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על סדר היום:  

אישור תב"רים כמפורט להלן:   .1
מקורות מימון תקציב בש"ח  שם תב"ר מס' תב"ר 

החלפת גופי תאורה ללדים-  שד'441 
הסנהדרין  

315,000 -מי התחבורה  450,000 
135,000-ק' פיתוח  

החלפת גופי תאורה ללדים-  שד' 442 
הנשיאים 

140,000-מ' התחבורה  200,000 
60,000- ק' פיתוח  

1,051,727- מ' התחבורה  1,502,468 מעגל תנועה דואני-  הדרור  443 
450,741- ק' פיתוח 

  הרובתח ה'מ -,1,604,184289122,1 מעגל תנועה דואני-  קדושי קהיר  444 
  חויתפק'  -,625481

91,000-מ' התחבורה  130,000 תכנון כיכר בצומת הנשר - דרור 445 
39,000- ק' פיתוח  

תכנון כיכר בצומת הנשיאים 446 
גלבוע  

91,000-מ' התחבורה  130,000 
39,000- ק' פיתוח  

הסבת מבנה השומר הצעיר  447 
למרכז הפעלה  

ק' פיתוח  600,000 

 ק' פיתוח  750,000    התקנת מצלמות ברחבי העיר448 
 השתתפות בעלים  200,000 פיצוי נופי 449 

אישור הארכת תוקף תעריפי חוק העזר ליבנה (שירותי שמירה), התשע"ה  2015 עד   .2
ליום 31.12.19, בכפוף לפרסום הוראת שעה (תיקון מס' 4).   

אישור הארכת עבודתה של מנהלת  האגף לשירותים חברתיים גב' צביה אוחנה עד    .3
ליום 31/12/18.   

מנכ"ל,   ל-90%  משכר  דמארי  שלום  מר  העירייה  מבקר  של  שכרו  עדכון  אישור   .4
בתחולה מיום 1/12/17.  

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק גן ילדים "פלג" לגננת וסייעת    .5
עובדת עירייה.   

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 4/12/17.    .6
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19/12/17.    .7

והביוב   המים  תאגיד  דירקטוריון  כחברי  תורג'מן  עופר  ומר  חבר  אריאלה  גב'  מינוי   .8
במקום עו"ד רעות ברקו -דיאמנט ומר אבישע קליין. 

מינוי מר יצחק מוסאי כחבר ועדת ביקורת.    .9
מינוי עו"ד מאיר דהן כיו"ר ועדת שמות.     .10
מינוי מר יניב עמרני כחבר ועדת שמות.   .11

תוספת לסדר היום:

מינוי גב' מרינה דורון כחברת דירקטוריון תאגיד המים והביוב .   .1
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מאחר   שמות.  ועדת  פרוטוקול  אישור  היום,  סעיף  6  לסדר  צבי גוב-ארי :    
כרגע,   וע דת שמות  של  הפרוטוקול  את  לראות  מבקש  אני  בחסר,  התכנסה  וועדת השמות 

כאשר אנחנו הולכים לקבל את ההחלטה על השמות במועצת עיר. ומכאן בעצם הנושא עובר 

מוועדת שמות לסמכותה של מועצת העיר להחליט על השמות של ... וזה הופך לסדר היום  

בהחלטה על הענקת שמות למספר מוסדות, ועם זה אנחנו מתעסקים בפן החוקי של העניין. 

על זה קיבלתי  הערה בישיבה הקודמת. ההערה זאת אמורה להילקח בחשבון ולטפל בעניין.  

הלאה. יש לנו סדר יום מאוד מאוד ארוך. כאשר ברקע יש איזה אירוע בשעה תשע,ולכן אלי 

מזוז  הצעיר נטרל את עצמו מפה בשביל ללכת לשם.  ועל כן נרוץ לעניין הזה מהר. עכשיו,  

במידה ואאבד את קולי תוך כדי, אני אבקש מאדון ויצמן להמשיך. אני אהיה פה, אולי יכול 

ואני מתחיל   היום, בישיבת המועצה  75/14,   ובכן, אני מתחיל בסדר  יבגוד.  להיות שהקול 

לדים.   תאורת  של  למצב  האישור  בכל  עוברים  אנחנו  העקרונית  ברמה  התב"רים.  באישור 

ננסה לממן את התאורה הזאת מהיקב ומהגורן ובכל מקום שאני יכול להשיג כספים, נעשה  

זאת. ועל כן אנחנו בינתיים רצים קדימה ומבצעים.  
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1.  אישור תב"רים כמפורט ל הלן: 
מקורות מימון תקציב בש"ח  שם תב"ר מס' תב"ר

החלפת גופי תאורה ללדים-  שד' 441 

הסנהדרין  

315,000 -מי התחבורה  450,000 

135,000-ק' פיתוח  

החלפת גופי תאורה ללדים-  שד' 442 

הנשיאים 

140,000-מ' התחבורה  200,000 

60,000- ק' פיתוח  

1,051,727- מ' התחבורה  1,502,468 מעגל תנועה דואני-  הדרור  443 

450,741- ק' פיתוח  

1,122,928- מ' התחבורה  1,604,184 מעגל תנועה דואני-  קדושי קהיר  444 

481,256- ק' פיתוח  

91,000-מ' התחבורה  130,000 תכנון כיכר בצומת הנשר - דרור 445 

39,000- ק' פיתוח  

תכנון כיכר בצומת הנשיאים 446 

גלבוע  

91,000-מ' התחבורה  130,000 

39,000- ק' פיתוח  

הסבת מבנה השומר הצעיר  447 

למרכז הפעלה  

ק' פיתוח  600,000 

 ק' פיתוח  750,000    התקנת מצלמות ברחבי העיר 448
 השתתפות בעלים  200,000 פיצוי נופי 449 

גופי   החלפת  על  450,000  ₪,  כך.  תב"ר  441  מדבר  ובכן  צבי גוב-ארי :    



 עיריית יבנה
 1712.27.מתאריך  14/57תמליל מועצה מן המניין מספר 

 
 

5 

 
 יית יבנה עיר 

תאורה ללדים, שדרת הסנהדרין,  315,000  משרד התחבורה.  135,000  קרן לפיתוח יבנה. 

מי בעד?  

החלטה מס'  1/75/14:  
ללדים  –  שד'   תאורה  גופי  החלפת  תב"ר  441,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 
התחבורה.  135,000  קרן   תקציב  450,000.   315,000  –  משרד  הסנהדרין. 

הפיתוח של העירייה.   

הלאה.  442, מדובר על אותו מקום, שד' הנשיאים. פה מדובר  צבי גוב-ארי :    
על 200,000.  140 משרד התחבורה, 60,000  קרן לפיתוח מי בעד?   

החלטה מס'  2/75/14: 
ללדים  –  שד'   תאורה  גופי  החלפת  תב"ר  442,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 
התחבורה.  60,000  קרן   תקציב  200,000.  140,000  –  משרד  הנשיאים. 

הפיתוח של העירייה.   

מדובר   התב"ר.  דואני -דרור.  443  מס'  תנועה  מעגל  צבי גוב-ארי :    
לפיתוח.   450,741  קרן  ו - התחבורה,  על  1,502,000  שקל.  1,051,727  משרד 

מי בעד?   

