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דיווח ראש העיר – פתיחת שנת הלימודים.

צבי גוב-ארי:

אני רוצה לפתוח את הישיבה מן המניין מס'  68/14ואני רוצה

לומר שבעוד כ 37-שעות יצעדו אל בתי הספר  11,336תלמידים ,בכל שערי מוסדות החינוך
בעיר .נעשה מאמץ אדיר על מנת לקלוט כל תלמיד ושלכל תלמיד יהיה מקום בטוח ומסודר,
עם מערכות שעובדות ,הן מבחינת תשתית והן מבחינה של הכנות פדגוגיות .כולל מספר
גדול מאוד של פרויקטים חדשים שאנחנו מחדירים לתוך המערכת ,והפרויקטים הללו אינם
של תשתית בלבד כי אם בעיקר של מהות ושל חינוך .אני רוצה להציג במספר שקפים מה
הולך לקרות ,מה מצבנו ולא חר מכן ננוהל הלאה .זו הפתיחה שלי ואינני מתכוון להעלות
נושאים נוספים מלבד הדיון ברשימה כפי שהיא עובדת כאן .אני מבקש ,יש לכם שם שקף.
בבקשה ,כדאי ...
החינוך הממלכתי ,היסודי ממלכתי ,יאכלס השנה  3,305תלמידים .שימו לב לפריסה של
התלמידים ,כאשר הבעיה מאוד מאוד קשה השנה בבית ספר ביאליק .בית ספר אביר יעקב,
שקיבל תפנית בסוף השנה של החלפה של סגל ,כולל המנהל .המנהל כבר נכנס לעבודה
לעומק .אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי מהר מאוד במהלך השנה ,בוודאי בשנה הבאה
התמונה תתקבל אחרת.
באשר לממלכתי דתי ,אנחנו מדברים  867ילדים במערכת הנ"ל .כאשר שוב אביר יעקב,
דיברתי עליו קודם ,מאוד מאוד חלש .לצורך זה ,הדבר המדאיג זה עניין של בית הספר
תורה ומדע על שם הרמב"ם .זהו בית הספר החדש .שם מתאכלס בית הספר הדתי החדש.
וכאן אנחנו מתחילים עם  22תלמידים ,כאשר אני ארצה להזכיר לפורום שכאן .היתה זעקה
גדולה ,אדירה ,שאין פיתרון לבית ספר ממלכתי דתי בשכונה הירוקה .והתלמידים הללו
הגיעו גם מנאות בגין .כך שכל מה שהיה אז ,היה ויכוח מיותר .יחד עם זאת ,אני מקווה
שבשנים הבאות נוכל לאכלס את בית הספר ואולי להפוך אותו לעל-אזורי על מנת לשנע
תלמידים ממקום למקום ולייצר איזשהו איזון מבחינת תלמידים בכיתה .בינתיים אנחנו
פותחים בית ספר עם כיתה אחת בלבד.
היסודי החרדי עומד על  870תלמיד ,כאשר תפארת יבנה ,זה בית ספר קטן ,עם 98
תלמידים .מחר אני מתכוון לקיים ביקור במקום כאשר יש היום מחלוקת בתוך שתי מערכות
שם ונרצה להגיע לאיזשהו פיתרון לכאן או לכאן .אינני בטוח שתפארת יבנה בתנאים האלה
ישרוד.
חינוך מיוחד 145 .תלמידים נמצאים ב 14-כיתות של החינוך המיוחד ,מפוזרים בכל בתי
הספר .מצד שמאל בטבלה ,כאשר כל אחד ,בית הספר מחזיק או כיתה אחת או שתיים,
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בהתאם ליכולת של בית הספר ,וכמובן המיקום של התלמידים הללו.
סך הכל בחינוך היסודי ,הן ממלכתי ,הן ממלכתי דתי ,חרדי וחינוך מיוחד ,אנחנו עומדים על
,5,000
רונית ארנפרוינד-כהן:

אפשר לחזור רגע לשקף הקודם? מתוך  22ברמב"ם 13 ,זה

חינוך מיוחד.
צבי גוב-ארי:

לא ,יש אחד .ברמב"ם יש אדם אחד של חינוך מיוחד.

עו"ד עדי ינקילביץ:

לא .13 ,יש כיתה אחת 13 ,תלמידים.

צבי גוב-ארי:

לא ,זה כיתה אחת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

יש סך הכל  22תלמידים.

צבי גוב-ארי:

זה מספר כיתות .יש כיתה אחת ,היא לא חינוך מיוחד.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא הבנתי.

עו"ד עדי ינקילביץ:

מה שכתוב פה זה חינוך מיוחד .בבי"ס רמב"ם 13 ,תלמידים

בכיתה אחת .נכון או לא?
צבי גוב-ארי:

אין בבית ספר רמב"ם שום כיתה של חינוך מיוחד .הוא בסך

הכל ,זאת טעות במספר.
עו"ד עדי ינקילביץ:

אז הטבלה לא נכונה?

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז מה זה הטבלה הזאת?

צבי גוב-ארי:

חד משמעית טעות .טעות קולמוס .אין בבי"ס רמב"ם ,מלבד

ילד אחד ,בחינוך מיוחד .זה לא חינוך מיוחד ,זה ילד עם מגבלות.
רונית ארנפרוינד-כהן:

והוא בתוך הכיתה של .22

צבי גוב-ארי:

כן .זה לא חינוך מיוחד .עם מגבלות שמטופל עם סייעת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז יש כאן טעות? כי זה .13

צבי גוב-ארי:

טעות .אין שם .בסך הכל אנחנו מדברים על  5,187תלמידים

בחינוך היסודי .מבורך .בחינוך העל-יסודי הממלכתי 2,480 .תלמידים ,חברים .זה מספר
אדיר ,כאשר שני בתי ספר הגדולים ,אלון ואורן להערכתי מגיעים לקצה הקיבולת ונצטרך
בשנת תשע"ט ,אכן להשיק בית ספר חדש שנמצא הרגע בבנייה .הפורמט עבר היום
מטמורפוזה מעניינת .פורמט פותח  ...שמעניקה תעודות טכנאי והנדסאי ,עיריית יבנה
שותפה במאמץ הזה .היום קיימנו דיון ואנחנו מאמינים שהדבר הזה יגרום לכך שבעצם עוד
בית ספר ברמה הטובה יתחיל לשרת תושבים -
ד"ר אהוד ויצמן:

חל שיפור במספר של התלמידים בעקבות ...
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צבי גוב-ארי:

השנה כבר יש -

ד"ר אהוד ויצמן:

יש שיפור בכניסה?

צבי גוב-ארי:

כן .יש  ...והכל .אורט משקיע בעניין הזה הרבה מאוד .חינוך

על יסודי ממלכתי דתי .בנריה  177תלמיד ,באולפנא  .199האולפנא התפתחה בצורה מאוד
חיובית ומאוד נכונה .ואנחנו מעריכים שהיא תמשיך לצמוח.
החינוך היסודי החרדי ,העל יסודי החרדי בנות לאה –  .121בנות לאה בשנת תשל"ט
תעבור לבית ספר חדש .תוקצב ,ומתחילים לבנות אותו .חינוך מיוחד על יסודי 74 ,תלמידים
בשמונה כיתות .בכל בתי הספר מדובר על שלוש כיתות באורן ,אחת בנריה ושניים באלון.
וכיתת תקשורת .סך הכל בחינוך העל יסודי אנחנו עומדים על  3,051תלמיד.
גני ילדים .שימו לב למספרים ,כי אנחנו מתעסקים בין היתר לאחרונה בכל מה שקשור
לצהרונים .אלפי ילדים ,לא פשוט .מדובר על  1,112תלמידים בטרום טרום חובה1,025 .
בשכבת טרום חובה בכל הזרמים ו 1,091-בחובה .מספר התלמידים על פי זרם חינוכי בגני
הילדים – חרדי  ,2,007ממלכתי דתי  ,822וזרם ממלכתי –  .2,069סך הכל התלמידים בכל
הזרמים המאכלסים את מערכת החינוך ביבנה ברמה של גני ילדים ,עומדים על 3,098
תלמיד.
אני אדלג .מערכת גני הילדים בשנה הבאה תכלול  40גני חובה 48 .גני טרום חובה 14 .גני
חינוך מיוחד .החינוך המיוחד גדל בשיעור או בקצב של שלושה גנים לשנה .זה פשוט תופעה
מדהימה מבחינת אחוז התלמידים שזולגים לכיוון החינוך המיוחד .גן חב"ד חדש .תשעה
גנים של המוכר שאינו רשמי .בכל הגנים לומדים עד  35תלמידים ,על פי תקן של משרד
החינוך .זהו המצב .סך כל תלמידים בעיר –  11,336תלמיד.
רונית ארנפרוינד-כהן:

צביקה ,אתה יכול לחזור שני שקפים לגבי גני הילדים? תודה.

צבי גוב-ארי:

פרויקטים .מערכת החינוך כל שנה יוזמת ,מריצה פרויקטים

חדשים ,שיש להם גם משמעות כספית ואני על המשמעות הכספית לא רוצה לדבר .אבל
אוכל דבר דבר לומר ,לגבי מרכזי למידה .אלה כיתות שלומדות מהצהריים ומעלה .יש שם
כמאה תלמיד ,על מנת פשוט למנוע תלמידים חדשים מאוד להעביר לחינוך המיוחד .אלה
תלמידים שעומדים ברמת מגבלה כזאת שפשוט על הסף ,ולכן משקיעים בהם ,על מנת
איכשהו לאשש ולהמשיך להחזיק אותם במערכת .בסיפור הזה משתתפים  100תלמידים
מכל גני הילדים ובתי הספר .באשר תוכנית להב"ה ,אלה תלמידים שנחשפים לראשונה
לתחומי המדע השונים ועושים את העניין הזה בפקולטה לחקלאות ברחובות .נמצאים שם
 30תלמיד בבית ספר נריה .כל הדברים הללו ממומנים ,המימון של התוכניות הללו  ...יותר
מאוחר בצורה מרוכזת הרבה מאוד מיליוני שקלים שמושקעים על ידי העירייה.
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אומץ ותלם ,אלה כיתות שמתחילות מכיתה ט' עד י"ב ,כאשר בכל כיתה כזו נמצאים 22
ילדים ,עם שני מתרגלים .העירייה מממנת את שני המתרגלים וכמובן גם את העלויות
האחרות .מושקעים בנושא הזה  .₪ 515,000יש לנו  225תלמיד בכל הרמות ,במסגרת
התוכנית הנ"ל.
ספרי קריאה .כל שנה קונים בתי הספר ,מחלקים .נס טכנולוגיה .נס טכנולוגיה זו פריצת
דרך לכיוון המדעים והטכנולוגיות המתקדמות ,כאשר התלמידים בנס טכנולוגיה אחרי
שנתיים של עבודה מסודרת ודי מאומצת ,ברמה של קבוצות של חמישה ילדים בקבוצה,
מונחות על ידי בדרך כלל מתכנתים ,מורים וכמובן מהנדסים .בסופו של עניין כל קבוצה
כזאת מגישה סטרט-אפ שמוצג בפני מועצה מאוד גדולה ,בהשתתפות אנשים רבים ויבנה
זכתה לפני כמה שנים במקום ראשון באחד הפרויקטים .והצוות הזה שזכה במקום הראשון
היום עובד עם חברה בחוץ למימוש סטרט-אפ באותו נושא.
תוכנית גישור מופעלת בקרב כל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר .יש לנו שם  685תלמיד.
מטרת התוכנית בין היתר היא לשנות את האקלים החינוכי בבתי ספר .את האקלים
החברתי .ולעבור מתהליכים פיזיים של התנגשות לתהליך של כימייה בין בני אדם.
אנחנו מפעילים פינת חי בבית ספר ביאליק ,כאשר הפינה הזאת משמשת בין היתר לביקור
של ילדים מחינוך מיוחד .חלק מהתרפיה שהילדים מקבלים.
חשיבה מחשובית .זהו אחד הפרויקטים הייתי אומר היותר חשובים שאנחנו מריצים .מדובר
כאן על  749תלמידים בכיתות ג' בכל בתי הספר .מקבלים סדר גודל של בין שעתיים
לשעתיים וחצי לשבוע ,בתחום המחשוב ,התכנות ,המחשוב והאפליקציות וכל היתר.
התלמידים הללו מובילים בבתי הספר .זהו המחזור השלישי .רק לתת הערכה .העלות של
העניין הזה הוא  ₪ 684,000לשנה.
מיל"ת ,תוספת פדגוגית לקידום הישגים לימודיים לאוכלוסיות מתקשות .הפרויקט הזה עובד
בשני בתי ספר .בית ספר יחידני ,בית ספר בן גוריון ונריה .נמצאים שם  140תלמידים.
העלות שלנו בתוכנית הזו  ₪ 247,000לשנה .אלה תלמידים ללא תמיכה .אין שום סיכוי
שיישארו במערכת.
תעשידע .חשיפה לתעשייה .התוכנית הזאת מופעלת בכל כיתות ה' ,בכל בתי ספר בעיר,
ללא יוצא מהכלל .יש לזה ערך בהחלט חשוב מבחינת חשיפה ,הן בתחום החלל ,החקלאות,
הביוטכנולוגיה ,עובד לכל הרוחב .אנחנו חושבים שהשקעה כאן מאוד כדאית .העלות של
הדבר הזה יחסית קטנה ,של  120,000שקל ,כשמספר המשתתפים 579 ,תלמידים וזה
מנוהל על ידי התאחדות התעשייה מתמיכה כספית חלקית שלנו וכל היתר התאחדות
התעשייה מבצעת.
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החדרנו השנה שחמט .הן לגני הילדים והן לכיתות א' ,בכל בתי הספר .המשמעות של העניין
הזה חשיבה מתמטית כמעט .עם תכנון קדימה .יכול להיות פיתוח אסטרטגיות .כי סך הכל
תענוג לראות ילדים בגני הילדים מתמודדים עם משחק שח ,וכמובן בכיתות א' .מאוד
מרשים .ואין לי שום ספק שזה גם מעודד יוזמה ,מפתח יוזמה ,חשיבה עצמאית ,יכולת
תכנון ,דברים שאנחנו גאים לעשות וזה עובד.
קודקוד לחינוך .קודקוד לחינוך תפקידו דבר אחד לעשות .זה להגדיר את מספר התלמידים
שעוברים מארבע יחידות מתמטיקה או שלוש יחידות מתמטיקה לחמש יחידות מתמטיקה.
משקיעים לא הרבה כסף בעניין הזה ,כי הטיפול הוא הדרכת המורים של המקצועות הללו,
הובלת המורים .הן בבתי הספר העל יסודיים .השנה נכנסים גם לבתי הספר היסודיים .בסך
הכל אני יכול להעיד שבשנתיים האחרונות ,עם כניסתו של הנושא הזה לתוכנית הפדגוגית,
חלה תזוזה די משמעותית במספר הזכאים לחמש יחידות בגרות מתמטיקה.
תגבור בחינוך .קיימת קהילה מצפון אמריקה שמקדישה תרומות קבועות למען תמיכה
בילדים חלשים .התוספת היא תוספת פדגוגית רצינית במשך שנת הלימודים .התוכנית
הזאת מופעלת באביר יעקב וביחידני ,על כל תלמידי בתי הספר ,מהבוקר עד אחר הצהריים
בשעה שלוש .העלות שלנו  .₪ 111,000התמיכה מבחוץ היא כ.₪ 400,000-
מחדירים תוכנית מוסיקאלית כלל יישובית ,ברמה של חטיבות הביניים .אנחנו נריץ את זה
כנראה מחודש אוקטובר .לא הספקנו להתארגן בספטמבר ,אבל המערכת קיימת ומוכנה
בעצם לקליטת תלמידים ולרוץ הלאה.
תוכנית ...של קהילה מארצות הברית ,שתפקידה בין היתר ,שוב ,לאתר אוכלוסיות חלשות
מגני ילדים ועד כיתות ג' ,ד' .טיפול ברמה פרטנית בילדים .מספר הילדים בגני הילדים
המטופלים  135ובבתי הספר בכלל סדר גודל  117תלמיד .התוכנית עולה  532,000שקל,
מהם כ 50%-הוצאה שלנו.
צהלה .קיימות היום  12קבוצות של צהלה ,מנוהלות על ידי קצינים לשעבר .עבודה נהדרת
בתחום החינוך הערכי .יש תוצאות בעניין הזה ,תוצאות של ממש .אנחנו בהחלט כאן אני
רוצה לומר תודה לאותם מתנדבים שמקדישים הרבה מאוד מזמנם החופשי על מנת לתרום
לנוער הזה ולהוביל אותו לאן שצריך להוביל אותו ,ברמה נכונה וטובה.
פרויקט מיקרוסופט .זה פרויקט שמשרד החינוך התחיל לגלגל בשנה אחרונה .מדובר על מין
ענן חינוכי המרכז נתונים פדגוגיים עירוניים ושיח פדגוגי עירוני .כל התלמידים וצוותי החינוך
בעיר שותפים לעניין .הוא נגיש לכל הקבוצה הזאת ,כך שכל התלמידים וצוותי החינוך בעיר
יכולים להתעדכן דרכו ,לומר דרכו ,לשאול ולקבל תשובות .אנחנו מתחילים להריץ את זה
השנה .אני מוכרח לומר שעדיין אני לא כל כך הולך עם רגליים בטוחות לעניין .צריך לראות
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איך זה הולך לחדור ,מה מידת יכולת הקליטה של המערכת .על כל פנים ,השנה זו שנה
ראשונה ,אוכל לדווח במחצית השנה היכן אנחנו עומדים עם זה.
הנושא של ברית חיים בינינו לבין האוכלוסיה הדרוזית ,דלית אל-כרמל ועוספייה .השנה
נתבקשנו להקפיא .שנת  .2017ב 2018-זה ירוץ.
פיתוח המרחב החינוכי .מעורבים בו כל מנהלות בתי הספר ,כלומר מערכת החינוך
המשווים ,אני לא רוצה הלא פורמאליים ,מערכת החינוך המשווים ,מנהלות בתי הספר,
מעגלי הקשבה ,מנהיגות צעירה ,פיתוח מונחה גורמים מבחוץ .אני מציע לכל מי שמתעניין
בעניין להשתתף באחת הישיבות או באחד הפורומים ,בשביל לקבל רושם מה העניין הזה
תורם .הכוונה היא למסד או להגיע למצב של הגדרה מדויקת מהו ה-דנא של מערכת החינוך
ביבנה .מה אנחנו רוצים לייצר .מה בסופו של דבר ,בסוף התהליך ,מה תהיה הדמות של
בוגר בתי הספר בעיר .מבחינה של ידע והשכלה והן מבחינה של ערכים ,שורשים.
מנהיגות נוער עירונית מטופלת במועצת התלמידים ,פרלמנט נוער ,ממומנת ונתמכת.
אנגלית .זה הרי ידוע לכולם שנושא האנגלית נמצא בפיגור עצום בכל בתי הספר בארץ.
המערכת הפורמלית של משרד החינוך מבחינת המורים לא עונה על הצרכים .ויוצא איפא
שאין מספיק מורים לאנגלית .החלטתי השנה שעל מנת לתקן את המצב המאוד מאוד קשה
הזה ,לקחת חברה חיצונית שמתמחה בלימוד האנגלית ולהכניס אותה לסיוע לכל בתי
הספר בעיר .מדובר ב 83-שעות שבועיות שמוקדשות לנושא הזה בכל בתי הספר ,מעבר
למה שבית ה ספר מייצר על פי התקן והמימון של משרד החינוך .מדובר פה בין שעתיים
שבועיים לשלוש שעות שבועיות ,לכל תלמידי כיתות ד' בעיר .מפתחים חבורת זמר בבית
ספר האלון .נותנים סיוע לעניין.
משה חזות:

זה שעות חובה ,צביקה? חובה או רשות?

צבי גוב-ארי:

זה חובה.

משה חזות:

זה חובה.

צבי גוב-ארי:

כן ,כן .לא משקיע ברשות הכסף שלנו .לימודי פיזיקה במרכז

הגרעיני בשורק .לפני כשלוש שנים יצרנו קשר עם המרכז הגרעיני בשורק .תלמידים שלנו
במגמת הפיזיקה של בית ספר האלון עוברים שם הנחייה מבוקרת .כיום בשבוע ,ארבע
שעות בשבוע .בעיקר בתחום הלייזר .שני מחזורים כבר סיימו .גם בשנה הבאה אנחנו
הולכים על העניין הזה .מתמטיקה בר אילן ,כ 50-תלמידי כיתות ו' וי' לומדים בבר אילן,
כאשר הכוונה היא לעשות חמש יחידות בגרות בכיתה י' כבר .אנחנו מתחילים את זה
בכיתות ו'.
אורח חיים בריא בכל בתי הספר .כולל תזונה נכונה ,כולל אימון או התעמלות מסוג זה או
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אחר .זה בכל בתי הספר ,בכל גני הילדים.
נגינה של בית ספר בן גוריון .כל בית ספר בן גוריון מנגן ,ממומן ב ₪ 265,000-לשנה,
כאשר הסיפור הזה יצר פרופיל לגמרי אחר של בית הספר מאשר היה עד היום.
סייבר .קידמנו את נושא הסייבר במגמת האלקטרוניקה .בבית ספר האורן קלטה את הנושא
עובדת איתו ,המשתתפים בו כ 70-תלמידים בלימוד רב שכבתי.
עובדים על הסמכת בתי ספר לתו ירוק .יש לנו היום חמישה בתי ספר בתהליך בעוד עשרה
גני ילדים .זה פחות או יותר מה שהולך לקרות מבחינת השנה הבאה ,מבחינת העניין
הפד גוגי .מה נעשה מבחינת בינוי? בית ספר יסודי על שם איינשטיין ייפתח מחרתיים .בגין
בעיות המימון והאישור של משרד החינוך ,שהתעכב עד לפני שלושה חודשים ,לקחנו
החלטה לפני כעשרה ,אחד עשרה חודש ,שאנחנו מממנים את העניין הזה עד שמשרד
החינוך יתמוך .ובכן ,בונים בית ספר ב 11-חודש .זה כמעט בלתי אפשרי .הוא ייפתח ביום
שישי הקרוב .בית ספר ממלכתי דתי ייפתח השנה באלברט איינשטיין ,כבית ספר שיתארח
במקום .עשרה גני ילדים חדשים נבנו והתפתחו.
מה הולך להיות בבינוי כבר עכשיו? בית ספר תיכון שש שנתי כבר פותחים .נמצאות שם
בית ספר חינוך מיו חד ,בית ספר לבנות לאה ובית ספר ממלכתי דתי חדש .זה מה שיש
בחינוך .אני סוגר את המצגת ואני מבקש לעבור לסדר היום .כמובן ,כל מה שהוצג פה נדון
בהרחבה בוועדת החינוך .אני נתתי כאן טעימה בלבד ,על מנת בעצם לראות מה אנחנו
עושים ואיך אנחנו פותחים את השנה.
.2

שאילתה של חבר המועצה מר עדי ינקילביץ ,בנושא "עלויות צהרונים לקראת שנת
הלימודים".

