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על סדר היום:  

1.  אישור תב"רים כמפורט להלן:

מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' תב"ר
1,953,4431,660,427שיפוץ מתנ"ח 473 – מ' התחבורה

קרן פיתוח – 293,016 
מ' החינוך 60,000 נגישות אקוסטית – אקולוגי474 

מ' החינוך30,000 נגישות אקוסטית – ביאליק475 

מ' החינוך30,000נגישות אקוסטית – אמנויות476

נגישות אקוסטית – אולפנה 477
לבנות  

מ' החינוך30,000

2.  אישור אמנת הבחירות הירוקות ביבנה. 

3.  אישור פתיחת חשבון בנק לבית הספר גינזבורג המאוחד.
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 םיליחת מויכש ע.14/88 ' מסןיינ המןמ בהישי התא םיחתופ      :ירא-בוג יבצ

   .ןיינ המןמ בהייש

ד"ר אהוד ויצמן:    יש עוד ישיבה.   

צבי גוב-ארי:      אין. זה סדר היום. לא כל מי שדוחף לי מסמך יש ישיבה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, לפני שאתה מתחיל את הישיבה של המניין, אני רוצה 

להגיד כמה מילים.   

צבי גוב-ארי:      בבקשה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  תודה רבה, גנאדי. אני עכשיו לא נכון שבכלל נעשה איזשהו 

דיון של אי הבנה שקרתה סביב הזימון של ישיבה שלא מן המניין, של חלק מחברי המועצה, 

אלי מזוז, עדי ינקילביץ, אנוכי, חזות ושחר סימנה. אבל יש שם מיני נושאים. אחד מהם 

אנחנו מבקשים, אני מדברת בשם כולנו, שלושה אולי אפשר לדחות, אבל אחד מהם אנחנו 

מבקשים שידון היום. אתה יכול לנהל את הדיון הזה היום.   

צבי גוב-ארי:      אני לא מאשר שום דבר חריג, חברים. עם כל הכבוד.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  בנושא של גני ילדים והרישום של גני ילדים.

צבי גוב-ארי:      לא מנהלים את העניינים דרך המועצה בכל מקרה מהיום 

למחר.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא מהיום למחר.   

צבי גוב-ארי:      מעלים סדר יום לישיבה שלא מהמניין היום.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא, העלינו את זה ויש לנו עדות שזה נשלח ב-2,   

צבי גוב-ארי:      יש פה מזכירת מועצה. דיברו איתה הבוקר והעבירו לה את 

זה ביד. אז עם כל הכבוד, אני לא מקבל את זה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, מאיר, שנייה.   

מאיר בן הרוש:    לא, אני רוצה לעזור.  

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, בוא נאמר, יש לנו עדות שזה נשלח ב-8.8. בוא נאמר  

לא היה. הנושא הוא רציני.   

- רונית, ראי. אני מאוד שמח על זה שאת צבי גוב-ארי: 

רונית ארנפרוינד-כהן:  אתה מסכים איתי הנושא הוא רציני?   

צבי גוב-ארי:      הנושא מספיק רציני על מנת שיטופל במסגרת המקובלת 

ובשום פנים ואופן לא פה תתקבלנה החלטות היכן ... ילד זה או אחר.   

משה חזות:      אבל לא החלטה, לא, לא.   

צבי גוב-ארי:      ככה לא מנהלים עניין.    
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 םיזשהא ןתינ תוחפל לבא .ויכש עהטלחה לבקנ אל ,אל      :תוזח שהמ

   .םיבשותל תובושת ןהשיזא וא ,תונותריפ

צבי גוב-ארי:      כל פיתרון שאפשר היה לתת ניתן, ועדיין מנסים. לא פה יימצא 

הפתרון.   

משה חזות:      לא פה, אבל לפחות, תראה, אני חושב, גם סקירה לקראת 

שנת הלימודים,   

צבי גוב-ארי:      חברים, סליחה רגע. אני מתחיל את הישיבה מהמניין.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  יש ממש עשרות ילדים שבשבועות ...   

צבי גוב-ארי:      סליחה, עם כל הכבוד, הבמה הזאת נבחרה להצגות. אין יותר 

הצגות כאן. יש סדר יום,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, אף אחד לא עושה הצגות. מדובר בילדים בני שלוש,   

צבי גוב-ארי:      אני יודע בדיוק במה מדובר, הרגישות שלי לילדים בני שלוש 

יותר מאשר לך יש. עם כל הכבוד.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מה זה? הרגישות?   

צבי גוב-ארי:      אני יודע בדיוק מה קורה בשטח. עם כל הכבוד.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא ... אני רוצה תוצאות. אני רוצה שהילדים האלו לא יהיו, 

לא ניתן להם מענה זמני.   

צבי גוב-ארי:      אם את רוצה, לכי לפתור את הבעיה לבד. אני יודע מה עומד 

לרשותי, מה אפשר לעשות.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, חבל לעשות מזה פוליטיקה.   

צבי גוב-ארי:      את עושה מזה פוליטיקה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא עושה מזה פוליטיקה.   

צבי גוב-ארי:      אני אסביר למה. כי היום נודע לי שמפרסמים בעיתון 

שמתקיימת פה ישיבה, בואו לראות. אז זה לא פוליטיקה? על מה את מדברת? מתי תפסיקי 

לשקר?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, בינתיים אמינות זה הצד שלי ולא שלך.   

צבי גוב-ארי:      תודה רבה.  

רונית ארנפרוינד-כהן:  אבל צביקה, מבקשים בצורה רצינית ועניינית לדון בנושא 

הזה, כי מדובר בעשרות ילדים שאין להם מענה היום.   

