת שנכנסת 

 השבת?

 כן. למה? הם עובדים,    :שחר סימנה

ליב אותי. מאוד. או שאני אני, אם הייתי דתית, זה היה מע   :שרון לינה

 יודעת שיש שבת או שאני לא יודעת שיש שבת. זה הכל. 

פעם בזמנו אולי היה צורך בעניין הזה. היום לכל אחד יש   :עו"ד מאיר דהן

 סמרטפון, ואתרי אינטרנט, 

מה, היא תשאיר את הילד באמצע האמבטיה והיא ... כי    :שרון לינה

  שבת?

 מש דקות אחר כך. לינה, יש ח   :שחר סימנה

 אוקיי, עד כאן.  סליחה.    :ארי-צבי גוב

 יש זמן בין זה לבין זה. יש זמן.    :שחר סימנה
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חברים, לינה. עזבי את זה. לנו ברור עם מי יש עסק. אני לא,    :ארי-צבי גוב

 אני מבקש לדעת, מי בעד ההצעה שלך?

 ביקשתי הצבעה שמית.    :שחר סימנה

 שמו לך אחרי זה מי בעד, מי נגד. יר   :ארי-צבי גוב

 אני בדקתי שמותר לעשות הצבעה שמית.    :שחר סימנה

 ...  ... שליש חברי מועצה  :אלטמן-עו"ד טובה שפירא

 יש שליש. יש שליש.    :שחר סימנה

 סליחה,    :ארי-צבי גוב

 יש שליש. הצבעה שמית.    :שחר סימנה

שיהיה רשום בסופו של דבר, מי  אתה מוכן גם להקשיב? מה   :ארי-צבי גוב

 בעד, מי נגד. זו הצבעה שמית. 

 הצבעה שמית. לפי החוק, אני בדקתי.    :שחר סימנה

 אוקיי, בסדר.    :ארי-צבי גוב

 אתה רוצה ללכת בניגוד לחוק?    :שחר סימנה

 מי בעד, אני לא מאשר הצבעה שמית, נקודה.    :ארי-צבי גוב

 שמית.  אני ... הצבעה   :שחר סימנה

 מי בעד ההצעה של שחר?    :ארי-צבי גוב

יש לך יועצת משפטית שאומרת שאתה מחויב לזה. אז תעשה   :כהן-רונית ארנפרוינד

 את זה. 

 אני בדקתי. אני עושה שיעורי בית.    :שחר סימנה

 אני לא מחויב.    :ארי-צבי גוב

 אתה מחויב.   :כהן-רונית ארנפרוינד

רק אם שליש חברי מועצה נוכחים, מצביעים, נוקטים   :כהן-רונית ארנפרוינד

 בהצבעה שמית, תהיה הצבעה שמית. 

 אבל עכשיו הם צריכים?   :עו"ד מאיר דהן

 יש שליש. כן, חבר'ה.    :שחר סימנה

 מי בעד ההצעה,    :ארי-צבי גוב

 הצבעה שמית,    :שחר סימנה

ר? יאמר בשמו. תהיה הצבעה שמית. מי בעד ההצעה של שח   :ארי-צבי גוב

 אני בעד, אני נגד. זה הצבעה שמית. מי בעד ההצעה של שחר. 

 שם, שם.    :שחר סימנה

 תגיד שם.    :ארי-צבי גוב

 'אני בעד או נגד'.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 אה, אני בעד. רחמים דוידי, בעד הצבעה שמית.    :רחמים דויד
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 לא.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 מי בעד הצבעה שמית?   :עו"ד מאיר דהן

סליחה רגע. מי בעד, אתם מוכנים לשתוק עכשיו? רגע, שב    :ארי-צבי גוב

בשקט. מי בעד הצבעה שמית? רגע! אתם שמים לב שיושב פה מישהו שמטרטר אתכם? מי 

. 13בעד הצבעה שמית, ירים יד. האם זה שליש מחברי המועצה? זה ארבעה. ארבעה מתוך 

 . אין שליש, הלאה, נגמר

 

 הצבעה:

רחמים דוידי, שחר סימנה, רונית ארנפרוינד כהן, עדי )ה"ה:  4בעד: 

 ינקילביץ(

צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, אלי מזוז, )ה"ה:  9נגד: 

 פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר דהן, רועי גבאי( 

 

 :14/60/4החלטה מס' 

 מית. ברוב קולות לדחות את ההצעה להצבעה שהוחלט 

 

  -מי בעד ההצעה    :ארי-צבי גוב

אתה יכול להגיד, אל  ... לא משנה, אתה בעד או נגד?   :שחר סימנה

 תתבייש. 

