לוגו העירייה

תמליל
ישיבת מועצה מן המניין מס' 40/15
מיום ראשון ,ט"ז באב תשפ"א25.07.2021 ,
 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון– 03-5373237 :

תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' 40/15
מיום ראשון  ,ט"ז ב אב תש פ"א 25.07.2021 ,
נוכחים:
 .1ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

 .2סגן ומ"מ ראש העיר

 -מר חיים מסינג

 .3סגן ראש העיר

 -מר פאלי כהן

 .4סגן ראש העיר

 -מר אלי מזוז

 .5חבר מועצת העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

 .6חברת מועצת העיר

 -עו"ד דורית בן מאיר

 .7חבר מועצת העיר

 -עו"ד תם ליפשיץ

 .8חבר מועצת העיר

 -מר יהודה דנינו

 .9חבר מועצת העיר

 -מר מאיר שטרית

 .10חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

 .11חבר מועצת העיר

 -עו"ד רם שרון

 .12חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן
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 -מר משה חזות

 .13חבר מועצת העיר
חסרים:
 .14חבר מועצת העיר

 -עו"ד דורון מלכה

 .15חבר מועצת העיר
משתתפים:

 -מר שחר סימנה

.1

מנכ"ל העירייה

 -דוד שטרית

.2

גזברית העירייה

 -תמר קופר

.3

הלשכה המשפטית

 -עו"ד איתן בראש

.4

מבקר העירייה

 -ינון ביטון

.5

דובר העירייה

 -אריאל הלר

.6

עוזר ראש העיר

 -ליאור דדוש

על סדר היום:
*

אישור פרוטוקול ישיבות מועצה מס'  38ו 39-מתאריך .30.6.21

.1

דיווח ראש העיר.

.2

אישור הסכם פשרה בין עיריית יבנה ומועצה אזורית חבל יבנה בנוגע להסדר חלוקת
הכנסות מיום  3/10/2000שעניינו חלוקת חלף היטל השבחה מיבנה הירוקה ומיבנה
מזרח.

.3

אישור תב"ר מס'  – 577הסכם חבל יבנה ,בסך  ,₪ 18,000,000מימון קרן הפיתוח.

.4

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:
שם תב"ר

תקציב מקורי
ומקורות מימון

מס'
498

שיפוץ
מקלטים

501

מערכת פוטו-
וולטאית
במוסדות
חינוך

תקציב-
550,000
ק' פיתוח-
550,000
תקציב-
6,000,000
ק' פיתוח-
6,000,000

תוספת/הפחתה מקור
מימון
296,000+

ק' פיתוח

100,000+

ק' פיתוח

2

תקציב
מעודכן

הערות

846,000

השלמת
 6,100,000הפרוייקט כולל
ניהול אחזקת
המערכות
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.5

אישור חוזה הקצאת מקלט מס'  18לעמותת "חסדי תורה" – רח' החבצלת  ,35גוש
 4943ח"ח  18לצורך קיום פעילות תורנית.

.6

אישור חוזים לחידוש הקצאת מבני גני ילדים לעמותת "רשת גני ילדים של אגודת
ישראל"  ,לצורך הפעלת גני ילדים כמפורט להלן:
גן גלבוע – רח' גלבוע  - 15גוש  5168ח"ח 9
גן עפרוני – רח' הלילך  - 21גוש  4944ח"ח 128
גן איריס – רח' סביון  –8גוש  4943ח"ח 70
גן נורית – רח' בוכריס  – 29גוש  4944ח"ח 73
גן כלנית – רח' הנרקיס  - 7גוש  4943ח"ח 105

.7

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .4.7.2021

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון ,בנושא "הקמת ועדת ספורט".

*

אישור פרוטוקול ישיבות מועצה מס'  38ו 39-מתאריך .30.6.21

צבי גוב-ארי:

אני פותח את הדיון .אני הולך לפי סדר היום .ראשית אבקש

לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת .מי בעד?
החלטה מס' :1/40/15
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקולים של ישיבות מס'  38ו  39 -מתאריך
. 30.6.21

.1

דיווח ראש העיר.

