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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר.

.2

אישור תב"רים כמפורט להלן:

מס'

שם תב"ר

 575הנגשת
ציבור

מוסדות

תקציב בש"ח
ושטחי 3,800,000

 576תכנון ובניית בי"ס אולפנה

.3
מס'

292,000

מקורות מימון
ק' פיתוח

הערות
ביצוע מעליות ועבודות בינוי
במוסדות ציבור,הנגשת מתקני
משחק ,הנגשת מוסדות חינוך
הקדמת כספי תכנון

מ' החינוך

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:

שם תב"ר

 357תכנון מוסדות
חינוך
 460הקמת מעון יום
ברח' הנגב

תקציב מקורי
ופירוט מקורות
מימון
תק'– 4,700,000
ק' פיתוח-
4,700,000
תק'5,700,000 -
ק' פיתוח-
2,452,000
מ' הרווחה-
3,248,000

תק'5,400,000 -
בניית מעון יום א'
ק' הרשות-
 545ברח' הנגב
2,264,000
מ' הרווחה-
3,136,000
בניית  4גנ"י בנאות תק' 7,500,000-
ק' פיתוח -
 486שמיר,3080-
4,477,156 3090,3100,3110
מ' החינוך-
3,022,844
תק'10,490,020 -
בניית  8גני ילדים
ק' פיתוח-
 508בנאות שמיר
4,212,780
מ' החינוך-
6,277,240
הריסה והקמה
תק'1,800,000 -
 513מחדש של אגף
ק' פיתוח-
ספריה בבי"ס
1,800,000
פרדס
תוספת אגף לבי"ס
תק'5,200,000 -
 556נועם

תוספת/הפחתה מקור
מימון

תקציב מעודכן

הערות

2,000,000+

ק .פיתוח

6,700,000

230,000+

ק' פיתוח

5,930,000

230,000+

ק' פיתוח

5,630,000

פיתוח
שבילים
וחניון
למתחם

1,154,638496,203+

ק' פיתוח
מ'
החינוך

6,841,565

עדכון
וסגירת
תב"ר

630,000

ק' פיתוח

11,120,020

השלמת
עבודות

250,000+

ק' פיתוח

2,050,000

700,000+

ק' פיתוח

5,900,000

שיפוץ הפטיו
ועבודות
פיתוח
לפי תוצאות
מכרז

3
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.4

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  31.5.21בנושא חידוש הקצאת גנ"י לרשת גני
אגודת ישראל והקצאת מקלט לעמותת חסדי תורה.

.5

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .23.5.21

.6

אישור תיקון חוק עזר ליבנה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשס"ב –
 2002ולצו העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א – .1971

.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא מיגוניות.

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "מרוץ יבנה".

.1

דיווח ראש העיר.

צבי גוב-ארי:

אני עובר עכשיו לישיבה מן המניין .אני רוצה דיווח קטן .ואחרי זה ארצה

גם -
רועי גבאי:

אין יועץ משפטי ,אבקש התייחסות.

דוד שטרית:

לא ,אין הכרח שיהיה פה במקום יועץ משפטי.

רועי גבאי:

כן? זה ודאי?

דוד שטרית:

כן.

צבי גוב-ארי:

לא שמעתי את השאלה.

דוד שטרית:

הוא שאל לגבי יועץ משפטי .אמרתי שאין הכרח שיהיה פה יועץ

משפטי לפני הישיבה.
צבי גוב-ארי:

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א ,מספר התלמידים

יעמוד על מעל  15,000תלמידים .אנחנו מדברים על פתיחה של  15גנים חדשים כפול 34
תלמידים בכל גן .אנחנו מדברים על פתיחת בי"ס של  18כיתות .בי"ס חדש .אנחנו מדברים
על תוספת של שתי כיתות בבי"ס איינשטיין .אנחנו מדברים על תוספת של  24כיתות בבי"ס
על שם נבון .אלה הדברים שנוגעים לנושא החינוך .אנחנו מדברים על בניין גם של מעבדה,
שתתווסף לבי"ס נבון .אנחנו מדברים גם על אולם ספורט שישמש את בי"ס נבון ואת בתי
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הספר שמסביב .אלה פעילויות שתבואנה לידי ביטוי מבחינת סיום פרויקטים לקראת סוף
השנה הנוכחית.
עו"ד מאיר דהן:

יש תוספת של כ 50-כיתות בשנה הבאה?

צבי גוב-ארי:

יותר .הלאה.

רועי גבאי:

אני מצטער ,חייב להיות יועץ משפטי.

דורית בן מאיר:

כפרה ,רועי .כל עוד אנחנו ...

רועי גבאי:

כל ועדה ,בין בעצמו ובין באמצעות עובד אחר של הלשכה

המשפטית ... .חבר'ה ,הדיון לא יהיה חוקי ,אני אומר לכם.
דוד שטרית:

זה נבדק וזה חוקי.

רועי גבאי:

טוב ,נבדוק את זה אחרי זה עם משרד הפנים .מקבל את זה.

צבי גוב-ארי:

אני מציע כך.

רועי גבאי:

חבר'ה ,זה בסיס -

צבי גוב-ארי:

דקה .מה אתה משתולל?

רועי גבאי:

לא משתולל ,חלילה.

צבי גוב-ארי:

שב בשקט דקה .במידה וזה לא חוקי ,נבטל את הישיבה .קודם

תוכיח שזה לא חוקי.
רועי גבאי:

יש לי שאלות משפטיות בדיון .אני לא יודע מי יענה לי .אני כבר

יודע .אני מקדים את המאוחר ואומר תקראו ליועץ משפטי .יש לי שאלות משפטיות בדיון.
מדברים על חוק עזר עירוני.
עו"ד מאיר דהן:

מה כתוב שם?

צבי גוב-ארי:

תראה אם רעות כאן ,שתבוא .אוקיי ,הלאה .חברים ,התעסקת

בשאלות המשפטיות .אני חושב שלא שמעת את הדיווח על נושא החינוך .חבל .זה מאוד
חשוב .אני מבין שזה גם חשוב לכם .אני מדבר גם על סיום של שני מעונות יום בסדר גודל
של ארבע כיתות כל מעון .דחיפה מאוד רצינית במספר המעונות שקיימים היום .גם זה יסתיים
השנה.
רם שרון:

צביקה ,כמה כיתות ז' יהיו השנה?
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צבי גוב-ארי:

בגינזבורג יעמדו על תשע כיתות .ועוד בין שמונה לתשע בבי"ס

נבון.
רם שרון:

מה יהיה עוד שנתיים?

צבי גוב-ארי:

נבנה עוד בית ספר.

רם שרון:

יש כוונה לבנות עוד תיכון?

צבי גוב-ארי :בוודאי.
רם שרון:

איפה?

צבי גוב-ארי:

במשולש הצפוני של השכונה נאות שמיר.

רועי גבאי:

שם האולפנה מתוכננת.

צבי גוב-ארי:

האולפנה למטה .בשטח הזה פה.

רועי גבאי:

איפה שהיתה מתוכננת מכללה עתידית.

צבי גוב-ארי:

היא ירדה למטה.

רם שרון:

ויש צפי מתי מתחיל תכנון או בנייה?

צבי גוב-ארי:

חברים ,אם לא נתחיל לבנות בעוד שנתיים אנחנו תקועים .לכן

אנחנו היום כבר עובדים על להכיר בצורך ולהיכנס לתכנון .זה הקצב של גידול .אנחנו צריכים
להיות באמת שמחים שאנחנו עומדים במשימה הזאת .זה לא דבר פשוט .כי במהלך שלוש
שנים וחצי ,נבנו פה  2,658יחידות דיור .כאשר הרגע אנחנו מאוכלסים כמעט ב 2,000-יחידות
דיור .שלוש שנים וחצי.
רם שרון:

כלומר שנה בערך מהיום נצטרך כבר להתחיל לבנות את התיכון

החדש.
צבי גוב-ארי:

ובכן כן .צריך להבין עוד משהו .כשמדברים על שלוש שנים וחצי,

זה לא רק המבנים ,הבנייה עצמה .זה כל התשתיות שמתחת לקרקע .הכבישים ,המערכות
וכל היתר .פרויקט אדיר שאין לו אח ורע מבחינת קצב הביצוע .מלבד בסין.
רם שרון:

שם בונים את זה ביום אחד... .

רועי גבאי:

אבל מי יענה לשאלות.

צבי גוב-ארי:

רגע! אתם סוטים מהעיקר .יש כאן נושא שעולה ,העניין של חוק
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עזר .יכול להיות שצריך התייעצות משפטית .תגיע הנה מי שכתבה את חוק העזר .זה הכל.
נגמר הסיפור .למה ללכת מסביב על הדברים .מספיק .הלאה.
עניין הקורונה .הנתונים שנראו כאן מדאיגים .גם מדאיג אותנו .חמ"ל הקורונה בעצם עובד.
אנחנו היום מבקרים ,או יותר נכון מתקשרים עם כל אחד מהמבודדים .יש לנו כ 80-מבודדים
בעיר .יש קשר הן עם לשכת הרווחה והן הפיקוח העירוני פלוס השיטור העירוני .מבקשים ,על
מנת לוודא שאנשים אכן לא יוצאים מהבית .אלה המבודדים .יש חולה מאומת אחד .ואני מאוד
מקווה ומתפלל שזה מה שיהיה .אופטימי מדי? יכול להיות .אבל אני בהחלט מבין שהעניין
הזה מתפתח באמת לא לכיוון שהיינו רוצים .אם כי גם בתוך הממשלה הרגע אני שומע את
שרת החינוך שמדברת על כך שאין גידול ,הגידול הוא אותו דבר וכו' .אבל היא לא בוחנת את
העניין של שיעור הגידול .זה לא המספרים .זה אחוז המאומתים מסך כל הנבדקים ושם יש -
רועי גבאי:

אחוז הנבדקים הוא עדיין פחות מ .1%-ה ,R-מקדם ההדבקה

גדול מ .1-אבל האחוז הוא עדיין  0.80ומשהו.

