תמליל
ישיבת מועצה מן המניין מס' 85/14
מיום שני ,י"א באב תשע"ח23.7.2018 ,

 הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפ ון- 03-5373237 :www.bonuspro.net

תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' 85/14
מיום שני ,י"א באב תשע"ח23.7.2018 ,
נוכחים:
 .1ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

 .2סגן ומ"מ ראש העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

 .3סגן ראש העיר

 -מר משה חזות

 .4סגן ראש העיר

 -מר פאלי כהן

 .5חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

 .6חבר מועצת עיר

 -מר שחר סימנה

 .7חברת מועצת העיר

 -גב' רונית ארנפרוינד-כהן

 .8חבר מועצת העיר

 -מר יצחק מוסאי

 .9חבר מועצת העיר

 -מר יניב עמרני

 .10חברת מועצת העיר

 -גב' לינה שרון

 .11חבר מועצת העיר

 -מר אליהו מזוז

 .12חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

חסרים:
 .13חבר מועצת העיר

 -מר חובב אשרף

 .14חבר מועצת עיר

 -מר מאיר בן הרוש

 .15חבר מועצת העיר

 -עו"ד עדי ינקילביץ

משתתפים:
.1

מנכ"ל העירייה

 -מר דוד שטרית

.2

גזברית העירייה

 -גב' תמר קופר

.3

הלשכה המשפטית

 -עו"ד טובה שפירא-אלטמן

.4

עוזר ראש העיר

 -מר מנחם שושן

.5

מנהלת אגף החינוך

– גב' רות שרעבי

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  85/14מתאריך 23.7.18

על סדר היום:
.1

שאילתה של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש בנושא "מתחם חניון המשאיות
והאוטובוסים במערב העיר".

.2

שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד-כהן בנושא "תוכנית החינוך
בעיר".

.3

אישור תב"רים כמפורט להלן:

מס' תב"ר
469
470
471
472

שם תב"ר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 18
בשד' הרצל  -נאות שמיר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 12
בנאות שמיר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 18
בשד' הציונות  -נאות שמיר
תכנון גנ" בנאות שמיר

תקציב בש"ח
459,611

מקורות מימון
מ' החינוך

357,926

מ' החינוך

459,611

מ' החינוך

500,000

ק' פיתוח

עדכון תב"רים כמפורט להלן:
.4
תקציב מקורי ופירוט
מס' שם תב"ר
מקורות מימון
תק'5,000,000-
ביטוח לאומי וקרן
 279מרכז יום
שלם4,000,000-
טיפולי רב
ק' פיתוח1,000,000-
נכותי
תק'6,897,240 -
תכנון ובנית
פיס6,711,985 -
 378בי"ס בנות
מ' החינוך185,255 -
לאה
תק'900,000-
מגרש דשא
הטוטו600,000-
 440סינטטי-
ק' פיתוח300,000-
השומרון
.5

תוספת

מקור מימון

תקציב מעודכן

 1,200,000ק' פיתוח

6,200,000

 4,200,000ק' פיתוח

11,097,240

150,000

ק' פיתוח

1,050,000

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה חזות ,בנושא "הקצאת קרקע לעמותת
חביבי בינה לבניית בית לחיילים בודדים".

.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שחר סימנה ,בנושא "בניית מרכז קהילה ובית
מדרש לקהילה האתיופית ברח' הלילך".

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה מר אלי מזוז ,בנושא "התייחסות וטיפול במבוגרים
עריריים בעירנו".
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טוב ,חברים ,אני רוצה להתחיל את הישיבה מהמניין
צבי גוב-ארי:
והשאילתות שהוצגו על ידי אנשים שאינם פה ,נדון בהן אחרי שיגיעו.
ד"ר אהוד ויצמן:
שצריכים ללכת.

אולי כדאי שנתחיל בישיבה שלא מן המניין כי יש כאלה

צבי גוב-ארי:

אז נתחיל שלא מן המניין .אבל אין לי את האנשים.

ד"ר אהוד ויצמן:

לא ,אבל יש קוורום גם.

לא ,כשתפתח את הישיבה ,אני רוצה להגיד משהו לישיבה מן
משה חזות:
המניין .כי אנחנו קיבלנו הודעה ,רגע ,פתחת את הישיבה? אם כן ,אז אני אתייחס.
טוב ,על מנת להסיר כל ויכוח ,ונעשה את הויכוח אחרי זה,
צבי גוב-ארי:
נתחיל בישיבה שלא מן המניין ,ואני מקווה שהחברים שהציגו את הישיבה יהיו פה.
משה חזות:

אני יכול להתייחס למן המניין?

צבי גוב-ארי:
לסיים.

נגיע לזה ,תתייחס .בינתיים נתחיל בלא מן המניין .על מנת

ד"ר אהוד ויצמן:

אנחנו הולכים להצביע על שינוי סדר -

משה חזות:
אבל אני רוצה להתייחס.

עזבו סדר יום .יש ישיבה של המניין ,נתחיל מן המניין .למה?

אוקיי .יש מישהו שמתנגד להקדמת הדיון בישיבה שלא המניין
צבי גוב-ארי:
ולאחר מכן רק מהמניין? יש התנגדות לעניין הזה? אני רוצה להעלות את זה להצבעה,
בבקשה .מי בעד להקדים את הישיבה שלא מן המניין?
רונית ארנפרוינד-כהן:

למה אתה עושה את זה?

צבי גוב-ארי:

חלק מהאנשים צריכים ללכת ,ויש כל מיני התחייבויות.

רונית ארנפרוינד-כהן:

למה זה נראה כמו מחטף?

משה חזות:

אנחנו נקיים את הישיבה שמן המניין?

צבי גוב-ארי:

בכל מקרה.

כן? אז אני רוצה לומר משהו לישיבה .לגבי הישיבה הזו.
משה חזות:
הישיבה הזו ,אנחנו קיבלנו ממזכירות העירייה קיבלנו בלשון ההודעה' :בוקר טוב לכולם,
הריני להודיעכם כי בחודש יולי לא תתקיים ישיבת מועצה .על מועד ישיבת מועצה בחודש
אוגוסט אודיעכם בהמשך ,יום טוב' .כלומר אנחנו לא התכוננו שתהיה בחודש יולי ישיבה מן
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המניין .יתרה מזאת ,אנחנו מקבלים ביום חמישי את החומרים אחר הצהריים ,ואנחנו לא
מוכנים לשאילתות ,להצעות לסדר ,לדיון בכלל בנושא .אז אני חושב שהדיון הזה הוא לא
תקין .פשוט מאוד.
צבי גוב-ארי:

אוקיי ,שמענו.

דוד שטרית:

תקין או לא תקין?

???

תקין.

שחר סימנה:

לא קיבלנו התראה .איך זה תקין?

משה חזות:
בכתב .אני חושב -

אז אנחנו לא נשמע יותר למזכירות העירייה ,שהכל יהיה כתוב

עניין של ,סליחה רגע ,עניין של משך ההתראה או זמן
צבי גוב-ארי:
ההתראה ייבדק יותר מאוחר .בינתיים מה שקרה כך .לא התכוונו לקיים ישיבה .והיות
ונדרשנו לקיים ישיבה שלא מן המניין ,אין שום טעם לכנס פעם לא מהמניין ועוד חודש
מהמניין וכו' .ישנם נושאים שעומדים על הפרק ,אז הכנסנו אותם גם,
משה חזות:
להיות על פי חוק.

יפה ,אני מסכים ,אין שום בעיה .ישיבה מן המניין אמורה

צבי גוב-ארי:

זה על פי חוק.

משה חזות:

היא על פי חוק?

צבי גוב-ארי:

ייבדק.

משה חזות:
הישיבות בחודש יולי.

אבל קיבלנו הודעה ממזכירות העירייה שלא מתקיימות

צבי גוב-ארי:

ולכן קיבלת הודעה מתקנת ,שאומרת כן.

מה ,מתקיימת יום חמישי כאשר שישי משרדי העירייה סגורים
משה חזות:
ויום ראשון צום ומשרדי העירייה סגורים? ויום שני ישיבה? אני חושב שזה לא תקין ,חברים.
צבי גוב-ארי:

מה הפריע לך אם משרדי העירייה סגורים?

משה חזות:

ואם הייתי רוצה הצעות לסדר או שאילתות או כל דבר אחר?

צבי גוב-ארי:

כל דבר שהיית שולח היה מגיע.

היה מגיע? לא חשוב שהיה נדחה לעוד חודש .אבל לא היתה
משה חזות:
אפשרות .אני צריך ימים מסוימים כדי לבצע -
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צבי גוב-ארי:
לעבוד.

אוקיי .יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד? כי אנחנו רוצים

לא ,צביקה ,יש לי שאלה באמת עקרונית .לא ,אני באמת
רונית ארנפרוינד-כהן:
שואלת .נכון ,לדעתי באמת אתה יכול לשנות את דעתך .יש לך הרבה סמכויות כראש עיר.
צבי גוב-ארי:

זה לא קשור.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,לא ,רגע .ישיבה לפה ,ישיבה לשם .אבל השאלה היא,

אני חושב שזה נכון לא לכנס פעמיים את חברי המועצה באותו
צבי גוב-ארי:
חודש .החלטנו בזמנו לא לקיים ישיבה בחודש  ...החלטתם שאתם עומדים על ישיבה שלא
מן המניין כי לא מתקיימת ישיבה .אוקיי .התכנסנו לא מן המניין .יש נושאים גם מן המניין.
צריך לגמור אותם.
משה חזות:

אין קשר.

צבי גוב-ארי:

או לעשות ישיבה כזאת בעוד יומיים?

אותי מעניינת שאלה עקרונית ,וזה טובה .אהלן ,רותי .הגעת
רונית ארנפרוינד-כהן:
בגלל מה שאני הבאתי? שאלה עקרונית .הרי בתחילת קדנציה תמיד אנחנו קובעים ברמה
העקרונית מתי יש ישיבה .בחצי הראשון של החודש ,ביום רביעי ,או בשבוע הראשון של
החודש ,ביום רביעי .לאורך כל הקנדציה כל פעם שיחקו לנו עם זה .ומה אפשר לעשות?
הכלים הפרלמנטריים היחידים כמעט שיש לנו זה ישיבות.
עו"ד טובה שפירא-אלטמן :אם את שואלת אם מותר לראש העיר לזמן ישיבה מן המניין
במקרה הספצפי הזה? אז כן ,מותר לראש העיר לזמן -
שחר סימנה:

לא ,לגבי הזמן -

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,אני מדברת על -

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :מותר לו  48שעות לפני .אני לא זוכרת ,ושוב ,דוד ,מה בדיוק
היתה ההסכמה לגבי איזה חלק בחודש זה קורה ,אבל אני יודעת להגיד -
רונית ארנפרוינד-כהן:

אני אומרת לך ,ככל שאני זוכרת ,יום רביעי,

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :ככל שאני זוכרת ,לא הקפדתם על שזה ייושם.
רונית ארנפרוינד-כהן:

לא הקפדנו .זה ,זה הגדרה טובה להפיל את האחריות עלינו.

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :לא ,על כולם .כי אם אני זוכרת נכון ,לא היה ,שוב ,תקני אותי
אם אני טועה ,לא היתה פעם -
טוב ,חברים ,טובה .אני רוצה להתחיל את הישיבה .יש שתי
צבי גוב-ארי:
אפשרויות להתחיל .עם המניין ולא מן המניין .אני מעדיף להתחיל מהמניין ,לסיים את העניין
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הזה .אין הרבה בעיות כאן ,ואחרי זה לעבור ללא מן המניין.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אוקיי.

צבי גוב-ארי:

יש לכם כוח להישאר גם הלאה? תעשו את זה.

רועי גבאי:

כמה שאפשר.

.1

שאילתה של חבר המועצה מר מאיר בן הרוש בנושא "מתחם חניון
המשאיות והאוטובוסים במערב העיר".

אוקיי .ובכן כך .בישיבת המועצה שלא מן המניין שמספרה
צבי גוב-ארי:
 ,85/14שאילתה של מר מאיר בן הרוש בנושא מתחם חניון ואוטובוסים .בן הרוש לא נמצא
פה .יש לי תשובה בכתב .היא גם נשלחה לו .אלא אם מישהו רוצה להקריא בשמו .התשובה
כבר נשלחה לו ,ונוכל ללכת עם זה הלאה.

.2

שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד-כהן בנושא "תוכנית
החינוך בעיר".

