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על סדר היום:
.1

שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הפסקות חשמל בעיר".

.2

שאילתה של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "השיטפון בנאות שז"ר".

.3

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:

מס' שם תב"ר
471
459

בנית בי"ס יסודי
נאות שמיר מגרש
3050
בניית  4גנ"י ברח'
הנחשול

411

בניית בי"ס תיכון
 6שנתי

279

מרכז יום טיפולי-
רב נכותי

.4

תקציב מקורי ופירוט
מקורות מימון
תק'20,459,611-
מ' החינוך459,611 -
ק' פיתוח20,000,000-
תק'5,500,000 -
ק' פיתוח5,500,000 -

הפחתה

מקור מימון

תקציב
מעודכן

תוספת

12,642,693

ק' פיתוח
מ' הפיס

20,459,611

3,018,020

ק' פיתוח
מ'הפיס

5,500,000

10,079,076

מ' הפיס

34,634,429

98,155
450,000
392,622

ק' פיתוח
קרן שלם
ביטוח לאומי

7,140,777

12,642,693
3,018,020

תק'24,555,353 -
מ' החינוך17,555,353-
ק' פיתוח7,000,000-
תק' 6,200,000
ק' פיתוח2,200,000-
ק' שלם1,550,000 -
ביטוח לאומי-
2,450,000

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות וסייעות
עובדות עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

.5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2/19מיום  18.3.19בנושא תמיכות לעמותות
הספורט.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "תאורת מגרשי ספורט וגני
משחקים/שעשועים".

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "הנצחת שמו של מר אהרון
אבוקרט ז"ל".

.8

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ בנושא "מתן מלגות לספורטאים
וספורטאיות תושבי העיר".
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אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 7/15
צבי גוב-ארי:
ולהתחיל בסדר היום .היינו לפני כן בסיור בקריית הספורט ,שאמורה כבר לקראת הפסח
להיפתח .אני ממש מצטער על כך שחלק מהאנשים היושבים פה לא היו בסיור .כדאי גם
לראות שנעשים פה דברים מאוד גדולים ,מאוד משפיעים על ההמשך של הפעילות
הספורטיבית בעיר וכמובן של זמן הפנאי .כאשר הקריה הזאת תעמוד לרשות בתי הספר
לפני הצהריים ולאחר מכן תהיה פתוחה לציבור כולו עם השגחה ועם תיאום מראש לגבי
ניצולת של מגרשים וסוגי פעילויות .הכוונה להקים צוות ניהולי שם ,שינהל את העניין הזה.
ההשקעה היא השקעה מאוד גדולה .מגוון הפעילויות רחב מאוד .נצטרך לשים אחראי מיוחד
על העניין ,עם צוות שישמור וינקה וכל היתר .זה מה שהולך להיות .מי שלא היה שם חבל.
צריך לראות בהיקפים בשביל להבין במה מדובר.
משה חזות:

זה ההוא לקריית החינוך?

צבי גוב-ארי:

קריית הספורט תשמש את קריית החינוך ,את בתי הספר,

משה חזות:

לא ,בתי ספר אחרים גם יגיעו?

ודאי .כל מי שיכול להגיע לשם יכול להגיע כי מספר המגרשים
צבי גוב-ארי:
הוא מספר אדיר .אפשר לעשות הרבה מאוד פעילויות ,וזה מה שנעשה.

.1

שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הפסקות חשמל בעיר".

צבי גוב-ארי:
השאילתה.

שאילתה של חבר מועצת העיר רועי גבאי ,יקריא בבקשה את

ערב טוב .בשנים האחרונות אנחנו חווים בעיר הפסקות חשמל
רועי גבאי:
לעתים תכופות .בפברואר  2016אף נפגש ראש העיר עם נציגי חברת החשמל במטרה
למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד .במהלך  2016הוחלפו מספר תילים של רשת החשמל
הפרוסה בעיר ,אך בפועל הפסקות החשמל חוזרות ונשנות פעמים רבות .ואף פוגע בציוד
אלקטרוני בבתי אב ובתעשייה ,במערכות מחשוב ,בטיחות בדרכים ועוד .זאת ועוד ,העיר
גדלה הן דמוגרפית והן בתשתיות ועל כן נדרש שדרוג הולם בתשתיות החשמל בעיר .על כן
אבקש לשאול )1 :כמה פעמים במהלך  2016עד  2018היתה הפסקת חשמל בעיר ובאלו
אזורים? אבקש פילוח )2 .מהי צריכת החשמל של יבנה בחודשי שיא בשנים – 2016
 .2018מה צפויה להיות צריכת החשמל של העיר לאחר אכלוס שכונת נאות שמיר ומה
צפויה להיות צריכת החשמל לאחר אכלוס תוכנית הותמ"ל?  )3כיצד עיריית יבנה פועלת
לשדרוג קווי המתח ומניעה של הפסקות החשמל בעיר? על אחת כמה וכמה לאור הגידול
הצפוי באוכלוסיה והפיתוח המואץ של העיר.
צבי גוב-ארי:

אהוד.

להקריא? הנדון :שאילתה בנוגע להפסקות חשמל בעיר .למר
ד"ר אהוד ויצמן:
רועי גבאי ,חבר מועצת העיר ,אכן מדי פעם קורות הפסקות חשמל שבחלקן יזומות,
במסגרת הפיתוח המואץ בעיר .פליאתך לגבי הפסקות התכופות חסרת בסיס עובדתי.
הפסקות אלה מבוקרות והתושבים מיודעים עליהן מבעוד מועד .הפסקות אחרות הן בדרך
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כלל תוצאה של פגעי טבע ,מזג אוויר סוער ,והן קורות לעתים רחוקות .זאת ועוד ,לידיעתך,
על פי דרישתי חברת החשמל שדרגה וממשיכה לשדרג את מערכת החשמל בעיר
באמצעות הוספת קווי חשמל לגיבוי ,הטמנת כבלי מתח גבוה בקרקע ,הקמת תחמ"ש
במערב יבנה ,חיזוק וטיפול בבסיסי עמודים ועוד .כל זאת נעשה למניעת הפסקות חשמל
בעיר ולהגדלת תפוקות החשמל לקראת אכלוס השכונות החדשות.
צבי גוב-ארי:

תחמ"ש זה תחנת משנה לחשמל.

מצורף בזאת התייחסות חברת החשמל המבהירה חד
ד"ר אהוד ויצמן:
משמעית את רציפות הטיפול ,כולל מענה לצרכים העתידיים .באשר לצריכת החשמל של
העיר כולה בחודש השיא ,מאשר לך למדוד צריכה זו ,כולל של כ 13,000-בתי אב .פנייתך
גרמה לעיסוק של כשעתיים בבדיקה חוזרת ומיותרת של המערכת ,פגיעה בתפקוד
העירייה .צבי גוב ארי ,ראש העיר.
משה חזות:

מה השורה האחרונה? צביקה ,אני רוצה לומר משפט.

צבי גוב-ארי:

תן לי רגע להקריא את כל התשובה ,כולל חברת החשמל.

ד"ר אהוד ויצמן:
שנעשתה.

תהפכו בבקשה ,יש התייחסות של חברת החשמל לפנייה

צבי גוב-ארי:

תקריא את זה לפרוטוקול.

ד"ר אהוד ויצמן:

שנעשתה על ידי מנכ"ל העירייה.

רועי גבאי:

יש לי שאלה אחת .אין פה תשובות שונות לשאלות.

אני לא מתכוון את צריכת החשמל של עיריית יבנה כולה .זה
צבי גוב-ארי:
לא תפקידי ולא תפקידה של העירייה לבדוק מה צריכת החשמל של כל העיר .אם אתה
רוצה ,תפנה לחברת החשמל.
רועי גבאי:

יש לך חשבונות.

אני אינני מתעסק בצריכת חשמל כלל עירונית .עם כל הכבוד.
צבי גוב-ארי:
ולא תעסיק אותי בדברים שאני לא צריך לעסוק בהם .זו התשובה שלי ולא תהיה יותר.
תקריא בבקשה.
ד"ר אהוד ויצמן:

תן לי לסיים ,אוקיי?

צבי גוב-ארי:

וזה לא לדיון העניין הזה .יש שאילתה ,ויש תשובה.

רועי גבאי:
בסדר .יש דיון.

אני יכול להגיב על השאילתה ואתה יכול לענות בחזרה .הכל

'שלום רב .לבקשתך להלן התייחסותנו לפעילות חברת
ד"ר אהוד ויצמן:
החשמל לישראל מול עיריית יבנה בנושא שיפור אמינות אספקת חשמל לעיר .בשנים
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האחרונות פועלת חברת החשמל ללא לאות לשיפור אמינות האספקה בעיר יבנה ,וכהכנה
לצמיחה צפויה בעיר .שיתוף הפעולה בין חברת חשמל ובין עירייה הוא רציף והדוק .החל
מפגישה שהתקיימה ב 2016-בשותפות מנהל המחוז ומשנה מנכ"ל החברה ועד לפגישה
שהתרחשה בפברואר האחרון ,בנוגע לחשמול שכונת נאות שמיר .במסגרת פעולות אחזקת
הקווים לעיר הוחלפו כבלי מתח בכל רחבי העיר ,בדגש על אזורי התעשייה ,והן על שכונות
המגורים וזאת בנוסף לאחזקה שוטפת ותגובה לליקויים ,ככל שיש .בנוסף ,החברה מבצעת
באופן קבוע גיזום  ...רשת עילית .העיר יבנה מוזנת ממספר תחנות משנה ,ומהן נוספו
בשנים האחרונות קווי מתח גבוה .זאת לצרכי תוספת אנרגיה .ולכן ,בכדי לאפשר גמישות
תפעולית בעת תקלה שמשמעותה החזרה מהירה ככל האפשר של הזרם .נכון להיום נוספה
אנרגיה מתחמ"ש ,כפי שהוסבר ,חדשה מדרום לעיר ,ניר גלים .בהמשך צפויה תוספת
אנרגיה מצפון ,תחמ"ש גאליה .בעתיד מתוכננת תוספת כבילה לטובת פרויקט ראשונים וכן
כאמור בפרויקט מחיר למשתכן .ככל שנדרש לכם מידע יותר מפורט ,הכולל התייחסות
פרטנית לפרויקטים מסוימים ,נא עדכנו אותנו ונשמח לעמוד לרשותכם .בברכה ,מנהל תיק
לקוח ,חברת החשמל'.
קודם כל ,חשוב להגיד ולציין שזה לא מקובל שלא עונים
רועי גבאי:
לשאלה כמו שהיא כהווייתה .לא מקובל שאני כותב גם שאילתות ישירות ומבקש דוח עיון
ואני לא מקבל תשובה.
צבי גוב-ארי:
פה את החומר.

לא ,אתה מקבל בזמן .יתנו לך תשובה ואתה יכול לבוא ולקבל

רועי גבאי:

לא ,ביקשתי שלושה ימים לעיין בחומר.

צבי גוב-ארי:

אני לא מתכוון לעשות עבודה עבורך.

רועי גבאי:

הקשבתי עד הסוף .אמרתי שלושה,

צבי גוב-ארי:

אני צריך לספק חומר ,אתה תבוא ותקרא את החומר.

אמרתי את זה .אני מבקש ,אני אבוא לקרוא ,וזה לא לעניין.
רועי גבאי:
דבר שני ,באשר לצריכת החשמל ,וחשוב להגיד את הדברים .בבדיקה שלי שאני עשיתי
כמובן ,כי ידעתי שתשובות כנראה אני לא אקבל ,התמונה היא כזאת .יש לנו לפחות פעם
אחת בחודש הפסקת חשמל .אני לא מדבר על הפסקות רגעיות שלא נספרות בחברת
החשמל .הפסקות שהן הפסקות מתח .אני חוויתי שבוע שעבר ,תושבי שכונה ירוקה מכירים
את זה ,גם השכונות האחרות מכירות את זה ,הפסקה של מאית ,שנייה ,2 ,1 .חוזר.
הפסקות כאלה לפעמים ,שתיים ,שלוש ,קפיצות כאלה בשעה .זו מציאות שהיא לא
נורמאלית ,בטח למכשירי החשמל .אני יכול להראות לכם את הפריסה .אגב ,אפשר לעשות
את הפריסה הזאת גם בבחינה מול חברת החשמל .אפשר לעשות את הבחינה הזאת
במוקד העירוני .מאוד קל להביא את התוצאות האלה.
תם ליפשיץ:

אגב ,אני גר ...

רועי גבאי:

תן לי רגע שנייה.

צבי גוב-ארי:

בדקנו במוקד העירוני לגבי תלונות.
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זה דבר שני שבדרך כלל פונים .דבר שלישי ,אפשר לבדוק את
רועי גבאי:
זה גם אפילו מהרשת החברתית ,שאנשים כותבים בזמן אמת על הנושא הזה .וחייבים לתת
מענה לדבר הזה ,כי זה לא מספיק ולא מספק מה שקורה .זו תשובה שהיא חלקית ואני
מעיר הערה כדי שנצליח להתמודד עם הדבר הזה .בטח ובטח לגבי ההמשך.
צבי גוב-ארי:

תודה .גם בדקת בזמנו.

