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 על סדר היום:

 עדכון וסגירת תב"רים כמפורט להלן: . 1

 -ממשרד השיכון  הפחתה - 2015ישן מול חדש   - 376וסגירת תב"ר מס'  עדכון א. 

 ₪. 2,730,659סה"כ התב"ר ₪.  15,100תוספת קרן הפיתוח ₪,  40,062

 10,169שבזי. הפחתה מקרן הפיתוח -תכנון צומת דואני – 395וסגירת תב"ר  עדכון ב. 

 ₪. 83,890סה"כ התב"ר ₪.  48,798 –הפחתה מ' התחבורה ₪, 

קדושי קהיר. הפחתה מק' הפיתוח -תכנון כיכר דואני – 397וסגירת תב"ר מס'  עדכון ג. 

 ₪.  82,641סה"כ התב"ר ₪.  32,151 –הפחתה מש' התחבורה ₪,  13,779 –

' הפיתוח קהדרור. הפחתה -תכנון כיכר בצומת דואני – 398וסגירת תב"ר מס'  עדכון ד.

 ₪. 82,995 –סה"כ התב"ר ₪.  13,076 –מש' התחבורה  הפחתה₪,  32,500 –

חרוב. הפחתה מש' התחבורה -הרחבת כיכר ז'בוטינסקי – 478וסגירת תב"ר  עדכון ה.

 ₪. 649,103סה"כ התב"ר . ₪ 9,269 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  21,628

תכנון מגרש חניה לרכב כבד ברח' הירקון. הפחתה מש'  – 482"ר בוסגירת ת עדכון ו.

 58,845 –סה"כ התב"ר ₪.  10,809 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  28,346התחברוה 

.₪ 

 388 –תוספת מק' הפיתוח  –פיתוח וחידוש מבני חינוך  – 490וסגירת תב"ר  עדכון ז.

 ₪. 1,500,388"ר "כ התבסה₪ . 

-בקטע הציונות –תכנון גל ירוק שד' העצמאות  – 493וסגירת תב"ר מס'  עדכון ח.

סה"כ ₪.  1,273 –תוספת ק' הפיתוח ₪,  8,913 –סנהדרין. הפחתה מ' התחבורה 

 ₪. 142,360התב"ר 

הפחתה מ'  –הקמת מערכת ניהול מסמכים )לא בוצע(   -₪  499תב"ר מס'  סגירת ט.

 ₪. 0סה"כ התב"ר ₪.  30,000 –ומקרן הפיתוח ₪  90,000 –הפנים 

' מקהפחתה  –טרקטורונים לאגף שפ"ע  4רכישת  – 500וסגירת תב"ר מס'  עדכון י.

 ₪. 331,861סה"כ התב"ר ₪.  43,139הפיתוח 

₪.  606,924 –תוספת מש' החינוך  –גנ"י בנאות שמיר  8בניית  – 508תב"ר  עדכון יא.
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 ₪. 11,626,944סה"כ תקציב מעודכן 

הפחתה מק'  –תוספת משרדים לאגף רווחה ושפ"ח  – 514וסגירת תב"ר מס'  עדכון יב.

 ₪.  1,785,450סה"כ התב"ר ₪.  14,550 –הפיתוח 

הפחתה מש' החינוך  –תוכנית רובוטיקה לבתי ספר  – 522וסגירת תב"ר מס'  עדכון יג.

 ₪. 281,747 –סה"כ התב"ר ₪.  20,748 –תוספת ק' הפיתוח ₪,  27,001 –

 -תוספת מ' החינוך  – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570תב"ר מס'  עדכון יד.

 5,800,000 –סה"כ התב"ר . ₪ 3,170,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476

.₪ 

 –תוספת מ' החינוך  –  3061כיתות גנ"י במגרש  8הקמת  – 580תב"ר מס'  עדכון טו.

 14,800,000 –סה"כ התב"ר ₪.  4,532,952 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  6,132,952

 )עלות לאחר תוצאות מכרז(.₪ 

 –תוספת מ' החינוך  – 3031כיתות גנ"י במגרש  4הקמת  – 581תב"ר מס'  עדכון טז.

₪  7,050,000סה"כ התב"ר ₪.  1,820,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476

 )עלות לאחר תוצאות מכרז(.

חברת חשמל להקמת   ולבין בע״מ יזמות וקניין מקנה .מ.רחוזה בין עיריית יבנה לבין  אישור .  2

 . 50רח' הדרור  258  חלקה 3512 גוש טרנספורמציהחדר 

 5961עיריית יבנה לבין חברת החשמל להקמת חדר טרנספורמציה בגוש אישור חוזה בין  .  3

 אולם ספורט. -, רח' הדוגית211מגרש 

 הוראתלפרסום  כפוף, ב31/12/2023 עד שמירה היטל לגביית השעה הוראת תוקף הארכת .  4

 . 6מס'  תיקוןשעה, 

 2021-עזר ליבנה )מניעת רעש()שימוש במפוח עלים(, התשפ"ב  חוק אישור .  5

כמות פסולת  פינויעדכון תעריף ל – 2018 –עזר ליבנה )הוצאת אשפה(, התשע"ט  חוק .  6

 בסיסית.

 .           17/11/21, 15/11/21, 8/11/21 מתאריכיםפרוטוקולים של ועדת תמיכות  אישור .  7

"איחוד  עמותתחלק ממקלט ל הקצאתבנושא  2/11/21אות מיום פרוטוקול ועדת הקצ אישור .  8

 לצורך קיום פעילות חירום בעיר . 86ח"ח  4944, גוש  33בשד' דואני  -" ישראלהצלה 
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 סדרת עמותות הספורט של העיר"א" שאחבר המועצה עו"ד רם שרון בנו של יוםלסדר  הצעה .   9

 רון בנושא "מופע מחווה ללהקת שב"ק ס'".חבר המועצה עו"ד רם ש של יוםלסדר  הצעה .  10

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי בנושא "העתקת מרכז מבקרים לתל יבנה". .  11

 "מתקני כדורסל גם לילדים". נושאהצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי ב .  12
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אני מבקש לפתוח בזאת את ישיבת המועצה מן המניין. הרבה זמן     :ארי-צבי גוב

 80%-לא נפגשנו. כמעט חודש. בינתיים מה שמתחולל בעיר, העיר אדומה. כאשר יותר מ

ערכות  3,500-מהמאומתים תלמידים. בי"ס רבין סגור. כולו אדום. הבוקר חולקו לגני הילדים כ

 בדיקה. 

 כמה זמן בי"ס יישאר סגור?    שטרית: מאיר

כל עוד שמצבו יהיה כזה. החולי גבוה מאוד. היום, אתמול בלילה,    ארי:-צבי גוב

עבדו במשך הלילה על מנת להכין את הערכות ברמה הפרטית לכל הורה בגני הילדים. מפני שקיבלו 

. שלוש חבילות מרכיבות ערכה. פריט מכל חבילה. ישבו פה בלילה אנשים עד 20-20חבילות של 

 העניין הזה לחבילות ולחלק את זה היום בגני הילדים. הבוקר, על מנת להכין, לצוות את 

זה עבר בגני הילדים בבוקר. וזה התחיל לעבוד. אני רק חושב שחבל שהסיפור הזה, ידוע מראש 

? יש חבילה של המקל, 20הרי, שזה הולך ברמה פרטית, למה צריך היה לארוז את זה בחבילות של 

 ריך לפתוח את הכל, לחבר חבילות. צחבילה של הפלסטיק וחבילה של משהו נוסף. 

 גילוי נאות. הפרויקט הזה הוא אצלי ברמה הארצית.    :רועי גבאי

 אם ככה, מוטב שלא תגלה נאות.    ארי:-צבי גוב

אני אסביר, כדי שלא ייאמר רק הדבר. וכנראה לא הגיעו כל ההנחיות    :רועי גבאי

ישראל לפני חודש, וחסכנו, הצלחנו לחסוך עד הקצה. אז אני אסביר. אחד, נעשה רכש של מדינת 

, גודל שהמטרה שכל ילד יצויד הביתה לשלוש 20-בחצי מיליארד שקל בשבוע ימים. ולקנות ערכות 

 התפרצויות. 

 15רגע, לייצר ערכות בודדות. המשמעות היא או הולכים לרכש של עוד יהיתה החלטה מהרגע לה

רתי. זה הפיתרון היצירתי שמוסכם על כולם בזמן הקצר, מיליון שקל למדינה, או מוצאים פיתרון יצי

 רשויות.  200-ולא מאפשר עכשיו חלוקה ל

טוב, חברים, עזבו. מראש היה צריך לדאוג, אם מדובר על ערכה    ארי:-צבי גוב

-פרטית, ערכה אישית. לתת שלוש ערכות לבן אדם וצריך לתת שלוש פעמים. ולא לחבר את זה ל

. לא משנה. אנחנו הרגע עיר אדומה. ההנחיה שלי לגבי המערכת העירונית, לא לקיים 20, 20, 20

 אירועים סגורים, כמה שאפשר. 

ים של חנוכה יתקיימו מחוץ לאולמות, בכל מקרה. בפארקים, בכל מקום, בשום פנים ואופן האירוע

מפאת לא סגור. וגם באירועים גדולים, שיש בהם צפיפות גדולה, אנחנו נתבקש ללכת עם המסכות 

ריאנט הזה והשפעתו וכו'. הכל והסיכון של הידבקות. ועדיין העניין הזה לא כל כך ברור מבחינת הו

עורפל. אבל דבר אחד אני לפחות מקווה, שזה לא יסגור לנו חזרה את הפעילות המשקית, די מ
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 הכלכלית. 

 מופעים בהיכל התרבות גם ייסגרו ויבוטלו?    רם שרון:

 יידחו.    משה חזות:

 בינתיים. זה לא סגור. בינתיים אתה נכנס עם התו.    ארי:-צבי גוב

 . מה הצפי? אחרי חופשת חנוכה, צביקה, רק לגבי בי"ס רבין   משה חזות:

בודקים אותו כל יום. עוד דבר נעשה. היום היתה פניה דרך מנהלות    ארי:-צבי גוב

הורים, אני צריך בכל בית ספר אישור  50-בתי הספר, על פי הנחיה שלי להורים, בשביל לבקש מ

זמין חיסונים בתוך בית הורים שהם מוכנים שהחיסונים ייעשו בבית הספר. ועל פי זה אנחנו נ 50של 

 הספר. יש אפשרות כנראה להצליח להביא לכדי ביצוע חיסון של שני בתי ספר ליום. 

 זה הכי טוב.    מאיר שטרית:

א', זה תלוי בהסכמת ההורים להיכנס לשם. וב', תלוי בהחלטת    ארי:-צבי גוב

 הממשלה, 

 ת ספר? הורים מכל בית ספר יכולים לאשר ... בבי 50   מאיר שטרית:

 כן, כן.    ארי:-צבי גוב

 איך נותנים הסכמה? אני ... את ההסכמה.    רם שרון:

יפנו אליך, ישאלו אותך האם אתה מוכן להסכים שהחיסון ייעשה בתוך    ארי:-צבי גוב

בית הספר, כאשר אתה נותן אישור של הבן שלך. זה שאתה מסכים שייעשה בתוך בית הספר זה 

לא אומר שאתה מסכים שהבן שלך יחוסן. זה שני דברים אחרים. לחיסון של הבן אתה צריך בכל 

 זאת לתת אישור בנפרד. 

 יש?    מאיר שטרית:

 

 עדכון וסגירת תב"רים כמפורט להלן: . 1

 

, שהוא סעיף מאוד ארוך, סגירת 1עכשיו, בואו ראו. יש לנו בסעיף    ארי:-צבי גוב

תב"רים. למעט שלושה תב"רים חדשים. כל היתר אלה תב"רים שבוצעו, נשארו כאן, החזר לקרן 

אני לא יכול ייב לעבור על אחד אחד. הפיתוח, או תוספת מקרן הפיתוח. והדברים בכל מקום. אני ח

 להצביע ... אני חייב לעבור אחד אחד. 
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 -ממשרד השיכון  הפחתה - 2015ישן מול חדש   - 376וסגירת תב"ר מס'  עדכון א. 