החלטה מס'  3/75/14:  
תקציב   דואני -הדרור.  תנועה  מעגל  תב "ר  443,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 
מ קרן   התחבורה.  450,741  ₪  1,502,468  ₪.  1,051,727  ש"ח  –  משרד 

הפיתוח של העירייה.   

ליד   זה  מסוכן.  מאוד  מקום  ודואני.  קהיר  קדושי  תנועה  מעגל  צבי גוב-ארי :    
על   מדובר  תב"ר  444.  צפונה.  נוסע  כשאתה  היתה  שמאלה  הפנייה  לאומנות.  הסדנה 

לא   אני  לפיתוח.  התחבורה.  481,000  קרן  כאשר  1,122,000  משרד  1,604,000  שקל. 

מדייק בסכומים האחרונים, זה יתוקן פרוטוקול. מי בעד?   
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החלטה מס'  4/75/14: 
דואני -קדושי קהיר. תקציב   הוחלט  פה אחד לאשר תב"ר  444, מעגל תנועה 
מקרן   התחבורה.  481,256  ₪  1,604,184  ₪.  1,122,928  ש"ח  –  משרד 

הפיתוח של העירייה.   

445, התב"ר שמדבר על תכנון כיכר בצומת הנשר-דרור, אני   צבי גוב-ארי :    
מעלה את זה לאישור. אני לא בטוח שאנחנו הולכים לעשות את זה. נבדוק היתכנות לראות  

הבנה   מתוך  התב"ר  את  מאשרים  אנחנו  ישרת.  לא  משהו,  ישרת  זה  אם  כדאי,  זה  אם 

שאנחנו עושי ם בדיקת היתכנות ולא מעבר לעניין הזה. מי בעד?   

החלטה מס'  5/75/14:  
תקציב   הנשר -דרור.  בצומת  כיכר  תכנון  תב"ר  445,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 
הפיתוח   מקרן  התחבורה.  39,000  ₪  130,000  ₪.  91,000  ש"ח  –  משרד 

של העירייה.   

בדיקת   צריכה  גלבוע.  הנשיאים  בצומת  כיכר  תכנון  שוב  צבי גוב-ארי :    
את   נבדוק  רחב.  יותר  קצת  משהו  שם  וצריך  קטנה,  קצרה,  מאוד  צומת  זו  שם.  היתכנות 

העניין הזה. הרמזור הזה מיותר מאוד.  בכמה מטרים  עוד רמזור. אם נוכל לאכוף    את העניין 

הזה, זה יי אכף. אם לא, זה מה שיש. מי בעד?   

החלטה מס'  6/75/14:  
הנשיאים -גלבוע.   בצומת  כיכר  תכ נון  תב"ר  446,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 
מקרן   התחבורה.  39,000  ₪  תקציב  130,000  ₪.  91,000  ש"ח  –  משרד 

הפיתוח של העירייה.   

תב"ר  447. מבנה השומר הצעיר שנרכש על ידינו, ואשר יושב   צבי גוב-ארי :    
העיר,  של  הביטחון  ממוקם  ששם  משנה,  שליטה  למרכז  בעתיד  ייהפך  שבזי,  ברחוב 

אחד   משרדים.  שני  שם  יהיו  משרדים.  שני  שם  יש  שם.  תמוקם  הפרעונית  המשטרה, 

מתקן  גם  ויהיה  ביממה.  פתוח  24  שעות  יהיה  המתקן  העיר.  מועצת  חברי  את  שישמש 

משרד לשירותי חירום של אנשים שסובלים מבעיות אלה ואחרות. יש חברה שמנהלת את  

העניין הזה, תוביל את העניין הזה יותר מאוחר לינה וזה מה שנעשה שם. אזרח יכול לפנות  
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בבעיות אלה ואחרות, בעיקר טיפול נפשי. יזדקק לשיחת טלפון וכל היתר. זה ברמה ארצית  

קיים. יש פה יוזמה של לינה. אני בהחלט מקבל את הדבר, זה יכול לעזור ונאמץ את זה. מי 

בעד?  

החלטה מס'  7/75/14:  
למרכז   הצעיר  השומ ר  מבנה  תב"ר  447,  הסבת  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

הפעלה.  תקציב  600,000  ₪.  מימון  -  קרן הפיתוח של העירייה.   

הקרן   העיר,  750,000  שקל.  ברחבי  מצלמות  התקנת   .448 צבי גוב-ארי :    
השכונות   בכל  חלק  הותיקות,  בשכונות  חלק  בעיר.  מכוסים  לא  מקומות  המון  יש  לפיתוח. 

החדשות. בצד הדרומי ערומים לגמרי בעניין הזה. בכניסות לעיר וכל היתר. חלק ייסמך על 

אינפורמציה   אלחוטית,  תעבורה  היום  שיש  לזה  יזדקק  לא  אחר  חלק  האופטיים.  הסיבים 

יוצאת מן הכלל, וככה זה יהיה. מי בעד?   

החלטה מס'  8/75/14:  
תקציב   העיר.  ברחבי  מצלמות  התקנת  תב"ר  448,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

750,000  ₪. מימון  -  קרן הפיתוח ש ל העירייה.   

פיצוי נופי.  פה הולכים לפתוח מין קרן לפיצוי נופי. מהי הקרן?   צבי גוב-ארי :    
הקרן אין  בה כסף. הכסף שיוכנס לשם זה פיצוי שקבלנים ישלמו עבור כריתת עצים. כל עץ  

שנכרת ביישוב יכניס לקרן סכום שייקבע על ידי פקיד היערות, לפי סוגי העצים. ובסכום הזה 

יינטעו עצים נוספים, בתוך התחום הזה, יינטעו עצים. כלומר אנחנו אמנם נרשה במקרים של  

פי נוי ובינוי שטח להוריד עצים. אבל נוודא שכמות העצים בעיר לא  משת נה. הוא ישלם פיצוי 

בעצם הוא ישלם עבור עץ אחר במקום אחר. מי בעד?   

החלטה מס'  9/75/14:  
תקציב  200,000  ₪.   פיצוי  נופי.  תב"ר  449,  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

בהשתתפות בעלים.   

התשע"ה   שמירה),  (שירותי  ליבנה  העזר  חוק  תעריפי  תוקף  הארכת  2.  אישור 
2015  עד ליום 31.12.19, בכפוף לפרסום הוראת שעה (תיקון מס'  4 ).  
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עד  שמירה  שירותי  העירוני,  העזר  חוק  תוקף  הארכת  צבי גוב-ארי :    
יהיו  לא משתנים.  הנחיות של משרד הפנים. התעריפים  פי  על  ליום  31.12.2019.  זה  גם 

מהמקסימום  נמוכים  הם  שלנו  והתעריפים  משנים  לא  אנחנו  היום.  עד  תעריפים  אותם 

המותר. זו פשוט הארכה של חוק קיים ללא שינוי. מי בעד?  

החלטה מס'  10/75/14:  
(שי רותי   ליבנה  העזר  חוק  תעריפי  תוקף  לאשר  הארכת  אחד  הוחלט  פה 
שעה   הוראת  לפרסום  בכפוף  ליום  31.12.19,  התשע"ה  2015  עד  שמירה), 

(תיקון מס'  4).  

