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על סדר היו:
.1

הצהרת אמוני של חברי מועצת העיר.

.2

מינוי מר משה חזות לסג רה"ע ומ"מ.

.3

מינוי מר פאלי כה לסג שני לרה"ע.

.4

מינוי מר אהוד ויצמ לסג ללא שכר.

.5

אישור הרכב ועדות המועצה.

.6

קביעת מועד כינוס מועצת העיר.

.7

אישור עדכו תב"ר מס'  – 280הרחבת מבנה לשכת הרווחה .ס 0התב"ר .1 811,118
מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,1 500,000קרנות העירייה .1 311,118

.8

אישור תב"ר מס'  – 290התאמת מבנה משרדי העירייה ,בס 1 750,000 0מקרנות
העירייה.

.9

אישור תב"ר מס'  – 291הצטיידות חדר כושר ושיפו ,מועדו מפת" וארזי ,בס0
 .1 97,860מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,1 88,962קרנות העירייה – .1 8,898

.10

אישור הקצבות ומענקי ממפעל הפיס.

.11

אישור משיכות יתר בבנקי לשנת  2014בס 9.5 0מיליו  1ואישור צו בדבר היתר
למשכו הכנסות העירייה לשנת .2012

.12

אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  1/13מתארי.4.11.13 0

.13

ישיבת מליאת ועדת תכנו ובנייה ,לאישור ועדת המשנה לתכנו ובניה והענקת סמכויות
המליאה.

.14

הצעה לסדר יו של חבר המועצה מר עדי ינקילבי ,,בנושא" :צילו ישיבות מועצת
העיר והעברת בשידור ישיר לתושבי העיר".

.15

שאילתה של חבר המועצה מר עדי ינקילבי ,,בנושא" :בחינת גבייה עבור שטחי
משותפי בתשלו הארנונה".

.16

שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד כה  ,בנושא" :מגרש משחקי במתח
האור ".
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צבי גוב%ארי:

אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של שנת 2013/2014

והלאה .בחמש השני הבאות יש לנו הרבה מה לעשות .הכוונה היא לפורו שיושב כא  ,להוביל
את העיר למקו שראוי שתהיה ש בכל התחומי .אני מצפה לשיתו +פעולה רחב ככל האפשר,
כאשר בסופו של דבר ,אחרי שנבחרנו ,התחייבנו לעשות דבר אחד :לפעול למע העיר ולמע
תושביה ,וזה היעד של כולנו.
חמש שני זו תקופה מאוד ארוכה וחשוב שאת הזמ הזה ,א נקדיש בצורה רצינית ,רק לטובת
העיר ולטובת תושביה ,ושו דבר אחר יהיה מיותר.
.1

הצהרת אמוני של חברי מועצת העיר.

צבי גוב%ארי:

לפני שמתחילי בכלל את דיוני המועצה ,אנחנו חייבי קוד

להצהיר על נאמנות ,כפי שהחוק מחייב ,על מנת שתהיה לנו בכלל הזכות להצביע ולומר דברי
בישיבה .לכל אחד מכ יש את הצהרת האמוני .אני אתחיל בעניי הזה איתי ,ואחרי זה לפי
התור ,כל אחד יקריא ויאמר את ההצהרה.
אני צבי גוב ארי ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ,ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
משה.
משה חזות:
באמונה את שליחותי במועצה.

אני ,משה חזות ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ,ולמלא

ד"ר אהוד ויצמ :

אני ,אהוד ויצמ  ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ,למלא

באמונה את שליחותי במועצה.
לינה שרו :
באמונה את שליחותי במועצה.

אני ,לינה שרו  ,מתחייבת לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא

רועי גבאי:

אני ,רועי גבאי ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא

באמונה את שליחותי במועצה.
מאיר ב הרוש:

אני ,מאיר ב הרוש ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
עדי ינקילבי':

אני ,עדי ינקילבי ,,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
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אני ,רונית ארנפרוינד כה  ,מתחייבת לשמור אמוני למדינת
רונית ארנפרוינד%כה :
ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
מאיר דה :

אני ,מאיר דה  ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא

באמונה את שליחותי במועצה.
אני ,שחר סימנה ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל
שחר סימנה:
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
יניב עמרני:

אני ,יניב עמרני ,מתחייב בעזרת הש לשמור אמוני למדינת

ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
חובב אשר(:
באמונה את שליחותי במועצה.

אני ,חובב אשר ,+מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא

פאלי כה :

אני ,רפאל כה  ,מתחייב בעזרת הש לשמור אמוני למדינת

ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
צבי גוב%ארי:

חברי ,אני אבקש את הסכמתכ לסדר היו כפי שפרסמתי

כא  ,למעט שינוי אחד שאני רוצה לעשות אותו .סעי 13 +יצטר 0ללכת לסו +הרשימה של סדר
היו ,אחרי סעי .16 +כי נצטר 0להפסיק את הישיבה ,לקיי ישיבה של וועדת תכנו ומליאת
תכנו ובנייה ,על מנת למנות את וועדת המשנה ולהעניק לה את הסמכויות .ולכ תהיה בעצ
הפסקה בתהלי ,0ונעבור לתהלי 0אחר .מי בעד השינוי? יש מתנגדי? אי .
החלטה מס' : 1 / 1 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בסדר היו ולדו בסעי(  , 13מינוי ועדת
משנה לתכ נו ובניה והענקת סמכויות לוועדה ,בסו( הישיבה.
צבי גוב%ארי:

אני מבקש להרי כוסית ,לפני שמתחילי לעבוד .מי המבר?0

ד"ר אהוד ויצמ :

פאלי.

פאלי כה :

בהצלחה לכול .ברו 0אתה ה' אלוהינו מל 0העול ,בורא פרי

הגפ  .לחייכ.
*** הרמת כוסית ***
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.2

מינוי מר משה חזות לסג רה"ע ומ"מ.

צבי גוב%ארי:

חברי ,לסדר היו .הסעי +הראשו  ,מינוי סגני ראש עיר

וממלא מקו .אבקש את אישור המועצה למנות את מר משה חזות כסג ממלא מקו ראש
העיר ,בשכר מלא ,לפי סעי 14 +לחוק הרשויות המקומיות – תשל"ה ,כממונה על תחו
התחבורה והקליטה ,וזאת למחצית הקדנציה הראשונה עד ל  .30.4.2016אני מבקש להצביע .מי
בעד? מי נגד? תודה .שניי נגד.
הצבעה:
בעד ) 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חוב ב אשר( ,מאיר ב הרוש ,מאיר דה (
נגד ) 2 :ה"ה :רונית ארנפרוינד כה  ,עדי ינקילבי' (
החלטה מס' : 2 / 1 / 14
מועצת העיר מאשרת ברוב קולות את מינויו של מר משה חזות כמ " מ וסג ראש
העיר בשכר מלא  ,לפי סעי(  14לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונת ( התשל " ה –  , 1975וכממונה על תיק התחבורה ותיק הקליטה
והעליה  ,וזאת למחצית הקדנציה הראשונה עד לתארי. 30.4.2016 /
החל מ 1.5.2016 %יפסיק מר משה חזות לכה כמ"מ סג ראש ה עיר בשכר ויחל
לכה כסג ראש עיר בתואר ללא שכר ,לפי סעי(  15לחוק הרשויות המקומיות,
זאת עפ"י הסכ רוטציה.
רונית ארנפרוינד%כה :

מי ,חזות? חולקת עלי.0

צבי גוב%ארי:

סליחה רגע .נגד זה בסדר .מצביעי נגד ועוברי לסדר היו.

רונית ארנפרוינד%כה :

לא ,אפשר ג להתבטא.

צבי גוב%ארי:

החל מ  1.5.2016יפסיק מר משה חזות לכה כמ"מ סג ראש

העיר בשכר ויחל לכה כסג ראש עיר בתואר ללא שכר לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות,
זאת על פי הסכ רוטציה שהוצג לכ .מי בעד הסעי +הבא?
.4

מינוי מר אהוד ויצמ לסג ללא שכר.

צבי גוב%ארי:

מבקש לאשר את מינויו של ד"ר אהוד ויצמ כסג ראש העיר

בתואר ללא שכר ,שוב לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות ,וזאת למחצית הקדנציה
הראשונה ,עד ל  .30.4.2016מי בעד?
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החל מ  1.5.2016יפסיק ד"ר אהוד ויצמ לכה כסג בתואר ללא שכר ,ויחל לכה כמ"מ ראש
העיר בשכר מלא ,על פי סעי 14 +לחוק הרשויות המקומיות ,במחצית השנייה של הקדנציה .מי
בעד?
החלטה מס' : 3 / 1 / 14
מועצת העיר מאשרת פה אחד את מינויו של ד " ר אהוד ויצמ לסג ראש העיר
בתואר ללא שכר  ,לפי סעי(  15לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונת ( התשל " ה –  , 1975וזאת למחצית הקדנציה הראשונה עד
לתארי. 30.4.16 /
החל מתארי 1.5.2016 /יחדל ד " ר אהוד ויצמ לכה כסג בתואר ללא שכר ויחל
לכה כמ " מ וסג ראש העיר בשכר מלא  ,לפי סעי(  14לחוק הרשויות המקומיות
) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת ( התשל " ה –  , 1975וכממונה על תיק
התחב ורה ותיק הקליטה והעליה  ,זאת למחצית הקדנציה השניה  ,עפ " י הסכ
הרוטציה .
.3

מינוי מר פאלי כה לסג שני לרה"ע.

אבקש את אישור המועצה למינויו של מר פאלי כה כסג ראש
צבי גוב%ארי:
העיר בשכר ,לפי סעי 15 +לחוק הרשויות המקומיות לבחירת ראש רשות וסגניו ,כממונה על
תחו הרווחה והשיכו  .מי בעד? אבקש להוסי +למינוי של משה חזות את תחו הקליטה
והתחבורה .הוא יחזיק בתיק הקליטה והתחבורה .מי בעד?
החלטה מס' : 4 / 1 / 14
מועצת העיר מאשרת פה אחד את מינויו של מר רפאל ) פאלי ( כה כסג ראש
העיר בשכר מלא  ,לפי סעי(  15לחוק הרשויות המקומיו ת ) בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונת ( התשל " ה –  , 1975וכממונה על תיק השיכו  ,הרווחה והתרבות
התורנית .
.5

אישור הרכב ועדות המועצה.