 ₪. 2,730,659סה"כ התב"ר ₪.  15,100תוספת קרן הפיתוח ₪,  40,062

 

שקל.  40,000-הפחתה ממשרד השיכון כ – 376סגירת תב"ר מס'    ארי:-צבי גוב

שקל. זה תב"ר שבוצע,  2,730,000שקל. סה"כ התב"ר  15,000תוספת של קרן הפיתוח של 

 החלפת תאורה, שיפוץ בשכונות הותיקות, קירוי מגרשי משחקים וכו'. מי בעד? 

 

 :1/45/15החלטה מס' 

 2015ישן מול חדש   - 376מס' פה אחד לאשר עדכון וסגירת תב"ר הוחלט 

סה"כ ₪.  15,100תוספת קרן הפיתוח ₪,  40,062 -ממשרד השיכון  הפחתה

 ₪. 2,730,659התב"ר 

 

שבזי. הפחתה מקרן הפיתוח -תכנון צומת דואני – 395וסגירת תב"ר  עדכון ב. 

 ₪. 83,890סה"כ התב"ר ₪.  48,798 –הפחתה מ' התחבורה ₪,  10,169

 

 10,000, תכנון צומת דואני. הפחתה מקרן הפיתוח של 395תב"ר    ארי:-צבי גוב

 שקל.  83,000שקל. סה"כ התב"ר עומד על 

 אנחנו יודעים לקרוא את התב"רים.    מאיר שטרית:

 אתה הולך על א', ב', ג'. אבל חייב להגיד את זה.    משה חזות:

 ... יש מספר גדול.   ד"ר אהוד ויצמן:

 , מי בעד? 395תב"ר    ארי:-צבי גוב

 

 :2/45/15החלטה מס' 

שבזי. -תכנון צומת דואני – 395וסגירת תב"ר  עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ ₪.  48,798 –הפחתה מ' התחבורה ₪,  10,169הפחתה מקרן הפיתוח 

 ₪. 83,890התב"ר 

 

קדושי קהיר. הפחתה מק' -תכנון כיכר דואני – 397וסגירת תב"ר מס'  עדכון ג. 

סה"כ התב"ר ₪.  32,151 –הפחתה מש' התחבורה ₪,  13,779 –הפיתוח 
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82,641  .₪ 

 

 מי בעד?  397תב"ר    ארי:-צבי גוב

אפשר לכתוב פה את הפתיחה של התב"ר, תאריך? רק תאריך?    משה חזות:

 שנדע. 

אפשר להבין את הסוגיות של כיכרות שהוקמו, ועכשיו כיכרות    :רועי גבאי

 מתוכננות מחדש לדו מסלולי? 

היו בעיר, שנה  20-שנה. לפני כ 20-הסוגיה של כיכרות הוקמו לפני כ   ארי:-צבי גוב

העיר הסתיימה בנאות בגין. לא היו שטחים נוספים. שום תוכניות פיתוח לא היו. ועם הזמן העיר 

הפכה להיות יותר סמיכה. ועל כן היה צריך לפתוח צירי תנועה. אי אפשר היה  גדלה. התנועה

להרחיב את הכבישים בעיר, אבל צריך היה לבטל את הרמזורים שיצרו פקקים ואז הוקמו הכיכרות. 

כאשר העיר התרחבה, היה צריך לפתור את בעיית התנועה. אתה בא מכביש דו מסלולי לתוך כיכר 

  -לכנו על חד מסלולית. ולכן ה

לצורך העניין  בתורןאבל מה קורה בשכונות החדשות? עכשיו, בכיכר    :רועי גבאי

 ז'בוטינסקי, כיכר שישנה  חמש שנים, עכשיו נפתחת מחדש. 

 הכיכר הזאת נבנתה במסגרת ...    דוד שטרית:

 כיכר נוספת למטה,    :רועי גבאי

... זו לא כיכר חדשה. סך הכל זו כיכר שנבנתה במסגרת מתחם    דוד שטרית:

הרחיבו אותה. הכיכר צפונה ודרומה היא כיכר דו נתיבית. אי אפשר לעשות באמצע כיכר צרה. 

  -הרחיבו את זה. זו כיכר ישנה. היא לא כיכר 

  -הרצל גם יורחב? חבל שלא עשינו את זה -אז גם את הדוגית   משה חזות:

 יו קיימות. ולמה לא מראש? התוכניות ה   :רועי גבאי

קודם היתה כיכר, בהתחלה כיכר נתיב אחד הובילה תנועה. אגב, כיכר    דוד שטרית:

נתיב אחד נהגים יודעים לנהוג בה יותר טוב. ועכשיו, בגלל העומס בתנועה, כדי לשחרר תנועה, אין 

 מנוס. זה הפיתרון. הוא לחזור לרמזור, שזה לא. 

 ממעגל תנועה.  2.5מכפיל תנועה פי  צביקה, רק דרך אגב, רמזור   משה חזות:

 בשלב מסוים תצטרכו לחזור חזרה לרמזור. ...    :רועי גבאי

תלוי בנפח התנועה. אין לי ספק שבעוד אולי, הייתי אומר חמש, שש    ארי:-צבי גוב

 שנים, נצטרך לעבור חזרה לרמזורים. 



 עיריית יבנה
 21.11.29מתאריך  15/45תמליל מועצה מן המניין מספר 

 לוגו                                 

 10 

 

ים, הורסים, עושים כיכר. ואנשים יגידו 'אידיוטים'. בונים, עושים רמזור   מאיר שטרית:

 עכשיו הורסים את הכיכר, עושים רמזור. 

 אבל אם יש הסברה נכונה,   דורית בן מאיר:

בינתיים, הפיתרון הנוכחי הוא פיתרון מצוין לשנים. ואם קיימת כיכר,    ארי:-צבי גוב

עוד  כדאי להזרים דרכה תנועה רחבה ככל שאפשר. ולכן תוספת הנתיב חייב היה להיעשות. מה

שהכיכר שבה מדובר נמצאת בין שתי כיכרות שיש שם נתיב כפול. אתה לא יכול לייצר צוואר בקבוק 

 רק מפני שבנו קודם כל. 

אם כבר, אם פתחנו  צביקה, על מה אנחנו מדברים על מעגלי תנועה?   משה חזות:

 משהו קטן, מעגלי תנועה צריכים לקבל תאורה, 

 בוא, אני רוצה לפתוח עוד משהו קטן.    ארי:-צבי גוב

של תאורה. היום מעגלי  2, 1.5סליחה, מעגלי תנועה צריכים לקבל פי    משה חזות:

 התנועה הם חשוכים. זה רק לתשומת לבך. זו בטיחות. 

אני לוקח את זה לתשומת לבי לבדיקה. לא כתורה מסיני. צריך לבדוק    ארי:-צבי גוב

ריך, זה מה שייעשה. לדעתי יש מספיק אור במעגלי התנועה, אבל את זה.  במידה וזה מה שצ

 , מי בעד? 397הלאה, תב"ר ייבדק.  

 

 :3/45/15החלטה מס' 

קדושי -תכנון כיכר דואני – 397וסגירת תב"ר מס'  עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

₪.  32,151 –הפחתה מש' התחבורה ₪,  13,779 –קהיר. הפחתה מק' הפיתוח 

 ₪. 82,641סה"כ התב"ר 

 

' קהדרור. הפחתה -תכנון כיכר בצומת דואני – 398וסגירת תב"ר מס'  עדכון ד.

 –התב"ר  סה"כ₪.  13,076 –מש' התחבורה  הפחתה₪,  32,500 –הפיתוח 

82,995 .₪ 

 

 , מי בעד? 398   ארי:-צבי גוב

 כיכר דואני הדרור, כן.    משה חזות:
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 :4/45/15החלטה מס' 

-תכנון כיכר בצומת דואני – 398וסגירת תב"ר מס'  עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

₪.  13,076 –מש' התחבורה  הפחתה₪,  32,500 –' הפיתוח קהדרור. הפחתה 

 ₪. 82,995 –סה"כ התב"ר 

 

חרוב. הפחתה מש' -הרחבת כיכר ז'בוטינסקי – 478וסגירת תב"ר  עדכון ה.

 649,103סה"כ התב"ר ₪.  9,269 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  21,628התחבורה 

.₪ 

 

 , מי בעד? 478   ארי:-צבי גוב

 חרוב, ז'בוטינסקי.    משה חזות:

 

 :5/45/15החלטה מס' 

חרוב. -הרחבת כיכר ז'בוטינסקי – 478וסגירת תב"ר  עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ התב"ר ₪.  9,269 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  21,628הפחתה מש' התחבורה 

649,103 .₪ 

 

תכנון מגרש חניה לרכב כבד ברח' הירקון. הפחתה  – 482"ר בוסגירת ת עדכון ו.

 –סה"כ התב"ר ₪.  10,809 –הפיתוח  הפחתה ק'₪,  28,346מש' התחברוה 

58,845 .₪ 

 

 , מי בעד? 482   ארי:-צבי גוב

 

 :6/45/15החלטה מס' 

תכנון מגרש חניה לרכב כבד  – 482 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

 10,809 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  28,346ה ורברח' הירקון. הפחתה מש' התחב

 ₪. 58,845 –סה"כ התב"ר ₪. 

 

 –תוספת מק' הפיתוח  –פיתוח וחידוש מבני חינוך  – 490וסגירת תב"ר  עדכון ז.
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 ₪. 1,500,388"כ התב"ר סה₪ .  388

 , מי בעד? 490   ארי:-צבי גוב

 

 :7/45/15החלטה מס' 

 –פיתוח וחידוש מבני חינוך  – 490 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

 ₪. 1,500,388"כ התב"ר סה₪ .  388 –תוספת מק' הפיתוח 

 

-בקטע הציונות –תכנון גל ירוק שד' העצמאות  – 493וסגירת תב"ר מס'  עדכון ח.

סה"כ ₪.  1,273 –תוספת ק' הפיתוח ₪,  8,913 –סנהדרין. הפחתה מ' התחבורה 

 ₪. 142,360התב"ר 

 

 מי בעד?  493   ארי:-צבי גוב

 

 :8/45/15החלטה מס' 

תכנון גל ירוק שד' העצמאות  – 493 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

תוספת ק' הפיתוח ₪,  8,913 –סנהדרין. הפחתה מ' התחבורה -בקטע הציונות –

 ₪. 142,360סה"כ התב"ר ₪.  1,273 –

 

הפחתה  –הקמת מערכת ניהול מסמכים )לא בוצע(   -₪  499תב"ר מס'  סגירת ט.

 ₪. 0סה"כ התב"ר ₪.  30,000 –ומקרן הפיתוח ₪  90,000 –מ' הפנים 

 

, הקמת מערכות ניהול מסמכים, לא בוצע. 9מה זה ה'לא בוצע', תב"ר    משה חזות:

 כלומר אנחנו לא צריכים את זה? מחזירים את הכסף למשרד הפנים? 

תראה, זו היתה הצעה, בזמנו. כאשר התחילו לעשות בדיקה הסתבר    ארי:-בי גובצ

שהנפח של העניין הזה הוא סדר גודל של מאות אלפי שקלים של סריקה של כל המסמכים הנמצאים 

 בבקשה?  499וכו'. ולכן העדפתי שבשלב הזה אנחנו לא עושים את זה. תב"ר 

 

 :9/45/15החלטה מס' 

הקמת מערכת ניהול מסמכים  -₪  499 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 
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סה"כ ₪.  30,000 –ומקרן הפיתוח ₪  90,000 –הפחתה מ' הפנים  –)לא בוצע(  

 ₪. 0התב"ר 

 

הפחתה  –טרקטורונים לאגף שפ"ע  4רכישת  – 500וסגירת תב"ר מס'  עדכון י.

 ₪. 331,861סה"כ התב"ר ₪.  43,139' הפיתוח מק

 

 ? 500תב"ר    ארי:-צבי גוב

 

 :10/45/15החלטה מס' 

טרקטורונים לאגף  4רכישת  – 500 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

 ₪. 331,861סה"כ התב"ר ₪.  43,139' הפיתוח מקהפחתה  –שפ"ע 

 

 606,924 –תוספת מש' החינוך  –גנ"י בנאות שמיר  8בניית  – 508תב"ר  עדכון יא.

 ₪. 11,626,944סה"כ תקציב מעודכן ₪. 

 

 ? 508   ארי:-צבי גוב

 

 :11/45/15החלטה מס' 

 –גנ"י בנאות שמיר  8בניית  – 508 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

 ₪. 11,626,944מעודכן סה"כ תקציב ₪.  606,924 –תוספת מש' החינוך 

 

הפחתה  –תוספת משרדים לאגף רווחה ושפ"ח  – 514וסגירת תב"ר מס'  עדכון יב.

