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  על סדר היו�:

במימו� /  90,000הנגשה אקוסטית ללקויי שמיעה, בס.  – 315אישור תב"ר מס'  .1

 משרד החינו..

 להל�:אישור סגירת תב"רי� והעברת יתרת הגירעו� לקר� לעבודות פיתוח, כמפורט  .2

יתרת גרעו� בס.  –פירוק וסילוק אזבסט מביה"ס תיכו� דתי  – 175תב"ר מס'  •

346,611  ./  

 /. 344,095שבזי, יתרת גרעו� בס.  צומת בוכריס – 208תב"ר מס'  •

 /.  61,926יתרת גרעו� בס.  –שבילי אופניי�  – 220תב"ר מס'  •

וח תלמידי�. תקופת אישור התקשרות ע� חב' כלל באמצעות סוכנות כה� גבעו� לביט .3

 לתלמיד./  43בעלות של  31.8.2015ועד  28.8.2014הביטוח 

 אישור פרוגרמה להקצאת קרקע למבני ציבור.  .4

הצעה לסדר יו� של חבר המועצה מר רחמי� דוידי, בנושא: "תמיכות עיריית יבנה  .5

 לעמותות בתחו� היהדות". 
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במימו� /  90,000עה, בס. הנגשה אקוסטית ללקויי שמי – 315אישור תב"ר מס'   .1

 משרד החינו..

  

 90,000, הנגשה אקוסטית ללקויי שמיעה בס. 315תב"ר       :ארי$צבי גוב

שקל במימו� משרד החינו.. צעד אחרי צעד אנחנו מנסי� בכל מוסד חינו. להגיע למצב 

אקוסטי בתו. הכיתה,  זה עניי� של טיפולכיתה שתהיה כיתה אחת לפחות של לקויי שמיעה. 

� מכשירי שמיעה ושידור וכו'. זהו התב"ר. משרד החינו. מבור. על המימו� ואנחנו ע

  מצביעי� בעד. מי בעד? 

  

  :14/16/1החלטה מס' 

הנגשה אקוסטית ללקויי שמיעה,  – 315מס' פה אחד לאשר תב"ר הוחלט 

  במימו� משרד החינו*.+  90,000בס* 

  

  � לעבודות פיתוח, כמפורט להל�: אישור סגירת תב"רי� והעברת יתרת הגירעו� לקר  .2

יתרת גרעו� בס.  –פירוק וסילוק אזבסט מביה"ס תיכו� דתי  – 175* תב"ר מס'            

346,611  ./  

  /. 344,095שבזי, יתרת גרעו� בס.  צומת בוכריס – 208* תב"ר מס'            

 /.  61,926יתרת גרעו� בס.  –שבילי אופניי�  – 220* תב"ר מס'            

  

בזמנו טיפלנו בסילוק אסבסט מבי"ס התיכו� הדתי. בנינו       :ארי$צבי גוב

בזמנו על תב"ר חיצוני שלא מומ�. ועל כ� אנחנו נאלצי� לממ� אותו מהקר� לפיתוח. העבודה 

בוצעה. אי אפשר היה להיות ע� בית ספר ע� תקרה וקירות אזבסט. מי בעד ירי� אצבעו. 

  אי� נגד. 

  

  :14/16/2 החלטה מס'

פירוק וסילוק אזבסט מביה"ס תיכו�  – 175תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט 

  .לקר� לעבודות פיתוח של העירייה + 346,611יתרת גרעו� בס*  –דתי 

  

שבזי. זו אותה כיכר קטנה  , צומת בוכריס208תב"ר       :ארי$צבי גוב

רי�, שהעלו את שביצענו, כאשר התגלו מתחת לזה תשתיות של בזק ודברי� אלה ואח

המחיר. וזה מה שביצענו. אי אפשר היה להשאיר את זה כ.. דר. אגב, תמיד קורה לנו פה או 

עוד, או יתרה, למרות שיש מכרז וכל זה. אבל יש תמיד הבלתי צפוי שאתה נתקל בו. מי 

  בעד? פשוט צריכי� לשל� את זה. 
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  :14/16/3החלטה מס' 

שבזי, יתרת גרעו� בס* $ ומת בוכריסצ – 208"ר מס' תב פה אחד לאשרהוחלט 

  .לקר� לעבודות פיתוח של העירייה+  344,095

  

שקל.  61,000תב"ר של שביל אופניי�, יתרת גרעו� של       :ארי$צבי גוב

  מי בעד? הלאה. /. מיליו�  2התב"ר היה מעל 

  

  :14/16/4החלטה מס' 

� בס* יתרת גרעו –שבילי אופניי�  – 220ב"ר מס' ת פה אחד לאשרהוחלט 

  .לקר� לעבודות פיתוח של העירייה+  61,926

  

אישור התקשרות ע� חב' כלל באמצעות סוכנות כה� גבעו� לביטוח תלמידי�. תקופת   .3

 לתלמיד./  43בעלות של  31.8.2015ועד  28.8.2014הביטוח 

  

יצאנו למכרז לביטוח תלמידי�. למכרז קיבלנו הצעות מאוד       :ארי$צבי גוב

בסופו של דבר למשא ומת� על פי המלצה של ועדת המכרזי� שאישרתי אותה  גבוהות. הלכנו

שקל  43 מפורט. אנחנו מדברי� על סיכו� שהגיע ל 3ובסופו של עניי� יש לכ� בסעי, 

לתלמיד. זה עדיי� קפיצה מאוד גדולה לעומת שנה שעברה, אבל היא נמוכה לעומת הצעות 

  שקל.  55המכרז, שעמדו על 

י רוצה רק להגיד משפט. שהחברה למשק ולכלכלה ערכה אנ      :משה חזות

. לכ� ביטלנו את המכרז ויצאנו 52 שקלי�. לכ� לא יכולנו לאשר ג� את ה 49מכרז והיא נתנה 

  למשא ומת�. 

זה הסיפור. ובכ�, אנחנו היו� נמצאי� ע� ביטוח מלא של כל       :ארי$צבי גוב

הנוהל הוא, הביטוח צרי. להיות התלמידי�. התחלנו את השנה ע� תלמידי� מבוטחי�. 

משול� על ידי התלמיד עצמו. ג� בקביעה של משרד  החינו.. אנחנו משלמי� את זה במרוכז 

. אנחנו לא יכולי� 100%קוד� ואחרי זה גובי� מבתי ספר. לא תמיד מגיעי� לגבייה של 

  לייצר מצב שבו תלמיד שלא שיל� לא בוטח. כול� מבוטחי�. מי בעד?  

