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על סדר היום:
.1

דיווח ראש העיר – סטטוס טיפול במבנים מסוכנים.

.2

הצגת פעילות הספורט בעיר.

.3

שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הכשרות לסייעות גני הילדים".

.4

אישור תב"ר מס'  – 580הקמת  8כיתות גנ"י במגשר  ,3061בסך ₪ 13,200,000
במימון קרן הרשות.

.5

אישור תב"ר מס'  – 581הקמת  4כיתות גנ"י במגרש  ,3031בסך  ₪ 5,700,000במימון
קרן הרשות.

.6

ביצוע תשתיות בשכ' נאות שז"ר בסך .₪ 5,670,000

.7

עדכון וסגירת תב"ר מס'  – 432בניית בי"ס יסודי דתי  18כיתות – רמב"ם :תקציב מקורי
 .₪ 20,601,190תוספת :מפעל הפיס –  ,₪ 979,830מ' החינוך .₪ 1,566,389
הפחתה מקרן הרשת בסך  .₪ 2,570,120סה"כ תקציב מעודכן .₪ 20,577,289

.8

עדכון תב"ר מס'  – 462מוסדות ציבור – ביכ"נ ברח' הסירה .תקציב מקורי 6,000,000
 .₪תוספת מקרן הפיתוח  .₪ 236,000סה"כ התב"ר לאחר עדכון .₪ 6,236,000

.9

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי העירייה לביה"ס עתידים
(סמל מוסד .)484055

.10

חוק עזר ליבנה (שיפוץ חזיתות של בתים) ,תש"פ ( 2020תיקון .)2021

.11

הצעה לסדר של חברי המועצה מר רועי גבאי ועו"ד רם שרון בנושא מבנים מסוכנים.

.12

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "עיר חכמה – ניטור אשפה ומתקני
מחזור בזמן אמת".

.13

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "שדרוג ושיפוץ מתקן האימונים
בנאות שז"ר ע"ש יוסף קצל'ה ז"ל.
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.1

דיווח ראש העיר – סטטוס טיפול במבנים מסוכנים.

צבי גוב-ארי:

חברים ,אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין.

אתחיל בדיווח שלי לפורום .שניים שלושה דברים שחשוב לדבר בהם .ביממה האחרונה קיבלנו
את תוצאות בחינות הבגרות לשנת תש"פ.
התוצאות הללו מצביעות על כך שגינזבורג הגיע ל .94.9%-הוא עלה מ 89%-שנה קודם .כך
שזו עלייה יפה .האולפנא הגיעה ל .96%-בנות לאה ל .96.4%-ונריה הגיע ל .100%-צריך
להבין ,נריה הוא  22תלמידים שניגשו לבחינות .כשאני מדבר על השוואה ,על מספרים ,מבחינת
מאמץ 94.9% ,אצל גינזבורג ,מתייחס לסדר גודל של כמעט  400תלמידים .מספרים אחרים.
ואני חושב שמן הראוי שמצד כולנו נאמר מילה טובה ובאמת עובדים נהדר ,עם צוות מנהלים
ומורים שעושים את עבודתם כמו שצריך .כמובן ההורים ששותפים לעניין הזה .והעדר הורים
שעוצרים את בית הספר .ושיתופי פעולה .והתוצאות נראות כפי שהן .אני מקווה שבשנה הנוכחית
אנחנו נשפר את התוצאה ,למרות העניין של הקורונה .אנחנו עושים כמה דברים על מנת לסגור
פערים .בין היתר התוצאות הנלוות של הקורונה עצמה .שיצרה פערים לא מעטים.
הדבר הבא .היתה תחרות שמדברת על חדשנות ועל תכנון עירוני בר קיימא .לתחרות הוגשו 64
יוזמות .יו"ר צוות השיפוט היה אופיר פינס ,שר הפנים לשעבר .יבנה ,לצערי ולשמחתי ,זכתה
רק במקום השני .אני לא יודע מי במקום הראשון ,אבל זכינו במקום שני .ואנחנו צריכים ,שוב,
לומר לעצמנו שאפו .אנחנו גם מתפתחים מהר ,גם מאותגרים בתביעות וגידול ,ביקושים מאוד
גדולים ומענים ,כאשר אתה בהחלט נלחם על כל דבר.
עומד על הפרק היום מספר רב של מוסדות חינוך שצריך לבנות בשנה הבאה .הזמן לא בידינו.
אני מדבר היום על חודש אוקטובר .כלומר בספטמבר בשנה הבאה צריכים לפתוח מוסדות חינוך.
ובמשרד החינוך כרגע אין עיסוק בכל מה שקורה בתשתיות .אבל בצורה מוחלטת .לא עונים על
ענייני התשתיות בשום מקום .וזה לא רק בעיה של יבנה .זו בעיה של כל יתר הערים .הבקשה
שלנו היתה ,ועדיין קיימת ,ויש גם הסכם עם האוצר ,שביום שיש הכרה בצורך על ידי משרד
החינוך ,כלומר בדקו והגיעו למסקנה שכך וכך כיתות צריכות להיבנות ,אנחנו לא מחכים
להרשאה .עושים בכוחות עצמנו ,ואחרי זה מחזירים לנו את הכסף .משרד החינוך מתכחש
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להסכם עם האוצר .אז יש ממשלת משרד החינוך ,יש ממשלת האוצר .וככה זה נראה.
ואני אומר את הדברים .אפשר לצטט אותי .כי זה דבר מאוד חמור ,איך שהעניין הזה עובד .אני
הרגע עומד בפני מצב בעייתי .מצד אחד אני הולך לפרסם תב"רים ,מתוך ידיעה שאם אני לא
מבצע את הדבר הזה ,אין לי גני ילדים בשנה הבאה .צריך להתחיל לבנות .אין לי בתי ספר .ואם
אתה מבצע הסיכוי הוא שמישהו לא ישלם .אז הברירה היחידה אומרת שאני צריך להודיע היום
לקבלנים שבונים 'חברים ,לא תקבלו טופס  ,4לא תאכלסו ,תצאו לרחוב ,תפגינו' .ואת זה אנחנו
לא רוצים לעשות ,כי אנחנו לא נוהגים בבריונות .אלא מצבים ממש בלתי אפשריים מבחינת
התנהגות מסודרת .אני מעדכן .אני מנהל את המאבק .רק תדעו שמאחורי כל הסיפור הזה בעיות
לא קטנות.
מאיר שטרית:

אבל עדיין ,לפחות כדאי להפיק לקח לעתיד .ולהגיד למשרד

החינוך שמתכננים לבנות במזרח יבנה ,כשאם לא נקבל את הכסף  ...מראש ,לא תהיה אפשרות
לבנות.
צבי גוב-ארי:

יש תיקון להסכם .מאיר צודק .יש תיקון להסכם המסגרת .להסכם

הגג .והתיקון אומר שעיריית יבנה לא תוציא היתרי בנייה מבלי שיהיה בידיה היתר לבינוי מוסדות.
נקודה .אז זה סיפור שכבר  ...ובמסגרת התיקון הזה ,היה סעיף שחתום עליו ,בהסכמת שר
האוצר ,חתום עליו חשב משרד האוצר ,שאומר שעד כה ,במידה והעירייה  ...לבנות אחרי הכרה
בצורך ,היא תבנה ויחזירו לה את הכסף .משרד החינוך לא מוכן לקבל את זה .משרד החינוך
הוא בסך הכל צינור .כי הכסף מגיע מהאוצר .הלאה.
משה חזות:

צביקה ,האיחור כאן נבע מוועדת מכרזים ...

פאלי כהן:

את זה תגיד במשפט.

משה חזות:

אני אומר לפרוטוקול.

צבי גוב-ארי:

הלאה .חברים ,נושא הקורונה .אנחנו יורדים ,סוף סוף .יש לנו היום

 130חולים 500 ,מבודדים .מאומתים ביממה האחרונה – תשעה .קצב ההכפלה שלנו הוא .0.85
הקצב הארצי הוא  .1.22הממצאים מתחת לממוצע.
היתה בעיה ועדיין קיימת של זיהום אוויר באזור השכונות הדרומיות .לא הצלחנו לזהות מהיכן
זה .כינסתי לפני כשלושה ,ארבעה שבועות שולחן עגול שבו השתתפו נציגי המשרד לאיכות
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הסביבה ,מחוז המרכז.
השתתפו בזה איגוד ערים דרום יהודה ,איגוד ערים אשדוד ,המשטרה הירוקה ופרקליטות
המדינה .הוחלט על הצבת תחנת ניטור .התחנה הוצבה אתמול .באיחור של  15יום מהתאריך
שייעדנו .אבל הוצבה אתמול .התחנה אמורה לאתר את המזהמים .וביום שיש איתור מזהמים
תעשה אכיפה ,כדוגמת הטיפול בזיהומים שהיו לנו בבית זכאי ,אם זכור לכם .שריפות וכו' .אז
זה בקיצור.
טיפול במבנים מסוכנים .אנחנו פרסמנו בסביבת ה ,10.9-כתגובה לשאלה  ...כן ,אנחנו מטפלים
בעניין הזה .החל מה 12.9-השנה התקבלו אצלנו סדר גודל של  25פניות .הפניות נבדקו על ידי
גורם מההנדסה .אגף ההנדסה .אני מרגיש שאנחנו הולכים בדרך הנכונה ,מבחינת זה שאומרים
לציבור תפנו ,אנחנו נשלח לבדוק .במידה ויהיה עומס ,כמובן נצטרך לתגבר את צוות הבדיקה.
אנחנו במקביל כמובן מזרזים את תמ"א  .38כי גם אם היום אין מבנים מסוכנים ,המבנים
המסוכנים יהיו בעתיד בכל מה שנבנה שלא על פי התקן לפני שנת .1980
משה חזות:

צביקה ,אפשר לומר שהיום ביבנה אין מבנה שהוא עומד ,כלומר

שהוא מבנה מסוכן -
צבי גוב-ארי:

לא ,אני לא יכול לומר זאת .מדוע? מפני שהיום חוק העזר העירוני

אומר שבמידה ויש חשש ,אתה מזהה משהו במבנה ,אתה מודיע להנדסה .הנדסה שולחת
לבדוק את העניין .מגיעה לבדוק את העניין .פרסמנו את העניין הזה ,גם פרסמנו תדריך
לתושבים .ואנחנו מצפים מהתושבים להודיע לנו אם יש לו בעיה בחדר המדרגות ,או בכל מקום
אחר .ואנחנו שולחים לבדיקה .זהו המצב הרגע .אני צריך גם שאנחנו נבין דבר אחד .יש פה גם
אחריות אישית על הנכס הפרטי .אתה יכול להיות מזומן לבדיקה ,אתה בודק ומגיע למסקנות
ומודיע לבעל הנכס מה מצבו .אתה לא יכול לקחת אחריות על המבנה עצמו .הוא לא שלך .אלא
אם אתה אומר 'אוקיי ,אני מתנדב מהיום והלאה לממן את כל מה שצריך מבחינת חיזוק מבנים
בעיר' .זה בלתי אפשרי.
לכן אתה חייב לשתף בעניין הזה את הגורמים עצמם .חוק העזר העירוני שאושר על ידי מועצת
העיר וגם על ידי משרד הפנים והגורמים השונים ,מדבר על התהליך והתהליך הזה גם פורסם.
וכך אנחנו עובדים.
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אני מוכרח לומר דבר אחד .חשוב לי יותר זה להאיץ את העניין של תמ"א  38ופינוי בינוי .אנחנו
פה בוועדת תכנון ובנייה התלבטנו הרבה מאוד על צפיפות ,על גובה ,על מספר יחידות דיור .זה
עומד מול הצורך לפתור את בעיית הבטיחות .אוקיי ,אז יהיו פחות מקומות חנייה .לא יותר מ-
 1.3למשתכן .אבל יהיה פינוי ובינוי .או תהיה תמ"א  .38אני שמח לומר שהשנה ,בוצעה הריסה
מסודרת של שלושה מבנים בנאות שז"ר .שהולכים להתפנות למבנה חדש.
יתחיל בינוי פעם ראשונה ביישוב ,שעושים הריסה מסודרת בעקבות הפינוי בינוי .ולאט לאט
השכונות יחדשו את פניהן .השחר היום היתה ועדת היגוי שמתייחסת לחמישה מבנים .במובלעת
השחר  .זה עניין שירוץ במהלך השנה .אני מאוד מקווה ,לדוגמה ,שחלק של שיכון חיסכון סוף
סוף יתחיל לזוז .כי שם כל פעם משתנות הדרישות .גם זה חלק מהעניין .ועוד .תמ"א  38עובדת
היום ברחוב הדרור במספר מבנים ומתפתחים גם מבנים נוספים.
צריך להבין .אנחנו הולכים על חיזוק מבנים רק כאלה שמוגדרים כמבנים שמיועדים לחיזוק.
כלומר אלה שנבנו לפני שנת  ,1980ואשר אינם עומדים בתקן רעידת אדמה .כל היתר ,בהמשך
נ דון בזה ,זה עניין של טיפול במעטפת המבנים ,ייפוי וכל היתר .לזה אני אתייחס בסעיפים שיהיו
בהמשך הדיון .בינתיים זה הדיווח שלי .אני מניח שיעלו נושאים לדיון .הלאה.

.2

הצגת פעילות הספורט בעיר.

צבי גוב-ארי:

על פי סדר היום ,נתבקשתי בזמנו ,בעצם יזמתי ,אחרי ששמעתי

את החברים ,להציג את פעילות הספורט בעיר .אנחנו ניווכח בדבר אחד .שלמרות הגודל הלא
עצום של יבנה ,פה מתרחשת פעילות ספורט מאורגנת וגם מקצועית .חובבנית וגם מקצועית,
ברמות שאי אפשר להתבייש בהן גם בערים הגדולות .התשתיות שקיימות ,וצריך עוד תשתיות,
תמיד צריך תשתיות ,אבל הן בסדרי גודל ,זה לא נראה לעין ,אבל כאשר מציגים את המספרים,
לדוגמה –  35מגרשים לשימושים ורסאטיליים .כלומר מגרשים עם שימושים שונים ,עם תאורה
וכל היתר .מפוזרים בעיר .הרבה מאוד נבנו בשנים האחרונות.
עכשיו ,אני הזמנתי לפה את מנהל מחלקת הספורט ,שאול דוד ,להציג את מחלקת הספורט כפי
שהיא .מה שאני מבקש ,תנו לשאול דוד להציג את המחלקה על כל מעשיה וכמובן מספרי
הפעילים שבה .מתקנים וכל היתר .ולאחר מכן ,אם יהיו שאלות ,השאלות ייענו.
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שאול דוד:

תודה רבה ,ערב טוב .תודה לראש העיר שהזמין אותי לכאן ...