צבי גוב%ארי:

אישור הרכב ועדות המועצה.

*** מר אלי מזוז נכנס לישיבה ***
עו"ד אית בראש:
הצטר +כרגע.

צביקה ,אני מציע שהוא יישבע אמוני ואז יוכל להצביע .מזוז

****מר רחמי דוד נכנס לישיבה****
אני ,אלי מזוז ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא
אליהו מזוז:
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באמונה את שליחותי במועצה.
טוב ,חברי .בידיכ נמצא פירוט של וועדת המועצה ,לפי
צבי גוב%ארי:
ההרכבי ,כאשר אני מבקש להעלות את זה לאישור מלבד הערה אחת .מר דוד ,הואיל בבקשה
להישבע ובפע הבאה תגיע בזמ .
רחמי דוד:
...במועצה.

אני ,רחמי דוד ,מתחייב לשמור אמוני למדינת ישראל ולמלא

צבי גוב%ארי:

בידיכ נמצאות רשימות הוועדות ,כאשר בכל ועדה מפורט מי

ומה .אני ארצה להצביע על ועדה ועדה ,על פי הרשימה .ועדת מכרזי .מבקש א יש
התייחסות .הדבר מסוכ .מי בעד ,יצביע?
רונית ארנפרוינד%כה :

לפני שאתה עובר ועדה ועדה ,אני רואה סימני שאלה כא על

כמה ועדות ,שאנחנו ביקשנו ,שאני רשומה.
צבי גוב%ארי:

ביקשת להוסי +ועדות.

רונית ארנפרוינד%כה :

נו? ו?

צבי גוב%ארי:

לא קיבלתי.

רונית ארנפרוינד%כה :

למה?

צבי גוב%ארי:
יותר מאשר ההקצאה .פשוט.

מפני שיש כא הקצאה של מספר חברי בוועדות ,ואת רוצי

רונית ארנפרוינד%כה :

ואי 0עשית את החישוב הזה? א סיעה של מנדט אחד מקבלת

שש או שבע ,וסיעה של שני מנדטי מקבלת ,אי 0עשית את החישוב?
צבי גוב%ארי:

תראי לי ,בבקשה ,סיעה של מנדט אחד שמקבלת שש או שבע?

רונית ארנפרוינד%כה :
מנדט.

הבית היהודי ,מאיר דה  ,מאיר ב הרוש .ככל שאני מבינה ,ה

מאיר ב הרוש:

את משווה את הרמה של 0אלי?
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בדיוק שלא ,אז בגלל זה מגיע לי הרבה יותר  ...אל תרי
רונית ארנפרוינד%כה :
להנחתה ,מאיר .יש לנו חמש שני.
מאיר ב הרוש:

אל תזכירי את הש שלי ,כי אני ניהלתי משא ומת ,

רונית ארנפרוינד%כה :

נו ,אז מה?

מאיר ב הרוש:

בצורה הוגנת והגונה ,וכ 0הגענו להסכ.

עדי ינקילבי':

מאיר ,יש מפתח.

רונית ארנפרוינד%כה :

זה שניהלת משא ומת בתחילת הקמפיי  ,כבר הבנתי.

מאיר ב הרוש:

אל תעלי את הש שלי ,כי ניהלתי משא ומת  .לכ אני מבקש,

בקטע הזה תסירי את זה מסדר היו.
רונית ארנפרוינד%כה :

לא ,לא אסיר את זה.

צבי גוב%ארי:

חברי ,סליחה.

רונית ארנפרוינד%כה :
ארי ,נו אז מה? מה זה קשור?

מאיר ,הצהרת כבר שסיכמת בתחילת הקמפיי דברי ע גוב

צבי גוב%ארי:

אל תעשו לי בבקשה מהתשובה הנ"ל ויכוח פוליטי.

מאיר ב הרוש:

בסדר .שלא יהיה משעמ.

צבי גוב%ארי:

הקמפייני נגמרו .אנחנו פה הולכי לשרת את העיר ולא

להתעסק בקמפייני .שו דבר בחזקת קמפיי לא יעבור כא .
רונית ארנפרוינד%כה :

אמ .

אני מבקש להדגיש כמה דברי .ראשית ,אמרת ב הרוש .לפי
צבי גוב%ארי:
מה שיש לי ,ב הרוש ,הוא נמצא בחמש ועדות .במליאה של וועדת תכנו ובנייה כולנו נמצאי.
נמצא בחמש ועדות.
רונית ארנפרוינד%כה :

בוא תספור את אלי מזוז.
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צבי גוב%ארי:

דקה .ההפרש בינ 0לבי אחרי ,את זכאי ל  9.2חברי

בוועדות .קיבלת תשעה מקומות .צרי 0להוסי +מקו אחד נוס ,+על מנת להיות חמישה על כל
אחד.
רונית ארנפרוינד%כה :

אתה מוכ לספור את אלי?

צבי גוב%ארי:

ודאי.

רונית ארנפרוינד%כה :

אוקיי .אני אשמח.

צבי גוב%ארי:

באלי הקצבתי חלק מהוועדות שלי.

רונית ארנפרוינד%כה :

חלק מהוועדות של?0

צבי גוב%ארי:

כ  ,אני בחוסר ש .אלי מזוז ,חמש ,שש.

רונית ארנפרוינד%כה :

שש .איפה אתה בחוסר? כמה אתה היית אמור להיות?

צבי גוב%ארי:

 23חברי.

???:

יש ל 0יותר מ .23

רונית ארנפרוינד%כה :

אני לא אתחיל לספור את זה עכשיו.

???:

לא ,יש יותר מ .23

רונית ארנפרוינד%כה :

וא נמצא יותר מ  ,23אז אנחנו מעלי את זה עוד פע?

צבי גוב%ארי:

תראי ,כ .0צבי גוב ארי בשלוש ועדות .משה חזות ,חמישה .אהוד

ויצמ  ,חמישה .שרו לינה ,חמישה .רועי ,חמישה.
רונית ארנפרוינד%כה :

אני ספרתי בזה הרגע יותר מ  ,23ממה שאמרת.

צבי גוב%ארי:

 23בדיוק.

רונית ארנפרוינד%כה :

עוד פע? ועדת תכנו בוא נעזוב .תספור לי עוד פע את זה? ?23
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אז זה אומר שאי ל 0מיותר להעביר לאלי מזוז .ע כל אהבתי הגדולה לאלי .זה לא משהו
פרסונאלי .זה משהו ברמה העקרונית.
צבי גוב%ארי:

את זכאית למקו אחד נוס.+

רונית ארנפרוינד%כה :

אז אני רוצה חינו ,0ע כ.0

צבי גוב%ארי:

אשקול א אני את ל 0את החינו.0

רחמי דוד:

ג לי חסר ועדה אחת.

רונית ארנפרוינד%כה :

אי נציג אחד באופוזיציה בחינו.0

צבי גוב%ארי:

לא צרי 0בחינו 0נציג של אופוזיציה.

רונית ארנפרוינד%כה :

אני לא בטוחה.

צבי גוב%ארי:

אני בטוח.

רונית ארנפרוינד%כה :

אבל אני רוצה חינו.0

צבי גוב%ארי:

אני מבקשת.

רונית ארנפרוינד%כה :

אני בוודאי שמבקשת.

צבי גוב%ארי:

אשקול את זה .לא מתכוו להחליט היו .נשקול את זה.

רונית ארנפרוינד%כה :

אז אי 0תאשר את הועדות?

צבי גוב%ארי:

א ארצה ,אעביר את זה לאישור הוועדה הבאה ,במידה ואמצא

לנכו .
רונית ארנפרוינד%כה :

מה הקריטריוני שאתה שוקל ש?

צבי גוב%ארי:

אנשי שעוסקי בחינו.0

רונית ארנפרוינד%כה :

אנשי שעוסקי בחינו .0מכל השולח הזה ,אנשי שעוסקי
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בחינו ,0אני מאלו היותר דומיננטיי ברוב ימי חיי ,אז מה?
ע כל הכבוד ,רונית ,אני יודע מה דעת 0על החינו 0ביבנה .אני
צבי גוב%ארי:
יודע מה פורס לגבי חינו 0ביבנה ואני לא חושב שמי שפסל לחלוטי את החינו 0ביבנה יכול
לעזור בוועדה .בוועדה יושבי ג מנהלי בתי ספר.
אגב ,אני לא זוכרת שאני התבטאתי שאני פסלתי את החינו0
רונית ארנפרוינד%כה :
ביבנה .אני מציעה שתקרא היטב .וא אתה צרי 0הבהרות ופרשנות ,אז אני ג אשמח לעשות.
צבי גוב%ארי:

לא נגרר יותר לויכוח .אני רוצה להצביע על הוועדות .מי שמתנגד

יכול להרי אצבע ולהתנגד.
רונית ארנפרוינד%כה :

מעבר לעניי הזה ,אתה אמרת שגמרנו קמפיי ?

צבי גוב%ארי:

נכו .

רונית ארנפרוינד%כה :

אז מה אתה ממשי 0איתי קמפיי עכשיו?

צבי גוב%ארי:

אני לא ממשי 0קמפיי  .אני מתבסס על הידע והיכולת של בני

אד.
רונית ארנפרוינד%כה :

איזה ידע? הידע שלי בחינו 0הוא קצת יותר גדול משל.0

צבי גוב%ארי:

תסלחי לי .א מישהו קבע שהחינו 0ביבנה כושל ונסוג וכל

היתר ,הוא לא מבי בחינו 0של יבנה שו דבר.
צביקה ,הניסיו שלי והידע שלי קצת יותר גדול משל 0בנושא
רונית ארנפרוינד%כה :
החינו ,0ואני מייצגת ציבור ואני באה מהמקצוע הזה.
צבי גוב%ארי:

ע כל הכבוד ,נגמר הסיפור.

