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על סדר היום:
שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי יקילביץ ,בושא " תחושת הביטחון של תושבי
.1
העיר ושכות אות רבין בפרט".
.2

אישור תב"ר מס'  – 319ביצוע רמזור צומת הכיסה למושב בן זכאי ,בסך 800,000
 .₪מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 560,000קרות העירייה – .₪ 240,000

.3

אישור תב"ר מס'  – 320שילוט רחובות ,בסך  .₪ 450,000מימון :משרד הביוי
והשיכון –  .₪ 400,000הקרן לעבודות פיתוח – .₪ 50,000

.4

אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  3/14מתאריך .17/11/14

.5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  1/14מתאריך .11/11/14

הערה :דו"ח כספי רבעון  3לשת  2014חולק לחברי המועצה.

3

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 21/14

עיריית יבה
משה חזות:

חברים ,אי רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המיין

 .21/14ערב טוב לכולם .עדכון ,ראש העיר מגיע ביום שי .1.12 ,הוא כבר וחת .הוא בטח
יתחיל כבר למחרת לעבוד .זה העדכון שלי לגבי ראש העיר .מחם כבר הגיע פה לארץ.
בעקבות המצב הביטחוי ,מה שקורה היום בעיר ,אי רוצה לומר כמה דברים ואחר כך עבור
לסדר היום ,שזה ימשיך את השאילתה של עדי .אי רוצה לומר כך :אבטחת מוסדות חיוך
באחריות המשרד לביטחון פים ,משרד החיוך ומשטרת ישראל .והעירייה כפופה להחיות
האלה .המשרד לביטחון פים הוא שיחליט על הצמצום של האבטחה בגי הילדים החדשים,
בכל הארץ ,ולא מדובר רק עליו ,על יבה.
אז ,בזמו ראש העיר פה במכתב לכל האחראים ,בדרישה לפעול לאלתר לביטול ההחלטה.
עד היום הוא לא עה .יום חמישי ,משטרת ישראל עדכה את ההחיות בושא אבטחת גי
ילדים ,לגבי קיום תורויות שמירה ואיך יתן לשכור מאבטח .את ההחיות אחו מקבלים
בקובץ ממשטרת ישראל בצורה מסודרת .אחו מקיימים גם ישיבות יומיומיות לגבי מה
שעשה ,ואם יש שיויים בהחיות אחו מעדכים.
מה עשה עד כה? העירייה דאגה להתקין מערכות איטרקום בשערים ,מצלמות ,לחצי חירום
ותדרכו את כל הסייעות והגות.
מאיר בן הרוש:

רגע ,אתה עוה לשאילתה של -

לא ,אי לא עוה .אי רוצה להבהיר דברים לפי כן .הגדלו
משה חזות:
את הסיורים של הפיקוח העירוי והמשטרה .הגדלו כוח אדם ויידות ,הוספו עוד יידת.
במיוחד בסיורים במוסדות חיוך ,גי ילדים ,בדגש לשכוה אות רבין .כלומר יש יידת אחת
מוקצית לטובת שכות אות רבין .המשטרה מגבירה סיורים ,מבצעת ביקורת באתרי בייה.
היא עברה ל .12-12-מבחיתה היא עוברת  12-12היא כבר לא בשיגרה .יש פעילות גלויה
וסמויה .מבצע לפי שבועיים ,יום שישי ,מסוק באוויר ,תפיסת טרקטורוים .שמעתם את
המסוק .אי מבטיח שאחו שקיע את כל המאמצים להגברת תחושת הביטחון בקרב תושבי
העיר .אי מבקש רק דבר אחד מכולם .לגלות אחריות ,תוך הפעלת שיקול דעת.
אי מצר על כך שיש כמה הורים שכתבו כבר עכשיו שהם הולכים להשבית את גי הילדים
ביום שלישי ,אבל כמו שהבתי ,גם ביום שישי היו כמה הורים ואי בטוח שרק כמה הורים,
במידה וישביתו ביום שלישי ,אי ה ולך לשוחח עם ההורים האלה ששלחו לי עכשיו מכתב
באופן אישי ,ואי אגיד להם בדיוק מה אחו עושים.
.1

שאילתה של חבר המועצה עו"ד עדי יקילביץ ,בושא " תחושת הביטחון של תושבי
העיר ושכות אות רבין בפרט".

משה חזות:

תשובה לשאילתה של עדי .אי עובר לסדר היום ,שאילתה של
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חבר מועצת העיר ,עדי יקילביץ ,בושא תחושת הביטחון של תושבי העיר ושכות אות רבין
בפרט .עדי ,בבקשה .אי אחלק גם את התשובה.
עו"ד עדי יקילביץ:

כפי שידוע וכפי שעסקו בושא הזה בעבר ... ,הפרוסים

ברחבי העיר כון להיום ,גם הגשת השאילתה וגם למעשה להיום ,אין מאבטחים .זה ככל
שאי מבין ,למעט מתחם אחד בווה אילן ,ששם כן יש מאבטחים .במקום לשים מאבטח,
הותקו,
רועי גבאי:

אין שם מאבטח ,לדעתי.

עו"ד עדי יקילביץ:

בווה אילן .אי לא יודע ,ככה שמעתי.

משה חזות:

תמשיך ,ואחר כך עה בצורה יסודית.

בכל מקרה ,במקום להציב מאבטח ,הותקו ,כמו שאמרת,
עו"ד עדי יקילביץ:
במספר גים ,אולי אפילו בכולם ,אמצעי עילה מכול מיי סוגים ,איטרקום ,מצלמות
וקודים .וזה ההחיות .בתחומי העיר ,בעיקר בשכוה הירוקה ,אבל לא רק ,יש כל מיי
אתרי בייה .באתרי בייה האלה יש פועלים זרים ,בייהם גם פלסטיאים ,ובין הפלסטיאים
האלה יש כאלה שהם שוהים בלתי חוקיים ,ובין אלה שהם שוהים בלתי חוקיים יש גם אלה
שבמקרה עבר ,שעצרו כשהתגלה שהם היו מעורבים בפעילות טרור וריצו אפילו עושי
מאסר.
לא אחת ולא שתיים מועלות טרויות .גם מגיע אלי ,גם מגיע בטח אליך וגם הגיע בזמו
לצביקה .שאותם פועלים ,בין אם הם שב"חים ובין אם הם ארגוי טרור ובין אם לא ,גם
שארו ללון ,שזה ביגוד לתקות ,בתוך אתרי הבייה ,ואפילו בזמו גוב ארי הוציא החיה
של אתרים  ...שיימצא שהפועלים שארים לישון בתוך האתר ,ייתו צווי הפסקת עבודה.
עכשיו ,מה שקורה מכל ההקדמה הזאת ,זה ששוב ,אי אומר את זה על סמך פיות שמגיעות
אלי ,שיש פגיעה בביטחון ,בתחושת הביטחון לפחות ,של חלק מהתושבים ,אולי אפילו של
רבים מהם .ומהמקום הזה אי רוצה לשאול מספר שאלות .אחד זה מה הפעולות שהעירייה
עושה או מבצעת כדי לאתר את אותם שב"חים? שתיים ,מה הפעולות שהעירייה עושה כדי
למוע את השהות של אותם פועלים בתוך אתרי הבייה לאחר סיום שעות העבודה? מדוע לא
יתה הוראה להגברת סיור היידות בתוך המתחמים של גי הילדים בימים האלה ,שהם
ימים טרופים? שוב ,אי מדגיש ,השאילתה הזאת הוגשה ביום ראשון שעבר .וככל שעשו
פעולות כאלה ,אי מבקש לקבל פירוט ,שהדברים יהיו ברורים וגלויים.
משה חזות:

