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 עיריית יבנה
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 עיריית יבנה

צהריים טובים. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין     :ארי-צבי גוב

 ואני רץ ישר לסדר היום.  36/15מספר 

 מה, אין לך דיווח, אדוני ראש העיר?    משה חזות:

 משה רגיל לסיפורים בהתחלה.    פאלי כהן:

 אין לנו היום.   דורית בן מאיר:

לא, אני מתאפק הפעם. אתן רק דיווח קטן. על פי הנוסחאות של    ארי:-צבי גוב

מערכות התכנון, גודל המשפחה נתון מבחינת ילדים כך שכאשר אתה מתכנן גני ילדים ובתי 

פר, אתה עובד על פי נוסחה שמקובלת על ידי משרד החינוך. אלא מאי? הנוסחה הזאת לא ס

עובדת ביבנה, חד משמעית. בעיקר בשכונה החדשה. ומצאתי את עצמי, למרות ההכנה 

יוצא גנים.  16-גני ילדים, מוכנים לקליטת ילדים בספטמבר, הרשמה היא ל 10המוקדמת של 

אנחנו הולכים על בנייה של ארבעה גני ילדים. תכנון ובנייה על מפה שבטיפול של חירום כמעט, 

 גני ילדים.  16-ידי חברת 'מלט', על מנת לעמוד בספטמבר ב

 היתה תוכנית בהתחלה לעשות סקר. שנה מראש. לא בוצע?    :רועי גבאי

זה בוצע. והאוכלוסיה מתחלפת. יש הרבה שכירויות דירה וכו'.    ארי:-צבי גוב

עים גם ללא שום רישום לפני כן. וזה מה שקורה. גם אם היית עושה סקר לפני ואנשים מגי

שנתיים שלוש. מאז ועד היום הרבה מאוד התחלפו. פנינו, דרך אגב, לכל אחד שהיה צריך 

להגיע, נרשמו וכו'. זה לא תואם את המציאות. מה שקורה במציאות, אנשים מגיעים כל יום, 

פותרים את הבעיה. ביקשתם דיווח, זה הדיווח. אני מצטער  נרשמים לגנים. לא משנה, אנחנו

 שלא יכולתי לפנות אליכם שתעזרו לי לפתור את הבעיה. אני פותר את זה לבד. ובכן כן. 

 

בשכ' נאות שמיר בסך  3140גנ"י במגרש  4בניית  – 570אישור תב"ר מס'  .2

 מקרן הפיתוח )הקדמת מימון משרד החינוך(. ₪  5,800,000

 

, בנייה של ארבעה גני ילדים, במגרש 570אני מעלה אישור תב"ר    :ארי-גוב צבי

שקל. הקדמת מימון שמשרד החינוך יממן. משרד החינוך  5,800,000, נאות שמיר, בסך 3140

מכיר בצורך. יש, כמו שקורה בימים האחרונים, בעיות מימון. אין תקציב, לא מממנים. ולכן אנחנו 

 ביניים, על מנת לא לעמוד במצב שלא יהיו לנו גני ילדים. בינתיים עושים מימון 

 גנים צריך. ויש עשרה.  16מה לגבי עוד שניים? אמרנו    אלי מזוז:
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 עיריית יבנה

 עשרה. ארבעה כבר בנינו. ארבעה מאוכלסים. זה מה שאני צריך.    ארי:-צבי גוב

אדוני ראש העיר, לא יכול להיות מצב שמשרד החינוך יתנער    משה חזות:

חריות שלו לגבי סכום מסוים. פעם קרה לנו משהו קטנצ'יק בנושא. לדוגמה מימון של גני מהא

  -ילדים או בתי ספר 

 יש לנו רק ברירה אחת. לא לעשות ולייצר משבר.    ארי:-צבי גוב

 אין בעיה. השאלה אם מחר יגיד לך 'עשית',    משה חזות:

שא באחריות. הוא לא נושא לא יכול להיות שמשרד החינוך לא י   ארי:-צבי גוב

הברירה היחידה זה אומר אוקיי, כל מי שרוצה לגור  באחריות. מה אתה חושב שצריך לעשות?

ככה אני  ביבנה ואין לו פיתרון של בתי ספר או גני ילדים, ילך ישר למשרד החינוך. זה עובד?

לא מוכן לעבוד. לכן תפקידנו ראשית וקודם כל, לטפל באוכלוסייה שמגיעה ויותר מאוחר גם 

 לדאוג שמשרד החינוך לפחות ישלם את מה שהוא התחייב. 