  

  :14/16/5' החלטה מס

�  פה אחד לאשרהוחלט  התקשרות ע� חב' כלל באמצעות סוכנות כה� גבעו

+  43בעלות של  31.8.2015ועד  28.8.2014לביטוח תלמידי�. תקופת הביטוח 

  לתלמיד.
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 אישור פרוגרמה להקצאת קרקע למבני ציבור.   .4

  

פרוגרמה להקצאת קרקע. למה צרי. פרוגרמה להקצאת       :ארי$צבי גוב

ע? כי מדובר בקרקע ציבורית וצרי. להגדיר מהי הקרקע שעליה ייבנו מתקני� ציבוריי� קרק

למטרות ציבוריות אלה ואחרות. בוצעה פרוגרמה. היא מונחת לפניכ�. הפרוגרמה  ואו יוקצ

תושבי�. יחד ע� זאת, היא לא לקחה בחשבו� את כל  61,000מדברת על אכלוס של עד 

מזרחי עדיי� לא הגיע לכדי תכנו� מפורט.  . המבנ� הדרו�מזרחי התוספת של המבנ� הדרו�

תושבי�. אבל  90,000 מקפי+ אותנו ליחידות דיור. זה כבר  10,000וש� אנחנו מדברי� על 

בינתיי� אתה לא יכול לרשו� בתי ספר מבחינת הקצאת קרקע, גני ילדי� וכו', כי אי� 

  פרוגרמה. 

שני� האחרונות  15 ה  שתאפשר לנו לעבוד. בעכשיו יש פרוגרמה. צרי. לאשר את הפרוגרמ

לא היתה בעיה של פרוגרמה. אנחנו יודעי� מה� השטחי� המיועדי� לגופי� ציבוריי� 

ולמבני� ציבוריי� ועל פיו תוכנית המתאר העירונית, התב"ע של אזור זה או אחרת. ראו 

� ש�, השכונה הירוקה. בתב"ע של השכונה הירוקה השטחי� הללו מוגדרי�, מצויי

מאושרי�. אבל על מנת להקצות שטח לבית כנסת צרי. פרוגרמה. נכנסנו לפרוגרמה ואת 

   –הסיפור הזה גמרנו. עיינת�. א� יש לכ� הערות, תגידו. א� לא 

  

  *** מר חובב אשר/ חזר לישיבה *** 

  

אני חייבת להגיד שלא העמקתי, אז אני מתנצלת. אבל    :כה�$רונית ארנפרוינד

  ה על פי מפתח של כמות אוכלוסיה, מה היא צורכת?הפרוגרמה הית

  

תושבי�. אני מקבל את זה. כי אנחנו  61,000ה� דיברו על       :ארי$צבי גוב

... הבינוי החדש שיבוא לידי ביטוי מבחינת . 50,000 נגיע ל 2015בינתיי�  רק בסו, שנת 

אנחנו רואי� שהמחל, אכלוס, לפחות שנתיי� אחרי. לא לפני. וא� יוצאי� נניח לשיווק, א� 

הדרומי נבנה, עלו על השטח, אנחנו יכולי� להיות בטוחי� שזה הול. להסתיי�, השיווק 

ייעשה מיד. נניח שאת המחל, יתחילו עוד חצי שנה. אני מאוד אופטימי א� אני אומר עוד 

ת חצי שנה. יתחיל השיווק. השיווק מאפשר לקבלני� כמוב� לזכות ואחרי זה להגיש תוכניו

כל קבל� בנפרד, תכנו� מפורט וכל היתר. לוקח ורטות. וועדת התכנו� והבנייה, אישור של מפ

יחידות דיור, לא נגמר  50, 40לפחות עוד חצי שנה. במקרה הטוב. יתחילו לבנות בית ע� 

 C ו Dבשנה. זה לוקח יותר משנה. ולכ�, אי. שזה לא יהיה, האכלוס הראשו� של מתח� 

  � מהיו�. ... יהיה מינימו� שלוש שני

  

  תשתית טובה להסכמי הגג. למשא ומת� על הסכמי הגג.    :כה�$רונית ארנפרוינד
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התשתית הטובה להסכמי הגג קיימת ג� מזמ�. הבעיה של       :ארי$צבי גוב

הסכמי הגג זה הסכמה לכסות את כל העלויות, מא' עד ת', ולא להשאיר אות� במצב שהיינו 

ינו צריכי� להשלי� את השכונה הירוקה מבחינת גני ילדי�, בו בשכונה הירוקה. אילו לא הי

בתי ספר וכו', היה בידינו היו� כמה עשרות מיליוני שקלי� שאפשר היה להשקיע אות� 

  בדברי� אחרי�. ועל זה בוכה הנביא. 

  

אני רק רוצה לפתוח סוגריי�, כי אני קוראת עכשיו את מה    :כה�$רונית ארנפרוינד

שעבר. ביקשתי עכשיו עוד פע� שישלחו. א� אנחנו מכירי� את החוזר ששלחו לי כבר שבוע 

מנכ"ל של משרד הכלכלה שהפי+ ברשויות המקומיות, שהוא מוכ� לתקצב מעונות יו� 

  במסלול מהיר? 

  

  אנחנו ש�.       :ארי$צבי גוב

  

זה חצי שוק. אני רואה. מי שר+ ראשו� למשרד הכלכלה    :כה�$רונית ארנפרוינד

  ת, מקבל את הכס,. ומגיש תוכניו

  

אנחנו ש�. אנחנו לפני עוד החוזר נמצאי� ש�. שלושה       :ארי$צבי גוב

מעונות יו�. ע� תוכניות מפורטות. עכשיו, א� נרחיב, הסיפור הוא כזה. אתה בונה את מעו� 

היו�. בנינו עד היו� שלושה מעונות יו�. אז השלמת את המעו�. על מנת שמשרד הכלכלה 

ת למשפחות אלה ואחרות, המעו� צרי. לעבור ביקורת. המעו� מסתיי� יית� היתר להנחו

בחודש אוגוסט. מבקשי� ביקורת לבוא ולבקר את המעו�. אי אפשר לעשות ביקורת. מדוע? 

כי כל שנה מחדשי� את חוזי המבקר בסביבות אוקטובר. הוא חודשיי� לפני כ� מפסיק 

אותו אבל לא כמעו� מבחינת הנחות. לעבוד. ואז אתה יושב ע� מבנה. אתה יכול להפעיל 

ומחכה למבקר שיגיע. המעו� השלישי נחנ. כבר. יש ג� מזוזה. אבל לא בוקר עדיי�. כי אי� מי 

שיבקר. זה אחד הדברי� שאפשר היה להעלות תלונה, אבל זו לא תלונה של תושב. זו תלונה  

  מסוג אחר. 

  

כנס, אני מדברת על מעונות  אני מדברת, מי אמר כא� שהיה   :כה�$רונית ארנפרוינד

  חדשי�.  

  

  מעונות חדשי� ה� רוצי� לבנות במשרד הכלכלה.  400      :משה חזות

  

אבל ה� ... ה� עשו הקלה בתנאי�. הסירו כמה חסמי�     :רו "ח שמוליק גבע

 12שמי שיבנה תו. � בעבר. ה� ג� ניצלו למסלול שה�, משרד הכלכלה בעצמ� גרמו לה

  ו�. חודשי� יקבל יותר מימ
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  ומשהו תקצוב. זה להתאמ+ להרוויח.  3,660,000כ�, עד    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

דקה. בכל מקרה, המשרד מימ� עד היו� שני שליש. והוא       :ארי$צבי גוב

. � על ידי יציאה למכרז ... ממשי. לממ� עד שני שליש. אנחנו מנסי� לכסות את המימו

נכנס לש�. ויצ"ו לא נכנסה, למרות שהיו לי משלושת המעונות החדשי� שבנינו, נעמ"ת 

עדיי�  . וה�הכבישעכשיו ה� משלימי� ג� את הריהוט וג� את  ,שיחות אית�. ודובדב� נכנס

כמוב� וכו'. מי זכאי למעו� ועל פי תקנות אתה לא יכול  אנחנו מבקרי� תחת השגחה שלנו,

� לוודא שזה פועל בצורה אי אפשר לשחק. נכנסנו לש ,על פי תקנות לשחק. מי זכאי להנחה

  נכונה, זה משרת את הציבור. 