אז אי מחויב לעות לך ,אי אקרא את התשובה לשאילתה
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ואחר כך אי אוסיף כמה דברים ,שבמהלך הימים האחרוים אחו מבצעים' .העירייה
פועלת לוודא כי רמת האבטחה בגי ם העירויים תהיה כדרש ומוגדר בחוזר מכ"ל משרד
החיוך ,לרבות התקת מערכות איטרקום פימי בשער הכיסה לגים ,הדרכה לצוות הגות
והסייעות ,התקן לחצן חירום בגים ,סיורים מוגברים של הפיקוח העירוי ,משטרה ,תגבור
הפיקוח לכוח האדם פלוס יידת ,אבטחה וספת בסביבת מוסדות החיוך ועוד (2 .המשרד
לביטחון פים החליט על צמצום התקציב ותקי האבטחה בגי הילדים בכל רחבי הארץ,
וקבע כי לא דרשת אבטחה במוסדות אלה (3 .ראש העיר מר צבי גוב ארי פה כבר במהלך
השה הקודמת לשר לביטחון פים ,חבר הכסת אהרווביץ' ולשר החיוך חבר הכסת פירון,
בדרישה לפעול לביטול ההחלטה אך עד כה הדרישה הזו לא עתה .משטרת ישראל אמוה
על אכיפה ,איתור וטיפול בשוהים בלתי חוקיים ואכן מעצרם של השב"חים שזכרו בפייתך
היה פועל יוצא של פעילות זו .מחובתן של החברות הקבליות לפעול על פי הוראות הדין
והעסקת פועלים .ה עירייה אף שיגרה לחברות אלה התרעות ותזכורות להקפדה בושא זה.
העירייה מקיימת קשר שוטף עם גורמי המשטרה והביטחון ,מקיימת ישיבות עבודה ופעולות
משותפות בהתאם לצורך ,על מת להבטיח שגרת חיים תקיה ובפתוחה בכלל העיר .מצופה
כי בחרי הציבור יסייעו למטרה זו'.
משה ,אפשר לשאול אותך משהו בקשר למה שכתבת.
עו"ד עדי יקילביץ:
בהתייחס לסעיף  .4העירייה שיגרה לאותן חברות התרעות ותזכורות .ואחרי ההתרעות
והתזכורות האלה מה קורה? ממשיכים להישאר לישון שם ,ממשיכים להעסיק שב"חים,
ממשיכים להעסיק ,קרא לזה בלתי חוקיים .מעבר להתרעות ולתזכורות.
משה חזות:

אי אומר .הקבלים מחויבים להגיע למשטרה עם העובדים

שלהם ,לקבל אישור במשטרה ,כל בוקר ,ואז לפעול.
עו"ד עדי יקילביץ:

עזוב ,זאת הפרוצדורה.

יש מבצעים גלויים וסמויים של המשטרה .אי רק רוצה
משה חזות:
להגיד משהו .המשטרה אישרה אתמו ל לשכור שומר והבוקר משרד החיוך ביטל את
ההחלטה הזו .אי המשכתי ואמרתי ,מה שקיבלו מהמשטרה בחוזר של יום חמישי ,זה מה
שיהיה .לתת אפשרות להורים לשכור שומר .עכשיו ,אי רק אתן לכם דוגמה במה אחו
מתעסקים .פעמיים שלוש בשבוע מגיע זוכה ,קבלן ,לתת אוכל לגי הילדים .יש לו עובד
בדואי ,שהוא שירת בצה"ל ,הוא היה גשש .הבחור עובד .אבל מה ,הוא בן מיעוטים ,הוא
ראה ככה .החזות שלו אחרת ,ואז כל העולם מתקשר ומציף את המוקד בושא הזה.
אחו בימים האלו צריכים להיות רגישים .יש הרבה מאוד עובדים כאן עם תעודות כחולות.
המשטרה בודקת ממש בפיצטה כל אחד ואחד.
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עו"ד עדי יקילביץ:

משה ,תשמע ,אחו לא עיריית ...אי מדבר על משהו אחר.

אי עכשיו שאלתי שאלה אחרת .אי מדבר על מעבר להתרעות ומעבר לכל התזכורות שאחו
שולחים לקבלים .ומעבר לזה שקבלן צריך להופיע במשטרה ולקבל אישור יומי ,הכל טוב
ויפה .מה העירייה עושה ,תשמע ,אתה רק צריך לעבור ליד אתר בייה ולראות את האורות
דולקים בפים ואתה מבין שמישהו ישן שם בלילה .אתה רק צריך לעשות ביקורות פתע כמו
שעשו פה לא אחת ,ותפסו לא אחת שב"חים ,ולהבין שמעבר לאותם פועלים חוקיים כראה,
יש פועלים לא חוקיים .העי רייה יכולה לתת צו הפסקת עבודה .פשוט.
משה חזות:

במידה ומוצאים שוהים בלתי חוקיים באתר ,העירייה

מוציאה צו הפסקת עבודה .אבל עד כה לא היה הדבר הזה .אחו כסים ליותר מדי ,עדי,
לטעמי ,איזושהי פאיקה .גם איש פיצה שמגיע עכשיו לשכוה הוא בחזקת מחבל .אי
מבקש ,באמת .עם כל הכבוד לכולו ,בואו וריד את הלהבות האלו מהסיפור הזה .והושא
הזה ,תדעו לכם ,יושב רק בכמה גים בשכוה הירוקה .כלומר כל העיר שקטה .אף אחד לא,
עו"ד עדי יקילביץ:

הבעיה היא שאתרי הבייה האלה מצאים בשכוה הירוקה.

משה חזות:

גם ,יש אתרי בייה .תגיד לי ,מה הבעיה מהשכוה הירוקה

להגיע לאות בגין?
חבר'ה ,זה לא קשור אחד לשי .אי לא מדבר על הסכה
עו"ד עדי יקילביץ:
בפועל .אי מדבר על פוטציאל הסכה ,ועל יותר מזה ,על התחושה .על התחושה של הורים,
לפחות מי שמגיע אלי ,תחושה לא עימה .מסכימים איתה? יופי .לא מסכימים איתה? גם
יופי .השאלה מה אחו עושים כדי להגביר את תחושת הביטחון .זאת השאלה .לא אם יש
סכה.
אם חברי מועצת העיר היו מגיבים כמו שצריכים להגיב בכל
משה חזות:
מיי אתרים במדיה ,בפייסבוק וכו' ,היו מגיבים בצורה עייית וטובה ,ולא מגבירים שם את
הלהבות ,אי חושב שהדברים היו הולכים ודועכים .להערכתי ,אחו צריכים לצאת עם מסר
אחד ,מכל חברי מועצת העיר כאן .אחו לא יכולים ששכוה אחת ייחד אותה ועשה שם
שמירה ,וכל העיר לא עשה .זה בלתי אפשרי ,חברים .יש הרבה מאוד אתרים ,גם בשכוות
הותיקות ,אחו עכשיו מתעסקים רק בשכוה הזו .השכוה הזו היום עומדת בפי בחירות
שבוע הבא ,ויש כל מיי פופוליסטים בסיפור הזה .לא רוצה להיכס לסיפור הזה .כן ,מה אי
יכול לעשות? ראיתי את זה ,רוית .ראיתי את זה.
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רוית ארפרויד-כהן:

אי לא יודעת,

משה חזות:

ראיתי את זה ,רוית ,ולכן אי אומר את זה.

רוית ארפרויד-כהן:
מועצה.

תראה ,אי חייבת להגיד משהו .אי לא יודעת על איזה חברי

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,לא ,לא חברי מועצה.
שאתה אומר שהם  ...אי לא כסת,

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,חבר ועד שכות רבין.
לא ,אבל מקודם אמרת חברי מועצה .אי לא כסת הרבה

לפייסבוק .היום כסתי .אי חייבת להגיד ,לא ראיתי שום חבר מועצה שמלהיט ,הפוך הוא.
טוב ,לא חשוב .אוקיי .אי אמרתי בחירות,
משה חזות:
לא ,הוא אמר לפי כן .אם טעיתי אי חוזרת בי .אבל תשמע,
רוית ארפרויד-כהן:
כון שיש לו התייחסות מיוחדת לשכוה הזאת ,אבל לא בכדי .שם יש בייה מאסיבית .אין
לו את זה אצלו ,בשום שכוה אחרת אין.
וכמות הילדים,
מאיר בן הרוש:
וכמות הילדים ,כון .גם כמות הילדים וגם בייה מאסיבית,
רוית ארפרויד-כהן:
על תחושות של הורים ,תאמין לי ,אי לא הייתי רוצה לגור עכשיו בשכוה הירוקה ,עם
הדיאמיקה הזאת .למרות שאי לא בן אדם שכס מהר לפאיקה .אי לא חושבת שצריך גם
להגיב כמו שראש עיריית אשקלון הגיב ,באופן הכי לא ,גזעי – הרבה יותר מזה.
מאיר בן הרוש:
רוית ארפרויד-כהן:

דרך אגב ,זה עלה עד לממשלה וזה הציף את כל הבעיה,
וטוב שכך.

