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על סדר היום: 

1. שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פרויקטים של "מחרי למשתכן"'.  

2. שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פקחי בנייה מטעם עיריית יבנה". 

3. שאילתה של חבר המועצה מר משה חזות בנושא "צומת שד' העצמאות/חטיבת 

גבעתי )משפחת חלפון(".  

4. שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "השקעה בחינוך". 

5. אישור תב"רים כמפורט להלן: 
מס' 

תב"ר 
מקורות מימון תקציב בש"חשם תב"ר 

מ' החינוך30,000 נגישות אקוסטית- בי"ס רבין 488

400,000- רכבת ישראל400,000 הקמת מזרקה- תחנת רכבת יבנה מערב489

ק' פיתוח 1,500,000 פיתוח וחידוש במבני חינוך  490

ק' פיתוח 388,000רכישת אוטובוס ספרינטר 491

ק' פיתוח900,000 הרחבת מועדון נוער בנאות בגין 492

תכנון גל ירוק עצמאות בקטע ציונות 493
סנהדרין 

105,000- מ' התחבורה 150,000 
45,000- ק' פיתוח 

תכנון רמזור )כיכר( העצמאות- חטיבת 494
גבעתי 

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

מ' החינוך 30,000 הנגשה אקוסטית- גן רקפת 495

מ' החינוך 180,000 עיצוב חזות- חצר לימודית אקולוגי 496

6. עדכון תב"ר כמפורט להלן: 
תקציב מקורי ופירוט שם תב"ר מס' 

מקורות מימון 
תקציב מקור מימון תוספת

מעודכן 

 467
ביצוע השלמות 

פיתוח בנאות רבין 
ע"י הרשות 

תק'-4,028,421 
34,987,265 מ' השיכון 30,958,844מ' השיכון- 4,028,421 

7. אישור מינוי ראש העיר, מר צבי גוב ארי, לנציג העיר ברשות הניקוז שורק-לכיש.

8. אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד מאיר דהן לחבר דירקטוריון איגוד ערים לאיכות 

הסביבה דרום יהודה.  

9. אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ לחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי 

יבנה". 

10. אישור מינוי מר גבי קינן לחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה". 

11. אישור הסכם עם הדיור הממשלתי לתכנון הקמה וניהול תחנת כבאות לטובת תושבי 

העיר. 
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12. אישור הסכם עם חב' אלמוג פינוי בינוי בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקת שצ"פ 

מתחם החרמון.  

13. אישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים הגב' צביה אוחנה עד 

יוני 2019. 

14. אישור הארכת עבודתו של מבקר העירייה מר שלום דמארי עד ליום 31/3/19. 

15. אישור עדכון שכר היועמ"ש עו"ד טובה אלטמן שפירא ל-90% משכר מנכ"ל. 

16. אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות וסייעות 

עובדות עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.  

17. אישור הצטרפות לאינטרנט לעסקים  ושירותי ממסרון לחשבונות העירייה וחתימה על 

מסמכי הבנק הנדרשים. 

18. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 1/1/19. 

19. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 14/1/19. 

20. אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת קרבנות טרור מיום 21/1/19. 

21. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "צהרונים". 

22. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הסעות מהשכונה הירוקה 

לבית הספר ביאליק". 

23. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "גינה קהילתית". 

24. הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר אלי מזוז וגב' דורית בן מאיר בנושא "מרכז 

הורות". 
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ד"ר אהוד ויצמן:  ערב טוב. קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שאני אומר לכם 

שראש העיר שולח לכם ברכות בהצלחה. בסך הכל תודה לאל, הוא מרגיש טוב והדברים 

משתפרים. נראה אותו במהרה, הכל בסדר. יש לנו היום על סדר היום ישיבה מן המניין ושתי 

ישיבות שלא מן המניין: צו הארנונה ואישור תקציב 2019. אני מתכבד לפתוח את ישיבת 

מועצת העיר מן המניין, ואנחנו נתחיל ישר עם השאילתה הראשונה של חבר המועצה רועי 

גבאי, בבקשה.  

1. שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פרויקטים של "מחיר 

למשתכן"'.  

רועי גבאי:   שנייה אחת התארגנות ברשותכם. טוב, אתחיל ואומר 

שהשאילתה הוגשה ב-29.11. חודשיים אחרי, ואני יודע שחלק מהתשובות כבר נאמרו. אך 

עם זאת חשוב עדיין להבין את דוח המצב שלנו, כי יש גם כמה נתונים ותמונת מצב עדכנית 

שבהתאם לתשובה אני אתייחס אליהם. זוכי מחיר למשתכן נמצאים באי ודאות מתמשכת, הן 

בנוגע ללוחות זמנים של הפרויקטים השונים, הן בהיבטי תכנון, הן בשינויים בין הקבלנים 

השונים בין בעלויות הדירה המשתנות, ככל שמתארך זמן בחירת הדירות עבור הזוכים. כך 

לדוגמה היה עבודות פיתוח ותשתית, ואנחנו היום עדים לעובדה, חשוב להגיד את זה, חלק 

מהסכם הגג, אנחנו היינו צריכים ביולי הקרוב שיגיעו כבר הבניינים עצמם, להיות מוכנים 

באופן מלא עם מוסדות חינוך, זה הסכם הגג. הכסף הועבר לפני זה. אבל אנחנו מגיעים 

למצב שהמגרשים היו אמורים להימסר,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אתה קורא מהשאילתה?  

דוד שטרית:   מקריאים מהשאילתה -  

ד"ר אהוד ויצמן:  אתה קורא מהשאילתה? מה בדיוק?  

רועי גבאי:   אני יכול להוסיף בנוסף, וזה לא צריך להיצמד למלל במדויק.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אם אפשר שתקריא את השאילתה.  

רועי גבאי:   אני אקריא ואחרי זה אוסיף, גם בשמחה. אין בעיה. זוכי המחיר 

למשתכן אינם מודעים ללוחות הזמנים של הפרויקט. חשופים לעליית מדד תשומות הבנייה 

והריבית במשק וגורם לעליית מחירי הדירות. על פי דיוני ישיבת ועדת המשנה, המגרשים היו 

צפויים להימסר עד חודש דצמבר 18' אך בפועל נמסרו לפני מספר ימים, שבועות בודדים. 

בנוסף ישנן עבודות תשתית של חברת חשמל וחלק מה... עדיין קיים, שעיכבו את המגרשים. 

מתוך כך השאלות הן כאלה: מה המועד העדכני למסירת השטחים? אני יודע שהמגרשים 
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ברובם נמסרו. אני כן רוצה לדעת מה המועד האחרון שהוא נמסר. בתאריך 5.9 ראש העיר 

פרסם כי ישנו סיכום בין עיריית יבנה ליזם שבירו, לפיו תינתן הטבה משמעותית עבור זוכים 

בדירות גן. האם משרד השיכון אישר את ההסכם בנוגע להנחה דיפרנציאלית של עלות דירות 

הגן. ושאלה שלישית, האם ישנו עדכון בנוגע לסף המוגבה ביציאה מן המרפסות, שיכול 

להגיע עד 20 ס"מ לפי המפרט של הקבלן?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. ראש העיר משיב לך. זו תשובה שהוא חתום עליה. כולם 

קיבלו?  במענה לשאלותיך במכתב שבסימוכין, 1( ככלל, העירייה עומדת בלוח הזמנים 

שנקבע בחוזה למסירת המגרשים. מועד המסירה על פי ההסכם הינו חודש דצמבר 2018. 

כידוע, 29 מהמגרשים נמסרו לקבלנים שבירו, דוראל וגינדי בטרם הגיע המועד. החל מחודש 

דצמבר  2017 ועד נובמבר 2018. 13 מגרשים יימסרו עד 20.1.2019. זאת על פי בקשת 

היזמים, מסיבות שאינן תלויות בעירייה, כגון כבלי חשמל, הצפות וכדומה. העירייה אכן הגיעה 

להסכמה עם היזם שבירו לגבי הטבה משמעותית עבור זוכי דירות הגן, אך לצערנו המשנה 

ליועץ המשפטי של הממשלה לא אישר את ההטבה מחשש לתביעות מקרב הזוכים בהגרלות 

קודמות ומניעת תקדימים. על כן, הוועדה המקומית החליטה, בתיאום עם היזם, להגביל את 

גודל הגנים לכ-150 מ"ר בממוצע. סף יציאה למרפסת. יצויין כי הסף הנ"ל הינו פרט תקני. עם 

זאת, בהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נקבע כי תכנון המרפסות יבוצע ללא סף. 

הוועדה תוודא ביצוע דרישה זו בעת מתן היתר הבנייה.  

רועי גבאי:   מעולה. שלושה דברים, בבקשה. אחד, ועדת משנה תכנון 

ובנייה בהחלטתה האחרונה עדיין מעמידה את ההחלטה על 100 מטר ממוצע ולא 150. על 

פי השאילתה אני מקווה שיתוקן הדבר ובאמת תעלו את זה ל-150 מטר ממוצע. שתיים, סף 

יציאה למרפסת, תכנון המרפסות בכלל, בכלל הפרויקטים. כי כרגע האישור הוא אך ורק 

לפרויקטים 301 ו-302 ולכן חשוב שהנושא הזה יגע בכלל הפרויקטים, כולל גינדי, אגב. 

שלוש, היזמים לא ביקשו לדחות את הפרויקטים. היזמים רצו לקבל את המגרשים בזמן. נושא 

של כבלי חשמל והצפות תלוי בפיתוח עירוני. וחשוב לקחת את זה גם בחשבון.  

דוד שטרית:   סליחה, אני חייב לתקן. יש עד היום קבלנים שלא מוכנים לקבל 

את המגרשים, אז אל תגיד שלא -  

רועי גבאי:   כי למה?  

דוד שטרית:   הם לא מעוניינים מסיבות שלהם.  העירייה מוכנה לתת בזמן.  

רועי גבאי:   לא, זה לא סיבות שלהם. למה, דוד?  

דוד שטרית:   על פי ההסכם גם נאמר פה, על פי ההסכם לא היינו אמורים 

לגמור את המוסדות לא ביולי ולא ביוני. אנחנו הפרויקט היחיד אולי בארץ, או בין המתקדמים 
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בארץ שמסרנו מגרשים לפני הזמן. שביצוע עבודות פיתוח נמצא בביצוע אינטנסיבי ונמצא 

בעיצומו. ויש עד היום קבלנים, אנחנו מבחינתנו מסרנו. הודענו להם שמי שלא מקבל את 

המגרש בעיה שלו. אבל אנחנו מסרנו את כל המגרשים במועד ובזמן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. אני חושב שניתן מענה. נעבור לשאילתה הבאה. רועי, 

בבקשה.  

2. שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "פקחי בנייה מטעם עיריית 

יבנה". 

רועי גבאי:   פקחי בנייה. בתאריך 28.2 בישיבה שלא מן המניין, ושוב גם 

כאן נכון להזכיר שב-20.12 השאילתה הוגשה, ראש העיר הציג את פרויקט 'מחיר למשתכן' 

והתחייב לגייס פקחים לקראת הבינוי של 'מחיר למשתכן'. כך הוא אמר. אנחנו מתכוונים 

במסגרת המנהלת של הפרויקט לגייס פקחים ולשבת ממש על הקבלנים הללו, ברמה של 

הבנייה הקונקרטית. ארבעה חודשים לאחר מכן, ביוני, בוועדת תכנון ובנייה הוא אמר כך: 'ועל 

כן, כל מה שקשור באיכות הבנייה, למרות שזה לא בסמכותה של עיריית יבנה, אנחנו הולכים 

לגייס סכום פקחים לשבת על כל בניין ברגע שמתחיל להיבנות, לבדוק את החומרים שיש, כי 

מטבע הדברים אנשים ירצו להוזיל עלויות ולמקסם את הרווח'. מתוך כך עולות מספר שאלות. 

האם עיריית יבנה גייסה פקחים שליוו את הבנייה של 'מחיר למשתכן'? אם כן, כמה ומתי? 

ואם לא, מדוע? שתיים, האם פורסמו מכרזים לגיוס פקחים מטעם עיריית יבנה? אם כן, מתי 

ומה רמת השכר? שלוש, האם יש כוונה לגייס פקחים בשנה הקרובה לצורך ליווי של 'מחיר 

למשתכן', וכן פרויקטים נוספים שבהתחדשות עירונית.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. המכתב מטעמו של ראש העיר, זאת תשובתו: 'מר רועי 

גבאי, שאילתה בנושא פקחי בנייה. הרצון הטוב של עיריית יבנה לסייע לתושבים החדשים, 

כולל פיקוח על איכות הבנייה, איננו דבר המהווה חלק מהמטלות של העירייה. זה נעשה  

מתוך רצון עז לסייע כפעולה התנדבותית לחלוטין. הניסיונות של העירייה לגייס פקחים לא 

עלו עד כה, כולל מילוי תקן פקחי הבנייה שאמורים להימצא באגף ההנדסה לעבודות 

השוטפות. מועמדים שהוצגו על ידי התושבים על פי בקשתי נבחנו ונמצאו כלא מתאימים, בגין 

העדר כל ניסיון בעבודת הפיקוח והכשרה מתאימה. נמשיך לנסות ולסייע.  

בשולי הדברים עודכנתי מהמנכ"ל שהבעיה היא כנראה בעיה ארצית והיא לא רק בעיה 

מקומית. אנחנו עושים ככל, אנחנו זה ראש העיר ומי שאמון על זה, עושה ככל יכולתו. יש 

בעיה להשיג את האנשים האלה.  
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רועי גבאי:   מה רמת השכר שמובטחת להם היום?  

מנחם שושן:   רק לפני שלושה שבועות הביאו התושבים, הרוכשים, מועמד ... 

ד"ר אהוד ויצמן:  זה מה שקרה.  

רועי גבאי:   מה רמת השכר?  

מנחם שושן:   זה נבדק על ידי מהנדס העיר,  

דוד שטרית:   רמת השכר זה לא איזה תוכנית כבקשתך. היא מוכתבת על ידי 

משרד הפנים לסוג כזה של עבודה. יכול להיות שהשכר לא מספיק גבוה כדי לקבל עובדים.  

רועי גבאי:   מה רמת השכר המעודכנת היום?  

דוד שטרית:   מה זה מה רמת השכר המעודכנת? 

רועי גבאי:   כמה פקח עשוי לקבל אם הוא נכנס לעבודה היום על התפקיד? 

דוד שטרית:   בערך 6,000 שקל. כן.  

רועי גבאי:   אנחנו מבינים שזאת אחת הבעיות המרכזיות.  

דוד שטרית:   בסדר, אבל זו בעיה ארצית. לא של יבנה. גם העובדים 

שעובדים היום באגף הנדסה זו אותה בעיה. קשה למצוא, לגייס כוח עבודה, שנייה, ברשותך, 

עוד מילה. מה שנאמר פה. הנושא הזה גם המדינה ניסתה לעשות במסגרת הרפורמה, שרצו 

לעשות מכוני רישוי ומכוני בקרה. ועובדה עד היום לא הצליחו לגייס לא אנשי מקצוע וגם לא 

פתחו עד היום מכוני בקרה ורישוי, והמטרה של מכוני הבקרה ורישוי היתה לצורך אותו פיקוח 

שנאמר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  דוד. זו שאילתה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף?  

רועי גבאי:   כן. הבעיה היא לא ברמה הארצית. אני יודע דבר או שניים

ברמה הארצית בנושא הזה. הבעיה היא בגלל ההתחייבות. לא מתחייבים לדברים שלא

עומדים בהם. וזה חוזר על עצמו.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא הבנתי מה אמרת עכשיו.  

רועי גבאי:   מתחייבים, לפני שנתיים, לקלוט פקחים. מתחייבים לפני שנה 

להביא פקחים. תושבים באים ומנסים להביא פקחים. הביאו חברה, לא רק אגב את אותו 

עובד פקח. הביאו חברה לנסות לייצר תקשורת איתה. גם לא התקדם. בתקציב, תראו לי 

אחר כך, אם בכלל יש כוונה לקלוט אנשים אחרים, כי בתקציב זה לא מופיע. הבעיה היא 

בהתחייבות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. רבותי, קודם כל האמירה הזו, אני לא רוצה להשאיר 

אותה פתוחה.  

יהודה דנינו:   אני בא לעזור. במלים אחרות, כשמתחייבים לעזור זו בעיה.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  כן. אל תתחייב לעזור. הכי טוב תגיד ישר 'לא'.  

חיים מסינג:   הצהרה שמאחוריה אין כלום. הרי זה לא מהתפקיד של 

העירייה. ראש העיר חד משמעית אמר אני הולך לדבר הזה מכספי  העירייה. אני הייתי 

בווטסאפ של כל התושבים של 'מחיר למשתכן', ובאתי, אמרתי 'חבר'ה, תביאו אתם 

מועמדים'. אף אחד לא הביא מועמדים.  

רועי גבאי:   הביאו. שנייה, שאלה. עדיף 'לא' מאשר 'לא מתאים'?  

דוד שטרית:   אתה צריך אנשי מקצוע. זה לא זה.  

עו"ד מאיר דהן:  ... איש לא מקצועי לא יפקח כמו שצריך,  

דוד שטרית:   מרפסות נפלו -  

עו"ד מאיר דהן:  ואם הוא לא איש מקצוע -  

רועי גבאי:   הוא איש מקצוע. הוא לא בעל ניסיון של שלוש שנים. ... של 

שנה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, חברים. מנחם, אוקיי. תודה.  

דורית בן מאיר:  תביאו מישהו לא מתאים כדי ש -  

רועי גבאי:   אני לא אמרתי לא מתאים.  

דורית בן מאיר:  לא, אתה אומר.  

חיים מסינג:   לא, את לא הבנת. רועי מתכוון שלפני שראש העיר מתחייב, 

הוא צריך לעשות ניסוי ותעייה. הוא צריך להביא, לראות אם הוא יכול להביא, ואם הוא יכול 

להביא הוא יבטיח.  

רועי גבאי:   לא, חיים.  

חיים מסינג:   אז מה אתה מתכוון? אתה אומר שהוא הבטיח שהוא לא קיים.  

רועי גבאי:   אני מתכוון שגם אם אתה מתחייב וזה לא מצליח, צריך לתפוס 

את התושבים ולהגיד להם 'חברים, אנחנו לא עומדים בזה'.  

חיים מסינג:   תושבים יודעים את זה.  

רועי גבאי:   התושבים יודעים את זה שנה וחצי אחרי שהתחיל בינוי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חיים, עזוב. אוקיי. שמענו. שמעת את התגובה. לדעתי זו 

אמירה שלא במקומה אבל נמשיך.  

מנחם שושן:   רק רועי, הדיאלוג הזה התנהל מול התושבים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מנחם, תודה.  

מנחם שושן:   שנייה אחת.  והם הסכימו בסופו של דבר שאין טעם להכניס 

אדם שלא יוכל לעמוד בכזו כמות בנייה.  
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רועי גבאי:   מאה אחוז. שעיריית יבנה תגיד לא יהיה פיקוח, הכל בסדר. 

ד"ר אהוד ויצמן:  הנושא סגור, חברים. שאילתה של חבר המועצה משה חזות. 

מכיוון שהוא לא נמצא אנחנו לא נדון בה ונכבד וניתן לו את האפשרות, אם הוא ירצה, בפעם 

הבאה לעלות. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז, 

בבקשה.  

4. שאילתה של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "השקעה בחינוך".

אלי מזוז:   לכבוד מר צבי גוב ארי, ראש עיריית יבנה. הנדון: שאילתה 

השקעה בחינוך. העיר יבנה מתפתחת, האוכלוסיה הצעירה בעיר גדלה, וכן כמות גני הספר, 

גני הילדים, המעונות, המתנ"סים. ועיריית יבנה נדרשת לתת מענה מיטבי לנושא החינוך 

בעיר. הגשת הצעת התקציב לשנת 2019 מביאה עמה בשורה בנושא החינוך והשקעה גדולה 

יותר בילדי העיר. לאור זאת ברצוני לשאול בכמה גדל תקציב החינוך העירוני? באילו נושאים 

גדלה ההשקעה התקציבית בחינוך ולאילו פרויקטים הופנו הכספים? בכמה עלה תקציב גני 

הילדים?  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, ראש העיר משיב לך כך: להלן ההתייחסות לשאלות. 1( 

תקציב ההוצאות בחינוך לשנת 2019 עלה ב-12,302,000 ביחס לתקציב ההוצאה בחינוך 

לשנת 2018. שזו עלייה של 10%. השינוי התבטא כמעט בכל סעיפי החינוך, כאשר הגידול 

המשמעותי ביותר חל בסעיף גני ילדים – 6,850,000, המהווים גידול של 18%. ההשקעה 

בפרויקטים במערכת החינוך. דוגמאות לכך אפשר לראות את פרויקט אומ"ץ, נס טכנולוגיות, 

גישור בבתי הספר, מילת, חינוך דיגיטאלי, תעשיידע, תגבור בלימודי אנגלית כיתות ד', 

שחמט, חשיבה מתמטית בגני הילדים, תוכנית מיקרוסופט, גנים ירוקים, קרת, רם ועוד. 

