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 על סדר היום:

]התווסף לסדר  31.12.20מתאריך שלא מן המניין  31/15אישור פרוטוקול ישיבה  *

 היום[

 .B + Cמבני ציבור במתחמים  הצגת .1

 נושא מחשוב בתי הספר.הצגת  .2

 מימון. –מעטפת דירות ישנות  חידוש .3

 תב"רים כמפורט להלן: אישור .4

 

 מימון מקורות בש"ח תקציב תב"ר שם ' מס

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

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

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

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

 ' הרשותק 80,000 תנועה לבי"ס ביאליק הסדרת 561

 כופר חניה קרן 713,000 ות הלילך והדרורחניה ברחוב ביצוע 563

 

 תב"רים כמפורט להלן: ןעדכו אישור .5

 
מקורי ופירוט  תקציב תב"ר שם 'מס

 מקורות מימון
 תקציב מימון מקור  הפחתה/תוספת

 מעודכן
 הערות

 
350 

 
צומת שבזי  תכנון

 אבוחצירה

 
 100,000 -'תק

 30,000 -' פיתוחק
 70,000-' התחבורהמ

 
 
-30,000 
-70,000 

 
 

 
0 

 תבר. סגירת
במסגרת  בוצע

 תבר אחר

 
393 

בצומת הדרור  כיכר
 אהרון חג'ג

 700,000 -'תק
 210,000 -' פיתוחק
 490,000-' התחבורהמ

 
-29,122 
-6,106 

 
 ' פיתוחק
 ' התחבורהמ

 
664,772 

וסגירת  עדכון
 תב"ר

 
550 

 
 18בי"ס  בניית

 211כיתות מגרש 

 19,000000 -'תק
 19,000,000 -' פיתוחק

  
-9,754,312 

+9,754,312 

 
 ' פיתוחק
 ' החינוךמ

 
19,000,000 

מקור  שינוי
 מימון

 
557 

 
אקוסטית  נגישות

 במוסדות חינוך

 
  180,000-'תק

 180,000 -' פיתוחק

 
-180,000 

+180,000 

 
 ' פיתוחק
 ' החינוךמ

 
180,000 

מקור  שינוי
 מימון

 
460 

 
מעון יום  הקמת

 ברח' הנגב

 
 5,400,000 -'תק

 2,152,000 -' פיתוחק

 
 
+300,000 

 
 
 ' פיתוחק

 
 

5,700,000 
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מקורי ופירוט  תקציב תב"ר שם 'מס
 מקורות מימון

 תקציב מימון מקור  הפחתה/תוספת
 מעודכן

 הערות

חניה  ביצוע 3,248,000-' הרווחהמ
 למעונות

 
508 

גנ"י בנאות  8 בניית
, 3080-שמיר

3090,3100,3110 

 9,800,020 -'תק
 3,522,780 -' פיתוחק
 6,277,240-' החינוךמ

 
+690,000 

 
 ' פיתוחק
 

 
10,490,020 

 עדכון
בעקבות 

קבלת 
 וצאות מכרזת

 

תשלום מקדמות  – 13/1/21מיום  1/2021פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  אישור .6

 לעמותות הספורט.

-35% שבין בטווחבכירים  בשכרלראש העיר  אישימינוי מר ליאור דדוש כעוזר  אישור .7

45%. 

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

 נית בעמותות רווחה וקהילה.העירו

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

 בדירקטוריון הרשת למרכזים קהילתיים".

איכות חיים ושביעות  סקרלסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא " הצעה .10

 רצון".
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]התווסף  31.12.20יין מתאריך שלא מן המנ 31/15אישור פרוטוקול ישיבה  *

 לסדר היום[

 

. ולפני 31/15אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מהמניין מס'    :ארי-צבי גוב

כן אנחנו חייבים באישור הפרוטוקול של הישיבה הקודמת. אני סברתי שהישיבה בעצם כמעט 

בה, ועל כן צריך שלא התקיימה. אבל ההחלטה היא שהיות והתכנסנו וסיימנו, אז בעצם יש ישי

 לאשר את הפרוטוקול. מי בעד לאשר את הפרוטוקול? תודה. 

 

 :1/31/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' הוחלט 

 . 31.12.20מתאריך  31/15

 

 .B + Cמבני ציבור במתחמים  הצגת .1

 

ת, התחייבנו להציג במסגרת סדר היום של הישיבה הנוכחי   :ארי-צבי גוב

מספר דברים, ביניהם הצגת הפריסה של מבני הציבור בשכונת נאות שמיר. אבקש מהמנכ"ל 

להציג את זה, בבקשה. רוצה לומר שתכנון השכונה קדם בסדר גודל של כשמונה שנים לפני 

 אכלוס. השכונה בזמנו תוכננה כשכונה רגילה. 

ה על הפרק, היה נכון שיבנה תצטרף לעניין וכאשר הנושא של הסכם הגג או דיור למשתכן על

הזה ולו מהטעם למצוא פיתרונות  לזוגות הצעירים של העיר. וכך נעשה. הפריסה של מבני 

החינוך נעשתה על פי תחזיות ואומדנים, כאשר ההרשמה בעצם למבנים הללו התרחשה סדר 

בתב"ע ולהשאיר  גודל של שמונה שנים אחרי התכנון. לכן אי אפשר היה, מצד אחד, לטפל

 דברים פתוחים, בלי הגדרת שימושי קרקע. 

בינתיים הפריסה נראית אופטימאלית, הייתי אומר, פחות או יותר, מבחינת המיקום של מבני 

הציבור למיניהם. הפריסה מונחת לפניכם. מי שירצה יותר מאוחר עותק של העניין הזה, נשלח 

 בבקשה.  לו. שאלות לעניין?
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בשביל ההתמצאות, זו שכונת נאות שמיר. זו כיכר גבעתי    דוד שטרית:

ז'בוטינסקי. המערב נמצא למעלה ולמטה מזרח. בית ספר מרחבים והדמוקרטי, בשביל 

ההזדהות. קודם כל, השטח שנמצא מצפון, זה השטח שבזמנו יועד למכללה. הוא עדיין מיועד 

ון נגב, אז נשאר שטח נוסף, למכללה לכשתגיע. יש פה איזשהו שטח שפה בעצם עובר קו ירק

שמסומן פה מעונות יום. זו אופציה, ככל שיידרש. זה יכול להיות כל מבנה ציבור. מעונות יום 

או גני ילדים. כרגע הצבנו פה הכנה למעונות יום. בפינה שנמצאת ליד הכיכר. גני ילדים שכבר 

. עוד 30/31ת מגרש . לידו יש א30/10בוצעו, ארבע כיתות גני ילדים במגרש הזה, מגרש 

 ארבע כיתות גני ילדים. 

המבנה המשולב של המתנ"ס, מקווה ובית כנסת, שנמצא כרגע בביצוע. זה האזור של 

. 30/80-ו 30/60הקאנטרי. פה בתי ספר, בית ספר מרחבים, בית ספר אופקים. יש פה מגרש 

. שני המגרשים הם אוחדו. מתוכננים למתחם של אשכול גנים, שמונה כיתות של גני ילדים

 בכל אחד שתי כיתות גני ילדים.  30/90, 30/80האלה, 

, שאנחנו כבר אחרי מכרז ואוטוטו מתחילים לבצע. עוד ארבע 30/70בית ספר נוסף, במגרש 

. 31/30. בית כנסת שנמצא כרגע בביצוע, במגרש 31/10-ו 31/00כיתות גנים במגרשים 

בי נוסף של גם כן, או מעונות יום או גני ילדים, מגרש נוסף של גני ילדים ומגרש לכאורה רזר

לפי הצורך בהמשך. בעצם בזה מיצינו את כל שטחי הציבור במתחם. ומה שנותר זה השצ"פים 

 והקאנטרי, זה הכל. 

אפשר לשאול שאלה, בבקשה? שני דברים. אחד, לגבי השטח    :רועי גבאי

"ע לא אושרה, נכון? זו אותה תב"ע, למכללה עם המעון יום. מה זה אומר בתכנון? עדיין התב

 גם הפיצול של המגרשים? 

התב"ע מאושרת. פה יש את קו ירקון נגב. מה שאנחנו עושים    דוד שטרית:

כרגע, להיפך. מאחדים את שני המגרשים. כי בינתיים קו ירקון נגב עבר פה לאורך גבעתי, 

יואחדו. אבל התב"ע היא כבר פונה משם. כדי גם להמשיך את הכביש, המשך גבעתי, והם 

 אותה תב"ע. לא שינינו את התב"ע. 
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-שני, הערה, ברשותכם. בית הספר בהבנתי. תודה. לגבי דבר    :רועי גבאי

, בעצם אי אפשר היה להירשם אליו בפתיחת הרשמה הנוכחית. ובעצם נרשמים 3070

כמו שקרה לנו, רגע, למרחבים, דמוקרטי. הוא לא בנוי, נכון. אבל שנייה, לחשוב שנה קדימה, 

 שנייה, אני רוצה לסיים את השאלה, ברשותך. 

העניין הוא של לנסות להיערך שהחבר'ה האלה, כשהם ייקלטו יוכלו לעבור כמקשה אחת כל 

החלק הדרומי. כי בעצם הם עלולים להיות מפוזרים בין שלושה בתי ספר שונים. ואז, כשהוא 

כמקשה אחת. כבית ספר מארח, או ככל דבר  יסתיים, צריך לנסות איכשהו להעביר אותם

 אחר, כדי שיהיה להם מענה בעצם באזור הדרומי שהם נמצאים לידו. 

אני מבקש להקדים ולומר, חברים. צריך להבין. עד היום, היום    :ארי-צבי גוב

אולי יש תיקון קטן באחד מבתי הספר. עד היום התחלנו לבנות בתי ספר, כאשר משרד החינוך 

מתינו'. אין לכם היתרים. המשמעות של הדבר היא לקבל אנשים ללא בתי ספר. זה אמר 'ת

 חשוב לדעת. יש גם איזושהי חצי כוס מלאה כאן. 

עכשיו, פיזור בתי הספר מאפשר מתן תשובה נאותה מבחינת קרבת מקום לכל תושבי 

ד בית ספר השכונה. המקבץ שליד בית הספר התיכון על שם יצחק נבון, אנחנו מקימים שם עו

כיתות. יש שם כבר מקבץ של שלושה בתי ספר, שעונה למרכז השכונה והחלק הצפוני  18של 

כיתות, אמור לענות על  18של השכונה. בית הספר הנבנה היום, בית הספר החדש, של 

 דרום של השכונה, מבחינת מספר כיתות וכו' זה עונה. -החלק מרכז

תחבורתיים מתאימים כמו בכל מקום אחר. אי  השאלה התחבורתית, כמובן שיהיו הסדרים

אפשר לראות את זה בשלב הזה. מה שאתה יכול לראות בשלב הזה בעצם משבצת המיקום 

של בית הספר ואיך היא מתייחסת לאכלוס הכולל של השכונה. אם לעניין הזה יש הערות, 

 הפרש במקום.  מטר 10לומר 'אוקיי, בית ספר לא במקום', אני לא יודע לעשות מתקנים של 

לא, לא. אני אחדד. הם כרגע נרשמים ובעצם יוכלו להיות    :רועי גבאי

או לבית ספר דמוקרטי, או בית ספר  משובצים לאחד משלושת בתי הספר שציינת. נכון?

 כיתות שבבנייה.  18-מרחבים או בית הספר החדש, של ה

 

כלוס של השכונה בית הספר החדש יהווה גם כרזרבה לעודפי א   :ארי-צבי גוב
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 הירוקה. לכן המיקום שלו שם. 

מעולה. אני מנסה לחדד. כל החלק הדרומי יוכל להירשם לאחד    :רועי גבאי

משלושת בתי הספר האלה. ויכול להיות מצב שהם יפוזרו בשלושה בתי ספר. וכשיבוא היום, 

ו כמעין בית כשיגיע בית הספר ויהיה מוכן, איכשהו, אם מאחדים אותם תחת כיתה שלמה, א

 ספר מארח, אז תוכל להעביר אותם לבית הספר הדרומי שיהיה קרוב אליהם. 

לא יהיה מנוס בשלב הזה, בשנה הנוכחית, מללכת על בית ספר    :ארי-צבי גוב

מארח, שבסופו של תהליך יעבור לבית ספר חדש. זו הדרך ואני עוד פעם מדגיש את העובדה 

ריות האישית שלי היא אחריות חד משמעית של תביעה שאנחנו בונים בתי ספר, כאשר האח

 אישית על כך שאתה בונה בתי ספר ללא הרשאה. זהו המצב בשכונה הירוקה, בנאות שמיר. 