צבי גוב-ארי:      הנושא הזה יטופל בדרך המקצועית. לא דרך פה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  וכל שבוע, כל יום נותנים להם מענה אחר.   
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 יךצר אל .תבדוכ מתרוי ורהצב םג תושלע שרפא .קהד ,תינור    :שוהר ןב ריאמ

 ,צהוע מיברחכ ,תאמב ,ונילא םירקשתשמ ,קהיבצ ,יהבע הלכ .םייישא םיסופ תומרל יעגלה

 ונחנא .םלה קשה .םייניבע יכב ם עטושופ תושרקתשמ תויורה חד ןומ ה,תוחשפ מןוהמ

 ונחנאו םיניב מ.המחו רלע ,םינג התלנה מלעו יהירי העל עישש ומס העתא םג םיניבמ

 םינולפט םילבק מםג ונחנא יכ ,שהק תצק תאמב תויהל  הפךבצמ הטוש פ.לכ הםיעדוי

 תתל תופשרא םג ונל ןיאו תונותרי פונל ןיא .ודדתמלה םג ודא מהשקו םוי הבמשך ,תולילב

    - םתוא תונלהפ ק רלוכי ינא .תתל  מהדעוי אל ינא .תובושת םלה

צבי גוב-ארי:      זה לא יהיה דרך פה. המועצה לא תדון בשירות לילדים.   

מאיר בן הרוש:    צביקה, אתה צודק שזה לא עולה לסדר היום.   

צבי גוב-ארי:      זו לא תפקידה של המועצה,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  למה לא?   

צבי גוב-ארי:      וזה לא ... של מדיניות. סליחה, לכי תלמדי בבקשה מה 

תפקידה של המועצה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, כשאין מענה לתושבים בעניינים רציניים,   

צבי גוב-ארי:      ... לעשות חגיגה ... מחלקת החינוך זו פלטפורמה פוליטית? 

אני לא מוכן לזה. לא מוכן שתגעו בתחום החינוך. לא יעזור לכם.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, אף אחד לא דן בזה כפלטפורמה פוליטית. יש הורים 

שאין להם מענה.   

משה חזות:      אבל זה שאנשים פונים אלינו ורוצים תשובות ופיתרונות, 

ואנחנו כחברי מועצת עיר אין לנו. אז לפחות, אני אסביר. רגע, שנייה, אני אסביר.   

צבי גוב-ארי:      אז ... תמצא פיתרון.   

משה חזות:      אני אסביר. אנחנו שלחנו ליעל והראיתי ליעל את הישיבה 

שלא מן המניין. היא טוענת שהיא לא קיבלה. אוקיי, אני מוכן, מקבל. אין לי שום בעיה. 

מקבל. אני אומר, היום היא קיבלה את זה וקיבלנו חותמת. אבל אני אומר, לבוא לקראת 

ולפחות סעיף אחד לדון. לא לקבל, תקבל אתה את ההחלטה. אנחנו לא נצביע, לא כלום, 

אבל בוא נדון על זה. כי אנחנו לפני שנת הלימודים,   

צבי גוב-ארי:      משה, שנת הלימודים מדאיגה אותי יותר מכל אחד מהיושבים 

כאן. אני חייב למצוא פיתרון לכל אחד. יחד עם זאת, ישנם מקרים שאי אפשר יהיה למצוא 

פיתרון של 100%. האם אתם מבינים שיש 3,250 ילד במערכת גני הילדים?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אתה מבין, אתה מבין.   

צבי גוב-ארי:      עם כל הכבוד, כל אחד מכם שייאחז במקרה ויעשה ממנו דגל. 
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 םתא םא אלא .ןופאו םינ פםובש ההז ןחלו השל עהלעי אל םילדי וץביש . פהןודיי אל וךניח

   חד)יב םיבר(מד םיושע

משה חזות:      יבואו אליך ההורים, תקבל אותם.   

צבי גוב-ארי:      מי אמר שאני לא מקבל את ההורים?   

משה חזות:      תפתור להם את הבעיה פשוט.   

צבי גוב-ארי:      עם כל הכבוד. מי אמר שאני לא מקבל את ההורים?   

משה חזות:      תראו, הזמינו אותנו למפגש בשכונה הירוקה. והרבה מאוד 

הורים עם תלונות.   

צבי גוב-ארי:      אני קיבלתי את ההורים כאן. היה פה מפגש עם ההורים.   

משה חזות:      נכון, גם רועי היה, גם ... היה, גם אלי היה. אבל בוא ניתן להם 

פיתרונות.  אתה תיתן, אנחנו לא ניתן. אתה המתעסק בחינוך, צביקה, אבל לפחות אתה 

תיתן.   

צבי גוב-ארי:      משה, בוא תשמע. אתה לא מתעסק עם מישהו שנולד אתמול. 

האם מישהו מכם מעלה על הדעת שיש פיתרון שאפשר היה לתת אותו ולא ניתן? מה עשינו 

בעניין הזה? אמרנו 'אין מקום'? 'אין לנו גנים'?   

רועי גבאי:      ביקשנו דיווח על הנושא הזה. כן להציג את הדברים,   

צבי גוב-ארי:      אז תגידו בבקשה דיווח.   

משה חזות:      דיווח. בוא נלך על דיווח.   

צבי גוב-ארי:      כשאתה מדבר על ישיבה שלא מן המניין, עם סדר יום, זה לא 

יכול לצמוח מהיום למחר.   

רועי גבאי:      הכל בסדר. יש פה הורים. תן לנו דיווח בנושא.   

צבי גוב-ארי:      אני אתן דיווח להורים ולא דרך כאן ושם. זה לא ילך. אל 

תזמינו לי הורים הנה בשביל לשמוע -   

משה חזות:      אנחנו לא הזמנו הורים.   

צבי גוב-ארי:      על מה אתה מדבר? אתה לא יודע. משה, אתה לא יודע. 

משה חזות:      אני לא יודע.   

צבי גוב-ארי:      אני תמיד יכול לשבת עם ההורים.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, חבל לנהל את הדיון. (מדברים ביחד)   

צבי גוב-ארי:      כאשר דברים מתוכננים, ייתכן מאוד שצריך לשבת איתם עם 

ראש אגף החינוך. אני יכול לשבת איתם עכשיו, זה לא ייתן כלום. ישבתי עם ההורים, שתי 

קבוצות פעמיים כאן. 99% של הבעיות נפתרו. כאן, מסביב לשולחן הזה. אז יש עוד קבוצה? 
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 עודי םוי הינא ,םכל םילעמש קרה מלכ ל שעתויהל לוכי אל לבא .הצובק ודע ם עובשי אז

 רפשא שברד  זה.הנ הבדרך .םוי היל ודענ .בכ רהל ןיא ש,תיורה דח ישהא ל שיהבע ישש

   .רי עתצעומ תבישיל אושנ אל  זה.םיוש עמה תואלר יךצר .וב לפטל

משה חזות:      צביקה, אני אישית אמרתי לרוחמה לפני שבועיים את הנושא 

של האישה שאין לה רכב, קשה לבוא,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, אין כאן נושא שהוא רק אישי. יש כאן כמה גנים. אתה 

כן יכול לתת מענה, והוא לא רק מענה של רוחמה. אני לא שמה את הכל על רוחמה.   