לשאלה האחרונה, וזו בהחלט בשורה, זה משהו שדנו על זה לא מעט, זה נדמה לי עלה על 

ידך, אלי, הנושא של כספי התפעול לגני הילדים.  ונלקחה החלטה וההקצבה הישירה של 

העירייה לגני ילדים עלתה מ-3,500 ל-4,500 בשנה, שזה לא ייראה קל בעיניכם. כי אנחנו 

מדברים על תקציב שנתי של כמעט 500,000 שקל. זה לא מעט.  

רועי גבאי:   יבורך.  

5. אישור תב"רים כמפורט להלן: 
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מס' 

תב"ר

מקורות מימון תקציב בש"חשם תב"ר 

מ' החינוך30,000 נגישות אקוסטית- בי"ס רבין 488 

400,000- רכבת ישראל400,000 הקמת מזרקה- תחנת רכבת יבנה מערב489

ק' פיתוח 1,500,000פיתוח וחידוש במבני חינוך  490

ק' פיתוח388,000רכישת אוטובוס ספרינטר 491

ק' פיתוח 900,000 הרחבת מועדון נוער בנאות בגין 492

תכנון גל ירוק עצמאות בקטע ציונות 493 

סנהדרין 

105,000- מ' התחבורה 150,000

45,000- ק' פיתוח 

תכנון רמזור )כיכר( העצמאות- חטיבת 494 

גבעתי 

140,000- מ' התחבורה 200,000

60,000- ק' פיתוח 

מ' החינוך 30,000 הנגשה אקוסטית- גן רקפת 495

מ' החינוך 180,000 עיצוב חזות- חצר לימודית אקולוגי 496 

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו עוברים לתב"רים. דוד, בבקשה.  

דוד שטרית:   טוב, יש פה רשימה של תב"רים. נעבור תב"ר תב"ר ותצביעו 

עליו, אם אתם רוצים. תב"ר 488, נגישות אקוסטית בי"ס רבין. זה שוב, כיתת שמע. תקציב 

שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך. עשינו כאלה הרבה כיתות. 30,000 שקל.  

מי בעד?  ד"ר אהוד ויצמן: 

:1/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 488, נגישות אקוסטית – בי"ס רבין. 

תקציב בש"ח – 30,000. מקורות מימון: משרד החינוך.  

דוד שטרית:   489, הקמת מזרקה – תחנת רכבת יבנה מערב. מי שמכיר את 

הכניסה והפנייה שמאלה לתחנת יבנה מערב. זה פרויקט שבמקור בוצע על ידי רכבת ישראל 

והם היו אמורים להשלים את זה אחרי מאמצים. בהתחלה התחמקו והיום הם נתנו, קיבלנו 

מהם הרשאה ל-400,000 שקל, להשלים את המזרקה במקום ההוא. זה על חשבון רכבת 

ישראל.  

רועי גבאי:   שאלה. בהסכם רכבת ישראל מול העירייה, מופיע, בחלק 

השלישי, 'והואיל ורכבת ישראל הסכימה לממן חלק מעלות הקמת המזרקה" האם הסכום 

שאנחנו רואים זה הסכום כולו או חלק?  

דוד שטרית:   400,000 שקל יספיקו להשלים את המזרקה. מה שכבר מבוצע 
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שם, יש את המדרכה ואבני שפה. יש איזו כיכר כזו ממצעים. שם תהיה מזרקה. זו מזרקה 

שתוכננה בעבר וזה אמור לכסות את עלות המזרקה.  

רועי גבאי:   כלומר החלק זהה נבע בגלל הפיתוח מסביב, מלבד המזרקה 

עצמה?  

דוד שטרית:   אף אחד לא מתנדב לתת כסף. והיו לנו הרבה מאבקים על 

הסכום הזה והצלחנו להוציא וזה אמור לכסות את עלות המזרקה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

 :2/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 489, הקמת מזרקה – תחנת רכבת יבנה 

מערב. תקציב בש"ח – 400,000. מקורות מימון: רכבת ישראל.  

דוד שטרית:   תב"ר 490, פיתוח וחידוש מבני חינוך. זה בין היתר שיפוצי 

מוסדות חינוך ושתי ההוצאות המשמעותיות זה בי"ס רמות ויצמן ואביר יעקב. זה נכלל 

במסגרת ה-1,500,000 שקל. אנחנו פשוט מבקשים לשריין תב"ר לצורך העניין, שאפשר 

יהיה לבצע את העבודות. חלק כבר התחלנו.  

רועי גבאי:   זה מלבד שיפוצי קיץ?  

דוד שטרית:   זה חלק מהשיפוצים. אני מניח שאם יהיו תקציבים, בהמשך 

יכול להיות שיהיה תב"ר נוסף. אבל כרגע העבודות הגדולות שיש שם זה בי"ס רמות ויצמן, 

שדרוש שם שיפוץ יסודי. ואביר יעקב, שכבר החלו שם, בעקבות הגשמים, החלפת הגג, 

ן.   ו ושיפוץ שם, כדי לשנות קצת את החזות של הבניי הפטי

לינה שרון:   גם ברמות ויצמן זה הגג?  

דוד שטרית:   רמות ויצמן יש שם שיפוצים  יותר יסודיים. שירותים, הקירות, 

בחוץ, נזילות, כל מה שיש שם, כן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

 :3/3/15ס' החלטה מ

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 490, פיתוח וחידוש במבני חינוך. תקציב 

בש"ח – 1,500,000. מקורות מימון: קרן פיתוח.  
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דוד שטרית:   תב"ר 491, רכישת אוטובוס, מיניבוס, זה אוטובוס ל-20 נוסעים 

בעצם. אבל לרשויות זה 19 נוסעים, במקום האוטובוס הישן, הענתיקה שיש לנו. האוטובוס 

בקושי מתפקד היום. התחזוקה עולה יותר מאשר זה. אז אנחנו מבקשים תב"ר. אם כי אין 

כוונה למכור את האוטובוס, כי העלות שלו, אם אנחנו נמכור אותו, סביבות 40,000 שקל. אז 

הוא כנראה יישאר לחירום, לגיבוי, כי לא שווה למכור אותו במחיר הזה. 388,000 שקל, זה 

התב"ר לרכישת אוטובוס-מיניבוס, ספרינטר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה מיניבוס עד 19 מקומות. מחליף את מה שיש כרגע. צריך 

ורצוי מאוד. מי בעד? 

דוד שטרית:   מזמן.  

:4/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 491, רכישת אוטובוס ספרינטר. תקציב 

: קרן פיתוח.   בש"ח – 1,500,000. מקורות מימון

דוד שטרית:   תב"ר 492. הרחבת מועדון נוער בנאות בגין, ליד בי"ס הפרדס. 

יש שם פעילות נוער, הם כל הזמן נמצאים בצפיפות. יש כוונה להוסיף תוספת מבנה בסמוך, 

שיהיה כמובן מחובר לבניין, בגודל של כ-150 מ"ר. וזה התב"ר. אנחנו מבקשים לאשר, 

900,000 שקל.  

רועי גבאי:   היות ונגעתי בזה בשנים האחרונות, מה מתוכנן שורה תחתונה 

בסוף ? הוספת מבנה או רק פיתוח הגינה או מה?  

דוד שטרית:   לא, זה הוספת מבנה הכוונה. ויכול להיות שנעשה את זה אולי 

אפילו מבנה טרומי. כמובן שיחובר למבנה הקיים חיבור ישיר.  

רועי גבאי:   ואת השיפוץ של המבנה הקיים גם? או שלא נוגעים בו?  

דוד שטרית:   אני מניח שכשייכנסו לעבודות יעשו שם משהו. אבל לא הולכים 

לעשות משהו יסודי. במסגרת התקציב.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

 :5/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 492, הרחבת מועדון נוער בנאות בגין. 

תקציב בש"ח – 900,000. מקורות מימון: קרן פיתוח.  
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דוד שטרית:   תב"ר 493, תכנון גל ירוק עצמאות בקטע ציונות סנהדרין. זה 

בעצם כל שד' העצמאות מהדרום ועד הצפון. זה כביש עם רמזורים. זה תקציב שקיבלנו 

ממשרד התחבורה. החלק של העירייה זה בגלל המצ'ינג שהם דורשים. סך הכל היקף 

התב"ר 150,000 שקל לתכנון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

 :6/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 493, תכנון גל ירוק עצמאות בקטע ציונות 

סנהדרין. תקציב בש"ח – 150,000. מקורות מימון: 105,000 ₪ - משרד 

התחבורה. 45,000 ₪ - קרן הפיתוח.   

דוד שטרית:   תב"ר 494, כתוב במקור, בעצם קיבלנו הרשאה. זו טעות, זה 

תכנון כיכר העצמאות – חטיבת גבעתי. הכוונה לתכנון רמזור. אנחנו השארנו בסוגריים  כיכר, 

אבל מדובר על האזור -  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא, בתיקון זה מופיע.  

דוד שטרית:   על האזור של אותו בית חלפון המפורסם, עם הפנייה, ברח' 

גבעתי, עם ההיצרות שנמצאת שם. עד שהפיתרון הזה יסתיים, זאת אומרת הפינוי שלו 

יסתיים, אז הפיתרון המיידי זה הרמזור, כדי שפשוט ינתב את התנועה, למנוע שם -  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני מדגיש את השם. אנחנו מדברים על תב"ר 494. תכנון 

רמזור,  

רועי גבאי:   רגע, אבל בהרשאה של משרד התחבורה מופיע כיכר. 

דוד שטרית:   נכון. זו טעות, בגלל זה כתבנו רמזור. זו לא כיכר, זה רמזור. 

כבר דיברנו איתם, יתקנו,  

רועי גבאי:   דוד, אין פה עניין תכנוני. בטח יועץ תחבורה בדק את זה. לא 

עדיף פשוט לסגור את הפנייה שמאלה?  

דוד שטרית:   לא.  

רועי גבאי:   למה לא? 

דוד שטרית:   אני אגיד לך למה לא. כי בסך הכל אין לנו חיבורים  לצורך 

העניין. זאת אומרת הכי קל זה לסגור. אבל יש כל רחוב גבעתי, בסוף הרבה נוסעים שם. 

אחרת התנועה תזרום דרך דואני, שהוא בעצמו איזשהו צוואר בקבוק. אבל הפיתרון הזה של 

רמזור הוא פיתרון אלגנטי, זמני, עד שיתפנה. אנחנו נמצאים, אגב, השאילתה של משה חזות 
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היא בנושא הזה. הוא לא נמצא פה, אבל אנחנו נמצאים, המנהל בעצם נמצא במשא ומתן עם 

המשפחה לנסות לסיים את הפרשה. כי אנחנו לוחצים עליהם, כי זה היה חלק מהתחייבות 

במסגרת הסכם הגג. ואני מקווה שעד שיהיה רמזור - 

רועי גבאי:   זה המנהל מולם?  

דוד שטרית:   כן, המנהל. זאת אומרת אנחנו דרשנו את זה כתנאי לשכונה 

המזרחית. כי זה בעצם איזשהו צוואר בקבוק שנמצא שם. מטרד בטיחותי, לא צריך זה. 

והפיתרון שמוצע פה, גם בתיאום עם משרד התחבורה, זה רמזור, שיפתור את הבעיה עד 

שיהיה שם זה. כי היום הבעיה היא שאנשים אין להם סבלנות. אחד נכנס, זאת אומרת אין 

שם בעצם, כל הקודם זוכה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי, הדברים ברורים. מי בעד?  

 :7/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 494, תכנון כמזור )כיכר( העצמאות – 

חטיבת גבעתי. תקציב בש"ח – 200,000. מקורות מימון: 140,000 ₪ - 

משרד התחבורה. 60,000 ₪ - קרן הפיתוח.   

דוד שטרית:   הנגשה אקוסטית בגן רקפת. זה עוד פעם, כיתות שמע בגן 

ילדים. 30,000 שקלל, משרד החינוך. תב"ר 495. 

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

 :8/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 495, הנגשה אקוסטית – גן רקפת. תקציב 

בש"ח – 30,000. מקורות מימון: משרד החינוך.  

דוד שטרית:   תב"ר 496. עיצוב חזות חצר לימודית בבי"ס האקולוגי. זה 

במסגרת קול קורא. הגשנו קול קורא, קיבלנו ממשרד החינוך 180,000 שקל. העירייה 

תצטרך כנראה בהמשך לשלם מצ'ינג. אנחנו כרגע מאשרים את ההקצבה של משרד החינוך, 

180,000 שקל בבי"ס האקולוגי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  
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 :9/3/15החלטה מס' 

 . הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 496, עיצוב חזות – חצר לימודית אקולוגי

תקציב בש"ח – 180,000. מקורות מימון: משרד החינוך.  

אלי מזוז:   דוד, שאלה לגבי הסעיף הקודם. גן רקפת זה הגן החדש של 

הילדים, גן חינוך מיוחד?  

דוד שטרית:   אני לא יודע. לא, לדעתי זה גן כבר קיים. אני לא יודע להגיד לך.  

6. עדכון תב"ר כמפורט להלן: 

תקציב מקורי ופירוט שם תב"ר מס' 

מקורות מימון 

תקציב מקור מימון תוספת  

מעודכן

 467

ביצוע השלמות 

פיתוח בנאות רבין 

ע"י הרשות 

תק'-4,028,421

34,987,265 מ' השיכון 30,958,844מ' השיכון- 4,028,421 

דוד שטרית:   תב"ר 467. זה כבר מספר יותר גדול, ע"ס 34,987,000 ₪. 

זאת אומרת 34,987,265 ₪, זה תקציב שאנחנו קיבלנו ממשרד השיכון להשלמה של 

הפיתוח בשכונת נאות רבין, מתחם A שם. על פי רשימה שעשינו יחד איתם. למעשה קיבלנו 

כבר חלק מהסכום, 4,028,000 ₪. ועכשיו קיבלנו את ההשלמה, אז אנחנו מבקשים לאשר 

את התב"ר הזה, כדי שאפשר יהיה להתחיל לבצע עבודות שם.  

ד"ר אהוד ויצמן:  הגיע הזמן.  

רועי גבאי:   ... להכשיר ... שם? כלומר הכדורעף ? התאורה?  

דוד שטרית:   יש, בנוסף לתקציב הזה, ל-34 מיליון, יש עבודות שמשרד 

השיכון מחויב לעשות. כמו למשל הפרויקט הכי גדול שם זה הנחל. המים בסירקולציה וכל 

מיני השלמות שהם צריכים לעשות. אלו עבודות -  

רועי גבאי:   זה מול עדי הדר. יש להם את הפיתרונות שלהם.  

וד שטרית:   לא, אבל גם זה עדי הדר. כל ה-34 מיליון האלה היה צריך 

לעשות עדי הדר. הגענו להסכמה, משרד השיכון היום בשאיפה לצאת מהפרויקטים, אז הוא 

מעביר לרשויות כסף. לנו זה יותר טוב. לנו זה עולה יותר זול. ואנחנו עושים באותו כסף 

הרבה יותר. אבל הכל מיועד, הכל צבוע בתוך השכונה להשלמת ניקוזים, תיקון ריצופים, זה. 

וכל מיני גינות קטנות שנותרו שם, כולל הפיתוח והבתים צמודי הקרקע שצריך לעשות שם, 

ואת הפיתוח בין שני המגדלים של אביסרור. הכל כלול.  
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רועי גבאי:   אז מה יהיה באמת עם כל הפרויקט של הנחל? 

דוד שטרית:   ממשיכים לעבוד. משרד השיכון ממשיך לעבוד עם עדי הדר, 

עם הצוות שלו, עד שזה ייגמר. כשזה ייגמר, אנחנו נקבל את זה לאחזקה שלנו.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רק משפט, למי שלא מכיר. קודם כל הסיפור הזה היה בידיים 

של משרד השיכון, והדברים היו די תקועים, נכון?  

דוד שטרית:   כן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  והעירייה החליטה לקחת את זה על עצמה, כדי לנסות ולזרז 

את הדברים, ואני מקווה שהפעם זה יצלח. מי בעד?  

 :10/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס' 457, ביצוע השלמות פיתוח בנאות 

רבין ע"י הרשות. תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תקציב – 4,028,421 

₪. משרד השיכון – 4,028,421 ₪. תוספת – 30,0958,844 ₪. מקור מימון: 

משרד השיכון. תקציב מעודכן – 34,987,265 ₪.  

7. אישור מינוי ראש העיר, מר צבי גוב ארי, לנציג העיר ברשות הניקוז שורק-

לכיש. 

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו עוברים לסעיף 7, אישור מינוי ראש העיר, מר צבי גוב 

ארי לנציג העיר ברשות הניקוז שורק-לכיש. מי בעד?  

רועי גבאי:   מה המשמעויות? מי נמצא כרגע ברשות הניקוז? כמה נציגים 

יש לנו בפועל?  

דוד שטרית:   ראש העיר היה כבר כמה שנים שם ברשות הניקוז. הוא חבר 

הנהלה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה פשוט חידוש, רועי.  

דוד שטרית:   יש לזה הרבה יתרונות. 

רועי גבאי:   תאמין לי שהשאלות שלי מסייעות גם לכל חברי הקואליציה 

ש... כאן.   

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, בסדר. זה פשוט חידוש.  

דוד שטרית:   הוא נמצא שם וזה עוזר לנו הרבה. אתה נמצא קרוב לתקציב 

ולצלחת ועל סמך זה -  
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ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד?  

:11/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר את מינוי ראש העיר, מר צבי גוב ארי, לנציג העיר 

ברשות הניקוז שורק-לכיש.  

8. אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד מאיר דהן לחבר דירקטוריון איגוד ערים 

לאיכות הסביבה דרום יהודה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  עכשיו אנחנו נכנסים לאשרורים. אז מאיר, כדי שלא נקבל עוד 

פעם, בפעם הקודמת, בישיבה הקודמת למעשה אישרנו את המינוי של מאיר דהן.  רגע, 

אנחנו מאשררים, רועי.  

*** עו"ד מאיר דהן יוצא מהישיבה ***  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, מי בעד? עזבו, חבל על הזמן. יש לנו דברים כבדים. 

אוקיי. מאיר יכול לחזור.  

 :12/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשרר את מינוי חבר המועצה עו"ד מאיר דהן לחבר 

דירקטוריון איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.  

*** עו"ד מאיר דהן חזר לישיבה ***  

9. אשרור מינוי חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ לחבר דירקטוריון תאגיד המים 

והביוב "מי יבנה". 

ד"ר אהוד ויצמן:  תם ליפשיץ לא נמצא. חברים, סעיף 9. תם ליפשיץ. חבר'ה.  

דורית בן מאיר:  חבר'ה, בואו, יש לנו כבר שבת, מה שנקרא.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  סעיף 9, אשרור מינוי המועצה של עו"ד תם ליפשיץ. מי בעד?  

 :13/3/15החלטה מס' 

פה אחד לאשרר את מינוי חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ לחבר  הוחלט 

ריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה".   דירקטו

10. אישור מינוי מר גבי קינן לחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה". 

ד"ר אהוד ויצמן:  סעיף 10, אישור מינוי מר גבי קינן לחבר דירקטוריון תאגיד 

המים והביוב "מי יבנה". יש לכם את קורות החיים שלו.  

רועי גבאי:   מה קרה לעופר תורג'מן? 

דוד שטרית:   הוא עדיין שם.  

רועי גבאי:   פעם שעברה אמרנו שיש שלושה נציגים.  

דוד שטרית:   זה במקום חיים מסינג, נכון? חיים מסינג יוצא, זה נוסף.  

ד"ר אהוד ויצמן:  בסדר? מי בעד?  

החלטה מס' 14/3/15: 

הוחלט פה אחד לאשר את מינוי מר גבי קינן לחבר דירקטוריון תאגיד המים 

והביוב "מי יבנה".  

11. אישור הסכם עם הדיור הממשלתי לתכנון הקמה וניהול תחנת כבאות 

לטובת תושבי העיר. 

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו עוברים לסעיף 11. אישור הסכם הדיור הממשלתי 

לתכנון, הקמה וניהול תחנת כבאות לטובת תושבי העיר. אני מניח שקראתם את זה. יש לנו 

פה חוות דעת של היועצת המשפטית, של טובה. אנחנו בעצם מעבירים את שתי התחנות. 

בעתיד מוקצה שטח מזרחית, מול הכיכר פחות או יותר של בית העלמין. הולכים להיות שם 

גם כב"א וגם מד"א. מה שאנחנו מתבקשים פה, לאשר את ההחכרה של השטח לטובת 

מד"א, כדי,  

דוד שטרית:   כב"א,  

ד"ר אהוד ויצמן:  במקרה הזה כב"א, כדי שיקימו שם תחנה -  
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עו"ד מאיר דהן:  מד"א יהיה ליד בית העלמין?  