צבי גוב-ארי:

הדיווח שלי הוא דיווח קצר .אני מבקש להתייחס לדבר אחד,

נושא הקורונה .הבוקר התחלנו עם  109מאומתים .זה ירד ל 100-מאומתים במשך היום ,כי
חלק מהמאומתים שוחררו .אנחנו עומדים היום על  370מבודדים .כאשר למבודדים יש
3
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תקשורת של משרד הרווחה .מתקשרים לאנשים המאומתים .השיטור העירוני מבקר
בתדירויות כאלה ואחרות בשביל לוודא שהמאומתים בבית .מעבר לעניין הזה ,אנחנו עושים
תחקירים בשביל לראות עם מי היו ,ועם מי נגעו וכו' .לבד גם יושבים בבידוד במידת הצורך.
מסתייעים בנתונים כמובן של משרד הבריאות .תהיינה החלטות לקראת פתיחת שנת
הלימודים .אני מעריך שאנחנו נצטרך ללכת למצב שבו אנחנו לא מרשים לאדם לא מחוסן
להיכנס למערכת החינוך ,אלא אם הוא מביא אישור שהוא בעצם נבדק והוא בריא .כאשר אני
לא יודע עדיין האם בממשלה תהיה איזושהי החלטה לגבי ילדים מגיל  .12אני אומר ,גם הוא
לא ייכנס למערכת החינוך .תלוי ,אם זה לא יהיה,
רועי גבאי:

אנחנו הולכים לבדיקות מהירות.

צבי גוב-ארי:

הכל עדיין יישאר פרוץ .זה לא הולך להיסגר הרמטית.

רועי גבאי:

הולכים לבדיקות מהירות.

צבי גוב-ארי:

נצטרך לעשות קמפיין בשביל לשכנע את המשפחות הללו,

הילדים ,לבוא להתחסן .יש עדיין מתנגדי חיסון שעושים עבודה והשטח לא רגוע .הולכים נגד
בכל מקרה .אתה מ פרסם משהו לעודד חיסון ,אתה מקבל תגובות 'דיקטטור'' ,וקמפיין' ודברים
כאלה ואחרים.
רועי גבאי:

הולכים לכיוון של בדיקות מהירות ,בדיקות אנטיגן .בדיקות

שנותנים תוצאה בתוך רבע שעה ,כדי גם לא להכניס מבודדים לכיתה שלמה .מדחום חד
פעמי.
צבי גוב-ארי:

השאלה היא ,האם הבדיקות המהירות תהיינה על כל תלמיד

שנכנס לבית הספר? ואם כן ,האם המערכת ערוכה לטפל ב 15,000-תלמידים רק ביבנה?
משה חזות:

ומה יקרה עם הורים שלא רוצים שהילדים שלהם -

רועי גבאי:

המדיניות מדברת כרגע ,מנסים לתמוך את זה גם במערכות

המחשוב ,שברגע שיזוהה מאומת בבית הספר ,אז יידרשו כל הכיתה לעשות בדיקה מהירה.
וכך בעצם יאפשרו את הרציפות התפקודית של המערכת .היה ויימצאו ,עדיין לא הוחלט,
שניים ,שלושה ,ארבעה ,חמישה מאומתים ,אז רק יכניסו כיתה לבידוד.
צבי גוב-ארי:

בקיצור ,עדיין מדיניות כתובה עדיין ,אין עדיין מדיניות מוצהרת.

אבל זה הכיוון .אנחנו עושים כל מאמץ על מנת לפתוח את שנת הלימודים בצורה מסודרת,
כאשר כל ילד יימצא לו המקום וזה לא כל כך פשוט .באמת לא כל כך פשוט .הערעורים היום
בתוך אותה שכונה ,למה לא הגן שלידי והגן הרחוק ממני שבאותה שכונה .מסתבר שכאשר
4
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יש גן שמכיל בסך הכל  30ילד ,הוא יכול לעמוד רק ב 30-ילד באותו מבנה או באותו מקום.
ואחר 200 ,מטר ,זה הופך להיות רחוק.

.2

אישור הסכם פשרה בין עיריית יבנה ומועצה אזורית חבל יבנה בנוגע להסדר
חלוקת הכנסות מיום  3/10/2000שעניינו חלוקת חלף היטל השבחה מיבנה
הירוקה ומיבנה מזרח.

צבי גוב-ארי:

אני רוצה לעבור לעניין של החוזה .אני מבקש מכם לאשר את

הסכם הפשרה בין עיריית יבנה ומועצה אזורית חבל יבנה .אחרי שקראתם את ההסכם ,אני
מבקש לדעת מי בעד .מי בעד? יפה.
החלטה מס' :2/40/15
הוחלט פה אחד לאשר את הסכם הפשרה בין עיריית יבנה ומועצה אזורית
חבל יבנה בנוגע להסדר חלוקת הכנסות מיום  3/10/2000שעניינו חלוקת
חלף היטל השבחה מבינה הירוקה ומיבנה מזרח.