שמי שאול דוד ,ואני מנהל מחלקת הספורט מזה  23שנה .ואנחנו נציג את הדברים בהתחלה
בסרטון קצר של דקה וחצי ,שנמחיש קצת את הפעילות .ולאחר מכן נציג את הפעילות.
*** הקרנת סרטון קצר ***
שאול דוד:

שנייה ,אני אתארגן עם המצגת .אז בדף הראשון שצריך להיות,

למעשה מה זה מחלקת הספורט .אני לא אקרא כרגע הכל ,אבל המטרה שלנו כעיר ,אנחנו עיר
שצומחת .כמו שאמר  ...אני כמנהל ,יחד עם הצוות הבכיר שלי ,שמדובר גם יחד עם אנשים
ותיקים מאוד כמו חיים אזולאי ואבי אוחיון ,שלושתנו ביחד שווים  100שנות ניסיון ביחד בעבודה
שצמחנו ,משחקנים ,כדורגל ,כדורסל ,מאמנים ,והגענו עד ראש הפירמידה .כולנו נולדנו ביבנה,
אוהבים את העיר .אנחנו עושים קודם כל את העבודה הזאת באהבה כדי לשרת את תושבי העיר
והמערכת נבנית כל הזמן מחדש ועושים את ההתאמות.
המטרה שלנו זה בשלושה כובעים .זה ספורט עממי .מה זה ספורט עממי? יש לנו מערך חוגים
עירוני שעוד מעט נפטר אותו .בכל בתי הספר היסודיים ,החל מהשעה החמישית ,בכל בית ספר
יש חוגי כדורגל ,כדורסל .כולם פה הורים לילדים ומערכי חוגים בכל המרכזים הקהילתיים .זה
 5,000רשומים קבועים בספורט בעיר .וכמובן אנחנו מדברים ,לאחר מכן נציג את נקודות
הספורט התחר ותי .כך שאנחנו נותנים מענה לכלל הדברים ,ומתקנים ,כמו שראש העיר אמר,
אנחנו נפרט את זה ,את המתקנים שיש לנו מה אנחנו עושים איתם ,בהמשך.
אז כמו שאמרתי ,המחלקה פועלת בשלושה כובעים .ארגון הגג שלנו ,אנחנו עיריית יבנה ,שהיא
שולטת בכלל הארגונים שאנחנו פועלים תחתיהם ,עיריית יבנה ,ראש העיר ,ראש הפירמידה.
אני עובד מולו כל הזמן .והרשת למרכזים קהילתיים .הרשת למרכזים קהילתיים ,למעשה שם
כל מערך החוגים אנחנו מפעילים דרך הרשת למרכזים קהילתיים 5,000 .הילדים שאמרנו
ומבוגרים ,הכל מול המערך של הרשת ,שזה דבר ממש מבורך ,שזה נעשה ,אני בעברי ,עבדנו
גם ,אולי יש פה חברי מועצת עיר ,מאיר ומשה ,שיודעים שהיינו בעבר אגף חינוך בלתי פורמאלי.
שהכל היה מאוד קשה .היה קשה לארגן את ההסכמים וגבייה .כי הכל צריך להיכנס לגזברות
של העירייה .וכמובן לאחר מכן ,כשעברנו לחברה של הרשת למרכזים קהילתיים ,גדלנו ,צמחנו.
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ההסכמים המשפטיים ,הכל נהיה באמת יותר נגיש ,יותר קל לנו .לי ,כמנהל ,כשאני מנהל את
כל תחום הספורט ,גם בעירייה וגם ברשת למרכזים קהילתיים ,זה יתרון אדיר שעברנו מהעירייה
לרשת למרכזים קהילתיים זה יתרון אדיר .וגם שהכל מוגן והכל אותם אנשים ,אז זה כמובן מול
התושב יותר קל.
הספורט העממי ,אנחנו גם מקפידים על אורח חיים בריא .אני אפרט בהמשך .כשמדובר על ילדי
גן ,ילדי בתי הספר היסודיים ,תנועות הנוער וכמובן מבוגרים וגיל הזהב ,מול אגף הרווחה ,כשגם
בהמשך נפרט יותר.
הספורט התחרותי ,אנחנו גם כן ,תוך כדי ההתארגנות שלנו ,הקמנו בעבר ,היו אגודות שלא
פעלו דרכנו ,אלא אגודות שפעלו ,מכבי יבנה עם אנשי ציבור .בשנת  .2005האגודות האלה היו
ממש בחובות כספיים עצומים .מה שנקרא היה אל חזור ,ובעזרת ראש העיר אנחנו הקמנו את
עמותת מכבי יבנה הראשונה .כשעלינו בליגות בכדורסל עלינו לליגה לאומית ,היינו חייבים
לעשות את ההפרדה ואז פתחנו את עמותת הכדורסל .כך שיש לנו את עמותת מכבי יבנה,
עמותת אליצור יבנה .יש לנו גם בעיר את עמותת בית"ר יבנה ,שהם פועלים בשיתוף פעולה מלא
איתנו ,אבל לא ת"פ המנהלת.
משה חזות:

הם צריכים להיות יחד אתכם.

שאול דוד:

כמו שאמרתי ,הפירמידה בקצרה .אז עיריית יבנה ,ראש העיר

ומועצת העיר זה הארגון שמנהל את הכל .מתחתיהם יש את הרשת למרכזים קהילתיים מצד
ימין .עם המזכירות ,כספים ,כמו שאמרתי ,חוגים באמצע .כל ענפי הספורט שאני לא אפרט.
ומצד שמאל את המנהלת ,שהמנהלת למעשה זה שתי עמותות .עמותת מכבי ,עמותת אליצור,
שמשם ,אני אפרט יותר מאוחר ,בשלב אחר ,את הקבוצות.
רועי גבאי:

שאול ,תחדד את הקשר עם המרכזים הקהילתיים .מזכירות,

כספים .זו עמותה? אתם כפופים אליה היום?

שאול דוד:

כן .לא ,אני אומר .כמו שאמרתי כובע אחד ,הכפיפות שלי הישירה,

זאת אומרת יש לנו שלושה ,רועי .יש לנו בערך  20עובדי עירייה .עובדי העירייה כמו שאמרתי
אני ,חיים ואבי .מזכירות ואבות בית בעיקר .וכל הנושא של החוגים ,הפעילות ,המדריכים,
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במחלקת הספורט יש לי כ 80-עובדים בתוך הרשת למרכזים קהילתיים שהם בשליטה מוחלטת
שלי ,משק סגור ,כמו בן מול המנכ"ל וההנהלה .מול העירייה ,המנכ"ל ומול הנהלת הרשת.
עובדים עם כל הכללים ,משק סגור .דרכם מזמינים את התלבושות ,את ההסעות ,ביטוחים,
הסכמים ,כל הדברים האלה .אני כמנהל תחום ,גם בתוך הרשת למרכזים קהילתיים .ועמותות
הספורט שזה שונה ,ויש שם הנהלות שונות .הנהלת מכבי וגם שם אני אענה ,כעיקרון עד מחלקת
הנוער ,עד גיל נוער ,כל הכספים נכנסים לתוך הרשת למרכזים קהילתיים .ומשם המאמן מקבל
את השכר ,ההסעות ,התלבושות ,הביטוחים ,הכל דרך הרשת למרכזים קהילתיים .אנחנו גובים
בסביבות  5 ,4מיליון שקל ,תלוי בשנה ,בגלל הקורונה ,דמי חוגים ,שאנחנו מוציאים את כל
הכסף הזה ,ואף לפעמים יותר .אני אסביר יותר מאוחר איך זה עובד ,כי ברור לך שהספורט
התחרותי עולה הרבה יותר כסף מאשר חוג רגיל .כי זה הסעות ,מאמנים ,מאמני כושר ,מאמני
תזונה וכל הדברים האלה.
יש לנו ,כמו שאמרתי ,לא אפרט ,באמת עשרות פעילויות שאנחנו עושים לכל ימות השנה בכלל
העיר .אנחנו מסתכלים על החינוך הפורמאלי ,ועל החינוך הבלתי פורמאלי .בחינוך הפורמאלי
יש לנו מפקח משרד החינוך את שלומי ,אנחנו פועלים מול כלל בתי הספר .את לימודי השחייה
לכיתות ה' ,טורנירים ,מערך חוגים ,הכל חייב להיות כמובן דרך מנהלות בית ספר ואגף החינוך
והמפקח .פעילויות שרצינו ,צעדה ומוציאים את התלמידים ,או כל פעילות שאנחנו עושים בבוקר
חייב את אישור ראש העיר ואת אישור המפקח.
המפקחת של החינוך הבלתי פורמאלי של משרד הספורט והתרבות ,שגם דרכם אנחנו מקבלים
סל ספורט .אנחנו מקלי דים את כל הפעולות שאנחנו עושים ,אנחנו מקבלים סל ספורט על מנת
להשתתף .זאת אומרת זה רק להשתתף בחלק קטן מהפעילויות שלנו .דברים נוספים שאני
אומר ,מערך החוגים שלנו שאני אפרט בהמשך ,זה  5,000חוגים ,שאני גם אפרט את המספרים
אחר כך ,שפועל בכלל המוסדות ובתי ספר בעיר .אירועי ספורט עממי ,כמו צעדת יבנה ,מסע
אופניים ,מרוץ הלביא ,מרוץ האור ,רק החודש ראש העיר אישר לי לעשות שני אירועים .אנחנו
נעשה החודש מרוץ נשים .זה חודש של מודעות סרטן השד .אנחנו נעשה מרוץ בפעם הראשונה.
כל דבר שאנחנו מקבלים חדש ,אנחנו מקבלים באהבה ,אנחנו מקבלים את האירועים ונעשה את
זה .זה יהיה ב 26-לחודש .אנחנו נפרסם את זה ביום ראשון .ואת יום ההליכה הבינלאומי שאנחנו
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עושים כל שנה .השנה זה יהיה במתכונת שונה בגלל התו הירוק .אנחנו נעשה את זה למועדוני
הליכה ולקהילה הנגישה ,כדי שנהיה בטוחים שכולם עומדים בתו הירוק .זאת אומרת שאנחנו
כל הזמן עושים את ההתאמות ואת השינויים שלנו ,כדי שכן נעשה פעילות וגם נעמוד בכללים
שאנחנו כרשות חייבים לעמוד בהם.
פרויקט כדורשת .מכירים את זה ,כבר .מאמא נט .אנחנו אחד הגדולים והטובים בארץ .יש שם
כ 200-בנות .כל מוצאי שבת יש לנו משחקים של ליגה פנימית שלנו .ועכשיו גם רוצים שנבוא
במקומות אחרים .אנחנו רואים באמת את החוגים ,גם לילדים ונוער ,נשים וכל הדברים האלה.
אני מציין פעילות חשובה .יש לנו פה חבר מועצת עיר שיודע .יש לנו פעילות של ארבע קבוצות
של נוער ומבוגרים בליגת ה -עולי אתיופיה .בליגה של משרד הספורט .אני חייב לציין שהקבוצות
האלה פועלות מזה כשש או שבע שנים .הקבוצות שלנו נחשבות מהטובות בארץ .יש שם
התנדבות מלאה של מנהיגים בקהילה האתיופית שמשתפים איתנו פעולה במחלקת הספורט.
וממש גאווה לנו .ואנחנו נמשיך כמובן להעצים את זה.
יש לנו את כל המועדונים  ...של הספורט העממי .שזה מועדון אופניים לילדים ונוער ,עם פעילות
מאורגנת כל השנה .מועדוני הליכה במתנ"ס נאות שז"ר .מי שמכיר ,יש לנו כעשר קבוצות
לאנשים מבוגרים שהם צועדים בכל העיר ,הכל על ידי מתנדבים ,וזו קהילה ,שזה דבר מאוד
חשוב .קהילה נגישה ,יש לנו כ 20-נכים ,ברשותו של סלומי ,שמתנדב .כולם מכירים אותו ,שהוא
חלק מאיתנו ,ממחלקת הספורט ,וגם מהרשת למרכזים קהילתיים .שאנחנו מרכיבים להם גם
חוגים וגם הם שותפים  ...שלנו בכל הפעילות העממית שאנחנו עושים ,כך שהם מרגישים שווים
יחד איתנו.
יש לנו גם קבוצות ריצה ,שזו היתה באמת יוזמה של ראש העיר ,בשנה שעברה .על שם איתם
תמיר ,הילד שנהרג .אבא שלו אייל יחד איתנו ,יזמנו פעילות מאוד יפה ומבורכת של קבוצת
ריצה .גם לילדים ונוער וגם למבוגרים ,יחד עם מאמן מאוד בכיר ,שזו לא רק קבוצת ריצה אלא
גם מעבר לכך כל נושא הספורט ,זה מאוד מצליח .זה פועל גם בקרית הספורט וגם בשכונות
תוכלו לראות אותם.
יש לנו פרויקט שאבא של ליאור ,שאהוד מכיר ,בבית סלומון ,שזה כבר גם מספר שנים .ופה אני
חייב לגעת בפרויקט 'אורח חיים בריא' ,לכלל תושבי העיר ,בקצרה .ראש העיר יזם את התחרות
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של בית הספר הבריא ,שכל בתי הספר היסודיים ,ממש כל השנה עבדו על התזונה .הוצאנו את
כל הנושא של פחיות קולה ,לשתות רק מים .ומורים לחינוך גופני .והיתה תחרות ובכל שנה
בהיכל התרבות ,בערב של החינוך ,ראש העיר העניק פרסים כספיים ,וזה דבר שעשה המון.
היום בתי ספר ,אנחנו לא צריכים לעשות תחרות .החלטנו שלא צריך כבר ,כולם עושים את זה.
אותו דבר ,בתוך גני הילדים ,יש את הערכות המיוחדות שאנחנו מעבירים לגני ילדים .תזונה וכל
הדברים האלה .ורק עושים להם ימים מרוכזים ,שכל גני הילדים באים למרכז הספורט ועושים
להם פעילויות מיוחדת .כך שאנחנו מגיעים לכלל התושבים .וגם כמו שאמרתי לגיל הזהב .גיל
הזהב ,אנחנו גם הולכים להעצים את זה היום ,גם עם אגף הרווחה .נעשה מנהיגות קבועה לכל
אורך השנה במועדונים שלהם.
יש לנו גם פעילויות של אליפויות ארציות .אנחנו היינו גאים לארח את מר גביע המדינה לנשים
במעמד נשיא המדינה ,שזה היה בחודש מאי .היה מאוד מכובד .כמובן ששודר בשידורים ישירים.
היה כבוד גדול לעיר יבנה.
אליפות ישראל בטאקוונדו .זה היה בדיוק שבועיים לפני שהגברת שזכתה במדליה .היא היתה
אצלנו ,והתחרתה .ובאמת אגודת טאקוונדו של יבנה נחשבים מהטובים בארץ .שערבי ,המאמן
הוא גם המאמן של האלופה שזכתה.
אנחנו גם גאים לארח ,ראש העיר אישר לנו ,את אליפות אירופה בכדורגל .פעם ראשונה,2022 ,
 ,17זאת אומרת עד גיל  .17ואז מגיעים בדצמבר .בעוד חודש יהיה לנו משחק ראשון .יהיה פה
פיילוט כזה של תחרות כדורגל .משחק בינלאומי שיהיה ב 4.12-באצטדיון שלנו ,ובחודש מאי,
בערך שבועיים ,יהיה בית שלום .שזה כבוד לעיר יבנה ,ראשון לציון ושלושה  ...בארץ שבאים
להתארח .אליפות אירופה מלאה ,עם שידורים ישירים ,ביבנה .ואנחנו כמובן נתארגן -
רם שרון:

איך יצלמו את המשחקים האלה? אין עמדת שידור ,אין עמדת

צילום.
שאול דוד:

אנחנו נדאג לזה.

משה חזות:

מה הבעיה לשים קונטיינר שידור.

צבי גוב-ארי:

עמדת שידור למה?

רועי גבאי:

למגרש.
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שאול דוד:

במגרש .היתה עמדת שידור במגרש הקודם .וכשבנו ,לא בנו

עמדת שידור.
משה חזות:

יש קונטיינרים כמו בתים כאלה... ,

שאול דוד:

יש לנו כמובן את קרית הספורט שאנחנו גאים בה מאוד .קריה

אחת היפות בארץ שאנחנו כמובן מפעילים אותה .אני שמח שבזכות הקריה ולזכות המגרש
הסינתטי החדש בשומרון ,איפה שבני מפעיל ,כולם מכירים ,יש לנו  35קבוצות חובבים של
כדורגל תקני.
רועי גבאי:

אבל שאול ,הוא מקשה לנו על הפעילות.