3 .  אישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים גב' צביה אוחנה  
עד ליום 31/12/18.   

לשירותים   האגף  מנהלת  של  עבודתה  הארכת  אישור  מבקש  צבי גוב-ארי :    
חברתיים. כולכם מכירים את  צביה אוחנה. צביה אוחנה נזקקת לאישור שלנו על מנת לשרת  

שנה נוספת. אני מבקש לומר שאני ביקשתי מצביה אוחנה להאריך את תפקידה, מטעמים  

של סריקת  שוק.   חשוב שתהיה שם עד שנמצא לה משהו אחר, ברמה שמתאימה להוביל 

את העניין הזה בהמשך. מי בעד?  

החלטה מס'  11/75/14:  
לשירותים   האגף  מנהלת  של  עבודתה  לאשר  הארכת  אחד  הוחלט  פ ה 

חברתיים גב' צביה אוחנה עד ליום  31/12/18.  

*** מר שלום דמארי יוצא מהישיבה ***   

4.  אישור עדכון שכרו של מבקר העירייה מר שלום דמארי ל-90%  משכר מנכ"ל,  
בתחולה מיום 1/12/17.   

המבקרים   שכר  השכר,  ו מנהל  האוצר  משרד  פניית  פי  על  צבי גוב-ארי :    
יעודכן לרמה של 90% משכר המנכ"ל. זה ברמה ארצית. לא רק ביבנה. ועל כן אנחנו מעלים  

כאן את העניין לגבי עדכון שכרו של המבקר הנוכחי של העיר. זה המצב, זו ההנחייה, ואנחנו 
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פועלים על פי החוק בעניין הזה. קבענו שעדכון השכר הזה מ-1.12.2017. מי בעד? תודה.  

החלטה מס'  12/75/14:  
דמארי שלום  מר  העירייה  מבקר  של  שכרו  לאשר  עדכון  אחד  הוחלט  פה 

90%  משכר מנכ"ל, בתחולה מיום  1/12/17.   ל -

*** מר יצחק מוסאי יוצא מהישיבה ***  
***עו"ד איתן בראש יוצא מהישיבה ***  

5.  אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק גן  ילדים "פלג" לגננת  
וסייעת עובדת עירייה.   

גן   בנק  בחשבון  ולחתימות  לניהול  סמכויות  האצלת  אישור  צבי גוב-ארי :    
אנחנו  חשבון.  אישור  לניהול  יש  ילדים  גן  בכל  עירייה.  עובדת  ולסייעת  לגננת  "פלג"  ילדים 

חייבים את האישורים הללו על מנת  שהגן יעבוד בצורה מסודרת ללא הזדקקות של  ריצה על  

כל דבר הנה. מי בעד?   

החלטה מס'  13/75/14:  
גן   בנק  בחשבון  ולחתימות  לניהול  סמכויות  לאשר  האצלת  אחד  הוחלט  פה 

ילדים "פלג" לגננת וסייעת עובדת עירייה.  

***מר שלום דמארי חזר לישיבה ***  

6. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 4/12/17 . 

מהישיבה  כתוצאה  בחסר.  ישבה  שמות  ו עדת  שמות.  ועדת  צבי גוב-ארי :    
בחסר בעצם הפרוטוקול שלה  לא בר  תוקף. ואני מעלה כאן את הסיפור. הרקע נדון בוועדת 

השמות. יש כאן את הפרוטוקול של ועדת שמות. מסבירים מדוע מומלץ כל אחד מהשמות  

הללו. אנחנו לוקחים את החומר כחומר ממליץ, ואנחנו יושבים פה כגורם מחליט. ואני מבקש  

את דעתכם בעניין. למי יש דעה אחרת, יאמר. אנחנו מדברים על שלושה דברים כרגע. דבר 

עכשיו,  של  קצל'ה.  שמו  על  כדורגל  מגרש  שז"ר,  נאות  שליד  מגרש  בקריאת  אחד,  מספר 

של   למגרש  אותך  יוביל  הוא  למגרש  קצל'ה,  להגיע  ומבקש  לווייז  נכנס  אתה  כאשר  היום 
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קצ'לה ביבנה. כך שאני חושב שבעניין הזה לא תהיה צריכה להיות שום הסתייגות. אבל אני  

מעלה את זה לאישור. מי בעד?   

תשע   לפני  מילים.  כמה  להגיד  רוצה  אני  להעלות,  רוצה  אני  מאיר בן הרוש:   
שנים, אם זכור לך, גייסנו בזמנו  180,000  שקלים לגבי התאורה.  קצל'ה   אני אומר  ...  את  

האנשים שגם טיפח את המקום וגם, סך הכל,  עכשיו מה שקרה, אני ביום ראשון הגשתי לך  

בקשה, כי ביום חמישי דיברתי עם ההורים. אני לא יודע איך זה הצטלם וזה, שביום ראשו ן 

עם הדיון מטה, ויצא לעיתון למחרת.   

עם איזה הורים דיברת?    עו"ד מאיר דהן:   
אשתו והבן של קצ'לה, יש לך ספק, מאיר?    מאיר בן הרוש:   

הבן היה אצלי לפני ארבעה חודשים עם אשתו.    צבי גוב-ארי :    
לא, עם האישה ועם ... הייתי באזכרה ביום חמישי, והם  אמרו   מאיר בן הרוש:   
'יש   העיר  וראש  העיר.  ראש  עם  נפגשים  שהם  אמרו  הם  העיר,  ראש  עם  נפגשו  שהם  לי 

תהליך'.   

הם נפגשו לפחות חודשיים קודם.  צבי גוב-ארי :    
יצא  כבר  זה  שני  וביום  בקשה  אוציא  אני  להם  אמרתי  אז  מאיר בן הרוש:   
לעיתונות. למה אני מביא את ההערות? כי אתה לפעמים גם כועס שיוצאים לעיתונות לפני  

אנחנו   שהיום  בעצם  שקורה  מה  כי  לחשוב.  גם  צריך  שלכם  הצד  גם  אז  למועצה.  שפונים 

נפנה לעיתונות לפני שפונים למועצה, זה גם לא מכובד.  

כל  החלטה.  נקבל  בוא  כך.  לומר  רוצה  אני  כל  וקודם  ראשית  צבי גוב-ארי :    
אני   דעתכם?  לדיון.  מעלייה  אותו  פוסל  קודם  לעיתונות  ויוצא  במועצה  להידון  שאמור  דבר 

אהיה הראשון שאקפיד בעניין הזה. אבל זה כלל. לא, לא, לא, רגע. (מדברים ביח ד)  

אנחנו לא מספיקים לכתוב את העיתונות ביום רביעי כבר -   מאיר בן הרוש:   
שמע, בן הרוש. הרי אתה פוליטיקאי משופשף. יש כלל שאומר   צבי גוב-ארי :    
על  ללכת  מוכן  אני  נופל.  זה  מקום  באיזשהו  הצדדים.  בשני  המקל  את  להחזיק  אפשר  אי 

דברים מאוד ברורים. זה לדעתי. אני מדגיש כאן, דבר שצריך להיות נדו ן כאן, אסור שיהיה 

אני   הזה,  בעניין  רוצים  אתם  אם  טובים.  לא  כיוונים  רע.  דבר  בעיתונות.  זה  כן  לפני  נדון 

אישית מתחייב. שום דבר שאני צריך לדון בו כאן לא יעלה לעיתונות.   

