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על סדר היום:
דיווח ראש העיר.
.1

הצעה לסדר יום של חברת המועצה גב' רוית ארפרויד-כהן ,בושא" :מיעת אפליה
וגזעות בביה"ס בעיר".

.2

אישור חוק עזר ליבה )הסדרת שמירה( ,תשע"ד – .2014
הצגת הושא ע"י מפקד המשטרה רפ"ק אלון שמעוי וסגן רה"ע ד"ר אהוד ויצמן.

.3

אישור העסקת מכ" ל העירייה מר אלי קידר עפ"י חוזה בכירים  100%שכר מכ"ל ,דרגה
 – 5רשות מקומית  50,000 – 30,000תושבים.

.4

אישור תב"ר מס'  – 306שיפוצים בבתי הספר והצטיידות מעבדות בביה"ס ביאליק ,ביה"ס
ע"ש לאה גולדברג וביה"ס ע"ש רבין ,ע"ס  ₪ 1,500,000מהקרן לעבודות פיתוח של
העירייה.
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צבי גוב-ארי:

אי מבקש לעבור לסדר היום של הישיבה מהמיין .ברשותכם ,אי

רוצה לעשות שיוי קטן בסדר ,מפי שישו כאן ציג המשטרה שצריך לדבר.
.2

אישור חוק עזר ליבה )הסדרת שמירה( תשע"ד – .2014

הסעיף השי בסדר היום מדבר על חוק העזר לשמירה .קיבלתם
צבי גוב-ארי:
מכתב מרוכז של מהו התהליך ,מה אחו מציעים .יציג את הקוספט מפקד התחה ביבה ולאחר
מכן צביע על אישור חוק העזר .בבקשה ,מר שמעוי.
שלום לכולם .אי באתי לדבר על הושא של השיטור העירוי ,על
רפ"ק אלון שמעוי:
כל הושא של מערך האכיפה העירוי .העיר יבה בחרה כאחת הערים שבה יתחיל למעשה
בובמבר הקרוב לפעול שיטור עירוי .השיטור העירוי ,ביסודו הוקם על מת ,זה בראיה ארצית,
על מת למוע אלימות ,התהגויות אטי חברתיות ,תוך מתן דגש לעבירות של איכות חיים .שזה
אומר ,כל עבירה שפוגעת באיכות החיים של התושבים .זה יכול להיות טיפול בהקמות רעש,
חסימות חיות ,חיות כפולות ,עבירות בריוות .כל מה שקשור לאיכות חיים .הפיילוט הזה
למעשה התחיל בכמה מקומות בשתיים האחרוות .באוגוסט  2011חקק חוק שהרחיב את
סמכויות הפקחים ,אי תיכף אדבר לגבי זה ,והמטרה זה חיזוק יכולת ההרתעה ,להפחית את
עבירות האלימות ,וכמו שאמרתי ,טיפול בעבירות איכות חיים ,מתוך ראיה שאין די בכוחות
השיטור הקיימים ,ואתם מודעים למצוקות של כוח האדם שיש לו .המטרה היא – ביטחון אישי
יותר גבוה לתושבים ,קהילתי ובתחום המויציפאלי.
קבעו מספר יעדים ומשימות לטיפול ,כשיש ועדת היגוי לאומית ,שמוביל אותה מכ"ל ה-בט"פ,
והמטרה של כל הפרויקט הזה זה לעשות אחידות ,שלא כל רשת תעבוד בצורה אחרת .יש כללים
איך בדיוק מקימים את זה ומלווים אותו ממשרד ה-בט"פ בכל ההליך הזה .כבר היתה פה פגישת
עבודה אחת שהגיעו ציגי ה-בט"פ לכאן – המכ"ל ,ראש העיר והיתר ,ה-קב"ט ומהל הפיקוח
מעורבים בעיין .אחרי מכ"ל ה-בט" פ ומהלת הושא הזה של השיטור העירוי ,יש את ראש העיר
ומפקד התחה ,שהם למעשה ,בהתאם "לצרות" )קרא לזה במירכאות( שיש בעיר ,קובעים מה
בדיוק משפיע ,כי אי אפשר לטפל בהכול ,ואז אחו מתחילים להתמקד באותן קודות חמות,
באותם ושאי התעייות מה שקרא .יש פורום עירוי ,שחברי המועצה גם חברים בו ,וגם מהל
השיטור והפיקוח העירוי .לסבר לכם את האוזן ,אחו קבל פה קצין ועוד  9שוטרים ,מול 10
פקחים שיהיו כאגרוף אחד ,כוח שיטור עירוי שיהיה בכפיפות אלי ויצטרף לשוטרים והמתדבים
שפועלים פה בעיר .הפעילות היא מסוכרת ,מתואמת ומשולבת ,יד ביד ,יחד עם מי שמכתיב את
המדייות.
רוית ארפרויד-כהן:

אלון ,מה אמרת ,שוטר אחד ו?-
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רפ"ק אלון שמעוי:

קצין ו 9-שוטרים 10 .שוטרים 10 ,פקחים .למעשה ,ראש העיר

כציג בחר של התושבים יגיד יותר את ה-איך ואחו דע בדיוק לעשות את ה-מה והכול ,כמו
שאמרתי ,בשיתוף פעולה .ואי יכול להגיד לכם ,בשתיים וחצי של עבודה פה ,ששיתוף הפעולה,
אי  30שה בשירות ,ובשום רשות לא היה לי כזה שיתוף פעולה .תעוג לעבוד פה.
שמעוי ,חשוב להדגיש שלכוח הזה אין אישור או היתר לעבוד
צבי גוב-ארי:
מחוץ לישוב .כלומר ,אי אפשר להוציא יידת החוצה ,אי אפשר לשלוף פה ולתגבר מקום אחר.
רפ"ק אלון שמעוי:

אי מתייחס להכול .אי אפרט תיכף ,אי אדבר על כל הדגשים

האלה .אופן ההפעלה – אז כמו שאמרתי ,מפקד השיטור כפוף אלי ,יחד עם הפיקוח ,והוא עובד
עם מהל הפיקוח .וזה ,עוד פעם ,יהיו ישיבות איטיות עם הרשות ואחו ,בהתאם ,גם ככה אחו
מסוכרים ומזיים אחד את השי על כל 'פיפס' שקורה פה בעיר .וכמו שאמרתי ,אחו פה כדי
לעשות איכות חיים יותר גבוהה לתושבים ולתרום לביטחון של האשים פה ,וזה רק יסייע .אם
אחו בירידות בכל מיי עבירות למייהן ,אחו היה בירידות יותר גדולות.
הדיווחים עוברים  ,on lineכמו שאמרתי ,בפגישות איטיות ובפגישות שבועיות .התמהיל של
השוטרים שאחו מקבלים זה לא  10שוטרים חדשים ,חלקם זה שוטרי קבע שיסומו ככוח
שיטור .וכמו שאמר ראש העיר ,זה כוח שהוא רק לטובת העיר .גם אם יש תגבור בירושלים ,עכשיו
חטפו ערים ,אחו שולחים שוטרים ,מי שייצא זה השוטרים שאים צבועים כשיטור עירוי.
שיטור עירוי שאר תמיד בעיר .אז לא מתגברים החוצה ופועלים רק בתוך העיר יבה ,כי השיטור
ועד לעיר עצמה ולא לישובים שמסביב.
לגבי הפקחים – הפקחים יש התיות ,הפקחים חייבים להיות מוגדרים כעובדי רשות .והפקחים פה
ביבה הם עובדי רשות .כי יש עיריות למייהן ששם זה עובדי קבלן ,דרך צד ג' .זה חייב להיות
עובדי רשות ,או קיי? הם חייבים לעבור כולם הסמכה .כמו שאמרתי ,חוקקו חוקים שמרחיבים
את הסמכויות של הפקחים .פקח רגיל הוא הפקח היחידי שלא יכול לעבוד יחד בשיטור העירוי.
יש פקח מסייע ופקח עירוי ,שהם יהוו את ההסמכה ויוכלו להיות משולבים בשיטור .המשמרות
תהייה מתואמות .אחו קבע את השעות של העבודה בהתאם לקודות החמות ,בהתאם לאותן
בעיות שיצוצו ,וזה אחרי שאחו כין תוכית שתית .התוכית היא בגדול בובמבר לגזור את
הסרט ,כשמדברים על אמצעים שאחו קבל .וכבר בשבוע הבא יש לו פגישת עבודה שבה ,יחד
עם מהדס העיר פה ,יגיעו גורמים מהרשות שיוסיפו תקציבים כדי לבות – איפה יישב אותו כוח.
כמובן שזה אומר יותר יידות וקטועים ומכשירי קשר וכל הציוד הכללי של השוטרים והפקחים.
ואי אומר לכם שהכוח הזה יתרום רבות .אחו בירידות גדולות ,אחו היה בעוד יותר ירידות.
זה יתרום רבות לאיכות החיים פה.
אי שמח שהתקבלה החלטה כן להיכס לפיילוט הזה .מדברים על זה שיבה הולכת להיות תחה
עצמאית .כי אתם יודעים ,אחו כרגע כפופים לרחובות כתחת משה.מדברים על זה שממש
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בעתיד הצפה זה יקרה ,שתהיה פה תחה עצמאית .זה אומר  70-80שוטרים כבר ,זה בכלל
אופרציה אחרת .ויחד עם השיטור העירוי ויחד עם שיטור קהילתי שאי רוצה עכשיו להקים עם
המכ"ל בירוקה ,אחו שדרג פה את הכוח.
צריך להדגיש עוד דבר ,שהמשטרה ממשיכה להחזיק כאן  2יידות
צבי גוב-ארי:
בתחה ,עם צוות השוטרים ,כך שבו זמית מספר היידות בעצם יוכפל.
רפ"ק אלון שמעוי:

זה בתוספת ,זה לא במקום.

צבי גוב-ארי:

לא ידללו כאן כוח.

רפ"ק אלון שמעוי:

לא ,לא ,ממש לא.

צבי גוב-ארי:

אחד התאים שהדגשתי במו"מ שהיה כאן ,שלא על חשבון זה

שאחו מתגברים ויוצרים כוח ,מוציאים שוטרים החוצה .אז זה לא וחשוב להגיד.
הדבר הבא שיש עדיין ,מבחיתי לא סגור ,זה הקוספט של ההפעלה – האם מרכז השליטה יהיה
מעורב בעיין הזה על מת שתושבים יוכלו להתקשר ל 106-ומיד להפעיל את העיין? או שמקימים
מרכז שליטה וסף? אי חסיד השליטה בתוך הישוב ,דרך מרכז אחד ,אבל זה לדיון בייו עדיין.
רפ"ק אלון שמעוי:

ההפעלה היא דרך מוקד  .100אבל כמו שקרה בשוד אגב ,שתפסו

את השודד אגב ,עם אותו כה,
צבי גוב-ארי:

דרך מוקד  100זה סיבוב כזה.

הטלפון של אותו כה ,אחרי שכפתו אותו הוא התקשר מיד .106
רפ"ק אלון שמעוי:
ומהירות התגובה מהמוקד היתה ,תוך דקה וחצי כבר הייו במרדף בדרום.
צבי גוב-ארי:

לא סוגר את אופן ההפעלה כאן .אי לא סוגר את זה ,מפי שיש לו

כאן מחלוקת .יש לו ארגון מסודר בעיר ,תגבר אותו באדם אחד או שיים ,יישבו מסביב לשעון
לעיין הזה ויהלו אותו בזמן אמיתי על מת שהאזרח ביבה ,התושב ביבה יידע ש 106-עוה לו
גם על הצורך הזה .מצלצל ל – 106-פורצים עכשיו אצלו – מיד מפעלים את היידת עם קשר ישיר.
ללכת דרך  100ולחזור חזרה ,אחו מכירים את זה ,שמעוי ,אבל עזוב ,לא פה .אם יש שאלות
אליו ,בבקשה.
רוית ארפרויד-כהן:

כיוון שאחו לא בשלבים הראשוים של הפיילוט ,הפיילוט רץ כבר
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שתיים ברשויות אחרות ,מה הלקחים שלמדו?
אי חושב שאחו גובים את הדברים הטובים מכל מקום שזה
רפ"ק אלון שמעוי:
כבר קם .אי עבדתי בזמו בלוד ,ולדעתי לוד זה אחד המקומות שזה תפס מצוין ,כי שם עבירות
איכות חיים זה היה ממש בולט .את רואה עגלה עם סוס ,בתקופות של יבה של פעם ,ממש,
התחילו לרשום דו"חות לאשים ,תסלחו לי חבר'ה ,שעשו צרכים ברחוב .ברמות כאלה .ברזל.
והביאו יחידות של ימ"רים ,הרבה מבצעי תועה ,וזה משפיע .יש הרבה הבדל אם יש  2יידות או 4
או  5יידות .אחו היום עם מה שיש מצליחים להביא מתדבים וזה ,ויש ימים שאחו מוציאים
פה גם  5יידות ,ואי בטוח שיש פה תושבי יבה ,אי תמיד אוהב שמתחילים את המשמרת עם
שובל של  5-6יידות שרצות יחד ועושות את הסיבוב פה בתוך השכוות ,שיש כוח שיטור פה ,וזה
עושה את העבודה .זה בולט.
רוית ארפרויד-כהן:

זה אחד הלקחים שעלה?

כן .אי אומר לך חד משמעית ,זה זמיות של כוח .כשיש לך כוח
רפ"ק אלון שמעוי:
זמין ,אי אתן לכם דוגמא ,מגיע אלי אזרח לדלת פתוחה ,הוא מספר לי – אי רוצה להביע את
ההתפעלות שלי מאופן הטיפול באיזה שהוא אירוע .ואז הוא מתאר לי איזה שהוא אירוע ,אי
בודק ,כי הכול אצלו ממוחשב .אפרופו קריאה  100או  ,106יש יתרון ל ,100-ואל תתפסו למקרה
האחרון שה-שח"מ עה לחטופים .ברגע שיש את ההקלדה ,היא מקלידה את זה למחשב ,השוטר
כבר רואה במסך ביידת את האירוע והוא רואה כבר את המספר של המודיע ,וזה חוסך זמן ,כי
הוא ישר מתקשר למודיע וזה מקצר תהליך .לעומת זאת ,אותו אזרח שהיה כל כך מרוצה
מהשירות ,יצא מצב שהוא קרא והיתה יידת ממש סמוך לבית ,ותוך חצי דקה הוא ראה שוטר
בפתח .באותה מידה ,אזרח אחר פוה אלי ואומר לי – תשמע ,חיכיתי  40דקות ,אף אחד לא בא.
למה? אי בודק .יידת אחת עם עצור ,יידת אחרת היתה בצד השי של העיר ,יידת שלישית בבית
גמליאל ,שזה גם אזורו .הכול עיין של זמיות .ופה ,השיטור הזה ,הוא יכפיל את הכוח ,וזה כוח
שיהיה זמין פה והשירות יהיה הרבה יותר טוב ,חד משמעית.
אלי קידר:

.24/7

רפ"ק אלון שמעוי:

 ,24/7בלי לפגוע בכוח הקיים ,חד משמעית.

אלי קידר:

 ...איפה הם יישבו?

רפ"ק אלון שמעוי:

כן .לגבי מקום הישיבה ,אתם יודעים שבית הספר אמור להתפות,

אצלו יש ביה" ס המחוזי בקומה שלישית ,הוא אמור להתפות ,זו היתה אלטרטיבה אחת .אי
יודע שסגן מפקד המחוז ,בן הרוש ,כבר מתחיל להוביל מהלך של יבילים לשים בחצר .לדעתי,
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הכוח הזה צריך להיות לידי ,בתחה ,כי משם אחו וציא.
???[

ברור .אבל זה מה שסוכם.

קודות קצה ,כמו למשל בירוקה ,שאי מאד מאד ארצה לראות
רפ"ק אלון שמעוי:
שיטור ,אי הייתי פעם מפקד שיטור עירוי ,אי אומר לכם ,זה עושה את העבודה שיש שוטר
שהוא זמין לאותה שכוה ,שעומד תמיד מול הוועדים והתושבים.
צבי גוב-ארי:

שוטר מקוף מה שקרא.

רפ"ק אלון שמעוי:

כן ,כן ,זה מעולה.

???

כמה יידות יש היום ביבה?

