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על סדר היום:
.1

אישור פתיחת חשבוות עזר פרדים בבק דקסיה ישראל בע"מ בשים ,2016 – 2014
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

.2

א ישור סגירת תב"רים עפ"י הרשימה המצ"ב.

.3

אישור תב"ר מס'  – 321יישום תיקון  101לחוק התכון והביה ,בסך .₪ 479,000
מימון :משרד הפים –  ,₪ 359,250הקרן לעבודות פיתוח – .₪ 119,750

.4

אישור תב"ר מס'  4 – 322כתות ג"י )בייה רגילה( – מגרש  .210עלות משוערת
 ₪ 4,750,000מקרות העירייה.

.5

אישור תב"ר מס'  2 – 323כיתות כ"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש  .204עלות משוערת
 ,₪ 2,350,000מקרות העירייה.

.6

אישור תב"ר מס'  6 – 324כיתות ג"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש  .202עלות משוערת
 ₪ 7,050,000מקרות העירייה.

.7

אישור תב"ר מס'  – 327התאמה ,הרחבה ושיפוץ מבי בתי הוער בעיר ,בסך
 ₪ 1,600,000מקרות הרשות.

.8

אישור תב"ר מס'  – 279הקמת מרכז יום טיפולי רב כותי בסך  .₪ 5,000,000מימון:
ביטוח לאומי –  .₪ 2,450,000קרן שלם –  ,₪ 1,550,000קרות הרשות.

.9

אישור העלאת שכר היועצת המשפטית ,עו"ד טובה שפירא-אלטמן מ 55%-שכר
בכירים ל 85%-שכר בכירים.

.10

אישור תב"ר מס'  – 332רכישת אמצעי קצה )מחשוב( לביה"ס יחידי וביה"ס רבין על
סך  ₪ 200,000במימון משרד החיוך )תוספת לסדר היום(
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אי פותח ישיבה מן המיין מס'  .25/14אי אתחיל כסדר
צבי גוב-ארי:
היום ,אבל לפ י כן ,מילה אחת או שתיים .על פי הצפי ,מספר התלמידים בגי הילדים בשתי
שכבות גיל יעלה בשה הקרובה בסדר גודל של  480ומשהו ילדים.
 480תוספת לגי ילדים?
רוית ארפרויד-כהן:
כן ,כן .עכשיו ,לעיין הזה ,צטרך סדר גודל ,מתוך החה
צבי גוב-ארי:
שכפי שהיה בעבר ,לא בדיוק כל מי שרשם מגיע ,אחו צריכים סדר גודל של כ 12-גי
ילדים .היום אחו מצאים כמעט בסוף חודש יואר .אחו רוצים את גי הילדים הללו
בסביבות  15לאוגוסט ,על מת להכין אותם ,לרהט אותם ,למחשב אותם וכל מה שצריך .עד
הרגע אין הרשאה .יש הכרה בצורך של משרד החי וך .אולם הרשאה אין .המצב הזה מכיס
אותו למיטת סדום של זמן .לאחרוה התקבל מכתב ממשרד החיוך ,שאומר שאסור
לרשויות המקומיות להתחיל בביוי לפי שמקבלים הרשאה של ממש ובמידה ומתחילים
בביוי ,זה על אחריותם הכוללת וכל מה שקשור להחזר ההשקעה של העירייה לא ודאי
שייעשה.
עכשיו ראו .בחודש ספטמבר בבוקר ,בוקר ראשון בספטמבר ,יגיעו למוסדות החיוך של יבה
אלפי תלמידים .בייהם יהיו כאלה שאם לא פעל בזמן ,מצא את עצמו עם ילדים בחוץ.
הטיפול שלי היום היב רק תוצאה אחת' .תמתיו .כאשר יחליטו להחריג את ושא החיוך
מהתקציב השתי ,שהיום עומד על  ,1/12יהיו לכם הרשאות' .על הציר של הזמן ,אחו
חוקים לחלוטין .מה שעשה עד הרגע ,התחברו לקבלים .אחו התחלו לעבוד על פחות או
יותר תוכיות עם התיות עם הקבלים ,על מת שביום שתהיה הרשאה פשוט צא לעבודה.
מה התהליך? הבקשות הועברו למשרד החיוך עוד בשה הקודמת .סקרים עשו על ידי
משרד החיוך בשה הקודמת .האישור העקרוי ,הכרת הצורך ,יתן בשה הקודמת .ואילו
האפשרות לעבוד עדיין אין .התהליך הוא זה :אחרי שקיבלו את כל המסמכים וזה שוכב שם
מספיק זמן ,צריכים להוציא פרוגרמה .אחרי שאחו מקבלים את הפרוגרמה ,צריכים
להעביר תכון .ואחרי שמקבלים את התכון ,מעבירים את זה לחברה פרטית ,שעובדת ליד
משרד החיוך .והחברה הפרטית תאשר את התכון ורק אז מוציאים הרשאה .כלומר גם אם
הסיפור עם הפרוגרמות יגיעו מחר ,ועל זה יש גם הערה .בשיחה אחרוה שהיתה לי היום ,ו
שיחה חמישית בעיין ,אמר שהפרוגרמות יכול להיות יישלחו בעוד  20יום.
עכשיו ראו ,אחו מדברים בגן ילדים .פרוגרמה כל כך ברורה ופשוטה .ביו הרבה גי ילדים
כאלה .התהליך הוא התהליך הארוך הזה .אי אומר את הדברים לא על מת חס וחלילה
להתצל על תקלות שיהיו בעתיד .כי אחו עמוד בזה בכל מקרה .אבל זה פשוט בלתי
אפשרי לעבוד כך.
עכשיו ,אחו הולכים היום להעלות תב"רים על חשבון עיריית יבה ,כאשר יש ברקע איסור
להתחיל לעבוד עם הכספים הללו .התב"רים חוצים על מת לחתום חוזים עם קבלים,
כאשר החוזים ייחתמו עם קבלים בתאי אחד .שהביצוע ייעש ה רק אחרי שיש הרשאה .זאת
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על מת למוע את התהליך .מתקבלות הרשאות ,יושבים עוד פעם במועצת העיר ,עוד חודש
עובר .זה זמן ארוך מדי ושוחק מדי את הזמן שמותר לו בכלל לעמוד בדרישה ה"ל.
זהו .זה מצב מאוד לא סימפטי .תקופה גם לא קלה .וכראה שסדר לא יהיה עד שתקום
ממשלה חדשה .עד אז עובדים על פי הספר .אף אחד לא מוכן לקחת החלטה ,וזה המצב .בכל
המשרדים .במקרה דן ,יש לו בעיה עם משרד החיוך .משרד אחר ,שהרי גם אחו מצויים
לא רק עיריית יבה ,כי כל הערים האחרות במצב מאוד מביך .יש לו הרגע כ 40-גים
שמפעילים צהרוים 20 .מהגים הללו הוכרו על ידי משרד המסחר והתעשייה 20 .האחרים
אין הכרה .והטעה 'אין תקציב ,לא מכירים' .מה זה עושה? צהרון שמוכר על ידי המשרד
יכול להגיש בקשות להחה .השים מגישות בקשות להחה .ההחה יתת על ידי גורמי
המשרד והסיפור עובד .וגורמי המשרד מסבסדים יותר מאוחר את העלות ,כאשר עומדים
כשב 20-גים אחו לא מוכים להתיר ,כי אין תקציב ,המשמעות של הדבר שבגן מסוים
אישה עם שלושה ילדים ,אם חד הורית ,לא תקבל סיוע .ובגן אחר ,זוג שוי עם בעיה כלכלית
יקבל סיוע .זה פחות או יותר הסיפור.
בזה אבקים בימים אלה ,וצריך למצוא את הדרך איך בכל זאת לעבור את הדבר הזה .כי
אחו הולכים ליצור פיצול קשה מאוד .זה לא רק ברמה היבאית .זה בכל הערים .הבעיה
הזאת מצאת ברחובות ומצאת אצלו ,מפי שהגידול שחל בשה האחרוה הוא גידול ממש
דרמטי ,הייתי אומר .על פי הפרסום שעשה ,מדובר על  8%גידול תוך שה .הערכתו,
מבחית המספרים היום ,ההרשאות שתו ,זה עומד על  .12%עדיין ראשוים בארץ .יש
איזשהו יישוב קטן שגדל מ 100-יחידות דיור ל 120-ומשהו ,זה סיפור אחר .אבל כאן הכסו
אלפי משפחות .עיין שמצריך הרבה התמודדויות להגיע בסופו של דבר למצב שאפשר לחיות
איתו .עכשיו עבור לסדר היום .זה היה דיווח .חשבתי לכון לספר לכם.
צביקה ,אז יש לי שאלה .אי לא יודעת ,אולי גם לטובה .אם
רוית ארפרויד-כהן:
אמרת שמבחיה חוקית אחו יכולים לאשר את המהלכים האלה?
צבי גוב-ארי:

לא ,אי אסביר את זה בצורה מפורשת .אי אפשר לחתום על

חוז ה עם קבלן מבלי שיהיה איזשהו היתר בדרך המקובלת של תב"ר .אבל אחו יכולים
לומר לעצמו שהתב"ר הזה לא יוצל בשום פים ואופן לתשלום כל עוד שלא קבל הרשאה
ממשרד החיוך .מדוע צריך לעשות את ההליכים המוקדמים? מפי שאם עבוד על ציר הזמן,
על ציר התהליך של משרד החיוך  ,אחו וכל לתקשר עם קבלים רק בסביבת חודש אפריל.
אי לא מסוגל לבות גי ילדים בחמישה חודשים .זה בלתי אפשרי .זה לא עובד .מה עשה
בחודש ספטמבר? עמוד מול ההורים ואמר 'משרד החיוך אמר ,משרד החיוך עשה'? זו
התשובה שאחו יכולים לתת לתושבים שבחרו לגור בעיר?
אז צריכים לקבל החלטה .החלטה קשה .לא סימפטי .אבל צריכים לקבל החלטות .אי לא
מכיר דרך אחרת.
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רוית ארפרויד-כהן:

לא ,אין לי בעיה .איך  ...משפטי כאן ,שאחו לא מעד פה.

צבי גוב-ארי:
תב"ר אתה חייב לאשר.

כל עוד שלא משלמים ,לדעתי אפשר לעשות את זה .אבל

רוית ארפרויד-כהן:
של אשי ציבור.

ואז אחו יכולים להצביע בעד זה? שלא הג ,יש כאן חבורה

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:
רוית ארפרויד-כהן:

מי שחותם על החוזה זה רק ראש העיר וגזבר.
וההחלטה הזו יכולים להרים את האצבע ולהחליף אותה?

טובה ,במקביל לכ ך ,החי את מי שצריך שיפתח תיקים לכל
צבי גוב-ארי:
היושבים כאן ,על מת לחקור אחרי כן.
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

כי הוא יש לו גיבוי .לו יש פחות.
לא ,לא,

עו"ד טובה שפירא-אלטמן:
צבי גוב-ארי:

אי אבדוק את הושא הזה.
זה כון שלי יש אולי גיבוי .אבל גם אי אעש שם העיקרי.

מה לעשות? מי שישלם למישהו .אי לא רואה את עצמו ,חברים ,מגיעים לחודש אפריל
פחות או יותר,
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

זה בוודאי ,אבל צריך לעשות -
יש גבול לדבר הזה .אילו דובר ב 30 ,20-ילד ,הייתי אומר

לפזר אותם בגים הישים של העיר .לפזר אותם בכל העיר .אתה מדבר על מאסה ,מספרים
רצייים .מספר עצום .אי אפשר להתעלם מהדבר הזה .זה פשוט לא ורמאלי.
ד"ר אהוד ויצמן:
לאישור.

בכל מקרה ,אי מבין שאתה מדבר על להיות מוכים עד

צבי גוב-ארי:
ד"ר אהוד ויצמן:

אי מתכוון להגיע למצב שבו ביום שתתקבל הרשאה,
אפשר לצאת לדרך.

עולים על הקרקע .הבעיה האחרת שצייתי פה ,אחו פשוט
צבי גוב-ארי:
דוחים את האוכלוסיה של העיר ואומרים' :למרות שלכולכם יש אותן בעיות ,חלק יקבלו
תמיכה ,חלק לא יקבלו תמיכה' .וגם זה טמטום .פיתי למשרד וביקשתי דבר אחד לעשות.
'יש לכם תקציב ל 20-מעוות? בבקשה ,תעבירו את התקציב הזה אליו .מה כאן ועדה
והוועדה תיתן החות לכל ה 40-מעוות' .לא מעוות ,סליחה ,צהרוים .אז ההחה לא תהיה
כך וכך ,תהיה פחות .אבל תחולק לכולם' .לא ,יש סדר .מכירים בגן כצהרון ,ובזה גמר .רק
לשם .אסור לתת' .עכשיו ,מי הולך להל את העיין הזה? איך הסיפור הזה הולך לעבוד
עכשיו? מה אומרים למשפחות הללו? שמשרד המסחר והתעשייה קבע כך וכך? או משרד
החיוך קבע כך וכך? או ממשלה שאיה?
ראש ממשלה הוא הרבה שרים ,כון?
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

חברים .התקציב של המדיה לא אושר 1/12 ,מוביל לאותם
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דרכים ללא מוצא .אבל צריך להבין שאחו ,כמערכת עירוית ,ואתם שותפים לה ,עוברת
תהליך מאוד קשה .ואתם שותפים לה ,בין היתר ,כי ציבור יפה לכל אחד מכם ,בסופו של
דבר .לכל אחד  ...צרה ,ויחפשו כתובת .אבל תביו מהיכן הבעיה הזאת מתחילה .טוב ,בואו,
לעבודה.
.1

אישור פתיחת חשבוות עזר פרדים בבק דקסיה ישראל בע"מ בשים ,2016 – 2014
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

צבי גוב-ארי:

אחו חייבים לפתוח חשבון פרד לכל הכסה שמתקבלת

ממפעל הפיס ,זה סעיף מס'  . 1ואי מבקש לאשר פתיחת חשבון לפרויקטים שימומו על ידי
מפעל הפיס .מי בעד לרוץ? למי יש כבדה שלא מסוגלת להרים? תודה.
החלטה מס' : 1 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבוות עזר פרדים בבק דקסיה ישראל
בע"מ בשים  , 2016 – 2014לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
.2

אישור סגירת תב"רים עפ"י הרשימה המצ"ב.

