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חברים ,ערב טוב .אי רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מס'
צבי גוב-ארי:
 11/14לומר לפי כן שסדר היום שקיבלתם משתה לדיון המועצה ,לפיו  ...שאחו מעלים לראש
סדר היום את סעיף מס'  6 ,5 ,4ו .7-לדון בשאילתות ,או יותר כון עה על השאילתות ,כי על
השאילתות אין דיון ,ולאחר מכן משיך בדיוים על ושאים שעל סדר היום.
ובכן כך .לפי שאעה על השאילתות אי מבקש לציין עובדה שאומרת כך :בעיין של שאילתות
והודעות אישיות בפרק השאילתה .חבר מועצה כמובן י כול להגיש שאילתה וראש העיר חייב
לעות על שאילתות ,או מישהו מטעמו .אולם דבר אחד חשוב ,ואי ארצה להדגיש את זה ,הוא
שהשאילתה תימסר בקצרה ובצורה של שאלה בלבד .היא לא יכולה להיות לא כתב אישום ולא
שום דבר אחר .שאילתה צריכה להימסר כשאילתה ,ועל זה תתקבל תשובה.
כל מקרה אחר שיימסר לא בצורה של שאלה עייית וכו' ,לא יזכה מבחיתי לשום תשובה .מפי
שאי לא מוכן דרך שאילתות לפתוח דיוים ,לעשות דברים אחרים .שאילתה יכולה להיות על כל
ושא ,הכל בסדר .תימסר בקצרה ,תתקבל תשובה .קבלו את זה בבקשה כהודעה.
.4

שאילתה של חברת המועצה גב' רוית ארפרויד-כהן ,בושא" :התעלמות מצרכי הורי
וילדי המעון והגים המפוים ברחוב חבלבל פית אבוחצירה".

אי עובר ישר לשאילתה מס'  .4היא תהיה ראשוה בסדר היום.
צבי גוב-ארי:
עייתי בשאילתה והשאילתה מתחילה ב" התעלמות מצרכי הורי וילדי המעון והגים המפוים
ברחוב חבלבל פית אבוחצירה" ואחרי זה מתחיל סיפור של פיתה המשטרה ,לא פיתה
המשטרה וכו' .זה כתב אישום .זו לא שאילתה .והתשובה שלי לשאילתה ה"ל היא זו ,אי מוסר
אותה הן בהקראה והן בכתב" :פייתך בושא השאילתה – התעלמות מצרכי ההורים והילדים'
צביקה ,אם אתה מדקדק בחוק ,אז שאילתה קודם אי אומרת
רוית ארפרויד-כהן:
אותה .ואתה משיב על משהו שאי עוד לא הצגתי .ואם אתה מדקדק בחוק ,אתה צריך לחכות
שאי אקריא.
צבי גוב-ארי:

תקריאי את השאילתה שלך ,ותקבלי את התשובה.

רוית ארפרויד-כהן:

בסדר ,אז תחכה רגע.

צבי גוב-ארי:

תקריאי.

רוית ארפרויד-כהן:

כיוון שכולם כבר מכירים את כל,
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צבי גוב-ארי:

לא מכירים .אי מבקש להקריא את השאילתה ,כפי שיסחת

אותה.
רוית ארפרויד-כהן:

אה ,אין בעיות .אז זה סותר את מה שאמרת במבוא ,אז אין לי

בעיה .בסדר גמור" .ידוע לכל כי מזה שים מתהלים מאבקים כאלו ואחרים בין הרב תורג'מן
לבין העירייה ,הן",
צבי גוב-ארי:

זו לא השאילתה.

רוית ארפרויד-כהן:

זו השאילתה.

צבי גוב-ארי:

אוקיי .הלאה.

רוית ארפרויד-כהן:

אין בשאילתה זו" ,לא באה לדון במאבקים האלו ,שחלקם הגדול,

לצערו ,ראה פוליטי וכוחי ,מבלי להתעלם מהצד המשפטי .ב 29.4-הגיע כוח גדול של משטרה
ופקחים למתחם שבו שוהים  36ילדים בכיתות גן שוות ומעון ,בשעות הפעילות של הילדים ,ופיו
את כולם מכל החדרים ,כשהילדים וההורים היו המומים ומופתעים .הוציאו את כולם מחוץ
למתחם והם ותר ו ישובים על המדרכה בהלם גדול וחוסר אוים.
ההורים דרשו למצוא מעה לתיוקות וילדי הגן מעכשיו לעכשיו ,מבלי שאיש התריע בפיהם
שעומד להיות צו פיוי .ב 4.5-באישון לילה" ,זה היה בארבע בבוקר אמרו לי ,הגיע כוח גדול עם
משאיות לממש את המשך הפיוי מהמקום ,ולקח משם כל הציוד מכל החדרים.
כשבמקום קיוו ההורים כי העירייה תגלה רגישות לציוד שרכש מתרומות וכסף של ההורים
לטובת הפעלת הגים ותקצה לקוטיירים מקום במחסי העירייה ,על מת למוע הוצאה וספת
מההורים בהמשך ,על אחסה להוצאה לפועל .אלא שגם לזה לא עו בחיוב ההורים וכך הציוד
עבר למשטרת רחובות" ,שאגב זה לא היה בסוף למשטרה אלא למקום אחר ,אבל מחוץ לעיר.
חשוב לציין שהמשטרה גילתה רגישות גדולה במיוחד .אי עמדתי שם איתם הרבה זמן וחיכתה
עם המשאיות כשלוש שעות ,בתקווה שאמם העירייה תיעתר לבקשת ההורים בעיין הזה.
לסיכום ראה כי בלהט המאבקים עם הרב ,העירייה שכחה שביתיים הרב ותן מעה לתושבי
העיר .עובדה שהיה באחריות מלאה ומוחלטת של העירייה ,מוסרית ,חברתית ולגבי ילדים
מסוימים גם חוקית .כל זאת חשוב לציין שעד היום אין מעה לכל הילדים והם מצאים בבית
בתורות עם ההורים.
היום כבר חשוב לבוא ולומר שאחרי מאבק ,כן יתן להם מקום ,זמי ,לחודשים הקרובים .אבל
זה זמי .כן גם חשוב לציין שמעכשיו לעכשיו ,ההורים מעדות שהם לא יוצאי יהדות אתיופיה
היה להם מעה .יהדות יוצאי אתיופיה ,לילדים לא היה מעה.
לאור ה"ל אי מבקשת לשאול ,מדוע לא כיסת את כל ההורים מבעוד מועד ושיתפת אותם על
העומד להתרחש ויחד איתם דן על מעים לטווח הקצר ,עד סיום שת הלימודים ,ולעתיד משה
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הבאה?"
עו"ד איתן בראש:

אם יורשה לי ,אי רוצה להשיב.

צבי גוב-ארי:
כולו.

אי לא רוצה ,דרך אגב ,להתייחס לעובדות .הסיפור הזה מפוברק

עו"ד איתן בראש:

הצו לא יצא  ...הצו יצא בגין פסק דין שהמדיה הוציאה,

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא ייחסתי את זה לעיריית יבה.

עו"ד איתן בראש:

את אמרת ' מדוע עיריית יבה לא הודיעה? מדוע עיריית יבה לא

עשתה?'
רוית ארפרויד-כהן:

היא ידעה מראש .עיריית יבה ידעה .הראייה ,היו פקחים.

עו"ד איתן בראש:

את מיחה החות... ,

רוית ארפרויד-כהן:

אבל היו פקחי עירייה שם.

עו"ד איתן בראש:

עכשיו זה הזמן שאי ותן תשובות.

רוית ארפרויד-כהן:

אז תסביר לי איך היו פקחים? ממה? מבורא עולם קיבלו -

עו"ד איתן בראש:

בואי עשה את זה  .by the bookאת אוהבת .by the book

רוית ארפרויד-כהן:

אי אוהבת .by the book

הצו הומצא כשיצא על פי פסק דין שיתן גד העמותה ,גד הרב
עו"ד איתן בראש:
תורג'מן .בגין הפרת הצו פתח תיק הוצאה לפועל על ידי המדיה .המימוש של הצו עשה על ידי
המשטרה על פי צו של ראש ההוצאה לפועל .עיריית יבה אין לה לא יד ולא רגל בפיוי המתחם
הזה .אי מוכרח לציין ,שגד אותו ברש הוגש כתב אישום .יש כתב אישום .בה שם בייה רחבה
בלי היתר .אי לא רוצה להגיד ,אבל ה וא מצפצף בריש גלי על חוקי התכון והביה ועל עוד
חוקים .זה מקום חיוכי .אז אי חושב  ...זה לא המקום.
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צבי גוב-ארי:

איתן ,אי מבקש.

רוית ארפרויד-כהן:

זה ברור.

צבי גוב-ארי:
מרביתו לא כון.

לא היתה פה שאילתה .והיה פה סיפור היסטורי וכו' ,שעובדתית

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא אמרתי ש -

צבי גוב-ארי:

סליחה ,לא להפריע .אי מתרה בך פעם אחת .לא להפריע פעם

שייה .יש לך את התשובה בכתב.
רוית ארפרויד-כהן:

איפה היא?

צבי גוב-ארי:

ו ,תעבירו לה.

רוית ארפרויד-כהן:

) שמעת מקריאה לעצמה( ' רדידות בידיעת העובדות'.

צבי גוב-ארי:

אי מבקש לעבור לשאילתה הבאה.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה תמיד פופוליסט.

צבי גוב-ארי:

אין התייחסות יותר.

רוית ארפרויד-כהן:

התייחסות לא רציית לאוכלוסיה מוחלשת .זה מה שהיה פה.

צבי גוב-ארי:

תפסיקי לעשות לי פה תעמולה .האוכלוסיה המוחלשת הזאת ...

אי לא אעשה תעמולה .זה הרי לא אוכלוסיה שלי .גם
רוית ארפרויד-כהן:
האוכלוסיה הזאת לעולם לא תצביע לי.
צבי גוב-ארי:

תפסיקי לייצר מים עכורים בשביל לדוג שם.

רוית ארפרויד-כהן:

אתם צייים ולא מוסריים .גם אתה שחר לא עשית את עבודתך

שש שים .לא יעלה על הדעת שהאשים האלו ירימו אלי טלפון ,שאי אעזור להם .ולא אתה.
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צבי גוב-ארי:

אף אחד לא ביקש ממך לעזור.

רוית ארפרויד-כהן:

אף אחד לא ביקש? באמת?! אתה רוצה לשמוע משהו? בבקשה.

צבי גוב-ארי:

חבלה בכל מקום.

