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 עיריית יבנה 

על סדר היום:  

ומקווה   כנסת  בית  "בניית  בנושא  דוידי,  רחמים  מר  המועצה  חברי  של  שאילתה   .1

בשכונת נאות רבין".   

שאילתה של חבר המועצה מר רחמים דוידי, בנושא "הצהרת הון – כנדרש בחוק".   .2

לגננת    גלים"  "בת  ילדים  גן  בנק  בחשבון  ולחתימות  לניהול  סמכויות  האצלת  אישור   .3

וסייעת עובדת עירייה.  

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רחמים דוידי, בנושא "פעילות תורנית בעיר".     .4

ניהול  "דמי  בנושא  ארנפרוינד-כהן,  רונית  גב'  המועצה  חברת  של  יום  לסדר  הצעה   .5

עתידיים לתושבים הוותיקים בפרויקטים של פינוי בינוי בעיר". 

הצעה לסדר יום של מ"מ וסגן ראש העיר ד"ר אהוד ויצמן, בנושא "חוק האופניים  –   .6

הסברה, הטמעה ואכיפה".   

לטיפול  תכנית  "הכנת  בנושא  גבאי ,  רועי  מר  המועצה  חבר  של  יום  לסדר  הצעה   .7

בכלבים וחתולים בעיר".  
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כנסת   בית  "בניית  בנושא  דוידי,  רחמים  מר  חברי  המועצה  של  שאילתה   . 1
ומקווה בשכונת נאות רבין".   

המניין  מן  העיר  מועצת  ישיבת  את  בזאת  פותח  אני  צבי גוב-ארי :    
מס'  72/14. בואו בבקשה נחדור לעולם של שנת  2017-2018. זה עולם מאוד מאוד מיוחד. 

יש שאילתה של חבר מועצת העיר  מר דוידי רחמים. ישאל את זה בקול רם בהקשר לבניית  

בתי כנסת. תקריא בבקשה את השאילתה.   

יבנה  תושבי  חלקם  רבים,  תושבים  גרים  רבין  נאות  בשכונת  רחמים דוד:    
חשובה   סבא  ישראל  מסורת  אשר  רבים  תושבים  לעירנו  הגיעו  בנוסף  כ-30%.  הוותיקה 

ויקרה לליבם. תושבי ם  אלו נוהגים להתפלל בבית  הכנסת. השכונה הירוקה מאוכלסת כמה  

שנים טובות וקיים בה מחסור בבתי תפילה. היום יש בשכונה בית כנסת אחד בנוי בלבד שב ו 

עקב   התפילה  לאולם  מחוץ  אף  בדוחק,  תפילה  מקיימים  שהם  התפילה  רבים.  מתפללים 

מחסור במקומות הישיבה. לאחר פניות רבות אלי מתושבי השכונה ובירור שערכתי מס תבר  

שישנו עוד בית כנסת שמזה זמן רב נמצא במבנה יביל ומתפלליו אינם מבינים מדוע עליהם 

להמתין שנים על מנת שיוקצה להם מבנה קבע.  

הכנסת   בבתי  מקום  חוסר  והשנייה  כנסת  בבתי  חוסר  האחת  בעיות.  שתי  עולות  מכאן 

הקיימים. מוזר בעיני שבשכונה שבה מעל עשר אלף תושבים רק בית  כנסת  אחד עומד על  

תילו. עניין נוסף הוא המקווה שאינו קיים בשכונת נאות רבין. בנות ישראל שמרו על טהרת  

המשפחה מזה דורי דורות גם בימי הגלות בה נרדפו היהודים הקפי דו לטבול במקווה טהרה.  

לא ברור מהם המניעים שלך למנוע או לדחות את הקמת מקווה טהרה. האם זאת על מנת  

צי בור דתי מהשכונה החילונית הזאת? האם קיים כל דבר שבקדושה הוא מוקצה  להרחיק 

בעיניך?  

נבנו, מתנ"ס, מרכזים הכל ברוך השם, שפתוחים בשבת. פארקים, ככרות, הכל   בתי ספר 

נבנו. לעומת זה, המקווה ובתי הכנסת הם מאוד, מקווה בנות ישראל בשבת צריכות ללכת  

כי  רבין?  בנאות  שלושה  לפחות  כנסת,  בתי  מתי   יבנו  שלי:  השאלה  ברגל.  הרבה  הרבה 

ביבנה הוותיקה כל כמה מטרים יש בית כנסת. שם יש בית כנסת אחד בלבד על תושבים 

לנשים,   להיות  צריך  המקווה  בשכונה?  מקווה  ייבנה  בכלל  אם  מתי  בזה.  צורך  ויש  רבים 

בפרט בערב שבת, שהן צריכות ללכת הרבה ברגל ושלא יסעו בשבת. עד מתי   הציבור הדתי  

כמו   דת  לשירותי  זכות  אין  בשכונה  הגרים  לתושבים  האם  יסבול?  רבין  בנאות  המסורתי 

שנותנים בשאר העיר? תשובה.  
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אני מוכרח לומר כך.  אני לא מתייחס להקדמה לשאלות, מפני   צבי גוב-ארי :    
שבהקדמה לשאלות ישנם דברים שאני לא מוכן לקבל אותם. אחד, שאין לי שום כוונה  לרוקן  

את השכונה מדתיים.   