ואני מאוד מקווה שנעבור גם את המשוכה הזאת. לי חשוב שהתושבים יקבלו את המירב 

תשתיות ועם אכלוס. זה לא האפשרי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בונים שכונה בו זמנית עם 

מצב אידיאלי. המצב האידיאלי היה לסיים תשתיות, להרים את השכונה, ואחרי זה להתחיל 

לבנות בתים. החלטנו להקדים לטובת התושבים. וההקדמה היא כמעט בשנה לעומת התכנון 

 של המנהל. 

בעיה הרגע, ואנחנו עושים את זה תוך כדי טיפול בבעיות הצומחות יום יום. אתה מטפל ב

שעה לאחר מכן עובר קבלן ומשבש את המקומות. אלה הדברים שמתרחשים. והעירייה צריכה 

 לדאוג לעניין הזה והיא עושה כמיטב יכולתה. 

באשר לפריסה של בתי הספר, התכנון צריך לתת מענה של קרבה למגורים ככל האפשר. 

גם כשבונים על חשבוננו אתה לא כמובן שיש תקופות ביניים. היות ואנחנו לא בונים בזמן, ו

יכול לבנות שלוש שנים קודם. זה עניין גם של זמינות תקציבית. יוצא, איפה, שבשלב מסוים, 

בתי ספר יתחילו כבתי ספר מאורחים על ידי בית ספר אחר. ויותר מאוחר, גם בגני הילדים. 

הללו חזרה לתוך  היום ישנם גני ילדים שפועלים רחוק מהשכונה. אנחנו נחזיר את הילדים

 השכונה, עם סיום ארבעת הגנים שהרגע נמצאים. 

מצוין. מה מתוכנן ליד הקאנטרי? כי שם לא סימנתם. הורדתם    :רועי גבאי

 בעצם חצי מהשטח. הסימון הוא רק לקאנטרי. אז מה כל החלק השני? 

כל האזור הזה זה האזור מרכז ספורט. מה שמסומן פה זה    דוד שטרית:
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 באופן סכמטי. הרי זה לא תכנון. זה מגרש אחד של הספורט והקאנטרי ביחד.  הקאנטרי

החלטנו בישיבת ועדת התכנון והבנייה האחרונה, אנחנו דרשנו    :ארי-צבי גוב

. התוכנית 820מטר.  800דונמים לטובת הקאנטרי ומתקן מים נוסף של לפחות  5תוספת של 

 הנ"ל תוצג לאישור יותר מאוחר. 

אוקיי. אני רק מזכיר את הבקשה שלי לדון בנושא הזה כאן.    :רועי גבאי

בסדר? כי באמת כל הסוגיה של מה השטח הזה, שאמרתם דיור מוגן, ברשותכם, לא לשכוח 

 את זה. 

הוא העיר בזמנו, בעצם ביקש לדון במליאת, זה לא כאן, זה    דוד שטרית:

 במליאת הוועדה המקומית בנושא הקאנטרי. 

אין שום בעיה להעביר ... אין בעיה. להיפך. אני צריך הרבה    :ארי-צבי גוב

 מאוד שותפים לעניין, כי קיבלתי כמה החלטות. ביניהן, 

הייתי שם. מאגר המים שאישרנו בוועדת המכרזים. הוא נמצא    :משה חזות

 מימין למעגל תנועה של גבעתי. הוא נמצא בגב של פארק המים. 

של פארק המים. יהיה בחזית של רחוב  הוא נמצא בגב   דוד שטרית:

ז'בוטינסקי. ליד הבריכה הקיימת תהיה עוד בריכה. זה הכל. זה מתוכנן מראש. במקור זה 

 תוכנן, יש שתי בריכות. 

 

 נושא מחשוב בתי הספר.הצגת  .2

 

הנושא הבא שאני ארצה להתייחס, ביקשתם לדעת מהי פריסת    :ארי-צבי גוב

רוצה לומר כך. העירייה השקיעה מכספה הרבה מאוד על מנת המחשבים בבתי הספר. אני 

הייתי אומר לשדרג את נושא המחשוב של בתי הספר, כולל התקשוב של כל הכיתות. יותר 

מאוחר משרד החינוך יצא בקול קורא והקציב ישירות לבתי הספר מחשבים. יצר מצב לא 

 מאוזן של כמות מחשבים מול מספר הכיתות המתוקשבות. 

כן, אחרי שההקצבות הללו הגיעו, אנחנו הולכים לעשות, כמובן בתיאום עם אגף החינוך ועל 

וויונית, לפי הצרכים של כל אחד מבתי הספר. , לעשות הייתי אומר חלוקה יותר שובתי הספר
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 יחד עם זאת, אם תסתכלו על הכמויות, הן כמויות אדירות, בכל קנה מידה. 

תלמידים יש כבר מחשב. זה פחות או יותר מספר  על פי התחשיב שלי הרגע, לכל שישה

 התלמידים חלקי מחשבים בתוך המערכת. 

 -אם אפשר לשלוח לנו     :משה חזות

מעבר לעניין הזה, אני מבקש דקה להוסיף. ישנו הפרויקט של    :ארי-צבי גוב

מחשבים, על פי הדרישות. כמובן הגוף שמטפל  137-'מחשב לכל ילד'. ביקשנו להיכנס ל

מחשבים בלבד.  100-בעניין עשה תחקיר על כל המשפחות והוריד לנו את העניין הזה לכ

מעבר לעניין הזה, בכל אחד מבתי הספר תהיה מין ספריית מחשבים ניידים, שאפשר לתת 

 בהשאלה לתלמידים שאין להם מחשבים בבית. גם את זה סגרנו. הלאה. 

בים. ל'מחשב לכל ילד'. שקל למחש 120,000בתקציב מופיעים    :משה חזות

 על זה דיברת עכשיו? 

משפחות  100-. אחרי בדיקה נמצאו רק כ127אנחנו ביקשנו    :ארי-צבי גוב

 זכאיות על פי הקריטריונים. יש עניין שנעשתה בדיקה אישית של החברה עם כל משפחה. 

מה זה קריטריונים? מי קבע את הקריטריונים? העירייה?    :משה חזות

 אנחנו? 

תראה, זה פרויקט שיצא ממשרד ראש הממשלה, עם סיוע של    :ארי-בי גובצ

עשינו עבודה דרך לשכת משרד ראש הממשלה. נקבעו שם קריטריונים מי זכאי, מי לא זכאי. 

הרווחה כמובן ומנהלות בתי הספר, אשר הציגו מספר של כך וכך משפחות זכאיות. הדבר 

ר העניין הזה. צריך להבין שאנחנו שותפים הזה הועבר למי שצריך לעבור. שילמנו עבו

ומשהו  30בעלויות. יחד עם זאת, החברה שמטפלת בעניין מצאה לנכון לפסול סדר גודל של 

משפחות. אנחנו נמצא גם את הדרך לפצות את המשפחות הללו, במידה ואכן ניווכח שהסיפור 

 הזה נכון ולשם צריך להשקיע. 

 

נו את המצגות. כי אנחנו לא רואים כלום. רק אם אפשר לשלוח ל   :משה חזות

 המצגת הקודמת. 

 הנושא הבא על סדר היום.     :ארי-צבי גוב
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אפשר עדכון על הקורונה. ראינו שאנחנו כרגע, למרות שזה סגר    :רועי גבאי

 ואנחנו נכנסים לתחום האדום, אפשר רק עדכון איפה אנחנו עומדים, על מה מדובר? 

יסיתי לעשות את זה בישיבה הקודמת ולא צלחתי. עדכנתי אני נ   :ארי-צבי גוב

גם את התושבים. יש לכם את זה בפרסומים היכן אנחנו עומדים. אני לא רגוע מהעניין הזה, 

כי יש פה בעיה שמעבר לעניין של האכיפה, הוידוא שאנשים בבית, מתקשרים לכל אחד וכו'. 

. אתה תופס אנשים חולים מסתובבים. אבל מעבר לעניין הזה, יש הייתי אומר חוסר משמעת

 נטפל בהם, כמובן, עם קנסות וכו'. 

אנשים מבודדים, לא בדיוק מקפידים על הבידוד. והסיפור הזה קשה בכל קנה מידה. מאתמול 

חולים. במקביל,  40חולים, כאשר בשבוע שעבר היו גם תוספות של  29להיום התווספו 

חולים. זה מספר נוראי. מערכת האכיפה  427משתחררים חולים. המספר הרגע עומד על 

 פועלת. מערכת התחקור פועלת. אנחנו מגיעים לכל אחד. 

אבל יחד עם העניין הזה, אתה מגלה, בין היתר, את התופעה המאוד שכיחה. חולים מאותה 

חולים מאותה משפחה, שגרים  15משפחה. למרות שגרים במקומות שונים בעיר, פתאום 

ם שונים. כאשר אתה חולה, אתה לא מבקר ולא מבוקר. וזה עובד אחרת. בלפחות ארבעה בתי

מסבירים, עושים, מנסים חד משמעית להקטין את עניין התחלואה ואני מאוד מקווה שנוכל 

 איכשהו לעשות בעניין. 

מטר מהבית, נגמר ההסגר.  1,000ההסגר כולו חלול. אתה מטייל  , נקבע הסגר,שימו לב

קפידים על מרכזי קניות. אנשים שם עומדים בתור ונפגשים עם מרחקים אנשים יחד, וכו'. מ

מטר. חוויתי את זה אישית. ראיתי את העניין הזה. יחד עם זאת, אני לא יודע מה קורה  2של 

בתוך הבתים. אם אנשים נמנעים ולא נמנעים ממגע עם אחרים. כפי שאתם רואים, מדי פעם 

רת 'למה אתה מתעסק עם קורונה, תתעסק בדברים אני מפרסם איזשהו פוסט וזוכה לביקו

אחרים'. אז זה שוב, עוד פעם, עניין של אווירה שאליה הגיעה העיר היום. וחבל שזה כך. אני 

 כמובן אמשיך בדרכי ואנסה להשפיע כמה שאפשר. 

 

 מימון. –מעטפת דירות ישנות  חידוש .3
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שיש בידיכם לגבי הנושא הבא. אני מבקש להתייחס למסמך    :ארי-צבי גוב

חידוש מעטפות של דירות ישנות. קראתם את המסמך. זה מסמך שאושר על ידי מועצת העיר 

שקל לכל אחת מהדירות במבנה שאמור  30,000-וההנחה היתה שנוכל לגייס הלוואה של כ

להתחדש. העניין הזה, הייתי אומר, בהמעטה, לא צלח. אנשים לא מוכנים לקחת הלוואות כל 

ת. ולכן המסקנה שלי היתה להגיע לאיזושהי דרך אחרת, על מנת לנסות ללכת על כך גדולו

 הקטנה של מימון במינימום,  וללכת על מימון ממקורות אחרים. 

עכשיו ראו. בעיר אנחנו מנהלים שני סוגי תוכניות. האחת כמובן פינוי בינוי, והאחרת זה תמ"א 

שרויות הקיימות בעיר, נשארנו עם סדר . בפריסה ובבדיקה הנדסית מדוקדקת של כל האפ38

 11. בתוך 38מבנים גדולים, שלא יכולים להיכנס לא לפינוי בינוי ולא לתמ"א  11-גודל של כ

יחידות דיור. לאחרונה השגתי תקציב מיוחד, ישן מול חדש, למעטפות  146המבנים הללו יש 

ם לאשר אותו בתב"ר אנחנו הולכי₪. מיליון  8מבנים והתקציב הזה עומד בשלב הזה על 

מבנים,  11עכשיו במשרד הפנים. לאחר מכן, אנחנו ניכנס לתוכנית שתגדיר מה מתוך אותם 

 למה אנחנו נכנסים. 

והכוונה היא לטפל בגג, לטפל במעטפה של המבנה. לטפל בביוב, מערכות הביוב שבחצר 

כה שלנו ומערכות המים. לטפל בארון החשמל במדרגות ולתת צורה אחרת למבנה. ההער

למבנה מגורים גדול. אנחנו נלך על זה ₪ מיליון  1שפרויקט כזה יכול לעלות עד סדר גודל של 

מבנים.  11וניתן לעניין הזה פיתרונות. אני לא מתכוון להשאיר אף מבנה כזה כפי שהוא. זה 

נצטרך לטפל בכולם. יש לכם את רשימת המבנים, העברתי לכם. שתוכלו להבין במה מדובר. 

. זה עניין של חניות וצפיפות וכל 38אחד מהמבנים הללו אין פיתרון הנדסי לגבי תמ"א  באף

, דבר שלא יכול לעמוד בחלק 4.2היתר. ובוודאי לא פינוי בינוי, שיש שם יחס המרה של 

 מהמקומות הללו. 