  

אני זוכרת שאז, בפע� הראשונה שאישרנו את דובדב�, אמרנו    :כה�$רונית ארנפרוינד

  בלי שו� אפלייה. שנחייב אות� שיקבלו כל אחד. 

  

אי� מגבלה. המגבלה היחידה אי� היו� מגבלה מי יהיה ש�.       :ארי$צבי גוב

ומת רמת הביקוש. רמת הביקוש בשמי�. שימו לב מה שקורה. לאט זה מספר המקומות לע

מגיל חצי לאט ע� השני� נוצר מצב שהרשות המקומית תוכל לספק אכסניה לילדי� כמעט 

  . צרי. לדאוג לעניי� הזה. זה לא צומח לבד שנה. ומי בונה מעונות?

  

רואה אני  צביקה, יש לי שאלה. אי. משלימי� את הפערי�?     :מאיר ב� הרוש

או שזה  מישהו מתקצב את זה? פה פערי� לכל שכונה ושכונה על פי פילוח. זו דרישה לעתיד?

  פער, 

  

  אתה מדבר על פער קרקע.       :ארי$צבי גוב

  

  כ�. ג� פער בכיתות. השאלה אי. משלימי� את זה?     :מאיר ב� הרוש

  

קבל יש פער קרקע. לשכונות הוותיקות אי� קרקע. אז אתה מ      :ארי$צבי גוב

מגרש כדורגל כפיצוי במקו� אחר. אנשי� ילכו למקו� אחר לשחק. לדוגמה, יש פער של 

מגרש כדורגל אחד שקיי�. שני מגרשי� היו� פעילי� ומגרש שלישי  אחד. אבל לא ...

  התשתית קיימת. נצטר. לשפ+ אותו ולהכי� אותו לפעולה. מגרש שלוש. 

  

. בעיקר בתחו� החינו.. ש� הפערי� יש עוד כל מיני פערי�    :עו"ד עדי ינקילבי0

  ... 10,000ה� כמעט אסטרונומיי�. בכיתות, כ�. ... אני רואה 
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  . 60,000... הפער הוא  60,000ה� מדברי� על       :ארי$צבי גוב

  

  איש, עדיי� אנחנו צריכי�,  15 ג� א� המפתח הוא ל    :עו"ד עדי ינקילבי0

  

  בי�. תוש 60,000כ�, כ�. ... על       :ארי$צבי גוב

  

  כי זה עוד שלוש. מה נגיד, עוד אחת?    :עו"ד עדי ינקילבי0

  

  רגע, על מה הוא מדבר? תסתכל.       :ארי$צבי גוב

  

  תושבי�, בריכה אחת כלל עירונית.  10,000הוא מדבר על כל     :עו"ד עדי ינקילבי0

  

  כבר היו� הוא חסר.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  

, זה 50, ואנחנו נגיד, מפתח של עד 60זה לפי  אני אומר, א�    :עו"ד עדי ינקילבי0

  . 1.5תושבי� בריכה. עדיי� אנחנו באיזשהו חוסר של  15,000לכל  

  

הוא היה מת שכל מי שאי� לו יבוא אליו. אבל לא באי�. ג�       :אלי מזוז

  מי שזה מספיק לו, לא באי�. 

  

שחייה?  תושבי� יש לו בריכת 10,000מישהו מכיר עיר שכל       :ארי$צבי גוב

התק� זה טוב. זה ישמש אותי מבחינת הקביעה לקבל את הקרקע לקאנטרי קאלב בחינ�. יש 

אנשי� שלא מוכני� לתת בחינ�. אחת הבעיות של הסכ� הגג זה לקבל מקרקעי� לקאנטרי 

  קלאב וכמוב� למוסד אקדמי חינ�. 

  

  לגבי הכיתות של גני הילדי�, פה הפערי� ...     :עו"ד עדי ינקילבי0

  

  תושבי�. הרגע.  60,000הוא מדבר על       :ארי$בי גובצ

  

עדיי� הפער הוא כזה שג� א� אתה מוריד את המפתח, עדיי�     :עו"ד עדי ינקילבי0

    הפער 

  

  כמה כיתות צרי.?      :ארי$צבי גוב

  

, יש פחות 138. בגני ילדי� צרי. 38, יש 62במעונות יו� צרי.     :עו"ד עדי ינקילבי0



  יבנהעיריית 
  14/16מועצה מן המניין מספר  תמליל

  
  

  10

  
  עיריית יבנה

  . 194, יש 275ודיי� . בבתי ספר יס80 מ

  

  כיתות.  194      :ארי$צבי גוב

  

  . 105, ויש בפועל 274כ�, כ�, כיתות. בבתי הספר העל יסודיי�     :עו"ד עדי ינקילבי0

  

  תושבי�.  60,000זה חישוב של       :ארי$צבי גוב

  

שאלתי מי משל� את הפערי� האלה. זו השאלה שלי,      :מאיר ב� הרוש

  את זה? מבחינה תקציבית. מי משל� 

  

נשי� את הדברי� על השולח�. אי� היו� ילד שאי� לו ג�       :ארי$צבי גוב

ילדי�. נקודה. לא יהיה ילד בעיר שלא יהיה לו ג� ילדי�. מפני שאנחנו עכשיו הולכי� על עוד 

תשעה גני�. כל מה שביצענו הרגע בשכונה הירוקה, יש לנו עדיי� ג� אחד לא מאויש. ואנחנו 

  הבאה עוד יגיעו משפחות ונצטר. את המקו� הזה.  מניחי� שעד לשנה

  

  אפילו יותר מאוחר.     :עו"ד עדי ינקילבי0

  

ומשהו ילד,  250 למרות שבית ספר לאומנויות מאויש רק ב      :ארי$צבי גוב

, התחלנו עכשיו בבית הספר השלישי. והולכי� עכשיו על בית ספר 400ואפשר ש� להביא עד 

  נוכל לסיי� אתה בנייה. הוא יהיה למדעי� ואומנויות.  שני� בער. 3.5תיכו�. בעוד 

  

צביקה, יש פה ג� ... בנאות שז"ר. יש בפיתוח השכונתי     :עו"ד עדי ינקילבי0

  בנאות שז"ר ונאות ב� צבי, יש בהערות, כיתת ג� אחת פנויה. מה זה? 