אתה יודע מה אמר ...?    מאיר בן הרוש:   
קיבלת תשובה.    צבי גוב-ארי :    

עשית, לא פרסמ ת – לא עשית. זוכר, פאלי?    מאיר בן הרוש:   
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טוב, ובכן כ כה.   צבי גוב-ארי :    
ההצעה לאשר את הפרוטוקול של ועדת שמות הוסרה מסדר   עו"ד עדי ינקילביץ:   

היום. ואנחנו עכשיו דנים בקביעת שמות לשלושת המקומות הללו. רק שיהיה ברור.  

... הללו בלבד. תראה, אנחנו הולכים למנות יו"ר ועדת שמות.   צבי גוב-ארי :    
בעצם   יו"ר  שללא  לבי  תשומת  את  האירו  יו"ר.  ללא  התכנסה  הוועדה  התפטרה.  רונית  כי 

הפגישה יכולה להיות לא חוקית וחבל להתעסק עם העניין הזה. על מנת לא לדחות את זה  

לעוד חודש כתוצאה, ואנשים מחכים, ובן הרוש עוד ילך למשפחה להגיד 'תראה, זה לא עבר  

וצריך להקדים את זה',   

אי, צביקה, אתה לא משתנה. (נשמע צוחק)    מאיר בן הרוש:   
מי בעד?   צבי גוב-ארי :    

החלטה מס'  14/75/14: 
יוסי   שם  שז"ר  על  ב נאות  הכדורגל  לאשר  קריאת  מגרש  אחד  הוחלט  פה 

(קצל'ה) שטרן.  

לדברים  הולך  אני  שמות.  ועדת  של  הפרוטוקול  את  לי  תן  צבי גוב-ארי :    
היותר קלים. היציאה מרחוב הדרור, ... מאושר. הנושא השני, הקמנו מועדון שצריך לשמש 

לאנשים בעיר. מוגדר כמועדון האישה הדתית.  יכולה כמובן  להיות כל אישה שרוצה להגיע  

לשם.  

אז למה להגדיר אותו לאישה הדתית, צביקה?    עו"ד עדי ינקילביץ:   
כי מה   יותר הרגשת ביטחון לנשים הדתיות.  על מנת לאפשר  צבי גוב-ארי :    
נשים   בעיה.  אין  חופשי,  משתתפות  נשים  האחרים  במועדונים  הקהילתיים  כאן,  שקורה 

אחרים.   לקהלים  עצמן  את  לחשוף  יכולות  לא  כולן,  לא  כמובן,  בסולם  ושוב  בעיר,  דתיות 

מועדון כזה גם צריך לספק כל מה שקשור לספורט ופעילות אירובית.   

זה   א'  'הדתית'  כי  האישה.  מועדון  לו  לקרוא  אפשר  בסדר,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
מפלג. וב' זה ירחיק את החילונית, כי זה דתית. אז למה לא מועדון האישה? פשוט. אם הוא 

לא מועדון דתי ולא מיועד לקהל דתי אלא לכלל הנשים, זה מועדון האישה.   

ומה, תיכנס שם רק אישה?  צבי גוב-ארי :    
המועדון מיועד לנשים.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

ואולי אפשר לקיים שם גם איזשהם חוגים מסוג מסוים? חוגים  צבי גוב-ארי :    
תורניים ודברים אלה ואחרים?  



 עיריית יבנה
 1712.27.מתאריך  14/57תמליל מועצה מן המניין מספר 

 
 

 12 

 
 יית יבנה עיר 

מועדון  השם.  על  מדבר  אני  מדבר.  לא  אני  הפעילות  לגבי  עו"ד עדי ינקילביץ:   
למועדון  תלך  לא  ממילא  חילונית  אישה  והפרדה.  פירוד  שמביא  דבר  זה  הדתית  האישה 

אישה דתית.   

למה?    צבי גוב-ארי :    
שלא   תורנית,  דתית,  בפעילות  שמדובר  תחשוב  היא  כי  עו"ד עדי ינקילביץ:   
את   לא תשאל  היא  שם.  קורה  מה  לא תתעניין  היא  תיגש.  לא  אפילו  היא  אותה.  מעניינת 

כי זה לאי שה   'האם יש שם חוגים שמעניינים אותי, פעילות שמעניינת אותי' או לא,  עצמה 

או מה שקורה שם תפרסם   התוכן  ובמסגרת  מועדון האישה,  לזה  קורא  אם אתה  הדתית. 

שיש פעילות גם לנשים דתיות וגם פעילות לנשים שאינן דתיות, פעילות שהיא חילונית, אז  

כל אחד ימצא את הפעילות שלו.   

פעילות אינה מתפרסמת. אין פעילות שעושים היום -   דוד שטרית:    
בסדר, אבל ברגע שאתה קורא למקום שלא מיועד לקהל דתי.   עו"ד עדי ינק ילביץ:   

מילא אם זה היה מיועד לקהל דתי, אז אני מבין. לא הייתי אומר מילה.   

זה יותר לקהל הדתי.   פאלי כ הן:    
אבל זה לא.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

ספקות  יהיו  שלא  הדתי.  לקהל  יותר  שזה  לך  אומר  אני  לא,  פאלי כהן:    
בכלל.  

אבל הוא לא.   עו"ד עדי ינקילביץ:   
זה  יכול להיות –    רועי גב אי:    

זה יותר מיועד לנשים הדתיות שיהיה להן ביטחון, לדעת שיש   פאלי כהן:    
שם תכנים -   

מועדון דת לאישה זה בכלל -   עו"ד מאיר דהן:   
תכנים דתיים והכל. זה אנשים צריכים לדעת.    פאלי כ הן:    

לא  היא.  באשר  אישה  כל  גמור.  בסדר  דתיים...  תכנים   ... רועי גב אי:    
מפלג חלילה ולא כלום.   

... מועדון דתי, איך אתה אומר? מועדון דת לאישה.   עו"ד מאיר דהן:   
את   מרחיק  אתה  דת,  המילה  את  מכניס  שאתה  ברגע  עו"ד עדי ינקילביץ:   

החילוניים. צביקה, אפשר לקרוא לזה מועדון לאישה וזהו?   

זה לא הנושא כרגע.   פאלי  כהן :    
השם זה לא הנושא.    מאיר בן הרוש:   

להגיד  וצריך  הזה,  לתפיסתי, המועדון  לזה?  להתייחס  אפשר  ד"ר אהוד ויצמן:   
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את זה, הוא בא לתת שירות שהיום לא ניתן לנשים  שהן שו מרות דת ויותר אדוקות. וכאלה  

שהצביון שאתה מגיע למקום צריך שיהיה ברור שהמקום צנוע,   

שאין להם את זה בשום מקום בעיר.    פאלי כ הן:    
אומר   שאתה  וזה  העניין.  זה  מסוים.  לבוש  קוד  ולפי  שצנוע  ד"ר אהוד ויצמן:   

'האישה הדתית', אכן כן. אתה מפנה את זה לסוג אוכלוסיה שהיום אין להם פיתרון.  