שאילתה של חברת מועצת העיר רונית ארנפרוינד-כהן,
צבי גוב-ארי:
בבקשה ,בנושא תוכנית האב של החינוך .סעיף  ,11בבקשה ,רונית.
תוכנית החינוך בעיר ,בהתאם לחוק ,אני לא צריכה את
רונית ארנפרוינד-כהן:
הסעיפים .סעיף  38לתוספת העירייה .אני מבקשת להגיש שאילתה בנושא פעילות החינוך
בעיר .בהמשך לעיון בתוכנית החינוך שנכתבה ב 2011-אני מבקשת להעלות שאילתה
בנושא ולקבל את המידע בהתאם .מבקשת כי יוצגו בפנינו הפרמטרים שנכתבו למדידה
והערכה ,בהתאם לתכנון ,בעמוד  11סעיף ג' ,לטובת חיזוק מעמד המנהל .זה ב' .עד עכשיו
זה היה סעיף א' לשאלתי .סעיף ב' ,לטובת חיזוק מעמד המנהל והצוות החינוכי נקבע כי
יתווספו בעלי תפקידים ליד המנהלת/מנהל .מבקשת כי יוצגו בפנינו מצבת התפקידים
החדשים שנוספו בחמש השנים האחרונות לטובת שיפור עבודת הניהול והפעילות החינוכית
בבית הספר .אלו רק שתי נקודות שאני ציינתי .אבל אני רואה שרות נמצאת כאן .אני
משערת שזה לטובת העניין הזה.
אנחנו לא נרחיב מעבר לשאילתה .על פי התקנה שאילתה
צבי גוב-ארי:
מוגשת בכתב בצורה מקוצרת .התשובה ניתנת בכתב ,וזה מה שהולך להיות .סליחה ,אני
מנהל פה ,לא מישהו אחר .זה הולך להיות בצורה מסודרת ,על פי הכתובים .אינני מוכן יותר
לסחבות האלה של גלגול שאילתה לצורך דיון .השאילתה איננה דיון .אם מעלים נושא לסדר
היום זה דיון פתוח .שאילתה מקבלים תשובה בכתב.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אוקיי .אבל יש לי -

צבי גוב-ארי:

שאלת את השאילתה ,צריך לתת לך תשובה.

רונית ארנפרוינד-כהן:
בחוק? היא רואה בחוק.

לא ,מותר לי להגיד עוד כמה מילים .הנה ,את רוצה לראות
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עו"ד טובה שפירא-אלטמן ... :לקרוא את השאלה ששאלת .ואם את תרצי להגיב לעניין
שעולה מתוך התשובה ,תהיה לך גם זכות.
צבי גוב-ארי:

להקריא את זה בבקשה.

רות שרעבי:
...

באשר לחלק הראשון של הפרמטרים למדידה והערכה שנעשו

צבי גוב-ארי:

בואי ,בואי לפה .אחרת אין את התשובה .יש תשובה בכתב.

צריך להקריא אותה .אוקיי .בהמשך לשאילתה שהוגשה על
רות שרעבי:
ידי גב' ארנפרוינד לנדון ,לגבי תוכנית האב ,אני אתייחס לשתי סוגיות .סוגיה ראשונה לגבי
הפרמטרים למדידה והערכה של ההישגים במעברים השונים .אז יש לנו את שלב המעבר
מגן חובה לכיתה א' ,שהוא כולל אוריינות מתמטית .אם מבקשים לקבל גם את הפירוט ,גם
את זה אפשר להגיש ,אין שום בעיה .אוריינות מתמטית ,שפתית ,בשלות רגשית ,בשלות
חברתית .יש תוכנית מסודרת של משרד החינוך שאנחנו עובדים איתה בהלימה .כל זה על
מנת לקבל תמונה עירונית לפי בתי הספר והמעברים .לגבי השלב של המעבר לחטיבת
הביניים ,שוב ,במסגרת תוכנית מעברים הוקמו ועדות מקצועיות שמתקיימות בתחומי
השפה המתמטית ובעברית ,בניהול באגף החינוך והפיקוח של בתי הספר החמ"ד
והממלכתי ,בשיתוף כל רכזי המקצוע בעיר והפיקוח הוגשו סטנדרטים פדגוגיים אחידים
ברמה רשותית ,ואלה הוטמעו בתוכניות העבודה בבתי הספר היסודיים לטובת המעבר
לחטיבת הביניים .שוב ,לטובת יעד זה הוגשה תוכנית רשותית באנגלית שפועלת השנה לכל
תלמידי כיתות ד' בעיר במימון הרשות .בשנה הבאה אנחנו ממשיכים איתה לכיתה ה'.
ונפתחה קהילת מורים עירונית במתמטיקה .זה לגבי המעבר מכיתה ו' לז' .שוב ,במעבר
בחטיבה העליונה הסטנדרטים מתייחסים לתחומים של מניעת נשירה ,העלאת מספר
התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית לפי ההגדרות של משרד החינוך .לטובת יעד זה
נפתחו בשנים האחרונות מסלולי מצוינות במסגרת שניים עד שלוש כיתות בשכבת ז' .ויעד
שלישי כמובן זה עליית מספר התלמידים הלומדים  5יחידות מתמטיקה .התקיימה תוכנית
קודקוד בחינוך .עד עכשיו בבתי הספר העל-יסודיים ובשנה הבאה תוכנית קרן טראמפ
נכנסת לעבודה בעיר .היא אושרה כבר בבורד של הקרן.
כמובן שאפשר לקבל את הפירוט של הסטנדרטים על פי הנושאים ,בצורה מסודרת .אין שום
בעיה להעביר את זה כתוב .לגבי השאלה,
רונית ארנפרוינד-כהן:
האלו?

אפשר גם לקבל את התוצאות של זה לאורך החמש שנים

רות שרעבי:

אפשר לקבל,

צבי גוב-ארי:

יש שאילתה לגבי התוצאות ,תקבלי.

לגבי הנושא השני שהועלה ,לגבי בעלי המקצוע הנוספים
רות שרעבי:
שהועמדו לרשות מנהל בית הספר בשנים האחרונות .יש לכם בדף רשימה ארוכה שחלקם
הם תוספות של משרד החינוך ,חלקם של הרשות המקומית .מכרז הערכה ,באחריותו בכל
בית ספר לנהל ולרכז תהליכי הערכה בית ספריים בתחום הפדגוגיה ,אקלים בית ספרי,
כבסיס לתוכניות עבודה ומענה מיטבי לפרט .מנהלת תוכנית  ABCבאגף החינוך ,שוב,
בהמשך למה שאמרתי קודם ,שנבנתה תוכנית והוכנסה תוכנית הוראת האנגלית לכיתות ד',
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מלווים את מנהלי בתי הספר היסודיים במסגרת התוכנית הרשותית באנגלית לשיפור
ההישגים לכל תלמידי כיתות ד' בעיר .התוכנית מגובה על ידי תהליך מדידה והערכה עירוני
שלוש פעמים בשנה .במסגרת התוכנית של תלמידי שכבה ד' מקבלים שעתיים תוספתיות.
גם פה אפשר לקבל נתונים על הישגים .מלווה פדגוגי מטעם הרשות :אגף החינוך מלווה,
יחד עם הפיקוח ,את כל בתי הספר בתחום של הישגים לימודיים ותוכניות עבודה פדגוגיות
ברמת פרט .זאת אומרת שלוש פעמים בשנה בכל בית ספר בעיר נציגה של אגף החינוך,
עם המפקחת ,עוברת בבתי הספר ומקבלת מידע על כל ההישגים .בונים תוכניות אישיות,
ממש עד רמת הפרט .רכז השתלבות ,באחריותו לרכז את צרכי הפרט של תלמידים שאינם
תלמידי שילוב ,אך נדרשים למענה דיפרנציאלי בתחום הלימודי הרגשי .זה קצת בעקבות
החלטה של ועדת דורנר ,שהיתה אמורה להיכנס .צרכים אלה יקבלו מענה תוך ראייה
מערכתית ,על ידי שעות פרטניות ,טיפולים רגשיים ,תוכניות לימודיות פרטניות לתלמידים,
הדרכת הורים וכו'.
במסגרת תעודת בגרות חברתית ,שהוצגה ,רכז מעורבות חברתית עירוני פועל בעיר.
מתנהל מול מנהלי בתי הספר במרכזי מעורבות חברתית ,על מנת ליצור את כל מקומות
ההשמה בעיר לטובת מעורבות חברתית של תלמידי י' עד י"ב ,במסגרת החובה בתעודת
הבגרות .הרכז עובד מול אגף החינוך ,הרשת למרכזים קהילתיים בבתי הספר העל-יסודיים.
מורה מוביל בתחום הגישור :תוכנית עירונית .מורים שהוכשרו במסגרת קורס גישור בן 60
שעות להוביל את תוכנית הגישור בכל בתי הספר לשיפור האקלים הבית ספרי .שוב,
במטרה להוציא את התוכנית הממומנת ,שתובל על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה של
בתי הספר .עובדת סוציאלית :במסגרת תוכנית  360העירייה יצרה מודל חדש של עבודה
סוציאלית בית ספרית מטעם אגף החינוך .העובדת הסוציאלית נמצאת בבתי הספר על תקן
של תשע שעות שבועיות .תפקידה לתת מענה למנהל בכל הנוגע בטיפול והדרכה הורית,
הנחייה למורים שתלמידיהם מקבלים טיפול רגשי ,טיפול פרטני בתלמידים וכו' .העובדת
הסוציאלית משתתפת בצוות רב מקצועי של בית הספר .מלווה לטיפולים רגשיים :מנהלי
שלושה בתי ספר יסודיים מלווים על ידי פסיכולוג לטובת טיפולים רגשיים שתלמידי בתי
הספר מקבלים מטעם תוכנית  .360הורי התלמידים משתתפים המפגשים בהדרכת הורים
כל ארבעה מפגשים של התלמידים .שוב ,זה בתוכנית של .360
חדרי שלווה ורכזי חדרי שלווה בבתי הספר .נפתחו שני חדרים .בבית ספר האורן והאלון.
שם מדובר בתוכנית הוליסטית של כל המשפחה .רכזים אלו מסייעים בידי המנהל באיתור
התלמידים המתאימים .גיוס כוח אדם טיפולי ותהליך של מדידה והערכה של הטיפול .רכז
מנהיגות ירוקה והסמכה לירוק .במסגרת הסמכה של בתי ספר בשיתוף המשרד לאיכות
הסביבה ישנו מוביל ,בדרך כלל מורה למדעים מטעם בית הספר שעובד בשיתוף עם חברת
קומיוניטי להובלת התוכנית בעיר .התוכנית כוללת הסמכה של בתי הספר ועבודה משותפת
של בית ספר בהכנה בוועדה משותפת של בית ספר להסמכה עם גני ילדים.
תוכנית קרן טראמפ ,שקודם דיברנו עליה .שוב ,נציגה של אגף החינוך ,מנהלת את התוכנית
בעיר .להמשיך?
לא ,אני אגיד לך למה .זה מכובד מאוד ויפה מאוד .אבל אני
רונית ארנפרוינד-כהן:
שאלתי ,התוכניות זה יפה מאוד .אז א' ,אני ארצה אחר כך לקבל את פירוט התוצאות
לשאלה שלי הראשונה .אבל אני שאלתי כי אתם כתבתם 'חיזוק מעמד המנהל' .מעמד
המנהל והצוות החינוכי .ובעיני מעמד המנהל והצוות החינוכי ואין לי שום ספק שאולי ,אני
משערת שלא תחלקי עלי ,שיש לו משקל גדול בניהול הפדגוגי ,בתפיסה הפדגוגית ובכלל,
בהובלת מערכת החינוך .אני לא רואה איך ,תסבירי לי,
רות שרעבי:

איך התפקידים האלה מחזקים את מעמדו של המנהל.
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רונית ארנפרוינד-כהן:

מעמד המנהל והצוות החינוכי .בעיקר מעמד המנהל.

אוקיי .אני יכולה להגיד מהמקום הפרטי שלי .אני חושבת
רות שרעבי:
שכמנהלת בית ספר ,אם היו לי מחצית מהתפקידים האלה ,הייתי יכולה להגיע לשיאים
הרבה יותר גבוהים .השאלה למה את קוראת חיזוק מעמד המנהל בבית ספר .אם אני
כמנהלת מצליחה להוביל מטרות ,יעדים ,שאיפות ,שאני לא מצליחה להתפנות אליהם
ביומיום ,כי היומיום הוא כל כך מורכב ,הוא כל כך קשה ,והרבה מאוד תפקידים מתחלקים
על מעט אנשים ,אז כשאני מקבלת כמנהלת אנשים שהם בעלי תפקידים כאלה אצלי ,הם
מפנים אותי כמנהלת להוביל את כל הדברים שאני רוצה .זה בעיני חיזוק מעמדו של מנהל
בית הספר.
רונית ארנפרוינד-כהן:
היכולת שלו לקבל -

ומה רמת הסמכויות? רמת הסמכויות שונתה? הסמכות של,

רות שרעבי:
המנהל רוצה -

כל אחד מהתפקידים האלה בא עם סמכויות .ברור שבסוף

רונית ארנפרוינד-כהן:
שהיתה בעבר?