צבי גוב-ארי:

אני רוצה לעבור לנושא הראשון ,כי אני רוצה לשחרר את אלי

אלוש  .אני רוצה לעבור לשאילתות של חברי המועצה ולהתחיל עם השאילתה של חבר
המועצה עדי ינקלביץ .אתה רוצה להציג ,בבקשה?
עו"ד עדי ינקילביץ:

כן .ככה :לאחרונה פורסם כי מרכז השלטון המקומי יחד עם

משרד האוצר ומשרד החינוך יזמו הוזלת מחירי צהרונים לקראת שנת הלימודים הקרובה.
לפי הפרסומים המחיר שאותו יתבקשו ההורים לשלם לא יעלה על סכום של  650שקלים,
כאשר זה מה שנקרא הבסיס של הצהרונים ,כאשר למחיר הזה ניתן להוסיף ולהרחיב את
התנאים המוצעים במסגרת הצהרון ,עד לתוספת של  285שקלים ,קרי עד לסכום מקסימאלי
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של  935שקלים לחודש.
מפרסומי העירייה ,כפי שעלו מעמוד הפייסבוק של העירייה ובמקומות נוספים עולה כי
התשלום המקסימאלי אותו מתבקשים ההורים לשלם עומד על  980שקלים ,אשר כאמור
לעיל עולה על הסכום המקסימאלי .ולכן אני מבקש לשאול את השאלות הבאות:
 )1מדוע מתבקשים ההורים לשלם סכום החורג מגבולות המותר?
 )2האם לאור ההוזלה במחירי הצהרונים תיגרע פעילות מסוימת מאלה שהונהגו עד כה?
 )3האם הצהרונים בעיר ימשיכו לפעול במתכונתם עד תום שנת הלימודים האחרונה?
 )4כיצד חושבה ההנחה בסך  300שקלים שגם היא פורסמה בתקשורת בזמן האחרון,
כאשר שנה שעברה הורים שילמו  1,100שקלים לצהרון בחודש ,והשנה המחיר עומד על
 855שקלים ,שהם למעשה הנחה פחותה .סבסוד פחות מ 300-שקלים.
צבי גוב-ארי:

יש פה לדעתי באיזשהו מקום בלבול בין גני הילדים ובתי

הספר .ואני אקריא את התשובה ולאחר מכן ,לא לחינם הזמנתי לפה את אלי אלוש ,שמזיע
מאוד מאוד קשה על מנת לענות לצרכים של ילדים בצהרונים ולומר שאחת הבעיות הקשות
ביותר היום זה גיוס עובדים לצרכי צהרונים .ובכן כך .בהקשר לעלות הצהרונים ,אלה
העובדות :הסבסוד עליו הוחלט מתייחס לצהרונים בבתי הספר בלבד .בניגוד לטענה בדבר
חיוב של  980שקל ,העירייה פועלת כדלקמן :עד שעה  16:00עלות צהרון בבתי הספר הינו
 .₪ 635עד לשעה  ,17:00כולל חודשי חגים ,כלומר חופשות חגים ,התעריף הוא .855
המדינה משלימה ל ,935-זאת על פי מדדים וקריטריונים מחייבים .העלות האמיתית בשנה
שעברה היתה  .₪ 1,109יש לנו כאן תמחיר מסודר .אפשר לראות את העניין הזה מפורט.
כאשר אנחנו מדברים על סבסוד של  ₪ 174לכל ילד ,סבסוד מתקציבי עירייה.
אחרי זה אני אדבר מה הסיפור הזה גרם וגורם מבחינת החוסן הכלכלי של הרשת .באשר
לצהרוני גני ילדים .אין המדינה מסבסדת צהרוני גני ילדים ,היות ואנחנו מצויים בדירוג
אקונומי  .6עלינו בדירוג ,ועל כן נפגעים.
ובכן ,מהי העלות הרגע?  ₪ 750עד לשעה  .16:00בעבר היה  980 .980עד לשעה 17:00
כולל חופשות .בשנה שעברה היה .₪ 1,100
עלות סבסוד הצהרונים על ידי העירייה עומדת השנה ,ואפשר לעשות תחשיב מדויק ,על
 5,800,000שקל ,לעומת השנה שעברה .זה הגירעון שהולך להיווצר ולראות איך אנחנו
מתגברים על זה .כמובן זאת בתנאי שאכן יסבסדו עוד  600ילדי בתי הספר .כי סבסוד ילדי
בתי הספר מותנה בין היתר בכך שבקייטנות הללו יעבדו גם מורים .אני לא מצאתי מורה
אחד שמוכן לעבוד בקייטנה בבית ספר .גם לא אחד .אבל זה המצב .אנחנו מפעילים את זה
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ללא מורים .יש לעניין הזה משמעות ,האם הסבסוד של  600שקל לתלמיד בקייטנות בתי
הספר אכן זה יעבוד .לא בטוח .באשר לשאלה שלך .ההורים לא מתבקשים לשלם סכום
החורג מגבולות המותר .חרף ההוזלה העלות זהה לשנה שעברה ומסובסדת על ידי
המערכת העירונית כך שאין פגיעה ברמת השירות .הצהרונים ימשיכו לפעול במתכונת
הנוכחית עד לסיום שנת הלימודים .אין סבסוד של המדינה לילדי הגנים על כך שהעלות
מתבטאת ב ₪ 890-לעומת  ₪ 1,100עד לשעה  .17:00אני מציע לברך על כך .יש שאלות,
כמובן אני אבקש מאלי לענות .אבל לפני שאלי יענה,
עו"ד עדי ינקילביץ:

אבל מה שפורסם שבמצב סוציו-אקונומי  6הסבסוד הוא 300

 .₪זה מה שפורסם בכל אופן .לא ,גם גני  ...ובתי ספר א' וב' .זה מה שפורסם ,אני לא יודע.
אלי אלוש:

תקרא את הפרסום כמו שצריך .אולי את האותיות הקטנות.

הלוואי והיה לנו את האפשרות לסבסד גם את הגנים .אנחנו בגנים לא בתוכנית ניצנים.
התוכנית נקראת ניצנים .בגנים אנחנו לא נמצאים .רק בבתי הספר ,ואנחנו מסבסדים אותה
כפי שראש ה עיר ציין .בנוסף לכך יש משהו מאוד בסיסי שראש העיר ציין בדבריו ,נושא כוח
האדם .אנחנו ,בשונה מהתמחור שמופיע ,אנחנו עובדים עם סייעות בלבד .שתי סייעות
מינימום לקבוצה .בגנים זה גם שלוש סייעות ,בחלק גדול מהגנים .הסיפור הזה מעלה מאוד
את המחיר .צירפנו שם תמחיר כדי שתראו .הוא הרבה יותר גבוה מהתמחיר שמשרד
החינוך,
עו"ד עדי ינקילביץ:

עדיין ,גם בסבסוד שאתה מדבר עליו ,אתה ,זה ,1,109

והסבסוד הוא  300שקלים... .
אלי אלוש:

 980מדובר על הגנים .אני שוב אומר לך,

עו"ד עדי ינקילביץ:

מדובר על .855

אלי אלוש:

 855אני לא חורג.

עו"ד עדי ינקילביץ:

למה?

אלי אלוש:

מותר לי עד  935לקחת .אני לוקח פחות ממה שמותר לי.

עו"ד עדי ינקילביץ:

לא ,לא ...

אלי אלוש:

בבתי הספר אני לוקח  .855פחות ממה שמותר לי .מותר לי

עד  .935וזה עד ...
עו"ד עדי ינקילביץ:

בבתי הספר יש את הסבסוד של ה 300-שקל .בוא נאשר את

הדברים .יש סבסוד  300שקל?
אלי אלוש:

לא ,יש לי סבסוד עד  .935מקסימום .ויש לי אפשרות,

עו"ד עדי ינקילביץ:

בבתי ספר או בגני ילדים?
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אלי אלוש:

בבתי ספר בלבד .גנים הם מחוץ לתמונה .תוציא את הגנים

מחוץ לתמונה.
עו"ד עדי ינקילביץ:

מה זה מחוץ לתמונה? יש מחיר.

אלי אלוש:

אין מחיר בגנים .אין סבסוד את המדינה בגנים .לא נכנסנו

לפרויקט ,כי אנחנו בסוציו-אקונומי  .6אני ארבע פעמים אומר אותו דבר .אני לא יודע למה -
עו"ד עדי ינקילביץ:

כי אתם מבלבלים כל פעם את הנתונים .בוא נדבר כרגע רק

על גני ילדים .גני ילדים התוכנית של המרכז לשלטון המקומי לא חלה? זה מה שאתה
אומר?
אלי אלוש:

לא חלה על העיר יבנה -

עו"ד עדי ינקילביץ:

לא חלה בכלל.

אלי אלוש:

בגלל שהיא סוציו-אקונומי  ,6לא חלה .בגלל שהיא לא חלה,

אנחנו לא מחויבים למחיר שלהם.
עו"ד עדי ינקילביץ:

אז חל רק הסבסוד של ה 300-שקלים?

אלי אלוש:

יפה .רק על בית הספר.

עו"ד עדי ינקילביץ:

חל הסבסוד של  300שקלים?

אלי אלוש:

כן .ועל זה ,בגלל זה -

עו"ד עדי ינקילביץ:

יפה .אתה אומר שהעלות זה  ,1,109פחות  300זה ?809

אתה גובה  .855זה מה שכתבתם פה.
אלי אלוש:

לא ,לא ,אתה מבלבל.

צבי גוב-ארי:

רגע ,סליחה דקה.

עו"ד עדי ינקילביץ:

זה מה שכתבתם פה .איך אני מבלבל?

אלי אלוש:

 935המדינה נותנת עד השעה ארבע 935 .עד השעה ארבע.

אנחנו מורידים עד השעה ארבע  ,935מורידים את ה ₪ 300-ומגיעים ל .635-זה המחיר
לבתי הספר 635 .עד השעה ארבע .הורה שרוצה תוספת ,וזה לא במשרד החינוך ,אבל גם
משרד החינוך בא ואמר' ,אם אתם  ...יש מחיר לתוספת .כמה זה על חופש וכמה זה עד
השעה חמש' .עד השעה חמש מותר להוסיף מעל  50שקל .חופשות מעל לחמש שקל .זה
ה .255-הם נותנים לך את ה 855-שאנחנו גובים .משרד החינוך משלים לי בסך הכל ל-
 .935הוא לא נותן לי  .₪ 300הוא משלים לי בסך הכל ,הילדים שלו עד השעה חמש בלבד.
משלים לי ל 935-בלבד.
עו"ד עדי ינקילביץ:

עוד פעם .שנייה ,צביקה .עוד פעם ,אני חוזר על זה ,כי אני לא
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מקבל תשובה ברורה.
צבי גוב-ארי:

סליחה רגע .היתה שאלה.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אבל לא קיבלתי תשובה ,מה לעשות?

צבי גוב-ארי:

אתה עכשיו מתחיל לברר.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אני לא מתחיל לברר .לא ,אני לא מתחיל לברר .להיפך .יש

שאילתה מאוד ברורה( .מדברים ביחד) שהוא לא קשור למציאות .אז זה נורא נוח להגיד
'אנחנו כן עומדים' ,אבל מה לעשות?
צבי גוב-ארי:

אתה אומר שהתשובה הזאת לא קשורה למציאות?

עו"ד עדי ינקילביץ:

אני אומר שזה בליל של מספרים.

צבי גוב-ארי:

לא ,אני רוצה לדעת .האם אתה אומר לי -

עו"ד עדי ינקילביץ:

כן ,בהחלט .אם אני שואל שאלה מאוד פשוטה על הסבסוד

של ה 300-שקל ,ביחס ל , 1,100-ביחס לבתי הספר .זה מה שאמרת הרגע .ואתה אומר
שזה עולה  ,1,109ומ 1,109-אתה יורד למחיר של  ,855או .935
אלי אלוש:

 300שקל זה הסכום המקסימאלי שהמדינה מסבסדת מ935-

ל , 635-עד השעה ארבע בלבד .המדינה באה ואומרת' :מי שמעונין ,יש לנו תוספות על
חופשות ,תוספות על שעה חמש' .יש מחיר ,כמו שציינתי מקודם ,ורק א' ו-ב' ,לא ג'.
עו"ד עדי ינקילביץ:

לא שאלתי .א' ו-ב' בלבד.

אלי אלוש:

א' ו-ב' בלבד .לא גנים ולא ג' פלוס.

עו"ד עדי ינקילביץ:

ובגנים אין שום דבר ...

אלי אלוש:

אין שום דבר .הלוואי והיה .אנחנו לא בסוציו-אקונומי הנכון.

ערים אחרות שבהן -
עו"ד עדי ינקילביץ:

טוב ,לא מה שכתוב בפרסומים.

צבי גוב-ארי:

 ...שאתה רוצה.

אלי אלוש:

דרך אגב ,אם יש לכם עובדות ,אני אשמח לקבל ,כי אנחנו לא

עומדים בקצב של ...
צבי גוב-ארי:

אתם ראויים רק לשבחים ולא לדבר אחר .תודה ... .טוב,

הלאה.
.3

שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד כהן ,בנושא "תביעות בבית הדין
לעבודה מול העירייה".

צבי גוב-ארי:

רונית ,שאילתה בבקשה ,הקריאי.
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רונית ארנפרוינד-כהן:

כן .תביעות בבית הדין לעבודה מול עובדי העירייה .בשנים

האחרונות חוזרים ועולים נושאים של העסקה ופיטורי עובדים/עובדות כדין ,תוך שאלת
מימוש זכויותיהם כחוק .יש מקום לבחון את הנושא לעומק ולכן לשם כך מבקשת לקבל
תשובה ) 1 .בכמה תביעות בבית הדין לעבודה העירייה מעורבת מול עובדי עירייה ,בהווה
ובעבר ,היום ומאז תחילת הקדנציה הנוכחית מאז  ?2013מי מייצג או ייצג את העירייה בכל
התביעות האלו? באם מדובר במשרדי עורכי דין חיצוניים ,מבקשת כי יוצגו בפני המועצה
הסכמי שכר טרחה וכמה שולם עד היום מאז תחילת הקדנציה.
צבי גוב-ארי:

ובכן כך .הולך אחורה לעד שנת  .'97מ .'97-משנת  '97ועד

היום היו  74תלונות של עובדי עיריית יבנה '97 .עד היום זה  20שנה .בסך כל התביעות
האלה ,רק שניים יוצגו בלבד על ידי עורכי דין חיצוניים .משנת  2013קיימת תביעה אחת
שמיוצגת על ידי עורך דין חיצוני ,והתביעה הנ"ל נמצאת בדיון היום בבתי הדין.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אחת? אני יודעת על שתיים.