קודם כל ,הנושא הזה של צריכת החשמל ,ביקשת צריכת
דוד שטרית:
חשמל של כל העיר .צריכת חשמל של מוסדות אנחנו יודעים אבל זה לא רלוונטי ,לא זה מה
שביקשת .של כל העיר גם חברת חשמל לא בטוח שיש ,כי זה מחובר מכמה תחמ"שים.
צריך לאסוף נתונים .אני לא יודע מה זה יעשה .כי מבחינת חברת חשמל היא זמינה לספק
חשמל לכל השכונות החדשות .אם התכוונת ,וזה נאמר גם במכתב שלהם לצורך העניין .יש
הפסקות חשמל -
צבי גוב-ארי:

אתה תיתן לו לדבר ,לכל הרוחות!

יש הפסקות חשמל ,בחלקן יזומות .ואנחנו יודעים מה לעשות
דוד שטרית:
בשכונה בפיתוח מואץ ,בשכונה בנאות שז"ר ,אני גר שם .עובדים שם .אתמול בלילה אגב,
מי שלא יודע ,גם עבדו בלילה מחמש לפנות ערב עד חמש בבוקר והתושבים שמעו רעש,
כדי לצקת את היסודות של הבניין הראשון .אז עובדים ויש הפסקות .הפסקות שקורות
בחורף בגלל פגעי טבע אני חושב שזה קורה בכל מקום .אי אפשר למנוע .גם הפסקות
תקלות ,העירייה הרי אין לה ,לא יכולה להשפיע .ולא בטוח שחברת חשמל יודעת לטפל
בהפסקות של השנייה .כי אם היתה יודעת היתה עושה .אף אחד לא רוצה הרי שזה יקרה.
בדקנו ,לא בתדירות גבוהה ולעתים תכופות כמו שכתבתם .ואני לא יודע זה בא.
אני אומר לך שלפחות פעם בחודש ,דוד ,אתה יכול לראות את
רועי גבאי:
זה בכל מקום .באמת .לפחות בממוצע ,לפחות .אין איזשהי מגמה של השלוש שנים
האחרונות ,אני יכול להביא לכם גם את הדוח הזה ,זה לא העניין .אין איזשהי מגמה שאתה
רואה איזשהי התקדמות.
דוד שטרית:

לא מדויק ,אבל לא חשוב.

רועי גבאי:

הלוואי ואני הייתי רואה אחרת .תאמין לי שאני לא רוצה,

אני לא אעלה דברים שאין להם משמעות .להגיד 'אתה מעסיק
רועי גבאי:
את העירייה בדברים מיותרים' זו בעיני תשובה שלא מכבדת ולא מכובדת.
צבי גוב-ארי:

.2

זו עמדתי ,תודה .מר מאיר שטרית ,תקריא בבקשה.

שאילתה של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "השיטפון בנאות
שז"ר".

אבקש לדעת מה נעשה בעניין השיטפון ,שכונת נאות שז"ר.
מאיר שיטרית:
כזכור בתחילת החורף הנוכחי נוצרה הצפה חמורה בשכונת נאות שז"ר ,כך שבתים של
משפחות רבות נפגעו מהשיטפון שחדר לביתן וגרם לנזקים .כמו כן נחסמה הדרך לבתים
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רבים ונפגעו כלי רכב רבים .לאחרונה נגרם שיטפון נוסף שגרם שוב לנזקים לתושבי
השכונה .חלק מהבעיה ,על פי התרשמותי מסיורים בשכונה בזמני השיטפון היא שהואדי
הגובל בצד המזרחי של השכונה אינו מוסדר להעביר כמויות גדולות של מים בהיקף שהיה
בחורף האחרון .אני סבור כי יש לתת עדיפות גבוהה בתוכנית הפיתוח של יבנה לטפל
בסוגיה זו יחד עם רשות הניקוז שאנו חברים בה .אודה לך אם תבהיר מה נעשה בעניין הזה
מאז השיטפון הראשון ,ומה מתוכנן להיעשות בעתיד בסוגיה זו'.
יש תשובה בכתב ואני גם אסביר .האחריות על העניין הזה
צבי גוב-ארי:
היא של רשות הניקוז ,רשות הנחלים ,כפי שאתה מבין .מה שקורה היום זה לאורך נחל
סורק ,מירושלים עד הנה יש הרבה מאוד התיישבות ובמקומות מסוימים כל מה שנקרא
אגמי היקוות חוסלו .ולכן כל המים ,כל הגשמים זורמים לתוך הנחל ,מעלים את מפלס
המים ,מציפים .זה לא דבר שצריך לחיות איתו .ישבנו על תוכנית ברשות הנחלים ,על מנת
להקים מספר מאגרי מים ,כולל בתוך יבנה ,בכניסה הצפונית ,על מנת להקל בעת ירידת
גשמים בעוצמות אחרות מאשר רגילות ,כמו שני המקרים שהיו כאן .זה דבר אחד.
הדבר האחר שאנחנו הולכים לעשות ,קיבלתי הסכמתם להיכנס אישית לנחל ,עם הציוד של
רשות הנחלים ,ולעשות,
מאיר שיטרית:

להעמיק?

צבי גוב-ארי:

אתה לא יכול להעמיק .מפני שהנחל כמעט בגובה פני הים.

מאיר שיטרית:

אפשר להרחיב.

צבי גוב-ארי:
כולל היציאה הצפונית,

בדיוק כך .להרחיב את גדות הנחל ,לנקות אותו לכל האורך,

מאיר שיטרית:

המושבים עשו את זה בצד הצפוני -

צבי גוב-ארי:

ואנחנו נעשה את זה מיד עם האפשרות שכניסה בלי בוץ שם.

משה חזות:
רחוב הבשן.

אני רוצה לומר .אנחנו מדברים על הקטע הקריטי שם של

צבי גוב-ארי:
את המפלס למעלה.

גם מערבה יותר ,במידה ושם יש בעיה של זרימה ,זה מעלה

אבל שנייה ,צביקה .בגלל שאני מכיר את המקום מצוין .והיינו
משה חזות:
יחד שם .זה לא רק חורף אחד או שניים .כבר כמה חורפים אחרונים שזה מה שקורה .רחוב
הבשן הוא בדיוק בעיקול .הואדי מתעקל שם .לכן כל הסחף נכנס לרחוב הבשן .רגע ,שנייה.
צבי גוב-ארי:

עליית המפלס ,המקום נמוך יותר מאשר בהמשך.

שנייה .היינו שם ואמרנו שצריך לעשות איזושהי חומה,
משה חזות:
לפחות בעיקול הזה ,שבדיוק גובל על רחוב הבשן .צריך לעשות איזושהי חומה -
דוד שטרית:

אני גר שם ואני מכיר את הבעיה הזאת ואני בזמנו טיפלנו .מה
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שכולם חושבים ,שהנחל בעצם ,המים ברחוב הבשן לא באים מהנחל .הם קודם כל עולים
בקולטנים .והבוץ הזה והסחף אלו מים שעוברים בתוך הנחל ,כי המים בנחל לא נקיים .אם
היית עושה חומה ,אז מה שהיה קורה כשמפלס המים היה יורד ,המים לא היו חוזרים ,כי זו
נקודה נמוכה .כי זה מנקז גם את כל הנגר העילי בכבישים שם .צריך ,כמו שאמר ,להרחיב,
להסדיר את הנחל.
אנחנו ניכנס לזה ברגע שיתייבש שם .זה לא בדיוק על דעתם
צבי גוב-ארי:
של הגופים הירוקים וכל היתר ,כי שם שומרים על הצפרדע המצייצת והציפור המזמרת,
אבל נצטרך לעשות את זה.
מאיר שיטרית:

עדיפות שהחורף הבא לא יסבלו.

צבי גוב-ארי:

העלית בעיה שבאמת כאובה ,וזו לא פעם ראשונה.

מאיר שיטרית:
הזה זה יפתור את הבעיה.

מה שאתם עשיתם בואדי הצפוני ,אם עושים אותו דבר בואדי

דוד שטרית:

זה בחיבור בין שני הנחלים.

עשינו גם עבודה של חיבור בין שני הנחלים ,כאשר העברנו
צבי גוב-ארי:
ממשרד השיכון תקציב של  2מיליון  ₪על מנת להסדיר את ההמשך.

.3

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:

מס' שם תב"ר
471
459

בנית בי"ס יסודי
נאות שמיר מגרש
3050
בניית  4גנ"י ברח'
הנחשול

411

בניית בי"ס תיכון
 6שנתי

279

מרכז יום טיפולי-
רב נכותי

תקציב מקורי ופירוט
מקורות מימון
תק'20,459,611-
מ' החינוך459,611 -
ק' פיתוח20,000,000-
תק'5,500,000 -
ק' פיתוח5,500,000 -

הפחתה

מקור מימון

תקציב
מעודכן

תוספת

12,642,693

ק' פיתוח
מ' הפיס

20,459,611

3,018,020

ק' פיתוח
מ'הפיס

5,500,000

10,079,076

מ' הפיס

34,634,429

98,155
450,000
392,622

ק' פיתוח
קרן שלם
ביטוח לאומי

7,140,777

12,642,693
3,018,020

תק'24,555,353 -
מ' החינוך17,555,353-
ק' פיתוח7,000,000-
תק' 6,200,000
ק' פיתוח2,200,000-
ק' שלם1,550,000 -
ביטוח לאומי-
2,450,000

עדכון תב"רים .כפי שאתם רואים כאן ,התופעה היא שהעירייה
צבי גוב-ארי:
מתחילה לעבוד בכספה ,על מנת להדביק את הביקוש בזמן ,ומשרד החינוך או הממשלה
פותרות חלקית את הבעיה יותר מאוחר .בית ספר יסודי בנאות שמיר ,העירייה התחילה עם
השקעה של  20מיליון  ₪על מנת לבנות בית ספר .זה תב"ר שאישרנו כאן ,כאשר משרד
החינוך נתן אז רק  .₪ 459,000כרגע משרד החינוך ,דרך מפעל הפיס ,הזרים
 .₪ 12,642,000הדבר הזה בעצם נכנס לפרויקט עצמו ומפחית את השתתפות העירייה ב-
.₪ 12,642,000
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מאיר שיטרית:

אז אולי אפשר חלק מהכסף להפנות לואדי הזה.

צבי גוב-ארי:

מי בעד?

החלטה מס' : 1/07/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 471בניית בי"ס יסודי נאות שמיר
מגרש  .3050תקציב מקורי ₪ 20,459,611 :מקורות מימון :מ' החינוך –
 ,₪ 459,611קרן הפיתוח –  .₪ 20,000,000תוספת :מפעל הפיס –
 .₪ 12,642,693הפחתה מהקרן לפיתוח  .₪ 12,642,693 -סה"כ תקציב
מעודכן.₪ 20,459,611 :
נחזיר חזרה לקרן הפיתוח .בנייה של ארבעה גני ילדים .זה
צבי גוב-ארי:
שוב ,יש כאן הזרמה של מפעל הפיס .הפחתה של קרנות הפיתוח ברמה של 3,018,000
 ,₪כאשר מפעל הפיס מוסיף פה ,דרך משרד החינוך כמובן ,את אותו סכום .מי בעד?
מאיר שיטרית:
להשלים את ההקצבה?

זה כל הכסף שהם הקציבו? או הקציבו עוד? הם אומרים

דוד שטרית:

למבנה הזה לא.

מה שקורה ,על מה התלונה שלי לגבי הדרום-מזרחי? הם
צבי גוב-ארי:
הולכים על מפתח של  4,700שקל למ"ר .אנחנו מדברים על תוצאות מכרז של מעל 7,000
שקל .אין היום מכרזים כאלה של  4,700לבית ספר .עכשיו ,תוסיף לעניין הזה שהפרוגרמה
של משרד החינוך אין בה מרחבים ,ואתה חייב לעשות מרחב כניסה כמו שצריך .כלומר
אתה לכל בית ספר מוסיף לפחות  100מטר נוספים .זה עולה כסף .אז נניח ש 100-מטר
נוספים הם על חשבון הרשות המקומית .אבל תשלמו את היתר .כי אין להשלים .עכשיו ,כל
עוד שחיינו במסגרת הזאת של פה בית ספר ,שם גן ילדים ,אפשר לחיות עם זה .כאשר
אתה מדבר על מעל  100גני ילדים ,כ 12,000-בתי ספר יסודיים ,ארבעה חמישה בתי ספר
על-יסודיים ,עם העניין הזה ,תוסיף לזה מעונות יום ואחרים ,זה יכניס את העיר לסדר גודל
של  400מיליון שקל על חשבונה.
מאיר שיטרית:

זה ברור לי .במילים אחרות -

צבי גוב-ארי:

התב"ר הזה לא יכול לעבור.

מאיר שיטרית:
בעתיד.

