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 השקד עץ – "למשתכן מחיר פרויקטרועי גבאי בנושא " מרשל חבר המועצה  שאילתה .1

   .16-17חלקות    5960גוש ישראל ואמריקה

 "רים כמפורט להלן:תב ועדכון אישור .2

 250,000שיפוץ והצטיידות סדנאות בביה"ס ארזים בסך  – 589תב"ר  אישור א.

 ₪.  25,000 –ק' הרשות ₪,  225,000 –מימון: משרד הרווחה ₪. 

מימון: מ' ₪.  944,535שיפוץ אולם כדורסל שבזי בסך  – 590תב"ר  אישור ב.

 ₪. 425,041–ק' הרשות ₪,  519,494 – רבותהת

רונית מתחם שבזי. תוספת הרשות התחדשות עי – 560תב"ר  עדכון ג.

 ₪. 2,799,587סך התקציב לאחר עדכון ₪.  192,022להתחדשות עירונית 

 –תוספת:  משרד החינוך  – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570תב"ר  עדכון ד.

סה"כ התקציב ₪.  402,160 –הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  402,160

5,800,000 .₪ 

" לעולם אורלעמותת "  188ח"ח  4789גוש  35יערה חוזה הקצאת מקלט ברח'  אישור .3

 השאלת ציוד רפואי. לצורך

 חסדילעמותת " 134ח"ח  4943, גוש 35חוזה הקצאת מקלט ברח' החבצלת  אישור .4

 תורה יבנה", לצורך קיום פעילות תורנית.

בנושא הקצאת מקלט לעמותת "אבן  16.1.22הקצאות מיום  עדתפרוטוקול ו אישור .5

לצורך בית כנסת, קיום פעילות   18ח"ח  4942ספיר יבנה" ברח' משעול הגויאבה, גוש 

 תורנית וגמ"ח.

חוק עזר ליבנה )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשפ"ב  תיקון אישור .6

2021. 

אישית בביה"ס רמות  כסייעת 70לגיל  מעברחן  קלרהשל הגב'  שרותהארכת  אישור .7

 .30/6/2022 עדויצמן 

ראש ועדת ערר חדשים לועדת הערר לנושא ארנונה  ושביחברי ועדת ערר/ י מינוי.  אישור 8

 "ד ערן לאופמן.עו, עו"ד חן אילוז סלומון וקיאשויליעו"ד שי קו כללית:

 – ןלמשתכ ירמחט פרויקרועי גבאי בנושא " מרשל חבר המועצה  שאילתה .1
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  .16-17חלקות    5960גוש "ישראל ואמריקה השקד עץ

, שאילתה של חבר המועצה מר רועי 49/15ישיבה מן המניין    חיים מסינג:

 עץ השקד ואמריקה ישראל, בבקשה, רועי.  –גבאי, בנושא "פרויקט מחיר למשתכן 

 

טוב, ערב טוב. פרויקט מחיר למשתכן של היזמים עץ השקד    :רועי גבאי

יחידות דיור צפוי להסתיים בחודשים הקרובים באופן הדרגתי.  186-ואמריקה ישראל, המכיל כ

יחד עם זאת, דיירי הפרויקט טוענים כי סיום הפרויקט צפוי להסתיים לפני המועד המשוער, 

ור חשמל לפרויקט ולאחריו. ככל שלא יהיו לפי עדכון היזמים, ועל כן פועלים להתקנת חיב

לאחרונה התברר כי חיבור החשמל השגות וחסמים נוספים, קבלת טופס אישור אכלוס. 

מתעכב בשל עודפי אדמה שנמצאים מחוץ לשטח הפרויקט ובשל כך אבקש לשאול, אני מזכיר, 

ף נראה . אנחנו היום בסוף ינואר. התקדמו כמה דברים. תיכ19.12-השאילתה נשאלה ב

בתשובה ועל זה גם נתייחס, מהם עודפי האדמה שבגינם הפרויקט מתעכב ובאחריות מי 

לפנותם? מהם פעולות העירייה על מנת לקדם את הפרויקט ולהסיר את החסמים בהמשך 

הפרויקט? והאם נעשתה פנייה לחברת החשמל לצורך חיבור הבניינים לחשמל ומה צפי סיום 

 הבניינים לאספקת חשמל?  פינוי עודפי האדמה וחיבור

 

אוקיי, אז אני אתחיל בהתייחסות, שוב, ראש העיר. 'לכבוד חבר    חיים מסינג:

המועצה מר רועי גבאי, אדון נכבד, הנדון: מענה לשאילתה שהעלית. העירייה מתנהלת 

נושא האכלוס. הטיפול נעשה  לעעבודות העפר ...  אשפה בהתאם לנדרש לחוק, הן לעניין 

 ישית של ראש העיר. יחד עם זאת, פנייה בדרך שנעשתה ה... בין היתר היא ...ברמה הא

לגורמים אינטרסנטיים שגרמו לנזק ואינם מוכנים לשאת בתוצאות. לעניין: ניתן אישור לטופס 

להרצת מערכות ולאחר גמר המטלות יינתן אישור לאכלוס. זה הסטטוס  מחברת החשמל 4

 להיום. 

 

 להיום הסטטוס הוא שלא נותנים חיבור לחשמל.  אז נכון   :רועי גבאי

 ניתן.    חיים מסינג:
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 נכון למתי? לעכשיו? זה מעודכן לנכון לעכשיו?    :רועי גבאי

  -נכון לפני    דוד שטרית:

 זה התעדכן היום, חבר'ה. במיוחד לישיבה.    :רועי גבאי

 לא.    דוד שטרית:

 כי נכון ליום חמישי זה המצב היה. בגלל זה אני שואל.    :רועי גבאי

 4. טופס 4ביום החמישי המהנדס כבר הודיע שהוא נתן טופס    דוד שטרית:

הוא לא לאישור אכלוס. הוא אישור לחיבור להרצת מערכות, מאחר ואלו בניינים גבוהים. 

א את כל המטלות, לקבלן יש עדיין הרבה מטלות שהוא צריך להשלים. כל עוד הוא לא ימל

יגמור גם את כל הבדיקות שבגינם קיבל את החשמל הרצת מערכות, לא יהיה אישור לאכלוס. 

 . 4. חברת חשמל יש לה טופס 4אבל יש טופס 

אוקיי. זה חדש ותודה על העדכון. אני כן מבקש אמירה,    :רועי גבאי

חים שאילתה, זה בסדר, ברשותך, וזה היועצת המשפטית גם שימי לב, בבקשה. אין בעיה שדו

על פי חוק. אבל מענה כזה לא עונה לשאילתה. בסדר? וזה מענה לדוגמה שמתעסק בגופו 

 של אדם ולא בגופו של עניין. 

 אוקיי, תודה, רועי.    חיים מסינג:

 

 "רים כמפורט להלן:תב ועדכון אישור .2

שיפוץ והצטיידות סדנאות בביה"ס ארזים בסך  – 589תב"ר  אישור א.