צבי גוב-ארי:      למה את חושבת ששמים את הכל על רוחמה? למה את לא 

יוצאת מתוך הנחה שעברתי רשימה שמית של כל אחד, עם מרחק, עם אחים, לא אחים, 

בבית ספר קרוב וכל היתר. סליחה רגע,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, אני רוצה תשובה עניינית. לא, באמת.   

צבי גוב-ארי:      את עומדת בחוץ, מלקטת בעיה -   

רונית ארנפרוינד-כהן:  תן לי תשובה עניינית. למה אי אפשר לגייס עוד קבלן, עוד 

פועלים ולפתור את בעיית הבינוי? תסביר לי, תסביר לי,   

צבי גוב-ארי:      תסביר לה בבקשה שאי אפשר להכניס קבלן לעוד כמה ימים. 

תסבירו לה אתם.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  תסביר לי למה.   

שחר סימנה:      אבל ההסבר לא פיתרון, מה קרה פה?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  תסביר לי למה לא.   

דוד שטרית:      מה זה לגייס עוד קבלן?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אם יש בעיה עם הקבלן, 

רועי גבאי:      אהוד, יש פה הורים (מדברים ביחד)   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אם צריכים לבנות, אז שיבנו 24 שעות עם עוד קבלן ועוד 

פועלים. ...   

דוד שטרית:      הקבלן הזה התחיל לבנות. אי אפשר לגמור גני ילדים ביומיים.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  למה אי אפשר לגמור בחודש? אתם ידעתם על הבעיה הזאת 

כבר לפני חודש.   

דוד שטרית:      מתי בפעם האחרונה בנית בניין? עם כל הכבוד. אני לפחות 

יודע, בניתי כמה בניינים. בחודש לא בונים בניין וגם לא בחודשיים וגם לא בשלושה חודשים.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מתי התחלת לבנות את זה?   

דוד שטרית:      התחלנו לבנות בזמן, ... למרות שלא היו תקציבים, והתחלנו, 
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   ?תולעש ה מ.מרגנ אל ןגוה

רונית ארנפרוינד-כהן:  איך? תסביר לי איך? זה ההסבר שלא ברור.   

צבי גוב-ארי:      טוב, תודה. אני עובר לסדר היום. סליחה, אי אפשר לקחת 

סדר יום ולשבש אותו.   

אלי מזוז:      משפט אחד. אני רק רוצה -   

צבי גוב-ארי:      יש הרגע סדר יום של ישיבה מהמניין. ניסיתם להכניס משהו 

בתוך.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  יש סדר יום של תושבים.   

צבי גוב-ארי:      גברתי, סליחה, לא! יש גבול! ישיבה מהמניין מתחילה עכשיו. 

מי שמתנגד ועושה צרות שיצא החוצה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, באתי להתדיין ... כי יש בעיה כאובה,

צבי גוב-ארי:      יש גבול! עם כל הכבוד, זה לא על סדר היום כרגע.   

אלי מזוז:      משפט אחד. יש, מלבד כל מה שנאמר כאן, יש, אתה שומע 

אותי? יש עוד בעיות חדשות שאתה תהיה מודע. פשוט לעדכן אותך.   

צבי גוב-ארי:      יש בעיות חדשות, והתחילו לטפל בכל בעיות השיפוץ עוד לפני 

ארבעה חודשים. צצות היום בעיות חדשות. משמעות הדבר שנכנסים דברים שלא תכננת 

אותם. והיות ויש לנו בעיה,   

אלי מזוז:      חשוב לנו לעדכן (מדברים ביחד)   

משה חזות:      צביקה, אתה לא מקבל את הטלפונים ישירות, זו הבעיה. 

אנחנו כן מקבלים. מה לא בסדר. להיפך.   

צבי גוב-ארי:      שאף אחד לא ילמד אותי וייתן לי הזדמנויות לתקן, עם כל 

הכבוד. אני עוסק עם העניין הזה כבר שבועיים רצוף. כמובן שלא הגענו לפיתרון של 100% 

לכל אחד, ועדיין הדלת פתוחה ועדיין מגלגלים וחושבים. יש פיתרונות מאוד מוגבלים 

מהטעם הפשוט, חסרים לנו מבנים. זה הסיפור. מבנה של ארבע כיתות לא נגמר. ולכן 

הפיתרונות הם פיתרונות בעייתיים, לתקופה של חודשיים.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לתקופה של חודשיים מה? ילדים ישובצו למקום זמני? זה 

פיתרון, צביקה. ילד בן שלוש,   

צבי גוב-ארי:      סליחה רגע. רגע. הילדים -    

רונית ארנפרוינד-כהן:  אמא עם ילד בן שלוש.   

צבי גוב-ארי:      סליחה, הילדים שובצו קבוע. יש רק שיבוץ אחד שייאמר 

להורים 'אם לא תרצו בכך, בעוד חודשיים תזוזו לגן החדש. אם תרצו היום, היום תזוזו לגן 
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החדש, הגן החדש רחוק מהבית'. לכן יש היום גן בפתוח שאפשר לקלוט בו כיתה.   

רועי גבאי:      לשם עוברים חינוך מיוחד.   

צבי גוב-ארי:      מה זה משנה? לא, סליחה. (מדברים ביחד)   

רועי גבאי:      ... אז תסביר לנו אותם. ההורים נמצאים -    

צבי גוב-ארי:      רגע, יש שני גנים שם. אחד בנו. אחד הגנים בנו. אחרי 

שהעברנו חינוך מיוחד.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  והוא מרחק כמה מהשיבוץ? דוגית 3 תשבץ -   

צבי גוב-ארי:      יש שתי אפשרויות. ללכת לאן שהצענו או ללכת לגן החדש, 

שהוא פנוי ומחכה. אלו שתי האפשרויות הקיימות.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, בעולם מתוכנן, מסודר,   

צבי גוב-ארי:      העולם הזה מאוד מתוכנן ומאוד מסודר. ואל תדברי איתי על 

תכנון.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא לדבר על תכנון. אז על מה לדבר?