צבי גוב-ארי:

סגירת תב"רים .יש לכם את רשימת התב"רים שאמורים

להיסגר .משמע שביצעו וא לעיין בזה ולהרים אצבעות .אלא אם יש שאלות .מי בעד?
הלאה.
החלטה מס' : 2 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר סגירת תב"רים עפ"י הרשימה המפורטת להלן:
מס'
תב"ר
207
214
239
243
244
248
249
295
225
291
סה"כ:

שם הפרוייקט
בי"ס רבין )מגרש (206
 4גנ"י )מגרש (206
 2גנ"י )מגרש (401
 2גנ"י רח' התורמוס
 2גנ"י רח' האבוקדו
 4גנ"י )מגרש (205
 2כתות גנ"י )מגרש (402
מבנה יביל לביכ"ס
שיפוצים במוסדות חינוך
חדר כושר במפתן "ארזים"

המימון
קרנות הרשות
סה"כ ביצוע פיס\ חינוך
2,004,024 12,762,453 14,769,477
854,505 2,870,460 3,728,965
439,714 1,722,921 2,162,695
354,405 1,743,114 2,097,599
583,550 1,676,006 2,259,556
1,037,763 3,486,228 4,523,991
535,674 1,769,957 2,305,631
264,664
264,664
2,498,255
2,498,255
8,000
93,599
93,569

85,569

8,584,554 26,127,798 34,704,402

85,569
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.3

אישור תב"ר מס'  – 321יישום תיקון  101לחוק התכון והביה ,בסך .₪ 479,000
מימון :משרד הפים –  ,₪ 359,250הקרן לעבודות פיתוח – .₪ 119,750

צבי גוב-ארי:

עכשיו ,אישור תב"ר יישום תיקון  101לחוק התכון והבייה.

התב"ר אושר במסגרת תוכית שלגביה ישבו עם משרד הפים .אחו מצאים בתהליך שיוי
שיאפשר לו הפעלת החוק תכון והבייה החדש על פי סעיף  .101העיין הזה מאוד מורכב,
כולל סקר שטחים ,כולל מיפוי חלקות  ,כולל הכסה של טכולוגיה חדשה ,מידע לציבור וכל
היתר .התחלו את התהליך .ביום ראשון מתקיימת השתלמות של כשמוה ימים לכל עובדי
אגף ההדסה על ידי משרד הפים .זה מתקיים כאן .על מת להכשיר אותם לקליטת מרכיבי
החוק החדש .ביתיים תוקצבו חלק מהתקציב בלבד .תהיה גם תוספת כוח אדם ,תוספת
מערכות וכל היתר.
תוכית העבודה שהוגשה למשרד הפים עומדת על  5מיליון  .₪היא עדיין לא אושרה
במלואה .זה התח הראשון .הכווה מימון מלא של משרד הפים .אחו שתתף כראה
בסדר גודל של  , 20%משהו מהסוג הזה .ובכן ,אישור תב"ר מס'  ,321לגבי חוק התכון
והבייה ,שיש בו  ₪ 479,000כאשר מימון משרד הפים –  ,359,250ומימון העירייה .119,750
מי בעד?
החלטה מס' : 3 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 321יישום תיקון  101לחוק התכון
והביה ,בסך  .₪ 479,000מימון :משרד הפים –  ,₪ 359,250הקרן לעבודות
פיתוח – .₪ 119,750
.4

אישור תב"ר מס'  4 – 322כתות ג"י )בייה רגילה( – מגרש  .210עלות משוערת
 ₪ 4,750,000מקרות העירייה.

בפתיחה שלי דיברתי על ושא גי הילדים ואי מדבר על
צבי גוב-ארי:
סעיפים  ,6 ,5 ,4כאשר פה מדובר על  12גי ילדים ,על פי החלקות שהועברו למשרד החיוך
והוכרו כצורך .הרקע כפי שהוסבר כאן ,כאשר אי כאן מתחייב לא להתחיל עבודה בשטח
מבלי שהעיין הזה פשוט יקבל קודם את ההיתרים המתאימים .אי אעלה אחד לאחד .תב"ר
מס'  , 322על ארבעה גי ילדים ,מי בעד?
החלטה מס' : 4 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  4 – 322כתות ג"י ) בייה רגילה( – מגרש
 . 210עלות משוערת  ₪ 4,750,000מקרות העירייה.
.5

אישור תב"ר מס'  2 – 323כיתות כ"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש  .204עלות משוערת
 ,₪ 2,350,000מקרות העירייה.
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צבי גוב-ארי:

 323על שי גי ילדים?

החלטה מס' : 5 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  2 – 323כיתות כ"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש
 . 204עלות משוערת  ,₪ 2,350,000מקרות העירייה.
.6

אישור תב"ר מס'  6 – 324כיתות ג"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש  .202עלות משוערת
 ₪ 7,050,000מקרות העירייה.

צבי גוב-ארי:

 324על שישה גי ילדים?

החלטה מס' : 6 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  6 – 324כיתות ג"י )דגם מ.ל.ט( – מגרש
 . 202עלות משוערת  ₪ 7,050,000מקרות העירייה.
.7

אישור תב"ר מס'  – 327התאמה ,הרחבה ושיפוץ מבי בתי הוער בעיר ,בסך
 ₪ 1,600,000מקרות הרשות.

תב"ר מס'  .327אחו רוצים לאסוף סכום מסוים על מת
צבי גוב-ארי:
לטפל בשיפור של מועדוי וער ומתקים ציבוריים כגון הספרייה העירוית ומקומות אחרים.
מה מתוכן הרגע? לפי מה שאי יכול הרגע לומר מבחית תכון ,היכן אי רואה את הבעיות.
אי רואה את הבעיות בצופים ,שצריך אולי להעביר עוד מבה לשם .אי רואה את הבעיות
בתועות הגדולות כמו בי עקיבא .אי רואה את הבעיות במועדון הוער של ווה אילן .אי
רואה את הבעיות במועדון וער של אות בגין .כי שם גם פועלת תועת הוער ע"ש 'כפיים
של קרמבו' ,אבל כבר יצאה משם כי אין מקום .היא עובדת מפוצל ,עובדת חלק בתועת
הוער של הוער העובד ובצופים מתפצלים שתי קבוצות.
ובכן ,הצרכים עולים על הסיפור הזה .עולים על  1,600,000שקל .אחת הבעיות שיש לו היום
זה הספרייה המרכזית של העיר .המבה עצמו דולף מכל מקום .עם תקרת הזכוכית וכל
היתר .כל הזמן משקיעים .הכווה היא ,בסופו של עיין ,לייצר משהו ,גגון מעל הפטיו,
ולסות איכשהו לפתור את הבעיה בצורה אחרת .זהו התב"ר .מי בעד ,בבקשה?
רוית ארפרויד-כהן:

איך חילקו? יש  .1,600,000הוא מחולק לתכון?