ד"ר אהוד ויצמן:  כן, קרוב, לא? מי בעד?  

רועי גבאי:   זה לא הסכם הקצאת שטח.  

דוד שטרית:   זה הסכם חכירה בעצם.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חכירה. כתוב, רועי. זה הסכם חכירה של השטח.  

רועי גבאי:   זה ההסכם שמשרד הפנים מעביר את התכנון להקמה. זה כולל 

בתוכו את החכירה?  

דוד שטרית:   ודאי. השטח שם הוא שטח מבנה ציבור.  

רועי גבאי:   אה, הבנתי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  בסדר? מי בעד?  

 :15/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר את ההסכם עם הדיור הממשלתי לתכנון, הקמה וניהל 

תחנת כבאות לטובת תושבי העיר.  

12. אישור הסכם עם חב' אלמוג פינוי בינוי בע"מ לביצוע עבודות פיתוח 

ותחזוקת שצ"פ מתחם החרמון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו עוברים לסעיף 12. סעיף 12, אישור הסכם עם חברת 

אלמוג פינוי בינוי בע"מ לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקת שצ"פ מתחם החרמון. אני מניח 

שקראתם את זה. הכוונה הכללית שאנחנו נותנים לחברת אלמוג לפתח את השטח הציבורי 

הפתוח. בתמורה הסכום, ויש אומדן מדויק לסכומים שאמורים לתת, זה יתקזז מהיטלי 

הפיתוח שהחברה אמורה לשלם. יש פה חוות דעת מסודרת וסדורה של טובה, שאומרת 

שמבחינתה נראה לה שהאינטרסים של העיר מוגנים ואפשר לאשר את זה.  

רועי גבאי:   מי עשה את השמאות?  

דוד שטרית:   אני אסביר. בעצם יש ככה. חברת אלמוג, שבונה עכשיו 

במסגרת ההתחדשות העירונית ברחוב החרמון. אם אתם זוכרים, מי שזוכר, היא עושה את 

זה בשיטת בינוי פינוי לצורך העניין. התחילה לבנות באיזשהו שצ"פ את הבניין הראשון. 

אנחנו, מאחר והשצ"פים מבחינתנו, מבחינת העירייה, יהיו מפותחים, אני דורש אותם כקרקע 

מפותחת לצורך העניין. ואז הם משלמים לנו בפועל, היום, את מלוא אגרות הפיתוח. זאת 

אומרת כבישים, תיעול, ושצ"פים. מה שאנחנו מקזזים להם, אנחנו מקזזים להם סכום של 
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400,000 שקל לדונם עבור השצ"פים, שזה בעצם בפועל מה שאנחנו דורשים מהם 

הסטנדרט כמובן יהיה יותר גבוה, מניסיון שלנו במתחם A, היום משרד השיכון המפתח שלו 

מדבר על 250, 300. אנחנו דרשנו 400,000 שקל. את זה אנחנו מקזזים להם, כאשר אנחנו 

עומדים על זה שזה יהיה לפחות בסטנדרט הזה, של מינימום 400,000 שקל לדונם. 

ומבצעים את כל עבודות הפיתוח על פי תוכניות שלנו. למה אנחנו נותנים להם לעשות ולא 

אנחנו? כי השצ"פים יושבים שם ברובם על חניונים. והחניון זה באחריות היזם. הוא מבצע את 

זה על חשבונו. הוא גם אחראי אחר כך לנושא, אם יש נזילות ולא נזילות, כל הנושא של 

התחזוקה הרי זה נכלל במסגרת ההסכם עם החברות המנהלות. האחריות שלהן היא מפה 

ועד סוף הדורות. אז כמובן זה יותר נכון שהם יבצעו את זה. אנחנו דואגים לסטנדרט ודואגים 

לאיכות הביצוע וכשיגמרו את הפיתוח, יגמרו את הבניינים אנחנו נתחזק את השצ"פים. את 

הדשא ואת מתקני המשחקים למעלה.  

רועי גבאי:   איך האומדן נעשה שם? מה המחיר?  

דוד שטרית:   אני אומר לך. זה מפתח של משרד השיכון,  

רועי גבאי:   לא, המפתח הוא נמוך יותר. להתחדשות עירונית הוא שונה.  

דוד שטרית:   לא, לא. תראה, מבחינתנו אנחנו דורשים כמה שיותר. 

400,000 שקל קבענו גם במחיר למשתכן כמינימום לצורך העניין. הם עשו את התחשיבים 

שלהם. הם הגיעו לכמעט 500,000 ויותר. מבחינתנו אמרנו אנחנו מקזזים 400. ואנחנו 

דורשים לפחות 400. זאת אומרת אם יבצעו 500, אני לא מוריד להם, לא מתחשבן איתם 

אחר כך. אם יבצעו יותר, כתוב בחוזה, סליחה, פחות מ-400, הם יצטרכו לשלם לי את 

ההפרש עד ל-400. אנחנו פשוט כיסינו את עצמנו מכל הכיוונים. אם הוא מבצע פחות מ-400 

הוא ישלם לי, כי אין עדיין תכנון מפורט ואין סוג המתקן. אני עדיין לא יודע בשלב הזה סוג 

מתקנים כדי לעשות אומדן מדויק. אז קבענו סטנדרט של 400,000 שקל. ככל שהם עושים 

יותר זה בעיה שלהם, לא בעיה, אנחנו נדרוש. אם הם עושים פחות, הם משלמים לי את 

ההפרש. עד ה-400.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. שאלות נוספות?  

רועי גבאי:   ואיך אתה בעצם בוחן את זה לאורך הדרך? הם מציגים לך את 

זה -  

דוד שטרית:   ודאי, תוכניות. מקבלים היתר, זה עובר דרכנו. כמו כל פרויקט 

פיתוח שעושים זה. כמו שקיבלנו משרד השיכון, לצורך העניין.  

רועי גבאי:   לא, זה המכרז על סמכותך. זה יזם מבצע, בגלל זה אני שואל. 

דוד שטרית:   בגלל שלא בסמכותנו, ופה אי אפשר היה שאנחנו נבצע את זה 
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בעצמנו, אז עדיף זה. אבל אנחנו נקבע את הסטנדרט, יש לנו מספיק כלים לבדוק אותם 

ואמצעים למדוד אותם.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. שאלות נוספות? מי בעד? רועי, אתה בעד? נמנע? 

רועי גבאי:   כן, כן . אנחנו תומכים בכל מה שנעשה טוב לעיר.  

דורית בן מאיר:  לא חשבנו אחרת.  

 :16/3/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר את ההסכם עם חב' אלמוג פינוי בינוי בע"מ לביצוע  הוחלט 

עבודות פיתוח ותחזוקת שצ"פ מתחם החרמון.  

13. אישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים הגב' צביה 

אוחנה עד יוני 2019. 

ד"ר אהוד ויצמן:  סעיף 13 דן באישור הארכת עבודתה של מנהלת האגף 

לשירותים חברתיים, הגב' צביה אוחנה עד יוני 2019. וזה בשל העובדה שיש תהליך של מיון, 

מכרז, חפיפה.  

לינה שרון:   לא יצא כבר?  

רועי גבאי:   יצא מכרז.  

לינה שרון:   יצא כבר מכרז.  

דוד שטרית:   יצא מכרז. למעשה כבר הוארך לה. היא אמורה לסיים בסביבות 

יוני-יולי. לפי הארכה שכבר נתנו לה. זה עבר פה. בגלל שהיא בגיל 70. כרגע יצאנו למכרז. 

יתקבל מי שיתקבל, תהיה חפיפה והיא תפרוש בזמן.  

רועי גבאי:   כמה הגישו? הסתיים המכרז.  

דוד שטרית:   עוד לא נסגר. יש ועדה, נקבעה ועדה לעוד שבוע, משהו כזה.  

רועי גבאי:   לא, ...שהגישו?  

דוד שטרית:   אני מניח שכן.  

רועי גבאי:   לא יוצאים למכרז חדש. על בסיס המכרז הקיים.  

דוד שטרית:   המכרז זה מכרז שפורסם. כרגע מבקשים לאשר אותה מבחינת 

הזה, כן.  

רועי גבאי:   אני מבין. אני שואל אם זה בגלל שלא היו מועמדים או סיבות 
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כאלה?  

דוד שטרית:   לא, לא, כרגע יש מועמדים. אני יודע שהגישו לפחות שלוש 

מועמדים הגישו עד לפני שבוע. היום אני לא יודע להגיד לך אבל יש מועמדים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב. לתפקידים האלה יש תמיד. אגב, זה לא ספק יחיד. 

לתפקידים האלה תמיד יש הרבה מועמדים.  

דוד שטרית:   אגב, זה יצא מכרז פומבי. לא פנימי.  

רועי גבאי:   ברור לי. אני רוצה להבין שהדבר הזה, בסדר. ראש העיר רוצה 

להאריך אותה, רוצה להמשיך לעבוד, הכל בסדר ואני מאחל לה כמובן המשך -  

דוד שטרית:   אני אומר לך. ככל שהיה תלוי בנו, אם היא היתה מסכימה, אני 

הייתי ממליץ לאשר לה, כי היא באמת עושה -  

רועי גבאי:   אני חושב שצריך לדעת מתי עושים ... ואני מעריך מאוד את 

עבודתה. אין קשר -  

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, על מה אנחנו דנים?  

רועי גבאי:   לא, תפסיקו להתעסק כל דבר בויכוח. יש פה שיח. שותפים 

לדרך.  

דורית בן מאיר:  מישהו מתווכח איתך?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, בסדר. הכל בסדר.  

רועי גבאי:   השיח פה, וזה מה שרציתי, ואז ... לתשובה. לא יוצאים למכרז 

חדש.  

דוד שטרית:   המכרז עדיין, לא יודע אם נסגר אפילו. אני לא בטוח שהוא 

נסגר.  

רועי גבאי:   בגלל שדחו ליוני, אז עכשיו דואגים להביא מכרז חדש או 

למנות, לא יודע. אני רוצה לוודא -  

דוד שטרית:   לא, יוני זה התאריך שהיא צריכה לעבוד, גם בלי האישור הזה.  

רועי גבאי:   מעולה. רוצה לוודא שהתיק ... כראוי.   

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, מי בעד? תודה.  

 :17/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר הארכת עבודתה של מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים הגב' צביה אוחנה עד יוני 2019.  
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14. אישור הארכת עבודתו של מבקר העירייה מר שלום דמארי עד ליום 

 .31/3/19

ד"ר אהוד ויצמן:  יש לנו את סעיף 14, שאנחנו מבקשים, ראש העיר מבקש,  

אלי מזוז:   אהוד, רק לציין -  

*** מר אלי מזוז יצא מהישיבה ***  

ד"ר אהוד ויצמן:  כן. אלי יצא, בצדק. קרבת משפחה. אלי מזוז יצא מהאולם. 

ראש העיר מבקש להאריך את עבודתו של מבקר העירייה, מר שלום דמארי, עד ליום 

31.3.19. מי בעד?  

 :18/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר את הארכת עבודתו של מבקר העירייה מר שלום 

דמארי עד ליום 31.3.19.  

גם כאן יש מכרז? גם כאן ממשיכים על פי הנוהל?   רועי גבאי:   

דוד שטרית:   ... מכרז.  

רועי גבאי:   כן, אני יודע. לא ביטול, לא משהו בדרך?  

*** מר אלי מזוז חוזר לישיבה ***  

15. אישור עדכון שכר היועמ"ש עו"ד טובה אלטמן שפירא ל-90% משכר מנכ"ל. 

ד"ר אהוד ויצמן:  סעיף 15. אנחנו מבקשים אישור לעדכון השכר של היועצת 

המשפטית, הגב' עו"ד טובה אלטמן שפירא, ל-90% משכר מנכ"ל. מי בעד?  

 :19/3/15החלטה מס' 

עדכון שכר היועמ"ש עו"ד טובה אלטמן שפירא ל- הוחלט פה אחד לאשר את 

90% משכר מנכ"ל.  
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דורית בן מאיר:  אני מתנגדת. אני רוצה 100%. 

ד"ר אהוד ויצמן:  נמחק, נמחק. אוקיי, נמחק.  

דוד שטרית:   אני מתנגד.  

רועי גבאי:   תגידי שאת לא מתנגדת.  

דורית בן מאיר:  ברור, אני לא מתנגדת.  

דוד שטרית:   לא, יש הקלטה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אגב, היות ואת מוקלטת, קחי את הדברים שלך בחזרה.  

חיים מסינג:   את לא מתנגדת.  

דורית בן מאיר:  אני לא מתנגדת. אני רק רציתי שזה יהיה 100%.  

16. אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות 

וסייעות עובדות עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי, הבנו. סעיף 16, אישור האצלת סמכויות לניהול 

ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים, לגננות וסייעות, עובדות העירייה. אנחנו עושים את זה 

מדי שנה. מי בעד?  

 :20/3/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן  הוחלט 

יה עפ"י הרשימה המצ"ב.   הילדים לגננות וסייעות עובדות עירי

17. אישור הצטרפות לאינטרנט לעסקים  ושירותי ממסרון לחשבונות העירייה 

וחתימה על מסמכי הבנק הנדרשים. 

ד"ר אהוד ויצמן:  תמר, הייתי רוצה שתסבירי בבקשה את סעיף 17. אישור 

הצטרפות לאינטרנט לעסקים.  

תמר קופר:   היום החיבור שלנו  לאינטרנט אזרחי. והבנק ביקש לשנות את 

זה לאינטרנט לעסקים. ויש שם עוד סעיף אחד של שירות של ממסרון. היום הם סוגרים את 

הקופות, גם פועלים וגם לאומי, ולא ניתן להפקיד כספים פיזית, רק באמצעות ממסרון. זהו. 

יש לכם סטים של שני המסמכים.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  עניין טכני. זה הופץ. מי בעד? 

דורית בן מאיר:  זו פונקציה של התייעלות, כל הסיפור הזה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. פה אחד.  

 :21/3/15החלטה מס'  

פה אחד לאשר הצטרפות לאינטרנט לעסקים ושירותי ממסרון  הוחלט 

לחשבונות העירייה וחתימה על מסמכי הבנק הנדרשים.  

18. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 1/1/19. 

ד"ר אהוד ויצמן:  הסעיף הבא, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 1.1.2019. 

הסוגיה שעל השולחן בעניין של התמיכות כאן זו ההקצאה, כדי שנוכל לנהל באופן שוטף את 

עמותת מכבי בכדורגל ואליצור כדורסל. מה שאנחנו מבקשים פה בעצם, לאשר את בקשת 

ועדת התמיכות לתת 1/12, עד שהוועדה תאשר סופית את הסכום המלא. זה לא יעלה על 

50% מכלל התמיכה שחולקה. מי בעד? אוקיי.  

 :22/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 1.1.19. 

19. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 14/1/19. 

ד"ר אהוד ויצמן:  אישור פרוטוקול ועדת שמות. יהודה, בבקשה.  

יהודה דנינו:   מאחר שהוועדה היא בראשותי, אסכם בקצרה כמה מילים את 

תוכן הוועדה. ב-14 לחודש התכנסנו להמליץ על רשימה של מתן שם לבית הספר התיכון 

החדש שבשכונה הירוקה, בשכונת נאות רבין. קרית חינוך ע"ש יצחק נבון. ידוע, היה שר 

חינוך וגם היה נשיא. איש משכמו ומעלה. ההצעה אושרה פה אחד בוועדה. כמו כן, הענקנו 

שם לרחוב בנאות שמיר, עוזי חיטמן, משורר דגול. ההצעה גם כן אושרה פה אחד.  

רועי גבאי:   ההמלצה, זו המלצה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו צריכים לאשר פה.  

יהודה דנינו:   כן, ההמלצה, כמובן. ההצעה להמלצה. הכיכר ברחוב שבזי 
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אבוחצירא, גם כן ע"ש יהודי אתיופיה שניספו בסודן. מבחינתנו זה כבוד גדול לעדה ולעומד 

בראשה, שחר סימנה. גם כן ההצעה להמלצה אושרה פה אחד. מתן שם לכיכר ברחוב שבזי 

בוכריס, כיכר חזית מרכזית בעיר. כיכר להנצחת קורבנות הטרור. בנקודה הזאת חברת 

הוועדה לינה העלתה הסתייגות מסוימת, שבמסגרת הוועדה גם כן ניתנה תשובה, לדעתי 

תשובה הולמת וטובה.  

רועי גבאי:   ההסתייגות היא?  

יהודה דנינו:   ההסתייגות כתובה בדפים.  

רועי גבאי:   לפרוטוקול. אז שנגיד אותה. ההסתייגות היא, בכפוף להמלצת 

הוועדה להנצחת קורבנות טרור, וחשוב שנדון על זה.   

ד"ר אהוד ויצמן:  זו היתה ההצבעה של לינה. אבל הוועדה אישרה,  

יהודה דנינו:   כן, ברוב קולות.  

רועי גבאי:   היו לא מעט מקרים פה שמועצת העיר לא קיבלה את המלצת 

ועדת שמות.  

יהודה דנינו:   הוועדה אושרה ברוב קולות. התשובה ניתנה. אפשר לקרוא 

אותה בדפים. על כן אני מבקש כמובן מחברי המועצה לאשר, אם אפשר כמובן. ובסיום, תודה 

לחברי הוועדה: שחר, אלי, גב' לינה, החברים שהיו דוד ויעל. תודה רבה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  תודה. אתה רוצה להתייחס לפני שאנחנו מצביעים?  

רועי גבאי:   כן. אנחנו צריכים לדון מיד על הוועדה להנצחת קורבנות טרור. 

אני לא, חלילה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, אבל נסגור קודם את ועדת שמות.  

רועי גבאי:   זה ועדת שמות, כמובן. ועדת שמות, אחד מהסעיפים מדבר על 

כיכר ברחוב שבזי-בוכריס. אם זה לא פוסל את מה שאנחנו עושים כתהליך בוועדה להנצחת 

קורבנות טרור, מבחינתי ראוי ומבורך. אם זה אחד על חשבון השני, אז בואו נדון גם על הדרך 

בנושא של הוועדה להנצחת קורבנות טרור. כי התכנסה פה ועדה עם נציגי ציבור, עם 

משפחות שכולות. וחשוב לראות שאנחנו לא פוגעים אחד בשני.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני לא הייתי רוצה לעשות את ההפרדה. יש ועדת שמות 

שהציעה את המלצותיה. אנחנו נצביע ונדון בכובד ראש במה שזה. כי ההסתייגות של לינה 

נאמרה, הקראתה אותה בפרוטוקול והיא כתובה.  

רועי גבאי:   תראו, קודם כל הכיכר הזאת אנחנו לא יודעים מה הצפי שלה. 

המתחם מתוכנן לעבור פינוי בינוי. זה דבר ראשון. חשוב שכשבוחרים כיכר, לא נבחר מקום,  

דוד שטרית:   הכיכר תישאר.  
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רועי גבאי:   לא ידוע. אני ישבתי פה בדיונים. הצעת התחבורה היא כזאת, 

לא כזאת. עדיין לא הוחלט סופית על כל המתחם. זו ההערכה שלך שזה מה שיקרה.  

דוד שטרית:   לא, הכיכר בכל מקרה תישאר. הכבישים לא ישתנו. אי אפשר 

לעשות. הכיכר תישאר, אולי אפילו תגדל, אם צריך. אבל היא נשארת.  

רועי גבאי:   אולי היא תקטן? ואולי היא תעבור לרמזורים? כי היקף העומס 

יגדל? אנחנו יודעים את זה, דוד. ישבנו יחד באותה ישיבה. אז דבר ראשון, שלא חלילה נבחר 

משהו שעשוי בהמשך לרדת. דבר שני, בואו נשים לב שכל הרחוב הופך להיות הנצחת 

היסטוריה. שזה בסדר, אבל אני שם את זה על השולחן. כי זה גם נספי סודן, גם קורבנות 

טרור. אני לא רוצה לשייך דווקא את השכונה הוותיקה לאבל ושכול.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה הקשר? טוב, אני מציע ככה, חברים. לא, לא, אני לא רואה 

שום קשר. מה שאני מבקש,  

יהודה דנינו:   קשר מיסטי בלבד.  

רועי גבאי:   נכון. בסדר גמור. נהדר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה שאני מבקש, אנחנו נאשר, חברים,  

רועי גבאי:   אבל עכשיו אנחנו עושים כיכר אחרי כיכר. 

ד"ר אהוד ויצמן:  תיכף נדבר על הכיכרות. אבל אני רוצה לסגור את הנושא של 

ועדת שמות. אנחנו ממליצים לאשר -  

רועי גבאי:   לא, אבל רגע. אנחנו עדיין לא דיברנו האם זה פוסל את הדיון 

לוועדה להנצחת קורבנות טרור.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא יודע. אנחנו נדון בוועדה -  

רועי גבאי:   אהוד, אל תתחכם, אני מבקש. 