אתה רוצה לשמוע הקלטה? ממי קיבלתי את ההקלטה הזאת?
רוית ארפרויד-כהן:
אי דיברתי? )ברקע שמעת הקלטה ,לא ברור(
צבי גוב-ארי:

פית למשרד החיוך על מת לטפל בשילוב של -

רוית ארפרויד-כהן:

בגזעות שקוראת כאן מתחת לאף שלך ,ואתה לא עוצר אותה

ועוד תומך בה בכסף.
צבי גוב-ארי:

שבי בשקט.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא אשב בשקט.

צבי גוב-ארי:
מכירה.

את לא יודעת מה זה תומך בכסף .וגם את התוים את לא

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא אשב כאן כשאתה ציי,

צבי גוב-ארי:

קיבלת את התשובה ברגע זה .אז שקט.

רוית ארפרויד-כהן:

שאתה ציי ,ויש כאן רמת צביעות שלא תעלה על הדעת.

צבי גוב-ארי:

פעם וספת ,פעם שלישית .פעם רביעית אי אוציא אותך.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה יכול ,אתה הרי יודע שאתה לא יכול להוציא אותי .אז מה

אתה מאיים?
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צבי גוב-ארי:

ובכן ,גברת .הערה וספת מהסוג הזה ואת בחוץ.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא בחוץ,

צבי גוב-ארי:

תקראי את התקון.

רוית ארפרויד-כהן:
בי ואי לא מייצגת פה אותך.

אי כמה פעמים הזכרתי לך .לא אתה הצבעת לי ,לא אתה בחרת

צבי גוב-ארי:

רוית ,אי מתרה בך פעם וספת.

רוית ארפרויד-כהן:

צביקה ,גם אי מתרה בך להיות קשוב לתושבים ולא להיות ציי.

ולעות עייי .תושבים שאתה יודע שיש עליהם גזעות ,ואתה לא עשית כלום .ומפחיד אותם.
אתה יודע שהם היו אמורים להיות כאן?
צבי גוב-ארי:

זו התשובה שקיבלת.

רוית ארפרויד-כהן:

זו התשובה לאורך כל השים .אתה יודע שהם היו אמורים

להיות כאן עשרות? אתה רוצה לראות אס.אמ.אסים? אמרו ' :הפחידו אותו בעירייה .בגלל זה
אחו לא באים'? היום .אתה רוצה שאי אקריא לך אס.אמ.אס? עכשיו? מלפי כמה שעות?
צבי גוב-ארי:

לא ,לא רוצה לראות .את יודעת למה? מפי שאם אי רואה מכתב

ממכ"לית משרד החיוך ,שבו את טועת 'עשרות הורים פו אליך מבית ספר רבין ,בעיין שילוב
דתיים וחילוים'' ,עשרות הורים' .תי לי בבקשה רשימה של חמישה הורים.
רוית ארפרויד-כהן:

אי לא אתן לך כלום .אי לא חייבת לך שום דין וחשבון .יש כאן

פחד .אי רק אראה לך את האס.אמ.אסים .הצעירים מהעדה האתיופית שאמרו לי' :אחו
באים ,פתאום באו ואמרו לי ,אחו גם פוחדים מראש העיר .כי הוא הפחיד אותו' .שחר ,גם כן.
אתה יסחת את המכתב הזה? איך אתה לא מתבייש  ...הקהילה שלך סובלת .אתה רימית אותם
בהצבעות לבחירות.
צבי גוב-ארי:

עצור את ההקלטה .בבקשה ,תצאי החוצה.

רוית ארפרויד-כהן:

שום דבר ,הוא לא יפסיק את ההקלטה .אי לא יוצאת.

צבי גוב-ארי:

צאי בבקשה .תזמין מאבטחים שיוציאו אותה החוצה .תקראי
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בבקשה את התקות .תצאי החוצה ,תיכסי אחרי ההצעה.
רוית ארפרויד-כהן:

תקריא לי את התקה על איזה תקה אתה מוציא אותי.

צבי גוב-ארי:

החוצה!

רוית ארפרויד-כהן:

על מה אתה מוציא אותי?

עו"ד איתן בראש:
מפריעה.

הוא מדבר על תקה  35שהוא התרה בך שלוש פעמים ואת

רוית ארפרויד-כהן:

התרה בי? אתה צריך להתריע על מה?

עו"ד איתן בראש:

וכל פעם כשתהיה הצבעה...

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אבל מה תוכן ההתראה? הוא לא יכול,

עו"ד עדי יקילביץ:

ההתראה לא יכולה להיות 'שבי בשקט' .זו לא התראה .אתה יודע

את זה ואי יודע את זה .וכל מי שיושב פה בחדר גם יודע.
תמחוק את החיוך הזה .אתה הרי יודע שאי יכולה להגיד לך
רוית ארפרויד-כהן:
'התראה ,התראה ,התראה ,התראה'.
עו"ד איתן בראש:

אי חושב שצריך לקיים את הדיון הזה בצורה מכובדת.

רוית ארפרויד-כהן:

אי גם חושבת.

עו"ד עדי יקילביץ:

אבל גם תשובה לשאילתא צריכה להיות תשובה.

צבי גוב-ארי:

עורך הדין הכבד .סעיף  3לגבי סמכויות היו"ר' .להתרות בחבר

מועצה המפריעה' ,ואת מפריעה.
עו"ד עדי יקילביץ:

את הפקודה אי מכיר.

סליחה .הקפיצות והצעקות זו הפרעה' .צעקות לדעתו ,שמפריע
צבי גוב-ארי:
לדעתו' .ולדעתי את מפריעה .לא שמרת ' ,חבר המועצה על שלוש התרעות בישיבה אחת ,רשאי
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היו"ר להורות על הוצאתו .הוצא חבר מועצה מהדיון ,רשאי הוא להיכס לישיבה רק לצורך
הצבעה' .אי פעם וספת אומר לך שאשתמש בדבר הזה מפי שאי לא אתן לך לחבל גם בעבודת
המועצה ,בוסף לחבלה שאת מחבלת בצורה סיסטמטית עשר שים בתפקוד ...
מכיוון שיש כאן את היועץ המשפטי ,הוא יודע מה הפרשות של
רוית ארפרויד-כהן:
מה זה התראה .והתרא ה בהפרעת ישיבת המועצה לא עשתה כאן .אתה לא ותן זכות דיבור.
אתה משמיץ .אתה יושב על כסא ראש העיר ואתה משחיר חברי מועצה ומשחיר תושבים.
צבי גוב-ארי:

זכות דיבור יש לך חמש דקות בלבד .הלאה.

רוית ארפרויד-כהן:

ואי לא אתן לזה .אז תוכן של התראה ,בוא דבר עליו.

.5

שאילתה של חבר המועצה עו"ד יקילביץ ,בושא " :פרויקט שדרוג האצטדיון העירוי".

צבי גוב-ארי:
השאילתה.

שאילתה מס'  ,5של חבר המועצה יקלביץ .תקריא בבקשה את

עו"ד עדי יקילביץ:

"ביום  ,12.6.2013במה לך ישיבת מועצת העיר הצהרת כי עבודות

שדרוג האצטדיון הכדורגל העירוי יסתיימו בתחילת שת  2014וכי את המחצית השייה של עות
הכדורגל הוכחית תשחק קבוצת מכבי יבה באצטדיון הביתי .מאחר ועות הכדורגל עומדת בפי
סיום" ,יותר כון כבר הסתיימה בשלב זה" ,ומאחר ומכבי יבה אלצה לשחק את כל משחקי
הבית לעוה זו במגרשה של ס ציוה ,ראה כי מן הראוי לבחון את הסיבות לעיכוב .תוך כך אי
מבקש להציג מספר שאלות (1 .מהו גדר הזמים שהוצב למבצע עבודות השדרוג באצטדיון,
להביא לכדי סיום עבודות הפרויקט?  (2האם קבע פיצוי בשל אי עמידה ביעדים אלו?  (3מדוע
או מה הסיבה לעיכוב השלמת העבודות?
רוית ארפרויד-כהן:

) שמעים קולות הקלטה( חכה ,חכה ,אי רוצה להקליט.

עו"ד איתן בראש:

זה מפריע.

רוית ארפרויד-כהן:

זה כון ,אתה צודק .כי אי לא סומכת על ההקלטות.

צבי גוב-ארי:

אפשר להפסיק את זה בבקשה?

עו"ד עדי יקילביץ:

אי אמשיך (3" .מדוע או מה הסיבה לעיכוב בהשלמת הפרויקט?
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האם זהו מבצע העבודה בשטח או האם הסיבה לעיכוב מקורה בבקשה לעכב את העבודות מצד
גורמים בעירייה?  (4מהי העלות הכוללת לביצוע הפרויקט?  (5מהי העלות לקופת העירייה ו/או
הקבוצה לא ירוח משחקי הבית באצטדיון בס ציוה?"
צבי גוב-ארי:
יקריא את זה ,בבקשה .אהוד.

אוקיי .חילקתם את התשובה? חלקו את התשובה .מישהו מכם

ד"ר אהוד ויצמן:

" לכבוד מר עדי יקילביץ ,חבר מועצת העיר ,שאילתה בושא

שדרוג האצטדיון ... .מאי  2014להלן תשובות .צו תחילת העבודה יתן -
עו"ד עדי יקילביץ:

ויצמן ,בקול .אי לא שומע אותך.

צבי גוב-ארי:

יש לך את זה גם בפיך.

עו"ד עדי יקילביץ:

אה ,הוא מקריא מפה? אוקיי.

אי מקריא את מה שרשום בפיו .יותר לפרוטוקול" .צו תחילת
ד"ר אהוד ויצמן:
העבודה יתן בחודש אוקטובר  .2013גמר ביצוע קבע לחמישה חודשים ,קריא אפריל .2014
הסיום הצפוי יהיה בסוף יולי .הפיצוי  ₪ 500ליום פיגור לא מוצדק .שיויים שבוצעו במהלך
השדרוג ,כגון תוספות מושבים ,אחד ,וביטול תביעת התאחדות הספורט לגלוש מעבר לגבולות
האצטדיון הקיים ,יצרו עיכובים בביצוע .בוסף ל"ל ,החלטתי כי מתקי הגלישה הקיימים על
המגדל  ...לעמודי תאורה שעלותם תמומן חלקית על ידי חברות הסלולר .מדובר בחיסכון של
כמיליון  .₪העלות הכוללת של הפרויקט תעמוד על  10מיליון .עלות הפעילות בס ציוה ברמה
שתית עומדת על  .₪ 355,000מה"ל יתן לקזז עלות  ...האצטדיון לשה העומדת על 675,000
 .₪כך שאין כאן הפסד כספי ,כי אם פגיעה בוחיות וב ...של האוהדים ,בעיה זו בדרך לפיתרון.
חתום :צבי גוב ארי".
צבי גוב-ארי:

תודה.