עו"ד איתן בראש:
זה הוצף עד לממשלה.

אי אומר ,וטוב שכך .לא משה מה אמרת שטות ,אבל לפחות

ואי שמחה שגם ראש הממשלה גיה את זה .אבל אי חייבת
רוית ארפרויד-כהן:
לומר שבעקבות גם הלהט הזה שהיה שם ,שהוא לא קשור רק ליבה ,הוא קשור לעוד אתרי
בייה בכל הארץ ,או קודות חיכוך יותר גדולות ,מחר לבקשתו ,חברת הכסת יפעת קריב
מ'יש עתיד' זימה דיון דחוף עם מירי רגב בכסת,
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

מחר בוועדת הפים בשעה  .12:00יש לו ציג שוסע לשם.
כון .מצוין .ואין שום ספק ,אי לא מתווכחת איתך .זה עיין

לא רק של הרשות המקומית .זה עיין גם של הרשות המרכזית .אבל עדיין ,כיוון שיש לו
מאסה מאוד גדולה ,אי חושבת שכון ששקול לחודש אחד לשכוה הזאת בגן אחד או בשי
גים,
עו"ד עדי יקילביץ:

אשכולות,

כן ,לזה התכוותי ,אשכולות גים ,מעה להגיע .אתה יודע,
רוית ארפרויד-כהן:
אחו כן מחויבים לפי החוק ,לא מחויבים ,בכל זאת יש לו אחריות לתושבים שלו ,גם אם
כל השרים וכל המשרדים מסירים אחריות .בו בזמן ,כן לתבוע אותם שיקחו אחריות .אחו
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במדיה מאוד לא ורמאלית המון פעמים ,ובתאים לא ורמאליים ,בלחץ מאוד גדול .אי
חושבת שצריך לשקול לחודש אחד להרגיע.
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

מה זאת אומרת אחריות?
שאחו ממן את זה .ואחר כך תבע,

מאיר בן הרוש:
רוית ארפרויד-כהן:

את יודעת שבדרור יש  90ילדים בתשעה גים?
זה גרוש וחצי.

משה חזות:
עו"ד מאיר דהן:

חברים ,מישהו רוצה עוד להתייחס?
לגבי השב"חים ,בשבועות האחרוים מי שביצע את מעשי

הרצח זה ערבים ישראליים .ואחו לא מציעים להוציא מהגן ערבים ישראליים.
מה זה לא רוצים? אתה גם לא יכול.
רוית ארפרויד-כהן:
לא יכול ,ואי גם לא רוצה .ולכן תחושת הביטחון יכולה,
עו"ד מאיר דהן:
הקודה היא או שתהיה אבטחה ,או שכמו שרועי הציע ,שתהיה וכחות של פקחים.
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

יש שם) .מדברים ביחד(
אי לא ,בואו לך עכשיו לממן שה שלמה ,אלא משהו

קודתי ,אתה יודע .לפעמים אתה צריך להרגיע.
מאיר ,בבקשה.
משה חזות:
חודש ש ...איזה מאבטח ,זה לא יעזור כלום .אי רוצה להגיד
מאיר בן הרוש:
לך משהו ,מדית ישראל סגרה את כל הושא של האבטחה לפי ארבע שים ,מאז שגמרה כל
האיתיפאדה ,הם הפסיקו כי זה עלויות .את זוכרת שילמו שקל ו 10-שקלים ,יש פה עלויות.
אי אפשר לבוא ולהגיד 'בשכוה איקס עשה' ,אי אומר שברחוב הדרור ,יש שם  90ילדים
במתחם של גים .גם שם יבואו ויגידו 'תשמע ,על פי הוהג שיש בירוקה ,אז גם יתו' .מה
שאי כן מציע,
רוית ארפרויד-כהן:
מאיר בן הרוש:

אבל הם לא  ...ואין שם את החרדה הזאת.
יש את החרדה ,פשוט הם לא מדברים .צריך להגדיל יותר את

הפיקוח ,לתת יותר תשומת לב ובכיסה של הילדים לעמוד שם עם פיקוח ,ביציאה של
הילדים שיהיה פיקוח .בשעות האלה צריך להגדיר והיום לומר ,משה ,במקומות שהילדים
מגיעים לעמוד שם ,כשהם יוצאים לעמוד שם .וזהו.
מאיר ,יש יידת .24/7
משה חזות:
מאיר בן הרוש:
משה חזות:

אבל אי אומר לך בזמים האלה .משה ,בסדר.
רק לטובת השכוה הירוקה ,חברים .הגברו שם כוח של

הפיקוח ,עברו למשמרות אחרות .אחו סורקים את המקום הזה יום ולילה.
חשוב להוציא את זה גם להודעה לכולם.
רועי גבאי:
אי לא חושבת שלהודעה ,רועי ,כמו תיפגש איתם .אשים
רוית ארפרויד-כהן:
אוהבים שמתייחסים אליהם .תראה להם,
משה חזות:

אי אגיד לכם ,בשבוע האחרון ,כל בן אדם שביקש להיפגש,
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ביקש לדבר בטלפון ,שלח מייל ,תוך שעה הוא קיבל שיחת טלפון .והסברתי לו בדיוק .אי לא
משאיר שום דבר על השולחן .הכל ישירות ואי מדבר עם אשים .יש לי עכשיו ,קיבלתי
מכתב מחמישה תושבים שאומרים שהם ציגי ועד הגים .אי מתכון להזמין אותם למחר.
יגיעו לכאן אחר הצהריים ואסביר להם .ירצו להשתמש בשק השביתה ,שישתמשו .כל אחד
כהורה יעשה מה שהוא חושב.
אבל לפי דעתי ,משה ,תלך על ושא של בכיסה וביציאה ,אם
מאיר בן הרוש:
יהיה פיקוח שיעמוד,
משה חזות:
מאיר בן הרוש:
להם ביטחון.

יש פיקוח ,מאיר.
לא משה ,בסדר ,תגדיר את זה .שבכיסה ,ביציאה ,יתן

משה ,לסיכום ,מה שרוית אמרה ,אי מכוון למה שרוית
עו"ד עדי יקילביץ:
אמרה ,אולי אפילו לחודש הקרוב .אי יודע שבחלק מהרשויות המקומיות ,גבעתיים לדוגמה,
ועוד כל מיי ,באמת עשו את זה ולקחו חברות אבטחה ,פרטיות או כאלה ואחרות והציבו
אבטחה לפחות בתקופה הקרובה .זאת התקופה הלוהטת ,קרא לזה .שיירגעו הדברים,
אפשר לחזור לשגרה.
משה חזות:

דרך אגב ,אשקלון ,מתחת לפר סום כתוב המאבטחים תורם.

רוית ארפרויד-כהן:
שם יש  40גים.

כן ,אבל אתה יודע כמה היה ,יש  .40אחו מדברים על אחד.

מאיר בן הרוש:

לא ,הוא אומר לי 'עכשיו זה זמן שהעסק חם' .חלילה וחס

עוד שבועיים יהיה עוד פעם ח ם ועוד שבועיים יהיה עוד פעם חם.
רוית ארפרויד-כהן:

אבל בגלל זה יש דיון ,א' ,מחר .מחר בכסת ,עקרוי.

מאיר בן הרוש:

ומה יהיה בדיון?