רועי גבאי:      מה הצפי לסיום הבינוי? יש צפי?   

צבי גוב-ארי:      בעוד חודשיים. אם הוא יזוז.   

רועי גבאי:      ומתי כל המקשה, הגננת, צוות ההוראה, עובר יחדיו? במידה 

וההורים רוצים?   

צבי גוב-ארי:      נכון. אם ירצו.    

הקבלן פשט רגל, צביקה? משה חזות: 

לא. צבי גוב-ארי: 

רונית ארנפרוינד-כהן:  אז למה הוא לא עומד ...? אני לא מבינה את זה.

צבי גוב-ארי:      זה קבלן אמין, בדרך כלל. בנה הרבה. עמד בזמנים. הפעם 

הוא לא עומד בזמן. מה אתה עושה? תתבע אותו. אבל זה לא עושה שום דבר עם התביעה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אותי לא מעניין אם הוא עומד בלוח זמנים. אני אתבע אותו. כי 

אני חושבת שאנחנו צריכים להכניס לשם -   

דוד שטרית:      ... את מדברת על דברים לא מעשיים. מה זה להכניס קבלן?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  למה לא? אני עושה בניין ... לא עמד בלוח זמנים,   

צבי גוב-ארי:      את לא מבינה בבינוי, לעזאזל.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא עמד בלוח זמנים, הכניסו עוד קבלן ועוד פועלים. ואתם 

יודעים על זה חודש.   

דוד שטרית:      איזה קבלן? מדובר על מבנה -   
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   .ה זל עםיודעי םתא תוחלפ שודח  :ןהכ-דניופרנרא יתנור

דוד שטרית:      זה לא קשור לפועלים. זה מבנה טרומי, שהוא בנה את 

הקירות, והוא צריך לעשות, ויש את הרצפה ויש שלבים ואת לא יכולה לצקת בטון צריך זמן 

להתיישבות. את לא יכולה לעשות זה,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  איפה הייתם?   

דוד שטרית:      ... שצריך בזמן הכי קצר שאפשר. ...   

צבי גוב-ארי:      לא, סליחה רגע.   

עו"ד איתן בראש:    את אומרת אנחנו לא עושים ואת יודעת מה עשיתי? את לא 

יודעת, את לא שאלת. זה סתם.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא, זה לא סתם.   

עו"ד איתן בראש:    לא התקשרת. כשאת רוצה להתקשר את מתקשרת.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  איתן, זה לא סתם. היה לוח זמנים, לא עמד, איפה הייתם 

כשראיתם שהוא לא עמד בלוח זמנים?   

עו"ד איתן בראש:    את יודעת מה עשיתי?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא יודעת.   

עו"ד איתן בראש:    שאלת?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני רואה את התוצאות.   

עו"ד איתן בראש:    זה סתם.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני רואה את התוצאות.   

צבי גוב-ארי:      איתן, עזוב. עזוב.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  איתן, אתה אבא. אתה יודע מה זה ילד בגיל שלוש,   

עו"ד איתן בראש:    את ... שלא עושים כלום.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא יודעת מה אתם עושים. אבל אני כן יודעת שהתוצאות -   

צבי גוב-ארי:      אני מבקש להתחיל את הישיבה מהמניין. ואני מבקש יותר לא 

להפריע. גררו אותנו למקום שלא היה צריך להיגרר אליו, בעיות אפשר לטפל בצורה 

פרטנית ולא בהקמת מהומה מעבר לחלון. תפסיקי לקושש פוליטיקה היום. יש לנו חודשיים 

עד לבחירות. תיבחרי. אבל אל תפריעו לעבודה סדירה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  זה פתטי. כשאין לך תשובות אתה מדבר פוליטיקה. זה ממש 

לא פוליטיקה. אתה יודע שזה לא פוליטיקה.   

צבי גוב-ארי:      תודה רבה. הסיפור הסתיים. אני פותח את הישיבה מהמניין.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני התקשרתי אליך אישית שבוע שעבר, ואמרתי לך 'בוא לא 
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   .יךלא יתקשרת התיישא .' זהתא ורתפנ אוב .קהיטילו פה מזהעשנ

צבי גוב-ארי:      נכון, ... תודה. התקשרה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  והיתה שיחה שלא קשורה לפוליטיקה.  אמרתי לך 'זה ילדים 

בני שלוש, לא עושים להם שיבוץ זמני'.   

צבי גוב-ארי:      מי אמר שזה שיבוץ זמני?    

רונית ארנפרוינד-כהן:  אתה עצמך כרגע גם אמרת.   

צבי גוב-ארי:      אמרתי מקום. אם ירצו לזוז, כל היחידה תזוז. אם לא, יישארו 

במקום.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  באיזה מרחק מהבית?   

צבי גוב-ארי:      2.5 קילומטר. זה הפיתרון שיש היום. יש לך פיתרונות 

אחרים? תכננת פעם איזשהו בית?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא ראש עיר. אני לא המתכננת. אני לא לוקחת אחריות 

ואני לא מצהירה,   

צבי גוב-ארי:      לא, ודאי. כשלא לוקחים אחריות אפשר לעמוד ולהכתיב ...   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, לי יש תפקיד ולך יש תפקיד. בעניין הזה אתה מעדת.   

צבי גוב-ארי:      אני מתחיל את הישיבה מהמניין.   

מאיר בן הרוש:    צביקה, המצב הוא נתון. צריך למצוא פיתרונות, זה העניין.    

צבי גוב-ארי:      תודה. עד כאן.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מה שלפחות תשבו עם כל ההורים ותבדקו.   

צבי גוב-ארי:      אני לא צריך אותך בשביל לשבת.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אתה כנראה כן צריך.   

צבי גוב-ארי:      לא צריך אותך בשביל לשבת עם אנשים. תודה.  

משה חזות:      צביקה, לפני שאנחנו פותחים ישיבה מן המניין. רציתי לשאול, 

האם הישיבות הן חוקיות? כי אני יודע שתאריך מסוים הישיבות לא חוקיות. האם יועץ 

משפטי יכול להגיד לנו שמה שאנחנו עושים עכשיו הוא חוקי?   