לא ,של המנהל .רמת הסמכויות של המנהל יותר רחבה ממה

אני חושבת שרמת הסמכויות של המנהל מתרחבת .עדיין,
רות שרעבי:
בסוף יש לה את הגבולות שלה ,כי את יודעת ,הסמכויות של מנהל נקבעות בתוך המקום
שאנחנו חיים בו ,במדינה שאנחנו חיים בה .אבל אני חושבת שמנהל יכול להגיע לגבהים
הרבה יותר רציניים ,כשיש לו מערך כזה תומך של אנשים שנמצאים איתו.
צבי גוב-ארי:

תודה ,רותי .שאילתה הבאה יש?

יש לי רק שאלה לפני שרותי הולכת .כדי שאני לא אתחיל
רונית ארנפרוינד-כהן:
להתכתב ,אני יכולה לקבל את התוצאות מחר במייל?
רות שרעבי:

מחר לא.

צבי גוב-ארי:

סליחה רגע ,רותי ,בזמנך החופשי.

רות שרעבי:

אני אכין את זה ,אין בעיה.

צבי גוב-ארי:

לפי סדר העדיפויות של לוח הזמנים שלך.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,תשמע,

לא מהיום ולא למחר .יש לפתוח את שנת הלימודים הבאה.
צבי גוב-ארי:
וכולם עסוקים היום ברישום תלמידים וכל היתר .צריך לעבוד ,יעבירו לך את הנתונים.
צביקה ,אני רק רוצה להגיד לך שבזמנה החופשי ,לפי החוק
רונית ארנפרוינד-כהן:
אני יכולה לבקש )140א( ,וזה שלושה ימים.
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צבי גוב-ארי:

את יכולה לבקש .אני אחליט איך לענות לך.

לא ,אתה תחליט על פי החוק .יש כאן יועצת משפטית שכל
רונית ארנפרוינד-כהן:
פעם אתה שואל אותה .אז הנה ,אתה יכול עכשיו לשאול אותה שיש לך שלושה ימים.
צבי גוב-ארי:
לא  ...לדון כאן.

קראת שאילתה ,קיבלת תשובה .את מושכת את זה לדיון .אני

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני לא מושכת את זה לדיון .אני מושכת את זה להבהרות.

צבי גוב-ארי:
היום כנושא לדיון.

זו שאילתה .את רוצה להעלות נושא לדיון ,תעלי אותו לסדר

רונית ארנפרוינד-כהן:

צביקה ,זה עדיין בתוך המסגרת הזאת.

צבי גוב-ארי:

סליחה ,עד כאן ,תודה.

אני רוצה לשאול שאלה ,אפשר? בנושא של החינוך .קיבלתי
שחר סימנה:
אינפורמציה היום 24% ,מילדי כיתות י"ב לא לומדים -
לא ,לא ,אני לא מקבל את זה .יש לך נתונים ,יש לך בעיה
צבי גוב-ארי:
שאתה רוצה להעלות? תעלה שנוכל לבדוק' .קיבלתי היום ,לא קיבלתי היום' ,זו לא הדרך.
שחר סימנה:

אני שואל.

סליחה ,עם כל הכבוד ,שחר .לא ניתן לבדוק דברים שאתה
צבי גוב-ארי:
מעלה מהיום ,מהשעה לשעה .אם יש לך בעיה ,תעלה את זה קודם ,נטפל בזה.
שחר סימנה:
התשובה בעוד חודש.

לא ,סליחה ,סליחה .אני שואל שאלה .אני מוכן לקבל את

צבי גוב-ארי:

לא ,תשאל שאלה בצורה מסודרת .לא במסגרת דיון.

שחר סימנה:

אני שואל.

צבי גוב-ארי:

זה לא על סדר היום .עם כל הכבוד לך .עד כאן!

שחר סימנה:

טוב ,בסדר .אז אני אביא את זה לסדר היום .אין בעיה.

צבי גוב-ארי:

תעביר את זה.

שחר סימנה:

בהקדם האפשרי .ואז יהיה יותר מסובך.
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.3

אישור תב"רים כמפורט להלן:

מס' תב"ר
469
470
471
472

שם תב"ר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 18
בשד' הרצל  -נאות שמיר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 12
בנאות שמיר
תכנון ובנית בי"ס יסודי 18
בשד' הציונות  -נאות שמיר
תכנון גנ" בנאות שמיר

תקציב בש"ח
459,611

מקורות מימון
מ' החינוך

357,926

מ' החינוך

459,611

מ' החינוך

500,000

ק' פיתוח

אני מבקש לעבור לאישור תב"רים .תב"ר  ,469תכנון ובניית
צבי גוב-ארי:
בית ספר יסודי של  18כיתות בנאות שמיר .זה בשלב תכנון בשלב הזה.₪ 459,000 .
משה חזות:
למתכננים?

יש לי שאלה לגבי תכנון .אנחנו יודעים מי מתכנן? יש מכרז

יש נוהל היום איך בוחרים מתכננים .נוהל שלם .יש מאגר
צבי גוב-ארי:
מתכננים ,על פי החלטות שהתקבלו והורדו -
משה חזות:

אנחנו עושים מכרז למתכננים ,צביקה?

צבי גוב-ארי:

לא .יש ועדת בחירה .כאשר פונים לחמישה מתכננים.

משה חזות:

אני יודע מה אני אומר .אוקיי.

רק דקה .העניין הזה ,בשביל להיות יותר רגוע ,בעניין של
צבי גוב-ארי:
תכנון בתי ספר גם עשינו תחרות של הצגת יכולות תכנוניות ודוגמאות של בתי ספר.
רונית ארנפרוינד-כהן:
אחרת?

התכנון נעשה בהתאם לאיזושהי תפיסה פדגוגית כזו או

ראשית וקודם כל לפי פרוגרמה של משרד החינוך .משרד
צבי גוב-ארי:
החינוך מקצה שטחים .משרד החינוך מחליט על גודל השטח לכל פונקציה .ועל פי זה
מתכננים את בית הספר .במידה והולכים על בית ספר מיוחד ,יש מי שעושה עבודה בעניין
הזה ,על מנת לאפיין אותו .לדוגמה בית הספר הדמוקרטי .עבודה שנעשית היום בשביל
ללמוד מקום אחר ,איך הדבר הזה נראה .משרד החינוך מקצה רק את השטחים על פי
פרוגרמה של בית ספר של כך וכך כיתות .איך זה נבנה בפנים ,זה בהתאם לצרכים.
רונית ארנפרוינד-כהן:
הוא,

לא ,זה גם איך זה נבנה בחוץ הרי .אז התכנון של התב"ר הזה

צבי גוב-ארי:

על מנת לשלם למתכנן.

דוד שטרית:

זה קדם תכנון .זה סכום ראשוני בשביל לקדם את התכנון ,כי
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אחר כך ...
רונית ארנפרוינד-כהן:

כדי שתהיה לי הדמיה למה?

דוד שטרית:

לא הדמיה .מי אמר הדמיה?

רונית ארנפרוינד-כהן:

הוא ,רועי ,אמר הדמיה.

יש תכנון ,במקרה הזה ,של שלושת התב"רים שמופיעים פה
דוד שטרית:
זה בתי ספר בשכונת נאות שמיר .נעשתה תחרות אדריכלית בין אדריכלים מהשורה
הראשונה .נבחר אדריכל ,כדי שנוכל לקדם את התכנון ,גם לשלם למתכננים ,אפשר בשלב
הראשון ,לפני שמקבלים הרשאה לביצוע ,לקבל קדם תכנון בשיעור  5%מעלות התקציב.
משה חזות:

הפרויקט.

לא הפרויקט .הפרויקט עולה יותר .העירייה משקיעה יותר,
דוד שטרית:
מהתקציב של משרד החינוך ,ואלה שלושת הפרויקטים ,אלה שלושת התקציבים שקיבלנו -
רועי גבאי:
מבנה שאתה רואה ,הדמיה.

זאת אומרת התוצר הסופי של התכנון ,מהו התוצר הסופי?

דוד שטרית:

לא הדמיה.

רועי גבאי:
מעט מעטפת.

בסדר ,אבל זה נותן איזשהו תוצר סופי .ברור שיש בתוכו לא

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,אבל זה לא הכסף לזה.

אני מבקש .הנושא שעולה פה ,זה אישור תקציב לתכנון .זה
צבי גוב-ארי:
הסיפור .ואני מבקש להתייחס לזה .מי שחושב שלא צריך -
רונית ארנפרוינד-כהן:

ומתי מגישים לו את הפרמטרים של התפיסה הפדגוגית?

נתונים מראש כבר קיבל .אנחנו לא יכולים להתקדם בלי
דוד שטרית:
פרוגרמה של משרד החינוך .משרד החינוך כבר העביר פרוגרמה .עשינו תחרות ,יש
אדריכלים ,מקבלים קדם תכנון ,מקבלים תכנון מפורט לביצוע.
צבי גוב-ארי:

תודה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

בלי שיהיה תכנון של איזה תפיסה פדגוגית תהיה לבית ספר?

צבי גוב-ארי:

תב"ר  ,469לגבי תכנון בית ספר 18 ,כיתות,

רונית ארנפרוינד-כהן:

זה לא מה שגוב ארי אמר כרגע.

צבי גוב-ארי:

מי בעד? תודה.
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החלטה מס' : 1/85/14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר  ,469תכנון ובנית בי"ס יסודי  18בשד'
הרצל – נאות שמיר .תקציב .₪ 459,611 :מקורות מימון – משרד החינוך.
צבי גוב-ארי:

 ,470בי"ס יסודי של  12כיתות בנאות שמיר .מי בעד? תודה.

החלטה מס' : 2/85/14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר  ,470תכנון ובנית בי"ס יסודי  12נאות
שמיר .תקציב .₪ 357,926 :מקורות מימון – משרד החינוך.
צבי גוב-ארי:

תכנון בי"ס  18כיתות ,תב"ר  ,471בנאות שמיר .מי בעד?

החלטה מס' : 3/85/14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר  ,471תכנון ובנית בי"ס יסודי  18בשד'
הציונות  -נאות שמיר .תקציב .₪ 459,611 :מקורות מימון – משרד
החינוך.
צבי גוב-ארי:

תכנון אשכול גנים ,תב"ר  500,000 ,472שקל .מי בעד?

החלטה מס' : 4/85/14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר  ,472תכנון גני ילדים בנאות שמיר.
תקציב .₪ 500,000 :מקורות מימון – משרד החינוך.
אני רוצה להעיר הערה לפרוטוקול .בוודאי שאני בעד .אבל מה
רונית ארנפרוינד-כהן:
שמאוד משמעותי ,מעבר לפרוגרמה הבסיסית והיסודית של משרד החינוך ,כן לבוא
ולהתייחס לתפיסת חינוך העתידית שלנו ולפונקציות של בית הספר הזה ,או כל אחד מבתי
הספר ,ובהתאם לזה לתת את ההתייחסויות למתכננים.
צבי גוב-ארי:
חד משמעית.

המתכננים מקבלים הנחיות לאיזה בית ספר אנחנו הולכים.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אוקיי ,ואנחנו כבר יודעים אז להגיד את זה?

צבי גוב-ארי:

אנחנו יודעים להגיד את זה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז אפשר שתשתף אותנו?

צבי גוב-ארי:

תקבלי את זה בבוא הזמן.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה בבוא הזמן? המתכננים קיבלו ואנחנו לא?

צבי גוב-ארי:

חיובי.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז אני מבקשת שכן נדע.
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צבי גוב-ארי:

תקבלי את זה כאשר אני אחליט.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זאת אומרת כשאתה ,צביקה ,מה קרה לך?

צבי גוב-ארי:

זאת אומרת אני לא מנהל היום משא ומתן איתך.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אתה לא מנהל משא ומתן איתי אף פעם .מה זה קשור?

צבי גוב-ארי:
וכו' ,תכנון בית ספר ,נקודה.

סליחה ,אני מעלה הרגע תקציב לתכנון .איזה תכנון ,מה תכנון

לא ,אין נקודה .צביקה ,אני חברת מועצה .אתה חייב ,אתה
רונית ארנפרוינד-כהן:
רוצה את האצבע שלי ,אתה חייב להיענות לתשובות האלו.
צבי גוב-ארי:

אוקיי.

זה לא באדג'ט לא שלך ,לא שלי .זה באדג'ט של הציבור,
רונית ארנפרוינד-כהן:
וחשוב לדעת על מה אנחנו הצבענו .זה בסדר גמור ואני נותנת לך את הקרדיט .ואתה
המנהל .אבל אני צריכה לדעת על מה בדיוק בפרמטרים היותר ,רזולוציות יותר גבוהות ,על
מה הצבענו .מה אתה אומר?
צבי גוב-ארי:

תודה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

'אני לא מודיע לך על מה הצבעת?' איזה מן דבר זה?

צבי גוב-ארי:

סיימת? אז אני ממשיך הלאה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז אני ,הגב' יועצת משפטית,

אלי מזוז:

את יכולה לבקש -

רגע ,הגב' יועצת משפטית .יש לנו כאן יועצת משפטית .אני
רונית ארנפרוינד-כהן:
שולחת מחר מכתב שהוא יגלה לי את הסוד הגלוי הזה ,הוא חייב לענות לי?
עו"ד טובה שפירא-אלטמן :יש הוראות חוק ואת יודעת והוא יודע.
רונית ארנפרוינד-כהן:
אז מחר יהיה מכתב.