תסתכלו, יש לכם את כל האינפורמציה. התב"ר הבא טעון את אישורנו כמובן, על מנת להעביר 

 זה למשרד הפנים.  את

צביקה, אז בכוונה הוצאת את הנושא של רמות ויצמן? את    :משה חזות

 הזית, הערבה, 

 ודאי, כי יש שם פיתרון.    :ארי-צבי גוב
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 כי יש שם פיתרון לנושא השלמה? של מגרשי השלמה.    :משה חזות

ניין יש לנו שם פיתרון עם קרקע חליפית. לאחרונה התעורר הע   :ארי-צבי גוב

. למרות שאתה בעצם נותן להם גם קרקע 4.2-הזה של נוסחת ההמרה. מבקשים יותר מ

חדשה, בשכונה חדשה. זה עניין של אורך רוח ומשא ומתן. ואנחנו נגיע לפיתרון. מפני שיש 

שם חד משמעית כדאיות כלכלית מובהקת אחרי בדיקה, כמובן, של שמאים. אנחנו עובדים 

 מנת לוודא שמול הפרטנר יש לנו את הכלים להתמודד. עם בדיקה של שמאים, על 

 ... צביקה, אני חושב שיש פה שני מתחמים.    :משה חזות

תראה את השושנים. מה שקורה בשושנים, אנשים התפשטו    :ארי-צבי גוב

החוצה, אם שמת לב. לפנים ולאחור. וכל אחד מיחידות הדיור בשושנים התווספו שטחים 

לא בר ביצוע, אלא אם אנחנו מוציאים צווי הריסה וכל היתר. זה תהליך אדירים מסביב. זה 

מאוד מורכב. אני מעדיף להיכנס שם לשיפוץ ולהחיות את המקום הזה, שייראה אחרת. 

 בבקשה, מאיר. 

למיטב ידיעתי, נכון לעכשיו, אני לא יודע מה המצב בעירייה   מאיר שיטרית:

נבנתה ביבנה מגיע לעירייה, על כל דירה חדשה מהבחינה הזאת, אבל על כל דירה חדשה ש

 6,000שנבנית ביבנה, גם בכל מקום אחר בארץ, יש תקנה ... משרד השיכון, בסביבות היום 

לדירה, שמיועדים לשכונות הוותיקות. א', האם באמת מגיע כסף מהתקנה הזאת? כמה כסף 

 הוותיקות?  הגיע והאם אפשר להשתמש בכסף הזה לשיפוץ המבנים הללו בשכונות

כל דבר שנעשה היום יש גם ביי אפקטס. אנחנו חייבים, בסופו    :ארי-צבי גוב

משתנים על כל החלטה שאתה עושה.  21,000של דבר, להגדיר לעצמנו קו וללכת לפיו. יש 

השאלה היא האם אתה נע כשבשבת רוח או שאתה לוקח החלטה והולך לשם. לא מצאתי 

 לאותם מבנים שהצגתי כאן. היה לי יותר נוח הסיפור הזה.  38מ"א פיתרון של פינוי בינוי או ת

יחד עם זאת, אני לא מוכן להשאיר אותם במצב כפי שהם היום. זה מצב נוראי וצריך לטפל 

בו. ועשיתי כאן מאמץ על מנת לשכנע, בין היתר, את המנהל, להקציב לי כספים לטובת העניין 

 ה שהיה לו בשכונה החדשה כבר הקציב. הזה ממקורות שעדיין אין לו. כי כל מ
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 תב"רים כמפורט להלן: אישור .4

 מימון מקורות בש"ח תקציב תב"ר שם ' מס

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

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

 להתחדשות עירונית הרשות 2,607,565 שבזימתחם  -עירונית התחדשות 559

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

 ' הרשותק 80,000 תנועה לבי"ס ביאליק הסדרת 561

 כופר חניה קרן 713,000 חניה ברחובות הלילך והדרור ביצוע 563

 

בנה מזרח. אני עובר מהעניין הזה לתב"ר של חדש מול ישן, י   :ארי-צבי גוב

 מי בעד? מאושר. ₪. מיליון  8. על 563מדברים על תב"ר 

 

 :2/31/15החלטה מס' 

מקדמה.  –, חדש מול ישן )יבנה מזרח( 562פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

 . מקורות מימון: רמ"י. 8,000,000תקציב בש"ח: 

 

ר כפי שאתם זוכרים, חתמנו על הסכם התחדשות עירונית כאש   :ארי-צבי גוב

ההתחדשות העירונית אמורה להוביל לתכנון כולל של מתחם שבזי, חבצלת, דואני ובוכריס. 

זה נושא שעלה כאן. אישרנו אותו. יש חוזים. עכשיו יש תב"רים שמאפשרים לנו תכנון שלב 

שקל של הרשות להתחדשות עירונית. מי  100,000מדבר על  58ראשון ושלב שני. תב"ר 

 בעד? 

 

 :3/31/15החלטה מס' 

מסלול רשויות  –, התחדשות עירונית 558פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

. מקורות מימון: הרשות להתחדשות 100,000מיון שני. תקציב בש"ח: 
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 עירונית. 

 

של הרשות להתחדשות ₪,  2,607,565. מדובר על 559תב"ר    :ארי-צבי גוב

 עירונית. מי בעד? 

 

 :4/31/15החלטה מס' 

מתחם שבזי.  –, התחדשות עירונית 559אשר תב"ר מס' פה אחד להוחלט 

 . מקורות מימון: הרשות להתחדשות עירונית. 2,607,565תקציב בש"ח: 

 

מרחבי למידה בבית ספר רמב"ם. תב"ר של משרד החינוך.    :ארי-צבי גוב

 מי בעד? ₪.  80,000לבית ספר חדש, 

 

 :5/31/15החלטה מס' 

. M21 –, מרחבי למידה בבי"ס רמב"ם 560פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

 . מקורות מימון: משרד החינוך. 80,000תקציב בש"ח: 

 

הסדרת תנועה לבי"ס ביאליק. אנחנו מתכוונים לעשות שם    :ארי-צבי גוב

סובה בפנים, על מנת לאפשר להיכנס פנימה, לעשות סובה, לעשות קיס אנד רייד ולהמשיך. 

 על בוכריס, כן. פנימה אבל. 

איפה על בוכריס? לכיוון בית הכנסת? החנייה לבית כנסת. אבל    :עי גבאירו

 אז הם יצטרכו לחצות את הכביש? 

 

 שאפשר שתהיה סובה, שיוכלו להסתובב.    דוד שטרית:

לא, קיס אנד רייד. עוצרים, לוקחים את הילדים. ההורים לוקחים   ד"ר אהוד ויצמן:

 רוורס.  אותם בקטע הזה. נכנסים פנימה ונוסעים

יצירת מעגל תנועה עם מדרכה רחבה, שתאפשר אחרי הסיבוב    :ארי-צבי גוב
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 להוריד את הילד על המדרכה, שילך עד בית הספר בטוח. 

 אז זה אומר שזה יצמצם את החניות שם.    :רועי גבאי

 ישתמשו גם בזה. זה לא פוסל.    :ארי-צבי גוב

ה שם. כי החנייה שם חונים צביקה, צריך להרחיב את החניי   :משה חזות

 במקביל ובטור. 

 לא יצטרכו להחנות בשביל להוריד. יחנו שם,    :ארי-צבי גוב

 אבל על הדרך, כשעושים כבר,    :משה חזות

 ההורים יגיעו, ישימו ויסעו.    :ארי-צבי גוב

להרחיב לכיון בתי הכנסת. יש שם מדרכה גדולה. זה מה    :משה חזות

 שהצעתי גם. 

חברים, מדובר על תכנון שנעשה על ידי מתכנן תנועה, דברים    :ארי-ובצבי ג

 מסודרים. תרצו לקבל את התכנון, נציג לכם את העניין הזה. 

 אני רוצה לראות את זה.    :משה חזות

  -נשמח. אהוד, נשמח לקבל את    :רועי גבאי

ני אני אשמח לראות את התכנון. אני מכיר את הנושא. כי א   :משה חזות

 חושב שצריך לצמצם את המדרכה שם ולעשות עוד חניות לבית הספר. 

זה לא קשור לסובה. גם אם צריך לעשות את זה בנוסף, זה לא    דוד שטרית:

 . "קיס אנד רייד"קשור לסובה. אני מציע ... כי פשוט חבל לא לעשות את הסובה וה

 חברים, מי בעד?    :ארי-צבי גוב

הסובה הזו, איך המעגל תנועה הזה, אני לא יודע  צביקה, איך   :משה חזות

  איך הקיס אנד רייד מסתדר עם הפינוי בינוי של מתחם בשיכון החיסכון?

 

 .. ..זה זמני. פינוי בינוי   דוד שטרית:

 80,000-שקל זה תכנון או ביצוע? אה, ביצוע ב 80,000-ה   :רועי גבאי

 שקל? זה זיל הזול. תעשה שניים.  

על מנת לוודא ₪,  80,000חברים, משקיעים בכיכר היום    :יאר-צבי גוב
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  -בטיחות לתלמידים, כמעט לעשור הבא. פינוי בינוי זה תהליך 

אני אומר, צביקה. צריך להרחיב את החניות שם.  זה כלום כסף,    :משה חזות

 באמת. צריך פשוט לקחת, לנגוס מהמדרכה, לרצף את השטח שם, ולתת עוד חנייה במקביל 

 לבית הספר, למועצה הדתית, לבתי הכנסת. 

 זה לא סותר.    דוד שטרית:

 לא שולל את זה. זה לא שייך למסגרת התחבורתית.    :ארי-צבי גוב

 

 :6/31/15החלטה מס' 

, הסדרת תנועה לבי"ס ביאליק. תקציב 561פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

 . מקורות מימון: קרן הרשות. 80,000בש"ח: 

 

ביצוע חנייה ברחובות הלילך והדרור. תוספת של חניות מכופר    :ארי-בצבי גו

שקל. יש כאן הן ברחוב הלילך צריכים חניות, כי עושים  713,000חנייה שגבינו עד היום, של 

ואין חניות. לכן תוקצב. והן ברחוב הדרור, בחלק מהמקומות אנחנו מוסיפים  38שם תמ"א 

 חניות בכל הרחוב. 

 ביקה, איפה בדרור? איפה מוסיפים חניות בדרור? צ   רם שרון:

ברחוב הדרור? תראה בבקשה מאחורי השירות הפסיכולוגי, יש    :ארי-צבי גוב

 רצועה מאוד גדולה שאפשר לבטל אותה ולשים שם חנייה. 

 בגב של בית הכנסת ...    :משה חזות

צד כמה מקומות יש? יש הרבה מקומות ברחוב הדרור. ב   :ארי-צבי גוב

הדרומי של הפארק, של בית ספר יחידני, אזור העצים. שם אפשר לפחות שורה אחת  של 

 חנייה לכל האורך, בלי לחסל את העצים. 

 על כמה חניות אנחנו מדברים?    :רועי גבאי

  -חניות, אפשר שם  50-קרוב לסדר גודל של כ   :ארי-צבי גוב

הללו? יש איזשהו  700,000-על כמה חניות אנחנו מדברים ב   :רועי גבאי

 תכנון. 
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שקל.  20,000לפי התחשיב שלנו חנייה עולה סדר גודל של    :ארי-צבי גוב

 פחות או יותר. אישרנו או לא אישרנו? מי בעד? 

 רק רצינו לדעת את המיקום.    :משה חזות

 

 :7/31/15החלטה מס' 

הדרור. ע חנייה ברחובות הלילך וו, ביצ563פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

 . מקורות מימון: קרן כופר חנייה. 713,000תקציב בש"ח: 

 

 תב"רים כמפורט להלן: ןעדכו אישור .5
מקורי ופירוט  תקציב תב"ר שם 'מס

 מקורות מימון
 תקציב מימון מקור  הפחתה/תוספת

 מעודכן
 הערות

 
350 

 
צומת שבזי  תכנון

 אבוחצירה

 
 100,000 -'תק

 30,000 -' פיתוחק
 70,000-' התחבורהמ

 
 
-30,000 
-70,000 

 
 

 
0 

 תבר. סגירת
במסגרת  בוצע

 תבר אחר

 
393 

בצומת הדרור  כיכר
 אהרון חג'ג

 700,000 -'תק
 210,000 -' פיתוחק
 490,000-' התחבורהמ

 
-29,122 
-6,106 

 
 ' פיתוחק
 ' התחבורהמ

 
664,772 

וסגירת  עדכון
 תב"ר

 
550 

 
 18בי"ס  בניית

 211כיתות מגרש 

 19,000000 -'תק
 19,000,000 -' פיתוחק

  
-9,754,312 

+9,754,312 

 
 ' פיתוחק
 ' החינוךמ

 
19,000,000 

מקור  שינוי
 מימון

 
557 

 
אקוסטית  נגישות

 במוסדות חינוך

 
  180,000-'תק

 180,000 -' פיתוחק

 
-180,000 

+180,000 

 
 ' פיתוחק
 ' החינוךמ

 
180,000 

מקור  שינוי
 מימון

 
460 

 
מעון יום  הקמת

 הנגב ברח'

 
 5,400,000 -'תק

 2,152,000 -' פיתוחק
 3,248,000-' הרווחהמ

 
 
+300,000 

 
 
 ' פיתוחק

 
 

5,700,000 

 
 

חניה  ביצוע
 למעונות

 
508 

גנ"י בנאות  8 בניית
, 3080-שמיר

3090,3100,3110 

 9,800,020 -'תק
 3,522,780 -' פיתוחק
 6,277,240-' החינוךמ

 
+690,000 

 
 ' פיתוחק
 

 
10,490,020 

 עדכון
בעקבות 

קבלת 
 תוצאות מכרז

עדכון תב"רים. תכנון צומת שבזי אבו חצירא. התב"ר סגור,    :ארי-צבי גוב

מי בעד? ₪.  70,000ולמשרד התחבורה ₪  30,000כאשר אנחנו מחזירים לקרן הפיתוח 

 העדכון מתבצע. 

