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צבי גוב-ארי:

אי רוצה להקדים ולומר מספר מילים .במהלך השים,

ישיבת מועצה מתעסקת בדברים טריוויאליים של חיי היומיום ,ומדי פעם מקבלת החלטות
שיש להם השפעה לטווח היותר ארוך .אחו מצאים היום בפרק בחיים של מועצת העיר,
שבעצם מיציו הרבה מאוד פעילויות ,כולל הרחבת העיר ,ובדרך יש עוד תוכיות ביוי
ופיתוח וכו' ,ומצאים בעצם בצומת שצריכים עכשיו לתת משהו ,על מת שהעיר הזאת גם
תתקיים בכוחות עצמה ,תהווה מרכז כלשהו ,שייחד אותה ,מעבר לערים אחרות ,ותיתן
תשובה כוה לצרכים הקיימים של התושבים היום ,של התושבים בעתיד.
אחו עסוק בשי ושאים כבדי משקל היום ,שיש בהם משום השפעה על עתידה של העיר,
על תדמיתה של העיר ועל הפוטציאל הגלום בעיין בשים הבאות ,ברמה של העשורים
הבאים .אחד הפרויקטים זה עיין של הרחבת גבולות יבה מערבה ,עד לים ועד בכלל .והדבר
האחר ,הקמת היכל החוכמה ,שיהווה מעין מרכז שלהערכתי יהיה לו משמעות עולמית בכל
מה שקשו ר לתחום של עם ישראל בפזורה .אלה הדברים.
.2

אישור בקשת עיריית יבה להרחבת גבולות שיפוט העיר.

אי ארצה להתחיל להציג לכם מה עומד לו על הפרק ,ולאן אחו הולכים וכמובן אבקש
מכם יותר מאוחר את האישור להמשיך ולטפל במה שצריך .בפיו עבודה רבה מאוד .לא
מספיק להציג ושא .להזכיר לכם שכאשר הצגו לראשוה את מתחם  Aשל השכוה
הירוקה ,זה היה בשת  .2004המון זמן עבר עד שהסיפור הזה קיבל תוקף והתחיל שיווק
ובעצם קמה שכוה .זה הולך מאוד מאוד לאט.
היום אחו מתחילים בתהליך של שיווק שטחים וספים לעיר ,כאשר מדובר על שטחים
מערבית לכביש  ,4אשדוד-תל-אביב ,בהמשך לשטחים המצאים בתחום השיפוט של עיריית
יבה ,ולכל רוחב ועד חוף הים ,כאשר בתוך העיין הזה ייכלל חלק גדול של האזור הדרומי.
בעצם כל האזור הדרומי של בסיס פלמחים ,כל מה שקשור בושא של מערכת הביטחון ,על
הכור ועל המרכיבים שיש מסביב .השטח מיועד לפעילויות שוות ,גם על פי מספר תוכיות
מתאר אזוריות .פועלות שם מספר תמ"אות ,וכל אחת מהתמ"אות האלה מטילה מגבלות
אלה ואחרות ,אבל בתוך המגבלות הללו אפשר היה לייצר משהו ועל התוכית הזאת אחו
עובדים הרבה מאוד שים ורק לאחרוה הוקמה וועדת גבולות ,וועדת הגבולות ה"ל הולכת
לדון תוך שבועיים שלושה בהרחבת הגבולות של יבה מערבה .יש לו תביעות וספות ,גם
לכיוון צפון וחלק מהמזרח ,אבל זו המה הראשוה .מדובר על הרחבת גבולות ברמה של
 12,000דום .על זה אחו מדברים.
על השטח הזה קיימות תביעות של גן רווה מצד אחד ,ומועצה אזורית חבל יבה .אי לא
סבור שיש סיכוי למישהו אחר ,מהטעם הפשוט .אחו מוים היום כמעט  40,000איש .ואילו
המועצות האזוריות הללו כל אחת  4,000 ,5,000איש מצד אחד ,לעומת שטחים רחבים
מאוד שכל אחת מהן מחזיקה .אי ארצה להראות כאן תהליך ,לתת את המיפוי ,ולהסביר
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לאן אחו הולכים.
*** מר צבי גוב ארי קם להציג את המצגות ***
זו תוכית שאחו עובדים עליה כבר מספר שים רב ,כאשר
צבי גוב-ארי:
הובילו את התוכית הזאת משרד של ארכיטקטים ומייצרי תוכיות מתאר בראשותו של
אדריכל אייזן .הוא גם עוסק בביוי ערים .התוכית הזאת מטפלת במרחב שבין יבה כאן,
כביש  ,4כך שאחו בת וך השטח מצאים בסדר גודל של  3,000ומשהו דום ,ואחו תובעים
את כל השטח הזה ,עד פה ,אזור הים  ...קיימים תכוים שוים של השטח .אי לא אחזור
עליהם ,מפי שהשטח הוא מאוד מאוד מורכב ,מבחית תוכיות שקיימות באותו מקום .על
כל אחד מהסעיפים הללו אפשר לדבר פה שעות שלמות .אי רוצה לדלג.
 ...של יבה מוכרים לכם .מדובר פה על צפי אוכלוסיה לשת  ,2030כ 80,000-איש .הצפי הזה
יהיה הרבה יותר מוקדם ,כי אחו היום מצאים כבר בסדר גודל של  42,000תושבים ,ואי
מיח שעד סוף  2014ותחילת  2015אחו עבור את ה .52,000-בהקשר זה ,בהתחשב בתחזית
האכלוס הקיימת היום ,כאן אחו רואים מספר יחידות שיפוט ,או יותר כון אזורי שיפוט.
כל השטח הכהה יותר זהו אזור שיפוט של יבה .התביעה שלו היא על השטח הזה כולו .מה
שבין היתר פה תוכן  ...הבין אזורי  ...שמורות טבע ,על אזורים כאלה ואחרים שאי אפרט
יותר מאוחר .שימו לב ,חבל יבה תובע את השטחים האלה מצד דרום ,ואילו גן רווה
מתכווים כמובן לקחת את החלק הזה .וכל זה ,בין היתר ,מוח ברצון של המועצות
האזוריות לצרף שטחים לצרכי מיסוי של הבסיסים הצבאיים .זו הכסה ללא שירות .זה
פחות או יותר הסיפור .ולו יש אמם עיין גם בדבר הזה ,אבל העיין היותר גדול ,לקחת את
המקום הזה למקום אזורי ,שייתן לו  ...העיר תשובות לכל מה שקשור לפעילויות
תרבותיות ,וכל היתר .אחו ראה את זה יותר מאוחר.
רק לראות בבקשה כמה תמ" אות עובדות על העיין הזה .תוכיות מתאר ארציות .יש פה
תוכית ליער טבעי לשימור ,יש פה תוכית לגן לאומי ,יש תוכית של מפעלים לביצוע לטווח
הארוך .חלק מזה קיימת איזשהי תוכית לחממה שקשורה עם הכור ,בצד המערבי .קיימת
רצועה צרה שהיא שמורת חוף שהיא לאורך ,שצריך לשמר .וכמובן אזורי הפקה של חול
וכורכר .הדבר הזה מיצה את עצמו .קיימת מחצבה במקום שכבר חפרו אותה במשך שים
ומבחיתו המקום הזה מתוכן יותר מאוחר לאיגום ויצירת אגם סביבתי.
משה חזות:

ממים מטוהרים.

אי מדלג על הרבה תוים ,כי לא ארצה להלאות אתכם .מה
צבי גוב-ארי:
שאחו מתכווים ,להמשיך ... ,כל השטח הזה היום מצא בידיו .כאן ,בין היתר ,מצא מכון
הטיהור של העיר .מתוכים גם דברים אחרים ,כולל איזשהו מרכז מבקרים בכיסה .כאשר
5

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 7/14

עיריית יבה
הכווה היא למשוך את העיין עד חוף הים .כאן ,הייתי אומר ,זה יהיה יותר קל לבוא יותר
מאוחר ולהציג תביעה לגבי התקרבות לחוף ,כאשר יש איזשהו רצף טבעי של העיר .היום
אחו בעצם מסתיימים כאן .הגבול שלו מסתיים כאן ,לא יותר מזה .לבוא בתביעות של
המשכיות וכו' ,כאשר כל החלק הזה איו בידך ,זה סיפור אחר .והיות שהעיין הזה צורף
לגבולות השיפוט של יבה ,יש ליבה מה להגיד בעיין .ואז הבעיה היא מה אתה מוכן לעשות,
כמה הצד האחר יכול לעשות ,ולהגיע לאיזושהי פשרה שתאפשר לו גישות לים .זה לא היעד
העיקרי ,אי מדגיש את זה כבר כמה שים .אם הסיפור הזה יהיה תלוי או קשור בעלויות
גבוהות מאוד של יצירת תשתיות ומעברים תת קרקעיים וכו' ,אז זה לא .אבל אם זה יכול
לקבל קוספט אחר ,שיאפשר לו גישות מבלי סבירות של השקעה של עשרות מיליוים
בתשתיות ,אחו לא הולכים לעשות את זה .יחד עם זאת ,כל השטח המתפה פה ,מיועד
להרבה מאוד פעילויות ,שאי אציג אותן יותר מאוחר.
מה מתוכן .אחו מדברים בצפון ,על מתחם שיהיה מין בית עלמין .אחו לא מדברים
בפועל על בית עלמין אזורי .אחו מדברים על בית עלמין שיהיה תחליף לבית העלמין שהולך
להגיע למיצוי .אי מיח שוכל עוד חמש שים להיות שם .היה מוכים לא להיות שם ,אלא
להיות במקום אחר .אבל לא להיות במקום אחר ,צריך למצוא  ...יותר מאוחר יש כאן ...
קיים בשטח .אחו מדברים על אצטדיון ,העברה ממרכז העיר ולהשתמש בשטח הקיים
למשהו אחר .הטווח הוא טווח של חמש ,שש שים או עשר שים .תלוי מתי יאשרו לו לבות.
התכון כמובן ברמה של תכון לאופק .אחו מדברים על מקום למרוצי סוסים ,מקום
למרוצים מוטוריים ,מקום לגולף ,לשמורת טבע מבוקרת ומפוקחת וכמובן חוף רחצה .אלה
הדברים.
עו"ד מאיר דהן:

בייה למגורים ,אין תכון של ...

צבי גוב-ארי:

לא ,לא .בכל אחד מהתכוים הללו בעתיד ,צטרך ל...

שבהתראה של  48שעות אחו  ...על אשים להגיע לשם .כל עוד שהמתחם הזה יעבור אישור
 ...אי לא רואה מתי הוא יפסיק לעבוד כפי שהוא עובד היום ,מפי ששיוי מהותי לא הולך
להיות .זו פחות או יותר התוכית המסוכמת ,מלבד העיין המערבי של החוף .אחו צריכים
להגיע קצת יותר רחוק .זה פחות או יותר מה שהולך לקרות .וועדת הגבולות היתה צריכה
לשבת ב 10-לחודש .דחו את זה בכמה ימים ,בעקבות ערעור שלו על הצרוף של גן רווה
לתביעות הללו .היא תתקיים קצת יותר מאוחר .אחו משם צריכים ללכת עם הסכמה
שאומרת שמועצת העיר מאשרת את קביעתו ,ממליצה לצרף את השטחים הללו,
שממשיכים את גבולות יבה ממערב עד לחוף הים ,לכל הרוחב .ואחו מדברים על שטחים
גליליים שהיום אים שייכים לאף אחד ,כי אם למדיה בלבד .ואי מבקש את ההחלטה
שלכם שתומכת בצירוף השטחים הללו ,על מת שחוקית וכל להמשיך הלאה .שאלות ,אם
יש?
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מאיר בן הרוש:

צביקה ,איפה שההיפודרום מצא השטח שמוטמת בו כל

התחמושת של תע"ש .באזור הזה ,בצד שמאל ,איפה שהיה פארק הופש ,גולף .בכל האזור
הזה מוטמת שם תחמושת.
צבי גוב-ארי:

היה  ...מאוד גדול לפי חודשיים ,שלושה .הוריד אותו מישהו

שאחו מכירים ,בשם גדי ליפשיץ .והסיפור הזה כבר גמור.
משה חזות:

וקה ,כן.

עו"ד עדי יקילביץ:

תהיה איזו שהי פגיעה בשמורת טבע שקיימת שם?

אחו חייבים לשמור על שמורת הטבע ... .לשמור על חיות ...
צבי גוב-ארי:
ולא לשמור על טבע  ...היום זה אתר אשפה .כל מי שחוצה ועובר ,מי שפיו מערבה ,שופך שם
משהו.
עו"ד עדי יקילביץ:

יש תוכית לשמורה הזאת ,במסגרת התוכית.