אין פיתרון היו ם.   פאלי כ הן:    
אין היום פיתרון בעיר בצורה אמיתית.    ד"ר אהוד ויצמן:   

צביקה אמר שזה   אמר.  לא מתיישב עם מה שצביקה  זה  א',  עו"ד עדי ינקילביץ:   
לכולם. ...  

לא, סליחה, סליחה.   ד"ר אהוד ויצמן:   
יכולות לבוא כולן. רק ברגע שיודעים שזה ל... ולאישה הדתית,   פאלי כ הן:    

יבואו בלבוש צנוע,  

העניין,  לצורך  החילונית,  לאישה  שפונה  מועדון  יש  צביקה,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
בעיר?  

כולם.   פאלי כ הן:    
כל העיר.    ד"ר אהוד ויצמן:   

מה זה כולם? מה למשל?   עו"ד עדי ינקילביץ:   
כולם. יש לך הגבלה   ?   כל המועדוני נוער, כל המתנ"סים, למי   פאלי כ הן:    

זה?   

לכלל הציבור, זה לא לנשים בלבד.   עו"ד עדי ינקילביץ:   
לא   הדתיות  שהנשים  בפועל  יודע  אתה  אבל  הציבור,  כלל  פאלי כ הן:    

מגיעות. כי הן חסומות שם מבחינת השקפת העולם.  

אני חושב שיש בזה איזשהו טעם לפגם בזה שאנחנו מייעדים   עו"ד עדי ינקילביץ:   
לאישה הדתית מועדון משלה.   

אנחנו נפתח את העניין הזה...    צבי גוב-ארי :    
צריך לפתח, לבדוק.    עו"ד  מאיר דהן:   

אני הולך לזרוק דבר שאולי יכול לעורר אתכם. יותר מדי רדום.  צבי גוב-ארי :    
צריך איכשהו להעיר את הישיבה, צביקה. רונית לא פה, מאיר   עו"ד עדי ינקילביץ:   
לא   זה  משפטים.  שני  מפאלי  להוציא  הצלחתי  וגם  אני, תראה,  אז  מצליח.  לא  אבל  מנסה 

קורה הרבה בישיבות פה.  

קשה.  זה   חוק  זה  המרכולים?  חוק  של  העניין  את  מכירים  צבי גוב-ארי :    
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אופן  גורם אחד, להחליט על  בידי  נתן סמכויות קשות מאוד  שיוצר,  חוק  באמת חוק קשה. 

החיים ברשויות המקומיות ובערים. עכשיו, אילו אכפתי את חוק העזר העירוני כמו שצריך, 

את   פותח  לא  אתה  לומר שאם  בעיר,  לאיזה  200  עסקים  מכתב  היום  להוציא  צריך  הייתי 

אומר   העזר  שחוק  מפני  אותך.  סוגר  שעה  11:00  ל-14:00  אני  בין  שבת  ביום  העסק 

שבשבתות,   

אתה רשאי, אתה לא חייב.   משה חזות:    
לא בדיוק.   עו"ד עדי ינקילביץ:   
רגע, דקה.   צבי גוב-ארי :    

אתה מחייב אותי לפתוח מתי שאתה רוצה?         :???
קיים.   הזה  הסיפור  כלומר  עכשיו.  הפוך  על  הפוך  עושה  אני  צבי גוב-ארי :    
של   השינוי  לי?  לאפשר  ולא  זה'?  את  פוסל  אני  'רגע,  ולומר  מחר  מישהו  לבוא  יכול  האם 

המרכולים מדובר על כל מה שיתרחש בעתיד. על מה שקיים אמור להיות באותו מצב. לא 

משתנה. מה מצבנו  ...   

אבל צביקה, בנוגע לעיר שלנו, חוק המרכולים הוא לא כל כך,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
לא נוגע אלינו.   

זה לא המרכולים. אני מרחיק,   צבי גוב-ארי :    
נוגע ועוד איך שהוא נוגע.   פאלי כ הן:    

לא, הוא לא נוגע, בגלל שהוא לא מתעסק, לא נכון, אתה לא   עו"ד עדי ינקילביץ:   
יודע.  

אני יודע הרבה יותר ממך בנושא הזה. הרבה יותר ממך.    פאלי כ הן:    
על   זה  מדבר  שהוא  מה  ספציפית  החוק  אבל  להיות,  יכול  עו"ד עדי ינקילביץ:   

מרכולים,  

מה החוק? אתה עובר על החוק מלכתחילה. מה אתה מדבר   פאלי כ הן:    
בכלל. מה אתה מחפש ...  

אני קודם כל  לא עובר על שום חוק, כי אני לא פותח שום דבר  עו"ד עדי ינקילביץ:   
בשבת.  

חוק העזר העירוני לא נאכף. תדבר רק על חוק העזר העירוני,   פאלי כ הן:    
אחרי זה תדבר על דברים אחרים. בלי המרכולים.  

שאתה   מה  לעשות  יכול  אתה  אני.  לא  העיר,  ראש  סגן  אתה  עו"ד עדי ינקילביץ:   
רוצה.  

מה  שאני מבקש לומר, אני מקווה, אני באמת מקווה, שהעניין  צבי גוב-ארי :    
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וכאלה לא שבת. אלא במקום שב ו  הזה לא הולך לקבוע את הקהילה של כאלה של שבת 

הסיפור  יחד,  האוכלוסיות  כל  בין  שחיים  ובפרשה  חיים,  אנחנו  שבה  ובאווירה  חיים  אנחנו 

כל אחד מכבד את הצרכים  של האחרים, מבלי  כאשר  מכובדת,  ברמה  להיות  ימשיך  הזה 

הגל   את  רואה  שאני  מפני  הזה,  הדבר  את  לומר  מקדים  מקום.  אני  בשום  הגזמות  לייצר 

העכור. מתקדם. יתחילו להגיע בכל מיני כיוונים וכו'. אני מבקש מכם להירתם בכיוון אחד.  

להבין שהקהילה הזאת צריכה לחיות יחד. צריכה לשתף פעולה וצריכה להתחשב כל אחד  

בצרכים של  הצד האחר, לתת לו לחיות מבלי שיפריע לי לחיות. ומה שלא מפריע לי לחיות,  

לי   מפריע  'מבחינתי  לומר  יכול  מישהו  לחיות.  ההפרעה  טווח  מה  היא  השאלה  שיתקיים. 

קפה'.   בבית  קפה  כוס  לשתות  שכונה  באיזו שהי  ונוסע  בבוקר  קם  שמישהו  לחשוב  לחיות 

מפריע לחיות במידה והמישהו הנ"ל גורר אותך לבית הקפה בשבת. אל תלך.  

אני אומר את הדברים כי אני מודאג.  אני יכול לחיות עם בתי קפה ואני יכול לחיות בלי בתי  

משני   פה  יש  מעורבת.  אוכלוסיה  היא  בעיר  ברור שהאוכלוסיה  יהיה  שלנו  חייב  ואני  קפה. 