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, תצביע איך שאתה מבין. אני מעלה את זה כמו שזה.  

רועי גבאי:   חבר'ה, בואו, זה דיון מכובד. אל תהפוך את זה לנזיל. אני פעם 

שעברה משכתי את הדברים, לא העליתי את זה לשום מקום. לא הוצאתי, שנייה, ברשותך, 

לא הוצאתי את זה לתקשורת. בואו נקיים דיון מכובד. אם תבוא עכשיו בסעיף הבא ותגיד לי 

'כבר אישרנו לוועדת, נגמר', זה לא מכובד. אני לא רוצה לשחק במשחקים האלה. אני מכיר 

מאוד טוב את השולחן הזה. אני רוצה להבין שההחלטה הזאת לא גורעת במיל ולא פוסלת 

במיל מהדיון בוועדת הנצחת קורבנות הטרור, ... להנציח כמו שנציגי הציבור ראו לנכון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  קודם כל, הוועדה יכולה להמליץ. אנחנו יכולים להחליט שלא. 

טוב, רבותי. אני רוצה להעלות להצבעה ולאישור - 

רועי גבאי:   לא היתה כאן -  
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ד"ר אהוד ויצמן:  עוד פעם. אני מעלה את הפרוטוקול של ועדת השמות,  

רועי גבאי:   לא, התשובה לא כתובה. 

יהודה דנינו:   התשובה כתובה.  

רועי גבאי:   יהודה, אני מכיר את -   

יהודה דנינו:   בתמצית  הפרוטוקול התשובה כתובה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא הבנתי מה -  

יהודה דנינו:   תקרא בקול. תקרא בקול.  

רועי גבאי:   אל תגיד לי מה לא כתוב. חבר'ה, הדיון הבא אתם תגידו לי 

'הרגע אישרנו מקום אחד' ובזה נגמר?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא יגידו לך את זה. )מדברים ביחד( אנחנו נגיד לך את מה 

שאנחנו רוצים להגיד לך. זה לא קשור לעניין.  

עו"ד מאיר דהן:  זו החלטה שלא קשורה אחד בשני. יכולים להגיד כן, יכולים 

להגיד לא.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו, אגב, לא חייבים לקבל את ההמלצה -  

עו"ד מאיר דהן:  יכולים לא לאשר את זה וגם - 

רועי גבאי:   )מדברים ביחד( אבל שלא יהיה פה דיון 'הרגע אושר משהו 

אחר'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו מדברים עכשיו על ועדת שמות, כפי שאושר הפרוטוקול. 

מי בעד? הפרוטוקול של ועדת שמות אושר.  

:23/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת שמות מיום 14.1.19.  

20. אישור פרוטוקול הוועדה להנצחת קרבנות טרור מיום 21/1/19. 

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו עוברים לפרוטוקול הבא, שהוא פרוטוקול של הוועדה 

להנצחת קורבנות הטרור. רועי, בבקשה.  

רועי גבאי:   יופי. ראשית כל אני שמח ומאושר שמועצת העיר באמת לוקחת 

את הנושא הזה ברצינות והביאה את הנושא הזה גם לוועדת שמות. ונקבל פה החלטה גם 

מקום אחד וגם מקום שני. הוועדה התכנסה לפני כשבוע, עם נציגי ציבור. גב' רעות פישמן, 

נציגת משפחות קורבנות טרור, אחות של עידו בן ארי שנהרג לפני שנתיים באסון של שרונה 
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ונקבר ביבנה. ונציגת ציבור ד"ר סוזי בן ברוך. וכמובן בהשתתפות יעל. המנכ"ל נבצר ממנו 

להגיע. הוועדה, וחשוב לי להסביר איך הצגנו את הדברים ואיך הבאנו את הדברים, בקצרה, 

למועצת העיר. המטרה היא לא להתקבע על משהו אחד. המטרה היא לתת עקרונות ולעשות 

באמת תהליך איכותי בבחירת מקום. אתם יכולים לראות בסעיף 2, דיברנו על העקרונות. 

עיקרון ראשון, עדיפות למקום תחת כיפת השמים. לא חדר הנצחה מבנה סגור. התפיסה 

שעומדת מאחורי זה, כי לחדר הנצחה באופן כללי זו תחושה, לא מחקרי, מגיעים פחות. כי 

אתה צריך לעשות משהו פיזי על מנת להגיע לחדר הנצחה. ברגע שזה תחת כיפת השמיים 

אתה יכול באמת להגביר את המודעות. שתיים, בסמוך לאזור המתקשר לחללי מערכות 

ישראל. מדינת ישראל מגדירה את יום הזיכרון כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי 

פעולות האיבה, ולכן נכון לקשור ביניהם. עם זאת, לא יחד. שני הארגונים נפרדים. שני 

הארגונים מרגישים שכל אחד צריך את המקום והמשקל שלו, גם ברמה הארצית, ולכן צריך 

למצוא את הדרך אולי לקשר ולא לקשר. אז יכול למצוא את המקום הרלוונטי או אפילו על 

היום. כלומר משהו שמתקשר ליום הזיכרון ויום העצמאות. מקום שיאפשר כינוס, טקס של 

המשפחות. לכבד אותם או לכבד את מי שצריך. להביא תלמידים, נוער. בסמוך לבתי ספר עד 

כמה שניתן, על מנת להגביר נגישות ומודעות. ומקום מרכזי, שיש בו תנועה. מקום שאנחנו 

רואים בו אופק. שיכול ואפשרות נוספת, שיכול לגשר, לקשר בין שכונות בעיר.  

דרך ההנצחה, אם דיברנו עד עכשיו על העקרונות, דרך ההנצחה, הוועדה רואה לנכון להמליץ 

על אנדרטה או על לקיחת מקום בשטח פתוח. לאו דווקא אנדרטה, אלא אזור. כלומר דשא, 

עם איזשהו ספסל או שולחנות או לא יודע, מבנה מתאים או כל מה שצריך. כיכר או רחוב 

בעדיפות נמוכה. וזה גם בעקבות העקרונות שדיברנו עליהם. הוא לא מאפשר כינוס, אנחנו 

לא יודעים מה יקרה עתידית לכיכר. זה לא מציין את שמות הנספים עצמם. כי להגיד קורבנות 

טרור זה לא כמו באמת לתת את הכבוד למשפחות ולנפגעים. והצענו גם הצעות. ראינו לנכון 

להציע הצעות. כמובן שאפשר לדון פה במועצת העיר בהצעות נוספות. אלה ההצעות לאור 

העקרונות ולאור דרך ההנצחה, ראינו לנכון להמליץ. אחד, ברחבת היכל התרבות יש מתחם 

מאוד גדול. יש שם ספסלים, אזור יפה. אפשר לשים את זה מאחורי הדשא, מאחורי בית 

הקפה או הדשא שם. אפשר לשים את זה בכניסה לספרייה. אפשר באזור הכיכר והשטח 

שם. מתכנסים שם מדי ערב, מגיעים לשם לתרבות. יש פה איזשהו שילוב בין העתיד למה 

שהיה. ראינו בזה כמקום אחד. המקום השני זה למצוא מקום סמוך לבית ספר מרכזי. 

כשהמטרה לדבר על אחד התיכונים. ואז באמת מאפשר לילדים, נוער, לעבור דרך, לראות 

את המקום. אופציה שלישית, גן הסנהדרין. גם כתפיסה של יום הזיכרון ויום העצמאות. יש 

שם אירועים גדולים בדרך כלל. וזה מיקום שמהווה חיבור בין שכונות ובין אזורים. מהאופציה 
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הרביעית זה איזשהו פארק. גן החבלים, הדשא באזור במתחם של השכונה הירוקה. פארק 

הנחל או מקומות כאלה. 

חשוב להדגיש שני דברים. בסיפא של הנושא. אחד, אגף נפגעי פעולות האיבה בביטוח לאומי 

נותן הרשאה של עד 30,000 שקל למיזם שכזה. אם נעשה פנייה אליהם, אנחנו נוכל לקבל 

את הסכום הזה ולדעתי זה נכון וראוי לפנות אליהם בהקדם. שתיים, הראייה היא לא רק על 

המשפחות הקיימות. הראייה היא הסתכלות עתידית. וזה חשוב מאוד להדגיש את זה. חס 

וחלילה שלא נדע, אבל אנחנו מדינה שרוויה במקרים כאלה, חס וחלילה מחר יהיה מקרה 

ביבנה של תושבים נוספים, שלא נגיע למצב שאז אנחנו  צריכים לשבת עם משפחות וחושבים 

על איך מנציחים קורבנות. כך מגדירים מקום, מגדירים דרך, מגדירים אסטרטגיה ואם יבואו, 

נקווה שלא, נוכל להוסיף אותם לאותו מתחם. 

ד"ר אהוד ויצמן:  תודה רבה. אנחנו עכשיו דנים בפרוטוקול של הוועדה להנצחת 

טרור. הדיון פתוח. כן.  

יהודה דנינו:   אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה. הנצחנו בוועדת שמות שתי 

כיכרות. כיכר ליהודי אתיופיה שנספו בסודן. ההערכה היא כ-4,000 איש. הנצחנו להם כיכר. 

לא שמעתי אותך צווח על זה ככרוכיה. מאי שנא יהודי אתיופיה שנספו בסודן לבין קורבנות 

הטרור? למה זה ראוי להם וזה לא ראוי להם? 

רועי גבאי:   אתה באמת שואל את זה?  

יהודה דנינו:   כן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  למה לא?  

יהודה דנינו:   אני רוצה באמת תשובה.  

רועי גבאי:   אני אגיד לכם שני דברים על הדבר הזה. אחד, מדובר פה על 

אירועים היסטוריים. לא מדובר פה על קישור לבית, יבנה. יש פה אירועים היסטוריים ברמה 

הארצית. ואפשר להנציח כמו שמנציחים את ...  סודן ומקומות כאלה ואחרים וזה מכובד.  

יהודה דנינו:   אח שלו היה בדרך ליבנה.  

רועי גבאי:   וזו זכות נהדרת. אז אפשר להנציח ולהזכיר את השמות וזה 

נהדר. זה לא קשור בין הדברים.  

יהודה דנינו:   זה לא עונה. 

רועי גבאי:   יש פה נפגעי פעולות איבה, שזה הבית שלהם. שנקברו בבית 

העלמין ביבנה. שגרו ביבנה. כמו שמנציחים, להבדיל, את יד לבנים של חללי מערכות ישראל, 

זה נפגעי פעולות האיבה.  

יהודה דנינו:   לא קיבלתי תשובה למה כיכר לא ראוי.  
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רועי גבאי:   בטח ראוי. אני אמרתי שלא ראוי?  

יהודה דנינו:   בעדיפות נמוכה.  

רועי גבאי:   אני תמכתי, אני אמרתי עקרונות.  

יהודה דנינו:   אז למה 4,000 איש,  

רועי גבאי:   אני אסביר שוב.  

יהודה דנינו:   תחדד את זה.  

רועי גבאי:   אני אסביר שוב, ובוא נלך שוב לעקרונות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  תיכף נעבור לעקרונות. אני מציע, בואו נשמע גם חברים 

אחרים.  

רועי גבאי:   הוא שאל שאלה, אני עונה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא, תענה על כל השאלות. האם יש עוד שאלות לרועי, כדי 

שיוכל לענות? 

רועי גבאי:   אני עונה שוב. כיכר לא מהווה בדבר הראשון מקום כינוס. כיכר 

לא מאפשר אזכרת שמות. אתה לא רוצה שאנשים יעברו את הכביש וייכנסו לתוך כיכר ויראו 

שמות של אנשים. כיכר זה משהו שהוא יכול להשתנות בעתיד. לעבור לכיכר אחרת, לעיצוב 

אחר, לרמזורים, לפינוי בינוי. אני מפספס עוד איזשהו עיקרון? חוץ מזה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  עקרונות תואמים כיכר, אגב.  

רועי גבאי:   חוץ מזה, ישבה ועדה. שאלנו את השאלות האלה בדיוק. וזו 

ההמלצה. ישבה. אתם רוצים שאני אגיד לכם -  

ד"ר אהוד ויצמן:  בסדר. רועי, רגע. אבל אתה מבין שאנחנו לא חייבים לקבל את 

ההמלצה.  

רועי גבאי:   אל תקבלו, בבקשה. אל תקבלו. אהוד, אני מבקש שאתה תרים 

טלפון למשפחות השכולות, בסדר? ותודיע להם,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני אזמן אותם אלי.  

רועי גבאי:   לא, אתה לא תזמן אותם. אתה תודיע להם - 

ד"ר אהוד ויצמן:  מה זאת אומרת? לא הבנתי. רגע, אתה אומר לי את מי לזמן? 

רועי גבאי:   רגע, זו היתה תשובה אוטומטית. תזמן אותם יחד איתי, מכובד. 

מעולה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא בשום כפוף.  

רועי גבאי:   תחליטו שהוועדה התכנסה ועשתה וזה, כי הפוליטיקה מנצחת, 

חברים.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  טוב. עוד הערות ושאלות? אני רוצה להגיד כך. תראה, אני 

הסתכלתי על העקרונות. קודם כל הכיכר אצלכם לא נפסלה, היא רק ניתנה בעדיפות נמוכה. 

כשאני מסתכל על העקרונות, וחשוב לא להתעלם, יכול להיות שאני אומר משהו שלא נראה 

לך, אבל תקשיב.  

רועי גבאי:   אני מקשיב, אני קשוב.  

ד"ר אהוד ויצמן:  ביבנה, מה לעשות, כיכר זו דרך הנצחה. קח למשל את הכיכר 

להנצחת וזכר הוטרנים מלחמת העולם השנייה.  

רועי גבאי:   ואנדרטה לחללי מערכות ישראל? ואנדרטה לפעולות נוספות 

של אנשים חלילה שנפגעו בסיטואציה כזאת ואחרת? מגרש כדורסל לזכר, מגרש כדורגל 

לזכר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, מה? לא הבנתי.  

רועי גבאי:   אתה אומר כיכר זו הדרך הנצחה -  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אני אומר, אנחנו מנציחים, עובדה שאירוע כל כך טראומתי 

כמו נספי סודן. אני יושב, שחר בוודאי,  

רועי גבאי:   איך זה מדינת ישראל, קורבנות טרור, אתם בשם הפוליטיקה, 

בשם הפוליטיקה? זה פשוט מבזה את השולחן. ישבנו פה שתי פגישות. שתי פגישות ישבנו 

פה. הצענו פה את הדברים. אמרתם לי תכנס את הוועדה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  כינסת.  

רועי גבאי:   אהוד, אני מדבר עכשיו, ברשותך. אמרתם 'תכנס את הוועדה'. 

משכתי את ההצעה, כדי לא להביך פה אף אחד. דורית אמרה 'לא מצביעים נגד דבר כזה'. 

הייתי המבוגר האחראי בשולחן הזה. אמרתם לי 'תכנס את הוועדה'. עשיתי זאת. ישבתי עם 

משפחות שכולות. אמרתי  לכם שלא יהיה מצב שאנחנו נבוא אליהם, נדבר, נסתכל עליהם 

בעיניים. הכל כתוב שם. ואז מה? במקום שתגידו 'איזה יופי',  

ד"ר אהוד ויצמן:  אגב, אני לא חושב שזה איזה יופי מה שהצעת.  

רועי גבאי:   חבר'ה, האופוזיציה כאן, כי אתם אוהבים לשחק בקואליציה 

ואופוזיציה. האופוזיציה כאן תומכת ב-80% ו-90% מהישיבה, כי היא מאמינה בטובת העיר.  

דורית בן מאיר:  למה אתה צועק? 

רועי גבאי:   דורית, תאמינו שכאן יש דרך לשיתוף פעולה. חיים בא אלי 

בסוף הישיבה, פעם שעברה, אמר לי 'רועי, יש דברים שלא טוב שיצאו החוצה'. לא הוצאתי 

מילה על נושא ועדת הנצחת קורבנות טרור. צריך לכבד את הנושא.  
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דורית בן מאיר:  יש לי רעיון, ברשותך. יש לי רעיון. לפני קבלת החלטה בסוגיה 

הזאת. בואו נשאיר את הנושא הספציפי הזה בצריך עיון. נשים את זה בצד. נדון בו,  

פאלי כהן:   אז שיגישו הצעה -  

רועי גבאי:   יש יותר מזה? תכל'ס, פאלי, )מדברים ביחד(

יהודה דנינו:   רועי, אתה לא ממוקד.  

רועי גבאי:   נתתי לכם פתח מלא כדי שלא תגידו -  

דורית בן מאיר:  למה אתה אומר 'נתתי לכם', אנחנו לא נגדך. אנחנו ביחד. 

'נתתי לכם, עשיתי לכם', אני לא מבינה. אני אומרת נשאיר את זה -  

רועי גבאי:   נעשתה פה עבודה מקצועית. לא רוצים. למה? אוי ואבוי, למה 

לא -  

דורית בן מאיר:  אני אומרת לך שבוא נשאיר את זה בצריך עיון.  

רועי גבאי:   מה צריך עיון?  

דורית בן מאיר:  אם אתה מכיר את המושג הזה,  

רועי גבאי:   מכיר נהדר.  

דורית בן מאיר:  נשב, נדון, נחשוב ונקבל את ההחלטה המיטבית ביחד, בצוותא 

חדא.  

לינה שרון:   אני רוצה להעיר משהו. מתנצלת על הקול. בדיוק במועצה 

הקודמת בדיוק העניין הזה עלה. ורועי אמר 'חברים, בואו נקבל איזשהי החלטה לפני שאני 

פוגש את האנשים האלה, כדי לכבד אותם'. אני לא רוצה להגיד שבעבר אני יצאתי מאיזשהי 

ועדה כי אמרתי 'אני לא מוכנה להתבזות, להביא אנשים, לדבר, לדבר, לדבר, בסופו של דבר 

כלום לא יוצא מזה'. זה מבזה את מי שמכנס את האנשים. למרות הכל, רועי משך את 

ההצעה שלו, כינס את האנשים ושוב, מה הוא ילך ויגיד להם? 'סליחה, נכון, יש אפשרות 

לקבל 30,000 שקל מביטוח לאומי, אבל לא עושים כלום, כי לא התקבלה החלטה'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה לא נכון.  

לינה שרון:   בחייכם, זה לא מכובד. לא מכובד, עם כל הכבוד.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני לא רוצה עכשיו להיכנס, רועי,  

רועי גבאי:   אהוד, כתוב פה אחרת. מועצת העיר יכולה להוכיח שאפשר 

לנהל פה שיח. די עם ההתעסקויות האלה. תוכיחו אחרת. אני הוכחתי אחרת, אני מוכיח 

אחרת. די. לא צריך פוליטיקה בעניינים האלה. לא צריך פוליטיקה, לא צריך קואליציה 

אופוזיציה ברשות מקומית. נקודה. לא צריך. תוכיחו אחרת. תפסיקו עם הדברים האלה. נתנו 

לי תפקיד, נתנו לי סמכות. 'קח, תהיה יו"ר'. כינסתי את האנשים. ורציתי אגב לשתף, ויעל 
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יודעת, שיביאו עוד ועוד אנשים. לצערי המשפחות לא הגיעו נוספות. חבר'ה, בואו, נעשה פה 

הליך. חודשיים התרענו אותו. אמרתם, זרמתי אתכם בהליך. לחלוטין. אתם לא רוצים? 

תצביעו נגד. אין לי מה להגיד, תצביעו נגד.  

דורית בן מאיר:  אני לא הצעתי שנצביע נגד.  

רועי גבאי:   להשאיר את זה באוויר זה לא לעשות כלום.  

לינה שרון:   זה אותו דבר.  

רועי גבאי:   זו מועצת העיר. כאן ההחלטות מתקבלות.  

לינה שרון:   רוצה לדחות את ההצבעה לחודש הבא? מה? מה זאת אומרת 

דיון ודיון?  

דורית בן מאיר:  דיון זה לשבת וללמוד את הסוגיה ולראות את המקום. אני 

באופן אישי, דורית בן מאיר, רוצה להבין. אני לא מכירה -  

רועי גבאי:   זה לא תפקידנו. זה תפקיד של אדריכל, תפקיד של יועץ 

מקצועי. לא תפקידנו. אנחנו ממליצים. המלצה שלנו אומרת -  

לינה שרון:   זאת המלצה בסך הכל. זאת המלצה. זה לא שמחר בבוקר - 

דורית בן מאיר:  ... ספציפי כרגע.  