שאול דוד:

בסדר ,אני מדבר על קבוצות חובבים .אני כמנהל מחלקת ספורט,

אני לא רואה רק את התחרותי ,אני רואה הכל .אני כמנהל צריך להגיע לכלל התושבים בעיר .זה
שיש לי  35קבוצות עם  15גברים בקבוצה ,משחקים באופן קבוע פעם או פעמיים בשבוע ,זה
שווה לנו  ...ובזכות המתקנים החדשים שאנחנו מקבלים כל הזמן ,אז אנחנו משתדרגים ונותנים
שירות טוב יותר .גם רק השבוע היתה פעילות ליהודה ,עם בני הישיבות .זאת אומרת אנחנו
מגיעים לכולם ,לפאלי .הפעילות העממית היא מאוד חשובה לנו.
אני לא אלאה אתכם יותר מדי .שבוע הספורט ,אורח חיים בריא .יש לנו גם את ועדת הספורט
שבוחרת את הספורטאים המצטיינים .יש פה את חברי המועצה המכובדים שבחרו ,ביוזמת ראש
העיר .וזה מוסיף המון לספורטאים שמקבלים מלגות.
רועי גבאי:

מה ,השנה נבחרו? השנה לא נבחרו.

שאול דוד:

סליחה? אלי יסביר.

משה חזות:

אלי ,יש ספורטאים ...

רועי גבאי:

היתה רק שנה אחת בזה שנבחרו.

שאול דוד:

כן .אבל זה פרויקט יפיפה .אני רק אציין גם ,המטרה שלנו שגם

כלל ילדי יבנה יוכלו להגיע לחוגים .גם ילדים שאין ידם משגת .יש לנו באמת ,בורכנו בוועדת
הנחות .אנחנו נותנים מלגות לכלל הילדים .כמובן שאנחנו צריכים לעמוד בזה לבד ,במסגרת
ההכנסות שלנו ,וגם משלימים לנו מהעירייה כשצריך .וברשת מקדמים  ...וכך אין ילד שיושב
בבית ,שרוצה להצטרף לחוג אחרי קשיים ,אחרי ועדה ,מילוי ניירת .וכמובן שאנחנו מגיעים
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לכולם .אני חושב שזה דבר מבורך וחשוב ,שאנחנו עושים את זה באמת הרבה מאוד שנים .ויש
הרבה אנשים שיודעים על מה אני מדבר .וזה מאוד חשוב.
תחזוקת מתקני הספורט .אני רק בקצרה אומר .אתם יודעים ,כבר ראש העיר ציין .אני אציין
עכשיו ,יש לנו ,מעבר למבנים ,יש לנו כל שנה רישוי עסק שמאוד קשה לי להשיג .עולה הרבה
כסף .אם זה משרד התמ"ת ,כיבוי אש ,משטרה .כל המתקנים מקבלים כל שנה רישוי עסק .כל
 35מגרשים משולבים ,המוארים ,כל שנה אנחנו בודקים אותם .עושים מה שצריך ,כדי שגם
הבטיחות והרישוי ,הכל יהיה על הצד הטוב ביותר ,שמשרת את התושב לאורך כל שנה כל יום
עד אחת עשרה בלילה ,עשר וחצי בלילה.
אנחנו גם יודעים להביא קו לות קוראים לשיפוץ מתקנים .ראש העיר אולי יציין אחר כך איזה
מתקנים אנחנו נשפץ.
אז כמו שאמרתי ,יש לנו כ 5,000-רשומים בחוגים ,ב 20-ענפים .אני לא אפרט .ברור שהכדורגל
והכדורסל אנחנו מגיעים לכלל הפירמידה .קפוארה ,התעמלות קרקע ,התעמלות אומנותית,
אומנויות לחימה ,ג 'ודו ,כדורשת ,התעמלות נשים ,גלגיליות ,ג'ודו ,קרטה ,כל סוגי אומנויות
הלחימה .מועדון אופניים שאמרתי .כושר נשים .טניס שולחן שאנחנו רוצים להעצים אותו ולהגיע
שיהיה לנו מתקן .אני רוצה להעצים את טניס שולחן .אירועים מרכזיים ,כמו שאמרתי ,מפעלי
השחייה לכיתות ה' ,שאנחנו מתחילים אותם בימים הקרובים .שנה שעברה זה לא היה בגלל
הקורונה .אנחנו נקווה גם השנה להשלים ל-ו' שפספסו .מדובר על  1,200תלמידים שמסיעים
אותם לבריכה ,מקבלים עשרה שיעורים ממשרד החינוך .העירייה מממנת חלק גדול מהעלויות.
דבר מבוך ,ללמד את הילדים לשחות .מונעים טביעות וזה דבר מאוד חשוב.
צעדת יבנה מבתי הספר ,הפרויקט אורח חיים בריא שציינתי קודם .מסע אופניים שמאוד גדול,
ואנחנו נחזיר אותו השנה .ראש העיר הורה להתארגן לכך .ומפעלי הספורט שאנחנו עושים של
משרד החינוך בתוך העיר ועם ערים אחרות .יש רכז מפעלי ספורט של משרד החינוך ואנחנו
כמובן גם מארחים וגם מתארחים בכלל בתי הספר .ותחרות בתי הספר בריא שציינתי .צעדות
לילה שאנחנו עושים פעמיים בשנה .סטריט בול ,שבוע חינוך גופני לכלל בתי הספר ,עם משרד
החינוך ,ועוד.
אני רוצה קצת לעבור לספורט התחרותי .אז כמו שאמרתי ,בהנחיית ראש העיר ,לאחר שהיו לנו
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בעיות עם העמותות הקודמות ,בשנת  2005ביוזמת ראש העיר הקמנו את העמותה הראשונה
שנקראה עמותת מכבי יבנה ,ושם גם את הכדורסל וגם הכדורגל ,שניהם היו בליגות נמוכות אז,
בזמן הזה .וברגע שהקבוצות עלו ,שתיהן העפילו לליגה לאומית היינו חייבים להפריד ,כי זו
בקרה תקציבית ואלו תקציבים אחרים .והוקמו שתי עמותות .אליצור יבנה ומכבי יבנה ,עמותות
מוכרות לניהול תקין מול רשם העמותות ,מול הבקרה התקציבית .יש לנו משרד רואה חשבון
שאנחנו עובדים איתו מלכתחילה .גדול ,מאשדוד .שיודע לעבוד עם כל המסגרת ,עם כלל הגופים
שצריך.
א נחנו גם מאוד מקדמים את נושא הנשים .כדורסל נשים ,בליגה הלאומית ,הם נחשבים באמת
אחד הטובים בארץ .גם בכדורגל יש ליגה ארצית נשים .זו כבר השנה השלישית .ואנחנו גם שם
צועדים בדרך הנכונה .זאת אומרת שלא רק גברים .אנחנו כל הזמן מסתכלים על התחום של
גברים ,נשים .ולהגי ע לרמות הגבוהות .ואני בטוח ,עם הדרך שלנו ,דרך העבודה וגם העיר
שגדלה ,אנחנו נגיע לאן שצריך .נגיע בתוך כמה שנים גם לליגות העל .כשעובדים נכון אז מגיעים
לאן שצריך ,בצורה נכונה ...
סקירה טיפה על הקבוצות .בכדורסל יש לנו  22קבוצות תחרותיות .אליצור יבנה ,מי שעוקב אחרי
הספורט ,נחשבת למחלקת נוער אחת מתוך החמש הטובות במדינת ישראל .הנוער ליגת על
משודרת לפחות עשר פעמים בשנה בשידורים ישירים בערוץ הספורט .הנוער ,לא הבוגרים רק.
ותראו את הפירמידה של הנוער .רק לנוער שלוש קבוצות לאומי ,כשיש קבוצות שאין להם קבוצה
אחת .אשדוד אין להם קבוצה אחת .אנחנו הרבה יותר חזקים מערים הרבה יותר גדולות מאיתנו.
ולשמחתנו יש לנו גם אקדמיה של כ 30-ילדים שבאים מכל הארץ לשחק באליצור יבנה והם
ישנים בפנימיית עיינות .כך שהפכנו באמת ,אליצור יבנה ,אומרים רק בוגרים .זה לא רק בוגרים.
אנחנו כל הזמן השקענו ומשקיעים ונמשיך להשקיע במחלקות הנוער .גם לבנים וגם לבנות .כי
גם בנערות א' ,גם הבנות ,אנחנו נחשבים כאחת האגודות הגדולות .הנה ,רמלה .כולם מכירים
את רמלה בנשים .רמלה נשים יש להם רק קבוצה אחת בליגת העל .עם  2מיליון שקל או 3
מיליון שקל .אין להם רבע ממחלקת הנוער שלנו .מחלקת הנוער שלנו לילדות הן בין המובילות
במדינת ישראל .יחד עם אליצור חולון ,לדוגמה ,או ראשון לציון .אנחנו גאים על כך ,ותמיד שמרנו,
גם כשהקבוצות שלנו ירדו ליגה ,אנחנו הקפדנו לשמור על מחלקות הנוער ועל התקציבים שלהם,
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כי זה העתיד שלנו .וזה העיקר .זה החינוך.
בתי הספר לכדורסל וכדורגל ,הם גם  ...מהם מאוד .מדובר על בית ספר לכדורסל של 600
ילדים וגם כדורגל ... .בכלל העיר .ואנחנו כמובן שנגדל .כי הולכים לקבל אולם חדש ,בבית ספר
 ...וכמובן שזה עם ה ...החדשות ,ואנחנו נמשיך לגדול ומה שנקרא גם לרמה מקצועית גבוהה
יותר.
בקצרה ,מיפוי של המתקנים .מרכז ספורט בקרית הספורט .כולם מוזמנים לראות .קריה יפיפיה,
ברמה הגבוהה ביותר .בריכת השחייה והאצטדיון העירוני לכדורגל ,היכל הפיס שבזי ,היכל
הספורט ראלף קליין ,יפיפה .אחד היפים בארץ .מגרש קצ'לה ,נאות שז"ר ,מגרשי טניס השומרון.
מגרשי טניס נאות שז"ר ,שגם שופצו 350 .חניכים בטניס שדה ,ממש לתפארת .אנחנו גם שם
הולכים להקים את האגודה .הם צומחים .אנחנו נקים את אגודת הטניס מחדש ,לרמה תחרותית.
משה חזות:

מה עם פקאן? לא דיברת על פקאן.

שאול דוד:

אולמות ספורט ,בבתי הספר אנחנו מתחזקים את כולם .זהו ,וגם

פארק החבלים ,מי שמכיר ,יש שם את הסקייטבורד ,כדורעף חופים ,מגרשים משולבים .כל
הדברים האלה .אנחנו בהכל באמת במטרה שהתושב ייהנה ,ויעסוק בפעילות ספורט .דבר אחרון
שנותר לנו ,אז כמו שכבר אמרנו ,העיר גדלה .אנחנו הולכים לעשות את ההתאמות שלנו .אנחנו
נערכים .תוכנית האב האחרונה שלנו היתה ב ,2017-שנמצאת כאן אצלי .אנחנו תמיד עושים
תוכנית אב כדי לחשוב על ה 10-שנים הבאות בראשות ראש העיר .ואנחנו בקרוב מאוד ,עקב
גדילת העיר ,נעשה את ההתאמות הנכונות .נעשה תוכנית אב חדשה למתקנים ותקציבים ,כל
הדברים האלה .זהו ,עד כאן ,בקצרה.

צבי גוב-ארי:

תודה ,שאול... .

משה חזות:

שאול ,יישר כוח קודם כל ,על הפעילות .אנחנו מכירים אותך כבר

הרבה מאוד שנים .אבל יש לי שאלה ועוד כמה דברים נלווים .ראשית ,כמה ילד בחוג כדורסל
וכדורגל משלם? כי הרבה הורים התלוננו על הסכום הגבוה .אולי זו הזדמנות עכשיו להגיד מה
הסכום ומדוע אתם גובים את הסכום הזה .אוקיי ,שאול? זה אחד .אתה רוצה לענות על הכל?
שאול דוד:

לא ,אני אענה לך .בוא נעשה את זה בנחת .ככל שראש העיר
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יאשר לי בזמן ,אני אענה .אז אני אענה לך במספרים .ידעתי שתשאלו אותי .קודם כל ,כמו
שאמרתי  ,כל פעילות החוגים שלנו בתוך הרשת למרכזים קהילתיים .אוקיי? אנחנו עושים את
הגבייה .אמנם זה במחלקת הספורט ,אבל זה הרשת למרכזים קהילתיים .זו אותה תוכנה.
התוכנה של ליפקין שחק והתוכנה שלנו היא אותו דבר .אם אתה רושם את הבן שלך לחוג אחר,
אנחנו רואים אחד עם השני ,גם לעזור בהנחות ,או דרישות ,חוג שני ,חוג שלישי .אנחנו עובדים
במשק סגור ,וכמובן ערים לכך שאנחנו לא נהיה בגירעון .כי אם אנחנו נהיה בגירעון ,אנחנו לא
נוכל לעמוד בדברים ,בהתחייבויות שלנו .דבר אחד .וגם אנחנו ,כמובן במקביל לערים אחרות,
שמקבילות אלינו ,אנחנו עומדים בהחלט ברמה אפילו פחות מערים אחרות .אני אתן לך סדר
גודל של כדורגל ,לדוגמה .כדורגל מחלקת נוער לילד ,בנערים או ילדים שמתאמן ארבע פעמים
בשבוע ויש לו משחק ומקבל תלבושת וכל הדברים שאתה יודע ,משה ,הוא משלם לשנה 3,980
שקל לליגה .ילד שמשלם לבית ספר כדורגל ,שמתאמן פעמיים בשבוע ,בחוג ,הוא משלם 250
שקל ,שלוש פעמים משלם  270שקל .לכדורסל ,זה עולה קצת יותר .פשוט זה גם לפי אוכלוסיה.
בכדורסל לדוגמה בנס ציונה גובים  5,000שקל .אנחנו גובים כ 4,500-שקל .וכמו שאמרתי,
משה ,בהתחלה .יש לנו ועדת הנחות .כל מי שידו אינו משגת ,אמהות חד הוריות ,או כל הדברים
האלה ,אנחנו עוזרים לכולם .אם אתה רוצה ,אני אגיד לך עוד .אומנויות הלחימה ...
רועי גבאי:

השוני ,מאיפה נובע?

צבי גוב-ארי:

סליחה ,כדאי שתתייחס להוצאה .למה אתה מגיע לסכום.

שאול דוד:

אוקיי ,אני אתייחס להוצאה .תודה ,ראש העיר .בוא ניקח קבוצת

כדורסל .קבוצת כדורסל ילדים .מה ההכנסות שלנו ,מה ההוצאות שלנו .ההכנסות שלי בכדורסל,
כמו שאמרתי ,אני גובה לכדורסל  4,500שקל .יש לי בין  12ל 15-ילדים בקבוצה .אוקיי ,ונאמר
שאני גובה במקסימום שלי  50,000שקל ,או  60,000שקל ,אני עושה אחוז הנחות קבוע,
בסביבות  , 15% ,10%אחרי ועדת הנחות .כי אף אחד לא ישלם ,זה כמו בארנונה ,כי אנחנו
מקבלים הרבה מאוד ילדים של אמהות חד הוריות והמון בעיות .באמת .לא רוצה לציין את זה,
אבל אנחנו עושים לפי  15%הנחה ממוצע מהגבייה .אז אני אומר שאנחנו גובים בסביבות בין
 40ל 50-אלף לקבוצה ,גבייה שלנו מהילדים.
מה ההוצאות שלנו לקבוצה? כדי להגיע לרמות הגבוהות האלה של מאמן בכדורסל ,ההוצאה
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שלנו ברוטו עולה לפחות כ 8 ,7-אלף שקל לחודש .מדובר על עשרה חודשים .רק המאמן עולה
לנו בסביבות ה 75,000-שקל לשנה .לעונה .הוצאות שלנו במשחקים .שנייה רגע ,אחרי זה
פשוט נשכח .אוטובוסים למשחק ,בוא נאמר שאוטובוס למשחק ממוצע  1,500 ,1,000שקל .אני
לא אומר אם זה באר שבע .אני אומר  1,500שקל ממוצע .יש לנו בליגה לפחות  14קבוצות.
תעשה כפול  ,14אתה מגיע למספר .יש לך את כל הציודים ,תלבושות ,ביטוחים .אתה מגיע קל
ל 120 ,100-אלף שקל ,אם אתה לא משקיע ...
מאיר שטרית:

מאיפה אתם משלימים את ההפרש.

