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  על סדר היו�:

  * סיור ברחבי העיר

0.  1,391,621בניית בי"ס יסודי בשכ' ג� ראוב�, בס/ של  – 212אישור הגדלת תב"ר מס'  .1

משרד 0,  4,003,154 –מימו�: קרנות העירייה 0.  16,991,621ס/ התב"ר לאחר הגדלה 

 0.  12,988,467 –החינו/ 

בס/ של  209מגשר  –הקמת בי"ס יסודי בשכ' הירוקה  – 213אישור הגדלת תב"ר מס'  .2

 במימו� משרד החינו/.0,  7,967,808ס/ התב"ר לאחר הגדלה 0.  3,836,352

ביטול תקציב קוד� ואישור תקציב חדש  –הקמת קונסרבטוריו�  – 278עדכו� תב"רמס'  .3

 מענק מפעל הפיס.0  4,391,182 בס/

במימו� משרד 0  792,492בניית ג� ילדי� ברח' ז'בוטינסקי, בס/  – 286אישור תב"ר מס'  .4

 החינו/. 

מימו�: משרד 0.  2,600,000) בס/ 404כיתות גנ"י (מגרש  2הקמת  – 298עדכו� תב"ר  .5

 0.  1,141,592 –, קר� לעבודות פיתוח 1,458,408 –החינו/ 

משרד החינו/ 0.  4,600,000), בס/ 208כיתות גנ"י (מגרש  4הקמת  – 300 עדכו� תב"ר .6

 0. 1,430,031 –קר� לעבודות פיתוח 0,  3,169,969

הנגשת סדנת המספרה במפת� יבנה באמצעות מבנה יביל, בס/  – 307אישור תב"ר מס'  .7

 – משרד הרווחה ושרותי� חברתיי�0,  13,792 –מימו�: קרנות העירייה 0.  151,700

137,908 .0 

במימו� 0,  372,552שיפו* והשמשת מקלטי� ציבוריי�, בס/ של  – 308אישור תב"ר מס'  .8

 מפעל הפיס. 

מימו�: 0.  71,429, בס/ 2014סימו� כבישי� והתקני בטיחות  – 309אישור תב"ר מס'  .9

 0. 21,429 –קר� הפיתוח של העירייה 0,  50,000 –משרד התחבורה 

מימו�: משרד 0.   165,000רכישת ציוד ביטחו� ושע"ח בס/  – 310אישור תב"ר מס'  .10

 0. 66,220 –קר� לעבודות פיתוח 0,  99,330 –החינו/ 

מימו� מפעל 0,  540,000בס/  ציוד לחדרי מדעי� בבתי ספר – 311אישור תב"ר מס'  .11

 הפיס. 



  עיריית יבנה
  14/15מועצה מן המניין מספר  תמליל

  
  

  4

  
  עיריית יבנה

  מימו� מפעל הפיס.0,  600,000שיפוצי� במוסדות חינו/ בס/  – 312אישור תב"ר מס'  .12

= �מימו�: מפעל הפיס 0.  146,035קירוי מגרש כדורסל, בס/  – 313אישור תב"ר מס'  .13

 0. 29,208 –קר� לעבודות פיתוח 0,  116,827

 –מימו�: משרד הפני� 0.  155,000רכש ציוד לשע"ח, בס/  – 3145אישור תב"ר מס'  .14

 0. 27,000 –כספי העירייה 0,  128,000

ת 'הבית היהודי' במועצה הדתית, במקו� מר דב מינוי מר דורו� מלכה לנציג סיע .15

 ווסקוויניק. 
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. לפני שנתחיל 15/14מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר מס'       :ארי$צבי גוב

אני רוצה רק לעדכ� שלפני כמה דקות קיבלתי הוראה מפיקוד העור, שאנחנו  ,בסדר היו�

נתכנס אחר מחר אנחנו .. וכל אחד .ל מערכת החירו� שלנו מתפנה חוזרי� למצב רגיל. כ

נחליט על שבוע הבא. החלטנו על שבועיי�  דיו� מטה, הצהריי�, בסביבות שש, נתכנס לפורו�

  השבתה. אי� השבתה ... שאנשי� יוכלו לצאת. בכל זאת, הקי* נגמר עוד מעט. 

 

0.  1,391,621בניית בי"ס יסודי בשכ' ג� ראוב�, בס/ של  – 212אישור הגדלת תב"ר מס'   .1

משרד 0,  4,003,154 –מימו�: קרנות העירייה 0.  16,991,621ס/ התב"ר לאחר הגדלה 

 0.  12,988,467 –החינו/ 

  

אני מבקש לעבור על רשימת התב"רי�, בבקשה. להתחיל בתב"ר        ארי:$צבי גוב

הו תב"ר שמדבר על . ז212מס' אחת. חבריא, הזמ� קצר, יש עוד תוכניות היו�. הגדלת תב"ר מס' 

נשל�. שילמנו ואת ביה"ס עוד מעט. כמוב� כל מה שהתחייב לקבלני�  מי�. אנחנו מסיי"ס ... בי

אבל הגדלת תב"ר עדיי� לא עונה על העלות המלאה, מפני שהעלות היא יותר גבוהה מזאת מפאת 

שקל  4,200צורת בית הספר והמבנה המיוחד. מה עוד שהקצאת הכספי� לצור/ בינוי עומדת על 

עד היו�. בכל אחד מהמבני�. אני מבקש לאשר את זה.  6�אות המכרזי� לא פחות מלמ"ר, ותוצ

  מי בעד? 