זה באופן אוטומטי. זה פועל יוצא.   רחמים דוד:    
דקה. להשוות כיכר לבית כנסת וכו',   צבי גוב-ארי :    

לא כתבתי כיכר.    רחמים דוד:    
אם  כי  לנוף,  לא  זה  שכיכר  מבין  לא  אתה  וכו'.  כיכרות  כתוב  צבי גוב-ארי :    
שני  נבנו  האחרונות  בשנים  בהרחבה.  לך  עו נה  אני  משנה.  לא  אבל  ולתעבורה.  לבטיחות 

שנתיים   לפני  זה  שבזי.  רחוב  אשכול,  נאות  בשכונת  והשני  בגין  בשכונת  האחד  מקוואות. 

בסך הכל. הלאה.   

... זה ביבנה הוותיקה.    רחמים דוד:    
בחודש  לדבר.  לי  ונותן  עכשיו  שותק  אתה  סליחה,  צבי גוב-ארי :    
ספטמבר  2018, על פי תוכנית  העבודה שלנו, ייחנך בנאות בגין בית כנסת נוסף של, נאות  

רבין, של 250 מקומות. בבקשה?   

זה לא יספיק.    רחמים דוד:    
זה מה שיש. 250  מקומות.    צבי גוב-ארי :    

צריך לדאוג גם להם.    רחמים דוד:    
זו   נקודה.  שיהיה.  מה  זה  אומר  ואני  אומר,  שאתה  מה  זה  צבי גוב-ארי :    
התשובה שאני נותן לך. אתה יכול לא לקבל אותה, אבל זו התשובה. נקודה. הלאה, השאלה  

הבאה.  

רגע, אני תשובה  ל-ג'. עד מתי הציבור המסורתי בנאות רבין  עו"ד עדי ינקילביץ:   
יסבול?  

מה?    צבי גוב-ארי :    
זה שש שעות ...    רונית ארנפרוינד -כהן :  

צביקה, והתשובה שלך כשאתה מדבר  על בית כנסת,    אלי מזוז:    
סליחה רגע. שאילתות אני עונה בכתב, מקריא. זהו הנוהל, לא  צבי גוב-ארי :    

מנהל דיון.  

אין בעיה. אבל לא הבנתי מה -  אלי מזוז:    
לא, מותר -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אמרתי בספטמבר 2018,   צבי גוב-ארי :    
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אני  פעם  ע וד  אתה,  אולי  אותה.  אשאל  אני  הבהרה,  שאלת  אלי מזוז:    
כנסת   בית  כתוב  העניין.  את  שתבין  ששואל.  מי  אשאל  אני  תשובה,  אקבל  לא  אם  אשאל 

נוסף, עם  250  מקומות. שאלה פשוטה. האם מדובר על, היום יש שני בתי כנסת. יש את  

קבוע  מבנה  מתכוון  כותב  250  אתה  כשאתה  פה,  אם  השאלה  הארעי.  את  ויש  הגדול, 

לארעי, או שאתה מתכוון בית כנסת שלישי? זאת השאלה.   

ימשיך   הארעי  האם  נחליט  הזמן  כשיגיע  לארעי  קבוע  מבנה  צבי גוב-ארי :    
להתקיים לקבוצת מתפללים מסוג זה או אחר, או שיספיק ה-250 מקום. זה בית כנסת מאוד 

גדול.  

ואיפה זה הולך להיבנות?   אלי מזוז:    
באזור הארעי. 250 מקומות.    צבי גוב-ארי :    

אבל לא באותו מקום שהוא נמצא.   אלי מזוז:    
אבל שכונת נאות בגין זה לפני 15 שנה.    רחמים דוד:    

הלאה.    צבי גוב-ארי :    
רחוב שבזי זה בכלל לא שייך לשכונה הירוקה. מה התשובה   רחמים דוד:    

פה? שתי מקוואות, אחד בשכונת בגין,  

שבזי נמצא -    צבי גוב-ארי :    
שבזי זה לא שייך לזה.    רחמים דוד:    

לפני שנתיים.    צבי גוב-ארי :    
כן, אבל זה לא שייך לשכונה הירוקה.    רחמים דוד:    

מה זה משנה? אתה מדבר על מוסדות דתיים לא בונים, ואני  צבי גוב-ארי :    
אומר שבונים.  

לא, אנחנו מדברים על השכונה.    רחמים דוד:    
השאילתה היא על נאות רבין.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

מי שאל בכלל,    רחמים דוד:    
כנסת   בית  בונים  רבין  שבנאות  לך  עניתי  דוידי,  רחמים  אדון  צבי גוב-ארי :    

פלוס מקווה. נקודה.   