אז לא ,הוא לא מממש אותם כבר עכשיו ,בדקות האלו .בסדר,

צבי גוב-ארי:

תקבלי בפירוט.
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.4
מס'

עדכון תב"רים כמפורט להלן:
שם תב"ר

 279מרכז יום
טיפולי רב
נכותי
תכנון ובנית
 378בי"ס בנות
לאה
מגרש דשא
 440סינטטי-
השומרון

תוספת

מקור מימון

תקציב מקורי ופירוט
מקורות מימון
תק'5,000,000-
 1,200,000ק' פיתוח
ביטוח לאומי וקרן
שלם4,000,000-
ק' פיתוח1,000,000-
תק'6,897,240 -
 4,200,000ק' פיתוח
פיס6,711,985 -
מ' החינוך185,255 -
תק'900,000-
ק' פיתוח
150,000
הטוטו600,000-
ק' פיתוח300,000-

תקציב מעודכן
6,200,000

11,097,240
1,050,000

מרכז טיפולי רב נכותי .זה מרכז שמשלב בעצם טיפול
צבי גוב-ארי:
באנשים נזקקים במיוחד ,בעיות של נכות .המרכז הזה נבנה באזור התעשייה .אנחנו
מדברים פה על הגדלת תקציב של  ,₪ 1,200,000כאשר חלק גדול מהתקציב הזה יוחזר
על ידי ביטוח לאומי ,וחלק מזה ייספג על ידי קרן הפיתוח .בשלב זה אנחנו במשא ומתן עם
הביטוח הלאומי מבחינת חלקם .החוזה הבסיסי דיבר על  20%רשות 80% ,ביטוח לאומי
ואש"ל .היות וגדלנו כאן ,מבחינת התקציב,
אלי מזוז:

צביקה ,אתה יכול להרחיב טיפה?

צבי גוב-ארי:

החלוקה תהיה כמובן עם דיון בינינו לבין המוסדות הללו.

אתה יכול להרחיב טיפה על המרכז הזה? טיפה ,בשתיים,
אלי מזוז:
שלוש מילים? להרחיב טיפה ,להסביר לנו?
אנשים מוגבלים ,עם מוגבלויות שונות ,שהיום נמצאים
צבי גוב-ארי:
במקומות אחרים באזור .אם זה ברחובות ,אם זה בראשון לציון וכו' .אנחנו הולכים לקיים את
זה פה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

מה עושים? זה טיפולי או תעסוקתי?

דוד שטרית:

תעסוקתי.

רונית ארנפרוינד-כהן:

תעסוקתי .אה ,אוקיי .איזה גילאים?

אלי מזוז:

כתוב טיפולי.

משה חזות:

.21

צבי גוב-ארי:

מי בעד ,בבקשה?

רונית ארנפרוינד-כהן:

איזה גילאים? רגע ,איזה גילאים זה?
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משה חזות:

יש לנו  .1,200,000זה מתקציב?

רונית ארנפרוינד-כהן:

איזה גילאים זה?

משה חזות:

 20פלוס.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני לא שומעת .דוד ,מה אתה?

רועי גבאי:

שיכולים לעבוד.

דוד שטרית:

שיכולים לעבוד ,כן.

רונית ארנפרוינד-כהן:

זה תעסוקתי.

דוד שטרית:

תעסוקתי.

רונית ארנפרוינד-כהן:

ומי מנהל את מחזור הכסף שם?

צבי גוב-ארי:
הרווחה בצורה מסודרת.

מי מנהל מה? זה משרד שמנהל וכו' ,שנעשה על ידי משרד

צביקה ,אנחנו מוסיפים  1,200,000מקרן הפיתוח .האם זה
משה חזות:
מתקציב? כלומר אם התקציב היה  14מיליון ,סליחה,
היה  5מיליון .6,200,000 .התקציב כמו שאמר על פי החוזה
דוד שטרית:
 20%הרשות .יש שם השתתפות של ביטוח לאומי וקרן שלם .והם יצטרכו להשלים .אנחנו
כרגע איתם ,פשוט כדי לקדם את -
משה חזות:
.6.2

דוד ,התקציב המקורי היה  5מיליון .אנחנו מגדילים אותו ל-

דוד שטרית:

נכון.

משה חזות:

אז זה חריגה מתקציב של .1,200,000

לא חריגה .קודם כל המכרז שיצא ,גם החוזה כבר בשלב
דוד שטרית:
הראשון ,העלות היתה יותר מ 5-מיליון ,לפי תוצאות המכרז .כרגע זה נמצא בביצוע .אנחנו
דורשים ,בגלל שהתחייבנו ל ,20%-אנחנו נעמוד ב .20%-והם יצטרכו להשלים את הזה.
הם נמצאים עכשיו -
משה ,אני רוצה אבל בכל זאת להסביר לך .אתה יודע שבכל
צבי גוב-ארי:
מבני החינוך יש חריגה מתקציב .למה? מפני שמשרד החינוך מתקצב מבנה חינוך ב4,300-
או  4,400שקל למטר .אין תוצאות מכרז שהן פחות מ .6,500-עכשיו ,זו חריגה מתקציב
משרד החינוך ,ואתה משלים .אתה יכול לא להשלים ולומר 'לא בונים' .אבל זה מחיר השוק.
משרד החינוך לא מוכן להכיר במחיר השוק .מה אתה בדיוק עושה? וזה לא בעיה של יבנה.
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זו בעיה ארצית.
אני אסביר .כי אנחנו מגיעים לוועדת המכרזים ,אנחנו רואים
משה חזות:
פרויקטים ,וזה משם אני מדבר .אני רואה פרויקט שהוא נע על  5מיליון שקל ובוועדה אנחנו
בודקים ורואים איך ,ושהכל צריך להסתדר .ואחר כך אני פתאום רואה שיש לי חריגה של
 .1,200,000זה עוד  20%ומשהו מהתקציב .אז אני שואל את עצמי איך דבר כזה לא נלקח
בחשבון? גם בתוך המכרז.
לא ,בתוך המכרז לא נלקח בחשבון מפני שההסכם עם
צבי גוב-ארי:
הגופים הללו הוא הסכם מוגבל בנפח תקציב ומעבר לזה לא היו מוכנים לשלם .הברירה
שעומדת בידינו ,לא לקחת או לקחת ולהריץ הלאה .זו הדרך איך לא לעצור דברים ולהמשיך
לפתח .ברור לי שחלק גדול מהסכום שהוספנו פה יצטרך להיות מוחזר הן על ידי המשרד,
דוד שטרית:

קרן שלם והביטוח הלאומי.

צבי גוב-ארי:

קרן שלם והביטוח הלאומי .אוקיי ,מי בעד?

רונית ארנפרוינד-כהן:

מי האוכלוסייה שתהיה שם? רק יבנאים?

צבי גוב-ארי:

תראי אותם הרבה ברחוב.

דוד שטרית:
נקלוט יותר.

יש עדיפות ליבנאים .קודם כל יבנאים ,ואם יהיו מקומות ,יוכלו

פאלי כהן:

סדר עדיפות -

דוד שטרית:

קודם יבנאים.

צבי גוב-ארי:

זה מה שנקרא אוכלוסייה מותשת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,אני מכירה את העניין.

החלטה מס' : 5/85/14
הוחלט פה אחד על עדכון תב"ר  ,279מרכז יום טיפולי רב נכותי .תקציב
מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  ,500,000ביטוח לאומי וקרן שלם –
 ,4,000,000ק' פיתוח –  .1,000,000תוספת .1,200,000 :מקור מימון  -ק'
פיתוח .תקציב מעודכן – .6,200,000
תכנון בניית בי"ס בנות לאה .שימו לב כאן .יש תקציב משרד
צבי גוב-ארי:
החינוך ,שמתבסס על סכום מאוד מאוד צנוע .ועלות הפרויקט היא אחרת .ואנחנו הולכים
לתת עכשיו מתקציב הפיתוח .יחד עם זאת ,חלק גדול מהבסיס של הפרויקט עדיין לא
תוקצב .אנחנו בונים ,מאשרים תב"ר ורק יותר מאוחר מגיעים כספים ממשרד החינוך ואז
מבטלים את התב"ר ומתקנים את קרן הפיתוח .מי בעד?
לגבי בנות לאה? יש לי שאלה .מדוע לא מסתיים בית הספר?
משה חזות:
כלומר למה לא קונסים את הקבלן ,אם הוא לא מסיים את הפרויקט? למה לא קונסים אותו
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עבור כל יום שהוא לא מסר איזה מבנה? גם בנות לאה וגם מרכז יום טיפולי.
צבי גוב-ארי:

מי אמר שלא מטפלים?

הפרויקט תקוע .הוא עשה את הפרויקט כמחסן שם .ולמה לא
משה חזות:
קונסים את הפרויקט על פי המכרז? על כל יום הוא צריך לשלם כסף.
הגענו למסקנה שהוצאת הקבלן וגיוס קבלן חדש יתקע את
צבי גוב-ארי:
העניין הזה להרבה מאוד זמן .ולכן נעניש אותו ,נקנוס אותו ,אבל בשום פנים ואופן -
עוד לא נגמר לוח הזמנים כדי לקנוס .אתה קונס אותו אחרי
דוד שטרית:
שנגמר לוח הזמנים ,על חריגה מלוח הזמנים על פי התכנון .הוא עוד לא שם .קונסים אותו,
מתריעים בו ,שולחים לו מכתבים ,מכינים את החומר.
צבי גוב-ארי:

כנראה שהדבר היפה ביותר זה לא לבנות ולא לעשות כלום.

משה חזות:

לא שלא לבנות ולא לעשות,

צבי גוב-ארי:

ולהחזיר את העסק הזה  50שנה לאחור ,זו הדרך .בסדר,

אבל אנחנו צריכים לדעת .אנחנו חברי דירקטוריון פה .ואנחנו
משה חזות:
צריכים לדעת הכל .החוכמה לא במקום אחד.
החלטה מס' : 6/85/14
הוחלט פה אחד על עדכון תב"ר  ,378תכנון ובניית בי"ס בנות לאה.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  ,6,897,240פיס – ,6,711,985
מ' החינוך –  .185,255תוספת .4,200,000 :מקור מימון  -ק' פיתוח.
תקציב מעודכן – .11,097,240
מגרש דשא סינטטי ברחוב השומרון.
צבי גוב-ארי:
זה ההוא שמגודר ויש שם שומר?
רונית ארנפרוינד-כהן:
צבי גוב-ארי:

מתחילים עכשיו להפעיל אותו בצורה מבוקרת

אז זה בדיוק ,כאן יש לי לפתוח סוגריים .התקשרו אלי אנשים.
רונית ארנפרוינד-כהן:
בהתחלה לא לקחו דמי ,אני לא יודעת איך אתם קוראים לזה בכלל ,דמי השתתפות ,דמי
שימוש .עכשיו לוקחים דמי שימוש .למה?
רועי גבאי:

כי זה מתחם -

צבי גוב-ארי:

מפני שאתה מחזיק בן אדם קבוע שם .שמטפל במגרש וכו'.

רונית ארנפרוינד-כהן:

נו?

צבי גוב-ארי:
בכל מקום גובים כספים.

זו הצעה נוספת של המערכת .בכל מגרשי הדשא הסינטטי
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אז זהו ,שלא .אני כבר קיבלתי את התשובה הזאת ובדקתי.
רונית ארנפרוינד-כהן:
אז אין בכל מגרשי הדשא הסינטטי בכל הרשויות המקומיות ,אין את זה .לא יש באחד,
שניים,
ביום שאתה מוסיף הוצאה שאין עליה כיסוי ,כוח אדם הזה
צבי גוב-ארי:
יקר .זה תחזוקה של המגרש הזה ,מצריך תחזוקה .שמירה כל הזמן .חייב להיות נוכח
מישהו כל היום .ובכן ,זה כסף.
רונית ארנפרוינד-כהן:

צביקה ,זה שירות לתושב.

צבי גוב-ארי:
זה כל הסיפור.

הסכומים הקטנים האלה של  20שקל משחק או משהו כזה,

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,זה לקבוצה זה  200ומשהו.

דוד שטרית:

אלה מחירים סמליים.

רונית ארנפרוינד-כהן:
ומשהו לקבוצה.