 ארבעה.  אין שליש. מי בעד ההצעה של שחר?   :ארי-צבי גוב

 חמישה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 חמישה.    :שחר סימנה

 הלאה.  מי נמנע? אחד. חמישה. מי נגד?   :ארי-צבי גוב

 הצבעה: 

)ה"ה: רחמים דוידי, שחר סימנה, רונית ארנפרוינד כהן, עדי  5בעד: 

 (, אלי מזוזינקילביץ

,  7נגד:  )ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, פאלי כהן

 מאיר דהן, רועי גבאי( 

 נמנע: מר יניב עמרני. 

 

 :14/60/5החלטה מס' 

לסדר יום של חבר המועצה מר שחר ההצעה  ברוב קולות לדחות אתהוחלט 

  סימנה בנושא "הפעלת מערכת כריזה בערש"ק".

 

... אני אני התכוונתי לקרוא שם שם. ככה זה הצבעה שמית.    :שחר סימנה
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 יודע את זה. אבל צריך לקרוא שם שם. 

 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "תקציב גני הילדים". .8

 

 הלאה. אלי.    :ארי-ובצבי ג

 הצעה לסדר היום.    :אלי מזוז

דקה. הצעת שתי הצעות לסדר היום, שנדונו בצורה אחרת    :ארי-צבי גוב

  -בישיבות הקודמות. אתה שינית פה דבר אחד. במקום 

 לא, אחת לא היתה.    :אלי מזוז

 'מבקש לשקול'.    :ארי-צבי גוב

 אחת לא היתה בכלל.    :אלי מזוז

 היתה, היתה.    :ארי-י גובצב

 לא, רווחה לא היה.    :אלי מזוז

  -היתה. על הכל    :ארי-צבי גוב

 לא, על הגנים היתה.    :אלי מזוז

 טוב, אוקיי. הלאה.    :ארי-צבי גוב

רקע: הנדון: הצעה לסדר היום בנושא תקציב גני הילדים.    :אלי מזוז

ופחות לחודש ₪  350כי כל גננת מקבלת  בחודשים האחרונים התוועדנו בוועדת מכרזים

לפעילות הילדים. למה אמרתי פחות? כי לוקחים להם בעצם עמלות מהבנק, ואז זה יוצא 

, ניירת שוטפת לדוחות על שקל בסופו של דבר. לפעילות הילדים משחקים, ערכות למידה 315

לה ועוד ועוד, וכל הילדים וכדומה. חומרי עבודה ויצירה, דיו למדפסת שהוא יקר, ציוד מתכ

 זה לחודש אחד. 

₪  350חודשים, ממנו הבנק לוקח  10בשנה. הכוונה ₪  3,500נאמר לנו כי מדובר בסכום של 

לחודש. ההוצאות כפי הצרכים שפירטתי גדולות  315עמלה שנתית, כך שהגננות נותרות עם 

ה. פתיחת שנה בחודש. חשוב להדגיש כי ישנן הוצאות גדולות בתחילת השנ₪  350-בהרבה מ

. לפני חגים, כגון חגי תשרי, חנוכה, ט"ו בשבט, פורים  ועצמאות, 1,500עולה בסביבות 

שקל. יש מסיבות בגנים, יש אירועים. זה  600-ל 400כשתקציב לקראת חג יכול להגיע לבין 

 עולה כסף. 

למעל יוצא שכבר הגענו ₪.  600, 500-בנוסף ישנה הוצאה גדולה על מסיבת סוף שנה של כ

מתקציב לפני התייחסות לתקציב בחודשים הרגילים. מיותר לציין שבגן יש בלאי ₪  3,500

 10טבעי של משחקים, ספרים וציוד. התקציב לגני ילדים לפי מה שלמדתי לא עלה כמעט 

 שנים, בזמן שמחירי השוק בוודאי שעלו. 