זהו .אם יש מישהו שמתגד לעיין הזה ,שייתן לי פתרוות
צבי גוב-ארי:
אחרים לפיתוח העיר .יש עוד .מי בעד? מי מפקפק?
משה חזות:

אפשר לרשום פה אחד ,חברים?

החלטה מס ' : 1 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר בקשת עיריית יבה להרחבת גבולות שיפוט העיר.
.1

הצגת פרוייקט "היכל החוכמה".

הפרויקט הבא ,אי רוצה להקדים ולומר שמבחיתי ,זה
צבי גוב-ארי:
יעמיד את יבה במרכז מאוד מאוד חשוב בחיי העם היהודי בעתיד .ומעבר להיסטוריה
הקיימת של יבה ,אשר עם השים חשיבותה הלכה ומחקה .העת החדשה לא השאירה
מקום ליבה .אחו הולכים להחזיר חזרה את יבה להיכן שהיא צריכה להיות ,כאשר
במקביל לעיין ,אחו הולכים  ...כאן פרויקט תיירותי ממדרגה ראשוה ,כשאי בספק אם
יהיה יהודי שיבקר במדית ישראל שלא ירצה לעבור ביבה ,בין היתר .כל מה שייאמר ,בוי
כולו על טהרת התרומות .לא תהיה השקעה של שקל אחד מכספי הציבור של יבה .גם לא
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שקל אחד.
מבחית בדיקת היתכות ,אי  ...כמה דברים .עשתה כבר בדיקת היתכות .שוחחו עם
תורמים עתידיים .ואי יודע שהיום על הפרק מצא תורם מאוד מאוד רציי ,שיכול להיות
שיהיה מוכן לשאת בסדר גודל של  40%מכלל הפרויקט .כאשר יגיע הזמן ,והעיין הזה יבשיל
לכדי באמת  ... ...צטרך לפי כן ,כמהל של העיין ,לבדוק מה המקורות ,עם מי התורם
ה"ל קשור ,ואם מה שיגיע יגיע ממקום קי לחלוטין ,שלא יכתים את הפרויקט הזה בעוד 50
שה .אחו גם את זה בדוק .לא רק לקבל ,כי גם בדוק מהיכן זה בא.
במקום בו  ...אחרי חורבן הבית השי ,אחו מתכווים להקים מרכז שיעלה על ס את
תרומת בי העם הזה לאושות כולה .ואי לא מדבר על תרומה מבחיה דתית ,אלא מבחיה
מויציפאלית .המטרה היא השבתה של מרכזיותה של העיר יבה בהוויה של העם היהודי,
מבחיה דתית ומעשית.
 ...תחל באמת  ...לקדם את תרבות ומורשת העם היהודי ,באופן שאין דוגמתו במקומות
אחרים .ישם הרבה מאוד מוזיאוים בארץ .מוזיאוי התפוצות ומוזיאוים  ...לדברים
אחרים .המקום הזה צריך לציין מעל  20איש מבי העם הזה ,אשר תרמו תרומה משמעותית
לאושות כולה .אי לא מדבר על מדען זה או אחר ,כבודם במקומו מוח ,אי מדבר על
תרומה אמיתית שהשפיעה ויצרה שיוי ממשי לטובת האושות כולה ...,יכלול מוצגים כל מה
שצריך על מת להתרשם ממה שהאיש עשה ,מה מעשיו ומה תרומתו על ההיסטוריה ,ומה
ההשפעה של העיין גם בעתיד .יהיה פ ה מגוון רחב של מקורות תקשורת ,טכולוגיה חדשית
וכל היתר .אלה דוגמאות של אש ים שאפשר היה להכיס אותם לשם זה אלברט איישטיין,
קארל מרקס ,פרויד ... ,וכל גורם אחר וכל אדם אחר .על מת להבהיר .לא בחרתי .את
האשים .התהליך של הבחירה זה לא אחו ... ,כל אחד יכול לבחור את ה ...-שלו ,ועל פי זה
אחרי זה יוחלט מי ייכלל בפים .אבל תתי דוגמה של אשים שידועים שתרומתם היתה
באמת תרומה מהותית ,ואכן יצרו שיוי.
יבה מוזכרת במקומות שוים בעולם .יש אקדמיה ביו ג'רזי על שם יבה .ביו המפשיר
מחה קיץ יבה .באוסטרליה ,אקדמיה .טקסס ,בית כסת על שם יבה .האחרון ,בית כסת
יבה במרסיי ,ועוד אחד היה בשפייר.
מהלך פיתוח .שישה ערוצים שיעבדו בו זמית ,מסוכרים אחד עם האחר ,מוהלים על ידי
מערכת אחת .ששת הערוצים ,צוותי עבודה של דירקטוריון ,דרך אגב זה דירקטוריון שיוכתב
מהתורמים או ציגי התורמים .כל תורם יצטרך להיות חבר בדירקטוריון ,על מת אכן
לבדוק שהדברים שעשים ,עשים לטובת העיין .תהיה וועדת היגוי אקדמית .יהיה צוות
אחר שיגדיר תכים ,דרך הוועדות ,יהיה תכון חיצוי ופימי .יהיו שיתופי פעולה עם גורם
מחבר שיקבל שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וגורמים מוסדיים .שיתופי הפעולה הללו
זדקק להם הרבה יותר מאוחר ,כאשר המתקן הזה יעמוד .צריך יהיה תמיכה ממשלתית על
מת לתחזק ולהמשיך ,להקל עליו את העיין של העלויות .יהיה עיין של  ,PRשיווק ויחסי
ציבור ,וכמובן גיוס משאבים .כל הסיפור הזה יעבוד בו זמית ויוהל על ידי מהלת אחת.
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יש כאן עיין של משמעויות של הליווי המקצועי לעיין .הובלה של כל התהליכים  ...במימון
וביצוע הפרויקט חייבת להיות מאוחדת .כלומר יהיה גורם אחד .כי לא יכול להיות שאחו
רשה תכון פטזיות של ביוי שעלותו בלתי מוגבלת ,כאשר אין לעיין הזה מקורות כספיים.
לכן הגורם המתכן הוא שאחראי על התכון ,כשבין היתר יש לוודא שמול התכון הזה יש גם
כיסוי של הוצאות ,או כיסוי של עלויות .אחרת עמוד עם פילים לבים ללא כיסוי.
עיין של ביית הקוספט השיווקי ,זה אחד הדברים הלא פחות חשובים ,כי בדרך הזאת
אתה גם יכול לייצר את האפשרויות לבות את מה שאתה מתכן .וכמובן בייה של המערך
הארגוי  ...התאמה לצרכים וכו'.
שלבי ביצוע של הפרויקט .אי מעט מדלג .הקמת צוות לביצוע בדיקת היתכות ופיתוח
הפרויקט .בדיקת היתכות  ...בשלב זה במספר מקומות .ההדים מאוד חיוביים .לפי
שלושה ימים הייתי צריך לשבת עם איזשהו צוות ,להכין מצגת .הצוות הזה הפסיק את
עבודתו ,כי הו א דרש להעביר מצגת לגרמיה ,לצורך הצגתה בפי תורם גרמי ,שהוא מוכן
היה לתרום סכום מאוד מכובד ,שלא ציפיתי לו .החת העבודה שלי היתה עשרה תורמים ,על
מת לא להסתבך עם הרבה מאוד תורמים .התורם ה"ל אמור היה כמעט לשאת בשליש
מסך כל הפרויקט .פחות או יותר .אז אין לו תשובה עדיין .אי מיח שזה יהיה יותר מאוחר.
כמובן שילוב של כל התוים לתוכית עסקית אחת ,ביית מודל ארגוי וכל היתר .הקמת
רשת  ...יהול ומימוש  ,...יהול ומימוש מהלך גיוס המשאבים ... ,ביית תוכית עסקית
ומימוש הפרויקט ,חברים ,תוך חמש שים .הכווה היא לחוך את הפרויקט ,אם הוא
במלואו פה ,אגף אחד או שיים ממו בשת  .2018עד שם אחו חייבים להשלים את כל מה
שצריך להשלים ,כולל ביוי.
היהול והפיקוח .צריך להיות דירקטוריון החברה ,יאוייש על ידי ציגי התורמים .יו"ר
הדירקטוריון יהיה ראש העיר עצמו .פיקוח על התכים יאוייש על ידי ציגי העירייה .לפחות
שתי מערכות אקדמאיות יעסקו בעיין הזה .פיקוח הדסי ,דרך אגף הדסה כמובן ,דרך
קבלים אלה ואחרים ,וחברות הפיקוח ,פיקוח מקצועי פרטי מולטי-דיסציפליארי ,בכל
הקשור לבחירת המועמדים בחומר המוצע .כאן האקדמיה תהיה מאוד מעורבת בשלב
הראשון ,שבו כל אחד משתי מערכות אקדמאיות יבחרו את אותם  200איש ,שבייהם
ייקבעו מי הם ה.120-
קיימות פיסית לאחר הבייה .ההערכה היא שסדר גודל של  15%מתקציב הבייה של
הפרויקט ,זו תהיה ההוצאה השתית לתחזוקתו .בשביל לתת לכם קה מידה על מה מדובר.
מבחיה פיזית מדובר על מבה של סדר גודל של  16,000מ"ר .להבין על מה אחו מדברים.
מדובר על הצגה של הישגים ,השפעות ,ספרות וטכולוגיה של  120איש ,כאשר כל אחד מקבל
את חלקו במקום ,והמקום הזה הופך למקום שיש בו גם אפשרות מחקרית ,כך שזה יכול
לשמש גם סטודטים ומבצעי מחקר ,וביקור של בתי ספר ובעיקר לביקור של יהודים
שמגיעים מכל מקום.
התקציב המשוער כיום הוא  80מיליון דולר ,כולו מתרומות .ב 2013-אחו שלים את בדיקת
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ההיתכות  ...ראשוי ,ב 2014-ביית תוכית עסקית והקמת וועדת היגוי  ...ועדות
בילאומיות ,מחקר אקדמי  ...תחרות אדריכלים ,קמפיין פיתוח ומשאבים .ב 2015-דיון עם
המתכים ,בחירת הארכיטקט .דרך אגב ,מכרז בילאומי ,זה לא מכרז מקומי .וכמובן בין
 2015ל 2018-עיין הבייה של ההיכל.
מה התוצרים? למה מצפים? הפרויקט יציב את יבה כמרכז העשייה היהודית הבילאומית.
 ...כאבן פיה לפן האויברסאלי של תרומת העם היהודי לאושות .הפן התיירותי ,כפועל
יוצא מכך ,יזיק בעשרות אלפי ביקורים בשה את המקום .אי לא מאמין שיהיה קיים יהודי
שיגיע למדית ישראל שלא יעבור דרכה .אי לא מאמין שיש סטודט באויברסיטה כלשהי,
שלומד את תחום היהדות ,אפילו בידיעה שלא יגיע הה ,אי לא מאמין שבתי ספר תיכויים
לא יבקרו כולם .אי מאמין שהעיין הזה יהיה עיין חי ,לאורך שים ,ויציב את יבה במקום
הראוי לה.
רבותי ,זהו הפרויקט .עד כאן .אי מבקש את ברכתכם ,האחריות להוצאה לפועל היא
אחריות שלי .ההכסות של העיין תהיה כולה מתרומות .האמצעים יועמדו לקרן לפיתוח
החיוך ,אשר  ...של העיר יבה ,יועברו ישירות לשם .ייפתח חשבון ששלח על ידי אותו
דירקטוריון של תורמים ... .הסברתי כאן על קצהו של  ...העיין הזה מעסיק אותי בשה
האחרוה .הרבה מאוד השקעה של מחשבה ,דיוים ופגישות ,ובשל לקראת העה ,כאשר
בדיקת היתכות לפחות בפן הכלכלי בוצעה חלקית .היא מאוד מעודדת .וזה בעצם העוגן... .
אחו ציג את הדבר הזה כאן מהטעם שפרויקט מהסוג הזה לא יכול לעבור מבלי הטיית
כתף של כל היושבים כאן .וזדקק לכם בהמשך .תודה רבה.
מאיר בן הרוש:

צביקה ,לא אמרת באיזה מקום הוא יוקם .האזור שיוקם.