רועי גבאי:   מבחינתי העדיפות העליונה, כמו שרשמתי את זה, על פי סדר 

עדיפויות. העדיפות הראשונה, מבחינתי, מבחינת הוועדה, לא מבחינתי, חלילה, כרגע הוועדה 

רואה לנכון שרחבת היכל התרבות, המיקום הזה יכול להיות מיקום נהדר. פינה קטנה, 

נהדרת, מקסימה, בטבע, בנוף, שפותרת את הנושא.  

חיים מסינג:   רועי, לא יודע מאיפה התפתח הדיון הזה. אבל זה לא פסול אם 

נדון בזה ביחד. אתה לא מנותק מזה. אתה יו"ר ועדה.  

רועי גבאי:   הנה, בבקשה.  

חיים מסינג:   אבל זה לא מקום שאתה עכשיו יכול לדון -  

לינה שרון:   חיים, אתם הצעתם 'תכנס קודם כל את הוועדה'. זו היתה 

ההצעה שלכם.  

חיים מסינג:   דבר ראשון, כל מה שהוצע, הדברים שנאמרו, רועי, אני לא 

מתכחש לזה,  

רועי גבאי:   אהוד, צא רגע, 20 דקות, תתקשר לראש העיר, תקבל את 

ההחלטה.  

חיים מסינג:   לא, זה לא קשור. אתה רואה, פה -  
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רועי גבאי:   אבל אני רואה את הדיונים שם. אתה יכול לעשות את הדיון

בשולחן, מנכ"ל, ממלא מקום.  תעשה את הדיונים שלך. די לעשות ככה.  

חיים מסינג:   זה נושא יותר מדי רציני כדי לקחת את זה ולעמוד על רגל אחת 

ולעשות דיון כזה -  

לינה שרון:   זה לא רגל אחת אבל, היה חודש שלם.  

חיים מסינג:   לא, לא, לא, עכשיו רגל אחת. עכשיו זה רגל אחת.

לינה שרון:   הוציאה את זה בחודש הקודם. תנו לנו מנדט ונעשה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  שנייה, חברים. תראו, אם אני מסתכל, רועי, עכשיו תהיה קשוב 

רגע. אני מבין את מה שאמרת, הכל בסדר. אם אני מסתכל על מה שאתם כתבתם, מסתכל 

על העקרונות. אגב, כיכר די מתאימה לעקרונות שרשמתם.  

רועי גבאי:   לא, אמרתי, הסברתי הכל.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לגבי העניין של עדיפויות. תראה, היות והצעתם מספר 

אלטרנטיבות, לא הצבעתם  במובהק על משהו מדויק, אלא שמתם פה,  

רועי גבאי:   שמנו סדר עדיפויות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אין פה סדר עדיפויות.  

רועי גבאי:   תקרא. מקומות מוצעים, על פי סדר עדיפות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. אז צריך לבחון אותם?   

רועי גבאי:   בבקשה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה זה בבקשה? פה זה המקום לבחון אותם? 

רועי גבאי:   כן, זה המקום להמליץ. לחלוטין. זה המקום לקבוע.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, זה לא המקום לקבוע, בלי שאנחנו -  

חיים מסינג:   אני אגיד לך מה. אני אומר לך את זה באמת, אני דרך אגב, 

ובאמת תרשה לי בצורה הכי חברית,  להתעלם מהמשפטים האלה. 'בואו, תפסיקו להיות 

פופוליטיקה'.  

רועי גבאי:   רגע, אבל זה מה שעושים פה. )מדברים ביחד(  

דורית בן מאיר:  ממש לא, ממש לא.  

יהודה דנינו:   תן לי שנייה. רועי, בוא, אני אדבר עכשיו בשם עצמי. אני עכשיו 

לא מדבר בשם אף אחד. תן לי שנייה אחת.  

רועי גבאי:   אתה אמרת לי, יהודה, זה לא סותר. ...  

יהודה דנינו:   אני מסכים שזה לא סותר. אם אתה לצורך העניין ממקד, אתה 

אומר אני רוצה למקד את נפגעי  פעולות האיבה של יבנה, אוקיי? אז יש לנו כיכר שהיא שם 
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כללי, ושם מונצחים השמות הכלליים. בוא תמקד פעילות, משהו מסוים על הכיכר, ששם 

יונצחו ספציפית הקורבנות האלה.  

רועי גבאי:   לא, אמרת זה לא מונצח. יהיה גם שם וגם פה.  

יהודה דנינו:   לא, למה צריך גם וגם?  

רועי גבאי:   אתה אמרת לפני כמה ימים גם וגם. יהודה, לא, זה לא, זה שיח 

לא מכובד. )מדברים ביחד(  

יהודה דנינו:   מה שאמרתי לך שזה לא סותר, מה שאמרתי לך כתוב 

בפרוטוקול.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, אני שמעתי. בסיכומו של דבר, ההצעה של כיכר 

להנצחת קורבנות הטרור נראית לי הצעה סבירה. והיא לא סותרת את כל מה שכתוב פה. זה 

מה שאני מעלה להצבעה.  

רועי גבאי:   לא, אתה מעלה להצבעה אם אתה מאשר את הפרוטוקול שלנו, 

או מתנגד להנצחת קורבנות הטרור ... שמות?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא. מה ההצעה שהצעת?  

רועי גבאי:   יש אישור פרוטוקול ועדת הנצחת קורבנות טרור. או שמתנגדים 

לאישור פרוטוקול או שתומכים באישור פרוטוקול. מסכים איתי?  

ד"ר אהוד ויצמן:  שמה? לא שומע. 

דורית בן מאיר:  או שדוחים את הישיבה.  

רועי גבאי:   או שדוחים לישיבה הבאה, או שמאשרים את הפרוטוקול,  

דורית בן מאיר:  אני אומרת לדחות את הישיבה. זה בשבילי צריך עיון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני רוצה לשמוע אותך.  

עו"ד איתן בראש:  אתם יכולים לדחות את הדיון לישיבה הבאה. אתם יכולים לקבל 

את ההצעה, אתם יכולים לדחות את ההצעה.  

עו"ד מאיר דהן:  בואו נדחה לדיון הבא. 

חיים מסינג:   תראה, רועי, שנייה. )מדברים ביחד( שנייה, מקודם אמרת, 

רועי, שנייה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  מאיר, רצית להגיד משהו?  

עו"ד מאיר דהן:  מציע שנדחה את זה לדיון הבא.  

חיים מסינג:   מקודם אמרת, ובצדק, שיש דברים שאת המקבע אותם, אחר 

כך אתה לא יודע מה דברים יתפתחו. פתאום פינוי בינוי וכיכר ורמזור וכל הדברים שאמרת. 

על העיקרון הזה אני חושב שצריכים לדון גם בפרוטוקול שעשיתם. אני לא חושב שאפשר 
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לזלזל במה שעשיתם פה. אני אישית לא מזלזל. אספתם אנשים, ישבתם, קבעתם עקרונות, 

הכל בסדר. אני חושב שצריך לדון בעקרונות האלה. את האמת, אני אישית לא בקיא מספיק,  

אלי מזוז:   כמי שמחזיק תיק של פני העיר.  

חיים מסינג:   לא, זה לא רק זה. אני חושב שצריך לדון בפרוטוקול הזה 

בצורה יותר יסודית מאשר לדון ברגל אחת.  

רועי גבאי:   מסינג, אנחנו מקבלים כולנו את הדבר הזה, 48 שעות לפני. 

יכולים לשבת, לעשות, להתכנס כקואליציה, תגיע פה לישיבה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  יש לי הצעה. בואו חברים. נתחיל להתכנס.  

רועי גבאי:   אם נתחיל לדחות כל סעיף וסעיף שאנחנו -  

דורית בן מאיר:  למה? זה משהו ספציפי. בינתיים הכל, זה משהו נקודתי. זה לא 

כל סעיף וסעיף.  

ד"ר אהוד ויצמן:  דורית, הפרוטוקול, איתן, תהיה קשוב אלי רגע. אם אני מבין 

את הפרוטוקול ומה שמוצע פה, יש כאן, 'הוועדה ממליצה על הקמת אנדרטה ומתחם פתוח 

ציבורי, כיכר או רחוב הינם בעדיפות נמוכה יותר'. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את מה 

שכתוב, זו בהחלט אופציה על השולחן. האם אני קורא את זה נכון?  

רועי גבאי:   תפסיק להתעסק בשטויות, אהוד. דחה את זה לפעם הבאה, 

בבקשה. נו, תעשו את זה. רק תתקדמו. בואו, צאו, הנה מרחב לצאת כדי להתקדם הלאה. 

בבקשה. דחה את זה לפעם הבאה. אולי תבואו קצת יותר שיקול דעת בפעם הבאה. אולי, 

הלוואי.  

דורית בן מאיר:  מה, אין לנו שיקול דעת? אני לא מבינה אותך.  

רועי גבאי:   דורית, ההיפך. ההיפך.  

לינה שרון:   דורית, ההיפך. תשמעי מה שהוא אומר.  

דורית בן מאיר:  אני שומעת אותו. 'תבואו עם שיקול דעת, תבואו עם שיקול 

דעת'. )מדברים ביחד( כן, אבל האמירות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, למה לא רשמת, אגב, בפרוטוקול, שאתם דוחים, אתם 

הוועדה דוחה מכל וכל את העניין של כיכר? אם זה כל כך נורא, למה לא רשמתם את זה? 

למה רשמתם את זה כאופציה על השולחן?  

רועי גבאי:   כי אתה לא דוחה  מכל וכל כל אפשרות. כשעלה הנושא הזה, 

אמרנו שזו אופציה לא רלוונטית, עדיפות אחרונה.  

לינה שרון:   בדיוק, כך נאמר.  

רועי גבאי:   אתה לא דוחה כל דבר  בהינף יד, בטח כשמדובר בהנצחה. 
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ואני גם לא רוצה להביא לך את זה לפה שאתה תהיה באיזשהו קיבעון מוחלט לאמירה. 

ההיפך, אני רוצה שיתקיים פה דיון אמיתי מקצועי. אני רוצה שמועצת העיר תדון באמת,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו דנים. אנחנו דנים וחושבים שונה ממך. מה לעשות? טוב, 

יש עוד שאלות? 

רועי גבאי:   למה לא לקבל את המלצת הוועדה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אתה הצגת מספר אפשרויות. אוקיי? מספר אפשרויות. אנחנו 

חושבים, ודיברנו על זה, אנחנו חושבים שכיכר זה בהחלט פיתרון ראוי ונכון. בטח במקום 

שמוצע. ואם אני קורא את העקרונות שלכם, העקרונות שלכם תומכים.  

רועי גבאי:   העקרונות לא תומכים. חזרנו על זה. אין צורך לחזור על זה 

שוב. מה החלטתם? אתם דוחים המשך הדיון לישיבה הבאה? אתם מתנגדים?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, השאלה, איתן,  

דורית בן מאיר:  אנחנו לא מתנגדים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני רוצה, רגע, שנייה. האם אני יכול, על פי הפרוטוקול, לאשר 

את העניין של כיכר? על פי הפרוטוקול הזה.  

דורית בן מאיר:  אתם לא רוצים לקבל את מה שהם ממליצים ולאשר משהו 

אחר?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא, כתוב כאן, תראה בסעיף 3,  

רועי גבאי:   לא, תקרא את 4. המלצות סופיות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני מפנה אותו ל-3.  

רועי גבאי:   אבל תקרא המלצות סופיות.  

עו"ד איתן בראש:  הוועדה ממליצה על הקמת אנדרטת כיכר או רחוב הינם 

בעדיפות נמוכה יותר, שכן האפקט קטן -  

רועי גבאי:   חבר'ה, זה דרך, זה עקרונות. 4 זה הסיכום. זה סדר 

העדיפויות. עזבו את הדיון, מהלך הדיון.  

עו"ד איתן בראש:  הוועדה ממליצה, המועצה סוברנית להחליט מה שהיא ממליצה. 

יכולה גם להחליט דבר אחר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו יכולים לדחות ולהגיד שאנחנו מאשרים כיכר.  

רועי גבאי:   לא, אישרתם כיכר בוועדת שמות, זה משהו אחר. אתם יכולים 

לדחות -  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה הקשר לוועדת שמות? 

רועי גבאי:   כי זה מה שאתם עושים עכשיו.  
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עו"ד איתן בראש:  זה כמו ועדת מכרזים. ועדת מכרזים ממליצה. ראש העיר יכול 

לאשר, יכול לדחות.  
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רועי גבאי:   יכול לדחות. שיתנגדו.  

עו"ד איתן בראש:  כן, אבל הם יכולים לאשר משהו אחר.  

רועי גבאי:   אין בעיה. שיתנגדו קודם כל.  

עו"ד איתן בראש:  זה לא, זה כרוך אחד בשני. אם מקבלים את הכיכר, אז סימן 

שדחו את כל מה שכתבתם.  

רועי גבאי:   אז דחו, התנגדו לכל מה שכתבתי בסעיף 4, נכון. התנגדנו לכל 

מה שכתבתי בסעיף 4, נכון. חבר'ה, דוד. תחליטו או שתמשכו את זה לשבוע הבא. הכל 

בסדר. אני נתתי לכם את זה. אני אמרתי בסדר. אני הסכמתי.  

יהודה דנינו:   הרגע לא רצית, אהוד לא רצה לדחות את זה,  

לינה שרון:   לא נכון. ממש לא נכון.  

רועי גבאי:   בבקשה, דחה את זה לפעם הבאה. אני אמרתי 'בבקשה, 

תעביר את זה לדיון הבא'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני רוצה לכבד את הפנייה, למרות שאני חושב שונה ממך, את 

הפנייה של יו"ר הוועדה ואני מציע לדחות את הדיון שנגיע כולנו בשלים יותר וממוקדים יותר 

לעניין הזה. מי בעד? אתה נמנע או נגד?  

רועי גבאי:   לא צריך להצביע על דחיית דיון. דחיית דיון צריך להצביע? 

עו"ד איתן בראש:  כן, מזיזים את זה לפעם הבאה.  

רועי גבאי:   אני בעד.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. סגרנו את הסוגיה הזו. אני מקווה שבפעם הבאה באמת 

נוכל לבוא יותר ממוקדים.  

 :24/3/15החלטה מס' 

הוחלט פה אחד לדחות את הדיון בנושא לישיבה הבאה לשם בחינת 

החלופות שהוצעו בוועדה. 

רועי גבאי:   לחודש הבא, לא להמשכים. בסדר?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא. אנחנו מדברים על הוועדה הבאה.  

רועי גבאי:   מעולה.  

ד"ר אהוד ויצמן:   אנחנו עוברים לנושא, מה? חייב? כי אנחנו מתייחסים פה -  
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עו"ד מאיר דהן:  תלויים בי הרבה אנשים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, אם אין ברירה. רגע, רועי. אפשר לקזז אותו עם מישהו 

מאצלכם?  

רועי גבאי:   שניים לא הגיעו. יותר מזה, תגידו?  

ד"ר אהוד ויצמן:  מאיר, להתראות. תודה רבה.  

עו"ד מאיר דהן:  מתנצל.  

*** עו"ד מאיר דהן יוצא מהישיבה ***  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, אנחנו ממשיכים. הצעה לסדר יום של חבר המועצה 

רועי גבאי, בנושא צהרונים. בבקשה.  

21. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "צהרונים". 

רועי גבאי:   רקע: בהתאם להחלטות הממשלה מס' 265923377, משרד 

החינוך יסבסד הפעלת מסגרות לימודיות נוספות משעות אחר הצהריים לגני הילדים ולבתי 

הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך במהלך שנת הלימודים. להלן תוכנית ניצנים. כמו כן, 

בהתאם להחלטת ממשלה 3409 משרד החינוך יסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות נוספות 

בשעות הבוקר, במהלך חופשות בתי הספר והגנים בתוך שנת הלימודים. להלן תוכנית ניצנים 

בחופשות. התוכנית תופעל 10 ימים, מחציתם בחופשת החנוכה, מחציתם בחופשת הפסח. 

זאת במטרה לקדם מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של המשתתפים, ובין היתר להקלה 

בנטל ולעידוד השתלבות ההורים בעבודה.  

בתי התוכניות, הקצבת המשרד תיעשה על פי דירוג סוציואקונומי של הרשות במודל של 

תעיף למשתתף בפועל. ראשית, כיום בעיר יבנה הורים רבים לא הורשו את ילדיהם לתוכנית 

ניצנים בחופשות במהלך חופשת חנוכה, אם ילדיהם לא רשומים לתוכנית הניצנים, כלומר 

במהלך הלימודים. יש לי 50 הורים, אני יכול להביא לך אותם. ילד שלא רשום לצהרון במהלך 

השנה אינו יכול להירשם לצהרון בחופשות פסח. כך נאמר להם, פסח וחנוכה.  

איני רואה סיבה להתנות רישום לתוכנית זו ברישום לתוכנית אחרת. שנית, עקב עליית 

הדירוג  הסוציואקונומי שדיברנו עליו בישיבה קודמת, עשוי להצטמצם הסבסוד הממשלתי 

ועלות הצהרון עשויה לגדול ב-100 ₪ לחודש. על כן מוצע שני דברים. אחד, מועצת העיר 
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תחליט כי הרישום לתוכנית ניצנים לחופשות יהיה פתוח בפני כולם, כולל ילדים שלא רשומים 

לתוכנית ניצנים במהלך השנה. שתיים, מועצת העיר תחליט כי מחירי הצהרון לחודש על כלל 

שירותיו יישארו ללא שינוי. ובכך עליית הדירוג הסוציואקונומי לא תוביל לעליית מחירים לכלל 

ההורים. שההורים לא יספגו את ה-100 שקלים המתוכננים.  

 42 

 
 עיריית יבנה

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. התייחסויות.  

אלי מזוז:   אני באמת שואל. ממה שידוע לי, בחנוכה, מפניות של הורים 

שביקשו לרשום את הילד בחופש דווקא נרשמו.  

רועי גבאי:   50 הורים לפחות יש לי, שלא הורשו להירשם בחנוכה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, אני מציע. בוא, זה כבר באמת, אני מציע שבפעם הבאה 

שאתה מגיש הצעה תבדוק את הנתונים.  

רועי גבאי:   אתה רוצה שאני אקריא לך את השמות של ההורים?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אל תקריא לי את השמות.  

רועי גבאי:   הורים לא הורשו להירשם. אני אשאל שאלה אחרת. אנחנו 

מרשים לכל הורה להירשם?  

ד"ר אהוד ויצמן:  כן, התשובה לא רק שהרשינו. בחנוכה, דצמבר 2012 -  

רועי גבאי:   יפה, הנה בשורה. מצוין. אז מועצת העיר מחליטה -  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, רגע, רועי. אתה מגיש פה הצעה -  

רועי גבאי:   לפסח, לא נתנו להם.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, אתה מציג פה הצעה על משהו שקורה בעיר. איזו מין 

הצעה זו?  

רועי גבאי:   לא. חבר'ה, 50 הורים לפחות בחנוכה לא הורשו לרשום את 

ילדיהם לצהרונים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אז יש לי חדשות בשבילך. 3,000 תלמידים היו במסגרות 

האלה, אוקיי? לא 50, 3,000.  

רועי גבאי:   אני לא אומר לגבי אלה שלא נרשמו.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, שנייה. אתה לא יכול לבוא עם הורה אחד או שניים, אוקיי? 

ולהגיד שזה. היתה בעיה. אם היית בודק קודם, לפני הגשת ההצעה, מה שאתה בדרך כלל 

נוהג לעשות, לא היית מגיש אותה.  

רועי גבאי:   בוא אני אקריא לך תגובות של הזה, בבקשה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  עזוב, בחייך,  

רועי גבאי:   תגובות של העירייה, חברים. בואו אקריא לכם. למה אתם 
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הולכים רחוק?   

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, הנושא השני. מאיפה לקחת את ה-100 שקל?  

רועי גבאי:   יש תוכנית נטו משפחה, שמסובסדת על ידי המדינה. ראש 

העיר גם דיבר על זה ודיברנו על זה בדיור הסוציואקונומי לפני שתי פגישות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אבל הקריטריונים עדיין לא פורסמו, אתה יודע.  

רועי גבאי:   בגלל שעלינו לדירוג סוציואקונומי 7, אנחנו מתוכננים לרדת ב-

100 שקלים מהסבסוד הממשלתי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. זה אתה לא יודע. כי משרד החינוך לא פרסם.  

רועי גבאי:   מה זה אני לא יודע? משרד האוצר -  

ד"ר אהוד ויצמן:  תעזוב רגע. מי שמוציא לנו הנחיות בעניין הזה, אתה יודע מה? 

היות  והגשת הצעה, לפחות בוא נסדר את הנתונים. אני רוצה לדבר רגע על הנתונים. עיריית 

יבנה לקחה את העניין הזה של צהרונים לרמה הכי גבוהה שיכולה להרשות לעצמה 

תקציבית. מי שלא יודע, עלות של ילד בצהרון כזה, שהוא נרשם בתחילת שנה, עולה 1,100. 