 אפשר לבקש פעם נוספת, הדמייה, שטח, הצגה של משהו.    :רועי גבאי

כבר. על היכן את ... הציגו את זה פה פעמיים אתם קיבלתם    ארי:-צבי גוב

  ממקמים כל דבר. פעמיים. כאן, במצגת. מי בעד? 

 

 :1/36/15החלטה מס' 

 3140גני ילדים במגרש  4בניית  – 570פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

מקרן הפיתוח )הקדמת מימון משרד ₪  5,800,000בשכ' נאות שמיר בסך 

 החינוך(. 

 

מקרן ₪  70,000תחנות הסעה בסך  18החלפת  – 571אישור תב"ר מס'  .3

הפיתוח )המימון הינו עבור פירוק ופינוי תחנות קיימות והתקנת תחנות 

 חדשות(.

 

תחנות היסעים. אנחנו צריכים  18החלפת  – 571אישור תב"ר    ארי:-צבי גוב

 ד? תחנות היסעים חדשות שקיבלנו. מי בע 18שקל על מנת לפרק את הקיים ולהתקין  70,000

למה זה מתבצע בצורה כזאת? למה זה לא מכרז? מה הסיבה?    :רועי גבאי

פתיחת תב"ר בנפרד? יש פה איזה נוהל שהוא קצת שונה מהרגיל. פשוט להבהיר מדוע מבוצע 
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 עיריית יבנה

 ₪.  70,000כך. מדובר על 

אדרבא, אני רוצה להמשיך את המכרז שעשינו, של קבלן תשתיות    משה חזות:

 או משהו כזה. 

 זה תב"ר, זה לא מכרז.    שטרית:דוד 

לא, משה, רועי. מדובר בזכיין של משרד התחבורה לנושא הזה.   ד"ר אהוד ויצמן:

בזמנו שגב תעשיות עשו את זה. היום הזכיין הזה עושה את זה. משרד התחבורה מממן מלא 

 החדשים. התפעולי. פירוק, הוצאה והובלה והרכבת לתחום ללא מצ'ינג שלנו. אנחנו רק נותנים 

 אבל לא מחויבים במכרז? לא בכלום?    משה חזות:

 לא.   ד"ר אהוד ויצמן:

 ביצוע עצמי של אגף שפ"ע או הנדסה, עם קבלנים,    ארי:-צבי גוב

 לא, לכן אמרתי. יש קבלני מסגרת.    משה חזות:

 אני מדבר עכשיו על המימון של העבודה הזאת.    ארי:-צבי גוב

 ? 70,000. למה 54,000שנתתם לנו מופיע  בפירוט   :רועי גבאי

. 18. כרגע הוצגו 22, שים לב שאישרו לנו בסך הכל 70,000זה   ד"ר אהוד ויצמן:

 סככות חדשות.  22היתרה זה כדי לסגור את הארבעה הנוספים. ואז אנחנו בעצם ממלאים 

 הישנות, אהוד, לאזור תעשייה, כמו שעשינו פעם.    משה חזות:

 כן, כן. עכשיו אנחנו מורידים את הישנות ושמים את החדשות.   צמן:ד"ר אהוד וי

יש סיבה לזה שביטלו חלק מהסככות, מהתחנות, היו מוצבים    :רועי גבאי

ספרים, ספרייה לציבור הנוסעים. לא יודע אם יצא לכם לראות את זה. משהו מקסים, יוזמה 

 נהדרת. 

 זה לא משהו מובנה. יכול להיות שזו יוזמה של מישהו.   ד"ר אהוד ויצמן:

 ... הסירו את זה. בהחלטה גורפת.    :רועי גבאי

תחנות על מנת  18אני מבקש לדעת מה בדיוק הבעיה? קיבלנו    ארי:-צבי גוב

תחנות על  18לחדש תחנות ישנות. מה בדיוק הבעיה? מה השאלות שמתעוררות? קיבלתם 

  -שקל בשביל להעתיק  70,000ת, וצריך מנת להחליף את הישנו

זה לא אקסל. זה דיון, אנשים. סיבות, זה כסף. זה לא אקסל. זה    :רועי גבאי

 לא כן/לא. מעירים. זה בסדר גמור. 

 טוב, תודה רבה. מי בעד?    ארי:-צבי גוב
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 עיריית יבנה

 :2/36/15החלטה מס' 

תחנות הסעה בסך  18החלפת  – 571פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט 

מקרן הפיתוח )המימון הינו עבור פירוק ופינוי תחנות קיימות ₪  70,000

 והתקנת תחנות חדשות(. 

