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 על סדר היום:

שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז, בנושא: "בית ספר הממלכתי דתי בשכונה  .1

 הירוקה".

לביץ, בנושא: "בית ספר יסודי ע"ש שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי ינקי .2

 איינשטיין".

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .3

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

 מ' החינוך 6,575,041 בניית בי"ס תיכון שלב א' 411  

412 

 

תוכנית תקשוב הענן החינוכי בבי"ס 

 גינסבורג האורן

480,000 

 

 מ' החינוך - 400,000

 ' פיתוחק -80,000

 קרן פיתוח 100,000 רכישת דפיברילטורים למוסדות חינוך 413

 

)בי"ס למדעים ע"ש אלברט  202בניית בית ספר יסודי במגרש  – 364עדכון תב"ר מס'  .4

במימון אשראי בנקאי, תוספת בסך  ₪  8,500,000איינשטיין( . תקציב מקורי 

 ₪.  14,847,180ודכן במימון משרד החינוך. סה"כ תקציב מע₪  6,347,180

  .31/12/17עד ליום  2005 –הארכת תוקף חוק עזר ליבנה )סלילת רחובות(, התשס"ו  .5

ולחתימות בחשבון בנק גן ילדים  לגננת וסייעת  לניהולאישור האצלת סמכויות  .6

 עובדת עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

לעמותת "גמ"ח  86ח"ח  4944, גוש 33אישור חוזה רשות שימוש במקלט בשד' דואני  .7

ילדים ע"ש שמעון אקווע וחיים וזאני" לצורך הפעלת גמ"ח מוצרים לתינוקות 

 וילדים וסיוע לנזקקים.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר עדי ינקילביץ, בנושא: "הפעלת מערך הדרכה  .8

 בטיחותית לבני נוער בנושא אופניים חשמליים.

 

 

 

 

אלי מזוז, בנושא: "בית ספר הממלכתי דתי בשכונה  שאילתה של חבר המועצה מר .1
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 הירוקה".

 

חברים, ערב טוב. אני מבקש לפתוח בזאת את הישיבה מן    :ארי-צבי גוב 

. אני רוצה להתחיל ישירות עם 2017. זו הישיבה הראשונה של שנת 57/14המניין מספר 

ת השאילתה בצורה השאילתות שהועלו על ידי שני חברי מועצה. חברי המועצה יקריאו א

 ברורה. ותתקבל תשובה בצורה ברורה על הכתוב. חבר המועצה אלי מזוז. 

 

ארי, ראש העירייה, שלום רב. הנדון: -תודה. לכבוד צבי גוב   :אלי מזוז

שאילתה בית הספר הממלכתי דתי בשכונה הירוקה. אני מדלג על הסעיף. עם אכלוס השכונה 

נם גם תושבים דתיים רבים המבקשים מענה הולם של הירוקה, בין אלפי התושבים שבה יש

בית ספר לזרם החינוך שלהם. ועל כן אני מברך על ההחלטה לפתוח בית ספר דתי בשכונה. 

תושבי השכונה הדתיים פזורים בכל השכונה באופן שווה, ולהם יהיה בית ספר יחידי, 

 בשלושה מבנים. כשלציבור החילוני יש כבר היום ארבעה בתי ספר, ארבעה פעילים, 

רה, והממלכתי דתי ברחוב הדוגית, בעבר הובטח כי בית הספר הממלכתי יוקם ברחוב הסי

על מנת שיהיה במקום מרכזי לכלל תושבי השכונה הדתיים וייתן מענה לילדי לב יבנה ונווה 

 אילן, להם אין בית ספר ממלכתי דתי רגיל באזורם.

יים, נכון לדעתי למקם כל אחד במקום אחר כמו כן, היות וישנם ארבעה בתי ספר ממלכת

בשכונה ולתת מענה נכון לרוב תושבי השכונה החילוניים. לאחרונה הודעת כי בית הספר 

בסמיכות לא סבירה לבית הספר לאומנויות , הממלכתי איינשטיין ימוקם ברחוב הדוגית

ה. כמו כן מזרח השכונ-בתי אב שבדרום 350-ולבית הספר רבין, ולא יהיה מענה קרוב ל

הודעת כי בית הספר הדתי ימוקם בקצה השכונה ברחוב הסירה, מה שיקשה על תושבים 

רבים הגרים בצפון ובמערב השכונה לשלוח לשם את ילדיהם. חשוב לציין כי תושבים רבים, 

דתיים וחילוניים דווקא מסכימים על המיקומים המקוריים של בתי הספר. החילונים 

הממלכתי יוקם ברחוב הסירה, והדתיים מעוניינים כי הדתי יוקם  מעוניינים כי בית הספר

בדוגית. ברצוני לשאול מדוע ההתעקשות לא למקם את בית הספר הדתי בדוגית, שכך ייתן 

מענה לכלל התושבים הדתיים בשכונה, ולמקמו דווקא ברחוב הסירה? ומודע ההתעקשות 

כאשר באזור זה כבר שני בתי ספר למקם את בית הספר איינשטיין דווקא ברחוב הדוגית, 

 מזרחי, בו אין בית ספר ממלכתי? -קיימים, בניגוד לאזור הדרום

 

שאלה יפה. בהתעלם מההיסטוריה, ואני אחזור על הדברים.    :ארי-צבי גוב

, שעל פי פקודת העיריות שאלות הן שאלות קצרות, גידראשית וקודם כל אני מבקש לה

תשובה קצרה. פה היה הסיפור. לא בקטגוריה של שאילתות הן שאילתות קצרות וה

שאילתה. יחד עם זאת אני מעדיף לענות על העניין הזה בהרחבה, על מנת לא להשאיר שום 

 דבר פתוח. 

ובכן ככה. בית ספר ממלכתי דתי, ואתה מכיר את העניין הזה, יוקם בשכונה הירוקה, אך 
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שור משרד החינוך, כולל מימון. זה ורק בשני תנאים. האחד, קיום ביקוש בדוק, והאחר אי

 לא עסק פרטי של אף אחד מאיתנו. אנחנו צריכים לדחוף לכיוון. 

החלטתי על מיקומו של בית הספר העתידי ברחוב הדוגית נשענה על תוכנית סגירת בית ספר 

אביר יעקב וקליטת כל תלמידי הממלכתי הדתי של השכונות המזרחיות והצפוניות באותו 

יוון שהמיקום הוא על ציר גבעתי, הצפוי לאכלוס כשש כיתות. זו היתה בית ספר. מכ

ההערכה. בדוקה, גם. חוזר להסביר. המיקום על ציר גבעתי נבע מהעובדה שהולך להיסגר 

בית ספר אחד, וכל השכונות הצפוניות והמזרחיות ילכו לבית הספר החדש שיישב על ציר 

 מקום שנקבע.גבעתי. מבחינת נגישות ליתר השכונות, זה ה

החלטת משרד החינוך על חיזוק ושינוי בית  ספר אביר יעקב ועל הצבתו כמענה לביקוש של 

יתר השכונות בעיר, ולייחד את בית הספר שייבנה  בשכונה הירוקה רק לתושבי השכונה, 

שינתה לחלוטין את עניין המיקום. כי הנגישות יכולה להיות בתוך השכונה, של תושבי 

קום של בית הספר על ציר גבעתי נבע מצורך לתת מענה לשכונות הצפוניות. השכונה, והמי

 ואתה מכיר את זה. 

העובדות הן אלו: בשלב זה הנתונים מצביעים על צורך למענה של מקסימום שתי כיתות א' 

ילדים, עד כמה שזכור לי.  27-שיעלו בשנה הבאה. יש לנו גן ממלכתי דתי אחד. קיימים שם כ

יחידות דיור במהלך השנה הקרובה אולי יוביל לעוד  370אכלוס החדש של והצפי הוא שה

כיתה. ויכול להיות מצב שבגנים הממלכתיים יהיו עוד תלמידים אלה ואחרים שיצטרפו. 

 דבר אחד. כלומר בכל מקרה אנחנו צריכים שתי כיתות א'. 

מוסד, ויהיה, אני  דבר אחר. עד לרגע הזה, לא תוקצב בית ספר ממלכתי דתי. עדיין אין סמל

מניח, בימים הקרובים, אנחנו פועלים בכיוון הזה. כך שבעוד אנחנו מדברים על בניין שמוקם 

היום לטובת בית ספר איינשטיין, אנחנו מדברים על הזזת בניין, העברת אוכלוסיה ממקום 

למקום. כאשר יאושר סמל מוסד לממלכתי דתי, יוקצה מקום לבית הספר הצומח, כבית 

צומח, בבית ספר איינשטיין. כדוגמת המיקום של בית ספר איינשטיין היום באקולוגי.  ספר

כך שבשנת תשע"ח בכל מקרה יינתן פיתרון לאוכלוסיה הדתית של השכונה ואילו שנה לאחר 

 מכן נשאף להקים בית ספר ממלכתי דתי. שנה לאחר מכן, בתשע"ט. לא בתשע"ח. 