צבי גוב-ארי:      ביום שיש ישיבה לא מהמניין מן הדין לא להעסיק אתכם עוד 

ערב, ואז מחברים לזה ישיבה מהמניין.   

משה חזות:      לא, לא, לא. האם הישיבות בכלל, האם הישיבות עכשיו הן 

חוקיות?   

צבי גוב-ארי:      אתה אומר בגלל -    

משה חזות:      כן, אני חושב-   
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   - בשנ ונחנא לבא .תובישי התא קיסהפל יךצר יתעלד      :ירא-בוג יבצ

משה חזות:      השאלה, יועץ משפטי. אני מבקש. רבותי, אני יודע שהישיבות, 

תקשיבו, חברים. אני רוצה לדעת באופן חוקי, אני מתנהל באופן חוקי.   

אלי מזוז:      הוא אמר לך שכן.   

משה חזות:      אם יועץ משפטי יגיד לי שהישיבות האלה הן חוקיות,   

אלי מזוז:      איתן אומר שכן.   

משה חזות:      אין לי שום בעיה. אני יודע שהישיבות האלו ... אני רוצה 

לדעת, לפני שאני מתחיל ישיבה, האם אני הולך לישיבה חוקית או לא. זהו. ברגע שיגידו לי 

כן, תמשיך, זהו.   

צבי גוב-ארי:      אני חושב שאחרי ישיבת ההזדהות, צריך להפסיק. נכון?   

רועי גבאי:      איתן, האם יש איזשהו -   

עו"ד איתן בראש:    אני חושב שאין. אבל אני אבדוק.   

צבי גוב-ארי:      ישיבת ההזדהות מפרקת את המנגנון.   

משה חזות:      נכון, הנה, התחלתם להבין מה שאני מנסה להגיד לכם. ולכן 

אני אומר. אם יועץ משפטי יגיד לנו,   

פאלי כהן:      אתה רוצה שהישיבות מעכשיו, לנעול את הישיבה עכשיו? זה 

מה שאתה מתכוון?   

משה חזות:      אני אומר אם זה חוקי, פאלי. אם זה חוקי, אם זה לא חוקי, 

שיגיד לי יועץ משפטי. פשוט מאוד.   

עו"ד איתן בראש:    אני אבדוק את זה.   

משה חזות:      אין לי בעיה לכאן או לכאן. רק שיגידו לי,   

אלי מזוז:      אם זה לא היה חוקי, תבטל אותה אחר כך.   

דוד שטרית:      אגב, גם אם זה -   

צבי גוב-ארי:      אחרי ישיבת ההזדהות, לדעתי ההרכב גם של המועצה הופך 

להיות ...   

משה חזות:      לחלוטין. לכן העליתי את הנקודה הזו.   

עו"ד איתן בראש:    אני מבטיח לבדוק את זה.   

אלי מזוז:      רגע, אני ביקשתי חמש דקות,   

צבי גוב-ארי:      לא התחלתי את הדיון.   

אלי מזוז:      אמרת שסיימת.   
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.ןוי הדתא יתלחתה אל וד ע,אל      :ירא-בוג יבצ

דוד שטרית:      רק הערה. במסגרת קורס הבחירות שלמדנו, אני אומר שיש 

הרבה רשויות, וזו גם היתה ההמלצה שאחרי ועדת ההזדהות, בגלל שבעצם ההרכב 

השתנה, לא מקיימים ישיבות. זה לא בהכרח שלא חוקי. מבחינת החוק אפשר לקיים 

ישיבות, אבל יש הרבה רשויות שמחליטות בישיבת ההזדהות מפסיקים את ישיבות 

המועצה. עכשיו, אם אתם מחליטים,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  צביקה, אני רק רוצה להגיד עוד שני משפטים. בסדר? 

עניינית. שנייה, רועי. צביקה, אתה איתי? דקה. באמת. כיוון שהרי אנחנו לא רוצים לשחק ... 

ואנחנו רוצים לפתור עניינים, וכיוון שאנחנו, אתם החלטתם שלא קיבלתם את הישיבה שלא 

מן המניין, ואנחנו הגשנו אותה עוד פעם היום, והיא תתקיים ממילא בעוד שבוע, מה, רועי, 

שנייה, מה שאני מבקשת בשם כולנו, רגע (מדברים ביחד) צביקה,   

יעל יצחק פור:    ידוע פה לכל החברים שכשמגישים בקשה לזימון ישיבה שלא 

מן המניין, צריך לקבל על כך אישור.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  הכל בסדר. אני לא מתווכחת.   

יעל יצחק פור:    תני לי להשלים. מעבר לכך, לא שולחים רק למזכירת הוועדה, 

המועצה, אלא גם למנכ"ל, לראש העיר, וכך תמיד אתם נוהגים. תמיד. הפעם משום מה, 

אני לא יודעת,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אוקיי, הכל בסדר. ...   

יעל יצחק פור:    היום זה הגיע, ואין לי שום בעיה, אתם מכירים את הגישה 

שלי בנושא, ...   

רונית ארנפרוינד-כהן:  יעל, אין לי, אבל אני לא דנה בזה. תנו לי לגמור.   

יעל יצחק פור:    לא, את הסכמת -   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני הסכמתי כדי שתקשיבו, יעל, תקשיבו עד סוף המשפט. 

צבי גוב-ארי:      את לא יכולה לכפות, לא, סליחה, את כופה על כולם את סדר 

היום הפרטי שלך.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא כופה, תקשיב לי.   

צבי גוב-ארי:      יש ישיבה מן המניין. נקיים אותה ואם צריך לפגוש את ההורים 

אני אפגוש.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  הכל בסדר. מה שאני מבקשת -   

צבי גוב-ארי:      תודה רבה. אני סוגר את הישיבה. אי אפשר לעבוד.   
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 תא ונל לטבת וליאפ ששעד תקשב מינא ,ונשגה ונחנא שןוויכ  :ןהכ-דניופרנרא יתנור

   ,םירו ההם עשגיפת .טויע מיהיה אל שלטבת ,בהישיה

צבי גוב-ארי:      תתקיים ישיבה -  (מדברים ביחד)   

מאיר בן הרוש:    אבל הוא אומר שהוא ייפגש.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  בסדר גמור, מצוין. אני מוכנה שנמשוך את הדיון לעוד כמה 

ימים.   

