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על סדר היום:  

הצהרת אמונים של חברי מועצת העיר.     .1

תיק  השיכון,  מחזיק  העיר,  ראש  מקום  וממלא  לסגן  ויצמן  אהוד  ד"ר  מינוי  אישור   .2

התחבורה והקליטה, ומורשה חתימה בעת העדרו של ראש העיר.  

אישור מינוי מר פאלי כהן לסגן ראש העיר, מחזיק תיק הדתות והרווחה.     .3

אישור מינוי מר חיים מסינג לסגן ראש העיר ללא שכר, מחזיק תיק שיפור פני העיר.     .4

אישור רוטציה בין ד"ר אהוד ויצמן למר חיים מסינג  בתוך מחצית הקדנציה בתפקיד    .5

סגן וממלא מקום ראש העיר.  

אישור רוטציה בי מר חיים מסינג למר אלי מזוז בתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר   .6

בתום מחצית הקדנציה.  

אישור מינוי ועדות המועצה כאמור בנספח המצ"ב.    .7

קביעת מועד כינוס מועצת העיר.     .8
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טוב, אני שמח  לפתוח את הישיבה הראשונה של חמש השנים  צבי גוב-ארי :    
של   היעד  כאשר  מפגשים,  עשרות  שנים  חמש  במשך  פה  להיפגש  הולכים  אנחנו  הבאות. 

איתו.  כל אחד עם מה שמביא  ואת תושביה,  העיר  הוא לשרת את  בכך,  אני מאמין  כולנו, 

כולנו   בעיני  שיהיו  יעדים  לממש  מנת  על  יחדיו,  ולעבוד  פעולה  שיתופי  לעשות  היא  הכוונה 

זהים וראויים. אני רוצה לברך את חברי המועצה החדשים, שהצטרפו אלינו זה עתה. יותר  

הזאת   החגיגית  בישיבה  שעזבו.  המועצה  מחברי  ניפרד  שבה  ישיבה  נקיים  אנחנו  מאוחר 

חשבתי לנכון יהיה פשוט לעשות ישיבה של תחילת קדנציה, כאשר הישיבה הבאה תהיה,  

בין היתר, פרידה מהחברי ם האחרים.  

ובכן אני רוצה לברך את מאיר שיטרית על הצטרפותו למועצת העיר. הקרב היה יפה, מעניין 

ושיהיה לך בהצלחה בכל אשר תעשה. את חיים מסינג, את דורית בן מאיר, את תם ליפשיץ,  

את דורון מלכה ואת יהודה דנינו. יותר מאוחר כל אחד מכם, כאשר יהיו לו זמן, יציג גם א ת 

עצמו .  

אנחנו יוצאים לדרך היום, כאשר בין היתר נצטרך לקבוע את ימי הפגישה של מועצת העיר.  

ואני מבין ממך, מאיר, שבימי רביעי אתה לא תהיה available. בבקשה?   

גם שלישי. יום שלישי השנה.    מאיר שיטרית:   
שלישי ורביעי,  אוקיי. בסדר. אני אקח את זה בחשבון, על  מנת   צבי גוב-ארי:    

לאפשר השתתפות, אחרת זה לא יהיה נכו ן. 

הצהרת אמונים של חברי מועצת העיר.     . 1

דבר  וזהו  אמונים.  בהצהרת  שמתחיל  יום  סדר  בפנינו  מונח  צבי גוב-ארי :    
שאנחנו עושים אותו בקול רם,  ועוברים הלאה לסדר היום. אתחיל בהצהרת האמונים שלי,  

ישראל    למדינת  אמונים  מתחייב  לשמור  ארי  צבי   גוב  אני  לכולם:  זהה  היא  כך,  שאומרת 

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. ויצמן.  

אני אהוד ויצמן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   ד"ר אהוד ויצמן:   
באמונה את שליחותי במועצה.  

אני חיים מסינג מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   חיים מסינג:    
באמו נה את שליחותי במ ועצה.  
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ישראל   למדינת  אמונים  לשמור  בן מאיר מתחייבת  דורית  אני  דורית בן מאיר:   
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

אני תם ליפשיץ מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   תם ליפשיץ:    
באמונה את שליחותי במועצה.  

אני אליהו מזוז מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  אלי מזוז:    
באמונה את שליחותי במועצה.  

אני דורון מלכה מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  דורון מלכה:    
באמונה את שליחותי במועצה.  

אני לינה שרון מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   לינה שרון:    
באמונה את שליחותי במועצה.  

ולמלא   ישראל  גבאי מתחייב לשמור אמונים למדינת  רועי  אני  רועי גב אי :    
באמונה את שליחותי במועצה.  

אני משה חזות מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   משה חזות:    
באמונה את שליחותי במועצה.  

ישראל   למדינת  אמונים  לשמור  שיטרית  מתחייב  מאיר  אני  מאיר שיטרית:   
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

ישראל    למדינת  אמונים  לשמור  מתחייב  סימנה  שחר  אני  שחר סימנה:    
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

אני יהודה דנינו מתחייב בעזרת השם לשמור אמונים למדינת   יהודה דנינו:    
ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.   

למדינת   אמונים  לשמור  בעזרת השם  מתחייב  כהן  רפאל  אני  פאלי כהן:    
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ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.   

בכנסת פסלו את ה'בעזרת השם'.    מאיר שיטרית:   

בבקשה?    צבי גוב-ארי :    

ההתחייבות בשבועה כחברי כנסת, ניסו להגיד 'בעזרת השם'   מאיר שיטרית:   
ופסלו את זה.   

אני אחתים את כולם אחרי  זה, בשביל לוודא  שהם כן. חברים,  צבי גוב-ארי :    
לפני שאני עובר לסדר היום, בואו נמלא את הכוסות. נרים כוסית לחיים, ולאחר מכן ניכנס  

לישיבת העבודה. לכולם יש כוסות? שיהיה בהצלחה. לטובת העיר ותושביה. לחיים.  

*** הרמת כוסית וברכות ***   

תיק   מ חזיק  העיר,  ראש  מקום  וממלא  לסגן  ויצמן  אהוד  ד"ר  מינוי  אישור   . 2
השיכון, התחבורה והקליטה, ומורשה חתימה בעת העדרו של ראש העיר . 

ובכן כך, הנושא הראשון, סעיף  2  בסדר היום, אישור מינויו של  צבי גוב-ארי :    
והקליטה  התחבורה  השיכון,  תיק  מחזיק  העיר,  ראש  מקום  וממלא  לסגן  ויצמן  אהוד  ד"ר 

ומורשה חתימה בעת העדרו של ראש העיר.   

מה   ההנהלה.  ועדת  את  הקואליציה,  חברי  את  לנו  תציג  רועי גבאי :    
ההסכמים הקואליציוניים שנסגרו, תציג לנו את זה.  

אין הסכם קואליציוני כתוב. שום דבר. יש הסכמה בין האנשים   צבי גוב-ארי :    
אותם   אותם.  נאשר  אאשר  ואני  אלה,  הם  בקואליציה  היום  הנמנים  והאנשים  יחדיו.  ללכת 

כאן .  

הם ועדת ההנהלה שלנו?   רועי גב אי:    
הם ועדת ההנהלה. אהוד ויצמן ,   צבי גוב-ארי :    

חייב  אני  עוזב,  ואני  אני  יכול  ברשותך  3  דקות  העיר,  ראש  מאיר שיטרית:   
ללכת.    

בבקשה?    צבי גוב-ארי :    
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חייב  לעזוב.   אני  כי  דקות,  שלוש  דיבור  רשות  ביקשתי  מאיר שיטרית:   
ברשותך. אני מצטער שאני מפריע למהלך. ביקשתי רשות דיבור בשביל לאחל לך הצלחה  

בתפקיד. לברך אותך על הניצחון שלך,  

תודה,    צבי גוב-ארי :    
והנכנסים   החדשים   המועצה  חברי  לכל  בהצלחה  להגיד  מאיר שיטרית:   
והותיקים. אני חושב שיש הזדמנות, אני אומר לך, מבחינתנו לפחות, מבחינתי לפחות, אני  

חושב שאנחנו נתמוך בכל המי נוים  שאתה מציע. אין פה עניין, יש לך רוב מוחלט בקואליצי ה.  