הסוגים וכל אחד צריך את הצרכים. בעבר, כאשר מישהו העלה פה את העניין  של להכריז 

ואז   שם,  שגרים  לאחרים  להציק  יכול  הזה  שהעניין  חשבתי  שבת,  כניסת  על  ברמקולים 

אמרנו 'נעשה את זה בצורה יותר מכובדת'. לוחות אלקטרוניים בכניסה לעיר, שמודיעים על  

פרשת   על  הרצאה  גם  לתת  זה,  אחרי  להרחיב  נוכל  השבוע.  פרשת  ואפילו  שבת,  כניסת 

השבוע. אבל לשים את הדברים על מנת שאפשר להיות יחד בצורה הוגנת ונכונה.  

אני משדר את העניין הזה. קחו בבקשה  לפה,  לא רק להעלות לפה. ...  דרך פה ולא רק דרך 

כאן. מאוד פשוט. עכשיו אני עובר הלאה.   

מי בעד, מי נגד?    רועי גב אי:    
מי נמנע?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

כולם בעד מה שאמרתי. אני הולך לקרוא למוסד שבו דיברנו,  צבי גוב-ארי :    
נקרא למקום הנ"ל 'בית מרגלית'. מי בעד? פה אחד.  

החלטה מס'  15/75/14:  
מרגלית'    'בית  הדתית  לאישה  המועדון  של  שמו  את  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

ע"ש הרבנית מרגלית יוסף .   

הלאה. הדבר הבא. באחת הסמטאות היוצאות מרחוב הנגב,  צבי גוב-ארי :    
מועדון  העובד,  הנוער  מועדון  שם  שיש  רחבה  איזו שהי  יש  ויצמן,  רמות  ספר  בית  לכיוון 

הצופים, יש שלושה גני ילדים. עכשיו, זו סמטה שיש לה כתובת. נגב 1 או משהו כזה. וכל מי  
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שרוצה להגיע לשם מגיע לנגב  1. אנחנו מציעים לקרוא לסמטה הזאת רחוב תנועות הנוער.  

כי הנוער נמצא שם, ואני מבקש לאשר. מי בעד? תודה.   

החלטה מס'  16/75/14:  
הוחלט  פה אחד לאשר  קריאת שמה   של  ה סמטה  הסמוכה לרח' הנגב  1, בה  

מצויים מבני תנועת הצופים והנוער העובד והלומד  'רחוב תנועות הנוער'.   

בזאת בעצם אני סוגר את הישיבה על פי התקנון החודשי מ ן  צבי גוב-ארי :    
המניין, ועובר לישיבות שלא מן המניין. גמרתי, לא?  

יש תמיכות, לא?     עו"ד עדי ינקילביץ:   
תמיכות, מינויים.    דוד שטרית:    

7. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19/12/17 . 

תמיכות   ועדת  פרוטוקול  אישור  פותח מחדש.  אני  דקה.  רגע,  צבי גוב-ארי :    
מיום  19.12.2017. אני מבקש ראשית וקודם כל לומר שאנחנו מדברים על אותם תבחינים. 

התמיכות   את  בפועל  מאשרים  ואנחנו  התמיכות  ועדת  של  התבחינים  את  מאשרים  אנחנו 

כבר   להינתן  חייבות  ספורט  בקבוצות  התמיכות  כי  לשנת  2018  עכשיו.  הספורט  לקבוצות 

אחד.  זה  לאגודות.  לשלם  וצריכות  אגודות  עם  קשורות  שהן  מהטעם  השנה,  בתחילת 

ובמסגרת התמיכות לקבוצות הספורט, כאשר באחת המשימות דובר על כך שקבוצת בית"ר  

קיצצנו  מה  קיבלה  200,000.  שעברה  בשנה  כי  מספיק,  לא  תקבל  100,000  שקל  יבנה 

ניקח   לתקציב  2018,  תיקון  הזה,  הסכום  את  לה  200,000  וניקח  ניתן  אנחנו   ?100,000

ניקח  100,000   ל-18  מיליון.  מתוכננות  האשפה  הוצאות  האשפה.  100,000  מהוצאות 

ונראה איך אנחנו עם העניין הזה מסתדרים. מי בעד?  

אני רק רוצה להוסיף. אבל אתה מתקן את ה-2%?   מאיר בן הרוש:   
זה יתוקן. ...    צבי גוב-ארי :    

להוריד   נתקן את התקציב,  מציע בשביל ההחלטה פשוט  אני  דוד שטרית:    
מהתקציב של האשפה  100,000  שקל. ולהעביר אותו לזה, זה החלטה אחת.   

לא   אני  להיות,  אותו דבר. תפסיקו  זה  זה.  אז החלטתי אחרי  צבי גוב-ארי :    
תוספת   היא  משולבת.  היא  ההחלטה  דבר.  כל  עם  מעט  שמשתלבים  צינורות  מה.  יודע 

לבית"ר  200,000  שקל. ה-100,000  שקל יילקחו מהתקציב של  18  מיליון בנושא האשפה,  
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שמיועד לשנת  2018. איך עושים את זה? יש גזברית פה שתסדר את זה. שלא יהיה לי כל  

אחד מכם גזבר.   

אני   פעם  עוד  הייתי,  אם  תבחינים.  לגבי  רק  צביקה.  אוקיי,  משה חזות:    
רוצה לבקש, בתבחינים של נושא דת, כולל שמתנדב, אני מגדיר, שמתנדב בבית העלמין, 

להוסיף לו, אנחנו דיברנו על זה.   

אתם דיברתם, אני לא -    צבי גוב-ארי :    
כלל  בדרך  אסביר.  אני  שנייה,  כולם.  עם  גם  איתך,  גם  לא,  משה חזות:    
נפטרים צריך שיהיה איזשהו רב להגיד כמה דברי תורה, להגיד דברי תורה. שיהיה איזשהו  

יקחו על   פעמיים שהכוללים  ולא  זה. אמרתי פעם  יש הלוויות שאין את  ייצוג דתי בהלוויה. 

עצמם פעם בחודש כל כולל, יקחו לעצמם נושא התנדבות. הם יודעים, הם קשורים למועצה  

נמצא  הוא  לא,  ידבר.  שידבר,  מבקשת  המשפחה  מגיע,  הנציג  הנפטרים.  יודעים  הדתית, 

בתוך מהלך ההלוויה. זהו. על הנושא הזה, כולל שיבצע את זה יקבל עוד כמה נקודות. אולי 

לתמרץ אותם. אני חושב שזה דבר חשוב. כי יש משפחות שהרב הראשי לא מגיע, אף אחד  

לא מגיע,   

איך אתה יכול לבדוק את זה? איך תבדוק את זה?   דוד שטרית:    
איך אתה בודק את כל התבחינים פה?     משה חזות:    

בא.   לא  מי  בא,  מי  מתים,  מבחינת  הרב,  את  צריכים  לא,       :???
המתים לא יגלו לך.  