 ₪.  25,000 –ק' הרשות ₪,  225,000 –מימון: משרד הרווחה ₪.  250,000

 

, אישור ועדכון תב"רים. תב"ר ראשון, 2אנחנו עוברים לסעיף    חיים מסינג:

זה בערך  שקל, תמיכת משרד הרווחה. 250,000שיפוץ והצטיידות סדנאות בביה"ס בארזים. 

 מדי שנה מתקבל. מי בעד? תודה. 

 

 :1/49/15החלטה מס' 

שיפוץ והצטיידות סדנאות בביה"ס  – 589פה אחד לאשר תב"ר הוחלט 
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 –ק' הרשות ₪,  225,000 –מימון: משרד הרווחה ₪.  250,000ארזים בסך 

25,000  .₪ 

 

מימון: מ' ₪.  944,535שיפוץ אולם כדורסל שבזי בסך  – 590תב"ר  אישור ב.

 ₪. 425,041–ק' הרשות ₪,  519,494 – רבותהת

 

 –שיפוץ אולם כדורסל שבזי, השתתפות הרשות, אתם רואים    חיים מסינג:

 קיימת הרשאה. מי בעד? ₪.  519,000 –משרד התרבות ₪.  425,000

 

 :2/49/15החלטה מס' 

 944,535שיפוץ אולם כדורסל שבזי בסך  – 590פה אחד לאשר תב"ר הוחלט 

 ₪.  425,041 –ק' הרשות ₪,  519,494 –ש"ח. מימון: מ' התרבות 

 

רק משפט, חיים. מה אנחנו עושים שם בשבזי? מה אנחנו    משה חזות:

 משפצים שם? 

זה המבנה של מרכז הספורט, שהוא המבנה הישן בשבזי    דוד שטרית:

מיליון  1.5-למעלה. צריך לעשות שדרוג. יש טיפול בגג, יש טיפול בכל, בפרקט. העלות היא כ

אושר, והשאר זה מצ'ינג שלנו. אתה חייב להוסיף שקל. זו היתה בקשה גם למפעל הפיס. 

 ₪.  425,000מצ'ינג. המצ'ינג שלנו הוא 

 מה השיפוץ?    :רועי גבאי

 גג, אין לי פה את כתב הכמויות.    דוד שטרית:

 הוא משפץ את בתי הספר הכוונה, נכון? ...    משה חזות:

 משה, יש בעיה של המושבים, יש בעיה של הפרקט.   ד"ר אהוד ויצמן:

הוא שופץ לפני שנה הפרקט. בגלל זה אני שואל. מה עושים    :רועי גבאי

 שם? 

מיליון  1.5גם יש בעיות בגג, יש עבודות. יש כתב כמויות של    דוד שטרית:
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 שקל מכספם אם לא היה,  900,000שקל. הם לא היו נותנים 

 

התחדשות עירונית מתחם שבזי. תוספת הרשות  – 560תב"ר  עדכון ג.

 ₪. 2,799,587סך התקציב לאחר עדכון ₪.  192,022להתחדשות עירונית 

 

, התחדשות עירונית מתחם שבזי, לטובת תכנון 560תב"ר    חיים מסינג:

 שקל. מי בעד? תודה.  192,000איחוד וחלוקה. יש פה תוספת של 

 

 :3/49/15החלטה מס' 

התחדשות עירונית מתחם שבזי.  – 560תב"ר עדכון פה אחד לאשר הוחלט 

סך התקציב לאחר עדכון ₪.  192,022תוספת הרשות להתחדשות עירונית 

2,799,587  .₪ 

 אבל הוספנו עוד, חיים, גם.    משה חזות:

 בבקשה.    חיים מסינג:

 כבר יש תקציב להתחדשות עירונית. זו תוספת,    משה חזות:

וחלוקה. אמרו לנו 'אתם צריכים קיבלנו לצורך תוכנית איחוד    דוד שטרית:

 לעשות, רוצים כסף?' אמרנו 'כן'. אישרו לנו. 

 המתחם הוא על כל בוכריס?    משה חזות:

 בוכריס, ... חבצלת, דואני.    דוד שטרית:

 כל המתחם, אוקיי.    יהודה דנינו:

 כולל החלק הצפוני של בוכריס.    דוד שטרית:

 

 –תוספת:  משרד החינוך  – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570תב"ר  עדכון ד.

סה"כ התקציב ₪.  402,160 –הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  402,160

5,800,000 .₪ 

 

גני ילדים. זה פרויקט שהסתיים כבר. חוזר  4, בניית 570תב"ר    חיים מסינג:
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 מי בעד? תודה. ₪.  402,000 –כסף לקרן הפיתוח. כמו שאתם רואים 

 

 :4/49/15החלטה מס' 

 – 3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570פה אחד לאשר עדכון תב"ר הוחלט 

₪.  402,160 –הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  402,160 –תוספת: משרד החינוך 

 ₪.  5,800,000סה"כ התקציב 

 

לעמותת   188ח"ח  4789גוש  35חוזה הקצאת מקלט ברח' יערה  אישור .3

 השאלת ציוד רפואי. לעולם" לצורך אור"

 

, 35, אישור חוזה הקצאת מקלט ברח' יערה 3אנחנו בסעיף    חיים מסינג:

, זו עמותת "אור לעולם" לצורך השאלת ציוד רפואי. אני מזכיר שזה אישור חוזה 4789גוש 

 ת זה להצבעה. מי בעד? סטנדרטי. אני מעלה א

 

 :5/49/15החלטה מס' 

ח"ח  4789גוש  35פה אחד לאשר חוזה הקצאת מקלט ברח' יערה הוחלט 

 לעמותת "אור לעולם" לצורך השאלת ציוד רפואי.  188

 

לעמותת  134ח"ח  4943, גוש 35חוזה הקצאת מקלט ברח' החבצלת  אישור .4

 תורה יבנה", לצורך קיום פעילות תורנית. חסדי"

, גוש 35קלט ברח' החבצלת , אישור חוזה הקצאת מ4סעיף    חיים מסינג:

תת "חסדי תורה יבנה", לצורך קיום פעילות תורנית. כנ"ל, החוזה הוא אותו חוזה ומלע 4943

 סטנדרטי. מעלה להצבעה. מי בעד? 

 

 :6/49/15החלטה מס' 

ח"ח  4943, גוש 35פה אחד לאשר חוזה הקצאת מקלט ברח' החבצת הוחלט 

 חסדי תורה יבנה" לצורך קיום פעילות תורנית. " לעמותת  134
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שנייה שאלה, ברשותך. הרבה פעמים אמרנו שהקצאת מקלט    :רועי גבאי

משמעותה ומהותה היא שלא יהיה ציוד שמפריע חלילה למקרה שצריך להשתמש במקלט. 

 איך זה מתנהל בתצורה הזאת בפועל? 

