
 תמליל

 30/15ישיבת מועצה מן המניין מס' 

31.12.2020 ,פ"אתש בטבת ט"ז, חמישי מיום

- 03-5373237טלפון:  הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, -

www.bonuspro.net

http://www.bonuspro.net/


30/15מליאת מועצת העיר מן המניין מס' מישיבת  תמליל

31.12.2020, פ"אתש טבתב ט"ז, חמישי מיום

נוכחים:

ארי-מר צבי גוב - ראש העיר  .1

ד"ר אהוד ויצמן  - סגן ומ"מ ראש העיר .2

פאלי כהןמר  - סגן ראש העיר .3

חיים מסינג מר - סגן ראש העיר .4

 דורית בן מאיר עו"ד - חברת מועצת העיר .5

מר תם ליפשיץ -  חבר מועצת העיר  .6

  מר יהודה דנינו -  חבר מועצת העיר .7

 מאיר שטריתמר  -  חבר מועצת העיר .8

מר משה חזות -  חבר מועצת העיר .9

  מר רועי גבאי -  חבר מועצת העיר .10

שרון רם עו"ד -  העיר  חבר מועצת .11

עו"ד  מאיר דהן  -  חבר מועצת העיר .12

( 18:20-)נכנס ב מר אלי מזוז - חבר מועצת העיר  .13

חסרים:

  דורון מלכה עו"ד -  חבר מועצת העיר .14

 שחר סימנהמר  -  חבר מועצת העיר .15

 משתתפים:

  דוד שטרית -  מנכ"ל .1

תמר קופר - גזברית העירייה .2

אלטמן-טובה שפיראו"ד ע - הלשכה המשפטית .3

ינון ביטון -  מבקר העירייה .4

אריאל הלר - דובר העירייה .5

מנחם שושן - עוזר ראש העיר .6

 יעל יצחק פור - מזכירות העירייה .7

רו"ח אלון מררי - רואה חשבון  .8

יהודה ינאי -מנהל אגף מחשוב .9



                       עיריית יבנה
 20.12.31מתאריך  15/30תמליל מועצה מן המניין מספר 
 

 

 3 

 
 עיריית יבנה

 

 על סדר היום:

 מערכת החינוך. סקירת .1

 .B + Cמבני ציבור במתחמים  הצגת .2

 נושא מחשוב בתי הספר. הצגת .3

 מימון. –מעטפת דירות ישנות  חידוש .4

 תב"רים כמפורט להלן: אישור .5

 

 מקורות מימון תקציב בש"ח שם תב"ר מס' 

 רמ"י 8,000,000 מקדמה -חדש מול ישן )יבנה מזרח(  562

 עירוניתהרשות להתחדשות  100,000 מסלול רשויות מיון שני -התחדשות עירונית 558

 הרשות להתחדשות עירונית 2,607,565 מתחם שבזי -התחדשות עירונית 559

 מ' החינוך M21 80,000 -מרחבי למידה בבי"ס רמב"ם  560

 ק' הרשות 80,000 הסדרת תנועה לבי"ס ביאליק 561

 

 עדכון תב"רים כמפורט להלן: אישור .6

תקציב מקורי  שם תב"ר מס'
ופירוט מקורות 

 מימון

תקציב  מקור מימון ת/הפחתה תוספ
 מעודכן

 הערות

 
350 

 
תכנון צומת 

 שבזי אבוחצירה

 
 100,000 -תק'

 30,000 -ק' פיתוח
-מ' התחבורה

70,000 

 
 
-30,000 
-70,000 

 
 

 
0 

סגירת 
 תבר.
בוצע 

במסגרת 
 תבר אחר

 
393 

כיכר בצומת 
הדרור אהרון 

 חג'ג

 700,000 -תק'
 210,000 -ק' פיתוח

-מ' התחבורה
490,000 

 
-29,122 
-6,106 

 
 ק' פיתוח

 מ' התחבורה

 
664,772 

עדכון 
וסגירת 

 תב"ר

 
550 

 18בניית בי"ס 
כיתות מגרש 

211 

 19,000000 -תק'
 -ק' פיתוח

19,000,000 

  
-9,754,312 
+9,754,312 

 
 ק' פיתוח

 מ' החינוך

 
19,000,000 

שינוי מקור 
 מימון

 
557 

 
נגישות 

אקוסטית 
 במוסדות חינוך

 
  180,000-תק'

 180,000 -ק' פיתוח

 
-180,000 
+180,000 

 
 ק' פיתוח

 מ' החינוך

 
180,000 

שינוי מקור 
 מימון
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חוזה בין עיריית יבנה וחב' גרופית הנדסה אזרחית בע"מ לבין  חברת חשמל  אישור .7

 .1, רח' הכרמל 1מגרש  162 חלקה 4945 בגושחדר טרנספורמציה  להקמת

צה עו"ד רם שרון בנושא "ביטול הקיצוץ בתמיכה לסדר יום של חבר המוע הצעה .8

 העירונית בעמותות רווחה וקהילה.

לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "מינוי נציגי העירייה  הצעה .9

 בדירקטוריון הרשת למרכזים קהילתיים".

לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הקמת יחידת רחפנים  הצעה .10

 ית".עירונ
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. אני רוצה 30/15י רוצה להתחיל את הישיבה מהמניין מס' אנ   :ארי-צבי גוב

להקדים בכמה דברים שאני חושב שחשוב שאנחנו נדע היכן אנחנו עומדים. נושא הקורונה. 

שעות האחרונות  24-חולים. רק ב 161-אנחנו עברנו היום לאזור הכתום. כאשר בעיר יש לנו כ

חולים נוספים. יש לנו  120-ם. ביממה האחרונה. במשך השבוע גדלנו בחולים נוספי 23נוספו 

, הארצי 1.76מבודדים בשעה זו. קצב ההכפלה הממוצע הרשותי הוא  1,369-נפטרים. כ 13

. 34.7תושבים. הרשותי זה  10,000. אנחנו מתקרבים לשם. מספר החולים הוא 1.91הוא 

יש לנו בעיה, לדעתי, שנוגעת באווירה שנוצרה  . אנחנו ניתחנו את הנתונים לאחרונה.47ארצי 

לאחרונה. אחד הדברים שמאוד בולטים בשטח, כל נושא האכיפה המשטרתית לא קיים. כפי 

שאתם מבינים, אנחנו מדברים, בין היתר, על סגר. וסגר זה אומר שלא נוסעים חופשי ולא 

סום מבחינת תנועה. היה ח 4בכמויות האלה. אתמול חזרתי מדיון בתל אביב וכביש מס' 

 נוסעים רגיל. אין כמעט שום שינוי וזה מאוד מדאיג. 

הדבר האחר, בעקבות הפרויקט של החיסון, אנשים הפסיקו להתייחס לעניין של ההידבקות 

איש חולים ביום אחד, כאשר  12בצורה רצינית. ולכן אתה מזהה, בין היתר, משפחות של 

אחת. היא מפוזרת ביישוב. מישהו חולה, מדביק,  המשפחה הזאת לא גרה כולה ביחידת דיור

אנחנו יוצאים במבצע הסברה נוסף. מנסים לעשות אכיפה הגיונית, מצד אחד. ומצד מדביק. 

שני, אני חושב שכולנו צריכים לקרוא את הציבור לנהוג על פי מה שקבע משרד הבריאות בכל 

ר יהיה כך לשבת בשקט. זה מה שקשור להתייחסות לעניין המחלה הארורה הזאת. ואי אפש

לא אומר שמצבנו פחות טוב או יותר טוב מאשר הממוצע הארצי. זה בכלל לא מעניין אותי. 

חולים.  161אנשים. זה דבר נורא. ובעיר הרגע נמצאים  13מה שמעניין אותי זה שבעיר מתו 

 איש, וכו'.  15, 10-והעניין הזה גדל כל יום ב

, הוא לא טוב בעיקרון, אבל יותר טוב מאשר חשבתי. כי המצב בבתי הספר הרבה יותר טוב

בסך הכל אנחנו מדברים על פה תלמיד ושם תלמיד ואין שם ריכוז שהוא מספר תלמידים  

חולים במערכת אחת. והפיזור הוא פיזור מאוד הייתי אומר טבעי בסדר גודל כזה של 

 אוכלוסייה. 

 בו הוא חי. להתבטא בכל מקום. אני מבקש מכל אחד מהיושבים כאן, לפעול במרחב ש
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אני מבקש ברשותך לעצור שנייה. הגיעו תושבים והפיקוח היום,    :רועי גבאי

 ... לא מוכן להכניס אותם לחדר שיקשיבו לדיון. בבקשה תורה למי שרלוונטי, 

 לא, אני לא מורה ואני לא עושה פה הפגנות.    :ארי-צבי גוב

 ן קשר להפגנות. )מדברים ביחד( אדוני ראש העיר, אי   :רועי גבאי

  -לא, אתה לא תארגן לי כאן    :ארי-צבי גוב

אתה בטח לא יכול להוציא אותי. אני לא מארגן שום הפגנה.    :רועי גבאי

 תושב שהולך להיכנס בלי שילוט יכול להיכנס פנימה. 