  

  מיליו� כמעט?  1.5מה פתאו� משרד החינו/ הוסי, לנו    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

הוסי, מפני שאנחנו מדברי� על שיפועי� ועל ביסוסי� וכו', אז       :ארי$צבי גוב

  . 4,200שקל למ"ר לעומת  6,300�לעוד טיפה. אבל זה עדיי� לא מגיע 

  

  מיליו�.  1.5אבל יפה שהוסיפו עוד    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  ושליש. הלאה.       :ארי$צבי גוב

  

  

  :14/15/1החלטה מס' 

בניית בי"ס יסודי בשכ' ג� ראוב�, בס' של  – 212הגדלת תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

*,  4,003,154 –מימו�: קרנות העירייה *.  16,991,621ס' התב"ר לאחר הגדלה *.  1,391,621

  *. 12,988,467 –משרד החינו' 

  

בס/ של  209מגשר  –הקמת בי"ס יסודי בשכ' הירוקה  – 213אישור הגדלת תב"ר מס'   .2

 במימו� משרד החינו/.0,  7,967,808ס/ התב"ר לאחר הגדלה 0.  3,836,352
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השלישי. אנחנו יוצאי� עכשיו  השכונה הירוקה. זה בית הספר      :ארי$צבי גוב

שבעצ� בתחילת הדר/ הוקצב שליש בלבד, כלומר  213למכרז. מה שאנחנו רואי� בתב"ר מס' 

כיתות יחד, כי אי אפשר  18�שש כיתות. יותר מאוחר הוסיפו עוד שש כיתות. אנחנו יוצאי� ל

מופעל בשנת  לבנות בתי ספר בשלבי�. בית הספר הזה זה בית הספר האקולוגי, יצטר/ להיות

  צרי/ לעבוד. א� לא יעבוד, יחסרו לנו מקומות בבתי ספר.  2015תשע"ו. כלומר בספטמבר 

  

  נספיק עד אז?     :עו"ד עדי ינקילבי-

  

 10.5כפי שאנחנו מספיקי� היו�. בית הספר לאומנויות לקח נגיד       :ארי$צבי גוב

  חודשי�. 

  

וכר נכו�, זה מבנה הרבה יותר כ�, אבל האקולוגי, א� אני ז    :עו"ד עדי ינקילבי-

  מרשי�, גדול. 

  

  הרבה יותר פשוט מאשר שלושת המגדלי� האלו. מי בעד?       :ארי$צבי גוב

  

  :14/15/2החלטה מס'  

מגשר  –הקמת בי"ס יסודי בשכ' הירוקה  – 213הגדלת תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  במימו� משרד החינו'.*,  7,967,808ס' התב"ר לאחר הגדלה *.  3,836,352בס' של  209

  

ביטול תקציב קוד� ואישור תקציב חדש  –הקמת קונסרבטוריו�  – 278מס'  עדכו� תב"ר  .3

 מענק מפעל הפיס.0  4,391,182בס/ 

  

אני הקפאתי בשנה שעברה את הקמת הקונסרבטוריו� בגי� חוסר       :ארי$צבי גוב

עכשיו. זה שליש מהתקציב הנדרש. כס, או חוסר תקציב לתחילת הבינוי. אני מבקש לאשר אותו 

הוא יעלה סדר גודל, נאמר כ/, בדיוני� שהיו לפני כשלושה ימי�, ארבעה ימי�, המתכנ� הציג 

. נצטר/ לחתו/ חלק 10.5מיליו� עד  10�אני מוריד את זה ל0. מיליו�  14עלות אפשרית של 

נ� אולמות מספיק איש. ע� כל הכבוד, יש 200מהדברי�. לא צרי/, לדוגמה, אול� שיאכלס 

בעיר. א� אתה רוצה לעשות מופע, תל/ למקו� אחר. אבל א� אתה רוצה מופע כיתתי ע� 

תועלת, ולא ארצה �מקומות. זה עניי� של שיקול מבחינת עלות 150, 100ההורי�, מספיק 

שהאול� הזה יעמוד לא בשימוש מלא ואנחנו נשל� על זה כס, ותחזוקה ומיזוג אוויר וכו'. ולכ� 

  0. מיליו�  10�ירד לסדר גודל של כזה 

  

  אז זה הפער של האול� רק?    :כה�$רונית ארנפרוינד
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זה לא רק האול�. זה דברי� נוספי� ג�. יש כל מיני חומרי�,       :ארי$צבי גוב

סוגי חומרי� וכו'. עובדי� על פירוט מלא מהיכ� להוריד. יציגו לי את זה פע� נוספת. אני חושב 

זה מספיק. זה נות� ג� פיתרו� לכל העיר. הסיפור 0. מיליו�  10.5, 10�יגה משצרי/ לא לאפשר חר

הזה יהיה פתוח כלפי שד' גבעתי, כ/ שאחר הצהריי� ישתמשו בזה חוגי� של כל העיר. במש/ 

  היו� תהיה ש� פעילות שקשורה ע� בית הספר. 

  

כי זה בית  ואז הצמצו�, אמרת אול� ואני ככה קצת מתעכבת.   :כה�$רונית ארנפרוינד

ספר לאומנויות. אז לשנע אות� כל הזמ�. דווקא מופעי� בתו/ המקו� ולשכבה שלמה, זה 

  . ..יותר

  

  מקו�. זה הרבה.  150      :ארי$צבי גוב

  

  זה שכבה, נכו�? כ�, כ�. לא, ע� הורי�.  150   :כה�$רונית ארנפרוינד

  

"ר. אי� כזה דבר שז�לא, הגיעו לאול� בסדר גודל של מתנ"ס נאות      :ארי$צבי גוב

מדי. התייעצתי כמוב� ע� אנשי� שעוסקי�  גדול... זה פשוט ג� שאני מכיר. בשו� קונסרבטוריו� 

 המערכתבעניי� הזה, כולל מי שאחראי על תחו� המוסיקה בנס ציונה. יהודי שהתקי� את כל 

  י בעד? מבחינת מספר מקומות וזהו הסיפור. מ גבוהה מידי האמריקאי. הוא אכ� אמר שעירייה

  

  :14/15/3החלטה מס' 

ביטול תקציב קוד�  –הקמת קונסרבטוריו�  – 278עדכו� תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  מענק מפעל הפיס.*  4,391,182ואישור תקציב חדש בס' 

  

במימו� משרד 0  792,492בניית ג� ילדי� ברח' ז'בוטינסקי, בס/  – 286אישור תב"ר מס'   .4

 החינו/. 