 

 :2021אישור שינוי בתקציב שנת  .4

לתחזוקת בתי ₪  200,000-לתמיכות בארגוני הספורט ו 200,000תוספת  *

 חיילים בודדים. 

 ת פסולת. מסעיף הטמנ₪  400,000הפחתה בסך  *

 

אני מעלה פה דבר רגיש, ואני מבקש להתייחס לעניין הזה במלוא    ארי:-צבי גוב

יותר מאוחר קיצצנו את ₪.  4,900,000-תקצבנו את מערכת הספורט ב 2020הרגישות. בשנת 

מצאנו את עצמנו במצב שבו קבוצת  2021ותחילת  2020במהלך ₪,  2,890,000זה לכדי 

הכדורסל של אליצור יבנה יכולה לרדת ליגה. מפני שהחזיקו רק זר אחד, וכנראה שהסיפור הזה 

קחת לא מספיק. על מנת להציל את העניין ולשמר את מקומנו בליגה הלאומית, אנחנו זקוקים ל

 200,000-שקל. ואני רוצה להגדיל להם את התקציב ב 200,000שחקן חוץ נוסף, בעלות של 

לאגודות הספורט.  2,800,000-ל 4,900,000-שקל ואני רוצה להזכיר לכם, התקציב ירד מ

  -בקיצוץ הגדול שעשינו. ואני מבקש לאשר את זה. מקורות, אני תיכף אסביר מאיפה 

 צביקה? מכבי יבנה לא? בית"ר?  רק אליצור,   משה חזות:

צביקה, הקיצוץ הזה הוא כמעט ריסק את כל הספורט של    :ד רם שרון"עו

יבנה. הקיצוץ בשנה שעברה כמעט ריסק את כל הספורט של יבנה, לא רק את אליצור. גם מכבי 

יבנה עד לפני, לדעתי שבוע שבועיים, ... היא עוד לא הבטיחה את ההישארות שלה בליגה. 

 שקל לאליצור. זה קצת יותר רחב מזה.  200,000ת"ר יבנה לדעתי גם יורדת ליגה. זה לא בי

מכבי יבנה תמשיך להיות באותה ליגה. היא לא הולכת ליפול.    ארי:-צבי גוב

 אליצור עומדת בסוף הרשימה כמעט. למטה. 

 לא בטוח. לא נכון.    רם שרון:

לחלוטין. אבל אם כבר, בואו נחזק  אנחנו שם. רואים, עוקבים. שם   :רועי גבאי

 את כולם. בואו נחזק את הספורט היבנאי. זה המצב. המצב הוא שצריך לחזק. 
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בחודש יוני בעצם מסתיימת העונה, בעוד חודשיים. וצריך להציל    ארי:-צבי גוב

 ומכבי מצבה שהיא נשארת באותה רמה. את אליצור. זה הסיפור. 

 בחודש יוני בונים כבר את העונה הבאה.    :רועי גבאי

שקל בחודש הזה? ביוני נגמרת  200,000אז שחקן אחד יקבל    מאיר שטרית:

 העונה. 

אני לא יודע גם אם יש סיכום עם שחקן. יש סיכום כבר? קיים    :רועי גבאי

 סיכום עם שחקן? 

ואז נכנסים העונה מסתיימת בדרך כלל בחודש יוני, בסוף יוני.    ארי:-צבי גוב

לקראת העונה הבאה, שמתחילה בספטמבר. כרגע עוד לא סיימתי. בקשה נוספת, ביבנה פועל 

גוף שמחזיק מספר יחידות דיור לטובת חיילים בודדים. הגוף הזה הוא גוף של מתנדבים, ועושה 

רים נפלאות. חיילים בודדים שמופנים מצה"ל אליו. יש מיון, ואחרי המיון קולטים את האנשים.  ג

בדירות ארבעה בדירה, או שלושה בדירה. תלוי בגודל הדירה. מספקים שם ריהוט, אוכל, טיפול 

רפואי, משפחתיות וכו'. ואין לנו בית חייל. הסיפור הזה מחזיק את בית החייל של יבנה. הם 

הולכים עכשיו לשכור כחמש יחידות דיור בשכונת נאות שמיר. רוצים להרחיב את הפעילות. הם 