זה לא יספיק להם.    רחמים דוד:    
לא יספיק, זו התשובה.    צבי גוב-ארי :    

אבל מקווה כבר -  רחמים דוד:    
אבל שמבל, זו התשובה.   צבי גוב-ארי :    
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אבל יש כמה שנים שאנשים גרים שם,   רחמים דוד:    
נהדר, זו התשובה.    צבי גוב-ארי :    

ואין להם מקווה.   רחמים דוד:    
תודה רבה. זו התשובה.    צבי גוב-ארי :    
תודה רבה, תודה רבה.    רחמים דוד:    

מייצג את הנשים פתאום. הלאה. יש לך שאילתה נוספת.    צבי גוב-ארי :    
נשים   טבלו  ישראל  בת  הנשים.  את  לא  הדת,  את  מייצג  אני  רחמים דוד:    
בקרח, במקומות מסוימים. ופה מה אתה רוצה שיעשו? אישה שצריכה בשבת ללכת לחלל  

שבת?   

שאילתה של חבר המועצה מר רחמים דוידי, בנושא "הצהרת הון  –  כנדרש    . 2
בחוק" . 

כן, שאילתה שנייה .הצהרת הון כנדרש בחוק.    בתוקף היותך   רחמים דוד:    
נגיש  והנך  היית  ובנייה,  לתכנון  משנה  ועדת  יו"ר  השנים  ובאותם  עיר  ראש  מזה  19  שנה 

כי   ראוי  הארץ.  בכל  רב  הון  בעלי  יזמים  עם  ונותן  ונושא  במיוחד  גדולות  נדל"ן  לעסקאות 

תושבי העיר ייחשפו לרכושך שנרכש בשנים אלה, ככל שנרכש, בעיר ובארץ.  

בימים שחדשות לבקרים נחשפים מעשי שחיתויות על ידי ראשי רשויות, עולים אחד אחרי  

השני וביבנה לא נגעו מעולם בכספי ... השתמש בידע מוקדם על מנת לעשות עסקאות ...  

משרד   לפי  ...  יודע,  שאני  כמו  הזה,  אחרי  עוקב  אני  אחרות.  ערים  ראשי  על  מדבר  אני 

הפנים,  

... כי זו סיבה, בסופו  לא, לא, תקריא את הכל. אני   לא רוצה  צבי גוב-ארי :    
של דבר, לטפל בך גם משפטית. תמשיך לקרוא.   

משפטית? אני כותב לך.    רחמים דוד:    
תמשיך לקרוא, חביבי. ...   צבי גוב-ארי :    

זה   בחוק  כן.  אני.  אלוף המשפטים  ברוך השם,  ... משפטית.  רחמים דוד:    
ילד קטין או כל קרוב שפרנסתו על ראש הרשות. "רשות מקומית"  –   זוג,  בן  "בן משפחה" 

עירייה או מועצה מקומית. "ראש רשות"  ראש רשות מקומית.   

תוך שישים ימים מיום היבחרו לראש רשות, יגיש ראש הרשות לשופט על גבי טופס שקבע  

השופט הצהרה שבה הפרטים הבאים: ההון, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחובות שיש  

לראש הרשות ולבני  משפחתו; בהצהרה יצוין ערך הנכסים בעת רכישתם; 
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ככה   נוסף.  מקור  מכל  הכנסה  וסכומי  משפחתו  ובני  הרשות  ראש  של  ההכנסה  מקור   (2

ויגיש הצהרה כאמור בסעיף (א) קטן כל אימת שחל לדעתו שינוי   כתוב. ראש רשות יחזור 

משמעותי בתוכן הצהרתו וכן תוך שישים ימים לאחר סיום כהונתו כראש  עיר.  אותו דבר זה  

הפנים  משרד  שהפיץ  מנכ"ל  חוזר  לפי  יודע,  שאני  ככל  ערים.  ראשי  סגני  על  גם  הולך 

יספוג סנקציות   הון  יגיש הצהרת  או סגן ראש רשות שלא  לרשויות המקומיות, ראש רשות 

החופשה  ימי  מפדיון  י נוכה  חלק  בנוסף,  היסוד.  של  20%  משכר  ניכוי  הכוללות  כלכליות 

לנבחר רשות מקומית שסיים תפקידו בהמצאות הצהרת הון.   

הנראה,  ככל  נעשתה,  שלך  האחרונה  ההון  הצהרת  כי  למד  אני  מהפרסומים  מבין  אני 

ב-2014. האם נרכשו על ידך דירות נוספות או נעשו על ידך מאז  2014  עסקאות נדל"ן או  

השקעות כלכליות אחרות ביבנה או בארץ?  2) כמה דירות נרכשו על ידך  בשמך או בשם בני  

משפחתך, מאז היותך ראש העיר ועד היום ביבנה ובארץ בכלל ? זהו.   