 סליחה, לא נכנסים פה עם דגלים ולא הפגנות.    :ארי-צבי גוב

לא קשור דגלים. אין בעיה, שייכנסו ללא דגלים. ייכנסו לחדר ליד    :רועי גבאי

 ויקשיבו לישיבת מועצת עיר. 

 עם כל הכבוד, שב בשקט.    :ארי-צבי גוב

 ... לא, אני לא אשב בשקט. הדיון לא יימשך.    :רועי גבאי

 ... עם הפרחח הזה לא מוכן ...    :ארי-צבי גוב

 תך, יועצת משפטית. אנא התערבותך. יועצת משפטית, ברשו   :רועי גבאי

 תודה רבה.    :ארי-צבי גוב

אני ממתין, יועצת משפטית. אנא התערבותך. הדיון הוא דיון    :רועי גבאי

  -פתוח לכלל הציבור. יש חדר ליד עם 

 ... אני לא מנהלת את הדיון.   אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

יועצת משפטית. תתערבי. לא  לא, זה לא קשור לניהול דיון. יש   :רועי גבאי

התערבת בעניין הדרור על הדיון לאחר מכן? תתערבי עכשיו. יש פה תושבים שממתינים בחוץ. 

את צריכה לתת להם לאשר להיכנס.  חד משמעית. מה? הכינו פה מערכת עם חדר ליד, עם 

שמוע טלוויזיה, עם רמקולים. גם את זה נחסוך לאנשים? גם את זה, שלא יכולים לשבת ול

 מועצת עיר? 

שמעתי אותך. תמשיך לצעוק. אני ראיתי איך האנשים הללו    :ארי-צבי גוב

  -עומדים עם דגלים של גבי 
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 ישימו את הדגלים ואת הדברים בחוץ, וייכנסו פנימה.    :רועי גבאי

 סליחה, לא יהיו פה הפגנות.    :ארי-צבי גוב

ל דיון ולתת להם לשמוע את אין, לא קשור להפגנות. אפשר לנה   :רועי גבאי

 הדיון. 

אדוני, אני יודע על איזו פלטפורמה אתה משחק. אתה פה לא    :ארי-צבי גוב

 -תשחק 

אדוני, אתה ממציא הרבה המצאות בדרך. ואת הפרשנויות שלך    :רועי גבאי

 אני אשאיר לך. כרגע אני מדבר חוק. 

 . ... ואתה תסתום את הפה ותעוף החוצה   :ארי-צבי גוב

אני לא סותם את הפה ואני לא עף החוצה ואתה לא תדבר אלי    :רועי גבאי

 ככה. יש שיח, 

חברים, ישיבת המועצה סגורה ברגע זה. אני עם בריונים לא    :ארי-צבי גוב

 הלאה. מוכן לשבת. תצאו החוצה. 

אנחנו לא ממשיכים את הדיון. אני אומר, יועצת משפטית,    :רועי גבאי

המקום להתערב. זה המקום להתערב. לא נמשיך את הדיון. אני אומר את זה ברשותך. זה 

 חד משמעית. אני לא מנהל את הדיון. הפורום הזה צריך להיות פתוח לשיחות. 

 הדיון סגור. שיהיה לכם ערב טוב. אני עם בריונים,    :ארי-צבי גוב

 מעולה. אל תעביר תקציב, אל תעביר כלום. מעולה.    :רועי גבאי

 נגמר הסיפור. תודה רבה.    :ארי-צבי גוב

 בואו נפתח את זה לציבור, שבאמת יבינו מה קורה פה.    :רועי גבאי

תודה רבה לכם. ערב טוב. אני מבקש מישיבת הקואליציה לבוא    :ארי-צבי גוב

אלי למשרד. אתם תעודכנו במה שקורה בעיר. ועם זה נמשיך. אתה יכול להתלונן למי שאתה 

 ודה רבה. שלום לכם. רוצה. ת
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___________________ 

 צבי גוב ארי

 ראש העיר

___________________ 

 דוד שטרית

 מנכ"ל העירייה 

 