ומשהו שקל לחודש, אבל  1,000-נים מהתרמות ותרומות בכל מקום. החיילים מקבלים כניזו

ומעלה. שלא לדבר על מזון, על ציוד,  6,000בקושי מכסה היום שכר דירה. שכר דירה זה 

חשמל, מים וכו'. לצורך העניין הזה, לתחזוקת בית החייל של יבנה, זו עמותה בסופו של דבר, 

שקל לשנה. שני הדברים הללו שאני רוצה להעלות.  200,000קבוע של  אני רוצה להקצות סכום

 והאחר, הסיוע לתחזוקת חיילים בודדים. אליצור יבנה ונצביע על כל אחת בנפרד. והסיוע אחד, 

אני רק רוצה לומר שאני חושב שתמיכה נוספת באליצור    :ד רם שרון"עו

דעתי כדאי כן לתת איזושהי מחשבה זה מבורך מאוד וחשוב מאוד. אני אתמוך בזה. אבל ל

לקראת העונה הבאה, או גם לקראת אמצע העונה הזאת, היא עוד רחוקה מלהצטיין בתחום 

הכדורגל. מצבנו שם רחוק מאוד מלהיות משביע רצון. זה לא רק אליצור יבנה שנמצאת במצב 

ביל שחקן שקל בש 200,000גרוע. גם הכדורגל נמצא במצב גרוע. אז אם מוסיפים לאליצור 

 אחד, צריך לחשוב גם איפה זה בקבוצה שלמה בכדורגל, מכבי יבנה, לצורך העניין, שלא תיפול. 

אני מניח שאתה מתמצה בהרכבי הקבוצות של הכדורסל. כנראה    ארי:-צבי גוב

 שבליגה לאומית פחות משני שחקנים זרים העסק לא עובד. חשבתי שאפשר. 

אבל אם רגע אנחנו חושבים, השמיכה קצרה. ברגע שבמכבי יבנה   עו"ד מאיר דהן:
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  -אין סכנת ירידה, והיא נשארת 

 יש סכנה. הם תלויים במשחק וחצי עכשיו.    :רועי גבאי

שחקנים יכול להשפיע כמו שחקן זר  11השאלה אם אחד מתוך   עו"ד מאיר דהן:

 אחד, 

ואתה יודע אם שחקן זר ייקלט טוב, ייכנס לקבוצה וזה? אם רוצים    :רועי גבאי

 לחזק, בואו נחזק. 

שחקן זר מתוך חמישה שחקנים, זר שהוא בעל ערך מוסף, הוא   ו"ד מאיר דהן:ע

יכול להציל את הקבוצה. שחקן אחד שיביאו, את מי יכולים להביא לקבוצה לאומית? עוד שחקן 

 בינוני. 

' 21ציב הזה יכול לעזור ... אבל הסכום הכולל של התק   :ד רם שרון"עו

 הוא גם לשנה הבאה. אפשר לחשוב אם ... 

 לשנה הבאה כן. אני מסכים איתך.   עו"ד מאיר דהן:

שקל הולכים לשחקן  200,000-אני רק מבקש לדעת נתון. האם ה   מאיר שטרית:

 200,000משמעות של אחד, שאמור לשחק גם בעונה הבאה? וזה דמי חתימה או משהו? מה ה

 שקל? או שישחק רק חודש? 

 מחתימים אותם על חוזה לעונה.    ארי:-צבי גוב

שקל. אוקיי. ודבר שני, לגבי  200,000לעונה שלמה. תמורת    מאיר שטרית:

החיילים. השאלה שלי, האם החיילים האלה נוגעים לתושבי יבנה? או אין להם קשר? אוספים 

 אותם מכל הארץ?

 אם הוא תושב יבנה, הוא לא בודד.    ארי:-צבי גוב

 זה מה שאני שואל. אוספים אותם מכל הארץ?   מאיר שטרית:

סליחה, צביקה, אני חושב, בהמשך להצעה שלי לסדר, להקצות    משה חזות:

 קרקע לבניית בית לחיילים בודדים, תחשבו על זה. תביאו אתם את ההצעה. 

  -אני מקבל    ארי:-צבי גוב

שקל כל שנה. יש להם  200,000לא, לא, צביקה. אתה נותן פה    ות:משה חז

איזשהו תקציב. אני חושב שאם אנחנו, ויש שטח, אני יכול להגיד לך איפה השטח אפילו, להקצות 

קרקע ולבנות, תאמין לי הם יבנו את זה במהירות, כי יש כל כך הרבה אנשים שגם יעזרו בנושא 

 הכסף הזה. הכסף הזה ניתן להם לשנה שנתיים, הזה. ואז אנחנו נחסוך גם את 
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שקל. התקציב של העמותה  200,000... בית חייל מלא זה לא    ארי:-צבי גוב

 שקל. זה מה שהם מגייסים.  600,000הוא מעל 

ויש להם הכנסות. אני חושב שבואו נחשוב עוד פעם. אני חושב,    משה חזות:

מישהו מכם יביא ואנחנו נתמוך, הצעה לסדר. יש קרקע שהיא אני לא אביא את ההצעה לסדר. 