.2

אישור תב"רים כמפורט להלן:
שם תב"ר

מס'

תקציב בש"ח

מקורות מימון

 575הנגשת מוסדות ושטחי
ציבור

3,800,000

ק' פיתוח

 576תכנון ובניית בי"ס אולפנה

292,000

מ' החינוך

צבי גוב-ארי:

הערות
ביצוע מעליות ועבודות בינוי
במוסדות ציבור,הנגשת מתקני
משחק ,הנגשת מוסדות חינוך
הקדמת כספי תכנון

אני רוצה לעבור לסדר היום .נעשה את הדברים מהר ככל

האפשר ,כי אין פה שום דבר מסובך לענייננו .הנגשת מוסדות ושטחי ציבור .אנחנו מדברים
על מעליות לבתי ספר ,על הנגשה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,כולל מגרשי משחקים וכו'.
יש רשימה מאוד גדולה .מי שירצה לקבל את הרשימה אשמח לשלוח לו.
רם שרון:

זה כולל גם את בניין העירייה?

צבי גוב-ארי:

כולל גם את בניין העירייה .ואנחנו מדברים מבחינת המחיר,

 3,800,000שקל .זה התב"ר שאני מעלה כאן .אנחנו לא יכולים להתמהמה עם העניין הזה.
יש חוק .ואם אנחנו עד תקופה מסוימת לא עושים את זה ,אנחנו נמצאים בחריגה קשה עם
איומים לא פשוטים מבחינה חוקית .אנחנו לא יכולים יותר למשוך את העניין הזה .ביצענו
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הרבה בשנה האחרונה ,פשוט להשלים .מי בעד?
החלטה מס' :1/38/15
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  , 575הנגשת מוסדות ושטחי ציבור .תקציב
–  .₪ 3,800,000מקור מימון :קרן הפיתוח .הערות :ביצוע מעליות ועבודות
בינוי במוסדות ציבור ,הנגשת מתקני משחק ,הנגשת מוסדות חינוך.

צבי גוב-ארי:

תקציב חלקי לתכנון האולפנה .זה באמת חלקי ,מפני שאנחנו

צריכים הרבה יותר מזה .אבל משרד החינוך מקציב ,אני לוקח .אנחנו כבר הוצאנו על העניין
הזה גם מתקציבנו .משרד החינוך מקציב  .292אני רוצה להזכיר לכם שמדובר על מבנה של
 24כיתות .אנחנו מתכננים מראש ארבע כיתות בשכבת גיל ,מתוך מגמה לייצר פה מקום
בחזקת אולפנה אזורית .שיש לה משמעות גם תקציבית וכל היתר .מי בעד?
החלטה מס' :2/38/15
הוחלט פה אחד לא שר תב"ר מס'  , 576תכנון ובניית בי"ס אולפנה .תקציב
–  .₪ 292,000מקורות מימון :משרד החינוך  .הערות  :הקדמת כספי תכנון.

.3

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:
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תקציב מקורי
מס' שם תב"ר
ופירוט מקורות
מימון
תק' – 4,700,000
 357תכנון מוסדות
ק' פיתוח –
חינוך
4,700,000
תק' -
5,700,000ק'
 460הקמת מעון יום
פיתוח -
ברח' הנגב
2,452,000
מ' הרווחה -
3,248,000
תק' 5,400,000 -
בניית מעון יום א'
ק' הרשות -
 545ברח' הנגב
2,264,000
מ' הרווחה -
3,136,000
בניית  4גנ"י בנאות תק' 7,500,000 -
ק' פיתוח -
 486שמיר,3080-
4,477,156 3090,3100,3110
מ' החינוך -
3,022,844
תק' 10,490,020 -
בניית  8גני ילדים
ק' פיתוח -
 508בנאות שמיר
4,212,780
מ' החינוך -
6,277,240
הריסה והקמה
תק' 1,800,000 -
 513מחדש של אגף
ק' פיתוח -
ספריה בבי"ס
1,800,000
פרדס
תוספת אגף לבי"ס
תק' 5,200,000 -
 556נועם

צבי גוב-ארי:

תוספת/הפחתה מקור
מימון

תקציב מעודכן

הערות

2,000,000+

ק .פיתוח

6,700,000

230,000+

ק' פיתוח

5,930,000

230,000+

ק' פיתוח

5,630,000

פיתוח
שבילים
וחניון
למתחם

1,154,638496,203+

ק' פיתוח
מ'
החינוך

6,841,565

עדכון
וסגירת
תב"ר

630,000

ק' פיתוח

11,120,020

השלמת
עבודות

250,000+

ק' פיתוח

2,050,000

700,000+

ק' פיתוח

5,900,000

שיפוץ הפטיו
ועבודות
פיתוח
לפי תוצאות
מכרז

פיתוח
שבילים
וחניון
למתחם

סך כל תכנון מוסדות התכנון העתידיים ,אנחנו מדברים על

המשך תכנון גני ילדים ,תכנון בית ספר תיכון חדש ,השלמת תכנון של האולפנה וכל היתר.
אנחנו מעמידים לעניין הזה  2מיליון  ,₪בתוספת לתקציב שהיה בזמנו ₪ 4,700,000 ,שנוצל
עד תום .ואני מעלה את זה לפה כמובן להצבעה .מי בעד?
החלטה מס' :3/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 357תכנון מוסדות חינוך .תקציב
מקורי  ₪ 4,700,000במימון קרן הפיתוח –  .₪ 4,700,000תוספת
 ₪ 2,000,000מ קרן הפיתוח .תקציב מעודכן – .₪ 6,700,000
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צבי גוב-ארי:

ראו ,יש פה תב"ר  460ו ,545-למרות שבשני המקרים הללו

אנחנו מדברים על הקמת מעונות יום משום מה המחירים שונים .התב"ר הראשון היה מציע
יחיד ,ולכן המחיר הוא כפי שהוא .התב"ר השני הוא יותר זול .היו פה שלושה מציעים .התוספת
שמתבקשת כאן להסדרת מגרשי חנייה ,נגישות וכל היתר מסביב למבנים .המבנים כבר פחות
או יותר גמורים ואנחנו פותחים אותם בספטמבר .מי בעד תב"ר ?460
החלטה מס' :4/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 460הקמת מעון יום ברח' הנגב.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  .₪ 5,700,000קרן הפיתוח –
 .₪ 2,452,000מ' הרווחה –  .₪ 3,248,000תוספת ₪ 230,000

מ קרן

הפיתוח .תקציב מעודכן –  .₪ 5,930,000הערות :פיתוח שבילים וחניון
למתחם.

צבי גוב-ארי:

מי בעד תב"ר ?545

החלטה מס' :5/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 545בניית מעון יום א' ברח' הנגב.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  .₪ 5,400,000קרן הפיתוח –
 .₪ 2,264,000מ' הרווחה –  .₪ 3,136,000תוספת  230,000מ קרן הפיתוח.
תקציב מעודכן –  .₪ 5,630,000הערות :פיתוח שבילים וחניון למתחם.

רועי גבאי:

יצא מכרז של מעונות היום?

דוד שטרית:

כן ,כן.

רועי גבאי:

הוא לא נסגר עדיין .הוא עכשיו באוויר.
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דוד שטרית:

לא ,זה הפעלה? הפעלה נסגר .אנחנו עכשיו לפני ועדת

מכרזים .יש שני מציעים.
צבי גוב-ארי:

תראה ,בין היתר התנאי שלנו יהיה שתהיה שותפות של לשכת

הרווחה בעניין זה ,מבחינת קביעת הנחות וכל היתר  ...מכרז .הלאה .בניית ארבעה גני ילדים
בנאות שמיר .זה הפרויקט שכבר הסתיים ומאוכלס ועובד כבר .כאן יש תוספת של משרד
החינוך של  .₪ 496,000וגריעה לטובת קרן הפיתוח ,החזרה לקרן הפיתוח ,של 1,154,638
 .₪מי בעד?
החלטה מס' :6/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 486בניית  4גנ"י בנאות שמיר –
מגרשים  . 3090 , 3100 , 3110 , 3080תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון:
תק' –  .₪ 7,500,000קרן הפיתוח –  .₪ 4,477,156מ' החינוך – 3,022,844
 .₪הפחתה מקרן הפיתוח  , ₪ 1,154,638תוספת משרד החינוך .₪ 496,203
תקציב מעודכן –  .₪ 6,841,565הערות :עד כ ון וסגירת תב"ר.

צבי גוב-ארי:

בניית שמונה גני ילדים לשני אשכולות של ארבעה גני ילדים.