  כלוע, גרע, גר ואך. לגלה תת יתדהצה עומהבל אא, ל   : תוזח  שהמ

 ..  של .סהותפש ים? שיעיגמגלה שמ ימם, יניחבתה

יש מבקר. המבקר לא יכול ללכת להלוויות.   מאיר בן הרוש:   
באמת, אני לא צוחק.    משה חזות:    

לא, אבל המועצה הדתית לא יכולה ...    עו"ד מאיר דהן:   
הכו ונה שלך טובה. צריך לתרגם את זה,    מאיר בן הרוש:   

פעילויות שלא   כנראה  ישנן  לה שכל.  מציעים הצעה שיש  פה  צבי גוב-ארי :    
נלקחות בחשבון. שבו בבקשה על התבחינים  וראו מה הדרך לבדוק את זה. אפשר לקבל  

משהו פרואקטיבי לשנה, לראות מה היתה הפעילות. על פי זה. זה שווה לעשות את זה.   

כסף,  יותר  להם  לתת  במקום  אחר.  משהו  לעשות  אפשר       :???
אפשר אולי לחייב כל כולל או כל זה, ללכת אחד או שניים. לשחרר,   

אמרתי.   משה חזות:    
גם ככה מקבלים. אז לחייב.  פאלי כ הן:    
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שבעצם  טענות   בפני  עלו  דקה.   ... בבקשה.  זה  את  תכניסו  צבי גוב-ארי :    
לא   מקום  ואיזשהו  בבדיקות.  בדיוק  מתבצע  לא  הזה  הסיפור  אמנם  תבחינים,  קיימים 
מקפידים, ומשלמים ולא מדויק וכל היתר. אני קורא לכל מי שיושב פה. מי שמעוניין להצטרף 
לצוותי הבדיקה   לגבי הביצוע על פי התבחינים, אשמח למנות אותו. אי אפשר לשבת פה, או  
בחוץ, ולספר על כך שנותנים סתם כסף. אנחנו אחראים  על מה שאנחנו מוציאים  ואסור לנו, 
חס וחלילה, לחטוא בעניין הזה. אז מי שטוען שהבדיקה שנעשית היא לא מספיק מדויקת,  
מנת   על  בשבוע,  בדיקה  פעמים  שלוש  ושיעשה  לבודק  להצטרף  אישי  מינוי  לו  נותן  אני 
פה   שהיתה  הערה  עם  התבחינים  את  מקבלים  אנחנו  ובכן,  יקבל  בסדר.  הזה  שהציבור 
לראות איך אפשר למצוא את הדרך למה שנאמר כאן. אם זה לחייב או לדווח או לקבל. צריך 
לראות את זה. ... הכדורגל אנחנו מאשרים את הסיפור לשנה הבאה. אני מעלה להצבעה.  

מי בעד? הכל עוד לא נגמר, ... הלאה.   

החלטה מס'  17/75/14:  
הוחלט  פה אחד :  

אישור   מ יום  19/12/2017  בנושא  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  את  לאשר   .1
התבחינים ואישור חלוקת תמיכות לעמותות הספורט לשנת  2018.  

100,000  ₪  על חשבון הפחתה   2.   להגדיל את  תקציב  התמיכות לספורט   ב -
פינוי האשפה . ההגדלה תיועד לתוספת תמיכה לבית"ר.    סה"כ    בתקציב 

ה ת מיכה לבית"ר   לאחר התוספת   200,000  ₪ .   
הספדים   בגין  תמיכה  הדת  עמותות  בתבחיני  לכלו ל  לבדוק  אפשרות   .3

בבית העלמין וסיוע למשפחות בתקופת האבלות.    

המים   תאגיד  דירקטוריון  כחברי  תורג'מן  עופר  ומר  חבר  אריאלה  גב'  8.  מינוי 
והביוב במקום עו"ד רעות ברקו-דיאמנט ומר אבישע קליין . 

המים   תאגיד  דירקטוריון  חברת  דורון  מרינה  גב'  מינוי  יום:  לסדר  תוספת   .1
והביוב . 

תאגיד המים והביוב. הולכים להיות שם חילופי גברי. ראשית   צבי גוב-ארי :    
וקודם כל רעות שישבה מטעמנו כחברת תאגיד המים מטעמנו פסולה היום על פי הנחיות  

יועצת   גם  להיות  יכולה  לא  היא  בתאגידים.  העירייה  את  מלייצג  לממשלה  המשפטי  היועץ 

משפטית של  העירייה וגם לשבת בתאגיד עירוני.  
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וחברי מועצה, צביקה?  עו"ד עדי ינקילביץ:   
חברי מועצה מותר. אני החלטתי בזמנו לא לשלב בשום אח ד  צבי גוב-ארי :    
מהתאגידים העירוניים חברי מועצה, מפני שהמועצה צריכה בעצם להיות הממונה על העניין 

הזה והיא צריכה לבקר את הפעילות שם. אתה   מכניס חבר מועצה פנימה, הוא יבקר את  

עצמו?  

אנחנו לא עושים איזה פעולת ביקורת על תאגיד המים.   עו"ד עדי ינקילביץ:   
שללתי גם את זכותי להיות יו"ר. מאותה סיבה.    צבי גוב-ארי :    

ביקורת,   איזו שהי פעולת  זוכר שעשינו  לא  אני  אומר,  אני  לא,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
קיבלנו דוחו ת מבוקרים או משהו כזה, של תאגיד המים.  

לקרוא   הנה,  השנתי  לדוח  להעלות  חייבים  חייבים.  אנחנו  צבי גוב-ארי :    
לתאגיד לדווח על ביצועיו וכו'. צריכים לעשות את זה.   

לא יותר טוב שיהיה חבר מועצה בדירקטוריון שם?   עו"ד עדי ינקילביץ:   
זה מתערבב לכיוון א חר.  לא הייתי רוצה את זה.  נקי, יש לנו   צבי גוב-ארי :    

ממלא תפקידים בסדר, יש אנשי ציבור. יש שם שני אנשים בסך הכל מהעירייה שם.  

 ? םימד היגאת של ןוירוטקרידבם יבשוים ינשאמה כ   :ץביליקנ יידע ד"עו

שה.ימחת בם לשיכיצרועה בארם יבשוים וינה הבים עטמ   : י רא-ובג יבצ

אז למה לא למנות היום שלושה? למה רק שניים?   עו"ד עדי ינקילביץ:   
מפני שעוזבים ככה: יו"ר התאגיד מתפטר. אני צריך במקומו.   צבי גוב-ארי :    
עורך הדין הנ"ל, שבעצם נפסלה מלהיות שם. וסביר להניח שילך עוד אחד. ולכן יהיה רגע,  

שם שלושה מבחינתי, על מנת לוודא שלא עושים את הסבב פעם נוספת. הדבר  האחר, יש  

יבנה  גן  חבל  אזורית  מועצה  היום  אם  התאגיד.  ניהול  התאגיד.  קיום  מבחינת  מינימום 

שיתקה   כבר  והיא  אותו  לשתק  פשוט  יכולה  היא  מהתאגיד,  רגליה  להדיר  בעצם  מחליטה 

אותו כמעט שנה. ולכן אני מגדיל את המספר על מנת להגיע למספר מינימום שאפשר לנהל.  

עכשיו, שני הראשונים, זה חד משמעית, הולך אחד, נכנס אחד.   

ולהגיע   השלושה  את  למנות  כבר  לא  למה  שואל  אני  אז  לא,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
לחמישה שאנחנו יכולים?  