  

אז יש כיתת ג� אחת פנויה שמשמשת מועדו� לילדות       :ארי$צבי גוב

  הרווחה. מי בעד? אישרנו.   במצוקה. של

  

  :14/16/6החלטה מס' 

  פרוגרמה להקצאת קרקע למבני ציבור. פה אחד לאשרהוחלט 

  

  *** מר שחר סימנה עזב את הישיבה ***

  

הצעה לסדר יו� של חבר המועצה מר רחמי� דוידי, בנושא: "תמיכות עיריית יבנה   .5

 לעמותות בתחו� היהדות". 
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צת העיר, הרב דוידי רחמי�, הגיש הצעה לסדר היו� חבר מוע      :ארי$צבי גוב

בנושא תמיכות עיריית יבנה בתחו� היהדות. ובכ�, לא אכפת לי שתוגש כל הצעה. אכפת לי 

רק דבר אחד. לקבוע שעירייה עשתה עבודה לא נקייה, ולהפי+ את זה בשטח, וכול� מדברי� 

פני� ואופ� אני לא אהיה מוכ�  על כ. שעשו פוילשטיק וכו', לזה אני לא אהיה מוכ�. בשו�

שני� פה יקו� מישהו, ג� א� יש לו זק�  וכובע שחור ויאמר שאני לא ישר. לא  15שאחרי 

  שנה לאחור.  15מוכ� לזה. שיהיה ל. ברור. חד משמעית. אני לא רוצה לחזור לתקופה של 

קוד� כל, לא האשימו אות.. יש עיוות רציני בנושא       :רחמי� דוידי

  ואני דיברתי אית. לפני שמונה חודשי� ואמרת לי שנטפל בזה ביחד.  התמיכות.

  אי. טיפלת יחד?       :ארי$צבי גוב

קרא לי ב� לולו. אמרת לי ... ב� לולו, ואני לא דיברתי ע� א,       :רחמי� דוידי

אחד. והיחידי שדיבר איתי היה יוסי ... פגש אותי ולא א, אחד ... רק ביבנה. וכל מה שאתה 

סת� דברי� שבכלל לא דיברו עליה� ביבנה, לא הפצתי שו� דבר, ואני חושב  אומר זה

שהדברי� שאני אומר פה, כל חבר מועצה יודע שאני צודק בנושא הזה. אני ס. הכל רוצה 

לעשות דבר שיוויוני. אני לא ביקשתי לא, אחד דבר אחר. אני רואה דברי�, ג� מה שעושי� 

קשתי ג� את המסמכי�. לא קיבלתי. כתבתי מכתב, היו� וג� שני� עברו ואני בהחלט בי

פע�, פעמיי�, שלוש. על פי החוק מגיע לי תו. שלושה ימי�. לא קיבלתי מא, אחד, עד ליו� 

זה שו� חומר, שאני צרי. לבוא ולבדוק את זה. אני ביקשתי ממ., כבוד ראש העיר, להסביר 

ה  שאני אעשה? מה אתה את כל מה שיש לי בארבע עיניי�. לא התייחסת. מה אתה רוצ

רוצה? שאני אל. עכשיו זה? יש פה בעיה. יש הרבה מוסדות בעיר. כול� דיברו איתי, מדברי� 

  איתי, דיברנו. ואני חושב שיש עיוות רציני. 

אני מקבל. נניח שאני מקבל. מה שאני הול. לעשות, אני       :ארי$צבי גוב

בתקינה, בצורה מסודרת. ייכנס  רוצה שתבי�. לא אסכי� לשו� ועדה. נמנה גו, שעוסק

לאגודה. יחקור את המצב לאושרו. יגיש פה מסקנות כמו שצרי., ועל פי זה נפעל. נקבע את 

לא. ואני רוצה אמות המידה, ועל פי זה נפעל. וזה מה שאני הול. לעשות. שו� מקרה אחר 

זשהי עמותה לומר עוד משהו. על מנת להבי�. לא יכול להיות חבר מועצה שהוא ג� חבר באי

  שמקבלת ... מהעירייה. 

 15אני לא חבר עמותה. בכלל, בשו� פני� ואופ�. אני כבר       :רחמי� דוידי

  שנה לא בעמותה. 

  נהדר. חשוב לי שהדבר הזה יהיה ברור לכול�.       :ארי$צבי גוב

בסדר. ואני לא דיברתי על עמותה ספציפית. דיברתי על כל       :רחמי� דוידי

    שב שאפשר למנות פה העמותות. ואני חו

  לא, אי אפשר.       :ארי$צבי גוב

בסדר. אי אפשר. אז א� כ., ראש העיר. לכל התמיכות, ג�       :רחמי� דוידי

  לספורט ולכול� תעשה את זה. ג� לתרבות תורנית. לכול� תעשה ועדה מקצועית. 
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  לא, אני לא מקבל את זה.       :ארי$צבי גוב

   למה אתה לא מקבל?      :רחמי� דוידי

אי� לי א, הערה של מישהו על נושא הספורט. אי� לא, אחד.       :ארי$צבי גוב

ההיפ. הוא הנכו�. אי� לנו שו� בעיה בנושא הספורט. אנשי� מהיקב ומהגור� עושי� כל 

  מאמ+. 

יש בחינו. אחר. אני יודע שיש ג� בנושא חינו. ובפעילות       :רחמי� דוידי

די� לדבר. אני ס. הכל באתי ואמרתי, אני חושב אחרת, ג� יש תלונות. רק מה, כול� פוח

שהגיע הזמ� שתהיה חלוקה צודקת בי� כול�. ואני לא ביקשתי על עמותה ספציפית ואני 

אומר את זה עוד פע�. אי� פה חלוקה שוויונית. דבר טבעי שצרי. לעשות הגדרות. ג� בנושא 

  של הקריטריוני�. זה לא  ... ככה. 

  את הקריטריוני�? בחנת את הקריטריוני�? אתה מכיר      :ארי$צבי גוב

  בטח, ישבתי, שאלתי, חקרתי.       :רחמי� דוידי

  טריוני� אושרו כא�. יהקר      :ארי$צבי גוב

ואני אומר ל. דבר אחד. אני חושב שאפשר למנות פה לא       :רחמי� דוידי

ה מחברי� או צדיקי�. אפשר לקחת את עדי, אפשר לקחת את רועי, את לינה. לינה מבינ

בחינו.. ה� מביני� מה זה כל כיתה. היא יודעת ג� מה זה כיתה, מינימו� של מספר 

תלמידי�. יש פה בוועדה את חברי המועצה. ואני חושב שבכל עיר הוועדה היא חברות 

שכול� יקבלו בדיוק  המועצה ואנחנו נמלי+. אנחנו לא רוצי� לעשות שו� פוילשטיק, רוצי�

שווה בשווה. ואנחנו רוצי� לעודד את הפעילות. זה מה שאני רוצה לעשות. זה כל מה שאני 

מבקש ממ.. דבר מאוד הגיוני, ולא אמרתי דברי� בשמיי�. א� אתה חושב שזה לא נכו�, 

שני� לא מינית� שו� וועדה מקצועית. ג� היו�  15תסביר למה. שמונה שני�, או עשר או 

    אומר. יש ל.  אנשי� לא דתיי�, מה? אני

יש חוזר מנכ"ל שקובע ועדה מקצועית, שכדאי להמלי+, וכ.   :אלטמ�$עו"ד טובה שפירא

  נעשה בעבר. אישרת� את זה. 