רפ"ק אלון שמעוי:
פה זה גם .4

יש  2יידות שפועלות .כשיש מתדבים זה גם  ,3וכשהבילוש עובד

רוית ארפרויד-כהן:

אלון ,מה שחשוב ,אתה יודע ,שלא מעד בדברים שאחרים כבר

מעדו ,כי אחו הרי לא בשלב הראשון .רשויות אחרות עשו .איפה המעידות היו ,שלו אסור
למעוד? מה למדתם?
רפ"ק אלון שמעוי:

אי אומר לך עוד פעם ,אחו הפקו את הלקחים ,גם איפה הכוח

יישב ,איך לעשות את הישיבות ,מה התדירות שלהן ,באיזה עבירות תמקד .זה שאמרו שהם כוח
שלא מסומן לטובת תגבורים או דברים אחרים ,זה חלק מהלקחים .כי בהתחלה לקחו אותם,
אמרו – לא ,הם לא יזוזו.
אי אגדיר את זה אחרת .אם לא דע לשלוט בזמן אמיתי על
צבי גוב-ארי:
המשאב הזה ,יהיה כוח ולא תהייה תוצאות .אז צריכים ברמה כמעט יומית לבדוק אם יש מקום
שצריך לשות סדרי עדיפויות ולהטיל משימות .זה כל הסיפור 24 .שעות זה צריך להיות ...
קודם כל ,זה פיילוט ,אז ממילא בעוד שה אחו שב כאן וקבל
מאיר בן הרוש:
תוים ודע האם התקדמו בתוכית הזאת .זה בעצם העיין.
רפ"ק אלון שמעוי:

אחרי הפיילוט קבעו מסמרות .הכוח ,גם אם אי רוצה להגיד לו

לא ,אתה היום לא תעשה ביבה ,אי לא יכול ,כי הוא כוח שיטור שמוגדר לעיר .שרייו את זה .זה
סגור.
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רוית ארפרויד-כהן:

בוודאי.

רפ"ק אלון שמעוי:

זה לא היה פעם.

פאלי כהן:

איזה סמכויות הולכים לקבל הפקחים?

רפ"ק אלון שמעוי:

רחבות ביותר .כשהם לווים לשוטר ,זה כמו מתדב .הוא יכול גם

לבצע עיכוב של אדם וגם מעצר ,כשהוא מצא עם השוטר.
מאיר בן הרוש:

לכן הוא עושה הכשרה.

הם יוסמכו .גם הפקחים שעכשיו עובדים איתו במשולבת ,עשיו
רפ"ק אלון שמעוי:
להם קורס אצלו ,הם עברו גם הדרכה של תועה וגם דברים אחרים.
צבי גוב-ארי:

לסיכום – אחו  3שים מתדפקים על הדלתות על מת לקבל את

הפרויקט הזה .הוא סוף סוף אושר לו .עכשיו ,מה לעשות איתו? זו תהיה המשימה שלו .יש אמם
קוספט מוגדר ,פה ושם ,השקפת עולמי שצריכה להיות וכחות בשטח כל הזמן ,עבודה על פי
גזרות ,יידות שמאפשרת לרכז כוח מפה לשם בשיות .אלה הדברים שצריך לעשות.
רוית ארפרויד-כהן:

למה לא אושר לו בעבר ולרשויות אחרות כן? מה היתה הסיבה?

למה לא אושר? מפי שזה המשאבים של המשטרה .הוא צריך
צבי גוב-ארי:
להעמיד מול העיין הזה  10שוטרים וספים .זה הסיפור .היום אי חושב שאושרו בסה"כ  8ערים,
או משהו כזה.
עו"ד עדי יקילביץ:

לכמה זמן הפיילוט מתוכן?

צבי גוב-ארי:

שתיים.

עו"ד עדי יקילביץ:

שתיים? כי זה לא מופיע בחוק עזר.

רוית ארפרויד-כהן:

לא מופיע בחוק עזר ואחו צריכים להגביל את זה בחוק עזר.

חוק העזר צריך לאשר על מת שאפשר יהיה להפעיל בובמבר .אין
צבי גוב-ארי:
פה חתוות קתוליות .במידה ויסתבר שהעסק הזה לא עובד ,אז לא ממשיכים שם .מבחיתי ,דבר
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אחד ברור ,שמוסיפים כאן  10שוטרים מעבר לתקן של התחה ,שיעמדו אך ורק לרשות העיר
לצרכים עירויים ולא לשום דבר אחר .לא ליווי עצירים החוצה ולא ריצה לטפל באירוע מחוץ
לישוב וכו' .יש כאן כוח של  22איש ,טוטאל ,כולל היהול ,שמצא בשטח .וזה המון .המון .צריך
לקחת את זה ,ראה איך אחו חיים עם זה.
רוית ארפרויד-כהן:

תראה ,לי אין שום ספק ,אי משערת שכל מי שיושב כאן בחדר וגם

כל תושבי יבה ,על כוח כזה בהחלט מברכים .אבל יש כאן כמה דברים שצריך לשאול אותם :א.
באמת ,לפי חוזר מכ"ל ,אחו צריכים להגביל את זה ,ואז לבקש בהמשך הארכה בהתאם למה
שאחו רוצים.
מאיר בן הרוש:

אמרו לך שתיים.

רוית ארפרויד-כהן:

אמרו ,לא כתוב.

עו"ד עדי יקילביץ:

זה לא מופיע בחוק.

מאיר בן הרוש:

בסדר.

רוית ארפרויד-כהן:

לא .אין בסדר .יש חוק עזר,

מאיר בן הרוש:

אבל הוא אומר ,ראש העיר אומר זה שתיים – שתיים.

רוית ארפרויד-כהן:

יש חוק עזר.

מאיר בן הרוש:

אז זה יעבור כאן .ההחלטה תהיה שתיים.

עו"ד עדי יקילביץ:

עכשיו אבל אתה מצביע עליו.

רוית ארפרויד-כהן:

יש חוק עזר.

מאיר בן הרוש:

זו גם דרישה שלו שהיתה בישיבת ההלה ,שזה יהיה שתיים.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה קראת את חוזר המכ"ל? כראה שלא.

מאיר בן הרוש:

קראתי ,תאמיי לי.
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רוית ארפרויד-כהן:

אם קראת אז אתה רואה שיש .זה חסר .דבר וסף – בחוזר

המכ" ל אמר בפירוש שבפי המועצה צריך להגיש ,ולפי שאחו מאשרים את האגרה ,תוכית,
תוכית מפורטת ,מה שאין לו כאן.
משה חזות:

תוכית מפורטת למה?

רוית ארפרויד-כהן:

לכל תוכית השמירה.

צבי גוב-ארי:

לא לזה התכוון המחוקק.

רוית ארפרויד-כהן:

לא לזה?

צבי גוב-ארי:

לא .ודאי שלא.

רוית ארפרויד-כהן:

איך אחו מפרשים למה התכוון המחוקק?

מאיר בן הרוש:

הוא הציג לך תוכית .זה לא מספיק?

רוית ארפרויד-כהן:

לא .לא הציג.

מאיר בן הרוש:

תוכית תקציבית את מתכוות?

לא ,הה ,להכין תוכית שמירה ואבטחה אשר תבטיח את מתן
רוית ארפרויד-כהן:
השירות לכל התושבים והכסים .זה רק בסעיף  .2.2יש כאן עוד – תוכית שלא תכלול שירותים
שבעבר יתו .יש כאן רשימה שלמה ,חבר'ה ,חוזר מכ"ל לא סתם כתב ,אי אלו עמודים שצריכים
ללמוד אותם .גם כתוב – תוכית השמירה ואת התחשיב על בסיס ראיית השירות כשירות זמי
מטבעו .וצריך להגביל עד מתי השירות הזה יהיה.
תבדילי בין תקות לבין סכום כסף .כי תקות את לא תוחמת בזמן.
רועי גבאי:
ברגע שחוק עזר מאושר ,זה חוק שממשיך הלאה .אם את מדברת על כסף ,זה משהו אחר .אותו
צריך לתחום ,אבל לא את החוק.
רוית ארפרויד-כהן:
לפיו.

חוק עזר ,אתה כבר מבקש היטל .ההיטל כפוף לתוכית שאיה

ד"ר אהוד ויצמן:

למה איה?
11

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 13/14

עיריית יבה

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא רואה תוכית .אתה רואה תוכית?

מאיר בן הרוש:

הוא הציג לך את זה .את לא שמעת?

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אי לא רואה.