החברים  עם  דיברתי  הבוקר  שלישי,  עכשיו  מציע  ממנה,  אני  צבי גוב-ארי :    
קודם, שאלתי אותם על דעתם, דעת אלה ששמעו מקובלת. אני אשאל את מי שנשאר פה  

אז   וגברים.  נשים  חייב  איזון.  של  עניין  גם  פה  יש  עכשיו,  ציבור.  אנשי  אחד,  עוד  להוסיף 

אחרא י  הוא  תורג'מן  תורג'מן.  במקומה  ונכנס  גברת  יוצאת  העירייה  מטעם  הרגע,  מטעמנו 

בעצם על שפ"ע, מטפל בכל מה שקשור. זה משפיע. ואשת ציבור. ועוד אשת ציבור מכניסים  
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שאנחנו  נשים  שתי  תורג'מן,  חיים  מסינג,  אדון  היום  העירייה  מטעם  לנו  יש  ואז  פנימה, 

כאשר  בפניכם.  נמצאים  כאן  שמועלים  שמות  גולנסקי.  ואורלי  המצב.  וזהו  עכשיו  מכניסים 

אנחנו מדברים על להוסיף, אנחנו מוסיפים את עופר תורג'מן, את גב' אריאלה חבר, ואנחנו  

מוסיפים את הגברת השלישית, ששמה מרינה דורון, מהשכונה שלכם.   

מן  יעברו  אני מאוד אשמח שכל התאגידים האלה  א'  צביקה,  מאיר בן הרוש:   
העולם ויחזור הכל לעירייה. מקווה שזה יהיה שיקול -  

כנראה שהסיכוי קלוש.   צבי גוב-ארי :    
בינתיים עבר בקריאה ראשונה, שכרגע כל העיריות שעדיין לא   מאיר בן הרוש:   
על  11  מדברים  שני,  ודבר  כך.  על  החלטה  כבר  יש  הכל.  את  עצרו  תאגידים,  עשו  נכנסו, 

תאגידים, שזה גם לא טוב.  

 . ןואסזה    : י רא-ובג יבצ

יהיה   צבועים,  יהיו  התקציבים  וככה  לעיריות,  שנחזור  והלוואי  מאיר בן הרוש:   
טוב. אבל מה שכן אני רוצה, צביקה, אם אפשר, אני לא מכיר את השאר.  אני רוצה להצביע  

רק על תורג'מן, והשאר אני לא מצביע כי אני לא מכיר. בבקשה. מי בעד תורג'מן?  

החלטה מס'  18/75/14: 
דירקטוריון   כחבר  תורג'מן  עופר  מר  של  מינויו  את  לאשר  אחד  הוחלט  פה 

תאגיד המים והביוב במקומו של מר אבישע קליין.   

צבי גוב-ארי :     הלאה. מי בעד מרינה? אוקיי. 

הצבעה:  
רועי גבאי, פאלי   ויצמן,  חזות, ד"ר אהוד  ארי, משה  גוב  בעד:  9  (ה"ה:  צבי 

כהן, יניב עמרני, חובב אשרף, עו"ד מאיר דהן, עו"ד עדי ינק י לביץ )  
נמנע :   1  ( מר מאיר בן הרוש. )  

החלטה מס'  19/75/14:  
כחברת   דורון  מרינה  גב'  של  מינוי ה  את  קולות   לאשר  הוחלט  ברוב 

דירקט וריון בתאגיד המים והביוב.   

אני נמנע בשניהם. מאיר בן הרוש: 
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אוקיי. מרינה הצבענו, תורג'מן הצבענו. וחבר. מי בעד חבר?  צבי גוב-ארי :    
כולם, חוץ מ, הלאה.   

הצבעה:  
רועי גבאי, פאלי   ויצמן,  חזות, ד"ר אהוד  ארי, משה  גוב  בעד:  9  (ה"ה:  צבי 

כהן, יניב עמרני, חובב אשרף, עו "ד מאיר דהן, עו"ד עדי ינק י לביץ )  
נמנע :   1  ( מר מאיר בן הרוש. )  

החלטה מס'  20/75/14:  
כחברת   חבר  אריאלה  גב'  של  מינויה  את  קולות   לאשר  הוחלט  ברוב 

דירקטוריון בתאגיד המים והביוב במקומה של עו"ד רעות ברקו -דיאמנט.   

9.  מינוי מר יצחק מוסאי כחבר ועדת ביקורת . 

צריך להחזיר  ? אנחנו ממנים את    אמרתי שיצחק מוסאי היה  צבי גוב-ארי :    
יו"ר ועדת הביקורת, כפי שידוע לכם,   חבר מועצת העיר יצחק מוסאי כחבר ועדת ביקורת. 

ועדת   את  ניהל  הרוש  בן  שמאיר  לכם  לומר  רוצה  ואני  הרוש.  בן  מאיר  בשם  יהודי  הוא 

ועדת   כחבר  מוסאי  יצחק  של  מינו יו  בעד  מי  רבה.  וביעילות  רמה  ביד  הראשונה  הביקורת 

ביקורת? כולם. הלאה.   

החלטה מס'  21/75/14:  
הוחלט  פה אחד לאשר את מינויו של מר יצחק מוסאי כחבר ועדת הביקורת.   

10.  מינוי עו"ד מאיר דהן כיו"ר ועדת שמות . 

מי בעד מינויו של עו"ד מאיר דהן כיו"ר ועדת שמות?    צבי גוב-ארי :    

החלטה מס'  22/75/14:  
הוחלט  פה אחד לאשר את מינויו של עו"ד מאיר דהן כיו"ר ועדת שמות.   

11.  מינוי מר יניב עמרני כחבר ועדת שמות . 
מי בעד מינויו של מר יניב עמרני כחבר ועדת שמות. כולם.   צבי גוב-ארי :   
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החלטה מס'  23/75/14:  
הוחלט  פה אחד לאשר את מינויו של מר יניב עמרני כחבר ועדת ש מות.   

ברשותכם נסגור את הישיבה כאן,   צבי גוב-ארי :    

 ___________________ ___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר  

דוד שטרית  
מנכ"ל העירייה   


	תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' 75/14
	על סדר היום
	1. אישור תב"רים
	2. אישור הארכת תוקף תעריפי חוק העזר ליבנה (שירותי שמירה), התשע"ה 2015 עד ליום 31.12.19, בכפוף לפרסום הוראת שעה (תיקון מס' 4)
	3. אישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים גב' צביה אוחנה עד ליום 31/12/18 .
	4. אישור עדכון שכרו של מבקר העירייה מר שלום דמארי ל- 90% משכר מנכ"ל, בתחולה מיום 1/12/17 .
	5. אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק גן ילדים "פלג" לגננת וסייעת עובדת עירייה.
	6. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 4/12/17 .
	7. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19/12/17 .
	8. מינוי גב' אריאלה חבר ומר עופר תורג'מן כחברי דירקטוריון תאגיד המים והביוב במקום עו"ד רעות ברקו-דיאמנט ומר אבישע קליין .
	9. מינוי מר יצחק מוסאי כחבר ועדת ביקורת .
	10 . מינוי עו"ד מאיר דהן כיו"ר ועדת שמות .
	11 . מינוי מר יניב עמרני כחבר ועדת שמות .




Accessibility Report


		Filename: 

		תמליל ישיבת מועצה 75.14 - 27.12.17.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