צבי גוב-ארי:

לא ,אחת.

עו"ד איתן בראש:

את טועה.

צבי גוב-ארי:

אחת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני טועה? אני לא רוצה להשתמש ,אני יודעת על עובדת

ועובד.
צבי גוב-ארי:

לא ,יש תביעה אחת בלבד .לפרוטוקול.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא רוצה לפרוטוקול.

עו"ד איתן בראש:

הוא לא חיצוני .למה חיצוני? העובדת מיוצגת על ידי הלשכה

המשפטית.
רונית ארנפרוינד-כהן:

בסדר .אבל הוא אומר יש תביעה אחת .אז א' הוא טועה ,יש

שתי תביעות.
צבי גוב-ארי:

לא ,סליחה .הוא לא טועה.

עו"ד איתן בראש:

תביעה אחת מיוצגת על ידי עורך דין חיצוני.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני שאלתי כמה שאלות .לא קיבלתי -

עו"ד איתן בראש:

קיבלת על הכל .אני עשיתי פירוט מלא.

רונית ארנפרוינד-כהן:

סך כל שתי תביעות יוצגו על ידי עורכי דין חיצוניים?

צבי גוב-ארי:

זה הכל.
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רונית ארנפרוינד-כהן:

ואיפה ,זה מה שביקשתי .אז למה לא קיבלתי?

צבי גוב-ארי:

סליחה ,רונית .מעבר לעניין הזה ,בידי הרשימה של התביעות.

עשו עבודה ,קיבלת תשובה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

לא קיבלתי תשובה מלאה.

צבי גוב-ארי:

לא קיבלת? אז זו התשובה .שכנראה שאת לא רוצה לקבל את

מה שנותנים לך .שאלת כמה תביעות היו -
רונית ארנפרוינד-כהן:

נכון .אני רוצה לשאול ולקבל תשובה.

צבי גוב-ארי:

התשובה היא תביעה אחת מאז  .2013את רוצה לדעת מהו

החוזה? כמה מקבל וכו'? הכל יהיה אחרי גמר פסק הדין .אחרי שפסק הדין יתרחש ,לא
לפני כן .לא מוכן שתוך כדי פסק דין להתחיל לדבר על העניין הזה ,כמה העורך דין מקבל
ואיך מקבל .הכל יוצג .יש תהליך .תהליך לקיחת עורכי דין ,בין היתר ישנם ...
רונית ארנפרוינד-כהן:

צביקה ,מה זאת אומרת אתה לא מוכן? יש שאילתה ,אתה

צריך לענות עליה .גם אם אתה לא מוכן ולא אוהב את השאילתה ,אתה צריך לענות עליה.
צבי גוב-ארי:

מי ייצג או מייצג את העירייה בכל התביעה הללו? הלשכה

המשפטית ,מלבד מקרה אחד.
עו"ד איתן בראש:

התביעה היחידה שמתנהלת עכשיו על ידי גורמים חיצוניים,

זה משרד ברוך חייקין .עופרה דרור-לזר ,עו"ד דרור-לזר.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אוקיי .ושכר טרחה?

עו"ד איתן בראש:

לא ,אני חושב שזה לא המקום ,בגלל ההליך שמתנהל,

להתחיל לפרט ושייעשה בזה שימוש בתוך ההליך .לא רוצה לזהם את ההליך הזה .אני לא
רואה שזה רלוונטי כל כך .תרצי אחרי שההליך ייגמר ,תקבלי את זה .זה לא סוד.
צבי גוב-ארי:

אתה לא חייב לענות על שאלת חברתך .לא היום ולא מחר .יש

תהל יך איך מקבלים עובד ,איך קובעים שכר טרחה .יש ועדה שמנהלת משא ומתן בעניין
הזה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

א' ,הוא חייב לענות ,כמו שאתה חייב לענות.

צבי גוב-ארי:

נדון בזה אחרי ...

רונית ארנפרוינד-כהן:

בעיקר אתה חייב לענות ,צביקה.

צבי גוב-ארי:

אוקיי ,תודה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

ואתה חייב לענות .לא ראוי ,כן ראוי .זה לא משהו שאתם

יכולים לקבוע.
צבי גוב-ארי:

קיבלת את התשובה ששאלת.
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רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,לא קיבלתי.

צבי גוב-ארי:

כן קיבלת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא קיבלתי.

צבי גוב-ארי:

מה לא קיבלת?!

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא קיבלתי שכר טרחה.

צבי גוב-ארי:

לא תוכלי לקבל שכר טרחה עכשיו .עם כל הכבוד .תמתיני

לגמר המשפט ,תקבלי.
עו"ד עדי ינקילביץ:

צביקה ,בתשובה לשאילתה הראשונה כתוב 'מצ"ב תמחיר'.

לא צורף.
צבי גוב-ארי:
.4

נעביר לך .יש לו את זה כאן.

שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז ,בנושא "מעון דובדבן הסירה".

צבי גוב-ארי:

אלי מזוז איננו .אני מבין שמישהו רוצה להעלות את השאלה.

זה אתה?
שחר סימנה:

אני? התבקשתי להעלות הצעה לסדר.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אתה יכול להעלות את ה (מדברים ביחד)

.5

שאילתה של חבר המועצה מר רחמים דוידי ,בנושא "מקווה רחוב החבלבל".

צבי גוב-ארי:

אוקיי .עברתי .השאילתה של אלי מזוז יורדת בינתיים .יש

שאילתה של חבר המועצה  ...לעת עתה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

יש לי שאלה .למה השאילתות שאנחנו לא היינו לא הוגשו

ולמה שתי שאילתות אני הגשתי ולא הוגשו שתיים אלא רק אחת?
צבי גוב-ארי:

אני אסביר .לא ,השאילתה שהוגשה והועלתה כאן זו שאילתה

ששאלת ולא עלתה אז.
רונית ארנפרוינד-כהן:

לא נכון.

צבי גוב-ארי:

 ...בדיון הקודם השאילתה הזאת לא עלתה .היו שתי
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שאילתות אחרות -
רונית ארנפרוינד-כהן:

נכון,

צבי גוב-ארי:

במידה ולא מבקשים להעלות את זה חזרה ,אין להעלות ...

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז זו הסיבה? אוקיי .ואני שלחתי שתי שאילתות ונכנסו רק

שאילתה.
צבי גוב-ארי:

אני רשאי -

רונית ארנפרוינד-כהן:

לדחות באחת .הבנתי .אז דחית שאילתה אחת לישיבה -

צבי גוב-ארי:

כי אחרת אנחנו עוסקים ב 50-שאילתות כל יום.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני מבינה.

צבי גוב-ארי:

שום שאילתה לא תישאר ללא מענה .כי היא לא יכולה ...

רונית ארנפרוינד-כהן:

בינתיים השאילתה ...כן ,בינתיים השאילתה הזאת שאני היום

שאלתי לא קיבלה מענה מלא.
צבי גוב ארי:

תקבלי גם את השאילתה השנייה בדיון הבא .השאילתה של

מר רחמים דוידי.
רחמים דוד:

שאילתה בנושא מקווה ברחוב החבלבל .בתאריך 19.3.2017

נתקבלה במזכירות העירייה הצעתי לסדר  ...מקווה החבלבל .בישיבה בה דנו בהצעתי
סוכם כי עיריית יבנה תדאג לשיפוץ המקווה ול ...שלוש בורות טבילה  ...שיפוץ כללי .עד
היום שום דבר לא נעשה .יש תלונות מצד הטובלים שאין מקום .יש צפיפות ,יש לחץ ,למרות
שיש שלוש בורות טבילה ולא  ...את כולם .גם בנושא של הניקיון יש תלונות רבות .השאלה
היא כזאת .האם עיריית יבנה מתכוונת לשפץ את המקום  ...וטבילה? אם כן ,מתי השיפוץ
יתחיל?
צבי גוב-ארי:

למרות שעניין שיפוצים וחידוש של מקוואות זה עניין שקשור

לשירותי הדת ,משרד הדתות לא מוכן לשתף פעולה בעניין הזה ולתקצב .עלות השיפוץ כפי
שהוגדרה להצעות שקיבלנו זה בין  500,000שקל ל 400,000-שקל .זה לא כסף קטן .זה
ייכנס לתוכנית העבודה ויבוצע בעיתוי שאני אקבע .תודה.
רחמים דוד:

אני גם אז אמרתי שיש מקווה לגברים .זה לא שייך למשרד

הדתות .משרד הדתות זה רק למקווה לנשים .זה מטפל במקווה לנשים.
צבי גוב-ארי:

אוקיי ,בסדר.

רחמים דוד:

מקווה של גברים זה  ...את יבנה ,כל המקומות בארץ,

צבי גוב-ארי:

העירייה תעשה את זה כאשר תוכל לעשות את זה ,תודה .זו
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התשובה שקיבלת.
רחמים דוד:
.6

 ...שיעשה את זה?

שאילתה של חבר המועצה מר רחמים דוידי ,בנושא "הפעלת תחבורה ציבורית
בשבת".

צבי גוב-ארי:

מה השאלה הנוספת שלך?

רחמים דוד:

גם זה שייך למשרד הדת? שאילתה :הפעלת תחבורה

ציבורית בשבת .לאחרונה פורסם בגיליון יבניתון ב 14.7.2017-גיליון מספר  ,1357כי
תופעל תחבורה ציבורית בשבתות בעיר מטעם תנועת "ישראל חופשית" המעוניינת שעיריית
יבנה תשתתף גם היא בסבסוד .כידוע לאחרונה הקואליציה הובילה את פריצת הסטטוס קוו
בעיר ,ביטלה את צפירת השבת שכמה שנים היתה ... ,שכונה דתית גיבתה פתיחת עסקים
בשבת ,מהכתבה שמה שכתוב שם מובן כי היד עוד נטויה כפי שנכתב בכתבה בערים
בעלות רוב חילוני .האם עיריית יבנה תאשר הפעלת תחבורה ציבורית בשבת? האם יש
תכנונים להפרת הסטטוס קוו?
צבי גוב-ארי:

ראשית וקודם כל אני מבקש לומר שהפעלת תחבורה ציבורית

תהיה כאן כאשר ממשלת ישראל תחליט על הפעלת תחבורה ציבורית .כל עוד שאין החלטה
של ממשלת ישראל להתרת תחבורה ציבורית בשבתות ,אנחנו עובדים בעניין הזה על פי
החוק .אני לא מתכוון בשום פנים ואופן להיות שותף או לעודד תחבורה ציבורית פרטית .אם
מישהו מתושבי העיר יחליט להפעיל אוטובוס בעצמו ולאסוף ילדים לכאן ולשם לא אוכל
לומר לו 'אסור' .שיהיה ברור .אבל יחד עם זאת ,אנחנו לא נשתף פעולה ולא נעשה שום
דבר בכיוון הזה בניגוד למה ש חוקי מדינת ישראל קבעו .ואני רוצה לומר שבישיבת המטה
שלי ב 24.7-עוד לפני כן עלה הנושא גם על ידי פאלי ,וכתבתי כך :שראש העיר מבהיר ,זה
ציטוט" ,כי אי הפעלת תחבורה ציבורית מעוגנת בחוק .עיריית יבנה לא תהיה מעורבת
בתוכנית פרטית ,אך אין בכוחה להתנגד ליוזמה פרטית" .תודה .הלאה.
דיווח חברת רפורטי [נושא מחוץ לסדר היום]
דוד שטרית:

סליחה ,ברשותכם ,לא מופיע בסדר היום ,נמצא פה רועי

איתנו .עלה קמפיין ב 27-לחודש לאפליקציה ריפורטי של דיווחים שנעשית דרך האפליקציה.
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הוא יראה לכם מצגת קצרה .בינתיים לפי הקצב של ההתחברויות הוא אומר שזה פשוט
בקצב מדהים .רק בארבעה האחרונים מאז שהלך ,כמה התחברו כבר?  .780הוא יראה
לכם את זה בקצרה .בוא ,בבקשה.
צבי גוב-ארי:

יש לך שלוש דקות.

עו"ד עדי ינקילביץ:

דוד ,אתה הורדת את זה לנייד?

דוד שטרית:

אני ,מזמן.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אני גם הורדתי.