עו"ד עדי יקילביץ:

רגע ,שייה אחת.

צבי גוב-ארי:

קיבלת תשובה.

עו"ד עדי יקילביץ:

בסדר .אי רוצה לעות על התשובה.

צבי גוב-ארי:

לא עוים על התשובה.
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עו"ד עדי יקילביץ:

איתן.

רוית ארפרויד-כהן:

מותר להשיב.

עו"ד איתן בראש:

אפשר  ...שאילתה קצרה  ...מותר לו שאלה קצרה וספת אחרי,

רוית ארפרויד-כהן:

אחרי התשובה.

עו"ד עדי יקילביץ:

אי אשאל את השאלה הזאת.

עו"ד איתן בראש:

בקצרה.

עו"ד עדי יקילביץ:

היא תהיה קצרה ,אבל לאור מצבור התוים היא תהיה קצרה

ארוכה .אחד ,אם הובטח שהשדרוג יסתיים ביואר  '14ולמעשה גמר הביצוע קבע מראש
לאפריל ,מדוע לא יצאה הודעה מסודרת עם התוים?  (2הפיצוי  ₪ 500ליום לא מוצדק .איך זה
מוגדר בחוזה ומי קובע מה זה לא מוצדק? האם על  500שקל פר יום שאי גם סבור שזה פיצוי
קצת לא ריאלי לפרויקט בשווי  10מיליון שקל ,אז מי קובע מה זה לא מוצדק ,והאם יתן הפיצוי
בפועל? ו ,3-בוגע לכל השיויים ,הרי חלקם ,במיוחד התוספות למושבים ,אלה שיויים שאי לא
חושב שהם במהלך השדרוג .אלה שיויים שההתאחדות דרשה אותם מלכתחילה ,וזאת השאלה
האמיתית .כשיצאו לשדרוג הפרויקט ,לשדרוג האצטדיון ,הרי זה עשה בגלל מהלים ותקים
שההתאחדות והתמ" ת הציבו על מת שהקבוצה תוכל לשחק במגרש בליגה השייה .אז האם
בעצם מה שאתה אומר לי פה זה שהתכון מראש היה לקוי ככה שבאמצע העבודות גיליו
שאחו עובדים לא לפי תקות ,לא לפי משרד התמ"ת ,לא לפי ההתאחדות והייו צריכים לעשות
פה שיויים ושיויים שבסופו של יום הביאו להתייקרות הפרויקט ובוודאי ובוודאי להתארכותו.
צבי גוב-ארי:

ראשית ,אין חריגה מהתקציב של הפרויקט.

משה חזות:

יש חסכון.

חסכון ,זה יבוא אחרי זה .התכון היה  10מיליון .זו היתה
צבי גוב-ארי:
ההערכה .ישבו על העיין הזה לפרטים .קודה .בעיין של שיוי תוך כדי ,התכון כלל עבודה
בתוך המערכת של האצטדיון ,בתוך הקירות של האצטדיון .בשלב מסוים התאחדות הכדורגל
ביקשה שהישיבה של השחקים במגרש תהיה מחוץ לחומה .כלומר לפתוח את החומה ולבות
שם איקס .בעיין הזה היה ויכוח מאוד קשה ,וכמעט שעצר את הפרויקט .זה הדבר הדרמטי.
תוספת כסאות ,היכן שיכולתי להאריך עוד טריבוות ,הוספו כסאות .מה שעיכב בדבר הזה .דבר
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שלישי ,קבלן יכול לא לעמוד בלוח הזמים וצריך לתבוע אותו על העיין הזה וזה קורה .הייו
צריכים לסיים את הגיון בשכוה החדשה .להתחיל אותו כבר בחודש מאי .קבלן של משרד
השיכון .והקבלן הזה לא עומד .היום הוציאו אותו מהשטח ,יצאו למכרז חדש .אז יש פיגור .הוא
ישלם עבור הפיגור אבל הפיגור התרחש.
באשר לעיין של עלות מול חסכון וכו' ,אין לי שום בעיה מבחית החסכון .זה לא עולה יותר .מה
שאי רק חושב שחבל על כך שהקהל וסע או יותר האוהדים וסעים הלוך וחזור ,וזה צטרך
לחסוך .כאשר אמרו שזה יתחיל בחודש מאי ,היה תכון אחד שפסל .תכון אחר שפסל .הגיעו
ל 17-מיליון  ₪וכו' .ופקודת העבודה יצאה רק בחודש אוקטובר .אפשר היה גם לדחות את זה
בשתיים .הלכו על פרויקט על מת לעשות את המיטב האפשרי תוך הזמן הכי קצר שאפשר .מי
שחושב שאפשר לעבוד עם שעון שוויצרי על מועדי ביצוע ,כאשר יש עסק עם קבלן ,הקבלן יהיה
מוכן לשלם את הזקים .האם גבו כספים או לא גבו כספים על הזק? כאשר יוגש החשבון
הסופי ,כל מה שצריך להתקזז ישר יקזזו לו .עד כאן .הלאה.
.6

שאילתה של חבר המועצה עו"ד יקילביץ ,בושא" :מחלף יבה דרום/אשדוד צפון על
כביש ."4

צבי גוב-ארי:

הלאה ,שאילתה וספת.

רוית ארפרויד-כהן:

לשם שיוי היא קצרה יותר .אז אי דווקא מצפה לתשובה.

צבי גוב-ארי:

שאילתה מס'  .6מחלף יבה.

כן .שוב" ,באותה ישיבה ב 12.6-הצהרת כי העבודות להקמת
עו"ד עדי יקילביץ:
מחלף יבה דרום או אשדוד צפון" ,אי לא יודע איך זה קרא בדיוק " ,עתידות לצאת לדרך
בתחילת השה .עוד הצהרת כי בשל העובדה כי מחלף זה טרם הוקם ,עיכבת וככל הראה אתה
מעכב בייה וספת בעיר .מאחר וכון לימים אלה ,הקמת המחלף טרם יצאה אל הפועל ומאחר
וושא התועה בעיר בשעות הבוקר במיוחד הפכו לבלתי סבלים ,יש מקום לתהות היכן עומדים
הדברים .מספר שאלות :לאור מכתבו של שר הביוי והשיכון שאליו התייחסת בזמו ,מהו סדר
הזמים כון להיום ,כפי שידוע לך ,על הקמת המחלף?  (2האם עודך מעכב בייה חדשה בעיר מאז
ועד היום?  (3מה בכוותך ובכוות הגורמים המוסמכים לכך בעירייה לעשות על מת לזרז או
לקדם את הקמת המחלף? ו (4-ככל שהמחלף לא יוקם או שהעיכוב להקמתו יתמשך ,מה אפשר
לעשות כדי להקל על עומסי התועה בעיר? כי בבקרים זה פשוט סיוט".
צבי גוב-ארי:

המכתב של שר השיכון מצא כאן .במכתב שר השיכון בזמו

אמר שבשת  2014הושא יתוקצב ויתחילו לעבוד .ואי מקריא עכשיו את התשובה" .אי קיום
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הבטחה שלטוית ברמת משרד השיכון והאוצר ,מחייבת תגובה הולמת ובידיו רק אחת והיא –
עצירת הסכמים והתייה בביצוע" .היום אחו עומדים מול הסכם שקרא הסכם גג לפיתוח
העיר ,כאשר הפיתוח עובר לידי ה עיר יבה ולא דרך משרד השיכון ומהל מקרקעי ישראל.
ההסכם הגג הזה מעוכב כל עוד שושא המחלף לא יקבל פיתרון.
אי רוצה להמשיך" .מבן  Bו C-עומד לשיקום במסגרת הסכם הגג ,שאמור להיחתם בין משרד
השיכון ,אמ"י ,האוצר ועיריית יבה .ההתיה לחתימה על ההסכם תהיה תחילת ביוי המחלף".
הלאה .באשר לבייה בשכוה הירוקה .אתה יושב גם בוועדת התכון והבייה ,וראית שלא ...לי
אישור .יש בעיין הזה דילמה לא קטה .ואי אקריא" :ככל שהביוי יידחה כך משך החיים
בתאים לא וחים של תושבי השכוה יתארך ... .למתן היתרי בייה במתחם של השכוה הירוקה
לדעתי שוה מבייה חדשה שבפרויקט חדש" .כי יח שהעיין הזה יימשך עוד חצי שה או שה.
ולא יתחילו במחלף .בידיו מאגר גדול מאוד של בייה שיכולה להתבצע בשכוות החדשות יותר.
האם אחו עכב בייה באותו רחוב שאשים שכבר גרים בו ואמר' :אוקיי ,העובדה  ...תמשיך
ל היות פסולת ביין וכו' ... ,של קבלן ,כי הוא לא יבה מפי שלא מאשרים לו ואתה תמשיך לחיות
כך זה שיקול אחר .וצטרך לדון בזה קוקרטית כאשר יגיעו בקשות להיתרים.
זאת אומרת כך ,מערכת הכבישים בעיר מבחיתו הושלמה ,מלבד הכביש הדרומי שקשור אל
המחלף .זה ייעשה באשר למחלף .אין אפשרות טכית לבצע הרחבות או לסלול כבישים וספים.
אחו מרושתים לגמרי בפים .והיציאות הן יציאות מאוד מוגדרות .אחו הולכים להגביל גל
ירוק ברחוב הסהדרין ,בשל התועה .הולכים לפשט את היציאה של כביש  42לכיוון  ...כאלה
ואחרים .ועוד תיקוים מיוריים.
עו"ד עדי יקילביץ:

אבל אלה לא הבעיות ,צביקה .סהדרין ואלה,

צבי גוב-ארי:

אי יודע,

עו"ד עדי יקילביץ:

הבעיות זה ברחובות בתוך העיר.

צבי גוב-ארי:

אי רואה מה קורה לאורך רחוב ירושלים ורחוב ...

עו"ד עדי יקילביץ:

ירושלים ,ז'בוטיסקי ,דואי.

צבי גוב-ארי:

בתוך העיר אי אפשר להרחיב כלום.

עו"ד עדי יקילביץ:

להרחיב לא ,אבל אולי בשעות העומס ,שזה בסך הכל פרקי זמן

לא ארוכים מדי ,תעמיד פקח בצומת מאוד פקוקה ,שיעזור  ...תועה.
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צבי גוב-ארי:

לבטל רמזורים ,להעמיד פקח?

לא ,לא לבטל רמזורים .אי מדבר על כיכרות .הכיכרות
עו"ד עדי יקילביץ:
בז' בוטיסקי הפכו להיות פשוט פקק אחד גדול .בשעות הבוקר .שבע עד שמוה.
צבי גוב-ארי:

מזל שזה כיכר ולא רמזור.