מאה אחוז .במילים אחרות ,אין צפי לקבל את הכסף הנוסף

לא ,אין .בתוכנית הזאת אין צפי .אלא אם אתה אומר 'אני לא
צבי גוב-ארי:
בונה יותר בתי ספר ,בבקשה קחו את הציבור ותטפלו בו .הם יתדפקו על הדלתות .ובכן ,מי
בעד ארבעה גני ילדים? הלאה.
החלטה מס' : 2/07/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  ,459בניית  4גנ"י ברח' הנחשול.
תקציב מקורי  ₪ 5,500,000מימון קרן הפיתוח .תוספת מפעל הפיס:
 ₪ 3,018,020הפחתה מקרן הפיתוח  .₪ 3,018,020סה"כ תקציב מעודכן:
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.₪ 5,500,000
בי"ס התיכון החדש .ההערכה הרגע היא של  24מיליון בשלב
צבי גוב-ארי:
א' .הפרויקט הזה יעלה כמעט  60מיליון בסך הכל ,כולל חטיבה עליונה .מה שקורה בימים
אלה ,שאנחנו קיבלנו תוספת של  10מיליון  ₪ממשרד החינוך ,מפעל הפיס .קרן הפיתוח
משקיעה  7מיליון  .₪אני לא מפחית את ההשקעה של הקרן הפיתוח בימים אלה ,כי אני
צריך את ההשקעה כבר בשטח .אצטרך לתבוע תוספות על מנת להחזיר כספים לקרן
הפיתוח .אני מעריך שבסופו של יום ,כאשר נסיים את הפרויקט כולו ,ההשקעה של קרן
הפיתוח תהיה מעל  7מיליון  .₪לכן אני לא מחזיר היום לקרן ,כי זה כסף שצריך להשתמש
בו .מי בעד?
צביקה ,אין שום בעיה .אנחנו בעד ,אין שום בעיה .אפשר
משה חזות:
לקבל פעם מספרים לגבי קרן הפיתוח? מה יש ,מה התחזיות שם? אנחנו מאשרים הרבה
מאוד כספים ואנחנו לא יודעים -
חלק מהכספים אתה מאשר רישומית .חלק מהכספים .ואתה
צבי גוב-ארי:
ממתין להחזר .אנחנו לא במצב של כספים רבים בקרן הפיתוח .אתה לא יכול היום להתחיל
פרויקט בלי תב"ר .האם לתב"ר יש מקורות של  ?100%אתה בונה גם על הכנסות עתידיות.
יחד עם זאת ,אתה תקבל מה שיש בקרן לפיתוח .תרשמו את זה בבקשה כהחלטה ונעביר
את זה .מי בעד? אני צריך פשוט הצבעה.
החלטה מס' : 3/07/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 411בניית בי"ס תיכון  6שנתי.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  ,₪ 24,555,353מ' החינוך –
 ,₪ 17,555,353קרן הפיתוח –  .₪ 7,000,000תוספת :מפעל הפיס –
 .₪ 10,079,076סה"כ תקציב מעודכן.₪ 34,634,429 :
מרכז טיפולי רב נכותי .זה מרכז טיפולי שמוקם באזור
צבי גוב-ארי:
התעשייה .אנחנו שותפים עם גורמים אחרים .מדובר על אוכלוסיות מוחלשות מטופלות,
כאשר המקור היה  6,200,000שקל .קרן הפיתוח בהמשך להסכם השקיעה 2,200,000
שקל .קרן שלם –  ₪ 1,550,000וביטוח לאומי  2,450,000שקל .הרגע נדרשת תוספת
מקרן הפיתוח ,תוספת יחסית בהתאם להסכם .קרן הפיתוח תשקיע עוד  98,000שקל .קרן
שלם  450וביטוח  .392המתקן הזה בדרך להיחנך אוטוטו .מי בעד?
החלטה מס' : 4/07/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  ,279מרכז יום טיפולי רב נכותי.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  ,₪ 6,200,000ק' הפיתוח –
 .₪ 2,200,000ק' שלם –  .₪ 1,550,000ביטוח לאומי – .₪ 2,450,000
תוספת :ק' הפיתוח  ,₪ 98,155 -ק' שלם –  ,₪ 450,000ביטוח לאומי –
 .₪ 392,622סה"כ תקציב מעודכן.₪ 7,140,0777 :

.4

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן הילדים לגננות
וסייעות עובדות עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

אישור האצלת סמכויות לניהול ולחתימה בחשבון בנק לגן
צבי גוב-ארי:
הילדים לגננת ,לסייעת ,עובדת עירייה ,לפי הרשימה המצורפת בזאת .ראו בבקשה סעיף .4
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מדובר על גננת ישראל אוראל ,סייעת בוזגלו אושרת ,גננת קלינקה חנה ,רשימת הכתובות
מופיעות בצד ,לאורן  – 5הדרור ,הר סיני – עדעד ,חבצלת ומבצע קדש .אנחנו מעניקים
לגננות הללו סמכויות חתימה כי יש ניהול של חשבון של כל אחד מהגנים ,ניהול חשבון
נפרד .מעבירים להם תקציב חודשי ומנהלים את זה בבנק בצורה מסודרת .אנחנו צריכים
להעניק סמכויות חתימה לכל אחת על חשבונות שקשורים כמובן עם הגן .לא חשבונות
אחרים .אני צריך לעשות את זה כנראה סעיף סעיף ,גן גן.
מאיר שיטרית:

זה לא אוטומטי?

ביום שאתה פותח גן ילדים ומתחילים שם לתרום כספי הורים,
צבי גוב-ארי:
אתה חייב לתת לו אפשרות לפתוח חשבון בנק .אז אני מבקש כך .נעשה את זה חבילה
אחת .מי בעד?
החלטה מס' : 5/07/15
הוחלט פה אחד להאציל סמכויות לניהול ולחתימות בחשבון בנק לגן
הילדים לגננות וסייעות עובדות עירייה עפ"י הרשימה המצ"ב.

.5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2/19מיום  18.3.19בנושא תמיכות
לעמותות הספורט.

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות של עמותות הספורט ,זה סעיף
צבי גוב-ארי:
 .5עיינו בבקשה בפרוטוקול .יש שאלות?
כן ,אני .אני רוצה להבין איך נקבעו האחוזים שכתובים פה?
מאיר שיטרית:
למשל כתוב פה ששחקני בית בבית"ר רק  .2%אני חושב שלמיטב ידיעתי רוב השחקנים
תושבי יבנה .אז איך ?2%
לא ,לא .יש בתבחינים ,אם אתה שם לב ,מצד ימין ,יש משקל
דוד שטרית:
לדירוג בליגה  .30%שחקני בית  ,40%הפעלת תוכנית ספורט  20%ופעילות ספורט לנשים
 .10%עכשיו ,הכל פה יחסי .אם אתה תראה במלל ,בעצם תראה שם פירוט שהמפקח
לנושא של הספורט ,ציון בן לולו ,שהוא המפקח ,והוא ישב גם עם שאול דוד ,שהוא מנהל
מחלקת הספורט .ואתה רואה פה כמויות ומספרים .בית"ר אין להם ,הכל באופן יחסי.
מאיר שיטרית:

איפה זה כתוב?

דוד שטרית:

במלל .במלל.

צבי גוב-ארי:

יש לך טבלה בסוף גם.

בוא נלך שנייה ליחסי .מכבי יבנה ,עמותת הכדורגל ,מציגה
רועי גבאי:
פה  600ילדים וכו' .המועדון עצמו הוא מועדון הכדורגל של הקבוצה הבוגרת .כל הנוער
תחת מחלקת הספורט .לא תחת העמותה הפרטית שאנחנו מדברים עליה .אז בואו נראה.
או שאנחנו משווים תפוחים לתפוחים ,או דברים שונים .השחקנים עצמם הם לא תחת
המועדון .הם תחת מחלקת הספורט .התשלומים הולכים למחלקת הספורט .לרשת
למתנ"סים ולא לעמותה עצמה .אז אנחנו לא יכולים לכלול את זה כחלק מהאחוזים עצמם.
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עכשיו ,שיהיה ברור .אני בעד לתמוך בקבוצות וצריך לתת להם את הסכומים הללו .זה
שהתבחינים שנוצרו פה יוצרים עוול ,כי המספרים פה לא נכונים.
תבחינים זה לא התבחינים שאנחנו יצרנו .זה תבחינים
דוד שטרית:
שאושרו במועצת העירייה וזה כבר מקדמת דנא .ואם תשנו את התבחינים אנחנו -
זה לא ,אני לא מדבר עכשיו  ...שנוצרה .נוצר בפועל ששחקני
רועי גבאי:
בית אם צריך לבדוק ,אז צריך לבדוק -
חברים ,אם כתוב העמותה מפעילה בית ספר לכדורגל הכולל
צבי גוב-ארי:
 600ילדים .יש שתי אפשרויות .או שהעמותה מדווחת לא נכון ,או שבית הספר הזה מופעל
על ידי העמותה .אם יש לך ספקות בעניין ,ייבדק.
רועי גבאי:

קבוצות הכדורגל מופעלות על ידי -

צבי גוב-ארי:

אם יש לך ספקות בעניין זה ,ייבדק.

רועי גבאי:

מעולה.

אתה מעלה הרגע ספקות באשר למעורבות העמותה
צבי גוב-ארי:
בהפעלת בית הספר ,זה מה שאתה מעלה ,הסיפור ייבדק .כי על פי הנתון כאן ,זה מה
שדווח.
עוד משהו .העמותה מקיימת פעילות לכלל התושבים .צעדה,
רועי גבאי:
מסע אופניים ,הליכה לילית .אני לא ראיתי את שם העמותה מוזכר בלא פרסום אחד של
הנושאים האלה .הנושאים האלה תחת הרשת למתנ"סים ולא תחת העמותה .אז או
שעושים הפרדה ומחליטים שהעמותה היא עמותה פרטית לכל דבר,
מאיר שיטרית:

איזו עמותה?

רועי גבאי:

עמותת מכבי יבנה .או שאומרים שהיא תחת,

מאיר שיטרית:

היא לא עמותה.

רועי גבאי:
לעשות פה סדר בנושא הזה.

היא תחת אגודה עירונית לכל דבר ועניין ואז בסדר .אבל צריך

ד"ר אהוד ויצמן:

איפה הבעיה? הפעולות קרו וקורות .הכל קורה.

רועי גבאי:

כן ,אבל על פי התבחין ,לצורך העניין ,של פעילויות,

מאיר שיטרית:

אתה לא יכול לקבל מצד אחד -

רועי גבאי:
מסע האופניים,

תוכנית ספורט ופעילויות ילדים ונוער .מוצג פה שהצעדה,
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אני מבקש לקרוא המשך מלל .אומר ככה ,בעמותה 26
צבי גוב-ארי:
קבוצות .סך הכל  345שחקנים .למעט שמונה שחקנים ,כל היתר -
מאיר שיטרית:

איפה אתה קורא?

צבי גוב-ארי:
נמצא שם.

בעמותה הנ"ל יש גם קבוצות נוער ,מתחרות בליגה .הכל

דוד שטרית:

ואליצור.

רועי גבאי:
אחר.

אליצור זה סיפור אחר .וגם אליצור חלקו זה ,אליצור זה סיפור

אבל אותם תלמידים ,הרי יש חסות של העמותה ,הרי אני יודע
דוד שטרית:
שמקבלים .אני לא חבר בעמותה ולא שותף ,אבל יש שם את החולצות ואת הבגדים.
צבי גוב-ארי:

יש קבוצות נוער מתמודדות.

דוד שטרית:

היא מפעילה את -

רועי גבאי:
למתנ"סים( .מדברים ביחד)

 7מיליון  ₪של תלמידים ,חוגים ,נוער ,נכנסים לרשת

צבי גוב-ארי:
טוענת באחת,

אני מכיר את הפעילות האחרת של חוגים וכו' .מכיר .העמותה

גם אם הרישום נעשה שם ,עדיין ,אז עוד יותר .אם הרישום
רועי גבאי:
נעשה שם אז צריך לעשות הפרדה .העמותה היא עמותה פרטית.
עו"ד טובה שפירא-אלטמן :אולי יש להם כרטסת פרטית שם ,שיהיה סדר .לא נכון.
רועי גבאי:

העמותה היא עמותה פרטית.

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :בסדר ,אולי היא מקבלת מהם שירותי ניהול .מאיפה אתה
יודע?
רועי גבאי:
המתנ"סים.

אבל איך היא יכולה? היא גובה כסף של הילדים של רשת

דוד שטרית:
מאשרת תקציב באופן יחסי.

זה לא התקציב הכולל של כל העמותה .ועדת התמיכות

אבל אתם לא מתחשבים בתקציב הכולל של ...נגיד אבל עדיין
מאיר שיטרית:
היא מקבלת הכנסות מכל כך הרבה קבוצות,
צבי גוב-ארי:

העמותה כוללת עשר קבוצות תחרותיות.
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מאיר שיטרית:

נכון .ושבע מתוכן בנות .שבע קבוצות בנות ,כתוב.

צבי גוב-ארי:

יש פה רישום,

רועי גבאי:

מה זה אומר דירוג? כמה אחוזים -

דקה .חברים ,דקה .הספקות שלך הם אלה .אני משקף.
צבי גוב-ארי:
שהעמותה בעצם מתעסקת רק בכדורגל בוגרים ,ואין שום דבר אחר מבחינת תפקידה של
העמותה? זה מה שאתה אומר?
מאיר שיטרית:

לא.

