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תמליל מישיבת מליאת מוע צת העיר מן המיין מס ' 4/14
מיום רביעי  ,ז ' ב שבט תשע " ד 8.1.2014 ,
וכחים:
.1

ראש העיר

 -מר צבי גוב-ארי

.2

סגן ומ"מ ראש העיר

 -מר משה חזות

.3

סגן ראש העיר

 -מר פאלי כהן

.4

סגן ראש העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

.5

חברת מועצת העיר

 -גב' ליה שרון

.6

חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

.7

חבר מועצת העיר

 -מר ייב עמרי

.8

חבר מועצת העיר

 -מר חובב אשרף

.9

חבר מועצת העיר

 -מר אליהו מזוז

.10

חבר מועצת העיר

 -מר מאיר בן הרוש

.11

חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

.12

חברת מועצת העיר

 -גב' רוית ארפרויד-כהן

.13

חבר מועצת העיר

 -עו"ד עדי יקילביץ

חסרים:
.14

חבר מועצת העיר

 -מר שחר סימה

.15

חבר מועצת העיר

 -מר רחמים דוידי

משתתפים:
.1

גזבר העירייה

 -מר שמעון חזות

.2

לשכה משפטית

 -עו"ד איתן בראש

.3

מבקר העירייה

 -מר שלום דמארי

.4

עוזר ראש העיר

 -מר מחם שושן

.5

דובר העירייה

 -מר אריאל הלר

.6

רואה חשבון

 -מר שמוליק גבע

.7

מהלת הכסות העירייה

 -עו " ד יפעת רוזן ברקוביץ
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על סדר היום:
.1

אישרור מיוי חבר המועצה מר רחמים דוידי ליו" ר ועדת ביקורת במקום גב' רוית
ארפרויד-כהן.

.2

מיוי ראש העיר מר צבי גוב-ארי ומהל אגף שפ"ע מר יצחק יטח כחברי ההלה
באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.

.3

אישור תב"ר מס'  – 295מבה יביל לבית כסת בשכות רבין ,בסך ₪ 270,000
מקרות הרשות.

.4

אישור תב"ר מס'  – 297מחשוב בתי ספר ,בסך  ,₪ 2,201,472במימון מפעל הפיס.

.5

אישור תב"ר מס'  – 298ביית  2כיתות ג"י )מגרש  ,(404בסך  ,₪ 2,600,000במימון
קרות העירייה.

.6

אישור תב"ר  – 300ביית  4כיתות ג"י )מגרש  ,(208בסך  ,₪ 4,600,000במימון
קרות העירייה.

.7

עדכון תב"ר מס'  – 226היכל הספורט בשכוה הירוקה ,בסך  .₪ 21,716,205מימון:
טוטו ויר –  ,₪ 2,999,200המרת תקציב מעוות יום –  ,₪ 5,400,572משהב"ש –
 ,₪ 4,080,690קרות העירייה – .₪ 9,235,743

.8

שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי יקילביץ ,בושא" :מיוי ציג ציבור ו/או בעלי
תפקיד בבית הכסת הבה בשכות אות רבין".

.9

שאילתה של חברת המועצה גב' מרוית ארפרויד-כהן ,בושא" :תקן סייעות לגי
ילדים".
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.1

אישרור מיוי חבר המועצה מר רחמים דוידי ליו" ר ועדת ביקורת במקום גב' רוית
ארפרויד-כהן.

צבי גוב-ארי:

ישיבת מועצת העיר מהמיין .אי מבקש לעבור על סדר היום

ולהצביע על ושא ושא .אחו מאשררים א ת מיויו של חבר המועצה הרב רחמים דוידי
כיו" ר ועדת הביקורת במקום הגב' רוית .רוית הסכימה לעיין .הרב התדב .מי בעד? יש
מישהו גד? תודה.
החלטה מס ' : 1 / 4 / 14
הוחלט פה אחד לאשרר מיוי חבר המועצה מר רחמים דוידי ליו"ר ועדת ביקורת
במקום גב' רוית ארפרויד-כהן.
.2

מיוי ראש העיר מר צבי גוב-ארי ומהל אגף שפ"ע מר יצחק יטח כחברי ההלה
באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.