הדברים שאתה מציע, אין סיבה שאנחנו נתנגד להם. אנחנו נתמוך פה כולנו, כך שלא תהיה  

הזדמנות,   זו  אולי  כהונתך,  שנות  במרום  נמצא,  אתה  שבו  שהמצב  חושב  אני  בעיה.  שום 

יכולים לעשות   וגם לכולנו, לעשות כל מה שאנחנו  לך  זה גם  לדעתי, לכו לנו, אני אומר את 

לך  מציע  רק  אני  ביחד.  לעבוד  שאפשר  חושב  אני  התושבים.  ולטובת  יבנה  לטובת  ביחד, 

לשקול את האפשרות לעשות כן קואליציה מקיר לקיר. גם דבר לא יחייב שינוי בתפקידים. 

שקורה   מה  כל  את  למצות  לנסות  פעולה,  לשתף  לקי ר,  מקיר  קואליציה  ליצור  כן,  לעשות 

לתרום לעיר ולתושבים.  

זה דו צדדי הסיפור הזה, מאיר.   צבי גוב-ארי :    
להעיר,   רוצה  שאני  האחרון  והדבר  טוב.  הכי  הדבר  יהיה  זה  מאיר שיטרית:   
פשוט אני לא אהיה בהמשך הדיון שלכם, ולא את החלוקה של הוועדות. בדקתי כמה פעמי ם 

התכנסו הוועדות של המועצה בקדנציה האחרונה.  

של?    צבי גוב-ארי :    
בקדנציה  התכנסו  פעמים  המועצה.כמה  ועדות  המועצה,  מאיר שיטרית:   
האחרונה. יש רישום שהמועצה עושה. מסתבר לי שיש ועדות, למשל, אתן דוגמאות, ועדת  

עלייה וקליטה, שלוש פעמים בחמש שנים. קידום מעמד הילד אפס.  בטיחות בדרכים, אפס.  

בסמים  –   סביבה שתיים. מאבק  איכות  חינוך  –  ארבע.  טרור פעם אחת.  קורבנות  הנצחת 

שניים. מיגור אלימות  –  שניים. במשך קדנציה שלמה, של חמש שנים. לכן אני חושב שכדא י 

לשקול, למרות שאלה ועדות חובה, כדאי לשקול אולי שחלק מהוועדות האלה לבטל, ולהקים 

ועדות אחרות.   

את   משנים  וכך,  כך  מתכנסת  שלא  שוועדה  כללים  לקבוע  או  צבי גוב-ארי :    
ההרכב.  

שיכולות  אחרות,  רשות  ועדות  לעשות  ולחילופין  בדיוק.  נכון.  מאיר שיטרית:   
לקדם דברים בעיר. אני מאחל באמת לכולם הצלחה וסיפוק בעבודה.  ונקווה שבאמת נצליח 



 עיריית יבנה
 8.111.21מתאריך  51/1תמליל מועצה מן המניין מספר 

 
 

 8 

 
 עיריית יבנה 

לקדם את יבנה עוד יותר קדי מה. בהצלחה לכולם. אני מתנצל מראש. אני לא יכול  להיות. 

נוסע   ואני  חזרתי  בבוקר,  היום  ברופין  כבר  הייתי  אז  ברופין.  וחצי  בשבע  מרצה  פשוט  אני 

שוב, אני מתנצל.   

תודה.    צבי גוב-ארי :    

*** מר מאיר שיטרית יוצא מהישיבה ***   

חיים   ויצמן,  אהוד  הה נהלה:  ועדת  ההנהלה,  חברי  אלה  ובכן  צבי גוב-ארי :    
מסינג, דורית בן מאיר, תם ליפשיץ, אלי מזוז, מלכה, פאלי כהן, דנינו ושחר. אני מעלה את  

זה לאישור. מי בעד? בעצם מאשר את ועדת ההנהלה. תודה.   

 : 1/1/15החלטה מס'  
מועצת העיר מאשרת פה אחד מינוי ועדת ההנהלה שחבריה הם:  

ויצמן, מר חיים מסינג, גב' דורית בן   ראש העיר מר צבי גוב ארי,  ד " ר אהוד 
מאיר, עו"ד תם ליפשיץ, מר אלי מזוז, עו"ד דורון מלכה, מר פאלי כהן, מר  

יהודה דנינו .   

ויצמן  אהוד  של  מינויו  את  לאשר  מבקש  לויצמן.  חוזר  עכשיו  צבי גוב-ארי :    
לסגן ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק השיכון, התחבורה והקליטה ו מו רשה חתימה בעת  

העדרו של ראש העיר. מי בעד?   

למה בעת העדרו?    משה חזות:    
מפני שאני אסביר.    צבי גוב-ארי :    

אני חושב שאת המילה הזו צריך להוריד.    משה חזות:    
לא. כאשר אנחנו נמצאים שנינו במקום והיות שיש פה סמכות   צבי גוב-ארי :    
להיות,   חייב  זה  יום.  להיווצר מצב ששני אנשים חותמים  על המחאות באותו  יכול  חתימה, 

יש מי שחותם על  לנושא הכספי, נשלט חד משמעית שבתקופה מסוימת  בכל מה שקשור 

ההמחאות הכספיות. זה בעיקר הנושא הזה, ולא דבר אחר. מורשה חתימה זה אומר שעל  

אדם  אחד   י ש  אכן  כאשר  שייעשה,  חשוב  מאוד  הכספיות  ההוצאות  של  העניין  מסמך.  כל 

שחותם, מלבד כאשר הוא איננו.  

אני חושב שהמילה 'בהעדרו' צריכה לרדת מהשורה. כי בעצם  משה חזות:    
אתה מעניק סמכות של חתימה לסגן וממלא מקום ראש העיר. אין צורך בהעדרו, לטעמי.   
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ובכן, זה מה שאני רוצה וזה שאני מעלה, תודה. מי בעד?   צבי גוב-ארי :    

 : 2/1/15ס'  החלטה מ 
וסגן   למ"מ  ויצמן  אהוד  ד"ר  של  מינויו  את  אחד  פה  מאשרת  העיר  מועצת 
(בחירת   המקומיות  הרשויות  סעיף  14  לחוק  לפי  מלא,  בשכר  העיר  ראש 
תיק   על  לממונה  התשל"ה  –  1975,  וכהונתם)  וסגניו  הרשות  ראש 
העיר,   ראש  של  העדרו  בעת  חתימה  ומורשה  והקליטה,  השיכון,התחבורה 
זאת למחצ ית הקדנ ציה הרא שונה עד תאריך  20/5/21, עפ"י הסכם רוטציה.  

בהצלחה, אהוד.   רועי גב אי:    

אישור מינוי מר פאלי כהן לסגן ראש העיר, מחזיק תיק הדתות והרווחה.     . 3

כהן לסגן ראש העיר, מחזיק תיק הדתות   מינויו של מר פאלי  אישור  צבי גוב-ארי :   
והרווחה.   

זה תיק תיק, פאלי.    רועי גב אי:    
מי בעד?   צבי גוב-ארי :    

 : 3/1/15החלטה מס'  
לסגן   כהן  (פאלי)  רפאל  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  מאשרת  העיר  מועצת 
(בחירת   המקומיות  הרשויות  סעיף  15  לחוק  לפי  מלא,  בשכר  העיר  ראש 
הדתות   תיק  על  ולממונה  התשל"ה  –  1975,  וכהונתם)  וסגניו  הרשות  ראש 

והרווחה.  

פאלי בהצלחה, יישר כוח על כל העשייה.    רו עי גבאי :    
תודה.    פאלי כהן:    

אישור מינוי מר חיים מסינג לסגן ראש העיר ללא שכר, מחזיק תיק שיפור    . 4
פני העיר .  
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אישור מינויו של מר חיים מסינג לסגן  ראש העיר ללא שכר,   צבי גוב-ארי :    
מחזיק תיק שיפור פני העיר. שפ"ע. מי בעד?   

 : 4/1/14מס'  החלטה  
ראש   לסגן  מסינג  חיים  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  מאשרת  העיר  מועצת 
(בחירת   המקומיות  הרשויות  סעיף  15  לחוק  לפי  שכר,  ללא  בתואר  העיר 
שיפור   תיק  על  ולממונה  התשל"ה  –  1975,  וכהונתם)  וסגניו  הרשות  ראש 

פני העיר, וזאת למחצית הקדנציה הראשונה עד תאריך  20/5/21.  

אישו ר  רוטציה בין ד"ר אהוד ויצמן למר חיים מסינג בתום   מחצית הקדנציה    . 5
בתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר.   

בתו ם    מסינג  חיים  למר  ויצמן  אהוד  ד"ר  בין  רוטציה  אישור  צבי גוב-ארי :    
מחצית הקדנציה בתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר. מי בעד?   