ם צהרון. אך כסף נוספים לחודש, בזכות זה שמתקיים אצל₪  500-ישנם גנים שמקבלים כ

מהשימוש בגן היות והצהרון  2זה הולך לציוד הצהרון והבלאי והשימוש בחומרים הוא פי 

מתקיים  אחר הצהריים ובימי חופש רבים. כמו כן, רוב הגנים עם צהרון הם גנים בשכונות 
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חדשות. רוב הגנים ללא צהרון הם בשכונות הוותיקות. מכאן אנו רק יוצרים מצב של הגדלת 

 רים.  פע

 –לחודש,  דירוג כלכלי חברתי ₪  400 –בבדיקה שנעשתה בתקצוב של רשויות אחרות, חולון 

בזכות ראש העיר שפעל  –. עיריית יבנה 4 –לחודש, דירוג חברתי כלכלי ₪  540 –. קרית גת 5

במדד כלכלי חברתי. איך שלא נהפוך את הדברים, נדרשת  6הרבה עלתה לאחרונה ומדורגת 

 יב דחופה לגני הילדים אצלנו ביבנה. העלאת תקצ

מוצע בזאת למועצת העיר, לאור הנתונים הבאים, מוצע כי מועצת העיר תציע לראש העיר 

לשקול העלאת תקציב גני הילדים ביבנה. לא ביקשתי ולא נקטתי בסכום ספציפי בכוונה, כי 

  -אני  מעריך שיש 

 שישקול. מתוך הנחה שראש העיר צריך המלצה    :ארי-צבי גוב

תראה, אני אגיד לך מה. אני שלחתי לך את זה במייל לפני    :אלי מזוז+

התקציב הקודם. ולא קיבלתי התייחסות. לא התייחסות 'התקבל המייל', לא התייחסות 

'דנתי, אחשוב, אבדוק'. פעם קודמת לא דנת בזה. אז אני מבקש שנציע לך לשקול את זה. אני 

. אתה אפילו לא מתחייב, כן או לא. אתה פשוט שוקל את חושב שאתה תשמח לשקול את זה

זה. זו בקשה פשוטה. אני חושב שהיא לגיטימית. אני לא בא ומפנה אליך אקדח לרקה ואומר 

לך סכום כזה או סכום אחר. סומך עליך. אתה ראש עיר שנים. אתה יודע לנהל מערכת. יש 

תפתחו שולחן. אתה לא חייב להזמין לך אגף  חינוך מעולה. יש לך אנשים מעולים. תשקלו, 

אותנו לשם. יש לך אנשי מקצוע. תשקלו את העניין. תגיעו למסקנות כאלה, מסקנות אחרות, 

תגיד לנו. 'אלי, שקלתי, לא רלוונטי. מועצת העיר, שקלתי, רלוונטי'. הצעה מאוד פשוטה. זה 

 הכל. לטובת העיר. 

משהו. גם דיברתי עם גננות בעיר  צביקה, אני רוצה להוסיף  :עו"ד עדי ינקילביץ

 וגם דיברתי עם הספק שלהן. איפה שהן קונות, מבזבזות, 

 מה הן קונות אבל?    :ארי-צבי גוב

קונות את כל מה שמתבלה בגן. במשך החודש. צעצועים   :עו"ד עדי ינקילביץ

 נשברים, כל מיני חד פעמי, כל מיני דברים כאלה, 

 ר מחברות, הם קונים בעיק   :ארי-צבי גוב

לא חשוב. היא אומרת לי שכל חודש היא מוסיפה מכיסה   :עו"ד עדי ינקילביץ

 ומשהו שקלים.  300הפרטי על אותם 

 זה לא יכול להיות.    :ארי-צבי גוב

 אני אגיד לך יותר מזה.    :אלי מזוז

 אני לא חושב שהיא תשקר לי.   :עו"ד עדי ינקילביץ

  תפנה אותה אלי.   :ארי-צבי גוב

 אני אעשה את זה.   :עו"ד עדי ינקילביץ

צביקה, כפי שלמדנו בוועדת מכרזים, הן מוציאות מכספן,    :אלי מזוז

 מביאות את התלושים, מה שהן קונות, והן מקבלות חזרה. 
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 העירייה משלמת.    :ארי-צבי גוב

נכון. הן מקבלות חזרה. אבל בגלל העמלות שבדרך, יוצא שהן    :אלי מזוז

 שקל מכיסן הפרטי בכל שנה.  100מעל  משלמות

מה שאפשר לעשות זה להעביר להן מראש את התקציב    :ארי-צבי גוב

 החודשי, אבל מתחייבים להגיש את הקבלות. 