שאול דוד:

יש לנו מה שנקרא את מחלקות הנוער התחרותיות ,כמו שאמרתי

בהתחלה ,עולים לנו הרבה כסף והחוגים שאנחנו עושים לכלל בתי הספר ,אנחנו מרוויחים
עליהם .ואז אנחנו מאזנים .נגיד ענף כדורסל ,הוא מהווה ,וככה גם בכל הארץ ,אני לא המצאתי
את זה .ככה עובדים בכל הארץ .וכל ילד שמתקדם ומגיע לליגה ,זה כבר מכיתה ה' ,הוא נהנה
מה שנקרא מהדבר הזה .זה דבר שמקובל ככה וככה .זאת הנוסחה המקצועית.
כמו כן ,האגודות מכבי ,אליצור ,אנחנו עובדים הרי מול ההתאחדויות .מול התאחדות הכדורגל,
יש לך את כל המיסים שאנחנו משלמים .הרשמה ,שיפוט וכדומה .את זה העמותות משלימות.
גם בכדורגל וגם בכדורסל .זה מעבר לתקציב שפירטתי .ככה שההבנה היא מאוד ...
משה חזות:

אוקיי .קודם כל ,לגבי בית"ר יבנה ,שאול .אני חושב ,אם קהילת

יוצאי אתיופ יה יש לה קבוצות כדורגל ,והן עובדות תחתיך ,קל וחומר שבית"ר יבנה לא תעבוד
איתך יחד ותהיה חלק ממחלקת הספורט ,כלומר מכל הנושא של הספורט ביבנה .כי שם
משחקים רק שחקנים תושבי יבנה ,ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב ליבנה ,שבית"ר תהיה
משיקה גם למכבי יבנה ,ואין תחרות ביניהם .אפשר לנייד שחקנים מפה לפה .זה אחד היתרונות.
ד"ר אהוד ויצמן:

כרגע הקבוצה בפני עצמה.

משה חזות:

לא ,לא ,אין בעיה .אני יודע.

ד"ר אהוד ויצמן:

שנייה ,בית"ר יבנה היא עמותה בפני עצמה .השאר ,מה שאתה

מציע,
משה חזות:

גם מכבי יבנה עמותה בפני עצמה ,דרך אגב .וגם אליצור עמותה

בפני עצמה.
18

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  43/15מתאריך 07.10.21לוגו
לוגו חברת התמל

ד"ר אהוד ויצמן:

לא ,עמותה בפני עצמה שהיא לא עירונית .במקרה הזה של מכבי,

מה שאתה אומר ,שאני אבין ,לקחת את העמותה העצמאית הזאת שהקים אותו ,אנחנו מכירים,
ולהכפיף אותה למחלקת הספורט... .
משה חזות:

תנו לי להמשיך ,חברים .רק אמשיך.

צבי גוב-ארי:

סליחה ,רגע .חברים .ידבר כל אחד שיצביע .ואני רוצה בכל זאת

לתת לכם את ההיסטוריה של בית"ר יבנה .לפני כחמש ,שש שנים ,הגיעה אליה קבוצה של
אנשים מבוגרים ,לא ילדים .וביקשו אישור לשחק במגרשי הכדורסל ,כקבוצה של בית"ר .לא
עמותה ,קבוצת חובבנים .רוצים לבלות בשבתות וכו' .מזה זה התחיל .זה התפתח לכיוון עמותה
וכו' .ואנחנו מוצאים את עצמנו היום מתחזקים בעצם שתי עמותות כדורגל .האם יש לזה מקום
בעיר בסדר גודל של יבנה? לתחזק גם זה וגם זה? ולמה?
משה חזות:

אנשים מבוגרים ,שמשחקים כדורגל.

צבי גוב-ארי:

כן ,אבל בכל זאת יש גבול .ויש גם שיקול היכן להשקיע .ועם כל

הכבוד ,מחר מישהו אחר יפתח לי עמותה נוספת בכדורגל ?so what ,אם ככה ,אנחנו צריכים
לעבוד באיזשהו מקום גם לאיזונים לייצר .וגם לתת מענה לצרכים של הספורט ביבנה .נשמח
מאוד שכולם ישחקו כדורגל ,אבל לא כל אחד יבוא לפתוח עמותה ויבקש תשלום של הציבור .זה
הסיפור .הלאה.
משה חזות:

אני רק מציע ,ראש העיר.

צבי גוב-ארי:

על מנת לא לאבד ,בבקשה ,את העיקר ,כי אנחנו מתחילים עכשיו

לטפל היכן ,מה ,כמה שילמו ,לא שילמו .אנחנו הצגנו פה תמונה מאוד מעניינת על נפח הספורט
בעיר .וזה בבקשה ...
רם שרון:

אפשר כמה שאלות לשאול?

משה חזות:

רגע ,רק מוסיף משהו קטנצ'יק ,ברשותך .צביקה ,אני מציע

במסגרת כל נפח הפעילות שיש לנו בעיר בנושא ספורט ,אני הייתי מציע לבנות קיר טיפוס ,שישנו
בהרבה מקומות בארץ .קיר טיפוס שיכול לתת מענה להרבה מאוד ילדים .גם לילדים מוגבלים.
צבי גוב-ארי:

אני עונה לך על העניין הזה .אני באמצע ,הייתי אומר בתהליך של

פרויקט  BOTליצירת אזור של ספורט אתגרי .כולל קיר טיפוס וכו' .וזה יהיה במקום שהיום
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מונחים הקרוונים וכו'.
משה חזות:

אוקיי.

רם שרון:

אפשר כמה שאלות?

צבי גוב-ארי:

בבקשה.

רם שרון:

אוקיי .שאלה אחת ,האם יש איזושהי כוונה למכור מנויים

למשחקים של קבוצות בוגרות?
שאול דוד:

השבוע ,מכבי יבנה ,מכרנו את זה.

רם שרון:

פרסמתם? אני לא ראיתי שום פרסום.

שאול דוד:

מכרנו בשבוע שעבר .היתה בקשה וכבר התחלנו.

רם שרון:

אני קניתי כרטיס ובשום מקום לא הציעו לי לקנות מנוי ולא היה

פרסום 'בוא תקנה מנוי'.
שאול דוד:

נפרסם את זה .זה היה בשבוע האחרון.

צבי גוב-ארי:

אני מבקש לתת לזה פרסום יותר חזק ,הדובר.

רם שרון:

כל מי שהיה ביציע ,אף אחד לא יודע שיש מכירת מנויים.

שאול דוד:

פנו אלי אנשים ואמרתי כבר -

רם שרון:

כי נדרשנו לקנות כרטיס .אז שאלו למה לא מוכרים מנויים.

שאול דוד:

בסדר.

רם שרון:

דבר נוסף ,קראתי את כל השפע של הקבוצות והענפים שיש ,וזה

מבורך .ובכל זאת ,האם אתם מתכוונים לפתח או נערכים לפתח ,גם אגודות של כדורעף ,של
כדוריד ,של טניס שולחן?
צבי גוב-ארי:

כדורעף יש כבר קבוצה שעובדת.

רם שרון:

בטניס שולחן למשל ,היתה פה פעם הפועל יבנה ,רק לפני,

ששיחקה במסגרת אירופית.
שאול דוד:

הפועל יבנה ,כן.

רם שרון:

מסגרת אירופית ,והיא נעלמה.

משה חזות:

גם היאבקות חופשית ,נו .להגיד לך מי זכה במקום ראשון כל
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הזמן?
צבי גוב-ארי:

קבוצת הכדורעף ,תענה.

שאול דוד:

אני אענה לך בכלל ,לגבי  ...כמובן שאנחנו כעיר ,כל המספרים

האלה ,המטרה בפירמידה גם להגיע לקבוצות תחרותיות .אם דיברנו על טניס ,התעמלות קרקע,
כדורעף ,כדוריד ,כב ר היום בהתעמלות קרקע יש לנו עמותת מכבי ,היא לא היתה בליגה לאומית
אז ...כרגע מול הבקרה ,אז אנחנו בעמותת מכבי רשומים שם גם העמותות  ...של התעמלות
קרקע ,וגם הם רשומים בעבר של הטניס .כדורעף התחלנו כבר בשנה שעברה קבוצת חובבים
מחדש .להתאמן ולהקים קבוצה ,כדי שבשנה הבאה ,כמו שראש העיר אמר ,הם ישחקו בליגה
וגם  ...דרך העמותה .מה שכן ,במידה ונראה שאנחנו צריכים לפתוח עמותה נוספת ,עמותה רב
ענפית ,שלא תהיה קשורה רק לכדורגל ,בנוסף אנחנו נפתח עמותה נוספת .אנחנו גם מכריעים
על פארק המים .זאת אומרת אתה מכיר אותי מפארק המים ,גם נאמר הפועל פארק המים של
שחייה צורנית ,גם אני שם אל מול הפועל.
רם שרון:

לא ,אבל למשל אני ראיתי את חוברת החוגים .ואפשר היה לפתוח,

עזוב את התחרותית ,אפשר לפתוח לילדים ,לנוער.
שאול דוד:

יש לנו.

רם שרון:

לא ראיתי קבוצות כדוריד ,כדורעף .המגרשים שלנו ,יש לנו

מגרשים שהם מתאימים למשחקים האלה.
שאול דוד:

 ...היום כל הילדים רוצים לשחק באולמות .כשמשלמים כסף,

כששאלתם אותי למה  ...הם רוצים לקבל אולם .אוקיי ,אנחנו כרגע -
רם שרון:

כדוריד זה באולם ,בוודאי.

שאול דוד:

בסדר .אתה רואה את הנפחים ,אתה רואה גם  ...הכל .צריכים

אולמות ,לא רק כדורסל .ואנחנו בהחלט המטרה כבר בשנה הקרובה ,כשנקבל את האולם
החדש בבית ספר נבון ,שראש העיר ימסור לנו -
צבי גוב-ארי:

ננסה לקדם ... .זה מחלקת הספורט .וראשית וקודם כל נטפח את

עניין הכדורעף .כי יש גם קבוצה יוצאת מהכלל בתחום .והדבר האחר ,נטפח את נושא הכדוריד.
רם שרון:

אוקיי .עוד שאלה.
21

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר  43/15מתאריך 07.10.21לוגו
לוגו חברת התמל

צבי גוב-ארי:

כי יש משחקים קבוצתיים שמשתתפים בהם הרבה מאוד,

רם שרון:

יש לי עוד שאלה.

רועי גבאי:

זה נושא סופר חשוב .רק צריך ,אנחנו רוצים את זה -

רם שרון:

אני חוזר בסוף הישיבה לקריית שמונה ,ואני לא ממהר .כן ,קריית

שמונה אני נוסע בסוף הישיבה .אני לא ממהר .היתה כאן בשנות ה '90-אגודת אתלטיקה מאוד
מצליחה .היו לנו אלופי ישראל ,היו לנו שנים ששברנו יותר מעשרה שיאים ישראליים בשנה אחת.
צבי גוב-ארי:

החלטנו לא לקיים את זה .יש לנו עדיפויות אחרות .לכן הלכנו על

מערכות אחרות ונושאים אחרים .מה שהיה לא מוכרח שיהיה גם .הלאה.
רם שרון:

אוקיי .דיברנו קצת נוער וילדים .ורציתי לשאול ,למשל ,דוגמה

תחום הכדורגל בנוער כדורגל .בשנים האחרונות למשל ,כלומר מכבי יבנה היא קבוצת הדגל של
העיר מבחינת כדורגל ,שהוא גם הענף הכי פופולארי .קבוצת הנוער שלו נמצאת באיזשהו מסלול
של התרסקות מקצועית בשנים האחרונות .גם אפשר לראות שזה בא לידי ביטוי לא רק בתוצאות
של קבוצת הנוער ,אלא גם בכך שהיא לא מייצרת שחקנים לקבוצה הבוגרת .מעט מאוד ,ברמה
של אחד בשנים .מה שאני בא לשאול ,עושים משהו בשביל לשפר את המצב שלה?
שאול דוד:

כן .קודם כל ,ראית את המספרים של הכדורגל .ענף הכדורגל ...

קבוצה כמו שאמרת ,עם  1,000עוסקים בענף רשומים.
רם שרון:

כן ,אבל קבוצת הנוער .קבוצת הדגל מתרסקת -

צבי גוב-ארי:

אני אולי אומר משהו שחשוב שהפורום כאן ידע .לא מעניין אותי

פרסים והישגים בספורט .מעניין אותי להפעיל מה שיותר אנשים .סליחה רגע .אנשים בתחום
הזה .מי שעוסק בספורט בעצם מייצר בסופו של דבר בריאות קהילתית .ילד שישחק כדורגל לא
מוכרח שהוא יהיה כדורגלן הכי טוב בעולם .מה שחשוב לי שישחק כדורגל ולא ישחק דבר אחר.
עכשי ו ,בכל מערכת בסופו של דבר יש בסיס מאוד רחב .מתוך הבסיס צומחים מספר כישרונות
מיוחדים .אני לא רץ לכישרונות המיוחדים .אני רץ להרחבת התשתית.
רם שרון:

אתה מוכן לוותר עליהם?

רועי גבאי:

אם אין להם לאן לשאוף ,זה יגדע .מעבר לזה יש לנו איזושהי

נשירה .אנחנו מודעים לזה .יש לנו נשירה בטווח גילאי הנוער החוצה .השאלה איך מתמודדים
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עם זה.
שאול דוד:

אני אענה בקצרה ,ראש העיר .כמו שאמרת ,היו לנו לפני שנתיים

מספר ילדים בכיתה י' או יא" שעזבו לאגודות אחרות .אנחנו בשנים האחרונות ...
רועי גבאי:

שאול ,שנייה .אני שותק כל הדיון ,אני מכניס מילה .אני שנתיים

בלי נערים א' ונערים ב' .שנתיים .זה מתקשר לתשובה.
שאול דוד:

אנחנו השלמנו את  ...גם הנוער משחק למרות הכל בליגה גבוהה.

הנוער לא משחק בליגה המחוזית אלא משחקים בליגה גבוהה יותר .כאשר אנחנו עכשיו שמנו
דגש ,העלנו השנה לקבוצת הב וגרים לפחות שישה שחקנים תושבי יבנה .העלינו לקבוצת
הבוגרים.
רם שרון:

הם לא משחקים .אחד ,אחד משחק .כל השאר מחממים ספסל.

צבי גוב-ארי:

זה לשיקולו של המאמן של הקבוצה .לא של מועצת העיר.

רם שרון:

זה בסדר ,נכון .אבל היו שנים ששיחקו שמונה ותשעה.