 : 5/1/15החלטה מס'  
וסגן  למ"מ  מסינג  חיים  מר  של  את  מינויו  אחד  מאשרת   פה  מועצת   העיר 
הקדנצי ה,   21/5/21  ועד   של  השניה  מהמחצית  החל  מלא,  בשכר  העיר  ראש 
ראש   (בחירת  המקומיות  הרשויות  סעיף  14  לחוק  לפי  זאת  הקדנציה,  תום 

הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה  –  1975, עפ"י הסכם רוטציה.  

אישור רוטציה ב ין  מר חיים מסינג למר אלי מזוז בתפקיד סגן ראש העי ר   . 6
ללא שכר בתום מחצית הקדנציה . 

אישור רוטציה בין מר חיים מסינג למר אלי מזוז בתפקיד סגן   צבי גוב-ארי :    
ראש העיר ללא שכר בתום מחצית הקדנציה. מי בעד?   

אתה שלם עם כל הרוטציות, צביקה למיניהן?    רועי גב אי:    
אני שלם  לחשוף אנשים לכל הנושאים שאפשר, כולל שותפות   צבי גוב-ארי :    
של האנשים הללו כמעט בכל דיון שאני אקיים. אני מתכוון לקדנציה הבאה להעמיד אנשים  

שיהיו שותפים להחלטות כמעט בכל תחום. ולא רק בדיונים. כי אם גם בדיוני משנה ודיונים 

מוקדמים.  
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נהדר.    רועי גב אי:    

 : 6/1/15חלטה מס'  ה 
העיר   ראש  לסגן  מזוז  אלי  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  מאשרת  הע יר  מועצ ת 
ראש   (בחירת  המקומיות  הרשויות  סעיף  15  לחוק  לפי  שכר,  ללא  בתואר 
וכהונתם) התשל"ה  –  1975, מהמחצית השניה של הקדנציה   וסגניו  הרשות 
שתחל בתאריך  21/5/21.   מר חיים מסינג יחדל לכהן כסגן בתוא ר ללא שכר  
עפ"י   זאת  הקדנציה   -  בתאריך  20/5/21,  של  המחצית   הראשונה  בתום 

הסכם רוטציה.  

אישור מינוי ועדות המועצה כאמור בנספח המצ"ב .   . 7

אישור  מינוי   ועדות המועצה. יש לכם את ועדות המועצה. אני   צבי גוב-ארי :    
יכול להעלות אחת אחת. אני מציע שאנחנו נעלה את כולן.  

לא, צריך להעלות אותן  אחת אחת. כי יש שיח לדבר על כל   רועי גבאי :    
ועדה וועדה. ונתחיל מהמפתח העיקרי שמוגדר. כי יש פה שוני בין המפתחות המוצעים, כי 

למפתח. ושאר המפלגות   יבנה שלנו עם ארבעה תקנים מעל  כרגע מפלגת  כוללת  בראייה 

לא. ובגלל זה אני אומר שנדבר על ועדה ועדה.   

אני אשמח מאו ד להוריד מ'יבנה שלנו' ארבע ועדות ולתת אותן    צבי גוב-ארי :    
ליתר המפלגות.   

בשמחה.   רועי גב אי:    
יותר   מהאנשים  חלק  על  העמסתי  אני  זה.  עם  בעיה  לי  אין  צבי גוב-ארי :    

ועדות מאשר מסוגלים לחיות. היתה בעיה לא של פרנציפ, בעיה של פיתרון.  

לא, לא, המפתח הוא פשוט לא נכון.   משה חזות:    
המפתח הוא לא, ושווה לדבר על זה.    רועי גב אי:    

המפתח הוא 1:4.    צבי גוב-ארי :    
ובנייה, אז המפתח   ועדת תכנון  לוקחים את  אוקיי. אם אנחנו  משה חזות:    

הוא 6. אתם יש לכם 30, המפתח הוא  6.   

הוא פחות. ועדת שמות ומלגות הם ועדות -    רועי גב אי:    
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חברי ם, דקה.    צבי גוב-ארי :    
אתה הולך? אני קודם כל רוצה לדבר על ועדת הקליטה, שאני  משה חזות:    

יו"ר, כביכול, אני יו"ר. ועדת הקליטה,  

ועדה ועדה.    רועי גב אי:    
מדברים ועדה ועדה? בוא נתחיל בקליטה, נדבר על הקליטה.   משה חזות:    
החוק קובע לגבי ועדת קלי טה ש-10%  מתושבי העיר הם עולים חדשים. ואין לנו היום  10%  

כבר   זה  כבר  18  שנה.  15  שנים,  הם  האתיופית.  הקהילה  בני  את  לנו  יש  חדשים.  עולים 

לדעתי,   הזו  הוועדה  לכן  לנו  10%,  אין  לנו  10%.  10%  מ-46,000  זה  4,600.  אין  עבר. 

הוועדה הזו צריכה לרדת.  

טוב, הלאה. היא לא תרד.    צבי גוב-ארי :    
אין לנו 10%. מינואר 1990.    משה חזות:    

כפי   נקלטה  לא  שעדיין  עולים  של  אוכלוסיה  ישנה  סליחה,  צבי גוב-ארי :    
הדור   עברית.  קוראים  לא  האתיופית  העדה  של  הבוגרים  מרבית  לדוגמה,  רוצים.  שהיינו 

הראשון. צריך לעשות השתלמויות וכו'. לסגור את הפערים. זה לא נעשה. צריך לעשות את  

זה. הוועדה צריכה  לעבוד. יש פה עניין של תנאי תעסוקה, עניין של שיכון. ודברים אחרים  

שמאוד מאוד מיועדים, מאוד מאוד קשורים לעניין של העלייה. אני לא יכול לוותר על ועדת  

קליטה, זה לא נכון.   

משקיע  סגן,   שאתה  צביקה,  לבך,  לתשומת  נהדר.  קח  זה  רועי גב אי:    
שאמרת שאתה רוצה לחלק סמכויות ו ללא ספק לתת לו. בוועדה שהיא היום לא  ועדת חו בה. 

ועדה שהתכנסה שלוש פעמים במהלך חמש השנים האחרונות.   

עניין   את  מעלה  הזה.  בעניין  הדיון  את  יותר  מושך  לא  אני  צבי גוב-ארי :    
הוועדות להצבעה.   

יאללה, ועדה ועדה.    רועי גב אי:    
בואו נעלה ועדה ועדה.    משה  חזות:    

עם מה אתה מתחיל?   רועי גבאי :    
ועדת מכרזים, מי בעד?    צבי גוב-ארי :    
לא, רגע. ועדת מכרזים,    רועי גב אי:    

סליחה רגע. אני מעלה את העניין הזה להצבעה.    צבי גוב-ארי :    
דיון   איזשהו  שיש  לפני  להצבעה  להעלות  יכול  לא  אתה  לא,  רועי גב אי:    

בנושא. יש חוק.  
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אין דיון  על ועדו ת.   צבי גוב-ארי :    
יש חוק. צביקה, יש חוק. אתה לא עומד בחוק כרגע.    רועי גב אי:    

עם כל הכבוד, תתלונן.    צבי גוב-ארי :    
אז בוא נסביר.    רועי גב אי:    

אתה מתחיל ברגל שמאל.   צבי גוב-ארי :    
לא, בוא נסביר. החוק, פקודת העיריות. אני לא בא להתנגח,   רועי גב אי:    

צביקה. אני בא לעבוד על פי החוק, מסודר. כמו שאתה מכיר אותי, תמיד.   

הלאה.    צבי גוב-ארי :    
על פי חוק, פקודת העיריות, יועצת משפטית, ברשותך. סעיף   רועי גב אי:    
150(א), הרכב סיעתי של ועדות החובה. ההרכב הסיעתי צריך להיות תואם לחלוטין להרכב  

בועדת  לעכשיו  נכון  רגע,  סליחה  לעכשיו  50%  מחזיקה,  נכון  העיר.  מועצת  של  הסיעתי 

מכרזים 43% מתו ך שבעה אנשים, שלושה נציגים של 'יבנה שלנו'. והסיעה שלי, שזכאית,   

בלבד.  העיר  מועצת  חברי  הכתובים,  פי  על  מכרזים,  ועדת  צבי גוב-ארי :    
לפחות   אחד  נציג  סיעתי.  מפתח  לפי  מועצה,  פי  החלטת  על  נקבע  ומספרם  הרכבם 

מהאופוזי ציה.  

מאה אחוז. הרכב סיעתי. הרכב סיעתי שלי 13%,    רועי גב אי:    
נציג אחד לפחות מהאופוזיציה, וזה מה שאני עושה.   צבי גוב-ארי :    

לפחות, נהדר. ההרכב הסיעתי קבע  -    רועי גב אי:    
אני הולך על ה'לפחות'.    צבי גוב-ארי :    

נציג   לי  מגיע  על  13%.  אני  עומד,  ההרכב הסיעתי  ברשותך,  רועי גב אי:    
אחד, ככל שניתן.   