במערכת הדתית היא מעט מעט גינה של חוסר טיפול ואני רוצה להוסיף עוד משהו. כי הנ

צורמת. העיר עושה רבות למען החינוך הממלכתי הדתי, כמו כל דבר אחר. העובדות הן בית 

-ספר אביר יעקב היום יכול לקלוט עשרות רבות של תלמידים. עשרות רבות. למערך העל

 100-לקלוט עוד כ . שכל אחד מהם יכולנריהיסודי יש לנו הן האולפנה והן בית ספר 

תלמידים. אנחנו מחזיקים אותו, מחזיקים את המערכות הללו, זה עולה הרבה מאוד כסף, 

על מנת לא לסגור אותם, ולבנות את העתיד. אלה הדברים. לא סביר היום להקים בית ספר, 

להתחיל הקמת בית ספר ממלכתי דתי. א', אין תקציב ואין אישור של משרד החינוך.  ונניח 

ינו לוקחים צעד לא נורמאלי, אתה לא מתחיל להקים היום בית ספר ממלכתי דתי כאשר שהי

הביקוש של השכונה עומד על כיתה א' אחת, אולי שתיים. לכן בית הספר העתידי ייכנס 

לאלברט איינשטיין כבית ספר עצמאי, לתקופה של תשע"ח. ובהמשך נצמיח בית ספר 
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 הלאה. תשובתי בכתב. תודה רבה. ממלכתי דתי בשכונה, כפי שקבענו. זו 

 

צביקה, שאלה. מה שקבעת לגבי בית הספר, מה שהתכוונת    :אלי מזוז

-לגבי בית הספר אביר יעקב. שהוא ייתן מענה גם לשכונת לב יבנה ונווה אילן. הוא יהיה על

אזורי? זה מה שהוא אמור להיות? אז אני רוצה להתייחס לזה בסוף. אני אתייחס לזה אחר 

 בסוף.  כך,

 אני מבקש את השאילתה הבאה. אנחנו לא דנים בשאילתות.    :ארי-צבי גוב

 אבל צריך לדבר על זה, לא סיימנו.    :מאיר בן הרוש

 יש לנו סמל ממלכתי לאיינשטיין, לא ממלכתי דתי,    :כהן-רונית ארנפרוינד

של על סמך זה גם תדונו היום סוף סוף בתקצוב סמל מוסד.    :ארי-צבי גוב

 משרד החינוך. 

 אוקיי. ואז באיינשטיין בשנה הקרובה מה הולך להיות?   :כהן-רונית ארנפרוינד

יהיה בית ספר ממלכתי דתי צומח, כפי שאיינשטיין צומח    :ארי-צבי גוב

 בבית ספר האקולוגי. 

 למרות שיש סמל מוסד ממלכתי ולא ממלכתי דתי.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 יהיה ממלכתי דתי, יהיה בית ספר צומח.  אם   :ארי-צבי גוב

  -בעוד שנה   :כהן-רונית ארנפרוינד

 ברחוב הדוגית.   :עו"ד עדי ינקילביץ

אם יהיה ממלכתי דתי. אישור לממלכתי דתי. סמל מוסד,    :ארי-צבי גוב

 הוא ימוקם בבית ספר איינשטיין לשנת תשע"ח. 

 אוקיי.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 בדוגית.    :ארי-צבי גוב

 זה לשנה הקרובה כך.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 חיובי.    :ארי-צבי גוב

יש לי שאלה. אני מסתכל, כשאתה מדבר על כמות תלמידים    :מאיר בן הרוש

שעולים מכיתות א', מה שאנחנו רואים בעצם בשנתיים האחרונות, הפתיחה של הגנים הם 

ת בפרופורציה, הם מבחינת, מסתכלים בערך על יותר לגנים רגילים מאשר דתיים. זאת אומר

גנים שם שהם רגילים מול גנים דתיים. זאת אומרת אם היית מאפשר לאנשים שם  50איזה 

לבחור מה הם רוצים, בית ספר דתי או בית ספר ממלכתי רגיל או גנים דתיים, היית רואה  

מאנשים שלך,  מבחינת סקר שהכמות היא אדירה. אני קיבלתי עכשיו עוד טלפונים 

חילוניים, אומרת לי 'תשמע, אני רוצה שהבן שלי יילך לבית ספר דתי'. אבל כשמסתכלים על 

, סביר להניח שאתה מסתכל בצורה, זאת 50חלוקה של ארבעה גנים או שלושה  גנים מול 

אומרת זה מין דבר שבנו כאילו אסטרטגיה שנבנתה לפני שנים, שהיא בעצם הולכת 

חנו רואים בעצם שזה הולך לצדדים. גם בניית בית הספר  הממלכתי דתי ומתפתחת. כאן אנ

הולך ליד בית העלמין, בנות לאה הולך בקצה השני המערבי. זאת אומרת היציאה החוצה של 
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  -המסגרת הדתית. עכשיו, אני שואל. אז למה לא ביקשו סמל מוסד 

 

 אתה מעלה שאילתה עכשיו? תעלה בכתב.    :ארי-צבי גוב

 לא, אני שואל. אני שואל.    :בן הרוש מאיר

יש סדר יום, בבקשה. יחד עם זאת, אני אענה לך, כי אתה    :ארי-צבי גוב

 מזין את הציבור, 

 למה?    :מאיר בן הרוש

 באינפורמציה לא מדויקת.    :ארי-צבי גוב

 בוא תגיד לי.    :מאיר בן הרוש

רתי שייתכן מצב ראשית וקודם כל, בתחילת דברי אמ   :ארי-צבי גוב

שתתווסף כיתה נוספת מתלמידים שלומדים בגנים ממלכתיים. יכול להיות שיש שם ביקוש. 

זו המציאות. עכשיו, עוד דבר.  על מנת לא ילד.  27אז יהיו לי שתי כיתות. כרגע יש כיתה של 

לטשטש את האמיתות. אנחנו פותחים גני ילדים בהתאם לביקוש. כאשר יש ביקוש לבית 

 מלכתי דתי, גן ממלכתי דתי, ניתן לעניין הזה פיתרון. ספר מ

לא יהיה מצב שבו משפחה תרצה בית ספר, גן ממלכתי דתי בשכונה ושלא יימצא גן ממלכתי 

 דתי. השאלה אם יש ביקוש או אין ביקוש. 

 

למה זה לא הפוך? למה לא קודם כל בודקים אם רוצים או    :מאיר בן הרוש

ל פותחים גן רגיל. ואז אין להם אלטרנטיבה. אלטרנטיבה זה ללכת לא? כי מה קורה, קודם כ

 לגן הזה שהוא רגיל, ואז יש להם בעיה. 

 

שנת הלימודים הקרובה הפרסום לרישום ילדים פותח    :ארי-צבי גוב

לחלוטין את האפשרות למה אתה רוצה להירשם. ממלכתי דתי או ממלכתי רגיל. זה כל 

בשביל לתת תשובה לכל ביקוש. הקדמנו לבנות. תודה. עדי,  הסיפור. יש מספיק גני ילדים

 בבקשה. 

 

שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי ינקילביץ, בנושא: "בית ספר יסודי ע"ש  .2

 איינשטיין".

 

השאילתה שלי מתייחסת בעצם לאותם נתונים. יותר נכון   :עו"ד עדי ינקילביץ

בימים  האחרונים  ולאור פניות  האם נבדקו. אז לאור המחלוקת שצפה על פני השטח

תושבים רבים אל החתום מטה באשר למיקומו של בית הספר היסודי איינשטיין, עולה 

 מקום לשאול את השאלות הבאות:

. האם נעשה מיפוי של תושבי העיר, של תושבי השכונה הירוקה בפרט, באשר לדרישה 1

 לקיומו של בית ספר ממלכתי דתי? 
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וככל שיש דרישה, אבקש להציג את הנתונים כמות שהם, נכון . ככל שנעשתה בדיקה 2

 להיום. 

. ככל והתפלגות התושבים המבקשים להשתמש בזרם הדתי בחלק המערבי של שכונת נאות 3

רבין הינו נמוך באופן משמעותי, עולה השאלה מדוע בכלל יש צורך בבית הספר הממלכתי 

ילתה ... תשובות לשאלות שלעיל. ואני דתי במיקום זה. לאור הנ"ל, אני מבקש להציג שא

 מקווה ששלי היתה קצרה והכל בסדר. 