תראה ,ישם מספר מקומות מיועדים למוזיאוים ולמערכות
צבי גוב-ארי:
אחרות .לא הייתי רוצה להקדים .תרצה להביא את המיקום לידיעת הציבור ,להביע
התגדויות וכו' ,אבל לא בדרך הזאת .כמובן ,לפי שממקמים ,אומרים לציבור 'המשבצת
ה"ל תהיה פעילות מסוג כך וכך .אם יש למישהו התגדות ,יעלה את זה לוועדת תכון
ובייה' .אי מתכוון ללכת על תהליכים סטטוטוריים מסודרים .ואי שמח ש ...תודה .יש
מישהו שמתגד לפרויקט? מי בעד? כולם.
החלטה מס ' : 2 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את פרויקט " היכל החוכמה ".
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אישור הרכב המועצה הדתית.

צבי גוב-ארי:

חברים ,הושא הבא ,דוידי ,זה ושא ברומו של עולם.

*** מר רחמים דויד עוזב את הישיבה ***
חברים ,הושא הבא שעולה כאן ,אישור חברי המועצה
צבי גוב-ארי:
הדתית .התהליך הוא כזה .אחו מאשרים .זה עובד לשר הדתות .אחרי ששר הדתות מאשר
פעם וספת ,חוזר הה ואחו מצביעים על זה פעם וספת .זה התהליך .הוא תהליך של הלוך
חזור ,הלוך חזור .בסופו של דבר ,חברי המועצה בדרך ה "ל יתרגלו להיות חברי מועצה.
הלוך-חזור .יש בידיכם את רשימת חברי המועצה .אם יש למישהו משהו לומר ,יאמר אותו
עכשיו ,ואם לא ,אי רוצה להעלות את זה להצבעה .מי בעד? העברתם .תודה.
החלטה מס ' : 3 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה הדתית כדלקמן :
ציגי העירייה :מר גבריאל ממן )יש( ,מר יצחק מוסאי )שס( ,מר יוסי שאער )קואליציה(.
מומלצי העירייה לציגי השר לשירותי דת :מר דב ווסקובוייק )הבית היהודי( ,מר בי דיאל )רק( ,גב'
אורלי חברוי )אופוזיציה – סיעת 'אשים'(.
ציג הרב הראשי ליבה – מר משה לסרי.

.4

תיקון חוק עזר ליבה )הוצאת אשפה( ,התשל"ח – .1978

צבי גוב-ארי:

איתן יציג את התיקון לחוק העזר .אי מבקש לפרט ,כאן

מתפתחת תופעה מאוד מדאיגה ש ל דרישות לפיוי פסולת תעשייתית על חשבון הקופה
הציבורית .דרך אגב ,אי מבקש לומר שעיין הארוה הוא  ,mustואיו קשור בשירותים
שעירייה מוסרת .אבל יחד עם זאת ,אחו ותים את השירותים מההכסות של הארוה.
וזאת ההכסה בעצם היחידה ,חוץ מהכסות מסחריות כאלה ואחרות .כאשר מתחילות
להתעורר תביעות ,ותביעות גדולות ,של תעשייים כאלה ואחרים ,הטועים שאוקיי ,פיוי
אשפה ,בבקשה ,תפו לו את כל האשפה התעשייתית .גרייה אחת בעיר יכולה לייצר אשפה
בסדר של כמעט שכוה ,לחודש .פשוט צריך להבין את זה.
איתן ,תציג בבקשה .אחו מסים להגביל את העיין הזה למה שעובדי התעשייה מייצרים
לעצמם ,כלומר אוכל וכל היתר .אשפה רטובה .דבר.
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עו"ד איתן בראש:

מדית ישראל לא קבעה מזה עשורים רבים מהו סל

השירותים אותו מוסרת הרשות לתושב .היו המון ועדות ,שלא קבעו את הקריטריוים ,את
סל השירותים שרשות מקומית צריכה לתת לתושביה .בין היתר ,עיין פיוי הפסולת .היו על
זה דיוים רבים בבתי משפט .פסק הדין האחרון והמחייב את המדיה ואת הרשויות
המקומיות זה פסק הדין בעיין חולון ,שקבע שרשות מקומית לא צריכה לתת שירותים
מלאים של פיוי אשפה ,אלא סל בסיסי.
אחו לצורך העי ין הזה טלו מומחה שעשה תחשיב מסודר ,מהו ההיקף ומה הדרך הכוה
והשוויוית לפות פסולת ,גם לבעלי עסקים .המגון שקבעו זה השוואת השירותים
שיתים לתושבים ,לאלה שייתו לעסקים .ואיך קבעו את זה? לקחו את כמות הפסולת
הממוצעת שמייצר תושב וזו אותה כמות פסולת שתימסר למפעל ,לפי המגון של מספר
עובדים ,כך תפוה פסולת מאותו מפעל.
אי רוצה לציין שאחו קבעו רמת שירות גם ברמה קצת גבוהה יותר ואסביר .ביבה כמות
הפסולת הממוצעת היא  1.71ק"ג ליום לאדם .הממוצע הארצי הוא  1.9ק"ג .אחו הלכו
לפי  .1.9כלומר ,לקחו רף יותר גבוה .אחו חושבים שזה ראוי והוגן וכון וזה הרציו של
הבקשה שאחו מבקשים מכם לאשר .אלו הקריטריוים ,וזה חוק העזר שתומך .אם יש
שאלות ,אי פה.
עו"ד עדי יקילביץ:

כן .קודם כל ,שאלה ראשוה .אדם שעובד במפעל מייצר

מבחיה השוואתית אותה כמות אשפה שמייצר אדם שגר בבית? לא ראה לי.
עו"ד איתן בראש:

פסק הדין ,אי לא יודע אם עיית בו,

עו"ד עדי יקילביץ:

עזוב את פסק הדין רגע.

עו"ד איתן בראש:

זה העוגן .הרי מה המטרה?

עו"ד עדי יקילביץ:

האם במפעל מייצר אותה כמות?

מאיר בן הרוש:

קילו ברזל יותר משתי שקיות זבל.

צבי גוב-ארי:

רגע ,סליחה .מאיר ,רגע.

עו"ד איתן בראש:

המטרה של חוקי איכות הסביבה היא משולשת ,להקטין את
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הפסולת ,שימוש חוזר בפסולת ומיחזור .את ושא המיחזור כולו מכירים .אבל יותר חשוב
זה להפחית את כמות הפסולת ולעשות שימוש חוזר בפסולת .ואם אי מפה את כל הפסולת
ואי לא קובע שום כללים ,אז איזה עיין יש למפעל להפחית את הפסולת? הוא לא יפחית את
הפסולת אם זה לא עולה לו כלום .הוא יוציא פסולת איסופית ,ופסולת שמייצר בית שוה
לחלוטין מפסולת שמייצר עסק .עסק ,הרי זה חלק מהעלויות שלו חלק מתהליך היצור .ראש
העיר תן דוגמא גריות .סוג עסק זה מייצר פסולת עץ רבה בפח גדול וביום אחד מייצר יותר
פסולת מביין מגורים משותף.
שאי אבין .כשאחו מדברים על פסולת ועל כלל הפסולת
עו"ד עדי יקילביץ:
שמיוצרת במפעל ,כולל חומרי הגלם?
עו"ד איתן בראש:

לא ,זה פסולת רטובה רשם בקריטר יוים הבחה בין סוגי

פסולת שוים.
עו"ד עדי יקילביץ:

רק על רטובה אחו מדברים?

עו"ד איתן בראש:
בקריטריוים...

אחו מדברים על פסולת רגילה ,הרי אם הסתכלתם

עו"ד עדי יקילביץ:

כן ,ראיתי שזה מחולק.

עו"ד איתן בראש:

הפרדו צמיגים ,פלסטיקים .הרי יש גם הפרדה ,ובסופו של

דבר קרטוים ,המפעלים יודעים .הם מפרידים .הם מקבלים על כך כסף .אותו דבר גם
הפלסטיק ואותו דבר קרטון ,זכוכית ופסולת אחרת.
עו"ד עדי יקילביץ:

זה מביא אותי לאפשרות השייה .בדקתי מה קורה ברשויות

אחרות .לא בכולן ,אבל בחלק מהרשויות באים וותים למפעלים שתי אופציות .אומרים
להם' :יש לכם אופציה אחת ,שאחו עשה עבורכם את הפיוי וזה יעלה לכם איזשהו היטל,
איזושהי אגרה ,איזשהו מס .אופציה שיה זה שתעשו את זה בעצמכם .ואז זה חים'.
עו"ד איתן בראש:

זה כון.

עו"ד עדי יקילביץ:

שקלו את זה?

עו"ד איתן בראש:

אי אסביר .המגון שהעירייה מבקשת ליישם היו של פיוי
13

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 7/14

עיריית יבה
עצמי .ושא קביעת האגרות איו אפשרי ואסביר .המדיה לא מאשרת היום אגרות ומדוע? כי
מאז בג"צ חולון ,חלפה שה .משרד הפים היה צריך לקבוע קריטריוים שעל פיהם יעשה
התחשיב של האגרות .משרד הפים עד היום לא קבע קריטריוים .כלומר אם תגיש בקשה
לאגרה ,לא יאשרו לך .יש מסמך של משרד הפים שהם אומרים' :הבג"צ לא מוע מכם
לקבוע קריטריוים .העירייה יכולה לקבוע מהו היקף השירות אותו היא מוסרת למפעלים.
אי סבור שדרך זו יותר כוה גם בלוגיקה של התכלית לצמצום הפסולת .אדם יודע שהוא
צריך להתחיל ,לפות פסולת ולשלם עבור פסולת עודפת מעל זו שמספקת העירייה הוא יפעל
לצמצום היקף הפסולת שהוא מייצר.
עו"ד עדי יקילביץ:

זה ברור .האיטרס זה ברור .ורק דבר אחרון ,אם אחו כבר

מתקים את החוק ,לא כדאי לתקן את הלירות לשקלים?
צבי גוב-ארי:

זה תוקן כבר ...

לא ,לא .יבה בשת  2011היתה הרשות הראשוה ,או בין
עו"ד איתן בראש:
הראשוות ,שעברה לאכיפה סביבתית .כלומר הקסות שרשומים בחוקים הם לא רלווטיים.
אחו הולכים לפי שיעור הקסות הקבועים בחוקי המדיה ,חוקי איכות הסביבה של
המדיה.
עו"ד עדי יקילביץ:

כן ,אבל עדיין ,מדובר על חוק עזר.

עו"ד איתן בראש:

כן ,אבל זה לא ותן כלום .אחו אוכפים את עיין איכות

הסביבה באמצעות החקיקה הראשית .בכל מקרה הקס הוא מוצמד בהתאם להוראות חוק
העזר ליבה הצמדה.
עו"ד עדי יקילביץ:

תרשום שקלים .אם אתה בא לתקן אותו ,זה המטרה שלי.

למה להשאיר את זה על לירות?
עו"ד איתן בראש:

אין לזה ערך.

עו"ד עדי יקילביץ:
'לירות',

טוב ,בסדר .אי רק אומר שברגע שבחוק כתוב המוח

עו"ד איתן בראש:

הוא מוצמד כשלעצמו בחוק הצמדה .יש חוק הצמדה של חוק

עזר יבה .הצמדה ,הוא מוצמד.
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משה חזות:

לא ראית גם את שר הפים ,יוסף בורג ,שהלך לעולמו מזמן,

שהוא חתום על המסמך?
עו"ד עדי יקילביץ:
את תעריף הקסות.

זה חוק ישן .אי אומר ,אם אחו כבר מתקים ,לפחות תקן

צבי גוב-ארי:

על מת להבהיר .אם יהיה מפעל כלשהו ביבה שיבקש

מאיתו לפות את האשפה התעשייתית תמורת תשלום על העלות ,פיזית אין שום בעיה .מה
שמסתמן היום' ,תפה ,אי משלם ארוה .תפה' .חלק מהמפעלים ,אי מוכרח לומר ,שפיוי
האשפה יהיה הרבה מעבר לעלות .מבחית עלות ,הרבה מעבר לתשלום של הארוה השתית.
אי מעלה את זה להצבעה ,התיקון של חוק העזר? יש עוד מישהו שרוצה לשאול? מי בעד
התיקון? הלאה.
החלטה מס ' : 4 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תיקון חוק עזר ליבה ) הוצאת אשפה (  ,התשל " ח –
 1978ולאשר את הקריטריוים לפיוי פסולת מכסים שאים למגורים.
.5

אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך .13/1/14

אישור פרוטוקול וועדת שמות .אי רוצה להקדים ולומר
צבי גוב-ארי:
שעשתה עבודה .ישבו ,עשו סקר ,ביקשו מתושבים וכו' .אבל דבר אחד אי חייב להדגיש,
שעיין ההצחה הוא עיין מאוד רגיש .כאשר אחו הולכים על הצחת מישהו ,צריך לדעת
שיש עוד מאות אשים שיכולים לעמוד בתור מבחית ההצחה .במועצת העיר
בזמו קבעו כמה קביעות .בין היתר ,כפי שאחו מציחים ראשי ממשלות ,מציחים
שיאים ופה ושם מציחים ראשי ערים .לגבי הצחת ראשי ערים ,לפי  15שה קיבלו פה
החלטה שאין יותר הצחה של ראשי ערים .זה בשביל לוודא שאי לא הולך להיות רחוב.
שרון ליה:

או היכל.