אילו לא היתה הערה של נציג אחד לפחות באופוזיציה,   צבי גוב-ארי :    
לי  מגיע  ולכן  למפתח.  מעבר  הוא  שלהם  סיעתי  הרכב  ניתן  רועי גב אי:    

ייצוג בוועדה הזאת. נקודה. בלי עניין של אופוזיציה. בלי שום קשר לדברים.  

טוב, אתם רשאים להצביע נגד.    צבי גוב-ארי :    
שנייה. יש יועצת משפטית. יש חוק.    רועי גב אי:    

אתם רשאים,    צבי גוב-ארי :    
אנחנו לא ניתן פה לוועדה ולעיר שלמה ליפול בלשון החוק .  רועי גב אי:    

אוקיי. תודה רבה.    צבי גוב-ארי :    
טובה. רק בבקשה, שנייה, צביקה.    רועי גבאי :    

כך:   שנאמר  פה.  ומה  שקיים  מה  את  לך  טובה,  אני  מקריא  צבי גוב-ארי :    
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לפחות נציג אחד מהאופוזיציה.  

בין  יחס  איזשהו  להיות  צריך  אבל  אחד.  נציג  לפחות  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אכן. 
מציעה  אני  עכשיו.  החישובים  את  לעשו ת  קשה  מאוד  כי  הקואליציה.  לבין  האופוזיציה 

שתאשרו את זה. למי שיש השגות  -   

לא, לא, לא. הכל כתוב. לא, שנייה.    רוע י גבאי :    
לפחות   להקשיב  מוכן  אתה  לי.  תקשיב  תקשיב.  בוא  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   שנייה, 

להצעה?   

אני מבין לאן אנחנו נגררים.   צבי גוב-ארי :    
עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אם יש השגות, יעלו אותם על הכתב. נבדוק. עשינו את זה גם  

בפעם הקודמת. אם יש תיקונים, נעשה אותם.   

זה, לאחר מכן זה  זה לשנות   טובה, זה לא קשה לעשות את  רועי גב אי:    
שבעה נציגים. מאוד פשוט. שבעה נציגים.  

יותר   השגות  יש  ואם  להצבעה.  זה  את  מעלה  אני  טובה,  צבי גוב-ארי :    
מאוחר,  

תם, אתה עורך דין. דורון, אתה עורך דין. אתם עושים משהו  רועי גב אי:    
כנגד לשון החוק. אני מבקש מכם, חברים, להקשיב לדבר הזה.   

תודה רבה.    צבי גוב-ארי :    
הוועדות לא מאוזנות. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. לפני חמש   משה חזות:    

דקות הצבענו על ועדת הנהלה.   

זה לא דיון.   רועי גב אי:    
מספר   בתוך  להיות  לא  צריך  הוא  הנהלה  בוועדת  שנמצא  מי  משה חזות:    

ועדות כאן. זה חוק.   

עשית את זה בתכנון  ובנייה, במכרזים, בכספים. מגיע לי, על   רועי גב אי:    
פי מפתח סיעתי, נציג בכל אחד מהם. אתה לא יכול למנוע את זה. נקודה. טובה, אני מבקש 

ממך להתערב בנושא. זה מאוד פשוט. לא צריך חישובים לאחר מכן. וזהו.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   זה לא כזה פשוט.   
זה מאוד פשוט. שבעה נציגים. שבעה נציגים.   רועי גב אי:    

השגות,   יש  אם  להצבעה.  הזה  העניין  את  מעלה  אני  טובה.  צבי גוב-ארי :    
אנשים יעבירו את ההשגות בכתב עד מחר אחר הצהריים. הדבר ייבדק ויטופל.   

יש בקשה,    רועי גב אי:    
אבל אנחנו משיגים.   משה ח זות:    
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טובה, בבקשה.   רועי גב אי:    
אני השגתי לגבי ועדת קליטה. על פי חוק, אין צורך -   משה חזות:    

חבר'ה, לא צריך. יודעים את זה. זו לא פעם ראשונה שאנחנו   רועי גב אי:    
עושים את הדברים. יש בקשה מכתב. אם תרצו מחר, רוצים להתנגח, עתירה מנהלית. נל ך  

לכל מקום שצריך.  

תעשה מה שאתה רוצה.    צבי גוב-ארי :    
צביקה, אני לא רוצה להיות שם.    רועי גב אי:    
תעשה מה שאתה רוצה. נקודה.    צבי גוב-ארי :    

יש פה מועצת עיר. שנייה.   רועי גב אי:    
תלך בבקשה לכל עתירה מנהלית. תודה רבה.    צבי גוב-ארי :    

פשוטה.  מאוד  פה  סיטואציה  יש  תקשיב  בבקשה.  צביקה,  רועי גב אי:    
מאוד פשוטה. יש הרכב סיעתי. החוק מאוד ברור בנושא. לא מדברים פה על מפתח כללי.  

ועדה, שבעה נציגים, תחלק את האחוז של כל ועדה וועדה. כרגע  יש לך שלושה נציגים ול י 

את   זה   לקחת  רוצה  אתה  נקודה.  הסיפור.  נגמר  ובזה  אחד,  לי  לתת  צריך  אתה  אפס. 

לשותפים הקואליציוניים? בבקשה. לי מגיע נציג בוועדה. טובה, בבקשה.   

תודה. תעלה את זה -    צבי גוב-ארי :    
וכל מי שכרגע מצביע, אני אומר את זה, ולא חלילה  כאיום, י ש  רועי גב אי:    

פה עורכי דין. הם בטוח יודעים את התשובה.  

תעלה את הערעור שלך,    צבי גוב-ארי :    
כרגע מצביע כנגד החוק.  חברים, אתם מצביעים כנגד החוק.   רועי גבאי :    
זו פתיחה של מועצת עיר. אנחנו, שים לב, צביקה. בחירות שעברו, בקדנציה הקודמת, ב-

הנוכחית  האופוזיציה  היום.  לסדר  הצעות  ושלוש  שאילתות  שתי  היו  היום  בסדר   ,2013

הביאה אפס, אפס פניות. בשיח לפני שבוע, וגילוי נאות, חזות ואני, אמרנו בשיתוף פעולה 

זה   את  לעבור  רוצים  אחר.  כוסית שיח  להרמת  ראשונה  לפגישה  מכניסים  לא  אנחנו  מלא, 

בצורה הכי נעימה. לא הצעות לסדר, לא שאילתות. מאוד פשוט לראות את זה.   

וזה מה שאתה עושה עכשיו. זה בדיוק מה שאתה עושה.    צבי גוב-ארי :    
אתה  קבעת הרכב ועדות, אתה קבעת הרכב ועדות,    רועי גב אי:    

שהגעת   לפני  עוד  הזאת  המנגינה  של  התווים  את  מכיר  אני  צבי גוב-ארי :    
הנה.   

אתה הצעת הרכב ועדות בניגוד לחוק. זה ברור?    רועי גב אי:    
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למה לא הערת עד היום? למה לפני ישיבת המועצה לא מצאת   צבי גוב-ארי :    
לנכון לומר 'שימו לב ',  

אני צריך להעיר על דבר כזה של הרכב ועדות?   רועי גב אי:    
אתה מעיר עכשיו, אז למה אתה מעיר?   צבי גוב-ארי :    

הנה, אני  יושב פה להצביע, כמובן.   רועי גב אי:    
או, תודה רבה.    צבי גוב-ארי :    

תביא את זה לפגישה הבאה, בשמחה.    רו עי גבאי :    
אני   תתלוננו.  ערעור,  לכם  יש  אם  ככה.  מעלה  אני  חברים.  צבי גוב-ארי :    

מעלה את אישור הוועדות, ובמידה ולמישהו יש ערעור -   

יש ערעור, המכתב מונח  -   רועי גב אי:    
ותהיינה  איזשהן  במידה  כאן!  עד  לי.  תפריע  אל  רגע,  סליחה  צבי גוב-ארי :    

הערות למישהו, בבקשה יעלה את זה בכתב עד מחר בצהריים. אתה רשאי לתבוע נגד.   

יש לי שאלה. איך המכתב כבר מוכן?   חיים מסינג:    
הכנתי את הדברים כי ידעתי מה יקרה.    רועי גב אי:    

אם הקריטריון לא מספיק, כמו שהצגת, ... מכובד,   חיים מסינג:    
מאוד,   רועי גב אי:    

אז אתה יודע, יש ביקורת בונה וביקורת הורסת. סליחה, תן לי   חיים מסינג:    
שנייה. בוא, אחד מדבר, השני שותק.   