צבי גוב-ארי:

לא יהיה מחולק בווה אילן כמו במקום אחר .לדוגמה,

המבה של אות בגין ,אחו צטרך להוסיף שם כ 100-מטר .זה אחד המקומות הכי קטים,
על מת לאפשר את הפעילות של כפיים של קרמבו ,וגם להפעיל חוגים שוגעים לבית ספר
הפרדס הצפוי .להורי בית ספר  ...זה לא יחולק שווה בשווה ,פרוטה פה ,פרוטה שם.
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בהתאם לצורך.
רועי גבאי:

אי רוצה רק להתייחס .צריך לקחת בחשבון גם ,מלבד

המבי ם של המועדוים ,לא מעט מבחית התכון גם את בי עקיבא.
הוא אמר.
רוית ארפרויד-כהן:
סליחה .וגם את המבה שהיום משתמשים בו כמה
רועי גבאי:
מה"שישיים" ליד המשטרה .מבה שהיה מיועד פעם לשבט  ...של הצופים.
צבי גוב-ארי:

המבה ה"ל יופעל על ידי הרשת למרכזים קהילתיים... ,

מסוכם לשיפוץ ,מתוקצב ,מטופל .אין פה לדוגמה העיין של ריהוט המת"ס החדש .הולכים
לפתוח אותו בעוד חודש ,חודש וחצי .צריך לרהט את המקום הזה .זה מקום עצום .צטרך
לעיין הזה תקציב מיוחד .סה לקבל את זה ממקומות אחרים .אחרי זה עלה את זה .מי
בעד?
החלטה מס' : 7 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 327התאמה ,הרחבה ושיפוץ מבי בתי
הוער בעיר ,בסך  ₪ 1,600,000מקרות הרשות.
.8

אישור תב"ר מס'  – 279הקמת מרכז יום טיפולי רב כותי בסך  .₪ 5,000,000מימון:
ביטוח לאומי –  .₪ 2,450,000קרן שלם –  ,₪ 1,550,000קרות הרשות.

צבי גוב-ארי:

התב"ר המאוד מאוד חשוב ,סעיף  ,8תב"ר  .279תראו ,אחו

מדברים על הקמת מרכז תעסוקתי טיפולי .צריך להבין שזה לא מרכז שבאים לשם לקבל
טיפול רפואי .זה מרכז שבאים לשם לעבוד במשך היום ,וגם לקבל טיפולים אלה ואחרים.
היום אשי יבה וסעים ל רחובות וראשון .זה מפעל .זה לא משהו שאתה בא ,מקבל טיפול
והולך .אתה יושב על יד שולחן ועושה עבודה במשך היום .אתה גם מקבל שכר על העבודה
שאתה עושה.
*** עו"ד טובה שפירא-אלטמן יוצאת מהישיבה ***
להקים מפעל בתוך העיר ,אין לו לא את השטח ,לא את
צבי גוב-ארי:
המקו ם וגם לא חוץ .האשים הללו בכל מקרה מוסעים .מסיעים אותם מפה לרחובות,
מסיעים אותם מפה לראשון .המיקום של המפעל הוא לא בדיוק באזור התעשייה .אמם הוא
ממוקם באזור התעשייה ,אבל יש לומר שבמקום הזה ישו בית ספר אורט מצד אחד ,בית
ספר לבות 'בות לאה' מצד שי .זה מ צא בתוך אזור מאוכלס בפעילות מסוג אחר .גם
פעילות חיוכית.
מבחיתי זה עדיין בתוך העיר .הוא מאוד בתוך העיר .עכשיו ,כמה זה חשוב? זה חשוב שאשי
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יבה לא יתגלגלו על הכבישים לערים אחרות .זה מוקם ברחובות באזור התעשייה של
רחובות .בראשון במקום אחר .לקח הרבה זמן לשכע את המוסדות להשתתף בדבר ולהביא
אותם הה .וזה הסיפור .האפשרות היחידה ,אם מדברים בתוך העיר ,זה להקים אותו
בשכוות החדשות .בשכוות החדשות היום אין מספיק מקומות לדברים הללו .בוודאי לא
במבן  Dו , C-שכבר סוף סוף הופקד ,ולחכות עד לעיין הדרום-מזרחי זה הרבה זמן .ייקח
עוד שים .צריך להקים אותו .להסיע את האשים ,יסיעו את האשים .ביום שהאיש כס
למפעל ,ישב על יד שולחן ועובד .מרכיב חלקים וכו' .מסיים ,אוכל ,וסע הביתה .הוא לא
יכול להגיע לשם לבד .כפי שהוא לא מגיע לבד היום לא לראשון ולא לרחובות.
אי רוצה להעלות את התב" ר לאישור .מי בעד בבקשה? אוקיי.
החלטה מס' : 8 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 279הקמת מרכז יום טיפולי רב כותי
בסך  .₪ 5,000,000מימון :ביטוח לאומי –  .₪ 2,450,000קרן שלם –
 ,₪ 1,550,000קרות הרשות.
.9

אישור העלאת שכר היועצת המשפטית ,עו"ד טובה שפירא-אלטמן מ 55%-שכר
בכירים ל 85%-שכר בכירים.

צבי גוב-ארי:

עכשיו ראו .אי מבקש בסעיף  ,9בוגע לעיין סעיף  ,9לסגור

את ,צריך לסגור .ובכן כך .היועצת המשפטית רשמית לעיריית יבה היא טובה שפירא.
רוית ארפרויד-כהן:
???:

איפה היא?
היא יצאה.

ובכן ,אחו מדברים על העקת השכר לטובה .מגיע לה ,דרך
צבי גוב-ארי:
אגב ,התקן הוא  95%משכר בכירים .אחו מתחילים מ 85%-כפי שהיה אצל איתן .אי לא
רוצה להעלות אותה ל . 95%-מקווה שתישאר איתו הרבה זמן ותקבל העלאה .אי חושב
שהיא בחורה ראויה ,וצריך לתת לה את הפיצוי .אם יש התגדות לעיין הזה,
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

לי יש דיבור על זה .לדעתי כבר עשר שים.
בסדר .אז מתקים את זה עכשיו.

לא ,אבל ככה זה מתחבר לעוד כמה דברים .אין לי בעד איתן
רוית ארפרויד-כהן:
יותר ואין לי יותר בעד טובה פחות או משהו כזה .זה מלכתחילה .אי לא מביה .היועצת
המשפטית הרשמית זו טובה?
מהיום היא טובה.
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

אי זוכרת שאיתן ירד מלהיות יועץ משפטי,
איתן עבד על שלושת רבעי משרה.
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רוית ארפרויד-כהן:

אבל הוא עלה ל ,90-לא?

צבי גוב-ארי:

בבקשה?

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

אה ,לא ,לא  .90איתן עבד על  75%משכר מכ"ל? עלה ל?90-
לא.

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

הוא עדיין ?75%
בטח .איזו שאלה.

רוית ארפרויד-כהן:
משה חזות:

אוקיי .אז איך הוא ,75
הוא מסיים ,את יודעת.

לא ,אי יודעת .לא ,לא ,זה לא משה לי .יש לי אמירה
רוית ארפרויד-כהן:
אג'דרית כאן כבר עשר שים ,אתה יודע .זה לא בעד זה ,גד זה .אלא אמירה ברורה .בוא
סתכל על זה .השים כאן מרוויחות פחות .וזה הדיבור שלי .א' ,למה היא לא מקבלת  .95אם
איתן,
מפי שאי לא ותן לאף ממלא תפקיד את המקסימום .לא
צבי גוב-ארי:
תמצאי אף אחד .אי לא חושב שכון מתחילת הדרך לתת את המקסימום,
רוית ארפרויד-כהן:
ממתי היא לא יועצת ?...