לא אני אישרתי. אישרו, בסדר. סליחה, הוועדה המקצועית       :רחמי� דוידי

פעילות, של כל הזה. זה נוער לא יודעת אפילו את הנתוני�. יש פה נתוני� של מוסדות, של 

וה� לא קבעו קריטריוני�. סת� שתביני. במשרד החינו. קבעו למשל מה זה נקרא וכל אלה. 

אברכי�. פה לא כתבו מה זה. שיעור, כמה זמ� זה שיעור? יבוא אחד יגיד  15כולל. מינימו� 

מה זה. אומר:  עשר דקות זה שיעור ואחד שעה וחצי זה זמ� של שיעור. אני שואל את ב� לולו

'לא משנה. עשר דקות, חצי שעה או שעה או שעתיי�, זה אותו דבר. ארבע ושלושה ילדי� 

זה כולל. זה לא נקרא ככה. זה לא  60או  50 לומדי� באיזה כולל, ה� נקראי� כולל. ו

קריטריוני�, תסלחי לי. בכל מקו� אי� קריטריוני� שמתנהגי�. אני אומר לראש העיר, אני 

, לא אנחנו הדתיי� נבוא, ואני אומר בפירוש. קח את עדי, קח את רועי, את לינה, מבקש ממ.

  יקבלו מאיתנו את הנתוני� וה� יקבעו.  ,אנשי� שמביני�. אנחנו ס. הכל
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דוידי, יש בעניי� הזה חוקי�. מי שקובע את העניי� זו ועדה       :ארי$צבי גוב

ת העיר לא מגדירה ומאשרת. יש מקצועית, שמגישה את זה למועצת העיר לאישור. מועצ

בעניי� הזה בכתובי� הוראות אי. לעשות את זה. אתה כופר בקריטריוני� ואתה רוצה 

קח גור� מקצועי מבחו+.  בדיקה חוזרת של הקריטריוני�? לא סומ. על הוועדה המקצועית?

קח מישהו שעוסק בתקינה ארגונית. תיקח ג� את הדבר הזה ויעשה את זה. היו� אנחנו 

בצעי� את התקינה של עיריית יבנה. לקראת ההתפתחות העתידית, יכול להיות שנוספי� מ

איש בתחזוקה אתה יכול לתחזק את כל העיר?  עושי� תקינה. וג�  15תושבי�. הא� אות� 

  בזה נעשה תקינה. אז יש, לידיעתכ�, מהחברה, כמה זמ� זה יקח לה ומה היא הולכת לבדוק. 

  

ש העיר, אני רוצה להגיד כמה מילי�. א', תמיד טוב אבל רא     :מאיר ב� הרוש

לבדוק בתקופה מסוימת ג� את ההלי. של מה שקורה בכל הוועדות וזה בסדר גמור וצרי. 

לבדוק ולא בושה לבדוק ואני חושב שכ� יש מקו� לבוא ולעשות סדר מחודש. אני הסתכלתי, 

לא לפגוע בכלל בתקציבי�  ראיתי. מה שאני כ� אומר, ראש העיר, אני מאוד מבקש. שהשנה

שמגיעי� לאנשי�. כי ה� ממתיני� לזה. ה� ממתיני� כל השנה. יש לה� הוצאות כספיות 

מאוד גדולות, לפחות שהשנה נאשר את התקציב שאתה תוכל להעביר לכל המוסדות האלה 

שהגישו את הבקשות, על מנת לא למנוע מה� ולהכניס אות� למצבי� של גירעונות. כי אנחנו 

ו, נגיע למצב שמגיע דצמבר וה� יישארו בלי תקציב. וא� יש מקו� לבחינה, אפשר ללכת בס

לבדוק. זה בסדר, אי� שו� בעיה. אני אישית לא מתנגד לבחינה. אני בעד זה. אבל  2015על 

אני אומר, לפחות השנה צרי., כי התהלי. יהיה שלושה חודשי� ואז בעצ� נהיה בבעיה. ה� 

  לא יקבלו תקציבי�.

ז א� אפשר להפריד את ההחלטה, ראש העיר, בי� הבדיקה לבי� ההחלטה של השנה, א

    לפחות לסייע לאנשי� האלה שיקבלו את התקציב. שלא יהיה מצב כזה 

  

למרות שכופרי� בבדיקה, כופרי� בנתוני�. מה אני מחלק       :ארי$צבי גוב

  כס,? 

  אבל ה� לא אשמי�.      :מאיר ב� הרוש

  ? 2014 רגע, אני לא מבינה. לא אישרנו תקציב ב   :�כה$רונית ארנפרוינד

  לא, לא, לא.      :מאיר ב� הרוש

  . 2014 . לא ל2015 סליחה, מאיר. מה שביקשתי, זה ל      :רחמי� דוידי

 2014 מה זה משנה למתי? א� זה לא טוב זה לא טוב לא ל      :פאלי כה�

  . 2015 ולא ל

וב, לא טוב. סליחה, השנה סליחה, אתה אל תגיד לי מה ט      :רחמי� דוידי

שיחלקו לפי הקריטריוני�. אני אעבוד על זה. א� ה� מחלקי� ... אני לא רוצה שזה יימש. 

  ואנשי� יפסידו בגללי. 

  מה אה? זה תרגיל של ...       :רחמי� דוידי
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סיכמנו מה שסיכמנו. אתה היית אמור לעשות מה שצרי.       :פאלי כה�

  לעשות. 

  צרי. לעשות?  מה הייתי      :רחמי� דוידי

  אני פע� שומע... פע� לא שומע. סיכמנו דברי�...       :פאלי כה�

  על מה אתה מדבר?  מה אתה מדבר שטויות?      :רחמי� דוידי

  שלשו� בלילה.       :פאלי כה�

   אדו� רפאל כה�, אתה מחלק למי שאתה רוצה?      :רחמי� דוידי

   אני?      :פאלי כה�

צועית. סליחה, השנה אני בכלל לא מדבר. כ�. וזו לא ועדה מק      :רחמי� דוידי

. סליחה, אל 2014אני לא מדבר על . טוב, אני העליתי את ההצעה, לא אתה. 2014שנת 

תתערב. יש הרבה דברי�, צריכי� לבדוק ג� בתרבות תורנית. יש לי הרבה דברי� לבדוק, אל 

ו כבר סו, תשיעי, , מכיוו� שאנחנ2014. 2014 , לא ל2015 תדאג. אני דבר אחד מבקש. זה ל

  . 2015אני לא מדבר על 

  א� אתה כופר,       :ארי$צבי גוב

  לא כופר.       :רחמי� דוידי

  אתה לא כופר. הכל בסדר פתאו�.       :ארי$צבי גוב

  לא, לא.       :רחמי� דוידי

  . 2015שימו לב, מצד אחד ... מצד שני חלק. וזה       :ארי$צבי גוב

ו לקראת סו, שנה. אנחנו נמצאי� . מה, אנחנ2015כ�,        :רחמי� דוידי

  בעשירי. 