חברים. תקשיבו מפני שדקה, ינקילביץ. השאלה היא שאילתה   צבי גוב-ארי :    
השאלה   על  לענות  רוצה  אני  פה.  היושב  האיש  של  יצירתו  פרי  ואיננה  מובלת,  מכוונת, 

תשובה. אילו הייתי מניח -  

אני לא שומעת,    רונית ארנפ רוינד -כהן :  
אני מקריא.    צבי גוב-ארי :    

מהתחלה, מהתחלה. השאלה היא מה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  
נבעה ממך,   אלי  מניח שפנייתך  הייתי  אילו  תקשיבי בהמשך.  צבי גוב-ארי :    
לגורם   אם  כי  עניינך  אינן  והכנסות  נכסים  על  שדיווח  משיב  הייתי  לדעת,  שלך  ומהצורך 

הרלוונטי דרך הצהרת ההון. אולם ביודעי פחות או יותר מי הגורם העו מד מאחורי שאלתך,  

והשואף לייצר שוויון ביני לבינו על ידי פגיעה ביושרי, בחרתי להכריז קבל עם ועדה כי אנ י 

שוכן במבצר של יושר, ניקיון כפיים ומסירות לעיר. ומאוד רחוק ממצבם של שולחך.  

שכר  מתלושי  ונבע  מוגדר  בנק  לחשבון  הופנו  כל  הכנסותי  מעל  50  שנה  פירוט:  להלן 

מבוקרים. וכל ההוצאות הוצאו מאותו חשבון. אין הכנסות משום גורם אחר. אין חשבון בשום  

נושא   לכל  ומה שיצא משם  נכנס בחשבון,  לי דרך תלושי משכורת  מקום אחר. מה שמגיע 

שאני רוצה בו.  חשבונותי ב-20  השנים האחרונות פלוס קופות  הגמל אפשרו לי לרכוש שתי 

בשנים   גם  לנהל  ואמשיך  מנהל,  חי,  אני  בה  בעיר  לגור  ילדי  ימשיכו  למען  ביבנה,  דירות 

הבאות. יכולתי לבחור דירות באשדוד או ברחובות. אין לי שום כוונה לגור שם ולא במנהטן. 

בחרתי לרכוש דירות כאן, למען המשך הדור. הלאה.  

יחד עם  עיר. עשה עמו  דוידי רחמים, בידך המידע הקשור לשנות שירותי כראש  ובכן, מר 
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שולחך כל שתחפץ. אך עם משנה זהירות באשר לפגיעה בשמי ובשם משפחתי.  

לא פגעתי בך -    רחמים דוד:    
דקה, סליחה. אתה תצטרך להתגונן, לא פה. תצטרך להתגונן.   צבי גוב-ארי :    

כי אתה מדבר על שחיתות, פה שם,   

מי כתב שחיתות? ראשי ערים אחרים. עליך כתבתי?    רחמים דוד:    
בוצעה   שנים.  לשש  אחת  מתבצעת  ההון  הצהרת  אגב.  דרך  צבי גוב-ארי :    
היית י  הנכסים שלי,  כל  סך  שינוי מהותי מבחינת  היה  אילו  ב-2020.  בשנת  2014  ותבוצע 

מדווח על זה קודם. אבל הווה ידוע לך ששינוי בין נכס בנקאי לנכס נדל"ן, כאשר זה באותו  

תחום שהצהרת עליו, לא מחייב ריצת עדכון. זה המצב. קיבלת תשובה.  

עכשיו, באשר להמשך, אדון רחמים דוידי, פתחת חזית שאני מתכוון לטפל בה.  

טפל בי.   רחמים דוד:    
יש גבול להיכן אתה רשאי לתקוף ולהיכן אתה רשאי להוביל.   צבי גוב-ארי :    

... דברים שלא נכונים וזהו.   רחמים דוד:    
ירדתם מתחת לכל ביקורת. סליחה.    צבי גוב-ארי :    

איתך.   ידברו  שלא  מאנשים  מבקש  ואתה  חזית  פותח  אתה  רחמים דוד:    
זהו.   

שב בשקט.    צבי גוב-ארי :    
היא  השאלה  בשקט?  אשב  שאני  למה  בשקט.  אשב  לא  אני  רחמים דוד:    

שאלה. לא ... שום דבר.   

קיבלת את התשובה. עד כאן.   צבי גוב-ארי :    
אתה תפנה למי שאתה רוצה.   רחמים דוד:    

עד כאן, בזה נגמר.    צבי גוב-ארי :    
ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. יש גם לנו את כל הכלים. יש  רחמים דוד:    

היום הרבה דברים לפנות אלינו. זהו זה. יש גם לה"ב 433.   

אתה מוכן להפסיק לפטפט? אני עברתי -    צבי גוב-ארי :    
לא מפטפט. אני יכול לעשות מה שאני רוצה.    רחמים דוד:    

אם תמשיך לדבר אוציא אותך החוצה.    צבי גוב-ארי :    
אתה תוכל להוציא אותי החוצה.   רחמים דוד:    

"בת   ילדים  גן  בנק  בחשבון  ולחתימות  לניהול  סמכויות  האצלת  אישור   . 3
גלים" לגננת  וסייעת עובדת עירייה . 