יש כאן עניין של השלמה לאזור הפיתוח של  ,₪ 630,000שאנחנו צריכים להוציא מקרן
הפיתוח .נקווה גם שנוכל לקבל ממשרד החינוך יותר מאוחר כיסוי של חלק מהעניין .אבל
אנחנו צריכים להכין את הגנים הללו לקליטה בספטמבר .מי בעד?
החלטה מס' :7/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 508בניית שמונה גני ילדים בנאות
שמיר .תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  .₪ 10,490,020קרן
הפיתוח –  .₪ 4,212,780מ' החינוך –  .₪ 6,277,240תוספת ₪ 630,000
מ קרן הפיתוח .תקציב מעודכן –  .₪ 11,120,020הערות :השלמת עבודות.
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צבי גוב-ארי:

אגף שלם בבי"ס הפרדס הצפוני שקע .היה צריך להרוס אותו

ולבנות מחדש .והעלות של העניין הזה ,כולל שיפוץ הפטיו של בית הספר ,שגם הוא ניזוק,
עולה לנו  .₪ 2,050,000האגף כבר בוצע ועומד .משתמשים בו .מי בעד?
החלטה מס' :8/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 513הר יסה והקמה מחדש של אגף
ספריה בבי"ס פרדס .תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' – 1,800,000
 ₪מקרן הפיתוח .תוספת  ₪ 250,000מ קרן הפיתוח .תקציב מעודכן –
 .₪ 5,900,000הערות :שיפוץ הפטיו ועבודות פיתוח.

צבי גוב-ארי:

תוספת אגף לבי"ס נועם .על  .₪ 5,900,000אנחנו מבקשים

עכשיו תב"ר ,בעצם תוספת של  ₪ 700,000ו .₪ 5,200,000-זה לפי תוצאות המכרז ,זה
השוני ₪ 700,000 .זה התוצאות של המכרז .מי בעד? זה תב"ר שבזמנו אישרנו.
החלטה מס' :9/38/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 556תוספת אגף לבי"ס נועם.
תקציב מקורי ופירוט מקורות מימון :תק' –  .₪ 5,200,000תוספת 700,000
 ₪מ קרן הפיתוח .תקציב מעודכן –  .₪ 5,900,000הערות :לפי תוצאות
המכרז.

*** עו"ד רעות ברקו מצטרפת לישיבה ***

.4

אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  31.5.21בנושא חידוש הקצאת גנ"י
לרשת גני אגודת ישראל והקצאת מקלט לעמותת חסדי תורה.

צבי גוב-ארי :אישור פרוטוקול ועדת הקצאות בנושא גנים לרשת החינוך של אגודת ישראל.
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חברי המועצה ,נא להקשיב .אנחנו אמורים לאשר חידוש חוזים של גנים שמוחזקים על ידי
רשת החינוך של אגודת ישראל .אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד שכדאי שנדע אותו .קיבלנו
לפני כמה זמן החלטה שמדברת על כך שאנחנו הולכים לכיוון של גנים ממלכתיים דתיים
חרדים .אני לאט לאט מתכוון להישען על החינוך הממלכתי החרדי ולהפסיק פחות או יותר
בגידול של העניין של החינוך הפרטי .כי שם אין לנו לא שליטה ,לא בתקציבים ,לא בניהול ,לא
בשום דבר אחר .והחינוך הממלכתי החרדי נותן את המענה הנכון לאוכלוסייה החרדית של
יבנה.
ובכן ,אנחנו הולכים לחדש את אותם חוזים עם אגודת ישראל .ראו בבקשה במה מדובר.
מדובר בגן ברחוב הגלבוע ,הלילך ,סביון ,בוכריס שני גנים .אלה הגנים שאנחנו מבקשים
כמובן לחדש את החוזים .החוזים נמצאים אצלכם .אם יש הערות כלשהן בבקשה .אם לא,
אנחנו ממשיכים את הקיים .מי בעד?

החלטה מס' : 10/38/15
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  31.5.21בנושא חידוש
הקצאת גנ"י לרשת גני אגודת ישראל .

צבי גוב-ארי:

יש עוד מקלט פה? זה גם חידוש חוזה .מקלט מס'  ,18מיועד

לעמותת חסדי תורה ,ברחוב החבצלת .היו שני פרסומים שבעצם שאלו האם יש מועמדים
אחרים שרוצים את המקלט הנ"ל .אני רוצה להזכיר לכם שלנו יש עניין למסור מקלטים
לעמותות מפני שהם מתחזקים אותו .בבוא הזמן אתה מקבל מקלט מתוחזק .זה הסיפור .מי
בעד הקצאת המקלט? תודה.

החלטה מס' : 11/38/15
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  31.5.21בנושא הקצאת
מקלט לעמותת חסדי תו ר ה.
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.5

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .23.5.21

צבי גוב-ארי:

אישור פרוטוקול ועדת שמות .יו"ר הוועדה ,בבקשה.

יהודה דנינו:

אני אציג בפניכם בקצרה ממש את סדר יום הוועדה ,שהתכנסה

ב . 23.5-הסעיף הראשון שעלה זה מתן לרחוב המקביל לבית העלמין .מי שבא מהציונות
בכיכר לכיוון בן זכאי ,הרחוב הזה מכיכר לכיכר ,קצת יותר בפנים ,אין לו שם .ההצעה שקיבלנו
מההנדסה זה רחוב ההגנה ,בגלל שבצד שמאל של המתחם אמור להיבנות מכבי האש ,מד"א
שם,
צבי גוב-ארי:

גם מתחבר לרחוב הציונות ומטבע הדברים גם הגנה וגם,

יהודה דנינו:

אנחנו בהגנה לכיוון אחר בעניין הזה .זו ההצעה והיא התקבלה

בוועדת שמות .סעיף קטן  , 2מתן שם לרחוב שבין רחוב אהרון חג'ג' לרחוב  ...ההצעה היא
רחוב הורד .מי שבא מכיוון הדרור לכיוון שבזי ,נוסע מצד ימין ,יש שם וילות כאלה עם הפנים
לכיוון אהרון חג'ג' .ובתכל'ס הם נקראים רחוב היסמין .עכשיו ,רחוב היסמין זה הרחוב האחורי.
והדבר הזה גורם לבעיות .אנשים מתקשרים אפילו לאמבולנס ,עד כדי כך ,ואומרים 'אנחנו
גרים ברחוב היסמין' ,האמבולנס מגיע לרחוב היסמין ,אבל הוא לא מוצא אותם כי הם בחזית
של רחוב היסמין ,לא מאחור .אז התושבים פנו .אמרו אנחנו לא מסתדרים עם הגישה וכל
העניין הזה .גם אורחים שמגיעים לא מוצאים את המקום .תנו לנו רחוב חדש .ההצעה של
הנדסה גם כן רחוב הורד בעניין הזה .כי זה קשור ,רקפת ,יסמין ,כל הרחובות שם זה פרחים.
הוצע רחוב הוורד .זה עבר בוועדה.
רועי גבאי:

אני חושב שזה גם מקבל מענה גם בגוגל ובווייז.

יהודה דנינו:

כמובן.

רועי גבאי:

כי חלק מנאות שמיר עדיין לא קיבל .וזה חשוב .לנקודה ,לסוגיה

של בטיחות.
יהודה דנינו:

אני יודע שהדובר כבר אפשר לומר אפילו עבד על זה וזה עולה.

אם יש משהו שאפשר לסמוך זה על הדובר במאה אחוז .סעיף קטן  ,3מתן שם לכיכר בצומת
הרחובות  ...קדושי קהיר ,זו בעצם הצעה של ידידנו רם שרון פה במועצת העיר ,זה עבר
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לוועדה .ההצעה היתה על כיכר אומני יבנה ,מול הסדנה לאומנות .חברי הוועדה יותר דנו
במשהו כללי והחליטו לקרוא לזה 'כיכר האומנים' ,באופן כללי .במיוחד שאין לנו מידע ספציפי
על תושבי יבנה שהם בעלי שם ארצי או עולמי או משהו כזה .אין לנו.
צבי גוב-ארי:

הצעה יפה לגבי הכיכר .הלאה.

יהודה דנינו:

אז כך הוחלט בוועדה .לקרוא לזה כיכר האומנים .על סעיף 4

אני אדלג ואני אחזור אליו .סעיף  ,5הנצחת אברהם קליר ,מייסד מפעל ארגמן .המשפחה
פנתה אלינו בזמנו .האיש תרם פה רבות,
צבי גוב-ארי:

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דנה בעניין הזה ,על פי בקשת

המשפחה בזמנו .וחברת תדהר לקחה בחשבון לקרוא את אחד המבנים על שמו .והמבנה
הזה  ...לתוכנית המתאר המקומית של תדהר ,כאזור ארגמן.
יהודה דנינו:

זו בעצם ההחלטה ומה שהתקבל .לא חרגנו מהעניין הזה .סעיף

קטן  ,6קריאת המרכז הקהילתי ,זה בעצם המתנ"ס ,בנאות שמיר על שם ראש העיר לשעבר
מר יהודה ברוס .אין ספק שהאיש היה פה שתי קדנציות ,ראש עיר ,קידם ועשה רבות למען
העיר הזאת .הדבר הזה מכובד וראוי .וכך הוחלט ,לקרוא את המתנ"ס בנאות שמיר,
בקומפלקס שם של בית הכנסת ,מקווה ומתנ"ס על שמו.
סעיף  ,7הנצחת מייסד ומנהל בית הספר הראשון לנהיגה .אנחנו שמנו דגש בוועדה ,אצלו
ספציפית ,שהתרומה שלו לעיר ,הסתכלנו לא פרסונאלית על האיש ,אלא הסתכלנו על
התרומה .התרומה שלו לעיר התבטאה בכך שבשנים שעברו לא למדו נהיגה בעיר יבנה .מי
שהיה רוצה היה יוצא מהעיר ,נוסע לרחובות ,נוסע לאשדוד .זה לא היה קיים ביבנה .הוא
בעצם הראשון שהביא את לימודי הנהיגה לתוך העיר .הדבר הזה ראוי ומוערך .חברי הוועדה
העריכו -
צבי גוב-ארי:

אנחנו מדברים שם על תחנה עם ספסל.