נגמר הסיפור הזה של מועצת עיר של דוידי. שמשחקי� אי.       :ארי$צבי גוב

  שרוצי�. 

  לא, לא משחקי� אי. שרוצי�.       :רחמי� דוידי

  הסיפור הזה נגמר.       :ארי$צבי גוב

מר צבי גוב ארי, רוצה לומר ל.. ג� הקריטריוני�, ג�       :רחמי� דוידי

וקה בתו. הקריטריוני� ג� לא נכונה. אבל אני שואל אות. שאלה. יש שני מוסדות שאת החל

  אותה פעילות עושי�. זה שלושי�, זה חמישי�. זה קריטריוני�?

  עבדו על פי קריטריוני�.       :ארי$צבי גוב

לא, לא. אז החלוקה היא לא צודקת. ג� על פי הקריטריוני�       :רחמי� דוידי

 ולא ל 2015 מכיוו� שאנחנו בסו, שנה, אני אבקש שזה יהיה לני אומר, זה לא נכו�. מה שא

לא נכו�. לא ראש העיר. אני לא  –. זה שמנסה לעשות קצת פוליטיקה על הגב שלנו 2014

  מדבר כנגד ראש העיר. 

שמע, בוא, אני רוצה להגיד ל. משהו, דוידי. כל מי שחושב       :ארי$צבי גוב

לציבור והחלטות שיש בה� משמעות פוליטית והוצאה כספי� הקצאת לשרת את עצמו על ידי 

אני. ולא תמורת כס, עירונית לצור. זה, מוטב שיתלה את עצמו על ע+. זה לא אני. זה לא 
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   משנה עמדות. 

אני אומר  ,אני אומר שאני לא מדבר עלי.. אני מדבר שזה לא      :רחמי� דוידי

לפגוע בא, עמותה, מי שרוצה לפגוע בעמותה, , מכיוו� שזה סו, שנה, אני לא רוצה 2015שנת 

אני לא רוצה לפגוע בעמותות. מכיו�ו שכבר תשעה חודשי� אנשי� כבר פועלי�, אני לא 

, תביא ועדה מקצועית. תביא הכל. א� יהיו בעיות 2015, אני אומר בשנת 2014מדבר על שנת 

  , אני אטפל בזה. 2014 ב

ומר, שהעמותות זוכות לכספי� שמעתי אות.. מה שאתה א      :ארי$צבי גוב

שלא מגיע לה�. או כאלה שלא מקבלות מה שמגיע. זה מה שאתה אומר, שיש פה עיוות. 

ואתה רוצה שאני אמשי. את העיוות. אחרי שאמרת שיש עיוות. כי זה נוח ל. עכשיו לקבל 

  כס,. זה הסיפור. 

ת, מכיוו�, לא נוח לי. אני לא רוצה לפגוע עכשיו בכל העמותו      :רחמי� דוידי

  אתה רוצה? אתה יודע מה? אני אדחה את ההצעה הזאת לסו, שנה. 

אתה באמת חושב שאני מתנהג כמו בחיידר? תשי� פה ש�.       :ארי$צבי גוב

שמת על השולח� הצעה שאומרת 'את� פועלי� לא בסדר'. עכשיו אתה אומר לי, 'תתקנו את 

  כי נוח לי עכשיו לקבל את הכס,'.  2015זה בשנת 

לא, צביקה אני ביקשתי ממ. בתחילת השנה לתק�. לא       :מי� דוידירח

  עכשיו. עכשיו זה סו, שנה. לא היה. אני אומר את זה, 

אתה מקבל את ההצעה שהוא הציע? למנות ועדה שתבח� את    :כה�$רונית ארנפרוינד

  התביעה? 

מבחו+? מה אכפת לי? זה לא מפריע לי. אני הצעתי שתהיה       :רחמי� דוידי

  עדה חיצונית. עדי לא שיי. לנושא הדת. רועי, לינה. (מדברי� ביחד) ו

  מה יותר טוב מוועדה חיצונית, דוידי?     :עו"ד מאיר דה�

  שו� בעיה. אי� בעיה.       :רחמי� דוידי

ראש העיר, מיד כשהעלית את ההצעה, הוא הביע את רצונו.     :עו"ד מאיר דה�

א בדוקי�, לא ראויי�'. הוא אמר 'נקי� ועדה אמר 'אני מוכ�. אתה אומר שהקריטריוני� ל

  חיצונית שתבדוק את העניי�'. 

  . 2015הוועדה לא תתקיי� מחר. רק בשנת       :רחמי� דוידי

  מתי שהוא יחליט.     :עו"ד מאיר דה�

ועכשיו סו, שנה. עכשיו יש חגי� וכל זה. לכ� אני לא רוצה       :רחמי� דוידי

  � השקיעו, עבדו ופעלו. (מדברי� ביחד) לפגוע בשו� ... מכיוו� שהשנה, אנשי

הקמת ועדה מקצועית, מה שאתה הצעת, תמנע הזרמת    :כה�$רונית ארנפרוינד

   כספי� לעמותות השנה?

אני אומר כ.. אני רוצה להסביר את עצמי. אנחנו אומרי�       :ארי$צבי גוב

א� יש  הרגע, זו הטענה, שחלוקת הכספי� נעשית על פי קריטריוני� מוטעי�. ובכ�,

קריטריוני� מוטעי�, הא� אנחנו רשאי�, אחרי שנאמר לנו הדבר הזה, לחלק על פי 
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אני רוצה לחשוב על זה אישית ולהסתכל על עצמי בראי א� אני מוכ�  קריטריוני� מוטעי�?

  לעשות את זה. 

תראה, צביקה. הרי הקריטריוני� המוטעי� שדוידי אומר,    :כה�$רונית ארנפרוינד

  ועדה שאנחנו אישרנו. נכו�? אז אנחנו משחקי� ע� עצמנו.  נקבעו על ידי

    אבל אומרי� ל. שזה       :ארי$צבי גוב

בסדר. הוא אומר את מה שהוא אומר.  ט, באידיש.נאז גזוע   :כה�$רונית ארנפרוינד

יחד ע� זאת הקריטריוני� האלה כבר עברו איזשהו מסלול של כמה אנשי�, עברו החלטת 

  מועצה. 

א� היו� אנחנו אומרי� לעצמנו 'ההצעה של דוידי רחמי�       :יאר$צבי גוב

צריכה ליפול מיד, אי� מאחורי הטענות האלה שו� דבר ונמשי. כפי שהחלטנו בעבר', אני 

מוכ� לקבל את זה. אבל א� אנחנו לוקחי� על עצמנו תיקו� וחושבי� שהיהודי מצביע על דבר 

  אתה צרי. לתק� לפני זה.  שצרי. לתק� אותו, אנחנו לא יכולי� לשל� כאשר

לא, צביקה. זה לא סותר אחד אתה שני. אתה יכול לבוא, על    :כה�$רונית ארנפרוינד

פי קריטריוני� בעבר, לשל� לעמותות, כי אתה לא תייבש אות� עכשיו. ויחד ע� זאת לבוא 

  ולבחו� לעתיד. 