בסדר. יש הרבה פיתרונות. בגלל זה אני אמרתי, אני משאיר    :אלי מזוז

 לך את המקצועיות. 

ומשהו שקלים האלה  300-הבעיה ב למה אי אפשר פשוט, מה  :עו"ד עדי ינקילביץ

  -להעלות את זה טיפה? למה ההתנגדות היא כזאת 

 אתם טועים בדבר אחד.    :ארי-צבי גוב

 אנחנו לא טועים. חושבים אחרת.   :עו"ד עדי ינקילביץ

לא, אתם מדברים על ציוד מתכלה. כל דבר, כל ציוד מתכלה    :ארי-צבי גוב

ציב אחר לגמרי. הם מגישים רשימה ורוכשים להם. אם אנחנו רוכשים אותו. הכל. זה תק

  -צריכים את הסכום הזה לקנות אותם ניירות, מחברות וכו'. תוספות מעבר 

כן, הם מגישים שם, קונים. כמה זמן לוקחת הפרוצדורה   :עו"ד עדי ינקילביץ

תו. היא הזו? אם עכשיו נשבר איזה צעצוע בגן, שהילדים מאוד אוהבים והיא רוצה לקנות או

 צריכה לגשת, להביא, ועוד חצי שנה היא תקבל אותו. 

היא לא צריכה שום דבר. היא צריכה להתקשר למנהלת    :ארי-צבי גוב

מחלקת הגנים והיא רצה לבצע. זה מה שקורה. אני יודע כמה אנחנו מוציאים על גני ילדים. 

 אין חוסר ציוד בגני ילדים יותר מיום אחד. 

 לא אמרתי שיש חוסר. זה לא מה שאמרתי.   :עו"ד עדי ינקילביץ

אני חושב שכל החלטה צריכה גם לקחת בחשבון את הרוחב    :ארי-צבי גוב

גני ילדים. עכשיו, עם כל  54-ומשהו גנים. גדלנו ב 100של העניין הזה. יש לנו היום מעל 

הרבה הכבוד. פה אלפי שקלים ושם אלפי שקלים. העסק הזה צריך להיות מאוזן. קלטנו 

 משפחות. עלות החינוך בשמיים. 

 נו, הנה, עכשיו תיקח עוד כסף מהמקווה,   :עו"ד עדי ינקילביץ

אנחנו לא העלינו ארנונה, שומרים על גובה ארנונה קבוע,    :ארי-צבי גוב

 נפל. הלאה. פחות או יותר. אי אפשר. יש גבול לעניין הזה. מי בעד ההצעה של אלי? מי נגד? 

 

 הצבעה:

)ה"ה: רחמים דוידי, שחר סימנה, רונית ארנפרוינד כהן, עדי  5בעד: 

 ינקילביץ, אלי מזוז(

,  8נגד:  )ה"ה: צבי גוב ארי, משה חזות, אהוד ויצמן, לינה שרון, פאלי כהן

 מאיר דהן, רועי גבאי, יניב עמרני(. 
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 :14/60/6החלטה מס' 

מר אלי לסדר יום של חבר המועצה ברוב קולות לדחות את ההצעה הוחלט 

  מזוז בנושא "תקציב גני הילדים".

  

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא " תקציב התמיכות בתחום  .9

 הרווחה והקהילה".

 

הנדון: הצעה לסדר היום בנושא תקציב התמיכות בתחום    :אלי מזוז

ים. בשנת הרוחה והקהילה. רקע: עיריית יבנה תומכת תקציבית בעמותות בתחומים שונ

ומעלה בתנועות הנוער השונות. בתחום ₪  430,000תמכה העירייה בסכום מכובד של  2016

ומעלה לעמותות הדת השונות ובתחום הספורט תמכה  675,000הדת חילקה העירייה 

. בתחום הרווחה והקהילה תמכה 4,050,000-העירייה בעמותות הספורט בסכום של כ

בד. מיותר לציין כי עמותות הרווחה עושות עבודת קודש בל₪  135,000העירייה בסכום של 

ופועלות במקומות שקשה להגיע אליהם. מוצע בזאת כי מועצת העיר תציע לראש העיר 

לשקול העלאת תקציב התמיכות לעמותות הרווחה והקהילה. לא נקטתי סכום בכוונה,  כי 

תה מחלק, זה לא עמותות רווחה, שאם א 18-אני משאיר את המקצועיות לך. מדובר ב

לשנה, ₪   7,500מתחלק שווה בשווה, אבל אם אתה מחלק שווה לשווה יוצא שלאחת יוצא 

 לעמותה שפועלת בתחום הרווחה, סיוע. 