צבי גוב-ארי:

כן או לא?

מאיר שיטרית:

חכה ,חכה .אתה שואל אותי ,אז אני אענה.

צבי גוב-ארי:

לא ,שאלתי אותו.

מאיר שיטרית:

אותו .אז תענה אתה.

מבחינת העמותה עצמה של מכבי יבנה ,היא מתייחסת
רועי גבאי:
לבוגרים בלבד .בעיית תפקידים חופפים .בגלל שוועדת תמיכות -
רגע ,אז הטענה היא אחרת .טענת העמותה היא אחרת .כפי
צבי גוב-ארי:
שמופיע כאן ,טענת העמותה אחרת .מה שזה אומר ,הסיפור הזה צריך להיבדק.
מאיר שיטרית:

חד משמעית.

רגע ,אני רוצה גם להבהיר .הכל יחסי .התקציב של כל אגודות
דוד שטרית:
הספורט נקבע פה על ידי מועצת העיר .לא הוועדה קבעה אותו .עכשיו ,נקבעו תבחינים
שבהתאם לתבחינים אנחנו אמורים לחלק את התקציב הזה .שאלת לגבי ליגה .אז בית"ר
בליגה ג' ,אליצור בליגה העליונה ומכבי בליגה לאומית ,הליגה השלישית .אז אתה רואה
שבאופן יחסי הם קיבלו את האחוזים המתאימים.
רועי גבאי:
תקציב.

השאלה ,תראה .עוד אחוז אחד לפה ואחוז אחד לשם ,משנה

דוד שטרית:

כל דבר ,ודאי.

ועל בסיס מה אחוז ואחוז? כמה שווה ליגה ראשונה? כמה
רועי גבאי:
שווה ליגה שנייה? כמה שווה ליגה שלישית באחוזים?
מאיר שיטרית:

הפער בין מכבי לבית"ר הוא פי עשר.

דוד שטרית:

כי ליגה ג' לעומת ליגה לאומית.
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רועי גבאי:

ליגה א'.

מאיר שיטרית:
שיחזירו את הכסף .מה זה?

אבל הם ליגה א' כבר כמה שנים .מה זה? או שיעלו ליגה או

סליחה רגע ,מאיר .החבר'ה משחקים ,זה פחות או יותר נראה
צבי גוב-ארי:
כמו תחרות במפעלים .תוצאות של  8:10וכו' .נמוך .זה הובי וזה בסדר.
משה חזות:

היום היא מקום ראשון בית"ר יבנה .היא בדרך לעלות.

חברים ,אני הקמתי את זה ,לא מישהו אחר .אני חושב שלא
צבי גוב-ארי:
צריך להגזים .בואו ניתן להם קודם להתפתח למעלה .ביום שיעלו ליגה ,יקבלו יותר .כרגע
מדשדשים,
רועי גבאי:

הגדרת פעילות ספורט לנשים 4% .ו.6%-

יש פה  2,160,000למכבי ו 200,000-לבית"ר .בואו ניתן את
מאיר שיטרית:
ה 160-למכבי ולבית"ר ,אז היום אתה נותן -
צבי גוב-ארי:

לא ,אני אקח  200,000של בית"ר ,נוסיף את זה -

אבל תסתכל על הפעילות של בית"ר לעומת מכבי .אני אין לי,
דוד שטרית:
אני לא מכיר לא את אלה ולא את אלה.
מכבי מקבלת הכנסות מהפעילות שלה .הילדים משלמים על
מאיר שיטרית:
אימונים הרבה מאוד כסף כל חודש.
דוד שטרית:
בית"ר יבנה.

אבל יש לה גם כן מן הסתם כנראה גם הוצאות יותר מאשר

דובר:

כמה ילד משלם על חוג מכבי?

דוד שטרית:

אין לי מושג.

דובר:

 2,700שקל לשנה 3,000 ,שקל.

צבי גוב-ארי:

מישהו מכם יודע כמה עולה משחק כדורגל במגרש כדורגל?

מאיר שיטרית:

כמה עולה?

צבי גוב-ארי:

כן .עם שוטרים בתשלום.

רועי גבאי:

תלוי איפה .במגרש שלך? (מדברים ביחד)

משה חזות:

צביקה ,זה כמו שהיכל התרבות אנחנו עכשיו מתקצבים אותו
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כל כך הרבה כסף .זה אותו ,גם אצטדיון צריך לתקצב .מה לעשות?
ראית פעם פעילות תרבותית לא ממומנת? ראית פעם
צבי גוב-ארי:
באיזשהו מקום פעילות תרבותית מאוזנת?
משה חזות:

אין לי בעיה.

צבי גוב-ארי:

ראית פעם היכל תרבות במקום כלשהו שהוא מאוזן?

רועי גבאי:
מדויקים.

 ...נכון ,הוא בסדר ,הוא נהדר .הנתונים שמוצגים כאן לא

משה חזות:
להיות ממומן.

אבל אנחנו צריכים לשאוף לאיזון .אז אצטדיון כדורגל גם צריך

אני מבקש ככה ,חברים .בואו תביטו .אני מציע כך .שהעניין
צבי גוב-ארי:
של הזיקה של מכבי יבנה להפעלה של קבוצות אחרות ,כולל עניין של נערים וכו' ,צריך
להיבדק או להיות מושמט מהפרוטוקול .אנחנו ניתן לעניין הזה יומיים שלושה שתיעשה
בדיקה .במידה ואין זיקה ,אנחנו נצטרך להחליט על הסכום שקבענו כאן למכבי יבנה.
רועי גבאי:
הנושא הנוסף זה הפערים.

הנושא הנוסף זה הפעילות לכלל התושבים שמוצגת כאן.

צבי גוב-ארי:

רגע ,יש בעיה של פעילות התושבים?

כן .אתה לא יכול להגדיר שמכבי יבנה היא מפעילת הצעדה.
רועי גבאי:
היא לא מפעילת הצעדה .על פי זה נתת תבחינים.
דוד שטרית:
היא נותנת חסות גם לצעדה.

היא לא מפעילת הצעדה וגם זה לא מה שנאמר .זו הפעילות.

רועי גבאי:

אבל לפי זה נתת תבחינים.

מאיר שיטרית:

זה השלד?

דוד שטרית:
שאנחנו מקבלים .אני אומר,

מה זה שלד .זה לא רק שלד .הוועדה מקבלת ,ניזונה ממה

תעזבו בבקשה את הפעילות האחרת .סליחה רגע .מכבי יבנה
צבי גוב-ארי:
צריכה תקציב שבין היתר נקבע על ידי רשם העמותות הללו .יש תקציב מינימום שבלי זה
אתה לא נמצא במסגרת התחרויות .אלה התקציבים.
רועי גבאי:

זה לא היה העניין.

צבי גוב-ארי:

דקה .אפשר לבחון ולומר יש פה הצעה גדולה מדי.
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רועי גבאי:

לא ,זה לא העניין.

אני יודע כך .ראשית וקודם כל יש מגבלה של מחיר שחקנים.
צבי גוב-ארי:
הורדנו את הסיפור הזה .אבל יש עלויות תפעוליות .יש עניין של הבטחה ורופאים
ומסג'יסטים וכל היתר .כל הסיפור הזה זה חבילה גדולה .זה הסיפור .עכשיו ,אנחנו רוצים
להחזיק את מכבי יבנה או לא רוצים? הסיפור פשוט .אם הפורום הזה יגיד 'לא רוצים',
נאמר לכם תודה.
רועי גבאי:

אני באופן אישי לא מלין על הסכום.

מאיר שיטרית:
מקבלים מיליונים,

צביקה ,רוצים אבל שיעלו .שיעשו את העבודה .שיעלו .הם

לא ,אני באופן אישי לא מלין על הסכום .אני חושב שעיריית
רועי גבאי:
יבנה נותנת סכום נהדר וזה יפה.
מאיר שיטרית:

סכום מאוד מכובד.

רועי גבאי:

ותומכת וזה מכובד מאוד .אני כן אומר שהפירוט פה,

מאיר שיטרית:

התוצאות לא מכובדות.

הפירוט פה לא מציג את התמונה כמו שהיא צריכה להיות.
רועי גבאי:
אחד ,זה כמו שראש העיר אמר .שתיים ,זה ההבחנה בהבדלים ,בקריטריונים.
דוד שטרית:

בוא ,אני רוצה להגיד -

רועי גבאי:
נשים ,יש פה הבדל -

תן לי רגע לסיים ,בבקשה .ההבחנה ,לצורך העניין ,ספורט

שנייה .האם מכבי יבנה כמכבי יבנה ,כעמותה שמפעילה
צבי גוב-ארי:
קבוצה תחרותית צריכה להיות מתוקצבת כך או כך? אני יושב הרי עם הנהלת העל .מעל
מכבי יבנה ,מעל העמותה קיים צוות של שני אנשים .היו שלושה ,אחד פרש .שיורדים לעומק
מבחינת פעילות העמותה .אחד מהם זה יוסי כהן ,שחקן כדורגל לשעבר .האחר זה זה יוסי
לגזיאל .והחבר'ה האלה יושבים על תקציב מאוד הדוק .לא מאפשרים שכר גבוה לשחקנים
וכו' .אין יותר שחקנים עם שכר בשמים ,עם רכב צמוד .נגמר הסיפור הזה .עכשיו יש גם
כמובן התחייבות שלנו כלפי רשם העמותות של קבוצת כדורגל ,כמה אנחנו חייבים לשלם,
כתנאי בכלל ,להיכלל שם כקבוצה תחרותית .הן לגבי אליצור והן לגבי מכבי .מתוך הנחה
שמישהו פה צודק ,שמכבי יבנה לא מעורבת ולא מפעילה פעילות של נוער ,והסיפור הוא
סיפור נטו ,הדבר היחידי שאפשר לעשות זה להביא את תקציב מכבי יבנה הנה בצורה
מפורטת ,ואם יש הערות כלשהן לתקציב הזה ,נדבר.
רועי גבאי:

מצוין .הערה נוספת היא לגבי הקריטריונים והתבחינים.

ד"ר אהוד ויצמן:

צביקה ,אבל זה מעכב לך את כל -
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זה מעכב ,אז יפסידו .ונאמר פעם נוספת ,שבגין טיפול
צבי גוב-ארי:
במועצה ודחייה של העניין ,מכבי יבנה מתפרקת .הכל בסדר.
ד"ר אהוד ויצמן:

כן ,לא .אבל צריך להגיד ,יש פה בעיה.

הכל בסדר .אני היום רגוע מאוד .אדון שבירו הגיש כבר
צבי גוב-ארי:
קובלנה למשרד השיכון על עיכוב במתן ההרשאה וכו' .דיון שחזר על עצמו .הוא הולך להגיש
תביעה .ואנחנו נצטרך לעמוד ,הוא לא יזכה .אבל מתמקדים בדברים אחרים ונצטרך עורכי
דין.
ד"ר אהוד ויצמן:

פה בגלל שזה לקח זמן עד שאישרנו במליאה.

רועי גבאי:

אני רוצה לומר עוד מילה ,ברשותך .נושא התבחינים.

אני לא מת לתת כסף למכבי עם מישהו אחר .אם זה מה
צבי גוב-ארי:
שצריך בשביל להפעיל אותם ,זה מה שצריך .או שאנחנו מחליטים לא צריך כדורגל ,ביבנה
גם זה אפשרי .חברי ,אני גמיש.
לינה שרון:

זה לא מה שנאמר.

רועי גבאי:

זה לא מה שנאמר.

אבל מה שנאמר קבוצות אחרות אני זורק את הכל הצידה.
צבי גוב-ארי:
ואומר מכבי יבנה עצמה .ללא שום קשר לקבוצות .דרך אגב ,הם פעילים בקבוצות .ללא שום
קשר לקבוצות אחרות ,האם התקציב של מכבי יבנה מתאים למה שהיא צריכה? זה הכל.
אני ברשותך ,לגבי התבחינים .להגדיר ,לצורך העניין שחקני
רועי גבאי:
בית .מה זה אומר? אני באמת לא יודע ,כשאני רואה את הטבלה ,דוד .שנייה ,אבל אתם לא
נותנים לדבר ,חברים .השיח הולך ,ראש העיר ,השיח לוקח את זה למקום שאתה רוצה וזה
בסדר .ניסית להגיד כמה פעמים שאנחנו הולכים לפרק את הקבוצה .כוונתנו שהתקציב
מבורך וצריך לתמוך בקבוצה .לקחת את זה למקום שלך ,זה בסדר .אני רוצה להציג נושא
אחר ,בנושא הזה .בתבחינים ,לצורך העניין כתוב שחקני בית .איך בוחנים שחקני בית?
שחקני בית זה אנשים שנמצאים בסגל הרחב? או שחקני בית זה אנשים שמשחקים?
פעילות ספורט לנשים .יש באליצור יותר -
דוד שטרית:

לא כתוב שחקני בית .כתוב תושבי יבנה.

רועי גבאי:

כתוב שחקני בית בתבחינים.