שאול דוד:

אני רואה רחוק .אנחנו רואים רחוק .אם אנחנו עובדים נכון ,כל

המערכת ,כשהמאמן אחראי על המערכת ,האינטרס שלו זה להעלות את הילדים .למה זה קרה?
כי היו לנו מאמנים אחרים .לא רצו ,רצו להעלות ליגה בכל מקרה .תן להם את הכסף ולהעלות
ליגה .לא ,אני לא רציתי את הדבר הזה .בגלל זה עשינו את ההחלפות ,כדי לתקן את המצב
שרועי ואתה אמרתם .תבדוק אותי בעוד שנתיים ותראה .כי בספורט אתה עובד רחוק.
צבי גוב-ארי:

שאול ,התשובה צריכה להיות מה עם קבוצות הנוער הנמצאות

בליגות גבוהות.
שאול דוד:

בליגות גבוהות ,יש לנו בכל הפירמידה .אני חוזר .גם העליתי

במצגת .יש לנו תשע קבוצות .פירמידה מלאה .מ ילדים א' ,ילדים ב' .את הנערים ב' ,נערים ג'.
נערים א' ,נוער ,בוגרים ,נשים ,רציף ,שזה גם פתחנו .ואני אומר ,כשעובדים נכון .הרי אני
ספורטאי כל חיי .כשעובדים נכון אתה רואה רחוק .אז יש פעמים של משברים ,מחזור פחות טוב,
או ילד שלא רוצה כדורגל ,רוצה משהו אחר .או רוצה לשחק בבני יהודה או מכבי ת"א .אנחנו לא
מחזיקים בכוח .אני לא מחזיק בכוח אף אחד .כמו בכדורסל .כמו שיש לי אקדמיה בכדורסל ,אני
אומר לך ,תהיה לי גם אקדמיה בכדורגל .כשאתה עובד נכון ,מאמנים נכון ,ואהבת ההנאה ואהבת
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הספורט ואנחנו מתוך הקהילה ,אז אנחנו -
רם שרון:

עוד שאלה ,שאול ,ברשותך .מתי מחזירים את מרוץ יבנה? יש בכל

הערים כמעט בארץ מרוצים בחודשים הקרובים.
שאול דוד:

איפה יש היום מרוץ אתה יודע?

רם שרון:

רחובות.

שאול דוד:

יפה.

רם שרון:

תשאל אותי איפה אני רץ מחר .בצפון.

שאול דוד:

אז כמו שידעת  ...לפני כחצי שנה או שמונה חודשים היינו אצל

ראש העיר ,סיכמנו על מרוץ יבנה ,סיכמנו תקציבים ,סיכמנו כבר את הכל .הבאנו כבר צוות
מארגן .וברגע שיהיה לנו אוקיי מבחינת הקורונה מבחינת -
רם שרון:

אני יכול להגיד לך שמבחינת הקורונה ,תשמע ,מבחינת הקורונה

יש בכל הארץ מרוצים -
צבי גוב-ארי:

פה הוחלט אחרת .הוחלט לקיים את זה כאשר אנחנו יותר

בטוחים .קבענו שיהיה ,ויהיה בזמן שנקבע .נקודה .זו התשובה שלי .אפשר לשבת פה ולספר
מתי היה ,יהיה ,פה ,שם .זה לא רציני .הציגו פה תוכנית מאוד רצינית ,עם פעילויות אדירות .שם
מנסים לחפש מה לא.
רועי גבאי:

לא מנסים לחפש ,באמת שלא .אנחנו ההיפך .צביקה ,אם הכל

היה בסדר ,בוא נקפל את מועצת העיר ואת העיר .הכל תקין ,הכל בסדר .אני מלא הערכה
לפעילות הספורט בעיר .אני מכיר את שאול מהיותי שחקן באגודות נוער ולפני זה .אבל עם זאת
יש לי כמה שאלות ,שאול .ברשותך .אחד ,כמנהל המחלקה אגב שבעיני היתה צריכה להפוך
להיות אגף בפיתוח של העיר ,מה היית רוצה לפתח? מה חסר לך? מה אנחנו מועצת עיר יכולים
לסייע לך כדי להתקדם?
צבי גוב-ארי:

זה לא נושא הדיון.

רועי גבאי:

אני שואל את מנהל המחלקה.

צבי גוב-ארי:

סליחה רגע .אני נכנס פה .ליהודי הזה יש מישהו שממונה עליו.

הוא לא מציג דרישות למועצת העיר .אתה מנסה לשבש את הארגון .ככה לא עובדים.
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רועי גבאי:

הוא אמר שזה רשת המתנ"סים .שאול ,מה היית חסר ,מה היית

רוצה לפתח בעיר?
צבי גוב-ארי:

שום דבר.

רועי גבאי:

עוד שאלה .סליחה ,כמה תקנים התווספו בשנים האחרונות כדי

להגדיל את המחלקה?
צבי גוב-ארי:

שאול ,תודה רבה.

דורית בן מאיר:

רגע ,אני רוצה לומר משפט אחד .דוד ,אני אמנם אישה בביתי אבל

אני עוקבת אחרי ענפי הספורט .אני יודעת שיש מגוון ענפי ספורט רבים .ושאתם עושים עבודה
נפלאה ובטוח שאתם תוסיפו על המצב הקיים .תפעילו שיקול דעת ומבחינתי זה לא לעוף על כל
הדברים .לקחת מספר נושאים ...
משה חזות:

באירועים הבאים אתה מזמין במיוחד את כל חברי מועצת העיר.

דורית בן מאיר:

כן.

משה חזות:

אתם לא מזמינים אותנו אז אנחנו לא מגיעים .אבל לדורית

במיוחד.
צבי גוב-ארי:

השתתפות גדולה של חברי מועצת העיר .כולכם קיבלתם הזמנה

לערב הצדעה למתנדבים .לא ראיתי אתכם שם.
משה חזות:

נכון ,אני פשוט גם עכשיו לא יכולתי -

צבי גוב-ארי:

לא רק ...

רועי גבאי:

תשע וחצי בלילה... .

צבי גוב-ארי:

קיבלתם הזמנה .אפשר לשאול למה -

משה חזות:

אני עם זריקה פה ,צביקה .עם כאבי גב.

יהודה דנינו:

אני רוצה להתייחס לא לגופו של עניין ,לגופו של אדם .שאול ,אתה

איש נהדר .כיף באמת .הוא נגע פה בנקודה .אני מתקשר אליו ,בחורים ,בחורי ישיבות של העיר
חזרו לפני יומיים לישיבות ,רצו לשחק כדורגל .שאול זה אפשרי מבחינתך? מיד זמין ,מיד עונה.
נתן להם את המגרש בחפץ לב .עלה והצלח .הצלחתך היא הצלחתנו והצלחת העיר .תודה.
משה חזות:

יבואו אליך מאשדוד ,שאול .יבואו לך מאשדוד ,אני אומר לך.
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שאול דוד:

תודה רבה.

אלי מזוז:

אני גם רוצה לומר שאני אמנם עושה ספורט ,אבל לא  ...רק רוצה

להגיד גם לגבי שאול ,כל הזמן הדלת פתוחה .רצינו אותו בצורה מקצועית ,גם בנושא שהוא
שהעלה תום בנושא של הספורטאים ,גם בכל נושא שפונים ,התייעצות .גם הנושא של המרוץ
שעלה אצל ראש העיר .באמת ,יישר כוח ,אוהבים אותך מאוד.
תודה רבה ,חבר'ה.
שאול דוד:
*** עו"ד דורית בן מאיר עזבה את הישיבה ***

.3

שאילתה של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "הכשרות לסייעות גני
הילדים".

צבי גוב-ארי:

גבאי ,יש לך שאילתה.

רועי גבאי:

כן .בשולי הדברים ,צביקה אני אומר ,אני שמונה שנים חבר מועצת

עיר .אני חושב שזו פעם ראשונה או שנייה שדנו בנושא הספורט .קודם כל יישר כוח ,מצד אחד.
הצד השני ,חבל שלא מנהלים באמת שיח מלא על הנושא ,ולעצור את הדיון במקומות שאפשר
ללכת וחזונות וכיוונים ואסטרטגיות ותוכניות .אני ממשיך.
צבי גוב-ארי:

אוקיי ,אני לא הולך להתייחס למה שאמרת .יש אסטרטגיה ,יש

כיוונים ,ויש תוכניות .הציגו לכם מה שנעשה פה... .
רועי גבאי:

ביקשנו ועדת ספורט .אמרת אל תיכנסו לזה .תיכנסו לתוך הזה.

החלטת שלא .בסדר ,אנחנו ניגע בנקודות הספורט ובנקודות אחרות באופן מלא ,ככל שנראה
לנכון .שאילתה "הכשרות לסייעות לגני הילדים" .אגיד שהשאילתה הוגשה באוגוסט ,לפני תחילת
שנת הלימודים .לצערי היא נדחתה עד לעכשיו.
צבי גוב-ארי:

גם דילגנו על חודש ישיבת מועצה.

רועי גבאי:

לא ,היתה ישיבה באוגוסט שדילגנו על הדיון הזה .וחבל על כך.

לא נורא .לאחרונה פנו אלי מספר הורים לילדים בגנים בשאלות בנוגע להכשרות אותן מחויבות
הסייעות בגני ילדים בעיר לעבור .בהתאם לכך ,ולקראת שנת הלימודים שבפתח אשמח לדעת:
האם כל הסייעות הנמצאות כיום בגני הילדים בעיר עברו את קורס הכשרת סייעות לגני ילדים
על פי תוכנית משרד החינוך? כמה מהסייעות נמצאות כרגע בגני הילדים שלא השלימו את
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הקורס ,במסגרת האפשרות להתחייב להשלמת הקורס במהלך השנתיים הראשונות? האם
קיימות הכשרות נוספות שהסייעות נדרשות לעבור ,מלבד הקורס? אודה לפירוט בנוגע לסייעות
בגני הילדים וכן בסייעות הצהרונים.
צבי גוב-ארי:

קיבלת את התשובה .נקריא את התשובה ,כפי שמתחייב .בהמשך

לפנייתך מ ,21.8.2021-לסעיף (36א) לפקודות העירייה ,נוסח חדש ,להלן המענה לשאלותיך.
לא כל הסייעות שנמצאות כיום בגני הילדים עברו קורס הכשרה של סייעת פדגוגית .חברים ,יש
גם בעיה של גיוס ס ייעות .היום סייעת שפורשת יש לנו בעיה בכלל למצוא מחליפות .יש כ280-
סייעות היום .מהן כ 140-עברו את ההכשרה .בשנת תשפ"א היו אמורים להתקיים שני קורסים.
הם יכלו להתקיים רק בזום ,בגלל הקורונה .העדפנו לא לקיימם ,בגלל הקושי של הלמידה בזום,
כולל הרצון של הסייעות להש תתף במין הכשרה מהסוג הזה .קיימת היערכות לפתיחת שני
קורסים ,שיכללו  70סייעות כל אחת .כאשר ניתן יהיה בשנתיים להקיף את מרבית הסייעות.
צריך להבין ,זה לא מספיק שפתחת קורס .זה גם תלוי ברצונה של הסייעת .ותלוי מה העמדה
שלך מבחינת היכולת לומר לסייעת  ...לקורס' ,אני מוותר על שירותיך' ,כאשר אין לך לעניין
תחליפים .צריך להבין ,יש לנו בעיה של סייעות.
משה חזות:

 280סייעות או תקנים ,צביקה?  280סייעות בפועל?

צבי גוב-ארי:

יש לנו יותר מ 280-סייעות .כי יש גם סייעת -

רועי גבאי:

איפה החוסר הגדול? בגני ילדים או בצהרונים.

צבי גוב-ארי:

גני ילדים וגם סייעות בתוך בתי ספר.

רועי גבאי:

כן ,אני מדבר אבל מבחינת הצהרונים .מבחינת ההכשרות .איפה

הפער הגדול?
צבי גוב-ארי:

הצהרונים במצב יותר טוב .סייעות הצהרונים מלוות על ידי רכזות,

וכן ליווי של החברה למתנ"סים .ועוברות הכשרה קבועה .יחד עם זאת ,התחלופה היא כל כך
גבוהה ,שאי אפשר להניח שבכל צהרון תהיה סייעת שאכן עברה את ההכשרה .זה המצב.
רועי גבאי:

אני רוצה להתייחס לזה בשתי נקודות .האחת ,להוציא את

הטלוויזיות מגני הילדים.
צבי גוב-ארי:

זו לא החלטה שלנו ... .מבחינה פדגוגית -
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רועי גבאי:

זה דבר ראשון .כי אי אפשר לשים ילדים בגיל של טרום טרום

חובה מול טלוויזיה בזמן אוכל ,בצהרונים ולא לתת את הכלים המתאימים לסייעות להתמודד.
זה אחד .שתיים ,נקודה נוספת שהיא חשובה ,ואני מבקש .לא התייחסת אליה פה בנושא הזה.
ההכשרות שמקבלות היום סייעות לוקות בחסר ,צביקה .רמת היכולת לתת ,היום ההורים
אומרים את זה בצורה חד משמעית ,וצר על הביטוי בנושא הזה ,אני מדבר מדם ליבי .היום זה
בייביסיטר לילדים וזו לא מערכת צהרונים מתאימה עבור הילדים .זו הנקודה השנייה .והדבר
האחרון ,לכל סוגית ההחלפות .בטח ובטח בסוגית הקורונה  .יותר מדי בידודים .בידודים זה לא
מאומתות .היום יש חוק ,יש הוראת שעה ,שמחייבת ומאשרת להעיר ,לוודא חיסונים ,לוודא
משמעויות .צריך לעמוד על הדברים האלה .כי העובדה שיש תחלופה עדיין גדולה בעיר ,אני
מבין את הקושי בכוח האדם ,אבל העובדה שיש תחלופה גבוהה ,העובדה שלא מצליחים לייצר
באמת סייעות ממתינות ,שיחליפו במקרה הצורך ,יוצר מצב שהילדים חווים חוויה שהיא לא
פשוטה .אני מבקש ממך ,צביקה .נושא הצהרונים ,בטח ובטח בנושא גני הילדים ,הוא קריטי,
בעניין הכשרת סייעות.
צבי גוב-ארי:

אוקיי .בעניין הבידודים ,תשובה .אנחנו נפעל על פי החוק ועל פי

הקביעה של משרד הבריאות ומשרד החינוך .אין שום עניין להקל ראש בעניין הזה ,ואין שום
עניין לומר אוקיי ,לבודד מתי שאנחנו רוצים .זה לא כן .מנסים בידודים עד כמה שאפשר .זה לא
נוח .זה לא רק גני ילדים .אתה מקבל היום בידודים של כיתות .כל יום כיתה,
רועי גבאי:

אנחנו ניכנס לפיילוט של כיתה ירוקה .עוד חודש ,שבועיים ,יגיעו

לך פה - 30
צבי גוב-ארי:

כשיהיה הפיילוט של הכיתות הירוקות ,נדבר.

ד"ר אהוד ויצמן:

אבל זה משרד החינוך קבע איפה יעשה את הפיילוט.

רועי גבאי:

לא .זה תלוי בך.

ד"ר אהוד ויצמן:

לא.

צבי גוב-ארי:

יש לך טעות.

ד"ר אהוד ויצמן:

העניין הזה של כיתה ירוקה ,מאוד רוצים .מאוד .ואנחנו ממתינים

לתוצאות של הפיילוט .וברגע שזה יהיה ,נשמח לעשות את זה.
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.4

אישור תב"ר מס'  – 580הקמת  8כיתות גנ"י במגשר  ,3061בסך 13,200,000
 ₪במימון קרן הרשות.