עו"ד עדי יקילביץ:

זה כון .אבל אולי אם עמיד שם פקח ,שיכווין את התועה ,זה

יזרים אותה.
אי רוצה להמשיך .האוצר ,השיכון ומשרד ראש הממשלה
צבי גוב-ארי:
מעוייים לשווק מקסימום דירות שאפשר .להציף את השוק .בידיו היום  2,300יחידות דיור
המוכות לשיווק ,ועוד כ 9,000-יחידות שמצאות בתכון .חלקם בשלבים מאוד מאוד
מתקדמים .זה לדעתי הכלי האפקטיבי ביותר לשכע את מי שצריך לתקצב את המכרז לעבוד על
זה .במגעים שיש לו עם הוועדה שיושבת מולו בהקשר לעיין של הסכם הגג ,אי מוכרח לומר
שמחזרים אחריו כל הזמן ואחו לא מוכים לזוז,
עו"ד עדי יקילביץ:

מתה את זה בהקמת המחלף.

צבי גוב-ארי:

יתחילו לבות .אי לא מוכן ,אמרו לי' :תחתום ,תחיל' .תראו לי

בבקשה שהתחלתם  ...תודה ,הלאה.
עו"ד עדי יקילביץ:
.7

תודה.

שאילתה של חברת המועצה גב' רוית ארפרויד-כהן ,בושא" :רישום ילדים מהקהילה
האתיופית במוסדות החרדים בעיר".

צבי גוב-ארי:

שאילתה של חברת המועצה רוית :רישום ילדים מהקהילה

האתיופית .בבקשה ,תקריאי את השאילתה.
אי חושבת שמספיק השאלה היא ברורה .הכי פשוט ,ואי חושבת
רוית ארפרויד-כהן:
שזה חשוב שגם אתה תקשיב לזה ,זה יקצר אחר כך גם הצעה לסדר .אי אשמיע לך מה אומר
מהל בית ספר.
צבי גוב-ארי:

לא ברור.
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רוית ארפרויד-כהן:

תקשיב) .שמעת הקלטה – לא ברור[( .אי רוצה שתקשיב למהל

בית ספר אצלו בעיר] .הקלטה  ... -בוודאי ...אפילו .אי לא יכול לדבר איתך  ...מה? מה זאת
אומרת? אם אי חרדי שלומד תורה ומצוות  ...הכל חרדי[
צבי גוב-ארי:

אי לא יודע מה זה הדבר הזה .תפסיקו עם ההצגות האלה .אם

יש משהו שאמר ,תתו לי בבקשה לשמוע את זה .אשמע ואתייחס .יש לי תשובה לכל דברים,
הדברים ברורים .תפסיקי עם ההצגות.
רוית ארפרויד-כהן:

אי אתן לך לשמוע ,אין בעיה.

צבי גוב-ארי:

מה זה ההצגה הזאת?

רוית ארפרויד-כהן:

מה? לא .תו לי.

עו"ד עדי יקילביץ:

אם אי מעביר הקלטה שאי עשיתי,

רוית ארפרויד-כהן:

הה .תו לי .אמרו לי 'תשתמשי בה'.

צבי גוב-ארי:

את מוכה בבקשה לשאול את השאילתה?

רוית ארפרויד-כהן:

השאילתה קשורה לעיין הזה ,וקשורה גם להצעה לסדר .שבאו

והתו ליוצאי אתיופיה ,שבאו אמרו להם ' :אתם לא מספיק יהודים עד שלא תביאו גיור לחומרה,
אתם לא יכולים להיכס לבית ספר שלו' .זה בבות לאה ,זה בסיי ,תפארת יבה .א' ,האם ידעת
על זה? וב' ,אם לא ידעת על זה ,מה אתה מתכוון לעשות?
תפארת יבה הסכימו לקבל ,כולל שה שעברה ,הרב יצחק אמרי
פאלי כהן:
ביקש להתקבל .התקבל ,אחרי זה יצא .תפארת יבה הסכימו.
צבי גוב-ארי:

אי מבקש לעות על זה בתשובה בכתב .יש פה כמה דברים  ...כי

גם בשאילתה יש עיין שכראה לא ...
רוית ארפרויד-כהן:

שמה?

תקשיבי לתשובה" .כשהושא הגיע לשולחי" בעיין של הגיור אי
צבי גוב-ארי:
מתייחס" ,זימתי את משטרת  ...והתשובה יתה כעבור יום ,שאין יותר מגבלה של רישום
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ילדים למוסדות סיי .התשובה הזאת שרירה וקיימת ואי מודיע שאתמול היה אחד מהמשפחות
שעובדות יחד היום ,היה אצל מהל בית הספר לגבי רישום ילד לכיתה א' והילד רשם לגן מפי
שלא היה בשל לכיתה א' .בסיי .אז העיין של רישום ילדים לבית ספר סיי לבות ,בים ,לא
קיים.
לגבי העיין של עישה של בית ספר סיי על ידי הקטת התקצוב או ביטול התקצוב .אי מבקש
לפות למשרד החיוך ,לא לו .מפי שבתוך  ₪ 1,067,000לתקציב המגיע לעיריית יבה106,000 ,
זה הסיוע של עיריית יבה ,חשמל ,מים וכו' .כל היתר ,שכר מורים ודברים אחרים זה משרד
החיוך.
ד"ר אהוד ויצמן:

שמשולם ישירות.

צבי גוב-ארי:

כן ,כן .לא דרכו בכלל .זו עובדה .ספר התקציב אמם כתוב אבל

יש כאן הסברים  ...זה אחד .מה כוותי לעשות בעתיד בשאלה ,לוודא שמשרד החיוך יפעל
כמשרד חיוך גם בתחום הזה .מפי שהבעיה איה רק בעיה יבאית .היא בעיה כלל ארצית.
האם משרד החיוך יכול היום לומר למוסדות כאלה ' :מהיום אחו לא מעבירים יותר שכר
מורים וכו'?' למה זה לא עשה עד היום? הרי זה לא סיפור חדש .היום מתעורר פה ,שם ,מחר
מתעורר כאן .דבר אחד ברור .יבה היתה קייה בכל מה שקשור ליסיון להלביש לה מעין גזעות
או דברים מהסוג הזה .זה פשוט פשע אדיר כלפי העיר .וזה לא עייי הפרטי .זה עיין של כל אחד
מהיושבים כאן .מתגלה פה בעיה ,צריך לטפל בזה .וזה מה שעשה.
לצערי ,ולהרחיב את הדיבור ,ש בוע לפי שהסיפור הזה  ,...פו לכל אחד מהמהלים ,לכל אחד
מההורים ,על ידי רות שרעבי אישית ' .תבואו בבקשה לאגף החיוך להירשם .אחו טפל בכם'.
אל תעשי לי ככה ,רותי היא בחורה ישרה.
רוית ארפרויד-כהן:

אי אומרת לך שהורה אחד לא אמר לי דבר כזה.

צבי גוב-ארי:

לא אמר לך מפי שהוא לא רצה לומר לך.

רוית ארפרויד-כהן:

לא .איזה עיין יש להם לא להגיד לי? איזה עיין בכלל יש להם

להתקשר אלי ולהגיד לי' :לא מקשיבים לו ,לא הודיעו לו והשאירו אותם' ,צביקה ,אתה לא
היית מרשה ,לא שלילדים שלך זה יקרה ,לשכים הרחוקים שאתה מתעב לא היית רוצה שיקרה.
ילדים בזמן פעילות של מערכת החיוך ,באו והוציאו אותם .אמא של אחת הפעילות באה ואמרה
לי בהתכסות שהיתה כאן ,היו כאן שי חברי כסת שבאו מעכשיו לעכשיו .אחד שמעון סלומון,
אחד יה טמו .אמא באחת ההתכסויות באה ואמרה לי' :הבן שלי בלילה אמר' :מחר בבוקר
אם אי אלך לגן ,יבואו עוד פעם שוטרים?' הרי זה לא יעלה על הדעת .וזה העירייה כן ידעה ולא
מעה .את הטראומה הזאת.
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צבי גוב-ארי:

אי לא מקבל את זה.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל פקחים של העירייה -

צבי גוב-ארי:
הזה ,פו להורים.

שבוע לפי האירוע ,כאשר ודע לו שהולכים לעשות את הדבר

רוית ארפרויד-כהן:

ההורים לא ידעו כלום .הם היו בהלם.

משה חזות:

מה פתאום ,רוית?!

רוית ארפרויד-כהן:

הם דיברו איתי .הם דיברו איתי.

משה חזות:

רות התקשרה .אי יודע .רות התקשרה לאחד אחד .היו  18איש

ופו אליהם ואמרו להם' :בואו תירשמו' .ועוד משפט אחד ,צביקה ,ברשותך .יום חמישי ,שבוע
לפי כן ,מפקד המשטרה מגיע ,לא הוא בעצמו ,שלח שוטר ואמר ' :אי רוצה לפות שבוע לאחר
מכן ,אי הולך ודבר עם הרב תורג'מן' .הוא הגיע ואמר לו' :הרב תורג'מן ,תשמע .אחו צריכים
לעשות את התפקיד שלו .אחו רוצים לפות'.
רוית ארפרויד-כהן:

הרב תורג'מן לא מעיין אותי .הילדים וההורים ...

צבי גוב-ארי:

סליחה .אי עוה תשובה בכתב.

רוית ארפרויד-כהן:

רק רציתי שאלה של  ...אתה התכוות לביטוי הראשון או השי?

היה בייהם שבועיים .לא ,שבוע וחצי.
דקה .אי רוצה לומר עוד דבר אחד .גם כאשר אמר להורים
צבי גוב-ארי:
'אפשר להירשם כבר עכשיו' ,ההורים אמרו שהם לא מוכים ללכת לסיי .פגעו בהם ,לכן 'לא לך
לשם' .הסיבה היתה בעצם ' בואו משיך להיות באותה קבוצה' .הרש יתי את העיין הזה למורת
רוחי ,מפי שאי חושב שקבוצה רב -גילאית שהיא כמעט מגן לטרום חובה עד כיתה ו' ,אחו
מטורפים אם עושים ...חודשיים הם יהיו שם .זה מה שקורה.
זה משהו אחר .ועל העיין הזה אי לא בטוחה שאי חולקת עליך.
רוית ארפרויד-כהן:
יש על זה דיבור .זה משהו אחר לחלוטין.
צבי גוב-ארי:

הלאה ,הלאה .אי מבקש לחלק מכתב שקיבלתי אותו היום .אי
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לא מזמין מכתבים .אבל טיפלתי בבעיה של ההורים.
אתה קיבלת מכתב תודה מההורים על זה שפתרת להם .הם אמרו
רוית ארפרויד-כהן:
לי ,הם שלחו לי אס.אמ.אס .אמרו לי' :ביקשו מאיתו את המכתב הזה' ואמרו לי 'שלא יגחו
אותך' ,אי אראה לך את האס.אמ.אס ' ,שלא יגחו אותך בישיבה על הדבר הזה'.
צבי גוב-ארי:

ו ,באמת.