 

 :8/31/15החלטה מס' 

ת שבזי אבוחצירה. , תכנון צומ350תב"ר מס' ולסגור פה אחד לעדכן הוחלט 
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 30,000 –ק' פיתוח ₪.  100,000 –תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 

מ' תוספת ₪.  30,000 –הפחתה: ק' פיתוח ₪.  70,000 –מ' התחבורה ₪. 

 ₪.  70,000 –התחבורה 

 

₪  29,000כיכר בצומת הדרור אהרון חג'ג'. מחזירים לקרן    :ארי-צבי גוב

 מי בעד? ₪.  6,000ולמשרד התחבורה 

 

 :9/31/15החלטה מס' 

, כיכר בצומת הדרור אהרון 393תב"ר מס'  ולסגור פה אחד לעדכןהוחלט 

 –ק' פיתוח ₪.  700,000 –חג'ג'. תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 

₪.  29,122 –הפחתה: ק' פיתוח ₪.  490,000 –מ' התחבורה ₪.  210,000

 ₪.  664,772מעודכן: תקציב ₪.  6,106 –מ' התחבורה 

 

. קיבלנו לאחרונה ממשרד 211כיתות, מגרש  18בניית בי"ס    :ארי-צבי גוב

זה מוחזר לקרן. משרד החינוך מממן. חברים, זה רק שני ₪.  9,754,000החינוך היתר על 

 שליש מהתקציב. אפילו פחות משני שליש. 

 חזירים. בסדר, אבל הם מחזירים במנות. לאט לאט הם מ   :רועי גבאי

אלף  19-כן. זה שתי קומות במקום שלוש. אנחנו תקצבנו ב   :ארי-צבי גוב

 וצריך עוד להשלים את הדבר הזה. 

 מיליון.  19   :משה חזות

 מי בעד?   :ארי-צבי גוב

 הוא ייפתח בספטמבר?  מתי הצפי שלו, סיום, של בית הספר?   :רועי גבאי

 

ייפתח בספטמבר. לא נראה לי  אנחנו עושים מאמץ שהוא   :ארי-צבי גוב

 שייפתח בספטמבר...  
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 :10/31/15החלטה מס' 

. 211כיתות מגרש  18, בניית בי"ס 550פה אחד לעדכן תב"ר מס' הוחלט 

 –ק' פיתוח ₪.  19,000,000 –תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 

מ' תוספת ₪.  9,754,312 –הפחתה: ק' פיתוח ₪.  19,000,000

 ₪.  19,000,000תקציב מעודכן:  ₪. 9,754,312החינוך

 

שרד מוחזרים לקרן לפיתוח. מ₪  180,000נגישות אקוסטית.    :ארי-צבי גוב

החינוך שם פה את חלקו. מי בעד? אנחנו אישרנו בזמנו תב"ר מהקרן לפיתוח. עכשיו מחזירים 

 את חלקם. 

 

 :11/31/15החלטה מס' 

גישות אקוסטית במוסדות חינוך. , נ557פה אחד לעדכן תב"ר מס' הוחלט 

 –ק' פיתוח ₪.  180,000 –תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 

 180,000תוספת: מ' החינוך , ₪ 180,000 –הפחתה: ק' פיתוח ₪.  180,000

 ₪.  180,000. תקציב מעודכן: ש"ח

 

שקל  300,000הקמת מעון יום ברח' הנגב. אנחנו מוסיפים שם    :ארי-צבי גוב

₪.  248,000לטובת ביצוע המעון. זה הולך מהקרן לפיתוח. משרד הרווחה עדיין מתקצב 

 מי בעד? ₪.  5,400,000אנחנו מגיעים פחות או יותר לסכום זהה. הפרויקט הוא 

העובדה שאתם אומרים שם ביצוע חנייה למעונות, זה אומר    :רועי גבאי

שזו הזדמנות כבר לסדר שם את כל  שיהיה מתחם חנייה נוסף לזה שקיים היום בנגב? או

 האזור הזה. 

 שקל.  600,000כן. הוספנו שם חנייה במקום. זה    :ארי-צבי גוב

לא, אבל יש כבר את המתחם של החנייה. זה אומר עוד חנייה,    :רועי גבאי

 נפרדת. ואז גם ישתמשו בבית הספר? 

יכים פשוט שקל צר 300,000-בזמנו תקצבנו את המבנה. ה   :ארי-צבי גוב
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 עבור חנייה. 

שווה לחשוב, צביקה, באמת שווה לחשוב אולי באמת לעשות,    :רועי גבאי

 גם שם יש את הבעיה של הנסיעה וסיבוב בפנים. וזה מעונות יום שם ותנועות נוער. 

יש תכנון מלא. המימון נעשה בשלבים. אין שום טעם היום,    :ארי-צבי גוב

 ה, להתחיל לבנות חנייה שתיהרס. כאשר המבנה עדיין בשלבי הקמ

לא אמרתי. בתכנון, להסתכל על כל המרחב, כמעטפת אחת.    :רועי גבאי

  -כי גם שם יש את החנייה של הנגב, שהיא גם מסוכנת לא פחות 

אני באמת חושב שמסתכלים על הדברים הללו באמת ברמה    :ארי-צבי גוב

, חברים, ראו בבקשה מה הולך לקרות פה כוללת. אי אפשר להציג תב"ר ולומר עכשיו 'רגע

 מסביב וכו'. התב"ר בא, בסופו של עניין, לענות על צורך של בנייה שאישרנו ברמה העקרונית. 

אנחנו מקבלים ואנחנו גם תומכים. אתה רואה, יש פה הצבעה    :רועי גבאי

ה בתחילת פה אחד. אנחנו גם ביקשנו בעבר שזו הזדמנות מצוינת להראות תמונה, כמו שעש

הישיבה, של תכנון. היינו רואים את החניות של מעון היום, את החניות של רחוב הלילך 

והדרור. לראות את הדברים מול העיניים. זה נותן גם תחושה טובה לדבר הזה ואתה גם ככה 

 מקבל את הפה אחד. 

אם זה באמת אכן יוסיף לכם משהו מיוחד, להראות לכם איך    :ארי-צבי גוב

 ה מתוכננת, נעשה גם את זה. אני רגוע בעניין. חניי

 

 :12/31/15החלטה מס' 

, הקמת מעון יום ברח' הנגב. תקציב 460פה אחד לעדכן תב"ר מס' הוחלט 

₪.  2,152,000ק' פיתוח ₪.  5,400,000 –מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 

ודכן: תקציב מע₪.  300,000 –תוספת: ק' פיתוח  3,248,000 –מ' הרווחה 

 : ביצוע חנייה למעונות. הערה₪.  5,700,000

 
 

460 
 

מעון יום  הקמת
 ברח' הנגב

 
 5,400,000 -'תק

 2,152,000 -' פיתוחק
 3,248,000-' הרווחהמ

 
 
+300,000 

 
 
 ' פיתוחק

 
 

5,700,000 

 
 

חניה  ביצוע
 למעונות
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508 

גנ"י בנאות  8 בניית
, 3080-שמיר

3090,3100,3110 

 9,800,020 -'תק
 3,522,780 -' פיתוחק
 6,277,240-' החינוךמ

 
+690,000 

 
 ' פיתוחק
 

 
10,490,020 

 עדכון
בעקבות 

קבלת 
 תוצאות מכרז

שמונה כיתות גן גני ילדים. דברים שנבנים בימים אלה בנאות    :ארי-צבי גוב

 מי בעד? ₪.  690,000שמיר. תוצאות המכרז מצריכות תוספת. אנחנו מוסיפים 

 

 :13/31/15החלטה מס' 

 מגרשים –גנ"י בנאות שמיר  8, בניית 508פה אחד לעדכן תב"ר מס' הוחלט 

 –. תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון: תק' 3090, 3100, 3110, 3080

תוספת:  6,277,240–מ' החינוך ₪.  3,522,780–ק' פיתוח ₪.  9,800,020

עדכון הערות: ₪.  10,490,000תקציב מעודכן: ₪.  690,000 –ק' פיתוח 

 בעקבות קבלת תוצאות מכרז. 

 

על  690, זה 690רק שאלה קטנה, צביקה. כשאנחנו מוסיפים    :משה חזות

המכרז? הלוא אנחנו עושים מכרז בשביל בית ספר, גני ילדים. יש תקציב מסוים. ופתאום 

 אנחנו מוסיפים על התקציב. האם זה על תקציב המכרז?

 המכרז.  אתה מכסה את תוצאות   :ארי-צבי גוב

האומדן היה נמוך יותר. נקבע התב"ר. עכשיו יש תוצאות מכרז,    דוד שטרית:

 משלימים עד לגובה המכרז. 

אנחנו בדרך כלל עובדים עם אומדנים יותר נמוכים, על מנת לא    :ארי-צבי גוב

לעורר תיאבון. תוצאות המכרז מחייבות. ביום שהסכמת וקיבלת את תוצאות המכרז, חסר לך 

האומדן לתוצאות המכרז, אתה משלים. אתה לא פותח תב"ר על הסכום המקסימאלי. זה  בין

 לא נכון גם. כי האינפורמציה הזאת לעולם לא נשארת סגורה. 

 

תשלום  – 13/1/21מיום  1/2021פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  אישור .6

 מקדמות לעמותות הספורט.
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לך השנה בזמנה, כפי שנעשה ראו, ועדת התמיכות תשב במה   :ארי-צבי גוב

בכל שנה. יחד עם זאת, עמותות הספורט חייבות לאגודות למיניהן התחייבויות כספיות כבר 

עכשיו, כי הן לא יכולות להמשיך לעבוד הלאה. ועל כן ישבה בעצם ועדת התמיכות, מציעה 

 כאן פיתרון לגבי עמותות הספורט בלבד. דוד, תציג את זה בבקשה. 

מאחר והתקציב עדיין לא מאושר, וגם אם הוא יאושר היום, צריך    דוד שטרית:

. אנחנו בדקנו עם העמותות. 1/12אישור של משרד הפנים, על פי התקנות אפשר לאשר עד 

רק להזכיר. העונות של אגודות הספורט מתחילות בעצם בספטמבר, למרות שאנחנו בדצמבר 

כל העמותות, שלוש אגודות, בכפוף לכך ל 1/12ויש להן הוצאות. אז אנחנו ממליצים לאשר 

שאכן יוכיחו הוצאות. שיראו שאכן יש להן הוצאות. כי חלק העבירו מסמכים יותר מפורטים, 

 חלק פחות. בכפוף להוצאות. 

וד, אבל בישיבה לפני חודשיים דיברנו על להציג את ד   :רועי גבאי

התבחינים של הספורט שוב. כי יכול להיות תקציב מסוים יותר נגיד לעמותה מסוימת, אל מול 

-עמותה אחרת. כרגע, ממה שאני מבין, זה ממשיך על אותו בסיס, בהתאם למה שאושר ל

2020 ,1/12 . 

נים. אם אתם רוצים  לשנות להזכיר, אתם אישרתם את התבחי   דוד שטרית:

אותם לא קיבלתם החלטה לשנות. כרגע אנחנו מדברים על בסיס מה שאושר בשנה שעברה, 

. זה לא קשור לתבחינים. אנחנו נשב בהמשך, במהלך השנה, נבדוק גם את התבחינים. 1/12

 לא הוחלט לשנות את התבחינים, הם אושרו כמות שהם. 

. ישבנו פה, דיברנו, אמרנו 'כמו 30.11.20הנה, מליאה,    :רועי גבאי

שנעשה בעמותות', היתה פה הסכמה. לא הצבענו על זה, כי לא נדרש. היתה פה הסכמה. 