.3

אישור תב"ר מס'  – 577הסכם חבל יבנה ,בסך  ,₪ 18,000,000מימון קרן
הפיתוח.

צבי גוב-ארי:

אני מבקש מכם לאשר תב"ר ע"ס  18מיליון  ,₪שנשלם אותו

במהלך השנה בשנה הבאה ,לטובת חבל יבנה ,כפועל יוצא מההסכם .מי בעד?
החלטה מס' :3/40/15
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 577הסכם חבל יבנה ,בסך 18,000,000
 ,₪מימון קרן הפיתוח.
משה חזות:

אבל אתה משלם רק חלק ,צביקה .יש פה .10- 8

עו"ד איתן בראש:

חלק יהיה בשנה הבאה.
5
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צבי גוב-ארי:

מדובר בתב"ר אחד .אני לא רוצה  8ו .10-זה תב"ר אחד.

מאיר שטרית:

זה  ...עיוות של הממשלה שנותנת כספים למועצות אזוריות

שהאדמה לא שלהם ,לא של אבא שלהם ולא עסק פרטי .זה שירותי המדינה ,אבל -
צבי גוב-ארי:

.4
מס'

אנחנו לא דנים יותר בעניין ,חבר מועצת העיר מאיר שטרית.

אישור עדכון תב"רים כמפורט להלן:
שם תב"ר

498

שיפוץ
מקלטים

501

מערכת פוטו-
וולטאית
במוסדות
חינוך

תקציב מקורי
ומקורות מימון
תקציב550,000 -
ק' פיתוח-
550,000
תקציב-
6,000,000
ק' פיתוח-
6,000,000

צבי גוב-ארי:

תוספת/הפחתה מקור
מימון
ק' פיתוח
296,000+

100,000+

ק' פיתוח

תקציב
מעודכן
846,000

הערות

השלמת
 6,100,000הפרוייקט
כולל ניהול
אחזקת
המערכות

שיפוץ מקלטים .תב"ר  .498אנחנו הולכים על שיפוץ מקלטים

שכולל החלפת צנרת ,כולל בידוד ,כולל איוורור ,כולל מערכת סניטציה ,שזה שירותים וכל
היתר ,על מנת לייצר מצב שבו מקלט כזה יכול גם לאפשר לאנשים ללון שם ולהישאר שם
במידת הצורך .זה הסכום שאני מבקש .כמובן יש מפרט טכני מלא ,עם תמחיר של כל דבר.
מי בעד?
החלטה מס' :4/40/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 498שיפוץ מקלטים .תקציב מקורי
 ₪ 550,000מקרן הפיתוח .תוספת  ₪ 296,000מקרן הפיתוח .תקציב
מעודכן.₪ 846,000 :
*** חבר המועצה עו"ד מאיר דהן הגיע לישיבה ***
צבי גוב-ארי:

תב"ר  .501ביצענו עד היום פריסת פאנלים סולאריים,

שאמורים לספק הכנסה של ייצור חשמל ברמה של  ₪ 1,062,000לשנה .זאת על פי יכולת
ייצור של  1.3מגה וואט .בעניין זה השקענו כמעט  6מיליון  .₪והרשימה שאני אקריא – איפה
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ביצענו .הסתבר שאפשר להרחיב את קיבולת הייצור ל 1.43-מגה וואט .העניין הזה כרוך
בהשקעה של כ 100,000-שקל .ולזה אני מבקש אישור ,ל 100,000-שקל .מי בעד?
משה חזות:

צביקה ,לא נדרש ,רק שנייה ,מכרז למערכת הוולטאיים האלו?

צבי גוב-ארי:

זה כבר יצא.

רועי גבאי:

זה יצא .זה תוספת של .100,000

צבי גוב-ארי:

זה בוצע .אני מוסיף  100,000בשביל לחזק את הקיים .רק

דקה ,אבל בכל זאת הייתי רוצה להקריא לכם מה עשינו עד היום ,כדי לקבל קנה מידה .ראו,
יש לנו הרגע את כל המוסדות הבאים , ... :בית ספר נבון ,רבין ,רמב"ם ,בנות לאה ,אופקים,
מרחבים ,ליפקין שחק ,גרמנוב ארזים ,איינשטיין ,אלון ,אקולוגי ,ביאליק ,אשכול הפיס .זה
כבר בוצע.
החלטה מס' : 5/40/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  , 501מערכת פוטו ו ולטאית במוסדות
חינוך .תקציב מקורי  ₪ 6,000,000מקרן הפיתוח .תוספת  ₪ 100,000מקרן
הפיתוח .תקציב מעודכן .₪ 6,100,000 :הערות :השלמת הפרויקט כולל
ניהול אחזקת המערכות.