  

, בניית ג� ילדי� ברח' ז'בוטינסקי. ג� הילדי� 286אישור תב"ר       :יאר$צבי גוב

שקל זה לא מחיר הג�. מחיר הג�  792,000הנ"ל יועד לחינו/ המיוחד. כמוב�, שימו לב בבקשה, 

  . נצטר/ פה להשלי�. אנחנו נראה את זה לאור/ כל הדר/. מי בעד? 1,150,000יהיה סדר גודל של 

  

  :14/15/4החלטה מס' 

*  792,492בניית ג� ילדי� ברח' ז'בוטינסקי, בס'  – 286תב"ר מס' פה אחד לאשר לט הוח

  במימו� משרד החינו'.
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  בז'בוטינסקי, איזה גילאי� זה? �ג� לאיזה גילאי� זה ש�? הג      :אלי מזוז

  

  אמרתי, שיהיה לחינו/ מיוחד.       :ארי$צבי גוב

  

  איזה גילאי� אתה שואל.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  כ�. טוב, זה לא משנה.       :אלי מזוז

  

  איפה בז'בוטינסקי, צביקה?    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  יותר לכיוו� הצפוני. יש לנו ש� מספיק שטחי� לא מנוצלי�.       :ארי$צבי גוב

  

מימו�: משרד 0.  2,600,000) בס/ 404כיתות גנ"י (מגרש  2הקמת  – 298עדכו� תב"ר   .5

 0.  1,141,592 –� לעבודות פיתוח , קר1,458,408 –החינו/ 

  

, זה אות� כיתות ג� שראית� לקראת סיו�. ובכ�, 298עדכו� תב"ר       :ארי$צבי גוב

שקל  1,141,000שקל, כאשר העירייה צריכה להשלי� פה  2,600,000היו� אנחנו דני� בתב"ר של 

בסו, החופש. על  די� בפני סיו�. נצטר/ לאכלס אות�לשני גני� שהתחלנו לבנות אות�. ה� עומ

כאשר אתה בעצ� מתחייב או חייב להתחיל בבינוי בשביל לפגוש את  בתחילת דברי,זה דיברתי 

� פע� נאמר: 'אוקיי, אהביקוש בזמ� ואי� מאחורי זה תקצוב כמו שצרי/. אני תהיתי מה יקרה 

ות. שו� אי� תקציב. זה מה שבוני�, זה מה שאפשר'. לא יקרה כלו�. הציבור יהיה פה ליד הדלת

לתת משרד ממשלתי לא ישא באחריות ישירה כלפי הציבור ביבנה. הפורו� הזה הוא שיצטר/ 

לכ� אנחנו רצי� קדימה, ואני מבקש את אישורכ�. מי בעד? יש מישהו שלא רוצה  תשובות. 

  לאשר? 

  :14/15/5החלטה מס' 

 2,600,000ס' ) ב404כיתות גנ"י (מגרש  2הקמת  – 298עדכו� תב"ר פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 1,141,592 –, קר� לעבודות פיתוח 1,458,408 –מימו�: משרד החינו' *. 

  

משרד החינו/ 0.  4,600,000), בס/ 208כיתות גנ"י (מגרש  4הקמת  – 300עדכו� תב"ר   .6

 0. 1,430,031 –קר� לעבודות פיתוח 0,  3,169,969

  

על ידי בי"ס ע"ש רבי�, , ארבעת הכיתות שהראיתי לכ� 6תב"ר       :ארי$צבי גוב

מצד שמאל שנסענו. נמצאי� בבנייה. אני מעלה את זה כמוב� לאישור. אנחנו אמורי� לאכלס 

  אות� בסו, החודש. מי בעד? 
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  :14/15/6החלטה מס' 

 4,600,000), בס' 208כיתות גנ"י (מגרש  4הקמת  – 300עדכו� תב"ר פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 1,430,031 –ר� לעבודות פיתוח ק*,  3,169,969משרד החינו' *. 

  

הנגשת סדנת המספרה במפת� יבנה באמצעות מבנה יביל, בס/  – 307אישור תב"ר מס'   .7

 –משרד הרווחה ושרותי� חברתיי� 0,  13,792 –מימו�: קרנות העירייה 0.  151,700

137,908 .0 

  

לימודי . אנחנו מקימי� סדנה לתספורת, ל307 תב"ר ,7סעי,       :ארי$צבי גוב

ספרות. במפת� ארזי�. מבנה ליד ע� נגישות, ובס/ הכל זה מכשיר אנשי� למקצוע. אחרי זה 

אפשר לצאת ולעבוד. אלה ילדי� שצרי/ באמת לטפל בה�, אחרת ה� הולכי� לאיבוד. אז אני 

  מבקש לאשר את הסדנה הנ"ל. מי בעד? אני אמלי* לכל אחד מכ� פע� בשנה להסתפר ש�. 

  

ולתק� את הרכבי� ש�. יש ש� מדרי/ מוסמ/, אריה. מורה    :כה�$נדרונית ארנפרוי

  מוסמ/. 

  :14/15/7החלטה מס' 

הנגשת סדנת המספרה במפת� יבנה באמצעות  – 307תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

משרד הרווחה ושרותי� *,  13,792 –מימו�: קרנות העירייה *.  151,700מבנה יביל, בס' 

  *. 137,908 –חברתיי� 

  

במימו� 0,  372,552שיפו* והשמשת מקלטי� ציבוריי�, בס/ של  – 308אישור תב"ר מס'   .8

 מפעל הפיס. 

  

, תקציב של מפעל הפיס, שיפו* שלושה 308, תב"ר מס' 8סעי,       :ארי$צבי גוב

   מקלטי�. בוצע. 