בבקשה, חיים.   רועי גב אי:    
ו הגעתם   אתה לא מנהל את הדיון פה. אתה ישבת עם משה  חיים מסינג:    

למסקנה שיש פה איזו שהי תקלה.   

נכון.   רועי גב אי:    
זה מאוד מכובד.    חיים מסינג:    

נכון.   רועי גב אי:    
זה בצורה מכובדת,   אני חושב שאם באמת רצית לעשות את  חיים מסינג:    
עם  באת  אבל  טועה'.  אתה  'אדוני,  העיר.  ראש  של  לבו  לתשומת  זה  את  ומעיר  בא  היית 

מכתב, שנייה,   

השבוע   במהלך  טלפונים  שלושה  קיבל  העיר  ראש  חיים,  רועי גב אי:    
האחרון ממני. השארתי לו שלוש הודעות בלשכה,   

בנושא הזה?    חיים מסינג:    
כן! רועי גב אי:    
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לא היה קשור להרכב ועדות, עם כל הכבוד.    צבי גוב-ארי :    
זה לא משנה למה. אני בחרתי את הדברים. פניתי. אתה לא   רועי גב אי:    

יכול להגיד שלא פניתי, בסדר?   

הזה,   השיח  אחרי  אותו.  להגיש  התכו ונתי  ולא  מוכן  המכתב  רועי גב אי:    
בבקשה, הנה, הוא מוכן לפתחכם. כדי שלא יחכה למחר, עם אולטימטום עד אחת בצהריים.  

אוקיי.   צבי גוב-ארי :    
חברים, אתם מצביעים על משהו לא חוקי, בהצלחה.   רועי גב אי:    

אני מעלה את הוועדות לאישור, כאשר ההתנייה היא שבמידה  צבי גוב-ארי :    
ויימצא דופי, מבחינה משפטית, אנחנו נתקן את העניין הזה בהתאם לממצאים של הלשכה  

המשפטית.   

ההערה נכונה למכרזים, לכספים וועדת תכנון ובנייה.   רועי גב אי:    
אני מעלה   את הכל. ומבחינתי אם מישהו ימצא דופי במשהו,  צבי גוב-ארי :    
כל   את  ככה,  אם  להעלות,  מבקש  בזה.  ואני  נטפל  ואנחנו  בכתב  במכתב  זה  את  יעלה 

הוועדות במקשה אחת.   

ייתכן. צריך להצביע ועדה ועדה. יש חוק, צביקה.  לא, זה לא  רועי גב אי:    
אנחנו לא ממציאים את הגלגל.   

אליך, טובה. מצביעים ועדה ועדה או מצביעים מקשה אחת?    משה חזות:    
עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אין שום בעיה לאשר את  המסמך הזה, שוב....   

לא, אז יש עוד דיונים ועוד דופי, דברים אחרים שצריך להציג  רועי גב אי:    
אותם.  

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אם יש לך השגות,   
בבקשה, אז נציג דבר דבר.   רועי גב אי:    

אני לא מבין את המשחק הזה. סליחה רגע, אל תקפוץ כשאני   צבי גוב-ארי :    
מדבר. עד כאן.  עם כל הכבוד לך. אם אתה מתכוון להוציא אותי מהכלים אז לא. מי שיצא  

מהכלים בסופו של דבר זה אתה. גם מהנוף.   

בבקשה.    רועי גב אי:    
הוועדות   את  מעלה  כך.  אני  לומר  מבקש  אני  טוב.  תקשיב  צבי גוב-ארי :    
לאישור. אם יש למישהו השגה, א' שיצביע נגד. ב' שיגיש את ההשגה שלו מחר. אוקיי? זה  

הכל.   

אגיד  ולכן ההשגה,  צריכה להיכתב לפרוטוקול,  שנייה. השגה  רועי גב אי:    
אותה. אחרי זה אני אכתוב את הדברים.   
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החלטנו שההשגה תהיה בכתב. תגישו בכתב.    צבי גוב-ארי :    
אין החלטה כזאת. יש מועצת עיר.    רועי גב אי:    

ההשגה תצורף לפרוטוקול.   צבי גוב-ארי :    
ולקבל  הנושאים  את  להעלות  מנת  על  פה  נמצאים  אנחנו  משה חזות:    

החלטות. אני לא מבין.  

בוא נמשיך. בבקשה, ברשותכם, אתה רוצה לפני זה, אז אני   רועי גב אי:    
אגע בכל ההשגות.   

חגיגית   מועצה  לישיבת  לפה  באת  שלא  הרושם  לי  יש  רועי,  דורית בן מאיר:   
החלטת   כבר  מראש  אמר,  שהוא  כמו  כבר,  אתה  שמבעוד  מועד  הרושם  לי  יש  ראשונה. 

לקראת מה אתה הולך. ואני באמת, לא, אני מכירה את הוועדות. ואני מצפה ממך, באמת,  

וזה יהיה בניגוד   לפחות בישיבה הראשונה, לנשום עמוק, להקשיב,  ואמר ראש העיר, היה 

לחוק, זה יתוקן. אני עורכת דין ואני מצביעה בעד כל הוועדות. עד כאן.   

הרכב   שיח.  זה  כאן',  'עד  לא,  הוועדות,  הרכב  בעיות.  אין  רועי גב אי:    
הוועדות,   

תודה. לא אנהל יותר ויכוח.   צבי גוב-ארי :    
אין פה עניין ניהול.   רועי גב אי:    

סליחה רגע! העלית -    צבי גוב-ארי :    
הרכב הוועדות קובע חמש שנים קדימה. ולכן השיח .. .נקודה.    רועי גב אי:    
הרכב   את  מעלה  אני  מקובל.  לא  דעתך.  את  מקבל  לא  צבי גוב-ארי :    

הוועדות, אני מעלה את כל הוועדות להצבעה. ולמי שיש השגות יעלה בכתב -  

אז אני רוצה להגיד לפרוטוקול מספר השגות.    רועי גב אי:    
אמרת, לא מקבל. מי בעד אישור ועדות המועצה?   צבי גוב-ארי :    

מספר השגות לפרוטוקול. אחד, מיגור אלימות.    רועי גב אי:    
סליחה רגע.    צבי גוב-ארי :    

מיגור אלימות,    רועי גב אי:    
סליחה, רגע! מי בעד, לא יעזור לך.    צבי גוב-ארי :    

לא, פאלי, הוא לא יכול לעשות את זה. אני רוצה להוסיף את   רועי גב אי:    
הדברים.  

לא יעזור לך, לא.  שמע רגע, דקה. אני לא רוצה להמשיך את   צבי גוב-ארי :    
מי   הרבה.  איבדתם  הזה  מרגע  הולכים.  האלה  החבר'ה  לאן  מבין  אני  יותר.  הזה  המשחק 

בעד הוועדות?   
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השגות אני  אגיד -    רועי גב אי:    
תודה. השגות תעלו בכתב.   צבי גוב-ארי :    

אוקיי, אני רוצה -   רועי גב אי:    
השגות תעלה בכתב.    צבי גוב-ארי :    
צביקה, יש פרוטוקול.    רועי גב אי:    

לא מוכן לקבל,    צבי גוב-ארי :    
יש פרוטוקול, שוב.   רועי גב אי:    

מי נגד? מי נגד?    דוד שטרית:    
מי נגד?   צבי גוב-א רי :    

כמובן נגד. אני רוצה לגעת בהשגות, ברשותך.    רועי גב אי:    
רגע אחד.    צבי גוב-ארי :    

אני אגע בהשגות כי הכל יעלה על הכתב.    רועי גב אי:    
אתה תעלה את זה בכתב, ייכנסו לפרוטוקול.   צבי גוב-ארי :    

דיבר  שמאיר  איזשהי,  פה  יש  לפרוטוקול,  צריך  אולי  צביקה,  תם ליפשיץ:    
מקודם הוא בעצם טען שאתם בעד כל הרכבי הוועדות. לכן יש פה איזשהי סתירה בין מה ...  

לבין מה שאתה אומר. (מדברים ביח ד)  

הוא לא היה בתיאום. זה היה רק בין שניהם.    חיים מסינג:    
אנ י  חיים,  שותק,  אני  בבקשה.  חיים,  בבקשה.  חיים,  חיים,  משה חזות:    

שותק. אני שותק (מדברים ביח ד)  

לי יש כמה דברים להציג.   רועי גב אי:    
אני שותק ואתם אומרים 'אתם ואתם ואתם', אני שותק כי אני   משה חזות:    
לא רוצה להגיד דברים ...  תקשיב  טוב, אז בוא אני אגיד לך, אם ככה. לכל דבר יש הצבעה. 