צבי גוב-ארי:

ההיטל בא לכסות את העלות ,כאשר העלות צריכה לעות על 2-3

דברים :אחד  -מספר האשים שצריכים לעסוק בעיין .שתיים – עלות רכב ,עלות תפעולית ,ושא
של קשר ,תקשורת וכו' .יש פה מסמך שמתח את העלויות לפרטי פרטים ,כאשר צירפתי בעיין
את המכתב שלי שותן ריכוז מלא ,ואי מבקש לומר עוד דבר אחד .בשעה שהחוק או התקה
קבעה שאפשר להטיל אגרה בסדר גודל של  1.83א"ג למטר ,החלטו ללכת על  1.33שקלים למטר.
כך שבית שגודלו  100מ"ר ,ישלם סדר גודל של  11שקל לחודש ,מבחית העלויות 200 .מטר זה 22
שקל לחודש .בין זה לזה .הלכתי על המיימום האפשרי ,על מת לתחזק את המערכת הזאת .אחו
כסים בכל זאת לפרויקט שיש בו הוצאה .אי אפשר להעמיס יותר הוצאות על התקציב .יש גם
הרבה בלתי צפוי בשה הבאה ,הרבה בלתי צפוי .מספיק אם מכרז האשפה שלו יעלה את
המחירים ב.20%-
ד"ר אהוד ויצמן:

אפשר להוסיף?

צבי גוב-ארי:

תוסיף .אי אעלה את זה להצבעה.

לגבי העיין של ,לאחר שמפקד המשטרה הציג את המבה ,אחו
ד"ר אהוד ויצמן:
התייחסו למבה הארגוי שהוא וגע בעצם לצורך תקציבי .בהתאם להחית ראש העיר ישבו
ותמחרו את כל הכסף שצריך ,כאשר הארגון עצמו ,ואמר ,אגב ,מי שקרא את המכתב המרכז של
ראש העיר ,רשום במפורש מהו המבה הארגוי .כאן שמעו ממפקד המשטרה גם איך העסק הזה
הולך לעבוד .אחו תו לו את הספח הכספי בצורה מאד מפורטת ,ירידה לפרטים ,כאשר הלכו
על פי החיות של ראש העי ר למיימום ההכרחי שאחו יכולים לגבות ,ואכן במקום  1.83שחוזר
מכ"ל מתיר לו ,החלטו על  1.33שקל למ"ר לשה,
צבי גוב-ארי:

ללא שטחים משותפים.

ד"ר אהוד ויצמן:

ללא שטחים משותפים.

מאיר בן הרוש:

ללא אלה שיש להם החות.
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ד"ר אהוד ויצמן:

וחשוב להדגיש עוד שי דברים .קודם כל ,התקציב הזה הוא

תקציב ייעודי ,הוא יתהל בחשבון פרד.
מאיר בן הרוש:

הוא צבוע.

ד"ר אהוד ויצמן:

בדיוק .הוא תקציב צבוע .אי אפשר להשתמש בו לשום דבר אחר.

וזה חשוב לדעת .אי סבור שזה כמעט חלום שהתגשם .אחו ,הותיקים יודעים ,ש 4-שים בערך
הכסו  2.5מיליון לתקציב ,ובסוף השה ראיו שלא אישרו לו אז עשיו תועה חשבואית .זה מה
שרציתי להוסיף.
יש עוד דבר שכדאי להדגיש אותו – אשים שזכאים להחה
צבי גוב-ארי:
בארוה יקבלו החה גם באגרה הזאת .כך שמסים לעשות צדק מוחלט וזה פחות או יותר
הסיכום.
יש רק דבר אחד שקצת חורה לי פה בכל הסיפור .כי על פיו ,קודם
עו"ד עדי יקילביץ:
כל ,המיזם הוא טוב מאד ,זה ברור .אבל מה שקורה פה זה שקם כוח ,שמתפקד כמשטרה למעשה,
כמעט כמשטרה ,כאשר אם היתה מוקמת בעיר קודת שיטור ,עם אותם  60-70או אפילו פחות
מזה שוטרים ,זה לא היה עולה לתושבים אגורה שחוקה .וכאן במסגרת החוק הזה ,טוב ככל
שיהיה ,יש עלות שמושתת על התושבים.
רועי גבאי:
רק ביבה עצמה.

אל תשכח שאם היא היתה מוטלת על תחה ,הם לא היו פועלים

עו"ד עדי יקילביץ:

זה גם המצב היום.

צבי גוב-ארי:

אי רוצה לתת לך תשובה .א י מקבל את מה שאתה מרגיש .אי

מבקש לפרוטוקול לומר ,שמרבית משרדי הממשלה מכיסים את היד לכיס של האזרח דרך
הרשויות המקומיות .קח בבקשה את ושא החיוך – האם יעלה על הדעת שבתחילת שת לימודים
בי" ס לא יהיה מוכן מפי שיחסר שם תקציב? מפי שמחליטים שתקצוב מוסדות חיוך הם 4,200
שקל או  4,300שקל למטר? כאשר כולם יודעים ,וזה לא מקומי ,שפחות מ 6,200-אין .מה קורה
בעצם? זו דרך אחרת להכיס את היד לכיס של האזרח .האם יעלה על הדעת שתתחיל שת
לימודים בלי בית ספר מוכן? לאן האשים האלה הלא יילכו? יילכו לשר החיוך או לשר האוצר?
הם יהיו פה .זה חלק מהסיפור .איכות החיים שלו מותית בפעילויות של הרבה מאד גורמים,
בייהם גם אחו .אבל הושא של ביטחון התושבים ,הביטחון האישי ,הביטחון של הציות,
ההרגשה בכלל ,תון בידי גופים שמוו לצורך זה .הגופים האלה הלא לא עומדים מלא בעיין ולכן
יש שיטות אחרות ופרויקטים שוים .יש לו שתי אפשרויות – אפשר לקחת את זה ואפשרות לומר
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לא .זה הסיפור .והחלטו לקחת ,מפי שזה חלק מהפיתרוות ,שאם המשטרה לא תיתן לי ,אי
אצטרך לעשות את זה לבד .אז לפחות יש לי שם עוד  10שוטרים .זו התשובה .אי לא חושב אחרת.
רוית ארפרויד-כהן:

אי רוצה להציע הצעה שהיא לטובת המיהל התקין ולטובת

השקיפות .אם תקבל אותה זה יהיה מבורך .אם לא תקבל אותה ,אז אחו,
דרך אגב ,אי רוצה את הפעילות הזאת לפרסם באיטרט
צבי גוב-ארי:
היישובי ,שיגיע לכולם ,לדעת על מה משלמים.
רוית ארפרויד-כהן:

צביקה ,אי באמצע משפט.

צבי גוב-ארי:

גם לי מותר מדי פעם לעשות את זה .הלאה.

רוית ארפרויד-כהן:

מדי פעם .או קיי .אי חושבת שמן הראוי כן להציג בפיו ,ואי

הייתי ,א' ,בוא תחיל בצורה מסודרת – מבורכת היוזמה הזאת ,מבורך המיזם הזה ,במהרה
בימיו שתהיה כאן כבר תחה והעול הזה יירד מאיתו ,ובהחלט הביטחון לתושבים יעלה ,כי
מצבו טעון שיפור .אבל יחד עם זאת ,כשאחו באים להצביע ,ואי עכשיו הולכת לכיוון של
האגרה ,ההיטל ,להצביע לעוד מס לתושבים ,צריכה שקיפות מלאה ומפורטת ,ואין כאן את זה.
ויותר מזה ,אי חוזרת על מה שאמרתי לפי כמה דקות,
צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,זה,

רוית ארפרויד-כהן:

תן לי לסיים.

צבי גוב-ארי:

הערה כללית .תצביעי קוקרטית בבקשה.

תן לי לסיים .ויותר מזה ,כך גם חוזר מכ"ל מדבר על זה .לכן ,כדי
רוית ארפרויד-כהן:
שתהיה אווירה טובה ושכולו וכל להצביע וג ם וכל להציג את זה לתושבים בשקיפות מלאה ,אי
מציעה ש-א' ,על המיזם בשמחה רבה אי אתמוך .על האגרה – אי חושבת שכון שדחה את זה
עד שיציגו לו תוכית מלאה ,עם שקיפות ,כפי שגם חוזר המכ"ל מבקש ועל מת שוכל ככה
בידיים קיות לבוא לתושבים ולהגיד להם – תשמעו ,אתם הולכים לשלם עוד כמה מאות שקלים
לשה ,זו התוכית המפורטת .לא כמה כוח אדם ,לא כמה יידות ,אלא מה התוכית המפורטת.
מאיר בן הרוש:

מה את רוצה ,שיציגו לך ,איזה תוכית? בואי תסבירי לי.

רוית ארפרויד-כהן:

על מה שומרים? מה סדר,
14

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 13/14

עיריית יבה

מאיר בן הרוש:

על מה שומרים? על הבית שלי ,על מה שומרים? על הבית של ראש

העיר? על הבית שלך? על מה?
רוית ארפרויד-כהן:

אי לא יודעת.