  

  :14/15/8החלטה מס' 

יי�, בס' של שיפו- והשמשת מקלטי� ציבור – 308תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  במימו� מפעל הפיס.*,  372,552

  

מימו�: 0.  71,429, בס/ 2014סימו� כבישי� והתקני בטיחות  – 309אישור תב"ר מס'   .9

 0. 21,429 –קר� הפיתוח של העירייה 0,  50,000 –משרד התחבורה 

  

. מה שזה הול/ להיות, זה גדרות ושערי� 309אישור תב"ר       :ארי$צבי גוב
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ילדי� בבית ספר רמות ויצמ�. צרי/ להגביה גדר, לתק� גדרות שנפלו, ואנחנו  לחמישה גני

בי"ס רמות ויצמ�. אפשר לראות את זה ג� בתב"ר ופלוס  די�, ... מדברי� על כחמישה גני יל

המפורט. זה של משרד החינו/.  משרד החינו/ מתקצב את הדברי� הללו במסגרת מתקני 

תחבורתיי� נעשי� על ידי משרד התחבורה. בתי ספר, הנושא בטיחות, בתי ספר. התקני בטיחות 

  של גידור שערי� וכו', מתוקצב על ידי משרד החינו/. מי בעד? 

  

  :14/15/9החלטה מס' 

 71,429, בס' 2014סימו� כבישי� והתקני בטיחות  – 309תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 21,429 –עירייה קר� הפיתוח של ה*,  50,000 –מימו�: משרד התחבורה *. 

  

מימו�: משרד 0.   165,000רכישת ציוד ביטחו� ושע"ח בס/  – 310אישור תב"ר מס'   .10

 0. 66,220 –קר� לעבודות פיתוח 0,  99,330 –החינו/ 

  

מדבר על רכישת ציוד ביטחו� לשעת חירו�. זהו  310תב"ר מס'       :ארי$צבי גוב

נו מדברי� פה על רכישת מכשירי קשר לצוותי תב"ר שמתבסס על הקצאה של משרד הפני� ואנח

העבודה, פלוס מרכזיית קשר למשל"ט. אנחנו הפע�, א� שמת� לב, קשר היה רק בידי מפקדי 

שכונות. כאשר בתו/ המערכת לא היה קשר. כלומר א� שלחת צוות לאיזשהו מקו� לתיקו� 

ותקצב את זה ואני מעלה כביש או לפעילות, לא היה קשר איתו. ואכ� משרד הפני� הכיר בצור/ 

  את זה לאישור. מי בעד?  

  

  :14/15/10החלטה מס' 

*.   165,000רכישת ציוד ביטחו� ושע"ח בס'  – 310תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 66,220 –קר� לעבודות פיתוח *,  99,330 –מימו�: משרד החינו' 

  

מימו� מפעל 0,  540,000 בס/ ציוד לחדרי מדעי� בבתי ספר – 311אישור תב"ר מס'   .11

 הפיס. 

  

. אנחנו מדברי� על ציוד לחדרי מדעי� בבתי ספר. 11תב"ר מס'       :ארי$צבי גוב

זה תב"ר של מפעל הפיס, ואנחנו מדברי� על בתי הספר הבאי�: ראשית בית הספר לאומנויות. 

בית הספר  ומעבדות, כל מה שצרי/ ש�. מדובר על השלמה של רק מדעי�  כמוב�, זה ...  זה לא

ע"ש רבי�. והמדובר על הצטיידות  מלאה של בית ספר ע"ש ביאליק. בי"ס ע"ש ביאליק הופ/ 

לבית ספר לטבע. זה אחד מבתי הספר הותיקי� של העיר. יכול להיות שבישיבת מועצת העיר 

הבאה אנחנו נעשה איזשהו ביקור בבתי ספר חדשי�, ע� ההצטיידות וכל מה שקורה ש�. מי 

  בעד?  
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  :14/15/11חלטה מס' ה

*,  540,000ציוד לחדרי מדעי� בבתי ספר בס'  – 311תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  מימו� מפעל הפיס.

  

 מימו� מפעל הפיס. 0,  600,000שיפוצי� במוסדות חינו/ בס/  – 312אישור תב"ר מס'   .12

  

לכל  שקל 200,000מדבר בעצ� על סדר גודל של  312תב"ר מס'       :ארי$צבי גוב

שנתי. בית הספר האחר זה אביר יעקב �אחד מבתי הספר. אחד זה בית הספר הדתי השש

והשלישי ביאליק ומדובר על הצללה של מגרשי המשחקי�. אי� ש� אולמות בבתי הספר הנ"ל. 

ואנחנו מדברי� על מסגרת של מתכת כאשר הכיסוי הוא לא כיסוי קשיח. כדוגמת מגרשי 

  בעד? מי חר. המשחקי�, אבל בסדר גודל א

  

  :14/15/12החלטה מס' 

מימו� *,  600,000שיפוצי� במוסדות חינו' בס'  – 312תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  מפעל הפיס.

  

 �מימו�: מפעל הפיס 0.  146,035קירוי מגרש כדורסל, בס/  – 313אישור תב"ר מס'   .13

 0. 29,208 –קר� לעבודות פיתוח 0,  116,827

  

, זה לא קירוי מגרש כדורסל. היתה 313, תב"ר מס' 13סעי,       :ארי$צבי גוב

ביקורת של מפעל הפיס על כל המתקני� שבזמנו נבנו. מגרש כדורסל שיושב על הגבעה, צמוד 

לבית ספר האור�, ע� קירוי, יש ש� מגרש מקורה. התפתחה קורוזיה במתכת למעלה ובעמודי� 

החלט לוקחי� את התקציב בשביל לשפ* את ובכל היתר. מצאו לנכו� לתקצב אותנו ואנחנו ב

  המקו�, להחלי, מסגרות וכל היתר. זה הסיפור. מי בעד? 