ולכן ,כאשר אחו מדברים על אזכור שמות על מבים וכו',
צבי גוב-ארי:
צריך לדעת שהעיין הזה חייב שיהיה מובן ,ברור ,וההעדפה ברורה ואין בלעדיה .האיש
שאחו רוצים להציח ,אין דומה לו .עכשיו ,עשתה עבודה יפה .אי מוכרח לומר .העבודה
התמקדה כולה ,אבל ,בתחום הייתי אומר היותר אומותי ,של שירה ,בעצם בעיקר שירה
ויצירה .הכל בסדר.
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עו"ד עדי יקילביץ:

זה בגלל המתקים ...

צבי גוב-ארי:

תיכף ,הכל בסדר .אבל צריך לראות האם בעצם הסיפור הזה

עוה .אי מעלה את זה להצבעה .אם יש למישהו הערה ,בבקשה יאמר את זה עכשיו.
עו"ד מאיר דהן:

תראה ,לדעתי ,כחובב ספורט,

צבי גוב-ארי:

אתה פה בשביל להביע את דעתך ,חביבי.

עו"ד מאיר דהן:
הצעה משלי.

לגבי אולם הספורט ,יש לי השגה לגבי השמות שבחרו ויש לי

צבי גוב-ארי:

מי בחר לאולם הספורט?

???:

שלמה פיטו.

עו"ד עדי יקילביץ:

כן ,אבל הוועדה החליטה בין פיטו לחודורוב .יו"ר הוועדה,

שלא מצאת פה היום ,תה לי את הייפוי לדבר בשמה ,הטייה הברורה ללכת לשלמה פיטו
ולא סתם .מדובר על ספורטאי ,אתלט ... ,אולימפי ,יש לו סיפור חיים בין טראגי למרתק.
אי חושב שזה יהיה הצהרת כווות או הצהרה בכלל ,יוצאת מגדר הרגיל ,לקרוא לאולם
ספורט על שם של אתלט כזה ,שהוא גם עבר אירועי טראומטי ,טראגי בחייו ,צמח מזה
והצליח להתרומם .זה מסר אדיר .ולפספס את זה כדי לקרוא את ההיכל על שמות
שמסתובבים כבר  ...במקומות אחרים ,אי באופן אישי מסכים עם רוית .אי חושב שזאת
תהיה טעות .לחודורוב יש כבר את המתקים על שמו,
צבי גוב-ארי:

צריך להזכיר לכם שמדובר באולם כדורסל.

רועי גבאי:

יהיה לו את המרכז בריכה בעתיד ,אי חושב .כון?

עו"ד עדי יקילביץ:
עבודת...

יהיו עוד הרבה מקומות ,זה לא העיין .פה היתה איזושהי

רועי גבאי:

לא ,שלמה פיטו הוא בן אדם ראוי לכל הדעות .השאלה

מבחית ,הוא איש שחייה .הוא שחיין בעברו .יכול להיות שההקשר,
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עו"ד עדי יקילביץ:

תראה ,אי לא בטוח שכדאי להעביר את זה למגדרים כאלה

ואחרים .אם אתה שחיין קיבלת בריכה ואם אתה כדורגלן זה יהיה על כדורגל .אי באופן
אישי לא חושב שזה כון.
ד"ר אהוד ויצמן:

אי באופן אישי חושב שוה.

צבי גוב-ארי:

ליה.

שרון ליה:

כן ,אי מאוד מכבדת את שלמה פיטו ,למרות שלא ידעתי עד

עכשיו מי הוא,
עו"ד עדי יקילביץ:

גם אי... ,

אוקיי .אי שואל ת כל פעם מי זה גיזבורג ומי זה מרכז
רועי גבאי:
גרמוב .ואי לא הייתי רוצה שיסתובב כזה דבר ,מי זה פיטו ,מי זה פיטו .אחו לא
משופעים פה בשמות מרכזים שאחו יכולים להרשות לעצמו להגיד 'אוקיי ,יתן גם מישהו,
גיד ברמה קצת אחרת' .ואם מדובר בכדורסל או בשחייה ,לא משה ,כשאי אומרת מרכז
ספורט זה מרכז ספורט ,שיהיה איזשהו שם 'תקשיב ,וואוו' .שלמה פיטו אי לא יודע כמה
יבאים ותיקים או חדשים יודעים מי הוא .ואם אחו רוצים לפרסם אותו ,אז לא מתחילים
פרסום בזה שאחו ותים שם של מוסד על שמו.
פה אי דווקא חולק עליך ממש .אי חושב שאחת הדרכים
עו"ד עדי יקילביץ:
לחך או להרים לתודעה שם של מישהו שאחו יודעים שהוא ראוי לזה ,היא בוודאי להציח
אותו כדוגמת לקרוא על שמו משהו .במקרה הזה את היכל הספורט .אי מבטיח לך ש90%-
 ...גיזבורג לא יודעים מי זה.
שרון ליה:

.100%

עו"ד עדי יקילביץ:

אבל הם לומדים .אלה שמתעייים ,לא בבית הספר .היום יש

גוגל ,פעם היתה אציקלופדיה .אם אחו יקח את אותו שלמה ואחו גדיר או קרא על
שמו את היכל הספורט ,ויבוא אדם וישאל מי זה ,אז הוא ילך ויבדוק ,ואז להיפך ,אחו
רחיב את היריעה על אותו שלמה פיטו.
שרון ליה:

בזה אחו חלוקים .אי חושבת שיש פה משהו ...
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עו"ד מאיר דהן:

אי גם הכתי איזושהי ,העברתי לכם .כל המועמדים פה

ראויים ,ויש עוד הרבה אחרים ראויים .אי מלכתחילה חושב שביבה עדיף לקרוא מקומות
על אישיות ספורט עלית מהעיר יבה ,אם יש כזאת ,והיא איה בין החיים והיא אישיות
ספורט עלית ,אז לקרוא על שמה .במקרה הזה ,מכיוון שאין אישיות ספורט עלית שאפשר
לקרוא את האולם על שמה ,כל שותר לו זה לבחור אישיות ספורטיבית שתעמוד בשי
תאים מצטברים ,לטעמי .אחד ,שתהיה אישיות ערכית ומוסרית .אישיות שמסמלת את
ערכי רוח הספורט ,המצויות ,המוסר ,ודמות שתהווה מקור השראה לספורטאים צעירים
ומבוגרים כאחד ,דמות מופת כסמל להזדהות עבור ילדים ובי וער.
פעם שייה ,שתהיה אישיות ספורט בעלת שם גדול בתחום הכדורסל בישראל ומחוצה לה,
אישיות ספורט בעלת ערך מוסף ,שתוכל לתרום לעיר יבה בתחום הספורט בכלל ,ובתחום
הכדורסל בפרט ,ותרים את קרו של הספורט ביבה .לדידי יש שם אחד בולט מעל כולם
והוא מר כדורסל רלף קליין ,שהיה גם חתן פרס ישראל.
רועי גבאי:

שהופיע ברשימת השמות המוצעים גם.

כן .עכשיו ,אי סבור שזה יהיה כבוד לעיר יבה להציח את
עו"ד מאיר דהן:
רלף קליין ,שכילד רך בשים שרד את שואת יהודי אירופה ,הגיע לגדולות וחזר לאדמת
גרמיה ,אותה גרמיה שרצחה באכזריות את אביו ואת דודיו ,על מת להוביל את הכדורסל
הגרמי להישגים חסרי תקדים ,ואת החלטתו זו לחזור ולאמן על אדמת גרמיה אי מפרש
כביטוי סמלי של עליוות רוח האדם החופשי ,על כל המשתמע .קליין היה ספורטאי עק
ומצטיין ,בעל רוח ספורטיבית ,שחקן כדורסל מצטיין ,אחד מגדולי מאמי הכדורסל בישראל
ובאירופה בכל הזמים ,שהוביל את מכבי תל אביב ואת בחרת ישראל לצמרת הכדורסל
האירופי והיה לבעל השפעה מכרעת על עף הכ דורסל בישראל ובאירופה .ואף היה מורה
ומחך שגידל אלפי ספורטאים ומאמים בישראל ובאירופה .כל ימיו כשחקן וכמאמן דגל
בשילוב בין חידושים מקצועיים ,בין התמדה ועבודה קשה ,בהגיות ספורטיבית ובמצויות.
ואת הערכים הללו הוא החיל ,עד ימיו האחרוים ממש ,כשהיה על ערש דווי ,קצת לפי,
כשעוד אימן ,כשעדיין היה חולה ,עשרות ילדים ובי וער בהתדבות.
מעבר להיותו של רלף קליין זיכרוו לברכה דמות מופת ,הראויה לשאת את שמו של אולם
הספורט ביבה ,הרי קריאת אולם הכדורסל על שמו ,כאישיות בעלת שם בילאומי ,תביא
לשיתוף פעולה ,למשל עם קבו צת וותיקי מכבי תל אביב בכדורסל ,הקרויה על שמו של רלף
קליין ,זיכרוו לברכה ,שאימן אותה בזמו והביא אותה להישגים כבירים באירופה ,עם
שמות כמו מיקי ברקוביץ ,טל ברודי ,מוטי ארואסטי ,אולסי פרי ,וחבריהם ,ועם אגודת
הספורט של מכבי תל אביב ,בראשות שמעון מזרחי .לשיתוף פעולה מסוג זה עשויים להיות
יתרוות רבים ,ליבה בכלל ולספורט ביבה בפרט .וגדולתו של רלף קליין אין עליה עוררין.
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הבאתי לכם ,בקיצור ,יש פה את התיאור של כל ההישגים שלו ,של הביוגרפיה ,של ההישגים
שלו כמאמן כדורסל ,כשחקן כדורסל ,ואי חושב,
צבי גוב-ארי:

מי היה בוועדת השמות?

עו"ד עדי יקילביץ:

שחר ,רחמים,

צבי גוב-ארי:

האם בכלל דתם ברלף קליין? האם זה עלה? כי הוא מופיע

פה שי ברשימה .
שחר סימה:

עלה ,עלה.

אי חושב שלאור הרזומה שלו ולאור היתרון ששם גדול כמו
עו"ד מאיר דהן:
שלו ,ושית וף הפעולה שעשוי להיות עם קבוצה כמו מכבי תל אביב וותיקי מכבי תל אביב,
והשם הגדול ומשחקים שיכולים להתקיים פה ,אי חושב שזה הערך המוסף .אי מאוד
מעריך את פיטו ,שבאמת יש לו סיפור חיים מרתק ,אבל אי חושב ששי תאים מצטברים
צריכים להיות פה .שזו גם אישיות ערכית ומוסרית ,עם סיפור חיים .יצול שואה שהגיע
לגדולות ,כילד שאביו רצח בשואה ,והוא חזר לגרמיה לאמן ופעם שייה ,כמו שאמרתי ,זה
שיתוף הפעולה ,קריאת האולם על שמו יכולה לעזור מאוד ליבה ולספורט ביבה .שזה גם
שיקול מכריע.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי אגיב .בראש ובראשוה השם הזה היה ברשימה .הוועדה

דה ובחרה לא לבחור אותו ,ושיקולי הוועדה עימה .אי חושב שמה שאתה עושה זה לא כל
כך כון ,מהבחיה הזאת שהוועדה באה והחליטה ,ואתה רוצה איכשהו להמליץ,
עו"ד מאיר דהן:

היא ממליצה למועצת העיר.

צבי גוב-ארי:

תו לו לדבר.

עו"ד עדי יקילביץ:

המועצה בחרה להמליץ את מה שהיא המליצה .לבוא עכשיו

ולעקוף אותה ,צודק או לא צודק ,אי לא כס לזה בכלל .אבל זאת המלצת הוועדה.
המועצה צריכה לקבל או לא לקבל ,זה כבר משהו אחר.
עו"ד מאיר דהן:

אתה יודע למה אי כאן? הרי כולו עובדים בהתדבות .אי

פה לטובת העיר יבה .ואי לא כס לשיקולים לעקוף ,לא לעקוף.
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עו"ד עדי יקילביץ:

זה ה ...השי שרציתי לומר לך .אי באופן אישי לא ...