אבל תראה ,כשתושב מצלצל ,זה כל דבר  20שקל .זה 200

שנייה ,רונית ,זה כן נראה בסדר ,אבל כן אפשר לעשות משהו
רועי גבאי:
עם תושבי יבנה .על זה אני מסכים .כלומר תושבי יבנה לתת להם איזשהו משהו שאם יש
עומס ואז להתייחס לזה באופן מסוים.
אין שום סיבה בעולם שתושב יבנה ישלם על שירות מהסוג
רונית ארנפרוינד-כהן:
הזה .צריך שומר? צריך לשמור?
יש מגרשים אחרים ,חופשיים ,שאפשר לשחק בהם .מי
צבי גוב-ארי:
שרוצה לשחק במגרש היקר הזה ,גם מבחינת עלות וגם מבחינת שמירה ופיקוח ,ישלם את
המחיר הקטן הזה .זה כל הסיפור.
רונית ארנפרוינד-כהן:

כל דבר זה מחיר קטן .זה מחיר קטן וטניס זה מחיר קטן .מה?

ד"ר אהוד ויצמן:
בהבנה ובשמחה.

מי שדיבר איתך כנראה דיבר גם איתי .והם קיבלו את זה

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז זהו זה ,שלא .כנראה לא דיבר איתך מי שדיבר איתי.

ד"ר אהוד ויצמן:

סליחה ,אז דיברו איתי ולא קופצים .מסודר שם ,נקי,

שחר סימנה:

לא ,לא שמעתי דבר כזה .מי שמשלם הוא נחנח?

רונית ארנפרוינד-כהן:

תראה ,אתה משלם ארנונה? אתה מקבל שירות.

ד"ר אהוד ויצמן:

אבל יש כאן שירות אצבע -
20

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  85/14מתאריך 23.7.18

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה שירות אצבע?

צבי גוב-ארי:

רק רגע .ניתחת אי פעם מה משמשת הארנונה?

רועי גבאי:

צריך לעשות את זה כן -

צבי גוב-ארי:

מה עלות השירות לעומת הארנונה הנגבית?

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני יודעת ,אבל אני יודעת -

צבי גוב-ארי:
ארנונה' .הכל בסדר ,חברים.

אני גם יודע שמסתובבים ומכריזים על 'נוריד ארנונה ,נקטין

רועי גבאי:

אחרי זה מי ישלם -

אני יושב פה בינתיים .לא מורידים ארנונה .ועובדים בצורה
צבי גוב-ארי:
מאוזנת ולא יוצרים חורים שאי אפשר לכסות אותם -
מה זה בצורה מרוסנת? על כל שירות נוסף לוקחים כסף
רונית ארנפרוינד-כהן:
מהתושב? זה צורה מרוסנת? לא מפתחים כאן אלטרנטיבות להגדלת התקציב?
מפתחים פה הרבה מאוד אלטרנטיבות חינמיות .בכל אזור
צבי גוב-ארי:
במקום הנ"ל של מגרש סינטטי ,גובים על מנת לתחזק אותו -
רונית ארנפרוינד-כהן:

לא בכל מקום.

צבי גוב-ארי:

תודה .אין לי דיון איתך בעניין הזה .תחשבי מה שאת רוצה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

יש לך דיון איתי על כל דבר .

אני מעלה להצבעה את התוספת של  150,000שקל על
צבי גוב-ארי:
המגרש הסינטטי .מי בעד? תודה רבה.
דוד שטרית:

את הצבעת ,רונית?

רונית ארנפרוינד-כהן:

בעד לשיפור? בוודאי שכן.

החלטה מס' : 7/85/14
הוחלט פה אחד על עדכון תב"ר  ,440מגרש דשא סינטטי  -השומרון.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  ,900,000הטוטו – ,600,000
ק' הפיתוח  .300,000 -תוספת .150,000 :מקור מימון  -ק' פיתוח .תקציב
מעודכן – .1,050,000

.5

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר משה חזות ,בנושא "הקצאת קרקע
לעמותת חביבי בינה לבניית בית לחיילים בודדים".
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צבי גוב-ארי:
לעמותת חביבי .בבקשה.

הצעה לסדר היום של משה חזות בנושא הקצאת קרקע

אוקיי ,אני רוצה קודם כל לפתוח ,מבקש לתקן בסעיף  ,5משה
משה חזות:
חזות הוא חבר מועצה והוא גם סגן ראש העיר .אני מבקש לכבד את החלטות המועצה.
המועצה היא זו שמינתה אותי וצריך לכבד מה שכתוב .במאמר נוסף ,אני מחזיר לך את שני
המכתבים גם שכתבת לי עם 'חבר המועצה משה חזות' .תתקן אותם ואז אני אתייחס לגופו
של מכתב,
צבי גוב-ארי:
הכבוד.

לא נכנס לויכוח על רמה חביבי ,לא תכניס אותי לויכוח .עם כל

משה חזות:

אני קודם כל אומר -

צבי גוב-ארי:

אני לא מתכוון להגיב על כל הפק פק פק שאתה עושה.

אני קודם כל מבקש לתקן את סעיף  .5משה חזות הוא סגן
משה חזות:
ראש העיר וחבר מועצת העיר וזה משהו סיסטמתי עכשיו ,גם עם מכתבים שכתבת .תתקן
אותם ואני אגיב גם לגבי פרויקט האלון וגם הנושא של חדש מול ישן .כי רציתי את הדוח
מפורט.
צבי גוב-ארי:
כמו סגן!

משה חזות ,עד כאן ,חביבי .אתה רוצה להיקרא סגן ,תתנהג

משה חזות:

אתה ראש עיר ואתה לא מתנהג כמו ראש עיר!

צבי גוב-ארי:

אתה לא יורה בפנים וקורא לעצמך סגן .תתנהג כמו סגן.

משה חזות:

להתנהג כמו סגן?!

אם הייתי במקומך ,רק מבחינת יושר אינטלקטואלי הייתי בא
צבי גוב-ארי:
ושם את המפתחות על השולחן .אתה רוצה להמשיך להיות סגן ,ולהמשיך -
משה חזות:

אני סגן ראש עיר.

צבי גוב-ארי:

תהיה לי בריא.

משה חזות:
היושר שלך.

מי שמינתה אותי ,היושר שלי הוא יושר אמיתי .הוא לא כמו

צבי גוב-ארי:

אתה מונית כסגן ראש עיר על פי המלצתו של ראש העיר ולא,

משה חזות:

טוב ,בסדר ,נו ,באמת .המועצה מינתה אותי,

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה איזה התנהגות של סגן ראש עיר?
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משה חזות:

לא חשוב ,עזבי.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה התנהגות של סגן ראש עיר?

צבי גוב-ארי:

צריך להסביר לך?

רונית ארנפרוינד-כהן:

כן.

משה חזות:

כן ,כן ,עזוב ,נו ,באמת.

צבי גוב-ארי:

אוקיי ,תעלה בבקשה את ההצעה שלך.

אני רוצה להעלות את ההצעה לסדר להקצאת קרקע לעמותת
משה חזות:
חביבי ביבנה ,לבניית בית לחיילים בודדים .רקע :חייל בודד הינו אדם צעיר ,אשר עלה
לישראל .אין לו משפחה קרובה בישראל והוא משרת בצה"ל .וכן צעירים ישראליים שאין
להם עורף משפחתי .בצה"ל הם הופכים במהרה לחלק מצוות .כשהם משרתים בחזית יש
להם אחים לצידם .אך כאשר היחידות שלהן נמצאות בחופשה אותם אחים יוצאים לבית
הוריהם אך לחיילים הבודדים ,לעומת זאת ,אין בית ומשפחה לשהות אצלם .עמותת חביבי
ביבנה  ...את הצורך לעזור ולטפל בצרכים וקשיים שיש לחיילים בודדים שמשרתים בצה"ל.
המטרה :טיפול בצרכים הפיזיים והחברתיים של החיילים הבודדים .העמותה מנהלת
ומתחזקת שני בתים בשכירות חודשית והוצאות קבועות ואני רוצה לציין שיש גם עוד בית
בשכירות שהם לוקחים עכשיו .העמותה פועלת על טהרת המתנדבים תושבי יבנה ,אשר
תומכים בהם לפני ,תוך כדי ואחרי צבא .הסיוע ניתן כיום גם לחיילים משוחררים שלנו
במציאות עסוקה בלימודים ובהקמת משפחה ובית במדינת ישראל בכלל וביבנה בפרט .אין
צורך להוסיף ,באמת ,לכל החברים פה .אין צורך להוסיף על החשיבות המרובה לחיילים
ולנו ,הקהילה היבנאית ,שאחד מאבני היסוד שלה ערבות הדדית .לכן אני מציע ,לכן מוצע
שמועצת העיר תקבל החלטה של הקצאת קרקע לעמותה לבניית הבית הקבוע ,סיוע ועזרה
בגיוס אדריכלים ומתכננים .אני רוצה לומר שהסעיף הזה ,טוב ,אני אחר כך אתייחס .וסיוע
כספי להקמת הבית לחיילים .אני רוצה לומר כמה דברים .ראש העיר ,אתה נכחת בפתיחה
של הבתים .אתה ואשתך ,אנחנו כולם נכחנו .יש הכל מוקלט .אתה אמרת שם שנקצה
קרקע לבניית הבית .אנחנו נעזור לכם בגיוס אדריכלים ומתכננים ,ומי שרוצה לשמוע את
ההקלטה מוזמן ,ואנחנו נעשה הכל לסייע לעמותה .אני יודע בחודש האחרון דיברת עם כל
העולם.
צבי גוב-ארי:

לא דיברתי -

אתה דיברת ואני יכול ,אני יכול להגיד לך שעות ,ימים ובמדויק
משה חזות:
מה נאמר בכל ישיבה וישיבה) .מדברים ביחד( אפילו אני יכול להגיד לך את הווטצאפ
שקיבלת ממזכירות העירייה ,איך הגשתי את הבקשה .זה כל כך חורה לך.
צבי גוב-ארי:

זה לא חורה לי -

רגע ,שנייה .אני רוצה לומר דבר אחד .אני לא רוצה לקבל
משה חזות:
קרדיט .הנה ,לא רוצה לקבל שום קרדיט.
צבי גוב-ארי:

אף אחד לא רוצה קרדיט.
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אני לא מקבל קרדיטים .אני לא אוהב לדבר .אני אוהב לבצע.
משה חזות:
אני לא מקבל קרדיטים .אני נותן לך את הקרדיט .בשמך תעלה את ההצעה לשולחן ואנחנו
נתרום.
צבי גוב-ארי:

העמותה לא רוצה בזה.

משה חזות:

אני אסביר .תקשיב ,אתה יצרת ,אני לא רוצה להתבטא,

צבי גוב-ארי:

העמותה לא רוצה בזה.

משה חזות:
טוב מה שאני אומר לך.

צביקה ,אתה יצרת פחד אצל האנשים .אני אסביר לך .תקשיב

צבי גוב-ארי:

עד כאן!

משה חזות:

תקשיב טוב .אתה יצרת פה -

צבי גוב-ארי:

עד כאן!

משה חזות:

עזוב ,נו' ,עד כאן'' ,עד כאן'.

צבי גוב-ארי:

חברי העמותה היו אצלי.

משה חזות:

אני יודע אני מי ישב אצלך.

צבי גוב-ארי:

לא מוכנים לקחת על עצמם בניית ...

ישבנו אצלך ,אני יודע .ואני דיברתי איתם אתמול שלשום ,ויש
משה חזות:
לי ווטסאפים שלהם שהם רוצים את זה.
צבי גוב-ארי:
בקרקע.

אתמול שלשום אמרו לך פעם נוספת שאינם מעוניינים

כן ,אתה לקחת מישהו שם ,והוא ,תשמע ,אני יכול להגיד לך
משה חזות:
רק דבר אחד .כן ,תקשיב ,תעשה הצגות .אבל אין מה לעשות .יש פה עובדות.
צבי גוב-ארי:

אין פה עובדות .יש פה עובדות ...

תקשיב ,כשאתה רוצה ללכת אתה הולך לראש העמותה.
משה חזות:
אתה לא הולך לאחרון העמותה .מי שהלכת אליו זה אחרון ,יו"ר העמותה היה פה,
מי אתה רוצה שאני אשב? עם חברי העמותה או עם יו"ר
צבי גוב-ארי:
העמותה? לא רק יו"ר העמותה .היו אצלי ארבעה אנשים ,ביוזמתם.
משה חזות:

תשמע ,בחודש האחרון ,אם היית משקיע את כל הזמן הזה,
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באמת ,בדברים אחרים ,היה לנו טוב בעיר .אני אומר לך ,אתה השקעת כל כך הרבה מאוד
זמן כדי לסכל את ההצעה הזו לסדר.
צבי גוב-ארי:

טוב מאוד בעיר.

ואתה יודע שחברי העמותה כולם רוצים .אמרת את זה
משה חזות:
מגרונך .אמרת את זה בפתיחה של הבתים.
צבי גוב-ארי:

אישית הבטחתי .אישית הבטחתי.

משה חזות:
לסדר.

אז קבל את זה ככה .אני מוכן למחוק את שמי מההצעה

צבי גוב-ארי:

מעניין אותי שמך או שמו של מישהו אחר .שמך לא מעניין.