 

ובכן כך. חברים, אני מניח שהקשבת למה שעניתי על    :ארי-צבי גוב

 השאילתה הראשונה, 

 

 בקשב רב.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

יש בה מן התשובה גם אליך. אני מתחייב לתת פיתרון לכל    :ארי-צבי גוב

הירוקה לבית ספר  שמתאים לו. כרגע העובדות הן אלה. בשנת תשע"ח המערכת  ילד בשכונה

של בית ספר לאומנויות ובית הספר ע"ש רבין אכלוס בית הספר האקולוגי לא תקלוט סדר 

 תלמידים. תלמידי א', שיהיו עודפים. ואלה  ילכו לבית ספר איינשטיין.  100גודל של 

רובים. מצד אחד יש לנו את רבין, שם הוא יכול מדברים מצד אחד על אזורי הרישום הק

לקלוט רק שתי כיתות. בית הספר לאומנויות יכול לקלוט רק שתי כיתות. ביקוש מעבר 

לאפשרות לקלוט. ולכן הם ילכו בדיוק לאותו מקום שקבענו. וזה בדיוק הסביבה אליה צריך 

 להפנות לשם את הילדים. הם מאותה הסביבה. 

 

אני שומע תשובה, רק זה לא על השאלה שאני שאלתי. אני   :עו"ד עדי ינקילביץ

 שאלתי אם נעשה מיפוי. אם כן, מה התוצאות של המיפוי הזה. זה כל מה ששאלתי. 

 

התשובה פשוטה. באזור הרישום של בית הספר שאמור    :ארי-צבי גוב

לו בממלכתי ואיתלמידים ממלכתי רגיל.  100להיפתח, איינשטיין, יהיה סדר גודל ביקוש של 

דתי הסברתי כבר בתחילת דברי. יש כרגע ביקוש של כתה אחת שמסיימת גן ילדים. הנחת 

 העבודה, 

 

רגע, אז מה קורה בכיתות, אתה מדבר על א'. מה עם ב', ג',   :עו"ד עדי ינקילביץ

  ד', ה', ו', שם אין ביקוש בכלל לממלכתי דתי?

 

 ים בבתי ספר קיימים, לא, הרגע הילדים הללו לומד   :ארי-צבי גוב

 

 לא שאלתי איפה הם לומדים. שאלתי אם יש ביקוש.   :עו"ד עדי ינקילביץ
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במידה והיה ביקוש של כיתות ב' והלאה, אשמח מאוד שנוכל    :ארי-צבי גוב

 לייצר כיתות. 

 

 זאת אומרת לא נבדק האם יש ביקוש כזה בכלל?  :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 תלמידים הקיימים נמצאים בבתי ספר קיימים. הרגע כל ה   :ארי-צבי גוב

 

אבל אתה עונה לי על שאלה שאני לא שואל. אני שואל האם   :עו"ד עדי ינקילביץ

 יש ביקוש. לא איפה הם לומדים. 

 

 לא, אני לא מכיר ביקוש מעבר לעניין הזה.    :ארי-צבי גוב

 

 זאת אומרת לא נעשתה בדיקה.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

תלמידים שלומדים בבית ספר  16-אני יודע שישנם היום כ   :ארי-צבי גוב

שהי כיתה ב' צומחת או ונועם, מהשכונה. האם ההורים יעבירו תלמידים מהשכונה לאיז

 יש לי ספק.  כיתה ג' צומחת?

 

אז למה לא לעשות בדיקה, צביקה? לעשות בדיקה. מה יותר   :עו"ד עדי ינקילביץ

 פשוט מלבדוק?

 

 הבדיקה נעשתה, יש לנו את הנתונים.    :ארי-צבי גוב

 

אז זה מה ששאלתי. האם נעשתה בדיקה. ואם כן, מה   :עו"ד עדי ינקילביץ

 התוצאות. 

 

 עניתי לך, וזו התשובה.    :ארי-צבי גוב

 

אבל לא ענית. כרגיל, לא ענית. אתה נותן תשובות לשאלות   :עו"ד עדי ינקילביץ

 שתה בדיקה האם יש ביקוש, שאני לא שואל. אני שאלתי האם נע

 

 גם לצורך הויכוח,    :ארי-צבי גוב

 

אפשר לקבל  שאלה פשוטה. אני לא מבין למה אי לא ויכוח,  :עו"ד עדי ינקילביץ
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 תשובה פשוטה לשאלה פשוטה. 

 

הביקוש כרגע הוא זה. לכיתה א' אחת לא מלאה לבית ספר    :ארי-צבי גוב

ילדים לכיתות א'  100ר האחר, יש ביקוש של כמעט ממלכתי דתי. זה מהנתונים בשטח. הדב

 שלא היה להם מקום בבתי ספר אחרים  וילכו לאיינשטיין. זו התשובה, תודה רבה. 

 

אני לא מצליח להבין למה, באמת הצלחת לבלבל אותי.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 שאלתי האם נעשתה בדיקה בנוגע לביקוש, 

 

 מקבל ממני את הנתונים עכשיו. נעשתה בדיקה ואתה    :ארי-צבי גוב

 

 אני לא.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

  -תלמידים  100הודעתי לך שיש ביקוש של    :ארי-צבי גוב

 

 זה לממלכתי הרגיל, הבנתי.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 הביקוש הרגע עומד על כיתה אחת.  הדתיולממלכתי    :ארי-צבי גוב

 

', ג', ד', ה'? האם עשיתם בדיקות ביחס לב', א'. אבל איפה ב  :עו"ד עדי ינקילביץ

  ג', ד', ה'?

 

... של השכונה הירוקה, ילדים שנרשמו לכיתות ב', ג' וכו',    :ארי-צבי גוב

 ילדים בסך הכל,  17לממלכתי דתי. ישנם, על פי הנתונים שלנו, הבדוקים, 

 

ה, תודה. במילים אחרות, לא נעשתה בדיקה. לא עשית בדיק  :עו"ד עדי ינקילביץ

 קיבלתי תשובה. 

 

שהי סיטואציה ורגע, צביקה. אני חושבת שנוצרה כאן איז  :כהן-רונית ארנפרוינד

שאני חושבת שלא קואליציה ולא אופוזיציה התכוונו אליה. שגם תושבים נאבקים עם 

תושבים ומתוך רצון ברור, אני חושבת, שכולנו שותפים שיש לנו עניין לענות לצרכים של 

, בהתאם לזרם שלהם. אין חולק לדעתי אצל אף אחד מאיתנו שצריך לתת מענה התושבים

 לאוכלוסיה הדתית, כמו גם לחילונית.

הגענו למן מצב כזה שאני חושבת שהאוכלוסיה לא יודעת את הנתונים וגם אנחנו לא יודעים 

 את הנתונים. ואז מה שקרה הוא, זה באזזז לא בריא, שאפשר לטעמי לפתור אותו יחסית
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  בחודש הקרוב? בקלות. הרשמה הולכת להיות מתי?

 

 בימים אלה.    :ארי-צבי גוב

 

 התחילה,      :???

 

 . 29-ב   :אלי מזוז

 

אפשר להתמודד ולפתור את הדבר הזה בהרשמה. לבוא   :כהן-רונית ארנפרוינד

שנה ולומר, בהתאם לצרכים ולרצונות של התושבים, על פי זה ייפתחו כיתות. אני יודעת של

 הבאה אנחנו נעולים על סמל מוסד ממלכתי. בהתאם למה שהתרחש בהרשמה הקרובה, 

 

 ממלכתי דתי.    :ארי-צבי גוב

 

ממלכתי דתי. בהתאם לזה ייפתחו, בהתאם להרשמה, ואלו   :כהן-רונית ארנפרוינד

 יהיו הנתונים? ובהתאם לכך גם ייפתחו כיתות לשנה אחרי זה? לשנה הבאה?

 

הקדמנו את הטיפול. הדרישה שלנו לממלכתי דתי צומח ...    :ארי-צבי גוב

משרד החינוך, סמל מוסד. אני מקווה שיתקבל, על מנת שאפשר יהיה לגייס מנהל ולהתחיל 

כלומר מראש פתחנו אופציות לגידול בדרישה לממלכתי בבקשה לבנות את המערכת הזאת. 

תה יכול לקלוט שם כל ביקוש דתי. ביום שהוקם מוסד, ולא משנה הרגע היכן מיקומו, א

 אפשרי עד כיתות ו'. ביום שיש מנהל וסגל, בית הספר פתוח. 

אני מודאג מכך שמספר תלמידים שיהיו במוסד הצומח בתחילת הדרך יהיה דל מדי, ובסופו 

₪ מיליון  15של דבר מישהו ישאל שאלות שצריך להשיב על העניין הזה, מדוע להשקיע 

יקוש שלך הוא כה נמוך. זה הסיפור. וחברים, אנחנו נמצאים לבנות בית ספר, כאשר הב

בסירה מאוד מתנדנדת בעניין הזה. התחייבתי להקים בית ספר ממלכתי דתי כי אני חושב 

יחידות דיור חדשות,  270-שהצורך בסופו של דבר יתעורר. אנחנו עוד קולטים היום כ

היה ביקוש. אני גם מניח שכאשר בית . מכאן אני מניח שי500ובמשרדים למיניהן וכו' יש עוד 

 הספר הזה ייפתח, ותהיה אופציה והמשך, יירשמו. 