רוית ארפרויד-כהן:

די ,אי יודעת את הכל .אם זה מה שאתה רוצה להראות.

טוב ,אוקיי .את מהלת חות מכולת .אי יותר מגעים איתך
צבי גוב-ארי:
מתק .מרגע זה והלאה .את יכולה להיות חברת מועצה ,מבחיתי את חטא .ואי אסביר מדוע.
לשים את הדברים על השולחן .פעם אחת ולתמיד לשפוך גם את ליבי על דבר שאי מצטער מאוד
שאי מוצא אותך פה בכל ישיבה .ואי רוצה לומר לך מה אי חושב.
במשך  10ש ים שאת מצאת פה לא תרמת לעיר הזאת גם כך .דוגמה יפה של מעשה .יושב שם
יהודי שהתמודד פעמיים על רשות העיר והוא קיבל רק  100%יותר או  50%יותר ממך קולות
בהתמודדות האחרוה ,בן הרוש .בן הרוש פעל עם חיים ...
רוית ארפרויד-כהן:

לאן? לרשות העיר אתה מתכוון.

צבי גוב-ארי:

כן ,בהחלט.

רוית ארפרויד-כהן:

פחות ,טוב.

בן הרוש פעל ביחד עם חיים מסיג על מת לקשר בצורה יותר
צבי גוב-ארי:
חיובית אותי עם יו"ר הקרן הקיימת .הוא היה איתי שם .הציג את הצרכים של יבה .עזר על מת
שהקרן הקיימת תיכס לכל פרויקט ופרויקט .מה עושה רוית ארפרויד? בשעה שאחו רצים
לפתור בעיה של החיוך הממלכתי הדתי בשכוה שאין בה מספיק ילדים לפתוח שם בית ספר.
ולכן הלכו על משהו ,קוצפט שעובד במקום אחר ,של החיוך המשולב .רוית לא מעלה את זה
פה ,לא שואלת את מערכת החיוך איך אתם הולכים להתמודד .עושה דבר אחד .מתחילה לשדר
התכתבות ביה לבין מכ"לית משרד החיוך .בושה וחרפה .במטרה לעצור את העיין הזה .ככה
עוזרים לעיר .ובכן ,גברת ,את יושבת הה בחטא .הקהל שבחר בך היה צריך לדעת היום עם מי יש
לו עסק.
רוית ארפרויד-כהן:

הוא יודע טוב מאוד.
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צבי גוב-ארי:

הוא יודע טוב .לכן קיבלת  10%פחות ...

רוית ארפרויד-כהן:
עלי.

לא ,זה בגלל רמת האלימות שחבורה שהסתובבה סביבך הטילה

צבי גוב-ארי:

חוץ מאשר ...

רוית ארפרויד-כהן:

לכן גם כאלה שלא בוחרים בי -

צבי גוב-ארי:

אי רוצה להוסיף לך עוד משהו ,רגע!

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אחר כך אתה לא תגיד לי 'אי מתריע ,מתריע ,מתריע',

כשאי מגיבה לך על ההשמצות ודברי הבלע שלך.
צבי גוב-ארי:

רגע אחד .תי לי בבקשה להמשיך להתבטא.

רוית ארפרויד-כהן:

תתבטא ואחר כך אתה תיתן לי גם כן.

צבי גוב-ארי:
הזאת.

אי רוצה בסופו של דבר להראות את הפרצוף האמיתי של הגברת

רוית ארפרויד-כהן:

אי אשמח מאוד שתראה סוף כל סוף.

צבי גוב-ארי:

אי היום אוציא אותך מפה חפוית ראש .הגיע הזמן שאי ואת

סיר את הכפפות .עד כאן.
רוית ארפרויד-כהן:

עד עכשיו זה לא היה הסרת כפפות? אוי ואבוי לי ,ו.

יכול אדם להיות חולה .את יודעת ,כולו .מחר את יוצאת מפה
צבי גוב-ארי:
ודורס אותך אוטו .אי אבוא לבית החולים בשביל לתמוך בך .כאשר היית חולה באיזשהו שלב,
הרמתי טלפון לשאול מה שלומך .מה קרה לרוית? בערב המימוה הבטחתי לאשים להיות שם.
מה לעשות? באותו זמן הייתי מחובר .מרים טלפון ,במקרה זה למשפחת מלכה ,ואומר' :שמע,
מצטער .אי לא יכול להגיע' .כי כל שה אי שם .שואל מדוע ,אי בבית חולים .אי שמעתי ששם
בירכו וכו' ,הכל בסדר .מה שכן קרה אחרי זה ,מגיע עיתואי איזורי והעיתואי האיזורי פגש
בחברת המועצה ,שהיא היחידה ,דרך אגב ,שלא הרימה טלפון לשאול 'מה שלומך?' וחברת
המועצה מספרת לו שהיהודי כבר לא מסוגל לתפקד .הוא חולה .והמועצה מתחילים כבר להכין
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את הבחירות הבאות.
רוית ארפרויד-כהן:

אתה היית בשיחה הזו?

צבי גוב-ארי:

יש לי דיווח מדויק בעיין הזה.

אי מאוד אוהבת את הדיווחים המדויקים המאוד בעייתיים
רוית ארפרויד-כהן:
שלך .אגב ,היו שם עוד כמה חברי מועצה ,ואגב אי לא ידעתי שאתה בכלל בבית חולים .ואגב,
באותה פגישה ,טוב שאתה בא ואומר,
צבי גוב-ארי:

לא יאומן .שקר!

איך אתה יודע מה שקר ומה אמת? אתה היית שם? איך אתה
רוית ארפרויד-כהן:
יודע מה שקר ומה אמת? אי רמת הרכילות שאי יודעת עליה,
צבי גוב-ארי:

החברים הללו יקבלו הצהרה מאלה שדיברתי.

רוית ארפרויד-כהן:

יאללה ,בסדר .תלך על זה.

צבי גוב-ארי:

ובכן כך ,גבירתי.

רוית ארפרויד-כהן:

אוקיי ,ועכשיו מה?

צבי גוב-ארי:

גבירתי הצעירה ,אלה הם הדברים .את מצאת פה בשביל לחבל,

לפגוע בכל מקום .לא ראיתי ממך סיוע כהוא זה .משרד החיוך היום הוא משרד החיוך שקשור
למפלגה שלך .מה עשית עם העיין הזה? את פוה למהלת משרד החיוך ואומרת לה ,בין היתר:
'פ ו אלי עשרות תושבים .את לא עוה לי ,אי מוכרחה לדד לך .פו אלי עשרות תושבים' .לא פו
עשרות תושבים .על אצבעות שתי ידיים אין לך את התושבים הללו.
רוית ארפרויד-כהן:

אין לי? איך אתה -

צבי גוב-ארי:

לא ,אין לך .אי אגיד לך איך.

רוית ארפרויד-כהן:

איך אתה יושב שם ,יודע הכל? אתה יודע במדויק מה דיברו ,אתה

יודע מי דיבר איתי,
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צבי גוב-ארי:

אל תהיי דמגוגית ,זה הולך מסביב .זה קשקוש' .איך אתה יודע'.

רוית ארפרויד-כהן:

אי חייבת להגיד שאתה כל יכול.

צבי גוב-ארי:

ועד ההורים של בית הספר,

אתה מצליח להסית תושבים ,אתה מצליח לאיים עליהם ,אתה
רוית ארפרויד-כהן:
מצליח לפתור בעיות ,איך אתה יודע? אתה יודע הכל ,אבל לא ידעת פתאום שהיתה גזעות ולא
קיבלו את הילדים בבית ספר סיי.
מתצלת ... ,שים לב להתכתבות בין חברת מועצה למכ"לית
צבי גוב-ארי:
משרד חיוך .היא צריכה לשלם מחיר המכ"לית ה"ל ,יחד עם  ...שלה' .מתצלת שממשיכה
לדקדק בושא .פשוט פו אלי עשרות הורים זעמים כגד המהלך בית הספר וראי מה פורסם
בעיר' .חברים ,לא מגיעים הה ומבקשים לבדוק ,לראות' .פו עשרות הורים .מהפכה .עושים
דברים לא חוקיים' .את יודעת מה? תתביישי לך .בושה וחרפה.
רוית ארפרויד-כהן:
הבושות היותר גדולות.

אתה יודע ממה אי מתביישת? שאתה ראש העיר שלו .זה אחת

מאיר בן הרוש:

צביקה ,רוית ,תקשיבי .רוית ,תי לי.

צבי גוב-ארי:

גועל פש!

מאיר בן הרוש:

אותו אחד שהקלטת והוא הקליט את כל השיחה,

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא הקלטתי,

מאיר בן הרוש:

תקשיבי .חודש אחרי הבחירות אותו אחד בא אלי,

רוית ארפרויד-כהן:

מאיפה אתה יודע מי זה האיש הזה?