זה מתנהל, אין שם הפרעה וגם מחויבים לפתוח את המקלטים    דוד שטרית:

 ני. זה עובד בשוטף. בזמן חירום. יש מאסטר אצל הפיקוח העירו

 הם שומרים את המקום.    :רועי גבאי

 הם ... להיפך.    דוד שטרית:

יש לפחות, אני יודעת על אחת לשנה שמחלקת ביטחון עושה  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 ביקורת, וגם בנושאים האלה. 

 

בנושא הקצאת מקלט  16.1.22הקצאות מיום  עדתפרוטוקול ו אישור .5

לצורך   18ח"ח  4942לעמותת "אבן ספיר יבנה" ברח' משעול הגויאבה, גוש 

 בית כנסת, קיום פעילות תורנית וגמ"ח.

 

בנושא  16.1.22, אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 5סעיף    חיים מסינג:

 ויאבה, הקצאת מקלט לעמותת "אבן ספיר יבנה" ברח' משעול הג

 אבל הוועדה הקצתה כבר לבית כנסת שם.    משה חזות:

 אני אסביר, תיכף.    דוד שטרית:

 אוקיי, בבקשה.    חיים מסינג:

הקצאה לבניית בית כנסת מעל למקלט. בזמנו אתם אישרתם    דוד שטרית:

כרגע הוא פעיל בתוך המקלט. ההקצאה הזאת היא הקצאה זמנית, עד שייבנה בית הכנסת 

מעל, ואז הוא מתחייב לפנות את זה לגוף אחר שהעירייה תחליט עליו. ההקצאה, פשוט 

  להסדיר את העניין מבחינה חוקית. זו הקצאה זמנית, עד שייבנה המבנה מעל למקלט.

 מעלה להצבעה. מי בעד?    חיים מסינג:

 

 :7/49/15החלטה מס' 

בנושא הקצאת  16.1.22פרוטוקול ועדת הקצאות מיום פה אחד לאשר הוחלט 
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 18ח"ח  4943מקלט לעמותת "אבן ספיר יבנה" ברח' משעול הגויאבה, גוש 

 לצורך בית כנסת, קיום פעילות תורנית וגמ"ח. 

 

אפשר להתנות את זה שיהיו שם תפילות, שחרית מנחה    מאיר שטרית:

 ומעריב. מי שלא לקיים, לקחת לו את המקלט. שישכור בית כנסת. 

 לפרוטוקול, מאיר? לרשום?    חיים מסינג:

תרשום, בחייך. אין להם אפילו מניין ל"שחרית". להוסיף עוד    מאיר שטרית:

 בתי כנסת. 

 

חוק עזר ליבנה )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(,  תיקון אישור .6

 .2021התשפ"ב 

 

. אישור תיקון חוק עזר ליבנה )מניעת מפגעים ושמירת 6סעיף    חיים מסינג:

הסדר והניקיון(. אני מזכיר, חוק העזר הזה הובא במועצה הקודמת. היו כל מיני הסתייגויות. 

סתייגויות של החברים ודנים בהם ומעלים היתה החלטה משותפת שאנחנו מקבלים את הה

את החוק הזה עוד פעם. אני רוצה להגיד, ברשותכם, שני דברים רק, לפני שאנחנו מתחילים 

שלבים ליישום של החוק הזה, כי דיברו פה על קנסות ועוד כהנה וכהנה. לדון בשינויים. אחד, ה

ה. לאחר מכן יהיה פה קמפיין. דבר ראשון, משרד הפנים, כמו שאתם יודעים, צריך לאשר את ז

לא ישיתו את זה על התושבים, יזרקו עליהם מחר בבוקר פיקוח. לאחר מכן יהיו פה התרעות 

ועד שיגיעו הקנסות אלוהים גדול, מה שנקרא. לכן לא להיבהל מהעניין הזה. חייבים פה שיתוף 

ר לתושבים. ואגב, ציבור, חייבים פה הבנת ציבור. זו לא דיקטטורה. החוק הזה זה מסר. מס

שתדעו, שכבר רשויות לא מעטות העבירו את החוק הזה. אגב, באותו נוסח כמו שאנחנו 

העברנו לפני השינוי הקצר שעשינו בעקבות הערה של החבר רועי. אז זה בגדול. התייחסויות, 

 בבקשה. רועי. 

 אני חושב שדיברנו כבר, כן.    מאיר שטרית:

דיברנו על זה. שלחנו התייחסות עניינית מאוד לנושא. אני חושב    :רועי גבאי
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שלא, מסינג, אתה לא פעם ולא פעמיים אמרת בצדק, בדיונים, תבואו עם הכנה, עם הסבר, 

הצגת הדברים. תשלחו במייל מראש. הדבר הזה בוצע. בוצע עשרה ימים מראש, והתשובה 

ייה, ברשותך. לא כך בעיני ראוי לדבר על בישיבה'. שנ שקיבלתי ממך זה 'כל התשובות יינתנו

נושא כל כך חשוב ומהותי. אני אזכיר עוד משהו. אנחנו העברנו כמועצת עיר במהלך השנתיים 

האחרונות, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, אולי שלושה, אולי ארבעה כבר חוקי עזר עירוניים. 

ינים משהו שהוא לא מבושל ואנחנו מבאף לא אחד מהם עדיין אושר על ידי משרד הפנים. 

מספיק, כדבר שעשוי להיות אות מתה בעיני הציבור, ודבר שעשוי לעשות גם משהו שהציבור 

 לא יכול לעמוד בו. אני שוב אחזור על ההערות, ברשותכם. 

 אבל אני יכול להתייחס רק למה שייחסת לי?    חיים מסינג:

 בבקשה.    :רועי גבאי

אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, נתחיל מהסוף. מה שאתה    חיים מסינג:

אומר לגבי החוק, 'לא בושל' וכו', החוק הזה כלשונו אושר כבר בידי רשויות רבות. אחת מהן 

 פה מונחת לידי. עכשיו, חוק עזר לחוף השרון, מילה במילה כמו שהחוק שלנו, איילת שקד. 

 לחופים, לחופים.    :רועי גבאי

 לא משנה.    ינג:חיים מס

געה בנושא א נלחופים ל אילת בהחלט. חברים, ראשון לציון,   :רועי גבאי

 הזה. 

שנייה, רועי, זה לא נכון. כי אשקלון וראשון לציון והרצליה וחוף    חיים מסינג:

. אתה התייחסת ואני כתבתי לך שדנו במה יכרמל ואילת ועוד אישרו את זה. עכשיו, לגבי

ראש הראוי. יושבת פה טובה, היועצת המשפטית, דנה סעיף בסעיף. היא  שהתייחסת בכובד

גם תתייחס עוד מעט לסעיפים האלה. אחרי זה ישבנו עם ראש העיר ועברנו סעיף סעיף. וזה 

ת את זה כאן ואנחנו נדון בזה אחד מה שאישרתי. לא אישרתי את זה במועצה. זכותך  להעלו

תדע, לקחנו את זה ברצינות. לא שמנו את הנייר לאחד. אבל מבחינתי, היתה התשובה, ש

 הזה בצד. 