לא ,אי אתן מעה מה אי חושבת .צריך לבות מעים
רוית ארפרויד-כהן:
עקרויים .הרי זה תמיד ,כשיש פיגוע ,תמיד יש תגבור בארץ .זה מה יש .זו המדיה .זה
המצב.
אי רוצה להוסיף הערה קטה .אי רוצה להתייחס לדבר
רועי גבאי:
אחד שמשה הזכיר אותו וזה ושא התפקיד שלו ותפקיד חברי הועד שאחו מדברים איתם.
אי מסכים ,תחושת ביטחון זה משהו סובייקטיבי ותחושת ביטחון קשה לשפוט אשים ואם
תחושת הביטחון היא כזו אז צריך להגביר צ'קלקות כמו שעושים .מה שכן ,התפקיד שלו זה
להרגיע את האשים ,במקום לתת להם עוד מקום להתלהט ולחשוב שיש משהו מאחורי
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הדברים ,אלא באמת לסות להרגיע ולסות לתת להם אוזן קשבת ולפתור את הדברים .פה
זה התפקיד שלו.
.2

אישור תב"ר מס'  – 319ביצוע רמזור צומת הכיסה למושב בן זכאי ,בסך 800,000
 .₪מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 560,000קרות העירייה – .₪ 240,000

אי רוצה לעבור לסעיף  ,2אישור תב"ר  .319ביצוע רמזור
משה חזות:
צומת הכיסה למושב בן זכאי .כולם מכירים את הפייה למושב בן זכאי ,לבית העלמין .בסך
 800,000שקל .משרד התחבורה  560,000 -שקל וקרות העירייה  240,000שקל.
עו"ד עדי יקילביץ:
שם,

אי רק שאלה .רמזור  800,000שקל? או שהולכים לעשות

משה חזות:
וזהו .כמובן ,כולל תשתיות.

כמובן זה כולל גם תשתיות .אתה לא יכול לעשות רמזור

עו"ד עדי יקילביץ:
משה חזות:

 ...זה החלפת הצומת?
כמובן .אתה צריך לעשות את כל התשתיות.

עו"ד עדי יקילביץ:
שלוש עשו שם עבודות.

זה גם הרחבת הצומת? כי הצומת הזאת ממש לפי שתיים

משה חזות:
,22

כון ,מהדס תועה ,אתה יודע למה אי מתכוון .בכיסה ל-

מאיר בן הרוש:
עו"ד מאיר דהן:

יהיה לך במאה מטר שלושה רמזורים.
למה אי אפשר לעשות שם -

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,עשו שם  ...זה כביש שלא יתן לעשות ...
זו המלצה של מהדס תועה? זה ראה משהו,

משה חזות:
עו"ד עדי יקילביץ:

מהדס תועה יעשה תכון של המקום ,וייתן -
זה אותו מהדס שעשה את המתקן פה... ,

לא ,יש מהדסי תועה שלוקחים .דרך אגב ,זה בביצוע
משה חזות:
מע"צ ,זה אחריות מע"צ .כלומר האזור הזה שייך עקרוית למע"צ.
עו"ד עדי יקילביץ:
משה חזות:

אז למה  ...עירייה?
כן ,כי אחו רוצים לגמור עם הסיפור הזה,

עו"ד עדי יקילביץ:
משה חזות:

רגע ,רגע ,עכשיו לא הבתי .זה אחריות מע"צ?
האזור הזה אחריות מע"צ.

עו"ד עדי יקילביץ:
משה חזות:

למה העירייה תורמת רבע מיליון שקל?
העירייה תורמת כי זה המצ' יג שלה למעגלי תועה.

עו"ד עדי יקילביץ:

רגע ,מה זה מעגלי תועה? זה רמזור.
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משה חזות:

זה רמזור .סליחה ,רמזור .בכביש  ,42לבקשתו240,000 ,

שקל מקרות העירייה ,סך הכל  800אלף שקל זה הרמזור.
עו"ד עדי יקילביץ:
משה חזות:

זה לא השטח שלו .זה שטח של מע"צ.
למה לא שלו? )מדברים ביחד( הקו הכחול של העירייה

מאחורי,
עו"ד עדי יקילביץ:

זה בפים או בחוץ?

זה בפים בחוץ .כלומר מעבר למחלף שם ,לגשר ,לכיוון מחלף
משה חזות:
צופיה .זה הקו הכחול של העירייה .והרמזור הזה בעיקרון ,כל התכון הזה באחריות של
מע"צ.
עו"ד עדי יקילביץ:

הוא יהיה בשליטת העירייה?

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

כמובן.
למה ביקשו את זה? לא הבתי.

משה חזות:

הרמזור בשטח של העירייה .אתם טועים.

*** הפסקת חשמל ***
משה חזות:

זה שטח של העירייה .מי בעד סעיף מס' ?2

רועי גבאי:

רק לא לשכוח שם שילוט מתאים.

החלטה מס ' : 1 / 21 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב " ר מס '  – 319ביצוע רמזור צומת הכיסה למושב בן
זכאי  ,בסך  . ₪ 800,000מימון  :משרד התחבורה –  , ₪ 560,000קרות
העירייה – . ₪ 240,000
.3

אישור תב"ר מס'  – 320שילוט רחובות ,בסך  .₪ 450,000מימון :משרד הביוי
והשיכון –  .₪ 400,000הקרן לעבודות פיתוח – .₪ 50,000

תב"ר  ,320שילוט רחובות .קיבלו  400,000שקל ממשרד
משה חזות:
הביוי והשיכון ו 50-מקרות העירייה .חברים 450,000 ,שקל שילוט רחובות ,שכות אות
רבין .אחו ממשיכים .עשה כבר לחלק ואחו ממשיכים עם השילוט הזה .שאלות? מי בעד?
החלטה מס ' : 2 / 21 / 14
הוחלט פה אחד לא שר תב " ר מס '  – 320שילוט רחובות  ,בסך . ₪ 450,000
מימון  :משרד הביוי והשיכון –  . ₪ 400,000הקרן לעבודות פיתוח – 50,000
.₪
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.4

אישור פרוטוקול ועדת מלגות מס'  3/14מתאריך .17/11/14

משה חזות:

פרוטוקול ועדת מלגות .יו"ר הוועדה אלי לא מצא .ליה,

חברה ,לא מצאים .הראיו את הושא הזה,
אי מצא ,אבל לא כחתי בישיבה.
עו"ד עדי יקילביץ:
כון .במשפט אחד ,לגבי וועדת מלגות .אחו דו על זה בפעם
משה חזות:
הקודמת .החלטו שאחו ותים ארכה למבקשים סטודטים .הגיעו עשרה סטודטים.
חילקו .יש לו  5,000שקל יתרה שם .כמעט כל הסטודטים שביקשו קיבלו .אי חושב
שהוועדה עשתה עבודה מצוית .בהזדמות זו אי רוצה להודות לאלי ולליה ,שבאמת עשו
עבודה טובה.
רועי גבאי:

בשם אלי אי רוצה להגיד שהוא רוצה לציין את יעל יצחק

פור על העזרה ועל הסיוע ועל הזמיות לסטודטים בושא הזה.
ולמה הוא לא בא?
עו"ד עדי יקילביץ:
רועי גבאי:
זה.