מאיר בן הרוש:

הוא בא אלי ,דיבר איתי לפי שבוע .הוא בא אלי הביתה .תי לי

גם קרדיט.
רוית ארפרויד-כהן:

אי קצת מתקשה .כן.
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מאיר בן הרוש:

את מתקשה ,כראה יש לך גם בעיה איתו ,זה בסדר .הוא בא

אלי חודש אחרי הבחירות ,אמר לי' :תקשיב ,יש לי בעיה .לא קולטים את הילדים שלי בבית ספר
סיי' .את יכולה גם לשאול אותו .התקשרתי למהל בית הספר ,שאלתי אותו 'למה אתה לא
קולט? למה אי לא קולט?' אמרתי לו' :תשמע ,התקשר אלי אדם ובא אלי הביתה ,דיבר איתי.
אי מבקש ממך ,תיפגש איתו' .אמר לי' :אין בעיה .תן לו את הטלפון שלי ,שיתקשר אלי .אי
אקבע איתו פגישה' .את יכולה גם לבדוק את זה .הוא פגש איתו בתיאום שלי עם מהל בית
הספר .ולאחר מכן הוא התקשר אלי ,אותו אברך ,אומר לי' :תקשיב ,הטעה של מהל בית הספר
שחסרים כמה חודשים לבן שלי ,הוא לא יכול להיכס' .התקשרתי עוד פעם לבית הספר ,אמרתי
לו' :למה?' אמר' :תשמע ,יש לי בעיה מבחית הזמים'.
משם ועד לפי שבוע שהוא דיבר איתי ,פגשתי איתו ליד הבית שלי לפי שבוע ,ואז הוא סיפר לי
את כל הסיפור ,שבסוף לא קלטו את הילד שלו ושהוא פה אליך והוא דיבר איתך .את כל הסיפור
סיפר לי .עכשיו תקשיבי .מה אי אומר לך? הושא של בית ספר סיי,
רוית ארפרויד-כהן:

זה לא  ...יש כאן הקלטה של מהלת ב ות לאה והקלטה של מהל

בית ספר סיי... ,
בסדר ,תקשיבי .לגבי מהל בית הספר ,את יודעת שזה בית ספר
מאיר בן הרוש:
שהוא לא קשור למשרד החיוך ישירות ויש לו בעיה איתו .אי אגיד לך משהו יותר גרוע .בשתי
הקדציות הקודמות שלי ,כשהיתה יולי טמיר ,אי הוצאתי מכתב גם לראש העיר ולמהלת בית
הספר וכתבתי עם חוזר שיולי חתומה עליו שאסור לגבות כסף עבור מזגים בבית ספר סיי ,והם
גבו בבית הספר וגם מכל ההורים ,ביגוד .אבל בית הספר סיי הוא לא משהו שאי יכול לבוא
עכשיו להשפיע על ראש עיר ,להגיד לו' :תשמע ,יש לי בעיה בבית ספר סיי .תעשה שם חסימה,
תעשה משהו כדי באמת לשות' .זה שייך לאגודת ישראל .יש לו בעיה גם מול האגודה הזאת.
לכן אי אומר עוד פעם .חס וחלילה ,אי אומר פה ליד שחר וליד כל האשים האלה ,כי הם
אשים גם שלחו אותי בבחירות .ואם בית ספר סיי לא יהיה מוכן ,אי מודיע לך כאן ,לא יהיה
מוכן לקבל אחד מהעדה האתיופית או טויסאי ,או לא משה מאיזו עדה ,אי אומר לך אישית,
אי אעמוד שם בשער ואי אעשה מהפכה שם .כי אי חושב שזה פשע לעשות לעדה הזאת את מה
שקורה .לכן אי לא יודע מה שקורה עם מהל בית הספר של בות לאה .אבל אי אומר לך עוד
פעם .אי מכיר את הסיפור הזה ,טיפלתי בו ,זה לא יסתיים ,לכן אי גם אומר לך שכן גם טיפלו
בקטע הזה ,ואי אישית...
רוית ארפרויד-כהן:

אתה יודע מה? צביקה אמר 'אי אהיה פתוח' ,אז אי אהיה כאן

פתוחה בלי שמות .כי זה אשים שיושבים כאן בשולחן .צלצלו אלי בתקופת הבחירות ואמרו
לי':רוית ,רק את יכולה להילחם ,אי פוליטית לא יכול להילחם' .זה פחות או יותר הציטוט' .יש
גזעות בבית ספר סיי ובחרדים כאן ביבה .לא מקבלים את יהודי יוצאי אתיופיה' .אמרתי לו:
'אתה יודע שזה אותי מוציא ,מערער' .אז הוא אמר לי' :כון' .אז אמרתי לו' :אבל אי לא עושה
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כלום עד שאין לי עדות .ואתה מכיר אותי .תביא לי עדות .הורה אחד .על הורה אחד אי אלך.
תביא לי הקלטה ,תביא לי מסמך ,תביא לי זה' .אז הוא אמר לי' :אי בהתלבטות ,אי לא יודע'.
זה לא בדיוק שירת ,יכול להיות ,את האיטרסים כך או אחרת .לא הביאו לי עדות .עכשיו
כשהביאו לי עדות ,אז כראה שזה סיפור שכן ידוע הרבה זמן .וכראה שזה סיפור שכן עצמו
עייים.
אם אי אגיד לך שארבע משפחות של תימים שלא קלטו אותם
מאיר בן הרוש:
כי ראו שאולי יש להם טלוויזיה בבית ,אולי יש שמה ...
רוית ארפרויד-כהן:

זה משהו אחר לחלוטין .כאן אמרו' ,אי רוצה גיור לחומרה .אתם

לא מספיק יהודים' .זה משהו אחר.
הלאה .דיווחתי קודם שהפרשייה הזאת מבחיתי מחוסלת .לא
צבי גוב-ארי:
גיור לחומרה ולא גיור כלשהו .אי מודיע כאן,
עו"ד עדי יקילביץ:

זאת אומרת היום יוצאי אתיופיה יוכלו להתקבל לבית ספר סיי?

רוית ארפרויד-כהן:

אתה רוצה לשמוע את ההקלטה?

צבי גוב-ארי:

לפי הדיווח שקיבלתי ממהל בית הספר היום ,היתה פגישה,

סליחה ,היתה לי פגישה עם אחד ההורים הלוחמים ,שביקש לרשום את ילדו לכיתה א' .בית
הספר בדק והגיע למסקה שכדאי להשאיר אותו בגן ילדים אצלם ,ולא בכיתה א' ,בשביל להבגיר
אותו יותר .זה הסיפור .הילד רשם.
עו"ד עדי יקילביץ:

לא משה .אבל לא יהיה גיור לחומרה ולא לכל מיי כאלה.

צבי גוב-ארי:

לא.

עו"ד עדי יקילביץ:

אחו עקוב.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אי אשלח לך,

אי מבקש לומר עוד דבר אחד ,לא להפריע לי .יש מישהו,
צבי גוב-ארי:
ושומעים אותי גם אשים שיושבים מעבר לזכוכית כאן ,אם יש מישהו שיכול לזהות בוודאות
שעשתה פעולה כלשהי של אפלייה גזעית ביבה הוא מוזמן לדווח לי אישית ואי אטפל בזה
אישית מפי שזה דבר בלתי סבל .זה לא יכול  ...יחד עם זאת ,אחו צריכים לזכור כולו שיש
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איזשהם תקוים בבתי ספר ,ויש איזשהו סף בבית הספר מבחית מה בית הספר דורש
מתלמידים .אז בית ספר סיי יכול גם לא לקלוט בן של רב רגיל איזשהו ,מפי שהוא לא מספיק
כשיר לעלות לכיתה ג' .הוא בא ממערכת אחרת.
רוית ארפרויד-כהן:

זה משהו אחר לחלוטין .זה לא קשור .זה סיפור אחר.

בתחומים הללו זכותו של כל בית ספר לבדוק מה הוא מקבל .כל
צבי גוב-ארי:
מה שקשור לטיות דתיות או צבע ,מין וכו' ,אז אי רוצה לומר ,אי רוצה להיות יותר קיצוי
ממך .מבחיתי ,כל יהודי או כל אדם שחי במדית ישראל ,שמוכן להזדהות עם ערכיה של מדית
ישראל ,לשלוח את ילדיו לצבא ,להילחם למען הישרדותה וביטחוה ,ולא משה לי בן איזה דת
הוא ,רשאי להירשם לכל בית ספר ,על כמה וכמה לא לדבר על יהודי כי זה צבע.
צביקה ,רק שייה .אי רואה שדיברו כל כך הרבה על ושא העדה
רחמים דוידי:
האתיופית .יש לו פה ציג אתיופי ,את שחר סימה .אולי באמת כל הבעיות שיש ,שיעבירו דרכו?
רוית ארפרויד-כהן:

ממש לא.

רחמים דוידי:

למה לא?

רוית ארפרויד-כהן:

שיסלח לי שחר ,ממש לא .כי זה מה שהם אמרו לי .ממש לא.

רחמים דוידי:

הוא יוכל לטפל בושא הזה,

רוית ארפרויד-כהן:

אז איפה הוא היה כל השים? איפה הוא היה כל השים?

רוית ארפרויד-כהן:

הם לא יצביעו לי ,אל תדאג .אין סיכוי שמאורח החיים שלי

מישהו מהם יצביע לי .אי לא בוה על זה פוליטית .אי אומרת כאן אמירה מוסרית מזעזעת.
הביאי בבקשה את אותם עשרות הורים של בית ספר רבין .תי
צבי גוב-ארי:
בבקשה רשימה של עשרה הורים.
רוית ארפרויד-כהן:

אתה מכיר כמה פחד אשים פוחדים ממך .הם יבואו הה?

צבי גוב-ארי:

זו התשובה' .אשים פוחדים ממך' .זו התשובה.

רחמים דוידי:

רוית ,באמת .אי שמעתי את הרב תורג'מן ,ותורג'מן אמר לי
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ששחר עוזר לו.
רוית ארפרויד-כהן:

היה לי דיבור עם תורג'מן ,אבל הוא לא האישו .אי מול ההורים.

רחמים דוידי:

הוא יש לו את הקשר עם הושא האתיופי.

צבי גוב-ארי:

סליחה .סליחה.

שחר סימה:

את סתם רוכבת על העגלה.

רוית ארפרויד-כהן:
שאי לא ארוויח ממה כלום.

אי רוכבת על איזו עגלה? מעיין אותי העגלה הזאת? זו עגלה

שחר סימה:

את יודעת לצעוק .זהו .את תתעסקי בשלך... .

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אי מצליחה להפחיד טוב מאוד את גוב-ארי ,ובסוף הוא

עושה את זה .בדרך כזו או אחרת.
???:

יצא המרצע מן השק.

רוית ארפרויד-כהן:
פוגעת? אי פוגעת?

אם מוציאים הודעה בפייסבוק ושלח אשים לתמוך ,תשמע .אי

עו"ד עדי יקילביץ:

אם העיר מחכה לפרסם הודעה בקשר לעבודות באצטדיון,

לשאילתה שאי הגשתי,
רוית ארפרויד-כהן:

יש כאן רמת צביעות .אשים ידעו על הדבר הזה )מדברים ביחד(

עו"ד עדי יקילביץ:
האצטדיון ,זה לא קשור אלי?

אשים באים אלי ושואלים אותי מה קורה עם העבודה על

רוית ארפרויד-כהן:

יש הצעה לסדר .ברוח הדברים שאתה אמרת ,יש הצעה לסדר.

הצעה לסדר ... ,אי יכולה לקרוא אותה.
אפרופו שאילתות .אי מוכן לעות על שאילתות .רק צריך להבין
צבי גוב-ארי:
דבר אחד .פה עשית עבודה מאוד קשה ,רבה ,לגופים פרטיים .איוש תקציבים ,משאבים ,על מת
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לקדם את העיר .שואלי השאילתות לפעמים דומים לסיפור של אריה שרץ ופורץ דרך ,ואיזשהו
משהו דבוק לו ל...
רוית ארפרויד-כהן:

צביקה ,המשל-משל ,תאמין לי אי יכולה לספר עליך משלים.