 ציפיתי לקבל את ההתייחסות מראש.    :רועי גבאי

 אין שום בעיה, אז בבקשה. בוא תעלה ותקבל את ההתייחסות.    חיים מסינג:
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אחזור על הדברים בקצרה, כדי לתת גם לחברי, מן הסתם,    :רועי גבאי

להגיב. אחד, מה ששונה זה 'לא יכניס אדם' ל'לא ישליך אדם לאתרים המאופיינים בתוספת 

הרביעית. שטחי השצ"פים והגינות בשטח השיפוט של יבנה'. זה כל יבנה. בסדר? כל יבנה. 

חין בין שצ"פ למשהו אחר. אם רוצים, ציבור כציבור לא יודע מה זה שצ"פ. הוא לא יודע להב

אפשר לצייר מפה רלוונטית, אזורים רלוונטיים, מקומות רלוונטיים, להסביר להם מה זה, 

מדובר על פארקים עירוניים. לא על שצ"פים. תיאורטית על פי האמירה הזאת אדם לא יכול 

ת מוצר חד ללכת במדרכה ברחוב, עם אחד מהדברים. שנייה, ברשותכם. דבר שני, הגדר

 פעמי. שימו לב מה הוא כולל? 

 תייחס אחד לאחד? אתה לא רוצה שא   חיים מסינג:

 אני מעדיף להתייחס ואחרי זה שכל אחד יגיב.    :רועי גבאי

 אין בעיה. טובה, את איתנו?    חיים מסינג:

 כן, כן.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

לומיניום, קרטון, נייר. מוצר חד פעמי כולל ככה: פלסטיק, א   :רועי גבאי

בסדר? הרי קרטון, המהות של מוצר חד פעמי הוא שאינו מתכלה. בסדר? כשאומרים על 

אלומיניום, קרטון או נייר, בעצם פוגעים במהות של מוצר שאינו מתכלה. למה לצורך העניין 

נקודה מגש פיצה או הזמנה כזאת או אחרת היא משהו שהוא בגין אסור לציבור בגינות? 

לישית. החוק מייצר סוג של אי שיוויון לציבור עצמו. והכשרה של העיר למקומות הציבור. ש

אסביר. עומד הורה ומזמין את המתנ"ס הקהילתי לעשות אירוע. בתוך המתנ"ס הקהילתי, 

. אין שום בעיה עם כראות עינו. רשאיבתוך המרכז לצעירים כדוגמה, רשאי לעשות חד פעמי 

לדלת, לא רשאי. האם אנחנו כעירייה מתירים חד פעמי בתוך מבני  החוק. יצא החוצה מחוץ

מוסדות הציבור כאירוע מאורגן? נקודה נוספת, למה אנחנו לא מחליטים עלינו, קודם כל, 

במהות, במשמעות, כעירייה, שהעירייה באירועים עירוניים, במקומות עירוניים, בישיבות 

ל כבסיס, מפחיתים את הצמצום לחד פעמי. זה מועצת עיר, בכל מקום וכל הזדמנות, קודם כ

הבסיס והאמירה ובנראות הציבורית. ודבר אחרון, אני רוצה שנייה שתראו את האנקדוטות 

: 'לא יכניס אדם לשטחי הציבור המוגנים  שקיות נשיאה חד פעמיות'. אדם 2.2הקטנות. סעיף 

צ"פים עירוניים? 'לא ימכור לא יכול להסתובב, להכניס, אדם לא יכול להרים שקיות בדרך בש
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אדם בשטחי הציבור המוגנים ולא ישאיר וכן לא ירשה למכור בשטחי הציבור המוגנים או 

להשאיר מוצרים חד פעמיים'. מה דינם של אירועים? יום העצמאות? פעילויות כאלה ואחרות? 

בולט'.  'איסור כאמור בסעיפים קטנים יפורסם ברבים על גבי שלט או הודעה שיוצגו במקום

אתן לכם עוד משהו. רשמתם בגינות הציבוריות ברחבי  נווה אילן שיש איסור לשחק כדורגל 

ולעלות על הדשא בפארקים העירוניים. נשמע סביר. חבר'ה, המודעות הללו והשטחים האלה 

 זו לא הדרך שלנו באמת ליישם משהו כה מהותי וחשוב. 

 משחקים כדורסל, לא כדורגל.    מאיר שטרית:

 משחקים כדורסל ולא כדורגל, זה עד כאן.    :רועי גבאי

לא, אבל אתה שכחת משהו שכתבת, ואני אזכיר לך. ביקשת    חיים מסינג:

גם שאנחנו נרשום מה הם שטחי השצ"פים והרחובות. את השמות. אתה רוצה גם להעלות 

 את זה? 

נגעתי. זה הדבר הראשון שאמרתי. שצ"פים זה משהו שהציבור    :רועי גבאי

 לא מכיר. 

לפני שטובה מתייחסת, אני רוצה להתייחס אישית לדבר הזה.    חיים מסינג:

אני לא מציע בכלל נהלים לייחס לדברים שיכולים להשתנות. זאת אומרת כל רחוב או כל שצ"פ 

עזר, תוספת? אני חושב שכדאי להוריד  שיהיה חדש ביבנה, אנחנו נצטרך לשנות אותו לחוק

 את הסעיף הזה, לפחות מבחינתי. 

 אפשר לשמוע את ההערות כולן אחר כך? אני מבקש להעיר.    מאיר שטרית:

 בבקשה.    חיים מסינג:

אני משום מה סברתי שבישיבה הקודמת אני הצעתי שנקים    מאיר שטרית:

ואליציה, לדון בפרטים של החוק הזה ונשנה ועדה של מועצת העיר, משותפת לאופוזיציה ולק

אותו. החוק הזה כמו שהוא מוצע הוא לא טוב, הוא לא נכון, הוא רק יגרום נזק. קודם כל צריך 

פה מדובר על הכל. זאת אומרת להפריד באמת בין חומרים מתכלים לחומרים לא מתכלים. 

המדינה, אנחנו רוצים להפחית כוסות נייר או כוסות פלסטיק אותו דבר. זה ממש לא בסדר. כי 

באמת את הפסולת של הפלסטיק שהוא הגורם המאסיבי ביותר שהוא בלתי מתכלה, שהוא 

שנה. מוצרי נייר שמתכלים, או מוצרי במבוק, או מוצרים, עכשיו מייצרים  30-ו 20יכול להימשך 
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יוכלו צלחות מבמבוק, מכל מיני חומרים חדשים אחרים, מתכלים, אין סיבה שאנשים לא 

להשתמש בהם. לכן לא צריך ללכת עד הסוף. הצעתי שנקים ועדה. נדון בניחותא בעניין הזה. 

קואליציה. אלא מה נכון לעשות. ואז להביא את החוק. החוק כמו שהוא קיים -לא אופוזיציה

היום, אני מסכים להערות של רועי, אני גם מוסיף הערות משלי, הוא לא נכון. כמו שכתוב 

יכניס אדם לשטחי ציבור מוגנים שקית לנשיאות חד פעמיות'. אני  לא יכול ללכת  באמת, 'לא

ברחוב עם שקית. אני קונה בסופרמרקט, נותנים לי בשקית ניילון את התוצרת. אז יגידו לי 

 עכשיו תקבל רפורט כי הלכת עם שקית ניילון? לא הגיוני. 