אנחנו מניחים את התשתית עכשיו לבית ספר צומח. אין לנו הרגע תלמידים בשביל להחזיק 

בית ספר מלא. עכשיו שימו לב. יבוא השואל וישאל, 'פתחת פה מערכת ממלכתית דתית 

ילד ואפשר  120ילד,  130חצי. יושב שם בית ספר שיש לו גם שמאכלסת בקושי כיתה, כיתה ו

 ממלכתי דתי. מה אתם בעצם עושים ביישוב?'  200לקלוט שם עוד 

 

  –למה, צביקה, לערבב    :מאיר בן הרוש
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 דקה רגע.    :ארי-צבי גוב

 

לא, אתה מוכן להעביר מכאן לשם. אבל מנאות בגין, שזה    :מאיר בן הרוש

 ביר. מטר, אתה לא מע

 

לא שאלה שאני מוכן, תקשיב היטב. ביום שנקבע שבית    :ארי-צבי גוב

הספר הנ"ל, על ידי משרד החינוך, ישרת רק את היחידה, לא אוכל להעביר את נאות בגין 

 ולא להעביר את נאות שז"ר. כי אני לא מבחין בין האוכלוסיות, עם כל הכבוד לך. 

 

ילמדו בבית לא שם בית ספר. למה שאבל נאות בגין אין    :מאיר בן הרוש

 הספר  הקרוב? 

 

תודה, השאילתות ניתנו. תודה רבה לכם. אני עובר לסדר    :ארי-צבי גוב

 היום. 

 

אני רק ... עכשיו, כשיש הרשמה, כשהורים באים  ואומרים,   :כהן-רונית ארנפרוינד

ם אותם? או בינתיים לא בכיתה א', בכיתה ב' וג', 'אנחנו רוצים ממלכתי דתי', לאן מצרפי

 לוקחים את זה כפול של מאגר מידע לשנה הבאה? 

 

 לא. הסיפור הוא זה. הרשמה היא בדרך כלל כיתה א'   :ארי-צבי גוב

הנחת העבודה היא שמי שנמצא בבית הספר ממשיך. ולא לכל הכיתות, כי  בתחילת השנה

ההרשמה היא ספר.  אנשים לא נרשמים דרך מערכת החינוך בשביל לעבור מבית ספר לבית

לכיתות א'. מה שיכול לקרות, יכול לקרות מצב שבו תושבים שמגיעים חדשים להירשם, 

יירשמו אותם. ואם מהדיון הזה נובעת אפשרות לשאול בתי ספר קיימים, מישהו מכם רוצה 

לעבור לבית ספר ממלכתי דתי? זו שאלה שנוכל לענות. אין לי בעיה. רק תבינו דבר אחד. 

  -מץ נעשה מא

 

 זאת אומרת כן תהיה אפשרות, אם הם ירצו.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

נעשה מאמץ בשביל להכין תשתית לכיוון של צמיחה, כאשר    :ארי-צבי גוב

לתשתיות היום, בנתונים של היום, אין שום צידוק.  ולכן כל אלה שמדברים ומפטפטים 

מאוד דק. הרגע משרד החינוך לא  מסביב, לא מבינים בעצם שאנחנו הולכים על קו מאוד

אוקיי? אז בדיוק שש לתקצב בית ספר נוסף, כאשר יש לו את הנתונים של אכלוס בתי הספר. 

בואו בבקשה נעשה, על מנת לתת תשובה בבוא הזמן לכל ילד ביישוב הזה, אם זה ממלכתי 
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 דתי ואם זה דתי ואם זה חינוך דמוקרטי. גם זה יהיה. 

 

 כיתות, אי אפשר לפתוח את בית הספר? 2.5יש  אם   :מאיר בן הרוש

 

גם אם תהיה כיתה אחת, אני מתכוון לפתוח את בית הספר    :ארי-צבי גוב

ביום שיהיה סמל מוסד. ואנחנו עובדים על זה עכשיו. לציבור הרחב בשכונה הירוקה ייאמר 

טבע דבר אחד. שבית ספר ממלכתי דתי יתחיל לנוע בשנת תשע"ח, כבית ספר צומח. מ

הדברים, בית ספר צומח לא מתחיל עם אוכלוסיה מלאה, בכיתה אחת, שתי כיתות, שלוש. 

ראו מה קרה בבית ספר האקולוגי, וזה מה שיקרה בבית ספר הממלכתי הדתי. יכול להיות 

 ... הבאים. שעצם הקמתו ייצר ביקוש. יהיה מענה לביקוש. תודה. אני עובר 

 

 אישור תב"רים כמפורט להלן: .3

 

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

 מ' החינוך 6,575,041 בניית בי"ס תיכון שלב א' 411  

412 

 

תוכנית תקשוב הענן החינוכי בבי"ס 

 גינסבורג האורן

480,000 

 

 מ' החינוך - 400,000

 ק' פיתוח -80,000

 קרן פיתוח 100,000 רכישת דפיברילטורים למוסדות חינוך 413

 

. תקצוב שלב א' של בית ספר תיכון 411, תב"ר 3סעיף    :ארי-צבי גוב

בשכונה הירוקה. בית הספר הנ"ל נמצא בשלבי תכנון מאוד מתקדמים. אנחנו יוצאים 

 למכרזים. אני אשאף לפתוח בשנת תשע"ט. 

 

 ע"ט?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

בבתי הספר כן. בינתיים אנחנו נותנים פתרונות מאוד צפופים    :ארי-צבי גוב

 הקיימים. 

 

 מדובר על חטיבת ביניים וחטיבה עליונה? או שצומח?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 כיתות.  48מדובר על    :ארי-צבי גוב

 

 אמאל'ה. בו זמנית?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 

כיתות, כולל כיתות חינוך מיוחד, מבחינת מספר כיתות.  48   :ארי-צבי גוב
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 , מי בעד? 6,575,000, על 411תב"ר 

 

 איפה המיקום המתוכנן שלו, צביקה? של התיכון?   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 הדוגית המגרש הקיצוני. יש שם איזשהו מבנה משולב. רח' ב   :ארי-צבי גוב

 

 :14/57/1החלטה מס' 

תקציב בי"ס תיכון שלב א'. לבניית  411תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

 . ממשרד החינוך₪,  6,575,041

 

"ס גינסבורג האורן. אנחנו פה שותפים הענן החינוכי של ביה   :ארי-צבי גוב

זו יוזמה של מנהלת בית הספר. דבר ₪.  400,000משרד החינוך הקצה לזה ₪.  80,000-רק ב

 צריך לברך עליו ואני מעלה את זה לאישור. ש

 

זה ה. אז שנייה. אתה יודע שיש לי הסתייגויות ושאלות לגבי ז  :כהן-רונית ארנפרוינד

 שעופר רימון, 

 

 האינטרנט קווי.    :ארי-צבי גוב

 

 נכון.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 זה מה שיש שם.    :ארי-צבי גוב

 

 זה מה שיש שם?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 כן.    :ארי-צבי גוב

 

 אינטרנט קווי? הכל?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 כן.    :ארי-צבי גוב

 

קיבלת ממני מברוק. קיבלת ממני מברוק. לראשונה אחרי   :כהן-פרוינדרונית ארנ

 הרבה זמן. 

 

זה לא מפני שהתלוננת. זה מפני שמשרד החינוך היה מוכן    :ארי-צבי גוב
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 לתקצב את זה. מי עד?

 

 מצוין. פעם ראשונה אני מצביעה בעד העניין הזה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 :14/57/2החלטה מס'  

לתוכנית תקשוב הענן החינוכי בבי"ס  412פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

₪  80,000-ממשרד החינוך ו ₪400,000,  480,000גינסבורג האורן. תקציב 

 מקרן הפיתוח של העירייה. 

 

חברים, אני אושיב את האופוזיציה בצד אחד שיהיה לכם    :ארי-צבי גוב

 יותר נוח לשוחח מעבר לשולחן. 

 

 זה מה שאני אמרתי. סוף סוף יש אופוזיציה גדולה, מרווחת,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 היא נהדרת.    :ארי-צבי גוב

 

 גדולה?  תגיד לי, מאז שאני יו"ר האופוזיציה   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

... חברים, אני רוצה להניח שאנחנו רציניים. אז בואו בבקשה    :ארי-צבי גוב

 נעשה קצת, 

 

 אינטרנט קווי, לתראה, היום אחרי שבישרת לי שאתה מוכן   :כהן-ית ארנפרוינדרונ

 

, זה מכשיר החייאה. אני מתכוון לרכוש מכשיר 413תב"ר    :ארי-צבי גוב

 החייאה לכל אחד מבתי הספר, שתהיה עזרה ראשונה מיידית שתינתן לכל מקרה של ... 