עו"ד מאיר דהן:

אי חושב שקריאת אולם על שמו של רלף קליין תטיב עם

יבה ותעזור ליבה ... .כחבר מועצת העיר ,להעלות את השם.
אי מבקש ,כהערה כללית .כשאחו דים בושאים כאלה,
צבי גוב-ארי:
וזה ושא מאוד מאוד רגיש .מדובר בבי אדם .קרוב לוודאי שהשם מתגלגל ,המשפחה יודעת,
לך תדע לאן זה יתפשט .אסור דברים כאלה להוציא החוצה לפי החלטה .מספרים לי ,לא
קראתי אבל מספרים לי שכל הדוח הזה כבר פורסם כולו .זה מכיס אותך לפיה וראית.
ד"ר אהוד ויצמן:

לזה שהמליץ.

צבי גוב-ארי:

רמת הרגישות ,מאחורי זה יש בי אדם .אתה לא חייב לקבל

המלצת וועדה ,אבל ביום שאתה יוצא מוקדם מהסוג הזה ,אתה מסבך את כל התהליך .אי
לא רוצה להביע את דעתי אם רלף קליין או תחום כהן מיץ לדוגמה ,שפתאום עלם לי
הסיפור הזה ,שהוא אחד הספורטאים היותר גדולים שהיו לעם היהודי ,פתאום עלם .לא
דו בו .אף אחד לא אזכר אותו .למה? את השם קשה לזכור .אבל עובדתית ,הוא יותר מכל
אלה .אבל הוא איו .מדוע? שאלו.
עו"ד עדי יקילביץ:

אז עכשי ו אי רק רוצה לומר משהו .העלאת שמה של יבה,

עדי ,חכה רגע .יצאו באיזשהו שאלה לציבור .איזה ציבור אי
צבי גוב-ארי:
עוד לא יודע .אבל אם היו שאלות כאלה או שאלה לציבור ,כדאי היה לקחת את החבר'ה
האלה שיושבים פה ,ולומר' :תגישו גם אתם הצעות' .יכול להיות שכל הדיון הזה לא היה
מתקיים .אבל זה קיים הרגע .יש לו הצעה של הוועדה .אפשר לקבל ,אפשר לא לקבל .צביע
על זה יותר מאוחר ,צביע על זה מול זה ,בבקשה .אבל בואו שמע הלאה.
רועי גבאי:

לי יש גם הערה.

צבי גוב-ארי:

אי מבקש לפי כן .ללכת על העיין של השם של בית הספר.

רועי גבאי:
צבי גוב-ארי:

בית ספר לאומויות.
כן .אי מוכרח פה לומר ,חברים ,בחירת השם של בית הספר
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היא בחירה מאוד מוצלחת .יוצא מהכלל .אז אי מבקש בעיין הזה ,פשוט לקבל את זה כפי
שזה .גם אם יש למישהו מחשבה אחרת ,אי חושב שהבחירה טובה.
רועי גבאי:

לאה גולדברג.

צבי גוב-ארי:

כן .בחירה טובה.

רועי גבאי:

יש גם לא מעט דוגמאות מה לעשות עם השם ,שזה הדר.

צבי גוב-ארי:

ראשית וקודם כל אחו מצביעים על כך שבית הספר ייקרא

על שם לאה גולדברג .מי בעד? הלאה.
החלטה מס ' : 5 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את המלצת וועדת השמות לקרוא את שמו של בית
הספר לאומויות ברחוב ספיר  6על שם לאה גולדברג .
צבי גוב-ארי:

לגבי המרכז הקהילתי .מי הוצע כמרכז הקהילתי קודם?

הוצעו אריק איישטיין ואילן רמון .הוצעו גם עוזי חיטמן,
רועי גבאי:
ספי ריבלין ואריאל שרון .אי אשמח להתייחס .עוד פעם ,בלי לפגוע חלילה באף אחד
מהשמות המוצעים ,שכל אחד ואחד ראוי בפי עצמו,
לאילן רמון ,דרך אגב ,יש שיים או שלושה מקומות הצחה.
צבי גוב-ארי:
בזמו היתה תוכית להקים איזשהו מרכז ללימודי חלל על שם אילן רמון .המשפחה סירבה.
רעייתו סירבה למקם את העיין ביבה .לכן אילן רמון במילא היה ופל כאן .שאר רק לדבר
ע ל אריק איישטיין לגבי המרכז הקהילתי.
רועי גבאי:

אי רוצה להציע שם שלא עלה פה בהצעות .אי מדבר על

רא"ל אמון ליפקין שחק ,ז"ל ,שכיהן כרמטכ"ל ה 15-של צה"ל .היה שר תיירות וגם שר
תחבורה .מדובר על אדם דור שישי בארץ ישראל ,בעל שי עיטורי עוז .אחד על מבצע כרמה,
בדרום בקעת הירדן ,והשי על אביב עורים .היה מי שפיקד על מבצע שלמה ,שזה בהיבט
קהילתי חברתי ,בעיי לחלוטין דבר שראוי להערכה .כמובן אחראי לפעילויות וספות .אי כן
רוצה להתייחס לדברים שהוא אמר ודברים שאמרו עליו ,כדי להבין את האישיות של הבן
אדם ,מעבר לאישיות הביטחוית שאותה כולו מכירים .אבל הפקודים שלו ואחרים יכולים
להעיד עליו.
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אי אתחיל קודם כל בדברים של ליפקין שחק עצמו כשהוא שא דברים לזכרו של יצחק
רבין ,זיכרוו לברכה .הוא אומר כך" :בחברה אחת לא גדולה ,צפופה באשים ובדעות כמו
שלו ,סביר ומתבקש שיתהל ויכוח על העייים הגורליים ביותר לחייו כאן .חשוב
שיתקיים דיון ,חשוב שיישמעו ברוב קשב גם דעות מיעוט ,שיילקחו בחשבון המצוקות,
החששות ,העכבות ,פרי חשדות וסבל של יחיד ושל רבים .אבל הסגון הופך להיות חלק
מהתוכן .הוא גם הוא – מהות .המטליות משקפת תרבות חברתית ששיאה ברצח ראש
ממשלה ,וסימיה יכרים באלימות לכל סוגיה בחיי היומיום .לא לזה קם דור והחזיר עם
לארצו .לא כך התכווה המורשת היהודית ,שעל תשתיתה הוחה המדיה".
בי גץ ,ידידו ,אמר עליו ,ובזה אי אסיים בהקשר של המרכז הקהילתי ,שאי רואה בזה את
הקשר המרכזי " :כמי שזכה לשרת תחתיו ,כמי שראה בו דוגמה ,מפקד ,ולימים גם מורה
דרך וחבר ,אי יודע שאמון תמיד האמין בחיוך .הן במובן המבצעי ברמת המיומות
והמקצועות הצבאית ,והן במובן הערכי ,המוסרי ,במובן של לדעת מאין באו ולאן או
הולכים" .בעיי ,כמו האחרים ,אי רוצה להציע את אמון ליפקין שחק זיכרוו לברכה
למרכז הקהילתי .אי חושב שהוא מאוד ראוי.
צבי גוב-ארי:

שכות אות רבין ,אמון ליפקין שחק ,היה האדם מהיותר

מקורבים לרבין .זה לא יאומן.
אי רוצה הערה לפרוטוקול .אי חושב שכחבר מועצת עיר,
משה חזות:
הגשתי  ...אריק שרון לוועדה ,אבל לפחות ,מן הסתם ,היו צריכים קצת להתייחס לבקשה
שלי בתוך הפרוטוקול .וזה לא עשה.
עו"ד עדי יקילביץ:

אתה יודע שאי לא הייתי שם,

משה חזות:

אי לא מדבר עליך .אי מדבר ...

עו"ד עדי יקילביץ:

יכול להיות שהתייחסו,

אי רוצה לומר מראש .לא הייתי קורא למועדון קהילתי או
צבי גוב-ארי:
אולם ספורט על שם ראש ממשלה.
משה חזות:

אוקיי ,בסדר .אבל לפחות היתה צריכה להיות התייחסות.

צבי גוב-ארי:

בסופו של דבר ,יש עוד שכוות בעתיד .אי אפשר לקחת ראש

ממשלה ולשים אותו על מועדון שכותי ,חס וחלילה .כן ,ליה.
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שרון ליה:

רציתי להתייחס לגבי אריק איישטיין .אי מעריכה אותו

מאוד ,אבל אי חושבת שמאוד מוקדם לקרוא שם על שם אדם שפטר לפי חודשיים,
שלושה .אחו עוד לא יודעים עליו שום דבר.
עו"ד עדי יקילביץ:

לא יודעים עליו שום דבר?

שרון ליה:

ביתיים לא יודעים עליו שום דבר .הוא היה איש מסתורין.

אחו עוד לא יודעים מה יצא החוצה .עוד לא יודעים מה יקרה .אי חושבת שזה מאוד
מוקדם לקחת שם כזה ולתת מוסד על שמו .מוקדם מאוד .טרי מדי .אילן רמון ,מה שצביקה
אמר ,שהמשפחה מתגדת ,אז אין לי מה להגיד .אבל אריק איישטיין ממש לא ראה לי.
מוקדם מדי .אי בעד ליפקין שחק ,דרך אגב.
עו"ד עדי יקילביץ:

מה שאי מציע ,צביקה .מכיוון שגם רוית איה ,מכיוון

שבכל זאת יש וועדת שמות ,אז אולי עלה מחדש את הושא ,לשי המקומות שאי מזהה פה
חוסר הסכמה .יתן אפילו אולי הזדמות שייה לחברי המועצה שיושבים פה להציע שמות
מטעמם .הוועדה תתכס שוב ,ולקראת הישיבה הבאה,
צבי גוב-ארי:
חבל.

הייתי באמת עושה את זה ,אילולא הפרסום שכבר בחוץ.

עו"ד עדי יקילביץ:

אם הפרסום בחוץ ,אז עכשיו להביא שמות שלא מצאים

בתוך הפרסום ,אי חושב שזה יפגע בכל כך הרבה אבי יסוד ,גם  ...וגם הוועדה וגם הזה .כי
הוועדה פרסמה איזשהו פרוטוקול של וועדה,
מאיר בן הרוש:

למה אתה מפרסם? אתה מפרסם את הושאים של המועצה,

לפי שאתה מקבל החלטות?
עו"ד עדי יקילביץ:

אל תשאל אותי,

זה שמע לי תמוה שמפרסמים שמות .אי חושב שיש פה שי
מאיר בן הרוש:
אשים ,והצעות מאוד מעייות.
עו"ד עדי יקילביץ:

יכול להיות .אי לא פוסל את ההצעות .תראה ... ,היה מפקד

שלי .אי יודע מה הגדולה שלו .רלף קליין ,אחד מגדולי המאמים והשחקים .תראה ,לא
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הביאו לפה ש מות של איטרסים אישיים או משהו כזה .לדעתי גם השמות שהוגשו פה,
אלי מזוז:

שאלה כללית.

צבי גוב-ארי:

אחד אחד .בבקשה.

אולי שחר ,כמי שהיה בוועדה ,יכול לעות .כל השמות
אלי מזוז:
שאחו מציעים ,באופן כללי ,שואלים את המשפחות אם בכלל ,משהו? כי אחו יכולים
להציע שם ,לא משה איזה שם ,ובסוף הם יגידו לו 'לא'.
יכול להיות שכדאי באמת שאחת החזרות לוועדה תהיה
עו"ד עדי יקילביץ:
לפות למשפחה ולקבל הסכמתן .אי לא יודע,
אלי מזוז:

אחו תחיל לרוץ ואחו קבל ...

???:

מה שאפשר לעשות ,שהמועצה תאשר,

צבי גוב-ארי:

ראשית וקודם כל ,לא הוועדה מודיעה למשפחה .אחרי

שמחליטים משלחת רשמית תלך למשפחה ,תודיע ,תזמין לטקס ... .לעירייה לפרסום
המוקדם פוגע .פוגע וגם פגע בזמו ביקיר יבה ,ופגע בכל מיי ...יוצאים החוצה.
ד"ר אהוד ויצמן:

אי מבקש להתייחס .לושא הזה של הפרסום המוקדם,

תשמע.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי חייב רק לעצור אותך.