רועי גבאי:      אם אין דיון ואנחנו מצביעים על זה שאין דיונים יותר, אז אין 

דיונים. או שאנחנו מחליטים שיש עדיין ישיבות, ועדות, משיכות, עניינים, לא מן המניין או 

שמחליט די, קדימה, בחירות, וזהו.   

צבי גוב-ארי:      אם הישיבה לא מן המניין, חתומה על ידי חמישה חברים, 

צריך יהיה לקיים אותה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  היא חתומה.   

צבי גוב-ארי:      צריך יהיה לקיים אותה. במידה והחברים שכתבו את המכתב 

יחליטו שלא, זה עניינם.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  תגרום לנו שנבטל את הזימון  לישיבה שלא מן המניין, ותיתן 

תשובות להורים. (מדברים ביחד)   

רועי גבאי:      אפשר לקבל החלטה שממשיכים עד הבחירות עכשיו?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא.   

רועי גבאי:      למה לא?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  כי מותר לקיים, ואם יש נושאים שיהיו בוערים בחודשיים  וחצי 

האחרונים, אני לא אבטל את הקול של התושבים.   

מאיר בן הרוש:    אם יש תב"רים כל מיני,   

רונית ארנפרוינד-כהן:  לא, לא צריך תב"ר. אם יש משהו שהתושבים ירצו שנעלה על 

סדר היום, נעלה על סדר היום.   

רועי גבאי:      מאיר, אתה יודע בדיוק מה קורה פה בשתי הישיבות 

האחרונות. בשתי הישיבות האחרונות זה קרקס פה. אז עדיף שיהיה כמו שצריך, ולא יתנהל 

בצורה של קרקס.   

מאיר בן הרוש:    צודק מאה אחוז.   

רועי גבאי:      אז זה משהו אחר. אם לא יהיה קרקס ויתנהלו פה ישיבות כמו 

שהיו עד היום, זה נהדר. ברגע שלוקחים את זה למקומות אחרים -   
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   .סקרק יהה אל ם פעאף ,יוער  :ןהכ-דניופרנרא יתנור

עו"ד מאיר דהן:    כבר כמה חודשים יש קרקס.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  זה כי אתם שומעים ביקורת.   

רועי גבאי:      לא, כי זה כבר משחק בחירות. לכי לציבור, חוגי בית וכו',   

רונית ארנפרוינד-כהן:  רועי, אל תיתמם, בסדר? אל תיתמם לי. יש כאן חמישה חברי 

מועצה שחושבים אחרת כמוך באופן ... שישה? שישה.   

רועי גבאי:      אפשר לקבל בבקשה לוח זמנים של הבחירות? לישיבות 

מתוכננות? כי על פי זה אנחנו נערכים בחודש וחצי הקרובים. זו הבקשה שלי.   

מאיר בן הרוש:    חודש הבא יש לך חגים כל החודש. (מדברים ביחד)   

רועי גבאי:      מקיימים עכשיו או לא? צביקה, מקיימים ישיבה או לא?  

צבי גוב-ארי:      אני רוצה לגמור את הישיבה מהמניין. ולהזכיר לך שחיבלת 

בתהליך העבודה של המועצה בכך שדחפת נושא שלא מהמניין ולא בזמנו. נטלת זמן של 

הרבה מאוד חברים בשביל להוכיח -   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא מצטערת שחיבלתי בישיבת המועצה.   

צבי גוב-ארי:      אני מבקש את הישיבה מן המניין (מדברים ביחד) רגע, כן.  

פאלי כהן:      אני רוצה להציע, בעקבות ה... שמתחילה להיות פה 

בחודשיים האחרונים, לא לקיים יותר ישיבות מועצת עיר, אלא אם כן יהיה איזה משהו 

בהול, דחוף, אפשר יהיה להעביר את זה אפילו טלפונית. בזה נגמר העניין. עוד חודשיים יש 

בחירות. נסיים את זה,   

רועי גבאי:      בואו נסיים בטוב, נמשיך הלאה, ...   

רועי גבאי:      לא, לא, מותר שתי ישיבות בשנה שלא ... אפשר להחליט על 

זה. (מדברים ביחד)   

רועי גבאי:      לא, אם אנחנו ... אם אנחנו נרצה. אם אנחנו נרצה אנחנו נזמן. 

אל תחליטו לנו אם אנחנו מזמנים או לא מזמנים. אם יש ישיבות או אם אין ישיבות. אם יש 

נושא חשוב אנחנו נזמן.   

פאלי כהן:      זה מה שאמרתי. אם יש משהו מיוחד, נזמן. אבל אם אין, 

סתם ככה נזמן? ...   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מה זה סתימת הפיות הזאת?   

פאלי כהן:      אוי, סתימת פיות. סתימת פיות? גם את מקופחת?   

שחר סימנה:      אתם סותמים את הפה.   
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זה מה שאמרתי. אם נדרש, מקיימים. פאלי כהן: 

אלי מזוז:      השאלה אם זה נדרש, זה תלוי בשיקול של כל אחד ואחד. 

בסדר, בואו נתקדם.   

צבי גוב-ארי:      אני מציע החלטה. שאנחנו מחליטים שתתקיימנה עד 

לאוקטובר ישיבות שלא מהמניין, בתנאי כמובן שיהיו על זה חתימה של מספר חברים. זאת 

על מנת לטפל בדברים שעולים על הפרק וצריכים להיות מטופלים באותו פרק זמן. כל 

היתר, לגבי ישיבות מועצה מהמניין, אנחנו רואים בישיבה הזאת כישיבה האחרונה. מלבד 

כמובן ישיבת ערב ראש השנה, שזה פשוט הרמת כוסית. מי בעד?   

רועי גבאי:      לא חושב שצריך להצביע על זה.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  אני לא בעד להצביע.   

רועי גבאי:      אתה מזמן ישיבות מן המניין. אתה קובע אם לזמן אותם או 

לא.   

