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על סדר היום:
 .1אישור תב"רים על פי הפירוט להלן:
תקציב

פרטים

מקורות מימון

מס'
תבר
366

התאמת נגישות לבי"ס נועם ,בן גוריון ,ע"ש רבין

330,000

משרד החינוך

367

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד

125,000

משרד החינוך

גינזבורג האלון
368

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד גינזבורג האורן

125,000

משרד החינוך

369

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס יחידני

125,000

משרד החינוך

370

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס רמות ויצמן

175,000

משרד החינוך

371

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס אביר יעקב

125,000

משרד החינוך

372

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס בן גוריון

175,000

משרד החינוך

373

"אופק חדש" בי"ס לאומנויות

73,200

משרד החינוך

374

"אופק חדש" ביה"ס האקולוגי

35,200

משרד החינוך

.2

עדכון תב"ר מס'  – 212ביית בית ספר בגן ראובן .הגדלה בסך  .₪ 1,302,048מימון:
מפעל הפיס –  ,272,716קרן פיתוח –  ,1,029,332סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 18,293,669

.3

עדכון תב"ר מס'  – 219מרכז קהילתי בשכוה הירוקה – הגדלה בסך  ₪ 1,660,000מקרן
הפיתוח .סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 12,290,000

.4

עדכון תב"ר מס'  – 252ישן מול חדש .הגדלה בך  ,₪ 500,000מקרן פיתוח .סה"כ לאחר
הגדלה – .₪ 8,300,000

.5

עדכון תב"ר  – 265ביית אמפיפארק .הגדלה בסך  ₪ 2,028,000מקרן הפיתוח .סה"כ
לאחר הגדלה – .₪ 13,928,000

.6

עדכון תב"ר מס'  – 278הקמת מבה לקוסרבטוריון .הגדלה בסך  ₪ 3,162,582ממפעל
הפיס .הפחתה בסך  ₪ 3,162,582מקרן הפיתוח .סה"כ התב"ר ללא שיוי – 12,978,900
.₪

.7

אישור פתיחת חשבון פיס כללי בבק דקסיה.
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צבי גוב-ארי:

לצערי ,לא לצערי ,אולי לשמחתי ,אין מספ יק בעיות בשביל לייצר

סדר יום גדול .והסדר יום שלו היום מתבטא רק בתיה לטובת הציבור .זה פחות או יותר
הסיפור .אי יכול עדכון קטן ,ולא לצורך פתיחת דיון ,הרבעון השלישי הסתיים ,יש דיווח מסודר.
אחו הייתי אומר כך ,בהכסות וצר פער יחסית גדול בגלל אי מימוש של אגרות ודברים כאלה
ואחרים על פי התכון.
יחד עם זאת ,בהוצאות היה תהליך של צמצום הוצאות ,ואחו מסיימים כרגע עם עודף של
הרבעון השלישי ברמה של  2%מהתקציב .זה פחות או יותר הסיפור .ולכן הדוח הוא בסך הכל
לעיון ,לא מצביעים עליו ,אבל זו המגמה ,ואי מקווה שסיים את השה ,שת  ,2015עם תקציב
מאוזן ואולי יתרה קטה .כי אחו צטרך להמשיך לעשות פעילויות של קיצוץ המיותר.
כמובן היתה פגישה של ועדת כספים .דו בדוח .אי שמח
ד"ר אהוד ויצמן:
שיקי לביץ מגיע באופן תדיר לוועדה.
יסיתי לחסוך לך את הדברים שאתה הולך להגיד,
צבי גוב-ארי:
ד"ר אהוד ויצמן:
צבי גוב-ארי:

לא ,לא ,יקילביץ.
גם לא לתת כותרות מיוחדות ליקילביץ.

ד"ר אהוד ויצמן:
צבי גוב-ארי:

לא ,הוא כל הזמן מגיע בזמן ,זה תעוג.
טוב ,חברים .תראו חברים ,הרבה מאוד זמן ,הרבה מאוד שים

משרד החיוך לא היה מעורב תקציבית בת חזוקה ובשיפורים בבתי הספר .פרט לביוי ,וגם בביוי
שאו בהוצאה של סדר גודל של בין  20ל 30-אחוז מעלות הביוי .ואז השלמו ,כדי לסיים בתי
ספר.
כראה ששארו איזשהן יתרות שמסים להעביר השה ,בגלל שהיתרות הללו