לא ,אל תעצור אותי) .מדברים ביחד( עדי ,שייה .אתה לפי
ד"ר אהוד ויצמן:
שייה אמרת שאתה מיופה כוח ,אז אי פוה אליך.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי מייצג את הוועדה ,לא את הפרסום.

ד"ר אהוד ויצמן:

סליחה ,אי מדבר על התהליך ,עדי .אי מדבר על התהליך

ואי מדבר לפרוטוקול ,שהדברים יהיו ברורים .רוית ישבה פה בדיוק לפי כשה ומשהו,
כאשר אמרו שכל הושא של וועדת השמות צריך להיות חסוי עד להחלטה .לא מדברים עם
איש ,לא מוסרים ,בדיוק מהסיבה של מה שקורה פה.
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עו"ד עדי יקילביץ:

על איזו החלטה? של המועצה או של הוועדה?

ד"ר אהוד ויצמן:

שהמועצה תחליט את מי היא מאשרת להיכל ,לרחוב,

למתקן ,לא יודע מה .אחו דיברו על זה פה .ואמרו שזה כון וכך צריך לעשות .עכשיו ,מה
שעשה ,אי לא מצביע עכשיו על אף אחד ,אבל מה שעשה ,שזה היה בראש חוצות,
התהליך ,ו'פיתי ועשיתי' ,לפעמים אפשר להתאפק ,לא לחשוב שמרוויחים פה משהו,
ועושים את זה כון .ולכן דעתי לפחות ,אי חושב שצריך להצביע ,כי הוועדה אמם ממליצה,
אבל אחו כמליאה צריכים להחליט .אי מציע ,יש הצעות גדיות ראויות .לא שאלה שהוצעו
לא ראויים ,אבל אי חושב לפחות למתקים ,לכדורסל ולעיין של המרכז הקהילתי הצעות
שהוצעו כאן לעיות דעתי יותר מתאימות.
אי לא חושב שאפשר לעשות מה שאתה אומר .אי חושב שזו
עו"ד עדי יקילביץ:
תהיה טעות מהיסוד לפעול תחת הוועדה ,בלי הצבעה שמות שלו,
מאיר בן הרוש:

למה? אבל יש שמות שאושרו .למה לא?

עו"ד עדי יקילביץ:

אחד מהם כן ,אבל ליפקין שחק לא .רלף קליין עלה והוועדה

בחרה לא להמליץ עליו .עכשיו לבוא ולעשות הפוך ,אי חושב שאפשר לחזור לוועדה .להביא
לוועדה את החלטת המועצה מפה .להגיד לוועדה 'חברים ,המועצה חושבת  .Z ,Y ,Xתשקלו
מחדש ודון בזה עוד חודש' .אף אחד מהמקומות האלה לא הולך להיפתח בחודש הבא .אין
פה שום בהילות לקבוע את השמות האלה היום .בייחוד שרוית איה כאן להסביר מה היא
עשתה .למה היא פרסמה קודם .שאתה פוה אלי ,אי לא פרסמתי .למה היא פרסמה קודם?
מאיר בן הרוש:

תאר לעצמך שויצמן היה מפרסם את התקציב לפי

שהמועצה היתה יושבת,
עו"ד עדי יקילביץ:

עוד פעם אתה מדבר על ...

מאיר בן הרוש:
זה.

לא ,אי אומר לך .זה דבר שגם אותי הרתיח .ואי מקבל את

עו"ד עדי יקילביץ:

פית לרוית?

מאיר בן הרוש:

אי לא צריך לפות אליה.
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עו"ד עדי יקילביץ:

אז מה אתה רוצה ממי?

מאיר בן הרוש:

אז לא ,אי מסביר לך .אי חושב שאחו מצאים כאן

בהצעות לסדר וצריך לדון ולא להמתין .צריך להתקדם קדימה .בחודש הבא יהיו הצעות
וספות .וצריך ללכת קדימה.
עו"ד עדי יקילביץ:

מאיר ,זה עוד ושא בחודש הבא .עם כל הכבוד.

מאיר בן הרוש:

זה לא משה ,אבל לפי דעתי צריך ללכת להצביע.

עו"ד עדי יקילביץ:

המועצה יכולה להחזיר את הושא ,על שי הדברים .להחזיר

את זה לוועדת שמות.
אחו הולכים למוע עכשיו ,חברים ,שימו לב .אחו תחיל
צבי גוב-ארי:
להתהל על ידי רחוב .המקום הזה צריך להחליט .הוא לא צריך להיות מושפע מההוא צועק,
זה צועק .הציעו פה הצעות אחרות .לגבי לאה גולדברג ,אי שמח שכולם הצביעו בעד .אי
חושב שזה בהחלט מיוי ראוי .כרגע אחו עומדים בפי המרכז הקהילתי ,כאשר המרכז
הקהילתי מוצע הרמטכ"ל לשעבר ,ז"ל ,אמון לפקין ,מול,
ד"ר אהוד ויצמן:

רמון ירד ,אז רק -

צבי גוב-ארי:

מול אריק איישטיין.

אבל איך אפשר? א' ,כותבים פה בישיבת מועצה ,בפרוטוקול
עו"ד עדי יקילביץ:
שאוטוטו יתפרסם פומבית ,לשים את שי השמות האלה ולבחור .אי חושב שזה לא כון .ב',
גם במתווה השמות ,לשים את ליפקין שחק כמרכז קהילתי ,ליפקין שחק יש לי המון הערכה
אליו .אבל גם בדוגמה שרועי תן ,מדבר על חיוך ,לא על קהילה ,דברים קצת שוים .אי
חושב שהדברים צריכים ללכת מסודר ,דרך מאגר שמות .אם המועצה פה היום מחליטה
שהיא לא מקבלת את המלצות הוועדה ,זה בסדר .שתסרב לקבל אותם .אבל להחליט תחת
הוועדה החלטות ,בטח בשם שלא עלה בוועדה ,אי חושב שזה שגוי ,גם בפן הדמוקרטי וגם
בפן המהותי .המועצה צריכה להחזיר את זה לוועדה ,עם הערות ,עם החיות ,עם הוראות,
אי לא יודע עם מה .זה לא יכול להיות בישיבת מועצה הזו שאחו צביע על שם ספציפי,
בטח שלא עלה בוועדה ,או בטח שם שלא הומלץ בפי הוועדה .מקסימום שהמועצה יכולה
לעשות היא להצביע גד .היא לא יכולה להצביע על שם אחר,
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מאיר בן הרוש:

קודם כל רלף קליין היה ברשימה.

ד"ר אהוד ויצמן:

מאיפה אתה לוקח את זה? יש לו סמכות להחליט כל מה

שאחו רוצים.
עו"ד מאיר דהן:
הסדר.

הוועדה מביאה למועצה ולא שהמועצה מביאה לוועדה .זה

עו"ד עדי יקילביץ:

אבל אתם מסרבים לקבל ,זכות המועצה לסרב לקבל

המלצה .אבל המועצה לא יכולה להחליט כגדה .ככה אי חושב שזה תקין.
אתה חושב שאם מחר ויצמן יגיש הצעה של תקציב ,ואתה
מאיר בן הרוש:
לא תקבל את זה ,אז  ...חזיר את זה לוועדה עוד פעם?
עו"ד מאיר דהן:

הה ,יש לו פה יועץ משפטי.

עו"ד עדי יקילביץ:

אם התקציב לא יעבור במועצה ,אז ...

עו"ד מאיר דהן:

יש פה יועץ משפטי ,שיגיד אם זה תקין.

עו"ד איתן בראש:

הסמכות תוה למועצה .הוועדות יוקות את הסמכות

מהמועצה .המועצה יכולה להחליט לשבת ולדון,
עו"ד עדי יקילביץ:
המלצות הוועדה.

זה גם מה שאי אומר .המועצה יכולה להחליט לא לקבל את

עו"ד איתן בראש:

כן ,אבל היא יכולה גם להחליט,

עו"ד עדי יקילביץ:

כן ,אבל לא על רגל אחת.

עו"ד מאיר דהן:

קיבלתי ארבעה עמודים.

עו"ד עדי יקילביץ:

רגע ,יו" ר וועדת שמות קיבלה את השמות שעלו פה? את שי

השמות? היא לא קיבלה.
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מאיר בן הרוש:

למה היא לא פתה אליו קודם?

עו"ד עדי יקילביץ:

לא יודע ,תשאל אותה.

מאיר בן הרוש:

מה לעשות? כמו שהיא לא פתה אליו ,ככה לא פוים.

עו"ד עדי יקילביץ:

 ...שמות ,עם הימוקים .אי למשל פיתי לחזות במה שקשור

לתחבורה .אי ביקשתי ממו להשתתף בוועדת תחבורה .גם משהו שהוא חשוב לי ,אי חושב
שזה חשוב  ...יש שם שאתם חושבים שזה חשוב? תפו ליו"ר וועדת שמות ,תבקשו להשתתף
בישיבת וועדת שמות הקרובה שתהיה .תבקשו לזמן ישיבת וועדת שמות .תשתתפו ,תציעו,
תצביעו ולבריאות .אי לא מבין מה הלהט עכשיו ...
עו"ד מאיר דהן:

אם למשל אלי מזוז היה יו"ר וועדת השמות ,האם באותו

להט היית מגן? לא ,כון.
עו"ד עדי יקילביץ:

לא יודע .אולי כן ואולי לא.

מאיר בן הרוש:
שמות?

אולי אי אראה לך פרוטוקולים לפי שבע שים על וועדת

צבי גוב-ארי:

חברים ,בסדר גמור .כל הכבוד .אי מבקש שתהיה כאן

הצבעה .אין מעים .כן או לא .פעם וספת ,לאה גולדברג ,כל האצבעות למעלה .אין מעים.
מאה אחוז .הצבעה של מאה אחוז .הדבר הבא ,בין אריק איישטיין לבין אמון ליפקין
שחק.
עו"ד עדי יקילביץ:

צביקה ,זה שוב פעם ,אי חושב שזה לא כון לעשות,

צבי גוב-ארי:

אין דרך אחרת,

עו"ד עדי יקילביץ:
פעם?

תחזיר את זה לוועדה .מה הבעיה שהוועדה תדון בזה עוד

צבי גוב-ארי:

מפי שכל החיבור הזה מצא בחוץ.
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עו"ד עדי יקילביץ:

למה שהוועדה לא תדון בזה עוד פעם? מה הלהיטות לקבוע

את זה עכשיו ,כרגע ,כשב מרכז הקהילתי הזה אפילו לא בתה בו אבן יסוד?
ד"ר אהוד ויצמן:

מעשים שלכם ,זה העיין.

עו"ד עדי יקילביץ:

עם בכלל ,עם הפרסום הזה ,עוד יותר גרוע ... .אתם חותרים

תחת וועדה של העירייה .העירייה פועלת תחת הוועדה שהיא ...
הוועדה הגישה המלצות .לא מקובלות על מועצת העיר.
צבי גוב-ארי:
קודה .אי גם אוהב את אריק איישטיין שפטר .הוא הדר ,הוא זמר אדיר .אבל שים לב,
ה וא מופיע ראשון בשי מקרים.
עו"ד עדי יקילביץ:

בגלל זה במקרה השי הוא לא בחר.

בשי המקרים .זה לא  ...שיהיה פה .בכל מקרה .פטר לפי
צבי גוב-ארי:
פחות מחודשיים .אחו הולכים להציח,
עו"ד עדי יקילביץ:

אז אין בעיה .אז לא קבל את ההמלצה וחזיר את זה

לוועדה .מה הבעיה?
???:

יש בעיה וספת .שחברי הוועדה מתוך בחירה לא מצאים פה.

רגע ,שייה .תו פה דוגמה מעיית .בוועדת כספים היתה
עו"ד עדי יקילביץ:
עולה המלצה לתקציב כך או אחרת .התקציב הזה לא היה עובר במועצה .המועצה היתה
מחליטה במקום על תקציב אחר? לא ,זה היה חוזר לוועדת כספים,
אבל סעיף אחר כן .לא את כל התקציב .אם הייתי מבקש
מאיר בן הרוש:
להגדיל תקציב ,סתם דוגמה ,לפרויקט מסוים ,והמועצה היתה מאשרת ...
צבי גוב-ארי:

המועצה היתה תקעת אם התקציב לא אושר .קודה.

עו"ד עדי יקילביץ:

אז זה היה חוזר לוועדת כספים.

תושבת:

 ...ישן ברחוב .יותר מעיין ממה שאתם רבים עכשיו!

)צועקת(
29

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 7/14

עיריית יבה

צבי גוב-ארי:

אי מבקש להוציא את הגברת הזאת החוצה.