רונית ארנפרוינד%כה :

אני הרי מכירה את הדיאלוג בינ .0לשקול זה אומר ,כיוו שיש

כא מצלמות ,אז אתה לא מעוניי לבוא ולומר לא .אז אני באה ואומרת ל ,0אני דורשת להיות
בוועדת חינו.0
צבי גוב%ארי:

א זה הסגנו  ,אז לא .הלאה ,אני מצביע על הוועדות.
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רונית ארנפרוינד%כה :

זה לא משנה איזה סגנו .

צבי גוב%ארי:

ועדה ועדה בבקשה .וועדת מכרזי .מי בעד אישור וועדת

מכרזי ,בהרכב הנוכחי שלה ,ירי אצבע?
רחמי דוד:

סליחה ,ג לי יש חבר אחד פחות .בוועדה  ...מכול .תספור

בבני תורה ,יש לי רק ארבע .לי ג חסר אחד.
צבי גוב%ארי:

יש ל 0חמישה.

רחמי דוד:
יותר ממני.

מה חמישה? אמרת ש ...זה כול .זה רק ארבעה .כול יש לה

צבי גוב%ארי:

רגע .אתה תוכנס לוועדה למאבק בסמי.

רחמי דוד:

לא ,ג על זה אני ויתרתי על זה .כבר הייתי  ..מטה טרור .אני

מוותר על זה .ג אני לא מעוניי להיות יו"ר ועדת ביקורת .אני חושב שמישהו אחר יותר ..
לייצג את העיר יותר ממני .אני חושב שיש לי דברי אחרי לקד .הנחות במיסי.
צבי גוב%ארי:

לא תקבל.

רחמי דוד:

וועדת משנה לתכנו ובנייה.

צבי גוב%ארי:

לא תקבל .יש אופוזיציה בוועדה לתכנו ובנייה.

רחמי דוד:

בקדנציה הקודמת כ היו.

צבי גוב%ארי:

נקבע נציג האופוזיציה לוועדת התכנו והבנייה ואני מרוצה

מהקביעה.
רחמי דוד:

איזה ועדה אתה מוכ להכניס אותי?

צבי גוב%ארי:
מתחייב לשב ,אות 0כרצונ.0

אני חייב לתת ל 0הקצאה של מקומות וקיבלת הקצאה .אני לא

רחמי דוד:

אז יו"ר וועדת ביקורת קוד כל אני לא מעוניי  .לא מעוניי

לקבל את זה.
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צבי גוב%ארי:

תתכנס וועדת ביקורת ותבחר את יושב הראש.

רחמי דוד:

למה כול כבר מוכני ,רק פה לא? לכול הקצית יו"ר .ועדת

ביקורת אתה  ...נעשה הצבעה? שיבצת את כול כבר יו"ר .מה אתה אומר לי לעשות את זה
בוועדת ביקורת? למה אי וועדת תרבות תורנית בכלל? לא קיי דבר כזה?
צבי גוב%ארי:

לא.

רחמי דוד:

אי 0אפשר לדעת מה עושי ע הנושא של ...

צבי גוב%ארי:

זה לא הנושא לדיו תרבות תורנית עכשיו.

רחמי דוד:

מה זה?

צבי גוב%ארי:

זה לא הנושא לדיו תרבות תורנית עכשיו .א אתה מתעניי

בתרבות תורנית ,תעלה שאילתה ,הצעה לסדר היו ,הכל בסדר.
רחמי דוד:

טוב ,אני אעלה.

צבי גוב%ארי:

אני לא פותח דיו על תרבות תורנית .אי לנו עדיי תקציב לשנה

הבאה בשביל לדבר על תרבות תורנית.
אבל לגבי וועדת ביקורת ,א הוא פורש ,חברי הוועדה לא
רונית ארנפרוינד%כה :
יכולי לבחור מתו 0הוועדה ,כי אתה צרי 0נציג של האופוזיציה.
צבי גוב%ארי:

זאת אומרת שהוא פורש לגמרי מהוועדה,

רונית ארנפרוינד%כה :

הוא יחליט ,אני לא יודעת.

צבי גוב%ארי:

ואז נצטר 0לשב ,אחד משניכ.

רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

אז זה מה שחסר ל .0חסר ל 0תפקיד ,יש ל 0וועדת ביקורת.

עדי ינקילבי':

חסר יותר מתפקיד .מפני שא אלי מזוז קיבל שישה תפקידי,

אז לפי המפתח הזה אנחנו צריכי לקבל  .12א רונית מצטרפת לוועדת ביקורת ,אנחנו ב ,10
אנחנו עדיי בחוסר של שני תפקידי.
14

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 1/14

אליהו מזוז:

צביקה ,א אני בעיה ,תוריד לי.

צבי גוב%ארי:

אני מוריד )מדברי ביחד(

אליהו מזוז:

א אני הבעיה פה ,אז אפשר להוריד לי .בסדר.

צבי גוב%ארי:

לאלי מזוז ירד תפקיד אחד .הלאה .הויכוח המתמטי.

רונית ארנפרוינד%כה :

זה מדהי .אתה עושה את הכל כדי שלא נהיה בוועדות שאתה

לא רוצה שנהיה .זה טובת העיר .אתה רק שוכח,
צבי גוב%ארי:

אני בהחלט חושב שזאת טובת העיר.

אני חושבת שאתה ממשי 0קמפיי בחירות ,וזו נציגות רעה
רונית ארנפרוינד%כה :
מאוד .דוגמה רעה מאוד אתה מראה .כבר מהישיבה הראשונה.
צבי גוב%ארי:

הלאה .אני מבקש להצביע על הוועדות עכשיו .וועדת מכרזי,

מי בעד? מי נגד? רחמי דוד נגד .מי נמנע?
הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 5 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת מכרזי והצעות בהרכב כלהל :
יו"ר  %מר משה חזות .חברי ה"ה ד"ר אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
יניב עמרני ,אלי מזוז ,מאיר ב הרוש ,רונית ארנפרוינד %כה .

צבי גוב%ארי:

ועדת כספי ,מי בעד? מי נגד?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפ ר וינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
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החלטה מס' : 6 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת כספי בהרכב כלהל :
יו"ר – ד"ר אהוד ויצמ  .חברי ה"ה משה חזות ,רועי גבאי ,חובב אשר( ,שחר
סימנה ,מאיר דה  ,עדי ינקילבי'.

צבי גוב%ארי:

וועדת ביטחו  ,מי בעד?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 7 / 1 / 14
הוחלט ברוב קול ות למנות ועדת ביטחו בהרכב כלהל :
יו"ר  %מר רועי גבאי .חברי ה"ה אשר( חובב ,עדי ינקילבי'.

צבי גוב%ארי:

וועדת מל"ח ,מי בעד?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפ ר וינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 8 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת מל"ח בהרכב כלהל :
יו"ר  %מר צבי גוב %ארי .חבר :מר משה חזות.

רחמי דוד:

כ  ,כ  ,הכל נגד.

ועדת ביקורת ,אני מבי שרחמי דוד לא רוצה להיות יו"ר .מי
צבי גוב%ארי:
משניכ מוכ להיות יו"ר? בוועדת ביקורת.
עדי ינקילבי':

אני מוותר לרונית.

צבי גוב%ארי:

רונית ,את רוצה להיות יו"ר ש?
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רונית ארנפרוינד%כה :

כ.

מאיר ב %הרוש:

אז היא צריכה לוותר על הנחות ממיסי.

עדי ינקילבי':

למה? היא נוס +לוועדה.

רונית ארנפרוינד%כה :

תגיד לי ,אתה עושה משא ומת בש צביקה?

מאיר ב %הרוש:

בשמי .אני יו"ר הוועדה... .

צבי גוב%ארי:

ועדת ביקורת ,בהרכב החדש .מי בעד?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 9 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת ביקורת בהרכב כלהל :
יו"ר – גב' רונית ארנפרונד %כה  .חברי ה"ה ש רו לינה ,רועי גבאי ,יניב
עמרני ,אלי מזוז ,מאיר ב הרוש ,מאיר דה  ,רחמי דוד.

רחמי דוד:

מה ע יו"ר?

צבי גוב%ארי:

זה לא עניינ 0עכשיו.

רחמי דוד:

מה זה לא ענייני?

צבי גוב%ארי:

אתה הופ 0להיות חבר וועדת ביקורת.

רחמי דוד:

סליחה ,לא מגיע לי יו"ר אחד? יו"ר ועדה.

צבי גוב%ארי:

קיבלת .התפטרת .אי יו"ר נוס .+הלאה.

רונית ארנפרוינד%כה :

אתה השארת את דוידי בביקורת?
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צבי גוב%ארי:

יש שניי ,זה בסדר.

צבי גוב%ארי:

הנחות במיסי ,מי בעד? מי נגד? דוידי נגד.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 10 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת הנחות במיסי בהרכב כלהל :
יו "ר – מר מאיר ב הרוש .חברי ה"ה פאלי כה ורונית ארנפרוינד %כה .

צבי גוב%ארי:

קליטת עלייה .מי בעד? כול .דוידי נגד.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפ ר וינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 11 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדה לקליטת עלייה בהרכב כלהל :
יו"ר – מר שחר סימנה .חברי ה"ה אהוד ויצמ וחובב אשר(.
צבי גוב%ארי:

קידו מעמד הילד .מי בעד?

רועי גבאי:

כולל רונית?

צבי גוב%ארי:

לא .יש ועדה של חמישה איש שקבענו כבר .מי נגד?

רונית ארנפרוינד%כה :

אנחנו.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרו ש,
מאיר דה (
נגד) 3 :ה"ה :מר רחמי דוד ,גב' ארנפ ר וינד %כה  ,מר עדי ינקילבי'(
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החלטה מס' : 12 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת קידו מעמד הילד בהרכב כלהל :
יו"ר – גב' שרו לינה .חברי ה"ה יניב עמרני ,שחר סימנה ,אלי מזוז ,מאיר
דה .
צבי גוב%ארי:

בטיחות בדרכי .משה חזות הוא יו"ר הוועדה מתוק +תפקידו

וג ממלא מקו .הוועדה הזאת אמורה להיות מנוהלת או על ידי ראש העיר או ממלא מקומו.
מי בעד? מי נגד?
הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמ רני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפ ר וינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 13 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת בטיחות בדרכי בהרכב כלהל :
יו"ר – מר משה חזות .חברי ה"ה חובב אשר( ,מאיר ב הרוש.
רונית ארנפרוינד%כה :

על מה אנחנו מצביעי? אלי אמור להתפטר .מאיזה אתה

מתפטר ,אלי?
מאיר ב %הרוש:

תעזבו אותו .תעזבי את הילד.