מתייחסות

לדרישות שלו בכל מה שקשור בושא של תקרות אקוסטיות ודברים אלו ואחרים .וחלק מהעיין
החלפה של מערכות חשמל .יחד עם זאת צריך להזכיר לכם שסיימו תב"ר של כ 1,500,000-שקל
לשיפוץ מוסדות חיוך.
צריך לזכור מהם מוסדות חיוך היום 15 .בתי ספר ,שלושה בתי ספר שש שתיים מקיפים 42 ,גי
ילדים .טיפה בכל מקום .וזה מעבר לכל השקעה מהסוג הזה שמבוצעת על ידי ערים אחרות
מבחית שיפוצי קיץ וכל היתר .זה כון שבתי ספר לא זוכים ל 400,000-שקל השקעה וכו' .אחו
כיס סדר גודל של  100,000שקל ,תיקוים פה ושם .זה פחות או יותר עוה על תיקוים ,הייתי
אומר ,הכרחיים ,אבל זה לא מחולל מהפכה.
אי מקווה שעם החתימה על הסכם הגג ,חלק מהמשאבים הללו ייכסו הה ,וכל לייצר מהפך
גם בבתי הספר מבחית איכות המבים והשיפורים שייעשו שם .זה סדר הגודל .אי לא יכול
יותר לפרט כי זה עדיין לא חתם .אבל כאשר זה ייחתם ,זה גם יקבל את התאוצה הכוה ,עם
התו ים יותר מדויקים .אחו ביא לפה את החוזה לפי החתימה ,על מת לראות על מה מדובר.
זה חוזה שמחייב את העיר בכל הביוי העתידי .ביצוע עצמי .מבחית חוזים ,ביצוע בשטח.
זה ביצוע ,תכון ,ביצוע תשתיות וכל היתר .תשלומים דרכו לקבלים למייהם ,ואחו הופכים
להיות בעל י הבית שכל ההוצאה תעבור דרכו ,על פי התכון שאחו מבצעים ועל פי הביצוע
בשטח ,שיש עליו גם פיקוח ,חברת פיקוח חיצוית ,תכון ופיתוח .אלה הדברים .זה אחד
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הפרויקטים ,או יותר כון הסיפור הזה יחולל מפה אדיר בעיר.
אם במשך  15השים האחרוות הבאו את העיר לאן שהבאו ,מבחית מצבה הפיזי ,מעבר
לתוכיות חיוך ודברים אלה ואחרים ,אי יכול להגיד שהשלב הבא המהפכה יותר גדולה .זה מה
שהולך להיות פה .אז רק בשורות .מישהו עוד יגיד לי 'דיברת ולא עשית' .אז תמיד כשדיברו –
עשיו .אולי לא למחרת ,אבל תמיד כשדיברו עשיו.
.1