רועי – חברת ריפורטי:

נעים מאוד .אני רועי מחברת ריפורטי .אני מנהל את הפעילות

של החברה בארץ .אני אגיד ,ב ,27-ביום ראשון האחרון ,השקנו את ריפורטי אצלכם בעיר
יבנה .אני יכול להגיד שהשקנו את ריפורטי ותוך כדי שאנחנו משיקים ביום ראשון גם נקרא
לזה עיריית אטלנטה .עשינו את זה בו זמנית גם את יבנה ואת אטלנטה בארצות הברית.
מספר מילים על ריפורטי .אנחנו קמנו לפני שלוש שנים .אנחנו היום פחות או יותר 40
עובדים .אני אסביר על הטכנולוגיה ,מבחינת המערכת עצמה .היום ביבנה יש קרוב ,לפני
שהתחלנו השקה ל 3,800-הורדות של ריפורטי .כבר מיום ראשון האחרון ,כבר אחרי
הקמפיין התווספו עוד  780הורדות .המוקד עצמו קיבל קרוב ל 260-דיווחים דרך ריפורטי,
ואני אסביר את הטכנולוגיה עצמה ,איך זה מופיע במוקד עצמו.
מה שקורה היום ,כל אחד יכול להוריד את אפליקצית ריפורטי .אני אקרא לזה עכשיו
אפליקציה אבל זו מערכת חירום .זו מערכת בפני עצמה שמותקנת אצלכם היום כבר במוקד.
יש לכם ארבעה כפתורים .אם אתם רואים ,יש את הבחירה רשות חירום לדיווח .אתם יכולים
לדווח

למוקד העירוני וכמובן משטרה ,מד"א וכיבוי אש .ברגע שאני לוחץ על אחד

הכפתורים היום ,לחצתי על ,היה לנו קטע עירוני ,נפתחת לי שיחת וידיאו .ברגע שנפתחת
שיחת וידיאו ,כבר עכשיו המוקדן האוטומטי רואה ,מה שהמוקדן רואה הוא רואה את זה,
כבר אני אסביר ,במסך כזה .אוקיי? זה המסך של המוקדן ,שכבר מותקן אצלכם היום
במוקד .המוקדן עצמו ,ברגע שהאזרח מתקשר ,הוא רואה ממש את השם של האזרח
שמתקשר .הוא לא צריך לשאול גם איך קוראים לו .רשומים כל הפרטים ,כולל אם זה אומר
בעיות ,אם הוא לא יכול לדבר או כל דבר אחר ,מופיע אוטומטית בפרטים של המסך .מה
שגם מופיע ,אחד הדברים החשובים ,זה המיקום של אותו תושב .אנחנו לא צריכים להגיד
'אני נמצא ברחוב שבזי  .' 12אוטומטית זה מופיע .זה המערכות יודעות לזהות בדיוק ,זו
הטכנולוגיה של ריפורטי .הטכנולוגיה של ריפורטי יודעת לזהות גם זיהוי בתוך מבנים .אני
יכול לדעת שאני כרגע בקומה שנייה ,בדירה כזאת ,מדווח מדירה מס'  .2אוקיי?
הדבר היפה פה שאנחנו רואים דיווח בוידיאו ,בלייב .מה שאנחנו ,התושב ,האזרח בא
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לדווח ,השידור פה עובר בשידור וידיאו .אותו מוקדן יכול לדעת לתעדף משאבים .אני מצלם
גזם ,מצלם מפגע ,מצלם פיצוץ צינור ,או אם חוסם אותי אוטו ואני רוצה כרגע להתקשר
למוקד ,אוטומטית המוקד רואה את האירוע וכבר מדווח לפקח והפקח מבין מה הוא צריך
לעשות .כמובן יש צ'ט לבעלי ,אם אני לא שומע כל דבר אני יכול לדבר בצ'ט.
משה חזות:

הפקח רואה גם?

רועי – חברת ריפורטי:

הפקח לא רואה .מי שרואה זה המוקדן .המוקדן עצמו.

משה חזות:

הוא לא יכול להעביר לו.

רועי – חברת ריפורטי:

כרגע לא .מבחינה משפטית אנחנו לא מעבירים כי זה וידיאו.

זה ממש וידיאו שרץ .מה שמותקן אצלכם היום במוקד ,טכנולוגיה שכרגע ,משהו מאוד
חשוב ,היחידה בעולם .היום מד"א עובד עם הטכנולוגיה הזאת מכל מקום בארץ .אני יכול
לתעדף אירועים .זה אומר שמה שקורה היום ,אני יכול לתעדף אירוע .כרגע קרה שיש לנו
היום בזמן נתון יש לי  30 ,20שיחות .אני הולך עם שיחה מס'  .7זה תושב שכרגע זקוק
דחוף מהמוקד לעזרה .יש אירוע של אני לא יודע ,אירוע פח"ע או כל אירוע אחר ,אני לא יכול
לענות לו .מה שפה אנחנו רואים זה שיחות ממתינות .גם אם תלכו למוקד אצלכם תראו
שיחות ממתינות .אני יכול לתעדף שיחה .אם פתאום אני רואה שיחה שהיא מאוד מאוד
חשובה ,שמנהל המוקד רואה את השיחה ,הוא יכול אוטומטית ללחוץ על השיחה והשיחה
הזאת נענית .אני שם אותו אוטומטית בראש התור.
כמובן שהכל נשמר אצלכם במערכות .אני אגיד עוד דקה ,שתי שניות .המערכת עצמה,
האפליקציה אולי זה בין  8ל 10-אחוז מהמערכת .המערכת עצמה שיושבת זו מערכת מאוד
מאוד חכמה .גם אם נפלו הרשתות  ...המערכת יודעת להעביר שידור דרך ווי-פיי פנוי .זה
אומר שגם אם יש לי רק ווי-פיי ,התושב יכול להעביר דרך הווי-פיי .לא צריך שתהיה איזשהי
תקשורת .יודעת לנתב את האירועים .זה אומר שמבחינת שרידות מערכת זה .99.9%
אני אציין דבר אחרון .אנחנו כל יום עובדים ב 160-מדינות בעולם .זה אומר שלא משנה
איפה תסעו בחגים .תסעו לתאילנד ,תסעו לפריז ,תסעו לארצות הברית ,איך שתנחתו עם
ריפורטי ,אוטומטית ישתנו מספרי החירום ,בהתאם למדינה .אוקיי? ומה שיפה ,שעיריית
יבנה הכניסה,
צבי גוב-ארי:

מה קורה בסין?

רועי – חברת ריפורטי:

בסין גם ,אנחנו אחד ,מה שלא אמרתי ,אחד המשקיעים

בחברה זה גם הבנק הכי גדול בסין .יש משקיעים מאוד גדולים בחברה .אם אני גר בארצות
הברית זה ג'וליאני ,ראש עיריית  LAלשעבר .משקיעים מאוד חשובים .אנחנו עובדים
במספר ערים מאוד גדולות בארצות הברית .ובד בבד זה חשוב שהכנסנו את זה ליבנה,
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שהיא אחת הערים הגדולות פה בארץ ,שגם עובדת עם ריפורטי.
.7

עדכון תב"ר מס'  – 426ציוד וריהוט למוסדות חינוך .תקציב מקורי – .₪ 200,000
תוספת –  .₪ 100,000סה"כ  .₪ 300,000מימון מקרן הפיתוח.

צבי גוב-ארי:

תודה רבה .תשתמשו בזה ,בבקשה .חברים ,תב"ר מס' ,426

תוספת לצרכי כיסוי הרכש לחידוש ריהוט בתי ספר ,ריהוט ומחשוב של .₪ 200,000
תוספת של  ₪ 100,000ל .₪ 200,000-סך הכל  .₪ 300,000מי בעד בתי ספר? מי נגד?
מי נמנע? כולם בעד .נמנע? כולם בעד.
החלטה מס' : 1/68/14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 426ציוד וריהוט למוסדות חינוך.
תקציב מקורי –  .₪ 200,000תוספת –  .₪ 100,000סה"כ – .₪ 300,000
מימון מקרן הפיתוח של העירייה.
.8

אישור המועצה להגשת תכנית מס'  – 404-0532663שינוי ייעוד ציבורי ברחוב
הגויאבה.

צבי גוב-ארי:

אישור הגשת תוכנית מס'  . 404-0532663שינוי

ייעוד קרקע ציבורית ברחוב הגויאבה .זו קרקע שנמצאת מעל מקלט באזור
רחוב הגויאבה זה רחוב שנמצא באזור הדקל .ברחבה של -
רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה? ייעוד? מה הוא עכשיו?

צבי גוב-ארי:

ועדת ההקצאות הקצתה מקום לבית כנסת שיוקם

מעל מקלט שמשמש בית כנסת ,לרב ליאור .ועדת ההקצאות אישרה את הדבר
הזה .דנו כאן ואישרנו .עכשיו הולכים לבנות .צריך לשנות את ייעוד הקרקע
שמעל למקלט ,זה נחשב לקרקע ירוקה ,משהו מהסוג הזה .זה מעל מקלט
בטון .ואנחנו פשוט צריכים לשנות את התב"ע ,לאפשר לו לבנות .א' ,החלטתם
לקבל את זה והצבעתם בעד .היום אני מדבר על שינוי תב"ע .מי בעד? תודה.
מי נגד? אין.
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החלטה מס' : 2/68/14
הוחלט פה אחד לאשר הגשת תכנית מס'  – 404-0532663שינוי ייעוד
ציבורי ברחוב הגויאבה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

כי בית הכנסת של המקלט עולה למעלה ,נכון?

צבי גוב-ארי:
.9

כן.

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק גן ילדים לגננת וסייעת עובדת
עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

צבי גוב-ארי:

אישור האצלת סמכויות לניהול וחתימה בחשבון .בנקים של גני

ילדים לגננות וסייעות העובדות בעירייה .מצורף ,הרשימה נמצאת אצלכם .צריכים פשוט
לעבוד ,אנחנו מעבירים להם את הכספים דרך הבנק .זה ניהול של חשבון עצמאי לכל
אחד מגני הילדים.
משה חזות:

זה  400 , 300שקל ...

צבי גוב-ארי:

מי בעד? לא ,יש גם כספים אחרים לפעמים שאתה

צריך להעביר.
החלטה מס' : 3/68/14
הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכויות לני הול ולחתימות בחשבון בנק גן
ילדים לגננת וסייעת עובדת עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.
.10

אישור הארכת שירות של מבקר העירייה מר שלום דמארי עד ליום .31/12/18

צבי גוב-ארי:

אישור הארכת שירות של מבקר העירייה מר שלום דמארי עד

 .31.12.2018שנה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

למה? בגלל גיל? למה ההצבעה? גיל.

צבי גוב-ארי:

מי בעד?

רונית ארנפרוינד-כהן:

ויש אישור משרד הפנים?

משה חזות:

מורידים היום את גיל הפנסיה.
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החלטה מס' : 4/68/14
הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות של מבקר העירייה מר שלום דמארי
עד ליום . 31/12/18
.11

אישור הארכת עבודתה של הגב' אושרה גבאי מעל גיל  70לשנה"ל תשע"ח – עד
ליום .30/8/18

צבי גוב-ארי:

אישור הארכת עבודתה של הגב' אושרה גבאי ,המזכירה של

בית ספר לאומנויות .מעל גיל  70ורוצים שהיא תמשיך לעבוד עד  ,30.8.2018עד סיום שנת
הלימודים הנוכחית .זה בית ספר חדש .ניסינו שם לקבל מישהי אחרת ,זה לא בדיוק עבד
במהלך השנה וה שארנו את גב' אושרה .עושה עבודה מצוינת .אין עניין ,מבחינתי ,להאריך
לה את השירות.
משה חזות:

לפרוטוקול ,רועי יצא מהישיבה.

החלטה מס' : 5/68/14
הוחלט פה אחד לאשר הארכת עבודתה של הגב' אושרה גבאי מעל גיל 70
ל שנה"ל תשע"ח – עד ליום . 30/8/18
צבי גוב-ארי:
.12

אני רק אומר לפרוטוקול ,אני מחזיר את רועי לישיבה.