רונית ארנפרוינד%כה :

בסו +את הילד .יש כא שני ילדי.

צבי גוב%ארי:

ועדה להנצחת קורבנות הטרור .מי בעד?

עדי ינקילבי':

חסר לנו ש .אי אפשר להצביע.

צבי גוב%ארי:

אנחנו נוסי +אחד.

רונית ארנפרוינד%כה :

אז צרי 0להוסי +לפרוטוקול.

צבי גוב%ארי:
להצטר +לש… מי בעד?

אנחנו מצביעי הרגע על שניי .יכול להיות שאני ארצה

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
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שחר סימנ ה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפ ר וינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 14 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת הנצחת קורבנות טרור בהרכב כלהל :
יו"ר – מר עדי ינקילבי' .חברי מר רחמי דוד .בהמ ש /יתווס( חבר ועדה
נוס(.
עדי ינקילבי':

נשמח בנוכחות.0

צבי גוב%ארי:

ועדת החינו .0מי בעד? מי נגד? שניי נגד .רחמי דוד נגד.

רחמי דוד:

כ  ,אני …

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה (
נגד) 3 :ה"ה :מר רחמי דוד ,ג' רונית ארנפרוינד %כה  ,עדי ינקילבי'(
החלטה מס' : 15 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת חינו /בהרכב כלהל :
יו"ר – מר צבי גוב %ארי .חברי ה"ה אהוד ויצמ  ,שרו לינה ,יניב עמרני  ,אלי
מזוז.
צבי גוב%ארי:
נמנע? כול בעד.

איכות הסביבה .מי בעד הועדה לאיכות הסביבה? מי נגד? מי

רחמי דוד:

אני הכל נגד.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר ( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 16 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת איכות הסביבה בהרכב כלהל :
יו"ר – מר אשר( חובב .חברי ה"ה רחמי דוד ועדי ינקילבי'.
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צבי גוב%ארי:

הועדה למאבק בסמי .מי בעד הוועדה למאבק בסמי? מי נגד?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 1 7 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת מאבק בסמי בהרכב כלהל :
יו"ר – מר מאיר דה  .חברי ה"ה רועי גבאי ,יניב עמרני.
צבי גוב%ארי:

הוועדה למיגור אלימות .מי בעד?

אליהו מזוז:

אתה יכול להוריד אותי מש.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצ מ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 18 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת מיגור האלימות בהרכב כלהל :
יו"ר – מר אשר( חובב  .חברי ה"ה שחר סימנה ,אלי מזוז.
צבי גוב%ארי:

ועדת שמות ,מי בעד? אני מבקש ,רונית .תכנסי כבר את הוועדה

ותקבעו ש .אני צרי 0ש לבית ספר בשכונה הירוקה .בית הספר החדש .צרי 0לשקול א זה
על ש ראש ממשלה שהל 0לעולמו .יכול להיות שמיר או מישהו אחר.
רונית ארנפרוינד%כה :

אני אכנס את הוועדה.

צבי גוב%ארי:

כי כל המוסדות כא  ,מי בעד וועדת שמות?

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גוב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוי נד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 19 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת שמות בהרכב כלהל :
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יו"ר – גב' רונית ארנפרונד %כה  .חברי ה"ה שחר סימנה ,רחמי דוד.
צבי גוב%ארי:

ועדת מלגות .מי בעד? כול .חו ,מדוד.

הצבעה:
בעד) 14 :ה"ה :צבי גו ב ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמ  ,לינה שרו  ,רועי גבאי,
שחר סימנה ,אלי מזוז ,פאלי כה  ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש,
מאיר דה  ,רונית ארנפוינד כה  ,עדי ינקילבי'(
נגד) 1 :מר רחמי דוד(
החלטה מס' : 20 / 1 / 14
הוחלט ברוב קולות למנות ועדת מלגות בהרכב כלהל :
יו "ר – מר אלי מזוז .חברי ה"ה שרו לינה ,עדי ינקילבי'.
צבי גוב%ארי:

עכשיו ראו .ועדת המשנה לתכנו ולבנייה תמונה על ידי הוועדה

המלאה .ונצטר 0להפסיק ,להישאר בתו 0הדיו  ,כי נצטר 0לקיי לכאורה ישיבה של ועדת
תכנו ובנייה מורחבת ,שתאציל את סמכויותיה לוועדת המשנה .וועדת התכנו ובנייה מורכבת
כולה ממליאת מועצת העיר .כ 0שאי פה עניי של הצבעה.
.6

קביעת מועד כינוס מועצת העיר.

צבי גוב%ארי:

חברי ,מועד כינוס מועצת העיר .אני מציע יו רביעי ראשו

בכל חודש .בשעה שש .הא יש התנגדות לעניי הזה? לכול זה מתאי? אז אחת בחודש ,יו
רביעי הראשו בחודש ,בשעה שש ,כינוס מועצת העיר .אלא א ייאמר אחרת ,במידה ויהיו
שינויי .מי בעד? תודה.
החלטה מס' : 21 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על כינוס מועצת העיר בכל יו רביעי הראשו בחודש ,בשעה
שש בערב ,אלא א כ ייקבע אחרת.
7.

אישור עדכו תב"ר מס'  – 280הרחבת מבנה לשכת הרווחה .ס 0התב"ר .1 811,118
מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,1 500,000קרנות העירייה .1 311,118

אישור תב"ר מס'  .280אנחנו מדברי על הרחבת מבנה לשכת
צבי גוב%ארי:
הרווחה .תוספת מקומות עבודה לאנשי .כאשר התב"ר הזה מורכב מ  811,000שקל .משרד
הרווחה מממ  500,000ו  311,000ממומני על ידי הקר לפיתוח.
רונית ארנפרוינד%כה :

ההרחבה זה עוד חדרי עבודה?
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צבי גוב%ארי:
אפשרי .מי בעד?

בוודאי .היו שלוש עובדות נמצאות בחדר אחד .וזה כבר בלתי

החלטה מס' : 22 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על אישור עדכו תב"ר מס'  – 280הרחבת מבנה לשכת הרווחה .ס /התב"ר
 .3 811,118מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,3 500,000קרנות העירייה .3 311,118%
.8

אישור תב"ר מס'  – 290התאמת מבנה משרדי העירייה ,בס 1 750,000 0מקרנות
העירייה.

צבי גוב%ארי:

אישור תב"ר  ,290התאמת מבנה משרדי העירייה ,זה המבנה

היש  ,היכ שמחלקת הגבייה נמצאת ש וקבלת קהל וכל היתר .קיבלתי הרבה מאוד הערות,
בעיקר מתושבי חדשי ,על כ 0שהמבנה לא ראוי לשרת אנשי .הוא במצב מאוד עלוב ולא
מתאי .צרי 0ש לעשות משהו בחדרי ,קצת אקוסטיקה .הצורה של המבנה מבחו ,וכל
היתר .אנחנו מעמידי לעניי הזה סכו של סדר גודל של  1 750,000מקרנות הפיתוח .א יש
שאלות ,בבקשה.
רונית ארנפרוינד%כה :

יש את הנושא של נגישות ,שהוא לא נות מענה.

עדי ינקילבי':

הבניי לא מונגש לבעלי ...

רונית ארנפרוינד%כה :

ג הבניי הזה לא מונגש.

צבי גוב%ארי:

יכול להיות שאנחנו נעשה ש רמפה ,או כל דבר אחר .אי אפשר

ש לעלות ,לא נית הרגע לעשות מעלית .אלא מבחו ,,מבחינת האפשרויות של המבנה .יחד ע
זאת ,אתה נכנס למבנה כפי שהוא נראה היו בפני ,פשוט הרגשה  ...של האנשי .לא הייתי
הול 0על שיפוצי מבני ,א לא היה פה לח ,,באמת ,דרישה של הציבור .נכנסי למקו שנראה
כמו לפני  50שנה.
רונית ארנפרוינד%כה :

אבל הסיפור של הנגשה הוא כבר בחוק .זה ציבור גדול ג כ .

אוקיי .נצטר 0בכל מקרה לרשו את עניי הנגישות ,כאשר
צבי גוב%ארי:
אנחנו אומרי כ :0במידה ויהיה צור 0בהשקעה נוספת לצרכי נגישות ,זה ייעשה .נביא את זה
לאישור.
רונית ארנפרוינד%כה :

זה חובה לפי חוק .ובתכנו של השנה הקרובה ,אני חושבת שזה

מה שצרי 0לתכנ .
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צבי גוב%ארי:

מי בעד השיפו ,,כולל נגישות?

החלטה מס' : 23 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר מס'  – 290התאמת מבנה משרדי העירייה ,בס750,000 /
 3מקרנות העירייה ,לרבות נושא נגישות.
.9

אישור תב"ר מס'  – 291הצטיידות חדר כושר ושיפו ,מועדו מפת" וארזי ,בס0
 .1 97,860מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,1 88,962קרנות העירייה – .1 8,898

צבי גוב%ארי:

אישור תב"ר מס'  .291שיפו ,חדר כושר ומועדו מפת" ארזי.

הכוונה היא להפעיל את המועדו הזה אחר הצהריי לילדי שמסתובבי ברחוב ללא מעשה
וכו' .לעשות איזושהי פעילות שתספוג אנשי מהרחוב.
רונית ארנפרוינד%כה :

ואז יש ש מדרי 0נוער ,שיטפל בה?

צבי גוב%ארי:

ודאי.

רונית ארנפרוינד%כה :

וזה יהיה פתוח?