.5

אישור חוזה הקצאת מקלט מס'  18לעמותת "חסדי תורה" – רח' החבצלת
 ,35גוש  4943ח"ח  18לצורך קיום פעילות תורנית.

צבי גוב-ארי :אישור חוזה הקצאת מקלט מס'  18לעמותת "חסדי תורה" .אנחנו דנו בעניין
הזה ,אישרנו ברמה העקרונית את ההקצאה ,צריך לאשר את החוזה.
משה חזות:

אפשר לדעת מי אלו "חסדי תורה"? חבצלת .35

אלי מזוז:

חסר לך חסדים של תורה ביבנה?

משה חזות:

לא ,יש את הגרי שם ,ויש את שי ודרכי נועם .אבל זה משהו

חדש ,נכון ,דוד?
דוד שטרית:

לא ,לא.

פאלי כהן:

לא ,לא ,זה כבר כמה וכמה שנים .בחבצלת שם בסוף ,ליד דוד

המקלט נכון?
משה חזות:

אני יודע שהיה לוגסי .חברים ,אז זה לא חבצלת  .35זה חבצלת
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 .59אוקיי ,בסדר .זה לא  .35לכן זה לקח אותי למטה יותר .זה המקלט של לוגאסי שהיה .אז
"חסדי תורה" אני אגיד לך מי זה .זה אח של הבן של דוד בן הרוש? מאיר בן הרוש?
דוד שטרית:

לא ,לא ,כהן .תימנים שם.

משה חזות:

רק כוהנים.

צבי גוב-ארי:

זה בן דוד של יחזקאל הגדול.

משה חזות:

עכשיו עוד שאלה שאני רוצה לשאול .למה כשאנחנו מקבלים

חוזה כזה אנחנו לא מקבלים מול מי אנחנו חותמים? כמו שבמסמך הגדול קיבלנו עכשיו,
צבי גוב-ארי:

קיבלת את החוזה.

משה חזות:

כן ,אני שואל ,למה לא -

דוד שטרית:

השלב של החוזה זה שלב סופי .זה כבר היה פה וכבר אישרתם

וכבר דנתם ובעצם חתימת החוזה זה רק פורמאלית.
רועי גבאי:

על אחת כמה וכמה .למה לא להציג מי?

משה חזות:

מול מי חותם.

דוד שטרית:

זו עמותה.

משה חזות:

שני אנשים פה יצטרכו לחתום?

דוד שטרית:

מורשה החתימה בעמותה .אבל אפשר להביא את זה.

משה חזות:

אני חושב שחשוב ,שנדע גם מול מי חותמים את המסמך.

דוד שטרית:

קודם כל צריך לאשר .לא חותמים לפני שאתם מאשרים.

אלי מזוז:

אני רוצה להגיד משהו ,צביקה .אנחנו לפני רגע אישרנו את

העניין של המקלטים .שיפוץ מקלטים .העניין הזה של מסירת מקלטים לעמותות ,יש לו win-
 winבסיפור הזה .כי הרבה מקלטים שאנחנו נותנים לעמותה היא בעצם מתחזקת את המקלט
כל השנה ,ומזגנים וכיסאות והכל .וביום פקודה יש לנו מקלט מוכן ,בלי השקעה של העירייה.
צבי גוב-ארי:

חברים ,אני מודיע לכם ,מקלטים פנויים לא יהיו פנויים הרבה

זמן .פורצים לשם ומחבלים וגונבים וכל מה שאתה רוצה .ביום שהקצאת את זה לעמותה,
ראשית וקודם כל יש תחזוקה של המקלט .הדבר האחר ,כאשר אתה צריך אותו ,העמותה
חותמת מראש שהיא מפנה אותו .וכבר תרגלנו את העניין הזה לא פעם ולא פעמיים.
משה חזות:

פשוט מאוד ,אם היו רושמים לנו את שני השמות -

צבי גוב-ארי:

טוב ,חברים .מי בעד?
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החלטה מס' :6/40/15
הוחלט פה אחד לאשר חוזה הקצאת מקלט מס'  18לעמותת "חסדי תורה"
– רח' החבצלת  , 35גוש  , 4943ח"ח  18לצורך קיום פעילות תורנית.