 

 ל את זה? יהיו אנשים שידעו לתפע  :כהן-רונית ארנפרוינד

 

יקבלו הדרכה מא' עד ת'. מה שאני מבקש, היה מכרז כבר.    :ארי-צבי גוב

יכול להיות שהסכום שהוקצב פה לא מספיק. הכוונה היא שבכל אחד מבתי הספר, מערכות 

שנה. מי חהחינוך בעיר, יהיה מכשיר כזה, על מנת לענות על בעיות, חס וחלילה, שלא תתר

 בעד? תודה. 

  

 :14/57/3החלטה מס' 

לרכישת דפיברילטורים למוסדות  413פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 



 עיריית יבנה

 25.1.17ריך מתא 14/57מועצה מן המניין מספר  תמליל

 

 

 16 

 
 עיריית יבנה

 מקרן הפיתוח של העירייה. ₪  100,000חינוך. תקציב 

 

)בי"ס למדעים ע"ש אלברט  202בניית בית ספר יסודי במגרש  – 364עדכון תב"ר מס'  .4

בסך   במימון אשראי בנקאי, תוספת₪  8,500,000איינשטיין( . תקציב מקורי 

 ₪.  14,847,180במימון משרד החינוך. סה"כ תקציב מעודכן ₪  6,347,180

 

. בזמנו הקצבנו שם מתקציב העירייה הלוואה של 364תב"ר    :ארי-צבי גוב

 6,347,000שקל בנושא בית הספר ע"ש איינשטיין. משרד החינוך מתקצב היום  8,500,000

 14יעמוד סך הכל בשביל בית הספר על ואנחנו לוקחים בהחלט את הסכום הזה. התקציב 

מיליון. הכוונה היא שבמהלך תשע"ח אנחנו נצליח כמובן גם לקבל את הכסף שהשקענו 

 בית ספר איינשטיין. מי בעד? הלאה. במקום משרד החינוך. 

 

 מיליון?  6למה משרד החינוך נותן רק  :כהן-רונית ארנפרוינד 

 

בטא. מפני שיש סמכות ללא אחריות. מפני, אני לא רוצה להת   :ארי-צבי גוב

מפני שמשרד החינוך מכיר, הוא לא הכיר. הוא הכיר בצורך, הקצה סמל מוסד, התחלנו 

לבנות מתקציב העירייה בהלוואות, על מנת לא להיתקע בספטמבר בלי מקומות  לילדים. כך 

יים. למה משרד החינוך עובד. אנחנו נתקצב את היתר ונקבל חזרה את הכסף אולי בעוד שנת

 שהוא לא עוסק בחינוך. מי בעד? משרד החינוך עובד כך? מפני 

 

 :14/57/4החלטה מס' 

בניית בית ספר יסודי במגרש  – 364פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס' הוחלט 

. תקציב מקורי  202 ₪  8,500,000)בי"ס למדעים ע"ש אלברט איינשטיין( 

במימון משרד החינוך.  ₪ 6,347,180במימון אשראי בנקאי, תוספת בסך  

 ₪. 14,847,180סה"כ תקציב מעודכן 

 

  .31/12/17עד ליום  2005 –הארכת תוקף חוק עזר ליבנה )סלילת רחובות(, התשס"ו  .5

 

הארכת  תוקף חוק העזר שמדבר על נושא סלילה. חוק העזר    :ארי-צבי גוב

בשנה הקרובה אנחנו , כאשר כל שנה הוא מקבל הארכה. 2005לסלילה ותשתית אושר בשנת 

הולכים להמלצות סקר על מנת לראות האם הנתונים של חוק העזר מבחינת גובה המיסוי 

מתאים. כי נוספו בינתיים אזורים נוספים בעיר, והמיסוי יעלה בכל מה שקשור להיטלים על 

תשתיות של בינוי חדש. אנחנו מאריכים עכשיו את חוק העזר על מנת לאפשר המשך גבייה 

-. אנחנו מאריכים אותו מ31.12.2016ויקטים שרצים בשטח. החוק בתוקף עד של פר

ובמהלך השנה הנ"ל נעדכן את החוק כלפי מעלה, אחרי בדיקה  2017עד דצמבר  1.1.2017
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 וסקר ועבודה של חברה שעוסקת בתחום הזה מבחינה כלכלית. מי בעד? תודה רבה. 

 

 :14/57/5החלטה מס' 

וקף חוק עזר ליבנה )סלילת רחובות(, התשס"ו הארכת תפה אחד על הוחלט 

 .31/12/17עד ליום  2005 –

 

ולחתימות בחשבון בנק גן ילדים  לגננת וסייעת לניהול אישור האצלת סמכויות  .6

 עובדת עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

 

. אישור האצלת סמכויות לניהול וחתימה על חשבונות 6סעיף    :ארי-צבי גוב

 ליגל, ולמנהלת גן דוגית. שני הגנים. מי בעד?  בנקים למנהלת גן

 

אני זוכרת שהיו בעיות של כמה הן מקבלות כל חודש לקופה   :כהן-רונית ארנפרוינד

 ה הן מקבלות עכשיו? אז בעבר היה,קטנה. כמ

 

 . 3,500   :דוד שטרית

 

 כמה? לשנה. והן מתמודדות עם זה? כי אז היתה בעיה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

נרכש ריהוט, כלים לפני מסירת גן מהגנים החדשים,    :ארי-בי גובצ

שקל לכל  350-ומשחקים בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים. לאחר מכן מקבלים את ה

 חודש לצורך טלפונים ודברים כאלה ואחרים. ורכישה של ניירות. 

 

 ים. שקל האלה כבר לפני כמה שנ 350-אני זוכרת את ה  :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 שקלים לשנה,  3,000סוכם שתקבל    :מאיר בן הרוש

 

כי אז אני זוכרת שהן אמרו  השאלה אם זה נותן מענה?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 'בעייתי'. 

 

זה נותן מענה. אמרו. את מכירה מישהו שמסתפק במה    :ארי-צבי גוב

מדברים על יותר  אני מבקש רק להסתכל תמיד על מכפלות, בבקשה. אנחנו  שנותנים לו?

 גנים היום.  100מאשר 

 

 ? 100  :כהן-רונית ארנפרוינד
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 שקל בשנה.  10,000-כיש ...  :ד"ר אהוד ויצמן

 

 לקופה הקטנה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

לקופה הקטנה, לסעיף הזה. וכרגע דנים בלפשט תהליכים   :ד"ר אהוד ויצמן

 הטכניים. לא נשמעה בעיה עם הסכום. 

 

 צביקה, הצבעה.    :יתדוד שטר

 

 רגע, הצבענו. מי בעד?    :ארי-צבי גוב

 

 :14/57/6החלטה מס' 

גן לניהול אישור האצלת סמכויות פה אחד על הוחלט  ולחתימות בחשבון בנק 

 ילדים  לגננת וסייעת עובדת עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

 

לעמותת "גמ"ח  86 ח"ח 4944, גוש 33אישור חוזה רשות שימוש במקלט בשד' דואני  .7

ילדים ע"ש שמעון אקווע וחיים וזאני" לצורך הפעלת גמ"ח מוצרים לתינוקות 

 וילדים וסיוע לנזקקים.

 

 33אישור חוזה רשות שימוש במקלט בשד' דואני הלאה.    :ארי-צבי גוב

לעמותת "גמ"ח ילדים ע"ש שמעון אקווע" וכו'. בעניין הזה דנו בהקצאה בזמנו. זה עלה פה. 

חנו פשוט מעלים את זה לאישור שימוש. דרך אגב, תמיד הכללים, פינוי בהתראה קצרה. ואנ

לצורך שימוש כמקלט. עכשיו, אנחנו מעוניינים בשימוש מקלט במשך השנה, מפני שזה גם 

עזוב ולא פולשים וכל היתר. זה פרויקט מבחינתי חברתי נכון. צריך לעזור תחזוקה וזה לא 

 לו. מי בעד? 

 

 :14/57/7' החלטה מס

, גוש 33אישור חוזה רשות שימוש במקלט בשד' דואני פה אחד על הוחלט 

לעמותת "גמ"ח ילדים ע"ש שמעון אקווע וחיים וזאני" לצורך  86ח"ח  4944

 הפעלת גמ"ח מוצרים לתינוקות וילדים וסיוע לנזקקים.