מאיר בן הרוש:

אז אי אגיד לך משהו.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה אל תגיד לי ,אי רוצה כתוב ומחויב.

מאיר בן הרוש:
תקשיבי ,היתה ישיבה לפי,

אי אגיד לך ,תקשיבי ,אז אי אגיד לך משהו ,לי מותר להגיד.

רוית ארפרויד-כהן:

לך מותר להגיד הרבה דברים.

מאיר בן הרוש:

תקשיבי ,לפי חודשיים היתה ישיבה של הההלה וסוכם להגיש

את זה .חברי הההלה ,גם בושא של ה 1.90-א"ג ,כולם אמרו שזה יותר מדי ,וביקשו מראש העיר
ללכת לבחון מחדש את כל ההוצאות וההכסות .ראש העיר לקח את החומר ,חזר חזרה ,לא העלה
את הושא הזה לישיבת מועצת העיר ,ביקשו לתת החות לאשים שלא מסוגלים ,ביקשו לצמצם
את העלויות ,לראות איך רותמים את המשטרה ויכול להיות שהמשטרה מחר אין לה תקציב והיא
תגיד – אי פורשת לאחר  7חודשים – גם זה אפשרי .מה אחו עושים?
רוית ארפרויד-כהן:

מאיר ,ידידי היקר ,אתה עוה לי על שאלה שלא שאלתי.

רק שיה .תי לי שיה .אי אגיד לך משהו שאת לא יודעת .אי
מאיר בן הרוש:
קיבלתי  3מכתבים מווה אילן ,על כמות אדירה של פריצות .פיתי,
רוית ארפרויד-כהן:

אי לא יודעת? אי חיה שם.

מאיר בן הרוש:

אבל אי קיבלתי .שלחתי לחה"כ מזרחי ,הוא פה למפקד המרחב,

יש לי את המכתב אצלי ,לגבי הושא של הפרויקט הזה .אי לפי  7שים ,את היית כאן ,שהגשתי
את ההצעה לעשות את הפרויקט ,אבל מה לעשות? זה לא פרויקט משותף למשטרה ,אי הצעתי
משהו שלו ,בהוצאות ,ראש העיר גם לא קיבל כי ההוצאות היו גבוהות .לכן עכשיו יש פרויקט
משותף ואת מסתכלת עכשיו על לאן יילך הכסף ומה אחו עושים עם הפעילות .אם יושב כאן
מפקד התחה ואומר לך שאי הולך לעשות פריסה גם בירוקה ,גם בווה אילן ,גם במקומות
מועדים לפריצות ,אז אי לא מבין ,בואי יתן לזה הזדמות ,זה הולך לשתיים .ככה קבע גם.
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בואי יתן לזה הזדמות.
רוית ארפרויד-כהן:

מאיר ,על מה אתה עוה לי? על מה אתה עוה ומה שאלתי?

מאיר בן הרוש:

את עושה איזה תוכית .מה זה תוכית? על מה ישמרו?

רוית ארפרויד-כהן:

על מה עית לי בכלל ,מעבר לזמן דיבור?

מדובר על שקיפות .הציבור הולך לשלם עבור שירות שהוא הולך
צבי גוב-ארי:
לקבל .השירות הוא משטרה עירוית ,שתקים בכוח המבצעי שלה  20איש ,עם  2יידות פלוס
יידות של התחה .באשר לשקיפות – עשה פה יתוח של עלות שכר עפ"י הביצוע בפועל .אחו
יודעים מה מחירי השוק מבחית שכר .אחו יודעים כמה עולה כלי רכב אחד לשה פלוס דלק.
הדברים הללו ידועים .הגזבר ישב ועשה חישוב ברמה שתית .אחו יודעים שעל מת לתחזק
מצלמות וכו' ,עפ"י החוזה המקורי ,זה  6%מעלות הפרויקט .גם את זה אחו יודעים .הכול שקוף.
מה שקוף? היכן יעבוד השוטר? היום לקבוע היכן יעבוד השוטר ,באיזה מקום? מישהו לא הבין את
העיין .אי מעלה את הדבר הזה להצבעה .מי בעד חוק העזר?
רוית ארפרויד-כהן:

בוודאי שהיכן יעמוד השוטר ,כמה סיורים ,איפה סיורים.

צבי גוב-ארי:

ככה את מביה.

רוית ארפרויד-כהן:

זה תוכית עבודה.

צבי גוב-ארי:

 4חודשים קודם ,לפי הפעלה ,קבע היכן יעבוד השוטר .ככה את

מביה .ככה מפעילים מערכת.
תגידי ,את אומרת למהלת ביה"ס איזה תוכית שתציג בפי
מאיר בן הרוש:
מועצת העיר ,איזה תוכית בי"ס? יש כאן מפקד תחה ,הוא הציג את זה.
רוית ארפרויד-כהן:

לבוא ולהגיד לתושבים – אי אעשה כך וכך סיורים ברחוב הזה.

צבי גוב-ארי:

גמרו עם הקשקשת .תודה.

רוית ארפרויד-כהן:

מה זאת אומרת? בוודאי שכן.

מאיר בן הרוש:

רוית ,זה לא רציי.
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צבי גוב-ארי:

אי לא מוכן יותר לבזבוז זמן.

רוית ארפרויד-כהן:

ההתחמקות שלכם מלפרט,

צבי גוב-ארי:

תודה רבה .עד כאן.

רוית ארפרויד-כהן:

כוח אדם ושכר,

מאיר בן הרוש:

אמרו לה כוח אדם –  10מול  – 10מה לא בסדר?

רוית ארפרויד-כהן:

זה לא תוכית עבודה.

מאיר בן הרוש:

מה זה תוכית?

???

ואם תהיה גיבה באותו רגע,

רוית ארפרויד-כהן:

עזוב גיבה .יש כאן שיטור שוטף.

מאיר בן הרוש:

אבל בואו למד את זה ,בואו יתן להם לעבוד.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל למה לעבוד?

מאיר בן הרוש:

עוד חצי שה שב ,שאל אותם ,ראה מה עשיתם .תי לזה לרוץ.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה מפעיל מערכת בלי תוכית מראש?

מאיר בן הרוש:

יש תוכית עבודה.

רוית ארפרויד-כהן:

אי רוצה את התוכית ולא מהמשטרה.

מאיר בן הרוש:

אבל הוא הסביר לך.

רוית ארפרויד-כהן:

הוא לא הסביר לי.

מאיר בן הרוש:

הוא הסביר תוכית .אולי את לא מקשיבה.
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רוית ארפרויד-כהן:

אי מקשיבה .לא ,רע מאד ,רע מאד מה שאתה אומר .רע מאד.

צבי גוב-ארי:

אי לא מוכן יותר שהגברת הזאת תבזבז את הזמן פה .עד כאן.

מעלה את הושא להצבעה .מי בעד? תודה .מי מתגד? אין מתגדים? תודה.
אחו לא מתגדים לחלוטין ,מברכים את זה .ההיטל שמבקשים
רוית ארפרויד-כהן:
מתושבים הוא היטל מכסימאלי שהעירייה בחרה.
צבי גוב-ארי:

מי מע?

מאיר בן הרוש:

מ 1.9-הורדו את זה ל .1.3-הוצאו ,ביקשו להוציא את כל מי

שמחויבי החות בארוה .הוצאו את הדירות המשותפות.
מאיר ,שיה רגע .יש ,בצירוף של כל המסמכים ,יש החלטה בוועדת
עו"ד עדי יקילביץ:
שרים .ההחלטה בוועדת השרים ,איזה סעיף זה שסימתי שם ,טובה?
צבי גוב-ארי:

זה בטרם אישור הפרויקט ,לא אחריו.

עו"ד עדי יקילביץ:

לא .אז כתוב פה מה תפקידי המועצה העירוית .שאלתי את טובה,

אי מיח שהמועצה העירוית זה אחו ,מועצת העיר .והתפקידים של מועצת העיר זה להתוות
את המדייות במגוון תחומים ,לקבוע את המטרות וכו' וכו' וכו' .אחו בעצם בחוק פה שהוח
בפיו ,לא קבעו שום דבר.
רוית ארפרויד-כהן:

כלום.

מאיר בן הרוש:

למה לא?

רוית ארפרויד-כהן:

כי לא קבעת.

מאיר בן הרוש:

ביטחון זה מטרה .למה לא?