 ₪.  1,785,450סה"כ התב"ר ₪.  14,550 –מק' הפיתוח 

 

 ? 514   ארי:-צבי גוב

 

 :12/45/15החלטה מס' 

תוספת משרדים לאגף רווחה  – 514 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

 ₪. 1,785,450סה"כ התב"ר ₪.  14,550 –הפחתה מק' הפיתוח  –ושפ"ח 
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הפחתה מש'  –תוכנית רובוטיקה לבתי ספר  – 522וסגירת תב"ר מס'  עדכון יג.

 281,747 –סה"כ התב"ר ₪.  20,748 –תוספת ק' הפיתוח ₪,  27,001 –החינוך 

.₪ 

 

 ? תוכנית שהסתיימה. 522   ארי:-צבי גוב

 

 :13/45/15החלטה מס' 

תוכנית רובוטיקה לבתי ספר  – 522 וסגירת תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ ₪.  20,748 –תוספת ק' הפיתוח ₪,  27,001 –הפחתה מש' החינוך  –

 ₪. 281,747 –התב"ר 

 

 -תוספת מ' החינוך  – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570תב"ר מס'  עדכון יד.

 5,800,000 –סה"כ התב"ר . ₪ 3,170,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476

.₪ 

 

. חשוב פה לדעת. אנחנו מדברים על בנייה של 570עדכון תב"ר    ארי:-צבי גוב

 3,170,000פיתוח מחזירה לעצמה השקל. קרן  3,170,000ארבעה גני ילדים. משרד החינוך הוסיף 

 גני ילדים על חשבוננו. מחזירים פה כספים. מי בעד? שקל. זה תב"ר שהתחלנו לבנות 

 

 :14/45/15החלטה מס' 

תוספת  – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570 תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ התב"ר . ₪ 3,170,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476 -מ' החינוך 

– 5,800,000 .₪ 

 

תוספת מ' החינוך  –  3061כיתות גנ"י במגרש  8הקמת  – 580תב"ר מס'  עדכון טו.

 –סה"כ התב"ר ₪.  4,532,952 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  6,132,952 –

 )עלות לאחר תוצאות מכרז(.₪  14,800,000
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, הקמת שמונה כיתות גני ילדים. דרך אגב, זה נושא שעולה 580תב"ר    ארי:-צבי גוב

צריך לבחור קבלן שמסוגל לעמוד מחר לוועדת המכרזים. שימו לב, אני לא רוצה הרבה להרחיב. 

 בלוח הזמנים. 

 אין ספק, אין ספק.    משה חזות:

של , אנחנו מדברים על תוספת של משרד החינוך, 580ובכן כך.    ארי:-צבי גוב

 שקל. מי בעד?  4,532,000שקל. והחזרה לקרן הפיתוח של  6,132,000

 

 :15/45/15החלטה מס' 

 –  3061כיתות גנ"י במגרש  8הקמת  – 580 תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ ₪.  4,532,952 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  6,132,952 –תוספת מ' החינוך 

 תוצאות מכרז(.)עלות לאחר ₪  14,800,000 –התב"ר 

 

תוספת מ' החינוך  – 3031כיתות גנ"י במגרש  4הקמת  – 581תב"ר מס'  עדכון טז.

 7,050,000סה"כ התב"ר ₪.  1,820,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476 –

 )עלות לאחר תוצאות מכרז(.₪ 

 

. תוספת משרד החינוך של 581כיתות גני ילדים, תב"ר  הקמת ארבע   ארי:-צבי גוב

 7,050,000שקל. סך כל התב"ר הוא  1,820,000שקל. הפחתה של קרן הפיתוח של  3,170,000

 שקל. מי בעד? 

 

 :16/45/15החלטה מס' 

 – 3031כיתות גנ"י במגרש  4הקמת  – 581 תב"ר עדכוןפה אחד לאשר הוחלט 

סה"כ ₪.  1,820,476 –הפחתה ק' הפיתוח ₪,  3,170,476 –תוספת מ' החינוך 

 )עלות לאחר תוצאות מכרז(.₪  7,050,000התב"ר 

 

חברת   ולבין בע״מ יזמות וקניין מקנה .מ.רחוזה בין עיריית יבנה לבין  אישור .  2

 . 50רח' הדרור  258  חלקה 3512 גוש טרנספורמציהחשמל להקמת חדר 

 

, מתייחסים לחוזים בין יזמים, עיריית יבנה וחברת 3, 2סעיפים    ארי:-צבי גוב
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החשמל. חברת החשמל בעצם מקבלת מקרקעין על מנת להקים על זה את הטרפו, והמקרקעין 

מועברים לרשותה של חברת החשמל, והיא הבעלים לעניין הזה. יש פה שני חוזים כאלה כאן. אתם 

 כל הזמן.  יכולים לעיין בחוזים. אנחנו עושים את זה

  -אז למה אנחנו צריכים בדוגית, צביקה, באזור חדש, שלא    משה חזות:

 אסביר לך למה. מפני שבדוגית אתה בונה הרגע עוד בית ספר.   ארי:-צבי גוב

 אה, בצד השני, נכון. אוקיי.    משה חזות:

 בנית אולם ספורט, ואתה מרחיב שם. לכן צריך.    ארי:-צבי גוב

 אולם ספורט, כן, אוקיי.    משה חזות:

 זה חדר הטרפו העילי שנבנה שם.  50דרוש    רם שרון:

  -כן, כן. טוב, אני מעלה    ארי:-צבי גוב

  אבל היום כל חדרי הטרפו, צביקה, זה תת קרקעי, נכון?   משה חזות:

 איפה שאפשר אנחנו עושים את זה. איפה שאפשר.    ארי:-צבי גוב

 זה הטרפו העילי שקיים.  2סעיף אוקיי. אז    משה חזות:

 שקיים בדרור.    רם שרון:

 שקיים בדרור.   משה חזות:

 כן.    ארי:-צבי גוב

 או נוסף.    משה חזות:

אתה לא מאשר הרגע את הטרפו. אתם מאשרים את העברת    ארי:-צבי גוב

 המקרקעין לטובת חברת החשמל. 

 שייך.  כן, אני רוצה לדעת אבל גם למה הוא   משה חזות:

 כן, כן, זה בסדר.    ארי:-צבי גוב

 אוקיי, הבנתי.    משה חזות:

, של העברת 2ובכן ככה. אני מבקש את אישור החוזה על פי סעיף מס'    ארי:-צבי גוב

 . מי בעד? 258, חלקה 3512מקרקעין לחברת החשמל בגוש 

 אני נגד.    רם שרון:

 אומר לא להעביר לחברת החשמל? יש נגד? יש נגד. תרשום. אתה   ארי:-צבי גוב

 לא במקום הזה.    רם שרון:

  -המקום לא מועלה    ארי:-צבי גוב

 אני יודע, אבל עדיין. זה מתייחס לדבר הזה.    רם שרון:
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 אוקיי. תרשמי בבקשה נגד. גם אתה נגד?    ארי:-צבי גוב

 אני נמנע.    :רועי גבאי

 

 הצבעה:

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

 (. , מאיר שטרית, משה חזותפאלי כהן, שחר סימנהמאיר, 

 רם שרון(מר ) 1: נגד

 )מר רועי גבאי(  1נמנע: 

 

 :17/45/15החלטה מס' 

 יזמות וקניין מקנה .מ.רחוזה בין עיריית יבנה לבין ברוב קולות לאשר הוחלט 

רח'  258  חלקה 3512 גוש טרנספורמציהחברת חשמל להקמת חדר   ולבין בע״מ

 .50הדרור 

 

 

אישור חוזה בין עיריית יבנה לבין חברת החשמל להקמת חדר טרנספורמציה  .  3

 אולם ספורט. -, רח' הדוגית211מגרש  5961בגוש 

 

חוזה בין חברת החשמל לעיריית יבנה, חוזה אחר. מדובר על מגרש    ארי:-צבי גוב

 . רחוב הדוגית, לטובת אולם הספורט, בית ספר נוסף וכו', באותו מקום. מי בעד? 211, חלקה 5961

 כן, אבל זה תת קרקעי.    משה חזות:

זה כבר בנוי. הוא נמצא שם. לא ייכנסו פנימה לפני שאתה מעביר    ארי:-צבי גוב

 את המקרקעין.  להם

 אבל אוקיי, הוא תת קרקעי?    משה חזות:

 כן.    ארי:-צבי גוב
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 :18/45/15החלטה מס' 

חוזה בין עיריית יבנה לבין חברת החשמל להקמת חדר פה אחד לאשר הוחלט 

 אולם ספורט. -, רח' הדוגית211מגרש  5961טרנספורמציה בגוש 

 

 כפוף, ב31/12/2023 עד שמירה היטל לגביית השעה הוראת תוקף הארכת .  4

 . 6מס'  תיקוןשעה,  הוראתלפרסום 

 

הארכת חוק העזר להיטל שמירה. חוק העזר הוארך בזמנו עד    ארי:-צבי גוב

  -. אנחנו מבקשים להעלות 31.12.2021

 לפני שנתיים.   דורית בן מאיר:

 נים. תראו, התחלנו עם שנתיים כפיילוט. אנחנו כבר על חמש ש   :רועי גבאי

 חכו דקה.    ארי:-צבי גוב

 התחלנו שנתיים בפיילוט.    :רועי גבאי

הממשלה בינתיים ממשיכה להאריך אותו, ולא מבטלת אותו, לכן    ארי:-צבי גוב

אתה חייב כל שנה להאריך. הממשלה לא מממנת אחרת, וזה המימון שקיים. לכן אני מעלה את זה 

שקלים לכל מטר בנוי, מבחינת  2.38קנה בזמנו קבעה כאן. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד. הת

 שקל. כלומר הלכנו על נמוך,  1.36האגרה. עיריית יבנה הלכה על 

 , ... על התחשיב. 1.9מזכיר שעיריית יבנה רצתה אני    :רועי גבאי

 תחשיב של עלויות ממש. אני מבקש להעלות את העניין הזה.    ארי:-צבי גוב

רק שאלה, צביקה. איזה מנגנון יש לנו בעצם בשביל לדעת שכל    רם שרון:

 הכספים שנכנסים מתוך אותו היטל בעצם מיועדים רק לנושא השמירה? 

תסתכל על הדוח הכספי. ותוכל לראות בין היתר לדוגמה כל העניין    ארי:-צבי גוב

עניין התשלום לשיטור מערכות אזעקה למיניהן וכו', הכל נכנס שם. של המצלמות, וכל העניין של 

 העירוני, לפיקוח של השיטור העירוני. תשלום עבור רכבים וכו'. 

  כלומר זה בא מתוך ... איזשהו ניהול סגור?   רם שרון:

 זה שייך לעניין הזה.    ארי:-צבי גוב

שהי קופה ואיז זה בא מתוך איזשהו ניהול סגור של העניין הזה?   רם שרון:

  נפרדת?

  אין ניהול סגור. אבל אתה יכול לבחון מה נכנס, מה יצא. מי בעד?   ארי:-צבי גוב
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  רגע, אבל החוק מדבר על קרן ייעודית. האם הוקמה קרן ייעודית?   :רועי גבאי

מבחינתי זה לא קרן ייעודית, אבל היא מיועדת. אנחנו מייעדים את    ארי:-צבי גוב

 הכסף רק לשם. 

החוק מדבר על קרן  כותבים חוק ולא עומדים בו?לא, אבל אנחנו    :רועי גבאי

 זו השאלה.  ייעודית. האם יש קרן ייעודית?

אין לי בעיה לייצר קרן נפרדת לעניין הזה. אין לי בעיה. זה לא העיקרון    ארי:-צבי גוב

כאן. יש גם מקרים שאתה משלים. לדוגמה. אין תאורה בשטחים ציבוריים שלא בדיוק בשימוש. 

 לא, זה לא הקרן.  להאיר אותם לצרכי ביטחון. זו הקרן?אתה צריך  

 אבל זה לא בהוראת שעה.    :רועי גבאי

ואנחנו בכל זאת מכניסים את זה פנימה. בכל זאת אנחנו משלמים את    ארי:-צבי גוב

 זה מקרן הפיתוח של העירייה ולא מפה. מפני שאין מספיק כסף. 