 

הדרכה  הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר עדי ינקילביץ, בנושא: "הפעלת מערך .8

 בטיחותית לבני נוער בנושא אופניים חשמליים.
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 היה נושא נוסף שלא עלה כאן. אני לא רואה אותו כאן.    :ארי-צבי גוב

 

 הצעה לסדר.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

הצעה שלך. דקה. הצעה לסדר היום של עדי ינקילביץ,    :ארי-צבי גוב

 וכו'. בבקשה.  בהקשר לנושא אופניי המנוע. נושא הבטיחות, הדרכה

 

 טוב, אז כולנו מכירים את התופעה הזאת.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 אני מציע להקריא את זה. הסברת את זה יפיפה פה.    :ארי-צבי גוב

 

אני אקריא. 'תופעת האופניים החשמליים הינה לא פחות   :עו"ד עדי ינקילביץ

ובני נוער בתאונות בהן מעורבים ממכת מדינה. מדי יום ביומו נפגעים ברחבי הארץ ילדים 

אופניים חשמליים, כאשר בחלקם נפגעים גם הולכי רגל אחרים. בשלב זה, ברמה הארצית, 

נעשים מאמצים הקשורים בעיקרם באכיפה וענישה, כאשר על פי התוצאות בשטח דומה כי 

 צעדים אלו אינם מספקים את התוצאות הרצויות ואינם מביאים את שיפור המצב. 

ן מעורבותם של בני הנוער הרכובים על האופניים כי אחת הבעיות המרכזיות אשר בגינ נראה

החשמליים בתאונות הולכת ועולה הינה מאחר והם אינם מודעים לחוקי התנועה והדרך, 

 ולמעשה כל ניסיונם עובר להתחלת הנסיעה מתמצה בישיבה לצד הוריהם ברכב המשפחתי. 

הדרכה בטיחותי מסמך תחליט על הקמה והפעלה של לכן מה שאני מציע שמועצת העיר 

אשר יפעל בתוך המסגרת הבית ספרית או בכל דרך אחרת שהמועצה תמצא לנכון. במסגרתו 

מקצוע מוסמכים או גורמים אחרים אשר יעברו  רמייעברו בני הנוער הדרכה על ידי גו

ון ובטיחותי בהתאם הסכמה מתאימה וילמדו, יכווינו וידריכו את בני הנוער כיצד לרכב נכ

 לכללי התנועה והדרך על אותם אופניים חשמליים. 

 

עכשיו ראו. אני חושב שעדי מדבר על נושא  מאוד חשוב.    :ארי-צבי גוב

אנחנו דנו בזה לא פעם אחת. דבר אחד אני חושב שעדי השמיט זה עניין ההורים. אנחנו 

מתנה לילד עם מנוע, והולך  מתעלמים מהעניין הזה שקיימים  הורים. היום הורה קונה

לישון בשקט. ואתה צריך לשמור על הילד. זה סיפור שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר 

 היום רק בהדרכה. צריכים גם לטפל ברמה של ההורים. 

מה נעשה עד היום? הנושא עלה לא פעם אחת לדיון, לפחות בדיוני הנהלה אצלנו. כאשר 

-תי הספר התיכוניים. על פי המשטרה, עברו הסברה כאכפנו הסברה של המשטרה בכל ב

ילדים. לפי דיווח שלי, חטיבות הביניים פלוס כיתות י' כולם עברו הסברה של  1,000

 המשטרה. המשטרה נכנסה לבתי הספר, עברה כיתה כיתה. 
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 מכיתה י'?   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 עברה כיתה כיתה.    :ארי-צבי גוב

 

 מכיתה ז'?   :הןכ-רונית ארנפרוינד

 

 . 16לא, למה? זה מגיל   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

דקה. זה דבר שעשינו. מעבר לעניין הזה, הפעלנו אכיפה    :ארי-צבי גוב

הורים מאוד, הייתי אומר במרכאות "אגרסיבית". זה לעצור את הילד, להזמין את ההורים. 

עה הרבה יותר קטנה מאשר שילמו. הורדו אופניים מהכביש. אם אתה שם לב, היום התופ

היתה לפני חודשיים. שמים לב לעניין הזה? לפני חודשיים לא יכולת לנוע על שבילים. הדבר 

היחידי הקיים היום, לא היחידי, אבל אחת התופעות הקשות זה בפארקים. מסתובבים שם 

 הרבה ילדים בלילה, ללא תאורה, גם ... 

ית. אתה מחנך ילדים לפקח על ילדים מה שאני מבקש לומר, יש אמנם אחריות חברת

אחרים. שלחנו מכתבים להורים, פרסמנו בעיתונות מודעות על אחריות הורים, 'שים לב, 

הסכנה היא גם שלך, לא רק שלנו'. באיזשהו שלב, אומרים 'אוקיי, אנחנו לוקחים על עצמנו 

שיסייע. אבל דבר  הכל, והיכן אתה, ההורה?' אני מוכן להדריך כל נער ולהעניק לו סמכויות

אחד אסור לנו להתעלם מזה. הבעיה איננה רק שלנו. הבעיה היא של אותו איש שמוכן לשלם 

 כמה מאות שקלים ולשלוח את הבן שלו להתאבד. 

 

 כן, אבל ברמת האכיפה אתה מוגבל.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 ברמה האכיפה המשטרתית,    :ארי-צבי גוב

 

 וגבל. כי החוק לא נותן לך יותר מדי שיניים. אתה מ  :עו"ד עדי ינקילביץ

 

סליחה, יש לי פה את הדוח המשטרתי. הורידו אופניים    :ארי-צבי גוב

, הזמינו את 14מהכבישים. ילדים שאסור בעצם לטפל בהם משטרתית, זה מתחת לגיל 

ההורים. הורידו אוויר מהגלגלים. כך מדווח לי אדון אלישיב, מפקד התחנה כאן, אחרי 

 שרמתנו אותו לפעולה. והיום הפיקוח מטפל, המשטרה מטפלת, בבתי הספר מזכירים. 

 

צביקה, חלק מה... יכולה להיות גם עניין שעכשיו זה חורף.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 בקיץ הם יחזרו על האופניים לפארק, לכבישים. 
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 הדבר היחידי שהייתי מוסיף כאן ומאשר את ההצעה לסעיף   :ארי-צבי גוב

 הזה זה לטפל בהסברה להורים. לשם אנחנו צריכים  להגיע. זה לא יעזור שום דבר. 

 

 מקובל.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 מצוין.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

ולכן אני מציע שמועצת העיר תקבל כל היתר הוא מיותר.    :ארי-צבי גוב

 החלטה שהיא עושה קמפיין רציני של הסברה להורים. 

 

 ולנוער.   :י ינקילביץעו"ד עד

 

 הנוער מקבל את זה כבר בבית הספר.    :ארי-צבי גוב

 

 שימשיך לקבל.   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

זה שגרתי. לא צריך בשביל זה הצעה. ההצעה שלך מקבלת    :ארי-צבי גוב

בדרג ההורים.  ועל זה אני מבקש להצביע. מועצת העיר מחליטה, חשוב שינוי לכיוון טיפול 

דרך איך לעשות את זה את היהיה פה אחד, שאנחנו הולכים על הסברה להורים, ונמצא שזה 

 יותר טוב. מי בעד? תודה רבה. 

 

 :14/57/8החלטה מס' 

פה אחד לבצע קמפיין הסברה בקרב ההורים לשימוש באופניים הוחלט 

 חשמליים. 

 

  -צביקה, מכיוון   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 שא? זה באותו נו   :אלי מזוז

 

 לא.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 דקה.    :ארי-צבי גוב

 

 אני מבקש ... בסוף.    :אלי מזוז
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אוקיי. כיוון שדיברנו על אינטרנט וכיוון שדיברנו על בית ספר   :כהן-רונית ארנפרוינד

איינשטיין, אז התקבלה לי כאן שאלה לברר אם באיינשטיין יהיה קווי או אלחוטי. השאלה 

כבר אומרת מה דעתי, אתה יודע. שאם אנחנו בתהליך של בנייה, צריך שזה יהיה  היא, אני

 קווי. לא עולה יותר כסף, וכבר דיברנו על זה. אבל זה הרבה יותר בטוח, זה אין שום ספק. 

 

לא דיברנו על כן עולה כסף, לא עולה כסף. אבל אני לא רוצה    :ארי-צבי גוב

. ההחלטה חייבת להיות רוחבית. היא לא יכולה להיות לקחת הרגע בשום פנים ואופן החלטה

 על בית ספר אחד. 

 

 דרך אגב, אתה יכול לקבל החלטה.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

שניים, את גוררת אותי לדיון שאני לא רוצה להיכנס אליו.    :ארי-צבי גוב

על ידי הסיפור של הקרינה נבדק פעם אחת ופעמיים ופעם שלישית. ואין הוכחה אחרת. 