רוית ארפרויד-כהן:

מדית ישראל זה המטרה ,ו ,באמת.

מאיר בן הרוש:

ביטחון התושב ,הוא מסביר לך שיש ביטחון ב-למגר תופעות .את
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אומרת אין מטרות?
רגע ,ראה לי שלא הבתם .אי מדבר על זה שהכוח הזה יתעסק
רפ"ק אלון שמעוי:
בכל מה שקשור בביטחון הציבור,
רוית ארפרויד-כהן:

בוודאי.

רפ"ק אלון שמעוי:

ובעבירות של איכות חיים .זה מגיע לכך שהעשייה היא כל כך רבה,

שזה מגיע עד כ די זה שהם ילוו פקחים שהולכים לעשות את העבודה אם יש צפי לאלימות .זה מגיע
לידי כך שיש אירוע עירוי ,הם יעסקו גם באבטחת האירוע הזה.
עו"ד עדי יקילביץ:

אלון ,ההסבר הוא בסדר ,הבעיה,

מאיר בן הרוש:

למה שלא תציעי שחברי מועצה יצטרפו למשמר הזה ויעזרו פעם

בשבוע?
רוית ארפרויד-כהן:

את זה כבר הצעתי בעבר אגב .קראתי לכולם.

מאיר בן הרוש:

כן? אז בואי ,תעשי צעד.

צבי גוב-ארי:

תודה רבה .אתם מעים?

???

אין מעים.

צבי גוב-ארי:

תודה.

אבל אף אחד לא הלך .שום בעיה .אלון ,תראה ,כשיש מה שקרא
רוית ארפרויד-כהן:
ביטחון שוטף ,כון? רועי מסה להגיד לי משהו שכל,
צבי גוב-ארי:

אי עובר לסעיף הראשון.

רועי גבאי:

לא ,אי לא אומר כל יום לשות תוכית.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל יש ביטחון שוטף .מה זה ביטחון שוטף?

???

אבל יהיו ישיבות ,בהתאם לאירועים ו בהתאם לצורך אחו עשה.
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מדברים יחד
ד"ר אהוד ויצמן:
זה הכול.

רק ,רוית ,לפרוטוקול ,זה לא המחיר המכסימאלי שיכולו לקחת.

רוית ארפרויד-כהן:

או קיי .התקבל בפרוטוקול.

הצבעה:
בעד) 9 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,משה חזות ,רועי גבאי ,שחר סימה ,פאלי כהן ,ייב עמרי,
מאיר בן-הרוש ,מאיר דהן(
מעים) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס ' : 1 / 13 / 14
הוחלט ברוב קולות לאשר את חוק העזר ליבה ) הסדרת שמירה (  ,תשע " ד – . 2014
*** רפ" ק אלון שמעוי עזב את הישיבה ***
???

חברים ,רק לפרוטוקול ,אתם מעתם?

רוית ארפרויד-כהן:

כן ,כן .מעו על ההיטל .לרעיון בוודאי לא.

צבי גוב-ארי:

כל דבר טוב זוכה למשהו אחר .לא משה.

.1

הצעה לסדר יום של חברת המועצה גב' רוית ארפרויד-כהן ,בושא" :מיעת אפליה
וגזעות בביה"ס בעיר".

צבי גוב-ארי:

על פי סדר היום של הישיבה מהמיין ,קיימת פה הצעה לסדר היום

של חברת המועצה גב' רוית ארפרויד-כהן בושא :מיעת אפליה וגזעות בבתי הספר בעיר .אי
מבקש להוריד את העיין הזה מסדר היום ,מפי שאי אפשר בשום פים ואופן להגדיר את העיר
כעיר שצריכה חוקים בשביל למוע  ...כאלה ואחרות.
רוית ארפרויד-כהן:

אמרת שאם אי אעלה את זה אתה תתמוך.

תראי מה כתבת .את השמצת את כל בתי הספר .כל בתי הספר.
מאיר בן הרוש:
יושב פה הרב תורג' מן שיש לו ילדים אתיופים ,יושב פה  ...שיש להם ילדים אתיופים.
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רוית ארפרויד-כהן:

איפה כל בתי הספר?

מאיר בן הרוש:
הוא לא בתי הספר.

אי לא ראיתי את זה בית ספר סיי .כל הויכוח הוא בית ספר סיי.

צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,אי לא כס לדיון.

רוית ארפרויד-כהן:

איפה בתי הספר? אתה קראת את זה?

מאיר בן הרוש:

כן ,קראתי הכל.

רוית ארפרויד-כהן:

אז אי אקריא לך.

מאיר בן הרוש:

תראי לי איפה כתוב בי"ס סיי.

קהל )הרב שלום תורג'מן(:

למה לא להיכס?

צבי גוב-ארי:

תוציאו אותו החוצה.

קהל )הרב שלום תורג'מן(:

למה לא להיכס? למה לא להיכס? אתם מפלים ילדים .אתם

מפלים ילדים .מה קרה? מה קרה?
צבי גוב-ארי:

צא החוצה בבקשה.

למה להוריד הצעות לסדר היום שהן חשובות? אדון פאלי ,תגיד לי
קהל )הרב שלום תורג'מן(:
תשובה .תגיד לי תשובה .תתבייש לך ,אדון פאלי.
צבי גוב-ארי:

לך מפה.

קהל )הרב שלום תורג'מן(:

תתבייש לך.

צבי גוב-ארי:

לך מפה.

קהל )הרב שלום תורג'מן(:

תתבייש לך .חוצפה שאין כדוגמתה .כל דבר להוריד מסדר היום.

תתייחס לילדים .הילדים האלה יכולים להיות הילדים שלך .תתייחס לילדים .מה זה ההתייחסות
הזאת?
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צבי גוב-ארי:

תזמיי שם את המשטרה לקחת אותו מפה .תזמיי את המשטרה,

שתיקח אותו מפה מיד.
רוית ארפרויד-כהן:

א ין שום סיבה לקרוא למשטרה.

צבי גוב-ארי:

אי לא שאלתי אותך ,הגברת,

רוית ארפרויד-כהן:

אתה לא שאלת ,אבל זו בריוות לשמה.

צבי גוב-ארי:

מי שבריוית זו את.

רוית ארפרויד-כהן:

אם היה כאן  ...גד בריוות ,אז אתה היית עכשיו,

צבי גוב-ארי:
תמיכה במקום אחר.

מי שבריון זו את .מי שמסוגלת לשקר וכו' זו את .לכי חפשי לך

רוית ארפרויד-כהן:

זו בריוות לשמה .זו סתימת פיות מה שאתה עושה עכשיו.

צבי גוב-ארי:

אל תעשי מזה פוליטיקה .סתימת פיות .היהודי הזה עבריין של

בייה לא חוקית ,של סיכון ילדים ,שהכול ישו שם .ואת יושבת פה ומגה כי זה ותן לך איזו
שהיא כותרת .תתביישי לך.
רוית ארפרויד-כהן:

איזה כותרת? מה כותרת?

צבי גוב-ארי:

תתביישי לך ,לכל הרוחות .את יושבת פה  15שה ,חוץ מלהזיק לא

עשית כלום.
רוית ארפרויד-כהן:

בוודאי גזעות ,בוודאי ...

צבי גוב-ארי:

מי בעד הסרת הושא מסדר היום? יצביעו.

רוית ארפרויד-כהן:
להצביע.

אין לכם אפשרות ,עד שאי לא מדברת  10דקות אין לכם אפשרות

צבי גוב-ארי:

את רוצה לדבר  10דקות? דברי  10דקות.
22

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 13/14

עיריית יבה

רוית ארפרויד-כהן:

כון .ממש כן.

צבי גוב-ארי:

דברי  10דקות.

רוית ארפרויד-כהן:

אז קודם כל אי אקריא את ההצעה לסדר :לאור האירועים

האחרוים שהתרחשו לקבוצת הורים וילדים ,בן הרוש ,תשמע,
מאיר בן הרוש:

אי קראתי את מה שכתבת בפייסבוק .תאמיי לי שקראתי.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא יודעת מה בפייסבוק.

מאיר בן הרוש:
הזה.

את כתבת שאת הולכת להעלות הצעה במועצת העיר בושא של

רוית ארפרויד-כהן:

אי כתבתי?

מאיר בן הרוש:

ככה זה כתוב.

רוית ארפרויד-כהן:

שאי כתבתי?

מאיר בן הרוש:

תיכף אי אראה לך.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא כתבתי בפייסבוק .מה אתה רוצה?