שאלה טובה .אבל תודה רבה ליעל ,בשם אלי אי אומר את

רוית ארפרויד-כהן:
משה חזות:

מה עושים עם ה?5,000-
לא עושים כלום .אין מה לעשות .לגירעון של שמעון .רבותי,

אי רוצה להעלות את אישור פרוטוקול וועדת מלגות ,סעיף  .4מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
החלטה מס ' : 3 / 21 / 14
הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת מלגות מס '  3/14מתאריך . 17/11/14
.5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  1/14מתאריך .11/11/14

משה חזות:

אישור פרו טוקול וועדת תמיכות ,סעיף מס'  .5יו"ר וועדת

תמיכות ,אלי קידר המכ"ל שלו .אלי ,בבקשה.
ראשית ,הסיכום כפי שמופיע במסמכים מבטא בעצם את
אלי קידר:
צורת הבחיה של כל התמיכות וכל הבקשות שהוגשו .אי מדגיש שהוועדה קיימה את
הישיבה די באיחור ,כך שמרבית הכסף ,או מה שלמעשה לכאורה היה אמור להיתן בתחילת
השה וצל בצורה כזו או אחרת ,אז כך שהיו במידה מסוימת ,כי בחו את הושאים די
בזהירות כדי לא להגיע למצב שביא מישהו למצב של פשיטת רגל.
בכל מקרה ,הוועדה פגשה עם כל הגורמים שהגישו בקשות בכל תחום ותחום .אי תיכף
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אעבור לכל תחום .מבקש להדגיש שי סעיפים המופיעים בטפסי הבקשה לחלוקת תמיכות
ואושרו על ידי מועצת העיר ' :חובות העמותות לעירייה  ...קיימים יקוזזו מסך התמיכה
שתיקבע להם .קבלת תמיכה מהעירייה מותית באישור אגף ההדסה ליידע חריגות בייה'.
תיכף יגע גם בחריגות שקיימות .לא בהרבה גופים ,אבל בחלקם קיימות.
תחום הספורט :תקציב ה תמיכות בתחום הספורט –  .3,700,000הוגשו שתי בקשות תמיכה.
דו בהם ולמעשה בפועל העמותה לקידום הכדורסל ביבה קיבלה  .1,300,000עמותת מכבי
לקידום הספורט ביבה –  .2,400,000כפי שרואים ,שאול ,שייצג את התחום ,היה בדיון,
הביע שביעות רצון ממה שחולק.
לגבי תועות הוער :רועי ,שייצג את בקשת התמיכות שם דגש על קבוצה חדשה שבה
התבקשה לראשוה תמיכה בסך  .₪ 50,000למעשה בפועל אישרו את כל הבקשות וגובה
התמיכה בהחלט סביר .עברו קבוצה קבוצה ומצאו לכון לאשר את הבקשות ולא לפגוע
באף תמיכה עבור אף קבוצה ,שסך הכל עושים פעילות מבורכת ,כל אחת בתחומה.
רווחה וקהילה :התקציב אושר .בקשה יחסית לא גבוהה אבל היתה בקשה שאושרה
במלואה .צב יה אוחה מדווחת שעמותת 'קו לחיים' איה משתפת פעולה עם הרווחה ,על אף
שדרשה לעשות זאת ולכן ממליצה לא לאשר לעמותה תמיכה .בקשתה התקבלה ,ולמעשה
כפי שבחתי את הושא ,ה געתי למסקה שמאחר והיא לא עומדת בתאי הבסיס ,אז אין
שום סיבה לאשר לה כל תמיכה .אתם יכולים לראות בהמשך מי קיבל .למעשה כל אחד קיבל
את בקשתו .אי חייב להדגיש שיש פה בחיה של כל גורם וגורם .מצאו שכל אחת עושה
פעילות מבורכת.
ותרה יתרה בסך  .₪ 3,500מאחר והתמיכה שחושבה לעמותת אקי"ם וידיד לחיוך היתה
גבוהה מבקשותיהן ,יתרה זו לא חולקה.
תחום היהדות :תקציב התמיכות בתחום היהדות היה  .₪ 700,000הוגשו  23בקשות
לתמיכה ,מתוכן שתי בקשות חדשות על ידי עמותת 'זכות אבות' ,הפועלת בקרב קהילת
יוצאי אתיופיה ועמותת 'חסדי תורה' .רוב העמותות פועלות במבים ומתקים עירויים.
העמותות שמקבלות את הסכומים הגבוהים פועלות במבים שבו על ידן .עמותת 'חסדי
תורה' החלה פעילותה הכספית בשה זו בלבד ,ולכן אין ביכולתה להוציא אישור יהול תקין.
העמותה להצחת שמו של הרב משה תורג'מן ,היות והעמותה איה פועלת יותר במבה שוא
בקשתה ,אין לעמותה מקום פעילות מוגדר ואין קשר לציג העמותה ואין כל אידיקציה
שהפעילות שוא התמיכה מתקיימת.
עמותת 'אל המעיין' ,זו עמותה ארצית המקיימת פעילות תורית במספר מוקדים בעיר.
בחלק מהמבים פועלות עמותות שגם כן תמכות על ידי העירייה בגין פעילותן התורית.
קיים חשש לדיווח כפול ומתן תמיכה לגוף אשר יכול להיות שמקבל תשלום תקצוב מגופים
המזמיים ,שחלקם הגישו בקשות לתמיכה .לכן תראו בהמשך שההחלטה שלו לגבי אל-
המעיין שיישלח לה מכתב לעמותה ,בה יובהר כי מתן התמיכה מותה בהגשת תצהיר חתום
על ידי עורך דין כי שעות פעילות 'אל המעיין' בעיר אין חופפות לפעילות של עמותות אחרות
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המפורטות בדוח הפעילות שהוגש על ידן ,ואשר תמכות על ידי העירייה.
הוועדה ממליצה פה אחד לא לאשר מתן תמיכה לעמותות הבאות' :עמותת 'חסדי תורה',
עמותה להצחת שמו של רבי משה תורג'מן .הוועדה ממליצה פה אחד על מתן תמיכה
לעמותת 'אל המעיין' כמפורט בסעיף כפי שהקראתי אותו .הוועדה ממליצה פה אחד על
חלוקת התמיכות ליתר עמותות הדת כמפורט להלן ,כפוף לעמידה בתבחיים והשלמת
מסמכים דרשים .זה עד כאן.
משה חזות:

חברים ,עדי ,בבקשה.

עו"ד עדי יקילביץ:

רציתי לשאול ,בודקים גם חריגות בייה ,אלי?

אלי קידר:

כן.

משה חזות:

עזוב את זה אחר כך .עכשיו זה לא הושא על הפרק .כמובן,

בודקים ,איזו שאלה .הכל בודקים.
אי רוצה להתייחס .קודם כל ,באמת ,להגיד לכם תודה רבה.
רחמים דוידי:
משה ,מגיע לך יישר כוח ,כול ם יודעים שפה היו קצת איומים ואפילו הלכו לדבר עם עמותות
שלא יתו להם כסף בגלל רחמים דוידי .אי קודם כל אומר בשם רוב העמותות ,תודה רבה
לכם על העיין הזה שאתם מעבירים את זה שהשה יקבלו כולם .בוסף לזה ,לחברי עדי
ורוית ,מאיר ,רועי גבאי ,באמת שהם לא תו לראש העיר להעביר את זה בצורה שחלילה
וחס שהשה לא יקבלו.
דבר שי ,באמת לומר את זה .לא יודע משום מה העמותות האלה ,דווקא של ושא הדת
תמיד היה מקופח .ייאמר בהחלט כמעט אין שום דבר בושא דת ביבה .אין לו לא
מועדוים ,אין לו שום פעילות אחרת ,לא מת"ס ,לא כלום .והעיות הזאת הגדולה ,שקיבלו
 700,000שקל ועשו מזה הרבה רעש ,אחרי כל מה שדיברו ,אי מסתייג מכל הרשימה פה .פו
אלי הרבה עמותות .אי אומר חד משמעית .תשמע ,אלי ,אם לא תהיה באמת וועדה כמו
שצריך וקריטריוים כמו שצריך ,אז אי חושב שממשיכים עם המשחק הזה.
משה חזות:

רחמים ,סליחה .אחו דיברו על  ,2015שהכל משתה.