צבי גוב-ארי:

הלאה .אני עובר לסעיף  4וסעיף  .5עניין של תב"רים .ראו ,תב"ר

 580ותב"ר  581מהווה בעצם הוצאה של הרשות המקומית ,הקדמת הוצאה לצורך הקמת גני
ילדים .אנחנו צריכים אותם כבר בספטמבר בשנה הקרובה .יש הכרה בצורך של משרד החינוך
בגנים הללו .אין עדיין הרשאה תקציבית .יש הסכם עם האוצר שאומר שבמידה ויש הכרה בצורך,
הרשות יכולה לממן בעצמה את העניין ולקבל את הכסף יותר מאוחר .משרד החינוך בינתיים
פועל נגד ההחלטה של האוצר .אז יש לי בעיה לא בשולחן הזה .כי אם בשולחן הממשלה יותר.
ואנחנו נגיע לשם .יחד עם זאת ,אני לא מתכוון לעמוד במצב של אכלוס שכונה חדשה ,כאשר אין
לי גני ילדים באותה שכונה .אני מדבר על תב"ר  .580זה הקמת שמונה כיתות גני ילדים במגרש
 .3061העלות המשוערת הרגע ,לפי התכנון 13,200,000 ,שקל .מקרנות הרשות .כאשר אני
בונה על כך,
משה חזות:

צביקה ,זה לא חיוב אישי ? זה חיוב אישי ,תיזהר .יש פה סכום

גבוה.
צבי גוב-ארי:

שמע ,קיבלתי כל כך החלטות עם האיומים של חיוב אישי .אם

הייתי נרתע מכל דבר ,אי אפשר היה לעשות שום דבר בעיר .והיינו היום נמצאים  20שנה לאחור.
מי בעד ,בבקשה?
רועי גבאי:

שוב אני מחדד ומבקש ... .את השטח ,של הרלוונטיות .שימו

משהו ,להסביר את המקום.
צבי גוב-ארי:

סליחה ,הצגנו לך בזמנו כאן תוכנית מפורטת היכן מקימים את

הגנים.
רועי גבאי:

זה השתנה.

דוד שטרית:

לא השתנה.

צבי גוב-ארי:

ההערה שלך מיותרת.

רועי גבאי:

ממש לא.
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צבי גוב-ארי:

זה גם מרגיז .מפני שזה הוצג .אם אתה אומר דברים על מנת לומר

שאמרתי ,זה לא השולחן הזה .אם אין לכם מה לעשות ,אל תעשו לי את זה פה.
החלטה מס' :1/43/15

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 580הקמת  8כיתות גני ילדים במגרש
 , 3061בסך  ₪ 13,200,000במימון קרן הרשות.

.5

אישור תב"ר מס'  – 581הקמת  4כיתות גנ"י במגרש  ,3031בסך 5,700,000
 ₪במימון קרן הרשות.

צבי גוב-ארי:

הלאה ,הקמת ארבע כיתות גני ילדים ,מגרש  ,3031ע"ס

 .₪ 5,700,000תב"ר  .581מי בעד התב"ר הזה? תודה.
החלטה מס' :2/43/15
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 581הקמת  4כיתות גני ילדים במגרש
 , 3031בסך  ₪ 5,700,000במימון קרן הרשות.

.6

ביצוע תשתיות בשכ' נאות שז"ר בסך .₪ 5,670,000

צבי גוב-ארי:

התב"ר הבא הוא תב"ר מס'  .533אין שם מספר .אני מכניס אותו

עכשיו .זה תב"ר קיים .ביצוע תשתיות בשכונות נאות שז"ר.
רועי גבאי:

 .573לא .533

צבי גוב-ארי:

 ?573אוקיי .ובכן כך .בנאות שז"ר מתחולל שינוי של פינוי בינוי

וכל התשתיות שם מחייבות שינוי .והתב"ר הזה מיועד לביצוע לשנתיים ,בשלבים .וככל שהבינוי
מתפתח ,אתה מפתח גם את התשתיות .לדוגמה ,היום אי אפשר לעשות מדרכות כי ימשיכו
לבנות שם .אז עושים מדרכות מאספלט ,אבל מתקצבים פה כמדרכות העתידיות .מדוע אני
משריין תקציב? כי אני לא ארצה לעמוד במצב שבעוד שנתיים ,כאשר יהיה צורך ,לא יהיה כסף.
על כן אני מגדיר את זה כאן .התקציב הזה מיועד אך ורק לתחום השיפוצים והכנת שכונת נאות
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שז"ר .זה כולל כל מה שקשור לפיתוח ,ניקוז ,מדרכות ,חשמל.
רועי גבאי:

למה אין פירוט? למה אין פירוט של  5.5מיליון שקלים?

דוד שטרית:

לא צריך להיות פירוט ,כי זה סכום תב"ר .זו לא תוכנית עבודה.

בתוכנית עבודה -
רועי גבאי:

חבר'ה ,זה  5.5מיליון שקלים .למה אין פירוט?  5.5מיליון שקלים.

צבי גוב-ארי:

אתה מוכן להקשיב בבקשה? תשמע עכשיו.

רועי גבאי:

מה קורה?  5.5מיליון שקלים.

צבי גוב-ארי:

תפסיק לשחק לי ואל תהיה ארטיסט .שב רגע בשקט ,אקריא לך

את התוכנית .למה לא מציגים את זה?
פיתוח שצ"פים וניקוז של השכונה .זה  2,700,164שקל .מים וביוב – הוצאה של התאגיד –
 1,851,000שקל .חשמל ותאורה – החלפת גופי תאורה ,החלפת מערכת חשמל – 1,486,000
שקל .עניין נגישות –  10,000שקל .הסדרי תנועה ,שילוט וכו' –  90,000שקל .אני לא מדייק
במספרים ₪ 90,500 .אני מדבר .ניהול ופיקוח על הפרויקטים –  224,000שקל .שכר טרחה
של מתכננים נכנס גם לעניין הנ יהול של הפרויקט .זו פחות או יותר הערכה .עכשיו ,כשאתה
מסכם את המספרים יוצא לך  6,690,000ומשהו ,ואני מתקצב רק  5מיליון ,מפני שחלק מהעניין
הזה זה על חשבון התאגיד.
רועי גבאי:

זה גם מקרנות הרשות? כי בפירוט זה לא מופיע .אני שואל.

המימון הוא מקרנות הרשות או המימון מהסכם עם רמ"י?
צבי גוב-ארי:

מהסכם של רמ"י .זה ישן מול חדש.

משה חזות:

צביקה ,התאגיד אמרת  ₪ 1,700,000או משהו דומה .כלומר

התאגיד מבצע -
צבי גוב-ארי:

התאגיד עושה .הוא לא נכנס לתקציב שהצגתי .מי בעד?

החלטה מס' :3/43/15
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 573ביצוע תשת י ות בשכונת נאות שז"ר
בסך .₪ 5,670,000
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.7

עדכון וסגירת תב"ר מס'  – 432בניית בי"ס יסודי דתי  18כיתות – רמב"ם:
תקציב מקורי  .₪ 20,601,190תוספת :מפעל הפיס –  ,₪ 979,830מ' החינוך
 .₪ 1,566,389הפחתה מקרן הרשת בסך  .₪ 2,570,120סה"כ תקציב מעודכן
.₪ 20,577,289

צבי גוב-ארי:

תב"ר  ,432זה סיום הבינוי של בי"ס רמב"ם .מפעל הפיס מוסיף

 .₪ 979,830משרד החינוך מוסיף  1,566,000שקל .מחזירים לקרן לפיתוח .₪ 2,570,120
מי בעד?
החלטה מס' :4/43/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון וסגירת תב"ר מס'  – 432בניית בי"ס יסודי דתי
 18כיתות ,רמב"ם :תקציב מקורי  .₪ 20,601,190תוספת :מפעל הפיס
 .₪ 979,830משרד החינוך  .₪ 1,566,389הפחתה מקרן הרשות בסך
 .₪ 2,570,120סה"כ תקציב מעודכן .₪ 20,575,289

.8

עדכון תב"ר מס'  – 462מוסדות ציבור – ביכ"נ ברח' הסירה .תקציב מקורי
 .₪ 6,000,000תוספת מקרן הפיתוח  .₪ 236,000סה"כ התב"ר לאחר עדכון
.₪ 6,236,000

צבי גוב-ארי:

סיימנו את הבינוי בבית הכנסת ברח' הסירה .תב"ר  .462יחסר

להשלמת התקציב  236,000שקל מקרנות הפיתוח .מי בעד?
החלטה מס' :5/43/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  – 462מוסדות ציבור – בי ת כנסת
ברח' הסירה .תקציב מקורי  .₪ 6,000,000תוספת מקרן הפיתוח .₪ 236,000
סה"כ התב"ר לאחר עדכו ן .₪ 6,236,000
משה חזות:

צביקה ,דרך אגב .מה ההחלטה לעשות עם המבנה של בית
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הכנסת היביל?
צבי גוב-ארי:

המבנה היביל יעבור לאזור בי"ס איינשטיין ,על רצועת השטח שבין

המגרש לבין בית הספר ויהווה בית כנסת נוסף לשכונה.
רועי גבאי:

אבל הסיכום היה שהוא יהיה למען הצופים .להגדלת הפעילות

בשכונה הירוקה.
צבי גוב-ארי:

הצופים יקבלו מקום אחר.

רועי גבאי:

איפה?

צבי גוב-ארי:

בשכונה החדשה.

משה חזות:

יש מתנ"סים עוד מעט .צריכים לאכלס,

רועי גבאי:

שלוש שנים ,ארבע שנים אומרים להם 'תחכו ותחכו ותחכו' ,ועכשיו

לא ,הם יקבלו במקום אחר בשכונה החדשה.
צבי גוב-ארי:

כן ,כן .מישהו  ...החלטה ,וככה מנהלים את העסק .כשתגיעו פעם

לאיזשהו מקום ,ותהיה לכם אחריות לפחות על פקידה אחת ,היום אין לכם את זה.

.9

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי העירייה לביה"ס
עתידים (סמל מוסד .)484055

צבי גוב-ארי:

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי עירייה

לביה"ס עתידים( .סמל מוסד  .)484055מי בעד?
החלטה מס' :6/43/15
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לכספי הורים וחשבון בנק לכספי
העירייה לביה"ס עתידים (סמל מוסד .) 484055

.10

חוק עזר ליבנה (שיפוץ חזיתות של בתים) ,תש"פ ( 2020תיקון .)2021

צבי גוב-ארי:

סעיף  ,10חוק עזר ליבנה ,שיפוץ חזיתות מבנים .העניין הזה,

ביקשתי שינוי קטן .הו א לא קטן ,הוא שינוי משמעותי לתושבים עצמם .מועצת העיר אישרה
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בזמנו חוק עזר עירוני שמאפשר לנו לממן ריבית והצמדה של הלוואות שנלקחות לטובת שיפוץ
חזיתות בתים .אני מנסה לפתוח את העניין הזה יותר רחב ולאפשר השתתפות של עיריית יבנה
בעלויות של השיפוץ של חזיתות בתים .נשען על הסכם עקרוני שיש לי הרגע עם מנהל מקרקעי
ישראל .אני אומר ,גם אם ההסכם הזה מצד המנהל לא יעמוד ,אני נתקל במצבים שבהם במבנים
שטעונים שיפור ,התושבים שגרים שם לא מסוגלים לא לקחת הלוואה וגם ודאי לא להשתתף,
לא לשאת בעלות השיפוץ.
חוק העזר מדבר על התהליך מא' עד ת' .חוק העזר לא משתנה .השינוי הוא בסעיף  9בחוק
העזר ,שינוי אחד ,שבמקום מימון ריבית והצמדה וכו' ,אומר שיתאפשר לעירייה לשים מכספה
לטובת שיפוץ בתים בשכונות הוותיקות .זה הסיפור .מי בעד?
החלטה מס' :7/43/15
הוחלט פה אחד לאשר חוק עזר ליבנה (שיפוץ חזיתות של ב תים) ,תש"פ 2020
(תיקון .) 2021
מאיר שטרית:

אפשר לשאול משהו? יש לי שאלה .בסיפא כתוב ,אני מסתכל על

סעיף (8ב) .כתוב 'על אף האמור בסעיף קטן (ב) סעיף קטן ב' ,מקבל התרעה כאמור בסעיף קטן
(א) חייב למלא אחריה .לא פעל בית לפי ההתרעה ,רשאית העירייה לבצע את השיפוץ בעצמה
ולחייב את בעל הבית בעלויות השיפוץ' .בסיפא כתוב 'על אף האמור סעיף קטן (ב) ,רשאי',
צבי גוב-ארי:

מאיר ,מאיר ,תשמע .אתה כמעט מתפלל בבית הכנסת .זה מהר

מדי.
מאיר שטרית:

מהר מדי .אני אחזור .סעיף ב' לעיל ,בסעיף (8ב) ,כתוב ככה:

'מקבל התרעה כאמור בסעיף קטן (א) חייב למלא אחריה .לא פעל בעל הבית לפי ההתרעה,
רשאית העירייה לבצע את השיפוץ בעצמה ולחייב את בעל הבית בעלות השיפוץ' .עכשיו ,בסעיף
ה כתוב' ,על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי המנהל לדרוש מכתב מבעל הבית כי ישלם
לעירייה מראש את עלויות השיפוץ ,לפי אומדן שיציג לו 20% .מעלות השיפוץ ישולמו בתוך 15
יום מיום הדרישה .והיתר תסולק בתשלומים חודשיים שווים ,לפי לוח סילוקין שייקבע ,אך לא
פחות מ 10-תשלומים' .אני חושב שזו גזירה שלא בטוח שהציבור יכול לעמוד בה.
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צבי גוב-ארי:

אני לא דן היום בשינוי חוק העזר .חוק העזר הוא בסדר .אני רק

פותח אופציה לומר לאותם מקרים שלא יכולים לעמוד בהם' ,חברים יקרים ,העירייה תממן' .כי
הרגע הידיים קשורות .ולכן פתחתי את האופציה הזאת ,על מנת לאפשר בעצם,
מאיר שטרית:

המטרה של האגרות שקבענו במשרד השיכון בזמנו ,אני קבעתי

אותן,
צבי גוב-ארי:

אין אגרות הרגע.

מאיר שטרית:

רגע ,רגע .אני קבעתי באגרות ,שכל בניין חדש שנבנה בעיר,

פיתוח ,נותן אגרה לטובת השכונות הוותיקות .שבאמצעותה אפשר לשפץ את השכונות
הוותיקות.
צבי גוב-ארי:

זה קיים .מותנה אבל -

מאיר שטרית:

אפשר להשתמש בכסף הזה.

צבי גוב-ארי:

לא למבנים.

מאיר שטרית:

באמת?

צבי גוב-ארי:

לא למבנים .לתשתיות.

דוד שטרית:

רק לתשתיות.

צבי גוב-ארי:

אני לא יכול לשפץ מבנים.

דוד שטרית:

זה רק לתשתיות.

צבי גוב-ארי:

כי אם זה היה ,מצבנו היה הרבה יותר טוב.

מאיר שטרית:

אז אני אבדוק את זה .מישהו שינה את זה .זה לא בסדר.

.11

הצעה לסדר של חברי המועצה מר רועי גבאי ועו"ד רם שרון בנושא מבנים
מסוכנים.

צבי גוב-ארי:

טוב ,הלאה .הצעה לסדר היום בעניין מבנים מסוכנים .של רם שרון

וגבאי .בבקשה.