???

חברים ,בואו סיים את הדיון הזה.

רוית ארפרויד-כהן:

מי כתב? מי כתב ,אי בפייסבוק?

מאיר בן הרוש:

תיכף אי אמצא את זה.

צבי גוב-ארי:

אי מבקש להתחיל למדוד את ה 10-דקות של רוית.

רוית ארפרויד-כהן:

א למדוד ,כן .לאור האירועים האחרוים שהתרחשו לקבוצת

הורים וילדי הקהילה יוצאי אתיופיה ,אשר דחו על ידי בתי הספר בעיר בטעה כי הם דרשים
לגיור לחומרה ,כלומר ,אים מספיק יהודים ,פיתי לשר החיוך הרב חה"כ שי פירון ,במטרה
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לרען למוסדות הללו כי אפליה וגזעות לא תתקיים ביבה ובכלל .לשמחתי ,כך עשה השר ,ואמם
יצאה החיה מידי המפקח על המחוז החרדי ,בין היתר בזו הלשון :אסורה כל אפליה ,מכל סוג
שהוא ,ברישום ילדים ,בקבלת תלמידים ,בשיבוצם בכיתות פרדות ,בתוכיות לימודים וכדומה.
אין ספק כי כגד אפליה וגזעות יש לקוט ביד החלטית וחרצת .ולכן אי מציעה ,כי מועצת העיר
תקבל החלטה כי כל בית ספר שלא יקבל לשירותיו מכל,
מאיר בן הרוש:
אומרת.

את שומעת מה את אומרת? כל בית ספר .תקשיבי טוב למה שאת

רוית ארפרויד-כהן:

כל בית ספר .כון.

מאיר בן הרוש:

את מכלילה פה את כל בתי הספר .זה לא כון .אל תכלילי את כל

בתי הספר .תורידי את הסעיף הזה.
רוית ארפרויד-כהן:

תורידו לי את הדקות שהוא מפריע לי.

מאיר בן הרוש:

מפריע לך.

רוית ארפרויד-כהן:

כל בית ספר אשר ,הבת הקרא,

מאיר בן הרוש:

אי שומע כל בית ספר,

רוית ארפרויד-כהן:

הבת הקרא.

מאיר בן הרוש:
בתי הספר.

לא ,תכתבי בית ספר סיי ,איפה שהיתה לך בעיה .אל תגידי לי כל

רוית ארפרויד-כהן:

כל בתי הספר .גם היה בות לאה.

ד"ר אהוד ויצמן:

זה ברור שאין דיון?

רוית ארפרויד-כהן:

מאיר לא ותן לדבר .תשתיקו את החבר שלכם.

צבי גוב-ארי:

מאיר ,אין דיון בעיין הזה.

רוית ארפרויד-כהן:

אי מציעה כי מועצת העיר תקבל החלטה כי כל בית ספר אשר לא
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יקבל לשורותיו מכל סיבה שהיא את ילדי הקהילה יוצאי אתיופיה ,תישלל ממו כל תמיכה כספית
ו /או אחרת מהרשות המקומית .וזה לאור ,יצא חוזר ,רק אי אקרא את המשפט הראשון ,את
הפסקה הראשוה :לכל מהלי מוסדות החיוך ,המחוז החרדי ,רעון החיות בדבר איסור אפליית
תלמידים במוסדות חיוך .לאחרוה אירע מקרה חמור של אפליית תלמידים ממוצא אתיופי באחד
מבתי הספר של אחת מרשתות החיוך החרדיות )הם כיבדו לפחות את יבה ולא הכיסו את
השם( .בשל מקרה זה מצאו לכון לרען באמצעות המכתב שלפיכם את ההלים וההחיות
בושא מיעת אפליה.
וכאן חשוב לבוא ולהגיד ,מכל סיבה שהיא – לאום ,מוצא ,גזע ,דת ,השתייכות פוליטית ,מצבה
הכלכלי של משפחה ,זהות מגדרית וכן הלאה – החיות משרד החיוך אוסרות אפליה מכל סוג
שהוא בקבלת תלמידים לבית הספר .החיות מחייבות אלו שעות על הלים וגזרות של אמות
בילאומיות ,חוקי יסוד וחוקים וספים .כן אסורה אפליה על רישום וקבלה לביה"ס וכן הרחקה
מביה"ס מהסיבות האלה ,זכויות וחובות התלמידים.תוכיות לימוד .שיבוץ לכיתות פרדות וכן
הלאה וכן הלאה .י ש כאן עמוד וחצי של רעון החיות בעקבות האירועים שהיו ביבה .אי חושבת
שלא יקרה דבר ,הפוך הוא ,אחו צא עם אמירה מוסרית ערכית חשובה מאד מהשולחן הזה,
והשולחן הזה אמור לייצג את זה ,את האמירות האלה .ואי המומה הייתי בישיבה הקודמת ואי
רואה שאותה מגמה ,בעיי לוזה עד בזויה אפילו ,שלא תומכים בקהילה שמופלית ולא אומרים
אמירה מאד ברורה ,חרצת והחלטית גד גזעות וגד אפליה .אי מופתעת ואי יותר מופתעת,
אתה כל הזמן קפצת ועוד אמרת לי אחר כך – אם היית באה ואומרת לשלול מהם,
מאיר בן הרוש:

גם עכשיו אי אומר לך את זה ,והייתי מצביע במידה והיה בי"ס

סיי .אבל את מכלילה את כל בתי הספר .את כותבת – כל בתי הספר.
רוית ארפרויד-כהן:

אבל אי לא מכלילה את כל בתי הספר .הבת הקרא.

צבי גוב-ארי:

מאיר ,זה לא לדיון.

תכתבי בי"ס סיי ובות לאה ,איפה שהיו בעיות שם .הקהילה
מאיר בן הרוש:
האתיופית בכל בתי הספר ביבה לומדים.
רוית ארפרויד-כהן:

מי אמר שלא?

מאיר בן הרוש:

אז מה את אומרת לי לא?

רוית ארפרויד-כהן:

מי אמר שלא? יש לך בעיה בהבת הקרא.

מאיר בן הרוש:

תכתבי בי"ס סיי.
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רוית ארפרויד-כהן:

בעיית הבת הקרא .וזו כראה לא פעם ראשוה.

צבי גוב-ארי:
דקות שלה.

בעיית אוזיים ,מאיר .שב בשקט ,תן לה בבקשה לסיים את ה10-

רוית ארפרויד-כהן:

לרדת למקום המופרך הזה שאי צריכה לריב עם אשים שמייצגים

ציבור ולבוא ולגייס אותם ולהילחם ,זה הרי ,זה שמע לי הזוי בצורה שלי היא לא תפסת ,שאי
צריכה לגייס בכוח ועוד לריב עם הפורום הזה שהוא ציג ציבור ,כולל ההערות שלך ,שאי לא
אומר מה חברי הכסת אמרו על המכתב ששלח .לבוא ולגייס אתכם כגד גזעות ואפליה – זה
מדהים אותי .זה כל מה שיש לי להגיד .אם אתם לא מתגייסים לדבר הזה ,אז אתם מביישים את
עצמכם ואת כל הפורום הזה בפעם הוספת אחרי ישיבה שהיתה בפעם שעברה.
מאיר בן הרוש:
תמוה,

להכליל את כולם ,רוית ,לא מתאים לך ,עזבי .אי הייתי מראה לך

צבי גוב-ארי:

מאיר ,לכל הרוחות.

רוית ארפרויד-כהן:

גם בהבת הקרא יש לך בעיה וגם בפייסבוק אי רואה שאתה לא

יודע להשתמש.
גם ראיתי תמוה של שחל עם ראש העיר מצולמים ,שהם כביכול,
מאיר בן הרוש:
ראה לך הגיוי שמישהו פה בשולחן הזה יילך גד השקפת עולמו שלא יכיסו עדה אתיופית?
רוית ארפרויד-כהן:

מי צילם אותה ומי פרסם אותה?

מאיר בן הרוש:

אי לא יודע .אי אחפש את זה.

רוית ארפרויד-כהן:

אז מה אתה רוצה? תגיד לי.

מאיר בן הרוש:

את מצולמת שם.

צבי גוב-ארי:

מאיר ,אתה מפריע לדיון .אי מעלה את העיין להורדה מסדר

היום .מי בעד הורדת העיין מסדר היום? מי מע?
26

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 13/14

עיריית יבה
רוית ארפרויד-כהן:

מי גד להסרה מסדר היום .יפה.