כלומר לא רציו לעצור את הסיפור הזה של התמיכות .זה עלה בישיבת מועצת עיר האחרוה.
אז אי מבקש ,2015 ,הסיפור הוא אחרת .תבחיים חדשים ,הכל ישתה לגבי התמיכות.
רחמים דוידי:

אי אומר עוד פעם .אי מהרשימה הזאת מסתייג ,זה לא כי

פה אלי ,אי לא יכול להגיד בשם ,אחד הרבים הגדולים פה ביבה ,והרבה פו אלי .אי
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אמרתי להם שזו השה אי לא עושה שום דבר ,כי זה מה שרצו כולם .אבל אי מבקש
שבשה הבאה בעזרת השם ,אי אומר גם לך ,אלי .יש הרבה פעילות ביבה .סתם לדוגמה
שתבין ,כשעושים קריטריון ,אתה לא יכול לתת לאחד שיש לו רק כולל ערב  50,000ולאחד
שיש לו כולל ערב וכולל יום ,ששם רשום לך ,41
משה חזות:

רחמים ,אי לא רוצה להיכס,

רחמים דוידי:

סתם דוגמה ,דוגמה .לא ייתכן ששתי עמותות זהות בפעילות,

אחד למעלה ואחד למטה .אי לא באתי לשום עמותה מסוימת ואי אומר עוד פעם.
רחמים ,אתה יודע שראש העיר אמר שב 2015-לגבי וועדת
משה חזות:
תמיכות ,הושא הולך להשתות ,הן מבחית תבחיים ,הן מבחית שהוא רוצה להכיס
אפילו גורם חיצוי כדי שיבדוק את כל ההליך הזה .אז בוא שאיר את  .2015אחו עכשיו
דים ב .2014-אחו כמעט בסוף ובמבר .אחו רוצים לאשר,
מאיר בן הרוש:

קח בחשבון ש 50%-מהעמותות אולי לא יקבלו כסף .זה גם

צריך לקחת בחשבון שתהיה פגיעה שם .אי רוצה להבהיר בצורה ברורה .גם אם תהיה
בדיקה ,לא יקבלו כולם.
רחמים דוידי:

כולם יקבלו ,אבל לא כמו שקיבלו.

מאיר בן הרוש:

גם כשעושים בדיקה צריך לקחת בחשבון שיש פה עמותות

שגם ייפגעו מאוד ולכן מי שיהה ,אולי הגדולות יהו ,והקטות יישארו ללא תקציב וללא
אפשרות גם להתפתח .לכן אי אומר שלא צריך לרוץ וכל דבר להפוך את זה למשהו שהוא
ראה וקדש .אי אומר בצורה ברורה .אם אראה שתהיה פגיעה בעמותות אחרות ,אי לא אתן
לזה יד אישית,
רוית ארפרויד-כהן:

על מה אתה מדבר? אין עוד תבחיים ,אין עוד כלום.

מאיר בן הרוש:

תיכף אי אסביר לך .תקשיבי) ,מדברים ביחד( תאמין לי

שאי יודע .אחו קוראים את המפה קצת יותר ממך .אי מכיר את המפה .מה שצריך כן
ללכת ולהסתכל ,להגדיל את התקציב בעוד  300,000שקלים ואז להסתכל על כל היריעה ,כדי
שכולם ייהו מהתקציב הזה ויקבלו ,כי רוב הפעילות היום ביבה גדלה בצורה משמעותית.
לכן חשוב מאוד ,אי גם אמרתי לראש העיר בישיבה הקודמת ואי אומר גם עכשיו .צריך
להגדיל ב 300,000-שקלים את התקציב ,על מת לאפשר שאם יעשו בדיקה לכל העמותות
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האלה ,שגם יהיה איזה תח שיישאר להם כסף.
לא ,היתה הבטחה של מיליון שקל ,לא של  ...ראש העיר
רחמים דוידי:
הבטיח מיליון שקל .אי ,מכיוון שאי יו"ר העמותה ,אסור לי להצביע .אי לא ...
רוית ארפרויד-כהן:

למען הגילוי האות ,בסדר גמור.

משה חזות:

חברים ,זו זכותו .אתה לא רוצה להישאר ,אין שום בעיה.

חברים ,סליחה ,רגע ,רגע .לפרוטוקול ,רחמים דוידי יצא.
*** מר רחמים דוידי יצא מהישיבה ***
תראה ,אין קשר לעכשיו גודל התקציב לתבחיים .התבחיים
רוית ארפרויד-כהן:
צריכים להיות ברורים .ואי מברכת את הבדיקה מחדש .מה שאי מבקשת ,שאחו היה גם
מעורבים בתבחיים,
מאיר בן הרוש:

אחו צביע ,אחו צריכים לאשר אותם.

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אבל מלכתחילה .לאשר זה משהו אחר.

חברים ,מועצת העיר צריכה לאשר .הוועדה היא וועדה
משה חזות:
מקצועית .הוועדה מקצועית .היא עושה את העבודה שלה .מה שהיא עושה ,זה יגיע לישיבת
מועצת עיר וכל אחד יגיד מה שהוא רוצה.
רוית ארפרויד-כהן:

אחו מכירים .כשזה מגיע לישיבת מועצת עיר it's done

 .dealמה שאי מציעה ,כשהוועדה מלכתחילה מתכסת ,זה כמו וועדות לאומיות לבירור
דברים ,אז תמיד יש יירות עמדה שבאים להציג אותם אשים בפי הוועדה ,לפי שהיא
מקבלת החלטה .אי מציעה שאם יש מישהו מחברי המועצה שיש לו רעיוות כאלה ואחרים
מה יהיה בקריטריוים של התבחיים ,כשהוועדה תתכס ותאספו אותם ,תודיעו ,תעשו קול
קורא ,מי שרוצה להגיש יירות עמדה שגיש יירות עמדה .ככה גם דוידי יגיש וגם אחו
גיש והוועדה תדון ואחר כך תביא את זה .זה התהליך .אוקיי?
משה חזות:

אוקיי ,רשם.

מאיר בן הרוש:

כן ,אבל אם כבר פותחים ,אז כל העמותות ,תעשו בדיקה על
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כולם.
רוית ארפרויד-כהן:

זה הרעיון.

מאיר בן הרוש:
רוית ארפרויד-כהן:

על כל העמותות .לא רק על הדת .על כל העמותות.
רגע ,לפי כן ,סליחה .היה כתוב כאן ,ותרו  62,000שקל

ותרו ,אלי מה זה?
עו"ד עדי יקילביץ:

 62ועוד  .3,000יש פה איזה סדר גודל של  70,000שקל

ששארו .מה קורה איתם?
רוית ארפרויד-כהן:

מה זה ה ?62-שותרו ממה? מתועות וער? בעמוד  3כתוב

.62,000
משה חזות:

כן ,כן .אי אסביר .אלי ,מי שהגיש ,הסכום שהוא הגיש הוא

קיבל .אין עמותה שאמרה 'אי רוצה איקס כסף' ולא קיבלה .היא קיבלה יותר טוב .לכן
בתחום הוער שארו  62,000שקל וזה יעבור לשמעון ,בלית ברירה.
עם כל אהבתי לשמעון ,עם ה 70%-למייהם ,שיש לו כאן
רוית ארפרויד-כהן:
דאחקות של וועדה פימית שלו ,אז אי רוצה להתייחס ל 62-ויש כאן עוד בקהילה 3,500
ויש בסטודטים .5,000
מאיר בן הרוש:

אי מציע להעביר אותם לעדה האתיופית .למה את לא עוה

לי?
רוית ארפרויד-כהן:

אי אומרת מה שאי רוצה להגיד .תן לאשים לדבר,

להתבטא.
משה חזות:

מאיר ,עזוב .מה ההצעה?

השבוע יש ביום שלישי מצייים את יום המאבק הבילאומי
רוית ארפרויד-כהן:
לאלימות כגד שים .אי יודעת שביבה אין קבוצת שים מוכות מטופלות.
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

את רוצה שיצור?
א' ,יש הרבה .לא צריך ליצור .הן הגיעו אלי.

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

מה שאת חושבת ,לא יתן.
שייה ,יתן להעביר את זה לקופה  ?...רגע ,שייה.

משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

חברים ,זה כסף צבוע ,אבל תמשיכי ,אוקיי.
רגע ,משה .השים המוכות ביבה ,לקבוצה טיפולית ,חלקן

וסעות לס ציוה וחלקן  ...וזה לא כסף גדול .ואי חושבת שהשבוע הזה ,אם ותר איזשהו
כסף ,זה כון ללכת ולהצהיר .זה דבר אחד .דבר שי ,א חו מקבלים כאן כמעט ששארו
 .70,000ותועות הוער  whatsoeverושמעון ,אי ואתה ,הוא מהל הבוחש לו את הכסף .יש
כאן הרבה כסף ששאר של הוער .ותועות הוער הן תמיד במצוקה כספית ,ומה שאחו
ותים להם זה באמת המעט שבמעט .אי מבקשת מהיתרה הזאת ,לשקול איך ותים עוד
לצופים ,לוער העובד ,לבי עקיבא ,לקרמבו ,לבות יעקב ,ולתועת תרבות.
18

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 21/14

עיריית יבה
שמעון חזות:

היתרה הזאת ותרה מהצופים ,כי הם לא ביקשו את ה-

 150,000שקיבלו שה שעברה .הם ביקשו  ,100,000קיבלו.
אלי קידר:

הם קיבלו הרבה יותר .אי רוצה להסב את תשומת לבך.

אמרתי את זה והדגשתי .תועות הוער קיבלו יותר משה שעברה.by far ,
רוית ארפרויד-כהן:

כמה?

אלי קידר:

חלק קיבלו מה שעל פי החישובים שלו מצאו לכון לתת

להם ולא לפי מה שהם ביקשו .זאת אומרת חלק מתועות הוער קיבלו יותר ממה שהם
ביקשו .כך שכל חלוקה אחרת לדעתי היא לא כוה .אין פה תועת וער אחת שלא קיבלה,
לא זוכר את כולן בעל פה' ,כפיים של קרמבו' ,למשל ,ביקשה פחות ,קיבלה הרבה יותר
ממה שכאילו היא עושה .הצופים אותו דבר .הצופים ביקשו פחות ,קיבלו יותר .כי עשיו ,יש
לו וסחה,
עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,בסדר .אבל השאלה אם  ...יש להם עודף.

אלי קידר:

תזכרי שכל חלוקה לדעתי וספת תיצור אחרי זה ...

רוית ארפרויד-כהן:

לא ,על פי קריטריוים או אותם מדדים.

אלי קידר:

תו להם יותר ממה שהם ביקשו.

אי אגיד לך .הרי זה לא שלי ,אבל מה שיש לי כאן ברציואל,
רוית ארפרויד-כהן:
הרי הם ותים מעה לילדים שלו והם ותים מעה למאות .אם ספור את כולם ,זה 1,000
ילדים ,זה המון .בי עקיבא ,צופים וכולם .אי הייתי באה ואומרת להם' :חבר'ה ,בואו,
אחו ותים לכם עוד  5%לפעילות ,לכל התועות  5%לפעילות' ,הם עושים עבודה הדרת.
באמת.
עו"ד טובה שפירא-אלטמן :רוית ,סליחה ,כון לעכשיו לפי מה שאי רואה ,אין לו
אפשרות לחלק ,אם זה לא בהתאם להוראות של התבחיים .ואם התבחיים לא מאפשרים
לו דרך לחלק את היתרות ,אסור לו.
רוית ארפרויד-כהן:

למה התבחיים לא מאפשרים לחלק יתרות?
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עו"ד טובה שפירא-אלטמן:

כי התבחיים מאפשרים לך לחלק הן בהתאם למה שהם

ביקשו ,והן לקריטריוים ספציפיים .פר פעילות ,פר תחום .ככה העוגה צריכה להתחלק .יכול
להיות שבתבחיים של שה הבאה ,זה שוב ,באמת מחשבה ,עשה איזשהו רעיון שאם שאר
אקסטרה ,חשוב איך לחלק אותו.
רוית ארפרויד-כהן:

א' ,עשה את זה מובה .אבל אי לא מאמיה,

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:

את יכולה לבקש שהעברה תקציבית ,שוב ... ,לאשר ,העברה

תקציבית לפעילות כזו או אחרת של העירייה .אבל לתת את זה לעמותות ,אם זה לא
באמצעות התבחיים ,יש לו בעיה.
רוית ארפרויד-כהן:

א' ,אי לא מאמיה שאי אפשר בתבחיים לבוא ולומר 'אחו

ותים להם עוד כך וכך אחוזים' .אבל מעבר לעיין הזה,
רוית ,הבעיה היא לא זאת .הבעיה היא שהם קיבלו את
פאלי כהן:
המקסימום שהם ביקשו .אי אפשר להוסיף שקל מעל הבקשה שלהם.
אלי קידר:

לא ,הם קיבלו יותר,

רוית ארפרויד-כהן:

יותר ,אלי אומר ,שזה הדר.

אלי קידר:

הם קיבלו לפי תבחין ,מה שהיה יתן לתת להם .אי שם דגש.

רוית ארפרויד-כהן:

זה הדר .אבל מעבר לזה ,אם מדברים על העברה תקציבית,

אז אחד מהדברים של העברה תקציבית ,קודם כל זה באמת ,יש השבוע ,אין פעילות כזאת.
מעבר לזה,
עו"ד טובה שפירא-אלטמן:

הפעילות של העירייה עצמה,

רוית ארפרויד-כהן:

פעילות של העירייה ,מצוין .אוקיי ,זה דבר אחד .זה פעילות

של העירייה ,שתבחן קהילות שזקוקות עוד ,או בי וער מסוימים .הקהילה האתיופית תמיד
צועקת שאין לה כסף .אז הקהילה האתיופית ובי הוער ,שמה צריך.
משה חזות:

חברים ,אי אסביר .הוועדה ישבה ועל פי התבחיים היא

חילקה את ושא התמיכות .לא יתן היום ,אם עמותה ביקשה איקס כסף על פי התבחיים,
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וקיבלה את האיקס כסף ואף יותר ,אי אפשר היום לבוא ולהגיד לה 'קחי עוד כסף' ,כי
מבחית התבחיים זה לא עובד .אחו וגדים אחד את השי .מה שאי מציע ,חברים .אחו
מצאים בסוף ובמבר .בואו אשר את וועדת התמיכות כפי שהיא .העבודה עשתה על ידי
המכ"ל והצוות ,ובאמת שאפו על העבודה .בואו אשר את זה .יש לו את  2015לעשות את
כל השיויים שאחו רוצים .גם בושא של יישאר כסף בתוך קבוצה מסוימת ,אז גדיר מה
אחו עושים .ואז זה יהיה תבחין לחלוקה ,ולא כמו שעכשיו .לכן אי אומר ,רבותי ,אחו
בקצה כבר .בואו אשר את ועדת התמיכות כמו שהיא .אי חושב שעשתה עבודה מצוית .יש
פה הרבה מאוד תועות וער שצריכות לקבל כסף ,ספורט ,קהילה ,יהדות וכל היהדות וכל
העמותות של היהדות .בואו חלק להם את הכסף ,חלק להם את ה 50%-מה שראש העיר
עכשיו ,במיידי ,מחר בבוקר ,שראש העיר יגיע וימשיך את החלוקה על פי מה שהוא מוצא
לכון .זאת הדרך היחידה ולא לשות שום דבר.
א' ,אי מקבלת את הדבר הזה שלך ,אבל אי בהחלט רוצה
רוית ארפרויד-כהן:
ששאיר כאן ,בדיבור שלו ,שבעצם יש  70,000שקל .אי מקבלת את האמירה של היועצת
המשפטית שצריך שזה יהיה לא לעמותות אלא לפעילות של העירייה .והצעתי היא שיבחו,
ממש לא בשה הבאה ,גם קבוצה לשים מוכות וגם מול הקהילה האתיופית ,מטעם
העירייה.
אבל עוד פעם ,הקבוצה הזאת ,אחו צריכים לתת לאיזשהי
משה חזות:
עמותה ,ועכשיו היא לא מצאת על הפרק .היא היתה צריכה להיות לפי כן.
רוית ארפרויד-כהן:

פעילות של העירייה.