רם שרון:

רקע .לפני כחודש קרס בחולון בניין מגורים על כל דירותיו
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ותכולותיו .רק בנס אין נפגעים בנפש .בהמשך פונו שני בנייני מגורים בבני ברק ובניין מגורים
בקרית שמונה מחשש לקריסה .האסון שנמנע  ...לא לסמוך על מזלנו הטוב ולהקצות משאבים
לביצוע בדיקה על בסיס של בנייני מגורים בשכונות הוותיקות של העיר ,שגילם  60 ,50שנים.
כמו כן ,חשוב שהעירייה תפרסם מדריך לציבור לזיהוי מבנים בסכנת קריסה .יש לציין שחוק
העזר ביבנה בנושא בניינים מסוכנים קובע כי מהנדס העירייה יערוך מזמן לזמן ביוזמתו בדיקה
של בניינים בעיר העלולים לסכן את דייריו ואת הציבור .העובדה שעשרות בנייני מגורים בעיר
נבנו לפני למעלה מ 50-שנים היא סיבה מספקת לבצע בדיקה תקופתית שלהם .על כן מוצע
בזאת כי מועצת העיר תאשר מבצע עירוני לביצוע בדיקה הנדסית של בנייני מגורים בשכונות
הוותיקות .ופרסום מדריך לציבור לזיהוי מבנים בסכנת קריסה.
עוד משהו אחד אני רק רוצה להוסיף .בישיבת ועדת המשנה שהיינו השבוע ,היה שם תושב
אחד ,נדמה לי ברחוב הר נבו ,לא זוכר את המספר ,שאמר שהוא גר בצמוד למבנה החדש ,אחד
הבניינים החדשים שמוקמים .הוא סיפר שבבית שלו יש נזקים משמעותיים כתוצאה מהבנייה.
יש שם סדקים ,יש שם לא יודע מה ,אני לא ראיתי את הבית הזה .השאלה אם מישהו בודק את
זה .אני שמעתי את הדברים שסקרת בהתחלה ,אבל בכל זאת.
צבי גוב-ארי:

בוצעו בזמן האחרון ,סליחה רגע .בוצעו בזמן האחרון בדיקות של

מבנים על ידנו ,ברחוב  ...רחוב הגלבוע ,שד' העצמאות ,רקפת ,אלון ,אורן ,חבצלת ,נשיאים,
וזמיר .פרסמנו גם נוהל .הנוהל אומר כך .במידה ואתה מגלה סדקים וכו' ,ורשימה של מה בעצם,
על מה אנחנו מדברים ... ,לוחות אבן ,גושי בטון רופפים ,סדקים רחבים כאלה ואחרים ,פסי ברזל
שמתגלים ,קורוזיה מתקדמת ,סדקים רחבים וכו' ,תרים טלפון או תפנה למהנדס העיר .מהנדס
העיר ישלח מישהו מטעמו ,על מנת לבדוק ולראות מצב הבניין.
רם שרון:

איפה זה מתפרסם?

צבי גוב-ארי:

זה יתפרסם ,הדובר -

דוד שטרית:

באתר העירייה.

אריאל הלר:

 ...הנדסה :מבנים מסוכנים.

רם שרון:

ונאמר יש תושבים שהם לא מסתכלים באתר העירוני? הרי חלק

מהדיירים שם זה שכונות ותיקות.
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רועי גבאי:

גם ברשתות החברתיות וגם ...

צבי גוב-ארי:

דקה .יכול להיות שזה לא מספיק .מבחינתי שיגיע לכל בית.

רועי גבאי:

עצם העובדה של ההצעה הזאת להעלות למודעות ...

צבי גוב-ארי:

זה לא הסיפור .הסיפור הוא ההצעה .אתם מציעים משהו אחר,

ואני אומר חוק העזר העירוני עונה על מה שצריך.
רועי גבאי:

לא ,השאלה היא מתוך כל הסקירה שציינת ,מה גילינו?

צבי גוב-ארי:

שום דבר.

רועי גבאי:

אנחנו מתחייבים שכל הבניינים האלה ?...

צבי גוב-ארי:

המבנים הללו שנבדקו ,רגע ,תשמע .רק דקה .אני מוכרח לומר

לכם שאחרי שקראתי על חולון התחלתי להסתכל גם אצלי בבית .פתאום יש לי סדק .זה מתחיל
להדאיג .אז בדקתי .אתה מכיר את המבנה .ובכן כך .המקצוענים אומרים את הדבר הבא .אם
זה סדק רוחבי ,שעדיין במרווח של כך וכך מילימטרים זה בסדר .אבל אם זה סדק אנכי שחותך,
זהו הסדק המסוכן .ולשם צריך  ...יחד עם זאת ,תושב לא צריך לדעת את זה .הוא צריך רק
לראות סדק ולומר 'אני רוצה שיבדקו' ,יבואו לבדוק .זה הכל.
משה חזות:

אני חושב שבאמת כדאי להרחיב את הפרסום בנושא הזה... .

צבי גוב-ארי:

הבנתי .קיבלתם תשובה .אתה מוסיף לעניין הזה כדאי להרחיב

את ההסבר .אנחנו נרחיב את ההסבר .ההצעה שלכם ,שעלתה לסדר היום לא מתקבלת .אין
שינוי .מי בעד ההצעה? אף אחד .מי נגד? ...
הצבעה:
בעד( 2 :ה"ה :רם שרון ,רועי גבאי)
נגד( 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,חיים מסינג ,תם ליפשיץ ,אלי מזוז,
מאיר דהן ,פאלי כהן ,יהודה דנינו ,שחר סימנה  ,מאיר שטרית ,משה חזו ת ).

החלטה מס' : 8/43/15
הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חברי המועצה מר רועי גבאי
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ועו"ד רם שרון בנושא מבנים מסוכנים.

.12

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "עיר חכמה – ניטור אשפה
ומתקני מחזור בזמן אמת".

צבי גוב-ארי:

סעיף  .12הצעה לסדר של חבר מועצה רועי גבאי ,בנושא עיר

חכמה.
רועי גבאי:

ניטור אשפה ומתקני מחזור בזמן אמת .עיר חכמה היא חלק

מהחלום לתכנון ערים באזורים הכולל שילוב בין טכנולוגית מידע ותקשורות ופיתרונות
דיגיטאליים ,במטרה לנהל את נכסי העיר ומערכות ציבוריות .המטרה בעיר חכמה היא שיפור
איכות החיים על ידי ניצול הטכנולוגיה כך שתגביר את יעילות השירותים המסופקים ,ותיתן מענה
לצרכי התושבים .אחת הטכנולוגיות הנטמעות בערים שונות בשנים האחרונות היא אשפה
חכמה .ניטור נפח האשפה בתוך פחים טמוני קרקע ומתקני מחזור ,המעבירים מידע בזמן אמת
למערכ ת אשר בבסיסה ניתן לנהל את הצרכים התפעוליים של העיר .כך לדוגמה ניתן לחשב
מסלולי פינוי אשפה באופן אוטומטי ואופטימאלי .וכן להפחית בעלויות כוללות בתנועת משאיות
הפינוי ,בעומס בצירי תנועה ובזיהום אוויר הנגרם מהם.
בדומה לערים שכבר התקינו והטמיעו את הטכנולוגיות בטמוני קרקע ,כדוגמת ראשון לציון,
אשקלון ,אשדוד ,נתניה ,הוד השרון ,חדרה ועוד ,ובהמשך למכרז משכ"ל ,החברה למשק
וכלכלה ,שהתקיים לפני כשנתיים בנושא התחשיבים וההערכות ,המבוססות על עלות , ...
מייצרים חיסכון שנתי בסדר גודל של כ ₪ 350,000-בהתקנה של חיישנים בכל  100פחים.
לתחשיבים הללו יש להוסיף את כמות הפניות למרכז השליטה העירונית ויצירת איכות חיים
משמעותית יותר עבור הציבור ,שהקריאות לעומס אשפה יועברו באופן אוטומטי וייחסכו ממנו,
וכן זמני ההמתנה ופקקים הנוצרים בזמני האיסוף ברחובות העיר ,לרבות שכונות ותיקות בהן
הפחים המוטמנים נמצאים בהיקפים רחבים יותר.
בנוסף לכך יש לנהל טכנולוגיות דומות שיכולות לנטר גם את העומסים במתקני המחזור השונים,
ובכך יכולת המעקב ,האיסוף והשינוע בעיר תהפוך לאוטומטית ,יעילה וחוסכת מיליוני שקלים.
על כן מוצע כי :מועצת העיר תחליט על מעבר לניטור אשפה בעזרה הטכנולוגיה המתאימה,
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שתאפשר איסוף אשפה אוטומטי ויעיל לפחים המוטמנים בעיר וככל שיתאפשר גם למתקני
המחזור .בהתאם לכך יתוכנן הליך מכרזי מתאים ,ו/או דרך משכ"ל ליישום המדיניות המוצעת.
צבי גוב-ארי:

משכ"ל מחייב במכרזים שלו להתקין סנסורים בטמוני קרקע.

אנחנו ניסינו את העניין הזה לפני כשלוש שנים .נתקענו ב 50-טמוני קרקע סנסורי .איך הדבר
הזה עובד? הסנסור אומר מתי המיכל מתמלא ואז צריך לפנות אותו .המיכל לא יתמלא במשך
שבועיים ,או במשך שבוע .היה רק רבע מיכל ,של אשפה תוססת .וזה הסריח את העיר .ולכן
הגענו למסקנה אחרת .אנחנו נקבע מינימום פינויים לשבוע ,שלושה פינויים .במקום שצריך יותר
יפנו יותר .אני משלם עבור טונאז' .כך וכך עולה טון פינוי .וכך וכך עולה טון שפונה ולא משנה
כמה פעמים אתה חוזר על אותו מיכל .מפני שאם אתה משאיר אשפה ,לפי הסנסורים ,אתה
מפנה רק כשזה מלא חצי,
מאיר שטרית:

אתה יכול לבקש ...

צבי גוב-ארי:

נניח ,עד כדי רבע .אף אחד לא ילך על רבע .יציגו לך סכומים

בשמים .ולכן ההחלטה בזמנו היתה שמפנים כאשר זה מלא או שלושת רבעי מלא ,וכו' .אנחנו
ניסינו את הדבר הזה .זה פשוט חמור .ולכן ירדנו מזה .זו לא עיר חכמה .זו החלטה מטופשת,
מטומטמת ,על כל המשמעות של העניין.
משה חזות:

אני חושב ,צביקה...

צבי גוב-ארי:

רגע ,רגע ,משה ,דקה .יש היום מקומות ששלוש פעמים לא

מספיק .אז במקומות הללו ,כולל קרטונים .לדוגמה ,קרטונים היום בשכונה החדשה אתה לא
יכול פעמיים בשבוע .זה כמעט כל יום .אז מנסים לעשות את זה .כלומר אין לי שם עניין של
מספר פעמים .עכשיו ,הסיפור הוא יפה כאשר הכל מסודר ,מפונה נפח האשפה קבוע .ביום
שלקחת אשפת מטבח וזרקת לחבית כזו ,אם אתה לא מפנה את זה בתוך  48שעות אתה לא
יכול להתגבר על הריחות .זה הסיפור .הנושא הזה נוסה .יש לנו כמובן עיר חכמה בדברים
אחרים .יש לנו שליטה במערכת חשמל מרחוק .יש לנו שליטה בעניין השקייה מרחוק .זה קיים
כבר .פיתחנו את העניין הזה .בחנו את נושא האשפה .דרך אגב ,אני יודע שאשדוד חתמה על
העניין ויצאה מזה .גדרה יוצאים מהעניין הזה .משכ"ל מחייב במכרז להכניס את העניין הזה ,כי
יש איזשהו הייתי אומר כיוון של עיר חכמה .אבל עיר חכמה צריכה להיות חכמה .המעשה צריך
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להיות חכם .צריך לבחון אותו .זה לא רק כמו אז שמשאיות וכו' .אתה גר על יד מיכל מוטמן.
אתה אומר אוקיי ,בסדר .יש שם רק רבע מיכל .עד שיפנו אותו ,זה שוכב שם שבועיים.
רועי גבאי:

השאלה כמה פניות לשנה ,ודיברנו על זה ,עירוניות ,יש בנושא של

אשפה?
צבי גוב-ארי:

אני לא יכול להגיד עכשיו .כי אין לי את הנתון עכשיו .אבל זה טוב

מאוד שיש פניות .זה טוב מאוד שתושב פונה .זה חשוב.
רועי גבאי:

לא ,אין בעיה ,שיפנה .רק האם זה חוזר על עצמו בצורה כזאת

שלא מצליחים לעמוד בקצב הנדרש?
צבי גוב-ארי:

כן .ודאי .כאשר פונים ,יש לנו הרגע הסכם .מדובר על מינימום

שלוש פעמים .הסיפור הוא לא להשאיר אשפה יותר מדי זמן .גם אם במכרז יש רבע הכמות,
צריך להוציא את זה .מפני שאחרת זה מריח מסביב .במידה וצריך יותר ,אין מגבלה .אני משלם
עבור טון .טון אשפה עולה לי  289שקל פינוי .זה הסיפור .ולא חשוב כמה פעמים,
מאיר שטרית:

איך אתה יודע כמה טון?

צבי גוב-ארי:

ודאי ,אני  ...פה אצלנו.

משה חזות:

צביקה ,במכרז של האשפה הנושא עלה .ודיברנו על סנסורים

במשאיות .לעשות מעקב א חרי המשאיות .זה יותר חשוב מאשר פחי אשפה .דרך אגב ,עוד
סנסורים צריך לעשות מחוץ לפחי האשפה .כי התרבות הזאת לזרוק  ...יותר גרועה.
צבי גוב-ארי:

סליחה ,חברים .כל משאית שנכנסת לפינוי אשפה עוברת משקל

לפני העבודה .יש לנו היום משקל שמונח על יד מרכז פינוי האשפה ,בדרום .ולפני שהיא יוצאת
למטמנה שוקלים אותה ויש  ...הסיפור סגור .עכשיו ,אם יש משהו יותר חכם ,אני מוכן לקבל.
השיטה שמשכ"ל מציעה ,שיטה נוראית .אתה משאיר אשפה,
רועי גבאי:

אתה מייצר שילוב ,אבל .אתה יכול לייצר שילוב .בהנחה שזה

מלא ,זה נהדר .מוציא לך פינוי.
צבי גוב-ארי:

איך זה יחזור בשילוב? אתה רוצה סנסור לשילוב וסנסור רגע? מה

אתה רוצה .אתה צריך גם לשלוט בתוצאה... .
משה חזות:

לטונאז' זה שונה מפינוי -
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טוב ,אני מעלה את ההצעה להצבעה .מי בעד? שניים .מי נגד?

צבי גוב-ארי:
תודה.
הצבעה:

בעד( 2 :ה"ה :רם שרון  ,רועי גבאי)
נגד( 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,חיים מסינג ,תם ליפשיץ ,אלי מזוז,
מאיר דהן ,פאלי כהן ,יהודה דנינו ,שחר סימנה  ,מאיר שטרית ,משה חזות ).
החלטה מס' :9/43/15
הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי
בנושא "עיר חכמה – ניטור אשפה ומתקני מחזור בזמן אמת".
צבי גוב-ארי:

נפל לא בגלל שרציתי להפיל .מפני שבאמת אני לא מוכן ללכת על

זה.
רועי גבאי:

בסדר .קודם כל אני שמח שיש מקומות שאתה מודה שאתה רוצה

להפיל.
צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,אל תשמח .בגלל שההצעה חסרת היגיון מבחינת תפעול.

רועי גבאי:

אני לא מסכים איתך .לא הוצג פה שום נתון .לא מצד קריאות ,לא

מצד הפרויקט והפיילוט .אז לבוא ולהגיד שזה חסר זה ,אני לא יודע.

.13

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "שדרוג ושיפוץ מתקן
האימונים בנאות שז"ר ע"ש יוסף קצל'ה ז"ל.

צבי גוב-ארי:
רועי גבאי:

הצעה לסדר היום ,שדרוג ושיפוץ מתקן -
הצעה לסדר היום בנושא שדרוג ושיפוץ מתקן האימונים בנאות

שז"ר ע"ש יוסף קצל'ה שטרן ז"ל .אגב ,אפרופו ,מילה על השם .גם במצגת שהיתה וגם בשלט
כניסה במתנ"ס נאות שז"ר ,צביקה ,אנא ממך .קבענו שם למקום .צריך לחדד אותו.
צבי גוב-ארי:

אתה מדבר הרגע על הצעה לסדר היום? תקריא בבקשה את

ההצעה.
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רועי גבאי:

בסדר .אני אומר משהו,

צבי גוב-ארי:

תקריא ,זה לא קשור לשלט.