 עיריית יבנה
 1710.19.מתאריך  14/72תמליל מועצה מן המניין מספר 

 
 

 10 

 
 עיריית יבנה 

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימה בחשבון של גן ילדים  צבי גוב-ארי :    
ע"ש בת גלים לגננת וסייעת עובדת עירייה. אנחנו פותחים חשבון לכל אחד מהגנים הללו.  

זה גן חדש, אני מבקש לאשר פתיחת החשבון. מי בעד? הלאה.   

 : 1/72/14החלטה מס'  
גן   בנק  בחשבון  ולחתימות  לניה ול  סמכויות  האצלת  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

ילדים "בת גלים" לגננת וסייעת עובדת עירייה.   

*** עדי ינקילביץ ורונית ארנפרוינד -כהן יצאו מאולם הדיונים ***  

"פעילות   בנושא  דוידי,  רחמים  מר  המועצה  חבר  של  יום  לסדר  הצעה   . 4
תורנית בעיר".   

יש לך הצעה לסדר היום בנושא פעילות תורנית בעיר. תקריא.     צבי גוב-ארי :    
הצעה לסדר היום בנושא פעילות תורנית בעיר. יש ברוך השם  רחמים דוד:    
רו צה  אני  אחר.  מישהו  עם  להתנגח  הולך  לא  ואני  פעילות.  שאין  אומר  לא  אני  פעילות. 

הציבור  כלל  תורנית המלכדת את  פעילות  ישנה  שתהיה תוספת בפעילות.  בכל ערי הארץ 

לא   כרגע לא היתה  ביבנה  ושירה.  פיוט  כולו, ערבי  לציבור הדתי  כגון   הופעות  בעיר,  הדתי 

חגיגות ה-70   ולא שירה. עלו שבתות שנקראת שבת שירה. בפרט לקראת  הרבה פעילות 

מרוב  נהנה  אשר  החילוני  לציבור  רק  ולא  והמסורתי  הדתי  לציבור  מענה  גם  שיהיה  ראוי 

להיות  יכול  לא  בהם.  הושקעו  ומגוונות שמיליוני שקלים  שונות  פעילויות  ומשלל  התקציבים 

שעיריית יבנה תזלזל ותתעלם מציבור דתי ומסורתי גדול בעיר ותיתן לו להסתפק בתפילות  

בבתי כנסת וגם בפעילויות אחרות.  

ב-28  ליוני  2017  שלחת אלי מכתב העתק בו אתה מציין שיקוימו ערב תזמורת אנדלוסית,  

ערב חסידות באמפי ועוד אירועים אשר עבר זמנם.  

אני מציע כי מועצת העיר תקבל החלטה לאשר ערב  מופע של התזמורת האנדלוסית בבית  

ערב   יפה.  משהו  התרבות,  בהיכל  זה  את  לעשות  אפשר  לחילופין  או  המלך  דוד  הכנסת 

להיכל   זה  את  להכניס  דבר,  אותו  או  תימני  כנסת  בבית  או  תימנים  ומשוררים  זמרים 

התרבות. ערב פיוט, בכל הארץ יש עם הזמר משה חבושה, יש עוד הרבה זמרים, ולקיים  

ערב חסידי   באמפי, שאף פעם לא זכו החבר'ה שלנו הדתיים והזה שיהיה איזה ערב יפה.  
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ולקיים פעילות לבני נוער בחנוכה בהיכל התרבות. אני מבקש להעלות את זה להצעה לסדר  

היום. תגיד תשובה.   

זו הצעה?    צבי גוב-ארי :    
כן.   רחמים  דוד:    

אני  להצבעה,  אותה  ומעלה  בהצעה,  דן  שאני  לפני  אוקיי.  צבי גוב-ארי :    
מבקש ממך פאלי, לתת את התשובה בבקשה, כי אנחנו מטפלים בעניין הזה וההצעה -   

לא, האנדלוסית לא היתה -    רחמים דוד:    
אחרת לגמרי. מלבד העובדה שאתה מנסה לפצל את הציבור  צבי גוב-ארי :    
שתקריאו   מבקש  אני  הכבוד.  כל  עם  הכבוד.  כל  עם  וכו'.  למרוקאים  תימנים  הדתי   בין 

בבקשה, תקרא בקול רם, פאלי, לפרוטוקול,   

לכבוד מר צבי גוב ארי, ראש העיר, וחברי מועצת העיר. הנדון:   פאלי כהן:    
מיום       למכתבך  בהמשך  בעיר.  תורנית  תרבות  פעילות  בנושא  היום  לסדר  להצעה  תגובה 

ה-28.6.2017  אציין כי נעשו הפעולות הבאות: ככלל, המדיניות הנהוגה על ידינו מזה שנים 

מקפידים  אנו  בעיר.  הציבור  לכלל  הינה  התורנית  התרבות  תקציב  באמצעות  שהפעילות 

לקיים פעילות מאוזנת וכוללת לכלל האוכלוסיה לטובת לכידות התושבים. אין אנו פועלים על 

פי ארצות מוצא.  