צבי גוב%ארי:

זה לא יהיה חופשי .יהיה מי שישגיח ש .מי בעד?

רונית ארנפרוינד%כה :

הכניסה אחר הצהריי לילדי תהיה ללא עלות?

צבי גוב%ארי:

ללא עלות.

החלטה מס' : 24 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על אישור תב"ר מס'  – 291הצטיידות חדר כושר ושיפו' מועדו מפת"
וארזי ,בס .3 97,860 /מימו  :משרד העבודה והרווחה –  ,3 88,962קרנות העירייה – 8,898
.3
.10

אישור הקצבות ומענקי ממפעל הפיס.

צבי גוב%ארי:

אישור הקצבות ומענקי ממפעל הפיס .והסיפור הוא כדלקמ :

אנחנו חייבי על כל מענק של מפעל הפיס לפתוח חשבו נפרד לצור 0המשימה הקונקרטית,
והחשבו הנ"ל בדר 0כלל נפתח בבנק דקסיה .אנחנו מבקשי את האישור לפתוח חשבונות של
הקצבות מפעל הפיס לאותו בנק .בעצ זה אישור פתיחת חשבו בבנק מול הקצבות שצרי0
לקבל מבחו.,
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הקצבות מפעל הפיס מתקבל על פי מספר תושבי בכל עיר ,אחת לשנה .ומשמשות למטרות
שונות .ב היתר ,הקצבות של שלושת השני האחרונות שימשו את הפיתוח של הסדנה
לאומנות ,כפי שהיא נראית היו ,הקצבות הבאות הולכות לטובת נושא המחשוב בכל בתי
הספר .מי בעד?
החלטה מס' : 25 / 1 / 14
מועצת עיריית יבנה מאשרת פה אחד לקבל מענקי והקצבות שיאושרו לעירייה
ע"י מפעל הפיס בשני  2015 – 2013בגי השתתפות הפיס בהקמת פרויקטי
שוני בעיר .כמו כ  ,מאשרת בזה מועצת העירייה פתיחת חשבו עזר לכל
פרויקט שיאושר ע"י מפעל הפיס בבנק דקסיה בע"מ.
.11

אישור משיכות יתר בבנקי לשנת  2014בס 9.5 0מיליו  1ואישור צו בדבר היתר
למשכו הכנסות העירייה לשנת .2012

צבי גוב%ארי:

תזרי המזומני של העיר נשע על עיתוי קביעת הארנונה.

והיות ועיתוי גביית הארנונה איננו בדיוק תוא את הצור 0התזרימי ,קיימת אפשרות חוקית,
והיא קיימת כל השני ,לקחת הלוואות גישור לתקופות קצרות .הלוואות הגישור יכולות להיות
עד סדר גודל של  5%מכלל התקציב השנתי .בשנת  2012התקציב השנתי עמד על  239מיליו ,1
ולכ אפשר היה בעצ לקבל הלוואות גישור עד  11מיליו  .אלה הלוואות לטווח קצר .תו 0חודש
אתה מחזיר.
אנחנו מבקשי לאשר  9.5מיליו  1לצורכי  ,2014כאשר הפירוט הוא בבנק דקסיה אשראי של
 2.5מיליו  ,בנק הפועלי –  5מיליו ובנק לאומי –  2מיליו  .יחד ע זאת צרי 0ג להוסי+
בהחלטה שאנחנו בעצ ממשכני את הכנסותיה של העיר לטובת כיסוי העניי של החזר,
במידה והדברי לא מתאפשרי .אז יש פה ג שעבוד הכנסות .זהו תהלי 0שנעשה כל שנה בכל
עיר.
עדי ינקילבי':

יש תהלי 0של התמחרות מול הבנקי השוני?

צבי גוב%ארי:

ודאי .מי בעד?

החלטה מס' : 26 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על אישור משיכות יתר בבנקי לשנת  2014בס 9.5 /מיליו  3ואישור צו
בדבר היתר למשכו הכנסות העירייה לשנת .2012
.12

אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  1/13מתארי.4.11.13 0

צבי גוב%ארי:

יש לכ את הפרוטוקול של וועדת מלגות .אני מציע שתעברו

עליו .הוועדה עשתה עבודה מצוינת .לצערי ,יו"ר הוועדה כבר לא חבר מועצת עיר ,וג  ...לא,
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חו ,משחר סימנה ,שנמצא איתנו כא  .אני מציע לאשר את זה כפי שהוא.
עדי ינקילבי':

כולל התוספת שה מציעי פה?

צבי גוב%ארי:

הכל .ג חלקו כבר בוצע .מי בעד?

החלטה מס' : 27 / 1 / 14
הוחלט פה אחד על אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  1/13מתארי.4.11.13 /
.14

הצעה לסדר יו של חבר המועצה מר עדי ינקילבי ,,בנושא" :צילו ישיבות מועצת
העיר והעברת בשידור ישיר לתושבי העיר".

צבי גוב%ארי:

הצעה לסדר היו של חבר המועצה עדי ינקילבי ,,מדברת על

צילו ישיבת מועצת העיר .תציג את ההצעה.
בהתא לסעי 26 +התוספת השנייה ,אני מבקש להציע .הרקע
עדי ינקילבי':
להצעה בעצ נובע מהצור 0לשקיפות .שיש לנו מצב שלאחר ישיבת כל מועצת עיר מועלה
פרוטוקול ,מה שנקרא ,משוכתב.
צבי גוב%ארי:

ויש ג פרוטוקול מלא שאתה יכול לקבל.

רונית ארנפרוינד%כה :

באתר? לא.

עדי ינקילבי':

נכו לערב הבחירות ,לא היה באתר א +פע פרוטוקול מלא.

תמיד המשוכתב.
ד"ר אהוד ויצמ :

מלא.

עדי ינקילבי':

לא ,לא ,תמיד באתר של העירייה היה את המשוכתב.

צבי גוב%ארי:

תיקו קט  .אנחנו נכניס את כל הפרוטוקול .אי שו סיבה .יש

תקציר על מנת שאפשר לקרוא מהר ולהתעדכ  .אבל אפשר את כל המלל להכניס .אי בעיה.
על כל פני ,ההצעה מדברת על כ 0שישיבת המועצה תצול
עדי ינקילבי':
ותועבר או בשידור חי בזמ הישיבה לאתר העירייה ,או בכל אתר אחר שנגיש ומונגש לכל תושבי
יבנה ,או לחילופי שתצול ותועלה במלואה ,שוב ,לאתר העירייה או לכל אתר אחר שיהיה
נגיש לכל תושבי יבנה ,מתו 0מטרה א' לייצר שקיפות .שקיפות היא מ החשובות באבני
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הדמוקרטיה .למעשה ,ההצעה הזאת תית איזשהו נופ 0של ,לא יודע א לקרוא לזה שיתו +או
עירוב של כל תושבי העיר ,כל מי שחפ ,,בפעולה שמתרחשת פה אחת לכל חודש ,ואני חושב
שאי חשוב מזה .זה לא פוגע בשו דבר .זה ג כמעט לא עולה כס +לא +אחד .א עושי שידור
חי אולי זה כ יעלה קצת כס .+אבל א מעלי את זה כמו שזה ,מיד לאחר הישיבה ,פשוט
בקוב ,וידיאו לתו 0האתר ,זה לא עולה כלו .זה רק יוצר שקיפות ,מעורבות ואני חושב שזה
יוסי +לביטחו של האנשי או לתחושת האמו שאנשי ירכשו ג למועצה וג לראש העיר.
לכ אני מציע
צבי גוב%ארי:

התייחסות ,א מישהו רוצה ,אחד אחד .כ .

אני אשמח להתייחס .א נבדוק באיזה ערי זה בוצע וכמה זה
רועי גבאי:
בוצע וכמה זה מייצר שקיפות .אז אנחנו רואי שבתל אביב הגדולה יש  90צפיות 119 ,צפיות.
הוד השרו  45צפיות .חלק מהערי לא עושי בכלל לוודא כמה צפיות נית לעשות .השאלה א
זה מקעקע את המצב הקיי שאנשי לא באי ומאזיני ויושבי ולוקחי חלק פעיל .יושבי
מאחורי המחשב וממשיכי לשבת בבית ולא להתייחס לזה .כ  ,כמו שאמרת .צרי 0ליצור מצב
שהפרוטוקולי מונגשי ,שיש את כל החומר .אבל הרעיו של וידיאו כמו שהוא ,רק יוצר פה
איזשהו מקו לאנשי להתבטא ,על מנת להיראות ולא בעצ להעביר את הדברי כמו שצרי.0
עדי ינקילבי':

אני לא כל כ 0מבי למה כוונת.0

 ...להתייחס .נשמע את כול .לי מאוד קל לומר לדובר' :מרגע
צבי גוב%ארי:
זה תצל .תכניס את זה בבקשה לאתר ה...
רונית ארנפרוינד%כה :

אז מה הבעיה?

צבי גוב%ארי:

זו הדר 0הקלה .השאלה א אנחנו לוקחי את העניי הזה למי

הצגה ל ...התכני חשובי לי ,לא מה
עדי ינקילבי':

התוכ הוא חשוב .תשמע ,א כנסת ישראל מצאה לנכו לשדר,

אני מבקש להתייחס .אני חושב שונה ממ ,0עדי .א' ,באתר יש
ד"ר אהוד ויצמ :
את הקוב ,המלא הקולי .הוא מלא.
רונית ארנפרוינד%כה :

הוא לא טוב .הוא באיכות לא טובה.

ד"ר אהוד ויצמ :

יכול להיות .אז צרי 0לשפר אותו .הוא מלא .יש את הקוב ,מה

שאתה קורא משוכתב ,מתומצת ,שבו יש את ההחלטות ומי נוכח .עלה רעיו  ,ובוחני אותו,
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לעשות סדר יו או סדר פרוטוקול ,כדי שיהיה יותר קל לחפש נושאי בתו 0העסק הזה .אני
חושב שהכנסת מצלמת ,אנחנו פה יושבי לא מעט שני במועצה ,יכולה לפגוע בתהלי 0השוט+
שלנו כא  .מהטע שזה טבע האד .ויתחילו פה כל מיני מהלכי שהעבודה עצמה תיפגע .אני
חושב שנכו לחלוטי לתת מידע באתר ,מה שיותר .וא צרי 0לשכלל את זה ,לשכלל את זה ,כדי
ליצור את השקיפות שאתה מדבר עליה .אני לחלוטי נגד להכניס מצלמות לאול .זו דעתי.
צבי גוב%ארי:

עוד מישהו שרוצה להתייחס.