חוק. כתוב. עדכנו את החוק. תעדכנו  אבל זה לא בהוראת שעה. יש   :רועי גבאי

 את הקרן. 

חברים, דקה. עניין ההארכה. מי בעד? מי נגד? משה נגד. משה    ארי:-צבי גוב

 ומאיר. מה אתכם? נגד? בעד? משה ומאיר נגד. 

 

 הצבעה:

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

 רם שרון, רועי גבאי(. , סימנהפאלי כהן, שחר מאיר, 

 (מאיר שטרית, משה חזות )ה"ה: 2: נגד

 

 :19/45/15החלטה מס' 

 עד שמירה היטל לגביית השעה הוראת תוקף הארכתעל ברוב קולות הוחלט 

 .6מס'  תיקוןשעה,  הוראתלפרסום  כפוף, ב31/12/2023

 

אני מבקש להסיר את הסיור ליד ביתו של משה ולא לשלוח שם פיקוח.    ארי:-צבי גוב

 )נשמעים צוחקים( 

אין שום בעיה. אני חושב שאת ההיטל הזה מזמן היה צריך להוריד.    משה חזות:
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זה עוד מס על התושבים. אני חושב שצריך להוריד את זה. והגיע הזמן שהעירייה תספוג את העלויות 

 האלו. 

  משה, שמע, אתה יודע מה?   ארי:-צבי גוב

 ככה אני חושב.    משה חזות:

אני מאוד אוהב את העצות. עצות טובות. אם הייתי יכול לספוג,  הייתי    ארי:-צבי גוב

כמה אתה חושב, בוא, אשים לך דברים בלספוג.  סופג. למה אני במשך שנים לא מעלה ארנונה?

הרבה מאוד. מספרים של אלפים. עכשיו תאר תקשיב טוב. קלטנו הרבה מאוד אוכלוסייה חדשה. 

משפחה אחת עם שמונה לך מצב, רק בשביל להבין את העומס על ההוצאה, וזה סיפור אמיתי. 

שקל לחודש. מעל  80,000ילדים לחינוך מיוחד. כל אחד מהילדים הללו מוסע בנפרד עם מלווה. 

 מיליון שקל לשנה. 

 מכיר את זה.    משה חזות:

תבין מה קורה שם. עכשיו, מספר המוסעים לחינוך המיוחד שילש את    ארי:-צבי גוב

להסעות של החינוך המיוחד. עלות החינוך ₪ ומשהו מיליון  4עצמו. היום אתה מוציא סדר גודל של 

 בבתי הספר הרבה יותר גבוהה מאשר ארנונה שנתית. 

וצים להפריד היום יש תנועה הפוכה גם, של הורים בחינוך מיוחד שר   מאיר שטרית:

 עד עכשיו הלכו על חיבור. יש תנועה של הורים להפריד. את הילדים מהחינוך הרגיל. 

צביקה, אנחנו רשות חזקה. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים את ההיטל    משה חזות:

  -הזה 

אנחנו לחלוטין יכולים את ההיטל הזה. הסיפור הוא שזה כפוף    :רועי גבאי

 להוראת שעה. 

אני מקבל שאנחנו רשות חזקה. יש לנו ... חזק. אני מקבל את זה.    ארי:-גובצבי 

סמאות. קח בבקשה עלות תחזוקה ייחד עם זאת, אני מוכרח להגיד, אדוני היקר, זה לא מספיק ס

של משפחה לעומת ההכנסה מאותה הכנסה, ותגלה שאם לא היה לי עוד אזור תעשיה מדלדל, ולא 

 יתי בברוך אדיר היום. מתפתח לי מספיק, אני הי

כן, אבל דיברנו על זה. ההכנסות העירוניות מארנונה לעסקים הולכות    :רועי גבאי

 ויורדות, לצערנו. 

 טוב, אישרנו, נגמר.    ארי:-צבי גוב

 וזה עניין אסטרטגי.    :רועי גבאי
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 2021-עזר ליבנה )מניעת רעש()שימוש במפוח עלים(, התשפ"ב  חוק אישור .  5

 

  -הנושא הבא    ארי:-צבי גוב

 . רעשמניעת  –חוק עזר   דורית בן מאיר:

 מפוח בנזין. שמים אותו על סוללות היום את המפוח.    משה חזות:

  -השימוש במפוח עלים, אני שמעתי   דורית בן מאיר:

הוצא חוק שאומר שלא ישתמשו יותר  2011חברים, סליחה. בשנת    ארי:-צבי גוב

לא ישתמשו במפוחים? כי המפוחים אז הופעלו בבנזין, בדלק, זה מסריח וכו'. והרעש  במפוחים. למה

של המפוחים האלה מבחינת המנועים, רעש מאוד גבוה, שהפריע לציבור. מה זה גרם, בין היתר? 

בין היתר זה גרם לתוספת כוח אדם של מטאטא ביד, במקום להעיף את הכל לכביש, ואז המטאטא 

ו, חל שינוי. הטכנולוגיה מתפתחת ויש היום מפוחים חשמליים שנטענים על ידי עכשיכביש עובר. 

מצבר. ומשרד ההגנה על הסביבה מוכן לקבל שינויים כאלה. ולכן אנחנו מבקשים לשנות את החוק, 

 שאומר בין היתר, מותר להפעיל מפוחים חשמליים בלבד. מי בעד? 

 רגע, ומה אומרים לגבי החלקיקים שעפים?    משה חזות:

 עפים, צריך לנקות את הגינה, מה לעשות?    מאיר שטרית:

 מי בעד? תודה.    ארי:-צבי גוב

 

 :20/45/15החלטה מס' 

עזר ליבנה )מניעת רעש()שימוש במפוח עלים(,  חוק לאשרפה אחד הוחלט 

 . 2021-התשפ"ב 

 

 זה מפוח חשמלי?   דורית בן מאיר:

 יש לי את זה בבית, דרך אגב. כן.    ארי:-גובצבי 

  צביקה מה הסנקציה?   משה חזות:

 מפלס הרעש יותר נמוך.    ארי:-צבי גוב

 פחות ... לא סנקציה. הסנקציה היא   דורית בן מאיר:

  -ומה הסנקציה, בלי שתופסים אותו    משה חזות:

יום, בין היתר, יש הדלקת נרות די, אין זמן. אני מזכיר לכם שהחברים,    ארי:-צבי גוב

 במקומות אחרים, ואירועים. אנשים צריכים להיות בבית. הלאה. 
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כמות  פינויעדכון תעריף ל – 2018 –עזר ליבנה )הוצאת אשפה(, התשע"ט  חוק .  6

 פסולת בסיסית.

 

 חוק עזר ליבנה, הוצאת אשפה.    מאיר שטרית:

חוק עזר להוצאת אשפה. אני פה רוצה לומר משהו. לפני כשנתיים,    ארי:-צבי גוב

שלוש שנים, היתה פנייה של אזור התעשייה, אתם גובים ארנונה, תפנו גם את האשפה התעשייתית. 

 קח בבקשה, 

יש בג"צ ארגמן נגד יבנה, בזמני, שהם טענו את הטענה הזו, והלכו    מאיר שטרית:

 לבג"צ, הפסידו. 

 רגע, זה עלה פעם נוספת.    ארי:-צבי גוב

  -בג"צ קבע אז, יש החלטת בג"צ שקבע    מאיר שטרית:

 עכשיו בן יקר נגד יבנה.    דוד שטרית:

לא חשוב, אני אומר. יש החלטת בג"צ, שבג"צ קבע שעצם העובדה    מאיר שטרית:

 שהוא נמצא בתחומי העיר, הוא חייב לשלם. 

יבנה יזמה שינוי. היינו אצל היועץ המשפטי אוקיי, דקה. עיריית    ארי:-צבי גוב

לממשלה, נפגשנו עם עוזרו. נפגשנו עם משרד המשפטים. ועיקרו של החוק אומר 'אנחנו יכולים 

 לפנות אשפה. אבל אשפה של בני אדם'. 

 ביתית.    מאיר שטרית:

כך וכך עובדים, כפול כך וכך אשפה לשבוע, אתה מקבל לעניין הזה    ארי:-צבי גוב

כל. זה אני מפנה לך. אשפה תעשייתית, תפנה לבד. זה כל הסיפור. והעניין הזה עובד. ואני חושב, מי

 רק תעלו על הדעת בבקשה, נגריה כמה היא מייצרת ליום. כמה מיכלי אשפה אתה צריך לפנות. 

 היום לא משלמים על אשפה אזור התעשייה?    מאיר שטרית:

 שלהם. כמו שאנחנו מפנים להם ... ....בתעשיינים מפנים    ארי:-צבי גוב

 בקשר עם אנשי מכולות.    משה חזות:

החישוב נעשה תיאורטי ולא עם נתונים בפועל. הרי אשפה קורית כל    :רועי גבאי

 הזמן. כל הזמן מצטברת אשפה. יש נתונים מה המצב הנוכחי היום של האשפה? 

החישוב בוצע על פי ההנחיות של משרד הפנים והמשרד לאיכות  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

שמגישים הסביבה. שאלו קריטריונים מאוד מאוד מסודרים. חלק מהנתונים בוססו על סמך דוחות 
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 במשרד להגנת הסביבה. 

או  44%אני אומר דבר כזה. ברירת המחדל על רכיב זה נקבע לערך    :רועי גבאי

מתאמים פסולת לזמן שהות   .ת עירונית שאתה עורך ברשותלחלופין על פי סקר היקף פסול

בעבודה, בהתאם להערכת המשרד או על פי הממוצע הארצי עבור רכיב זה. יש פה הרבה דברים 

שאני, לא יודע, זה איזשהו מדד ארצי שהחלנו על עצמנו, מבלי לראות רגע את הנתונים של מה 

 קורה בעיר. 

ק"ג ליום לאיש. זה המדד הארצי. בפועל,  1.9על  המדד הארצי מדבר   ארי:-צבי גוב

, בשכונות הדרומיות. במקומות אחרים בעיר 1.5, 1.4-לדוגמה, בשכונות הדרומיות, אנחנו מגיעים ל

 . 2-זה מגיע לפעמים גם ל

 ? הוא מאוד מחמיר? 0.4-אז למה הוא הולך ל   :רועי גבאי

 שיש לנו באזור התעשייה.  מפני שמה שנקבע פה על פי הניסיון   ארי:-צבי גוב

יש איזשהם נתונים שאנחנו יכולים להסתכל על הניסיון שיש באזור    :רועי גבאי

 התעשייה? 

  -יש נתונים. אנחנו מפנים, אתה יכול לדעת כמה    ארי:-צבי גוב

  אפשר להעביר אותם? אפשר להציג אותם?   :רועי גבאי

, 0.41לנפש יממה בבית פרטי. פה זה  ק"ג 1.6זה לא מחמיר, להיפך.    דוד שטרית:

 זה פחות, זה שליש. 

 , כי הוא לא חי כל היום במפעל. הוא בא בבוקר   ארי:-צבי גוב

 יותר שעות שנמצאים שם.    משה חזות:

מה המשמעות הזאת לאזור  יש נתונים? מה קורה באזור התעשייה?   :רועי גבאי

  התעשייה?

  לעשות עם הנתונים?מה אתה הולך    ארי:-צבי גוב

לא יודע, אני שואל מה המשמעות לאזור התעשייה. יש פה משמעות    :רועי גבאי

 תקציבית מאוד גדולה לעיר. 

 ההיפך.    ארי:-צבי גוב

  לכאן או לכאן. אבל מה המשמעות?   :רועי גבאי

המשמעות אמר, ראש העיר הסביר. שאת הפסולת הביתית אנחנו    דוד שטרית:

ה על פי תחשיבים שהיו ביבנה, בגלל אותו תנעשנוסחה הזאת את כל השאר הם, אגב, המפנים, ו

בג"צ, אותו משפט שהיה נגדנו. אנחנו היינו איזשהו פיילוט, ומשרד המשפטים והמשרד להגנת 
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 הסביבה אימץ את הנתונים שלנו ועל סמך זה עובדים היום כולם. 

 הלאה.    ארי:-צבי גוב

זה פר עובד. צריך לקחת את מספר  בד, צביקה, נכון?זה פר עו   משה חזות:

 העובדים. 