להלן התוכנית שבוצעה עד כה. זה לגבי מה שרחמים כתב לצביקה. צביקה, מה  שהנחה וזה  

הקטע הראשון. ערבי פיוט ושירה, נקבע תאריך ה-26.12. ערב בקשות ופיוט של התזמורת  

לכל   מתאים  הערב  נוספים.  ופייטנים  זריהן  אמיר  אלמליח,  ליאור  של  בניצוחו  האנדלוסית 

העדות. הכוונה ירושלמית.   

קיום  ערב שמחת בית השואבה. באירוע יישובי התקיים בנאות שז"ר בסיוע גדול של מחלקת  

תרבות תורנית וכן גם בישיבת כתר תורה. שמחת תורה, ערב ברחבת העירייה וגם בבית 

הכנסת 'יד רמה', של דויד אבוחצירא, הרב הראשית.   

מתקיימים  בכל  העיר  אלול.  בחודש  מרכזיים  תורה  שיעורי  תורה.  לשיעורי  גם  בקשה  ב) 

איפה   מרכזי  שיעור  התקיים  בנוסף  ירבו.  כן  השם,  ברוך  כל  השנה,  במשך  תורה  שיעורי 

משה   הרב  בהשתתפות  הירוקה,  בשכונה  הידידות',  'היכל  הכנסת  בבית  דרישה,  שהיתה 

קצין.  

לגבי הילולת רחל אמנו, ישנן הסעות מטעם מחלקת תרבות תורנית באותו יום. אין דרי שה 

לקיום הילו לה יישובית.  

כנסת,   בתי  כ-10  קהילות,  יצאו  הקיים  להסדר  בהמשך  הקדושים.  למקומות  נסיעה  ג) 

למקומות הקדושים, ללא הבדל פוליטי. תסתכל על המגוון. כגון בתי הכנסת 'היכל הידידות',  
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'יחזקאל   רמה',  'יד  שלום',  'אוהב  אל',  'בית  'עזרא  הסופר',  תורה',  'כתר  ורחמים',  'שמחה 

שביקשו   הבנות.  אתיופיה,  יוצאי  ומדרשיית  עקיבא  בני  ציבור  ברסלב,  של  הנביא',  כולל 

וקיבלו.  

לגבי  זה  נטויה.  היד  ועוד  הדתי  הציבור  לכלל  בריכה  ימי  הצגות,  התקיימו  ילדים.  פעילות 

המכתב ששלח רחמים לצביקה, וצביקה מה שהנ חה, וזה מה שברוך השם מסתדר.   

כמו כן, ובנוסף לבקשתך במכתב הנ"ל, ברצוני לציין כי קיימנו ערבי התעוררות לכלל הציבור, 

חיים   הפייטן  בליווי  בן משה,  גדעון  והרב  דוידי  יעקב  ברשות הרב  לסיום התני א,  ערב  כגון 

הייתי   לא  התקרבתי,  לא  נוכח.  היה  לא  האירוע  את  שמימן  למרות  הנאמן,  עבדכם  ג'רבי, 

במקום.  

ישנו מכון לחזנות וטעמי המקרא, כבר פועל כמה שנים. היה גם  ליוצא אתיופיה בהתחלה.  

לאחר מכן הם פרשו לבד. היה לנו חוג ליוצאי אתיופיה, חוג רגיל. למרות הכל, שאני עומד  

מאחורי הפרויקט הזה, לעולם לא הייתי נוכח במקום. 

מה   מגיעים,  הנשים.  ציבור  לכלל  בוכריס,  הכנסת  בבית  שבוע  כל  יש  לנשים.  הרצאות 

מאחורי  עומדים  שאנחנו  למרות  שיעור.  כל  כ-100  נשים  כמעט  לי,  שסי פרו  מה  שהבנתי, 

הפרויקט הזה, לעולם לא הייתי נוכח שם.  

מסיבות ראש חודש. במהלך כל השנה, למאות ילדים בכל מסיבה. למרות שאנחנו עומדים 

ראש  כל  הציבור,  כל  את  מזמין  אני  למטה.  שם  הייתי  לא  לעולם  הזה,  הפרויקט  מאחורי 

חודש, כולל יום ראשון להפתיע ולראות מאות ילדים נהנים מהמסיבות האלה.   