יהודה דנינו:

ההצעה אומרת שהטסטים היום יוצאים מרחוב הציונות ,וכרגע

אין שם אפילו למורים ולתלמידים איפה לשבת .אני הצעתי איזשהו משהו צנוע להנציח את
אותו אדם שם .אני חוזר לסעיף קטן  .4מתן כיכר לצומת הרחובות ז'בוטינסקי-רחוב האלון.
כיכר העלייה וההעפלה .הרעיון של ההצעה ,זה בעצם כל העליות וההעפלות וההיסטוריה של
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עם ישראל הפחות ידועות והפחות דרמטיות ,אבל עדיין ,מאז ומעולם באו ועלו פה לארץ
יש ראל מתוך שליחות ,מתוך שאיפה להגיע לארץ .וקרו מקרים בדרך .זה היה הרעיון של
העלייה .ולמה אני שם פה כוכבית על העניין הזה?
צבי גוב-ארי:

אני מבקש עוד משהו כאן להוסיף .הדיון בוועדת השמות

התרחש באופן שאנשים בעצם הביעו שם את דעתם .היו כאלה גם שחלקו ובין היתר מדובר
על כך שכדאי פעם אחת ולתמיד להציב בעצם סייגים למי נותנים ,לפי איזו מטרה וכל היתר.
המענה שלך היה שאי אפשר ללכת לסיווגי משנה עד כדי כך שלא נוכל לכסות את הדברים
וכדאי לגופו של עניין כל פעם מחדש .זה מה שכתוב בפרוטוקול .כל השמות הללו הועלו כמובן
בוועדה ,ועדת השמות הצביעה פה אחד על כל אחד מההצעות האלה.
בסופו של הדיון הוועדה הצביעה פה אחד ואני מציע לקבל את המלצת הוועדה.
יהודה דנינו:

אני רוצה רק לחדד את העניין הזה של כיכר העלייה וההעפלה

ברחוב האלון והחרוב שם .באמת ,הודות לרם ,באמת יישר כוח על עבודה היסטוריונית ,הוא
ככה זכר שפעם בהיסטוריה לכיכר קראו כבר על שם רחבעם זאבי.
רם שרון:

יש איזושהי בעיה שההחלטות של ועדת השמות לא מיושמות

לפעמים.
יהודה דנינו:

בוא אני אסיים ,אתה תקבל תשובה להכל.

צבי גוב-ארי:

לכן זו הזדמנות שהדברים יתוקנו.

רם שרון:

לא ,אבל יש חוץ מזה .למשל לפני שנתיים בדיוק ועדת השמות

החליטה לקרוא כיכר על שם ראש המועצה הראשון ,אברהם טודוריס,
יהודה דנינו:

מבוצע.

צבי גוב-ארי:

זה מתוקן.

יהודה דנינו:

אם הייתי מסיים,

רם שרון:

אה ,בבקשה.

צבי גוב-ארי:

לא רק מתוקן .יהיו גם שלטים במהלך השבועיים הקרובים.

מתוקן.
יהודה דנינו:

בוא נתייחס לכיכר העלייה והעפלה ,ואחרי זה גם נתייחס
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בקצרה להכל .אז באמת בכיכר העלייה וההעפלה ,כמו שדלית מההיסטוריה ,שבאמת קראו
שם על שם רחבעם זאבי .ההחלטה כרגע היא לתת כיכר העלייה וההעפלה על שם רחוב
האלון והחרוב ,ובמידה ונצטרך לטפל ברחבעם זאבי כרגע ,בגלל הרגישות של הנושא ,במידה
וזה יצטרך לעבור מקום זה יחזור לוועדה וזה ייעשה על פי חוק וכמקובל .וכלקח מהנקודה
הזו ,על כל פנים ,שההחלטות של השנתיים וחצי האחרונות יבוצעו .כל ההחלטות שקיבלנו
בוועדת שמות.
רם שרון:

היתה גם החלטה ישנה ,של כיכר התאומים .בצומת נופר

ז'בוטינסקי .באותה החלטה של רחבעם זאבי.
יהודה דנינו:

נסיים בתודות לחברי הוועדה ,למנכ"ל ,למזכירת העירייה.

צבי גוב-ארי:

אני ממליץ לקבל פה אחד את המלצת ועדת השמות ,שהמליצה

פה אחד .מי בעד? תודה.
החלטה מס' :12/38/15
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום . 23.5.21

רועי גבאי:

צביקה ,מילה על זה ,ברשותך .יש סוגיה ,ודיברנו על זה דאז.

הדברים מבורכים ונהדרים של ועדת שמות ואני מברך על העבודה שלהם ,ללא ספק .אנחנו
כן צריכים ,ואני אומר את זה שוב ומבקש ,גם מיהודה וגם מאדוני ראש העיר ,לנסות לייצר
איזשהו נוהל מסודר מתי כן ומתי לא .אני תוהה לעצמי למה הפניות של המשפחות הללו כן
ופניות של משפחות אחרות לא מתקבלות ,בלי להיכנס פנימה לתוך דוגמאות .צריך לייצר
איזשהו נוהל מסודר כדי גם בשקיפות הציבורית לדעת ,זה כן ,זה לא .וזו המדיניות הציבורית,
כי כרגע זה לא כל כך ברור לי למה אחד כן והאחר לא .אבל אני מברך ואני הצבעתי בעד
לחלוטין .כן צריך לחשוב על העתיד.
צבי גוב-ארי:

יש כאן עניין של ציון ייחודיות של כל אדם .מבחינת תרומתו

לעיר .אני מכיר את הבקשות השונות ,של אנשים שונים ,שביקשו לקרוא כיכרות ורחובות על
שם יקיריהם .וכל אדם הוא ייחודי למשפחתו .אבל הייחודיות שלו יש לך בין היתר להתייחס
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לתרומתו לעיר או משהו תקדימי שנוצר בעיר .המקרה שיש בפנינו כאן זה העניין של בית
הספר הנהיגה הראשון .הוא אכן היה הראשון .היו גם מקרים אחרים של משפחות שביקשו
לציין את יקיריהם ,אבל אי אפשר ללכת על העניין הזה .אנחנו הולכים אך ורק לגבי ייחודיות
שמתייחסת לעיר עצמה .נפל בקרב .כמה אנשים נפלו בקרב ביבנה?
רועי גבאי:

תכניס את זה לנוהל .זו אמירה שברגע שהיא במדיניות עיר

כנוהל ,זה יותר פשוט.
צבי גוב-ארי:

אני מדבר על ייחודיות מבחינת תרומה לעיר או הייתי אומר

ראשוניות או משהו כזה.

.6

אישור תיקון חוק עזר ליבנה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון),
התשס"ב –  2002ולצו העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א – .1971

צבי גוב-ארי:

עכשיו אנחנו עוברים לנושא שלשמו נדרש ייעוץ משפטי .הסיפור

הוא כזה .אתם יודעים ,כולכם חווים את החוויה הזאת שאתה מסתובב בשטחים ציבוריים על
שבילים ,ואתה מגיע הביתה עם איזשהו ריח בנעליים .מכניס הביתה את הסירחון .אנשים לא
מקפידים לא לנקות אחרי הצרכים של הכלבים שלהם .ולנו אי אפשר לאכוף את העניין הזה.
כל עוד שלא נוכחת פה על ידי עדים או אתה אישית ובכך שהכלב עשה את צרכיו ובעלי הכלב
לא אסף את הצרכים .שום דבר אחר לא יכול לאפשר ענישה.
אי לכך ,צריך לקשר את הצרכים עם בעל הכלב והכלב .איך עושים את זה? על ידי יצירת
מאגר  DNAשל הכלבים .תיקח כל מקרה כזה לגופו ,איתור בעל הכלב והטלת קנס .חוק
העזר אמור לענות על העניין.
יבוא מישהו ויאמר אוקיי ,אני מסרב לעשות את זה .חוק העזר אומר 'אתה מסרב ,אנחנו
מתכוונים להעניש אותך' .יבוא מישהו ויאמר 'אני לא מגיע אליך .אני אוציא רישיון לכלב בעיר
אחרת' .נא לומר בבקשה לאנשים הללו ,אולי נעשה תיקון בחוק העזר שאומר שבעצם רישיון
לאחזקת כלב בעיר יהיה רישיון מטעם העיר ולא רישיון מטעם עיר אחרת .זה גם הגיוני
מתקבל .לא יכול להיות שרחובות תיתן רישיון להחזיק כלב ביבנה .אולי באזור מגורים צפוף,
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שאני לא הייתי מוכן לעשות .לכן את זה נוכל איכשהו לתקן לכיוון הזה.
דוד שטרית:

מעוגן בחוק.