 אני לא יודע.    :רועי גבאי

 אני חושב שהתעריף שהטלנו הוא תעריף מאוד נמוך, מבחינתנו.    ארי:-צבי גוב

   לרשויות אחרות? יש השוואה כלשהי לעיריות אחרות?   :רועי גבאי

לא. אני גם לא מתכוון לעשות השוואה עם עיריות אחרות על פינוי    ארי:-צבי גוב

 אשפה. 

  -אימצו את הזה שלנו, אז מה    דוד שטרית:

 אני גם לא עושה חקר שיכונים וכיכרות.    ארי:-צבי גוב

 טוב, זה תגיד לתושבים, לא לי.    :רועי גבאי

 בסדר. תודה.    ארי:-צבי גוב

תן תארים לאנשים שלא צריכים לקבל תארים בשולחן אבל אתה כן נו   :רועי גבאי

 הזה. 

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

 אני נמנע. אין לי מספיק נתונים.    :רועי גבאי

 תודה. הלאה.    ארי:-צבי גוב

 

 הצבעה:

דורית בן )ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ,  10:  בעד

 רם שרון(. , מאיר שטרית, משה חזות, פאלי כהן, שחר סימנהמאיר, 

 גבאי( מר רועי)1 : נמנע

 

 :21/45/15החלטה מס' 

 2018 –לאשר את חוק העזר ליבנה )הוצאת אשפה(, התשע"ט ברוב קולות הוחלט 

 עדכון תעריף לפינוי כמות פסולת בסיסית.  –
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 .           17/11/21, 15/11/21, 8/11/21 מתאריכיםפרוטוקולים של ועדת תמיכות  אישור .  7

 

 . 2021דוד, אישור פרוטוקול ועדת התמיכות לשנת    ארי:-צבי גוב

יש בפניכם את הפרוטוקול. מדובר בתמיכות לעמותות מוסדות דת,    דוד שטרית:

נושאי תרבות ונוער וגם הספורט. אתם רואים שם את הטבלאות. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. 

מפקחים לכל נושא. לפי הנתונים זה נעשה לפי התבחינים והקריטריונים שבזמנו אישרתם. פשוט יש 

ה שכן ... הנתונים על פי התחשיב הכולל שהותר על ידי מועצת שלהם אנחנו מכניסים את זה לטבל

 העיר. אם יש איזשהן שאלות. 

 בעניין עמותות הספורט.    רם שרון:

אנחנו מתייחסים פה לשנת  יש רק הערה אחת, אני רוצה להעיר כאן.   ארי:-צבי גוב

ו נדאג לכך שבשנה במשך השנה. אנחנ 1/12. השנה עוד מעט נגמרת. העמותות הללו קיבלו 2021

 הבאה ננסה להגיע ברבעון הראשון לגמור את הסיפור הזה. ולא בסוף השנה. 

 קודם.  באני מתנצל. אני חייב לעזו   מאיר שטרית:

 מזל טוב.   דורית בן מאיר:

אני חוזר ומזמין את כולכם, חברים, לברית של הנכד שלי. ביום ראשון    מאיר שטרית:

 בשעה שתיים. 

 זה בפרוטוקול כתוב.    :רועי גבאי

 יכול להיות גם ברית של הבן. השאלה מה אתה מחליט.    ארי:-צבי גוב

 הברית של הנכד.    מאיר שטרית:

 מזל טוב.    ארי:-צבי גוב

אני מוכרח לספר משהו, כי הוא גירה אותי. כשאני התחתנתי לא היה    מאיר שטרית:

הזמנות. הכרתי את כל העולם  3,000שה? שלחתי אולם ביבנה. הייתי ראש המועצה. איך אני אע

הזמנות. וחשבתי שכיסיתי בזה את  3,000ואשתו. נבחרתי לכנסת בסוף ולא רציתי בסוף. שלחתי 

 הכל. ... אני מקבל צעקות, 'ומה איתי ומה איתי ומה איתי'. 

  -לא הזמנת את כל    ארי:-צבי גוב

שבוע, עוד פעם אני מקבל צעקות. עבר הזמנות.  3,000שלחתי עוד    מאיר שטרית:

'ומה איתי.' נמאס לי, שמתי הודעות בעיר, לוח מודעות. שמתי פלקטים. ראש המועצה מתחתן. 

 אולם הספורט במרכז קיי. הציבור מוזמן. 

 ברחוב האלון הכוונה.    משה חזות:
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ידרתי . האולם היה בנוי, אבל בלי חשמל, בלי כלום. אני סאלוןברחוב ה   מאיר שטרית:

 לחתונה. חשמל 

 ... לחתונה.    :רועי גבאי

 סידרתי חשמל לחתונה. יום לפני החתונה שלי היו פריימריס בליכוד.    מאיר שטרית:

 וכולם באו, איזו שאלה.    ארי:-צבי גוב

לא, לא, יום לפני החתונה היו כבר הפריימריס. הקדימו אותם בגלל    מאיר שטרית:

נבחרתי בפריימריס האלה. אבל הודעתי שאני לא רץ לכנסת. אני פורש. החתונה שלי. ואני 

התחתנתי למחרת. אחרי הפריימריס, גם כל הליכודניקים שלא הזמנתי באו. היו בחתונה שלי לדעתי 

איש. ואני עומד, כולם נישקו אותי, 'מזל טוב, מזל טוב', עד שנגמרה החתונה לא ראיתי כלום.  5,000

 רק בסרט.

מה הגשנו כיבוד? עשינו סנדוויצ'ים מלחמניות קטנות, עם קצת ממרח, תפוזים. מיץ תפוזים קנינו  

מפרדס ג'ריקנים של תפוזים. קצת שתייה חריפה. היתה לי איזו תזמורת של ריקודים. למחרת נסענו 

 לירח דבש, שלושה ימים, בקרית שמונה, טבריה, צפת. זה היה ירח דבש של אז. ככה התחתנתי.

 ביבנה. 

כשבאתי עם מוטי לאולם להיכנס, בית הספר רמות ויצמן עשה לי    מאיר שטרית:

הפתעה. הוא הביא את כל תזמורות הילדים שהיו, ... עמדו שתי שורות וניגנו עם תזמורת. מה זה 

 מרגש, חבל על הזמן. 

 

 *** מר מאיר שטרית יוצא מהישיבה *** 

 

 עמותות הספורט.    רם שרון:

לגבי עמותת הספורט של בית"ר, אנחנו בשנה הבאה הכפלנו את    ארי:-בצבי גו

 , 200,000-העניין ל

 כן, דיברנו על זה.    משה חזות:

לגבי עמותות מכבי ואליצור. רשומות כאן הרבה מאוד קבוצות של    רם שרון:

 ילדים ונוער שהעמותות האלה מפעילות. 

 אז זה לא נכון?    משה חזות:

רגע. הילדים האלה למי הם משלמים את התשלום החודשי או    רם שרון:
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 השנתי? לעמותות האלה או לרשת למרכזים קהילתיים? 

הם משלמים את זה לעמותות. הכסף מנוהל על ידי הרשת למרכזים    ארי:-צבי גוב

 קהילתיים כמשק סגור לטובת העמותות. 

 אז זה בעצם כסף שלא נכנס לעמותות עצמן.    רם שרון:

 לשימוש העמותות, ודאי.    ארי:-י גובצב

 מה זאת אומרת לשימוש?    רם שרון:

  -האגודה היא זה, אבל כל, תראה, הקריטריונים    דוד שטרית:

 לא כך מציגה הרשת בדוחות שלה.    :רועי גבאי

כל הקריטריונים שנקבעו פה הם קריטריונים בוא נגיד די בעייתיים.    דוד שטרית:

  -קבוצה לכדורגל ואיך אתה משווה איך אתה משווה

 הוא מאוד מאוד בעייתי.    רם שרון:

אז לקחנו במסגרת הקריטריונים גם העמותות האלה מפעילות    דוד שטרית:

  -קבוצות ליגה לנשים ... כדי לשקלל את זה ולהגיע לאיזשהו 

אבל הן לא באמת מפעילות. מרכז הספורט אתה יכול להגיד, מרכז    רם שרון:

  -ספורט יכול להחליט גם שמי שעולה ה

אם הן לא מפעילות, אז כולן לא מפעילות. ואם הן מפעילות, אז כולם    דוד שטרית:

 מפעילות. 

 דוד, כל עמותה יכולה להפעיל כראות עיניה?    :רועי גבאי

 כדי לעמוד בתבחינים לקבוע קריטריונים. אחרת אתה לא יכול.    דוד שטרית:

כן, אבל אני חושב, הרי הכסף הזה, בסופו של דבר, מה שאנחנו    רם שרון:

מקציבים כאן לכל עמותה הוא בסוף משמש אותה בעיקר לאגודות הבוגרות. בוגרים ונשים. לשם 

 זה הולך. זה לא הולך לילדים ולנוער הכסף הזה. 

 אנחנו לא מחליטים פה לאן זה הולך.    דוד שטרית:

 אתה משקלל.  אבל על סמך זה   :רועי גבאי

.... אני לא יודע מי מממן, מופעלות הקבוצות שיש שם אלו קבוצות ש   דוד שטרית:

 איך  וכמה, לצורך העניין. אבל אתה צריך איזשהו מדד בשביל לבדוק את ההבדלים, 

 למה למשל לא נגיד על פי הישגים? כי יש כאן למשל טבלה,    רם שרון:

לא, אז שוב. אתם מעלים את זה כל פעם מחדש. זה או קריטריונים    דוד שטרית:

 אחרים... אני אומר הוועדה עובדת לפי התבחינים שמאושרים. 
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אז אני רוצה לשאול שאלה. תראה, למשל יש כאן טבלה של תבחינים.     רם שרון:

רשומה כאן ליגה ולמשל כתוב כאן לפי תבחין דירוג בליגה. רשום פה סוג של ליגה. עכשיו למשל, 

בכדורגל אין ליגה ארצית. מה משמעות הטבלה הזאת, שבעצם אתה נותן לה העדפה ארצית. 

לכדורסל. כי בכדורסל כן יש ליגה ארצית. כלומר הקבוצה הבוגרת בכדורסל היא לכאורה בליגה 

  -גבוהה יותר, למרות שהיא לא באמת 

בפני עצמן. והתקציב שמיועד אני מבקש להתייחס לעמותות כיישות    ארי:-צבי גוב

יש לנו את מכבי מצד אחד ואליצור מצד לעמותות מיועד לקבוצות תחרותיות בעמותות. זה הסיפור. 

 שני. 

יש להם אבל גם נשים, יש להם גם ותיקים, יש להם גם נוער, שהן גם    רם שרון:

 תחרותיות. 

 יש כבר קריטריון לגבי נשים. איפה שיש נשים,    דוד שטרית:

 האם העמותות רשאיות לפתוח קבוצות כראות עיניהן?    :רועי גבאי

 אני לא מפעיל את העמותות.    דוד שטרית:

 ... לחלוטין. על פי זה אתה נותן שיקול. זה להיות    :רועי גבאי

הוועדה מחלקת את התקציב שאישרתם במועצת העיר לעמותות לפי    דוד שטרית:

  -התבחינים 

 ם העמותות רשאיות לפתוח קבוצות? הא   :רועי גבאי

  -אני לא יודע מה    דוד שטרית:

מה זה אתה לא יודע? אם אתה נותן יתרון לעמותה אחת על פני    :רועי גבאי

 אחרת, 

ביום שנעביר את העמותות הללו כעמותות עירוניות, ואיתן מטפל בזה    ארי:-צבי גוב

וזה יהיה בתקציב העיר, בספר התקציבים מיועד  כבר חודש ימים, אני מעריך שהסיפור הזה ייגמר

 לכדורסל, מיועד לכדורסל, זה מה שיהיה. הלאה. 

 כלומר זה לא ינוהל על ידי הרשת?   משה חזות:

 לא, זה יצא מעמותות לידי מחלקת הספורט. אם אני מבין נכון.    :רועי גבאי

 זה ינוהל על ידינו.    ארי:-צבי גוב

 אוקיי. אז יוצא מהרשת. בשעה טובה.    משה חזות:

 מי בעד, בבקשה? הלאה.    ארי:-צבי גוב
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 אני נמנע.    רם שרון:

 אנחנו מצביעים על כל התמיכות?    משה חזות:

 לא, רק על הספורט.    רם שרון:

 תרשום שהוא נמנע.    ארי:-צבי גוב

 

 הצבעה:

דורית בן )ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ,  8:  בעד

 (. , משה חזותפאלי כהן, שחר סימנהמאיר, 

 )ה"ה: רם שרון, רועי גבאי( 2: נמנעים

 

 :22/45/15החלטה מס' 

בנושא  15/11/21פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ברוב קולות על אישור הוחלט 

 עמותות הספורט. 