אישור פרוטוקולים של ועדת תמיכות מתאריכים .27/8/17 ,20/8/17 ,10/7/17

צבי גוב-ארי:

אישור הפרוטוקולים של ועדת תמיכות .יו"ר ועדת התמיכות,

דויד ,אתה רוצה לומר משהו? תתחיל עמותות הספורט ,תמשיך הלאה לעמותות הדתיות
תתחיל בעמותות הדתיות.
דוד שטרית:

כמדי שנה ,בעצם אנחנו יושבים על פי התקציב שהוגדר

בתקציב השנתי לתמיכות .היתה חלוקה שם .היתה גם תוספת שהוחלט לאשר במסגרת,
אושר במועצת העיר .לעמותות היהדות ,עמותות הדת אושרה תוספת של  100,000שקל.
התקציב בשנה שעברה היה  700,000שקל .השנה הוא  800,000שקל .עבדנו לפי
התבחינים .קיבלנו דוחות של המפקח .בעצם מה שעשינו ,שיבצנו לשם ,זה נעשה במסגרת
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טבלת אקסל ,כך שאין איזושהי נגיעה או שליטה של מישהו להעלות לזה או להוריד לזה.
כמובן שאם עמותה אחת מקבלת יותר אז זה בא על חשבון עמותה אחרת .בדקנו את כל
הקריטריונים ,שיבצנו אותם ויש את הרשימה שמופיעה אצלכם ,עם החלוקה שאישרנו ,וזה
אנחנו ממליצים להעביר.
צבי גוב-ארי:

אני רוצה להזכיר ,אבל ,שאנחנו לוקחים חברה חיצונית

שהמימון של העמותות בשנה הבאה ייעשה על פי בדיקה של חברה חיצונית שתקבע
קריטריונים ,על מה משלמים ,על מה לא משלמים .ואני מקווה שהמצב גם ייראה אחרת.
אנחנו גם נקבע מה המכסה העליונה שאפשר להגיע אליה בתמיכה בעמותה.
משה חזות:

אז יתבטלו מנהלי התחומים?

דוד שטרית:

לא ,הנושא של התבחינים ,הרי נקבעו תבחינים .כל פעם שונו,

הוגדרו מחדש .כרגע התבחינים מדברים,
צבי גוב-ארי:

זה גם תבחינים וגם בדיקה של המצב בפועל .התבחינים הם

בסדר .הטענה העיקרית ,התבחינים לא בדיוק זה ,אם יש המצב הוא אחר בשטח .זה כל
הזמן עולה מכל מיני כיוונים .תיעשה בדיקה פעם אחת של גורם שעוסק בתקינה מבחוץ,
שיחקור כמו שצריך ,יניח מסמך ,נתייחס ועם זה הולכים .אז אין צפצוף.
רחמים דוד:

יש רק דבר אחד .אנחנו לפני שנתיים דיברנו להחליף את

המפקח .אני עד היום חוזר ,כמו כלב ,איך אומרים? השב על קיאו .כל פעם ביקשנו וביקשנו.
אני חושב שהגיע הזמן להוציא את המפקח הזה ,להחליף אותו במפקח אחר,
משה חזות:

מה זה? באיזה תחום? אתה מדבר ,דת?

רחמים דוד:

תחום דת בינתיים .יש תחום  ...רק לבדוק אותם .אבל תחום

דת אני רוצה לומר שחייבים להזיז אותו .ברגע שתזיזו אותו אתם תראו נתונים אחרים
לגמרי .ואני ביק שתי את זה לא פעם ולא פעמיים .וגם אתה ,צביקה ,הבטחת שתחליף אותו
וגם בפרוטוקול כתוב .ואני מבקש להחליף את ה ,כי באמת מה שקורה פה ,ודאי לי שזה לא
נכון .זה כמו שנה שעברה ,זה אותו דבר .עוד פעם יגידו להם 'מי שרוצה להגיש ערעור',
כולם יגישו ערעור .חברים ,כל דבר חוזר על עצמו כל שנה .אני מבקש ,אם אפשר ,לשחרר
אותו קצת .להביא בן אדם יותר מקצועי ,ואחד שיש לו אכפתיות בכל מה שקורה .כי יש פה
הרבה דברים שאם יעלה על זה מבקר המדינה ,אוי ואבוי .אני אומר בכנות.
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צבי גוב-ארי:

שמע נא רגע .אתה פה מעלה אשמה קשה .אם יעלה מבקר

המדינה ,משמעות הדבר שנעשים פה דברים עקומים.
רחמים דוד:

הבדיקה לא בדיקה .אני אומר לך ,הבדיקה לא בדיקה.

צבי גוב-ארי:

אז בוא נחקור את זה .נקפיא את הכל עכשיו .אין ,לא נשלם,

עד שנעשה בבקשה בדיקה.
רחמים דוד:

לא ,אני לא רוצה להקפיא .אני לא אחד שרוצה להקפיא .ותן

לכולם לחיות,
צבי גוב-ארי:

רחמים דוידי ,אי אפשר לרקוד על שתי חתונות.

רחמים דוד:

אני לא רוקד על שתי חתונות.

צבי גוב-ארי:

אתה אומר שזה לא טוב.

רחמים דוד:

אני ביקשתי לפני שנתיים,

צבי גוב-ארי:

נעצור את זה.

רחמים דוד:

גם לפני שנתיים עשית אותו תרגיל' .בוא נקפיא ונקפיא'.

בשביל מה להקפיא? תן לכולם .אפשר שנה הבאה אפשר -
צבי גוב-ארי:

לא מוכן להחליף את המפקח רק מפני שאתה אומר

שהמפקח,
רחמים דוד:

בסדר .אז אני אדאג שיחליפו אותו .יש דרכים אחרות שיחליפו

אותו.
צבי גוב-ארי:

האיום שלך -

רחמים דוד:

לא ,אני לא מאיים .אני לא מאיים.

צבי גוב-ארי:

תעשה מה שאתה רוצה.

רחמים דוד:

מה ,אני באתי  ...אמרתי שאני לא מאיים .אני אומר שאפשר

לעשות הרבה דברים .אני מאיים?
צבי גוב-ארי:

עוד מישהו? עוד מישהו רוצה להוסיף לעניין העמותות?

בבקשה .הדתיות ,אני מדבר.
שחר סימנה:

כן ,כמובן אני אתנגד בעמותות דת .יש פה גם עמותות מיוצאי

אתיופיה ,הם תמיד מקבלים הכי נמוך .אני לא יודע למה ,באמת .הסתכלתי ,הכי נמוך.
צבי גוב-ארי:

דוד ,תענה ,בבקשה.

שחר סימנה:

גם פעם שעברה וגם עכשיו.

צבי גוב-ארי:

אני לא נמצא בוועדה.
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אני לא יודע מי נמצא בוועדה .זה קיפוח ,זה לא הוגן בכלל.

שחר סימנה:
אני אהיה נגד.

קודם כל ,שחר ,אנחנו מכירים יותר מיומיים .תאמין לי ,אני

דוד שטרית:

אפילו לא יודע מי האתיופים בתוך הזה .תגיד לי אתיופים או אולי אני אתן לך  ...אנחנו בסך
הכל מה שאנחנו עושים ,מקבלים את כל הבקשות .חייבים להתייחס לכל הבקשות .יש
טפסים ,דוחות שצריך להגיש .ומחלקים את זה בהתאם לתבחינים .התבחינים מקובעים
בטבלת אקסל .ברגע שאתה קובע ,ברגע שאתה נותן ציון אוטומטי ,זה מוגדר ,אנחנו פה
נוספו אגב השנה שלוש עמותות שנכנסו השנה ,ועל פי הציון שנקבע ,זה הסכום .לא שינינו
ולא זה.
שחר סימנה:

לא ,הבעיה שלא משנים לטובה.

דוד שטרית:

לא משנים .יש ככה ,רק להזכיר .התבחינים מחולקים .קודם

כל הוחלט ,זה פה הוחלט ואושר על ידי מועצת העיר 20% .מהתקציב הכולל הולך לנושא
של תחזוקה .כל העמותות מקבלות את אותו סכום .מתוך ה 30% ,80%-הולכים לכולל ערב
ו 35%-לכולל בוקר .וזה מוגדר לפי מספר שעות שבועיות ולזה .יש עוד ,בין הזמנים ,לא
כולם עושים בין הזמנים .מי שעושה בין הזמנים ,יש פה בעצם חלוקה .מקבל ,לקחנו את ה-
 10%וחילקנו אותו שווה בין כל אלה שעושים בין הזמנים .יש נשים וילדים ונוער10% .
לנשים ,ו 15%-לפעילות נוער.
עכשיו ,יש כאלה שאין להם פעילות נוער ואין להם פעילות נשים ואין גם בין הזמנים ,אז מן
הסתם מקבלים פחות .אז יש את התחזוקה ועוד הכולל ערב ,או בוקר או שניהם .כל אחד
לפי מה שיש .מקבל את הציון .אותם אלה שדוד ,דוידי ,אתה אישרת ...
רחמים דוד:

 ,14 ,17זה אותו דבר .אני יושב איתך ,אני רואה נתונים ...

דוד שטרית:

לא ,ברגע שאתה נותן ,אתה אפילו נותן לאחת העמותות,

רחמים דוד:

אני באמת הפעם אני רוצה הרי בוועדת ביקורת ,אני רוצה

לבדוק .ואני אוכיח לכולם שאני לא טעיתי.
דוד שטרית:

אגב ,המבקר חבר בוועדת התמיכות... .

עו"ד איתן בראש:

לא קשור אליך?

רחמים דוד:

לא קשור .אני לא קשור אליו .גם אתה צריך לדעת מה שאתה

עובד את העבודה ...
עו"ד איתן בראש:

תיזהר .פה הכל מוקלט .תשמור ...

רחמים דוד:

אני לא אומר לך שום דבר .מה ,אסור לי -
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עו"ד איתן בראש:

לא יודע ... .שלי שמע משהו.

רחמים דוד:

אסור לי לדרוש ממך דברים? אני אדרוש ,אל תדאג.

עו"ד איתן בראש:

אתה מאיים?

רחמים דוד:

מאיים ,עוד פעם מאיים .כל מילה זה מאיים פה .אסור לדבר,

אתה יודע מה? אתה מאיים על יהודה כהן ,ואיך שאתה מדבר איתו,
עו"ד איתן בראש:

אני מאיים על יהודה כהן? מה הוא אמר לך?

רחמים דוד:

לא משנה ,הוא יגיד את זה,

עו"ד איתן בראש:

תגיד ,בוא ,לפרוטוקול .מה הוא אמר לך?

רחמים דוד:

אני לא אומר לפרוטוקול.

עו"ד איתן בראש:

למה העלית את זה?

רחמים דוד:

מה? חושבים שאתה הגיבור ,אתה המשרת של זה,

עו"ד איתן בראש:

אני משרת?

רחמים דוד:

עזוב ,עזוב.

עו"ד איתן בראש:

אתה לא  ...אה? אתה לא מקשיב לי.

צבי גוב-ארי:

עזוב ...עזוב .אני מבקש להצביע על עניין של העמותות

הדתיות .הקצאות ליהדות .מי בעד? כולם יחד?
משה חזות:

כל הפרוטוקולים.

שחר סימנה:

לא ,מה פתאום? התמיכות דת לבד ,וה ...לבד וזה לבד .מה

אתה משרבב את זה?
שחר סימנה:

טוב ,ככה  ...טעיתי.

???:

לא ,לא ,הוא צודק .אם הוא רוצה רק על דת להתנגד -

צבי גוב-ארי:

מי בעד העמותות הדתיות? הלאה .מה קורה אצלכם? אתם

נגד? (מדברים ביחד)
עו"ד עדי ינקילביץ:

עכשיו על הדתיות?

צבי גוב-ארי:

מי בעד? מי נגד? ארבעה נגד .ההחלטה עברה .צריך לדווח

לך שם מי היה נגד וכל היתר  ...בצורה מסודרת עם שמות.
הצבעה:
בעד( 7 :ה"ה :צבי גוב  -ארי ,ד"ר אהוד ויצמן ,משה חזות ,פאלי כהן ,רועי
גבאי ,יניב ע מרני ,לינה שרון )
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( 4ה"ה :רונית ארנפרוינד  -כהן ,רחמים דויד ,שחר סימנה ,עדי

ינ י קלביץ )
החלטה מס' : 6/68/14
הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 27.8.17
בנושא העמותות הדתיות.
דוד שטרית:

תנועות הנוער .הגישו שמונה בקשות ,נוספה איזושהי עמותה

אחת שלא היתה קודם .גם כאן התקציב עלה ל 506,000-שקל.
צבי גוב-ארי:

דוד ,רק דקה .אני רוצה להעיר הערה בהקשר לתנועות

הנוער .עדי ,רוצה להעיר הערה בהקשר לתנועות הנוער .אני חושב שאנחנו צריכים לקבל
החלטה מי הן תנועות הנוער שאנחנו אמורים לתמוך בהן על פי הכרת משרד החינוך
בתנועות הנוער .כי כל פעם זה  ...מקום אחר ,אני לא יודע -
עו"ד עדי ינקילביץ:

למה לא  ...דבר הגיוני ולקבל את הדברים עצמאיים.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זאת אומרת? מה אתה מנסה -

עו"ד עדי ינקילביץ:

למה להגביל את זה ולא לקבל גם תנועות שהן עצמאיות? אם

אנחנו ,הוועדה תתמוך ,תקבל בקשה ותדון בה באופן ענייני ,תחליט שזה לא  ...תתמוך בה,
מה הבעיה?
רונית ארנפרוינד-כהן:

הם נותנים שירותים לתושבים שלנו ,הם נותנים מענה לנוער

שלנו.
עו"ד עדי ינקילביץ:

למה להגביל את זה מראש בתוך איזה קופסה של משרד

החינוך?
רונית ארנפרוינד-כהן:

משרד החינוך בזמן האחרון בכלל יוצא מדעתו.