 ראש העיר אמר 'אין בעיה, אם אתם רוצים לסדר את התבחינים, תעשו תבחינים'. 

  -לא זה מה שהיה. זו לא החלטה. אבל בסדר    דוד שטרית:

 היתה הצבעה. דיברנו. כמו שנתנו פירגון מאוד יפה, אמרתי, לא    :רועי גבאי

 האם אתם רוצים לבחון חזרה את נושא התנאים?    :ארי-צבי גוב

אני רוצה לאשר להם, מבחינתי, כרגע, את מה שזה, שיצאו    :רועי גבאי

לדרך. אבל באותה נשימה אני שוב מזכיר. התבחינים כרגע מחולקים לאחוזים שאפשר 
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. כמו שנעשה בעמותות דת ויהדות, ובאמת לבחון את השקלול. גם בנושא לעשות פה עבודה

 הספורט. 

אנחנו דנים לעניין הזה כמו זנב וכלב. כל הזמן סביב לעצמנו.    :ארי-צבי גוב

התבחינים הללו נבחנו מספר פעמים. יש הצעה הרגע לייצר תבחינים נוספים. יש למישהו 

רוצה לראות בתבחינים א', ב', ג', ד' בבקשה,  איזושהי הצעה קונקרטית שאומרת שהייתי

 תעבירו לי. אבל בואו ננוע. אי אפשר ככה לעבוד. עושים צעד אחד ושני צעדים לאחור. 

מי שיש לו הצעה לגבי תבחינים בספורט, יעביר את זה לישיבה    :משה חזות

 הבאה. 

ושבת אני אשמח מאוד. חברים, תביטו. יש ועדה והוועדה י   :ארי-צבי גוב

ויושבת על תבחינים. התבחינים הללו עוברים כאן. אתם מאשרים אותם. אחרי זה עולים פעם 

נוספת, מעלים פעם נוספת את נושא התבחינים. אין לי שום סיבה בעולם להתנגד לשום 

 הצעה. הגישו בבקשה הצעות לתבחינים, משהו קונקרטי ולא באוויר. 

 מקובל.    :רועי גבאי

הייתי רוצה כי צריך להישען, בין היתר, על המקורות הכספיים,    :ארי-צבי גוב

על כמה יש לנו לחלק, ומה סדרי העדיפויות של העיר הזאת, בכל מה שקשור להתייחסויות 

לפקטורים השונים שעובדים בעיר. אלה הדברים שצריך לקחת אותם בחשבון. אחד הדברים 

נמצאים פה בשביל להוביל ולא בשביל שאני מאוד מבקש שנרשום לעצמנו. אנחנו בין היתר 

 לשמוע פה, לשמוע שם, ולנסות לשנות החלטות. 

הדבר הכי טוב לשירות הציבור זה שאתה לוקח בחשבון את טובת הכלל ולא מושפע מזה 

ומאחר. עכשיו, אם יש עניין של הייתי אומר פרמטרים נוספים שרוצים להוסיף לתבחינים, אני 

ל בתנאי בעצם שיתאים גם לסיטואציה וגם למצב הכלכלי אשמח מאוד לקבל את זה. אב

ולעניין של עדיפויות בתוך המערכת. אשמח מאוד לקבל מכל אחד שרוצה, שלחו לי למשרד. 

 תודה. האם אנחנו מאשרים את זה או לא מאשרים. מי בעד? מאושר. 

 

 :14/31/15החלטה מס' 

 13/1/21מיום  1/2021פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מס' הוחלט 
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 תשלום מקדמות לעמותות הספורט.  –

 

 בטווחבכירים  בשכרלראש העיר  אישימינוי מר ליאור דדוש כעוזר  אישור .7

 .45%-35% שבין

 

הדבר הבא. למרות שמשרת עוזר ראש העיר היא בעצם משרת    :ארי-צבי גוב

ירים דרך מועצת העיר, אימון, החוק אומר שאני חייב להעביר את העניין הזה, היות ושכר בכ

 ומשרד הפנים כמובן יאשר או לא יאשר. 

, את אישוריו של האיש. .C.V-אני בוחר עם מי אני עובד ויש לכם בבקשה, בחומר שלכם את ה

אני מבקש שתעיינו בזה, על מנת שנקבל החלטה מסודרת. אנחנו יותר מאוחר ניפרד ממנחם. 

 ה שנים. שנה. ולפני עוד כשמונ 21מנחם מלווה אותי 

 שנים הוא מלווה אותך.  22  עו"ד מאיר דהן:

 , כן. 30סך הכל    דוד שטרית:

מנחם, אחרי הארכה של שנה פה. אני מבקש את אישורכם    :ארי-צבי גוב

  -כמובן להעביר 

 פה אחד. בחור, אנחנו באמת,    :משה חזות

 אתה מחליט פה אחד, אני מצטרף. מי בעד?    :ארי-צבי גוב

 

 

 

 :15/31/15טה מס' החל

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר ליאור דדוש כעוזר אישי לראש העיר 

 . 45%-35%בשכר בכירים בטווח שבין 

 

אנחנו מאחלים הצלחה רבה למנחם. ומאחלים הצלחה רבה    :רועי גבאי

 לליאור. 
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מה אני אומר, צביקה? הצלחה, כן. טוב, זה עובר למשרד    :משה חזות

 כי יש איזה שתי בעיות קטנטנות. אבל דיברתי עם ליאור. הפנים. 

 מי בעד?    :ארי-צבי גוב

ללא נימוקים. אבל אפשר להגיד לשבחו של הבחור שיכול   דורית בן מאיר:

 להוביל ולמנף ולהמשיך את העשייה של מנחם. נכון? 

  -אני רוצה להגיד תודה על העבודה הנפלאה    :אלי מזוז

 לא שומעים.   דורית בן מאיר:

 אנחנו לא נפרדים.    דוד שטרית:

צביקה, שנייה. אני רוצה להגיד, אני מאמין לא רק בשמי, אלא    :אלי מזוז

בשם כולם, תודה למנחם על כל העשייה הטובה, וחבל שאי אפשר לחגוג. כי קורונה וזה. אבל 

 לא נשכח. 

 אנחנו לא נפרדים היום ממנחם.    :ארי-צבי גוב

 לא, בסדר, לא נפרדים.    :אלי מזוז

 שנים. פרידה כזאת לא תהיה.  21מנחם זה יהודי שהלך איתי    :ארי-צבי גוב

 מצוין. אבל טוב, זו הזדמנות לפרגן בכל מקרה.    :אלי מזוז

אבל היות והחפיפה התנדבותית בינתיים, ללא שכר, היא    :ארי-צבי גוב

לפחות לאשר את זה. כי אחרת הוא לא נעשית בחודשים הקרובים עם מנחם, הייתי מוכרח 

 יכול לחפוף בלי שיהיה איזשהו מעמד רשמי או שיתקבל לפחות. 

 מתי החילוף מתוכנן? אמרת בחודשים הקרובים או החודש?    :רועי גבאי

 

אני מניח שמשרד הפנים יאשר וכל היתר, ואחרי זה נעשה    :ארי-צבי גוב

 מסודר. 

 

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

 בתמיכה העירונית בעמותות רווחה וקהילה.
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא ביטול    :ארי-צבי גוב

 70ומשהו אלף שקל או  30קיצוץ בתמיכה עירונית בעמותות רווחה. זה היה נדמה לי על סך 

 ה. אני מציע עוד דבר אחד. ומשהו אלף שקל. תגיש בבקשה את ההצע

בדיון המועצה הבא אנחנו נציג את הפעילות של אגף הרווחה בכל מה שקשור לתמיכה 

באוכלוסיות החלשות. ומה שנעשה היום בכל מה שקשור לעניין הקורונה. הרבה מאוד עבודה 

נעשית, ודרך אגב, מושקעים כספים רבים מאוד לטובת העניין שלא בדרך התקצוב של 

ות וכו', כי אם תקצוב ישיר של העירייה לטובת פעילות ממוקדת במוקדים חלשים. וזה העמות

 אנחנו עושים כל הזמן. 

אושר  25.10.2020, מיום 27/15בישיבת מועצה מן המניין    רם שרון:

בתמיכה העירונית  50%שמשמעו קיצוץ של  2/20ברוב קולות פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 

. קיצוץ 2019, לעומת התמיכה שאושרה להם בשנת 2020הילה בשנת בעמותות הרווחה והק

 זה הוסבר בירידה בהכנסות העירייה בשל מגפת הקורונה. 

בלבד, ובוודאי זניח נוכח עבודת הקודש ₪  67,500סכום הקיצוץ זניח במונחי תקציב עירייה, 

נדבים, ללא של עמותות הרווחה בקהילה, שפועלות בתקציבים נמוכים מאוד, על בסיס מת

, אין ספק שניתן למצוא מקור תקציבי חלופי 2020מטרות רווח. לקראת סיומה של שנת 

 שיאפשר תמיכה מלאה בעמותות הרווחה בקהילה. 

 450,000הועמד לרשות הנהלת העירייה סכום של  2020כך למשל, בתקציב העירייה לשנת 

ציב זה נוצל רק בחלקו. נכון ליום עבור הוצאות שונות בלתי צפויות, מיוחדות ודחופות. תק₪ 

שקלים בתקציב זה. לפיכך ניתן להשתמש  215,575נותרה יתרה תקציבית של  29.11.2020

מתוך היתרה התקציבית הנ"ל לטובת ביטול הקיצוץ בתמיכה בעמותות ₪  67,500בסכום של 

 . זו מטרה ראויה ביותר ומתאימה להגדרת תקציב זה. 2020הרווחה בקהילה בשנת 

על כן מוצע בזאת, מועצת העיר תאשר הגדלת תקציב התמיכות בעמותות הרווחה בקהילה 

מתוך יתרה תקציבית של תקציב ההוצאות השונות של ₪,  67,500, בסכום של 2020לשנת 

 הנהלת העירייה, או מתוך כל מקור תקציבי אחר. 

 '. 21... כי אנחנו    :משה חזות

מתוקצבת מלא בעמותות  2021. שנת הסתיימה 2020שנת    :ארי-צבי גוב
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אגף הרווחה תוגבר  2020לעמותות. צריך לזכור גם שבשנת  2021הללו. אין קיצוץ בשנת 

רבות בכספים, על מנת לענות לאוכלוסיות הרווחה ואפשר לקבל על זה דוח מפורט. זה לא 

 זה בסדרי גודל אחרים. הסכום הזה. 

  מה זאת אומרת לא הסכום הזה?   רם שרון:

עמותות, שנה לאחור, לא רואה לזה  20הסיפור הזה יתפזר בין    :ארי-צבי גוב

 טעם. אבל אני מעלה להצבעה. העליתם את זה. 

 זה על פעילות של שנה לאחור.    דוד שטרית:

בישיבה שהיתה, ודיברנו על התבחינים לשעבר, אדוני ראש    :רועי גבאי

 ₪'.  67,000תקציבי. אני אמצא. אני מבין, העיר, אמרת במפורש 'אני אמצא את המקור ה

 ₪.  67,000זה לא העניין של    :ארי-צבי גוב

 ₪.  67,000אבל זה העניין.    :רועי גבאי

לעמותות שסיימו כבר את השנה, ₪  67,000בדיעבד לשלם    :ארי-צבי גוב

 הגישו חשבונות, קיבלו תמיכה בצורה אחרת, 

 מיכה בצורה אחרת?מה זאת אומרת קיבלו ת   רם שרון:

אם הייתי הולך קונקרטית על משהו, הייתי הולך על עמותה    :ארי-צבי גוב

אחת שאני חושב שצריך  לסייע לה, ושום עמותה אחרת לא, וזו עמותה לשיקום האסיר. זה 

המקום היחידי שהייתי דוחף לו היום כספים, כי יש לנו יותר אנשים לצערי בסיטואציה הזאת, 

 וצריך לתת לה ביטוי כבר בשנה הבאה.  עתכורוהעמותה 

 שקל לעמותת שיקום האסיר?  67,000אז אתה מעדיף לתת    :משה חזות

ומה לגבי 'לשם שמים' וחב"ד ועמותות שפעלו פה בתקופות    :רועי גבאי

האחרונות? אני לא רוצה חלילה לפגוע בשמות אחרים שמופיעים שם. טספצ'ין ובני נוער. 