תושבת:

אתה לא מוציא אותי החוצה! אתה ...

צבי גוב-ארי:

תצאי החוצה!

תושבת:

אי בחוץ!! אי בחוץ כבר שתיים!!

צבי גוב-ארי:

'ישן ברחוב'! שלוש פעמים הציעו לו דירה .כולל לפי שבוע.

תושבת:

סליחה?! קומה שלישית ... .הכסת שמייצגת אתכם!

)ממשיכה לצעוק(
צבי גוב-ארי:
בקומה ראשוה ,וסירב.

טוב ,שימו לב .היהודי גר בארבעה חדרים .הציעו לו גם דירה

אלי מזוז:

למה הוא סירב?

צבי גוב-ארי:

סירב .כי ארבעה חדרים יותר וח משיים.

אלי מזוז:

הוא לבד? משפחה? מה הוא?

צבי גוב-ארי:

אחרי שיצא ,זרק לרחוב .טיפלתי בזה אישית .דירות ביבה

אין ,הציעו לו ברחובות דירה .סירב .הציעו לו פה דירה בקומה שלישית .סירב .הוא אומר
הוא לא יכול לעלות קומה ,אבל הוא עולה הה למשרדים ,כן עולה לקומה שייה ,לא
שלישית ,אבל הוא עולה .חברים ,יש גבול .יש לי זמן .האווירה תעשה את שלה.
אבל צביקה ,תראה .אחד הדברים שמאוד מרגיזים אותי,
מאיר בן הרוש:
מאז שהגיע המהל החדש בס ציוה ,הוא מפה דירות על ימין ועל שמאל .גם בס ציוה,
רחובות ,כל המקומות האלה .תשמע ,מלוד אי מקבל טלפוים .אתה יודע שאי מעורב גם
בושא של עמידר ואשים .פשוט האיש הזה ,אי אומר לך ,אי הולך להוציא מכתב לשר
השיכון ,כדי שידון בהחלפה של האיש הזה .פשוט ,אי אומר לך ,מהפקידות שמה ,הוא לא
מתחשב .הוא מוציא צווים ,הוא מפה .הוא שוה ,אתה הרי מכיר את משה שהיה לפיו .היה
איש עם קצת סבלות .היה מגיע לכאן ,היה שואל ,היה מתעיין .זה לא עיין של חוק .הוא
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קובע .וזה מה שהיה.
צבי גוב-ארי:

זה אומר שהאיש בסדר .אי מדבר על מקרה ...

מאיר בן הרוש:

כן ,אי יודע .אבל זה מקרה -

צבי גוב-ארי:

יתו תשובות כאן .והבחור מסרב.

מאיר בן הרוש:

יש לי חתוה היום .אפשר להצביע?

טוב ,חברים ,ראו .זה הגיע לשולחה של מועצת העיר .מועצת
צבי גוב-ארי:
העיר מוסמכת גם להחליט אחרת ,שלא יהיו אי הבות .אי חושב שהטלטול הלוך חזור בין
וועדת השמות והמועצה צריך להתקיים היום .מתוך ההצעות שהוצעו התקבל פה אחד
המקרה של בית הספר לאומויות .השם מתאים .ההתאמה למועמדת יוצא מהכלל .אחו
מדברים על בין אריק איישטיין לאמון ליפקין שחק לגבי מרכז קהילתי .מי בעד אריק
איישטיין? מי בעד אמון ליפקין שחק? הלאה.
הצבעה:
בעד אריק איישטיין  :1מר עדי יקילביץ.
בעד אמון ליפקין שחק ) 12ה"ה :צבי גוב-ארי ,משה חזות ,אהוד ויצמן ,ליה שרון ,רועי גבאי ,שחר
סימה ,אלי מזוז ,פאלי כהן ,ייב עמרי ,חובב אשרף ,מאיר בן הרוש ,מאיר דהן(
החלטה מס' :6/7/14
הוחלט ברוב קולות ל קרוא את המרכז הקהילתי ברחוב השייטים  4על שם אמון
ליפקין שחק ז"ל.
צבי גוב-ארי:

מה המקרה האחר?

מאיר בן הרוש:

רלף קליין ,אולם הספורט.

מי יש לו כמועמד? מי בעד פיטו ,מרכז הספורט? מי בעד
צבי גוב-ארי:
רלף קליין? גמר .זה בכל זאת קרא עבודה טובה .אי חושב שה ...יפים .אי חושב
שהבחירה של שי המקרים שעליהם הצבעו גד לא היתה בחירה טובה .לא לקחו בחשבון
א' ,התאמות .ב' ,מועד פטירה .ג' ,סך הכל אחו לא חיים בחלל ריק .יש אשים הרבה יותר
כבדי משקל ,גם מבחיה ציבורית ,גם עשייה היסטורית .חבל.
משה חזות:

ואחו מבקשים שלא יהיה עוד פרסום של הדברים .שלא
31

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 7/14

עיריית יבה
יהיה דיון פומבי לפי שיהיה דיון פה במועצת העיר.
אי מודיע כאן ועכשיו .כל פרסום של חומר לפי דיון במועצה
צבי גוב-ארי:
דיו הצבעות גד .מה לעשות? לא מוכן .דון כאן.
.6

אישור תב"ר מס'  – 296הצטיידות מעבדות בבתי ספר ,בסך  , ₪ 120,000במימון
משרד החיוך.

אי רוצה לעבור לסדר היום הלאה .זריז .הצטיידות מעבדות
צבי גוב-ארי:
בתי ספר בתקציב משרד החיוך בסך  120,000שקל ,תב"ר  .296מי בעד? קראתם את החומר.
החלטה מס ' : 8 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מ ס '  – 296הצטיידות מעבדות בבתי ספר  ,בסך
 , ₪ 120,000במימון משרד החיוך .
.7

אישור תב"ר מס'  – 301ריבוד כבישים בעיר ,בסך  ,₪ 1,500,000מקרות העירייה
לפיתוח.

צבי גוב-ארי:

אישור תב"ר  .301הושא של תיקוי כבישים ,ריבוד כבישים

וכו' .חלק מהעבודה כבר בוצעה .פה מדובר על אות שז"ר ,עקירת עצים וכל היתר .מי בעד?
החלטה מס ' : 9 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מס '  – 301ריבוד כבישים בעיר  ,בסך 1,500,000
 , ₪מקרות העירייה לפיתוח .
.8

אישור תב"ר מס'  – 302התאמת מבי חיוך תשע"ה ,בסך  ,₪ 1,000,000מקרות
העירייה לפיתוח.

אישור תב"ר  ,302התאמת מבי חיוך ,תוספת חדרים,
צבי גוב-ארי:
תיקוים בתוך מבי החיוך בעיר ,ע"ס  .₪ 1,000,000מי בעד? הלאה.
החלטה מס ' : 10 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מס '  – 302התאמת מבי חיוך תשע " ה  ,בסך
 , ₪ 1,000,000מקרות העירייה לפיתוח .
.1

אישור תב"ר מס' " – 303עוז לתמורה – יצירת סביבות עבודה למורים" באולפה
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לבות ,בסך  ₪ 79,000במימון משרד החיוך) .תוספת לסדר היום(
צבי גוב-ארי:

תב" ר וסף שאי מעלה כאן ,פשוט התקבל כסף ממשרד

החיוך ואי רוצה  ...אישור משרד החיוך .מדובר על תקציב בלתי רגיל " ...עוז לתמורה -
יצירת סביבת עבודה למורים" ,ע"ס  ₪ 79,000במימון משרד החיוך .מי בעד? כולם.
החלטה מס ' : 11 / 7 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מס '  " – 303עוז לתמורה – יצירת סביבות עבודה
למורים " באולפה לבות  ,בסך  ₪ 79,000במימון משרד החיוך .
.9

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

צבי גוב-ארי:

עדי ,שאילתא בהקשר לבית הכסת .אתה חסכת לך חווית

מפגש.
עו"ד עדי יקילביץ:

חסכתי?

צבי גוב-ארי:
לוועד הבחר.

פגשתי פה את הוועד הבחר של בית הכסת ,פלוס המתגדים

עו"ד עדי יקילביץ:

וועד בחר? ...שבחר את עצמו.

צבי גוב-ארי:

אבל הוא לפחות פעיל.

עו"ד עדי יקילביץ:

היו שם כל מיי סיכומים,

צבי גוב-ארי:

ישבו כאן מסביב לשולחן ,אי חושב שכ 20-ומשהו איש .היה

מי שטען' ,אחו מדברים על שכוה חילוית' .הסברתי לאיש שאין שכוות חילויות ודתיות
בעיר .יש שכוה ,יש אשים שמתפללים .חלקם כן וחלקם לא .ובכלל ,אי לא מחלק ציוים
'חילוי'' ,דתי' .ישם יהודים שמתפללים רק פעם אחת בשה וכאלה שעושים שלוש פעמים
ביום .אוקיי .לא רוצה הגדרות כאלה .היתה פה ישיבה ,כאשר בישיבה כל אחד הביע דעה
והרושם היה שצריך פשוט להפסיק לבות את בית הכסת .לסגור .החברים ,כל אחד שיתפלל
בבית .אתם לא הולכים להתפלל יחד .זה לא עובד .קבעו כך .התפילה היא וסח אחיד .הדבר
הבא ,מי שרוצה להצטרף לוועד ,שיצטרף .התוצאה ,צירפתי את כולם לוועד .עכשיו תלכו
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לעבוד ,תבואו עם תוכית עבודה בעוד שבוע .זו התשובה .אין לי תשובה אחרת.
דרך אגב ,יש לי גם תשובה בכתב .הוועד הזה קיבל אישור מאיתו .אמור היה לעבוד עד
שלושה חודשים אחרי הפתיחה .ואז עושים בחירות של כל המתפללים .גם זה עדיין קיים.
עשה את זה בעוד שלושה חודשים .אבל זה סיפור שפשוט כראה שאי אפשר יהיה להתפלל
בבית הכסת .כי כל אחד מוכן להרוג את חברו על שטות .ובכן ,יש החלטה .כל המתגדים
צורפו לוועד .הוועד הזה צריך להגיש תוכית עבודה בעוד כחודש ימים .בכל מקרה בעוד
שלושה חודשים ,תהייה בחירות .עכשיו בעיין הבחירות .איך  ...בחירות? מי בוחר? האם
רק אלה שמתפללים בבית הכסת? לדעתי כן .מי הולך לעשות איזשהו ...
עו"ד עדי יקילביץ:

אגב ,לדעתי לא .אי חושב שבית כסת שהוא מרכז קהילתי,

שכותי ,הבחירות לוועד צריכות להיות פתוחות .גם כציגות ,אבל גם כדי לבחור מכל תושבי
השכוה.
מאיר בן הרוש:

עדי ,תקשיב .הוהל,

משה חזות:

למה לא כל תושבי יבה יבחרו? למה השכוה? לא ,באמת.

עו"ד עדי יקילביץ:

למה? אי אגיד לך בדיוק למה.

מאיר בן הרוש:

הוהל ,כל מי שמתפלל שם קבוע.

צבי גוב-ארי:

רגע! מה זה הדבר הזה? על מה הריב? סליחה ,חברים .אחו

בוים בתי כסת על מת להיות יחד .להיות באוהלו של יעקוב .לייצר איזשהי חברותא,
קהילתיות .אחו לא בוים בית כסת על מת לריב אחד עם האחר .זה כל הסיפור .ועל כן,
בית הכסת ה"ל ישמש לכולם .בוועד יהיו כל הדעות ,ומי שירצה להיבחר ,שיציג את עצמו.
אחו מ צאים בשלבים קריטיים של בית הכסת .כי על מת שבית הכסת יתחיל לעבוד,
צריך ארון קודש ,כיסאות וכו' .אם אתה לא מגייס היום תרומות ,מעמיד את זה ,לא תוכל
לפתוח אותו .על כן חייבת איזושהי מערכת לעבוד .ועד מיה את עצמו .בחר על ידי  54איש
או  17איש .יש דעות לכאן ולכאן .אבל יש מי שמוליך עבודה ועובדים .קיבלו החיות שהוא
לא יכול למכור את כל הכיסאות של בית הכסת ,כי אם רק שי שליש .ולהשאיר את היתר
לציבור .אלה הדברים .וספו אשים פימה .אי מאוד מקווה .אותך מייתי להסתכל על זה
מלמעלה .יש רואה חשבון בתוך הוועד .הכל מסודר .אי מקבל .אין שום דבר שהוא מאה
אחוז .זה מתקבל .אחו צריכים לשים משקפת שם ולהסתכל כל הזמן ולייצר מצב שבו בית
הכסת ה "ל יהיה מקום שאשים ייהו להיות שם .אם זה לא יהיה כך ,אז ריבוו של עולם,
יש לו  24שבטים במקום .12
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מאיר בן הרוש:

אגב ,צביקה ,כל שתיים בכל בתי כסת עושים בחירות לוועד

בתי כסת המקומיים ,המתפללים עצמם .ובוחרים ועד חדש ,ציגים חדשים ,כל בתי הכסת.
יש והל שמצא בכל בתי הכסת .גם אצל פאלי יש ועד וגם אצלי יש ועד .בכל מקום .אחו
בוחרים פעם בשתיים ,עושים בחירות .המתפללים הקבועים בלבד .אי אפשר להביא את כל
השכוה ולהחליט ,כי בסך כל כמו שאתה אומר ,אשים תורמים כסף כל שבת לבית הכסת.
הם רוצים להיות חלק מהתהליך .אז יכול להיות שבעוד שתיים יבחרו  ...אין בעיה.
אי רק רוצה להשיב כמה דברים .אחת הסיבות שאי כן
עו"ד עדי יקילביץ:
חושב שהדבר צריך להיות פתוח לכל השכוה ,בית הכסת עתיד לשרת את כל השכוה,
כאשר תושב שלא והג להתפלל ,אי לא רוצה להיכס להגדרות של חילוי או דתי ,תושב
שלא והג להתפלל באופן תדיר וסדיר בבית הכסת ירצה לקיים שם שבת חתן.
מאיר בן הרוש:

למה לא?