אבל היא כבר לא בתחילת הדרך .היא היתה יועצת משפטית.

איתן כבר שלוש שים במצב כזה .אחרי שלוש שים אתה לא
צבי גוב-ארי:
מקבל את המקסימום .גם איתן לא קיבל את המקסימום בשלב הזה .לקח לו שבע ,שמוה
שים .המובן של העיין ,בשביל להבין .אתה מביא אדם לשכר המקסימאלי ,ואתה רוצה
שהוא עוד ישרת  20שה באותו מקום .אז מה הבעיה?
אי מביה חלק מההיגיון  ,וחלק אחר ,שהוא חוזר על עצמו
רוית ארפרויד-כהן:
ובתחושה שלי יש כאן משהו שכל פעם מחדש אי מציפה אותו .איתן היה יועץ משפטי .אי
לא זוכרת מתי ,זה היה לפי חמש ,שש שים .פרש מלהיות יועץ ,פיה את מקומו לטובה.
מתי התהפכו היוצרות ועכשיו טובה עוד פעם חוזרת להיות יועצת משפטית? היא לא לאורך
כל השים האלו יועצת משפטית היתה? מאז שאיתן ירד?
היתה יועצת משפטית .אבל היות ואי אפשר היה להוריד שכר
צבי גוב-ארי:
לאיתן ,היהודי פרש ,אי אפשר להוריד שכר .פרש מתפקידו ,אבל הוא עדיין שירת כאן .אתה
יכול לומר שאוקיי' ,קיבלתי שכר כזה ,וריד לך עכשיו?' א פשר לעשות את זה .ואז מה?
משלמים כפול? זה היה הסיכום בזמו ,וזה מה שסוכם עם הגברת .בזה גמר.
זה אי זוכרת ,ואי ,בלי שאי מיודדת איתה ,אי חושבת
רוית ארפרויד-כהן:
שמה שהיה כאן זה קיפוח.
צבי גוב-ארי:

אי מאוד מעריך את טובה .ואי חושב שהיא מצוית .היא

ראויה לקבל את השכר המקסימאלי .בעיריית יבה לא רצים ישר לשכר מקסימאלי בשום
מקרה.
רוית ארפרויד-כהן:

תראה ,55% ,אם היא יושבת על  ,55%עד עכשיו ,זו היתה
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אמירה שבעיי ,אי לא ידעתי את זה .שהמצב הוא כל כך לא טוב .זו אמירה ,מבחיה
ג'דרית ,היא ממש אמירה שוביסטית.
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

אי מבקש לרשום שראש העיר שוביסט .זה מה שרצית?
לא ,צביקה.

צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

באמת ,ו ,מה הקשקוש הזה?
זה דבר אחד .ודבר שי ,זה עכשיו מתקשר לי למשהו שאי

מבקשת באמת לראות .לפי משהו כמו שבועיים שלושה היתה איזושהי כתבה וראיתי
התייחסות של הרשות המקומית לגבי פערים בשכר ,שהיה כאן של המכ"לים ומכ"לית
וההתייחסות של הדובר היתה ,אי לא יודעת אם אתה קראת אותה ,זה שזה היה בכפוף
למשרד הפים .משרד הפים בא ואמר שמכ"לית זה הסיפור ומכ"ל זה הסיפור?
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

כן.
באופן רשמי? כי אם כן ,אי הולכת לעשות מזה חגיגה.

צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

על איזה מכ"לית אמר במשרד הפים?
סאלי .אי עוד הייתי איתה בצופים ובבית ספר יסודי.

צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

את שכר המכ"ל קבעתם פה.
מי קבע?

שכר המכ"ל קבעו פה .כאשר העליו את המכ"ל בהסכמת
צבי גוב-ארי:
מועצת העיר ,קבעו כאן את השכר של המכ"ל.
אז למה סאלי קיבלה פחות? כי זו היתה החלטה שלו? אז א',
רוית ארפרויד-כהן:
אז אם כך ,א' הודעת הדובר ,כדאי שיתקן אותה .כי היא הודעה לא כוה.
אי לא מבין על מה את מדברת .אחו כתבו שכל השכר
אריאל הלר:
שמשולם בעיריית יבה הוא על פי אישור של משרד הפים .עכשיו תקריאי לי .אחו לא
התייחסו לא למכ"ל כזה ולא לתפקיד אחר.
שכר הבכירים קבע ,אי הוצאתי את זה ,כי אתה יודע ,שים
רוית ארפרויד-כהן:
שלא מקבלות' ,שכר הבכירים קבע על פי משרד הפים ,כאשר לכל הגדרת תפקיד קבע
אחוז משכר מכ"ל בהתאם להחיות משרד הפים והממוה על השכר במשרד האוצר' .אה,
זה המעטפת?
צבי גוב-ארי:

כן.

רוית ארפרויד-כהן:
לסאלי  30ואלי קידר .42

לא ,אי רוצה עכשיו לחדד .זה אומר שאחו כאן קבעו

צבי גוב-ארי:
שקבעו.

לסאלי קבעו במועצה את מה שקבעו ,וקבעו לאדון מה

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

אדון וולפסון .אתה יודע,
כן ,מה שקבעו.

רוית ארפרויד-כהן:

אז אי רוצה להגיד כאן בפעם המי יודע כאן אמירה ,שאי
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חושבת שיש כאן משהו לאורך שים שצריך לתקן אותו מהיסוד .שים וגברים באותה משרה
באותו סדר גודל של אחריות ,באותו סדר גודל של סמכויות ,באותה הגדרת תפקיד ,אי
אפשר שאחו ב 2015-אפשר פער כזה גדול.
אין כזה דבר .אין פער בין שכר שים לשכר גברים,
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

סאלי –  ,30אלי קידר –  ,42זה לא פער?
תסלחי לי .מה זה סאלי ?30

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

.30,000
מתי סאלי עזבה כאן? לפי שלוש שים? ארבע שים? כמה

פעמים תוקן שכר בכירים בארץ?
לפי שש שים סאלי סיימה את תפקידה.
שמעון חזות:
תגיד לי ,מה ,אתה עושה צחוק? תגיד לי ,באמת? שוציא
רוית ארפרויד-כהן:
מהאוצר? סאלי ,ואחריה עובד ,עובד וסאלי בכפוף אחד אחרי השי ,חודש אחרי חודש ,הם
היו אותו שכר?
צבי גוב-ארי:

זה לא חודש אחרי חודש .זה חודש אחרי שה .שה כמעט.

רוית ארפרויד-כהן:
ביחד(

כון שאחו חברים הרבה שים? לא היה שכר) ,מדברים

צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

סליחה רגע.
השורה התחתוה צריכה להיות אותו תלוש משכורת .והוא

איו.
צבי גוב-ארי:

לא ,יש כאן עיין של יהול ,עם כל הכבוד .יש תקרת שכר.