רגע ,שנייה .אני מבקש להתייחס ברשותך ,ראש העיר .רועי,
ד"ר אהוד ויצמן:
תראה ,קודם כל הכסף שאנחנו רואים פה אושר גם בשנה שעברה .לא שמעתי שהיתה
בעיה עם תבחינים( .מדברים ביחד) סליחה ,סליחה .אז בוא תן לי להגיד.
דוד שטרית:
בירושה.

זה אותם תבחינים שהיו כבר כמה שנים .אני קיבלתי את זה
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רועי גבאי:

אני אבדוק אם זה הוצג .כי זה לא ,לדעתי זה לא -

דוד שטרית:

בוודאות.

צבי גוב-ארי:

זה לא נכון .זה גם קוצץ .הורדתי להם -

דוד שטרית:

התקציב הפעם אפילו פחות מפעם -

מאיר שיטרית:

 ...מספר ניצחונות?

דוד שטרית:
להגיע לדבר הזה .בוודאות.

אין בעיה .תקבעו תבחינים ,יהיה יותר קל .תאמין לי ,קשה גם

ד"ר אהוד ויצמן:

רועי ,בוודאות.

הדיון במכבי יבנה נסגר .לא דנים במכבי יבנה .נקודה .שיחכו
צבי גוב-ארי:
חודש .המועצה החליטה לא להעביר.
ד"ר אהוד ויצמן:

שידעו את המשמעויות.

רועי גבאי:

אגב ,אפשר להעביר גם -

צבי גוב-ארי:

שילכו להסביר את זה.

ד"ר אהוד ויצמן:

יש משמעויות קשות,

רועי גבאי:

בסדר גמור .אגב ,אפשר גם להחליט שעושים .1/12

צבי גוב-ארי:

על כל דבר עושים הצגה.

משה חזות:

נותנים גם מעל .50%

רועי גבאי:

 .2018עכשיו .2019

דוד שטרית:
עכשיו.

לא ,זה  2018 .2019נגמר מזמן .אנחנו מדברים 2019

רועי גבאי:

אז נותנים לך חלקי ,12

דוד שטרית:
מכסה שום דבר.

אבל אוטוטו נגמר .עד  50%מותר לך .זה לא מספיק .זה לא

ד"ר אהוד ויצמן:

דוד ,תן לי רגע.

התקציב של מכבי יבנה לעומת השנה שעברה קוצץ .בשנה
צבי גוב-ארי:
שעברה התקציב הזה בפה אחד אושר.
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ד"ר אהוד ויצמן:

נכון.

היום אנחנו מחטטים בשביל למצוא סיבות לדבר מסביב
צבי גוב-ארי:
לשולחן הזה .אם ככה אתם חושבים לנהל את העיר ,אוי ואבוי לעיר הזאת .אוי ואבוי לעיר
הזאת .אני מעלה את תקציב מכבי יבנה לאישור .מי בעד ,יצביע .מי נגד ,יצביע נגד .זה
הכל .תודה.
הפיקוח שנעשה פה הוא מלל לא ברור .על פי זה אתה אומר
רועי גבאי:
אני מעלה לפרוטוקול .אנחנו נתמוך בתקציב,
אני מעלה את תקציב מכבי יבנה כמכבי יבנה .כפעילות של
צבי גוב-ארי:
קבוצה של מכבי יבנה ,שמתמודדת בליגה.
רועי גבאי:

בתקציב אנחנו תומכים.

רגע! לגבי פעילות אחרת שנרשמה פה ,אני אבדוק את זה.
צבי גוב-ארי:
אם יש פעילות אחרת ,תעשו את זה .מי בעד אישור תקציב? תודה רבה .עם אליצור יש לנו
בעיה?
רועי גבאי:

לא ,זה על הכל .הכל ביחד.

צבי גוב-ארי:

על הכל ,תודה רבה .הלאה.

ד"ר אהוד ויצמן:

רגע ,אז אנחנו מאשרים את התקציב.

צבי גוב-ארי:

אישרנו.

ד"ר אהוד ויצמן:

רגע ,אז הכל אושר.

רועי גבאי:

כן ,אבל ייבדק כל נושא הפיקוח.

החלטה מס' : 6/07/15
הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2/19מיום
 18.3.19בנושא תמיכות לעמותות הספורט לשנת .2019

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "תאורת מגרשי
ספורט וגני משחקים/שעשועים".

צבי גוב-ארי:

גבאי ,רועי .טיילת עם שחר ומצאת מגרש לא מואר.

רועי גבאי:

אני שמח שראית את זה כבר .ולצערי גם ,טוב ,לא משנה.

צבי גוב-ארי:
מעלה את זה למועצת העיר.

מה לעשות? אני מטייל כל היום ומוצא בורות בכביש .ולא
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רועי גבאי:
אישי.

אתה מכיר את זה כבר מ 2014-באופן אישי .ב 2016-באופן

צבי גוב-ארי:

לא ,אני לא מכיר את זה מ 2014-באופן אישי.

רועי גבאי:

הצגתי את הדברים האלה ,חברי הקואליציה מכירים את זה.

צבי גוב-ארי:

אכן כתבת שנאמר לי .אני לא זוכר את זה.

רועי גבאי:

אתה לא זוכר ,זה משהו אחר.

צבי גוב-ארי:

לא חשוב.

בשנים האחרונות השקיעה ומשקיעה עיריית יבנה משאבים
רועי גבאי:
רבים בעיצוב המתקנים השונים בגני השעשועים והן בהצללות וקירוי של גני
שעשועים/משחקים ומגרשי הספורט .אין עוררין כי הדבר מבורך וטוב שיימשך עד אשר
אחרון גני המשחקים יזכה להצללה וקירוי .לצערנו השקעה רבה מתאימה לשעות היום
המוארות ועם רדת החשיכה גני השעשועים אינם מוארים כראוי .במרבית המקרים רשתות
הצללה נמצאות מתחת לעמודי התאורה ,מה שמצמצם את התאורה בגני השעשועים ומסכן
את בטיחות ילדינו .דוגמאות לכך ניתן לראות בכמעט כל גן שעשועים ציבורי ונמצא גם
במגרשי הספורט ,בית ספר רבין ,כמו שהזכרתי ,מ ,2014-שנבנה קירוי .אומנויות שבשנה
האחרונה .לאור העובדה כי גני השעשועים אינם מוארים כראוי כבר בשעות אחר הצהריים
המוקדמות ,נאלצים ההורים לעזוב עם ילדיהם את גני השעשועים במקרה הטוב .במקרה
הפחות טוב ,כאשר ילדים בכל זאת מגיעים לגני השעשועים ולמגרשי הספורט ,ומחליטים
לשחק במתקנים או במגרש ,על אף הראות המוגבלת וחוסר התאורה ,הרי שישנו סיכון של
ממש לבטיחות ילדינו .גם אם הדבר מתבצע תחת השגחת מבוגר.
אני מוסיף ואומר שתאורה גם מונעת ריכוזים ,לפעמים של עבריינות וכו' .ותמיד גם אפשר
ללכת בדרך של שליטה מתי זה נכבה .כלומר המנגנונים והטכנולוגיה קיימים .בטוחני כי לא
לכך פיללה העירייה בהצללות גני השעשועים ואני חוזר ואומר מבורך ויישר כוח גדול על
העשייה זאת ,כפי שאמרתי בשנים האחרונות וכפי שאני אומר את זה עכשיו .על כן מוצע
שעיריית יבנה תפעל להאיר את גני המשחקים באופן ראוי ,שיותאם לשעות הערב ושהנושא
יוכנס לתוכנית העבודה של העיר כדי שנתכנן את זה לשנה ולשנים הבאות.
ברמה העקרונית אני רוצה לומר כך .נושא זה לא צריך
צבי גוב-ארי:
להעלות למועצת העיר .אני לא חושב שאפשר להסתובב ברחוב וכל פעם לבוא הנה
ולהכתיב למועצת העיר החלטות לגבי תוכנית העבודה .ככה זה לא עובד .אנחנו עובדים על
פי תוכנית עבודה מסודרת .ישנם הרבה מאוד נושאים שצריך לטפל בהם .לא רק תאורה
במגרשי חנייה .יש גם ענייני בטיחות במקומות אחרים .נגישות ,לדוגמה ,לאנשים בעלי
מוגבלויות .אם אתם יודעים היום שצריך להשקיע סדר גודל של כמעט  6מיליון  ₪בשביל
להנגיש את המקומות הציבוריים לטובת נכים למיניהם .זה חלק מהדברים .זה לא עלה הנה.
למה זה לא עלה הנה? כי זה בסדר העבודה של העירייה .עירייה צריכה לענות על כל
הצרכים .לא יכול להיות שחבר מועצה ,ואני מכבד את הרגישות שלך ,לא יכול להיות שחבר
מועצה יסתובב ,יראה איזושהי בעיה ,והופ ,יעלה למועצת העיר .מועצת העיר לא יכולה,
סליחה ,תרשה לי .מועצת העיר לא יכולה להחליט החלטות תפעוליות .היא לא יכולה לעשות
את זה .תפקידה של העירייה לנהל את העיר באופן כזה שהתושבים יהיו שבעי רצון .אני לא
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שמעתי ,דרך אגב ,מאף תושב ,תלונה בעניין הזה .ואני רואה בך כתושב לצורך זה .לא
כדבר אחר .רק עכשיו אתה יכול להעלות את הבעיה דרך  106וכו' .זה לא יכול להיות
החלטה של מועצת עיר .כי מחר אנחנו גם נחליט על בורות בכביש .למה בעצם לא לומר
'מועצת העיר חייבת' ,סליחה ,תן לי לסיים,
רועי גבאי:

תוכניות עבודה לא צריך להעלות לפה.

צבי גוב-ארי:

רגע ,עם כל הכבוד לך.

החלטה של מועצת העיר .אתה מרוקן מתוכן את מועצת
רועי גבאי:
העיר .יש חוק שמגדיר מה מותר ומה לא.
אתה תיתן לי לסיים! מה זה הדבר הזה?! זה גובל בחוצפה.
צבי גוב-ארי:
אני מדבר ,אתה נכנס לי פנימה.
רועי גבאי:

בסדר ,יש דיון.

צבי גוב-ארי:

לא ,אני לא מוכן לזה.

רועי גבאי:

בבקשה ,תמשיך.

צבי גוב-ארי:

אני לא מוכן לזה .מילה אחת נוספת ואתה בחוץ.

רועי גבאי:

אוי ,איזה שיח.

צבי גוב-ארי:
עם כל הכבוד ,מאיר.

תארו לכם מצב ,קרה לי משהו .אני מנהל עיר ולא גן ילדים.

מאיר שיטרית:

 ...אתה לא יכול להוציא החוצה חבר מועצה.

מחר מסתובבים ברחוב ,יש בורות בכביש .מביאים הנה
צבי גוב-ארי:
החלטה שמועצת העיר צריכה להחליט על כך שעיריית יבנה תטפל בבורות בכביש .זה
נראה לך הגיוני? אני שואל אותך עכשיו ,מאיר.
רועי גבאי:

כשההצללות עלו לפה,

צבי גוב-ארי:

אתה ישבת פה פעם.

צביקה ,כשההצללות עלו לפה ,לא אמרת את הדבר הזה.
רועי גבאי:
ותוכניות העבודה ,רצינו ,ביקשנו להציג אותן ,לא הצגת את הדברים האלה.
סליחה ,אני לא מציג לך תוכנית עבודה ... .ועוד משהו .תאורת
צבי גוב-ארי:
מגרש משחקים .כל מגרש צריך להאיר? עושים עבודות בשטח .מגיעים לכל דבר לוקה.
עכשיו אני רוצה לומר לך עוד משהו .שימו לב .אנחנו מדברים על מגרשים משחקים לילדים
קטנים .אני לא מדבר על גברים ואנשים .ילדים קטנים ,אלה רגישים לבטיחות .בחורף
בשעה שש ,שש וחצי אתה לא מוציא ילד בקור החוצה .ובקיץ טאץ' ווד ,עד שעה מאוחרת,
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עד כמה שאפשר .בתשע ילדים כאלה הולכים לישון.
מאיר שיטרית:

היום מזיזים את השעון.

נכון .היום משנים את השעון .יש לך שעת אור נוספת .אז אני
צבי גוב-ארי:
אומר ,האם זה בסדר העדיפויות? תקשיב היטב עכשיו .השקעה מינימאלית לעניין הזה,
 300,000שקל .מדוע? כי התאורה נשענת על עמודים קיימים .לא התקנו באף מגרש
משחקים תאורה .שמנו מגרשי משחקים באזורים שיש בהם פחות או יותר תאורה .על מנת
לייצר תאורה למגרשי המשחקים הללו זה להכניס עמודי תאורה עם הזנת חשמל וכו' .עם
כל הכבוד ,זה אני לא הולך לעשות.
רועי גבאי:

והתאורה שנמצאת מעל רשתות הצל זה לא בזבוז?

צבי גוב-ארי:

בבקשה?

רועי גבאי:
עכשיו לצורך העניין -

והתאורה שנמצאת מעל רשתות הצל במגרשים ,הכנסנו

צבי גוב-ארי:

אני חושב שעדיין זה נותן טיפת תאורה .אפשר לכבות אותה.