צבי גוב-ארי:

לא ,משרד החינוך הגדיר מי הן תנועות הנוער וכל פעם,

רונית ארנפרוינד-כהן:

משרד החינוך כל רבע שעה מגדיר דברים מאוד מוזרים .הוא

לא משרת לי את האינטרסים של התושבים .
צבי גוב-ארי:

מגדיר דברים מוזרים?

עו"ד עדי ינקילביץ:

ועדת תמיכות.

רונית ארנפרוינד-כהן:

ועדת תמיכות ,מה זה משנה?

עו"ד עדי ינקילביץ:

ועדת תמיכות תדון בבקשה לגופה .יהיה לה שאלות ,תשאל.

לא יהיה לה שאלות ,לא תשאל.
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רונית ארנפרוינד-כהן:

למה? משרד הדתות קובע לך איזה עמותה תתמכי בדת? לא.

את קובעת .למה זה צריך להיות שונה? זה נותן מענה לתושבים הדתיים? את נותנת
לעמותות הדתיות מענה? זה נותן מענה לנוער? את נותנת מענה לנוער שלנו .משרד
החינוך יגיד לי מענה לנוער שלנו? אם זו עמותה חוקית? אם זה עומד בקריטריונים של
ועדת תמיכות שלנו?
צבי גוב-ארי:

כשתרדו ליותר פרטים יותר מאוחר ,תבינו במה מדובר.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה בא על חשבון? הנוער ,הנוער .כל דבר ,התשובה היא

'בא על חשבון דברים אחרים',
רועי גבאי:

יש פעילות שלא מוגדרת ברמה הפורמאלית  ...זה צריך

להגדיר .כי אם זו פעילות שצמודה לבתי ספר ,זו לא פעילות שהיא א-פורמאלית .זה הסיפור
שצריך לדעת פה.
עו"ד עדי ינקילביץ:

אם יש דברים שהם לא ,אז לא נתמוך בה ,בסדר .אבל לא

להיכנס,
צבי גוב-ארי:

באמת פעילות שהיא -

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה? ...

צבי גוב-ארי:

להצביע על תנועות הנוער ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם

בעד?
החלטה מס' : 7/68/14
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  20.8.17בנושא
תנועות נוער.
רונית ארנפרוינד-כהן:

השומר הצעיר לא ניסו להיכנס עוד פעם?

צבי גוב-ארי:

הם ויתרו על המקום כאן .הם מכרו את המקום.

רונית ארנפרוינד-כהן:

עצוב ,עצוב.

צבי גוב-ארי:

לא יודע ,מתקיימת בכלל תנועת -

משה חזות:

היא יורדת התנועה הזאת ,הולכת ופוחתת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

השמאלנים עוכרי ישראל אתה מתכוון?

משה חזות:

לא ,לא מדבר על ,תנועות נוער אין לזה קשר לשמאל ימין.

צבי גוב-ארי:

השומר הצעיר מעולם לא היה שמלאני ברמה שקיימת היום
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אצל הספרדים -
רונית ארנפרוינד-כהן:

באותה מידה אפשר להגיד על עוד כמה מתנועות הנוער.

השומר הצעיר זו תנועה מבורכת מאוד.
צבי גוב-ארי:

אני מקבל .תנועה שנעלמה... .

משה חזות:

היום הנוער לא הולך על פי אידיאולוגיה בתנועות נוער.

התקופה הזו נגמרה ,חוץ מבני עקיבא.
עו"ד עדי ינקילביץ:

למה? לא נכון.

משה חזות:

מה לא נכון?

עו"ד עדי ינקילביץ:

 ...על מה אתה מדבר? אתה יודע מה הולך בנוער העובד?

אתה יודע מה הולך בצופים?
משה חזות:

בצופים הולכים בשביל האידיאולוגיה? באמת .בשביל חברים,

בשביל קבוצות.
עו"ד עדי ינקילביץ:

מה זה משנה?  ...יש פעילויות חינוכיות( .מדברים ביחד)

רועי גבאי:

זו תפיסה פוליטית ... .בדיוק ,זה העניין.

צבי גוב-ארי:

הלאה.

דוד שטרית:

עמותות קהילה ורווחה .גם פה יש בעצם  17עמותות.

התקציב שהוגדר  135,000שקלים והחלוקה נמצאת לפניכם ,שוב ,לפי התבחינים שנקבעו.
הסכומים הם לא גדולים אבל זה בהתאם למה שיש וזו החלוקה .אנחנו ממליצים כמובן
לאשר את זה .as is
צבי גוב-ארי:

מי בעד? כולם ,הלאה.

החלטה מס' : 8/68/14
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  20.8.17בנושא רוו חה
וקהילה.
דוד שטרית:

לגבי עמותות הספורט ,בעצם כבר היתה פה ,אישרתם את

החלוקה של התקציב המקורי ,בעקבות ההגדלה של ה,10%-
עו"ד עדי ינקילביץ:

אני רק רוצה לחדד שם שאלה .כתבת שאליצור קיבלה את

המקסימום לפי התקציב ,אבל לבית"ר כתבת שלפי התבחינים .אז רק על החידוד הזה ,מה
הכוונה? הם לא קיבלו את המקסימום בית"ר?
דוד שטרית:

אתה לא יכול לתת -
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צבי גוב-ארי:

בית"ר ירדה לליגה א' ,משהו יותר נמוך שם.

עו"ד עדי ינקילביץ:

ירדה לליגה ג' לדעתי.

דוד שטרית:

קודם כל אתה לא יכול לתת -

עו"ד עדי ינקילביץ:

אם נתמוך בהם הם יעלו חזרה ,לא? זה לא ההיגיון?

דוד שטרית:

קודם כל אתה לא יכול לתת לאף עמותה יותר ממה שהיא

מבקשת.
עו"ד עדי ינקילביץ:

לא ,זה הבנתי .אבל זה לא מה שכתבת .כתבת שהם קיבלו

את המקסימום לפי תבחינים.
צבי גוב-ארי:

תקצבנו להם את מה שהם ביקשו.

דוד שטרית:

הם ביקשו ,גם הם ירדו ליגה ,אז בעצם לדעתנו אנחנו ,זאת

אומרת מבחינתנו לכאורה אם אפשר היה להוריד להם אז היינו ...
עו"ד עדי ינקילביץ:

אבל ההיגיון לא אומר ,צביקה ,שאם קבוצה ירדה ליגה

ונכשלה לא כדאי להוסיף כדי שיעלו חזרה.
צבי גוב-ארי:

 ...מלבד התמיכה הכספית הישירה הסיפור הזה עובד ,זה

להחזיק מגרש,
עו"ד עדי ינקילביץ:

הכל נכון .השאלה אם אתה מחזיק ,תחזיק ...

צבי גוב-ארי:

בינתיים החברים האלה משחקים עם עצמם .אין שם -

עו"ד עדי ינקילביץ:

לא עם עצמם ,משחקים בליגה ... .בסדר ,אז אל תתמוך

בכלל.
צבי גוב-ארי:

אני מוכן לצרף את כולם לעמותה קיימת.

ד"ר אהוד ויצמן:

צביקה ,אבל זה לא המצב .בעיקר היינו  ,50,000עלו ל-

.200,000
צבי גוב-ארי:

וירדו לאפס.

דוד שטרית:

לא ,לא ,ואישרנו להם את ה -

ד"ר אהוד ויצמן:

הם ירדו ליגה ,אבל התמיכה נשארה אותו דבר ,לשאלתך.

עו"ד עדי ינקילביץ:

זה לא מה ששאלתי .שאלתי האם לא כדאי דווקא כן להוסיף

למי שירד ,כדי ל ...מחדש.
ד"ר אהוד ויצמן:

 ...מכבי יבנה עוד מיליון ,נעלה לליגת העל.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אם אפשר ,אני בעד.

צבי גוב-ארי:

לא ,בסדר .מי בעד? בואו נגמור את הסיפור הזה .תודה רבה.

הלאה.
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החלטה מס' : 9/68/14
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  10.7.17בנושא
הספורט.
צבי גוב-ארי:

מה יש לנו עוד על הפרק?

עו"ד עדי ינקילביץ:

זהו.

ד"ר אהוד ויצמן:

יש הצעות לסדר היום.

עו"ד עדי ינקילביץ:

אה ,גם את ההצעות של אלי?

.13

הצעה לסדר של חבר המועצה מר אלי מזוז ,בנושא "הנגשת מידע – הקמת עמדה
למתן מידע לזוכים בדיור למשתכן ולאלו הרוצים להגיש מועמדות עתידית".

צבי גוב-ארי:

בבקשה .מי מדבר בשם אלי מזוז?

שחר סימנה:

אלי מזוז ביקש ממני ואני אשתדל להקריא .הנדון ,הנגשת

מידע – הקמת עמדה ל מתן מידע לזוכים בדיור למשתכן ולאלו הרוצים להגיש מועמדות
עתידית ,בהתאם לסעיף  27לתוספת השנייה לפקודת העיריות ,מבקש להגיש הצעה לסדר
יומה של ישיבת מועצת העיר הקרובה .רקע :לאחרונה זכו רבים מבני יבנה ותושבים מחוץ
לה בהגרלת מחיר למשתכן חוסר עמידה לגבי לוחות הזמנים ,גודל הדירות ,תמהילן,
איכותן ,בעי ית אגני ההחדרה ועוד הינו רב .כל אלה מהווים מסך ערפל בפני ציבור הזוכים
אשר מוביל אותם למסקנות מוטעות ולפניות רבות אלינו ,חברי המועצה וכו' .מוצע בזאת
למועצת העיר :לאור ההסברים מוצע למועצת העיר להמליץ לראש העיר לשקול הקמת
ע מדת מידע בין חדשה ובין במשרד קיים ,למקצע את אחד או אחת מעובדי העירייה בתחום
על מנת שיוכלו לתת מידע נגיש ובהיר לציבור בתחום זה .והוא אמר לי להוסיף גם בעל פה,
אמר לי להגיד לך שפרסמת בתקשורת ומברך על זה ,בעקבות ההצעה לסדר שלו .אז הוא
אמר לי -
דוד שטרית:

מברך על זה -

שחר סימנה:

ולברך אותך .זה פורסם בעיתונות( .מדברים ביחד) הוא אמר

שתרם לזה ,הוא מודה לך.
צבי גוב-ארי:

תודה רבה .אני נגד הקמת עמדה מיוחדת בשביל לענות על
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בעיות של קבלנים וכו' .ישנה מנהלת של הקמת השכונה .המנהלת תעסוק יותר מאוחר
בפנייה לכל אחד מהתושבים ,בשביל להתעניין בכל מה שקשור לעניין של העדפות לזרם
החינוכי ,כי על פי זה אנחנו מתכננים בתי ספר .מסמך מטעמי הופץ על פי נתונים שקיבלתי
ממשרד השיכון והבינוי ,מנהל מקרקעי ישראל וכמובן מה שאנחנו יודעים על התב"ע
הקיימת .שיחות יש לי עם הרבה אנשים כמו כל אחד מכם .הטענה של אנשים בעיקר ,יש
תב"ע ,צריך לשנות את התב"ע .למה לא אמרתם שזה ארבעה חדרים? שלושה חדרים?
להסביר פעם נוספת .התב"ע הזאת אושרה על ידינו לפני ארבע שנים בערך .משרד השיכון
עצמו היה שותף להכנת התב"ע .הוא עבד על זה .הוא גם התחיל את הפיתוח .לפני
שהסיפו ר הזה עבר לדיור למשתכן ,וכאשר פרויקט הדיור למשתכן עלה על הפרק ,הסכמנו
להעמיד את כל השכונה על דיור למשתכן .מדוע ההסכמה היתה? מסיבה פשוטה .א' לוודא
שחלק גדול מהדירות הללו יוקדשו למען תושבי העיר .והניתוח שהעברתי מיועד בכלל
להסביר לצעירים שלנו ,חברים ,אפשר וצריך לעשות מאמץ בשביל לרכוש דירה כזו ,מפני
שאם אני לוקח היום דירה של ארבעה חדרים ביישוב ,עם חנייה צמודה ,מחסן וכו' ,ואתה
מגיע ל 1,100,000-שקל ,אתה מגיע לסכום יחסית נמוך לעלות האמיתית ביבנה .היום
דירה ברחוב הדרור ,עוד לפני שיפוץ ,של ארבעה חדרים 1,350,000 ,שקל .דירה ישנה .עם
מדרגות לעלות למעלה .הדירות החדשות הללו בהמשך ,בשכונה הירוקה דירה של ארבעה
חדרים מתחילה לעלות סדר גודל של .1,750,000 ,1,700,000
דוד שטרית:

כמציאה 1,800,000 ,פורסם ארבעה חדרים.