  בכל מקרה, הספורט, הקהילה והנוער לא נפגעי�.       :משה חזות

  הוא לא מדבר על זה. (מדברי� ביחד)    :כה�$ארנפרוינדרונית 

את הקריטריוני�,  2014רונית, א� הולכי� לשנות לגבי       :פאלי כה�

כי עכשיו הוא ימנה צוות שיבדוק את  המשמעות היא שזה סיכו� של קבלת כספי�. למה?

זה לפה,  הקריטריוני�. ייקח זמ� עד שהצוות יסיי� את העבודה שלו. לאחר מכ� יביאו את

למועצת העיר לאישור הקריטריוני�. אחרי שנסיי� פה, נעביר את זה לוועדה המקצועית 

שתשב על כל זה ותחלק את הכספי� לעמותות. אחרי זה הוועדה המקצועית תחזיר את זה 

  וא, אחד לא יקבל אגורה.  31.12למליאה לאישור סופי. יעבור 

  . 2014עי� את זה. לכ� בואו לא נשנה את פאלי, אני ואתה יוד   :כה�$רונית ארנפרוינד

  זה מה שראש העיר מציע.       :פאלי כה�

  נבח� את זה.  2015 ב   :כה�$רונית ארנפרוינד

 אבל ראש העיר טוע� טענה אמיתית. ראש העיר מה אומר?      :פאלי כה�

ראש העיר אומר: 'א� אתה היו� אומר במודע שיש בעיות, אז אי. אני יכול לחלק?' 

חצו,!! אל תגיד  תיזהר מהמילה. אל תגיד מושחת למה אני ... כל המילי� של.!! מושחת?!

אני לא רוצה בימי� נוראי� להגיד ל.   לי מושחת, לפני שאני אראה ל. מה שיש לי. תיזהר!!

  מה זה מושחת?! חצו,!!   מה יש לי! תשתוק!

  אתה הול. ...  ... של הכס,? אתה הול. לעזור לו?      :רחמי� דוידי

שיקבלו. בטח שיקבלו. יקבלו כמו שצרי. לקבל, לא כמו       :אלי כה�פ

    שאתה אומר בצורה של 

   כמו שאני אומר?      :רחמי� דוידי
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  כ�.       :פאלי כה�

  . א� אתה מדבר, 50 אתה לא מגיע ל      :רחמי� דוידי

תפנה למי   למה אתה לא פונה? יש ועדה. יש ל. הערות?      :פאלי כה�

  שצרי. לפנות!!

אתה מכניס רעש למערכת, ע� כל הכבוד ל.. ... אני מקבל       :ארי$גוב צבי

שאנחנו פועלי� לא נכו� ואני לא אשל� פרוטה לפני שאני הול. לבדוק את דעתו. ואתה תאכל 

  חצ+. 

הקריטריוני�, לא צביקה, תראה, רונית אמרה משהו נכו�.     :עו"ד עדי ינקילבי0

, נקבע בהתא� להחלטה של המועצה הזאת. 2014 יודע אי. לקרוא לזה, מה שכבר נקבע ל

  אני לא יודע לפני כמה שני�. הוא בא ואומר: 'נכו� להיו� הקריטריוני� האלה ה� שגויי�'. 

לא, אתה טועה. אתה טועה. אני רוצה לתק�, תקשיב. אל      :מאיר ב� הרוש

רא את תהפכו את זה לשגויי� ושו� דבר. רגע, תקשיב. הוא לא קרא את זה. הוא לא ק

  החומר. זו החלטה שאני ואת וכול� ישבו לפני שמונה שני�. היו� זה לא רלוונטי. 

היא תוקנה לא, זו החלטה שאישרנו לא לפני שמונה שני�.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  כשאתה לא היית. 

יש כבר חלוקה לקריטריוני� לפי משהו שאושר  2014מאיר,     :עו"ד עדי ינקילבי0

אי� טע� לבוא ולהשתנות איתו. אני לא קשור לעמותות האלה ולא  כבר במועצה הזאת.

לחלק לפי  2014מייצג א, עמותה. אבל אני אומר דבר אחר. (מדברי� ביחד) אני אומר שאת 

  קריטריוני�. בואו נקי� את הוועדה המקצועית הזאת,

הוועדה קיימת. אני חשבתי היות ולא סומכי� על וועדה       :ארי$צבי גוב

  שמונתה, מקצועית 

אבל המועצה אומרת שאנחנו סומכי�. לא יכול להיות שאיזה      :מאיר ב� הרוש

אמרה. א� זה עבד לפני ארבע שני�, והחלטה הזאת עברה החלטת מועצה, אז היא בסדר 

גמור. אז יכול להיות שפה וש� תיקוני� קוסמטיי� ומישהו יבוא ויבדוק ויראה שבאמת 

אי� בעיה. אבל אני אומר שצרי. לבדוק. אני בעד  לבדוק. צרי. לעשות או לא צרי. לעשות, 

  וראש העיר מקבל את מה שאתה שצרי. לבדוק, וצרי. לבדוק. יש פה בעיה. ג� כשב� אד�, 

אני אפילו הייתי מעלה להצבעה. ש... בא ואומר הא�       :ארי$צבי גוב

    טענותיו של אדו� דוידי ראויות להיבדק. היית� מצביעי� כ�?

  לבדוק, כ�. צביקה, בוודאי שכ�.    :כה�$רנפרוינדרונית א

  בוודאי שכ�.  לבדוק את רמת הקריטריו�?    :עו"ד עדי ינקילבי0

    למה שלא תבדוק? א� אנחנו בטוחי� כולנו    :כה�$רונית ארנפרוינד

אבל הקריטריוני� מגיעי� למועצת העיר. אנחנו צריכי�       :משה חזות

חבר מועצה יכול להגיש ג� החלטה לוועדת התמיכות  לאשר אות�. אנחנו יכולי� ג�, כל

  'אני מבקש, זו ההצעה שלי לקריטריוני�'.   בראשות מנכ"ל, יוע+ משפטי, ולהגיד לה�
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  מה אכפת ל.? תבדוק עוד פע�, משה.    :כה�$רונית ארנפרוינד

  , 2014אבל לא ייגמר.       :משה חזות

  . מה פתאו�? 2014 וגע בלא, לא, לא. א, אחד לא נ   :כה�$רונית ארנפרוינד

את� יודעי� מה, חברי�? את� פוליטיקאי�. זה ברצינות.       :ארי$צבי גוב

פוליטיקאי� שעובדי� על פי אינטרס פוליטי. מה שאמרתי בהתחלה, א� אני מעליב אתכ� 

אז זה מכוו�, אבל אל תקבלו את העלבו� ברצינות. את� פוליטיקאי�. מפני שמה השיקול 

יש דבר עקו�. נמשי. על פי הדבר העקו� הזה, כי א� לא נמשי., מישהו אומר? זה נכו�, 

  יתרגז. אז חברי�, תסתכלו על עצמכ� בראי. 

לא, צביקה. תאמי� לי, אני עשיתי מלחמות, אני את� ל.    :כה�$רונית ארנפרוינד

דוגמה באנלוגיה, על כמה תקציב מקבלות נשי� מוכות במקלטי�. ואמרתי: 'מעוות'. ביטוח 

ומי ניסו לעשות לנו תרגיל בכנסת ואמרנו 'לא, את� תיתנו השנה את מה שעדיי� קיי� לא

  ובינתיי� מחוקקי� חוק חדש'. וכ.  היה, זה לקח שנתיי�. 