צבי גוב-ארי:

כל חמש שים בוחרים מחדש את הציגים של הרשויות

המהוות את איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ,כאשר הבחירה מחייבת אישור של
מועצות הערים השוות .אחו מכהים מזה  10שים באיגוד הזה ,כאשר הציגים שלו
באיגוד הם יצחק יטח ,על פי המחויב ,חייב להיות אחד העובדים של הרשות ,והציג האחר
זה ראש העיר גוב-ארי .אי ממשיך להיות שם יושב הראש בשלב הזה ואי מבקש לאשר
אותו כציגים לאיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ,לקדציה הוכחית .מי בעד?
תודה.
החלטה מס ' : 2 / 4 / 14
הוחלט פה אחד על מיוי ראש העיר מר צבי גוב-ארי ומהל אגף שפ"ע מר יצחק יטח
כחברי ההלה באיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי רוצה רגע לפתוח סוגריים .יש בחור עם כעס מאוד גדול

שרוצה להיכס לישיבה .כון לרגע זה ,המשטרה לא מאפשרת לו להיכס .זה ביגוד לפקודת
העיריות.
צבי גוב-ארי:

קיבלתי .יש מקום מוגבל .ייכסו עד כדי מילוי המקום .הוא

לא יכול להיות מופתע מזה שאוספים לי שכוה שלמה בחוץ ,עם כל הכבוד .ואי מצפה
מכם ,היושבים כאן ,להתחיל להתייחס לעיר הזאת כעיר עם איטרסים של העיר כולה ולא
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לחתור כל פעם לעורר מהומה במקום אחר .כל מה שעשה פה היה מיותר לגמרי ,והמקום
הזה לא בוי לקלוט מאות אשים.
רוית ארפרויד-כהן:

אז היה צריך לתכן לעשות את זה במקום אחר.

צבי גוב-ארי:

היה צריך ,עם כל הכבוד שלילי ,סוף ויכוח .סוף ויכוח ,זה

הכל.
עו"ד עדי יקילביץ:

קודם כל ,צביקה ,אי מוחה על זה.

צבי גוב-ארי:

אין לי אפשרות עובדתית,

בסדר ,שמעתי .אז קודם כל אי מוחה על זה שאתה פוה
עו"ד עדי יקילביץ:
אליו כמי שפוגעים או רוצים לפגוע או כל דבר אחר .זה ממש לא המצב ,להיפך .דבר שי,
העובדה שאותם אשים רצו ,התכווו להגיע ולהיות חלק או לצפות בישיבה ,היתה ידועה.
ועל כן היה צריך להיערך מראש .או להעתיק את הישיבה למקום אחר,
צבי גוב-ארי:

תסלח לי .אלי לא פו אשים לומר 'אחו רוצים להגיע'.

עו"ד עדי יקילביץ:

אי לא יודע .עובדתית כשהגעו לפה כבר היו פה שוטרים.

היה פה כבר קב"ט העירייה .כראה שמישהו ידע שהאשים האלה הולכים להגיע .ובחרתם.
אז הישיבה הזאת מתקיימת ביגוד לפקודת העיריות .היא לא חוקית .וכל החלטה שתתקבל
פה לא תהיה חוקית .שכולם ידעו .כל מי שיושב בחדר הזה ,ידע שכל החלטה,
עו"ד איתן בראש:

אולי אי אביע את דעתי .אי לא מסכים איתך.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אולי תיתן לו לגמור לדבר?