 

 לא, צביקה. תעשה דבר דבר.    משה חזות:

 דבר דבר. רווחה, נוער וזה.    :רועי גבאי

אני הצבעתי על עמותות הספורט עכשיו והוא נמנע. יש לכם בעיה עם    ארי:-צבי גוב

 התקציבים האחרים? מי בעד יתר העמותות? 

 רווחה ונוער ומוסדות דת. כולם בעד?    דוד שטרית:

 

 :23/45/15החלטה מס' 

,  8/11/21תמיכות מתאריכים האחד על אישור פרוטוקולים של ועדת  פההוחלט 

 , בנושא רווחה, נוער ומוסדות דת.  17/11/21

 

 יעל, אני גם בספורט.    :רועי גבאי

שיש שגם, כדי שנוכל בתחילת השנה לאשרר את עכשיו, פה החלטה    דוד שטרית:

 התבחינים שהיו, אלא אם כן ... 

כן, אז דוד, בוא לגבי הקריטריונים. שזה יגיע מסודר רק בנושא    משה חזות:
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 קריטריונים לישיבה אחת, שנוכל להציע קריטריונים, להוריד, לא יודע. 

עוד פעם, בישיבות קודמות אמר לכם, אם יש למישהו קריטריונים,    דוד שטרית:

 תציעו. אף אחד לא הציע. 

 אני הצעתי קריטריון,    משה חזות:

 תראה הקריטריון צריך להיות נפח הפעילות, מספר המשתתפים,    ארי:-גובצבי 

  -כן, אבל הצעתי גם נושא של    משה חזות:

למה אנחנו משלמים? אנחנו רוצים לגייס לתוך הפעילות הזאת מה    ארי:-צבי גוב

 שיותר בני נוער. ... 

בוועדה אחת שהיינו, ... הורידו, לא, הוא דיבר על הקריטריונים של    דוד שטרית:

 הכוללים, אברכים ומוסדות הדת. זה ירד בבדיקה הנוספת החדשה ואתם אישרתם את זה. 

 אוקיי. הצבענו גם על העניין הזה? תודה.    ארי:-צבי גוב

 

 16 קלט חלק ממ הקצאתבנושא  2/11/21פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  אישור .  8

לצורך קיום  86ח"ח  4944, גוש  33בשד' דואני  -" ישראל"איחוד הצלה  עמותתל

 פעילות חירום בעיר .

 

לעמותת "איחוד  33יש פה עניין של הקצאת חלק ממקלט בשד' דואני    ארי:-צבי גוב

 והצלה", צריך לברך בעניין הזה. 

 מה זה רק חלק?    רם שרון:

 כי המקלט משמש גם אחרים.    ארי:-צבי גוב

  -מקלט גדול. חייבים    דוד שטרית:

 אה,לחלק אותו.    רם שרון:

 מבורך.    משה חזות:

 מי בעד? הלאה.    ארי:-צבי גוב

 

 :24/45/15החלטה מס' 

חלק  הקצאתבנושא  2/11/21פרוטוקול ועדת הקצאות מיום פה אחד לאשר הוחלט 

 86ח"ח  4944, גוש  33בשד' דואני  -" ישראל"איחוד הצלה  עמותתממקלט ל

 לצורך קיום פעילות חירום בעיר .
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סדרת עמותות הספורט א" שאחבר המועצה עו"ד רם שרון בנו של יוםלסדר  הצעה .   9

 של העיר"

 

אני עובר להצעות לסדר היום. הצעה לסדר היום של חבר המועצה    ארי:-צבי גוב

יש טיפול כבר במשרד הפנים, עם היועץ עו"ד רם שרון, בנושא הסדרת עמותות הספורט של העיר. 

 המשפטי איתן. תתקשר איתו, תקבל הסבר בעניין הזה. 

 לא שמעתי.    רם שרון:

מעל חודשיים. ההצעה שלך. בלי  הנושא הזה מטופל על ידי איתן כבר   ארי:-צבי גוב

 ההצעה. 

 אתה אומר שהתפרצנו לדלת פתוחה.    רם שרון:

 בדיונים קודמים הסיפור הזה עלה. זו לא פעם ראשונה.    ארי:-צבי גוב

 אנחנו מנסים להעלות את זה בכל דרך.    :רועי גבאי

 לכן הסיפור הזה רץ כבר.    ארי:-צבי גוב

 יש צפי?    רם שרון:

 ההחלטה היא שאכן ... את העניין.    ארי:-ובצבי ג

בהצעה לסדר, תקרא את ההצעה, ואחר כך, אין, אתם חייבים, רבותי.    משה חזות:

  -זו הצעה לסדר. תקרא את ההצעה, ואחר כך 

 בסדר, אני מקבל את ההצעה. פשוט הוא מטפל בזה.    ארי:-צבי גוב

 אנחנו יודעים לקרוא.    דוד שטרית:

 לא, תצביע ביד, תקבל את ההצעה.    :גבאירועי 

 ... ההצעה נמצאת אצלך בתיק. אתה יודע מה?    ארי:-צבי גוב

ההצעה היא פה, כן, הכל טוב ויפה. אבל אני אומר, על פי החוק צריך    משה חזות:

 לקרוא את ההצעה לסדר. 

את הקימה מחלקת הספורט העירונית  2007עד  2005אוקיי. בשנים    רם שרון:

שתי עמותות הספורט המרכזיות בעיר לכדורגל וכדורסל, את עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה, 

אשר מנהלת את אגודת מכבי יבנה בכדורגל, ואת העמותה לקידום הכדורסל ביבנה, אשר מנהלת 

את אגודת אליצור יבנה בכדרוסל. המדובר בעמותות עירוניות שמייסדיהן הן עובדי עירייה, חברי 

ועד שלהם הם עובדי עירייה ומנהל מחלקת הספורט מר שאול דוד, וכתובתן הרשמית, כפי הו
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 שנרשם במסמכי רשם העמותות היא מרכז הספורט ברחוב האלון. 

ועד עתה חברי הוועד של שתי העמותות, שהם כמעט  אותם אנשים, ממונים על ידי מאז הקמתן 

, 2017-יה של משרד הפנים עלה כבר בראש העיר. הצורך בהסדרה של העמותות על פי הנח

 במסגרת ביקורת עומק שערך משרד המשפטים בעמותת הכדורגל. 

וקבע: 'על הרשויות  2020מבקר המדינה התייחס לסוגית העמותות העירוניות בדוח שפרסם ביולי 

המקומיות לסיים את הליכי ההסדרה של העמותות העירוניות שלהן, לפעול לאישור נציגיהן בוועד 

המנהל כנדרש, ולהעבירם לבדיקה ולאישורה של ועדת המינויים במשרד הפנים. לפי נוהל משרד 

הפנים, להסדרת עמותה עירונית, יש להסדיר את מעמדה של כל עמותה שהרשות המקומית 

ומעלה מכוח ההצבעה בוועד המנהל. שתי עמותות הספורט של יבנה עומדות  50%-מחזיקה ב

וצע בזאת, מועצת העיר תחליט על הסדרת שתי עמותות הספורט בקריטריון הזה. על כן מ

 העירוניות, כדורגל וכדורסל, והגשת בקשה מתאימה לאגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. 

 יש הערות לפני זה? הלאה, מאושר.    ארי:-צבי גוב

 

 :25/45/15החלטה מס' 

חבר המועצה עו"ד רם שרון  של יוםלסדר  הצעהפה אחד לאשר את ההוחלט 

 , וכי הנושא מטופל. סדרת עמותות הספורט של העיר"א" שאבנו

 

 מה זה? אסדרה עם א'?    דוד שטרית:

 ככה משרד הפנים כותב.    רם שרון:

 זה רגולציה, כן, אסדרה.    :רועי גבאי

 יש, יש, אסדרה בא'.    תם ליפשיץ:

 יש בזה שכל.    ארי:-צבי גוב

 רגע, עוד שאלה אחת לפני כן. יש צפי,    רם שרון:

 הם לא רוצים מיליון שקל שב"ק ס'? אז אני לא יודע מה,    משה חזות:

משה, שנייה אחת. אתה רץ קדימה לתרבות. אני עוד בספורט. יש    רם שרון:

 צפי לסיום ההליכים שאיתן מטפל בהם?

 תשאל את איתן, בבקשה. ייתן לך את לוח הזמנים המדויק. בסדר?    ארי:-צבי גוב

 אוקיי. תודה.    רם שרון:
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חבר המועצה עו"ד רם שרון בנושא "מופע מחווה ללהקת  של יוםלסדר  הצעה .  10

 שב"ק ס'".

 

 רם, שב"ק ס'. יופי של צוות. אין לך מה לעשות?    ארי:-צבי גוב

 למה, יש לי הרבה מה לעשות.    רם שרון:

 נותן רעיונות יפים לעיר, למה לא?    :רועי גבאי

 למה? זה רעיון יפה מאוד.    רם שרון:

 אני מעלה את זה להצבעה.    ארי:-צבי גוב

 רגע, תן לו להקריא.   :רועי גבאי

 תקריא, טוב.    ארי:-צבי גוב

 לא הבנתי מה הוא רוצה.   דורית בן מאיר:

 כן, אבל דרך אגב, צביקה. אמרו להם מיליון שקל והם לא מסכימים.    משה חזות:

 מי?   דורית בן מאיר:

 שב"ק, מופע איחוד.    משה חזות:

 אתה מתבלבל בין מופע איחוד למופע מחווה. זה שני דברים שונים.    רם שרון:

 אה, אז אתה רוצה להגיד לי שהם יבואו,    משה חזות:

  -הם לא צריכים לבוא. זה לא מופע    רם שרון:

 אולי אתה תסביר וזהו? נו, תנו לו להסביר.    פאלי כהן:

 מועצת העיר לא צריכה להתעסק בנושאים כאלו. אבל תעלה את זה.    ארי:-צבי גוב

 היא כן יכולה להתעסק, כי מועצת העיר יכולה להחליט,    רם שרון:

ל את העניין הזה. לא צריכה להתעסק בעניין אני אומר שלא. אני מנה   ארי:-צבי גוב

 הזה. 

 טוב, אני אקריא בכל זאת.    רם שרון:

בסוף האירוע היום אני רוצה לשאת נאום קצר. חברים, בסוף האירוע    ארי:-צבי גוב

היום, אני רוצה להקריא נאום קצר. ברשותכם. זה יהיה מאוד מעניין. משהו שעשה את זה בימים 

 ההם בזמן הזה. דבר. 

על ידי תלמידי  תיכון  1992-להקת שב"ק ס' הוקמה ביבנה ב   רם שרון:

הוציאה הלהקה שישה אלבומים, אחד מהם בהופעה חיה  2012-ל 1995מגינזבורג, בין השנים 

[ בפרט. לצערנו הלהקה לא פעילה 52:41והשפיעה רבות על המוסיקה הישראלית בכלל ועל ... ]
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היום, אבל לפחות שניים מיוצריה ממשיכים לנהל קריירה מוסיקאלית מצליחה מאוד. בשנה הבאה 

ופע מחווה ללהקה בהשתתפות זמרים, זמרות, שנים להקמתה. מועד מצוין להפקת מ 30ימלאו 

 באמפי העירוני.  2022והרכבים מובילים בישראל, שייערך בקיץ 

מופע כזה הוא בעל פוטנציאל הכנסה גבוהה ממכירת כרטיסים לחסויות וצפוי למשוך אליו את 

 התקשורת הארצית. על כן מוצע בזאת שמועצת העיר תחליט על הפקת מופע מחווה ללהקת שב"ק

באמפי העירוני. אני רק רוצה לציין בהערות סוגריים שאני לא כתבתי כאן, שיש לו  2022ס' בקיץ 

מעט רשויות שכן מפיקות אירועים מהסוגים האלה, ואין שום סיבה שאנחנו לא נעשה את זה גם. 

 וזה יכול להגיע גם למועצת העיר. 

ים תרבותיים בעיר זה אם מדברים על יקיר עיר, אין ספק שגם בנושא   :רועי גבאי

 ראוי לחלוטין. 