ואז חלילה מישהו ייפגע והעירייה תיתבע .יותר מזה ,אנחנו
רועי גבאי:
מקטינים את כמות המגרשים שאפשר לשחק בהם .מגרש האומנויות הצל מבורך .מצד שני
בערב לא משחקים בו כבר בערב .היו משחקים בו בשמונה בערב .אני שיחקתי בו.
יש לי הצעת פשרה .אני מציע ,אפשר לכתוב רעיון גם לא דרך
מאיר שיטרית:
סדר היום .אני מציע ,אם יש לך זמן באמת ,תעבור על מגרשים ,תראה איפה יש בעיה ומה
אתה מציע לעשות .תכתוב מכתב לראש העיר ,לא כהצעה לסדר.
צבי גוב-ארי:

זה לא יכול להיות נושא לסדר היום של המועצה.

אם היה שיח ,מאיר ,אם היה שיח כזה ,זה מקובל ומכובד.
רועי גבאי:
אבל אין שיח כזה .מי כמוך יודע .שאלת אותי בתחילת הישיבה למה אנחנו מגיעים לכאן אם
הכל כבר ברור מראש .אז אם היה שיח כזה אני מקבל.
מאיר שיטרית:

אבל הנה ,בוא תעשה את זה.

אפילו כשאתה דורש זכות לעיין בדברים ומעכבים אותך ,אז
רועי גבאי:
מה זה שווה? אם חודש שעבר אנחנו אומרים 'נביא לפה בבקשה את תוכנית העבודה של
נאות שמיר ותראו לנו את המגרשים' ,ואף הגשתי שאילתה בנושא ,שיציגו את התוכנית,
צבי גוב-ארי:

חלק מתוכנית העבודה ,דרך אגב,

רועי גבאי:

של המגרשים השונים ,לא ,אני עכשיו מדבר.

חלק מהעבודה שנעשתה היית צריך להיות היום יחד איתי
צבי גוב-ארי:
בסיור ,בשביל להראות לך מה עושים.
24

עיריית יבנה

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  7/15מתאריך 28.03.18

רועי גבאי:

בשמחה ,בשמחה.

צבי גוב-ארי:

לא באת .למה?

איחרתי בשתי דקות .לא ענו לי ,לא ידעתי איפה אתם .ברחוב
רועי גבאי:
אלון לא הייתם ,הייתם למעלה .מקבל .העניין הוא שאם היו מביאים את הדברים האלה ,כמו
בשיח ,כמו בדרישה ,וחודש שעבר אמרנו שבפעם הבאה יציגו למועצת העיר כך וכך .יציגו
את כל התוכנית של נאות שמיר .הוצג? אפילו שאילתה על הנושא .שואלים שאלה -
צבי גוב-ארי:

באיזה רזולוציה אתה רוצה שישקיעו לך? רגע ,סליחה,

רועי גבאי:
העירייה בעבודה שלה'.

שואלים שאלה על החשמל בעיר' .לא ,אתה מעכב את

באיזו רזולוציה אתה רוצה שיגישו לך תוכנית עבודה? כולל
צבי גוב-ארי:
תיקון מדרכות וטיפול פה וטיפול בצנרת כאן ושם? או שנושאים מרכזיים?
רועי גבאי:

נושאים מרכזיים.

צבי גוב-ארי:
זה טיפול שוטף.

תודה רבה .אז בנושאים מרכזיים תאורה כזאת לא נמצאת .כי

רועי גבאי:

זה נושא לחלוטין מרכזי.

צבי גוב-ארי:

תודה .אני מצביע נגד ההצעה.

מה קורה להבא? כל הצגה של נושא תצטרך לעבור אישור
רועי גבאי:
שלך לפני שנציג אותה במועצת העיר?
צבי גוב-ארי:
אצביע לא.

לא .הצגת ,אני שולל את זה .בזה נגמר .אתה תצביע כן ,אני

רועי גבאי:

אז תצביעו נגד,

צבי גוב-ארי:

אני שולל את זה מסיבה פשוטה.

רועי גבאי:

אתה גם לא שולל את זה .אתה אומר 'לא יהיה הדבר הזה'.

צבי גוב-ארי:

לא אמרתי.

רועי גבאי:

אמרת 'זה לא שווה את הכסף ,לא בסדרי עדיפויות'.

אני שולל את עצם העלאת הנושא הזה כנושא של מועצת עיר.
צבי גוב-ארי:
אני שולל החלטה שאומרת 'מועצת העיר מחייבת את ראש העיר ואנשיו לעבוד על פי
תוכנית עבודה ,על פי עדיפות שאתה קובע וכו' .לא .אם יש לך בעיה בעניין הזה תפנה
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בבקשה ל .106-ותאמר בבקשה היכן יש בעיה של תאורה.
רועי גבאי:

זה לא מפגע .זה -

צבי גוב-ארי:

לא ,תפנה ל.106-

רועי גבאי:

זו מדיניות.

דוד שטרית:

לא ,זו לא מדיניות.

רועי גבאי:
זה בעמודי תאורה -

זה לא תכנון? זה לא תכנון? אתה שם לב שאתה יוצא אחרי

צבי גוב-ארי:

אני נגד ההצעה כפי שהועלתה על ידי אדון,

רועי גבאי:

אז שיגיד זה יהיה בסדרי עדיפויות -

דורון מלכה:
לנגישות.

סדרי עדיפויות ,יש עכשיו  6מיליון שקל ,צריך להשקיע

רועי גבאי:

אבל זה לא חוקי .יש חוק מאוד מוגדר.

אלי מזוז:

צביקה ,אני חושב שמה שאני רואה פה ,שיש כוחות ...

רועי גבאי:

אגב ,חודש שעבר עשו משהו לא נכון.

אלי מזוז:

אם זה בסדר העבודה ,אז בסדר.

רועי גבאי:

ביטלו את ההצעה לסדר.

אני גם לא חושב שבכל מקום צריך לעשות  ...עבודה
צבי גוב-ארי:
טרוויאלית שצריך לעשות אותה פה ושם.
אם העבודה נעשית ובזה בבדיקה ויש מקומות שגם אנחנו
אלי מזוז:
ראינו כמו היום שמואר ,ויש מקומות שמוארים אז בסדר .אז התשובה היא שזה לא  ...קודם
כל נגישות.
אני אגיד לך משהו .היה הרבה יותר קל להרים ל 106-טלפון,
צבי גוב-ארי:
ולומר אני מדווח מגרש כך וכך אין תאורה .מה היה קורה?
רועי גבאי:

מ 2014-אתה יודע שמגרש בנאות רבין מואר מעל .מה חדש?

לא ,סליחה רגע .עם כל הכבוד .תפנה ל 106-על דבר
צבי גוב-ארי:
קונקרטי ,יטפלו בו .נקודה .לא יטפלו בו ,תתלונן.
רועי גבאי:

זה לא מפגע שאני יכול ...
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צבי גוב-ארי:
של אדון גבאי?

אני לא מקבל את ההצעה כפי שהועלתה פה .מי בעד ההצעה

רועי גבאי:

אתם מתנגדים לילדים ,לדברים שיכולים ...

צבי גוב-ארי:

מי בעד ההצעה של מר גבאי?

רועי גבאי:
שקורה.

לדברים שקורים בנתיבות ,בקרית אתא ,ברעננה .זה מה

אתה מדבר ,אני מכיר את רמת הדיוק שלך עכשיו .אתה
צבי גוב-ארי:
דיברת איתי ב 2014-על הצללה .לא דיברת.
רועי גבאי:

כן .וב 2016-עוד פעם .כן.

צבי גוב-ארי:

לא ,חד משמעית לא.

רועי גבאי:

כן .וב 2017-גם.

צבי גוב-ארי:

הוא פשוט גם לא מדייק.

דיברתי איתך על ההצללה ,אם אתה זוכר ,וחברי הקואליציה
רועי גבאי:
זוכרים את זה .גם אפילו על הזוויות כי לחלק מהמקרים נכון? אתה לא זוכר?
צבי גוב-ארי:

לא ,לא זוכר.

רועי גבאי:

גם את זה לא?

צבי גוב-ארי:

לא .עם כל הכבוד .ולי ...

רועי גבאי:

הזוויות של ההצללה .משה ,אתה זוכר את הנושא?

צבי גוב-ארי:
נושאים כאלה לדיון.

מי בעד ההצעה של אדון גבאי? כלומר אתם בעד להעלות

לחלוטין כן .צביקה ,זו מועצת העיר .אני חושב שכל חבר
משה חזות:
מועצת עיר רשאי להעלות כל נושא שהוא חושב.
צבי גוב-ארי:

אני אומר לך שיש פה -

משה חזות:

תוכנית עבודה של מדרכות וזה ,לא מגיעים לרמה הזאת.

יש לי  11איש בקואליציה .כל אחד מהם יכול להעלות שלוש
צבי גוב-ארי:
הצעות ליום .והמועצה הזאת תדון רק בעניינים מהאוויר ,אפשר .ככה אתם רוצים?
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למה לא? הנה ,יש הצעה של תם ליפשיץ ,מתן מלגות
משה חזות:
לספורטאים .ההצעה הזאת גם היתה לפני כן .אין שום בעיה.
צבי גוב-ארי:

מי נגד?

הצבעה:
בעד( 4 :ה"ה :מאיר שטרית ,משה חזות ,רועי גבאי ,לינה שרון)
נגד( 9 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,פאלי כהן ,חיים מסינג ,תם
ליפשיץ ,דורון מלכה ,יהודה דנינו ,שחר סימנה ,אלי מזוז)
החלטה מס' : 7/07/17
הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי
גבאי בנושא "תאורת מגרשי ספורט וגני משחקים/שעשועים".
העיר היא עיר צעירה 40% .ממנה אלו הגילאים .נמצאים שם,
רועי גבאי:
זו מדיניות של עיר .זו דרך טיפול.
רועי ,תקשיב .בואו ,חבר'ה .בחייכם .זה בסדר .יש פה את
חיים מסינג:
המשחק .קואליציה ,אופוזיציה,
רועי גבאי:

לא ,לא שמשחק .יש פה רצון טוב.

בוא שנייה אחת .אני מבין שהרצון טוב .זה אני בטוח ואני
חיים מסינג:
משוכנע .אבל תראה ,עלתה פה בעיית חשמל .חברת החשמל ענתה.
רועי גבאי:

מה אתה רוצה שהם יגידו? לא טוב? אתה הולך לבורר -

חיים מסינג:
חברת חשמל?

אתה מציע עכשיו להתמודד ,עם כל הכבוד להגיש קובלנה נגד

דוד שטרית:

מה ,תחליף את חברת חשמל? יש להם מונופול היום.

רועי גבאי:

זה המקום שלנו כעיר.

רועי ,שנייה .בוא נהיה פרקטיים .עזוב את התיאוריה .חברת
חיים מסינג:
החשמל נתנה לך תשובה .היא לא מקובלת .למי אתה פונה? לביבי? למי אתה פונה?
קיבלת תשובה מחברת החשמל .באמת ,נו?
מאיר שיטרית:

עדיין זכותו לפנות לראש העיר -

חיים מסינג:

אני לא אמרתי שלא ,מאיר .אני לא מדבר על זה בכלל.

צריך להפריד בין האם זה נכון או לא נכון לבין  ...להעביר
מאיר שיטרית:
לסדר יום .על פי החוק כל חבר מועצה רשאי להביא כל מה שלסדר היום .האם זה נכון
לפעול בדרך הזאת? לא תמיד.
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מאיר ,אמר ראש העיר שהנושא הזה של ,יש לך בעיה כזאת,
חיים מסינג:
אתה יודע ,זה כמו ביקורת בונה וכמו ביקורת הורסת.
מאיר שיטרית:

כן ,צריך הידברות.

אתה עושה ביקורת וזה ,אתה מגלה משהו בעייתי ,אתה אומר
חיים מסינג:
לו 'אני לא אטפל בזה עכשיו ,אני אחכה לרגע שאני אוכל לתפוס',
מאיר שיטרית:

לא ,אז זה בדיוק מה -

תרים טלפון .כל התלונות (מדברים ביחד) רגע ,שנייה,
חיים מסינג:
התלונות של  ,106אלה שהיו מטופלות מגיעות לטיפול אישי של ראש העיר... .
רועי גבאי:

אתם לא רוצים ,תמשיכו .הכל בסדר.

אני חייב לומר ,שוב ,לא יודע מה אתה שמעת ,אבל ראש
אלי מזוז:
העיר אמר שיש תוכנית עבודה שנתית .אנחנו סיירנו ,לא הספקת להגיע ,בסדר .גם אני
הגעתי באיחור .ראינו מקומות שמוארים.
רועי גבאי:

ראיתם את המגרש החדש הספציפי המתוכנן.

אלי מזוז:

לא המגרש הספציפי החדש ,גם ,גם,

תם ליפשיץ:

ראינו עוד שני מגרשים קטנים מוארים מבפנים.