.6

אישור חוזים לחידוש הקצאת מבני גני ילדים לעמותת "רשת גני ילדים של
אגודת ישראל"  ,לצורך הפעלת גני ילדים כמפורט להלן:
גן גלבוע – רח' גלבוע  - 15גוש  5168ח"ח 9
גן עפרוני – רח' הלילך  - 21גוש  4944ח"ח 128
גן איריס – רח' סביון  –8גוש  4943ח"ח 70
גן נורית – רח' בוכריס  – 29גוש  4944ח"ח 73
גן כלנית – רח' הנרקיס  - 7גוש  4943ח"ח 105
אישור חידוש חוזים של הקצאת מבני גני ילדים .אלה מבנים

צבי גוב-ארי:

שמשרתים את רשת גני הילדים של אגודת ישראל מזה עשרות.
אני רוצה להעיר הערה ,שעל פי הייעוץ המשפטי ,בגלל שהילדה

יהודה דנינו:

שלי לומדת שם ,אני צריך להימנע.
אנחנו יודעים שיהודה נמנע .הוא לא השתתף בהצבעה .אבל

צבי גוב-ארי:

יחד עם זאת ,אנחנו פשוט מחדשים את ההקצאה עם האנשים הללו .הגנים הללו מאוד
פעילים .הם בתפוסה של  34ילד בכל גן .מי בעד?
החלטה מס' :7/40/15
הוחלט פה אחד לאשר חוזים לחידוש הקצאת מבני גני ילדים לעמותת "רשת
גני ילדים של אגודת ישראל" ,לצורך הפעלת גני ילדים כמפורט להלן :גן
גלבוע –

רח' גלבוע 15

 -גוש  5168ח"ח  ; 9גן עפרוני – רח' הלילך 21

 -גוש  4944ח"ח  ; 128גן איריס –

רח' סביון  – 8גוש  4943ח"ח  ; 70גן

נורית – רח' בוכריס  – 29גוש  4944ח"ח  ; 73גן כלנית – רח' הנר קיס 7
גוש  4943ח"ח ( . 105חבר המועצה יהודה דנינו לא השתתף בהצבעה).
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משה חזות:

רגע ,יש תשלום לגנים ,נכון? הם משלמים... .

צבי גוב-ארי:

זה מוסד חינוכי ,מה אתה? אם אתם רוצים שישלמו ,בואו נקבל

החלטה .שהיא תהיה החלטה תקדימית,
פאלי כהן:

תעשה את זה חצי שנה לפני הבחירות ,נראה אותך.

צבי גוב-ארי:

זה מוסד חינוכי.

משה חזות:

זה ביזנס ,מה?

דוד שטרית:

מדובר על הקצאה .בדרך כלל כשאנחנו משכירים יוצא מכרז.

היו גנים פרטיים שהשכרנו ואז גבינו כסף .זו הקצאה.

.7

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .4.7.2021

צבי גוב-ארי:

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

יהודה דנינו:

סקירה קצרה של מה שהיה בוועדת שמות .ב 27.5-פורסם קול

קורא בנושא בתי הספר העתידיים שאמורים להיבנות פה .בית ספר בדוגית ובית ספר ברחוב
הרצל .שני בתי ספר יסודיים .פורסם קול קורא שמציע לציבור להגיש שמות לבתי הספר .היה
שם מגוון שמות .ראש העיר קיבל שם כמה שמות .רמון קיבל גם כן ,ועוד ועוד .על כל פנים,
העירייה ואגף החינוך ,ראש העיר ,יותר התמקדו בעניין של לא פרסונאלית פר בן אדם ,למרות
שהיו שם אנשים באמת מכובדים וראויים .אלא יותר בעניין של תוכן .אז ההצעה היתה לקרוא
לבית הספר היסודי ברחוב הדוגית ,הגב שלו בשד' הציונות' ,עתידים' .על שם העתיד של
הילדים .יותר הכוונה ,יותר ללמד אותם לאן צופה פני עתיד .ובית הספר השני ,ברחוב הרצל,
לקרוא לו 'ניצנים' .לוקחים ילדים קטנים ,ניצנים ,ובעזרת השם רוצים לגדל אותם לצמיחה
ותובנות טובות .זה בעניין הזה של בתי הספר .דבר שני שהיה זה הנושא של הכיכר על שם
רחבעם זאבי ,דיברנו עליה בפעם שעברה .העתקנו אותו לדוגית-הרצל ,שם קראנו .זו הסקירה
הקצרה .זה לחברים  ...הפרוטוקול.
רועי גבאי:

אני ברשותך רוצה להתייחס.

צבי גוב-ארי:

אני מציע שנפסיק עם הכיכרות עכשיו.