  

  :14/15/13החלטה מס' 

מימו�: *.  146,035קירוי מגרש כדורסל, בס'  – 313תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 29,208 –קר� לעבודות פיתוח *,  116,827 $מפעל הפיס 

  

 –מימו�: משרד הפני� 0.  155,000רכש ציוד לשע"ח, בס/  – 314אישור תב"ר מס'   .14

 0. 27,000 –כספי העירייה 0,  128,000

  

  . 10�אבל זה היה ברכש ציוד לשעת חירו�. זהו התב"ר של הקשר.       :ארי$צבי גוב

  

  אז מה זה היה הקוד�, א� כ/?    :כה�$רונית ארנפרוינד
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  דקה. תנו לי רק רגע.       :ארי$צבי גוב

  

  ? 10מה זה     :ו"ד עדי ינקילבי-ע

  

  רגע, רגע, חברי�. דקה.       :ארי$צבי גוב

  

  אדו� שמעו�, מה זה?    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

, זה אכ� סימו� כבישי� וכל מה 309חברי�, דקה. תב"ר מס'       :ארי$צבי גוב

לבתי , רכישת ציוד ביטחו� וכו', אלה הגדרות 310שקשור בזה. זה של התחבורה. תב"ר מס' 

הספר. כפי שפורט קוד�. ואני אקריא: זה ג� עגור, ג� אנקור, ג� חוחית, ג� איריס, ג� סביו�, ג� 

זה המכשור שעליו דיברתי. מי בעד  14�אג�, בית ספר רמות ויצמ�. זה פחות או יותר הסיפור. ו

  ? תודה. 14

  :14/15/14החלטה מס' 

מימו�: משרד *.  155,000ח, בס' רכש ציוד לשע" – 314תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  *. 27,000 –כספי העירייה *,  128,000 –הפני� 

  

מינוי מר דורו� מלכה לנציג סיעת 'הבית היהודי' במועצה הדתית, במקו� מר דב   .15

 ווסקוויניק. 

  

, אני רוצה להעביר איזשהי 15אני רוצה, לפני שאני ד� בסעי,       :ארי$צבי גוב

קש שתקבלו את זה ברוח טובה. מועצת העיר ישבה ודנה בזמנו על הרכב הרגשה שיש לי, ואני מב

  המועצה הדתית. השמות שעלו למועצה הדתית היו מוסכמי� על הציבור שיושב כא�. 

  

רגע, לא דילגנו כא�, על משרד הפני� במימו� פרויקט? תקציב    :כה�$רונית ארנפרוינד

  פיתוח? 

  

  עשינו.       :ארי$צבי גוב

  

  . 14זה       :משה חזות

  

אני מבקש, עזבו כל דבר. תקשיבו, זה חשוב. הכל חשוב, אבל זה       :ארי$צבי גוב

ליתי את זה זה מתאי� וכו', והע הייתי מעורב במידה של ... במיוחד חשוב. ישבנו כא� ואישית 

  והצבענו על המועצה הדתית.  הנה, וכל אחד מכ� שפט את אשר שפט
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הדבר הזה. חודש, חודשיי�  ושלושה. וכל מיני עיזי�  היו� אני מוצא את עצמי מתברבר ע�

� את זה על ינכנסות ויוצאות מש�. אני אומר: 'ריבונו של עול�, אולי הגיע הזמ�', באמת אני אש

לעבוד במסגרת תחיל השולח�, במקו� לדבר על מועצה דתית, לעשות מחלקה לשירותי דת ולה

  לעשות את זה.  עירונית כמחלקה לשירותי דת. אנחנו לא יכולי�

  

  בטוח הגיע הזמ�. הגיע,    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

אבל, מה שקורה היו� זה מעי� קריאת תיגר. תקשיבו היטב, זו       :ארי$צבי גוב

ההגדרה, קריאת תיגר על החלטת מועצת העיר. זו המשמעות, מבחינתי. שו� משמעות אחרת. זה 

'מועצת העיר, החלטת? אני רוצה לשנות את  לא מוצא ח� בעיני האד� הזה, אד� אחר, זה אומר

  ההחלטה'. זה משמעות הדבר. 

  

צביקה, אני לא בטוחה שכול� יודעי� את כל הסיפור. כי רק אני    :כה�$רונית ארנפרוינד

  ואלי קיבלנו ... 

  

  וג� מי שיודע את הסיפור, חושב שהוא יודע את הסיפור.       :אלי מזוז

  

  מה הסיפור?     :עו"ד מאיר דה�

  

  זה לא סיפור, זה סיפורי�. הרבה הרבה סיפורי�.       :אלי מזוז

  

סליחה רגע. תקבלו רשות דיבור. ראו, האנשי� שהציגו פה כחברי       :ארי$צבי גוב

המועצה הדתית על ידי נציגי הסיעות, אני מניח שנעשתה בדיקה לפני כ�. לא הציגו סת� אנשי�. 

ביל לחשוב שאי� אינטרסי� פוליטיי�. אבל כמוב� שיש פה וש� אינטרסי�. אני לא תמי� בש

  המועצה הזאת קיבלה החלטה ומרגע זה, הדברי� צריכי� לרו*. 

נקראתי ביו� שלישי להופיע בפני ועדת שרי� לענייני מועצות דתיות ולהג� בעצ� על ההחלטה. 

זה סיפור שלא ברא השט�. במה  ,כאשר הטיעו� שיש קרבת משפחה לזה וקרובי משפחה לש�

ו מתעסקי�? המועצה הדתית הרגע עובדת על פי מינוי של לפני חמש שני�. היתה צריכה אנחנ

כבר בנובמבר לפני שנה, אוקיי ינואר השנה, הסיפור הזה ממשי/ כמו מסטיק להיגרר. אני לא 

  יודע מה תהיה ההחלטה ביו� שלישי. 

לדיו� ת העיר, אני יכול רק לומר דבר אחד. א� ההחלטה תהיה להחזיר חזרה את הכל למועצ

חזרה, אני מתכוו� לא לדו� בעניי� הזה. לא מוכ� לבזבז יותר זמ�. רוצי�? בבקשה. הקימו מחלקה 

של שלושה איש לשירותי דת. נשתמש באאוטסורסינג ובכל מיני דברי� אחרי�. יעלה פחות וננהל 

הכל אפשר את העניי� הזה כמו שצרי/. כולל כל העניי� הזה של הסדרות, פועלי� וכל היתר. 