)מדברים ביחד( למען בריאותך ואריכות ימיך ,אי לא אספר משלים-משלים .אי מציעה ,למען
הכבוד של הפורום הזה ,תעצור פה .ובוא משיך את סדר היום .יש לי הצעה לסדר מאוד עייית.
צבי גוב-ארי:

את הכבוד לפורום הזה חולל כבר ...

רוית ארפרויד-כהן:

אי? תשמע ,שאי לא אמשיך כאן .ההיסטוריה שלך ושלי ,יש

ביה פער מאוד בעייתי .אז בבקשה .אז בוא תעצור כאן .כשאתה משמיץ אותי ,תעצור כאן.
.2

אישור הסכם חכירה בין עירית יבה לסוכות היהודית.

צבי גוב-ארי:

סעיף  2לסדר היום.

עו"ד איתן בראש:
שאלות.

יש כאן את חוות הדעת .זה הסכם סטדרטי  ...אם יש למישהו

רוית ארפרויד-כהן:

כן .א' ,יש שם אמירה שעובדי העירייה יקבלו טיפול בחים.

טיפול שקשור ,ייעוץ שקשור לעבודה .אי רוצה פרשות על העיין הזה ואי רוצה את החוקיות
של העיין.
מאיר בן הרוש:

מה ,חברת חשמל לא מקבלים  ...אל על לא מקבלים?

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא הבתי שאחו חברת חשמל ואל-על.

מאיר בן הרוש:

המשכורת שלהם ,אם תסתכלי ,בקושי  4,000שקל.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא מדברת על המשכורת .אי אעלה להם משכורת .אי רוצה

את החוקיות .תעזוב ,הטבות זה בסדר גמור.
מאיר בן הרוש:

גיד עכשיו אתה פוגע באיזו הטבה שוועד עובדים הצליח להשיג.

רוית ארפרויד-כהן:

אם זה חוקי ,זה בסדר גמור.
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מאיר בן הרוש:

למה? זה חלק מתאי השכר אולי של -

רוית ארפרויד-כהן:

אי אשמח להעלות להם שכר.

צבי גוב-ארי:

חברים ,סליחה רגע .איתן.

עו"ד איתן בראש:

זה הסכם ...

רוית ארפרויד-כהן:

מה זה הסכם ? ...זה מה שחולק.

צבי גוב-ארי:

איתן ,אי מבקש לומר מילה אחת .דקה.

עו"ד איתן בראש:

אין כזה סעיף.

צבי גוב-ארי:

אחו מדברים על שירות  ...תושבי העיר .ואי מבקש לומר

שהיום השירות הזה יתן ממרפאה כללית ,כאשר האשים שמגיעים לשם חשופים ,בין היתר,
מבחית המחלה ממה הם סובלים זה כאלה שמסביב .אחו מדברים על מחלות פש .ולכן
חשבו לכון ללכת למקום שאפשר לתת לאשים הללו את הכבוד הראוי .הטיפול הוא טיפול
פרטי בדרך כלל .אדם מגיע לבד לשם .מקבל טיפול והולך .ולכן הלכתי על העיין הזה .אתם
מתבקשים לאשר את העמדת המתקן לטובת משרד הבריאות ,על מת לטפל באותם  150איש
שיש לו ביישוב 150 ,ומשהו ,שמקבלים היום ,וסעים לס ציוה בשביל לקבל טיפול או יושבים
במרפאה של דקל יחד עם כולם באולם ההמתה .ויש בזה לדעתי בעיה .אפשר היה גם לא לעשות
את זה .אי חושב שצריך לעשות את זה .באשר לתאים,
עו"ד איתן בראש:

כתוב" :תייעץ  ...ביחס לעבודתם במחלוקת ...

עו"ד עדי יקילביץ:

אה ,איך לעבוד מול -

רוית ארפרויד-כהן:

רגע .הרגעת אותי ,בסדר .אבל לא ,לא.

עו"ד עדי יקילביץ:

יש משהו הרבה יותר חשוב ,לטעמי .המיקום .המיקום המתוכן

זה רחוב האורן  ,14צמוד לבית ספר .שי בתי ספר ,למעשה.
רוית ארפרויד-כהן:

זה בגדר של בית ספר.
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עו"ד עדי יקילביץ:

יש פה איזשהו משהו שצריך לדון עליו .אי לא בטוח שכל כך

בקלות צריך לאשר אותו .מצד אחד זה כמובן הקרבה של אותם חולים ,שוהים,
צבי גוב-ארי:

ישבה שם יחידת הבוחים של משרד התחבורה ,עם משאיות,

ורכב וכו' .והוצאתי אותם משם .יש שם כיסה פרדת ,מהצד.
לא ,לא .אבל יש פה עדיין מצב ,זה אגב מסוכן ,אי לא יודע אם
עו"ד עדי יקילביץ:
להגיד מסוכן זה כון ,אבל יש פה איזו שהי בעייתיות לשי הכיווים .אחד זה כמובן המסוכות
כלפי הילדים .שאותם שוהים ,אותם חולים ,אותם פגועים יהיו בקרבת ילדים .אחו לא יודעים
מה מצבו הספציפי של כל אחד ואחד מהם .האם הוא מסוכן ,האם הוא לא מסוכן לציבור .האם
קרבה לילדים ,אי לא מדבר על פדופילים .אי מדבר על דברים שהם מסוכים ממש .ומצד שי,
אי אומר את זה בזהירות .ילדים הם ילדים .וילדים לשום לא תמיד צורה .יכול מאוד להיות
שאותם פגועים ,אותם שוהים ,ייפגעו כתוצאה מילדים שיראו אותם ,יזרקו הערות .יכול להיות
שהקרבה הזאת היא לא כוה.
משה חזות:

עדי ,אז מה אתה מציע? לבות מבה מחוץ לעיר? להוציא אותם

מחוץ לעיר?
צבי גוב-ארי:
בערך  200מטר.

השאלה היא שאלה לגיטימית .המרחק משער בית הספר שם זה

רוית ארפרויד-כהן:

זה צמוד על הגדר .תראה ,א' ,צריך לבוא ולומר שיתן לו את

השירות בעיר ,זה מבורך .חשוף לילדים ,כשילדים יכולים להיות גם אכזריים .והמטופלים יעברו
לשם ,הם יכולים לעבור לפעמים גם סאגה מאוד לא טובה .זה דבר אחד .ודבר שי ,זה בדיוק מה
שעדי אמר .הם גם יכולים להיות חשופים .איך אמרה לי אחת האמהות שם?
היום האשים הללו מגיעים לרחוב הדקל ,למרפאה הרגילה.
צבי גוב-ארי:
חשפים לבי אדם אחרים .זה לא אשים ש...
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אי לא מדברת  ...אי מכירה את זה .אבל תשמע ,בית ספר,

אי עושה את זה לשי הצדדים .זו התלבטות.
עו"ד עדי יקילביץ:
להוציא אותם מחוץ לעיר.

זה לא אפלייה ,יש פה עיין של מידתיות .תראה ,חזות אמר

משה חזות:

לא ,חס וחלילה .שאלתי אם אתה רוצה שבה -
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עו"ד עדי יקילביץ:

אי אומר ,לא להוציא מחוץ לעיר .אבל לא להצמיד לבית ספר.

עו"ד איתן בראש:

זה מרכז קיים .אי לא יכול לבוא ולהגיד ,אין לי הרבה ברירות.

זה או כן או כלום.
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,א' יש עוד כסים.

איתן ,איתן .אחו לא מדברים פה על  ...אחו מדברים על
צבי גוב-ארי:
טיפול ... ,בדרך כלל אשים וסעים לס ציוה לקבל את התרופות.
רוית ארפרויד-כהן:

חד משמעית מבורך שזה בעיר .השאלה אם זה המקום .והוא

בעייתי המקום.
אוקיי .אי מעלה את זה להצבעה .יש פה שי סעיפים .אחד,
צבי גוב-ארי:
חכירת המבה מהסוכות היהודית ,מפי שהיה של הסוכות ,אחו מחכירים .ואחרי זה
מחכירים חכירת משה למשרד הבריאות .מבחית חכירת המבה ,סעיף  ,1לסוכות היהודית ,מי
בעד? אחו מחזירים בעצם מבה שלהם .מי גד? מעים שיים .גד אחד.
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,לא ,אחו גד.

צבי גוב-ארי:

שיים גד .הלאה.

הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,משה חזות ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,שחר סימה ,רחמים דוידי,
פאלי כהן ,חובב אשרף ,מאיר בן-הרוש ,מאיר דהן(
גד) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :1/11/14
הוחלט ברוב קולות לאשר הסכם חכירה בין עירית יבה לסוכות היהודית ברח' האורן  ,16גוש
 4941ח"ח  82בשטח של  1,050מ"ר) .מבה גן ילדים ע"ש מסטו(.
.3

אישור הסכם התקשרות בין עיריית יבה לבין משרד הבריאות להפעלת מרפאה.

סעיף  ,3חכירת המבה למשרד הבריאות לצורך הפעלת אותה
צבי גוב-ארי:
מרפאה שבה אחו מדברים .מי בעד? גד? ההחלטה עברה.
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הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,משה חזות ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,שחר סימה ,רחמים דוידי,
פאלי כהן ,חובב אשרף ,מאיר בן-הרוש ,מאיר דהן(
גד) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :2/11/14
הוחלט ברוב קולות לאשר הסכם התקשרות בין עיריית יבה לבין משרד הבריאות להפעלת
מרפאה ,ברח' האורן  .16גוש  4941ח"ח  82בשטח של  1,050מ"ר )מבה גן ילדים ע"ש מסטו.
צבי גוב-ארי:
...

דרך אגב ,הבעיה זה רק ילדים? היכן שלא תשימו את זה ,אשים

עו"ד עדי יקילביץ:

זה ברור לי ,אבל זה פשוט ממש קרוב.

???:

בית ספר 1,100 ,ילדים.

צבי גוב-ארי:

שמגיעים בשמוה בבוקר ,לומדים עד שתיים.

רוית ארפרויד-כהן:
שלו ,זה בעייתי.

תאמין לי ,המטופלים יעברו סאגה .סאגה רעה .זה מטופלים

עו"ד עדי יקילביץ:

תשמע ,אם ילד אחד ייפגע שם ,כל זה לא שווה.

ד"ר אהוד ויצמן:

אגב ,זה כון בכל מקום .בכל מקום שהם מצאים...

עו"ד עדי יקילביץ:

ויצמן ,לילדים יש פגיעות מיוחדת.

רוית ארפרויד-כהן:

זה חושף את שי הצדדים.