עו"ד איתן בראש:

אי מצטער ,קיבלתי איזה איזה  SMSבאמת ,שאומר שאי

עוה לך אי מפריע לדיאלוג בייו .אולי כדאי שתשמעו מה שיש לי להגיד .כי הוא אומר
שההחלטות פה לא חוקיות .אז כדאי שאתייחס לזה .אבל אם זה מפריע אז אי אשב ו,
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,רק תיתן לו לגמור לדבר.

צבי גוב-ארי:

אי מבקש ,דקה .הערת שההחלטות לא חוקיות -שמעתי .אי
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רוצה להמשיך את הדיון .אם יש לכם בעיה עם הדבר הזה ,יותר מאוחר תתלוו.
רוית ארפרויד-כהן:
להכיס את זה לפרוטוקול.

זה בוודאי .אבל אי רוצה לשמוע מה דעתך ,כדי שוכל

עו"ד איתן בראש:

חברך לא היה במועצה הקודמת ,אבל את בוודאי היית.

הושא הזה עלה על ידי ציון ,וזה הגיע העיין ,הפומביות של הדיון ומי יכול להיכס לישיבה
או לא יכול להיכס לישיבה .את בטח מכירה את חוות הדעת.
רוית ארפרויד-כהן:

אבל זה לא היה אותו דיון.

עו"ד איתן בראש:

בטח את גם זוכרת את חוות הדעת.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל זה לא היה אותו דיון.

עו"ד איתן בראש:

זה אותו דבר .אותן עקרוות.

רוית ארפרויד-כהן:

לא.

עו"ד איתן בראש:

 ...את זוכרת .אז אולי אתה תקרא את זה ,ואולי תבין את זה

אחרת.
עו"ד עדי יקילביץ:

להיכס או לצפות בדיון?

עו"ד איתן בראש:

לצפות צופים .אתה לא יכול להכיס יותר.

רוית ארפרויד-כהן:

היה צריך להעביר.

עו"ד איתן בראש:
ההצעה הזאת.

אתה היית פה .אם ידעת ,היית פוה לראש העיר ומציע את

עו"ד עדי יקילביץ:

גם ראש העיר ידע.

עו"ד איתן בראש:

הוא לא ידע.
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עו"ד עדי יקילביץ:

מה היו כוחות השיטור שחיכו לו פה בחוץ?

עו"ד איתן בראש:

יש כוחות שיטור,

אי מבקש להפסיק את הויכוח .אם יש לכם תלוות ,יותר
צבי גוב-ארי:
מאוחר תגיעו לאן שצריך להגיע עם התלוות .תודה רבה.
.3

אישור תב"ר מס'  – 295מבה יביל לבית כסת בשכות רבין ,בסך ₪ 270,000
מקרות הרשות.

אישור תב"ר מס'  ,295מבה יביל לבית כסת בשכות רבין,
צבי גוב-ארי:
בסך של  270,000מקרות הרשות .המבה הזה יותר מאוחר יעבור להיות מועדון וער .מי
בעד?
יעל יצחק פור:

רוית? עדי?

צבי גוב-ארי:

לא חשוב ,עזוב .מי שלא מצביע ,מבחיתי או גד או מע.

זה מאוד בעייתי ההצבעה עכשיו בישיבה .כל הישיבה הזאת
עו"ד עדי יקילביץ:
להצביע בעד או גד או להימע בדברים מסוימים זה מאוד בעייתי ,מאחר ואחו טועים,
העמדה שלו היא שכל הישיבה הזאת ,כל הפורום הזה הוא לא ...
צבי גוב-ארי:

אתם החלטתם לא להצביע?

לא כולם .יש אשים שותרו בחוץ ,ומה שהולך להיקבע היום
עו"ד עדי יקילביץ:
בישיבה הזאת ,בין היתר צו הארוה וגע פה לכולם ... .חבל מאוד שלא ותים להם להיות
חלק מזה.
צבי גוב-ארי:

חברים ,סליחה.

עו"ד עדי יקילביץ:
רציתם .זה המחיר.