1.  אישור תב"רים כמפורט להלן:  

מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' תב"ר
מ' התחבורה – 1,660,427  1,953,443שיפוץ מתנ"ח 473  

קרן פיתוח – 293,016 
מ' החינוך 60,000 נגישות אקוסטית – אקולוגי474

מ' החינוך 30,000 נגישות אקוסטית – ביאליק475 

מ' החינוך 30,000 נגישות אקוסטית – אמנויות476 

נגישות אקוסטית – אולפנה 477  
לבנות  

מ' החינוך 30,000

צבי גוב-ארי:      עובר לסדר היום. מבקש לאשר את תב"ר 473, לשיפוץ 

המתנ"ח. מדובר כאן בהשקעה של משרד התחבורה, של 1,660,000 שקל, ומהקרן 

לפיתוח 293. מי בעד?   

משה חזות:      רגע, רגע, צביקה. אני רוצה לדעת.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מה משפצים שם, צביקה?  

צבי גוב-ארי:      מכירה את המתנ"ח? את אולם הנוסעים? זה ביזיון.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  נכון.   
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   .לכה  זה.ותוא חדשל םיצור      :ירא-בוג יבצ

רונית ארנפרוינד-כהן:  בפנים? בחוץ? הכל?   

צבי גוב-ארי:      בפנים, בחוץ.   

רונית ארנפרוינד-כהן:  הכל?   

צבי גוב-ארי:      מי בעד?   

משה חזות:      רגע, רגע, אני רוצה לדעת. אנחנו משפצים את המתנ"ח 

בסכום מאוד גדול. אני רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים עם בניית המסוף, כפי שתוכנן? 

כלומר האם אנחנו עכשיו משפצים ועם זה עומדים? או שאנחנו הולכים -   

צבי גוב-ארי:      משפצים, עם זה עובדים. כאשר בניית המסוף בינתיים תקועה 

בגין הבעלים. הבעלים לא מוכנים להמשיך באותו קונספט שבזמנו דיברנו עליו.   

רועי גבאי:      מה בנוגע לבעלי העסקים? בעלי העסקים מתואם איתם כל 

הנושא?   

צבי גוב-ארי:      זה לא קשור, אני מדבר על אולם הנוסעים.   

דוד שטרית:      מדובר על אולם הנוסעים. אולם המתנה לנוסעים, החלק 

הציבורי.   

משה חזות:      האם אנחנו הולכים עם משרד התחבורה לגבי הלוואה כמו 

שדיברנו, או מימון מלא? מימון מלא.   

צבי גוב-ארי:      כן. מי בעד? הלאה.   

  :1/88/14החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 473, שיפוץ מתנ"ח. תקציב בש"ח 

1,953,443. מקורות מימון: מ' התחבורה – 1,660,427 ₪, קרן פיתוח – 

293,016 ש"ח.  

צבי גוב-ארי:      התב"רים 474, 475, 476 ו-477 מדברים על נגישות 

אקוסטית בבתי ספר. מי בעד?   

משה חזות:      כל אחד בנפרד, צביקה.   

כל אחד בנפרד. אני מצביע על 474, מי בעד? צבי גוב-ארי: 

  :2/88/14החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 474, נגישות אקוסטית – ביה"ס 
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.ךוניחה 'מ :ןומימ תורוקמ .000,06  - ₪ ביצקת .יגולוקאה

צבי גוב-ארי:      475?   

  :3/88/14החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 475, נגישות אקוסטית – ביה"ס ביאליק. 

תקציב -  30,000 ₪. מקורות מימון: משרד החינוך.   

צבי גוב-ארי:     76?  

  :4/88/14החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 476, נגישות אקוסטית – ביה"ס 

לאומנויות. תקציב ₪ -  30,000. מקורות מימון: מ' החינוך.   

?77 צבי גוב-ארי: 

  :5/88/14החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 477, נגישות אקוסטית – אולפנה. תקציב 

₪ -  30,000. מקורות מימון: מ' החינוך.   

צבי גוב-ארי:      אני לא הולך להעלות לדיון את אמנת הבחירות.   

משה חזות:      נכון, זה ועדה.   

3.  אישור פתיחת חשבון בנק לבית הספר גינזבורג המאוחד.

צבי גוב-ארי:      ... להתעסק עם זה. והולך ישר על אישור פתיחת חשבון בנק 

לבית ספר גינזבורג המאוחד. מי בעד?   

רונית ארנפרוינד-כהן:  מי בא כוח של החשבון הזה יהיה? 

צבי גוב-ארי:      מנהלת בית הספר וועד ההורים. שניהם.

רונית ארנפרוינד-כהן:  גם המנהלת וגם -   

לינה שרון:      המזכירה.   
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   ?ירהכהמז  :ןהכ-דניופרנרא יתנור

משה חזות:      אנחנו יכולים לקבל לגבי איחוד בבתי ספר, מה קורה עם 

התיכון בשכונה הירוקה? מה קורה עם הבית ספר ממלכתי דתי ברחוב הסירה? איפה אנחנו 

לקראת שנת הלימודים?   

צבי גוב-ארי:      איך זה קשור עכשיו? למה אתה מקשר את זה -   

משה חזות:      לא, אני מקשר את זה לגבי גינזבורג,   

צבי גוב-ארי:      אתה שואל שאלה, מוכן לענות. אבל זה לא קשור לתב"ר.   

משה חזות:      אבל אנחנו רוצים לדעת מה קורה -   

צבי גוב-ארי:      אז תגיד שאתה רוצה דיווח.   

דוד שטרית:      רגע, צריך להצביע.   

צבי גוב-ארי:      מי בעד בבקשה פתיחת החשבון?   

משה חזות:      תשאל מי בעד, מי נגד. מי נמנע.   

צבי גוב-ארי:      שאלתי מי בעד פתיחת החשבון. כולם הצביעו.   

משה חזות:      אני נמנע.   

צבי גוב-ארי:      מי נמנע?   

משה חזות:      אני, משה חזות.   

צבי גוב-ארי:      אוקיי. משה חזות נמנע.   

רועי גבאי:      זה בעצם לפתוח חשבון כדי להתנהל.   

משה חזות:      אני נמנע.   

רועי גבאי:      אז איך הם יתנהלו?   