  -החיבור בין הפיקוח לתושב יעלה פה    משה חזות:

... בכלל. אני מציע פשוט באמת לחזור להצעה הזאת. אם    מאיר שטרית:

אופוזיציה. לא -מקובל עליכם. לעשות ועדה, עם רוב של הקואליציה, אין לנו בעיה. קואליציה

הרבה, חמישה חברים, שלושה קואליציה, שני אופוזיציה. ונדון בניחותא. לא על בסיס 

וב ביותר מבחינת העיר, ואז נביא את חוק העזר. אם הוא קואליציה. נגיע לנוסח הט-אופוזיציה

 יבוא כמו שהוא אני כמובן אתנגד. 

אגב, מאיר, אני חושב, אם אני לא טועה, שהסיכום של ההצעה    חיים מסינג:

 ... תרכז אתה את זה.  , אתה יושב פה הקודמת היתה לשלוח הערות. אפילו אתה

 הצעתי לעשות ועדה.    מאיר שטרית:

  -לא, אבל בסוף, עובדה שרועי שלח    חיים מסינג:

 לא הצבענו.    מאיר שטרית:

 כי לא דיברנו, אני לא זוכר שהצענו ועדה.    חיים מסינג:

 אני הצעתי לעשות ועדה.    מאיר שטרית:

  -כן, אולי היתה הצעה, בסוף זה לא    חיים מסינג:

 שיקימו ועדה לאחר מכן, בסדר.    מאיר שטרית:

 טובה, בבקשה.    יים מסינג:ח

ככה. אין ספק שחוק העזר הזה הוא חוק עזר מאוד מהפכני.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

חוק עזר מאוד שונה ומשנה מצב באופן מאוד דרסטי. אבל לפעמים צריך לעשות שינוי בשביל 

 ה או ילךלהגיע לתוצאות. אני חושבת, בעיני, שלא ייתכן שתושב ילך באשקלון או ילך בהרצלי
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האחידות, הנוסח הזה של חוק העזר הוא נוסח שפורסם  ביבנה ולא יהיה לו את אותו דין.

 בעבר ברשויות שונות. 

אם זה היה נכון, המדינה היתה עושה חוק, רגע, אם זה נכון,    מאיר שטרית:

 הכנסת היתה עושה חוק שמחייב את כולם. כנראה זה לא נכון. כל עיר עושה את שלה. 

אבל בנושאים האלה, שאתה דואג לאיכות הסביבה, מן הראוי  אלטמן:-טובה שפירא עו"ד

שתהיה אמירה אחת, שהיא אחידה בכל הארץ, ברמה כזו או אחרת. לא ייתכן שאתה תלך 

ותנסה לחפש, אם אני נכנסת לשצ"פ ביבנה או אני נכנסת לשצ"פ בהרצליה, האם מותר לי או 

עתי משהו שהציבור מאוד יהיה לו קשה לעמוד בהוראות אסור לי. הרזולוציה היא פה לפי ד

הקטנות האלה. הרעיון הוא לשמור על השטח הציבורי, על השצ"פ, לשנות התנהגות. אם 

תסעו לאירופה, תראו שאין באירופה בכלל, בסופרים אפילו, אין אפשרות לרכוש מוצרים חד 

מירה שלנו, זו הדרך שלנו להראות פעמיים. עוד לא הגענו לזה בישראל, אולי נגיע. אבל זו הא

 שינוי. 

 זה לא נכון.    מאיר שטרית:

 מה לגבי ...?    רם שרון:

 רגע, שנייה.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

... אני שואל. כי זה בתוך ההגדרה שלכם. זה היה כל כך    רם שרון:

והחיתול מסריח,  חיתולים. אדם שמחליף חיתול בפארק לילד שלו, או שאפילו לקח שקית ניילון

  שם בתוך שקית ניילון ושם בתוך הפח. מה דינו?

 קנס.    :רועי גבאי

אני אומרת שוב. הרעיון הוא, ביקשתם 'לא ישליך'? שינינו את  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

זה ל'לא ישליך'. הרעיון הוא שבפארקים ובגינות ציבוריות שתהיה עליהם הגדרה מסודרת. 

פרסום באינטרנט. יוכל כל תושב לברר לפני איפה אפשר ואיפה אי אפשר. יהיה שילוט, יהיה 

הרעיון שיהיו באמת מקומות שיהיה אסור להשתמש במוצר שהוא חד פעמי, כל מוצר שהוא 

 יש מוצרים שהם יהיו חייבים.  סכנה לסביבה. ומה לעשות?

 למה ...  אז למה זה פה?   רם שרון:

 כמועצת עיר.    :רועי גבאי
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 בתוך הבית שלך אתה תחליט מה אתה עושה.  אלטמן:-טובה שפירא עו"ד

 זה לא הבית שלי.    רם שרון:

 רגע.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 אבל זה לא שצ"פ.    דוד שטרית:

חבר'ה, שימו לב שנייה אחת למהות של החוק. המהות של    חיים מסינג:

כל אחד מאיתנו בבית ולים. רוע כמו שאתה מדבר על החיתהחוק לא מדברת על למשל אי

 מתעסק עם הדבר הזה. ייכנסו אליו? 

 בסוף יבוא פקח,    רם שרון:

יבוא פקח, אני עונה לך. אם תשליך את שקית הניילון עם    חיים מסינג:

 החיתול, אז אתה עובר על חוק העזר העירוני. 

חקיקה זה בדחילו ורחימו.  וזה נשמע סביר? זה נשמע סביר?   :רועי גבאי

 זו חקיקה. זו לא הנחיה לציבור. 

 הפיקוח יכול לתת לו דוח.    רם שרון:

הפיקוח ייתן דוח וייתן בצו עבירות קנס, אנחנו נדון בצו עבירות  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 ...קנס 

 זה מגחך אותנו. לא ללכת עם שקית ברחוב?    :רועי גבאי

 למה רחוב?  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

  -לא יכניס אדם לשטחי ציבור    :רועי גבאי

 אבל שצ"פ זה לא ...  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

ין אני עובר בשצ"פ אלי אני לא יכול לעבור בפארק, מרוגוב   :רועי גבאי

 הביתה. אני לא יכול לעבור עם שקית? 

בשצ"פ אתה לא  כן. הרעיון הוא שאתה בשטחים הציבוריים אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 תכניס, כן. 

 זה נראה לך הגיוני?    מאיר שטרית:

 זה הגיוני? לא להכניס שקית סופר ...    :רועי גבאי

 אנשים בארץ הולכים עם שקיות ...    מאיר שטרית:
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נראה לך הגיוני שלא תוכל לרכוש מוצרים חד פעמיים? כן, זה  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 קורה. 