רועי גבאי:

לא הכיכרות .ברשותכם ,התייחסו לזה בוועדה אבל אני חושב

שראוי לנכון לציין את זה גם בישיבה .צביקה ,יצאתם למהלך מכובד ונדרש ויפה של קול קורא
לציבור .העובדה שהפרסום של בית הספר ושם בית הספר היה לפני החלטת ועדת שמות לא
10
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מכבדת את הוועדה.
צבי גוב-ארי:

לא ,אבל זה לא פורסם החוצה.

משה חזות:

זה פורסם ,צביקה.

רועי גבאי:

זה פורסם .זה פורסם במערכת החינוך ,בתי הספר ידעו את

זה .החינוך דיבר עם ההורים כבר בשיבוץ בית הספר .זה פורסם הרבה לפני ,בישיבת מועצה
קו דמת עוד תפסתי את יהודה ואמרתי לו 'יהודה ,השם הזה יצא ופורסם' .אמר לי 'כן? לא
יודע' .הדבר הזה ,חבר'ה ,לא יכול לקרות .לא מכבד .לא את הוועדה ולא -
משה חזות:

אל תעשו קול קורא .בשביל מה קול קורא .תביא מה שאתם

רוצים לוועדה וזהו .קול קורא זה -
רם שרון:

זה ל א עניין של קול קורא .זה עניין שאם השם הזה יוצא לפני

כן ,אז אין שום משמעות למה שאנחנו מחליטים.
צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,זה יצא אחרי שקיבלנו את השמות של הקול קורא.

רם שרון:

כן ,זה יצא לפני הוועדה .אני כבר קיבלתי את השם לטלפון שלי

לפני הישיבה.
צבי גוב-ארי:

טוב ,בסדר .מקבל .דרך אגב ,קיבלתי דיווח שדורון מלכה

מאושפז ונאחל לו בריאות .רק אין לי פרטים מה הרקע.
אלי מזוז:

יש לו סוג של דלקת בגרון שחוסמת לו את דרכי הנשימה ולכן

הוא מאושפז ובהשגחה .כי זה צריך לרדת ולהבריא ,כי אם לא הוא יכול להיחנק.
רועי גבאי:

נאחל לו בריאות.

צבי גוב-ארי:

זה לא משהו שקשור -

אלי מזוז:

לא קשור לקורונה.

רועי גבאי:

רפואה שלמה.

צבי גוב-ארי:

מי בעד? אישרנו .עם הערות .ההערות מקובלות.

החלטה מס' :8/40/15
הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת שמות מיום . 4.7.2021

.8

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון ,בנושא "הקמת ועדת
ספורט".
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צבי גוב-ארי:

אנחנו הולכים עכשיו להצעה לסדר היום של שרון .אנחנו צריכם

להקים עוד ועדה ואחרי זה נקים ועדת הוועדות והכל בסדר .שרון ,אני דיברתי איתך קודם
ואני רוצה לומר לך כך .אתה רוצה להיות מעורב בענייני הספורט? וולקם .רק תתנדב .תתנדב
בתנאי אחד .כל מה שנעשה בתוך הארגון של הספורט נשאר בתוך הארגון של הספורט .לא
מוציאים החוצה דברים .יש שם ריבים ויש מחלוקות וכו' .זה צריך להיות פתור בפנים .כלומר
לא 'עשיתי ואחרים לא עשו' וכו' .זה לא עושה בריאות לספורט .כל מי שרוצה להצטרף לאחת
מעמותות הספורט ולעזור אישית שם ,חברים ,אני מברך .אוקיי? כל מי שרוצה .יש שם מספיק
בעיות ואני צריך אנשים טובים שם .יש אנשים ,צריך עוד ,הכל בסדר.
משה חזות:

אז אם יש בעיות ,צריך לפתור.

רועי גבאי:

זה נכון לכל ועדה ,צביקה .למה לא להציג -

צבי גוב-ארי:

מחלוקות בפנים.

אלי מזוז:

כל מי שיושב ,במקום לפתוח ועדה ,הוא מזמין,

רועי גבאי:

ברור שזה פורום מקצועי.

אלי מזוז:

שנייה ,נכון .גם בוועדה יש לפעמים נציגים ,בדרך כלל יש נציגים

מקצועיים .בוועדות כאלה ואחרות .מה שהוא אומר ,קיימת ועדה מקצועית .אני מוכן להכניס
אליה נציגים ממועצת העיר שמוכנים לסייע בעניין הזה .ולא להכניס מישהו שלא -
צבי גוב-ארי:

אני לא רוצה לפתור את זה עם ועדה.