מה שמאיר דיבר, מאיר דיבר באופן כללי .  

אתה סותר את מה שמאיר אמר-    תם ליפשיץ:    
מאיר אמר שהוא בעד כל הוועדות.  ויתרה מזאת, מאיר אמר   דורית בן מאיר:   
ברוב הגינותו שלא רק שהוא מאשר את הוועדות האלה. שהוא מצפה שכולנו ביחד נקדם  

את כל מה שצריך.   

נכון. רק שזה יהיה מאוזן. רק שזה יהיה מאוזן. שהוועדות יהי ו  משה חזות:    
מאוזנות. ואין שום בעיה.  

סליחה, חדל ויכוח. לא מוכן -  צבי גוב-ארי :    
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הלאה.   ו תמשיכו  אגיד  אני  בהשגות.  לגעת  רוצה  אני  צביקה,  רועי גב אי:    
אני אגיד את הדברים לפרוטוקול. לא, אני אגיד את הדברים לפרוטוקול,   

אתה לא תגיד לא, אתה תביע את זה בכתב.    צבי גוב-ארי :    
אני אגיד את הדברים לפרוטוקול ואתה תמשיך הלאה.    רועי גב אי:    

סליחה, תגיש את זה בכתב ויירשם בפרוטוקול. זה הכל.    צבי גוב-ארי :    
שחבר י  חשוב  לפרוטוקול.  הדברים  את  אומר  רק  אני  אז  לא,  רועי גב אי:    
מיגור   אחד,  ייאמרו.  והדברים  דקות  שלוש  בדיוק  זה  הדברים.  את  ישמעו  העיר  מועצת 

אלימות,   

לשון  סליחה,  ההחלטה,  אותך.  לשון  לא  מבין  באמת  רועי,  ד"ר אהוד ויצמן:   
נאמר  נגד.  ומי  בעד  מצביע  לא  מי  היתה  ההחלטה  לשון  דקה,  דקה,  היתה,  ההחלטה 

במפורש. אם יש לכם השגות, תעלו. אם יש בעיה, תתוקן. מה לא בסדר בהחלטה?  

חשוב להגי ד את הדברים לפרוטוקול, נקודה.    רועי גב אי:    
אבל אמרת את זה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, לא אמרתי. בגלל זה, בגלל זה (מדברים ביחד)   רועי גב אי:    
... מועצת העיר, אתם צריכים להבין שפה הבמה. ופה אנחנו  משה חזות:    
לא   שהוועדות  חושבים  אנחנו  מרגישים.  שאנחנו  ומה  חושבים  שאנחנו  מה  להגיד  צריכים 

מאוזנות. פשוט מאוד.   

תערער על זה.    צבי גוב-ארי :    
מה הבעיה?    משה חזות:    

עניינים ...   רועי גב אי:    
אני יודע שיש לכם  רוב. אין שום בעיה. הוועדות צריכות להיות  משה חזות:    

על פי חוק.   

מי אמר שלא יתוקן?    ד"ר אהוד ויצמן:   
אהוד, ממה  אתה חושש? יש לך רוב בכל ... לא, אבל יש כמה   רועי גב אי:    
לי  תנו  אותם.  להגיד  שצריך  משפטיים  דברים  יש  אותם.  להגיד  שצריך  משפטיים  סעיפים 

להגיד שלושה דברים משפטיים שצריך להגיד אותם.   

אוקיי, חברים. הלאה.   צבי גוב-ארי :    
מוגדר   כרגע  אלימות  מיגור  אלימות.  מיגור  ברשותכם,  אחד,  רועי גב אי:    
או  העיר  ראש  או  ורק  אך  להיות  יכול  שיו"ר  מפורש,  באופן  אומר  החוק  מסינג.  חיים  יו"ר 

יו"ר   להיות  יכול  מסינג  לא  חיים  הזה,  בנושא  משפטית,  יועצת  מבקש,  אני  מקומו.  ממלא 

מיגור אלימות. זה או אהוד או ראש העיר. דבר שני, ועדת ביקורת. הגדרת עכשיו בתחילת  



 עיריית יבנה
 8.111.21מתאריך  51/1תמליל מועצה מן המניין מספר 

 
 

 21 

 
 עיריית יבנה 

השיחה ועדת  הנהלה. לחברי ועדת ביקורת אסור שיכהנו חברי הנהלה. אני מבקש גם את  

הנושא הזה,   

חברי הנהלה במובן סגני ראש עיר.    צבי גוב-ארי :    
לא, זה החוק .    רועי גב אי:    

לא, לא, לא, בגלל זה ביקשנו מחברי הנהלה -    משה חזות:    
זה  לשון החוק.    רועי גב אי:    

אני  אעלה חזרה את נושא חברי ההנהלה בדיון הבא, אתקן.    צבי גוב-ארי :    
דבר נוסף. אני מבקש  -    רועי גב אי:    

חברי קואליציה ולא הנהלה. חברי הנהלה היו שניים.   צבי גוב-ארי :    
לא, לא, כבר בוצע. חברים, אתם רוצים לעשות צחוק?   משה ח זות:    

ייצוג   אין  מאבק  בסמים  הסביבה,  איכות  חינוך,  ועדות  רועי גב אי:    
אופוזיציונרי. זה דבר נוסף. דבר נוסף, ברשותכם. אני שמח, וזה קצת פן אחר, אבל רציתי  

ברור  זה לא  לי את הזכות  ותודה,  ונתת  יש  זה חשוב,  כי  לי את האוקיי הזה,  פה שתיתנו 

מאליו, להיות יו"ר הנצחת קורבנות טרור. זה נושא רגיש מאוד ואני לא מדבר בטיפת ציניות. 

הכי   ובענווה  ובצניעות  בכובד  זה  את  אקח  אני  מבקש,  אני  כן  ועל  שכולות,  משפחות  זה 

רלוונטית שיש.  2014  התכנסה הוועדה בפעם האחרונה. ב-2014  הוגשו המלצות. לא קרה  

דבר מאז. והתווספו משפחות לנושא. אני מבקש ממועצת העיר,   

לא, לא היתה שום המלצה פרקטית ב-2014. צבי גוב-ארי :    
היתה המלצה. אתה רוצה שאני אקריא לך אותה?  רועי גב אי:    

כן, תקריא. על מנת לעדכן את הציבור.   צבי גוב-ארי :    
בבקשה.    רועי גב אי:    

נו? זה בסדר. נו?   צבי גוב-ארי :    
בבקשה. רק שנייה.    רועי גב אי:    

יש ועדת הנהלה, כי אסור להיות בוועדת ביקורת, חברים.   משה חזות:    
מצוין, אז יש פה יועצת משפטית,         :???

הצבענו, הרמנו ידיים לגבי ועדת הנהלה. אסור להיות בוועדת   משה חזות:    
הנהלה.   

במבנה   ההנצחה  סיכום.  'עדיפות  ב-2014,  24.11,  ככה,  רועי גב אי:    
העיר   ראש  עם  לתיאום  הוועדה  יו"ר  הטרור,  קורבנות  לשם  האוכלוסייה  כלל  את  המשמש 

מקום  המבנה,  לבחירת  נוספת  פגישה  תיקבע  להנצחה.  מקומות  מבנים,  רשימת  יגבש 

להנצחה'. דיברתי היום עם יו"ר הוועדה לשעבר, עדי ינקי לביץ, הוא אמר שהוא ניסה כמה  
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פעמים, גם עם המנכ"ל, גם עם ראש העיר, להיפגש בנושא. לא קודם הנושא. אני מבקש  

מכם דבר פשוט. אין סיבה -   

לא,  לא, רגע, רגע. היה לנו מקרה אחד באותה תקופה. ולא   צבי גוב-ארי :    
חשבנו שצריך לבנות מבנה להנצחה.   

אין בעיה, מעולה. אז אני מבקש את הסמכות לבקש ממועצת   רועי גב אי:    
העיר,   

לא, זה לא נושא לדיון.   צבי גוב-ארי :    
שנייה, דוד, ברשותך.    רועי גב אי:    

אתה תגיש הצעות שלך -   צבי גוב-ארי :    
אני לא מגיש הצעות. אני לא אלך ונפגש עכשיו עם משפחות   רועי גב אי:    

שכולות ומבטיח להם הבטחות או מתחייב בפניהם -  

אתה לא יכול להבטי ח שום דבר ללא תיאום.    צבי גוב-ארי :    
לא, אני לא נוטע להם תקוות. אני מבקש ממועצת העיר  דבר   רועי גב אי:    
תוקם  שיוקם,  לקבוע  טרור  קורבנות  הנצחת  ועדת  כיו"ר  הסכמות  את  לי  תיתן  פשוט. 