 זה לא חוק לאומי.  אבל   :רועי גבאי

 המוצרים האלה הם מסוכנים.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

טובה, בחוק של המדינה, לגבי אי שימוש בשקיות ניילון    מאיר שטרית:

שקלים,  10-בסופרמרקטים, אז המדינה אומרת 'אנחנו משלמים. מי שיקנה שקיות קבועות ב

ם לשקית, אתה יכול לקנות שקית. שקלי 10זה מה שעושים היום, אבל עדיין, אתה משלם 

אתה יכול להכניס שקית ניילון. בסופרמרקט המון אנשים, רגע, רועי, המון אנשים 

שקלים לשקית. המדינה לא אמרה אסור  10בסופרמרקטים קונים בכל זאת בשקיות ומשלמים 

 להשתמש בשקיות. עובדה, זה חוק. 

 אנחנו ... פה משהו שהוא מאוד מאוד אחר.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

טובה, אסור לעשות חוק, חוק רע הוא יותר גרוע מאשר אי חוק.    מאיר שטרית:

 אסור לעשות חוק רע. החוק הזה הוא חוק רע. 

 אז איך נעשה שינוי? אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

ו אמרתי לך איך לעשות שינוי. לדעתי צריך לאסור שימוש א   מאיר שטרית:

זריקה או שימוש בכלים חד פעמיים מתכלים מפלסטיק, לא להתיר שימוש בכל הכלים 

 האחרים של חומרים מתכלים. יש הבדל גדול ביניהם. 

הווצאפ אחד של  שנייה, ברשותך. אנחנו לא קוראים כנראה את   חיים מסינג:

חד פעמיים . אבל רק לפני שבועיים התפרסמה כתבה על הנושא הזה של כלים מתכלים השני

וכו', שכל הנושא של למשל במבוק ואחרים הם יותר גרועים מהפלסטיק. אני אומר, כתבה 

 של, שלחתי לכם את הכתבה הזאת. 

  אתה מאמין לכל כתבה?   מאיר שטרית:

 בסדר, אבל זה כתבות, ביחד.    :רועי גבאי

 מה ביחד?    מאיר שטרית:

יש אינטרס של יוצרי הפלסטיק לדפוק את האחרים. לכן    מאיר שטרית:

 מפרסמים כתבות יחסי ציבור כדי למנוע מאחרים ... 
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שנייה, אני רוצה לשאול, שנייה אחת, רועי. תראה, ההערות    חיים מסינג:

שרועי העלה פה, ומאיר השאיר אותם, אחת מהן, התרכזו בעיקר בשני נושאים עיקריים. אחד, 

 למה מותר פה פלסטיק, ודבר שני, לגבי סוגי החד פעמי או המתכלה שמכניסים לפארקים. 

 אני חושב ...  נתתי חמש. אז לצמצם אותם לשניים,   :רועי גבאי

 אז לגבי, על הרחובות כבר דיברנו.    חיים מסינג:

 לא דיברנו. אני לא מסכים אתך.    :רועי גבאי

שמע, זה לא תורה מסיני מה שאתה רוצה. גם לא מה שאני.    חיים מסינג:

בוא ניכנס לפרופורציה. השאלה היא פשוטה. אני שואל אותך, עזוב עכשיו למה פה עם 

  אסור. מה אתה מציע עכשיו, אתה רוצה שנקרא מה שכתבת?פלסטיק ושם 

 הצענו אחד לאחד. אמרנו ...    :רועי גבאי

 אני רוצה להבין.    חיים מסינג:

שנייה, בדיון הקודם, אני אשאל שאלה אחרת. בדיון הקודם    :רועי גבאי

אם עכשיו הבאנו את אותו חוק, בשינוי שתי מילים. ההיתה תמימות דעים שהחוק לא טוב. 

 היתה תמימות דעים.  החוק הוא טוב?

להקריא לך מה הצעת. כתבת ככה: הגדרת מוצר חד  אני רוצה   חיים מסינג:

פעמי הינה רחבה מדי וכוללת מוצרים מתכלים. הצעה: יש להתייחס בשלב א', לא יודע מה 

אך ורק לחד פעמי שהינו זה שלב א', אחרי זה שלב ב', לא ברור לי, אבל נגיד שאני מבין, 

 פלסטיק, אלומיניום. קרטון, נייר, לא אמורים להיכנס להגדרה. 

 אמת.    :רועי גבאי

זאת אומרת אתה אומר שאין לך שום בעיה שפלסטיק    חיים מסינג:

 ואלומיניום יהיו בתוך העניין. 

פלסטיק שהוא לא מתכלה. סה טו. זו הגדרה של מוצר חד    :רועי גבאי

 ה טו. פעמי. ס

אבל זו לא הגדרה של מוצר חד פעמי של משרד הפנים. משרד    חיים מסינג:

  -הפנים הגדיר 

קודם כל משרד הפנים לא מגדיר. מי שמגדיר זה הגנת    :רועי גבאי
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הסביבה. אבל כן, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי מהותי, חד פעמי הוא מוצר פלסטיק שאינו 

 מתכלה.  

 ומרת נייר קרטון הוא בסדר. זאת א   חיים מסינג:

 מותר.    :רועי גבאי

 אלומיניום מותר.    חיים מסינג:

 אין בעיה איתו.    :רועי גבאי

 שקיות ניילון מותר.    חיים מסינג:

 יש בעיה אחרת. אבל כן.    :רועי גבאי

 אז מה זה שלב ראשון ומה השלב השני?   חיים מסינג:

 צים לייצר כמה שלבים בדיון. אתם הסברתם שאתם רו   :רועי גבאי

  -לא. אמרנו שהשלבים    חיים מסינג:

 ... לפרוטוקול?    :רועי גבאי

 כן, בבקשה.    חיים מסינג:

איתן הסביר שהוא רוצה לייצר כמה שלבים. השלב הראשון זה    :רועי גבאי

להעביר הצעת חוק. השלב השני זה לעשות פרסום. השלב השלישי זה לרכז את זה לתוך 

 קנסות ופיקוח. 

 נכון.    חיים מסינג:

אז הלכתי באותה לוגיקה וטרמינולוגיה שלכם. בשלב הראשון,    :רועי גבאי

 בואו נגדיר את הדברים במהותם, בצורה טובה. בשלב השני נדווח לציבור ... 

פשוט מאוד. יש לנו ויכוח על אבל יש לנו ויכוח על ההגדרה.    חיים מסינג:

 ההגדרה.  

ה מקובל. אנחנו אין בעיה. כל חברי מועצת העיר, וזה בסדר וז   :רועי גבאי

היינו בתמימות דעים בדיון הקודם שהחוק לא טוב. שינינו שתי מילים, אנחנו חושבים שהחוק 

 מצוין. בבקשה. 

 אוקיי. עוד הערות?   חיים מסינג:

אני חוזר על הצעתי, להקים ועדה. עוד לא מאוחר. שנדון בזה    מאיר שטרית:
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 מחדש. שום דבר לא בוער. 