רועי גבאי:

למה יש ועדת חינוך ולא ועדת ספורט? מה ההבדל בתפיסתנו?

אלי מזוז:

שוב ,יש ועדות שהן ועדות חובה .ועדת חינוך היא ועדת חובה.

רועי גבאי:

למה יש ועדת מלגות וועדת ספורט לא?

אלי מזוז:

בסדר ,אז אני אומר.

צבי גוב-ארי:

חינוך ,דרך אגב ,חלק שצריך להיות חלק ,הספורט זה חלק

מהחינוך .זה כל החינוך הפורמאלי ,הבלתי פורמאלי ,תחת גג אחד .לכן יש ועדת חינוך ,יכולה
לדון גם בספורט .אני מבין שיש -
משה חזות:

אבל אם אנחנו נחליט שאנחנו  ...מה יהיה התפקיד שלנו שם?

נשב כחברי ועדה? כלומר אם אני רוצה היום להיות באליצור יבנה ,או במנהלת הספורט ,מה
התפקיד שלנו? כצופים? כמה?
צבי גוב-ארי:

ובכן ,כן .יהיה לך תפקיד .התפקיד הוא כזה .יש לנו יעדים .יש
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ספורט הישגי וספורט עממי .צריך לפתח את הדבר הזה ,להגיע להישגים המקסימאליים
ולהרחיב את הספורט העממי .זו המטרה .איך עושים את זה? יש מסגרת תקציב ,יש אנשים
שעובדים כאן .צריך להניח תוכנית עבודה שיכולה להשיג את המטרות הללו .זה התפקיד
שלך .אתה חלק מהעניין הזה .לא לשבת ולומר 'אני רוצה ,אני רוצה' ,כי איך מגיעים לזה? עם
האמצעים שיש .זה התפקיד .כל השכל שיש ,תשים שם .אם זה יכול לעזור ,מצוין .זה כל
הסיפור.
רועי גבאי:

אני מציע עוד הצעה ,צביקה .בגלל הנושא שאמרת שיש הרבה

מחלוקות והרבה דיונים והרבה דברים .אני מוכן לחלוטין לבוא ולהגיד אוקיי ,נושאים רגישים.
בוא נכנס ועדה ,נציג אותה ,אחת לשנה ,בתיאום איתך ,יצא עדכון על ידי הוועדה ,יו"ר הוועדה,
עדכון של ועדת הספורט.
צבי גוב-ארי:

לא צריך .אני אביא הנה את מי שצריך להציג בנושא ספורט,

יציג את הפעילות מא' עד ת',
רועי גבאי:

אבל זה לא קורה .הבאנו את אליצור ,הבאנו את -

צבי גוב-ארי:

כי לא היה צריך.

רועי גבאי:

הבאנו את מכבי ,מכבי אמרתם זה לא אחריות של מועצת העיר.

דיברנו על אליצור ,זו לא אחריות של מועצת העיר .אנחנו מדברים על דברים אחרים.
צבי גוב-ארי:

אתה לוקח דברים למקום אחר.

רועי גבאי:

בוא נייצר איזשהו מנגנון שכן מכניס את זה.

צבי גוב-ארי:

דיברת על ביקורת של מועצת העיר על מכבי .ואני לא הסכמתי

עם זה ,כי יש כאן עניין של העמותה .אנחנו רוצים לדעת מה מכבי עושה ,מה הפעילות וכו'.
במועצת העיר הבאה ,יוצג נושא הספורט לרוחב .ואז תגלו דברים מאוד מאוד מעניינים .כמה
אנשים מעורבים בעניין הזה ,מה נפח הפעילות .חברים ,אנחנו בעניין הזה כמעט -
משה חזות:

וכמה כל ילד משלם? הייתי שמח לדעת כמה כל ילד משלם.

וגם במכבי יבנה גם כדורגל ,גם כדורסל.
צבי גוב-ארי:

ובכן ,אני רוצה להצביע בעניין הוועדה .יש עוד משהו שאתם

רוצים?
רם שרון:

בסדר .אני מקבל את מה שדיברנו עליו.

צבי גוב-ארי:

בסדר .הנושא יורד מסדר היום.

רם שרון:

שנוכל אבל להיכנס,
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רועי גבאי:

להיכנס כחברים בוועדות.

רם שרון:

בעמותות .אני מדבר על העמותות.

צבי גוב-ארי:

אמור לי לאיזה עמותה אתה רוצה להגיע.