יימת תבר'ה, בתוך התקציב, שראינו גם שאין גירעון תקציבי,  השנה מסשקלים. ח 67,000

 ₪.  67,000באומדן מאוד יפה. אנחנו מדברים על 

א', אתה לא יודע אם יש גירעון תקציבי או אין גירעון תקציבי.    :ארי-צבי גוב

ית, . רק היום ישבתי עם הגזבר2020בינתיים חשבונות ממשיכים לזרום, של פעילות של שנת 

 ועדיין אין לי את התמונה לסוף השנה. 
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עכשיו, מה גירעון תקציבי? אני מקווה שלא יהיה גירעון תקציבי, מפני שעשינו הרבה מאוד 

-פעילויות, כולל שכר ודברים אלה ואחרים שחתכנו פעילויות וכל היתר. לא מעניין אותי ה

67,000  .₪ 

 אז בוא נאשר את זה.    :רועי גבאי

צביקה, אם אתה אומר שעמותת 'שיקום האסיר' זקוקים    :משה חזות

 לכסף... 

  אי אפשר. צריך להביא את זה לוועדת תמיכות.    דוד שטרית:

 נגמרה, גם חלוקת תמיכות לאותה שנה,  2020-ברגע ש  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 אין בעיה להחליט שזה יעבור לשנה הבאה.    :רועי גבאי

  -ברים, סליחה. עלתה הצעה טוב, ח   :ארי-צבי גוב

אגב, גם אנחנו מדברים על ישיבה שנדחתה לכאורה מדצמבר.    :רועי גבאי

 אין פה שום עניין כזה, ואני פונה גם לחברי מועצת העיר. 

 ... מאוד מפורט בעניין.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

ש אני פונה פה לחברי מועצת העיר. אני מבין את ... של רא   :רועי גבאי

 שקלים, חברים.  67,000העיר. זה מסוג הדברים שלנו יש רוב להחליט החלטה. על 

שקל לעמותות הרווחה. זו  67,000העביר לאוקיי. עולה הצעה    :ארי-צבי גוב

. 2021-אנחנו לא מתעסקים לעניין. צריך לתת את זה ל 2020ההצעה שקיימת. לדעתי, לשנת 

  -ה אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד ההצע

 

 צביקה, אני רוצה לדעת אם זה חוקי.    :משה חזות

 זה חוקי, אין בעיה.    :רועי גבאי

חברים, דקה רגע. משה, יש נוהל. אתם מעלים נושא, אנחנו    :ארי-צבי גוב

 מצביעים עליו. אתם מסרבים להגיע להצבעה. 

ה, לא, אני אומר, לשאול את טובה. אם אני יכול להצביע על ז   :משה חזות

 אם זה חוקי או לא. 

  -אני אענה לך, משה. לא ניתן כיום   אלטמן:-עו"ד טובה שפירא
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אתה יכול להחליט שכן. ואם תבוא אחרי זה פרשנות משפטית    :רועי גבאי

שתגיד לא, יש משרד הפנים, יש גזברית, יש מבקר. אנחנו יכולים להחליט שזה מה שאנחנו 

 רוצים. 

נוהל תמיכות אומר מפורשות, נוהל תמיכות של משרד הפנים   אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

היינו יכולים  2020קובע שחלוקת תמיכות אפשרית רק לגבי אותה שנה. עד היום האחרון של 

 להחליט, הייתם יכולים להחליט לעשות את זה. 

 הגזברית, כך המצב בדיוק? מה זה?    :רועי גבאי

תודה. מי נמנע? מאיר נמנע,  מי נגד? מי בעד, בבקשה?   :ארי-צבי גוב

 יופי.  שלושה נגד. ספרת?

 הצבעה:

 רועי גבאי, רם שרון( )ה"ה: 2בעד: 

)ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, תם  9  נגד:

 ליפשיץ, אלי מזוז, מאיר דהן, יהודה דנינו, פאלי כהן(

 )ה"ה: מאיר שטרית, משה חזות(. 2נמנעים: 

 :16/31/15מס' החלטה 

הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד 

 שרון בנושא "ביטול הקיצוץ בתמיכה העירונית בעמותות רווחה וקהילה". רם

 

אני אראה לכם שניתן לעשות את זה ואביא לכם את הפרשנות    :רועי גבאי

 המשפטית וההצעה ניתנה בדצמבר. 

ם, אני מאוד מבקש, תביטו. היתה ישיבה מתורבתת עד חברי   :ארי-צבי גוב

עכשיו. ותמשיכו בדרך. מי שרוצה לדבר, יצביע, יקבל רשות. אל תנהלו לי שיחות, אי אפשר 

 ככה. זה לא נעים. 

 

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

 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה רם שרון, בנושא מינוי נציגי    :ארי-בי גובצ

 העירייה בדירקטוריון הרשות למרכזים קהילתיים. בבקשה. 

מרכז קהילתי ביבנה ע"ש גרמנוב וסימון בע"מ היא חברה    רם שרון:

 ס, על ידי הסוכנות היהודית לצורך הפעלת מתנ" 1970-פרטית לתועלת הציבור שהוקמה ב

 רם, לאט לאט. כל משפט שיהיה משפט.    :ארי-צבי גוב

לצורך הפעלת מתנ"ס גרמנוב. עיריית יבנה הפכה את החברה    רם שרון:

השנים האחרונות לזרוע ביצועית שלה לענייני פנאי  וקהילה, בעלת מאפיינים של תאגיד  16-ב

זים קהילתיים', ומכווינה עירוני. העירייה משתמשת בה כחברה עירונית המכונה 'הרשת למרכ

חברי  12את פעילותה, בין היתר באמצעות השליטה בדירקטוריון החברה. שמונה מתוך 

 דירקטוריון החברה, לרבות היו"ר, הם נציגי עיריית יבנה ונבחרים על ידי ראש העיר. 

 נכון להיום פועלים במסגרת החברה מתנ"ס גרמנוב, מתנ"ס ליפקין שחק, מרכז קהילתי שז"ר,

מרכז קהילתי תורני מרגלית, מרכז הספורט, הסדנה לאומנות, מחלקת הנוער העירונית, 

המחלקה לקידום נוער, ספרייה עירונית, הקונסרבטוריון העירוני, המרכז העירוני לתנועה 

ומחול, מרכז חינוך רייך, בית סלומון, מרכז נאות בגין, מרכז נוער נווה אילן, מרכז יוצאי 

 צעירים. אתיופיה ומרכז ה

עיריית יבנה מתקצבת את החברה באופן ישיר ועקיף בעשרות מיליוני שקלים בכל שנה, ואף 

מחזור הפעילויות של  2019-מממנת בקביעות את שכרם של עשרות מעובדי החברה. ב

מיליון  14-מתוכם מקורם בכספי העיר. כ 94%מיליון שקלים, כאשר  67-החברה הסתכם בכ

מיליון שקלים שתשלומי תושבי העיר עבור השתתפות  49-ית יבנה, ושקלים  הקצבה של עירי

 בפעילויות השונות. 

הכולל ריכוז הנחיות בנושא תאגידים עירוניים, רשות מקומית  2/2011לפי חוזר מנכ"ל מיוחד 

רשאית לתקצב תאגיד בתנאי שהוא תאגיד עירוני בשליטה. לפיכך הלכה למעשה חברת מרכז 

רמנוב וסימון בע"מ הוא תאגיד עירוני. ואכן, מבחינת משרד הפנים קהילתי ביבנה ע"ש ג

החברה היא תאגיד עירוני לכל דבר ועניין ולכן הוא מחייב את עיריית יבנה להביא את דוחותיה 
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 הכספיים של החברה בפני מועצת העיר.

שאינו קובע בנוסף כי רשות מקומית הממנה נציגים בתאגיד עירוני  2/2011חוזר מנכ"ל מיוחד 

  -נציגי עירייה בתאגיד עירוני, תשס"ו  –בשליטה, תמנה את נציגיה בהתאם לתקנות העירייה 

. משמע על מועצת העירייה למנות את שמונה נציגי העירייה בחברה על פי הוראות 2006

החוק. על כן מוצע בזאת: נציגי העירייה בדירקטוריון החברה ימונו על ידי מועצת העיר בהתאם 

 ת החוק, לרבות בעניין תקופת כהונה. להוראו

חברים, סליחה רגע. דקה. הסמכות הזאת נתונה בידי ראש    :ארי-צבי גוב

 העיר בלבד. זו הסמכות. בידי ראש העיר בלבד, ולא מישהו אחר. 

 איזו סמכות?   רם שרון:

סליחה, רם, לא הפרעתי לך. אני לא מתכוון להעביר את    :ארי-צבי גוב

למישהו אחר. יש בידי חוות דעת משפטית. אני מציע שהבירור המשפטי ייעשה  הסמכות  הזו

מחוץ לאולם הזה. יענו לך בצורה מסודרת, תעני לו מה שצריך. תתכתבו ביניכם. ואם המצב 

 המשפטי אחר, אני אשנה את דעתי. בינתיים ההצעה שלך לא מתקבלת. 

ית שיש לך, איזו על איזו חוות דעת מדובר? חוות דעת משפט   רם שרון:

 חוות דעת? כלומר מעכשיו? מאתמול? מלפני שלוש שנים? 

יש לי חוות דעת משפטית לקראת הדיון הזה. אני מציע לברר    :ארי-צבי גוב

את המעמד המשפטי של העניין הזה. אתה יודע להתכתב עם טובה, וגם אתה. תתכתבו 

דירקטוריון החברה, או יותר נכון  ואחרי זה נכריע. אני כאן לא מוכן היום לבוא להפוך את

הרשת למרכזים קהילתיים כמקום שיש בו מעורבות פוליטית מכל סוג שהוא. בוודאי לא לתת 

 סמכויות כלשהם לחברי אופוזיציה, לקבוע לי מי יהיו שם החברים. 

 זו לא חברה פרטית אבל.    רם שרון:

 ה. אני שם את זה על השולחן. אני לא ... פ   :ארי-צבי גוב

 צביקה, זאת לא חברה פרטית.    רם שרון:

צריך להבין.  אם אני ארצה להתייעץ, יש לי להתייעץ עם עשרה    :ארי-צבי גוב

  -חברי קואליציה, לשים על השולחן ואשמח לשמוע את עצתם. אני לא מתכוון לוותר 

 למה לא קיבלנו את חוות הדעת המשפטית?    :רועי גבאי
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אתה מפריע לי תוך שאני מדבר. אני לא מתכוון, חברים לא,    :ארי-צבי גוב

יקרים, לוותר על הסמכויות שלי. חד משמעית. אם יוכח שהסמכות איננה בידי, אני אעלה את 

 זה לדיון. 

 צביקה, זאת אומרת מבחינתך זאת לא חברה עירונית.    רם שרון:

מאוד פשוטה. עכשיו דקה. אליך גם, לי יש שאלה אליך. שאלה    :ארי-צבי גוב

אני קיבלתי את המסמך שלך, שמבקש מסמכים אלה ואחרים רטרואקטיבית כמעט עשר שנים 

 מהמתנ"ס. 

 למה? שנתיים, צביקה.    רם שרון:

 . 2012משנת    :ארי-צבי גוב

 '. 19לא, לא.    רם שרון:

דקה. הנחיתי את המתנ"ס לשבת על העניין הזה. חברים, יש    :ארי-צבי גוב

ארגזים של מסמכים. הושקעה הרבה מאוד עבודת איתור. ואז אני שואל, לכל  שם ארבעה

הרוחות, לאן אנחנו חותרים. אם זהו המשחק, אז במשחק יש רוב ומיעוט. והרוב יכריע. אבל 

שימו לב. אי אפשר איתי לשחק. לדבר איתי מצד אחד, מצד שני לעשות חקירת עומק של 

תה יודע מה תהיה התוצאה, התוצאה פשוטה. אתה ארבע, או חמש או עשר שנים לאחור. א

תצטרך לקחת לך שבוע חופש. כי אני אקבע לך במשך שבוע, יעמוד מישהו מטעם המתנ"ס, 

על מנת ללוות אותך. אני לא נותן לך ארגזים החוצה. אתה תשב שם, תעיין בחומר ותצטרך 

שאי אפשר לגרום עבודה גם להגיש מסקנות. והמסקנות גם יצטרכו להיות מוצגות כאן, מפני 

 לארגון כאן, על מנת אחרי זה לבוא לדפדף וללכת. שלושה ארגזים של חומר. 

אנחנו מבקשים רק דבר אחד. שחברי הדירקטוריון יגיע לכאן    :משה חזות

  -להצבעה. יש לך רוב. תביא את החברים לכאן, למועצת העיר. אתה לא יכול למנות 

 אני כן יכול.    :ארי-צבי גוב

השאלה, טובה. זאת לא חברה עירונית? היא לא תאגיד עירוני?    רם שרון:

 אם היא לא תאגיד עירוני, מדוע אנחנו מתקצבים אותה בתקציב העירייה? 