צבי גוב-ארי:

מה שאני מבקש לומר זה כך ,ותקשיבו .וזה הסברתי גם לצוות

המוביל של הקמפיין של החבר'ה האלה ,פנו אלי גם אתמול ,היתה לי פגישה איתם בלילה.
???:

הוא שלח עוד .SMS

צבי גוב-ארי:

בסדר ,אז ימשיכו לשלוח .מה שאני מבקש לומר ,שיש

אפשרות לממש את זה .צריך להבין שעל מנת להיכנס לפרויקט אתה צריך לשלם 100,000
שקל .10% ,היתר אתה מקבל מה שאתה נותן .ל 30-שנה או  20שנה .זה דבר אדיר.
לקחת בשתי ידיים .מנסים להוזיל .אני לא מקבל את ההצעה להקים עמדה והסבר כל הזמן.
אנשים קיבלו את התשובות .המנהלת תתחיל לטפל בכל משפחה בנפרד בשביל לדעת
בעצם מהם הצרכים העתידיים של המשפחה ולתכנן את הנושא של בתי ספר .זה מה
שחשוב לי ,לדעת איזה זרמים ,על מנת שלא לעמוד  ...אני לא מקבל את ההצעה ואני
שואל,
משה חזות:

צביקה ,אולי להנגיש באתר של העירייה?

צבי גוב-ארי:

הכל מפורסם עכשיו .הכל מפורסם ,כל דבר חדש מזרימים.
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תשמע ,אתה יודע ,מסתובבים בשטח ,מלקטים משהו ,מעלים לסדר היום  ...אותה קבוצה
של אנשים שטענה שבעקבות הקמפיין שהם עשו החלטנו על הקמת  ...להגיד שזה גובל
בחוצפה? שזה גובל בטמטום? אז אני אומר ,מפני שיש גבול לציניות ולחוסר היושר של בני
אדם .ממש יש גבול .תוכנית שתכננו לפני חמש ,שש שנים ,בעניין פארק המים ,עדיין יש לי
גבעות חול שם .עדיין המנהל לא היה מוכן ורק לאחרונה הסכים לצאת במקומנו מפני שלא
היה מוכן לתת את הקרקע חינם .כשאתה יוצא ממכרז ומדווח' ,בעקבות הלחץ' .אז חברים,
האיש הזה לא עובד בעקבות לחץ .הוא רואה קדימה  20שנה וככה הוא עובד .וכל מי
שחושב שהמש חקים המטומטמים האלה ,להעלות נושא כאשר הדבר מאוד ברור ,עם כל
הכבוד .אז התשובה ,לך אני אומר ,תעביר לו ,שאני לא אוהב ,אוקיי ,לפרוטוקול ,שיקרא את
הפרוטוקול .אני נגד פתיחת פונקציה מיוחדת לעניין הזה .אינפורמציה זורמת עד כמה
שאפשר ,מה שיש לנו מועבר גם דרך הערוץ העירוני וגם בצורה של התכתבות בעתיד,
כאשר יהיה הצורך .מי רוצה עוד ,מי בעד -
רונית ארנפרוינד-כהן:

שנייה ,שנייה .אמרת רגע מקודם ,נתת איזשהי הערכה של

 ,1,350,000איזה דירות?
משה חזות:

לא ,ארבעה חדרים הוא מדבר ,1,170,000

רונית ארנפרוינד-כהן:

איפה?

משה חזות:

נאות שמיר.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,הוא אמר לא במחיר למשתכן.

דוד שטרית:

רחוב הדרור.

רונית ארנפרוינד-כהן:

רחוב הדרור?

צבי גוב-ארי:

 1,350,000שקל ברחוב הדרור ,דירות ארבעה חדרים לא

משופצות .ללא מעלית.
רונית ארנפרוינד-כהן:

בלי מעלית.

צבי גוב-ארי:

היום .תביטי -

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז כמה אתה מעריך שיהיה בחרמון ובכרמל?

צבי גוב-ארי:

לדעתי ,בבוא הזמן ,כאשר זה ייבנה ,נניח שזו שכונה ותיקה

וכו' ,יגיעו ל .1,600,000-אבל צריך לדעת ,העלות של העניין.
רועי גבאי:

צביקה ,אבל שלושה חדרים זה משהו שצריך להתחשב

בצעירים... .
צבי גוב-ארי:

אני יכול להתחשב מהיום עד מחר.

רועי גבאי:

אין כסף לאנשים .לחלק מהאנשים האלו.
35

עיריית יבנה

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  68/14מתאריך 30.8.17

צבי גוב-ארי:

אל תלמד אותי לדאוג לאנשים ,לא אתה .לא אתה .אני דואג

לאנשים לפני עוד שנולדת .זה מרגיז אותי ,הטפת המוסר מפי כל אחד.
רועי גבאי:

זה ממש לא הטפת מוסר.

צבי גוב-ארי:

סליחה ,התוכנית הזאת קיימת כבר ארבע שנים .אי אפשר

לשנות אותה .התוכנית העתידית -
רועי גבאי:

לא אמרתי על התוכנית .אני מדבר באופן כללי ,וגם לעתיד,

צבי גוב-ארי:

התוכנית העתידית שמדברת על  10,000יחידות דיור ,שם

אנחנו הולכים על  50%בערך על דירות קטנות.
רועי גבאי:

מצוין .זו כוונתי.

צבי גוב-ארי:

אבל אין לי תשובה לעניין הזה.

רועי גבאי:

מצוין ,זו כוונתי .זה סך הכל העבודה.

צבי גוב-ארי:

טוב .מי בעד פתיחת פונקציה מיוחדת למתן תשובות? אני

מצביע ,אני מרחיק את העניין הזה ,מוריד אותו מסדר היום ,מי בעד?
ד"ר אהוד ויצמן:

אנחנו נגד ההצעה -

רונית ארנפרוינד-כהן:

אנחנו נגד נגד .תגיד ,אהוד .אנחנו נגד כל דבר ענייני.

צבי גוב-ארי:

רגע ,אחרי שקיבלתם הסבר ,מי בעד ההצעה? מי בעד

ההצעה?
רחמים דוד:

של אלי מזוז?

צבי גוב-ארי:

כן .שלושתכם .מי נגד ההצעה? תודה .הלאה.

הצבעה:
בעד( 3 :ה"ה :רונית ארנפרוינד  -כהן ,שחר סימנה ,רחמים דוידי )
נגד:

(ה"ה :צבי גוב  -ארי ,ד"ר אהוד ויצמן ,משה חזות ,פאלי כהן ,רועי

גבאי ,יניב עמרני ,לינה שרון )
החלטה מס' : 10/68/14
הוחלט ברוב קולות לדחות את ה הצעה לסדר של חבר המועצה מר אלי
מזוז ,בנושא "הנגשת מידע – הקמת עמדה למתן מידע לזוכים בדיור
למשתכן ולאלו הרוצים להגיש מועמדות עתידית".
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הצעה לסדר של חבר המועצה מר אלי מזוז ,בנושא "שיפוץ חזית מבני גני הילדים
ורחבות המשחקים בהם ,בעיר בכלל ובשכונות הוותיקות בפרט".

ד"ר אהוד ויצמן:

יש עוד הצעה.

משה חזות:

אבל הוא לא פה.

שחר סימנה:

אני מקריא ,אחרון .יש לי עבודה עכשיו .הצעה לסדר היום,

שיפוץ חזית מבני גני הילדים ורחבות המשחקים בהם ,בעיר בכלל ובשכונות הוותיקות
בפרט" .בהתאם לסעיף  27לתוספת השנייה לפקודות העיריות ,מבקש להגיש הצעה לסדר
יומה של ישיבת מועצת העיר הקרובה .רקע :עם התפתחות העיר הוקמו גני ילדים רבים
בשכונות החדשות ,ואף גנים אחדים בשכונות הותיקות .רחוב הנשר וכעת בנווה אילן,
ברחוב החרוב .הגנים החדשים נראים מצוין ,חיצונית ,פנימית ,כיאה לגני ילדים בהם גדלים
וצומ חים ילדי יבנה .מצב החזית גני הילדים הישנים וחצרותיהם בעיר ,ובפרט בשכונות
הוותיקות אינו כך וקיים צורך אמיתי לשיפוץ החיצוני של גני ילדים אלו.
העירייה משקיעה בשיפוץ פנימי של גני הילדים ,והדבר חשוב ,לדעתי חשוב גם לשפץ את
חזית הגנים והחצרות הזקוקים לשיפוץ .מתוך בדיקה חלקית ,ישנם גנים רבים אשר מצבם
דורש שיפוץ מיידי .כידוע ,ישנם כספים בקרן לעבודות פיתוח ,ואפשר לקחת תקציב זה,
אשר ייתן מענה לצורך הנ"ל .מוצע בזאת למועצת העיר :לאור ההסברים מוצע למועצת
העיר להמליץ לראש העיר לשקול בדיקה של גני הילדים בעיר בכלל ,ובפרט בשכונות
הותיקות ,והבאתם לרמה של הגנים החדשים שנבנו בשנים האחרונות.
במידה וייאמר כי זו הצעה תקציבית אשר איננה בספר התקציב ,אבקש להמליץ לראש העיר
לשקול בדיקה והכנת תוכנית מסודרת ,מפורטת בעניין הכנסתה לתקציב ."2018
צבי גוב-ארי:

הצעה הזויה .זו התשובה שלי .הזויה ,מפני שאי אפשר להביא

את הגנים בני ה 50-לרמה של גנים שנבנו לפני -
שחר סימנה:

אמר לי למסור גינות לא כל כך טובות.

צבי גוב-ארי:

רגע ,רגע ,אני עונה ,לפני שאני מצביע .קיימת תוכנית עבודה

ואנחנו מדי פעם משפצים גן אחד או גן שתיים .השנה השקענו בשיפוץ מתקני חינוך ב4-
מיליון  .₪בזמן שעונים על הצרכים אי אפשר להכתיב דרך מועצת העיר מה לעשות מתי.
עם כל הכבוד לבחור הזה ,עם כל הכבוד לו ,אני דוחה את ההצעה שלו בארבע ידיים .מי
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בעד ההצעה שלו? תצביעו .מי נגד? תודה רבה.
יעל יצחק פור:

רונית ,מה את מצביעה ?

רונית ארנפרוינד-כהן:

נמנעת.

הצבעה:
בעד( 2 :ה"ה :שחר סימנה ,רחמים דוידי)
נגד( 7 :ה"ה :צבי גוב ארי ,ד"ר אהוד ויצמן ,משה חזות ,פאלי כהן ,רועי
גבאי ,יניב עמרני ,לינה שרון )
נמנע ת  :הגב' רונית ארנפרוינד כהן.
החלטה מס' : 11/68/14
הוחלט ברוב קולות לדחות את ה הצעה לסד ר של חבר המועצה מר אלי
מזוז ,בנושא "שיפוץ חזית מבני גני הילדים ורחבות המשחקים בהם ,בעיר
בכלל ובשכונות הוותיקות בפרט".
סיפור כזה .מסתובבים בשטח ,חושבים משהו ,מעלים הצעה

צבי גוב-ארי:

לסדר היום .גן הילדים נגמר .זו המילה האחרונה שלי .מועצת העיר זה לא גן ילדים של
אנשים מסוגו של האדון מזוז הקטן ... ,חברים ,אני רוצה לעדכן אתכם עדכון קטן .אני
במוצאי שבת יוצא לחו"ל עד ה 17-לחודש .צריך לבקר את הילד וכו' ,ואחזור לפני החגים.
עד אז תהיו כולכם בריאים ותתחילו בבקשה לחשוב חיובי .ולא למצוא מתחת לקרקע דברים
שנעשים.

___________________

___________________

צבי גוב ארי

דוד שטרית

ראש העיר

מנכ"ל העירייה
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