השאלה אם  ...לפני הבחירות מותר לדון בזה? מותר לתת
פאלי כהן:
הקצאת קרקע? יש לעמותה ניהול תקין? הכל מסודר? זו השאלה .מותר?
רועי גבאי:

פאלי ,מעבר לזה .. ,חברי העמותה.

פאלי כהן:
רוצה.

לא ,הנה ,היועצת המשפטית ,כולנו רוצים .אין אחד שלא

רועי גבאי:

יש מכתב בנושא .הם לא מעוניינים בהצעה,

משה חזות:

אין שום מכתב בנושא.

פאלי כהן:

מה אומרת היועצת המשפטית ,צביקה?

רועי גבאי:

חבל ,זה מביך את כולם הסיטואציה הזאת.

משה חזות:

רועי ,זה מביך,

רועי גבאי:

בואו נתקדם.

משה חזות:

רועי ,פשוט בושה.

רועי גבאי:

בסדר,

משה חזות:
פשוט בושה .רועי.

פשוט בושה .אם זה מה שאתה רוצה לחיילים ,אז זו בושה.

לינה שרון:

אתה לא  ...משה ,אתה לא היחיד -

משה חזות:

מכתב ,תראה לי מכתב שיש.
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לינה שרון:

אתה לא היחיד פה שרוצה דברים כאלה.

צבי גוב-ארי:
מעוניינים.

אישית שאלתי את העמותה היום 'אתם מעוניינים?' הם לא

משה חזות:

מי כתב לך לא מעוניין?

צבי גוב-ארי:

אם ראש העמותה לא מעוניין,

רונית ארנפרוינד-כהן:
את זה?

לא ,אבל רועי אמר שיש מכתב בשמם .אתה יכול להראות לנו

קיבלתי משהו מעמותת חביבי' ,השבוע קיימנו פגישה טובה
צבי גוב-ארי:
מאוד עם ראש העיר .בפגישה עדכנו את כוונתנו לפתוח דירה שלישית ב.'1.8-
עו"ד מאיר דהן:

בשכירות.

'שוחחנו עם ראש העיר על מחשבות להמשך ועל הרעיון
צבי גוב-ארי:
לשכור לטווח ארוך קומה שלמה באחד המבנים המתוכננים בעיר' .הם לא רוצים להיכנס
לפרויקט בנייה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אז לא כתוב שם שהם לא מוכנים לזה.

צבי גוב-ארי:

לשכור .לא מוכנים לקרקע לבנות.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אבל לא שמעתי שהם לא מוכנים.

צבי גוב-ארי:

אבל זה מה שכתוב.

משה חזות:

הסיפור של השכירות ,חברים,

עו"ד מאיר דהן:

לא מעוניינים.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,הוא אמר שיש מכתב ברור -

משה חזות:

מי לא מעוניין?

רונית ארנפרוינד-כהן:

שהם אמרו שהם לא מעוניינים,

משה חזות:

חיים כן מעוניין .והוא יו"ר העמותה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז זה אין מכתב.

משה חזות:
חיים?

חיים כן מעוניין .אני אקריא לך מייל ,אני אקריא לך ווטסאפ של
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אלי מזוז:

בדקת?

משה חזות:

כן .אני אקריא לך?

רועי גבאי:

תגיד מאיזה תאריך.

משה חזות:
את צימאונך ,רועי.

מה זה מעניין? אה? אני אגיד לך .אני אגיד לך ,רק להשתיק

הם רחוקים מלגייס כסף .והם לא מעוניינים כרגע ,הם רחוקים
עו"ד מאיר דהן:
מלהגיע בכלל לסכומים של להקים.
משה חזות:

אני מבקש -

צבי גוב-ארי:

אני מבקש להגיש בקשה בשם העמותה ,נקודה.

עו"ד מאיר דהן:

אני כחבר עמותה ,אני היועץ המשפטי של העמותה.

אני ב 25.7-כתבתי' :אני מבקש ברשותך להגיש הצעה לסדר
משה חזות:
המועצה הקרובה ביום חמישי ,שהנושא הקצאת קרקע לבניית בית לחיילים בודדים .דעתך,
אישורך'' .מעולה!!! אשמח מאוד!!!'.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אפשר לראות את המכתב ,מה שהקראת?

צבי גוב-ארי:

זה מה שקיבלתי היום.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מאיר ,אתה יכול להראות לי את זה?

מאיר ,אתה בעמותה ,ואני מתבייש מהחברים פה .אני
משה חזות:
מתבייש .אני מתבייש .אה ,לא מעוניינים?
רונית ארנפרוינד-כהן:

תראה לי.

משה חזות:

לא מעוניינים ,לא מעוניינים.

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :נושא הויכוח עקר .אין לכם סמכות לא לדון בהצעה ,לא לדון
בתמיכה לעמותה .צר לי ,לא ,יש נהלים של משרד הפנים .הם מחייבים .צריך לעבור אותם.
רק אחר כך זה מגיע לכאן עם מסקנות כאלה או אחרות.
עכשיו אנחנו יודעים גם מי אוהב חיילים .אנחנו יודעים מי
משה חזות:
מחפש את הקרדיטים )מדברים ביחד( זה ביזיון .פשוט זה ביזיון.
עו"ד מאיר דהן:

'אנחנו לא רוצים' ... ,אומרת שעשו.

לא ,מאיר ,עזוב ,מאיר ,עזוב .חודש ימים הוא מתעסק בזה
משה חזות:
לוקח מישהו מהעמותה והוא עונה ומכניס שם ,אתה דיברת על לכידות ,אתה דיברת על
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לכידות חברתית ,אתה דיברת.
צבי גוב-ארי:

אתה ,אתה תשתוק עכשיו!

משה חזות:

אתה פוגע בלכידות!

צבי גוב-ארי:

מפני שהגיע הזמן ,ואם אתה ממשיך לצרוח תעוף.

משה חזות:

מה אתה אומר?!

צבי גוב-ארי:

כן .פרחח.

משה חזות:

מה אתה אומר! אני פרחח! אני פרחח!

צבי גוב-ארי:

 ...בושה וחרפה!

משה חזות:

בושה ,תביא אותי למועצה.

צבי גוב-ארי:
מקום .ותזכור,

לא מביא אותך לשום מקום .אתה לא ראוי להיות מובא לשום

משה חזות:

אתה מצחיק אותי.

צבי גוב-ארי:

אתה גם לא תהיה פה בעוד ארבעה חודשים.

משה חזות:

אתה מצחיק אותי.

רועי גבאי:

חברים ,בואו נתמקד בעיקר.

משה חזות:

אולי אתה לא תהיה! אולי אתה לא תהיה.

פאלי כהן:

אנחנו נקום ונלך .עד שתצא עוד שנייה.

משה חזות:

אתה עושה הכל שאנחנו לא נעבוד פה כמו שצריך.

צבי גוב-ארי:

שהעמותה תגיש.

משה חזות:

עזוב ,רועי) .מדברים ביחד(

צבי גוב-ארי:
מטעם העמותה.

ההחלטה .אני מציע לדחות את ההחלטה עד להגשת בקשה

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,אני רוצה -

משה חזות:
רוצה לקיים -

אני מבקש לקיים הצבעה .מי שלא רוצה ,שלא יתמוך .אני
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עו"ד מאיר דהן:

 ...אין לנו סמכות,

רועי גבאי:

אין סמכות לדון בזה.

רונית ארנפרוינד-כהן:
היום ,אתמול,

רגע ,לפני כן ,יש לי שאלה .צביקה ,אתה אמרת שקיבלת מהם

צבי גוב-ארי:

זה מה שראית.

רונית ארנפרוינד-כהן:

את הטקסט הזה.

צבי גוב-ארי:

תרשמו משהו.

רונית ארנפרוינד-כהן:

זה אתה קיבלת? זה פוסט.

צבי גוב-ארי:

זה מה שקיבלתי ,שלחו לי ,כן.

רונית ארנפרוינד-כהן:

שלחו לך פוסט?

צבי גוב-ארי:

כן ,זה הסיפור.

רונית ארנפרוינד-כהן:
לא שלחו לך את זה.

ב 21-לחודש ,ב 11-בבוקר הם פרסמו פוסט .זה פוסט .הם

צבי גוב-ארי:

קיבלתי את זה היום

פאלי כהן:

אז הם שלחו לו פוסט.

רונית ארנפרוינד-כהן:

למי הם שלחו? זה פוסט )מדברים ביחד(

עו"ד מאיר דהן:

רונית ,זה לא מכתב .הוא לא אמר מכתב .הם שלחו לו.

צבי גוב-ארי:

רונית ,אני ביקשתי  10פעמים את עמדתכם 10 .פעמים.

הם לא עושים צחוק .מה כתוב פה? זה פוסט? מה זה משנה.
עו"ד מאיר דהן:
זה נאמר ... .הם שלחו לו את זה בפקס .הם צילמו את הפוסט ,רצו תשובה .ושלחו לו.
צבי גוב-ארי:

ההצעה יורדת מסדר היום.

עו"ד מאיר דהן:

עכשיו אני אומר לך.

ד"ר אהוד ויצמן:

לא בסמכות המועצה .צריך להוריד את זה,

צבי גוב-ארי:
בקשה .כולם יצטרפו.

יחד עם זאת ,אני אשמח מאוד אם העמותה תגיש כעמותה
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רונית ארנפרוינד-כהן:

תשמע,

פאלי כהן:

אבל יש נוהל הקצאות ,רונית .מה עכשיו -

רונית ארנפרוינד-כהן:

תעזוב הקצאה.

פאלי כהן:
להגיד.

יש נוהל הקצאות רגיל .מה ,היועצת המשפטית אומרת אסור

בסדר ,לא ,אני רק בדקתי .יש כאן עדות שהוא אמר 'קיבלתי'.
רונית ארנפרוינד-כהן:
אני רואה פוסט ,לא 'קיבלתי' .זה פוסט.
דוד שטרית:

הוא צילם את זה,

עו"ד מאיר דהן:

משה צילם לי,

רונית ארנפרוינד-כהן:

זה פוסט שצילמו,

עו"ד מאיר דהן:

יפה ,והעבירו לו .כי הוא רצה תשובה .אמרו לו –

רונית ארנפרוינד-כהן:
רצינית?

אני לא רואה פוסט עם פקס .באמת .נו ,זה רציני? זו תשובה

עו"ד מאיר דהן:

תגידי ,מה? ואם זה לא בפקס? )מדברים ביחד(

צבי גוב-ארי:

מי בעד להוריד -

עו"ד מאיר דהן:

אני לא מבין אותך ,רונית.

רועי גבאי:

הוא שואל.

צבי גוב-ארי:
הערה נוספת .מי נגד? תודה.

מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? אני רוצה להוסיף

הצבעה:
בעד) 8 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,רועי גבאי ,לינה שרון ,יצחק
מוסאי ,פאלי כהן ,יניב עמרני ,מאיר דהן(
נגד) 4 :ה"ה :משה חזות ,רונית ארנפרוינד -כהן ,אלי מזוז ,שחר סימנה(
החלטה מס' : 8/85/14
הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר היום של חבר
המועצה מר משה חזות ,בנושא "הקצאת קרקע לעמותת חביבי ביבנה
לבניית בית לחיילים בודדים".
צבי גוב-ארי:

מבלי צורך להצביע פעם נוספת ,אם העמותה תגיש בקשה
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מסודרת ,תעבור את התהליך המסודר,
רועי גבאי:

יש פה אבסורד,

צבי גוב-ארי:

הצעות וכו',

רועי גבאי:
להסיר'?

חוקי? אומרים לך שזה לא עומד בחוק ואתה אומר 'אנחנו נגד

רועי ,יש כאן אבסורד שאתה כל הזמן מגבה בלי לראות את
רונית ארנפרוינד-כהן:
העובדות .אתה ראית? זה פה.
אני מאוד ענייני .עצם העובדה שאני נמצא פה היום ,מועמד
רועי גבאי:
לראשות עיר ואני ענייני לקואליציה ,אומר הכל.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אתה מועמד לראשות העיר,

רועי גבאי:
בדברים אחרים.

רונית ,אתם מתעסקים כרגע בלמשוך את הזמן ,בלדון

רונית ארנפרוינד-כהן:

אנחנו לא מתעסקים בלמשוך את הזמן .אנחנו הכי מדויקים.

רועי גבאי:
תזה כרגע.

 ...לציבור .לכי לציבור ,תבקשי את תמיכתו באוקטובר .עזבי א

רונית ארנפרוינד-כהן:

מה זה קשור? אני מאוד עניינית.

רועי גבאי:

לכי לציבור ,תבקשי את תמיכתו.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אני לא צבועה ,אני לא עושה הסדרים עם מועמדות אחרי -

רועי גבאי:

אין שום הסדרים ושום עניינים.

לינה שרון:

את אומרת שיש פה עניין -

עו"ד מאיר דהן:

כשהיועצת המשפטית אומרת שזה לא תקין,

רונית ארנפרוינד-כהן:
שהורידו?