רועי גבאי:

לא.

דוד שטרית:

אבל החוק הוא כזה .שאפשר להוציא רישיון בעיר שאתה גר.

דובר :לא לאפשר ,אלא לחייב.
דוד שטרית:

אתה לא יכול להוציא ביבנה לרחובות .לא יתנו לך.

עו"ד רעות ברקו:

חייב להיות רשום שם העיר ,על מנת לרשום את כלבך ברישיון

על העיר -
צבי גוב-ארי:

ובכן כך .זהו חוק העזר .עברתם עליו .אם יש שאלות ,בבקשה.

מדובר על שאלות משפטיות וכו' .תציגו אותם .תשאלו את זה בצורה ברורה שכולנו נשמע,
ותקבלו גם תשובה ברורה.
רם שרון:

עוד לפני השאלות המשפטיות .כשטיפה קוראים על זה ,אז יש

עוד כל מיני רשויות שניסו את הפטנט הזה בשנים האחרונות .יש רשות שאנחנו יודעים
שהצליחה? כלומר שחוקקה איזשהו חוק עזר ובאמת מיישמת? זה בר יישום? כי הרעיון עצמו
הוא רעיון מצוין .מבחינתי רעיון מצוין .השאלה אם זה בר יישום? כלומר יש עיר שהצליחה
ליישם את זה?
צבי גוב-ארי:

האם החלטנו פעם משהו מסביב לשולחן הזה לא אישרנו?

רועי גבאי:

כן .מעונות פיקוח על הילדים ,זה לא בהסדרה ארצית .גם את

זה ,הסיפור הזה .תראו,
צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,רגע ,פלטת פה משהו שממש מרגיז .פיקוח על גני

ילדים נעשה.
רועי גבאי:

זה שהוא נעשה נכון .אבל זה שאתה יכול לקיים אותו כמו

שעושים אותו בחוקיות מדינת ישראל ,בקריטריונים שהצבנו ,משרד הפנים לא אישר חוק
עירוני כזה.
צבי גוב-ארי:

יחד עם זאת ,סליחה ,כאשר אני מפרסם שגן ילדים כזה וכזה

עומד בקריטריונים של היישוב ואחרים לא ,אנשים נזהרים ללכת לגן ילדים שלא פורסם עבורו
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שום מידע.
רועי גבאי:

ואיפה זה קורה?

צבי גוב-ארי:

זו הדרך האחרת איך בכל זאת להגיע לתוצאה .יכול להיות

שכאן מצב שאחרים לא הצליחו ,אני לא מוכן להרים ידיים מפני שאין לך פיתרון אחר .אם יש
פיתרונות ,תציגו אותם.
רועי גבאי:

קודם כל ,אכיפה ,אכיפה ,אכיפה .בחמש בבוקר ללכת לכלבים,

לשים מצלמות במקומות מסוימים .אני לא יודע מה העלויות  DNAודברים כאלה ,תיכף ניגע
בזה .אבל שנייה ,יש פה עניין חוקי .אני בסך הכל ,בתמונה הכוללת על הדבר הזה תומך .חד
משמעית .הבעיה שיש פה עניין חוקי ובגלל זה אני לא יכול לתמוך בו הלכה למעשה בחוק.
יש חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ,ארצי .בחוק הסדרת הפיקוח הארצי יש אמירה חד
משמעית שהדבר היחיד שמותר לעשות במאגר כלבים זה סימון כלבים בשבב .בגלל זה ,לפני
שנה וחצי חבר הכנסת בועז טופורובסקי ,אגיד את זה לזכותו ,ניסה לקדם חקיקה ארצית .כי
לא ניתן לחייב קנסות לאדם על ידי מאגר  DNAשדורש פה שאלות משפטיות מורחבות .כי
מאגר  DNAקושר את הכלב לאדם ,איפה שומרים אבטחת מידע של דבר כזה .אין חיוב בחוק
לתשלום  DNAבפועל במדינת ישראל .ולכן כל העיריות שניסו ,וניסו עיריות רבות במהלך
החמש השנים האחרונות .לצערי לא צלחו .כי הדבר הזה דורש הסדרה ארצית .באם תהיה
הסדרה ארצית של הנושא ,אנחנו הראשונים שנתמוך .מלבד זה ,יש פה סוגיות אחרות
שבאמת צריך לשאול ,כלכליות .מה העלות של  ,DNAכמה כלבים קיימים במאגר היבנאי.
כמה קשב יש לווטרינר עירוני לעשות דגימות כאלה במהלך יומיום.
צבי גוב-ארי:

זה הרבה יותר קל מאשר להציב עשרות פקחים.

דורית בן מאיר:

אז אתה אומר שאם אנחנו לא נעמוד בזה ,ניתן להם שיעשו.

שיסתובבו עם הכלבים ,שיעשו מה שהם רוצים.
רועי גבאי:

חד משמעית לא .אני אומר שהפיתרונות היום הם מצלמות.

הפיתרונות היום הם אכיפה.
דורית בן מאיר:

אבל אתה מייצר פיתרונות ,ברור.

דובר :איך אכיפה? אתה לא מגיע ...
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רועי גבאי:

תלך בחמש בבוקר ואתה תגיע לאנשים האלה.

דובר :פקח יתחיל לעקוב אחרי בן אדם עם כלב?
רועי גבאי:

ברגע שתתחיל לחלק דוחות באופן משמעותי ,אתה תראה איך

כולם יתיישרו.
דובר :אבל איך תגיע אליהם? זו בדיוק הבעיה.
צבי גוב-ארי:

סליחה רגע .אתה מתנגד לחוק? יש לך סיבות להתנגדות?

מקבל את ההתנגדות .השאלה היא -
רועי גבאי:

מעולה .אני רוצה התייחסות לעניין המשפטי גם.

צבי גוב-ארי:

מה העניין המשפטי?

רועי גבאי:

שזה דורש חקיקה ארצית.

עו"ד רעות ברקו:

רועי ,ככה .קודם כל ,את שיעורי הבית שאתה ,רועי ,עשיתי גם

אני .כי באמת יצאנו פה לדרך עם איזה משהו ואמרת את זה בצדק ,מאוד חלוצי ,מאוד ראשוני.
אין באמת מחלוקת .העניין הוא כזה .עמדת הרשם אכן אומרת שעיגון חוקי לדבר הזה צריך
וכדאי בדרך המלך לעשותו באמת בדבר חקיקה ראשי .אגב ,גם אני חושבת שנכון היה לקדם
את הדבר הזה בדבר חקיקה ראשי .אין על כך חולק .יש כאן אלמנטים באמת ,כפי שאמרת,
של חופש מידע ,של הגנת פרטיות .באמת אלמנטים שהם כבדי משקל ,מאגר  DNAועלויות
שהן כבדי משקל שלא בטוחה שרשויות שאינן חזקות דיין יכולות לעמוד בעלויות של הדבר
הזה .בהחלט כן.
יחד עם זאת ,נעשתה פנייה אחרת למחלקה המשפטית של משרד החקלאות .ומשרד
החקלאות אמר 'אני מברך על הרעיון של חקיקה' .ויותר מזה ,אני גם מכיר באפשרות של
בעצם חקיקה שהיא דרך חקיקת עזר .אלא מאי ,אני לא סבור שחקיקת העזר צריכה להיות
דרך חוקי הסדרת הפיקוח על הכלבים ,או לחלופין יש את כל חוקי העזר של אחזקת בעלי
חיים .אלא מדובר בחוק שהוא פאר אקסלנס נושא של שמירת סדר וניקיון .ועל כן אנחנו
סבורים שההסדרה צריכה להיות לא דרך כל נושא אחזקת כלבים ובעלי חיים ,אלא דרך חוקי
העזר של שמירת הסדר והניקיון.
זו בעצם היתה עמדת המוצא ,כאשר אני יצאתי לדרך עם באמת ניסוח טיוטה לחוק .והעמדה
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אומרת חד וחלק ,העמדה של משרד ממשלתי שאומרת אנחנו מכירים באפשרות הזו .אם זה
י ובא לפתחנו כמשרד מקצועי שאמור לאשר את זה ,כי מה שקורה בפועל שמשרד הפנים
מעביר למשרד מקצועי ,אז אנחנו כן ניתן את ברכתנו .כלומר לא יצאנו באיזשהו חלל ריק .היה
לנו ,אני חושבת שגם את חוות הדעת הזו העברתי יחד עם החומרים .ויש כאן אוקיי עקרוני.
וזה לא סתם אוקיי עק רוני .זה אוקיי של משרד ממשלתי שאליו בבוא העת משרד הפנים
מעביר את נוסח החוק לאישור.
לא אגיד לך שזה לא חף מקשיים .בפרט כשאשר אתה יוצא עם משהו חלוצי ,עם משהו שהוא
בגדר פיילוט .בהחלט הדברים הם -
רועי גבאי:

יש קרוב לשמונה ,עשר רשויות שניסו את זה .העמדה הזאת

של משרד החקלאות ,אנחנו מדברים עליה ,אם אני לא טועה ,מ.2018-
עו"ד רעות ברקו:

נכון.