ארגון יום עצמאות, לכלל הציבור הדתי. כולל הצגה לילדים והרצאה. עומד מאחורי זה, שוב  

פעם, פאלי כהן שמממן ברוך השם מהתקציב של תרבות תורנית הכל. יעיד חברי הטוב אלי 

מזוז, שהוא המחליט,  

אז אני אקטע ואני אקטע אותך שנייה ברשותך. ואני אגיד, כי  אלי מזוז:    
כוח  יישר  כל  קודם  אני  אז  שמי,  את  והזכרת  אותו  העלית  הזה,  הנושא  על  דיברת  אתה 

ותודה. באמת, כשאני פונה, או פונים דרכי, תמיד יש מענה. ויש פעילות יפה.  

אני, עוד הפעם,  זה מימון דרך תרבות תורנית, יעידו כולם.   פאלי כ הן:    
להגיע    ... אז מה?  כהן. מה,  פאלי  כותב הכל  ... אתה  פאלי,  רחמים דוד:    

לשם? אתה רושם תרבות תורנית פאלי כהן.   

אז מה, יש פרסום. הפרסום לא יצא כתוב ... העירייה.   פאלי כ הן:    
חס וחלילה.   רחמים דוד:    

לא משנה. בסדר, לא משנה. תן לי לגמור. כן, כן, תן לי לגמור.   פאלי כ הן:    
גם ביום העצמאות, אמרתי לך, אני מממן, אני עומד מאחורי הכל, אני מעולם לא מגיע לשם.  
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אני לא מגיע לשם.   וגם  כתוב  גם לא  בל"ג בעומר, השם שלי  השתתפות בתהלוכות חב"ד 

ומותנית בהשתתפות   לאירועים תורניים מאושרת  אוטובוסים  אבל אנחנו מממנים.  העמדת 

זה   בעומר.  בל"ג  ההילולה  ביום  לרשב"י  שיצאו  האוטובוסים  כולל  הציבור,  של  50%  לכלל 

זה   האלה.  לדברים  רק  הולך  כמעט  50,000  שקל  כמעט  20%  מהתקציב.  לבד  להערכתי 

מתחלק על כולם.   

בליוו י  ספיר  ליאור  והרב  אבוחצירא  דוד  הרב  בהשתתפות  שז"ר  בנאות  מדורה  הדלקת 

ורק  אך  יוצא  זה  א',  כיתות  ילדי  לכל  סידורים  חלוקת  תורנית.  תרבות  של  מימון  תקליטן, 

ילדי   לכל  זה  את  מחלקים  אנחנו  יודע.  לא  לדעתי   אפילו  העיר  ראש  העיר.  ראש  בברכת 

ראש   בשם  זה  את  כותב  ואני  תורנית,  מתרבות  יוצאת  המדבקה  הסידורים.  את  א'  כיתות 

העיר, כי ככה אני חושב שצריך להיות.   

 קרקס טנזני, מתנפחים, הפנינג, הצגות  במשך  כל השנה לכלל הציבור. כולם מרגישים את  

זה, ברוך השם. דברים שלא היו בשנים האחרונות. השתתפות בשבתות גיבוש למדרשיית 

בנות יוצאות הקהילה האתיופית, והשתתפות בשיעורי תורה לבנות המדרשייה. גם פעמיים 

וגם   לטייל  לצאת  שהם  רצו  האוטובוס  את  וגם  הסופר,  עזרא  של  האולם  את  להם  מימנו 

שיעורי תורה שמקבלים תקציב של מאות שקלים כל חודש, עבור שיעורי התורה. זה לגבי 

יוצאי הקהילה האתיופית.  

כתוב   שהיה  למה  חוזר  שאני  למרות  היה,  אתיופיה  יוצאי  לקהילת  בפעילות  השתתפות 

לקהילת   בפעילות  השתתפות  אז  קיבלנו'.  לא  'בפורים  ששם  ציין,  ששחר  הכספים  בוועדת 

ליוצא י  ורק  אך  היה  זה  המגילה,  קריאת  לאחר  בפורים,  הדרור  ברחוב  אתיופיה  יוצאת 

אתיופיה. אף בית כנסת, אף קהילה לא קיבלה. רק יוצאי אתיופיה.  

השתתפות בחידונים, בבית המדרש ראש יוסף כגון הלכות ברכות ועוד, זה באזור של רחוב  

האלון שם. הפקת חומר הלכתי בימי בין   המצרים, ארבעת המינים, ספירת העומר ועוד. זה  

השם   ברוך  היתה  אליהם.  עד  מגיע  כנסת  ה-70  בתי  כל  ביבנה.  הכנסת  בתי  לכל  מחולק 

בשנים האחרונות פעילות ענפה לבחורי הישיבות לבין הזמנים. אתמול בערב,  

מה זה בין הזמנים? בין הזמנים.    צבי גוב-ארי :    

ערב "ו ע תה כ תבו לכם", זה חיבור הלכתי של הבחורים. זה רק   פאלי כ הן:    
היה אתמול בלילה. היו שם כ-100  בחורים ברוך השם. עם תזמורת, עם הכל. קורס הכשרה  

דוידי,  רחמים  עם  שמונה  אברכים.  עשרה  יצאו  פועה,  במכון  המשפחה  לטהרת  לאברכים 

דוד   של  הרב  מהכולל  שניים  שאער.  יוסי  הרב  של  מהכולל  אברכים  עשרה  מתוך  שמונה 
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אבוחצירא. מהכולל של פאלי לא יצא כלום, כי אין לו כולל. 