לא ,אני לא מדברת על זה .אני מדברת ,מה אתם  ...פוסט

לינה שרון:

יש פה עניין של יושרה,

רונית ארנפרוינד-כהן:

יושרה יש ...

משה חזות:

יושבת כאן יועצת משפטית .למה ,למה -
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רועי גבאי:
מקבל.

היועצת המשפטית היתה צריכה להתערב בהתחלה .אני

משה חזות:

למה כשהגיע סעיף  ,5למה היא לא אמרה את זה?

רועי גבאי:
בעיה ...

כי היה צריך להתחיל מהתחלה ,אני מסכים איתך .בסדר ,אין

יש פה בעיה אחרת .כל זמן שסגן ראש העיר הוא סגן ראש
לינה שרון:
העיר הוא לא יכול לפנות בצורה כזאת לראש העיר ,עם כל הכבוד.
רונית ארנפרוינד-כהן:

באיזה ,באיזה -

לינה שרון:

בכל צורה שהיא .אין מצב -

רונית ארנפרוינד-כהן:

לינה ,יש לי שאלה הוגנת.

לינה שרון:

סליחה ,אנחנו פה במועצה הזאת,

שחר סימנה:

זה לא מפלגה שלך ,לי את פונה?

לינה ,יש לי שאלה הוגנת כלפיך .תסתכלי על הטקסטים.
רונית ארנפרוינד-כהן:
לאורך כל החמש שנים איך גוב ארי,
לינה שרון:

עזבי את החמש שנים,

לא ,אל תגידי לי 'עזבי' .אל תהיו צבועים .אל תהיו צבועים.
רונית ארנפרוינד-כהן:
איך גוב ארי דיבר אלי ואף פעם לא הערת לגוב ארי מילה על איך הוא דיבר אלי .הוא דיבר
הכי גרוע ,הכי מביש ,הכי משפיל לראש העיר.
לינה שרון:

רונית ,כשאתם מתחילים בהדדיות,

אל תגידי לי 'אתם' ,את שותפה בזה שאת יושבת בשקט
רונית ארנפרוינד-כהן:
לאורך חמש שנים ,ונותנת לו להשתלח .במקרה הזה עלי ,ובעיקר ,ורק כשרק אנחנו מגיבים
את קמה ואומרת את מילותיך.
לינה שרון:
להעיר לו -

אני לא אעיר לראש העיר פה .זה הכל .זה הכל .פה אני יכולה

רונית ארנפרוינד-כהן:

למה לא?

???:

ומותר לו להגיד למשה חזות פרחח? מותר לו.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אם היית מעירה לו והוא היה -

משה חזות:

את קמת ואמרת  ...אמת אמרת מילה אחת?
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לינה שרון:

אתה לא ראית מה אמרתי.

משה חזות:

אה ,לא אמרת? לא ,כן?

סליחה ,סליחה ,יש איזושהי רמת דיון ,שיכבד את המקום
לינה שרון:
הזה .ואנחנו ירדנו ממנו .אני מדברת באופן כללי,
רונית ארנפרוינד-כהן:

אני מסכימה איתך ,כל עוד ראש העיר יכבד את רמת הדיון,

אני פונה אל כולנו .נקודה .זה לא מכבד אותי .אני בא לי לקום
לינה שרון:
וללכת .באמת ,אני לא מכירה כזה דבר .אני לא יכולה להיות -
רונית ארנפרוינד-כהן:

אני מסכימה איתך,

לינה שרון:

תני לי לסיים את המשפט.

רונית ארנפרוינד-כהן:

עד לשלב של צביעות.

אני לא יכולה להיות שותפה ,מאוד מאוד קשה לי להיות
לינה שרון:
שותפה לשיח כזה .אבל השיח )מדברים ביחד(
את שמה לב שאת לא נותנת לי לסיים משפט? את מדברת
רונית ארנפרוינד-כהן:
יחד איתי כל הזמן .לא יודעת מה יצא בפרוטוקול בסוף .אני אומרת עוד פעם .יש פה איזשהו
מעמד מאוד מאוד מביך .כי יש פה אדם שהוא סגן ראש עיר ,בסדר? שהתחיל איך שהוא
התחיל ,ולא משנה .אחר כך נגרר ,יש פה היגררות .ולי לא נוח לעמוד במקום כזה .זה לא
מכבד ,חברים.
רונית ארנפרוינד-כהן:
בשקט?

לינה ,אנחנו )מדברים ביחד( משתלח באופן קבוע? איך ישבת

לינה שרון:

אבל אני מדברת על אנחנו ,אני לא מדברת על אתם.

רונית ארנפרוינד-כהן:

איך ישבת בשקט כשגוב ארי כל הזמן השתלח כנגדי?

לינה שרון:

מפני שההשתלחות היתה הדדית ,רונית.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא,

לינה שרון:

כן.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא היתה הדדית מלכתחילה .אני תמיד מתחילה עניינית.

לינה שרון:

טוב ,בסדר .נוח לך המצב הזה?

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא.
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לינה שרון:
באמת .לא מתאים לי.

יפה ,אז זה הכל .צריך להפסיק אותו .אני באה לקום וללכת,

רונית ארנפרוינד-כהן:

זו זכותך,

רועי גבאי:
את זה ,ובואו נדבר בנועם.

אז הסכמה מוחלטת .בואו נחליט שאם זה נגרר לזה עוצרים

רונית ארנפרוינד-כהן:

תעצרו את גוב ארי .גם אתה -

רועי גבאי:

אני מקבל על כולם .על כולם אני מקבל את זה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

איפה היית כל הקדנציה?

רועי גבאי:

כי ברגע שזה נגרר לשני צדדים ,אתה לא במקום הזה.

רונית ארנפרוינד-כהן:

אז הנה ,זה נגרר -

רועי גבאי:
איתי?

אז בואו נעצור את זה .יש לנו אחריות ,רונית .את מסכימה

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,מה שאני מסכימה איתך זה דבר אחד.

???:

חברים ,ב 30.10-זה ייעצר בכל מקרה,

רונית ארנפרוינד-כהן:

ברמה המהותית ,אבל אתם שניכם עכשיו בעלי עמדה צבועה.

רועי גבאי:

לא ,אנחנו בעמדה שמספיק עם המשחק הזה.

רונית ,רונית ,אני מבקשת ,אני מבקשת רק דבר אחד ,בסדר?
לינה שרון:
אל תכני אותי בכינויים .בסדר? אל תגידי לי אני צבועה .את לא מכירה אותי עד כדי כך .אני
אומרת עכשיו ,אני מדברת עכשיו עם היושרה שלי .אל תקראי ,אני לעולם לא כיניתי אותך,
רונית ארנפרוינד-כהן:

היושרה שלך למה לא באה לידי ביטוי כשהוא השתלח בי?

לינה שרון:

סליחה ,אני מעולם לא כיניתי אותך בשום כינוי .חמש שנים.

רונית ארנפרוינד-כהן:

למה היא לא באה לידי ביטוי -

חמש שנים .למרות שהיו דברים שהכעסת אותי ,אני מעולם
לינה שרון:
לא כיניתי אותך ומעולם לא השפלתי אותך .אז אל תקראי לי צבועה... .
רועי גבאי:

אף אחד לא השתלח באף אחד.

לינה שרון:

לא ,אל תקראי לי צבועה.
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שחר סימנה:

אין לך אוזניים?

לינה שרון:

את לא מכירה אותי עד כדי כך.

רועי גבאי:

למה אתה לא מגן עליה?

רועי גבאי:

מכל הכיוונים) .מדברים ביחד(

בינתיים את קוראת לי צבועה פעם עשירית .זהו .וזה מעצבן
לינה שרון:
אותי .את קוראת לי צבועה .את לא מכירה אותי עד כדי כך כדי לקרוא לי צבועה.
רונית ארנפרוינד-כהן:

אני לא  ...מעבר לעמדה שלך.

לינה שרון:

לא ,זה בלתי אפשרי הדבר הזה.

צבי גוב-ארי:
שונים.

את לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה .זה שני עולמות

אני מסכימה איתך .מסכימה איתך .אתה גייסת לעצמך לאורך
רונית ארנפרוינד-כהן:
קדנציה שלמה קבוצה שכל מה שתגיד –

.6

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שחר סימנה ,בנושא "בניית מרכז
קהילה ובית מדרש לקהילה האתיופית ברח' הלילך".

צבי גוב-ארי:
בבקשה.

הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר שחר סימנה.

???:

די ,מספיק .די .למה יש לכם דז'ה וו?

לינה שרון:

ממש לא מצחיק .ממש לא מצחיק.

אלי מזוז:

דיברנו על ההצעה ,דיברנו על -

לינה שרון:

לא משנה .זה לא מצחיק מה שקורה פה .מצב מאוד עגום.

אלי מזוז:

לא ,דיברתי על זה ,לא דיברתי על -

לינה שרון:

אנחנו כולנו פה נבחרי ציבור.

רונית ארנפרוינד-כהן:

חמש שנים זה היה ככה .מה התעוררתם עכשיו?

אלי מזוז:

לינה ,דיברתי על -

רועי גבאי:

כל הזמן אמרנו את הנושא הזה .כל הזמן... .
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רונית ארנפרוינד-כהן:

למי?

רועי גבאי:

לכולם ,לשולחן.

לראש העיר? תראה לי ציטוט אחד שפנית לראש העיר.
רונית ארנפרוינד-כהן:
תראה לי ציטוט אחד שפינת לראש העיר .אחד.
אעשה את זה .אגב ,לא הכל בציטוטים .יאללה .שחר,
רועי גבאי:
בבקשה ... .אנחנו מבזים? אנחנו דורשים מינימום של שיח .שיח מכבד.
רונית ארנפרוינד-כהן:

ממי?

רועי גבאי:

מכל השולחן.

רונית ארנפרוינד-כהן:

מעולם לא ביקשתם מראש העיר .גם לא עכשיו.

טוב ,האמת היא ,הנושא עולה פעם שנייה .בניית מרכז קהילה
שחר סימנה:
ובית מדרש לעדה האתיופית ברחוב הלילך .מבקש להגיש הצעה לסדר היום של מועצת
העיר בהתאם לסעיף  27לתוספת השנייה לפקודת העיריות .ביבנה ישנה קהילה גדולה של
בני העדה האתיופית ,המתגוררת בכל חלקי העיר ) 4,000בני העדה( גרים ביבנה קרוב
לשלושה עשורים ובינתיים יש רק בית כנסת אחד ברחוב הזית ,שהוא מבנה של קרווילה,
שהכסף עבורה ניתן על ידי משרד הדתות .יש לנו שטח שהוקצה לטובת בניית בית הכנסת
עבור העדה ברחוב הלילך .היות והעירייה בונה מבנים ציבוריים מכספה כגון בית הכנסת
בשכונה הירוקה ,בית הכנסת מטה משה ,בית הכנסת בתדהר ומועדון לאישה הדתית וכו'
וכו' .נבקש שהעירייה גם תדאג עבור בית הכנסת לעדה .זהו ,זה העיקרון .אני לא רוצה
לקרוא את כל המשפט .שמועצת העיר תקבל החלטה למימון של לפחות  50%ובניית מרכז
קהילה ובית מדרש לעדה האתיופית ,אף יותר ,עבור הקהילה ברחוב הלילך .זו ההצעה
שלי.
מרכז קהילתי לעדה האתיופית נמצא ברחוב הדרור בזמנו
צבי גוב-ארי:
ונבנה במיוחד כמרכז רוחני קהילתי .אנחנו בעיר לא בונים בתי כנסת לאוכלוסיות על פי
עדות .בתי הכנסת נבנים בצורה פרטית ,כאשר עדה יוזמת או עמותה יוזמת .ברחוב הלילך,
על פי בקשת העמותה ,הוקצה שטח וגם הורצו תוכניות ,שהיום קיימת תוכנית שמדברת על
כמעט  600מ"ר .שתי קומות פלוס מרתף .בחוזה שבזמנו נחתם לקראת הקצאת הקרקע,
נאמר בין היתר שאתם מגייסים את הכספים לצורך העניין הזה ,כי העיר לא מגייסת שום
כסף לעמותה לצורך הקמת בית כנסת .העמותות מקימות את בתי הכנסת מעצמן .העיר אכן
בונה בתי כנסת ,אבל היא מגדירה אותם כבתי כנסת לכל הציבור.
שחר סימנה:

זה גם לכל הציבור .אגב ,אמרתי על זה ,זה לכל הציבור.

שחר ,רגע .אני שמעתי אותך טוב ,אתה תשמע אותי .כאשר
צבי גוב-ארי:
בנינו את בית הכנסת בנאות בגין ,בית הכנסת בנאות בגין משמש את כל השכונה ללא יוצא
מהכלל .בית הכנסת שנבנה היום בשכונה הדרומית ,נאות רבין ,משמש את כל הקהילה.
אנחנו לא בונים בתי כנסת נפרדים לקהילות .אתה מבקש שהעירייה תבנה בית כנסת ומרכז
קהילתי לעדה האתיופית .אני לא בעד לקיים מרכזים קהילתיים לפי עדות .זה הסיפור .אני
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מעלה את הנושא הזה.
משה חזות:
ביבנה,

אני רוצה להתייחס .יש  4,000מבני העדה האתיופית פה

צבי גוב-ארי:

דקה .טובה.