מעולה .אז זה כן מדיניות או לא מדיניות? מגרש האומנויות
רועי גבאי:
הולך להיות מואר בשנתיים הקרובות? מגרש רבין הולך -
צבי גוב-ארי:

לא ,לא יהיה.

רועי גבאי:

לא יהיה .הנה .זאת התשובה.

צבי גוב-ארי:

יכול להיות שההצללה מיותרת ויעשו את זה רק בערב.

אלי מזוז:

יש כאן תוכנית עבודה,

רועי ,זה יותר מאשר מדהים .כי תראה ,מה בעצם אתה
ד"ר אהוד ויצמן:
אומר? אתה הולך ומפורסם פוסט ,סרטון בפייסבוק .לפני שזה עלה פה.
צבי גוב-ארי:

עזוב ,אני מכיר את הפוליטיקה ,לכל הרוחות .הבחור משחק.

ד"ר אהוד ויצמן:
הבעיה.

אז זהו .הוא אומר שזה עלה פה .היה סרטון שהציג את

צבי גוב-ארי:

לא ראוי לשום התייחסות כאן .עוד לפני שהעלה את זה.
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עכשיו ,אם הוא מתייחס אלינו ברצינות ,תבוא .אגב ,דברים
ד"ר אהוד ויצמן:
שבפרקטיקה אם אתה רוצה שיטופלו ,תאמין לי ,106
שלושה חודשים קיבלת פה ועדה להנצחת קורבנות טרור ,ולא
רועי גבאי:
עשית דבר .אתה לא היית מוכן להעביר את זה בגלל פוליטיקה .אל תבלבל שטויות.
ד"ר אהוד ויצמן:

במה?

רועי גבאי:

שאילתה שלך  ..מחכים עוד חודש .חבר'ה ,אתם ...

ד"ר אהוד ויצמן:

רגע ,אז אתה מסכים שמה שאתה עושה זה פוליטיקה?

רועי גבאי:

לא... ,

נגמר הסיפור! עד כאן! דרך אגב ,אני רואה לפני דיון המועצה
צבי גוב-ארי:
מראים לי סרט .על 'פניתי ,תאורה' ,פה שם .אם אתה רוצה לשחק ,לא במגרש שלי ,חביבי.
פה לא תעביר כלום .כלום.
רועי גבאי:

צביקה ,עשרות פעמים שולחים לך משהו ,אתה ...

צבי גוב-ארי:

מהיום כל דבר שתביא הנה לא יעבור .לא יעבור.

רועי גבאי:

בבקשה .אתה מאיים? יש חוק .יש חוק.

צבי גוב-ארי:
כלפי עצמך וכלפי הציבור.

לא ,אני מאיים .אני קובע רק דבר אחד .דבר אחד .תהיה הגון

רועי גבאי:

מאוד הגון.

צבי גוב-ארי:
דברים שלא עשית.

זה לא מגרש משחקים .זה לא המקום שמוציאים קרדיט על

רועי גבאי:

אני מוכן ,תראה מה אני מוכן.

צבי גוב-ארי:

תודה רבה.

וגם מתי שהעירייה לא תעלה שום נושא בימים שלפני מועצת
רועי גבאי:
העיר ,שום נושא שקשור לישיבה.
צבי גוב-ארי:

.7

תודה .תהיה בריא .מר מאיר שטרית ,הצעה שלך.

הצעה לסדר של חבר המועצה מר מאיר שטרית בנושא "הנצחת שמו של
מר אהרון אבוקרט ז"ל".

אני מבקש לפני כן ,מאיר ,לומר כך .אני חושב שאסור לנו
צבי גוב-ארי:
להתחיל בתהליך הפוך .מה שאנחנו עושים ,אתה מביא למועצת העיר שאילתה על שם
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מישהו ואחרי זה מורידים את זה למטה.
מאיר שיטרית:

אז אמרתי ,זו ההצעה האחרונה שלי -

אני חושב שהדרך לדעתי לשלוח ישר את ההצעה שלך
צבי גוב-ארי:
לוועדת שמות .וועדת שמות תדון ,תמליץ ,תעלה את זה פה .כי ממה נפשך? אתה מצביע
עכשיו פה ואחרי זה אתה מצביע על זה במועצה?
מאיר שיטרית:

תראה ,הנקודה היא כזאת .אני רוצה להגיד לך במה,

צבי גוב-ארי:

לא שהאיש חס וחלילה לא ראוי.

אני שקלתי פעם שעברה לשים אותו .לכן אמרתי זו ההצעה
מאיר שיטרית:
האחרונה שלי בעניין של הנצחות .באמת הוא איש מיוחד ,והיה פה מחנך של דורות שלמים,
היה מורה נערץ בבית הספר אביר יעקב .הוא לימד פה דורות שלמים של ילדים .אותי ,אגב,
הוא לא לימד ,כך שאני ניטראלי בעניין .הוא באמת איש נערץ .אז כל מה שאני מבקש
באמת לעשות זה להעביר את זה לוועדת שמות .ועדת שמות תחליט .מקובל עלי.
מה שאני מבקש ,מועצת העיר לא צריכה לקבל החלטות מה
צבי גוב-ארי:
להביא לוועדת שמות ואחרי זה לאשר את זה .זה תהליך לא נכון .אני מציע ,אני לא שולל
את זה כמובן .אני מציע להעביר ישר,
מאיר שיטרית:

אין שום בעיה.

שמענו ,בסדר .אי אפשר להצביע על העניין הזה .אתה תעביר
צבי גוב-ארי:
בבקשה מכתב לוועדת שמות שאתה בגין הרקע וכו ,ותכניס שם יותר אינפורמציה על
האיש .דרך אגב ,אחרי שהעלית את המכתב ,גם עשיתי בדיקה .לבחור יש הרבה מאוד
זכויות.
מאיר שיטרית:

נכון.

צבי גוב-ארי:

אבל בוא ,תן לוועדת שמות .לעומת זאת,

משה חזות:
ראויים,

אולי ועדת שמות תפתח ,תחשוב על כל האנשים שבאמת

יש גם דבר אחר .כאשר אתה מחליט על מישהו כזה ,אני יכול
צבי גוב-ארי:
היום להוסיף לך עוד שלושה אנשים מאותו סוג .אתן לך דוגמה ,דליה פרץ .אסתר דחבש.
שכל חייה הקדישה לעניין הזה.
מאיר שיטרית:

אני יכול לתת רשימה של  20שמות.

צבי גוב-ארי:

תן לוועדת שמות לטפל בזה.

משה חזות:

אז ועדת השמות צריכה לקחת ,לחשוב -
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לינה שרון:

אי אפשר להפוך את העיר לעיר של הנצחות.

מאיר שיטרית:

לינה ,את טועה בעניין.

לינה שרון:

כמה אפשר? כמה אפשר?

עם כל הכבוד לך ,לינה ,את טועה בעניין .כל המדינה מנציחים
מאיר שיטרית:
הרבה מאוד אנשים .בכל עיר .את טועה בעניין ,עם כל הכבוד.
צבי גוב-ארי:

אתה רוצה להתייחס ,בבקשה?

האמת היא כן .מתחיל להתפתח פה דיון על ועדת שמות.
יהודה דנינו:
ובאמת ועדת שמות נהיתה יותר פופולארית מוועדת תכנון ובנייה .צר לי עכשיו לשמוע את
זה עכשיו שיותר לא תעלה פה את העניין הזה של ועדת שמות .אבל אני רוצה לומר באמת
במדיניות .ועדת שמות יש לה מדיניות ברורה .וכל נושא וכל שם ומה שיבוא לפתחה של
ועדת שמות נדון על פי המדיניות הזאת ונעלה אותה פה למועצת העיר .ומועצת העיר תקבל
החלטה .ובאופן כללי ,ישיבת מועצה אחרונה העברנו החלטה שוועדת שמות לא תתעסק רק
בעניין של הנצחות אלא קצת גם בחיים והוקרה קצת לאנשים שעשו פה ופעלו פה למען
העיר .אני שמח שגם זה יבוא לשולחן המועצה ולאו דווקא הנצחת שמות .ועדת שמות זו לא
חברת קדישא.
אל תפגע בחברת קדישא .אני מבקש .אני מבקש ,דנינו .מה שדיברת
???
עכשיו ,אתה מדבר שטויות( .מדברים ביחד) ואתה מוביל לכיוון מסוים אחד.
סליחה ,אתה ועדה משנית של המועצה .ואתה אמור לבוא לפי
מאיר שיטרית:
הוראתה של המועצה .אני מבקש שזה יובא לוועדת שמות ,סלח לי ,אל תגיד לי מה אני
מבקש! תסלח לי (מדברים ביחד)
רגע ,רגע ,רגע .על מה הויכוח? הויכוח פשוט .ועדת שמות,
צבי גוב-ארי:
סליחה ,רגע .ועדת שמות לא מחליטה .ועדת שמות מגישה למועצה את המלצותיה.
המועצה צריכה להחליט .אבל יחד עם זאת ,אסור למועצה להוריד הנחייה לוועדת שמות
לדון בזה.
יהודה דנינו:

הבקשה צריכה להגיע לוועדת שמות... .

זה בדיוק מה שעשינו פעם שעברה ,צביקה .בראותי את
מאיר שיטרית:
היחס ,אני מבקש בכל זאת להצביע להעביר לוועדת שמות .תצביע נגד בוועדת שמות ,אין
לי בעיה.
סליחה דקה .סליחה רגע .אנחנו נצביע על כך שהנושא עובר
צבי גוב-ארי:
לוועדת שמות .אין בעניין הזה משום המלצה לאשר .מי בעד להעביר את זה לוועדת שמות?
תודה .ועדת השמות סוברנית להגיש כל המלצה שהיא חושבת ונדון בזה פה.
החלטה מס' : 8/07/15
הוחלט פה אחד להעביר את הצע תו של חבר המועצה מר מאיר שטרית
בנושא "הנצחת שמו של מר אהרון אבוקרט ז"ל" לדיון בוועדת השמות.
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מה שאמרתי שוועדת שמות עובדת על פי מדיניות ברורה .וכל
יהודה דנינו:
מה שמגיע לפתחה נבדק לפי המדיניות הזאת.
צבי גוב-ארי:

.8

ההמלצה שלך תהיה לפי המדיניות .אוקיי.

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד תם ליפשיץ בנושא "מתן מלגות
לספורטאים וספורטאיות תושבי העיר".

צבי גוב-ארי:

תם ליפשיץ .הנושא הבא .תם.

אני מתנצל שאני לא אהיה פה ,יש לי אירוע בירושלים ואני
מאיר שיטרית:
חייב לנסוע .בגלל זה אני לבוש ככה .באתי מוכן כבר לאירוע.
*** מר מאיר שטרית עוזב את הישיבה ***
העירייה התברכה ברבות השנים בספורטאים ברמה הארצית,
תם ליפשיץ:
העולמית והאולימפית .לעתים מדובר במעמסה כלכלית כמעט בלתי אפשרית על משפחות
הספורטאים מצד אחד ומצד שני הישגים מאמירים בהתאם להשקעה הכלכלית בספורטאים.
ספורטאים אלה הם נציגי המדינה ,ובראש נציגי העיר יבנה .בהתאם מבוקש לבחון סיוע
ותמיכה כלכלית עירונית בספורטאים ,סיוע שיוחזר בחיזוק הספורט והגאווה העירונית.
הצעתי לסדר היום בהתאם היא כי ועדת מלגות תקצה  5%מסך כל המלגות לקרן ייעודית
לספורטאי וספורטאיות העיר .עם אישור ההחלטה תתכנס ועדת מלגות על מנת לקבוע
קריטריונים ברורים להגשת המלגות וחלוקתן ,לרבות דירוגו של הספורטאי ,מועד בקשת
הבקשה ,פוטנציאל ,סיכויים עתידיים ,גובה המלגה המבוקשת ועוד.
האם אנחנו יכולים כאן לדבר על כך שמלגות תינתנה רק
צבי גוב-ארי:
לאנשים שהגיעו לרמה של משחקים בינלאומיים? אם אנחנו נתעסק באנשים במקום ,זכה
להיות כדורגלן מצטיין וכו' במכבי ת"א .הוא צריך -
רועי גבאי:

המלגה ,סליחה ,היא ללימודים? או המלגה היא -

סליחה רגע .הגיעו אלי הרבה פניות בשנים האחרונות.
צבי גוב-ארי:
ספורטאי שחי בתוך יבנה ,תלמיד מצטיין של בית ספר ,מגיע לתחרויות בינלאומיות ולעניין
הזה צריך לבוש וצריך בגדים וכו' .והוא מתחיל לקבץ נדבות ,לקבל סיוע ,כי אחרת הוא נופל
מהתחרות.
משה חזות:

צביקה ,להזכיר לך שהיה אחד כזה,

רגע ,דקה .בכל מקרה זה יהיה בוועדת המלגות ,אם לזה
צבי גוב-ארי:
הערת .זה חייב לעבור דרך ועדה .ואז אני אומר כך .הוועדה צריכה לקבוע בסופו של דבר
קריטריונים .אני מביע את דעתי עכשיו .כי אם אנחנו נתעסק בספורטאים מצטיינים ברמה
הארצית ,אנחנו נמצא את עצמנו עם מספר מאוד גדול ,ויש הרבה כאלה .יש ביניהם
מצטיינים במיוחד ,שמגיעים כבר לתחרויות בינלאומיות עם סיכוי לנצח .אני חושב שלילד
כזה הייתי נותן סיוע .אבל לא לפתוח את זה רחב מדי .אבל על זה ,בעניין של הקריטריונים
שתקבעו .אנחנו פה צריכים להחליט ברמה העקרונית האם אנחנו הולכים על זה או לא
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הולכים על זה .זה הסיפור.
רועי גבאי:
של,

המלגה היא לא רק ללימודים .היא יכולה להיות גם לתמיכה

צבי גוב-ארי:

סליחה ,רגע .לינה.