זו העלות האמיתית. תמחירית. כ-1,100, 150 או משהו בסגנון הזה. בא ראש העיר ואמר 

'חברים, אני רוצה לסבסד'. ולקחו  והורדנו את זה מ-1,150 ל-935. מתוכם, אני מדבר כרגע 

אלה שנרשמים מתחילת השנה לצהרונים. מתוכם הם משלמים 650, 630 ועוד 300 ₪ 

שמשרד החינוך מסבסד. ההורה משלם 630, למה? כי אנחנו הורדנו את העלות. מה זה 

עולה לעיריית יבנה? זה עולה במונחים  שנתיים סבסוד של 2 מיליון שקל. גם את זה צריך 

להגיד.  

רועי גבאי:   אגב, זה לא מתקציב העירייה בכלל. זה מתקציב המתנ"סים. 

ד"ר אהוד ויצמן:  זה קודם כל, תגיד לי, כמה העירייה שמה במתנ"ס?  

רועי גבאי:   5% מהתקציב השנתי שלה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  היא שמה כמה? היא שמה כמה? 3 מיליון?  

רועי גבאי:   והתקציב השנתי של ... המתנ"ס עומד על 60 ומשהו מיליון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  קודם כל, תראה, העירייה והרשת למתנ"סים שמובילה את 

המהלך הזה, שמו את הכסף. בסדר? עכשיו, אותו דבר אגב החלנו גם על הגנים. אבל אם 

ניצמד ללשון ההצעה, אז קודם כל זה פתוח לכל. למה? כי ראש העיר החליט כבר בסוף 

2018 והודיע, וזה מומש בחנוכה 2018, ול-2019 זה הולך להיות פתוח לכל. אוקיי?  

רועי גבאי:   לא, כנראה יש פה פער ב -  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה לא הבנת?  



 עיריית יבנה
 9.101.24מתאריך  15/3מן המניין מספר שלא תמליל מועצה 

 

 

 44 

 
 עיריית יבנה

רועי גבאי:   יש 50 הורים לפחות, כי זה מה שאני הצלחתי להגיע, 

ד"ר אהוד ויצמן:  לאיזו שנה?  

דורית בן מאיר:  למה הם פנו אליך?  

פאלי כהן:   מאיזו סיבה? לא, אם התקבלו 3,000, למה 50? מה הסיבה?  

רועי גבאי:   אתם יכולים להמתין בבקשה. יש 50 הורים, אהוד, שלא 

רשומים לצהרונים במהלך השנה. מהמספרים מפה. 50 הורים שלא רשומים לצהרונים 

במהלך השנה. הם באו לרשום את ילדיהם לחלוקה. מה שנקרא חופשת החנוכה.  

אלי מזוז:   גנים? בתי ספר? 

רועי גבאי:   גני ילדים. זה לא קשור, אגב, זו החלטת ממשלה. הם באו 

לרשום את הילדים שלהם לחופשת חנוכה. חופשת חנוכה זה לא צהרון לאחר שעת פעילות. 

חופשת חנוכה זה במהלך היום עצמו.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מ-8:00 עד 13:00.  

רועי גבאי:   נכון, נכון.  

דורית בן מאיר:  זה משהו ספציפי. לא כל הצהרונים לאורך כל השנה.  

רועי גבאי:   אמרו להם 'חברים, אתם לא יכולים לרשום את ילדיכם לצהרון 

בחופשת חנוכה כי הוא לא נמצא בצהרון במהלך השנה'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אתה מדבר על גני ילדים?  

רועי גבאי:   חבר'ה, אני כל כך מדויק בנוסח של ההצעה לסדר. אמרו להם 

'אתם לא יכולים לרשום את הילדים בגלל שהם לא רשומים במהלך השנה. אין להם עדיפות. 

העדיפות היא לילדים',  

דוד שטרית:   לא, יכול להיות -  

רועי גבאי:   שנייה, דוד, בבקשה. כל הגורמים ברשת המתנ"סים,  

חיים מסינג:   לא, אבל אמרת מקודם שיש אחד, אותי מעניין ... תגיד לי, תן 

לי שמות. מעניין אותי עם מי דיברת בעירייה. אני רוצה לדעת,  

רועי גבאי:   מה קשור לעירייה? הורים, הורים שמסרבים להם. )מדברים 

ביחד(  

חיים מסינג:   אמרת הורים -  

רועי גבאי:   אגב, גם נציגי העירייה, ואני לא רוצה לנקוב, תרים טלפון עכשיו 

למי שאחראים הרלוונטיים בצהרונים, תקבל תשובה.  הורים לא הורשו להירשם לחנוכה.  

חיים מסינג:   אהוד העלה פה שאלה, שאל אותך. תגיד, העלית דבר כזה. 

אתה בדקת את זה לפני זה? מאיפה הנתונים האלה?  
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רועי גבאי:   כן, כן.  

חיים מסינג:   אתה אומר 'דיברתי עם אנשים בעירייה,  ויש לי אפילו', 

הסתכלת במסרון בשביל לחפש.  

רועי גבאי:   נכון.  

חיים מסינג:   אתה יכול, אני שואל עכשיו בשם מנכ"ל העירייה,  

רועי גבאי:   אני לא הולך לעשות שיימינג למישהו בפרוטוקול.  

חיים מסינג:   רגע, רועי, אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא מחפש את 

השם. תקשיב.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חיים, אבל עזוב.  

חיים מסינג:   הנקודה היא, אנחנו לא מחפשים פה מישהו בשם. אנחנו 

מחפשים  פה את העיקרון שעולה נושא רציני כזה לפה, ואתה אומר שבדקת את זה. ואם 

בדקת את זה עם מישהו שהוא מוסמך בעירייה, והוא נתן לך נתון לא מוסמך,   

רועי גבאי:   הכי  מוסמך שיש,  

חיים מסינג:   אז המנכ"ל צריך לדעת מזה. זה בשביל מנהל תקין, )מדברים 

ביחד( איך הוא ידע? בוא תגיד לו.  

אלי מזוז:   רועי, יש לי שאלה. אני יודע מחנוכה, שבסופו של דבר כל מי ש, 

אני שוב, אני אומר ממה שאני יודע. אנשים שפנו אלי להירשם אמרו לי שיש בעיה. אחרי זה 

הם חזרו אלי שוב, אמרו לי שנרשמו. אני מאנשים ששמעתי בסופו של דבר לא היתה בעיה 

בחנוכה. אני יודע שבפסח היתה בעיה מאוד קשה. שלא היו מאורגנים בכוח אדם וכדומה. 

אבל אני יודע שבחנוכה נפתרה הבעיה.  

רועי גבאי:   הורים לא נרשמו בחנוכה. פנו אלי ואמרו לי 'רועי, לא ייתכן שגם 

בפסח', שנייה, אבל הוא שאל שאלה. חברים, אי אפשר, זה שיח מכבד.  

אלי מזוז:   ה-50 הורים האלה בסופו של דבר לא נרשמו?  

רועי גבאי:   לא, לא, לא קיבלו אותם. הם עכשיו פנו כי הם ביקשו שבפסח 

לא יעשו להם את ההפרדה הזאת. שבפסח יקבלו אותם.  

דוד שטרית:   רועי, רק הערה. אני לא מכיר את העניין אבל לא ייתכן שלא 

הורשו להירשם. הרי אם יש מקום בצהרון, אין סיבה שלא ירשמו אותם. הרי זה אותו כוח 

אדם. להיפך, יותר זול, יותר כלכלי להפעיל צהרון בהיקף מלא מאשר חלקי. יכול להיות שמה 

שנאמר להם זה על בסיס מקום פנוי. לא היו מקומות, אז נתנו עדיפות למי שכבר בתוכנית 

ניצנים. אבל לא יכול להיות שלא הורשו. אין דבר כזה.  

רועי גבאי:   משרד החינוך טוען, ויש לי גם את זה, את המסמך, שיש 
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דוד שטרית:   לא קשור.  

רועי גבאי:   אמרו להם, שנייה, זה חשוב. אמרו להורים 'אנחנו לא יכולים, 

אתם לא מקבלים סבסוד ממשלתי בגלל שאתם לא נמצאים בצהרונים השנתי, הלימודי 

הרגיל, ובגלל זה אנחנו לא יכולים לקלוט אתכם'. קלטו מספר הורים בודדים, גם אותם אני 

יודע, שאמרו להם 'לפנים משורת הדין אנחנו נכניס אתכם'. עכשיו לקראת פסח אני מציג את 

הדבר הזה, לפני פסח. בואו נחליט -  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא. אני לא מסכים עם האמירה הזו. אני מסביר לך 

שבחנוכה זה כבר היה פתוח לכל. מה אתה מציע על פסח? זה ברור שזה פתוח.  

רועי גבאי:   פתוח, אבל לא נתנו להורים  להירשם. בוא נעשה - 

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו מדברים על פסח? 

רועי גבאי:   בוא נעשה אחרת. יש פה הסכמה מלאה שצריך לכל הורה לת

להירשם באשר הוא?  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה זה יש פה הסכמה? זה עובד כנוהל בעיר. אני לא מבין 

אותך.  

רועי גבאי:   אבל זה לא מה שקורה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה בדיוק מה שקורה.  

רועי גבאי:   זה לא מה שקורה. אני מבקש -  

ד"ר אהוד ויצמן:  עכשיו אתה מעלה הצעה למה? לאשר את מה שקיים?  

רועי גבאי:   לא, אני מבקש משהו אחר. אני מבקש שהדבר ייבדק אל מול 

ההורים, אני מוכן להעביר את הרשימות של כולם.  שהדבר ייבדק מול ההורים  ושכל ההורים 

יורשו  להירשם לפסח.  

ד"ר אהוד ויצמן:  הבנתי. עכשיו, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, עד כמה שאני 

יודע, עדיין לא פורסמו הקריטריונים הסופיים של משרד החינוך. ונצטרך להמתין. יכול להיות 

שאתה מכיר את זה מהאוצר, אני לא יודע. אבל מי שמנחה, בסיכומו של דבר, זה משרד 

החינוך ולא האוצר. אין לנו נתונים בשלב הזה, בדוק מהבוקר. ולכן ההצעה שלך מה להגיד, 

לא רלוונטית. אני לא מבין למה, מה היא עושה פה.  

רועי גבאי:   למה לא רלוונטית? באם זה יקרה, מועצת העיר יודעת לבוא 

ולהגיד שאנחנו לא נספוג את העלויות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אם זה יקרה, עירייה אחראית, והנהלה אחראית תשב, 

תדון, תראה אם היא יכולה לעמוד בזה ותיתן תשובה. זה מה שצריך להיות.  
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רועי גבאי:   לא, חלק מהרעיון האסטרטגי והחישוב, ודיברנו על זה, אתם 

יכולים לפתוח את הפרוטוקול מלפני חודשיים, אני גם יכול להקריא לכם מילה במילה. שאלתי 

את ראש העיר אחרי השאלה על הדירוג הסוציואקונומי, אמרתי לו 'מה יקרה עם הצהרונים?' 

הוא אמר לי 'נכון, הצהרונים יכול להיות שתהיה עלייה של 100 שקלים'. אמרתי 'ומה יקרה 

אז?' הוא אומר לי 'נצטרך לראות מה יקרה, כי יכול להיות שבאמת זה יקרה'. אני בא ומביא 

את זה. אנחנו צריכים להיות -  

דוד שטרית:   בסדר, הנושא ייבדק. )מדברים ביחד(  

ד"ר אהוד ויצמן:  כשנגיע, נדבר על זה.  

רועי גבאי:   מה זה כשנגיע? אנחנו עכשיו לפני תקציב 2019. או שאנחנו 

מתייחסים לזה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, מה אתה רוצה לעשות? אתה משאיר אותה? 

רועי גבאי:   לא, אני הצעתי הצעה. הצעתי הצעה שאומרת אני מעביר לכם 

את הרשימות של  כל ההורים. והורים יורשו להירשם בפסח. מה קרה בחנוכה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אבל אני לא מבין. אני מסביר לך לפני שנייה,  

אלי מזוז:   אנשים יכולים להירשם ... תבדוק מה קרה בתקלה הזאת 

שאתה מדבר עליה. כי אני מכיר באותו -  

רועי גבאי:   אתה לא מכיר.  

אלי מזוז:   יכול להיות שאני לא מכיר מספיק.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רועי, אתה משאיר את ההצעה לסדר שלך? 

אלי מזוז:   יכול להיות שאני לא  מכיר מספיק, אבל אני מכיר הורים 

שהיתה להם בעיה ופתרו להם את הבעיה -  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, רועי. אלי, סליחה. אני רוצה להתקדם. יש לנו עוד ערב 

ארוך. אם אתה משאיר, העמדה שלנו היא כמובן כפי שאמרתי, אני אומר את זה לפרוטוקול, 

כדי שהדברים יהיו ברורים. יש החלטה של ראש העיר. זה שום דבר חדש. זה דבר שזה 

קורה. אנחנו עובדים, זה פתוח לכולם. ולגבי העניין של הכסף,  

אלי מזוז:   אני חושב שלאור מה שאמרת, לאור שזה פתוח לכולם, אם יש 

פה טענה שרועי טוען שיש קבוצה של הורים,  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אבל הוא מדבר על העבר.  

אלי מזוז:   נכון. זה פתוח לכולם, זה ידוע. אין פה מחלוקת. אבל אני חושב 

שבלי קשר לזה צריך לבדוק. כי אני מכיר שכן פתרו לאנשים את הבעיה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לחלוטין. אבל זה בדיוק מה שאני אומר. ולכן ההצעה בכלל אני 
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לא מבין מה היא עושה פה. אם היא נשארת - 

רועי גבאי:   ההצעה מציגה לכם מקרה שהיה ביבנה. חבר'ה, אנחנו נציגי 

ציבור. תפקידנו להביא לשולחן הזה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, אתה מדבר על פוליטיקה? מה זה ההצעה הזאת אם זה 

לא פוליטיקה?  

רועי גבאי:   אנחנו נציגי ציבור. תפקידנו להביא לשולחן הזה את תחושות 

הציבור. זה מה שקרה. זה מה שהיה. צריך לבדוק את הנושא.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רבותי, אני מעלה את ההצעה של רועי,  

רועי גבאי:   זה לא עולה לי משום מה, כרגע יש עשרה. יש יותר. זה צריך 

להיטען.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. הבנו. אנחנו מצביעים, העמדה שלנו להצביע נגד. אני 

חושב שהיה יותר מכובד שהיית מושך את ההצעה, אבל זכותך להשאיר אותה. אנחנו 

מצביעים נגד ההצעה. מי בעד? מי נגד ההצעה?  

אלי מזוז:   שנייה, אני רוצה להציע לרועי, שלאור זה שהמועצה רוצה 

לבדוק את העניין, תמשוך. כי בכל מקרה ...  

רועי גבאי:   הצעתי. בבקשה תצביעו על זה. שאני מציע שהדבר יעבור 

לבדיקה ובפסח כולם יאושרו.  

אלי מזוז:   לא צריך להצביע על זה,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני מדבר על מה שקיים. חברים,  

רועי גבאי:   ולגבי 100 שקלים, אני רוצה שניקח אחריות על הנושא הזה.  

אלי מזוז:   לגבי 100 שקלים זה -  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו, חברים, מצביעים נגד ההצעה. מי נגד? מי בעד? אוקיי. 

עוברים להצעה הבאה.   

 הצבעה:

בעד: 2 )ה"ה: רועי גבאי, לינה שרון( 

אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, אלי מזוז, פאלי  נגד:  7 )ה"ה: 

כהן, יהודה דנינו, שחר סימנה(.   

 :25/3/15החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי  הוחלט 
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גבאי בנושא הצהרונים.  

22. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הסעות מהשכונה 

הירוקה לבית הספר ביאליק". 

רועי גבאי:   בי"ס ביאליק, הסעות. בי"ס ביאליק עבר שדרוג מרשים בשנים 

האחרונות ואנו עדים לביקוש גדול של בית הספר מכלל שכונות העיר. זאת ועוד. בי"ס זה 

הוגדר כבי"ס הממלכתי היחיד ברישום על אזורי, להוציא את בית הספר הדמוקרטי. הן 

במידעון הרישום והן ביום הפתוח, אפרופו התחייבויות שדיברנו קודם, וראו איך הדברים 

חוזרים, אין במידעון הרישום  והן ביום הפתוח, זו הצעה לסדר, אני יכול להציג את זה 10 

דקות איך שאני רוצה, גם לא את הכתוב. הכל בסדר. הן במידעון הרשום והן ביום הפתוח, 

שהתקיים לפני שבועיים, נאמר באופן מפורש להורים  כי תינתן הסעה לתלמידים המתגוררים 

בשכונה הירוקה. כך גם בוצע בשנת הלימודים הנוכחית. יש הסעה לתושבי השכונה הירוקה. 

לפני מספר ימים נראה כי משהו השתנה. הודיעו להורים באמצע תקופת רישום,  ולאחר 

שהתקיימו מרבית הימים הפתוחים, כי ייתכן וההסעה לבית הספר לא תבוצע. בפני ההורים 

שעדיין לא קיבלו הודעה רשמית בנושא עומדת החלטה משמעותית היכן לרשום את ילדיהם. 

שכן חלקם הורים לילדים נוספים שאמורים להצטרף, וכן עשויה חלילה, עלולה להיות, פגיעה 

בבית הספר, שכן ההרשמה תרד. כי הורים יחליטו שהם לא שמים את הילדים שלהם בגלל 

שאין הסעה, על אף ההבטחה. דבר אחרון שאני רוצה, מן הסתם שיקרה, או אנחנו ביחד 

רוצים שיקרה, זה שתהליך הצמיחה של בית הספר ייפגע. אני מציע כי מועצת העיר תחליט 

לאכוף את ההתחייבות של העירייה. התחייבנו, אמרנו. אנחנו באים ואומרים 'אוקיי, נתמודד 

עם זה'. כלפי עם ההורים, ובשלב זה לקיים את ההסעות בשנת הלימודים הבאה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. התייחסויות, לפני שאני אתייחס? אני רוצה להגיד לך כך. 

רועי סיים להקריא את ההצעה לסדר שלו בנושא ביאליק, הסעות לביאליק. אלי, היות ויצאת 

פתחתי את זה להתייחסויות. אם יש התייחסויות, בבקשה. אם לא, אני אתייחס. אתה רוצה 

להתייחס?  

אלי מזוז:   תתחיל. אני אתייחס בהמשך.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אין בעיה. בדקתי את הנושא היטב. ובדקתי את העניין של 
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ההבטחה של ראש העיר. ראש העיר הבטיח ועומד בהבטחה שלו לגבי כל מי שנקלט בבי"ס 

ביאליק מהשכונה הירוקה, לשנה שנפתחה בספטמבר 2018 וכוונתו להמשיך ולהסיע את 

המחזור הזה, של ה-16 חבר'ה, מכיוון שהוא התחייב ועד למעשה כיתה ו'. זה המשמעות של 

העניין. לאור אי ההבנה, כי ראש העיר, למיטב הבנתי, ואני בדקתי גם עם רות היטב את 

העניין הזה, לא התחייבו לגבי ההסעה. מי שהתחייב ואמר, נאמר כנראה ביום הפתוח על ידי 

מנהלת בית הספר, אני לא יודע מי. וגם בגלל שזה נאמר, נעשתה בדיקה של ראש העיר 

בכוונה לנסות ואולי למצוא פיתרון. בסך הכל, אגב, בשכונה הירוקה, נרשמו למחזור הנכנס 

11 או 10 תלמידים, משהו כזה, מתוך 60 שנרשמו לבי"ס ביאליק. אכן, בגלל ההצלחה שלו. 

קיבל פרס חינוך מחוזי. והביקוש שלו עלה. והשכל הישר, כשבאים ומחליטים החלטות, הוא 

לראות האם ההחלטה רלוונטית לתקופה, כשמסתכלים על כלל בתי הספר ועל הצרכים 

שלהם. ויש צרכים. מכיוון שיש מספר בתי ספר אזוריים, המשמעות של העניין הזה שצריך 

להסיט, לפי העניין, איפה אתה צריך לתגבר ואיפה אתה לא צריך לתגבר. כדי שלא ייפגעו, 

היה קשר ישיר של אגף החינוך שרות טיפלה בעניין הזה, מול אותם עשרה חבר'ה שנרשמו. 

הסבירו להם את העניין. אני מניח שיש פה כאלה שנמצאים, אני לא יודע אם דיברו איתכם, כן 

או לא, אבל על כל פנים, מנהלת האגף הונחתה על ידי אישית שיעשו קשר עם האנשים 

ויסבירו להם את העניין הזה. בשורה התחתונה, ההחלטה היא שבשנה הבאה לא יהיו הסעות 

לבית ספר ביאליק בשכונה הירוקה.  

דוד שטרית:   לתלמידים חדשים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לתלמידים חדשים. אבל ל-ב' כן. כי ההתחייבות שניתנה 

מכבדים אותה. עולה הרבה כסף, ימשיכו להסיע.  