בתוך תקרת השכר ,אתה מדרג וקובע את מה שאתה חושב כמהל .אין לעיין הזה ולא כלום
לגבי שים או גברים.
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

אבל השורה התחתוה יוצאת,
יש הרגע מספר ממלאי תפקידים במערכת הזאת ,גברים,

רוית ארפרויד-כהן:
עו"ד עדי יקילביץ:

רגע ,יש את התוים.
לא ,השאלה אם אחוז השכר של סאלי קבע זהה לאחוז שכר

של עובד או עובד שכס ,וזהה לאחוז שכר של אלי קידר? זאת השאלה .לא משה ,30,000
 .15,000 ,40,000זה לא חשוב בכלל.
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

תראה ,מתוך השכר,
אתה שותף שלו כמערכת לסות לשמור על רמת שכר בתוך

המערכת ,על מת לא להגיע לאחוז שכר מאוד גבוה יחסית לתקציב .כי ביום שהשכר מתפח
יותר מדי ,הפעילות יורדת.
צביקה ,אי הולכת איתך .אבל למה גברים מקבלים כאן
רוית ארפרויד-כהן:
באותו תפקיד ,באותם סמכויות ,באותם,
צבי גוב-ארי:

את גוררת אותי למקום שאי לא מכיר .אי לא מכיר את
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העיין של גברים מקבלים יותר,
רוית ארפרויד-כהן:

אז שלח לך את הדוח.

צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

יכול להיות ,יש מקרה אחד ,אי לא מקבל אותו.
של האוצר ,הממוה על השכר של האוצר ,יבה.

ראש אגף שירותי רווחה ,צבייה אוחה ,לא מקבלת פחות
צבי גוב-ארי:
מאשר ראש אגף שירותי רווחה גבר במקום אחר.
אי לא יודעת לגבי מקום אחר .לא עשיתי .ראש אגף שירותי
רוית ארפרויד-כהן:
רווחה צבייה כבר לפי כמה שים אמרתי לך ,היא מקבלת פחות מראש אגף אחר פה
בעירייה.
צבי גוב-ארי:

זה התקן שלה .לא תקן אחר.

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

כמה זה התקן שלה?
מה לעשות? זה מתח הדרגות שקבע על ידי מוסדות

ממשלתיים .יחד עם זאת ,אי אומר את זה פעם וספת .אי לא מוכן אוטומטית לשלם את
המקסימום שאפשר ביום שמישהו מתגייס.
אי הולכת איתך גם עם זה .אבל איך יוצא שבדוח השכר של
רוית ארפרויד-כהן:
הממוה על השכר של משרד האוצר,
אל תדברי על שכר ,על אחוז משכר בכירים .מפי כשמדברים
צבי גוב-ארי:
על שכר יש גם מרכיבי ותק ,ותוספות אלה ואחרות .לא להתייחס לשכר .להתייחס לאחוז
השכר משכר הבכירים.
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:
אבל עזבי.

צביקה? כמה שים אחו מכירים אחד את השי?
זה לא משה כמה מכירים .אי לא יודע אם זה כדאי או לא,

אתה לא יודע אם כדאי או לא ,זו עובדה ,זה אבוד לך ואבוד
רוית ארפרויד-כהן:
לי גם .אבל יש כאן משהו שאי חושבת שהוא ,א י גם מדברת עליו לאורך שים .אתה זוכר
שהיה את הסיפור איתן -טובה .טובה ישבה פה ואמרתי לה 'למה את מסכימה?' היא ישבה
בשקט ולא אמרה כלום .ואמרה לי' :אי מסכימה'.
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

גם היום.
אי עד אותו יום בקושי דיברתי עם טובה .ואי אז גם כעסתי

על המהלך.
צבי גוב-ארי:

טוב ,הלאה.

אפשר להתייחס? רוית ,אין ספק אי חושב שזו עמדה של
ד"ר אהוד ויצמן:
כולו ,שהשכר צריך להיות זהה ,בלי שום קשר למגדר .אי יחד עם זאת חושב שיש בזה
הרבה היגיון שיש מסלול יהולי שאתה אומר 'אתה כס ברמה גבוהה ,היא לא מוכה,
כאשר אחוזים' ,למה גם אמרתי אחוזים? כי באמת השכר משתה בהתאם למרכיבים
האישיים שלך .יסיון ,השכלה וכדומה .לכן אי אומר ,מה לא בסדר בזה שאתה בא ואומר
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מעלים מ . 55-לא מדבר על  ...אי מדבר במקרה הספציפי .כי אם יש דברים אחרים צריך
להסתכל .במקרה הספציפי הזה היא עולה מ 55-ל.85%-
רוית ארפרויד-כהן:
ד"ר אהוד ויצמן:

זה אחלה.
שזה הדר .עם אופק קידום היא בסדר.

רוית ארפרויד-כהן:

על מה אתה עוה לי ,אהוד? It's a good answer to another

 .questionבכלל לא על זה אחו דים.
ד"ר אהוד ויצמן:
רוית ארפרויד-כהן:

למה? זה בדיוק זה.
לא.

ד"ר אהוד ויצמן:
צבי גוב-ארי:

את מדברת על -
סיכמו את הושא .מה בעצם רוצה הגברת?

מה אי רוצה לבוא ולומר? עוד לא הובן כאן? מה שאי רוצה
רוית ארפרויד-כהן:
לומר באופן חד משמעי שאי חושבת שמהיום והלאה ,כדאי שקבל החלטה שכל בעל תפקיד,
אם מישהו אחר מחליף אותו זה לא משה מה ,איזה מגדר הוא ,צריך לקבל באותה ,מאיפה
שאתה רוצה .מאיזה מדרג יהולי שאתה רוצה -
רגע ,רגע ,עזוב .היא כסת לתחום היהולי .עכשיו אי
צבי גוב-ארי:
מתחיל לכעוס .אי מקבל יהודי חדש לתפקיד ,שמחליף מישהו שישב פה עשר שים .האיש
שישב עשר שים הגיע לדרגת שכר המקסימאלית ,מוכר היטב וכו' .ואחו מקבלים מישהו
חדש שיכול להיות שתוך שלושה ,ארבעה חודשים יסתבר שזה לא זה .האם אחו רשאים
מיד בתחילת הדרך לתת את השכר מקסימום באותה דרגה? האם זה כון לעשות את זה?
וכשעושים דבר כזה ,עו שים טעות ,אוכלים את הציפוריים יותר מאוחר.
צביקה ,אי ואתה מכירים ,אי לא יודעת כמה אהוד ,אי
רוית ארפרויד-כהן:
יושבת כאן יותר שים .שאיתן לא התחיל מ .55-אי מכירה את ההתחלה גם של איתן .איתן
לא התחיל ב.55-
צבי גוב-ארי:

איתן התחיל לפי זמי .אוקיי? בזמי הוא עוד עלה .היה

טווח עלייה ,קודה .עם כל הכבוד.
וכמה אלי קידר התחיל? לא ,א' ,המלחמה על איתן,
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:
רוית ארפרויד-כהן:

אי מבקש לא להעלות ושאים כאלה.
אבל המלחמה על איתן ,אי מכירה את המסמכים ממשרד

הפים .אי משערת שיש כאן עוד כמה אשים שמכירים את משרד הפים ,היתה בזמך.
לקידום .אחרי שכבר עבד פה .אי לא קלטתי את איתן .אי
צבי גוב-ארי:
את איתן לא קלטתי .מצאתי את איתן פה ,סליחה רגע .הוא היה יועץ משפטי של העירייה.
לא היה איתו אף אחד אחר .אדם אחד .איתי הוא עבד שתיים או שלוש כאדם אחד ,שיהל
את כל המערכת ,וגם אז לא היה לו שכר מקסימום שהיה לו יותר מאוחר .היה מוך יותר,
והוא קודם עם הזמן .לכן אי אפשר להגיד 'איתן היה' ,איתן בסוף הדרך ,עם כל הכבוד.
הדוגמה לא כוה.
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רוית ארפרויד-כהן:

ואלי קידר? מלכתחילה כשכס? הוא אותו דבר כס כמו

סאלי?
לקחו אדם שקיבל בדיוק את השכר שקודם הוא קיבל.
צבי גוב-ארי:
לצורך זה .מתוך החה שהיהודי כבר בגיל  60 ,66ומשהו ,ישרת כארבע שים ,חמש שים.
תפקיד מכ"ל הוא תפקיד שקשור לראש העיר בדרך כלל .ומתוך החה שבתקופה של ארבע
שים היהודי לא יגיע לקידומים אלה ואחרים .צריך לתת לו את מה שצריך לתת לו כל עוד
שהוא חי עם אותו ראש עיר .ראש העיר ה"ל בעוד ארבע שים יצטרך ללכת הביתה .המכ"ל
ילך הביתה .זה פחות או יותר הסיפור .יכול להיות גם מקרים אחרים .אי לא רוצה לסגור
את העיין הזה ,לא פה ולא בשום מקום אחר.
אי רוצה את העיין הזה כן ברמה העקרוית .לא...
רוית ארפרויד-כהן:
ברמה העקרוית אין לקבל אדם לתפקיד ,עד כמה שאפשר
צבי גוב-ארי:
לא לתת מיד בתחילת הדרך את המקסימום .אלא אם אין לי ברירה .לדוגמה ,היום יהיה לי
מועמד להדסה ,שיטפל ביהול פרויקטים .אשאף לתת לו את המקסימום שאפשר על מת
שיישאר .כי רמת הביקוש מאוד גבוהה .וכאשר קיבלו אשים ,שילמו רמת שכר מוכה,
אשים ברחו .והיום גם סולם הדרגות המקובל על ידי האוצר ומשרד הפים לא עוה על
צרכים של מהדסים בכירים .אז מה אתה עושה? בוה עיר שלמה עם שי מהדסים
ב מערכת .זה כון? מי הולך לשלם עבור הטעויות שיכולות להתרחש כתוצאה מעומס עבודה
ופחות כוח אדם שיהל את העיין הזה?
אי מוכן שם לשלם שכר כפול .יש פה גם עיין לא מגדרי .יש פה עיין של משימה שצריך
לעשות מול שכר שלא מספיק .אז הה ,בבקשה .מהדס היום יכול להגיע לכך וכך ארכיטקט
של העירייה .היהודי שצריך לבדוק את כל תוכיות הביוי ,כל בית .והשכר שלו הרבה יותר
מוך מ . 60%-אוקיי? אחו לחמים עם משרד האוצר מזה שה .לסות להשיג .יש גם דברים
אחרים ,זה משי הצדדים.
רוית ארפרויד-כהן:

אי לא מדברת .אי דיברתי על הדוגמאות שהוצאתי,

את תתעקשי לדבר על הפרדה בין שים לגברים .לי אין את
צבי גוב-ארי:
הדבר הזה .וגם לא מוכן בשום פים ואופן,
אבל צביקה ,מה שאמרת עכשיו על אלי קידר לא עשה לי
רוית ארפרויד-כהן:
משהו שהוא הגיות .בגלל גילו אי כבר מלכתחילה מתגמלת אותו?
לא .אי אומר כך .היות והוא בא לתקופה מאוד מוגדרת ,ולא
צבי גוב-ארי:
סביר היה בכלל לחשוב על קידום בתקופה של ארבע שים ,היהודי הגיע לתקופה מוגבלת.
הגיע מתפקידים מאוד בכירים במערכות האזרחיות .לא יתן היה לחשוב אפילו לרגע שהוא
יכול להיות בשכר יותר מוך ממכ"ל קודם או מכ"לית אחרת ,ולכן קיבל את אותו השכר
שאחרים קיבלו.
רוית ארפרויד-כהן:

חבל שאי לא ידעתי את השיקולים האלה לפי כן ,כי אי

הייתי מתגדת מאוד.
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צבי גוב-ארי:

רק רגע ,סליחה .אי אומר את זה גם עכשיו .אי אקבל

מכ"ל בשכר שאעיק לו על פי מה שמשרד הפים מאשר לי  .אם משרד הפים מאשר לי 90%
אי מחליט על  .50%הוא מוכן לקבל את ה ?50%-הוא יעבוד .קודה .ואף אחד פה לא יאמר
לי 'תעיק את המקסימום' .ואם תהיה מכ"לית שחשוב להעיק לה את המקסימום והיא
ראויה למקסימום מיד בהתחלה ,היא תקבל את המקסימום .אי אצטרך לרצות בזה .וזאת
זכותי וזה האוטוריטה ,וחד משמעית .ואף אחד לא יתעסק לי עם זה.
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:

זה משרת אמון ,מכ"ל.
בסדר .יש הרבה דברים שהוא מחליט .אבל אי ,איך שזה

ראה לי ,יש כאן אמירה מגדרית מאוד בעייתית.
לא ,זה לא כון .מכ"ל זאת משרת אמון שאפילו לא -
משה חזות:
רוית ארפרויד-כהן:
משה חזות:

טובה זה דוגמה ,צבייה זה דוגמה.
ראש העיר יכול לקבוע אם מכ"ל,

רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:

סאלי זה דוגמה.
אתם מאשרים את השכר של טובה או לא? מי בעד העלאת

שכר של טובה?
רוית ארפרויד-כהן:

זה בוודאי .הגיע הזמן.

צבי גוב-ארי:

תודה.

החלטה מס' : 9 / 25 / 14
הוחלט פה אחד לאשר העלאת שכר היועצת המשפטית ,עו"ד טובה שפירא-
אלטמן מ 55% -שכר בכירים ל 85% -שכר בכירים.
.10

אישור תב"ר מס'  – 332רכישת אמצעי קצה )מחשוב( לביה"ס יחידי וביה"ס רבין על
סך  ₪ 200,000במימון משרד החיוך )תוספת לסדר היום(

צבי גוב-ארי:

אי רוצה להכיס תב"ר וסף שהבאו היום .ואסביר את זה.

קיבלו תב"ר ממשרד החיוך על סך  200,000שקל לצורך מימון של פרויקטים של תקשוב של
בית ספר יחיד ובית ספר רבין .התב"ר הוא מס'  .332אי מבקש לאשר את זה .מי בעד?
תודה.
החלטה מס' : 1 0 / 2 4 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 332רכישת אמצעי קצה )מחשוב(
לביה"ס יחידי וביה"ס רבין על סך  ₪ 200,000במימון משרד החיוך
)תוספת לסדר היום(

18

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 25/14

עיריית יבה
אלי מזוז:

צביקה ,מה זה אומר?