כ  .אני לא השתכנעתי לא מרועי ולא מאהוד .מה זה מפריע?
רונית ארנפרוינד%כה :
העול הפתוח משדר או בחי או אחר כ ,0א לא בישיר ,אז בחי אחר כ 0את הכל .א רוצי
שקיפות ,אז אני לא מבינה מה הבעיה .ממילא אנשי יכולי לבוא ולצל .וא רוצי שאנשי
ישבו ,מה את מכבידי עכשיו על התושבי?
צבי גוב%ארי:

מה ההגדרה של שקיפות?

רונית ארנפרוינד%כה :

מה ההגדרה של שקיפות?

???:

עד להיכ  ...שקיפות צריכה להיות בעצ בנאמר ,במוקלט,

רונית ארנפרוינד%כה :

צביקה ,ת לי .בנאמר זה אומר אתה רוצה להושיב את

התושבי ,שעכשיו יקראו ,קוד כל ,אני אשמח שהפרוטוקול המלא יפורס סו +כל סו ,+כי
הוא לא פורס.
צבי גוב%ארי:

אני מקבל.

רונית ארנפרוינד%כה :

אבל אתה רוצה שה ישבו ויקראו .הרבה תושבי ,שה בתו0

פייסבוק ,בתו 0אתרי ,מאוד נוח לשבת ולראות את זה .ואני לא מוצאת שו סיבה ,א אנחנו
מדברי בש השקיפות ובש הנראות ,וא כמה רואי את זה ,לא רואי את זה ,אנשי
מחונכי ,אנשי לאט לאט יהיו מחונכי לראות את זה .זה לא פרמטר שבכלל כרגע הוא נושא
לדיו  .כל העול החופשי ,הדמוקרטי ,הול 0למצלמות בדיוני .אני חושבת שזה מקל על
התושבי .אני לא יודעת למה יש קיבעו כזה ,למה זה מפחיד .זו הנגישות הכי קלה והכי נעימה
לתושב .אני לא מבינה למה לא נל 0לקראת זה.
ד"ר אהוד ויצמ :

אפשר הערה קצרה? קצרה .תראי ,א אנחנו חושבי שונה

ממ ,0זה לא אומר שאנחנו מקובעי .זה אומר רק שאנחנו חושבי שונה .אני עדיי חושב
שאנחנו פוליטיקאי פה ,צרי 0להגיד את האמת ,סביב לשולח הזה .ואני חושב שע הזמ יהיו
יותר הצגות ,אני אומר את זה ברור,
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רונית ארנפרוינד%כה :

אבל מה זה משנה ,א אתה רוצה את הפרוטוקול ...

ד"ר אהוד ויצמ :

יהיו יותר הצגות מאשר עבודה עניינית סביב השולח הזה .זו

דעתי.
רונית ארנפרוינד%כה :

הצגות ,תעשה את ההצגות שאתה רוצה.

צבי גוב%ארי:

אני רוצה לשמוע ג אחרי .רונית.

זה לא משנה .א אתה פותח את הפרוטוקול המלא ,אתה
רונית ארנפרוינד%כה :
מתמלל את הפרוטוקול המלא ואתה מפרס אותו ,אז מה זה משנה? אני לא מבינה .זה רק
בגלל שאופוזיציה העלתה את זה?
ד"ר אהוד ויצמ :

לא.

רונית ארנפרוינד%כה :

אז בגלל מה?

צבי גוב%ארי:

רונית ,אנשי מבקשי רשות לדבר .את קופצת באמצע כל

הזמ  .אי פה זכויות יתר .מי רוצה עוד להוסי +לעניי ?
צבי גוב%ארי:

טוב ,אני מעלה את ההצעה,

עדי ינקילבי':

רגע ,אני רק רוצה להגיב ,ברשות ,0תגובה קצרה לשני הדברי.

צבי גוב%ארי:

תגובה קצרה ,בבקשה.

עדי ינקילבי':

קצרה מאוד .קוד כל ,רוב התשובות שקיבלתי היו לעניי

השקיפות .השקיפות היא חשובה ,אבל זה לא רק .יש ג את עניי אמו הציבור .נכו
שהפרוטוקול מועלה ונכו שמי שרוצה יכול לאתר אותו ולמצוא אותו .אני משוכנע ואני מקווה
שמהיו ג המלא .אבל שידור חי או שידור וידיאו לאחר הוועדה הוא הרבה יותר נגיש ,הוא
הרבה יותר קל .השקיפות זה נחמד .אבל ג אמו הציבור הוא מאוד חשוב וא כנסת ישראל
מצאה לנכו  ,א כל פרלמנט שאני מכיר ברחבי העול מצא לנכו לשדר בשידור חי ,כל
המליאה שלו 24 ,שעות ,שבעה ימי בשבוע ,אני לא רואה סיבה למה אנחנו לא נעשה את זה.
אי פה שו פסול .העלות היא עלות אפס .אני ממש לא רואה סיבה לא לעשות את זה.
מאיר דה :

אפשר להגיד משהו ,צביקה?
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צבי גוב%ארי:

דבר.

מאיר דה :

אליבא שלאור הנתוני שהציג פה רועי ,אנחנו רואי שאנשי

בפייסבוק ובכל אתר אחר ,אני לא רואה היו אד שיצפה ,כמה אורכת ישיבת מועצת עיר?
שעה? שעתיי? א +אחד לא יצפה,
רונית ארנפרוינד%כה :

אדוני ,מתי פע אחרונה ישבת ?...

מאיר דה :

 ...מתי ה יצפו? ואנחנו רוצי ,אני לפחות רוצה למנוע הצגות,

כי רק כשיהיו הצגות ותהיה איזושהי פארסה פה אנשי ירוצו לאינטרנט ויראו' ,בוא נראה את
ההצגה שהיתה' .כנסת ישראל זו לא דוגמה טובה ,כי אני מכיר מחברי שלי ,אני יושב במפלגת
שלטו  ,ויש ג כמה חברי כנסת מהמפלגה שלי ,אי אילו ,שעושי ש הצגות .פופוליז גולש
לש ושופכי מי ועושי כל מיני הצגות שאנחנו לא רוצי שיהיו כא .
רונית ארנפרוינד%כה :

נו ,אז מה?

מאיר דה :

לגבי הנגישות ,לגבי השקיפות ,הוסכ שמבחינה רדיופונית

האיכות תשתפר ,ואז מי שירצה לשמוע איזשהו קטע בנושא מסוי ייגש לש ,וג נגישות,
עדי ינקילבי':

הנושאי ייוצגו ...

יפה .יהיה מלל מלא .א +אחד לא יצפה בישיבה של שעתיי .מי
מאיר דה :
שירצה לבדוק עניי ספציפי ,הוא יפנה לעניי הספציפי ,יקרא אותו בעיו רב ,אד רציני ,יקרא
בעיו רב,
משה חזות:
בוידיאו.

עדי ,ראית מה קרה ברמת ג  ,ישיבת מועצה ראשונה שצולמה

עדי ינקילבי':

האמת שלא ראיתי .אבל ברחובות ,אגב ,הוא ...

משה חזות:

אז היה ש הרבה מאוד בלג  ,תושבי ,ותגרות ידיי.

עדי ינקילבי':

תשמע ,הרכב המועצה והרכב החברי בה מאוד תלוי .כל עיר

ועיר ,כל רשות ורשות ,יכול ליצור כאוס מוחלט ויכול להיות מסודר .ברחובות היתה דרישה
כזאת וג את ההצעה שלי העליתי בעקבות דרישה של ...
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צבי גוב%ארי:

חברי ,אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד,

רונית ארנפרוינד%כה :

אני לא הבנתי ממה את פוחדי .מאיזה הצגות את פוחדי?

צבי גוב%ארי:

דקה ,עד כא  .א +אחד לא פוחד משו דבר .לאנשי יש שיקול

דעת מאשר של .0זה כל הסיפור .ותפסיקי להאשי אנשי ש'את פוחדי ,אני הגיבורה'.
מספיק.
רונית ארנפרוינד%כה :
הצגות את חוששי?

לא ,את כל הזמ מדברי על הצגות .אני מנסה להבי מאיזה

צבי גוב%ארי:

נגמר .הגיבו אנשי .אני מעלה להצבעה.

רונית ארנפרוינד%כה :

צביקה ,יש ל 0רק מושג להגדיר מאיזה הצגות אתה חושש?

צבי גוב%ארי:

לי אי שו בעיה .אני חושב שהמקו הזה לא יכול להיות הצגה.

פה עושי עבודה .מעלי נושאי ,מקבלי החלטות .לא על מנת לצל.
רונית ארנפרוינד%כה :

נו ,אז מה הבעיה ,א כ?0

לינה שרו :
חוששת שצילו כזה יכול להסיט את הנושא מהתוכ לצורה .אי 0זאת ישבה ואי 0הוא ישב,
אני יכולה להעיר משהו? אני חדשה פה ,כמו שאת יודעי ,ואני

ואי 0הוא אמר ואי 0הוא תק +ומה הוא אמר ואי 0הוא עשה .זה פשוט יסיט,
זה בסדר .אז תחיו בסרט של הצילו .לינה ,זה באמת דיו שולי,
רונית ארנפרוינד%כה :
שלדעתי הוא אופוזיציונרי ,סת .הוא תוקע מהל 0שממילא
צבי גוב%ארי:

רונית! אני אוציא אות 0החוצה!

לינה שרו :

כל דבר שאני אגיד נגד 0זה יהיה אופוזציונרי?