לנהל. אז ההוא לא מתאי� וזה ב� דוד שלו וזה ב� דוד של אחות של אחות של. וראית� מישהו 

  ביבנה שהוא לא ב� דוד של אחות של אחות של אחות ביבנה? 
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אני. אני פולנייה. מה אני יכולה לעשות? כול� פה פרסי�,    :כה�$רונית ארנפרוינד

  מרוקאי�, תימני�. 

  

כ�, אני מעלה להצבעה את הסיפור הזה. אתה רק תנמק לי וב      :ארי$צבי גוב

  בבקשה מה הסיבה לשינוי. 

  

, אני אומר מי שמכיר אותי, אני כמו הסרגלאוקיי. אני אסביר.       :אלי מזוז

ולא מעניי� אותי. ככה. אנחנו הצגנו את השמות פע� קודמת ואישרנו. מה שיש לי על השולח�, 

א כדי שהדבר יוכל להתגלגל הלאה. וכבודו ל ,ל בטובו לתת ש�וחיכינו לכבוד הרב הראשי שיואי

כל המערכת, מסיבותיו שלו, שאני לא במקומו, אז הסכי�. החליט שהוא עושה תרגיל, תוקע את 

. אבל מסיבותיו שלו תקע את כל המערכת. דיברו איתו אנשי� רבי�. ג� לא אשפוט, אני

טיפס עליו ולהגיש ש� כדי שהכל יזרו�  מהיושבי� פה. ניסו לשכנע אותו לרדת מהע* שהוא

ויעבוד. ג� אנוכי וידידי דורו� ניגשנו אליו כדי לשכנע אותו שישי� ש� ויגמור את הסיפור. לא 

  הסכי�. 

 אני לא בעד ולא נגד. אני לא מתעסק במועצה דתית. לא אכפת לי. אני לא מתעסק בזה. אבל מה?

היה לו שפ� אחד שזה לא לעשות כלו�, כדי הגיע הזמ� ואנחנו מתקרבי� לוועדת שרי�. אז 

שהוא נבחר  Xקרובה של אדו�  Xלתקוע את המערכת. עכשיו הוא שלח שני שפני�. 'הגב' 

ברשימה של השש'. ג� אחד הנציגי� שלי, הוא החליט שג� הנציג שלי קרוב משפחה של זה. 

  ושלח את המכתב הזה.

יתי את המכתב, בלי ידיעה, לפני שקראתי במקביל למכתב הזה שיצא, שהוא הוציא, שעוד לא רא

את המכתב, בגלל שכבוד הרב לא הגיש ש�, אנחנו בינתיי� אמרנו 'מה עושי� כדי לזרז את 

הענייני�?' צריכי� לשי� ש� שיחלי, את הש� שהרב לא רוצה ונמשי/ הלאה. אז אמרתי 'טוב, 

הרב, שהרב לא הסכי�  א� אנחנו שמי� ש�, אני את� את הש� של דורו�', במקו� המועמד של

לשי� ש�. אמרתי 'אני את� את דורו�' ונגמור את הסיפור הזה. אבל מה? כשהרב ש� לב שהוא 

  נכנס לפינה, שאי� לו נציג, אז הוא שלח נציג. 

  

  לרב יש מועמד?      :ארי$צבי גוב

  

עכשיו הוא החליט שיש לו מועמד. הוא פנה אלי להחלי, את       :אלי מזוז

שהיה נציג שלי, לא כל כ/ להוט להיות במועצה  קוויניק,וסוקשר, דובי, דוב השמות. אני, בלי 

דתית ומבחינתו הוא כבר אמר לי: 'אני מוכ� לוותר. אני מוותר'. אז אמרתי: 'א� אתה מוותר, ה

אני ש� את דורו�'. אבל מה? כשהחלטנו לשי� את דורו�, פתאו� הרב החליט שהוא ש� את אדו� 

  ביכול יש לו קשר משפחתי לדורו�. לוי איטח. לוי איטח כ

מבחינת החוק, לפי מה שאני הבנתי, אי� בעיה. נכו� שיש קרבה משפחתית, אבל לפי החוק, לפי 
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מה שהבנתי, אי� בעיה. עכשיו א� הרב רוצה ליצור בעיות כל שני וחמישי, אז ע� כל הכבוד 

כשיו, תקעת את כל והאהבה והאהדה, ויש לי כבוד ואהבה, אתה תקעת את כל המערכת עד ע

חפש את החברי� של/. תחלי, את הש�. זה לא מעניי� אותי, זו בעיה של/. זהו. מאוד הדברי�, 

פשוט. אתה רוצה, ... את הש� של/. אתה עכשיו באת אלי וביקשת להחלי, ש�. ואני מחלי, ש�, 

   �אז אתה שולח איזה ש� מהכובע? ועשית את זה לא רק לי. עשית את זה ג� 

  

  ובכ� כ/, אלי, אלי.       :ארי$ובצבי ג

  

  אתה יודע מה? ... אני לא פוליטיקאי. לא רוצה ...       :אלי מזוז

  

אלי, דקה. מה אנחנו עומדי� הרגע? יש לוי איטח, זה מועמד       :ארי$צבי גוב

  הרב. ודורו� מועמד של מי? 

  

  של הבית היהודי.       :אלי מזוז

  

שצרי/ עוד להבהיר למי שלא קרא את  צביקה, אני חושבת   :כה�$רונית ארנפרוינד

  תכתובת המכתבי�, ושלחתי ל/ עוד  תגובה היו� אחר הצהריי�. 