אני רוצה לומר .יש ילדה בבית הספר שהיא אלופת אירופה
לינה שרון:
בקרטה .וההוצאות הן מטורפות ,והמשפחה היא משפחה נזקקת .והיא פנתה אליך ,ותמכת
בה,
צבי גוב-ארי:

סייעתי בתרומה .אבל לא -

אני יודעת .אבל אני חושבת שזה צריך להיות לא כתרומה אלא
לינה שרון:
ממש תחרויות בינלאומיות ההוצאות הן מאוד גדולות.
צבי גוב-ארי:

זו פחות או יותר הרמה.

אני רוצה להתייחס ,ברשותכם .המלגות שעיריית יבנה
אלי מזוז:
מעניקה ,המקבלים יכול לעשות כבר שימוש בכסף לא רק ללימודים .זה לא כסף שעובר
ישירות לחשבון -
רועי גבאי:

לא ,אבל זה כתנאי ללימודים.

צבי גוב-ארי:

אבל אתה נותן לו בגלל הלימודים.

נכון ,בגלל הלימודים ובגלל זה .אבל יש חבר'ה שמקבלים
אלי מזוז:
מלגה שהיא יותר משכר הלימוד שלהם אפילו ,ומקבלים מעוד מקומות .אנחנו מבינים שיש
תמיכה ,כמו שאת אמרת ,כי יש הוצאות מרובות שבאות מכל הכיוונים ולא רק מתשלום
עבור שכר לימוד .זה נכון.
יש עוד עניין .זה מבורך בעיני ,קודם כל להתחיל מזה .דבר
רועי גבאי:
שני 5% ,מ 300,000-היום ,שזה התקציב ,אתה מדבר על  1,500שקל .כשאנחנו מדברים
על תמיכה בספורטאי 1,500 ,שקל זה כאין וכאפס ,בטח ובטח לספורטאי יחיד.
צבי גוב-ארי:

אני מקבל את זה .נצטרך אולי להוסיף.

דוד שטרית:

לא 15,000 ,שקל.

רועי גבאי:

יש פה  .15,000זה עדיין סכום נמוך( .מדברים ביחד)

לא ,לא .אין כוונה לכסות את כל העלויות ,חברים .סיוע של
צבי גוב-ארי:
 10,000שקל הוא סיוע גדול .זה מה שצריך לעשות פחות או יותר.
לינה שרון:

השאלה כמה יש כאלה? אם יש רק אחת ,זה מצוין.
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משה חזות:

צריך להקים ועדת תבחינים .צריך לקבוע,

ד"ר אהוד ויצמן:

ועדת המלגות -

אנחנו קובעים כך .ראשית וקודם כל מקבלים ברמה העקרונית
צבי גוב-ארי:
את ההצעה .שנית ,שוקלים ,בין היתר ,האם יש אפשרות להוסיף תקציב נוסף ,על מנת
לכסות את העניין הזה .יכול להיות שצריכים להוסיף עוד איזה  20או  30אלף שקל ,על מנת
לייעד את זה לשם .מה שאנחנו מעלים כאן ,סליחה,
תם ליפשיץ:

אגב ,סליחה ,צביקה ,זו בדיוק דוגמה למדיניות .לא להיכנס ...

משה חזות:

כל חבר מועצה רשאי להביא מה שהוא רוצה( .מדברים ביחד)

סליחה חברים ,די .אני אקרא לתרצה .אני מדבר ברצינות .אני
צבי גוב-ארי:
אקרא עכשיו לתרצה ,הגננת .מה שאני מבקש לומר זה כך .אנחנו נעלה את זה להצבעה.
ננסה להוסיף תקציב כלשהו .אתם חייבים אבל ללכת על קריטריון גבוה.
אלי מזוז:

זה יעבור לוועדה ,אנחנו נדון בזה.

משה חזות:

אני רק מבקש שהתבחינים יגיעו למועצה.

אלי מזוז:

המלצות הוועדה יגיעו לפה ,בוודאי ,לאישור המועצה.

דוד שטרית:

כל ההמלצות מגיעות אלינו.

צבי גוב-ארי:

מי בעד?

החלטה מס' : 9/07/15
הוחלט פה אחד לאשר עקרונית את ההצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד
תם ליפשיץ בנושא "מתן מלגות לספורטאים וספורטאיות תושבי העיר".
התבחינים לחלוקת מלגות ייקבעו על ידי ועדת מלגות ויובאו לאישור
המועצה.
צבי גוב-ארי:

אני סוגר דקה את הישיבה.

ביקשתי דקה.
רועי גבאי:
מעביר את הישיבה לוועדת תכנון ובנייה ,למליאה ,בשביל
צבי גוב-ארי:
לאשר את הפרוטוקול .לא אישרנו את הפרוטוקול .ואי אפשר להוציא הרשאות.
לפני שאתה סוגר רגע ,אני רוצה דקה ,לסיום הישיבה.
רועי גבאי:
ביקשתי דקה ,אז לפני שאתה סוגר את הישיבה .שלושה דברים נוספים שאני רוצה להעלות
זה כנאום ,אתה לא חייב להתייחס .אחד ,לא קבענו יום קבוע למועצה במסודר .אני מבקש
שייקבע בדרך מסוימת יום שאנחנו יודעים אותו תחילת חודש ,סוף חודש ,שנדע לשים אותו
בלו"ז .דבר שני ,ביקשנו בתחילת הקדנציה משרד שיהיה מסודר .אני מבקש שגם הדבר
הזה יקרה.
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כן ,זה יקרה בקרוב כי אנחנו משפצים את מה שנקרא בזמנו
צבי גוב-ארי:
קונסרבטוריון .יהיה שם משרד.
דבר שני .דבר שלישי ,אני תוהה ,ולצערי אני רואה שזה לא
רועי גבאי:
קרה ,ב 31.3-מסתיים המינוי של מבקר העיר .לכאורה עוד ארבעה ימים אנחנו ללא מבקר.
אז לא הגיע לפה מינוי .העיר ללא מבקר .יש פה בעיה מאוד משמעותית.
סליחה ,תקבל תשובות על הכל .ראשית וקודם כל,
צבי גוב-ארי:
כשמדברים על נאום ,לא מעלים נושאים לביצוע.
רועי גבאי:

אתה יכול לא להתייחס.

זה לא נושא לביצוע .זה דיון מה דעתך על דברים מסוימים.
צבי גוב-ארי:
אתה פה בעצם מעלה נושאים לטיפול .היות והעלית ,ואני לא רוצה להשאיר את זה פתוח,
ככה .היתה ועדה ובחרה מבקר .המבקר הזה חייב לעבור אישור של משרד הפנים לפני
שנביא אותו הנה .בינתיים המבקר הנוכחי החליט לעזוב כבר ב 31-לחודש .הסיבה לכך,
הוא לא היה מוכן לקבל הארכה .הסיבה לכך שהוא לא יכול להמשיך להיות מבקר ,כי נקבע
שיש לו ניגוד עניינים .מדוע ניגוד עניינים? קרוב משפחה שלו מכהן במועצת העיר.
משה חזות:

אז מה? זה היה כל הזמן.

נכון .זה דבר מאוד מוזר .אבל היות ואתה מאריך לו ,זה כאילו
צבי גוב-ארי:
שאתה מקבל אותו היום לעבודה ,מבחינת החוקים .מטופש כמו שאני לא יודע מה .וזה
הסיפור .ולכן נוצר מצב שהמבקר בעצם מסיים את תפקידו ב 31-לחודש .ואילו מי שצריך
להיכנס צריך את האישור של משרד הפנים.
אבל גם לגבי הנושא הזה .אם מביאים את העניין הזה ,לעשות
רועי גבאי:
מכרז פומבי ללא יועץ משפטי ,מועמדת יחידה ,שנציג משרד הפנים מתנגד ואומר שאין
עמידה בתנאי סף ,יש ניגוד עניינים מוסדי,
צבי גוב-ארי:

למה?

רועי גבאי:

כי אותה מועמדת ,מוכשרת ככל שתהיה,

צבי גוב-ארי:

למה?

רועי גבאי:
ימים לפני תום מינוי.

יש פה לכאורה מצב שלא צריך לקרות .בטח ובטח ארבעה

סליחה ,אני לא מקבל את הביקורת הזאת .עם כל הכבוד .אי
צבי גוב-ארי:
אפשר לקחת מקרה ולהציג אותו ככשל .זה מה שאתה מנסה לעשות .פרסמנו מכרז ,לא היו
מועמדים .הגישה את עצמה כמועמדת .אז מה אם היא היחידה? לכל הרוחות .תסלח לי.
רועי גבאי:

למה יועץ משפטי לא נכח במינוי?

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :זה היה ...
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צבי גוב-ארי:
אתייחס יותר לנושא.

עם כל הכבוד לך .אתה מנסה למצוא דופי בכל מקום .לא

לא מנסה לחפש .יש סיטואציה לא מקובלת .אני כשאני רואה
רועי גבאי:
משהו שהוא לכאורה מעלה לי שאלות ותהיות ,מעלה שאלות ותהיות.
צבי גוב-ארי:

אתה נמצא פה על תקן לומר 'רע ,רע ,רע' ,עם כל הכבוד.

לא ,ממש לא .ההיפך .אני מפרגן לך חופשי ,מלא ,בכל מקום
רועי גבאי:
בריש גלי .יש מקומות שצריך להרים דגל אדום ולשאול שאלות ,שואלים שאלות.
הבנתי את השיטה .לך בבקשה פעם נוספת ,תצטלם ותאמר
צבי גוב-ארי:
'דיברת על  .'...זה מה שאתה עושה .לא יעזור לך כלום .כשלת מא' עד ת' .יצאת מהנתיב
שהיה מיועד לך .יצאת .אתה לגמרי בחוץ.
רועי גבאי:

בסדר גמור.

צבי גוב-ארי:

לגמרי בחוץ .ותהיה בחוץ מחויבות שלי.

בוא נעשה מכרז מסודר .מבקר עיר זו חשיבות .לא צריך
רועי גבאי:
לחשוש מביקורת( .מדברים ביחד) אבל לא עומדת בתנאי סף ועדיין בוחרים.
דוד שטרית:

מי אמר שלא עומדת בתנאי סף?

חיים מסינג:

היית שם ,רועי?

רועי גבאי:

תוציא את הפרוטוקול.

דוד שטרית:

לא ,נציג  ...עם כל הכבוד.

צבי גוב-ארי:

אתה היית שם?

רועי גבאי:

איגוד מבקרי ישראל ,אני יודע מה ,נכון ,אני יודע -

חיים מסינג:

באמת ,נו .יש לך טענה שיש פה ,מה אתה רוצה?

רועי גבאי:
מועמד אחד הגיע לוועדה.

מועמדת אחת נפסלה .מועמד אחד נפסל ולא הגיע לוועדה.

דוד שטרית:

אז מה?

עו"ד טובה שפירא-אלטמן :אני יכולה להגיד לך ש ...ובחרו שלא ...
לא קורה ולא יקרה ,ולא יקרה שנציג משרד הפנים יתנגד.
רועי גבאי:
איגוד מבקרי ישראל ,ועדיין הוועדה מחליטה כנגד .יש פה איזושהי שאלה ותהייה.
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חיים מסינג:

צריך לשאול ,שאלת .אני אומר לך ,אני יכול להתווכח איתך,

סליחה רגע .זאת שאלה ,תהיה ,קשקשת שלא ברא השטן.
צבי גוב-ארי:
יכול נציג משרד הפנים להתנגד .יכול גם נציג משרד המשפטים להתנגד .יש ועדה .ובוועדה
הזאת ישבה גם אופוזיציה .ישבו אנשים שקיבלו החלטה.
משה חזות:

דרך אגב ,אני שאלתי למה לא יוצאים למכרז חיצוני.

דוד שטרית:
(מדברים ביחד)

 ...מינוי מנכ"לים .אז מה? אני קובע אם הם יקבלו או לא?

חברים ,נמאס לי מהזמן שהבחור הזה גוזל .אני מוכרח לומר
צבי גוב-ארי:
לכם ,אני אישית לא מתכוון יותר להגיב לשום דבר .כלום.
רועי גבאי:

בהצלחה.

צבי גוב-ארי:
לסיים את הישיבה.

אתה יכול לדבר מהיום עד מחר .אוויר .עכשיו אני מבקש

___________________
דוד שטרית
מנכ"ל העירייה

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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