רועי גבאי:   מידעון רישום, למי הוא מיועד?  

ד"ר אהוד ויצמן:  בפסקה שרשומה למטה, עזוב.  

רועי גבאי:   לא, אתה אמרת פה משהו שהוא, שנייה, אהוד, חשוב להדגיש 

את זה. כי אני רוצה לחדד את הדברים. אתה אוהב להאריך במילים. אני רוצה לחדד את 

הדברים. ברשותך. אמרת שההתחייבות שהיתה במידעון ביום פתוח, אם היתה, היא רק 

לתלמידים, לא על התלמידים החדשים, על התלמידים הקיימים. מידעון רישום מיועד לכיתות 

א', נקודה. לאלה שעולים לכיתות א'. מידעון רישום שחור על גבי לבן, הסעה תינתן לתלמידים 

מהשכונה הירוקה. יום פתוח שהתקיים, מצגת, הסעה תינתן לתלמידים מהשכונה הירוקה. 

מה קרה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  בדיוק מה שאמרת לפני רגע.  

רועי גבאי:   לא הסברת לי כלום. מה קרה? יש יותר מדי רישום, אז אנחנו 
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לא יכולים לעמוד בזה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  נכון.  

לינה שרון:   אולי יש יותר מדי רישום.  

ד"ר אהוד ויצמן:  ההצעה שניתנה, שנייה,  

רועי גבאי:   אולי הרישום נובע מתוך ההסעה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אתה הרי אוהב להביא דוקומנטים, גם אנחנו יודעים לקרוא. 

קראתי את הפסקה האחרונה בפלייר הזה לגבי כיתה, וכתוב שם, אגב, והיתה שם יכול להיות 

טעות. יכול להיות. כי אנחנו בתפיסתנו, וגם הגבנו על זה, מדובר -  

רועי גבאי:   יכול להיות או היתה? 

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, חד משמעית אין הסעה בשנה הבאה. 

רועי גבאי:   אז היתה טעות במידעון? היתה טעות ביום הפתוח?  

ד"ר אהוד ויצמן:  כן, כנראה שהיתה טעות דפוס.  

רועי גבאי:   זו לא טעות דפוס, אהוד. מספיק עם המשחקים האלה. היתה 

התחייבות,  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, מה הבעיה שלך? לא הבנתי.  

רועי גבאי:   היתה התחייבות. היתה התחייבות לפקחים בעיריית יבנה. 

היתה התחייבות לדברים בעיריית יבנה. היתה התחייבות להורים שתהיה הסעה. מה אנחנו 

עושים בפועל? לא, אין כלום.  

ד"ר אהוד ויצמן:  בפועל מפעילים את הראש. זה בפועל.  

רועי גבאי:   ההסעה מתוקצבת בתקציב השנתי?  

דוד שטרית:   הסעה של תלמידים עכשיו לבית ספר ביאליק שעולים לכיתה ב' 

מתוקצבת.  

רועי גבאי:   כן ? איך היא מתוקצבת? ההסעה זה הסעה של אותו ספרינטר 

שאנחנו משקיעים.  

דוד שטרית:   נו, מה זה קשור?  

רועי גבאי:   בואו נדייק את הדברים, כי אני רוצה לדייק את הדברים, כי זה 

חשוב.  

דוד שטרית:   נו, זה לא עולה כסף?  

רועי גבאי:   ההסעה היא על בסיס הרכב העירוני. והיא כוללת 16 אנשים. 

עיריית יבנה ראתה כנראה שהופ, יש רישום גדול מדי. איך נתמודד? מה נעשה? האם נעשה 

שתי נגלות עם ההסעה? האם נצטרך להוציא עכשיו מכספנו כסף למען הסעה? אוטובוס או 



 עיריית יבנה
 9.101.24מתאריך  15/3מן המניין מספר שלא תמליל מועצה 

 

 

 52 

 
 עיריית יבנה

מיניבוס נוסף? חבר'ה, עמדנו בהתחייבות. אמרנו התחייבות להורים. אמרנו להם 'זה המצב'. 

אנחנו אומרים להם בסוף תקופת רישום. אפילו לשבת עם ההורים, להגיד להם 'חבר'ה, אתם 

יודעים מה? נפלה טעות'.  

דוד שטרית:   זה מה שנעשה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה מה שנעשה, ונאמר למנהלת האגף -  

רועי גבאי:   אני יודע מה נעשה ואיך נעשה. 'נפלה טעות, אנחנו מתנצלים. 

בואו שבו. בואו נמצא פיתרון יחד כי התחייבנו. בואו נלך לפיתרון של מצ'ינג. תבואו, מי שיוכל 

מי שלא, בואו נאפשר לכם' לא יודע מה, עוד אופציות כאלה ואחרות, ואפשר לחשוב על 

דברים. בואו נעמוד בהתחייבות שלנו, להבדיל אלף הבדלות בסופר. אני הולך, אני רואה מוצר 

שכתוב עליו 18 שקלים  והוא שווה 30, אני אשלם 18. להבדיל אלף הבדלות. יש התחייבות 

של העיר. הדבר הזה נאמר פה. אלי, אתה ביקשת הסעות שנה שעברה לבית הספר הדתי. 

נאמר לך 'לא, רק לביאליק'. אז מה פתאום עכשיו לא? למה להעמיד את ההורים בסיטואציה 

הזאת?  

ד"ר אהוד ויצמן:  סיימת?  

רועי גבאי:   כן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  תראה. אני אומר לך את דעתי. ואני מבין שהחברים מקשיבים 

וזה בסדר גמור. מותר וצריך כשאתה מנהל עיר להסיט את המשאבים שלך למקום שאתה 

יכול למצות אותם בצורה טובה יותר ואיפה שיש לך בעיות.  

רועי גבאי:   אל תתחייב.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא, עזוב. רגע, אל תגיד לי עכשיו. עכשיו, סליחה, סליחה. 

לכן לשאלה ולפאתוס ולכל הדברים האלה, הכל בסדר. אבל כאשר אנחנו מסתכלים האם 

המהלך שראש העיר ואגף החינוך והחברים ששותפים צלח? הוא צלח. יש היום, תודה לאל, 

רישום מצוין. עכשיו, ההשלכה של הדברים האלה העתידיים, ואי אפשר להתעלם מזה, יש לנו 

עוד בתי ספר אזוריים, שבהחלט יכולים לבוא ולבקש אותו דבר. והעירייה צריכה לשקול איפה 

היא שמה את המשאבים שלה באותו זמן. אוקיי? ההבטחה שניתנה לגבי המחזור שנכנס, 

שרירה וקיימת. אף אחד לא בא ואמר 'רגע, יש רישום מצוין, אני עכשיו מבטל את ההבטחה 

שלי'.  

רועי גבאי:   מה עם ילדים -  

ד"ר אהוד ויצמן:  זה לא מה שנאמר.  

רועי גבאי:   זה בדיוק המצב.  

לינה שרון:   זה בדיוק ככה נראה.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אני מדבר על המחזור הקיים.  

רועי גבאי:   מה יהיה אחים ממשיכים?  

לינה שרון:   סליחה, אם היו נרשמים רק שני תלמידים,  

ד"ר אהוד ויצמן:  לאיפה? 

לינה שרון:   במקום כמה נרשמו?  

ד"ר אהוד ויצמן:  עשרה הבנתי.  

לינה שרון:   לא, ל-א' נרשמו עשרה?  

רועי גבאי:   לפני כמה ימים הגיע גן שלם ונרשם. 

ד"ר אהוד ויצמן:  אז אני אומר לך נכון לפני יומיים שלושה, עשרה. זה מה יש.  

לינה שרון:   אולי בגלל שביטלתם את הרישום? את ההסעה?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אני אומר לכם מי נרשם. דרך המערכת. זו המערכת. זה 

הכל.  

רועי גבאי:   קודם כל עדיין המערכת לא נסגרה והרישום לא נסגר. דבר שני, 

אנחנו לא יודעים אם זה בעקבות הסעות, לא הסעות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, רבותי. יש עוד משהו?  

רועי גבאי:   מה יקרה עם אחים ממשיכים?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני אמרתי ברור. לכיתות א' חדשות בביאליק לא תהיה הסעה. 

רועי גבאי:   גם לאחים ממשיכים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לכולם. כל מי שבוחר להגיע לבית ספר אזורי, אגב, הוא צריך 

להחליט שהוא הולך לשם.  

רועי גבאי:   נאמר להורים שאחים ממשיכים יסתדרו. נמצא פיתרון.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי אמר שימצא פיתרון?  

רועי גבאי:   כך נאמר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני לא יודע מי אמר את זה.  

רועי גבאי:   זה מופיע על גבי הפייסבוק אגב. זה מופיע קבל עם ועדה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  שמה?  

רועי גבאי:   אמרו להם 'אל תדאגו, אחים ממשיכים יהיה בסדר'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אני לא יודע מי אמר את זה. אני אומר לך את זה בשפה,  

רועי גבאי:   יש לך הורים פה. ... לסמן לך עם הראש, הם יודעים את זה.  

לינה שרון:   אני רוצה להעיר משהו. יש פה מעבר לעניין של החלטה זו או 

אחרת, יש עניין של נראות. איך אנחנו נראים. יש פה עניין. אם אנחנו מועצת עיר, אם אנחנו 
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עירייה, איך אנחנו נראים? לפעמים על טעות משלמים. אני מבינה שזו טעות. אני מבינה שזו 

תוצאה. אבל יש עניין של נראות כלפי ציבור. אם נרשמו כך וכך אנשים, על סמך, יכול מאוד 

להיות שחלק מהם נרשמו על סמך זה שמאוד נוח שלוקחים את הילד בבוקר. ולאו דווקא 

בגלל שזה בית ספר ביאליק. זה ממש לא משנה. יש פה עניין של אוקיי, אז אני נרשמתי 

לשם, ועכשיו אומרים לי 'לא, לא, לכי חפשי בית ספר אחר'. בינתיים ביום הפתוח לא הייתי 

בבתי ספר אחרים. לא בדקתי משהו אחר. לא בדקתי אופציה אחרת. עכשיו הדברים נמצאים, 

זה לא מכובד. זו הנקודה. יכול להיות שזו טעות. אני מקבלת. אני בהחלט מבינה שזו יכולה 

להיות טעות. אז טעות סופגים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא. ממש לא.  

לינה שרון:   כן.  אחרי שפרסמת.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, אוקיי. אני לא רוצה להתווכח.  

רועי גבאי:   אגב, אנחנו יודעים כמה לא נרשמו בגלל זה? אנחנו יודעים 

כמה? אנחנו מונעים הרשמה -   

ד"ר אהוד ויצמן:  כל מה שאתה אומר עכשיו זה ספקולציות שאי אפשר לעשות 

בזה כלום.  

רועי גבאי:   אבל אנחנו לא בודקים את זה אפילו.  אפילו לא בדקנו את זה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אי אפשר לדעת.  

רועי גבאי:   התקשרו להורים, כך. אמרת התקשרו להורים. אמרו להם ככה: 

תקשיבו, אין הסעות. אתה נרשם או לא נרשם? לדחוף אותם לפינה? למה לא להגיד להם 

'רגע, האם זה השיקול של ההורה? בואו נשב, נמצא פתרונות'. יכול להיות שאנחנו פוגעים 

בבית ספר שיכול להתפתח. אני רוצה את טובת בית הספר. התחלנו פה מהלך מעולה.  

לינה שרון:   מה נעשה בשנה הבאה אם בגלל שאין הסעות לא יירשמו 

בכלל? תהיה כיתה אחת? אי אפשר לשחק ככה בבית ספר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מה שאת אומרת אגב זה נכון לכל בית ספר. לא רק לביאליק.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, אני רוצה להתחיל -  

רועי גבאי:   אפשר להחליט שעל שנה הקרובה לוקחים אחריות. אפשר 

להגיד, 'חבר'ה, שנתיים מראש מעכשיו זה מה שקורה'. אפשר לבוא ולהגיד 'הורים, בואו, 

היתה טעות. נמצא פיתרון, נעשה איזשהו מצ'ינג'. אפשר מראש לא להתחייב. אפשר מראש 

להגיד 'חבר'ה, בכפוף למספר נרשמים. בכפוף לכך וכך'.  

חיים מסינג:   זו הערה ... בכפוף להגיד דבר כזה, זה כמו להקים ועדה -  

רועי גבאי:   אני מסכים איתך.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  אלי, אתה רוצה להתייחס?  

רועי גבאי:   אני מסכים. אם אני ... את המשמעויות. אני מסכים איתך. אבל 

אני אומר, כל הדבר הזה לפתחו של החלטה. כל הדבר הזה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, אני רוצה להתקדם. אלי, אתה רוצה להתייחס?  

אלי מזוז:   רק לומר משפט. ואני מודה על קנאתי לבית ספר ביאליק. קנאת 

סופרים תרבה חוכמה. בבית הספר הזה השקיעו, לדברי ראש העיר, מעל 6 מיליון שקל. 

כולנו יודעים מה קורה שם. יש שם גם את פינת החי והשקיעו בפרויקט של פינות הלמידה 

וכו'. כדי להרים את בית הספר, יש דבר שאני חושב שכולנו מברכים עליו. אף אחד לא חולק 

על זה. הייתי שמח שנגיע לעוד בתי ספר באותה רמה ושזו המטרה. שכל פעם נשקיע בבית 

ספר אחר שאפשר למנף אותו.  

רועי גבאי:   פתח אותם לקהל אזורי.  

אלי מזוז:   יש בתי ספר שפתוחים, שנייה, בית ספר אחד ממלכתי פתוח 

לעל אזורי. בתי הספר הממלכתיים הדתיים לצורך העניין כולם פתחים לעל אזורי, כולם ... על 

אזורי. שדרך אגב,  

רועי גבאי:   כן? כל אחד יכול להירשם לבית ספר תורה היום? 

אלי מזוז:   כן.  

רועי גבאי:   כן? גם אם הוא לא בשכונה הירוקה? 

אלי מזוז:   כן.  

רועי גבאי:   תבדוק את זה טוב.  

דוד שטרית:   גם נועם.  

אלי מזוז:   גם נועם הוא על אזורי. וגם לנועם שקיים שנים וגם לתורה ומדע 

אין הסעה מרחבי העיר. תורה ומדע ההסעה שכרגע תהיה, בעזרת השם, היא גם כדי לייצב 

את בית הספר. בית הספר הוא חדש, הוא צומח, יש הרבה בעיות בבית ספר צומח, בית ספר 

חדש. כידוע, בטח שהוא נמצא בקצה השכונה. העניין הזה שבית ספר ביאליק התייצב, יש 

רישום יפה. בית הספר יש לו ביקוש,  

רועי גבאי:   שנה אחת זו לא התייצבות. שנה אחת זה לא ייצוב בית ספר.  

לינה שרון:   בשנה אחת מייצבים בית ספר? על מה אתם מדברים? על 

שנה?  

אלי מזוז:   שנייה, יש רישום עכשיו של שתי כיתות. בלי קשר לרישום של 

ילדים מהשכונה הירוקה. יש שתי כיתות, יש ביקוש לבית הספר. אנחנו לא רוצים ליצור מצב 
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שבי"ס בן גוריון נפגע ברישום כי אנחנו ממשיכים להשקיע רק בבית ספר אחד. אנחנו לא 

רוצים ליצור מצב,  

רועי גבאי:   אז למה התחייבת?  

אלי מזוז:   שנייה, שבתי ספר אחרים נפגעים.  אנחנו השקענו, הרמנו בית 

ספר. זה כמו ילד שמגיע ויש לו בעיה במתמטיקה. מביאים לו מורה פרטית, עולה על דרך 

המלך, לא משאירים את המורה הפרטית -  

רועי גבאי:   אז למה שלכיתות ב' כן תהיה הסעה ולכיתות א' לא?  

אלי מזוז:   אתה עולה על דרך המלך, משחררים את המורה הפרטית.  

רועי גבאי:   למה? כי זאת התחייבות? גם זאת התחייבות.  

לינה שרון:   לא קובעים צמיחה של בית ספר על סמך שנה. אי אפשר.  

אלי מזוז:   על זה אפשר להתווכח. עכשיו נקודתית, לגבי הנושא הזה, 

נקודתי של ההסעה, שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אם הילדים של כיתה ב' ממשיכים לקבל 

את ההסעה שלהם, אני לא יודע מה לגבי אחים ממשיכים. אני לא יודע מי אמר את זה ומי 

מוסמך או לא מוסמך לומר את זה. לגבי שנה הבאה, אם דיברו עם ההורים בטלפון והסבירו 

להם, ויש לנו ועדת חינוך -  

רועי גבאי:   שמעת מה אמרו להם? שמעת? יש לך הורים שיהנהנו לך עם 

הראש. שמעת מה אמרו להם? אמרו להם ככה: 'שלום, אין הסעות. אתה נרשם או לא 

נרשם?'  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, אוקיי, חברים. אנחנו בעניין הזה שמענו, התדיינו.  

רועי גבאי:   'ואנחנו מתנגדים לעמוד בהתחייבות שלנו עצמנו'.  

ד"ר אהוד ויצמן:  ואנחנו מתנגדים להצעה שהצעת. אוקיי?  

רועי גבאי:   אנחנו התחייבנו ולא נעמוד בזה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  טוב, רועי. אתה יכול, בסדר.  

רועי גבאי:   אני חושב שיש פה איפה ואיפה. אני רוצה לסכם, כי אני מבין 

מה אתם הולכים לעשות. יש פה איפה ואיפה. אני את המהלך הזה אמשיך, כי הורים 

שהתחייבו בפניהם, מגיע להם את כל המקום. אלא אם כן ההורים יגידו 'שמע, מגיע לבית 

ספר את העיצוב שלו, את הגדלת הכיתות, את הגדלת התלמידים'. היתה פה התחייבות. 

צריך לבדוק בכמה הורים מדובר. מישהו בחן בכמה הורים מדובר?  

ד"ר אהוד ויצמן:  אנחנו בדקנו, כן.  

רועי גבאי:   מכניסים אוטובוס, מכניסים מיניבוס נוסף. מוצאים פיתרונות 
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נוספים. מחליטים איזו שנה. מביאים את ההורים, אומרים 'עושים מ'צינג'. שמים את כל 

האופציות האלה על הפרק. אני מקווה -  

אלי מזוז:   מי אמר לך שזה לא יקרה?  

רועי גבאי:   אני מקווה. אני אומר את הדבר הזה עכשיו, מה זה לא יקרה? 

כי זה נסגר. החותם נסגר להורים. עכשיו אני עושה את המהלך הזה, תאמין לי, אחרי שהם 

פעלו, אחרי שאני פניתי, ברוח הדברים תמיד, לא יודעים את זה גם בעלי התפקידים. אני 

פונה לבעלי התפקידים לפני שאני מתחיל להעלות דברים לנושאים של מועצת העיר.  

אלי מזוז:   דיברת עם ראש העיר בעניין הזה?  

רועי גבאי:   לא, ראש העיר אני מביא לו את זה למועצת העיר. אחרי שמוצו 

כל העקרונות בנושאים. אני אומר את זה כי אני מקווה שעיריית יבנה ושראש העיר, שאני 

מאחל לו בריאות לחלוטין, יחזור לתפקיד ויגיד 'הבנתי. יש פה הורים, יש אפשרויות. בוא נכנס 

אותם, נמצא פיתרון'. צריך לכנס אותם, לשבת איתם. יש מכתבים שמחכים בשבועיים 

האחרונים של הורים. מחכים שיתייחסו אליהם. מחכים. מבקשים פגישות עם ראש העיר. 

מבקשים פגישות עם כך וכך. מחכים. אין התייחסות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  קודם כל, הסיפא של הדברים. בהחלט אם יש עניין של 

התייחסות לנושא הזה, ייבדק ויטופל. לגבי העניין עצמו שהצגת. מיצינו. אמרנו את עמדתנו. 

סך הכל נבדקו האפשרויות השונות. יש לי חדשות בשבילך. נבדקו.  

רועי גבאי:   שמעת, אלי? נבדק הכל.  

ד"ר אהוד ויצמן:  נבדקו והחלטנו שלאור הדברים -  

רועי גבאי:   נבדק אופציית מצ'ינג?  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא. אני אומר נבדקו דברים של הסעה ואולי אוטובוס או דברים 

מהסוג הזה. וההחלטה בסיכומו של דבר, כדי לנצל את משאבי העירייה בצורה יותר נכונה, 

בראייה כללית של המערכת. החלטנו שבשנה הבאה לא יהיו הסעות לכיתה א' הנכנסת 

לביאליק. אנחנו דוחים את ההצעה של. מי נגד -  

רועי גבאי:   תדעו שיש 17 חבר'ה. מכתב שהוגש לפני שבוע אליכם. 

ממתינים,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אז כדאי שיבדקו. רועי, רשומים עשרה.  