עו"ד עדי יקילביץ:

איזושהי ארוחת סעודה .לא אמרתי למה לא .ביום שבת.

מאיר בן הרוש:

למה לא? רק שלא יבוא עם רכב ושלא יבוא עם מצלמות

לצלם את הסעודה.
עו"ד עדי יקילביץ:

בבקשה .וזאת הבעיה.

מאיר בן הרוש:

ברומא תתהג כרומאי .אי לא מבין.

יפה .אם בית הכסת הזה שוכן בתוך שכוה שמרבית ,אי
עו"ד עדי יקילביץ:
מדבר איתך על  90ומשהו אחוז מהתושבים שם הם כאלה שכן היו רוצים לצלם אירוע,
מאיר בן הרוש:

בשבת?

???:

אתה פוגע ברגשות של אחרים.

מאיר בן הרוש:

ראה לך שלתוך בתי כסת ייכסו עם מצלמות ,עם וידאו?

ו ,באמת.
עו"ד עדי יקילביץ:

אי לא פוגע בשום דבר.
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???:

אחו עלה הצעה שבהיכל התרבות תהיה תפילת ערבית

אחרי כל הצגה.
עו"ד עדי יקילביץ:
הפעולה שהוא רוצה... ,

 ...בעייכם ... ,דמוקרטית .ואם הרוב יבחר שזאת דרך

מאיר בן הרוש:

אין בעיה ,תגיש בקשה ל) ...מדברים ביחד( מי שמגיע

להתפלל .פעם בשבוע לפחות .אתה רוצה שמי שמגיע פעם בשה יחליט?
שייה ,שייה .אז מה שאתם רוצים שלפי שיהיו בחירות,
עו"ד עדי יקילביץ:
פתאום בית הכסת שכסדיר בוא גיד היו שם  50מתפללים ,חודש לפי הבחירות אתם
רואים שם  100מתפללים .כל מיי אשים שירצו אחר כך לבוא להצביע.
מאיר בן הרוש:

לא ,זה שטויות .עזוב ,את מי זה מעיין?

חברים ,אי הגדרתי קודם .כל מי שרוצה להגיע לבית הכסת
צבי גוב-ארי:
להתפלל ,חשוב לקבל אותו ו ...כל אחד על פי אמותו יחיה .יש כאלה שיחזיקו ספר ולא
יקראו כלום במשך כל התפילה ,אבל הוא מצא שם ... .איזשהם כללים בסיסיים בכל בית
כסת .אם זה לא בית כסת כמוכרז ,בית כסת רפורמי ,שכל דבר אפשר לעשות ,כולל
חצאית מיי של הרבית שעומדת על הבמה ומגת בגיטרה ,גם זה כבר ראיתי בחיי ,אז זה
לא .אחו מדברים על בית כסת של חובשי הכיפות ,משער בית הכסת פימה ,לא צריך ...
למה אי מדגיש חובשי כיפות? מפי שזה הכלל ,כשאתה כס לבית הכסת שים כיפה על
הראש .אחו לא יכולים להתחיל לשחק בעיין הזה .אסור לפורר את הקהילה .הריב של בית
כסת על רקע עדתי ,זה אחד הדברים הקשים ביותר שיכולים להיווצר .ופה צריך לשכך את
הדברים ולא להעלות אותם .זה פשוט חבל.
עו"ד עדי יקילביץ:

מה שיקרה זה יצרו הפרדה ,זה מה ...

מאיר בן הרוש:

למה הפרדה ,למה ,עדי? אם אתה רוצה לעשות בר מצווה ,מה

הבעיה לעשות שבת חתן בר מצווה? מה הבעיה? אצל פאלי עושים כל שבת שבת חתן .אצלי
עושים שבת חתן ,מה זה השטויות האלה?
צבי גוב-ארי:

סליחה רגע .מאיר ,מאיר,
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מאיר בן הרוש:

שומע ,שומע ,תאמין לי.

צבי גוב-ארי:

אתה באמת שומע?

עו"ד עדי יקילביץ:

פשוט סלקטיבי.

מאיר בן הרוש:

לא ,יש לי  10%כות שמיעה.

מה שאי רוצה לומר ,היתה גם התהגות לא ראויה של
צבי גוב-ארי:
מישהו מהוועד ,בהמעטה לא ראויה ,כאשר אתה שם פתק ואומר למישהו 'אתה לא דתי ...
בשבת' ,קבל עם ועדה ,זה דבר חמור ביותר .זה אמר לו .אמר לו פה ,שלא יהיו אי הבות.
כך שיש סיבות לכעס משי הצדדים .אחו פה לא בשביל ליצור את ההפרדה ,כי אם בשביל
לאחד .אז בואו בבקשה ,יתן לתהליך הזה לעבוד תוך כדי פיקוח .כל מי שטוען בשטח לשכך
את העיין הזה ,ואם יש אשים שרוצים להצטרף ולסייע לבית הכסת שישתתפו .זה יהיה
בית הכסת היחידי במדית ישראל ש 4,000-תושבים יהיו חברי ועד.
הערה אחת לפי שאחו עוזבים .אי חוזר לושא השמות .בדו"ח החליטו על דבר שהוא חד
משמעית ,אי לא מוכן לאשר אותו ,וזה לעשות בדיקה בעיר ולשות שמות קיימים.
המשמעות של העיין הזה היא משמעות פשוט לא ורמאלית .אתה היום גר ברחוב  ,Xמחר
משים לך את הכתובת .זה חלק מהעיין .הדבר האחר ,השמות הללו קבעו בזמו באיזשהו
תהליך .מי מאיתו יכול לומר ' התהליכים הללו מבוטלים ואחו קוראים שמות דבר אחר'.
מאיר בן הרוש:

צביקה ,לפי  20שה יסו להחליף שם של מי שהיה פה הפגה

והפכו פה כמעט את כל העירייה .בתקופה של מאיר ,או של  ...אי לא זוכר בדיוק .אתה לא
יכול להחליף .אתה רג יל לשם כבר עשרות בשים .אז יחליפו לך שם?
צבי גוב-ארי:

לא ,תשמע ,הרצון הוא בסדר.

מאיר בן הרוש:

יש שכוות חדשות.

צבי גוב-ארי:

 ...משמעות ,וועדת השמות לא קיבלה סמכות לשות שמות

בעיר .אחו ציג בוועדת שמות כל מיי ,לפעמים רחובות ,עיר ,שכוה וכו' .וועדת שמות
צריכה לשבת על המדוכה .אחד הדברים שכאן צריך לקבוע ,לאיזה כיוון הולכים .אם אחו
קובעים ששכוות יקראו על שם שיאים וכו' ,בבקשה .אחו יכולים לקבוע שכוה על פי
מוצגים של פרחים או אומויות או כל דבר אחר .קבעו כאן את המדייות .תלך הוועדה
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בבקשה ותתאים את השמות של הרחובות וכו' ,לקביעה שקבעת פה .זה כל הסיפור .ביום
ששכוה על שם מישהו ,אתה יכול להגדיר שהרחובות זה על מוצרי ים או  ...ים ,וזה השכוה
הירוקה .אפשר לעשות את זה על פרחים ,אפשר עצים ,אפשר על ציפורים ואפשר על שמות
בתי כסת שיהיה לכולם.
.10

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

השאילתא הוספת ,של חברת מועצת העיר רוית היתה בהקשר
צבי גוב-ארי:
לתוספת כוח אדם לגי ילדים .אי רוצה לומר כך .אין תקן במשרד החיוך שאומר שי
עוזרים וכו' .אחו ותים בחודש הראשון ,בגילאי  3עד ...
עו"ד עדי יקילביץ:

השאילתא מדברת על החודשים שלאחר מכן.

יחד עם זאת ,צריך לדעת שזו העיר היחידה שכל גילאי שלוש
צבי גוב-ארי:
מהשה הראשוה כסו .כולם .לא היה ילד בגיל שלוש שאמר לו 'אין מקום ,אין גן ילדים'.
 ...בסדר?
עו"ד עדי יקילביץ:
ושואלת היא,

רק סיים את ושא השאילתא .מה שהשאילתא בעצם באה

צבי גוב-ארי:

זו שאילתא שייה באותו ושא .השאילתא הראשוה היתה

' בימים הקרובים הולכים לקלוט גילאי שלוש לגי הילדים' .הבהרתי ש'בימים הקרובים' זה
היה כבר לפי שה .אז תיקו את השאילתא.
עו"ד עדי יקילביץ:

השאלה אבל ,בתוך השאילתא עצמה יש איזשהו רקע עם

התרשמויות אחרות ,ששם יתת אופציה להוסיף איזשהו תשלום שאי חושב שהוא סמלי,
לפי מה שאי הבתי ,כך וכך שקלים לכל השה ,כדי לממן את השהות של אותה סייעת
וספת בגן עד סוף השה .ובעירייה ביבה ,ממה ששמעו וקיבלו מתושבים ,לא היו מוכים
לקבל את ההצעה הזאת .לא הביו על מה מדובר.
צבי גוב-ארי:

תראה ,ביום שאתה מדבר על מימון הורים לושא שכר ,אתה

כס למקום שלא הייתי רוצה שמשיך,
עו"ד עדי יקילביץ:

השתתפות ,מימון .שלפחות תהיה האופציה.
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צבי גוב-ארי:

היום ,לדוגמה ,משרד החיוך החליט ,כולל ממשלת ישראל

לא להבטיח גי ילדים של ארבעה גים .אחו החלטו כן לעשות את זה ,מכספי העיר .אי
אתן לך קה מידה של הדבר הזה .עלות מעביד ,זה מאבטח כזה שעובד כך וכך שעות ליום,
זה  10,000שקל לחודש 10 .חודשי עבודה זה  100,000שקל .שי מאבטחים כאלה ,שי
אשכולות 200,000 ,שקל .זה בערך  25בתים של ארוה שתית .רק שי מאבטחים .שים לב
לעלויות ולמקורות .עכשיו ,ללכת להורים ולומר 'תממו את ה' ...
זה לא ללכת להורים ולהגיד להם 'תממו' ,זה הורים
עו"ד עדי יקילביץ:
שמבקשים לממן ,לתת להם את האופציה .זה הכל .כי היתה פייה ,אי יודע שהיתה פייה
למחלקת החיוך בעיר בבקשה שאין ,כמו שעושים ברשויות אחרות מהם הם הגיעו לעיר ,שם
היתה אופציה שהם יכולים לפעול .אם הם רוצים לממן את השהות של אותה סייעת,
השלישית ,הרביעית ,החמישית ,או לא משה,
שרון ליה:
מפטרים אותה?

ואז הם גם מפטרים אותה? הם מעסיקים אותה? הם

עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,הם לא מעסיקים.

שרון ליה:

אבל יש לזה משמעויות וספות .בתשלום כזה יש משמעויות

וספות) .מדברים ביחד( באמצע השה מחצית מההורים מחליטים לא לשלם .כי לא מוצא חן
בעייהם .אין לך שום סמכות על ההורים האלה.
צבי גוב-ארי:

הישיבה סגורה .תודה.

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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