, על מנת 2022-אני היום ממליץ לא לאשר את זה. נעלה את זה ב   ארי:-צבי גוב

 . 2023לקיים את האירוע ביוני 

 אתה רוצה לכוון לבחירות? אוקיי. בסדר גמור.    רם שרון:

נגד?  אני אמצא אותך שם. אותי לא תמצא שם. חברים, מי בעד? מי   ארי:-צבי גוב

 הלאה. 

 

 הצבעה:

 )ה"ה: רם שרון, רועי גבאי( 2 בעד:

דורית בן מאיר, )ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ,  8:  נגד

 (., משה חזותפאלי כהן, שחר סימנה

 

 :26/45/15החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של עו"ד רם שרון בנושא "מופע הוחלט 

 מחווה ללהקת שב"ק ס'". 

 

 לא ירדתי לסוף דעתך, נשבעת לך. אני אומרת את זה, ממש.   דורית בן מאיר:

 

 זה בסדר.    רם שרון:

 )מדברים ביחד( 
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בנושא "העתקת מרכז מבקרים  הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי .  11

 לתל יבנה".

 

זה עולה פעם נוספת, העתקת מרכז המבקרים לתל יבנה. זה תב"ר    ארי:-צבי גוב

 שעלה פעם לדיון, אתם רוצים להעלות את זה פעם נוספת, בבקשה. מי מעלה את זה עכשיו?

, מרכז המבקרים 523אושר במועצת תב"ר  20.2כמובן. בתאריך    :רועי גבאי

שעתיד לקום בסמוך למגרש הכדורגל העירוני. הן באותו דיון והן בהזדמנויות ₪, מיליון  24בסך 

שונות במועצת העיר ומחוצה לה, הודגש כי המיקום המדובר איננו תואם לאתרים הייחודיות 

נו לממצאים היסטוריים מדהימים ומרשימים למרגלות וההיסטורי של העיר יבנה. לאחרונה נחשפ

תל יבנה, זאת חלק ממבצע החפירות העצום של רשות העתיקות, בטרם תיבנה שכונת יבנה מזרח, 

 . 1049תוכנית עמל 

בממצא האחרון, צריך כבר לעדכן את הדף, כי הממצא האחרון הוא היום, זה אותם קברים שזוהו, 

תעשייה רחב ידיים לייצור יין מהתקופה הביזנטית. לטענת המומחים, נמצא שלפניו, זה מתחם אזור 

הגדול בעולם. מהווה אתר היסטורי ערכי, משמעותי, בעל פוטנציאל תיירותי. הממצא הזה מצטרף 

שנה, מטבעות  1,600לממצאים נוספים קודמים, כמו שהזכרנו זה הנוכחי היום ופסיפס מרהיב בן 

 זהב, טבעת זהב וכו'. 

 ביצה.    ות:משה חז

ביצה. למרות כל מה שנחשף עד היום, ומי יודע מה עוד ייחשף ויתגלה    :רועי גבאי

בחפירות שיבוצעו שם בשנים הקרובות, לא התקיים במועצת העיר דיון מה עושים עם כל הטוב הזה 

 ואיך מנצלים אותו למען העיר. במקום להאיץ את חפירתו של תל יבנה, והקמת פארק ארכיאולוגי

לאומי מהגדולים בישראל, שימשוך אליו מבקרים מהארץ ומהעולם, להפוך הלכה למעשה את אותו 

רעיון של מרכז מבקרים  למשהו אמיתי שכבר קיים בשטח, ישנה התעקשות לבניית מוזיאון קלאסי, 

וניסיון לייצר היסטוריה במיקום ללא היסטוריה, בצמוד לשכונה הצבאית, סמוך למגדל המים, בעלות 

זאת לצד העובדה שמאות מטרים בודדים ישנם אתרים ארכיאולוגיים מרתקים  ₪. מיליון  24-של כ

 ומתחם גן הסנהדרין הקדוש. 

יש למועצת העיר הזדמנות להעתיק את מיקום המוזיאון, ויצירת מתחם ייחודי, שישקף את החדש, 

לוגי לאומי מהגדולים השכונה שצפויה להיבנות לצד הישן, העתיק והקדום והקמת פארק ארכיאו

בישראל, ויספר את סיפורה הייחודי של העיר יבנה. על כן מוצע כי מועצת העיר תחליט על תכנון 
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לטובת הקמת פארק ארכיאולוגי לאומי ומרכז מבקרים במרגלות תל יבנה,  523מחודש ועדכון תב"ר 

הייחודי של העיר שישמר את מתחם היין וממצאי רשות העתיקות ויספר את סיפורה ההיסטורי ו

 יבנה. 

 

אוקיי. אני רוצה לומר שכאשר קבענו את המיקום של מרכז המבקרים,    ארי:-צבי גוב

לקחתי בחשבון שכל המוסדות היותר הייתי אומר ציבוריים ומייצגים של העיר יהיו בציר הראשי של 

הספרייה המרכזית,  העיר הוותיקה. ולכן קבעתי את דואני לצורך זה. ועל כן הקמנו בדואני. הן את

הן את חדר ההנצחה של הנופלים, הן את אולם הספורט. סליחה, היכל התרבות. הן את מרכז 

הצעירים והן את הסדנה לאומנות. ואין שום סיבה בעולם על הציר הזה לא להקים את מרכז 

  -המבקרים של 

 אין לאף אחד זיקה,    משה חזות:

נאחזים בחפירה ועל כן והיות ויש חפירה,  רק דקה, דקה רגע. אתם   ארי:-צבי גוב

 נקים שם את מרכז המבקרים. ללא שום קשר. 

 מה הולך להיות שם?    :רועי גבאי

במרכז המבקרים יהיה גם הישן וגם החדש וגם העתיד. ולכן הוא נמצא    ארי:-צבי גוב

  על הציר הראשי של העיר.

 מה יהיה בתל?    :רועי גבאי

 מטר למרכז המבקרים.  60, 50מי שמבקר באתר העתיקות יסע משם    ארי:-צבי גוב

 הוא לא יגיע למרכז המבקרים.    :רועי גבאי

 לא משנים החלטות של מיקום מהיום למחר. זה לא גן ילדים.    ארי:-צבי גוב

 החלטות של בחירת מיקום זה גן ילדים.    :רועי גבאי

 הכי טוב. צביקה, אני יכול להגיד לך מה    משה חזות:

 אני מעלה את זה להצבעה.    ארי:-צבי גוב

לא, למה? אני רוצה לדבר. מה הכי טוב. שיוצאים מהמוזיאון ורואים    משה חזות:

  -איך שלקחו 

  -מה יהיה בתל יבנה? צריך להתקיים פה דיון    :רועי גבאי

 ... ככה זה הולך להיות.    ארי:-צבי גוב

צביקה, אם אתה כבר רוצה להגיד, תקשיב. אני לא יודע מה זה יהיה    משה חזות:

 המוזיאון הזה של יבנה. 
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 אני שמח שנפל בזכותי לנהל את העניינים האלה.    ארי:-צבי גוב

מה יהיה עם תל יבנה? השאלה מה יהיה עם תל יבנה. מה עושים    :רועי גבאי

 במקום הזה? למה לא מקיימים דיון? 

 יש תוכנית של תל יבנה. תל יבנה ...    ארי:-צבי גוב

חברים, התוכנית כרגע לא הגיעה חזרה לדיון במוסדות התכנון. היא    :רועי גבאי

 צריכה לחזור למוסדות התכנון. 

 מה זה קשור לעניין הזה?    ארי:-צבי גוב

 בטח שזה קשור    :רועי גבאי

 תפסיקו להיות ...    ארי:-צבי גוב

  לוקחים את המקום הזה והופכים אותו למה שמגיע לו?איך    :רועי גבאי

לא, אני לא רוצה להתרגז, אבל תפסיק להיות דמגוג. יש תוכנית תל    ארי:-צבי גוב

יבנה. הדבר ייעשה, סליחה, אני מדבר עכשיו.  יש תוכנית של פיתוח תל יבנה. הדבר ייעשה על פי 

הייתי מאושר מהעניין הזה. הוחזר לטפל בצורה  לוח הזמנים שלנו. המתכנן הגיש תוכניות. לא בדיוק

אחרת בעניין הזה. יש תקציב שמיועד לתל יבנה. לא הולכים לחפור את תל יבנה. רשות העתיקות 

 לא מעוניינת לחפור בשלב הזה את תל יבנה. יש לה עתיקות על כל המרחב. 

 . כן, אבל אמרתם שיהיה גשר, וזה לא חזר למוסדות התכנון   :רועי גבאי

 מה זה שייך  לגשר?   ארי:-צבי גוב

 אמרתם שיהיה שינוי, יהיה גשר. תהיה תוכנית חדשה, כביש חדש.    :רועי גבאי

 בוא, אתה זורק ... זה לא שייך ...    דוד שטרית:

חד משמעית צריך לחזור. אתה תראה שכולנו נהיה בדיון כשיחזור.    :רועי גבאי

  הדיון הזה יחזור למוסדות התכנון.

 טוב, תודה רבה. מי בעד?    ארי:-צבי גוב

 לא, רגע, עדיין הדיון מתקיים.    :רועי גבאי

 אין דיון. אתה רשאי לומר את דבריך ואחרי זה מצביעים.    ארי:-צבי גוב

 אין בעיה.    :רועי גבאי

 תמשיך לומר. יש לך דקה, שתיים לגמור.    ארי:-צבי גוב

סוגיה הזאת שאתה אמרת, מרכז הצעירים והכל, אין בעיה. לגבי ה   :רועי גבאי

 לא, זה לא נבנה שם בגלל הסיבות האלה. ואנחנו יכולים לחזור לדיון למה זה נבנה שם. 
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 אתה לא אומר לי למה זה נבנה,    ארי:-צבי גוב

 והוא לא נוגע לציר דואני. והסוגיה הזאת,    :רועי גבאי

... את הסיפור הזה, בדיוק באותה אדוני, אני מדייק. אתה אל תשקר.    ארי:-צבי גוב

 סיבה. 

צביקה, קודם כל, ברשותך, בוא לא נוציא מהשולחן הזה מילים לא    :רועי גבאי

אני מכבד אותך ואומר צריך לנהל שיח בצורה נאותה. לא מתאים לנקוב במילים כאלה שלא ראויות. 

 האנשים.  מכבדות את השולחן ואת המעמד ואת

 אנשים יכבדו את עצמם אם ידברו מדויק.    ארי:-צבי גוב

מכבדים לחלוטין, אבל אתה לא צריך לנקוט במילים לגופו של אדם,    :רועי גבאי

לא לגופו של עניין. לסוגית המוזיאון. שוב, אנחנו חוזרים למצב שאנחנו מנסים לייצר היסטוריה 

ר שהתגלה. ואנחנו לא עושים איתו כלום. אנחנו לא מביאים במקום שאין היסטוריה. יש לך מקום אדי

 את זה אפילו לדיון פה. למה? 

 מה אתה רוצה להביא לדיון פה? על מה שהתגלה?    ארי:-צבי גוב

 כן.    :רועי גבאי

הפרויקט הזה הוא פרויקט שהוחלט על ידי ממשלת ישראל של בינוי,    ארי:-צבי גוב

ואנחנו נלחמים לשמר את מה שהתגלה. מה אתה יכול לעשות בכוחך, מלבד לשבת פה ולהגיד לי 

 מה לעשות? 

 אתה ניסית אי פעם?    :רועי גבאי

 לא, אני שואל אותך. תענה לי.    ארי:-צבי גוב

ית? אתה מוזמן, בשמחה. אתה נותן לי את המינוי לחלוטין. אתה ניס   :רועי גבאי

 לנסות לקדם את מה שאתה מבקש? לשמר את המקום?

 ממתי שאלת אותי מה לעשות?    ארי:-צבי גוב

 אז אני שואל. הנה, אני שואל עכשיו בשולחן.    :רועי גבאי

 לקדם מה?    ארי:-צבי גוב

 לקדם את השימור של האתר הזה?    :רועי גבאי

 הוא מקודם.    רית:דוד שט

 לא, הוא לא מקודם. הוא לא מוחלט. כרגע יש ... שעובר עליו.    :רועי גבאי

  -האתר ישומר ויקודם    דוד שטרית:
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 איך בדיוק? אתה האיש ... זה צריך להיות בתוכניות. איך בדיוק?    :רועי גבאי

זה מופיע בתוכניות. הדבר היחיד שהיה שם, שתכננו רמפה, כי אף    דוד שטרית:

אחד לא ידע שימצאו עתיקות. גם רשות העתיקות הופתעה מהעתיקות. במקום רמפה דובר על זה, 

 הכביש יהיה על גשר. 