רם שרון:

עמותה של מכבי.

צבי גוב-ארי:

כדורגל?

רם שרון:

כן.

צבי גוב-ארי:

אוקיי .נכניס אותך פנימה .אני אדבר עם יו"ר העמותה,

רועי גבאי:

אני גם מבקש .במנהלת של הספורט.

צבי גוב-ארי:

אחד מכם ,לא שניים.

רועי גבאי:

לא ,זה לא אחד .אנחנו רוצים להיכנס .אמרת 'כל אחד שרוצה

להיכנס מוזמן' .בוא נפתח את זה.
צבי גוב-ארי:

אנחנו לא הולכים לייצר סמטוכה -

רועי גבאי:

לא סמטוכה .באמת להיות שם .לקחת חלק .הורדנו את

ההצעה .אנחנו אומרים בוא נצא לדרך .נחלק את זה .נדבר אחרי זה.
צבי גוב-ארי:

אתה תהיה לכדורסל ,הוא יהיה לכדורגל.

רועי גבאי:

אין בעיה.

צבי גוב-ארי:

בסדר? מישהו אחר נוסיף עוד -

רועי גבאי:

אבל לא רק כדורסל ,כדורגל .יש ספורט בעיר ,בכלל .מנהלת

הספורט... .
משה חזות:

יש ועדה ,יש מנהלת.

רועי גבאי:

צביקה ,מנהלת הספורט.

צבי גוב-ארי:

יש מנהלת הספורט ,אבל לא שם .אתה תהיה בבקשה חלק

מהאנשים .חלק מהאנשים .מכבי ,אליצור ,נוער.
רועי גבאי:

אבל אנחנו רוצים לפתוח עוד דברים .רוצים להציע עולמות

חדשים.
צבי גוב-ארי:

טוב ,אני לא מקבל את ההצעה שלכם .מי שירצה אחרי זה

להירתם לעניין אני אשבץ אותו באחת הקבוצות .לא בקבוצות ,באחד הענפים .אני רוצה
שהענפים הללו יעבדו ,חברים .לא נולדתי היום ,ואני לא אתן לעשות פוליטיזציה גם מהספורט.
רועי גבאי:

שום פוליטיזציה .תייצר רוב לעצמך ,נו ,קח .תעשה את כל
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הישיבה.
דורית בן מאיר:

רועי ,הוא אמר את זה.

רועי גבאי:

שנייה ,לא ,רגע .אני אמרתי בסדר .אמרנו בסדר .כולנו

מסכימים ברוח טובה .תן לנו להיות בפנים ,נקודה.
אלי מזוז:

רועי ,אם היתה ועדה ,אם היתה קמה ועדה ,מן הסתם לכל

סיעה פה היתה אפשרות לקבל -
צבי גוב-ארי:

טוב ,חברים.

רועי גבאי:

אבל לא ,הוא אומר רק אחד.

דורית בן מאיר:

אתה רוצה להיות אחראי על בתי הכנסת?

רועי גבאי:

כן ,בשמחה .כל אחריות שיתנו לי אני אקבל .נקבל מינוי למה

שנרצה ונדבר על זה .בסדר?
צבי גוב-ארי:

אתה רוצה להעלות את זה לסדר היום ,להצבעה? ההצעה

שלך?
רועי גבאי:

הצעת שניכנס וניקח חלק .אנחנו רוצים לבוא ולעזור .זו המטרה

העיקרית בעסק.
צבי גוב-ארי:

אני אשבץ כל אחד מכם באחד הענפים .ואני רוצה לראות שם

תוצרת.
רועי גבאי:

סגור.

צבי גוב-ארי:

אני רוצה לראות שם תוצרת .זה לא לבוא לומר מה לא בסדר.

תעשו שיהיה בסדר.
רועי גבאי:

תיתן סמכויות ,תקבל תוצרת.

אלי מזוז:

מתי יהיה לנו ים ,צביקה?

צבי גוב-ארי:

מי שואל?  ...מי עוד רוצה להיות? אני מוכן להקים חלק מכם

שינהל לי את מכבי לבד .אבל תשאו גם באחריות.
רועי גבאי:

בשמחה.

צבי גוב-ארי:

וגם תגייסו כספים ותוודאו בבקשה שהמגרשים עובדים כמו

שצריך וכו'.
רועי גבאי:

מוכנים לקחת בכל הכוח.

צבי גוב-ארי:

תודה רבה .הדיון סגור .תודה.
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צבי גוב-ארי – ראש העיר
דוד שטרית – מנכ"ל העירייה
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