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :כפי שאמרתי גם בהצעה הקודמת ,אין למועצת העיר סמכות
לא לעניין הקצאה ולא לעניין תמיכות .ולכן אני מבקשת להוריד את ההצעה מסדר היום.
רגע ,שנייה .אז אני ממשיך את הקו שלך ואני אומר ,אז איך
משה חזות:
אנחנו הקצנו קרקע ובניית בית כנסת ברחוב הסירה עכשיו? כלומר ,אני רוצה להבין מה,
עו"ד טובה שפירא-אלטמן :יש נוהל הקצאות.
צבי גוב-ארי:

זה בית כנסת של השכונה.

גם זה של השכונה ,נו מה? )מדברים ביחד( טובה ,יש תקציב
שחר סימנה:
בסירה גם .יש תקציב .מה ההבדל?
דוד שטרית:

יש הבדל.

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :אתה לא יכול לתת לעמותה להשתמש בזה.
ההבדל ,משה ,זה בית כנסת שכונתי .למה ברחוב הסירה?
צבי גוב-ארי:
מפני שהיה צריך  ...ולכן זה בית כנסת שהעירייה בנתה.
אלי ,צביקה מדבר איתי .אני לא שומע ואני רוצה להבין .אני
משה חזות:
פשוט רוצה ,בגלל שטובה אמרה שזה עבר דרך הקצאות ,אבל זה גם התקציב לבית הכנסת
עבר דרך השולחן הזה ,דרך המועצה ,דרך תב"ר .לכן אני רוצה להבין למה אנחנו לא
יכולים,
לא ,כי תקציב שנותנים לעמותה זה דרך הקצאות .דרך
פאלי כהן:
תמיכות .זה לא .זה שונה ,זה של העירייה עדיין .עדיין ,בית הכנסת ,מבנה של עיריית יבנה,
ציבורי לחלוטין .זה לא של מישהו .העירייה בונה.
אם העירייה בונה מבנה בית כנסת ,אז היא מאשרת גם את
דוד שטרית:
התקציב ,את התב"ר וזה עובר פה .אבל אם מקצה לעמותה,
פאלי כהן:

עמותה חייב תמיכות.

דוד שטרית:
לשחר לשמוע ,אני הייתי ...

העמותה צריכה לבנות .בית הכנסת הזה ,גם אם לא נעים

שחר סימנה:

לא ,מה ,לא ,דוד ,דוד ,נעים הליכות.
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כיו"ר ועדת הקצאות הנושא הזה של המימון עלה ונשאל אם
דוד שטרית:
יש להם אפשרות .אני גם הצעתי את זה ,בתפקידי כמהנדס ,לבנות מבנה יותר קטן ,לבנות
אותו בשלבים כדי להתחיל .כי ההקצאה מדברת שאם תוך שנתיים לא מממשים את
ההקצאה היא יכולה לפקוע ומחזירים את זה .אז הצענו לבנות מבנה קטן .מה שהוגש כרגע
זה  600מטר .מרתף פלוס שתי קומות .אם יש כסף ,שיהיה לבריאות .להיפך ,אדרבא.
תתחילו לבנות בשלבים.
אני גם אמרתי בישיבה הקודמת .תתחילו בבקשה לבנות .אם
צבי גוב-ארי:
יותר מאוחר אוכל לגייס תורמים לצורך זה וכו' ,לא מתקציב עירוני .זה בלתי אפשרי לעשות
את זה .אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
דוד שטרית:

הצבעת נגד ולא הרמת יד.

רונית ארנפרוינד-כהן:

לא ,אני יודעת שיש בעיה בחוק בעניין הזה.

דוד שטרית:

נמנעת.

רונית ארנפרוינד-כהן:

כן.

הצבעה:
בעד) 8 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,רועי גבאי ,לינה שרון ,יצחק
מוסאי ,פאלי כהן ,יניב עמני ,מאיר דהן(
נגד) 3 :ה"ה :משה חזות ,אלי מזוז ,שחר סימנה(
נמנעת 1 :גב' רונית ארנפרוינד -כהן.
החלטה מס' : 9/85/14
הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר היום של חבר
המועצה מר שחר סימנה ,בנושא "בניית מרכז קהילה ובית מדרש לקהילה
האתיופית ברח' הלילך".

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה מר אלי מזוז ,בנושא "התייחסות וטיפול
במבוגרים עריריים בעירנו".

צבי גוב-ארי:

מר אלי מזוז.

אלי מזוז:

הנדון :הצעה לסדר היום,

פאלי כהן:

תשתדל להביא משהו חוקי.

התייחסות וטיפול במבוגרים עריריים בעירנו .רקע :לאחרונה
אלי מזוז:
פורסמה ידיעה כי גופת תושב העיר ,מבוגר ערירי ,נמצאה בדירתו במצב של ריקבון .לא
ארחיב בתיאורים .הגופה נמצאה רק לאחר שריח רע נדף מהדירה והגיע לדירת השכנים.
ואלו ,שלא יכלו לסבול את הריח פנו למשטרה ,שמצאה את הגופה ,שלדבריה היתה במצב
של ריקבון מספר ימים .לא ייתכן כי מבוגרי העיר העריריים יהיו במצב של סכנת חיים או אי
יכולת לתקשר עם הסביבה לאור בדידותם .אבוי לנו אם יהיו ערירים במצב קשה שלא יוכלו
לפנות לעזרה וכי אף אדם לא ייחלץ לעזרתם .ואם יישנה מקרה כזה ,לא עלינו ,אנו לא נוכל
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לומר כי ידינו לא שפכו את הדם הזה .המקרה ,מי שלא מכיר ,זה מקרה שהיה לא מזמן.
עצוב מאוד .יבנה עיר חמה .אני גם שוחחתי עם ראש העיר על העניין הזה .כולם הסכימו
שצריך לטפל בזה .לאור זאת ברצוני להציע כי מועצת העיר תקבל החלטה לאתר את כל
תושבי יבנה העריריים ולקיים דיון בעניין שהצגתי לעיל ,על מנת למצוא עבורם פיתרון למצב
של סכנת חיים .הבקשה שלי היא להעלות הצעה שתבקש לקיים דיון מיוחד בנושא הזה .אני
לא חושב שאני הכי חכם ואצלי יש את כל הפיתרונות .לא באתי לבוא ולומר אני בעל
הפיתרון .אבל אני כאן בא לומר יש כאן בעיה שצריכה התייחסות .אני ,ממה שעלה לי ,יכול
לעלות שני רעיונות .אחד זה זמזם מצוקה ליד ,שאם אדם חלילה נופל במקלחת ,לדוגמה,
אין לו למי להתקשר ,לא יכול להגיע ,שבר רגל ,יכול לזמזם .יכולים להגיע אליו או מציאות
של טלפון בוקר ,ערב ,לראות .אני גם לא חושב שיש לנו הרבה אנשים כאלו בעיר .ההצעה
שלי לקיים דיון מיוחד בעניין ולמצוא פיתרון .זה הכל.
אלי ,אני מתרשם מהרגישות שלך לבני אדם .חשוב .יחד עם
צבי גוב-ארי:
זאת ,אני מבקש לציין שחלק מהעובדות שהובאו לידיעתך לא בדיוק מדויקות .כי האדם
שהלך לעולמו איננו ערירי במובן הכללי .הוא אכן מת לבד .אבל לאדם הזה יש בן ויש אחות
ביבנה .יש פה נתק בתוך המשפחה עצמה .האם לשם אנחנו נכנסים? זו שאלה.
אלי מזוז:

לא ,אני בכוונה אמרתי .זו דוגמה.

אני אביא לך נתונים ,רגע .אין לי שום התנגדות לקיים דיון.
צבי גוב-ארי:
בוודאי שלא .אבל יחד עם זאת ישנם מספר נתונים שכדאי שתדע אותם .תמונת המצב בעיר
היום :יש לנו  700בתי אב שמוגדרים כסיעודיים ,וזוכים לטיפול יומיומי על ידי מטפל או
מטפלת ,לפי בחירתם כמובן .הם גם מבקשים במועדוני קשישים .וכאשר ביקור כזה לא
נעשה ,מתקשרים אליהם מהרווחה ומגורם אחר בשביל לוודא מה קורה איתם .יש עוד 200
קשישים שאינם סיעודיים ונמצאים בתוכנית של קהילה תומכת .לקשישים הללו יש לחצני
מצוקה .הוא יכול להשתמש בכל ...
אלי מזוז:

מה זה הלחצן המצוקה?

אני מוכרח לומר שפגשתי אחד כזה לאחרונה ,שלחצן המצוקה
צבי גוב-ארי:
שלו לא עבד .אז מבחינתי זו מנורה אדומה .צריך לבחון את העניין הזה .עוד 500
מהתושבים בני  ,60שנמצאים במסגרת של מועדוניות שונות .מבקרים כל יום או פעמיים
בשבוע .במידה והוא לא מגיע ,מתקשרים ובודקים .כך שיש היום מערכת שאכן מטפלת.
באשר לקיום דיון עתידי בעניין ,מה עושים ,זה אחד הדברים שצריך לשים את זה בסדר
היום מבחינת בכלל עתיד הקשישים ביבנה .האוכלוסייה הולכת ומתבגרת ,וצרך לעסוק גם
בכיוון הזה.
אני קודם כל שמח על התשובה ומברך על העשייה בעניין.
אלי מזוז:
מהתשובה שלך נתון אחד לא היה לי .אלא אם כן יש לך אותו ולא שמעתי או שלא אמרת
אותו .אני מקבל את זה שישנם גופים שמטפלים ואנשים שמגיעים אליהם לטפל וסיעודיים
וכו'.
צבי גוב-ארי:

אתה רק לא בטוח שאנחנו מגיעים לכולם.

לא ,לא .אני שואל לגבי כאלה שאין להם ,אם אנחנו יכולים
אלי מזוז:
למצוא את אלה ,לאתר כמה יש .אני מעריך שהם לא הרבה ,כאלה שאין להם בני משפחה.
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אתה נתת את הדוגמה ,אתה לקחת את הסיפור שאני הבאתי ואמרת 'יש לו משפחה'.
אוקיי .אני מדבר על כאלה ,האם אנחנו יכולים לאתר את אלו שבאמת הם לבד? אני ולינה
מכירים אחד .יש פה עוד שמכירים אותו .אוקיי .אבל יש פה אנשים טובים שהולכים אליו
ומבקרים אותו .יש לו סידור כזה או אחר.
צבי גוב-ארי:

הוא מחובר?

הוא מחובר .יש לו סידור כזה או אחר .זה יפה .השאלה כמה
אלי מזוז:
כאלו אנחנו יכולים לוודא ,דוגמת אותו אדם יקר שהם עריריים ,ואנחנו יכולים לדאוג להם
ולבדוק -
צבי גוב-ארי:
לא יודעים שהם עריריים.

לא שולל את הבקשה .להיפך .לבדוק אם ישנם אנשים שאנחנו

אלי מזוז:

לא ,גם כאלה שאנחנו יודעים .מה עושים איתם?

עכשיו ,לשאול איך עושים את זה? אם אתה פונה לכל
צבי גוב-ארי:
התושבים לשאול אם אתה לבד? איך אתה עושה את זה.
זה אני באמת לא יודע .בגלל זה אני מעלה את זה .אני לא

אלי מזוז:
באתי להגיד שאני יודע הכל.
אני מקבל את הדאגה ,אני מקבל את הכיוון .מקבל שצריך
צבי גוב-ארי:
אולי עוד לנסות ולמצוא אנשים שחיים לבד ,מעבר למה שאנחנו יודעים .זה תמיד טוב לחפש
פיתרון יותר טוב והכל בסדר .וננסה לטפל בזה.
בסדר .אני רק מבקש ,אם אתה מקבל את זה עקרונית שיהיה
אלי מזוז:
דיון בעתיד על הנושא הזה .תכין מה שאתה צריך להכין ,תבדוק מה שאתה צריך לבדוק .אני
לא בא ,אז עוד פעם .אפשר להצביע ,אפשר לא להצביע .השאלה אם זה מקובל עליך?
מבחינתי זה לא -
ההצעה מתקבלת ,לקיים דיון מיוחד לדבר הזה ,עם גיוס
צבי גוב-ארי:
נתונים ובעלי מקצוע ולראות מה אנחנו עושים.
אלי מזוז:

תודה.
מי בעד?

צבי גוב-ארי:
החלטה מס' : 10/85/14
הוחלט פה אחד לקיים דיון בנושא איתור קשישים עריריים בעיר.
צבי גוב-ארי:

אני סוגר את הישיבה.
___________________
דוד שטרית
מנכ"ל העירייה

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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