 

, אני אציג את זה בדיון הבא, 2017לקראת הכנת תקציב    :ארי-צבי גוב

של עמותות  2017שיגרתי מכתב לגזברית, ביקשתי להגדיל את התקציב של  2016בשנת עוד 

ודברים אלה ואחרים. מסתבר לי שהעניין הזה לא נכנס לתקציב. אני מקווה שבשבוע הבא, 

כאשר נתכנס, עוד שבועיים, כאשר נתכנס, אוכל לומר לכם מה  קרה. ואין לי כוונה פה לדבר 

על סוג מסוים של עמותות. צריך לתת לכולם. כי בכל מקום חסר. לכן זה מה שיהיה, כנראה. 

תראו, אני לא מצביע הרגע על העניין הזה. אתה מציע שאני אחשוב. קיבלתי שאני  אבל

 . זה יבוצע. תודה רבה. ביקשת לנאום? 2016-אחשוב. חשבתי על זה כבר ב

 כן, לא, קודם כל אני מבקש הצבעה.    :אלי מזוז

על מה להצביע? אני מבקש להצביע שאני נותן לעצמי לחשוב.    :ארי-צבי גוב

 ד? אי אפשר שאני לא יכול לחשוב. מי בע

 

 :14/60/7החלטה מס' 

 התמיכות תקציב העלאת לשקול העיר לראש פה אחד  להציעהוחלט 

 .והקהילה הרווחה לעמותות

 

אני פרגנתי, אני משאיר לך את כל המקום לחשוב. אני פשוט    :אלי מזוז
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כויות הן אצל ראש מעלה נושא. תראה, סמכויות של חבר מועצה הן לא בשמים. רוב הסמ

העיר. תפקידנו הוא להאיר, עם א', ולהעיר עם ע'. תפקידך הוא לבצע ואתה מבצע עבודה 

 נפלאה בתחומים רבים ושונים. 

 אתה נואם עכשיו.    :ארי-צבי גוב

זה הכל. התחלתי. כן,  אתה יכול להוריד לי חצי דקה    :אלי מזוז

כוח באמת על הנושא של הגמ"ח. בטח מהמשפט הזה. לא, אני רק רציתי להגיד, יישר 

כשמדובר באדם תושב יבנה. יישר כוח על הגישור ועל הפעילות ועל הדברים האלה. לגבי 

הנושא של מה ששחר הציע, הנושא של הצפירה, שירים לפני חג, זה מאוד יפה. זה לא הרבה 

 זמן. זה בהתאמה לחוק, זה לא מפריע. 

 זה. אתה נואם.הצבענו על העניין ה   :ארי-צבי גוב

 בסדר. אני נואם.    :אלי מזוז

סליחה, אחרי שתנאם אני אנאם, להסביר איך אתם    :ארי-צבי גוב

 מתנהגים פה. 

  -אני לא אמרתי שום דבר. מעולם לא    :אלי מזוז

 אתה רואה החלטה שהתקבלה?    :ארי-צבי גוב

. לא מה הבעיה? מה הבעיה? לא דיברתי בזמן שהוא דיבר   :אלי מזוז

רציתי להפריע לכם לשיח. אני אגיד את זה עכשיו. יישר כוח על הנושא של הדיור למשתכן 

 וההסכם, אני מדבר. אל תדבר איתי, רחמים. 

 עושים לשם שמים.   :עו"ד מאיר דהן

 אשריך. )מדברים ביחד(    :רחמים דויד

 

שר כוח אני רוצה להגיד יישר כוח, די, נו! אני רוצה להגיד יי   :אלי מזוז

על הנושא שייכנסו להגרלה גם כאלה שנרשמו אחרי ההגרלה, על מה שעשית מול משרד 

 השיכון, יישר כוח לעניין הזה. זה מאוד משמח. זהו. סיימתי. 

 

  חברים, תודה רבה.    :ארי-צבי גוב

  

 

 

___________________ 

 צבי גוב ארי

 ראש העיר

___________________ 

 דוד שטרית

 רייה מנכ"ל העי

 