משה חזות:

לא ,זה לא כון .יכול להיות שיקחו כספים ,אם תבקשי

מראש העיר ,יכול להיות שימצאו איזשהי דרך ,ואי לא יודע איזו דרך ,כי אי אפשר לתת
כסף ככה סתם .היא צריכה להיות עמותה מסודרת והיא צריכה להגיש את הבקשה שלה.
אי לא רואה את זה על הפרק עכשיו .כון שהושא מדבר אליך,
רוית ארפרויד-כהן:

אי לא מדברת על עמותה .ברווחה .לתת לעובדת פעילות,

משה חזות:

זה סיפור אחר.

השבוע למשל ,מצייים יום בילאומי שאי יודעת ששים
רוית ארפרויד-כהן:
אחו לא ותים מעה לשים ביבה ,שסובלות וזקוקות.
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משה חזות:

זה לא על הפרק .אוקיי ,רשמו את זה לפרוטוקול.

מאיר בן הרוש:
העיר כשיגיע.

משה ,בוא קבל החלטה שעביר את הכל להחלטת ראש

רוית ארפרויד-כהן:

ראש העיר בוודאי יבוא,

משה חזות:

מאיר ,סליחה ,מה ,אתה קובע? אי מעלה את זה להצבעה.

מאיר בן הרוש:

לא ,צביע .אי אומר לגבי ההפרש .אם ראש העיר יחליט

שהוא רוצה לחלק אז שיחליט .זה מה שאמרתי ,מה לא בסדר?
בסדר גמור .רבותי ,וועדת התמיכות ,יש עוד מישהו שרוצה
משה חזות:
להתייחס? אי רוצה להעלות להצבעה אישור פרוטוקול ועדת התמיכות .לפי כן ,באמת אי
רוצה מכל הלב להודות לאחת והיחידה פה שעושה עבודה מדהימה ,ליעל ,כל הוועדות.
ואתם תחזרו אליה במיילים מהר.
רוית ארפרויד-כהן:

לא ,יעל זה שאפו עק להכל.

משה חזות:

אי מבקש רק דבר אחד .להשיב לה תשובות לוועדות .באמת,

יעל ,אחו רוצים להודות לך ,כל חברי מועצת העיר ,באמת ,על העבודה שאת עושה .ואם
היא אומרת ,היא עומדת מאחורי זה ,ויישר כוח .אי רוצה להעלות את אישור פרוטוקול
וועדת תמיכות מס'  ,1/14שהוח בפיכם .מי בעד? פה אחד .תודה .סליחה ,מי מע? פאלי .כי
יש לו שייכות לעמותת 'מטה משה'.
פאלי כהן:
המתפללים.

אי לא חבר עמותה ,התפטרתי מהכל ,כבר שים .אי כאחד

הצבעה:
בעד) 8 :ה"ה :משה חזות ,רועי גבאי ,מאיר בן הרוש ,ייב עמרי ,שחר סימה ,מאיר דהן ,עדי
יקילביץ ,רוית ארפרויד(,
מע :מר פאלי כהן.
החלטה מס' :4/21/13
הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול וועדת תמיכות מס'  1/14מתאריך .11/11/14
משה חזות:

רבותי ,עוד ושא שלי וושא של רוית .ושא שלי ,דוח כספי
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רבעון  .3קיבלתם אותו ומחובתי לומר שלא מתקיים דיון על הרבעון .תו לכם את זה .זה
מוח בפיכם ולעיוכם בלבד .לא מצביעים .זה רק לפרוטוקול שהגיע אליכם ,מוח וזה
לעיוכם .לא מתקיים דיון ,לא כלום.
רבותי ,יש דברים מחוץ לסדר היום ,ברשותכם .רוית רוצה לומר משהו לגבי כס חברי
מועצת העיר שהתקיים השבוע באויברסיטת ת"א .משפט של רוית לכולו וכבר אי רוצה
לדעת מתי פותחים את היין.
*** מר רחמים דוידי חזר לישיבה ***
רוית ארפרויד-כהן:

רגע ,היין פתוח כבר .תראו ,אתם קיבלתם ,ככל הראה ,את

זה במייל .ואם לא ,אי רוצה להגיד כמה מילים .אי הייתי שותפה ,עוד כשאופיר פיס היה
שר הפים ,לארגון של יסיון לחוקק את חוק הרשויות המקומיות .כמו שאתם יודעים,
פוליטיקה ,הכל פל .עכשיו יש מהלך מאוד משמעותי שמובילה אותו חברת הכסת יפעל
קריב ,מ'יש עתיד' .אבל ייאמר לזכותה ולזכותם של עוד חברי כסת ,מירי רגב תומכת בזה,
גדעון סער תמך ,עכשיו צריך לראות מה קורה עם גלעד ארדן .מכ"ל השלטון המקומי תומך
בזה .היתה ישיבה שבוע שעבר ,ביבס ,כן .אראל מרגלית ,כון .זה חוצה מפלגות וזה למה?
מעמד חברי מועצה במדית ישראל הוא מעמד מאוד בעייתי ,שבעצם הרעיון שלו ליצור
איזוים ובלמים ברשויות המקומיות ,שלא קיימים כמו שקיימים בממשלה ובחברי
הממשלה .למה? אי אתן לכם דוגמה .באלוגיה ,ובלי לפגוע ,זה לא משהו אישי ,באלוגיה
ראש עיר יש לו הרבה יותר יכולות וסמכויות מאשר לראש ממשלה .לראש ממשלה יש ועדות
שרים ,ועדות כסת ,יש הצבעה טרומית ,ראשוה ,שייה ,שלישית והדברים שם ,זה תהליך
אחר לחלוטין.
מעמד ראש עיר ,בעקבות זה שזו הצבעה ישירה בשי פתקים ,ברגע שהוא בוה לו קואליציה,
הוא בעצם בזה הרגע יכול להיות אדון בלעדי לחלוטין .ואין שום ספק ,ובגלל זה זה חוצה
מפלגות ,שיש כאן בעיה מבחיה דמוקרטית ,ולא בכדי כבר כמעט  50ראשי רשויות הם
בתהליך של עבירות פליליות כאלה ואחרות.
לכן יש מהלך מאוד משמעותי לעשות לוביג ,לפרוש את הדיון הזה ויתגייסו והיה בחודשים
האחרוים ,בחצי שה האחרוה היתה עבודה פוליטית לגייס כמה שיותר ,ואתם רואים גם,
ההתגייסות של מירי רגב היתה לו מאוד חשובה .והיא התגייסה גם למהלך הזה .היום הזה
הוא חשוב .יהיו שם גם ראשי רשויות ,גם סגים .אי יכולה להגיד לכם למשל שבסוף שבוע
שעבר התבשרו שלמשל עיריית לוד כולם מגיעים ,כל המועצה מגיעה.
ולכן אי קוראת לכולו ,כמה שיותר אשים שיהיו ביום הזה .הוא יום משמעותי
לדמוקרטיה .כי ככל שראשי רשויות יתהלו באופן דמוקרטי יותר ,עם איזוים ובלמים,
החיים הציבוריים שלו יהיו הרבה יותר משמעותיים .אז בבקשה תירשמו ,אפשר עוד
להירשם .ולמי שרשם ,יש לו גם חייה.
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עיריית יבה

את מדברת על ראשי ערים .אי לא שמעתי אותך מדברת על

מאיר בן הרוש:

סמכויות ,על משרדים לחברי מועצה,
רוית ארפרויד-כהן:
זה אחו רוצים לקדם.

תקרא ,יש חוק .תגיד לי ,אתה בסדר? מה אתה לא מבין? על

משה חזות:

רבותי ,אי לא רוצה לקיים דיון על הושא.

רוית ארפרויד-כהן:

תקרא את ההצעה.

משה חזות:

כל חברי המועצה ,אתם מוזמים .יש לכם הזמות .תודה,

רוית.
רוית ארפרויד-כהן:

זה דבר אחד.

משה חזות:

רגע ,אי יכול לסגור את הישיבה?

___________________

___________________

משה חזות
סגן ומ"מ ראש העיר

אלי קידר
מכ"ל

יו"ר הישיבה

24