רועי גבאי:

יפה .מ 2018-ועד היום עומד משרד הפנים ומשרד המשפטים

ואומרים 'חברים ,הדבר נדרש בחקיקה ארצית' .החל תהליך של חקיקה ארצית בממשלה
הקודמת .הוצע תהליך מאוד יפה .אגב ,הוד השרון חלוצים בנושא .זה נעצר בממשלה .הוא
נעצר כרגע .ממשיכים אותו .היום דיברתי עם היועץ הפרלמנטרי של חבר הכנסת .הוא הניח
את זה .מתכוון להניח את זה .זה הולך לקרות ,אני רוצה להאמין ,בחודשים הקרובים .זאת
דרך המלך .כשנהיה במקום הזה ,לא נצטרך לא להמתין לקשיים מול משרד הפנים או גורמים
אחרים ולהעמיד את עצמנו גם מול הציבור באיזושהי אמירה שהוצאנו איזשהו חוק עזר עירוני
שהוא לא ישים .או להעמיד את הציבור עצמו שהוא צריך לערער על הדבר הזה .וכמה אנשים
לא יודעים אם זה חוקי ,לא חוקי? וכמה אנשים נעמוד בסיטואציה הזאת של כן באים ל,DNA-
או לא ?DNA
חבל לנו להכניס את עצמנו למקום שמראש אנחנו מבינים שהדרך הנכונה הנדרשת ,אני אהיה
לעזרך בכל דבר .ללכת לממשלה ,לדאוג שהדבר הזה יונח על הממשלה ,כדי שכמה שיותר
מהר זה יגיע לתהליך חקיקתי .נביא את זה פה ונעביר את זה הלאה .במקביל ,נשאלת שאלה
כלכלית אמיתית .אני לא יודע מה הוו טרינר העירוני ,חבל לי ,לא קיבלתי חוות דעת עירונית
של הווטרינר העירוני בנושא הזה .יש דעות של ארגונים ,עמותות כלבים שאומרות שדבר כזה
22

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  38/15מתאריך 30.06.21לוגו העירייהוגו חברת התמלול

יגרום בדיוק לההיפך .זה יגרום לאי החזקת כלבים ,לשוטטות כלבים .לאי הסדרה של הדברים
האלה .אני חושב שלא .אני מאמין בדרך השנייה.
עו"ד רעות ברקו:

יש לי תשובה על זה.

רועי גבאי:

אני גם חושב שלא .אבל אני אומר ,בתהליך הזה ,מעבר

לחקיקה ,שאלות כלכליות של עלות  ,DNAהיא שאלה סופר משמעותית .של תהליך הדבר
הזה ,של פקח שצריך לבדוק,
דורית בן מאיר:

משלם אותו התושב ,את העלות הזאת.

רועי גבאי:

את לא יכולה להחיל את זה עליו ,כרגע .בשלב הזה.

צבי גוב-ארי:

בואי ,עזבי רגע .נגמר הדיון.

רועי גבאי:

ואלה שאלות עקרוניות בסיסיות.

דורית בן מאיר:

אני רוצה לומר משפט .אני מבינה בדיוק מה אתה אומר .אני

חושבת שכן צריך ללכת על פי זה .אנחנו צריכים להעז .אנחנו צריכים לרוץ .יקבלו את זה .אין
לי ספק יקבלו וילמדו מאיתנו .אנחנו  ...בסוגיה הזאת.
עו"ד רעות ברקו:

אני רק רוצה להגיד משהו ,כמי שמתעסקת בשש השנים

האחרונות עם כל תחום האכיפה .התחלת ואמרת ,השתמשת במילה מאוד פומפוזית,
'אכיפה' .אכיפה באספקט הספציפי והצר הזה של הטלת צרכים היא פשוט אות מתה .הוא
נדון לכישלון .מהסיבה הפשוטה שתפיסת אדם ,יותר נכון ליתר דיון בעל חיים ,בשעת מעשה,
היא אפסית עד כדי לא קורית .משתי סיבות .א' ,פקח הוא לובש מדים .ברגע שאדם מזהה
שיש פקח באזור ,מטבע הדברים הוא יאסוף כמו טעטעלה .ודבר שני ,פקח לא הולך בכל רגע.
הם באמת יוצאים מגדרם .הם לפעמים הולכים אחרי בעל חיים לראות לאן הוא נכנס.
רועי גבאי:

המקומות ברורים .אני הולך בשכונה ברחוב ,אני יכול להגיד לך

בכל מקום איפה זה יכול להיות.
צבי גוב-ארי:

בשכונה שלך יש שכונה אחת מתוך הרבה מאוד שכונות .בכל

מקום זה קורה... .
רועי גבאי:

נשים שתי מצלמות ,נשים מצלמות דמה .הציבור יבין שהאירוע

הזה מגיע לו מלמעלה .נפזר את הפקחים באיזשהו מבצע ,נבין את הסיטואציה אחרת .רעות,
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האם הדבר הזה יעמוד במבחן בית משפט?
צבי גוב-ארי:

 ...לא עניין משפטי.

יהודה דנינו:

 ...שזה במקביל תהיה חקיקה ארצית .אם אנחנו נגיש את זה,

זה לא מהיום למחר... .
צבי גוב-ארי:

זה לא דיון משפטי .לדיון המשפטי יש לנו עוגן כאן .אפשר

להתמודד עם העניין .אם נצליח ,אני מקווה מאוד להצליח בזה וזה נגמר.
חיים מסינג:

אני רוצה כמה דברים להתייחס .דבר ראשון ,החלק המשפטי

לא נוגע בו ,דיברנו על זה .לגבי המהותי .א' ,מכיוון שאני קצת מתעסק עם הפיקוח בחודשים
האחרונים ,אני חייב להגיד לך ,רועי ,זה לא ניתן ליישם ,זו תיאוריה,
רועי גבאי:

אני אקח אותך לסיורים -

חיים מסינג:

רגע ,שנייה .אל תיקח אותי ,בוא ,רועי .אני מתעסק עם זה .בוא,

אני מתעסק עם זה קצת יותר ממך .בוא תקבל את זה ככה ,נו .אני מקבל על זה משכורת,
אני מתע סק עם זה .אני עם הפיקוח כל היום .אני בשמיר ,אני מסתובב בעיר ,אני רואה את
הכל .הפיקוח לא יכול להיות צמוד לאנשים .אחד .שניים.
רועי גבאי:

ולדגום קקי כן.

חיים מסינג:

תן לי לסיים.

צבי גוב-ארי:

זה כן .אקראית לגמרי.

חיים מסינג:

תן לי לסיים עד הסוף ,ברשותך .הדבר השני ,לגבי מה ...

מצלמות אתה לא יכול להושיב ליד כל מצלמה מישהו שיסתכל.
רועי גבאי:

יש אמצעים טכנולוגיים.

חיים מסינג:

שנייה אחת .תגיד ,אתה יכול להסביר לי איך עובד מוקד רואה?

רועי גבאי:

בטח.

חיים מסינג:

איך אתה יכול להסביר לי? אתה עובד? אני אומר לך  ...הנושא

הזה ,עובדים עליו השכם וערב .ואתה לא יכול כל הזמן לעקוב אחרי כל תושב שהולך עם כלב.
רועי גבאי:

לא במעקב .טכנולוגיות .יעלה לך פחות.

חיים מסינג:

כמה זה עולה אנחנו יודעים.
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רועי גבאי:

אני אביא לך .יש הצעות מחיר.

חיים מסינג:

הדבר השלישי אני רוצה להגיד לך משהו .אל תפחד .אם אתה

לא עובר עבירה בנושא חוק ,להיות חלוץ במשהו,
רועי גבאי:

לא חלוץ,

חיים מסינג:

שנייה אחת .אתה חלוץ.

דורית בן מאיר:

המעז מנצח .נקודה.

חיים מסינג:

עצם העובדה שאתה בא ויוצא עם זה לתושבים זה מסר.

רועי גבאי:

זו כותרת .שאתה הולך להחזיר אותה ומגלגל אותה מתחת

לעסק ,כי לא קרה עם זה כלום ,נקודה.
צבי גוב-ארי:

חיים ,הדיון בעניין הזה הסתיים .אני מעלה את זה להצבעה .מי

בעד אישור חוק העזר?
רועי גבאי:

חבר'ה ,זה מנוגד לזה.

צבי גוב-ארי:

מי נגד? תודה רבה .החוק מאושר.

הצבעה:
בעד( 8 :ה"ה :צבי גוב ארי ,חיים מסינג ,תם ליפשיץ ,דורית בן מאיר ,מאיר
דהן ,פאלי כהן ,יהודה דנינו ,שחר סימנה).
נגד ( 2 :ה"ה :רם שרון ,רועי גבאי)

החלטה מס' : 13/38/15
הוחלט ברוב קולות לאשר תיקון חוק עזר ליבנה (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) ,התשס"ב –  2002ולצו העיריות ( ע בירות קנס) ,תשל"א –
. 1971

צבי גוב-ארי:

כאשר מעלים דברים טובים מוכרחים לנסות לטרפד.

רועי גבאי:

לא ,יש דרך .צביקה ,יש דרך .גם אנחנו יכולים להציע הצעות
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חוק אחרות ,עם קיצוניות .בואו נגדיר שכל מי שקופץ פעמיים ברחוב מקבל קנס .חבר'ה ,יש
דרך .אז מה אם זה נכון?
צבי גוב-ארי:

הדרך קיימת .חשבו על העניין הזה .אתה יושב על המדוכה

ומעלה  ...הסבר לי בבקשה מה עשית אתה בעניין הזה עד היום?
רועי גבאי:

כשעיריית יבנה תקבל תביעה ייצוגית ,אתה תעמוד שם ותשלם

את הסכום ,בסדר?
דורית בן מאיר:

 ...לקבל תביעה ייצוגית?