 ה תיתן הוועדה, מאיר? אבל מ   חיים מסינג:

אם הוועדה יושבת לא בשיטה הפוליטית, אלא דנה בגופו של    מאיר שטרית:

 עניין, רק מגיעה למסקנות אחרות, שלא ... שיהיה יותר הגיוני. 

אבל הוועדה לא יכולה לסתור חוקים שכבר אושרו במקומות    חיים מסינג:

 אחרים, שאנחנו רוצים ... 

א? קודם כל יכולה. אנחנו לא מחויבים לשום חוק של שום למה ל   מאיר שטרית:

עיר. יכולים  לעשות מה שנכון בעינינו. אנחנו לא כלי של מישהו אחר. אני חושב שאם מישהו 

אחר עשה משהו לא הגיוני, אנחנו לא צריכים ללכת אחריו בעיוורון. חבר'ה, יש לנו מחשבה, 

א רואה בזה שום רע. נקים ועדה, שלושה יש בכל זאת אנשים שצריך להתחשב בהם. אני ל

 אנשים מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה, נשב בניחותא, נדון בזה. נביא הצעה מוסכמת. 

... גם חברי הקואליציה, למרות שהם לא, בתוך תוכם הם    משה חזות:

 מבינים שהחוק הזה הוא לא, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, שהחוק הזה הוא לא תקין. 

 טובה, את רוצה עוד להעיר?    חיים מסינג:

 לא, דיברה. אמרה את שלה.    מאיר שטרית:

ורועי, אני רק רוצה להגיד שיש החלטה של ראש העיר,  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

שמפחיתים שימוש בחד פעמי ואני יודעת שלפחות במחלקה שלי עברנו לשימוש בכלים רב 

על אף אחד. כל אחד יעשה ככל האפשר. יש לי בעיה עם  פעמיים. אני שוב, לא יכולה לכפות

יישום. כי שוב, יש חריגים, במיוחד בתקופת קורונה. אני חושבת שההחלטה אם להשתמש או 

טיבה ניהולית, ולאו דווקא עניין שצריך רוגירועים או במוסדות ציבור היא פרלא להשתמש בא

 להיות מעוגן בחוק עזר. 

י מסכים איתך. אבל אם זו מדיניות אגב של העירייה, קודם כל אנ   :רועי גבאי

 נכון וראוי שאם יש הנחיה כזאת, תבוא גם למועצת עיר. כי זו מדיניות של עיר. דבר שני, 

 אפשר להשתמש בכוסות נייר. מה הבעיה?    מאיר שטרית:

לחלוטין. גם מה יהיה באירועי קיץ, לצורך העניין? מה יהיה    :רועי גבאי

 א יהיה? שם כל אחד יידרש להביא כוס זכוכית מהבית?שם? שם ל
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 כוסות נייר.    מאיר שטרית:

 יש מקומות שהולכים ויש שם ...  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

אין בעיה. אבל בואו נחליט את זה. בואו נבין את המשמעויות    :רועי גבאי

 מראש. 

 זה שינוי תודעה. זה שינוי דרסטי, אני מסכימה.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 זה לא יקרה.    מאיר שטרית:

אבל זאת אמירה שאני חושבת שצריכה לצאת, אם אנחנו רוצים  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 שינוי. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים ללכת בשוליים. 

 יכולים, יכולים.    מאיר שטרית:

 חנו צריכים בנושא הזה, לפי דעתי, אנ אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

גדול יותר בין הפיקוח לבין העיר. אנחנו גורמים לייצור חיכוך    :רועי גבאי

 ואנחנו גורמים למשהו שיהיה אות מתה, ופשוט לא יבוצע. )מדברים ביחד( 

 ... כמה דוחות הפיקוח ייתן על נסיעה ... להיום?    משה חזות:

 אבל גם מחזור, הפרדה ...  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

אגב, אפרופו המהירות להרים, אני מכניס פה איזשהו משהו,    :רועי גבאי

ליטר. כי המדינה החליטה. מה קורה  1.5אבל מיהרנו כעיר לפנות את מתקני המחזור של 

לנו לקחת את זה, לתת תהליך הטמעתי, זה לא וליטר לפח. יכ 1.5הציבור זורק היום ? בפועל

קשור להחלטה שלנו, תהליך הטמעתי, אפרופו דיברנו, מודעות, העיר בינתיים יכולה לקחת 

ליטר האלה ולהרוויח מהם. אבל מיהרנו להרים את הכל. וכרגע אנחנו  1.5-ולהזדכות על ה

קים, שקית שלמה שהייתי ליטר שלם של פלסטי 1.5במצב ביניים שאני, כשיש לי בחוץ פח עם 

 לוקח את הילדים שלי וממחזר, מה אמור לעשות כרגע? 

 אתה אמור ללכת עם זה לבית ספר,  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 אז זה מה שאני עושה. אבל סופרים עדיין לא ערוכים. ...    :רועי גבאי

  -יו"ר, אם אתה מתכוון להצביע    מאיר שטרית:

 כים בבית ספר. היום מזד   דורון מלכה:

 העבירו את כל אלה לבתי ספר.    דוד שטרית:
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אם אתה מתכוון להצביע, אני מבקש להעמיד כהצעה נגדית,    מאיר שטרית:

 אופוזיציה, -הצעה שלי להקים ועדה קואליציה

 צוות, לא ועדה.   דורית בן מאיר:

ון בזה צוות. ששלושה מהם קואליציה, שניים מהאופוזיציה, לד   מאיר שטרית:

 מחדש ולהביא את זה למועצת העיר אחרי דיון והסכמות. 

אין לי בעיה להקים צוות כזה. אני רק לא מבין מה יהיה שונה    חיים מסינג:

 בצוות הזה לבין מה שקורה כאן. 

 בוא ננסה. מה יש להפסיד?    מאיר שטרית:

 תהיה חשיבה מקצועית, ושיח שהוא כבר ...    :רועי גבאי

 אם לא נגיע להסכמה, תוכלו תמיד לחזור לנייר הזה.    שטרית:מאיר 

  -אתה אומר שחשיבה מקצועית לא היתה    חיים מסינג:

 אם שינינו עד עכשיו שתי מילים,    :רועי גבאי

 אז מה אם שינינו?    חיים מסינג:

 בפעם הבאה נשנה חמש מילים. לאט לאט נגיע לסוף, לפיתרון.    :רועי גבאי

 אם לא נסכים, תחזרו לנוסח הזה.    טרית:מאיר ש

שנייה, אני לא מציע שנעשה תחרות כמה מילים שינינו. אתה    חיים מסינג:

 הצעת, אוקיי? כיבדנו את ההצעה. לא חייבים לקבל אותה. 

חיים, אם לא נסכים, נחזור חזרה אחורה לשולחן. הכל בסדר.    :רועי גבאי

 החליט את הדבר הזה? יש פה מהירות שנדרש היום בבוקר ל

אין לי שום בעיה. אבל אני תוחם את זה מקסימום שבועיים    חיים מסינג:

 ימים. 