צבי גוב-ארי:

זה אומר מכשור וזה אומר תוכות .שי בתי הספר הללו

מתוקשבים היום .ופשוט מחזקים את מה שקיים .בדיון המטה הבא ,יותר כון בדיון מועצת
העיר הבאה ,אי הולך על תקשוב של חטיבות הבייים ,של האלון והאורן .מדוע? מפי שכל
בתי הספר היסודיים תוקשבו .כיתות ו' יגיעו בספטמבר בשה הבאה לחטיבת הבייים,
כאשר מגיעים עם רקע תקשובי וחטיבות הבייים לא כולן מוכות לקלוט אותם באותה
רמה .לכן עד אז ישתלמו מורים וכו' .התקשוב יבוצע בבתי הספר .המחשוב יבוצע ,כך שיהיה
מין מסלול של קידום ולא  ...עד כאן .מישהו רצה משהו וסף ,לפי שאי סוגר את הישיבה?
*** עו"ד טובה שפירא-אלטמן כסה לישיבה ***
עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

כן,
הישיבה מבחיתי הסתיימה ,אלא אם יש למישהו הערה.

כן ,כן .אי ביקשתי להגיד כמה דברים .לאחרוה פיתי אליך,
עו"ד עדי יקילביץ:
צביקה ,בעקבות מידע שהגיע אלי ,החלטה להחרים גוף תקשורת שעובד בעיר .החלטה
שיתה .ה גוף הזה הוא למעשה עיתון לכל דבר ,והעיתון הזה עובד בעיר כבר כמה שים
טובות .ולצערי עד היום ,כחלוף מעל שבוע מהפייה אליך ,לא קיבלתי תשובה ,וזאת למרות
הבטחה מפורשת שאי כן אקבל תשובה.
מאחר ולא קיבלתי תשובה ,לא ותר לי אלא להיח מדוע ההחרמה הזאת תבוצע .ואי מעריך
שזה קרה בגלל ביקורת שמושמעת מעת לעת באותו גוף תקשורת .שאגב ביקורת אי חושב
שזה דבר לגיטימי .צריך גם לדעת לקבל ביקורת.
עכשיו ככל והדבר הזה כון ,ואכן יש הוראה כזאת להחרים גוף תקשורת ,או בכלל ,אשים
או גופים אחרים ,אי חושב שמדובר בהתהגות שלא יכולה לעמוד בכללים של מהל תקין,
של שלטון ומהל תקין ,לטעמי .ככה גם כתבתי לך .לא יעלה על הדעת שבחר ציבור ,יהיה
הבחר אשר יהיה ,בוודאי ובוודאי בחר ציבור שעומד בראש רשות או רשות עצמה יפעלו
להחרים גוף פרטי ,תקשורתי ,אדם כזה או אחר או לא משה .מצער אותי במיוחד שחרף
מעה עייי לפייה שלי ,ומעה לגופן של טעות ,מוצדקות או מוטעות לשיטתך ,זה לא משה
כרגע ,בוחרים פעם אחר פעם לעות לגופם של אשים .אי לא רוצה לפרט על מה מדובר ,אי
מיח שאתה יודע.
צבי גוב-ארי:
עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,אי לא יודע.
יש ראיון תגובה מפורטת שיתה לרדיו דרום ,שבמקום

לעות לגופן של טעות ,עו לגופם של אשים שלא קשורים בכלל לעיין הזה ,ואי לא רוצה
לפתוח את זה כאן .בכוותי כחבר מועצה ,כבחר ציבור גם ,כדבר עקרוי לא לקבל כזאת
התהלות,
צבי גוב-ארי:

אתה יכול לא לקבל,

עו"ד עדי יקילביץ:

אי יודע .בשביל זה אי גם עושה את הדברים כאן ,ועכשיו
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לפרוטוקול .ואי מתכוון לעשות כל מה שאי יכול לעשות ,זה לא הרבה אמם ,אבל אי יכול
לעשות ,כל דבר כדי להפוך את ההחלטה הזאת ,או לגרום לה להתמתן .ואז אי מצל את
הבמה הזאת עוד פעם ,לעשות שי דברים .אחד ,לקרוא לך עוד פעם להגיב למכתב ששלחתי,
תהא התגובה אשר תהא ,אבל שתהיה תגובה .ושיים ,ככל ויש כזאת החייה להחרים גוף
תקשורת ספציפי ,לבטל אותה .אלה הדברים.
עד כאן .יש עוד למישהו הערות? אי שמעתי אותך .מעתי
צבי גוב-ארי:
מלשלוח לך את התגובה בשביל לא להביך אותך .אי אפרסם את התגובה שלי בכתב לכולם.
אתם תקבלו אותה עוד היום .זה הכל .עד כאן.
עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

תודה.
לא אוסיף .אתה עושה טעות גדולה מאוד .מאוד גדולה.

אי אגב חושב אותו דבר עליך .אי חושב שזאת טעות .אי
עו"ד עדי יקילביץ:
אגב לא מבין אותה .אי חושב שהיא באה ממקום לא עייי.
צבי גוב-ארי:
עו"ד עדי יקילביץ:

לא ,עזוב ,ו.
צריך לדעת לקבל ביקורת .פשוט צריך לדעת לקבל ביקורת.

במיוחד שהביקורת היא לא כוה,
עזוב.
צבי גוב-ארי:
עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

זה עוד יותר.
ביקורת יותר מאשר לא כוה.

עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

יכול להיות שאי לא יודע.
אתה סתם מדבר על ,בוא ,אי לא רוצה להיכס לויכוח .אתה

תקבל תשובה .התשובה מצאת פה.
זאת אומרת שלא היתה הוראה להחרים גוף תקשורת?
רוית ארפרויד-כהן:
צבי גוב-ארי:
מי שמסה,

אי לא מוכן לעבוד עם כל גוף תקשורת ,עם כל הכבוד .וכל

עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

אתה לא חייב לעבוד איתו.
לכן אי לא מחלק ...

לא ,לא ,צביקה .אתה לא חייב לעבוד איתו ,אתה לא חייב
עו"ד עדי יקילביץ:
לפרס אותו .אבל כשגוף כזה פוה אליך ,הרי יש פה מה -
צבי גוב-ארי:
עו"ד עדי יקילביץ:

גוף פוה ,אי לא חייב לעות לו.
אי לא אמרתי שאתה חייב .אגב ,כללי האתיקה חושבים

אחרת .אבל עז וב את זה .יש כללי אתיקה ,יש קוד אתי מוסח של כללי -
מה עוד שהגוף פוה אליך בשבע בערב ,ולמחרת בבוקר
צבי גוב-ארי:
מתפרסמת כתבה על הפייה שעוד לא הספקת בכלל להביא לידיעת מי שצריך להחליט .וזה
וגע בפשם של בי אדם .ולי אי אפשר על כל דבר לתת תשובה .אי לא יכול להגיד שהגברת
המסוימת ,שטעו שהיא הופקרה על ידי העירייה ,וכו' ,שהיא מחזיקה בית של  230מטר,
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וכבר עשר פעמים ישבו איתה' ,בשביל מה את מחזיקה בית בשכירות בסדר גודל כזה? רדי
בבקשה לבית יותר קטן מבחית גודל ,את מקבלת  70%החה ,וזה לא מספיק ? תרדי לבית
יתר קטן .מה את מחזיקה בית של  230מטר?'
רוית ארפרויד-כהן:

אז למה אתה לא יכול להגיב ככה? אם היא -

זה בפשה של הגברת .זה לא יפה לפרסם שם ולומר אבל זה
צבי גוב-ארי:
מה שקורה שם .עכשיו ,קחי בבקשה ,חלקי את העיין הזה ואי סגרתי את התשובה .תודה
רבה.

___________________
צבי גוב-ארי
ראש העיר
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