אישור תב"רים על פי הפירוט להלן:
תקציב

פרטים

מקורות מימון

מס'
תבר
366

התאמת נגישות לבי"ס נועם ,בן גוריון ,ע"ש רבין

330,000

משרד החינוך

367

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד

125,000

משרד החינוך

גינזבורג האלון
368

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד גינזבורג האורן

125,000

משרד החינוך

369

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס יחידני

125,000

משרד החינוך

370

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס רמות ויצמן

175,000

משרד החינוך

371

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס אביר יעקב

125,000

משרד החינוך

372

שיפור תנאי שהייה בכיתות בי"ס בן גוריון

175,000

משרד החינוך

373

"אופק חדש" בי"ס לאומנויות

73,200

משרד החינוך

374

"אופק חדש" ביה"ס האקולוגי

35,200

משרד החינוך

עכשיו עבור לעיין הזה של התב"רים .אחו מדברים על
צבי גוב-ארי:
השקעות יחסית קטות בדברים שוים ,ואי אעבור על אחד אחד ,צביע ... ,להדליק רות בבית.
כי עוד מעט יפסיק גם שם החשמל .אי לא מאושר מזה .זה מתחיל להרגיז.
מה באמת עושים? כל שה זה חוזר על עצמו.
עו"ד עדי יקילביץ:
תראה ,זה לא כל שה חוזר רק אצלו .זה חוזר בכל האזור .אי
צבי גוב-ארי:
מתכוון מחר לעשות מעשה דרך השרים ,מכ"ל חברת החשמל וכו' ,להקים מהומה .יצטרכו
לשות תשתיות .להחליף עמודים ,להחליף חיווט .יש תוכית עבודה בחברת החשמל ,לחזק את
אותם אזורים שיש הרבה מאוד פילות .זה תוכית עבודה .וצריך להציב את זה יותר קרוב
מבחית ביצוע.
טוב ,תב"ר  ,366התאמת גישות לבתי ספר ועם ,בן גוריון ורבין 330,000 .שקל לשלושתם יחד,
ראה מה אחו צריכים בשי בתי הספר היותר ותיקים בעיין של מדרכות ,שבילים ,שיפויים.
מעלית אי אפשר לעשות עם הסכום הזה באף מקום .אחו צריכים גם מעליות בתי ספר בהמשך.
בכל בתי הספר צריך מעליות .לזה בלבד מתוכת הוצאה של  17מיליון  .₪בכל בתי הספר .זה
אחו לא הולכים לקבל מפה .והסיכום הוא לבצע את זה במשך ארבע שים .זה איטרוולים
בכמויות של ארבעה או בתי ספר לשה .זה לא מופיע פה .לעיין הזה אי מבקש להצביע בחיוב,
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כולל אלה שחושבים שלא צריך להצביע כל פעם בחיוב .מי בעד? תודה.
הח לטה מס' : 1 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 366התאמת גישות לבי"ס ועם ,בן גוריון,
ורבין ,בסך  ₪ 300,000במימון משרד החיוך.
עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

בית הספר החדש שבה עכשיו ,למשל ,כבר -
יש פיר למעלית.

עו"ד עדי יקילביץ:
צבי גוב-ארי:

הוא יהיה גיש?
אין מימון למעלית עדיין .יש פיר למעלית .בשלושתם .הכה .זה

פיר .אין מימון למעליות עדיין .יצטרכו ,אדוי ,הוא הולך על זה לתבוע ממשרד החיוך ,לא יעזור.
לכאורה יכולו לעמוד בבתי ספר לא מושלמים ,לא גמורים .כי השקעה של  30%בערך תוספת,
אתם תראו את זה בהמשך ,זה לא משהו שכתוב באיזשהו מקום .זה התקציב .יש לך  4,200שקל
למטר .תבה עם זה בית ספר על פי הפרוטוקול.
עו"ד עדי יקילביץ:

אבל על פי חוק אחו חייבים להגיש את כל מבי הציבור .אז

איך קים בית ספר שהוא לא מוגש?
זה בסדר .אבל מבה ציב ור אחו מתעסקים הרגע שלבים
צבי גוב-ארי:
שלבים .היו תחות אוטובוסים .יותר מאוחר פה ושם עושים .יש לו זמן לעיין הזה .יש תוכית
הגשה למבי ציבור .תוכית שביצעו ,עם גורמי חוץ .אחו יודעים בדיוק מה שצריך לעשות.
צריך רק לדעת דבר אחד .שמתעסק בכל ההגשה בו זמית ,אחו צטרך להחליט מה אחו לא
עושים במקומות אחרים .והחשש היחידי שלי זה לא פגיעה במחלקות אלה ואחרות .זה פגיעה
ברווחה ,פגיעה בחיוך .כי שם מרבית הכסף .שכר אתה לא יכול לפגוע.
אלי מזוז:

שאלה .יש לפעמים מקרים של ,אי לא יודע אם זה וגע לזה

ספציפית ,גיש ,שיש ילד ב כיתה שיש לו בעית שמיעה ,ואז צריך להתאים,
זה מצא פה.
צבי גוב-ארי:
אלי מזוז:
צבי גוב-ארי:

זה קרא הגשה?
מגישים כיתה או שתיים ,משהו כזה .אז על פי החלטות ,זה

אומר כיתה מוגשת שבה ילד עם בעיות שמיעה ,אפילו כמעט חרש ,יכול ללמוד שם.
מי מח ויב לממן את זה ,באופן כללי? סתם בשביל לדעת? אחו
אלי מזוז:
או משרד החיוך?
צבי גוב-ארי:

הלאה .גיזבורג והאלון 367 ,מס' תב"ר .אי רוצה לראות את זה
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בעין .מי בעד?
החלטה מס' : 2 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 367שיפור תאי שהייה בכיתות לימוד
גיזבורג האלון ,ב סך  ,₪ 125במימון משרד החיוך.
הלאה .האורן .כ"ל .368 ,מי בעד? זה הולך להיות פחות מרבע
צבי גוב-ארי:
שעה .חשבתי שגמור ברבע שעה .אי אפשר למשוך את זה יותר .הלאה.
החלטה מס' : 3 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 368שיפור תאי שהייה בכיתות לימוד
גיזבורג האורן ,בסך  ₪ 125,000במימון משרד החיוך.
צבי גוב-ארי:

בית ספר סיי .369 .מי בעד? הלאה.