 איזשהו פרופסור במשרד, 

 

אנחנו לא נתחיל את הסיפור הזה עוד פעם. כי אני אשלח לך   :כהן-רונית ארנפרוינד

שנים להיפגש עם ילדים  10את כל החומרים. הם לא וודאיים. ואני ואתה לא רוצים בעוד 

 פגועי קרינה, כשאפשר למנוע את זה עכשיו.

 

ר שהדאגה לילדים שלך ושלי הם אותו טוב. אני רוצה לומ   :ארי-צבי גוב

 דבר. 

 

 זה אין לי שום ספק.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

יש לנו מחלוקת. והמחלוקת היא על תפיסת נושא הקרינה    :ארי-צבי גוב

 שהי הכרזה של מישהו. וועוצמת הקרינה, כאשר לי יש בדיקות ולכם יש איז

 

ינו את הבדיקות. אתה יודע כבר את לא, לא. אתה יודע שרא  :כהן-רונית ארנפרוינד

 החלטות מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה. את בג"ץ. 

 

 רונית, רונית.    :ארי-צבי גוב

 

וזה עולה אותו כסף. ואין שום סיבה בעולם שלא נלך על   :כהן-רונית ארנפרוינד

 ההיבט הכי בטוח. 
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. אשמח אכן, את מעלה נושא לדיון שהוא מחוץ לסדר היום   :ארי-צבי גוב

 לשוחח איתך. 

 

 אוקיי, אז נעלה את זה עוד פעם. בסדר.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 תבואי בבקשה עם נתונים בדוקים. הדלת שלי פתוחה.    :ארי-צבי גוב

 

 אוקיי. שאני אשלח עוד פעם?  :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 תציגי לי נתון בדוק שאי אפשר לסתור אותו, בבקשה.    :ארי-צבי גוב

 

 . לךאני אשלח   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

אני מבקש כך. חבר המועצה אלי מזוז ביקש לנאום. אני    :ארי-צבי גוב

 מבקש שיהיה שקט ולתת לאלי מזוז לנאום. 

 

תודה, צביקה. אני רק רוצה להתייחס לכמה נקודות. קודם    :אלי מזוז

ך על ההחלטה הזאת. אני מאוד כל שוב אני אומר שאני שמח  שנפתח בית ספר דתי. אני מבר

 שמח שהגענו למצב הזה ועל הגיבוי המלא לגבי העניין הזה. 

לגבי סמל מוסד, כפי שאתה אמרת, זה יקרה  בזמן הקרוב. היה איזשהו עיכוב קל גם בגלל 

שהיו צריכים לשלוח דברים לגבי כתובת וכו'. לגבי כל הנושא שעלה פה, של הנתונים. דיברו 

נתונים, נתונים. דיברנו על נתונים, על נושא של נתונים. כפי שאני מבין, פה על נתונים, 

יהיו לנו כשיסתיים הרישום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על הערכה של חצי נתונים 

  -כיתה, כיתה, שתי כיתות, שלוש כיתות, אנחנו לא נדע שום דבר עד שלא יסתיים 

 

 , אבל שיהיה. מבורך ,ככל שיהיה יותר   :ארי-צבי גוב

 

אוקיי. רק דבר אחד להדגיש בעניין הזה. היות והסתיים    :אלי מזוז

הרישום, יכול להיות שאנחנו נראה מציאות שילדים ניגשים, ואנחנו יודעים, אני מכיר גם 

הורים שפנו אלי שהם רושמים את הילדים לגן ממלכתי. שהם רושמים את הילד שלהם לגן 

הדתי. אז הם רשמו לגן ממלכתי. ואנחנו נראה ילדים שבאים  ממלכתי, כי אין מקום בגן

 מגנים ממלכתיים גם ללמוד בבית הספר הממלכתי דתי. 

 

  -אני אשמח לראות    :ארי-צבי גוב
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אני אפנה אליך, אין בעיה. תראה שכשיש עומס, לא בונים    :אלי מזוז

ת לנו היום בשטח. ואני, הנה, עוד גן דתי, אלא מפנים אותם  לגן ממלכתי. וזו מציאות שקורי

יש פה אנשים שמצביעים על עצמם. לא משנה. העניין הוא שאם פותחים רישום לגן ממלכתי 

או לבית ספר ממלכתי כפי שאתה עושה עכשיו, צריך לפתוח רישום לגנים ולראות. אם יש 

  -דרישה, אז לתת. אם אין דרישה, אז לא. אבל המציאות 

 

 ישום לבית ספר ממלכתי דתי. נפתח ר   :ארי-צבי גוב

 

כן, זה בוודאי. אבל אני מדבר על הגנים עכשיו. יש מציאות    :אלי מזוז

היום של הורים שבאים לגן, והגנים הדתיים מלאים ומפנים אותם לגנים ממלכתיים. ויש לנו 

הורים כאלה שהילדים שלהם, הם אומרים, 'בגן בסדר. אני אתפשר על גן. גן אני לא אתחיל 

 היאבק. כי אין מקום בגן'. ל

 

  -אני אשמח מאוד לראות    :ארי-צבי גוב

 

 אני אפנה. יש, ואני מוכן להפנות. אני אפנה לראש העיר.    :אלי מזוז

 

, מערכת לראות מקרה אחד או שניים אני אשמח מאוד   :ארי-צבי גוב

 לעניין הזה. החינוך תתאים את עצמה 

 

ים. החשש שלי הוא, וזה לא רק חשש תודה. לגבי המיקומ   :אלי מזוז

שלי, זה חשש שנובע מהציבור, והציבור מעלה את החשש הזה, שהמיקום של בית הספר 

דקות הליכה לילד להגיע  25, 20הדתי בסירה, שהוא מרוחק בקצה לדוגמה לרחוב התורן, זה 

המקום לבית הספר. וזו מציאות שהיא, בגלל זה הטענה שבאה ואומרת 'בוא תיתן לנו את 

 המרכזי, כי גם השכונה הירוקה ברוך השם היא שכונה גדולה', 

 

... עד כאן, אני רוצה להתייחס לדבר הזה. גם בתשובה    :ארי-צבי גוב

שנתתי לך, במידה ויתעורר צורך של מרחק לא סביר, נעשה היסעים, כפי שעשינו בזמנו לבית 

ספר רבין. כאשר פתחנו את בית ספר  ספר רבין כאשר היה בית ספר ... לא לאומנויות, לבית

רבין, הוא היה בית ספר יחידי בשכונה. ומכל קצוות השכונה נרשמו לשם, עשינו היסעים. 

אם יהיה צורך, זה מה שיהיה. אבל חברים, בואו בבקשה נראה הרשמה. איפה שאנשים אכן 

שום ביקוש רוצים, אחרי זה נדבר. אני בינתיים רץ לבניית בית ספר כאשר אין מאחורי 

מוכח. זה חשוב לדעת את זה. אז במקום להעריך את זה עושים לי הפגנות פה והפגנות שם. 

 אני לא רוצה לצאת מהכלים, 
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 לא, אף אחד לא,    :אלי מזוז

 

של דתיים חילוניים וכו', באותה ליבו אש אבל יש גבול.    :ארי-צבי גוב

 שכונה. 

 

ביקה נהיה איחוד של גם חילוני וגם דתי. למה? דווקא מפה צ  :עו"ד עדי ינקילביץ

יש הרי את אותם חילונים שאומרים שברחוב הסירה הם רוצים את בית הספר, כי זה רחוק 

להם להגיע מהצד של תדהר, או רחוק או לא נוח או מסוכן ללכת עד לאקולוגי, עד לרבין, עד 

 לצד השני של האומנויות. רוצים בית ספר שקרוב לבית. 

 

 300אני מודיע לך שבין רחוב הסירה לאקולוגי זה עניין של    :ארי-צבי גוב

 מטר. זה הסיפור. 

 

  -כן, השאלה באיזה מסלול   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

מטר. אז  200מטר בין הדוגית לאומנויות,  200צביקה,    :אלי מזוז

 הצמידות, 

 

 גמור. הרעיון שלך מצוין. שיירשמו, לפי זה, זה בסדר    :מאיר בן הרוש

 

  -לא להיות לא ברור. אני לא    :ארי-צבי גוב

 

 לא, זה בסדר. אני רוצה לסיים.    :אלי מזוז

 

אני לא אסיים את הדיון הזה עם איזשהו עניין לא ברור. בית    :ארי-צבי גוב

הספר ע"ש איינשטיין מוקם בימים אלה, מתוכנן כבית ספר מדעי, טכנולוגי, ברחוב הדוגית. 

לתקופה זמנית את בית הספר הדתי, הצומח. כאשר יש סיבה לבנות בית ספר הוא יאכלס 

דתי ואני פועל בכיוון הזה. ייבנה בית ספר דתי ברחוב הסירה. זוהי ההחלטה. והסיפור הזה 

לא הולך להשתנות. עכשיו אני אסביר עוד משהו. רחוב הסירה הוא רחוב יחסית קטן. הנחת 

כיתות ממלכתי  10מקרה הטוב ביותר, יהיו לנו אולי העבודה שלי היא שברחוב הסירה, ב

 דתי של השכונה. 