  לא, האנלוגיה לא במקו�.         :???

האנלוגיה ממש במקו�. א� אתה לא מבי�, אני אסביר    :כה�$רונית ארנפרוינד

  אותה. אתה לא יכול לייבש, 

  (מדברי� ביחד)  –א', אני לא מייבש. יכול להיות שצרי.       :ארי$בי גובצ

אני רוצה לדבר רגע. אני רוצה להגיד ג� משהו. אפשר? כל מי     :ד"ר אהוד ויצמ�

שהיה פה יו"ר ועדת תמיכות, אני ג� הייתי. קבענו קריטריוני� למיטב הבנתנו. ועשינו 

יו�, סיירנו וקבענו את הקריטריוני� והוא עבודת שטח חבל על הזמ�. היינו ע� המבקר דה

בקיא ומכיר את כל העמותות, מה שאתה רוצה. קבענו סט של קריטריוני�. בא המחוקק 

ואמר, הוא מוציא את הפוליטיקאי� מוועדת התמיכות ועושה ועדה סטטוטורית. ג� אז 

תמיכות הלכו ובדקו את הקריטריוני� שאנחנו בזמנו, נדמה לי שאני הייתי יו"ר ועדת 

האחרו�, הלכו ובדקו את הקריטריוני�  והביאו את זה הנה. אתה יכול לבוא ולהגיד שנראה 

ל., כמו כל דבר אחר, שמה שקבענו בקריטריוני� לא מספק אות.. סביר, ויכול להיות. אתה 

  יכול להגיד: 'תשמע', אבל לבוא ולהטיל דופי באנשי� שעושי� את העבודה שלה�? 

ויות להבנת.. אני במקומ., אני לא יודע מה ראש העיר יחליט, הייתי יכול להיות שיש טע

מוש. את ההצעה הזו. היא לזמ� הזה לא במקו� לחלוטי�. הקריטריוני� שנבדקו ואושרו 

במועצה הקודמת לקחו בחשבו�, וג� אחרי שנגמור את הקריטריוני� הבאי� אני משוכנע 

  : 'תשמע, יש עיוותי�, זה לא בסדר'? שיהיו בלתי מרוצי�. אז מה? אז תבוא שוב ותגיד

לכ� אני אומר. ההצעה לטעמי לפחות, תמשו. את ההצעה של.. נית� לקריטריוני� להתגלגל. 

קריטריוני� אובייקטיביי�. לא אנשי� אני חושב שראוי ונכו� לקבוע גו, חיצוני, שיקבע 

י�, יקבע סט פוליטיי�. בלי שו� אינטרס פוליטי. נקי. יבדוק אות., יבדוק את האחר

  קריטריוני�. יבוא לשולח� הזה. 

  הוא צרי. להמלי+ לוועדה המקצועית.       :משה חזות

  יבוא לפה מישהו,     :ד"ר אהוד ויצמ�
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הוועדה המקצועית צריכה להחליט. הוא צרי. להמלי+       :משה חזות

  לוועדה המקצועית. 

  

  רגע, חברי�, דקה. דנו בזה. מה פתאו� למשו.?       :ארי$צבי גוב

  

  אני בעד ההצעה של ויצמ�. אני תומ. בהצעה של ויצמ�.         :???

  

התחלנו לדו� בהצעה הזאת. כבר דנו. מושכי� הצעה תו. כדי       :ארי$צבי גוב

  דיו�? 

  

  כ�, מושכי�. אנחנו לפני ימי� נוראי�.         :???

  

כדי שההצעה תימש., אני אומר שימשו. את ההצעה בכפו,     :עו"ד עדי ינקילבי0

  , ... x, y, z שהמועצה תחליט שהיא מקימה ועדה מקצועית שמורכבת מלזה 

  

תקשיב, עדי. כל ועדה שאתה מקי� צריכה להמלי+ לוועדה       :ארי$צבי גוב

המקצועית. בסו,, בשורה התחתונה, הוועדה המקצועית, הוועדה הסטטוטורית, היא צריכה 

  להחליט. היא ממליצה למועצת העיר, כמוב�. 

  

סליחה, אני לא מתכוו� להקי� וועדה של חברי מועצת העיר.       :יאר$צבי גוב

אני מתכוו� לתת את זה לחברה. חברה שעושה עבודה של תקינה. תבצע תקינה ממשית על 

הפעילות. היא תבצע ג� תקינה על ניצולת המבני�  שהוענקו לעמותות השונות. היא תבצע 

הזה עד הסו,. ואני אקבל את ההחלטות  תקינה על הצידוק בעניי� הזה. והיא תרד ע� העני�

    בהתא� לכ.. ואוי לכ� א� את� לא תתמכו בעבודה המקצועית ומישהו מכ� יחשוב 

  

אני מבר. את כל מה שאמרת. ג� על הוועדה המקצועית       :רחמי� דוידי

  שאתה ... אבל לעת עתה אני מוש. את ההצעה. 

  

ת.. אנחנו נמנה ועדה לא, לא. דנו בזה. לא קיבלנו או      :ארי$צבי גוב

  מקצועית ובזה נגמר. דנו בהצעה של.. התוצאה היא מינוי ועדה מקצועית. 

  

  מאה אחוז. מקובל. עכשיו אני מוש. את ההצעה.       :רחמי� דוידי

  

לא מושכי�. מוש.? אז אי� לי מה לדבר אית.. עזוב אותי.       :ארי$צבי גוב

  ר לא נאמר.חבל לי על הדיו�. זה לא היה דיו�. כל מה שנאמ
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חברי�, צרי. להרי� עוד כוסית ולעשות, פאלי, רחמי�.       :משה חזות

       רחמי�, תמשו. את המילה מה שאמרת, ג� את המילה שאמרת לפאלי. 

  

אני מבקש עוד דבר לעשות. חברי�, סליחה. יש לי כא� לפני       :ארי$צבי גוב

.שאומר: 'רב העיר, 14.9 ממנו  ב, יצא 14.9 מכתב של סג� השר לשירותי דת. כותב ... וזה מ

הרב דויד אבוחצירא שליט"א, הודיע למשרדנו כי נציג הרבנות המקומית להרכב המועצה 

הדתית הינו מר לוי איטח'. דיברנו על זה כ.'. אי לכ. אבקש לקבל החלטה בישיבת מליאת 

הרשות המקומית שברשות. על הרכב המועצה הדתית, הכולל נשיא הרבנות המקומית 

אמור לעיל'. אנחנו מאשרי� את אדו� לוי איטח כנציגו של הרב במועצה הדתית. זה כ

  הסיפור. מי בעד? תודה. 

  

  :14/16/7החלטה מס' 

מר לוי איטח כנציג של הרב הראשי במועצה מינוי את  פה אחד לאשרהוחלט 

  הדתית. 

  

  

  

___________________  

  צבי גוב ארי

  ראש העיר

  