רועי גבאי:   כי הם יכולים להירשם ולהתווסף לבית הספר. אז הנה, הנה רק 

17. הנה, הנה אחד שלא רשום. 17.  

ד"ר אהוד ויצמן:  הסברתי ואני מסביר שוב. אני לא אחזור על כל מה שדיברנו 

בחצי שעה האחרונה. אנחנו נגד ההצעה. מי נגד?  
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רועי גבאי:   חבל, אלי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  מי בעד? שניכם. אוקיי.   

 הצבעה:

בעד: 2 )ה"ה: רועי גבאי, לינה שרון( 

אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, אלי מזוז, פאלי נגד:  7 )ה"ה: 

כהן, יהודה דנינו, שחר סימנה(.   

 :26/3/15החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי  הוחלט 

גבאי בנושא הסעות מהשכונה הירוקה לבית הספר ביאליק. 

23. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי מזוז בנושא "גינה קהילתית". 

ד"ר אהוד ויצמן:   אנחנו עוברים להצעה הבאה. אלי בבקשה.  

אלי מזוז:   גינה קהילתית. עברנו את ט"ו בשבט לא מזמן. אני חושב 

שהקשר של האדם לאדמה הוא חשוב. הדבר הזה מתקיים. רקע: בערים רבות מקיימים 

עיריות גינות קהילתיות בשיתוף תושבי העיר וכך גם ביבנה. יש לנו גינה קהילתית ברחוב 

הדרור. היתה עוד גינה באזור נאות שז"ר. חשיבותן של גינות אלו הוא גדול, הן בפן החברתי 

קהילתי, בפן החינוכי ערכי. חיבור לאדמה ולטבע ולארץ ישראל. בדור בו הכל הופך תעשייתי, 

מנותק ומנוכר, והטבע מאבד את מקומו וחשיבותו בעיני האדם, ישנה חשיבות גדולה ויתרה 

לפעול לחיבור בין האדם והטבע. לאור זאת ברצוני להציע כי מועצת העיר תקבל את 

ההחלטות הבאות. לבחון קרקעות, שטחים, גינות בהן יקוימו גינות קהילתיות בשיתוף תושבי 

השכונות, וליצור תוכנית עתידית בנושא.  לפעול כבר בשלב ראשון להקמת גינה קהילתית 

בשכונה הירוקה.  

רועי גבאי:   הפרויקט קיים, מבוצע. שתי גננות מקסימות עם רשת 

המתנ"סים עושות את זה. כמו שאמרתם כבר, נכנסים לדלת פתוחה. אני תומך בהצעה 

הזאת. הדבר הזה כבר קורה. בואו נצא לדרך.  

ד"ר אהוד ויצמן:  יש לנו כרגע גינה אחת.  

רועי גבאי:   גינה קהילתית זה שם, כן, כן.  

דורית בן מאיר:  אני רוצה להתייחס. אני רוצה להוסיף. נכון שביבנה קיימות שתי 
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גינות קהילתיות, והכוונה באמת למנף את זה. בעיני רוחי יש קבוצת מתנדבים שמסייעת, 

וחשבנו יחד מה אפשר לעשות לטובת העיר. אז בין כל הנושאים עלה נושא שנקרא משכונה 

קיימת לשכונה מקיימת, שזה מתקיים בתל אביב. שם השכונות נותנים להם פיסות קרקע 

ציבוריות והם מגדלים שם מה שהם רוצים. וזה מתייחס, רוצים לחנך אותם שלא רק על הבית 

צריך  לשמור. צריך לשמור על כל הסביבה. וזה חונה בתחנה, לדעתי, של שפ"ע, של שיפור 

פני העיר. אם את היית מדברת לא הייתי יוצאת.  
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לינה שרון:   אני מתנצלת. התנצלתי בפני ...  

דורית בן מאיר:  לא, אם את היית מדברת אני לא הייתי יוצאת. אבל זה בסדר.  

לינה שרון:   אני גם לא רוצה לצאת. באמת, אני ממש מתנצלת.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי, תהיי בריאה, להתראות.  

*** גב' לינה שרון יצאה מהישיבה ***  

דורית בן מאיר:  מאחר והמיזם הזה בתל אביב הוא פשוט מיזם  מדהים, 

שמחבר את כל הציבור ועושה המון לטובת העיר, אמרנו 'בואו ניקח, נלמד משהו מהעניין 

הזה'. וקבענו מפגש ב-25.2 עם עיריית תל אביב, עם נציג איכסה, זה איכות הסביבה, ועם 

נציגים שמקדמים את העניין הזה. עם מנהל שפ"ע, אנשיו, מסינג, שהוא מחזיק את תיק 

שפ"ע. אנחנו הולכים לשם ורוצים לראות מה קורה שם. ואם יש דברים רציניים כמו שאני 

שמעתי, להחיל את זה פה. ואז זה משתלב עם ההצעה, עם מה שקיים, עם ההצעה. וביחד 

נירתם לעניין הזה. בלי נדר.  

אלי מזוז:   אני רוצה להוסיף מילה. אני רוצה לברך את מי שעושה את זה 

כבר. הן במרכז תרבות והן -  

ד"ר אהוד ויצמן:  נכון. אצל גדעון.  

אלי מזוז:   אני אמרתי. אני יודע שהדברים קיימים. אני רוצה שנרחיב את 

זה. כי אני אומר את זה גם כמורה. חבר'ה, יש לנו בעיה היום. אנשים דבוקים למסכים. 

ומדביקים את הילדים שלהם למסכים, כי הם רוצים שקט תעשייתי. אנחנו רוצים להרחיב את 

הדבר הזה. זה הכל.  

דורית בן מאיר:  משפט אחד. הוא מציין, ידידי, לפעול כבר בשלב הראשון 

להקמת גינה קהילתית בשכונה הירוקה. לא צריך להיתפס לזה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  זאת לא הצעת ההחלטה.  



 עיריית יבנה
 9.101.24מתאריך  15/3מן המניין מספר שלא תמליל מועצה 

 

 

 60 

 
 עיריית יבנה

דורית בן מאיר:  לא, הוא נתן פה את הדרך.  

דוד שטרית:   אני חייב להעיר, רגע. אנחנו כיוונו לדעת גדולים פה, וכבר 

אנחנו עוסקים בזה כבר הרבה, גם בשכונות החדשות.  

דורית בן מאיר:  וכבר יש תקציבים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  הרעיון הוא רעיון טוב.  

דוד שטרית:   לא, בסדר. זה בהחלט זה. המיקום אני חושב, איך אמרת?  זה 

צריך להיות במסגרת הפורום המקצועי יותר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, הצעת ההחלטה היא כזו: אנחנו מקבלים ורואים בחיוב 

את ההצעה. הצעה טובה, תונח בפני גורמי המקצוע השונים לאחר שהדברים יגובשו. וכמובן 

תינתן תשובה בהתאם על ידי הגורמים בעירייה. מי בעד?  

 :27/3/15החלטה מס' 

בחיוב את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אלי  הוחלט פה אחד לקבל 

מזוז, בנושא גינה קהילתית ולהביאה פני גורמי המקצוע השונים בעירייה, 

אשר יתנו את המלצתם בהתאם, לאחר שהדברים יגובשו.  

24. הצעה לסדר יום של חברי המועצה מר אלי מזוז וגב' דורית בן מאיר בנושא 

"מרכז הורות". 

ד"ר אהוד ויצמן:  להצעה הבאה, בבקשה. אלי, בבקשה.  

רועי גבאי:   מרכז הורות. לא, גם אתה, דורית. באמת, אתם מציעים 

הצעות. תציעו דברים חדשים. מרכז הורות זה חלק ממרכז צעירים שעתיד להיפתח, בעזרת 

השם. מהמם. רעיון נהדר. צריך לצאת. זה הפרויקט, הוא מתוכנן, צאו לדרך. יופי.  

אלי מזוז:   עוד פעם ...? לפני הפרויקט.  

דורית בן מאיר:  רגע, אבל אדון רועי יקירי. אתה מציע המון הצעות ואנחנו 

מקשיבים בקשב רב. אז כדאי שתנשום עמוק,  

רועי גבאי:   חדשים, חדשים,  

ד"ר אהוד ויצמן:  אחרי שדיברת על הצהרונים, אני לא כל כך מבין מה אתה 

אומר. אבל נעזוב את זה.  

דורית בן מאיר:  בוא נסגור את העיר.  

רועי גבאי:   59 הורים. 59.  
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ד"ר אהוד ויצמן:  כן, רועי. לבוא ולדבר על משהו קיים כמו הצהרונים, אתה מעיר 

להם?  

רועי גבאי:   59 הורים אתה לא יודע. אתה בגדול אומר 'אני לא יודע מה 

קורה בעיר'.  

דוד שטרית:   מתוך 3,000 שנרשמו?  

רועי גבאי:   לא, מתוך כמה שנרשמו לצהרונים רגיל.  

דורית בן מאיר:  מה, חזרנו לעניין? )מדברים ביחד(  

ד"ר אהוד ויצמן:  חברים, שמוליק, אל תיעלם לי. אנחנו מתחילים עוד רגע. זה 

שתי דקות. בבקשה.  

דורית בן מאיר:  אוקיי, מאחר והשבת מתקרבת,  

ד"ר אהוד ויצמן:  בואו נמשיך. את מציגה? מי מציג?  

דורית בן מאיר:  כן, כן. ומאחר ואדון רועי לקח את הזמן שלו, אז תרשו לי 

ברשותכם לקחת גם אני את הזמן שלי.  

ד"ר אהוד ויצמן:  בשמחה רבה.  

דורית בן מאיר:  אוקיי. אז ההצעה לסדר היום זה בעניין מרכז הורות. ביבנה 

משפחות צעירות רבות וכן עתידות להגיע אל העיר משפחות צעירות רבות בפרויקטים 

השונים בכלל  ובפרט בפרויקט דיור למשתכן, בניית משפחה מביאה עמה התמודדויות 

בנושאים רבים  ומגוונים, כלכליים, חינוכיים, זוגיים ועוד. חשוב לתת מענה בייעוץ לזוגות 

צעירים בנושא הורות, חינוך לילדים, זוגיות, כלכלת בית ודגש על ניהול פיננסי. הכוונה לאורח 

חיים בריא וכן על זו הדרך מערכת כזו תקדם את הקהילה היבנאית כולה ותסייע למשפחות 

שלמות לצמוח בכל התחומים, וכן תמנע התמודדות עם מצבים בעייתיים, מורכבים. לאור זאת 

אנחנו מציעים לבחון קידום מרכז הורות פעיל החל מקיום מפגש זה, חשיבה עם בעלי מקצוע 

כוועדה מייעצת להקמת מרכז ההורות, ובהתאם המלצת הוועדה לקדם קיומו של מרכז הורות 

פעיל בעיר. 

ברשותכם, בנוסף למה שנאמר, ורועי אמר 'יש מרכז הורות'. אני עוד לא מכירה מרכז הורות. 

יש מה שמתקיים, אל תפריע לי. אז מה שאני רוצה לומר בבקשה, שהכוונה היא למרכז 

הורות ומשפחה. זה לא רק הורות. יש משהו שנקרא בין דורי. ילד, אב, סב. יש הרבה דברים 

מעבר לזה, וזוגיות. עכשיו, אני לא רוצה לומר שאנחנו מתייחסים למשפחות מהרובד התחתון 

או העליון. אנחנו מדברים עלי ועל בעלי, על החתן שלי, שהוא בשייטת והיא קצינת משטרה, 

שהם לא רואים אחד את השני. אין מי שיגדל את הילדים ומלחמת גוג ומגוג קורית שם. 

אנחנו. ולכן מה שאני אומרת שמשפחה הינה בסיס לכל ברית אנושית בתוך מערכת יחסים 
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מה אנחנו רוצים לעשות? לבחון את מרכז ההורות. התפקיד שלו יהיה להקנות למשפחה 

ולמשפחות שבדרך כלים למימוש העוצמות שבמערכות יחסים ולסייע בבניית קשר מיטבי 

אשר יתרחב ויתפתח בשלבים הבאים בחיי החברה. יש כבר איזושהי תוכנית שלמדתי אותה. 

בהנחה שזה יאושר, אני לא רוצה לגזול מהזמן של כולנו. נלמד את הנושא, נביא את הנושא. 

אני חושבת שזה נושא, כמו הגינות הקהילתיות, כמו הרבה דברים נוספים שהציגו פה ויציגו  

והציגו בעבר, שכדאי לקדם את זה. אני נפגשתי עם איזה גברת, מקסימה. מנהלת חיבורים. 

אם יש רעיון טוב במקומות אחרים בואו ניקח אותו ונמנף אותו אצלנו ולא נמציא את הגלגל. 

אז יש רשימת מרכזים בפריסה ארצית כבר, אדוני, בכמה ערים. איזה 20 ערים. ואני רוצה ש-

21, אנחנו רוצים, לא אני, שיבנה גם תהיה פה על המפה. עד כאן.  

ד"ר אהוד ויצמן:  תודה רבה. שאלות?  

אלי מזוז:   אני רק רוצה להוסיף משפט אחד. מדובר כאן הרבה פעמים על 

מניעה. ואנחנו הרבה פעמים מדברים על פעולות שנעשות בציבור, שבן אדם נכנס לאיזשהו 

מצב כבר כלכלי, סתם לדוגמה ... התנהלות פיננסית למשפחה. יש משפחה שנכנסת לבעיה 

ואז מתחילים להוציא אותה מהבוץ. אנחנו רוצים למנוע את הדברים האלה. אנחנו רוצים לתת 

הדרכה שאנשים לא יגיעו למצב שהם צריכים לצאת מבעיה. זה הרעיון.  

רועי גבאי:   דוגמת פעמונים.  

אלי מזוז:   בדיוק. עם הפעמונים.  

דורית בן מאיר:  גם בנושא של זוגיות.  

ד"ר אהוד ויצמן:  רעיון מצוין. בבקשה, רועי.  

רועי גבאי:   יישר כוח ומבורך. אני רק רוצה להתייחס, עוד פעם. מסוג 

הדברים שכבר קורים. וחלק בחשיבה אסטרטגית, אני גם אומר את זה לעיר. אחד הדברים, 

כחלק מהקידום שאני הובלתי בשנים האחרונות יחד עם ראש העיר. ושמח שראש העיר לקח 

את זה באמת בכל כובד המשקל. זה נושא של מרכז הצעירים. מרכז הצעירים שתוכנן. אחד 

הדברים שחשבנו עליו, כדי שלא יהיה פיל לבן וכדי שלא יהיה אך ורק בעולמות של מה 

שנקרא צעירים בפרופר, זה להרחיב את הפעילות באמת להורות. לכל התפיסה הזאת של 

סדנאות הורים-ילדים. לאו דווקא לגיל הצעיר אלא כמתחם שיכול לתת מענה. הוא ייתן מענה 
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לסדנאות הורים-ילדים, אמני אורח, נושאים, הרצאות בתכנים  האלה. תכנים נוספים אחרים, 

לאו דווקא שקשורים להורות, אבל אנחנו מדברים כרגע על הנושא הזה. חלק ממנו היום 

מקודם במרכז רייך, חשוב להגיד. לצערי ההשתתפות שם לא מספיק גדולה והלוואי שתהיה 

שם השתתפות יותר גדולה, כי באמת יש בזה מענה מאוד גדול. על כן זה מבורך. זה מתחבר 

לחלוטין למה שדיברנו בשנים האחרונות. ואם באמת יקום פה, יקדם, יהיה פה צוות, אני 

אשמח לקחת בו חלק. כמו שעשיתי בשנים האחרונות. באמת לטובת איחוד של הדבר הזה 

למקום אחד. ושזה לא יתחיל להוות בעיר באיזשהו טלאי על טלאי על טלאי. מבורך.  

ד"ר אהוד ויצמן:  תודה רבה. יש עוד התייחסויות, לפני שאני מסכם? אין. אני 

לחלוטין מסכים, אגב גם היתה לי שיחה עם ראש העיר. והוא רואה את זה בחיוב. מה 

שאנחנו כן רוצים זה כמו שאמרת, דורית. אנחנו נקים צוות. הצוות הזה יגבש, אחרי שילמד 

את העניין, המלצות מסודרות. לקחת בחשבון גם עניין של היתכנות וכל מה שסביב העניין 

הזה ויוצג לראש העיר כדי לקחת החלטה סופית בעניין הזה. על כן, מה שמוצע, דורית ואלי, 

אתם רוצים שאנחנו כבר נציג את חברי הוועדה? או שאתם תחליטו? 

אלי מזוז:   נקבל את ההחלטה שאנחנו נעבוד על זה.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי. אז שניכם תציגו את החברים לאישור ראש העיר ותוציאו 

נייר מסודר בעניין הזה. מי בעד?  

 :28/3/15החלטה מס' 

פה אחד כי חברי מועצת העיר גב' דורית בן מאיר ומר אלי מזוז יציגו  הוחלט 

במסמך מסודר בפני ראש העיר את הצעתם לגבי הרכב ועדה שתעסוק 

בהקמת מרכז הורות ומשפחה בעיר.  

 םייכ ממשונחנא ין.י המנן מבהייש ה שלק החלת אויימנס  :ןמיצו דוהר אד"

 י מקפה. וכינת שיכד  הארנונה,ו לצ ונפנההלק חתאתנ א נעשהוחנ אנין.י המנן מבהיישב

י  שנו לניש ין.י המנן מבהייש הת איםיכ ממשו אנחנייה, שנחיל?ת מתה אאלי, ?חילתמ

  אלי.קשה, בבהזו. בה יישום היים לסברוד

אלי מזוז:   קודם כל אני רוצה לברך על הנושא של ההשקעה בחינו

בפרט, בנושא הגנים. לגבי ישיבות ועדות. ועדות מועצת עיר. כמובן שבמידה ואני לא יכו

להגיע, ממלא מקומי זה מספר 2 שלי ברשימה, דורון.  

רועי גבאי:   צריך להצביע על זה.  

אלי מזוז:   וכן להיפך. אוקיי.  
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רועי גבאי:   אבל צריך להעלות את זה כנושא לדיון. זה נושא אחר.  

ד"ר אהוד ויצמן:  החלטנו כבר ש -  

רועי גבאי:   מבחינתי בסדר. רק להצביע עליהם.  

ד"ר אהוד ויצמן:  לא, לא, חבר'ה, לא. החלטנו כבר שסיעות של שניים זה הנוהל.  

אלי מזוז:   נכון. ממלא מקומי דורון מלכה. מס' 2 שלי. וכן להיפך.  אני 

אמלא את מקומו של דורון במידה והוא לא יכול להגיע.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אוקיי? תודה רבה. רועי.  

רועי גבאי:   בקצרה. לצערי לא כינסנו, בגלל כמות הישיבות כאן, סיבה 

אחרת, אפשר היה לדחות גם חלק מהדברים, לא כינסנו את הוועדה המקומית היום. כי ועדת 

משנה לתכנון ובנייה דנה בנושא מסוים לפני חודשיים. אני הגשתי השגות וזה לא הגיע עדיין 

לפתחה ולצערי זה מתעכב.  

דוד שטרית:   אבל זה לא קשור לפה.  

רועי גבאי:   אני לא אמרתי ולא מציג את זה פה ולא מביא את זה להמלצות. 

אני אומר את זה. בגלל שזה מתעכב, כן חשוב לי להגיד משהו חשוב. שיקחו אותו בחשבון, כי 

זה ממש תלוי בימים אלה. תמהיל הדירות המתוכנן שהקבלן מקבל נוגע בארבעה חדרים  

ובחמישה חדרים. הקבלן מקבל -  

ד"ר אהוד ויצמן:  רגע, רועי, אתה מתייחס לנושא -  

רועי גבאי:   אני אומר את זה כהצהרה, אהוד. תמהיל הדירות המתוכנן 

כרגע שהולכים לתת לקבלן כנגד הדירות שהוא הגדיל שבס, הן דירות של ארבעה חדרים 

וחמישה חדרים בפרויקט. בגלל שהדיון לא הובא היום לדיון, חשוב להגיד את זה. צריך לנסות 

לעשות כל מאמץ ושיח ומשא ומתן מול היזם כדי שזה לא יילקח מהארבעה והחמישה חדרים. 

אלו הדירות שלוקחים היום לצרכי מחיר למשתכן. זה הזוגות הצעירים.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אגב, מה שאתה אומר בעצם שמשכת את מהמכתב שלך או 

מה?  

רועי גבאי:   לא.  

ד"ר אהוד ויצמן:  אה, לא משכת. הבנתי. אוקיי. סיימנו? אני נועל את הישיבה מן 

המנין. חברים, חמש דקות, לא יותר. כי  יש לנו עדיין שני דברים.  

___________________ 

ד"ר אהוד ויצמן 

סגן ומ"מ מקום ראש העיר

___________________ 

דוד שטרית 

מנכ"ל העירייה  
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