יש פסיקה של בית משפט עליון ספציפית לגבי חברה   אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 סוכנותית. 
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 איזו פסיקה?    רם שרון:

אפנה אותך אם אתה רוצה, גם עכשיו. פסק דין אע"מ   ן:אלטמ-עו"ד טובה שפירא

 , שלום קמיל,  1552/15

נכון,  וזה בדיוק, אז בואי נהיה מדויקים. פסק הדין הזה מדבר    רם שרון:

  -על מתנ"ס אחד, לא כמו פה, שכל הפעילות 

 למה אתם עושים את זה פה, טובה?    :ארי-צבי גוב

  -ה צריכה להגיע כי חוות הדעת הית   :רועי גבאי

 למה אתם עושים את זה פה?   :ארי-צבי גוב

כי חוות הדעת הזאת לא נכונה. חוות הדעת הזאת לא רלוונטית    רם שרון:

 בכלל ליבנה. 

הנושא הזה לא ובכן, כן. דקה. על מנת לא למשוך זמן כאן.    :ארי-צבי גוב

עו לישיבת המועצה הבאה עם בורח. תעביר לו את חוות הדעת. תנהלו את הדיון קודם ותגי

חוות דעת מגובשת, שאומרת כן או לא. בינתיים, ברמה העקרונית, סמכויות שניתנות לי אני 

 יכול להתחלק איתם רק עם אנשים שאני עובד איתם בצורה שוטפת. 

צביקה, אם זאת לא חברה עירונית, אי אפשר לתקצב אותה    רם שרון:

החליט. או שהיא עמותה עירונית או שהיא לא חברה בתקציב העירייה. אי אפשר. צריך ל

 עירונית. 

 ההצעה שלך מבחינתי לא מתקבלת.    :ארי-צבי גוב

רם, הוא הציע פיתרון. בשבוע הזה נברר עם היועצת המשפטית   מאיר שיטרית:

 של העירייה, ובישיבה הבאה יהיה  לכם יותר מגובש. 

צעה שלך ולהוריד אותה. אני נותן אני לא רוצה להצביע נגד הה   :ארי-צבי גוב

לך את האופציה לשבת, להתדיין ולהגיש משהו מגובש לפעם הבאה, כאשר חוות דעתה של 

 היועצת המשפטית תועבר אליך ותתייחס לזה. אוקיי, תודה. 

 מקובל. מושך את ההצעה.    רם שרון:

 צביקה, אני מבקש לומר משהו.   מאיר שיטרית:

 מאיר.  בבקשה,   :ארי-צבי גוב
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לפני שעוברים לנושאים הבאים, אני פשוט מניח שקיבלתם, אני   מאיר שיטרית:

מיליון שקל על ידי יזמי  40-קיבלתי גם ברשת החברתית, הודעה שעיריית יבנה נתבעת ב

מיליון שקל, בטענה  40-נאות שמיר. שהקבלנים בנאות שמיר תובעים את העירייה, ב

 לת הבנייה, בתהליך הבנייה והאכלוס. שהעירייה קיפחה אותם, בזמן התח

על ₪, מיליון  18אסביר, דקה. אנחנו תבענו את שבירו על    :ארי-צבי גוב

בעיות שהוא יצר בשטח. הוא חפר כבישים, חפר מרתפים ללא דיפון, ולכן הכבישים שקעו. 

יצר בעיות מאוד קשות. בעבודה השוטפת זה עלה לנו ממש. מה עושה קבלן חכם? מגיש 

יעת נגד. עכשיו, אין מאחורי תביעת הנגד הנ"ל שום דבר מוכח. אבל כלום. זה בסדר. תב

אנחנו בסופו של דבר, בלי הרבה באמת להגזים, שבירו יצטרך לשלם כמה מיליוני שקלים 

 ולהוריד את התביעה שלו. זה המצב. 

 ולשלם אגרה מאוד רצינית.   דורית בן מאיר:

צה לומר שמאוד קשה לנהל פרויקט מהסוג אני עוד פעם רו   :ארי-צבי גוב

 הזה. חברים, צריך להבין. 

 בעיקר כשנותנים לקבלנים הטבות,   מאיר שיטרית:

ברחוב שסיימת לטפל בו, רחוב יפה, נקי וכו'. יש רק מבנה אחד    :ארי-צבי גוב

ומשהו יחידות דיור. הלכלוך שהוא יוצר שם, המהומה ברחוב,  50שנבנה. המבנה הזה הוא 

הקבלנים, הרכב של הקבלנים וכל היתר, משפיע על איכות החיים של התושבים. מה שלא 

 תרצה. 

וגם אחרי שקיבלו תוספות בנייה, דירות נוספות. שבס או משהו,   מאיר שיטרית:

 הם עדיין דרשו. חוצפה. 

בעוד כשנה מהיום, כל מי שדיבר בשכונה הזאת סרה על מה    :ארי-צבי גוב

דה על כך שהוא גר שם. וכל מי שדיבר רעה על העיר, והוא הוציא את שמה שקורה, יאמר תו

רע החוצה, יצטרך לאכול אחרי זה את הכובע. מפני שכל מה שמבשלים פה יוצא החוצה. 

 והשם של העיר בחוץ מתחיל להיפגע. 

בפנים הוא לא נפגע. בפנים התושבים מספיק חכמים בשביל להבחין בין טוב לרעה. בחוץ 

הכל, מציירים את העיר כפי שהם שומעים. ובסופו של דבר זה ישפיע על מחירי  שומעים
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הדיור, ישפיע על הרבה  מאוד דברים. אבל לך תדבר על אנשים. תסלחו לי על ההערה הזאת. 

 אני חש את זה מבחוץ לעיר. 

 

איכות חיים  סקרלסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא " הצעה .10

 ".ושביעות רצון

 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה רועי גבאי, בנושא סקר    :ארי-צבי גוב

 איכות חיים ושביעות רצון. 

מדי שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, מפרסמת    :רועי גבאי

 דוח ממדי איכות, 

 לאט לאט, גבאי. לאט לאט.    :ארי-צבי גוב

שראל, שמכיל לרוב מפרסמת דוח ממדי איכות החיים בי   :רועי גבאי

הערים הגדולות, יבנה  10התייחסות לערים הגדולות. כפי שפורסם כבר בדצמבר האחרון, 

לא שם. לצד זאת, הלמ"ס מבצע גם סקר פרטי, הבוחן שביעות רצון בהיבטים שונים של 

התושבים ברשויות המקומיות. בנתוני הלמ"ס עולה כי הסקר החברתי האחרון שהיה רלוונטי 

. לאור הגידול המשמעותי של העיר 2016ופורסם בשנת  2015, 2014בוצע בשנים לנו גם, 

בשנים האחרונות, ולצורך למידה איכותית מתחושת התושבים ולא מהלך רוח כזה או אחר 

ברשתות, כפי שראש העיר עכשיו התבטא, ובצדק, ראוי שיבוצע סקר שביעות רצון בהיבטים 

ונות. אגב, זה מתקיים בגני תקווה, קרית טבעון, הוד שונים בעיר. כפי שמתקיים ברשויות ש

שביעות רצון מתפקוד העירייה באופן כללי ובמגוון תחומי השרון. אני יכול לתת עוד דוגמאות. 

עשייה, כגון ניקיון, שירות,  חינוך, רווחה, תשתיות, ביטחון ציבורי, פעילות נוער וכו'. שביעות 

כגון תאגידים עירוניים, מרכז שליטה, מתנ"סים  וכו'.  רצון ממגוון מוסדות הפועלים בעיר,

שביעות רצון מהמגורים בעיר והעדפות ביחס לתוכניות לעתיד, כחלק מאיזושהי חשיבה 

 קדימה. 

דעת הציבור חשובה. ומסייעת למען שיפור ושימור תחומים שבאחריות העירייה. וגם למיקוד 

ידע שכזה יכול להוות נדבך מסייע בבניית על נקודות חוזק ונקודות חולשה של העירייה. מ
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תוכניות עבודה מתאימות של העירייה, וכן למידה לאורך זמן. להבין היכן אנחנו עומדים, במה 

 השתפרנו, במה אנחנו טובים, ומה הדגשים להמשך. 

ארגון מצוינים מתבטאים ביכולת שלהם ללמוד באופן עקבי, להסיק מסקנות, להשתפר 

ישנה חשיבות רבה שהסקר יבוצע באופן שנתי או דו שנתי ועל ידי גורם ולהתייעל. על כן 

חיצוני בלתי תלוי, ובקרב מדגם מייצג של תושבי העיר, תוך התייחסות לכלל הגילאים 

 והשכונות, על מנת לקבל ממצאים מובהקים ככל הניתן. 

ר. אם זה אני מוסיף עוד מילה, שאני עד, כמוך, ללא מעט אמירות, הלך רוח כזה או אח

ברשתות, אם זה בציבור עצמו. ואני כמוך, נזהר מאוד במקומות ובדברים שאני בוחר להגיד, 

נצמד לעובדות, נצמד לאמת, ולעתים מה שקורה זה שיש איזושהי תחושה שלוקחים אותנו 

למקומות שלא לשם אנחנו רוצים ללכת. ודווקא תמונה כזאת, אותנטית, פתוחה, שקופה, 

  .בטח כנציגי ציבור יכולה לתת לנו,

אנחנו הולכים לפני הבחירות, בבחירות, בכל תקופה, זה אמצע זמן, לא קשור לכלום, זה הזמן 

והמקום האידיאלי, שלא יגידו שנגוע חלילה לפה, חלילה לשם. מסתובבים בעסקים, 

 מסתובבים בחוגי בית, זה בבחירות עצמן, ושומעים הרבה דברים. כאן, עכשיו, שזה זמן אמצע

ביניים, לא נוגע לכלום, זו הזדמנות לנו כעיר לבוא ולשמוע. כלי עבודה לחלוטין. בטח מי כמונו, 

 כנבחרי ציבור, כנציגי ציבור ששומעים את הציבור, כלי עבודה קלאסי, משמעותי מאוד. 

מועצת העיר תחליט על ביצוע סקר שביעות רצון, שיבוצע על ידי חברה על כן, מוצע כי  

תי תלויה בקרב מדגם מייצג ומהימן של תושבי העיר ובאופן שיבטיח את כל חיצונית בל

העמדות והמאפיינים שביישוב. מסקנות הסקר וממצאיו יפורסמו באופן פתוח ושקוף למועצת 

 העיר ולציבור הרחב. תודה. 

 כולם שקטים. אתם חשים צורך לעשות איזשהו סקר היום?    :ארי-צבי גוב

 מה הערך המוסף של הסקר? למה דווקא עכשיו? השאלה    :חיים מסינג

הסברתי, אמרתי. זו תקופת ביניים שלא נוגעת כמובן, קודם כל    :רועי גבאי

סקר טוב ונכון כל הזמן. משוב שירות הוא רלוונטי תמיד. אמא ששמה את הילדים שלה בבית 

כל ארגון, לכל ספר, המחנכת נותנת לה משוב רבעוני, חצי שנתי, שלישים. זה כלי עבודה ל

אדם, על אחת כמה וכמה שלא תגידו שזה קשור, חלילה לתקופת בחירות כזאת או תקופת 
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משהו אחר. זה הזמן המצוין לבוא, לבדוק את הדברים, להסתכל שנתיים שלוש קדימה, להגיד 

 במה אנחנו טובים ובמה אנחנו יכולים להשתפר. 

לך כלי ביד  לעשות סקר, זה  האמת היא, ראש העיר, שנותנים  ד"ר אהוד ויצמן:

דבר מדהים. אתה עושה סקר בעירייה, לקבל תמונה אמיתית מה שאתה רוצה. אתה יכול 

 לעשות מה שאתה רוצה, זה כלי יוצא מן הכלל. 

מאיר, אני חושש מאוד מהסקר. זה הסיפור. עזבו אותי.    :ארי-צבי גוב

, תנו לי בבקשה לעשות את עבודתי . אני אומר לכם2023-התחייבתי לסיים את שירותי כאן ב

 . 2028בשקט. אל תייצרו לי את הגירויים, להוכיח לכם שאני יכול למשוך את זה עד 

 יאללה, מצוין.    :רועי גבאי

אין שום סיבה בעולם היום לעשות סקר, כאשר העיר נבנית,    :ארי-צבי גוב

יפור הזה מתיישב, נדע הסיטואציה קשה גם ככה. בעוד שנה יהיה סקר בשביל שאחרי שהס

משפחות, תראה לי בבקשה  1,176היכן אנחנו חיים. היום, בשעה שאתה בחודשיים קולט 

עיר כלשהי במדינת ישראל, כולל בגודל של ת"א, שקורה כדבר הזה. אנחנו חייבים לנהוג יותר 

 בתבונה. 

 אתה תדע להתייחס לנתונים.    :רועי גבאי

בה מאוד טענות, אני שומע אותן כל יום. אני לי ברור שיש הר   :ארי-צבי גוב

נמצא בשטח כל יום, מדווח על כל דבר כל יום, ואין בידי לתת מאה אחוז שירות ברגע הזה. 