החלטה מס' : 4 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 369שיפור תאי שהייה בכיתות בי"ס
יחידתי ,בסך  ₪ 125,000במימון משרד החיוך.
צבי גוב-ארי:

בית ספר רמות ויצמן ,כ"ל .370 .הלאה.

החלטה מס' : 5 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 370שיפור תאי שהייה בכיתות בי"ס רמות
ויצמן ,בסך  ₪ 175,000במימון משרד החיוך.
צבי גוב-ארי:

אביר יעקב .מי בעד? .371

החלטה מס' : 6 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 371שיפור תאי שהייה ב כיתות בי"ס אביר
יעקב ,בסך  ₪ 125,000במימון משרד החיוך.
צבי גוב-ארי:

בן גוריון ,מי בעד? הותיקים בעיקר.

החלטה מס' : 7 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  – 372שיפור תאי שהייה בכיתות בי"ס בן
גוריון ,בסך  ₪ 175,000במימון משרד החיוך.
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צבי גוב-ארי:

הלאה ,בי"ס לאומויות ,זה אופק חדש .מחייב בייה של תאים

וכו' .לא בוצע שם במקור .זה מה שהולך להיות.
שרון ליה:
צבי גוב-ארי:

מה זה 'אופק חדש'?
' אופק חדש' זה תקציב שמוסיף שעות לבית הספר לצורך

לימודים פרטיים .מפגש של מורה עם תלמיד או מורה עם קבוצה.
זה אי יודעת .מה העיין לפה?
שרון ליה:
צבי גוב-ארי:
שרון ליה:

זה יוצר מקומות עבודה,
תאים.

צבי גוב-ארי:

 . 373אופק חדש בבית ספר לאומויות ,מי בעד?

החלטה מס' : 8 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' " – 373אופק חדש" בי"ס לאומויות ,בסך
 ₪ 73,000במימון משרד הח יוך.
צבי גוב-ארי:

 . 374בית הספר האקולוגי ,אופק חדש ,כ"ל.

החלטה מס' : 9 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' " – 374אופק חדש" ביה"ס האקולוגי ,בסך
 ₪ 35,200במימון משרד החיוך.
.2

עדכון תב"ר מס'  – 212ביית בית ספר בגן ראובן .הגדלה בסך  .₪ 1,302,048מימון:
מפעל הפיס –  ,272,716קרן פיתוח –  ,1,029,332סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 18,293,669

הלאה .סדר היום לפי סעיף  .2עדכון תב"ר בית ספר גן ראובן ,זה
צבי גוב-ארי:
בית הספר לאומויות .הגדלה בסך  .₪ 1,300,000תב"ר  . 212מימון מפעל הפיס ,לאחר הגדלה.
מפעל הפיס זה משרד החי וך ,וקרן הפיתוח שאחו משקיעים כאן עוד  1,000,000שקל .זה מה
שאמרתי ,שאחו לא מקבלים את כל מה שצריך בשביל לבות את המבה .מי בעד? תודה.
החלטה מס' : 10 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  – 212ביית בית ספר בגן ראובן .הגדלה
בסך  .₪ 1,302,048מימון :מפע ל הפיס –  , 272,716קרן פיתוח – , 1,029,332
סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 18,293,669
משה חזות:
צבי גוב-ארי:

זה כסף שחוזר.
לא ,זה כסף מהקרן .אז זה יוצא ,לא חוזר .הלאה.
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.3

עדכון תב"ר מס'  – 219מרכז קהילתי בשכוה הירוקה – הגדלה בסך  ₪ 1,660,000מקרן
הפיתוח .סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 12,290,000

צבי גוב-ארי:

תב"ר  ,219מרכז הקהילתי בשכוה הירוקה .הגדלה של

 1,660,000מקרן הפיתוח .מי בעד?
החלטה מס' : 11 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  – 219מרכז קהילתי בשכוה הירוקה –
הגדלה בסך  ₪ 1,660,000מקרן הפיתוח .סה"כ לאחר הג דלה – .₪ 12,290,000
.4

עדכון תב"ר מס'  – 252ישן מול חדש .הגדלה בסך  ,₪ 500,000מקרן פיתוח .סה"כ לאחר
הגדלה – .₪ 8,300,000

צבי גוב-ארי:

עדכון תב"ר מס'  ,252ישן מול חדש .ישן מול חדש זה אותם

דברים שביצעו של ריבוד כבישים בשכוות הותיקות ,החלפת מדרכות ודברים כאלה ואחרים.
אחו ביצעו את כל התקציב ,חלק מהביצוע לא הוכר על ידי משרד השיכון .התב"ר הזה מורכב
מ 50%-משרד השיכון 50% ,היטל השבחה וכו' ,מכספים שלו.
חלק מהתב"ר הזה לא הוכר .חלק מהביצוע לא הוכר על ידי משרד השיכון כישן מול חדש .זה
מתבטא בדברים אלה ואחרים  ,ואחו הרגע מגדילים את התב"ר הזה על חשבוו .אחו
מדברים על הגדלה של  331,000שקל .מתי זה תוקן? למה זה פתאום תוקן ל?500,000-
ד"ר אהוד ויצמן:

קיבלו עדכון במייל ,אתמול דמה לי.

צבי גוב-ארי:
עם כל הכבוד.

זה לא אוטומטי ,לא מה ש ,אי רוצה שיוסבר לי .לא עובד ככה.

ד"ר אהוד ויצמן:
צבי גוב-ארי:

אבל זה שלח אליו ,כן.
מישהו היה צריך להסביר את זה .התב"ר הזה ביתיים לא

מטופל.
.5

עדכון תב"ר  – 265ביית אמפיפארק .הגדלה בסך  ₪ 2,028,000מקרן הפיתוח .סה"כ
לאחר הגדלה – .₪ 13,928,000

צבי גוב-ארי:

ביית האמפיפארק .הגדלה בסך  2,028,000מקרן הפיתוח.

עו"ד עדי יקילביץ:
ובעת ההגדלה?

ממה ובע הצורך בלהגדיל את התב"ר ב 2-מיליון שקלים? ממה

9

עיריית יבנה
תמליל מועצה מן המניין מספר 39/14

עיריית יבה
צבי גוב-ארי:

של מה?

עו"ד עדי יקילביץ:

של התקציב.

צבי גוב-ארי:
עו"ד עדי יקילביץ:

זה עלות הביצוע בפועל.
היתה יותר גדולה ב 2-מיליון שקל מעל התכון?

דוד שטרית:
צבי גוב-ארי:

היה פה רשות עתיקות,
חפרו את כל התל ,בשביל למלא.

דוד שטרית:
תו להתחפר.

הייו צריכים להגביה בעוד  1.5מטר ,בגלל שגילו עתיקות ולא

עו"ד עדי יקילביץ:
דוד שטרית:

זו הסיבה?
כן.

צבי גוב-ארי:

מי בעד?

החלטה מס' : 12 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר  – 265ביית אמפיפארק .הגדלה בסך
 ₪ 2,028,000מקרן הפיתוח .סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 13,928,000
.6

עדכון תב"ר מס'  – 278הקמת מבה לקוסרבטוריון .הגדלה בסך  ₪ 3,162,582ממפעל
הפיס .הפחתה בסך  ₪ 3,162,582מקרן הפיתוח .סה"כ התב"ר ללא שיוי – 12,978,900
.₪

תב"ר  . 278הקמת מבה לקוסרבטוריון .אחו מדברים על
צבי גוב-ארי:
הגדלה של  ₪ 3,162,000על ידי מפעל הפיס והפחתה בסך אותו סכום לטובת קרן הפיתוח .מי
בעד?
החלטה מס' : 13 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מ ס'  – 278הקמת מבה לקוסרבטוריון.
הגדלה בסך  ₪ 3,162,582ממפעל הפיס .הפחתה בסך  ₪ 3,162,582מקרן
הפיתוח .סה"כ התב"ר ללא שיוי – .₪ 12,978,900
.7

אישור פתיחת חשבון פיס כללי בבק דקסיה.

הדבר הבא ,אחו חייבים לפתוח חשבון בבק דקסיה ,לצורך
צבי גוב-ארי:
הפע ילות שאחו עושים במפעל הפיס .הכספים מופעלים משם ודרכם אחו עובדים .אחו
מאשרים פתיחת החשבון .מי בעד? תודה רבה .תודה לכם.
החלטה מס' : 14 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון פיס כללי בבק דקסיה.
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צבי גוב-ארי:

סעיף  ,4תב"ר  .252תודה.

החלטה מס' : 15 / 39 / 14
הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מס'  – 252ישן מול חדש .הגדלה בך 500,000
 ,₪מקרן פיתוח .סה"כ לאחר הגדלה – .₪ 8,300,000
צבי גוב-ארי:

שתהיה לכם שה טובה.

___________________
דוד שטרית
מכ"ל העירייה

___________________
צבי גוב ארי
ראש העיר
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