מטעם   הכל  בעיתונות.  ופרסום  מוסיקה  שירותי  הגברה,  מימון,  גמליאל,  רבן  הילולת  יום 

במקום.   נמצא  היה  לא  כהן  פאלי  אחרונות,  שנים  בחמש  לבדוק  אפשר  תורנית.  תרבות 

השתתפות בעלות הפרסים  וכיבוד למוקדי פעילות  שונים בעיר, שלא מתוקצבים בעמותות.  

יש הרי הרבה מוקדים של פעילים, ברוך השם, של מאות ילדים שאין להם עמותות. אנחנו  

עוזרים להם להתקיים על ידי פרסים, על ידי ממתקים, דברים כאלה, הכל מאיתנו.   

להיות  חייב  חודש  ראש  במסיבות  למשל  כמו  המחייבים,  האירועים  לכל  אבטחה  תשלום 

מאבטח. בהפנינג חייבים להיות כמה מאבטחים. בשמחת תורה, בכל הדברים האלה,  הכל  

מאותו תקציב של תרבות תורנית.   

שיביא ו  להצעות  מקום  אין  לדעתי  העיר,  תושבי  לכלל  והמגוונת  הברוכה  הפעילות  לאור 

לכלל הציבור.  וזרמים שונים. אלא להמשיך באחדות במתן מענה  לפילוג התושבים לעדות 

שקלים.  למיליון  תורנית  תרבות  את  להגדיל  צריך  כספים,  לוועדת  שאמרו  מה  כל  ולמרות 

תודה רבה לכם.   

טוב, אני מבקש לומר כך. ראשית אני חושב שראוי,   צבי גוב-ארי :    

ביותר  חשוב  אחד  דבר  מחילה.  העיר,  ראש  אדוני  וסליחה,  פאלי כ הן:    
כל המפנה הרציני שקיבל  כל התנו פה שקיבל,  תורנית,  הנושא של התרבות  שכחתי. שכל 

עמרני,  יניב  רבי  זה  ומיוחד,  יקר  ויחיד,  אחד  יהודי  של  בזכותו  האחרונות,  שלוש  בשנתיים 

שלו  הבן  עם  יוצא  בלילות.  בהתנדבות  הכל  את  שעושה  העיר,  מועצת  חבר  בריא,  שיהיה 

להדביק את המודעות. נמצא עם הילדים שלו בכניסות לאירועים, בהתנדבות. הכל  הכל, כל  

מה שנעשה, אמנם אנחנו חותמים ומאשרים, אבל הכל בזכות היהודי היקר הזה שיושב פה  

האמת   זו   ... צריכים  שכולם  השם  וברוך  כלום  עליו  רשום  ולא  ובענווה  בצניעות  והכל 

לאמיתה.   

בתחום  הנעשה  על  הערכה  להביע  בשמכם,  רוצה,  אני  צבי גוב-ארי :    
התרבות התורנית. אני חושב שהתוכנית מאוזנת. המעשה מעשה יפה. אין כאן שום חריגה 

ימינה ושמאלה. מאוד מאוד שקול. ההצעה שהועלתה על ידי מר רחמים דוידי, מבחינתי אי ן 

לה מקום וצריך להוריד אותה. אלא אם מישהו תומך בה, יצביע בעד. אז מי בעד ההצעה של  

רחמים דוידי ושחר?  
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אנחנו רוצים תוספת, זה מה שביקשנו.    רחמים דוד:    

מי נגד? אוקיי. הוסר מסדר היום.   צבי גוב-ארי :    

 הצבעה: 
בעד:  3  (ה"ה:  רחמים דויד, שחר סימנה ,   אלי מזוז )  

לינה שרון,   ויצמן, פאלי כהן,  ר ועי גבאי,  גוב ארי, אהוד  נגד:   8  (ה"ה:  צבי 
יניב עמרני,  עו"ד  מאיר דהן , חובב אשרף )  

 : 2/72/14החלטה מס'  
מר   המועצה  חבר  של  יום  ההצעה  לסדר  את  קולות  לדחות  הוחלט  ברוב 

רחמים דוידי בנושא "פעילות תורנית בעיר".   

מה קורה עם רונית? היא הלכה?    צבי גוב-ארי :    

יכול להיות שהלכה להתראיין  לטלוויזי ה.   רחמים דוד:    

אם כן, אני סוגר את הישיבה.   צבי גוב-ארי :    

תעבור להצעה הבאה.   :???

אני מסיים בזאת את הישיבה. תודה לכם. בפעם הבאה.  צבי גוב-ארי :    

 ___________________ 
צבי גוב ארי 
ראש העיר  

 ___________________ 
דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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