 מקובל עלי.    מאיר שטרית:

 מישהו, שני מועמדים, תגישו שני מועמדים אלי.    חיים מסינג:

 אני אשמח.    :רועי גבאי

 רועי ומשה.    מאיר שטרית:

 משה, בבקשה. מעולה, מהצד שלנו.    :רועי גבאי
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אנחנו ניקח שלושה אנשים ונריץ את הדבר הזה. שבועיים ימים    חיים מסינג:

 אנחנו גומרים עם הסיפור הזה. 

 נהדר. בראבו.    מאיר שטרית:

 אתה רוצה להעלות להצעה?  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 ה שתוך שבועיים, בכן. אני מעלה להצע   חיים מסינג:

 שלמועצה הבאה יגיע דיון בהתאם לשיח וההסכמה שתגובש,    :רועי גבאי

 בהסכמה.   מאיר שטרית:

 אוקיי. בהסכמה או לא בהסכמה.    חיים מסינג:

 חמישה חברים, ששניים הם משה ואני. ועוד שלושה שלכם.    :רועי גבאי

 במועצה הבאה זה עולה לאישור. חברים, מי בעד?    חיים מסינג:

 

 :8/49/15החלטה מס' 

פה אחד כי לישיבת המועצה הבאה תוגש הצעת תיקון לחוק העזר הוחלט 

, שתגובש 2021מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשפ"ב יבנה )ל

על ידי ועדה שתורכב משני חברי אופוזיציה )מר רועי גבאי ומר משה חזות( 

 ומשלושה חברי קואליציה. 

 

אישית  כסייעת 70לגיל  מעברחן  קלרהשל הגב'  שרותהארכת  אישור .7

 .30/6/2022 עדבביה"ס רמות ויצמן 

 

אני ממשיך לנושא הבא. אישור הארכת שירות של הגב' קלרה    חיים מסינג:

 . מי בעד? 30/6/2022כסייעת אישית בביה"ס רמות ויצמן עד  70חן מעבר לגיל 

 . 120בעד. עד    מאיר שטרית:

 

 :9/49/15החלטה מס' 

 70רכת שרות של הגב' קלרה חן מעבר לגיל אלאשר הפה אחד הוחלט 

 . 30/60/2022כסייעת אישית בביה"ס רמות ויצמן עד 
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 קראנו גם את ה... היא כתבה עליה דברים מאוד יפים.   דורית בן מאיר:

 . 90ביפן עובדים עד גיל    מאיר שטרית:

איזו גברת כתבה כל כך, אני לא מכירה את הגברת שאתם   דורית בן מאיר:

 מדברים עליה. אבל יש פה מכתב כל כך מרגשת, איך הקלרה הזאת מתפקדת. 

 כל הכבוד לה. למה לא?    מאיר שטרית:

 פשוט צריך להמשיך עם זה.   דורית בן מאיר:

 

ראש ועדת ערר חדשים לועדת הערר לנושא  ושביחברי ועדת ערר/ י מינוי. אישור 8

 "ד ערן לאופמן.עו, עו"ד חן אילוז סלומון וקיאשויליעו"ד שי קו ארנונה כללית:

 

אישור מינוי חברי ועדת ערר, יו"ר ועדת ערר חדשים לוועדת    חיים מסינג:

 ערר לנושא ארנונה כללית: עו"ד שי קוקיאשוילי, 

 ות החיים שלו, כן, ראיתי את קור  דורית בן מאיר:

 עו"ד חן אילוז סלומון,    חיים מסינג:

 שי לא, כי לא הסדרנו את נושא ניגוד העניינים.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 את ניגוד העניינים שלו.    חיים מסינג:

 הנושא הגיע פשוט לקראת סוף שבוע והוא לא הספיק לשלוח,  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 אז זה אילוז וערן.    חיים מסינג:

שלא יישמע שיש כאן חלילה בעיה. פשוט לא קיבלנו את כל  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 המסמכים. 

 הם שלושתם תושבי יבנה?    רם שרון:

 כן. הם חייבים להיות ביבנה.    חיים מסינג:

 בשביל זה אני שואל.    רם שרון:

 אז את ערן וחן אילוז.   דורית בן מאיר:

 אז ככה, חן אילוז וערן.    נג:חיים מסי
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 דרך אגב, איך הגיעו השמות האלו?    משה חזות:

 היה פרסום. היה קול קורא,  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 מי שביקש, יפה.    מאיר שטרית:

  -כל אחד יכול   דורית בן מאיר:

רק שנייה, טובה. אז אני מבין ששי הוא עדיין בתהליך של    חיים מסינג:

  בחינה.

כן, כן. לאחר שאני אקבל את כל המסמכים ממנו, אני מוציאה  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 חוות דעת מסודרת ואז למועצה הבאה. יש לנו עוד מועמדים. 

טוב, אנחנו מאשרים את עו"ד חן אילוז סולומון, ואת עו"ד ערן    חיים מסינג:

 לאופמן. 

 יש ועדת ערר, נכון?    :רועי גבאי

  יש לעסקים, יש כמה הרכבים.   דוברת:

 אז מה המצב הנוכחי היום, של ועדות ערר?    :רועי גבאי

 שאין.    דוברת:

 אין נציגים בכלל? אלו השניים שאנחנו בוחרים לוועדת ערר?    :רועי גבאי

 שלושה.    חיים מסינג:

 הוא לא, כי חסר לו.    :רועי גבאי

באה נוכל להביא את האישור של במועצה הלא, הוא בתהליך.    חיים מסינג:

 כולם, טובה? 

 כן. –ככל שלא יהיו בעיות  אלטמן:-טובה שפיראעו"ד 

אלה אנחנו מאשרים היום. אוקיי, אז חברים, אנחנו  שני   חיים מסינג:

 מאשרים את חן ואת ערן. 

 ומי יתפקד כיו"ר?    :רועי גבאי

 ערן.    חיים מסינג:

 כל אחד מהם יש לו את האופציה להיות גם וגם.  אלטמן:-עו"ד טובה שפירא

 הוועדה תחליט ...    דוד שטרית:
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 היא אומרת שכל אחד מהם. אנחנו מסמיכים את כולם.    :רועי גבאי

 חבר'ה, א', זו קבוצה שכולם עורכי דין. והם יקחו,    חיים מסינג:

 הם יריבו לבד, לא לדאוג.    דורון מלכה:

  מי בעד האישור של אילוז וערן? אוקיי, תודה רבה.חברים,    חיים מסינג:

 

 :10/49/15החלטה מס' 

עו"ד חן אילוז סלומון ועו"ד ערן  ים של פה אחד לאשר את מינויהוחלט 

 לנושא ארנונה כללית.חברי ועדת ערר/יושבי ראש ועדת ערר לאופמן כ

 

חבר'ה, תודה  שאר כמה דקות.ילהאני מבקש מהקואליציה,    חיים מסינג:

 רבה, שבוע טוב. 

 

 העיר   סגן ומ"מ ראש –חיים מסינג 

 מנכ"ל העירייה –דוד שטרית 
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