 מאה אחוז. צריך להביא את זה למוסדות תכנון.    :רועי גבאי

  -צריך שום אותו גשר. זה אותו כביש. לא    דוד שטרית:

  אה, לא צריך. אתה הולך ... איך אתה בדיוק רוצה לשמר את המקום?   :רועי גבאי

אני אומר לך כמהנדס עיר ... סטטוטורית משפטית יתקנו אותי פה    דוד שטרית:

 המשפטנים. זכות הדרך היא אותה זכות דרך. הגשר הוא אותו זכות דרך. מדובר בתכנון הנדסי נטו. 

 לא נכון.    :רועי גבאי

 אל תגיד לי לא.    דוד שטרית:

 עולה מגובה הקרקע? לא נכון.    :רועי גבאי

אל תתווכח על עובדות. אפשר לעשות ... רמפה ואפשר לעשות אותו    דוד שטרית:

 על עמודים. זה כל הסיפור. 

 זה פרוטוקול. אנחנו נראה את זה במוסדות התכנון.    :רועי גבאי

 והעמודים יהיו באוויר,    משה חזות:

אני לא מדבר על הכביש עכשיו. אלא מדברים על מיקומו של מרכז    ארי:-צבי גוב

 תודה רבה.  המבקרים. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לעניין הזה?

אתה עדיין לא חושב שהגיע הזמן לייצר באמת חשיבה נוספת על    :רועי גבאי

 הקביעה הזאת? 

  תודה.   ארי:-צבי גוב

אני שואל. אתה באמת עדיין לא חושב שהגיע הזמן לייצר חשיבה    :רועי גבאי

 נוספת על הדבר הזה? 

הנושא נבחן על ידי. המקום שנבחר הוא המקום הראוי. מאפשר    ארי:-צבי גוב

שימוש, מגרשי חנייה מסביב. נמצא על ציר ראשי של השכונות הוותיקות וחשוב לי לשמר את המקום 

 הזה. 

שזה יהיה על ציר שד' העצמאות. גם שם באזור, נגיד דרומית ...    שרון:רם 

 לתל?  
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שד' העצמאות אלה שדרות שעוברים בהם כל מי שעובר דרך העיר.    ארי:-צבי גוב

שד' דואני הן שדרות של העיר עצמה. מיועדות לתושבי העיר. וחשוב שתושבי העיר ירגישו נוח גם 

 מרכזי ולשים אותו שם, באזור החפירות. לא עושים את זה. מבנה ת בעניין הזה ולא לקח

 זה לא חייב להיות מבנה.    :רועי גבאי

 עניתי על כל מה שיכולתי לענות. מי בעד ההצעה של גבאי?    ארי:-צבי גוב

 אוי ואבוי, אני בעד. את יודעת מה יקרה לי פה? אוי ואבוי.    :רועי גבאי

 מי נגד?    ארי:-צבי גוב

 

 :27/45/15ה מס' החלט

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של מר רועי גבאי בנושא "העתקת הוחלט 

 מרכז מבקרים לתל יבנה". 

 

 הצבעה:

 (, משה חזות)ה"ה: רם שרון, רועי גבאי 3 בעד:

דורית בן מאיר, )ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ,  7:  נגד

 (.פאלי כהן, שחר סימנה

 

את יכולה לנקוט את הדעה שלך, דורית. אל תדאגי. כולנו עמדנו יחד    :רועי גבאי

 באתר  חפירות ואמרנו 'צריך לעשות משהו עם זה', נכון? 

 

"מתקני כדורסל גם  נושאהצעה לסדר יום של חבר המועצה מר רועי גבאי ב .  12

 לילדים".

 

, ההצעה השלישית, למה אתה מעלה פה מתקני כדורסל גבאי   ארי:-צבי גוב

 לילדים? זה נושא שצריך לעלות למועצת העיר? 

גם זה לא בסדר? עלו פה, ברשות אחרים, מנגלים למרפסות. עלו פה    :רועי גבאי

 נושאים כאלה שהקואליציה קידמה. 

 שאלתי מה זה קשור?   ארי:-צבי גוב
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מה אתה רוצה? אני נותן פה מדיניות ואסטרטגיה. אין לילדים שלי    :רועי גבאי

 מקום לזרוק לסל. זו בעיה. אתה מסכים איתי שזו בעיה? אתה מבין שאני מתסכל את הילד? 

 טוב, תעלה את זה. אני אסביר לך אחרי זה. תעלה.    ארי:-צבי גוב

  -זה אבסורד שיש    :רועי גבאי

 מבקש שתקריא את ההצעה עכשיו.  לא, לא, אני   ארי:-צבי גוב

צביקה, לך תכתוב פקודת עיריות חדשה. מה מותר ומה אסור. גם את    :רועי גבאי

 הממשלה בוא נעדכן. 

נהדר. לא מותר לקשקש. אני אקריא לך איזשהו מסמך יותר מאוחר,    ארי:-צבי גוב

  -תבין 

חנו רוצים. העיקר אני אשמח, אני אשמח. אנחנו עושים פה מה שאנ   :רועי גבאי

החנייה של אדון חבר מועצת עיר ... לאנשים את החנייה. אתה מבין שאתה לוקח שטח ציבורי בעיר, 

 אתה עדיין לוקח חנייה פה, כי לא שחררת את החנייה של הציבור. 

אתה רוצה לפתוח את הדברים ואת השיח על הדברים האלה? למה אהוד ויצמן, עם כל הכבוד 

תב את עצמו ומתגאה בגאון שהוא משנה לראש העיר, שמועצת העיר לא הכריעה? והרצון הטוב, כו

 חבר'ה, אנחנו איבדנו פה את הדמוקרטיה. איבדנו. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים פה. 

 נהדר.    ארי:-צבי גוב

הוא לא משנה לראש עיר, הוא חבר מועצה. הוא צריך לשחרר את    :רועי גבאי

 המשרד. 

 אני ... אתה חצוף!    ארי:-צבי גוב

 אני חצוף?    :רועי גבאי

 כן, אתה חצוף! תעלה את ההצעה שלך!    ארי:-צבי גוב

 אפילו לענות ...    :רועי גבאי

 תפסיק לבזבז ... תעלה את ההצעה שלך! צר לי שאתה חבר מועצה.    ארי:-צבי גוב

 צר לך, מאה אחוז.    :רועי גבאי

ני ... בעניין הזה. צר לי. לא היית צריך לשבת בשולחן אחד משמעית.    ארי:-צבי גוב

 הזה. 

 אוקיי.    :רועי גבאי

 אתה לא ראוי להיות פה דקה.    ארי:-צבי גוב
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לא הצלחת. ניסית בכל כוחך ניסית, לא הצלחת. עד עכשיו אתה    :רועי גבאי

 מנסה? 

 רועי,   דורית בן מאיר:

... לא הצלחת. אני אשמור על השיח המכבד, לפחות עד כמה שאני    :רועי גבאי

 יכול. כי אתם עושים פה צחוק מהעבודה. 

 תעלה את ההצעה.    ארי:-צבי גוב

שבועיים אני מבקש, יועצת משפטית, שבועיים אני מבקש    :רועי גבאי

חוק צריך לקבל את פרוטוקולים. זה נשמע הגיוני? שבועיים אני מבקש פרוטוקולים. שלושה ימים ב

זה. קצת התנהלות מסודרת וחוקית. קצת. אני לא יכול, אני לא אחראי לזה. אתה אחראי לזה, אדוני. 

 קח את האחריות עם הסמכות. 

 אתה מוכן בבקשה להעלות את ההצעה?    ארי:-צבי גוב

צטדיון כדורגל הישן נים האחרונות שיפצה העירייה את אכן. בש   :רועי גבאי

ולם כדורסל מודרני. אבל משימה חשובה לא פחות היא לעודד תרבות ספורט עירונית בקרב ובנתה א

ילדי יבנה, כדי להצמיח את הדור הבא. לעודד ולהוציא את הילדים מהמסכים, למפגשים חברתיים 

ספורטיביים. ילדי הכיתות הנמוכות נאלצים לחלוק מגרשי ספורט משולבים עם אוכלוסיה בוגרת, 

ם סלים גבוהים, הן בשעות הלימודים, בחלק מהמגרשים הצמודים לבתי הספר והן ולהתמודד ע

 במגרשים הפרוסים ברחבי העיר. 

לא מסובך להקים מגרש ייעודי עם סלים נמוכי קומה כדי לעודד ילדים להגיע בכל שעה, להתאמן 

נמוכים עבור  ולשחק. לא מסובך להגדיר שבחלק מהמגרשים יהיו סלים מתכווננים או לחלופין סלים

הילדים. אני אגיד יותר מזה. שכשאנחנו הלכנו לציבור, שאני מאוד מעריך את הציבור הזה, וכשאנחנו 

ורם הציע את ההצעה הזאת בחוגי בית, אנשים אמרו לו 'אתה צודק באלף אחוז'. אז זה לא במקומה 

 של מועצת העיר לדון בזה?

 טוב, הלאה.    ארי:-צבי גוב

 בור מעוניין בזה. הצי   :רועי גבאי

 הלאה.    ארי:-צבי גוב

על כן מוצע כי מועצת העיר תחליט על מדיניות לתכנון מגרשי כדורסל    :רועי גבאי

 ו/או סלים מותאמים לילדים, שיאפשרו חווית ספורט ייחודית ומעצימה עבור הורים וילדים. 

 מי בעד? מי נגד?    ארי:-צבי גוב
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 הצבעה:

 (, משה חזותשרון, רועי גבאי)ה"ה: רם  3 בעד:

דורית בן )ה"ה: צבי גוב ארי, אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ,   7:  נגד

 . (פאלי כהן, שחר סימנהמאיר, 

 

 :28/45/15החלטה מס' 

ברוב קולות לדחות את ההצעה לסדר של מר רועי גבאי בנושא "מתקני הוחלט 

 כדורסל גם לילדים". 

 

. אנחנו חוצים כל אפשרות הגיונית, אנחנו אפילו קיום הדיוןאפילו ללא    :רועי גבאי

ללא הסבר, אנחנו חוצים כל יכולת דמוקרטית ומקומה ותפקידה של מועצת העיר. זה האבסורד הכי 

 גדול שיכול להיות. 

נהדר. הפסקת לצעוק? אתה לא תנהל את השולחן הזה לבד. ותמשיך    ארי:-צבי גוב

ם מדברים. בפעם הבאה שאתה תעשה את הדברים האלה, אני אדאג שיקחו לצעוק כאשר אחרי

 אותך ויזרקו אותך החוצה. 

 אף אחד לא יקח אותי ולא יזרוק אותי. צביקה, תדבר בצורה מכובדת.    :רועי גבאי

אני לא ... בצורה מכובדת ... אני רוצה להקריא משהו שמחבר אותנו    ארי:-צבי גוב

חזרתי כרגע מישיבת המועצה טעונה. ולפי איך שזה נראה, יש לנו "ה. מהזמנים ההם לזמן הז

. הודעה יפה? "אופוזיציה שבאה לעשות הרבה רעש. אבל אנחנו, כהרגלנו בקודש, נתעסק בעיקר

 , רועי גבאי. 2013דצמבר 

 

 מהמם.    :רועי גבאי

 

 זה מה שאתה עושה היום בכיוון ההפוך. תודה רבה.    ארי:-צבי גוב

 

תראה רק איך הגעת, לא רגע, אם אתה אמרת משהו, אז אני רוצה    :גבאי רועי

 דקה להתייחס ולדבר. 

 

 חג שמח.    ארי:-צבי גוב
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ההתעלמות לא מקדמת כלום. אתה רוצה להתעלם? בבקשה. זו    :רועי גבאי

כר המון זכותך, אין בעיה. זה בסדר. חברים, חבל על השיח. זה לא מכבד אותך. צביקה, הארכיון זו

   -דברים. וזה נכון, יש דברים שהם עיקר ויש דברים 

 

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית              צבי גוב ארי         

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר         
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