  

  לא קראתי...       :ארי$צבי גוב

  

  אז אני אבהיר, כי אני ג� חלק מהמהומה הזאת.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  זהו, יש ג� סיפור מהצד שלה.       :אלי מזוז

  

  הרב שלח לי ולאלי, ולכל תפוצת נאט"ו,  מה שכבוד   :כה�$רונית ארנפרוינד

  

סליחה, רק מילה אחת.  שכל מה שכתוב לגבי במכתב הוא שקר.       :אלי מזוז

  זה ג� על השולח�. הוא לא דיבר איתי מילה בנושא. 

  

  רק אני ואלי.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  הכבוד. צרי/ להצי, את זה, מפני שאני עד פה מהדבר הזה. ע� כל       :ארי$צבי גוב

  

  ג� אני.       :אלי מזוז

  

בעניי� הזה אלי צודק כל מילה. אנחנו קיבלנו מכתב ע� תפוצת    :כה�$רונית ארנפרוינד
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נאט"ו לכל משרד הדתות ולראש העיר, שהנציגה שלי והנציג שלו, דובי, נגועי� בקרבה משפחתית 

אז ... אי� ר. לכאורה למי שלכאורה יכול להיות מועמד היו"ר. והוא כבר קבע שהוא יהיה היו"

אי/ אתה יודע שהוא יהיה קרוב או לא? דיברתי מתי שדיברתי ע� אית�  בראש. בדקנו משפטית. 

משפטית זה תק, לחלוטי�. ה� קרובי� מתו/ נישואי�. אז הוא דיבר ע� מי שהוא דיבר, אני 

או אני לא דיברתי ע� הנציגה שלי. אמרתי: 'למע� הנראות'. אוקיי, הוא רוצה מאבק כוחות, 

יודעת למה, למע� הנראות אני מוכנה להחלי, את הגברת. והיא ג� מוכנה וכבר הוצאתי ש�. 

  אלא שמה? מה שהסתבר הוא שדורו� הוא קרוב משפחה של הנציג של הרב. 

  

  שהרב ש� עכשיו.       :אלי מזוז

  

יי�'. נאה מק –אז עכשיו, אני שלחתי מכתב ואמרתי: 'נאה דורש    :כה�$רונית ארנפרוינד

א� אנחנו עושי� מהל/ בניקיו� כפיי�, ג� לנראות הציבורית, לא רק המשפטית, אז הוא צרי/ 

להיות חלק מהדבר הזה. הבעיה היא שאני מוטרדת שלא יתקעו לנו, אני מוכנה ללכת, אני לא 

. הלוואי והיתה מוכנה, אני הרי תומכת, בענייני� האלו אתה יודע שאני ואתה תמימי דעי�

תית. אבל אנחנו כפופי� לחוק הזה ויותר מזה, אנחנו כפופי� לחוק שהרב יש לו יד ורגל מחלקה ד

במינוי של המועצה הדתית. מה שהיה צרי/ שלא יהיה. ג� מה שהיה צרי/ והלוואי ויהיה פע� 

כוח פוליטי, ג� שישנו את החקיקה, שרב זה לא לכל החיי�. שתי קדנציות והופה. מספיק. מרגע 

  חיי�, אז יש לזה סאגה לא פשוטה בעניי� הזה. שיש רב לכל ה

ונכו� להיו�, אני רואה שאתה הצעת את דורו�. דורו� הוא איש חביב מאוד ואי� לי שו� דבר נגדו. 

אבל בנסיבות שעכשיו נוצרו, א' אני מוכנה לשנות, אבל א� דורו� ישתנה, אז אנחנו נכנסי� 

  ה. לאותה סאגה של אדו� הרב עצמו. צרי/ לקבל החלט

  

מבחינה משפטית אי� בעיה ע� דורו�. ... ג� ... שמבחינה משפטית     :עו"ד מאיר דה�

  ... זה נראות, למראית עי�. 

  

  למראית עי�. מישהו צרי/ להסיר את מועמדותו.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

אני הבנתי שהבעיה ע� קרבת משפחה היא קרבת משפחה ליו"ר       :אלי מזוז

י� החברי� במועצה, אלא ליו"ר המועצה הדתית. אסור שתהיה קרבה המועצה הדתית. לא ב

  ליו"ר המועצה הדתית. 

  

  אבל אי� עוד יו"ר. אתה יודע, הנבואה  ניתנה ל,    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  נכו�, הנבואה ניתנה ל, אבל אנחנו לא נביאי� פה.      :אלי מזוז

  

  אחר. תיאורטית אפשר לבחור מישהו    :כה�$רונית ארנפרוינד



  עיריית יבנה
  14/15מועצה מן המניין מספר  תמליל

  
  

  17

  
  עיריית יבנה

  

בסדר. אבל אנחנו פרקטיי�. אנחנו יודעי� מי ייבחר למועצה       :אלי מזוז

הדתית. רוב הסיכויי�, אנחנו יודעי� שמי שחפ* להיות יו"ר מועצה דתית, יש ש� ב� אד� אחד 

    �שחפ*. לא ארבעה ולא חמישה ואפילו לא שניי�. יש אד� אחד 

  

נחנו נחלי, שמות ונמצא את חברי�, ראו מה יקרה עכשיו. א      :ארי$צבי גוב

עצמנו בויכוח על השמות שהוחלפו מבחינת קשרי� משפחתיי� ע� מ� דהוא. הדר/ היחידה, 

לדעתי, לא התייעצתי אתכ�, לא דיברתי אחרי העניי� הזה, להתעקש על כ/ שזו הרשימה וע� זה 

  אנחנו הולכי�. וע� כל הכבוד, 

  

  שלו,  ואז הוא מוש/ את הש�   :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  שלי. אני לא מוש/ את הש�       :אלי מזוז

  

  אז תהיה בעיה.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  אני מעלה להצבעה ואני מחויב ...       :אלי מזוז

  

  אחד משנינו צרי/ לעשות פה ...     :עו"ד עדי ינקילבי-

  

אני חושב שא� מבחינת החוק אי� בעיה ואי� קרבה ליו"ר, אז       :אלי מזוז

   �את זה. כל אחד יכול לעשות צרי/ לאשר 

  

תראה, אני מוכנה למשו/ את ... כי אני שלחתי, אתה תראה, את    :כה�$רונית ארנפרוינד

המכתב למשרד הדתות. אני מוכנה ללכת לקראתו של הרב. למע� הנראות הציבורית, למרות 

  ו עכשיו. שמשפטית אית� אמר לי בסדר, אבל למע� הנראות. אבל הוא הפיל אותנו בפח של עצמ

  

  בדיוק. הוא עשה את כל הסיפור הזה.       :אלי מזוז

  

  אז הוא צרי/ למשו/ את הש� שלו.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  והרב בא ויעשה עוד סבב נוס,.  ואז מה?      :אלי מזוז

  

  אבל הרב כפו, אלינו.         :???