אנדרטה או חדר הנצחה עירוני. ושבמהלך שנת 2018, מאוד פשוט,   

סליחה רגע. הוועדה תשב ותגיש מסקנות,    צבי גוב-ארי :    
ו תבטיח  שכולות  משפחות  לפחות    עם  תשב  הוועדה  לא,  רועי גב אי:    

דברים ותחזור חזרה?  תנו את הסמכות למשא ומתן.   

תגיש   לך,  הכבוד  כל  עם  מספיק.  לי.  נגמרה  הזאת  הברברת  צבי גוב-ארי :    
בבקשה ממצאים של ועדה, המלצות. נטפל בזה. בלי המלצות לא נוכל לטפל.   

מה   זה  הנצחה'.  מקום  להם  'יהיה  להם  ולהגיד   ... רוצה  אני  רועי גבאי :    
שאני רוצה. (מדברים ביחד)  

אני מציע, אתה לא חייב לקבל.    חיים מסינג:    
בבקשה.    רועי גב אי:    

תיפגש עם משפחות שכולות, תגיד להם 'אני יו"ר הוועדה. אני  חיים מסינג:    
מתכוון ללכת כך וכך וכך'. תביא את ההמלצו ת לראש העיר. מה פסול בזה?  

קרה ב-2014, לא קודם. מה אתה מציע?   רועי גב אי:    
ראש הוועדה יודע בדיוק למה.    צבי גוב-ארי :    

עוד פעם תיטע במשפחות שכולות את הדברים האלה? ככה   רועי גב אי:    
אתה מתייחס אליהם?  

ינקילביץ מעולם לא דיבר איתי על שום המלצות ושו ם דבר.   דוד שטרית:    
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2014. אתה היית ב-2014?    רועי גב אי:    
אמרת אמר  למנכ"ל.    דוד שטרית:    

מנכ"ל   נקודה.  היית? לא.  אתה.  2014  אתה  אמרתי  לא  אני  רועי גב אי:    
שהיה באותה תקופה, ראש עיר, נקודה.  חבר'ה, פניתי היום, ברצינות, ויש פה באמת, אין לי  

בעיה להעביר לכם, לארגון נפגעי איבה  וטרור בארצי, הארגון הארצי. ופניתי לביטוח לאומי, 

שנותן מענק  מימוני של  30,000  שקל לטובת הנצחה. כל מה שאני מבקש מכם, דבר פשוט.  

תגידו שיוקם מקום הנצחה.  

זו לא החלטה של מועצת עיר.    צבי גוב-ארי :    
לסדר?   הצעה  הבאת  החלטות? אתה  מקבלים  לא  אבל  רועי גב אי:    

(מדברים ביח ד)  

למישהו   יש  אם  לוועדות,  בהקשר  הישיבה.  את  סוגר  אני  צבי גוב-ארי :    
מה   זה  אנשים.  לשני  תצומצם  ההנהלה  ועדת  שניים,  מחר.  בכתב  יגיש  כלשהן,  הערות 

שהולך לקרות.   

ת ם   בן מאיר,  דורית  מסינג,  חיים  ויצמן,  גוב -ארי, אהוד  בעד:  10  ( ה"ה  צבי 
ליפשיץ, אלי מזוז, דו רון מלכה, פא לי כהן, יהודה דנינו , שחר סימנה  

נגד:  3  (ה"ה רועי גבאי, לינה שרון, משה חזות )  

 : 7/1/15החלטה מס'  
בנספח   כמפורט  המועצה  ועדות  קולות   מינוי  מאשרת  ברוב  העיר  מ ועצת 

המצ"ב.  
במייל   לפנות  רשאי  הוועדות  הרכב  על  להשיג  המעונין  מועצה  חבר 

למזכירות העירי י ה עד  למחרת בצהריים.  

אתם קיבלתם החלטה, זה לא -         :???
דבר  אחרים.  תרגילים  גם  ויש  מתרגלים  אתם  שלוש.  הלאה,  צבי גוב-ארי :    
מס'  3, אני סוגר את הישיבה  ופותח את הישיבה הבאה, כוועדת תכנון ובנייה, מליאה.  ועדת 

תכנון ובנייה צריכה להעניק את סמכויותיה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה על פי החוק.  אני 

לא רוצה לתקן את נושא ההנהלה עכשיו.  
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למה?   טובה?  החלטה,  שולחן  באותו  לשנות  אפשר  ממתי  משה חזות:    
איך?  

אמר   הוא  שירצה.  למי  בחוזר,  הנושא  את  להעביר  עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אפשר 
שהוא התכוון לקואליציה, כולכם שמעתם.   

אין בעיה, בסדר גמור. אין בעיה.   רועי גב אי:    
עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אם ראש העיר רוצה -   

ההיפך. אנחנו פה לטובת העיר. נקודה.    רועי גב אי:    
עו"ד טובה שפירא-אלטמן:   אם ראש העיר רוצה לתקן את ... שיהיה מסודר בפרוטוקול.  

לפחות עשינו שיעורי בית.         :???
דורית, תעזבי, יש מקומות ...    רועי גב אי:    

עושים שיעורי בית ... ולא מחכים לשעת -    דורית בן מאיר:   
אין שיח, דורית, אין שיח. אין שיח, נקודה.    רועי גב אי:    

מבטל את מינוי ההנהלה. אין הנהלת מועצה. נקודה. יש ראש   צבי גוב-ארי :    
עיר, סוף פסוק.   

נקודה, יופי.    רועי גב אי:    
אני מבקש שזה יירשם.  הלאה.    צבי גוב-ארי :    

צריך הצבעה על זה?    ד"ר אהוד ויצמן:   
נגד?   מי  הלאה.  תודה.  בהנהלה?  הצורך  ביטול  בעד  מי  צבי גוב-ארי :    

(מדברים ביח ד)  

 : 8/1/15החלטה מס'  
מועצת העיר מאשרת  פה אחד  ביטול  החלטה מס'  1/1/15  בדבר מינוי  ועדת  

ההנהלה   .     

אבל מה? אף אחד לא לחש לכם על האוזן, ו עדת הנהלה? לא   משה חזות:    
קרא בין השורות  שם? לפחות אנחנו קצת עשינו שיעורי בית.  ... אני חיכיתי לישיבה בשביל  

להעלות הצבעה.   

למה?    חיים מסינג:    
כי אני לא רוצה שתהיו בוועדת הביקורת, חיים. אני  לא רוצה  משה חזות:    

שתהיו בוועדת הביקורת. (מדברים ביח ד)  

סליחה, דקה.    צבי גוב-ארי :    
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...אני כשנכנסתי להיות חבר מועצה לראשונה ישבתי וקראתי   רועי גב אי:    
את פקודת העיריות. אני ממליץ לך גם.   

קשור   זה  לי?  תגיד  קשור,  זה  מה  קשור.  לא  זה  אבל  חיים מסינג:    
להתנהלות.   

חיים, חיים. עזוב את זה.   צבי גוב-ארי :    
התנהלות?   זה  אבל  שותק.  שותק,  אני  חיים?  התנהלות,  זה  משה חזות:    

אנחנו לא הבאנו אף הצעה לסדר ולא שינית, בגלל הישיבה הראשונה.   

אתם עשיתם יותר חמור, הלאה.    צבי גוב-ארי :    
עשינו יותר חמור.    משה חזות:    

גמרנו, אני כרגע עובר, סליחה, אתה יכול לנאום כאשר אני לא צבי גוב-ארי :    
אשב פה.   

לא   די.  נו,  חבר'ה,  חוק.  פעם  עוד  מהנאום,  דקה  יש  לא,  לי  רועי גב אי :    
לייצר משהו חדש.  

*** דנים ביושבם כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ***  

קביעת מועד כינוס מועצת העיר.     . 8

משובש.   טיפה  חודש  לנו  יש  כך.  לומר  מבקש  אני  עכשיו  צבי גוב-ארי :    
מבחינת אירועים. אני מדבר על חנוכה באמצע וכו'. הכנת התקציב לשנת 2019. כל הדברים 

הללו מתרכזים תוך תקופה מאוד מאוד קצרה.  אני רוצה לקיים ישיבת מועצה ביום ה', ה-

6.12, בה נעלה נושאים שהרגע תקועים בגין אי קיום ישיבת מועצה. והישיבה הבאה תהיה  

ביום ה', 27.12. זה יאפשר גם למאיר שיטרית להיות כאן.  