אי הצעתי להעביר את הישיבות בשידור חי .אתם לא

צבי גוב-ארי:

אם החלטתם לא להצביע ,אי מציע גם שלא תפריעו.
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רוית ארפרויד-כהן:

זכותו המלאה לבוא ולומר את דבריו .אבל כיוון שאחו

טועים שהישיבה הזאת היא ישיבה לא חוקית ,כל השתתפות שלו היא מאוד בעייתית.
צבי גוב-ארי:

אי מודה לכם מאוד .מבחיתי ,ההשתתפות שלכם לא

חוצה ,אם אתם לא מצביעים .אתם רוצים לשבת פה? שבו ...
רוית ארפרויד-כהן:
זה הבוחר קבע ולא אתה.

אי חושבת שמי שיקבע אם ההשתתפות שלו חוצה או לא,

צבי גוב-ארי:

הבוחר קבע בדיוק מה אתם שווים .הלאה.

רוית ארפרויד-כהן:

הבוחר קבע שאח ו שב כאן ושמור על האיטרסים שלו.

עו"ד עדי יקילביץ:

אותו בוחר ,אגב ,יושב פה בחוץ ,ואתה לא ותן לו להיכס.

צבי גוב-ארי:

סליחה ,אתה מפריע לי.

עו"ד עדי יקילביץ:

זה בדיוק אותו בוחר ששם אותך בכיסא שאתה יושב עליו

היום .ואתה השארת אותו היום.
צבי גוב-ארי:

אי מבקש לא להפריע לי.

הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן,
ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :3/4/14
הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר מס'  – 295מבה יביל לבית כסת בשכות רבין ,בסך
 ₪ 270,000מקרות הרשות.
.4

אישור תב"ר מס'  – 297מחשוב בתי ספר ,בסך  ,₪ 2,201,472במימון מפעל הפיס.

צבי גוב-ארי:

אישור תב"ר מס'  ,297מחשוב בתי ספר  2,200,000שקל .מי

בעד?
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הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן,
ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :4/4/14
הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר מס'  – 297מחשוב בתי ספר ,בסך  ,₪ 2,201,472במימון
מפעל הפיס.
צבי גוב-ארי:
הזאת.
.5

הדבר הזה יתבצע במהלך המחצית הראשוה של השה

אישור תב"ר מס'  – 298ביית  2כיתות ג"י )מגרש  ,(404בסך  ,₪ 2,600,000במימון
קרות העירייה.

אישור תב"ר  ,298ביית  2כיתות גי ילדים בשכוה החדשה,
צבי גוב-ארי:
בסך  2,600,000שקל ,במימון קרות העירייה .מי בעד? הלאה.
הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן,
ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :5/4/14
הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר מס'  – 298ביית  2כיתות ג"י )מגרש  ,(404בסך
 ,₪ 2,600,000במימון קרות העירייה.
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אישור תב"ר  – 300ביית  4כיתות ג"י )מגרש  ,(208בסך  ,₪ 4,600,000במימון
קרות העירייה.

אישור תב"ר מס'  ,300ביית ארבעה כיתות גי ילדים
צבי גוב-ארי:
בשכוה החדשה ,בסך  4,600,000ממימון קרות העירייה .מי בעד? אלה שישה גי ילדים
שאחו צריכים אותם לקראת ספטמבר השה הקרובה ,כאשר משרד החיוך עד היום לא
אישר את אותם גים וגם לא תקצב ,ואחו לא יכולים לחכות עד ספטמבר ועד לעמוד בפי
עובדה שאין לו גי ילדים בשביל השכוה .ולכן עושים מאמץ ,כולל לקיחת הלוואות ,על מת
ל ...ביתיים אתה חייב להזרים תשלום ולהתחיל לעבוד.
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הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן,
ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :6/4/14
הוחלט ברוב קולות לאשר תב"ר  – 300ביית  4כיתות ג"י )מגרש  ,(208בסך 4,600,000
 ,₪במימון קרות העירייה.
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עדכון תב"ר מס'  – 226היכל הספורט בשכוה הירוקה ,בסך  .₪ 21,716,205מימון:
טוטו ויר –  ,₪ 2,999,200המרת תקציב מעוות יום –  ,₪ 5,400,572משהב"ש –
 ,₪ 4,080,690קרות העירייה – .₪ 9,235,743