משה חזות:      לא משנה, אני נמנע. אני רוצה להימנע, מה אתם רוצים ממני? 

מה אתה רוצה? עזוב אותי.   

 הצבעה:

בעד: 12 (ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, פאלי כהן, יניב עמרני, מאיר 

דהן, אלי מזוז, מאיר בן- הרוש, רונית ארנפרוינד- כהן, שחר סימנה, רועי 

גבאי, לינה שרון, יצחק מוסאי)  

נמנע: מר משה חזות.   
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  :6/88/14החלטה מס' 

הוחלט ברוב קולות לאשר פתיחת חשבון בנק לבית הספר גינזבורג 

המאוחד.   

צבי גוב-ארי:    אלי, רצית לומר משהו.  

אלי מזוז:    כן, אני רוצה לקרוא. אני אקרא. היות ואני חושב שהדברים צריכים 

להישמע, בעקבות פניות שפנו אלי. אני לא יכול, אני לא מנהל אגף חינוך, אני לא מחזיק תיק 

חינוך. חשוב לי שהדברים יישמעו. ברור לי שאתה מתעסק עם זה. ברור לי שאתה יושב על 

זה, ברור לי שאתה נותן פיתרונות כפי שראית לנכון. אבל יש גם כמה דברים שהתעוררו, 

שחשוב לי שתהיה מודע אליהם. אז אני אקרא מה שכתבו לי. חודש לפני תחילת שנת 

הלימודים נתגלה כי גני הילדים ברחוב הנחשול 2 לא ייפתחו. במתחם קיימים שלושה גנים. 

סער, איתן ומעגן מסיבה לא ברורה גן סער "נבחר", במרכאות,   

צבי גוב-ארי:      אלי, זו כניסה מהדלת האחורית.   

אלי מזוז:      אני זכותי.   

צבי גוב-ארי:      זה מה שעושה עכשיו.   

אלי מזוז:      בסדר. וניתנה להם התראה -

צבי גוב-ארי:      זו כניסה מהדלת האחורית.  

אלי מזוז:      וניתנה להם התראה מראש על כך שהגנים לא ייפתחו ואף 

ניתנה להם אפשרות לבחור גן חדש -   

צבי גוב-ארי:      זו כניסה מהדלת האחורית. זה לא ... של חמש דקות 

שמוקדש,   

אלי מזוז:      כולל גנים במתחם הנחשול, למרות שכל מי ששובץ לגן סער,  

יש לי עוד דקות. אם אתה תפסיק אותי.   

צבי גוב-ארי:      תסגור את ההקלטה.   

אלי מזוז:      ... בית ספר רבין, קרי ברחוב הדוגית, אתה לא סוגר, כי זכותי 

לקרוא, על פי חוק, תודה.   

צבי גוב-ארי:      אתה לא יכול ליצר במות לעצמך.   

אלי מזוז:      גני איתן ומעגן גילו, ללא שום התראה, כי הם לא ייפתחו. 

ויתרה מכך, לא ניתנה להם שום אפשרות בחירה אלא עובדה כי הגן שאליו הם משויכים 

הינו גן ברחוב הדוגית. להזכירכם, כל ילדי גן סער גרים בקרבת רחוב הדוגית. לאחר 
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שהתקיימה פגישה עם נציגות הורית מהגנים, נקבע כי חלק מהילדים ישויכו לגן לויתן, 

ולהורי גן לויתן לא ניתנה שום הודעה בנושא, אלא בשנית ניזונו משמועות. האם לא 

לומדים? חלק מהילדים ישויכו לחדר בתוך מתנ"ס,   

צבי גוב-ארי:      זה לא יאומן.   

אלי מזוז:      יש הרבה מה לומר על הנושא, אבל הוא אינו הסתיים, שכן אף 

הורה לא קיבל מכתב רשמי, צביקה, תקשיב עכשיו, אף הורה לא קיבל מכתב רשמי 

שמאשר את השיבוץ הנכון. בנוסף היום הורים קיבלו טלפונים ששונו להם שיבוצים. זה אני 

מדבר על היום. היום הורים קיבלו טלפונים שכבר עדכנו אותם בשיבוץ, שאתה ישבת ועדכנו 

אותם, היום שוב שינו להם שיבוצים. חשוב שתדע את זה. וגם צהרון אין בגן לויתן. אלו 

בעיות שקורות היום, חשוב לי שתדע. אתה תטפל בזה, סומכים עליך, אבל חשוב לי שתדע. 

כיצד ייתכן ששבועיים לפני תחילת הלימודים, הורים שזו שנתם הראשונה של ילדיהם בגן 

עירייה חווים כזה חוסר אונים? חוסר תקשורת, חוסר במידע, בעיקר חוסר באכפתיות 

מהמערכת.  כך הם מרגישים. אני קורא מכתב של הורים. אנו מבקשים לבצע סדר בתהליך, 

לקבל איזה גן ישויך כל ילד, עם מכתב מסודר. זו בקשה של ההורים, שידעו איפה הם 

משויכים. מענה לצהרון שעכשיו גילו הורים שרשמו לצהרון בגן מסוים, בעקבות השינוי, 

שאין להם צהרון. זה גם חשוב להורים לוודא.   

צבי גוב-ארי:      בכל גן שיהיו 15 ילדים בצהרון יהיה צהרון  

אלי מזוז:      מבקשים, שורה אחרונה, מבקשים, שורה אחרונה, שיווצר 

קשר עם ההורים בהקדם, על מנת להבהיר להם את מיקומם הסופי עם מכתב מסודר, 

וצהרון, באם יש, או באם אין. מה שקראתי עכשיו היה מכתב של ההורים. היה חשוב לי 

להביא אותו לידיעתך. אין לי ספק שיש פה הורים שתשב איתם, אתה תטפל בהם ואתה 

תתייחס אליהם, אני יודע את זה, אני מכיר אותך. אבל היה חשוב לי גם לשרת את 

התושבים שבשמם אני כאן, ולקרוא מכתב בשמם. זה הכל.   

צבי גוב-ארי:      תודה רבה. הישיבה סגורה.   

משה חזות:      לא קיבלנו שום דיווח לגבי פתיחת שנית הלימודים.   

___________________  

צבי גוב ארי  

ראש העיר  

___________________  

דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה  
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