.8

הצעה לסדר היום של חברת מועצת העיר גב' רוית ארפרויד-כהן ,בושא" :תוכית
חברתית וחיוכית לקראת רישום ילדי הקהילה יוצאי אתיופיה בביה"ס סיי ,תפארת
יבה ובות לאה"

צבי גוב-ארי:

הצעה לסדר היום ,חברת מועצת העיר ,בושא תוכית חברתית

וחיוכית לקראת רישום ילדי הקהילה יוצאי אתיופיה בביה"ס סיי .אי מציע להוריד את
ההצעה הזאת מסדר היום.
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עו"ד עדי יקילביץ:

צביקה ,זה לא רציי.

רוית ארפרויד-כהן:

אז אם אתה מציע ,הרי יש לי זכות דיבור לשכע אתכם שלא.

צבי גוב-ארי:

אז דברי.

רוית ארפרויד-כהן:

הרי אם אתה מציע ,אז יש לך רוב.

צבי גוב-ארי:

אי לא דן בהצעה.

רוית ארפרויד-כהן:

אל תדון ,אבל לי יש זכות.

א י רוצה להוריד אותה מסדר היום ,כי קיבלת תשובה בשאילתה
צבי גוב-ארי:
הקודמת לגבי רישום הילדים ,לגבי החזרה לשגרה.
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,לא .א' לא קיבלתי תשובה .וב' זה משהו אחר.

צבי גוב-ארי:

אי לא מתכוון שמועצת העיר בשום פים ואופן תחה בתי ספר

איך ...
רוית ארפרויד-כהן:
ולהגיד.

אז בסדר .אתה רוצה להוריד ,אז לפי כן יש לי זכות לבוא

צבי גוב-ארי:

לא ,אי לא דן בזה.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אי יש לי זכות להציג את זה.

צבי גוב-ארי:

 ...כתוב.

רוית ארפרויד-כהן:

או שאי אקריא את זה .אי יודעת את החוק .איתן גם יודע את

החוק .אי יש לי זכות להציג ,כמה אתה ותן לי? חמש דקות או עשר דקות?
צבי גוב-ארי:

מי בעד להוריד את ההצעה?

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אין לך .אתה לא יכול .לי יש עשר דקות לדבר.
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צבי גוב-ארי:

תתלוי.

רוית ארפרויד-כהן:

לי יש עשר דקות לדבר .יש חוק.

צבי גוב-ארי:

יש לך עשר דקות.

עו"ד עדי יקילביץ:

תמדוד ,איתן.

תמדוד ,כי אי לא בטוחה שזה יהיה אפילו עשר דקות .א' ,אי
רוית ארפרויד-כהן:
אקריא את ההצעה ,ואחר כך אי אגיד כמה מילים " .מן הידוע לאשי חיוך ,סוציולוגיה,
פסיכולוגיה ,אשי חברה או פעילי ציבור כי או מוהלים לעתים קרובות מדעות קדומות
וסטיגמות ,וכשמדובר בחברות סגורות ומסורתיות ,דפוס זה בא לידי ביטוי בעוצמות וממדים
חריפים יותר .לאור האירועים האחרוים שהתרחשו לקבוצת הורים וילדי הקהילה יוצאי
אתיופיה ,או דרשים להתמודד בד חיפות עם מה שתפס כהדרה ואפילו גזעות המופית כלפי
הקהילה וילדיה מזה שים ביבה.
לאור ההצהרה שמסרה בשם בית הספר בעיר ,אשר שים לא קיבלו ילדים מהקהילה יוצאת
אתיופיה ,יאפשר רישום וקבלת ילדי הקהילה בבית ספרם ,אין חולק כי הדבר עשה כהכרח .ולכן
יש צורך לבות תוכית חיוכית חברתית בדחיפות ,ולהפעיל את התהליך כבר",
אי מפסיקה .תפסיק למדוד לי ... .ישיבה מסודרת ,הוא רוצה לכבד את המקום.
צביקה ,זה לא רציי .רוית מדברת .לפחות תקשיב .גם אם אתה
עו"ד עדי יקילביץ:
רוצה להסיר את זה מסדר היום ,תוך שתי דקות ,לפחות תקשיב.
רוית ארפרויד-כהן:

הרי אתה תסיר את זה.

צבי גוב-ארי:

אי שומע ועושה שלושה דברים בו זמית.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא זוכרת שאתה בת .ממש לא זכור לי את הדבר הזה .כמה

שאר לי? תשע דקות? אחלה .אי אגיד את זה באמת ,עזבו .כיוון שעשה לאורך שים משהו
שקרא באמת ,שראה ומורגש אצל כל הקהילה כגזעות ,כהדרה ,הרי עכשיו כל המהלך
והמהומה בעל כורחם הם מקבלים .מי שרוצה ,אי אשלח לו וישמע את זה שאמר כאן בפירוש,
שגם ראש העיר לא יעזור בעיין הזה ,כי יש כאן פסיקה והוראה של החיוך העצמאי .אז זה
אומר שההדרה והגזעות שם מושרשת .זה אומר שבעל כורחם הם יקבלו את זה .זה אומר שהם
חוכו להתייחס לקהילה הזאת כלא מספיק יהודים.
לקבל אותם עכשיו ברמה הטכית ,כי כמו שראש העיר אמר ,אי גמרתי את הזה .הכל פתור .אז
לא ,לא הכל פתור .תהליכים מהסוג הזה רק עכשיו מתחילים .הקהילה לא רשמה ,היום בבוקר
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שאלתי אותם ,אף אחד עוד לא רשם .שאלתי אותם למה? כי הם אמרו 'הם לא רוצים לקבל
אותו .הם מקבלים אותו בעל כורחם' .לכן חייבים לחייב אותם בתהליך חיוכי.
צבי גוב-ארי:

חייבו אותם.

רוית ארפרויד-כהן:

לחייב אותם לתהליך חיוכי ,לכס את צוות המורים ,לכס את

הילדים ,לכס את ההורים ולא לתהליך חד פעמי .ואם הם לא יעשו את זה ,אפילו הגרוש וחצי
לכאורה שאתה אומר שאחו ותים להם ,אסור להם לתת את זה .ואחו צריכים להילחם בזה.
כי שיוי עמדות לא קורה בגלל איזו החלטה מהלית טכית של מאבק פוליטי רגעי כזה או אחר.
אחו צריכים להילחם כל החבורה הזאת שבאה ואומרת לקהילה האתיופית' :אתם לא מספיק
יהודים מבחיתו' ,ויותר מזה ,אי יכולה להגיד לכם שאתמול בבוקר חבר הכסת שמעון סלומון
דיבר עם דרעי ,כי בהתחלה הוא חשב שזה 'אל המעיין' .אז הוא אמר' :לא ,מבחיתו הכל בסדר'.
ואז הוא הלך לדבר עם גפי .זה לא יעלה על הדעת .כון שזו בעיה ארצית .אבל בעיר שלו אחו
חייבים להילחם בזה ,ולא בהחלטה מהלית,
צבי גוב-ארי:

בעיר שלו לא יעיזו לא לקבל ילד  ...בגלל ...

רוית ארפרויד-כהן:

יקבלו ,זה לא מספיק .אחו חייבים לחייב אותם לתהליך חיוכי,

שיוכיחו לו את זה .וזו ההצעה לסדר שלי .ומה אתה עושה? אתה מסיר הצעה לסדר,
עו"ד עדי יקילביץ:

כי היא לא וחה.

רוית ארפרויד-כהן:
האמירה.

שהיא אמורה הרי לשרת לך את האיטרסים .את האמוה ואת

צבי גוב-ארי:

תהליכים חיוכיים  ...לא כס לויכוח,

רוית ארפרויד-כהן:

איך אתה מסיר הצעה לסדר שבאה ואומרת' :אחו מחייבים

אותם תהליך חיוכי של קבלת הקהילה האתיופית בתהליך חיוכי חברתי' .מה אתה אומר? 'לא
מעיין אותי איזה תהליך חיוכי פשי הם יעברו? אי גמרתי את זה מהלית? זה מה שאתה אומר
בהצעה לסדר .זה לא רק מה שאתה אומר .הרי כולכם תצביע בעד זה .אז זה מה שאתם אומרים,
כולל אתה ,שחר.
???:

אפשר לפתור את הבעיה.

רוית ארפרויד-כהן:

אפשר לפתוח בתהליך חיוכי ,לא מהלי .מה זה  ...אי עירייה,
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תעזוב אותי.
מאיר בן הרוש:
הייתי איתך .אבל ...

אין בעיה .אם היית מציעה הצעה  ...תלמידים  ...תקציב ,אי

רוית ארפרויד-כהן:

אי מציעה הצעה,

מאיר בן הרוש:

אבל ההצעה סוכמה .אבל סוכם -

רוית ארפרויד-כהן:

מה? תהליך חיוכי? לא.

מאיר בן הרוש:

לא תהליך חיוכי .סוכם שבתי ספר יקלטו...

רוית ארפרויד-כהן:

אבל זה תהליך מהלי.

מאיר בן הרוש:

מה זה חיוכי? מה ,את מחכת ...

רוית ארפרויד-כהן:

בוודאי שכן .יש לו אמירה .הה ,הם אמרו,

מאיר בן הרוש:

לא ,האמירה של ראש העיר כאן ושלו כמועצה,

רוית ארפרויד-כהן:

שמה? שמה?

מאיר בן הרוש:

שכל בתי הספר ירשמו את כל העדה האתיופית בכל בית ספר.

בית ספר אחד שלא יקלוט,
רוית ארפרויד-כהן:

אבל יש להם סטיגמות ,יש להם אמירה.

מאיר בן הרוש:

מה זה סטיגמות?

רוית ארפרויד-כהן:

אי מוכה סקציות.

צבי גוב-ארי:
הורדת ההצעה?

אי מעלה את ההצעה להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד

רוית ארפרויד-כהן:

הדר .איך אתם ,צביעות שלכם .איך אתה מצביע כגד התהליך
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החיוכי של הקהילה?

הצבעה:
בעד) 11 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,משה חזות ,רועי גבאי ,אלי מזוז ,שחר סימה ,רחמים דוידי,
פאלי כהן ,חובב אשרף ,מאיר בן-הרוש ,מאיר דהן(
גד) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס' :3/11/14
הוחלט ברוב קולות להוריד מסדר היום את ההצעה של חברת מועצת העיר גב' רוית
ארפרויד-כהן ,בושא " :תוכית חברתית וחיוכית לקראת רישום ילדי הקהילה יוצאי
אתיופיה בביה"ס סיי ,תפארת יבה ובות לאה".

___________________
צבי גוב ארי

___________________
אלי קידר

ראש העירייה

מכ"ל
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