רונית ארנפרוינד%כה :

ממש לא .אז את לא מכירה אותי .ממש לא .בעוד חמש שני זה

יהיה.
צבי גוב%ארי:
סליחה ,רגע! תפסיקי בבקשה לדבר! נקודה .סליחה! לא ביקשת
רשות .אני לא מוכ לסגנו הזה שהיה בקדנציה הקודמת .יש ל 0כמה דקות להביע נושא ,בזה
נגמר .אני אעיר ל 0פעמיי שלוש ,ובסו +בחו.,
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רונית ארנפרוינד%כה :

אתה לא תוציא אותי החוצה .תפסיק כבר.

צבי גוב%ארי:

סליחה רגע! נגמר הסיפור! מי בעד ההצעה של עדי? מי נגד

ההצעה של עדי? תודה.
הצבעה:
בעד) 2 :ה"ה :רונית ארנפרויד ,עדי ינקילבי'(.
נגד) 12 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמ  ,משה חזות ,פאלי כה  ,לינה שרו  ,רועי גבאי ,שחר סימנה ,אלי
מזוז ,יניב עמרני ,חובב אשר( ,מאיר ב הרוש ,מאיר דה (
נמנע :מר רחמי דוד.
החלטה מס' :28/1/14
הוחלט ברוב קולות להסיר את הצעה לסדר יו של חבר המועצה מר עדי ינקילבי' ,בנושא:
"צילו ישיבות מועצת העיר והעברת בשידור ישיר לתושבי העיר".

.15

שאילתה של חבר המועצה מר עדי ינקילבי ,,בנושא" :בחינת גבייה עבור שטחי
משותפי בתשלו הארנונה".

צבי גוב%ארי:

עדי ,לשאילתה בבקשה.

טוב .ביו  16.10העלית בד +הפייסבוק ,בעצ הצהרת בד+
עדי ינקילבי':
הפייסבוק שאתה בוח שיטות חישוב נוספות או שונות למיסוי השטחי הציבוריי .אמרת
שתעשה כ 0כדי לבדוק אפשרות או היתכנות לפעול שהתשלו שנגבה בפועל יהיה נמו 0יותר .אז
מתו 0כ 0אני מבקש לשאול שתי שאלות .שאלה ראשונה היא :אילו שיקולי יובאו בבחינה
שאתה עושה? הא זה יהיה רק שיקולי כלכליי 'קרי' אני קורא לזה ,גרידא ,שמתייחסי
לקופת העירייה? או שתביא ג את השיקול של המס הגבוה שמוטל היו על תושבי ,בעיקר
בשכונות החדשות ,בשכונה החדשה ובג ראוב  ,מכוח העובדה שנבני ש מגדלי ע שטחי
משותפי מאוד גדולי ,שבפועל נוצר מצב שכל דירה משלמת נכו להיו עוד  30מטר בממוצע,
על כל דירה? על השטח העיקרי שלה נוספי  30מטר של שטחי משותפי .אז זאת השאלה
הראשונה .והשאלה הראשונה היא לאור העובדה שצו הארנונה לשנת  2014עומד להיחת
אוטוטו .מהו סדר הזמ במסגרתו בכוונת 0לפעול ולהגיע להחלטה בשיקול הנ"ל? זאת
השאילתה.
צבי גוב%ארי:

ובכ כ .0אני צרי 0להשיב ל 0בכתב והשבתי .אני רוצה להרחיב

כל זאת .השיקול העיקרי יהיה בסופו של דבר ליצור איזושהי רווחה לתושבי ,מצד אחד ,ומצד
שני ג לאפשר תחזוקה של השכונה .כי קשה יותר ויותר להישע היו על הכנסות מהתעשייה.
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היות וחויבנו לפנות ג אשפה מהתעשייה ,ללא תשלו נוס ,+אנחנו מוצאי את עצמנו היו
בבעיה מאוד קשה לתקציב  .2014יחד ע זאת ,הנחיתי את הצוות לעבוד על אפשרות של ללכת
להקלה כלשהי ,על מנת באמת לא להגיע לתשלו עבור  30מטרי נוספי ,וזה אני מתכוו
לעשות .צו הארנונה עדיי לא נדו  .הוא ג לא עלה פה לדיו  .נצטר 0לדו בו ג .כאשר יגיע צו
הארנונה ,בפני ייכלל השינוי שיהיה .ועל השינוי הזה עובדי.
שני פרמטרי ,שני דברי שצרי 0להתחשב בה .אחד ,העלות של התחזוקה של השכונה .הא
זה יכול לפגוע ברמה כזאת שצרי 0להוריד ש את רמת השירות .הדבר האחר ,התחושה של
התושבי ,לח ,כבד מבחינת התשלו של הארנונה .שני הדברי הללו יילקחו בחשבו  .זו
התשובה .מתי זה יהיה? לפני אישור צו הארנונה .כאשר צו ארנונה של  2014יעלה הנה ,בתו0
הצו יהיה כבר השינוי.
עדי ינקילבי':

סדר גודל ,פחות או יותר?

צבי גוב%ארי:

אני לא יכול להגיד ל .0אנחנו בודקי כמה חתכי ,בשביל

לראות כמה אפשר  ...התחייבתי לעניי הזה ,ומה שאני מתחייב אני מקיי .אני מבקש את זה
להדגיש.
עדי ינקילבי':

אוקיי.

רונית ארנפרוינד%כה :

א אפשר להתייחס למה שאמרת.

צבי גוב%ארי:

לא .תשובה לשאילתה ,עניתי על השאילתה.

רונית ארנפרוינד%כה :

אני רוצה אבל להתייחס למה שאמרת' .התחייבנו לפנות אשפה

מהתעשייה' .מה ,זה לא ברור שאנחנו מחויבי לפנות אשפה מאזור תעשייה? היינו צריכי את
בית המשפט בעניי הזה? למה?
צבי גוב%ארי:

כל הרשויות המקומיות עומדות באותו מצב ,כאשר חלק

הולכות לפשיטת רגל .בשביל להכיל את ההפרש ,זה סדר גודל של  27מיליו  1לשנה.
רונית ארנפרוינד%כה :

אבל זה לא היה ברור?

ע כל הכבוד ,את לא מייצגת פה את בית המשפט .הרשויות חיו
צבי גוב%ארי:
כ 0במש 50 0שנה .ביו אחד בהיר יש איזושהי החלטה וזה מתגלגל .יש ג בג"צ וכו' .אבל
בינתיי אנחנו מפני חלק מהאשפה ,וזה עולה ,לפי החישוב שלנו 14 ,מיליו .1
רונית ארנפרוינד%כה :

אני חושבת שזה היה צרי 0להיות ברור מאליו .אבל א לשיטת0
33

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 1/14

זה לא ברור מאליו ,צביקה,
צבי גוב%ארי:

יכול להיות .אני לא מעלה פה דיו של אשפה ,לכל הרוחות.

רונית ארנפרוינד%כה :

אבל למה זה צרי 0ליפול או להיות חלק משיקול להוריד או לא

להוריד שמה בשכונה הירוקה?
צבי גוב%ארי:

זה לא השכונה הירוקה .במקו הזה לא דני על שכונה אחת או

שניי .ההחלטה היא של העיר.
רונית ארנפרוינד%כה :

מסכימה.

צבי גוב%ארי:

מפני שביו שהוא יציג בעיה של שכונה ירוקה ,יש פה ניגוד

אינטרסי .הוא תושב ש .לכ אני לא רוצה לדבר על השכונה הירוקה .אני רוצה לדבר על
הורדת ארנונה ,וכמוב השכונה הירוקה יבוא לידי ביטוי מפני שה שותפי ש בסדרי גודל
אחרי מאשר במקו אחר.
רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

עכשיו ,אי 0זה עד היו? אתה מממנת מעודפי התעשייה

תחזוקה של השכונות .כי ארנונה לא מכסה את ההוצאה של תחזוקת השכונות.
אבל ארנונה ,צביקה ,אתה מסכי איתי בעניי הזה ,ארנונה לא
רונית ארנפרוינד%כה :
אמורה לכסות את ההוצאות של התושב.
צבי גוב%ארי:

אלא מה?

רונית ארנפרוינד%כה :

היא סוג של .must

צבי גוב%ארי:

אוקיי ,א כ  ,אי 0מחזיקי בכל זאת את העלות לתושב?

מהיכ ?
רונית ארנפרוינד%כה :

אי ?0א' יש מיסי מדינה ,ויש תעשייה שצריכה להתפתח.

הארנונה לעול,
צבי גוב%ארי:

אני מאוד מבקש .תהיי בבקשה בקיאה במה שאת מדברת.
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רונית ארנפרוינד%כה :

אני בקיאה מאוד.

צבי גוב%ארי:

ממש לא .ממש לא.

רונית ארנפרוינד%כה :

צביקה ,ארנונה מעול לא התכוונה לממש,

צבי גוב%ארי:

המדינה לא משלמת עבור תחזוקה מלאה של האזרחי ברשויות

המקומיות.
רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

ומקורות ה מקורות של מיסוי.

נכו  .המקורות ,אבל המיסוי של הארנונה הוא לא כזה שמתחזק
רונית ארנפרוינד%כה :
את כל השירותי שאנחנו נותני לתושבי .הרי להגיד את האמירה 'אנחנו צריכי לתת לה
שירותי וה לא מכסי את השירותי' ,זה הרי אמירה מלכתחילה אי לה בסיס .מעול
תושב לא מחזיק את השירותי,
צבי גוב%ארי:

לפי דברי ,0גבירתי ,מספיק תקציב משרד החינו 0על מנת

לתחזק את בתי ספר.
רונית ארנפרוינד%כה :

לא ,בגלל זה יש ארנונה ג .וג יש פיתוח תעשייה.

צבי גוב%ארי:

אה ,בגלל זה יש ארנונה? אז ארנונה כ משרתת.

רונית ארנפרוינד%כה :

היא לא יכולה לעול,

צבי גוב%ארי:

מה זה אזור תעשיה? אזור תעשיה זה ג ארנונה.

רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

תודה.