צבי גוב-ארי:

מי גד?

רוית ארפרויד-כהן:
במראה בבוקר?

אתם מביישים את עצמכם .איך אתם מסתכלים על עצמכם

צבי גוב-ארי:

עכשיו בואי אי אסביר לך ,אחרי שהורדו מסדר היום ,מילה אחת

או שתיים .אי מצטט מה שכתוב במכתבך אלי :פייתי לשר החיוך ,הרב חה"כ שי פירון ,במטרה
לרען למוסדות הללו כי אפליה וגזעות לא תתקיים ביבה ובכלל.
רוית ארפרויד-כהן:

כון .היא לא התקיימה ביבה?

צבי גוב-ארי:

שר החיוך הוציא החיה שאפליה לא תתקיים ביבה ובכלל .מה

צריך להבין מהעיין הזה?
רוית ארפרויד-כהן:

מה הבעיה?

צבי גוב-ארי:

ביבה אין אפליה גזעית.

רוית ארפרויד-כהן:

לא?

צבי גוב-ארי:
גמר.

לא ,אין ,חד משמעית אין .היה מקרה שטיפלו בו וזה גמר .זה

רוית ארפרויד-כהן:

קודתי ,כמה פעמים .אתם השתגעתם? אתם באמת לא אומרים

אמירה על גזעות?
משה חזות:
קופצים.

אם היתה המדייות של ראש העיר ,אבל זה לא ,אחו הייו

רוית ארפרויד-כהן:

חזות ידידי היקר ,עם כל אהבתי ,אי לא מביה,

צבי גוב-ארי:

את יכולה לצרוח מהיום עד להודעה חדשה.

רוית ארפרויד-כהן:

איך אתם לא מתגייסים להגיד אמירה?
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צבי גוב-ארי:

רק את מביה .את לא בקיאה בכלום ממה שאת אומרת.

רוית ארפרויד-כהן:

אי לא בקיאה בכלום.

צבי גוב-ארי:

אבל בכלום .את תופסת כל דבר ,מסה למף אותו.

רוית ארפרויד-כהן:

אתה בקיא בכל .אתה גם בקיא בכל וגם התעלמת מזה שיש גזעות

כמה פעמים .אז זה קצת בעייתי.
 3פעמים יסית לתת לתקשורת הארצית להשמיץ את העיר .זה כל
צבי גוב-ארי:
הסיפור .זה מה שיש לגברת חברת מועצת העיר לעשות לטובת עיריית יבה ולטובתו .זה מה
שהיא עושה .עם כל הכבוד.
רוית ארפרויד-כהן:

אי עשיתי לטובת התושבים הרבה מאד .מה קשור בכלל?

למה את פוה לעיר? תפי בבקשה לחבר שלך ,שר החיוך ,שכאשר
צבי גוב-ארי:
יש בעיה כזאת ,שהוא יסגור את בית הספר .מה ה 100,000-שקל שהעיר ותת לטובת מים ,חשמל
וכו' לילדים ישפיעו על ההחלטה של בית הספר?
זה כמו ,איך קוראים לו ,מאיר בן הרוש ,אתה עוה לי על משהו
רוית ארפרויד-כהן:
אחר ממה שאחו מתייחסים .יש לך אמירה על גזעות? אתה מגה גזעות?
צבי גוב-ארי:

אי עוה לך מה שאי חושב שצריך לעות.

מאיר בן הרוש:

אחו צביע גד גזעות .מי אמר שמה שאת כותבת זה כון? אחו

צביע כגד הגזעות.
רוית ארפרויד-כהן:

מה אי כתבתי? שיעורי עזר.

מאיר בן הרוש:

את צריכה שיעורי עזר .כי את באה,

רוית ארפרויד-כהן:

אי באה ,ומה אי אומרת? שכל בית ספר,

מאיר בן הרוש:

תקשיבי ,בי"ס סיי זה בי"ס עצמאי,
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רוית ארפרויד-כהן:

שיגלה גזעות ,שלול ממו תמיכה .זה מה שאי אומרת .ועל זה

אתה לא תומך.
מאיר בן הרוש:

כי את משמיצה את כל בתי הספר.

רוית ארפרויד-כהן:

אבל אי לא אמרתי מילה על שום בית ספר.

מאיר בן הרוש:

מיעת אפליה גזעית בבתי הספר בעיר .אי קורא.

רוית ארפרויד-כהן:

בכל בית ספר ש –

מאיר בן הרוש:

בעיר .בעיר.

רוית ארפרויד-כהן:

כון .אבל בכל בית ספר שתהיה גזעות בו ,לשלול תמיכה.

צבי גוב-ארי:

מספיק .הושא הזה גמר .מספיק לצרוח .גמר.

רוית ארפרויד-כהן:
וגם ,אמרת פייסבוק אז,

אי חייבת להגיד ,יש לך בעיה בהבת הקרא .גם הבת הקרא

מאיר בן הרוש:

לא יודע ,אי אראה לך.

רוית ארפרויד-כהן:

כדאי שתוציא את זה.

הצבעה:
בעד) 9 :ה"ה :צבי גוב ארי ,אהוד ויצמן ,משה חזות ,רועי גבאי ,שחר סימה ,פאלי כהן ,ייב עמרי,
מאיר בן-הרוש ,מאיר דהן(
מתגדים) 2 :ה"ה :רוית ארפרויד-כהן ,עדי יקילביץ(
החלטה מס ' : 2 / 13 / 14
הוחלט ברוב קולות להסיר מסדר היום את הצעה לסדר של חברת המועצה גב '
רוית ארפרויד -כהן  ,בושא  " :מיעת אפליה וגזעות בביה " ס בעיר .
צבי גוב-ארי:

הסעיף השלישי בסדר היום.

רוית ארפרויד-כהן:

אי רק רוצה להגיד שבשבע וחצי אי מצטערת ,אי אצטרך לצאת,
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מאיר בן הרוש:

לא ,תישארי עד הסוף.

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,מה? לשמוע את הדברים ההזויים ,באמת ,שלך? הבת הקרא.

שיעורי עזר.
מאיר בן הרוש:

דרך אגב ,תקשיבי ,זה,

צבי גוב-ארי:

מאיר ,תן לה בבקשה אפשרות לצאת.

רוית ארפרויד-כהן:

מאיר ,אתה בושה ומבייש את עצמך.

עו"ד עדי יקילביץ:

אי חושב שמאיר ,צריך להוציא אותו ,הוא מפריע כל הישיבה.

מאיר בן הרוש:

תאמין לי שאי עייף ,הייתי יוצא בכיף.

.3

אישור העסקת מכ" ל העירייה מר אלי קידר עפ"י חוזה בכירים  100%שכר מכ"ל ,דרגה
 – 5רשות מקומית  30,000-50,000תושבים.

צבי גוב-ארי:

סעיף מס'  – 3אישור העסקת מכ" ל עיריית יבה מר אלי קידר

עפ"י חוזה בכירים של  .100%מה שהיה לקודמו זה מה שהוא יקבל .מי בעד?
החלטה מס ' : 3 / 13 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את העסקת מכ " ל עיריית יבה מר אלי קידר עפ " י ח וזה
בכירים של  100%שכר מכ " ל  ,דרגה  – 5רשות מקומית  30,000-50,000תושבים .
.4

אישור תב"ר מס'  – 306שיפוצים בבתי הספר והצטיידות מעבדות בביה"ס ביאליק ,ביה"ס
ע"ש לאה גולדברג וביה"ס ע"ש רבין ,ע"ס  ₪ 1,500,000מהקרן לעבודות פיתוח של
העירייה.

סעיף  – 4אישור תב"ר מס'  – 306שיפוצים בבתי הספר והצטיידות
צבי גוב-ארי:
מעבדות בביה"ס ביאליק ,ביה"ס ע"ש לאה גולדברג וביה"ס ע"ש רבין ,השלמת הצטיידות .מי
בעד?
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החלטה מס ' : 4 / 13 / 14
הוחלט פה אחד לאשר את תב " ר מס '  – 306שיפוצים בבתי הספר והצטיידות
מעבדות בביה " ס ביאליק  ,ביה " ס ע " ש לאה גולדברג וביה " ס ע " ש רבין  ,ע " ס
. ₪ 1,500,000
בזאת סגרה הישיבה .תודה רבה לכם.

צבי גוב-ארי:

___________________
צבי גוב ארי

___________________
אלי קידר

ראש העיר

מכ"ל
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