יש לו עדכון תב"ר  226בושא היכל הספורט .העברה מתב"ר
צבי גוב-ארי:
לתב"ר ,כאשר חלק מהתב" רים הקודמים מומו ע ל ידי גופים ממשלתיים ,לכן אפשר היה
להעביר תקציבים לטובת כולם .כפי שאתם יודעים ,האולם בה בשכוה החדשה וקווה
שסיים אותו תוך ארבעה חודשים .מי בעד?
ד"ר אהוד ויצמן:

צביקה ,מה זה המרת תקציב מעוות יום? בהרכב של

התקציב יש פה סעיף שאומר תקציב מעוות יום .ז ה כסף שהיה מיועד לתב"ר הזה ואתה
מעביר אותו הה?
צבי גוב-ארי:

לא .המעוות בוצעו .יש סיכוי שתקציב של משרד התעשייה,

התמ"ת ,יכסה את העיין הזה .וסוכם איתם.
הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,פאלי כהן,
ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
לא הצביעו) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :7/4/14
הוחלט ברוב קולות לאשר עדכון תב"ר מס'  – 226היכל הספורט בשכוה הירוקה ,בסך
 .₪ 21,716,205מימון :טוטו ויר –  ,₪ 2,999,200המרת תקציב מעוות יום – ,₪ 5,400,572
משהב"ש –  ,₪ 4,080,690קרות העירייה – .₪ 9,235,743
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עיריית יבה
.8

שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי יקילביץ ,בושא" :מיוי ציג ציבור ו/או בעלי
תפקיד בבית הכסת הבה בשכות אות רבין".

.9

שאילתה של חברת המועצה גב' מרוית ארפרויד-כהן ,בושא" :תקן סייעות לגי
ילדים".

בעיי חלק מהאשים פה הישיבה לא חוקית .איך אי ...
צבי גוב-ארי:
שאילתה של מישהו שחושב שהישיבה לא חוקית?
רוית ארפרויד-כהן:

לא שמעתי .מה?

צבי גוב-ארי:

אי דוחה את השאילתות ,עד שתהיה ישיבה חוקית בעיי

אלה שיושבים כאן.
מכיוון שאחו חושבים שהישיבה היא לא חוקית ,ואין לו
רוית ארפרויד-כהן:
ייעוץ משפטי .לך יש ייעוץ משפטי שאמור להיות גם היועץ שלו ,אבל לצערי הרב הוא שומר
עליך .אז בשלב הזה ,אחו דחה את זה.
גם אם לא היית דוחה ,הייתי דוחה את זה לבד ,מפי שאי
צבי גוב-ארי:
לא מוכן למצב שבו מישהו יאמר 'הישיבה לא חוקית' ,וגם יעלה ושאים.
רוית ארפרויד-כהן:

אחו לא מבטלים את האפשרות שאחו ביע את עמדתו

בכל ושא שאתה עכשיו תגיד .אבל יחד עם זאת ,אחו שומרים לו את הזכות להגיש
עתירה מהלית גד הישיבה הזאת וגד ההחלטות שיהיו כאן.
צבי גוב-ארי:

את יכולה להגיש כל עתירה מהלית.

רוית ארפרויד-כהן:

אי יודעת שאי יכולה ועשיתי את זה לא פעם ,לשמחתי.

צבי גוב-ארי:

תודה .הישיבה מן המיין סגרת .אחו עוברים ישר עכשיו

לישיבה בושא צו הארוה.
___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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