רונית ארנפרוינד%כה :

אז אי אפשר לבוא ולהגיד לתושב' :אתה לא מכסה את

השירותי שאנחנו נותני ל.'0
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נגמר הסיפור .הנושא של השירותי שאנחנו נותני לא עולה
צבי גוב%ארי:
כא  .א תרצי ללמוד את העניי  ,תפני בבקשה זמ ויסבירו ל .0תודה.
רונית ארנפרוינד%כה :

צביקה ,אני יודעת לא פחות ממ 0את זה.

צבי גוב%ארי:

תודה .נגמר הדיו אית.0

.16

שאילתה של חברת המועצה גב' רונית ארנפרוינד כה  ,בנושא" :מגרש משחקי במתח
האור ".

צבי גוב%ארי:

יש ל 0פה שאילתה לגבי מגרש משחקי במתח האור .

רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

תעלי את זה בבקשה.

רונית ארנפרוינד%כה :

בשמחה רבה .בהתא לסעי)36 +א( בתוספת השנייה לפקודת

העיריות ,מבקשת להגיש שאילתה בנושא מגרש המשחקי במתח האור  .כשמדברי על
מתח האור  ,זה הריבוע בבנייני :האור  ,הזית ,הערבה והתאנה.
הרקע :בשנה האחרונה לקראת מועד הבחירות ,מצאת לנכו לשפ ,מספר מגרשי בשכונות
מסוימות .מסיבות השמורות עמ ,0בחרת לוותר על שיפו ,,חידוש מגרש המשחקי במתח
האור  .במתח גרי כ  288משפחות ,כשהחצר הציבורית ומגרש המשחקי שלה מוזנח
באופ נוראי .כשבועיי שלושה לקראת מועד יו הבחירות בחרת להפגי עשייה והחלפת אבני
משתלבות בשולי השבילי ,שכבר עכשיו אפשר ,אגב ,לבוא ולראות שהאבני האלו ,א' לא היה
צרי 0להחלי +אות ,ו ב' ,ה אבני שכבר התלכלכו ונראות מזוהמות .ה היו לבנות.
אמנ הפגנת עשייה ,א 0לא זו אשר היתה נחוצה לשכונה ,כפי שאמרו התושבי .ואני כא
מצטטת ,הרבה תושבי" .זהו בזבוז כספי ציבור לריק לקראת הבחירות .לפחות היה משפ ,לנו
את מגרש המשחקי ,כי זה נורא לשחק ע הילדי בחול המזוה ובמתקני הישני
והשבורי האלה" .כא צרי 0ג לבוא ולהדגיש שהחול הוא כבר לא תקני ולא בריאותי .עוד
הוסיפו באוזני התושבי" :אנחנו מרגישי שויתרו עלינו לחלוטי כאנשי שיש להתייחס
אליה ולצרכי שלה".
תחושה שכזאת של תושבי ,יחד ע העובדות של הזנחה קשה בשכונה ,מהווי תעודת עניות
לתפקודה של העירייה לאור 0השני ,מול אות תושבי ,ואי אפשר לעבור לסדר היו כאילו
אנשי לא חיי ש וכאילו העירייה לא מחויבת לתת לה את השירות ,ולו המינימאלי ,לחיות
בשכונת .הפעילות הנדרשת בהקד מול השכונה הזאת היא יסודית ומקצועית בנושאי
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רבי ,א 0בשאילתה זאת כל שאני מבקשת בשלב זה ,וזה לבקשת התושבי ,בש התושבי
הוא לקבל תשובה לשאלה מדוע במתח האור לא שופ ,,חודש ,מגרש המשחקי של השכונה,
כמו בשכונות אחרות ,בהנחת משטח תקני במקו החול המזוה ,אשר ידוע מזה שני כי הינו
מעביר מחלות ומסכ בריאותית את הילדי המשחקי ,מתקני חדשי ,צילו  ,ברזייה
וספסלי .בהתא לסעי)40 +א( בתוספת השנייה לפקודת העיריות ,אבקש את תשובת 0בכתב
ובעל פה .אוקיי ,אז תקריא לי.
צבי גוב%ארי:

ובכ כ .0אילו היתה השאילתה כפי שנהוג לשאול שאילתה,

בקצרה ,על פי מה שמחייב,
רונית ארנפרוינד%כה :

אוי ,אתה מתחיל .צביקה ,מה יהיה?

צבי גוב%ארי:

סליחה ,רגע .תקשיבי,

רונית ארנפרוינד%כה :

 10שני אנחנו מכירי.

צבי גוב%ארי:

אז תקשיבי לי.

רונית ארנפרוינד%כה :

ותמיד אתה מתחמק בכל מיני תואנות.

נכנסת להיסטוריה להשמצה .הייתי עונה ל 0דבר אחד .הייתי
צבי גוב%ארי:
עונה ל 0שבוצעו מעל  60מגרשי .יש עדיי שבעה שצרי 0לבצע .וזה מתבצע בתהלי .0זו
התשובה שלי .ויש פה סדרה של השמצות .אני מבקש לומר ל 0כ .0א' ,לא פנו אלי 0תושבי.
וא פנו אלי 0תושבי ,אני רוצה שהתושבי ידברו איתי .אני בעניי הזה לא מאמי ל.0
רונית ארנפרוינד%כה :

א' ,אתה בזה הרגע משקר.

צבי גוב%ארי:

לא מאמי ל .0שניי ,התשובה שלי כתובה כא  .ובזה תסתפקי.

לא יותר מזה.
רונית ארנפרוינד%כה :
הצגות אתה עושה.

א' ,אני חשבתי שאתה ביקשת שלא יהיו הצגות .תראה איזה

צבי גוב%ארי:

התשובה אומרת כ" :0מכתב 0אינו שאילתה ,ועל כ לא תהיה

תשובה לשאילתה".
רונית ארנפרוינד%כה :

מכתבי שאילתה בדי  .איפה עו"ד אית בראש? תשאל אותו א
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שאילתה.
מפנה אות 0לסעי 36 +לפקודת העיריות ,אשר קובע כי
צבי גוב%ארי:
השאילתה תנוסח בקצרה ובצורה של שאילתה בלבד.
רונית ארנפרוינד%כה :

השאלה נוסחה בקצרה .יש לי זכות לכתוב רקע.

צבי גוב%ארי:

תודה רבה .זו תשובתי .את לא ראויה לתשובות יותר טובות.

וכדאי שתרשמי ל .0זה מתחיל דר 0מאוד מאוד עגומה .מפני שאילו שאלת שאלה ...
צביקה ,אתה אל תטי +לי מוסר .אתה אחרו האנשי שנכו ל0
רונית ארנפרוינד%כה :
להטי +מוסר מבי השולח הזה.
צבי גוב%ארי:

חוצפה! תודה רבה!

רונית ארנפרוינד%כה :

ברמה המוסרית ,אתה מהאנשי הפחות מוסריי שיושבי

בשולח הזה .אז אל תטי +לי מוסר.
צבי גוב%ארי:

הדיו נסגר .נפתח דיו של מליאת וועדת תכנו ובנייה.

רונית ארנפרוינד%כה :

רועי ,אל תטי +לי מוסר ג אתה .אני מציגה עובדה.

רועי גבאי:

מתחילי דר 0חדשה,

רונית ארנפרוינד%כה :

אי לי דר 0חדשה לאנשי לא מוסריי.

משמיצה ,משקרת ביודעי  .שקרי על ימי ועל שמאל .החלטתי
צבי גוב%ארי:
לא לעבוד אית .0את יושבת פה ,בזכות הבוחרי של.0
רונית ארנפרוינד%כה :

נכו .

צבי גוב%ארי:

 ...לומר ל 0את הביזיו שאת  ...ביזיו .

רונית ארנפרוינד%כה :

ובזכות הבוחרי שלי אתה תקשיב לי .ואתה לא תטי +לי מוסר,

כי באמת אתה אחרו האנשי שיכול להטי +מוסר בשולח הזה.
צבי גוב%ארי:

ביזיו כזה .היא יושבת במש 0ארבעה חודשי ,שקרי על ימי
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ועל שמאל.
איזה שקר אחד? שקר אחד מתו ,0אתה עשית את המגרש הזה.
רונית ארנפרוינד%כה :
אתה עשית את הצגת העשייה ש
צבי גוב%ארי:

 ...ולשמוע .היית רק דבר אחד .שא לא מטפלי במדרכות,

מישהו שובר את הראש .זה הסיפור .כל הנושא של ריפוד בדשא מלאכותי עובד בכל העיר
עכשיו.
רונית ארנפרוינד%כה :

צביקה ,אתה זה שהיית ש ואמרת 'אי לי תשובה אליכ'.

צבי גוב%ארי:

קשקוש.

רונית ארנפרוינד%כה :

זה קשקוש?

משה חזות:

רונית ,זה פורס בעיתו  ,שבועיי לפני כ .

רונית ארנפרוינד%כה :

שמה?

משה חזות:

שעושי ש ג משחקי .וחסרי שבעה וביניה ג הג הזה.

ואל תעני עכשיו על דברי,
אני אענה על מה שהתושבי יבואו ויתלוננו על זה .את לא
רונית ארנפרוינד%כה :
רוצי להקשיב .ואל תטיפו לי מוסר.
???:

זה מזכיר לי את ה ...הזה בשכונה הירוקה ,שאמרת את

מתעסקת בבטיחות ... .סיפור עכשיו זה היה.
רונית ארנפרוינד%כה :

אל תטיפו לי אבל מוסר .לא אתה ולא הוא.

משה חזות:

בטח שאני אטי +ל 0מוסר.

רונית ארנפרוינד%כה :

כ  ,זה צמד חמד מאוד בעייתי ברמה המוסרית.

משה חזות:

מי את בכלל?

רונית ארנפרוינד%כה :

מי אני?
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משה חזות:

מי את בכלל?

רונית ארנפרוינד%כה :

אני הרבה יותר מוסרית מכ .תיבות הפנדורה שיש עליכ ,אל

תעיזו להטי +לי מוסר) .מדברי ביחד(
עזוב .היא תצרח פה חמש שני ,שתמשי 0לצרוח .זו
צבי גוב%ארי:
ההתייחסות לדבר הזה .אני נועל את הישיבה מ המניי .

___________________
צבי גוב ארי

___________________
עובד קונה

ראש העירייה

מנכ"ל העירייה
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