מספר האנשים שיפקדו את רחוב הסירה יותר קטן מאשר בית ספר ממלכתי רגיל, שם אתה 

... עכשיו, ממה נפשך? אם יסופקו היסעים תלמיד. ולכן גם פה  500תלמיד או  600-מגיע ל

של המיקום? הרי היו גם ויכוחים על מיקום במידת הצורך, מה בעצם הסיפור החשוב הזה 

של מוסדות אחרים. לומר לי מיקום של המקווה. גם על זה היה ויכוח. אני טענתי שאי אפשר 
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למקם מקווה ליד מבנים רבי קומות וכו', מבחינת צנעת הפרט. עמדו על זה.  למה לשים 

את הגברת רצה אותו רחוק וכו'? השיקול היה, חברים, במקום שלא כל העולם רואה 

 למקווה. אוקיי. הוחלט יוקם בדיוק במקום שאסור היה למקם אותו. 

 

 איפה בית הספר התיכון יוקם?    :מאיר בן הרוש

 

 שנייה, תן לי לסיים.   :כהן-רונית ארנפרוינד

 

 בקצה הדוגית.    :ארי-צבי גוב

 

אז אפשר את התיכון להעביר אותו לסירה ואת המיקום    :מאיר בן הרוש

 לשים שם. 

 

דונם. אתה לא מבין בתכנון.  40בית ספר תיכון מצריך כמעט    :ארי-צבי גוב

אתה רואה שטחים מוגדרים, ואתה אומר 'נזיז בית ספר מפה לשם', כאילו שלקחתי פיון על 

לוח השח והצבתי אותו במקום אחר. חברים, תהיו טיפה רציניים בעניין הזה. עושים עבודה 

ת מענה. שום עיר במדינת ישראל לא לקחה הלוואות בשביל להכין בתי קשה מאוד בשביל לת

ספר וגני ילדים בזמן. מודיעין ומקומות אחרים אנשים ישבו בצריפים ובמרתפים למדו. פה 

 שום דבר כזה לא קרה. 

 

אבל אם היו בונים את בית הספר ואת הגנים לפני, אז היו    :מאיר בן הרוש

 מסתדרים. 

 

ב, חבר'ה, אני רוצה לסיים. אתם קוטעים אותי כל שנייה, טו   :אלי מזוז

כל פעם אני נקטע. אני רק רוצה להתייחס למה שאתה אמרת. שתי מילים אני רוצה לסיים. 

שאלת למה בכלל מעלים את הנושא הזה של המיקום, אם יש פיתרון של היסעים. התשובה 

ונית. יש ארבעה בתי ספר היא פשוטה. ברוך השם שכונה גדולה. ברוך השם, רובה חיל

חילוניים. ברוך השם, אנחנו שמחים. יש רק דתי אחד. לכן הבקשה היא למקם אותו במרכז, 

כדי שיוכלו להגיע מכל השכונות. זה הכל. אני מוסיף עוד שני משפטים אחרונים. אחד, גם 

 תושבים חילוניים מבקשים שיהיה להם בית ספר באזור שלהם, ברחוב הסירה. אתה מחלק

את השכונה בצורה של ארבעה חלקים. הויכוח הוא לגיטימי. אתה לא חייב להסכים איתי. 

 זה בסדר. אבל אני חייב שתשמע את זה.  

ודבר אחרון חביב, לגבי הנושא שאתה אמרת לגבי נווה אילן. לב יבנה יש לנו גנים דתיים 

ם זה זרם שלא יכולים להירשם היום לבית הספר החדש. והם אמורים להירשם או א

ממלכתי דתי רגיל, לא תורני או חרדי, הם יכולים להירשם או ליחידני, ואתה פותח עכשיו 
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את אביר יעקב לרישום. אנשים, לפי איך שאני מכיר את יבנה ואת התושבים, לא ילכו מלב 

יבנה או מנווה אילן לאביר  יעקב. מאותה סיבה שאנשים לא באים לבית ספר שהושקעו בו 

 ומלב יבנה.הוא בית ספר מעולה, בית ספר ביאליק לא באים אליו מנווה אילן מיליונים, 

אנשים רוצים קרוב לבית. ילד הולך באופניים, ילד הולך ברגל. לא יילך עכשיו עד אביר 

יעקב. זו הסיבה שמבקשים לפתוח את בית הספר במקום מרכזי גם, כדי שיהיה פתוח לגן 

 ברוש וגן תלתן, שיוכלו להגיע לשם.

ומבקשים ההורים גם לבדוק אם, משפט אחרון, אתה ביקשת על ביקוש. אנחנו לעולם לא 

נדע, רק אחרי שייגמר הרישום. יכול להיות שאין צורך, יכול להיות שיש צורך. זה אנחנו 

נראה אחר כך. מבקשים לבדוק גם את הביקוש לכיתה נוספת, כיתה ב', ולפתוח. אם יש 

ב'. אם לא, לא. אבל צריך לבדוק את זה. כי יש אנשים שטוענים  כיתה, אז הרווחנו עוד כיתה

 שהם מוכנים להירשם, 

 

 גם אם תהיה כיתה ג' וד', יינתן לזה מענה.    :ארי-צבי גוב

 

אבל צריך לפתוח להם רישום. שהם יוכלו לדעת שיש להם    :אלי מזוז

 למי לפנות. כי עד עכשיו אמרו 'רק לא''. 

 

בתחילת הדיון נציע לבתי הספר, במידה ויש ילדים דתיים ...    :ארי-צבי גוב

 שלומדים בבתי הספר הקיימים בשכונה ומעוניינים לעבור למסגרת דתית, יירשמו. 

 

 הם צריכים לפנות לאגף החינוך בעניין.    :אלי מזוז

 

נפנה לבתי הספר. זה קצת ישבש את בתי הספר הקיימים    :ארי-צבי גוב

  -ד וכו', אבל אני מאמין שהסיפור הזה הוא סיפור לתכנון של שעות לימו

 

 צביקה, יש נקודה אחת שנראית לי,   :עו"ד עדי ינקילביץ

 

 נגמר הדיון, חברים.    :ארי-צבי גוב

 

לא, זה לא עניין של דיון. זו רק נקודה שאני רוצה להעלות.   :עו"ד עדי ינקילביץ

בי העיר ייצור בבקרים מעין צוואר בית ספר דתי ברחוב הסירה, שיקבל תושבים מכל רח

 לאן ילכו?  בנה... מלב יבקבוק תעבורתי שם. 

 

 אביר יעקב. צריך להרים אותו.   :עו"ד מאיר דהן
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והמשפט שאמרת, לבדוק את ההיתכנות, אם צריך. מבקשים    :אלי מזוז

והוא  גם לבדוק את ההיתכנות גם לגני טרום וטרום חובה, כי יש לנו שכונות שיש גן חובה

פעיל והוא נפלא, וגנים נפלאים, בין אם הוא ממלכתי דתי, אבל אין טרום חובה, ולא פתחו 

 רישום. לא בדקו. 

 

 אלו שכונות?   :ארי-צבי גוב

 

לדוגמה נווה אילן, לב יבנה. יש גני חובה מעולים. אבל גני    :אלי מזוז

. לגן חובה דתי. ומגיע להם טרום חובה אין. הילדים האלה מגיעים  מגן טרום חובה  חילוני

גם גן טרום חובה דתי. לבדוק אם יש צורך בעניין הזה. אם נרשמים ונפתח גן טרום חובה 

 דתי, והוא מתמלא, אז הרווחנו. אז הם לא צריכים ללכת לחילוני ואז לעבור לדתי. 

 

אני מוכרח לומר לך שברחוב הדרור אין לנו כמעט גנים    :ארי-צבי גוב

 ום. כולם ממלכתיים דתיים. ממלכתיים הי

 

בסדר. אני לא מדבר על הדרור.  אני מדבר על הבעיה בנווה    :אלי מזוז

אילן ובלב יבנה. אז גם הפוך שם. הפוך גם שם צריך לבדוק. גם בירוקה לבדוק אם צריך את 

 הגנים האלה. הטרום חובה, 

 

 אפשר לעשות סקר, זו לא בעיה.    :מאיר בן הרוש

 

 בסדר. זה אגף החינוך יודע לעשות את זה. לפתוח רישום.    :אלי מזוז

 

 בזאת הסתיים הדיון. אני סוגר אותו.    :ארי-צבי גוב

 

 

___________________ 

 צבי גוב ארי

 ראש העיר

___________________ 

 דוד שטרית

 מנכ"ל העירייה 

 