רועי גבאי:

כי זה מה שיקרה... .

דורית בן מאיר:

אתה יודע מה המשמעות של תביעה ייצוגית? ...

רועי גבאי:

האם זה עומד במבחן ...

דורית בן מאיר:

בית המשפט יאשר תביעה ייצוגית בסוגיה הזאת? נראה לך?

ממש לא.
עו"ד מאיר דהן:

אם משרד הפנים לא יאשר ,זה לא יצא לפועל .אז לא תהיה

שום תביעה ייצוגית.
רועי גבאי:

חבר'ה ,תעשו כותרות בעיתונים ,נראה אם זה יעבור .זה מה

שעושים פה.
עו"ד מאיר דהן:

אתה יודע ,זה לא חוק עזר היחיד שלא עובר .שמשרד הפנים

לא מאשר .אנחנו מנסים .ויכול להיות שבמקביל תהיה חקיקה ראשית והכל יסתנכרן .אם
משרד הפנים לא יאשר ,לא יאשר.
צבי גוב-ארי:

אני מנסה להבין .באיזשהו מקום  ...זה הכיוון .לא לטובת העיר,

פוליטיקה מעל ...

.7

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא מיגוניות.

צבי גוב-ארי:

הנושא הבא .יש גם פוליטיקה .הנושא הבא ,הצעה לסדר היום

של חבר המועצה עו"ד שרון בנושא מיגוניות .בבקשה.
רם שרון:

הצעה לסדר בנושא מיגוניות .בתחילת מבצע 'שומר החומות'
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הציבה העירייה חמש מיגוניות ברחבי העיר .ברחוב הערבה ,באזור הקרוונים ,וברחוב
התנאים ליד בניין העירייה .מנגד ,מרפאת הכללית בשכונת נאות אשכול נסגרה לקבלת קהל
בהעדר מיגון ,מה שמנע מאלפי תושבים לקבל שירותי רפואה בסיסיים סמוך למקום מגוריהם.
נוכח שבריריותו של המ צב הביטחוני ,ראוי להציב בעיר מיגוניות נוספות סמוך מבני ציבור
ישנים בהם אין פתרונות מיגון אחרים ,על מנת שתימשך קבלת הקהל גם בשגרת אזעקות –
למשל סמוך למרפאה בנאות אשכול או סמוך לשירות הפסיכולוגי.
על כן מוצע בזאת :מועצת העיר תאשר הצבת מיגוניות נוספות בעיר סמוך למבני ציבור ישנים
שאין בהם פתרונות מיגון.
צבי גוב-ארי:

הסיפור הוא הרבה יותר רחב .ב ,13.6-בדיון מטה של ראש

העיר עם ראשי האגפים ,הוטל על אגף הביטחון לעשות סקר חוסר של מיגונים .זה לא רק
מבני ציבור .זה גם בתים שקיימים באזוריהם מקלטים אבל לא מסוגלים להגיע למקלטים.
בשעת אזעקה הוא לא מגיע ב 50-שניות או דקה לשם .זה רחוק לו .כשהוא היה צעיר הוא
רץ מהר .היום זה לא עובד .עשינו סקר ,ואנחנו מדברים על  13אזורים ביישוב .נצטרך שם
לעשות פעולה לגבי מיגונים .יש מיגוניות ויש גם דבר אחר .אנחנו הולכים להיכנס לפרויקט
שעיקרו לאפשר בבתים חסרי מקלטים למגן את אחד החדרים בסכום סביר ,פחות או יותר.
ועל זה יושבת ועדה שתתחיל להניב תוצאות בקרוב .מורכבת גם ממהנדס העיר ,הלשכה
המשפטית ואחרים .זה פן אחד.
רם שרון:

מה זה סכום סביר? העירייה תממן -

צבי גוב-ארי:

מדובר היום ,לפי הערכה של פיקוד העורף ,יצירת הגנה על חדר

יכול להגיע עד ל 40,000-שקל .הלאה .עכשיו במקביל יצאנו בקול קורא לתושבים חסרי מיגון
בבתים משותפים ,ואנחנו מנסים לזרז את בינוי ממ"דים לבתים הללו ,כאשר מבחינת העירייה,
העירייה לא תגבה לא אגרות ולא היטלים .כלומר מי שהולך לבנות תעלה לו רק הבנייה עצמה.
יש לנו הרבה מאוד גם בתים צמודי קרקע ללא מיגוניות .לכן העניין הזה הוא מאוד רחב .זה
לא רק מבנה ציבור .מבנה ציבור זה קל מאוד .אתה בונה  10מיגוניות כאלה ,מציב אותם שם.
זה סיפור הרבה יותר גדול.
רם שרון:

השאלה מה באופן תיאורטי יקרה .יש אירוע ביטחוני בעוד חודש
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מהיום ,יש לנו דרך לפעול כך שכל מיני מוסדות ציבור שכן חשוב שיישארו פתוחים גם בתקופה
כזאת,
צבי גוב-ארי:

לא בטוח שחודש מהיום.

רם שרון:

לא ,אני אומר סתם ,דוגמה.

צבי גוב-ארי:

לא בטוח שחודש מהיום אני יכול לארגן מיגוניות .גם הארגון

שהיה תוך כדי לחימה ,היה מקרה שהיה על המדף מיגונית .יכולתי גם לענות בשלילה ,אין
מיגונים עכשיו ... .אני מעדיף לעשות עבודה מסודרת .כאשר צריך לזכור .מוסדות ציבור כמו
מועדונים וכו' סגורים במלחמה .קופת חולים ומשרדים ,כל אלה ,אפשר לספק שתיים ,שלוש
מיגוניות .זה לא הסיפור .הסיפור הוא מיגון של אנשים שלא מסוגלים להגיע למקלטים .וזה
דבר הרבה יותר חמור מאשר כל דבר אחר .מפני שהוא גר בבית .אין לו מקום אחר .יש
אזעקה ,אין מרתף במבנה .אין מקלט במבנה .הוא צריך לרוץ החוצה  200מטר .הוא לא מגיע
לשם.
רועי גבאי:

מסכימים .אבל מה לגבי המוסדות שדיברת עליהם? קופות

החולים ,השירות הפסיכולוגי?
צבי גוב-ארי:

קופת חולים יש.

דוד שטרית:

אגב ,לכל קופות החולים יש ,למעט כללית .בכללית ,לא בגלל

המיגונית ,כי אין להם גג בטון .זה גג רעפים .גם אם תהיה מיגונית ,הרי זה לא יספיק לכל
החולים .אז הם הולכים  ...כי הגג הוא לא מוגן .זה לא בגלל שאין מיגונית.
רועי גבאי:

אפשר לייצר להם?

דוד שטרית:

אי אפשר לעשות גג על כל הבניין ... .גם אם יציעו ,זה לא ייפתח

במלחמה .אני כבר אומר לך .הם לא יפתחו את זה .כי כמו שעשינו בזמנו בתי ספר ,רק אזור
שמוגן עם בטון .אז אפשר פעילות .כי המיגונית לא תספיק לכל -
צבי גוב-ארי:

הנושא מטופל בצורה הרבה יותר רחבה .וזה לא עניין של חמש,

שש מיגוניות .זה עניין של מיגון תושבים שהם למיגון .ובשכנות הוותיקות ,כל הבתים בשכונות
הוותיקות ,נשענים על מקלטים 50% .מהם לא יגיעו לשם.
רועי גבאי:

אפשר להציג לנו מה נעשה בנושא? צריך לתכנן גם מערכה
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הבאה.
צבי גוב-ארי:

יש לי הרגע הערכה של כ 13-רחובות בעיר ,שצריך להוסיף שם

מיגוניות  ,במידה ולא נמצא פיתרון אחר .זה הדבר הנוכחי הרגע ,לשעה זו .אבל כמובן אני לא
יכול לומר שזה הולך להספיק .כי אני ארצה גם לראות אם אפשר למגן חדרים באותם בתים
ולפטור את התושבים מלרוץ החוצה .עכשיו צריך להבין עוד משהו .מיגונית יכולה לקלוט
עשרה איש 15 ,איש .בית שיש בו  10יחידות דיור ,צריך להעמיד שם חמש מיגוניות .צריך
להבין את זה .זה לא מיגונית אחת או שתיים .ולכן זה סיפור הרבה יותר גדול .לא שהרעיון
הוא לא רעיון ,אבל אין מאחורי זה פיתרון .לצאת לקנות כמה מיגוניות ,בזה נגמר.
רם שרון:

אני אמשוך את ההצעה.

רועי גבאי:

תודה על הדיון .מושכים את ההצעה.

רם שרון:

מושך את ההצעה.

צבי גוב-ארי:

לא צריך למשוך .אני מוכן שזה יישאר .לא מושך .אני רק לא

יכול לבצע.
רועי גבאי:

כי יש פה שיח טוב ואנחנו מברכים עליו תמיד .שיח חיובי

ומקצועי.
צבי גוב-ארי:

עד עכשיו לא היה שיח ...

רועי גבאי:

כי לא הייתם מוכנים לקבל עמדה אחרת .זו הסיבה.

צבי גוב-ארי:

אם תלמד לשתוק ,לא יעזור לך כלום.