  

  לא, הרב לא כפו, אלינו.          :???
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  הרב יעשה בלג�.       :אלי מזוז

  

זה מלכוד. מה שלא תעשה, יהיה סיבוב נוס,. כי ימשכו את עניי�       :ארי$בי גובצ

המועצה הדתית עד למועד שאי אפשר למנות מועצה דתית ואז יהיה ממונה בהתא� לשיקולי� 

  האחרי�. זה מה שיקרה. 

  

זה לא משנה מה תעשה, יגיעו לוועדה ויגידו יש כא� קרבה       :אלי מזוז

  ני� עכשיו, כי בסיטואציה שלי לא משנה מי משתנה, יש בעיה. משפחה. או שאנחנו מש

  

  אז צביקה, אני מוכנה למשו/, תמשו/ ג� אתה.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  שנייה, את מה למשו/?      :אלי מזוז

  

  את הש� של דורו�. אני אמשו/ את ...    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

מוסאי. הוא טוע� שדובי  לא, אבל עדיי� יש את הקרבה ליצחק      :אלי מזוז

  והגברת של/ קרובי� ליצחק. 

  

אבל משפטית, תשמע. לנראות אני מוכנה ללכת. אתה נקי כפיי�,    :כה�$רונית ארנפרוינד

באמת. בשפה הזאת שנינו מדברי�. אחרי שהתייעצתי ע� אית�, למרות שמבחינה משפטית הכל 

פח של עצמו. אתה אומר משהו אחר. בסדר, אני מוכנה לנראות. אבל הוא בסו, הפיל אותנו ל

  הוא הפיל אותנו בפח, שהוא ישל� את זה. זה מה שאתה אומר.

  

  די, פתחתי תיבת פנדורה. נסגור אותה.       :ארי$צבי גוב

  

אני רוצה לשאול עכשיו. מה ישנה עכשיו א� אני מחלי, או       :אלי מזוז

וא� אני  ווסקיוויניקדובי א� אני משאיר, יבוא הרב ויאמר שיצחק מוסאי קשור ל משאיר?

מחלי, לדורו� מלכה יבוא מישהו אחר ויאמר לוי יטח קשור לדורו�. אז זה לא משנה מה אני 

  הוא לא היו"ר יטח. ז עדי, דורו� מלכה לטובת, כי אעשה כא�, יש פה בעיה. א

  

רונית,  למועמדת של/ אי� שו� קשרי משפחה. אני לא רוצה       :ארי$צבי גוב

  לשנות, 

  

הקשר המשפחתי של המועמדת שלי, שהיא בת דודה של ד� חלו*.    :כה�$ית ארנפרוינדרונ

  (מדברי� ביחד) זה מספיק טוב? 
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לא, צרי/ לעשות תנאי בוועדה. א� ייבחר מ� דהוא יו"ר ותהיה לו     :עו"ד מאיר דה�

  קרבת משפחה, 

  

את  אנחנו מצביעי� בבקשה על הצעתו של אלי. אנחנו מאשרי�      :ארי$צבי גוב

  המועמד של/. בואו נאשר את המועמד של אלי. 

  

תראה, אני חייבת להגיד, בגלל הבלג� הזה, אני לא מתנגדת.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  אנחנו נמנעי�, בסדר? ע� כל אהבתי, 

  

אני מבקש עוד משהו. דקה. חברי�, רגע. אלי, אני מבקש שכל       :ארי$צבי גוב

  חיי� וכו', איזשהו פרופיל של המועמדי� החדשי�.  , את והוא, להגיש תולדות�אחד מכ

  

  אי� שו� בעיה.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  לחודש אני ש�.  12�תגישו לי את זה, כי ב      :ארי$צבי גוב

  

  מחר בבוקר.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

  אותו דבר ע� האיש של הרב.       :ארי$צבי גוב

  

א את זה למצב הזה? הוא הביא א� מישהו יעלה משהו, מי הבי      :אלי מזוז

  את זה למצב הזה. 

  

  רגע, כול� בעד? לא הצלחתי להבי�.      :פור$יעל יצחק

  

  לא, אני ורונית נמנעי�.     :עו"ד עדי ינקילבי-

  

  החלטנו להימנע, בגלל שממילא ...    :כה�$רונית ארנפרוינד
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  עיריית יבנה

  

  הצבעה:

, חובב אשר2, יניב נה שרו�, פאלי כה�, מאיר דה�ארי, משה חזות, אהוד ויצמ�, לי$צבי גוב(ה"ה:  11בעד: 

  )עמרני, אליהו מזוז, רחמי� דוד, רועי גבאי

  , רונית ארנפרוינד כה�)עדי ינקילבי-ה"ה: ( 2:  נמנעי�

  

  :41/51/15החלטה מס' 

מר דורו� מלכה לנציג סיעת 'הבית היהודי' במועצה  ו שלמינויהוחלט ברוב קולות לאשר את 

  דב ווסקוויניק.הדתית, במקו� מר 

  

  

  חברי�, תודה רבה.       :ארי$צבי גוב

  

  

  

  

___________________  

  צבי גוב ארי

  ראש העיר

___________________  

  אלי קידר

  העיריהמנכ"ל 

  