רועי גבאי:

אנחנו לא רובוטים.

צבי גוב-ארי:

תקריא בבקשה את ההצעה.

רועי גבאי:

העיר יבנה התברכה בכישרונות ספורט רבים .ובייחוד בתחום

הכדורגל .זכתה העיר לשני מועדוני כדורגל ,מכבי ובית"ר ,ומחלקת נוער ברוכת ילדים .יחד עם
זאת ,המצב בו האצטדיון העירוני משמש רק את הקבוצה הבוגרת של מכבי יבנה ,להוציא
משחקים בודדים של בית"ר יבנה וקבוצת הנשים ,יוצר עומס על מתקני האימון הפזורים בעיר,
שגם כך נמצאים בתפוסה מלאה .נכון להיום מחלקות הנוער ,קבוצות הילדים והקבוצות הבוגרות
מתאמנות בשלושה מתקנים בלבד .המגרש הסינתטי ברחוב השומרון ,המגרש הסינתטי ברחוב
האלון ,מגרש הכדורגל בנאות שז"ר ע"ש יוסף קצ'לה שטרן ,להלן מגרש קצ'לה .לא זו אף זו,
המגרש היחידי התקני למשחקים תחרותיים הינו מגרש קצ'לה ,מתוך אותם מגרשים כמובן .כך
שבפועל נוצר עומס רב על המתקנים השונים בעיר ,ובייחוד במגרש קצל'ה .מתחם האימונים של
מגרש קצל'ה ישן ,לא עונה על צרכי הקבוצות ,דורש לזרוע דשא ,ובחודשים אלה הקבוצות נודדות
א ל מחוץ לעיר .קו הדשא מלא בורות ,הטריבונה לאוהדים לקויה ,חוסר בשירותים לקהל ,יכולת
מוגבלת של גישה לנכים ,פנסי תאורה עובדים בחלקם ,חדרי מקלחות לשחקנים במצב רעוע
מאוד .מה עוד שיש שטחים נוספים בסמוך למגרש שאינם מנוצלים .שדרוג המתקן לדשא
סינתטי ,למערכות ניקוז מתאימות ושיפור תנאי חדרי השחקנים ,טריבונת האוהדים ,דרכי גישה
למגרש ושאר צעדים חשובים צפויים לייצר סביבת אימון איכותית יותר ,למנוע פציעות בקרב
שחקנים ,להזמין קהל אוהדים רחב יותר ולאפשר היצע רחב יותר עבור מועדוני הילדים והנוער
והקבוצה הבוגרת.
על כן מוצע :מועצת העיר תחליט על פתיחת תב"ר ייעודי לשיפוץ מגרש האימונים בנאות שז"ר
ע"ש יוסף קצ'ל ה שטרן או לחילופין קבלת הצעות מחיר לשיפוץ ושדרוג המתקן ,כך שיענה על
כלל הצרכים ואף יגדיל את שטחי האימון עבור קבוצות הכדורגל ומועדוני הילדים והנוער
המתאמנים בו.
צבי גוב-ארי:

האם מועצת העיר צריכה לדון בתוכניות כבקשתך? האם מועצת
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העיר צריכה לקבל החלטות תפעוליות שנמצאות תחת חסותו ,אחריותו של מנהל העיר? אני
רואה בעניין הזה יותר מאשר לכניסה לתחום .כי מחר בבקשה נעלה במועצת העיר שיפוץ רחוב
כזה וכזה... .
משה חזות:

זה תפקידה של מועצת העיר.

צבי גוב-ארי:

רגע ,רגע .זה לא תפקידה של מועצת העיר.

משה חזות:

אז מה?

צבי גוב-ארי:

דקה רגע .מפני שהנחת העבודה ,שצריך להגיד לעיר איך לתפקד.

יש ניהול בעיר ,ועכשיו אני עונה לך גם תשובה קונקרטית .מפני שאני לא מקבל את ההצעה
שלך .אני גם לא מקבל שמו עצת העיר יכולה להחליט מה העירייה תעשה כאן ומה לא תעשה
במקום אחר .יש אחריות של ראש העיר לגבי ניהול העיר ומתן תשובות -
רועי גבאי:

מה תפקידה של מועצת העיר?

צבי גוב-ארי:

רגע ,לא סיימתי .חכה .לא סיימתי .אתה יכול מחר לייצר גם הצעה

נוספת .בוא בבקשה נחליט לפתח עוד ארבעה מגרשי כדורגל.
רועי גבאי:

נכון.

צבי גוב-ארי:

שלילי ,לא .אתה מסתכל על נקודה אחת .אנחנו מסתכלים על

ההיקף.
רועי גבאי:

אני שמח.

צבי גוב-ארי:

ולכן אני לא מוכן לקבל את זה ברמה העקרונית .רגע .לא סיימתי.

אני מציע שתפתחו בבקשה את המקלט .אחרי זה משדר .אני לא מקבל את זה .ואנשים
מתפרצים לדלת פתוחה .מפני שהעיר עושה ועובדת בצורה מסודרת .ולא מחכה שמישהו יציע
על סדר היום מה לשפץ .ואני רוצה להקריא לך כמה דברים .רוצים להרגיז אותי .ככה.13.12 .
חתמנו על קול קורא לתמיכה של  1,472,000שקל ,כאשר העירייה תשתתף ב 30%-לגבי שדרוג
תאורה במגרש .באותו תאריך קול קורא על  625,000שקל ,נושא חדרי ההלבשה וכו' .ב-
 10.7.21קיבלנו הצעה לדשא סינתטי על  1,390,000שקל ובוחנים את ההצעה הזאת .ביקשנו
הצעות נוספות .כלומר הסיפור הזה נמצא בתהליך עבודה .מדוע אני אומר את זה? מפני שאני
ל א צריך לחכות וראש עיר לא מחכה לחברי מועצה להציע 'תשפץ פה ,תשפץ שם' .זה לא
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תפקידכם.
משה חזות:

טעות.

רועי גבאי:

מה תפקידה של מועצת העיר.

צבי גוב-ארי:

לקבוע מדיניות ,לאשר תקציב .מרגע זה והלאה ממשיכים לעבוד.

לחוקק חוקי עזר .אתה לא אומר להנהלת העיר איפה  ...ואיפה לא .אין לך אחריות כלפי התושב.
...
רועי גבאי:

זה להגדיל את שטחי הפעילות ...

מאיר שטרית:

תנו לי רגע לחדד.

צבי גוב-ארי:

אני ברמה העקרונית לא מקבל את זה .בבקשה ,מאיר.

מאיר שטרית:

אני רוצה לחדד רגע את הנושא ,בתור שר הפנים לשעבר .חבר

מועצת העיר יכול להעלות כל הצעה שהוא רוצה .ראש העיר לא חייב לקבל אותה.
צבי גוב-ארי:

לא שומע.

מאיר שטרית:

אני אומר ,חבר מועצה יכול להעלות כל הצעה שהוא רוצה.

המועצה לא חייבת לקבל אותה .אם יש רוב להצעה שלו ,תתקבל .אין רוב ,לא תתקבל .אבל
חברי מועצה יכולים להעלות כל הצעה שהם רוצים.
צבי גוב-ארי:

מי בעד ההצעה? תודה .מי נגד?

הצבעה:
בעד( 3 :ה"ה :רם שרון ,רועי גבאי  ,משה חזות).
נגד( 10 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,חיים מסינג ,תם ליפשיץ ,אלי מזוז,
מאיר דהן ,פאלי כהן ,יהודה דנינו ,שחר סימנה  ,מאיר שטרית ).

החלט ה מס' : 10/43/15
הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי גבאי
בנושא " שדרוג ושיפוץ מתקן האימונים בנאות שז"ר ע"ש יוסף קצל'ה ז"ל".

צבי גוב-ארי:

עכשיו אני מודיע לך .הנגד הוא ברמה העקרונית .מפני שהביצוע
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כבר בתהליך.
רועי גבאי:

מעולה.

אלי מזוז:

אני אומר שוב .כולם מצביעים ברמה העקרונית .יש כאן ,שוב ,אני

לא נכנס עכשיו  ...עכשיו האחרונה ספציפית .אני באמת שואל ,שוב .אם לא היה שום דבר על
הפרק ולא היתה ניתנת לך תשובה שיש כבר תהליך של העירייה,
רועי גבאי:

אלי ,ארבע שנים אחורה ,הצעת הצעה לבית כנסת .בסדר?

אלי מזוז:

שנייה ,תן לי לסיים .אני אומר ,הנקודה הזאת ספציפית .הצעות

גם אני באתי בתחומים שונים .בתחומים רבים.
צבי גוב-ארי:

בזאת הסתיימה ישיבת המועצה הרגע .אנחנו עושים הפסקה

לכמה דקות.
רועי גבאי:

רגע ,אני רוצה להתייחס בדקה .ביקשתי ...

צבי גוב-ארי:

רגע ,הצבענו .הנושא הסתיים.

רועי גבאי:

דקה ,בסוף נאום .ביקשתי להתייחס בשתי נקודות ,ברשותכם.

צבי גוב-ארי:

מי ביקש נאום?

רועי גבאי:

אני ביקשתי ממזכירת העירייה דקה לסיום ,אמירה של שני דברים.

אחד ,הייתי מאוד שמח ,צביקה ,להתייחס לסוגית הנחל .עלו סוגיות בנושא הזה ,למה הדגים.
אני אשמח שתתייחס לזה .והדבר השני ,העלו תושבים בבקשה שהיזם ליעד רוגובין מקדים
זמנים ככל הנראה ,וצריך להיערך לסיפור עם חברת החשמל .אלו שתי הנקודות.
צבי גוב-ארי:

גם משה העלה את נושא ,חברים ,בואו.

משה חזות:

אני גם רוצה להגיד ,אני ביקשתי...

צבי גוב-ארי:

להקשיב בבקשה לאנשים .משה ,בבקשה.

משה חזות:

גם אני רציתי לדבר לגבי הנחל .אבל ישבתי שלשום איתך ,דיברנו על

נושא הנחל .לכן גם יצאה הבהרה של אריאל היום.
צבי גוב-ארי:

אני בכל זאת מודה ומתוודה.

משה חזות:

כן ,אבל פשוט צביקה ,אם זה היה לפני כן ,כי הרבה מאוד תושבים

פנו אלי ,אל רועי אני מניח .והרבה מאוד חברים .ואז הסיפור הזה לא מובן למה הרסו את הסכר,
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פתחו וכל הדגים שם מתו .אריאל ,אני מקווה קצת עם התשובה שלו,
צבי גוב-ארי:

אני מבקש ,חברים ,להסביר את עניין הנחל .אסור להשאיר בנחל

שום דבר שמפריע לזרימה של המים ,כאשר תקופת גשמים .מפני שאחרת הנחל עולה על
גדותיו ,הזרימה איטית והכל מוצף מסביב .לכן כל שנה נצטרך לרוקן את הנחל .מצד שני ,אתה
לא יכול להחזיק את הנחל מבלי שיהיה איזשהו אלמנט שמנקה אותו .מה שמי שמנקה אותו זה
הדגים .ולכן שמנו דגים .מה היה פה? הכוונה היתה ,עם שחרור המים של הנחל ,שהדגים יזרמו
לנחל סורק .הם לא זרמו .הגעתי למסקנה שחודש לפני שחרור הנחל ,אנחנו  ...שידוגו את
הדגים .זה הכל.
משה חזות:

רגע ,יש לי כמה נושאים קטנים .רבותי ,הישיבה לא הסתיימה .יש

לי עוד שניים ,שלושה נושאים ,בבקשה .צביקה ,ידוע ,רחוב הדרור  ,60 ,58כל הפיתוח מהחומה
לתחום של העירייה לא תקין.
צבי גוב-ארי:

מה לא תקין? תסביר.

משה חזות:

אני אסביר.

צבי גוב-ארי:

אתה נואם עכשיו.

משה חזות:

אתה רוצה לתת לי תשובה? מחובתי להגיד כמה מילים .אתה

רוצה לתת לי תשובה ,בבקשה .אתה לא רוצה ,אין שום בעיה .אז אני אומר ,רחוב דרור  58ו-
 ,60כל הפיתוח מהחומה פנימה זה לא מעניין אותי עכשיו .מהחומה החוצה לא תקין .לפני
שהגעתי לישיבה עברתי עוד פעם כדי לראות את זה בעיניים .אני מבקש טיפול.
צבי גוב-ארי:

?58

משה חזות:

 .50 ,58ככה לא מסיימים עם העבודה ,בקיצור.

תם ליפשיץ:

גם ,54 ,52

משה חזות:

אוקיי .זה אחד .דבר נוסף .אני מבקש ,אם אפשר ,מתקנים

למוגבלים .אנחנו מפתחים פארקים .צריך לשלב כמה מתקנים לאנשים מוגבלים.
צבי גוב-ארי:

כל הפארקים העתידיים ,כולם ,יהיו לפחות שלושה ,ארבעה

מתקנים מכל -
משה חזות:

אוקיי .והדבר האחרון .אני העליתי את זה כמה פעמים בישיבת
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מועצת עיר .רבותי ,בית העלמין .יש לנו קבורת סנהדרין וקבורה כפולה .אין לנו קבורת שדה.
ואני נתקל בבעיה הזו .לצערי ,החודש האחרון כל כך הרבה עוד אנשים נפטרים .אנשים גרושים,
שא ין להם מי שייקבר מעליהם .רוצים קבורת שדה .קבורת שדה זו קבורה אחת ,רגילה .כמו
שכל הזמן היה .אין לנו את זה בבית העלמין.
צבי גוב-ארי:

מדוע אי אפשר לקבור שני אנשים זרים באותו מקום?

משה חזות:

לא ,אני לא חושב ,צביקה .אתה לא מבין כמה אנשים מסורתיים,

הנושא ש ל הקבורה ,רבותי ,בבקשה .שקבורת שדה מאוד חשובה להם .בבקשה ,הנושא הזה
לא מספיק קיבל חשיבה ואני מבקש לראות ,גם בתשלום .אנשים מוכנים .רגע ,סליחה ,רגע,
מאיר .היו  500יחידות בבית עלמין צופיה .כבר לא נשאר כמעט .בית העלמין בית זכאי יש קבורה
וקבורת סנהדרין .זה כמו שצביקה ,תגיד לאנשים עכשיו שייקברו בסנהדרין .אנשים יהפכו את
העולם ,לא יעשו את הדבר הזה .אתה צריך להבין ,זו תרבות .מי שלא מבין תרבות ,לא יודע מה
לעשות.
צבי גוב-ארי:

אני לא מחייב אף אחד ...

משה חזות:

אתה לא מחייב .אבל צריך לתת את האופציה בבית העלמין לתת

גם קבורת שדה .ולצערי ,אין לנו היום את האופציה הזו.
צבי גוב-ארי:

אני מבקש רק עדכון קטן לומר .התפתחות בנאות שמיר מבחינת

הרכב האוכלוסי יה ,מחייב אותנו במוקדם או במאוחר ללכת על בית כנסת נוסף .מסתבר שאחוז
הדתיים בשכונה מאוד גבוה .אנחנו כנראה נלך על בית כנסת נוסף .אני רוצה פשוט סידור שאני
מכניס אל תוכנית העבודה .ואני מקווה שמשרד הדתות ,החדש ,אולי גם יסייע.
___________________
צבי גוב ארי – ראש העיר
דוד שטרית – מנכ"ל העירייה
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