רועי גבאי:

די.

דורית בן מאיר:

הוא צעיר .תן לו.

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "מרוץ יבנה".

צבי גוב-ארי:

מרוץ יבנה.

רם שרון:

בכל שנה נערכים בישראל עשרות מרוצים בקטיגוריות שונות.

החל באולטרה מרתון כמו סובב העמק ,המשך במרתונים מפורסמים כמו בתל אביב או
בטבריה ,וכלה במרוצים למרחקים של  10או  15ק"מ כמו בנס ציונה ,רמת השרון ,שדרות,
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חיפה ,פ"ת ,הרשימה ארוכה.
בחודש יוני  2002נערך מרוץ יבנה הראשון בארגון של עיריית יבנה ובהשתתפות  1,500רצים
מכל הארץ .הכוונה אז היתה להפוך את המרוץ היבנאי למסורת שנתית ,אבל בפועל המרוץ
נערך רק פעם אחת ,למרות שקהילת הרצים והרצות בעיר גדלה משנה לשנה .על כן מוצע
בזאת :מועצת העיר תאשר את חזרתו של מרוץ יבנה שיתקיים בכל שנה בחודשי הסתיו.
רועי גבאי:

נעשה חולצה למועצת העיר ,נרוץ יחד.

צבי גוב-ארי:

שוב ,הרעיון טוב .אני רוצה להקריא לכם סיכום דיון.3.3.2020 .

סיכום פגישה ,מרוץ יבנה .משתתפים בפגישה :גוב ארי ,שאול דוד מנחם .סיכום הפגישה:
נקבע – ייקבע בסוף אוקטובר ,סמוך לשבוע הספורט בישראל ,לביצוע המרוץ .ישתתפו
בהערכה - 2,000
רועי גבאי:

ב 2016-הייתי בדיון זהה לכל דבר.

צבי גוב-ארי:

ישתתפו בהערכה  2,000איש .תקציב :תקציב הוצאות על פי

ראש מחלקת הספורט היה בהתחלה  .₪ 148,000תיקן את זה ל .315-זה היה הסיכום.
וקבע נו שבאוקטובר יהיה המרוץ .אתם יודעים בדיוק מה היה באוקטובר ואתם יודעים מה
קורה היום .זה נמצא על הפרק .כשנוכל לארגן מרוץ כזה ,דקה ,תן לי להשלים .אני חושב
שההערכה של שאול נמוכה .מפני שעשיתי גם בדיקה בשני מקומות .אני לא רוצה להתייחס
לרמלה ,שעלו לשמיים מבחינת מחירים .אבל בפתח תקווה הגיעו ל .₪ 1,150,000-אני חושב
שאפשר לעשות את זה יותר זול .ואנחנו נעשה את זה .כי זה מרוץ שהיה ביבנה.
איך נגלגל את זה השנה אני לא יודע .אני לפני כמה דקות שומע שאנחנו הולכים למצבים יותר
קשים .אני מקווה שנוכל לממש תוכניות הקיץ באמפי.
רועי גבאי:

שאלה .אחת ההמלצה כרגע למשרד הבריאות היא שמחוסנים

נכנסים לבידוד .זה עומד לפתחם .עד אשר יקבלו בדיקה חיובית  72שעות -
צבי גוב-ארי:

שכל המחוסנים בארץ ייכנסו לבידוד .אנחנו נכנסים לבידוד

 80%מתושבי מדינת ישראל ,המלצה של משרד הבריאות .נו ,בסדר.
רם שרון:

בכל מקרה ,לגבי המרוץ .אני חושב שהעובדה שיש עדיין

קורונה ,או שהיא חוזרת הקורונה ,לא צריכה למנוע מאיתנו .מי שמכיר את כל האתרים שיש
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בהם מרוצים ,כל המרוצים עד  2022כבר בכל הערים פתוחים להרשמה וכבר קיימים .אפשר
להירשם לכל מרוץ בכל פינה כמעט בארץ ,עד  .2022אז אם רוצים מרוץ באוקטובר,
רועי גבאי:

אני גם רוצה להוסיף משהו.

צבי גוב-ארי:

מבקש לומר שהסיפור הזה נמצא -

רועי גבאי:

אני אגיד עוד משהו ,צביקה ,ברשותך .ב ,2016-גם ידידי יושב

פה והתעסקנו עם זה .תכננו לעשות את אותו סיפור.
צבי גוב-ארי:

רצנו אבל.

רועי גבאי:

ב 2016-זה אותו סיפור .ולצערי אנחנו היום ב .2021-ההצעה

מבורכת.
צבי גוב-ארי:

רצנו מאז .רצנו מאז פעמיים ,אני חושב.

רועי גבאי:

בסדר .יש עוד ריצות בדרך .הכל בסדר.

צבי גוב-ארי:

תודה רבה .את זה אתה גם מושך.

רועי גבאי:

למה ,לא ,אנחנו מצביעים שאנחנו רוצים את זה ... .מדיניות

עיר ,כל שנה .חד משמעית .למה לא.
צבי גוב-ארי:

אני רוצה את זה .אנחנו מתכננים את העניין הזה .זה נמצא

במסמכים של העירייה.
רועי גבאי:

מצוין .זה היה גם ב 2016-במסמכים .מצביעים .אנחנו

מצביעים.
צבי גוב-ארי:

תודה רבה.

רועי גבאי:

אנחנו מצביעים על זה ,צביקה.

צבי גוב-ארי:

סוף פסוק.

רועי גבאי:

אנחנו מצביעים על זה ,אני אומר .למה למשוך את זה? מה קרה

פתאום?
צבי גוב-ארי:

כי זה נושא מטופל... .

רועי גבאי:

אין פוליטיקה .מושכים ,רצים קדימה... .

דורית בן מאיר:

אל תיגרר .רם ,שמור -
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רועי גבאי:

אני נותן לו לעלות כי אצלי זה לא יעבור ,אתה מבין? ...

צבי גוב-ארי:

לא מאשר הצעה שמתבצעת .תודה רבה.

רועי גבאי:

שנייה רגע .עכשיו ביקשתי מיעל שני דברים ,עוד פעם.

צבי גוב-ארי:

רגע ,לפני שאתה מדבר .מחר בין שעה ארבע עד עשר בלילה

מתבצע חיסון .החזרנו את העניין הזה .אני מאוד מבקש מכל אחד מכם ,כל אחד מכם קשור
לרשתות החברתיות .תוציאו בבקשה גם הודעות .מתבצע חיסון במרכז נאות בגין .במתנ"ס
נאות בגין ,לילדים ,משעה ארבע עד עשר .תמליצו ,כל אחד שימליץ לילדים מגיל  ,12בבקשה,
כל אחד מכם שישים מילה .בואו נעודד את העניין .מה הסיפור הזה שיש החלטה לגבי
מחוסנים?
רועי גבאי:

אני ארחיב איתך אם אתה רוצה .אין החלטה .יש המלצה.

ההמלצה כרגע שמדברת על זה ,לא רוצה להרחיב יותר מדי,
דובר :למה ,מה זה? סוד מדינה?
רועי גבאי:

לא ,זה לא סוד מדינה .זה יושב בדיונים .זה רץ כמובן ,אנחנו

שומעים את זה בתקשורת .יש שיח על הדבר הזה .עוד פעם ,הסוגיה הזאת ,הווריאנט הזה
לא מוכר עדיין .על אף שהוא לא  ...אנחנו נדע את זה עוד שבוע .מילה ,צביקה ,ברשותך .עוד
פעם ,כי אין לי דרך אחרת .אחד ,אמרת בחודש שעבר שהדבר הזה אמור להסתיים ,פארק
המים העירוני .עדיין בשיפוץ ,עדיין לא פתוח לציבור .תנסו לעשות לחץ בנושא הזה .אנחנו
כבר נכנסים לחופשה .אני לא יודע כמה זמן הוא יהיה פתוח בגלל הקורונה.
צבי גוב-ארי:

איזה פארק המים?

רועי גבאי:

הבריכה העירונית ,סליחה .עדיין בשיפוץ .אנחנו באותו חופש.

ילדים יוצאים .תראו באמת איך אפשר לזרז את הדבר הזה .בקשה אחת.
צבי גוב-ארי:

יש זוכה?

רועי גבאי:

הוא כבר רץ .הוא כבר היה  ...לפני חודש.

דורית בן מאיר:

לא ,שבוע רק.

רם שרון:

שבוע שעבר אישרנו.

צבי גוב-ארי:

רגע ,סליחה רגע .יש זוכה?
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רועי גבאי:

אז לא יהיה כל הקיץ ,אם ככה .אה ,מפעיל .השיפוץ נגמר אבל?

דוד שטרית:

השיפוץ נגמר.

רועי גבאי:

אז יאללה ,תוציאו את זה קדימה.

צבי גוב-ארי:

הבעיה היא אחרת .שאנחנו תקועים עם פארק המים .החדש.

מפני שהיזם לא זז .אני מתלבט האם בכלל ,מבחינה חוקית ,אני יכול לדרוש ממנהל מקרקעי
ישראל פשוט להוציא אותו  60 ...מיליון  ₪אם המנהל לא יחזיר לי .הוא גורר רגליים ,לא מגיש
תוכניות .הכל תקוע .תודה רבה.
___________
צבי גוב ארי
ראש העיר

_________
דוד שטרית

מנכ"ל העירייה
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