רגע, 6.12 ו?    רועי  גבאי :    
6 ו -27. חיים מ סינג:  

תודה רבה.    צבי גוב-ארי :    
העיר  מועצת  חברי  יובא,  לא  שזה  משפט?  להגיד  יכול  אני  משה חזות:    

זכאים לקבל משרדים כמו שצריך.  

תקבלו משרד ותעבדו ברוטציה. אין לי משרדים לכולם. אתה   צבי גוב-ארי :    
מכיר את המצב היטב.   
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חשוב.  אחד  נושא  עוד  אגב,  מבקש,  ודרך  אני  עוד  נושא,  יש  משה ח זות:    
ועדת ערר, צריכים להביא החלטה לוועדת ערר.   

ועדת ערר זה חלק מוועדת התכנון והבנייה.   צבי גוב-ארי :    
ועדת ערר לא.    משה חזות:    

כן, כן.   צבי גוב-ארי :    
מה פתאום? ועדת ערר צריך להביא להחלטת מועצת עיר.    משה חזות:    

אתה מדבר על ארנונה, משה?    ד"ר אהוד ויצמן:   
טוב, דקה. עוד משהו. אני רוצה בשמכם לאחל בריאות לעו"ד   צבי גוב-ארי :    

מאיר דהן, שנמצא הרגע באשפוז.  

אני רוצה להגיד מילה, רק דקה לסיים, ברשותכם. אני מרגיש,   רועי גב אי:    
באמת, באתי לפה  -   

אני  דרך אגב, סוגר את הישיבה.   צבי גוב-ארי :    
אני מרגיש,    רו עי גבאי :    

אתה ביקשת קודם להגיד דברים, בבקשה.    צבי גוב-ארי :    
ברשותך, אני התחלתי ואז תמשיך. ברשותך. אני מרגיש, את   רועי גב אי:    
האמת אני אגיד, התרגשתי להגיע לפה. כי אני מרגיש באמת התחיל דם  חדש ביבנה ואני  

מברך על ההצלחה ועל הבחירות ועל הדרך ועל הכל.  אני גם מרגיש שהתחיל לי דם  חדש  

גם באופוזיציה. הסתיימה מערכת הרכבת הקואליציה. כל הכבוד, עשית את ההחלטה, הכל  

נהדר והכל טוב ויפה. אנחנו, אני מדבר עלי ועל סיעתי, עלינו, אנחנו נהיה ונתמוך בכל דבר 

החלטה שתהיה   בכל  נתמוך  ראינו.  או  היום,  עד  מה שהכרנו  לא  זה  העיר.  לטובת  שיהי ה 

חוקית, שתהיה לטובת העיר. רק זה עמד לנגד עיני בחמש השנים האחרונות. לנגד עינינו, 

סליחה. וגם זה יעמוד לנגד עינינו בחמש השנים הקרובות. ננסה לעשות את כל מה שניתן,  

הרוח  זו  אומר.  כן  אני  ועל  העיר.  להצלחת  להצלחתך,  הזאת,  הקבוצה  להצלחת  באמת, 

חיובית.  ברוח  דבר.  שום  ללא  שאילתות,  ללא  לסדר,  הצעות  ללא  איתה  לישיבה.  שבאנו 

הרכב הוועדות יצר פה תמונה קצת אחרת. שהיינו חייבים להעלות את הדברים לפרוטוקול 

ולאחר מכן על הכתב.   

תודה.    צבי גוב-ארי :    
אני מבקש לומר.    ד"ר אהוד ויצמן:   

נסכם במשפט אחד. אני מאחל לכו לם באמת הצלחה מרובה.   רועי גב אי:    
בעולם   סיבה  אין  בעיני  רואה,  לחלוטין  אני  וניתן.  שניתן,  ככל  פעולה,  בשיתוף  יחד,  לכולנו 

שתהיה קואליציה אופוזיציה. הרוח צריכה להיות נטו טובת העיר, נקודה.   
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והדבר ייאמר לדובר עצמו.   צבי גוב-ארי :    

לחלוטין.    רועי גב אי:    
זה מה שצריך להיות. ייאמר לדובר עצמו. אוקיי.   צבי גוב-ארי :    

לחלוטין.    רועי גב אי:    
לא, אי אפשר לדבר אחרת ולהתנהג אחרת. העידן הזה נגמר.    צבי גוב-ארי :    
אנחנו   זה  ועם  לשמר,  עליה  שצריך  חוקית  רוח  יש  לא.  ממש  רועי גב אי:    

נמשיך.   

אני יכול לומר משפט? רועי, לא, לא.    ד"ר אהוד ויצמן:   
רגע, סליחה.    צבי   גוב-ארי :    

אני רוצה להגיב על מה שרועי,   ד"ר אהוד ויצמן:   
רק דקה. אחרי שתגיב, אני מבקש מי שיסיים את הדיון זה אלי  צבי גוב-ארי :    

מזוז. בבקשה.   

רועי, קודם כל,  אני יותר ממברך על מה שאמרת. אבל לא יכול  ד"ר אהוד ויצמן:   
להיות שמה שעשית פה כרגע, בישי בה חגיגית, שיכולת, כי ראית את זה, ואנחנו מכירים, 

פה   נפלה  העיר,  ראש  'אדוני  ולהגיד  שלך  ההשגות  כל  את  קודם  יומיים  יום  לשלוח  יכולת 

טעות. שים לב, הפקודה אומרת כך וכך'. אני יותר ממשוכנע שראש העיר היה מתייחס לזה  

ועבודה  לאחדות  סימן  לא  זה  היום  שנעשה  מה  לטפל.  שהיה  צריך  במה  ומטפל  ברצינות 

משותפת.   

ומקווה שהתהליכים   זכות  לקו  אני אשפוט את הסיפור  אהוד,  רועי גב אי:    
וההחלטות יתקבלו אחרת. לחלוטין הסיפור הוא אחר.  

אלי.   צבי גוב-ארי :    
לאווירה  של  לחזור  אנסה  אני  חגיגית.  ישיבה  כל  קודם  טוב,  אלי מזוז:    
פתיחת הישיבה. עברנו מערכת בחירות, כולנו. תבעה מאיתנו הרבה כוחות.  אני רוצה קודם 

כל, למרות שהייתי צריך להגיד את זה בהתחלה, אבל רשות הדיבור של ראש העיר קודם  

ושל חברי המועצה המכובדים. אין לי בעיה להיות אחרון. אני רו צה לבקש סליחה אם פגעתי  

במישהו, אמרתי משהו, אנחנו פותחים דף חדש. אנחנו יוצאים לדרך חדשה. עברנו מערכת  

כולנו, אני מתחבר לדברים  כולנו חברים בסופו של דבר.  בחירות. יש אמוציות, יש דברים. 

אלה    כל התושבים,  קודם  העיר,  ולפני  העיר.  לטובת  פה  כולנו  הדוברים,  מכל  פה  שנאמרו 

או    במודע  שנעשה  משהו  או  משהו  אמרתי  אם  ומחילה  סליחה  כל  קודם  אז  בעיר.  שגרים 

שלא במודע. אני מבקש סליחה.  
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דבר שני, אני מאחל לכולנו שבאמת נפעל בשיתוף לגבי כל מה שחשוב לעיר הזו. כל אחד 

עבד באמת קשה, כדי לעבוד עוד יותר קשה בחמש שנים האלה. יש פה במה, כולנו יכולים 

לדבר,   חשוב  בפועל.  בשטח,  במעשים  יותר  בדיבורים.  פחות  מאמין  אני  בה.  להשתמש 

וזה תלוי   ביחד,  אני בטוח שנעבוד  כולם.  ואני אשמח לעבוד עם  חשוב שיהיה שיח מכבד. 

בסופו של דבר בנו וביכולת שלנו לפעול. אני אישית רוצה להגיד תודה לראש העיר על השיח  

המשותף, ונשמח לפעול. אני,  בפרט, במה שנוגע לי בנושא החינוך, ביחד עם ראש  העיר.  

אז בהצלחה לכולנו.   

פחות   לדבר,  פחות  אחד  מכל  מצפה  אני  אוסיף.  רק  אני  צבי גוב-ארי :    
לפרסם, יותר לעשות. אי אפשר להישען ולהיבנות על פרסום פה ושם. יותר לעשות, פחות  

לדבר. ופחות לפרסם. שתהיה לכם שנה מוצלחת וקדנצי ה יוצאת מהכלל.   

 ___________________ 
צבי   גוב ארי 
ראש העיר  

___________ ________ 
דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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