אין בידינו. כי המספרים הם אדירים ואתה לא יכול גם לגייס כוח אדם בימים אלה. מרבית 

 האנשים שלך מושבתים, זו הסיטואציה. 

י יודע מה קורה בנושא החינוך, יודע מה קורה בנושא הרווחה, לפרטי על מה לעשות סקר? אנ

פרטים. אינני האיש שמושפע מסקרים. לא, יש לי קו מאוד ברור ומאוד החלטי בעניין הזה, 

עם כל הכבוד. אני רואה את הסקר הזה כמיותר. אני הייתי אומר זה מעלה גיחוך. זה לא 

 , יש לך אותו. מי בעד הסקר? 2028-ר לי גירוי לבמקום, לא בזמן. אבל אם אתה רוצה לייצ

אני רוצה לשמוע התייחסות של חברי מועצה. אתם נבחרי    :רועי גבאי

ציבור, חברים. זו לא החלטה של ראש העיר. זו החלטה של מועצת עיר. לא החלטה של ראש 

 עיר. החלטה של מועצת עיר. 
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 מרי, עם כל הכבוד, אני הצעתי לצביקה על בסיס אחר לג   :חיים מסינג

 הם לא שומעים אותך מאחור.     דובר:

 זה, עם כל הכבוד, פחות מעניין אותי.    :חיים מסינג

זה מעניין, זה פומביות הדיון. אני פשוט חשוב לי להיצמד לחוק,    :רועי גבאי

 זה הסיפור. 

אני הצעתי לצביקה, על בסיס אחר לגמרי, כי אני חושב    :חיים מסינג

ות רצון של תושבי העיר מהעיר היא גדולה מאוד, לעשות סקר כזה, וצביקה נתן לי ששביע

אותה תשובה מה שהוא נותן כאן, ובאתי ממקום אחר. אתה יודע, לא באתי ממקום של 

 אופוזיציה או מקומות אחרים לגמרי. 

 גם אנחנו לא.    :רועי גבאי

תשובה כנה,  לכן אני חושב שהתשובה שהתקבלה פה היא   :חיים מסינג

באמת, כנה וישרה. אני חושב שהתקופה הזאת זו לא בדיוק התקופה צריך לתת קצת, יש פה 

 דברים בבנייה. יש פה תהליכים גדולים מאוד. אפשר לחכות קצת לא קרה שום דבר. 

רועי, יש גם קורונה, יש בחירות. זה כמו לעשות בדיקת דם    תם ליפשיץ:

 באמצע מחלת קורונה. 

 לא אמרנו מועד מחר בבוקר. נחליט החלטה עקרונית,    :אירועי גב

 שמה? שבעוד שנה?    :חיים מסינג

 מה הויכוח? עלה הנושא, מעלה אותו להצבעה.    :ארי-צבי גוב

עוד שנה תהיה ... ואז תגיד 'לא, זה לא הזמן. אנחנו מתחילים    :רועי גבאי

 זמן, אנחנו מתחילים בנייה  חדשה. בנייה חדשה'. אחרי זה יגיע פינוי בינוי. זה לא ה

 אוקיי. סליחה.    :ארי-צבי גוב

אגב, גם בוחנים דברים שהם לא קשורים. אם אתה בוחן ביטחון    :רועי גבאי

אישי ציבורי, הוא לא קשור לשום דבר אחר. אם אתה בוחן ניקיון רחוב, הוא לא קשור לשום 

 דבר. 

 רועי, הבהרת את עמדתך.    :ארי-צבי גוב

אם הפיקוח משקיע את זמנו ומרצו באכיפה של חוקי הקורונה,    תם ליפשיץ:
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אז זה כן יכול להשפיע, למשל, על בטיחות של תושבים. ועל ביטחון אישי של תושבים. ולכן 

 זה לא הזמן הנכון להעלות הצעה כזאת. 

 תקשיב, נתונים יכולים להגיע, זה כלי עבודה.    :רועי גבאי

שארצה לעשות סקר, לא אצטרך הוראה של מועצת העיר, כ   :ארי-צבי גוב

נקודה. אני עושה סקר לצורך שימושים לעבודה שלי. כשאצטרך, אני לא אביא הנה לאישור. 

 יכול לעשות את זה לבד. 

 אז תעשה את זה. אני מוכן, בשמחה. תעשה את זה.    :רועי גבאי

לעשות את זה בשלב זה. גם אם זה במימון עצמי. אני לא רוצה    :ארי-צבי גוב

אוקיי. אני אומר לכם שההצבעה אינה הצבעה פוליטית  מי בעד ביצוע הסקר? יופי. מי נגד?

 היום. היא הצבעה עקרונית. אני חושב שלבצע  סקר היום זה פשוט לעשות צחוק מהעבודה. 

 

 הצבעה:

 (רועי גבאי, רם שרון, מאיר שטרית, משה חזות)ה"ה:  4בעד: 

צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, תם  )ה"ה: 9נגד:  

 (ליפשיץ, אלי מזוז, מאיר דהן, יהודה דנינו, פאלי כהן

 

 :17/31/15החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי הוחלט 

 גבאי בנושא "סקר איכות חיים ושביעות רצון". 

 

 ה להכניס את זה כל שנה, כל שנתיים, הליך. צביקה, ז   :רועי גבאי

אחרי שסיימתי את ישיבת המועצה מהמניין, אני מבין שיש פה    :ארי-צבי גוב

החלטתי גם אני לנאום. יש איזה חמישה, שישה עמודים מספר אנשים שרוצים לנאום. 

 מודפסים, תצטרכו לחכות ולשמוע אותי גם. 

 לפני? צביקה, אפשר רק מילה    :חיים מסינג

 גם אתה תנאם.    :ארי-צבי גוב



 עיריית יבנה
 21.01.17מתאריך  15/31תמליל מועצה מן המניין מספר 
 

 

 41 

 
 עיריית יבנה

לא, אין לי, רק מילה. שמתי לב שבקורות חיים של ליאור דדוש    :חיים מסינג

 יש לו מחר יום הולדת. זה נכון? יש לו יום הולדת מחר. 

 לחיים.    :ארי-צבי גוב

  -הוא ידע, הוא אמר לי את זה   דורית בן מאיר:

להמשיך עד שתים עשרה בלילה כדי לברך אז אנחנו צריכים     :רועי גבאי

 אותו. מזל טוב. 

 מזל טוב.    :חיים מסינג

מישהו עוד רוצה לנאום באמת? תודה. מאיר, רצית לומר    :ארי-צבי גוב

משהו? אני רוצה להרשות לעצמי משהו לומר. ואנא קבלו את זה ברוח טובה. באמת ברוח 

ה מקרה מאוד עלוב, לא נכון, ואסור היה טובה. בשבוע שעבר, לפני שבועיים, היה לנו פ

 שיקרה. 

אני מצר על כך, בעצם העובדה שנקלענו לסיטואציה שהיתה שם. אני לא חושב שאנחנו 

בעניין הזה,  חוקרשאים במועצת העיר לדון אם כן להכניס אנשים או לא להכניס אנשים. ישנו 

שהוא צריך לקבל. הויכוח אוסר ובמידה ומישהו עובר על החוק צריך  להתלונן ושיקבל את מה 

 היה שיתקיים כאן. 

אבל יחד עם זאת, בכל זאת ישבתי עם עצמי ושאלתי בעצם מה היה בחוץ. מי היו השותפים, 

מה נעשה שם. חברים, זה פשוט עניין מאורגן, של אנשים שאני יכול לומר שם שם. מי שנזרק 

ה טוענים שיפסיק לדבר מהעבודה אצלנו, מישהו  אחר שארבעה חמישה בתים מהשכונ

בשמנו, הוא עושה לנו רק נזקים. שלישי היה פעיל פוליטי במפלגה כלשהי וכו'. ואתה רואה 

את הדברים הללו. ואלה אנשים שלא הצליחו לגייס יותר משלושה, ארבעה איש, יצרו בעיה 

 במועצת העיר, של התקוטטות של ממש, על רקע כן להכניס אותם או לא להכניס אותם. זה

 דבר אחד. 

הדבר האחר, וחשוב לי שאתם תדעו את זה. כל מה שנעשה בתוך העיר יוצא החוצה. לא כל 

מה שנעשה בתוך העיר משקף את האמת. ולא כל הטענות הן אכן טענות אמיתיות. אם צילמת 

ערימה של זבל פה, ערימה של שם, הסיפור הזה בחוץ נראה אחרת. והעיר הולכת ומקבלת 

 קה מהדימוי המצוין שיש לה. הייתי אומר שחי
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, בשעה שעיר כמו 7אקונומי -אנחנו עדיין, שימו לב, עם כל מה שעשינו, הגענו לדירוג הסוציו

. נעשים בעיר דברים נפלאים. 4-. בימים אלה ירדה ל4-אשדוד, שנחשבה לעיר אדירה, ירדה ל

נו במו ידינו אנשים שמגיעים מבחוץ קשה להם בכלל לעכל את מה שקורה כאן. עכשיו אנח

 עושים דברים לא נכונים. 

אני יכול לומר שמתוך האנשים, יש לי בדיוק רשימה של האנשים שהיו שם, מי ומה וכו', כי 

 קיבלתי את זה יותר מאוחר, זה היה לא נכון להגיע למה שהגענו. ואנא, בזהירות.

אמשיך לכהן כאן  מהבוחרים של העיר רצו שאני 60%עכשיו ראו, יש לי מחויבות לעיר הזאת. 

לקדנציה הנוכחית. אני לא בטוח שהמספר הזה יקטן אם ארצה ללכת הלאה. אני לא רוצה 

ללכת הלאה. כי אני חושב שהגיע הזמן, גם מפאת הגיל, גם מפאת הרצון לעשות גם דברים 

אחרים בעולם, לסיים את הקדנציה בזמן. וזה מה שאני מתכוון לעשות, חד משמעית. עכשיו, 

תר, אני רואה את עצמי כחייב גם לדור ההמשך. כחייב לכך שמה שהשקעתי כאן, ימשיך בין הי

יקחו את השיא של ההשקעה שלי וישתמשו בה כשלב ראשון בסולם ילשגשג על ידי אנשים ש

העולה של עצמם. אנשים כאלה ינהלו את העיר בעתיד. לא תהיה לי הזכות לבחור, אבל תהיה 

 ור. ובזכות הזאת אני אשתמש. לי הזכות להגיד למי לא לבח

לכן שימו לב בבקשה, מה שצריך להוביל כל אחד מאיתנו זה העניין של הציבור. לטפל בציבור, 

לא לנפח זבוב לפיל, ולא לקחת פילים ולעשות מזה עדר. מה שלנו חשוב זה באמת שהעיר 

לושת השנים אולי פחות, אבל ש רוצה לנצל את שלושת שנותי הנותרות, תמשיך לשגשג. אני 

שנותרו, להשלים תוכניות. ויש לי הרבה מאוד תוכניות שעומדות על הפרק ואני גם יודע שיש 

 למי למסור אותם. אני יודע. מוקדם מדי לדבר, אבל אני יודע. זה הסיפור. 

אז אני מאחל לכם כל טוב, באמת כל טוב. בדרך כלל מסיימים באווירה כועסת אצלנו, כל פעם 

  -הפעם אנחנו מסיימים באווירה חייכנית, עם הרבה מאוד משהו מתפוצץ. 

 רגע, רגע, יש תקציב, רגע.    :רועי גבאי

הסתכלות לעתיד. אני סוגר את הישיבה הזאת. נותן חופש של    :ארי-צבי גוב

 דקות החוצה. מתכנסים חזרה ודנים בתקציב. שיהיה לכם כל טוב.  10
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___________________ 

 דוד שטרית
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	Untitled
	תמליל ישיבת מועצה מן המניין מס' 31/15 מיום ראשון, ד' בשבט תשפ"א, 17.01.202
	נוכחים:
	חסרים:
	משתתפים:
	על סדר היום:
	* אישור פרוטוקול ישיבה 31/15 שלא מן המניין מתאריך 31.12.20 (התווסף לסדר היום)
	1 . הצגת מבני ציבור במתחמים B + C .
	2 . הצגת נושא מחשוב בתי הספר.
	3 . חידוש מעטפת דירות ישנות – מימון.
	4 . אישור תב"רים כמפורט להלן:
	5 . אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:
	6 . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1/2021 מיום 13/1/21 – תשלום מקדמות לעמותות הספורט.
	7 . אישור מינוי מר ליאור דדוש כעוזר אישי לראש העיר בשכר בכירים בטווח שבין 35% - 45%
	8. הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "ביטול הקיצוץ בתמיכה העירונית בעמותות רווחה וקהילה.
	9 . הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון הרשת למרכזים קהילתיים".
	10 . הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "סקר איכות חיים ושביעות רצון".