 יכולה להיות מותאמת לבנות בית לחיילים בודדים. 

 השאלה כמה חיילים כאלה יש. כמה חיילים כאלה מוחזקים.    מאיר שטרית:

 היום יש כבר חמש דירות.    משה חזות:

הם כל הזמן  חיילים, לפי מה שאני יודע. 17כרגע נמצאים    ארי:-צבי גוב

מממיינים, אחרי זה הם יוצאים, מחליפים. יש שם תהליך מאוד מסודר. לא כל מה שהצבא מציע, 

קולטים אותם. עושים להם ראיון קודם, לראות אם הוא מתאים לקבוצה, לחיות בתוך העיר. 

 עושים עבודה יפה מאוד. חבורה בוגרת של מתנדבים. פשוט צריך לעזור להם. 

גע, הסוגיה של חיילים בודדים בעיני ראויה. אני זוכר גם, לדעתי ר   :רועי גבאי

אתה הצעת את ההצעה לפני שנתיים בערך. יכולנו לסייע להם עוד קודם. מבורך. יישר כוח, 

הלוואי שימשיכו בפעילות. באותה נשימה אבל אני שואל, מלבד הסוגיה של הספורט שנגענו 

על סמך מה עכשיו יש  פה מגיעה ההפחתה?בה, אם באמת נדרש להשקיע בהם יותר, מאי

  הללו? 400,000-למה לפני ארבעה חודשים לא ידעו את ה מהטמנה? 400,000הפחתה של 

שאלת, אני אענה לך. לפני כחודש ימים התבשרנו מאיגוד ערים    ארי:-צבי גוב

לאיכות סביבה דרום יהודה שהצליחו לצבור כספים מהפרשי מחירים בין ההטמנות שלנו 

זה הסיפור. ₪.  470,000למטמיני החוץ, והסכום הזה חולק בין חברי התאגיד. אנחנו קיבלנו 

  -ולכן יש לי מקורות מימון. אחרת לא היה 

הנוספים אני רוצה להציע, או חשיבה אחרת,  70,000-אז את ה   :רועי גבאי

שקל  60שנה, שקל. כל בית ספר חדש, שנה אחר  60גובים כרגע מהורים בבתי ספר וילונות 

₪  70,000מהורה על וילונות. בואו, ראש עיריית יבנה, תחשוב איך היא מממנת. הנה, הגיעו 

שאתה אומר תוספת. או לחלופין בחשיבה של הבנייה של בתי הספר הבאים יהיו חלונות קצת 

 ₪,  60יותר מוחשכים, קחו את הדבר הזה בחשבון. לגבות מהורים וילונות 

 האם זה קשור לנושא שהעליתי?    ארי:-צבי גוב

לא, אבל יש פה תוספות תקציב על ימין ועל שמאל. הנה הצעה.    :רועי גבאי

 בואו ניקח את הכסף הזה ונשים בו משהו. 
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אני יכול להציע לך הרבה מאוד הצעות מה לעשות עם התקציב.    ארי:-צבי גוב

מעדיף להתקין מזגנים על פני  השמיכה קצרה מדי בשביל כל הצרכים. זה פחות או יותר. אני

 וילון, מה לעשות. כי גם מזגנים אני צריך. 

 גם מזגנים אתה גובה.    :רועי גבאי

 שקל כל מזגן שאתה מתקין.  3,500אני מתקין מזגנים, זה עולה    ארי:-צבי גוב

 נכון, וגם זה אתה גובה מהורים.    :רועי גבאי

לא אני, אתם. אנחנו. ואני משלם גם עבור זה חשמל וכל היתר.    ארי:-צבי גוב

 מי בעד תגבור אליצור יבנה? 

 

 :3/36/15החלטה מס' 

 לתמיכות בארגוני הספורט₪  200,000פה אחד לאשר תוספת הוחלט 

 . מסעיף הטמנת פסולת 200,000והפחתת 

 

 מי בעד ההקצאה לטובת החיילים הבודדים? מי נגד? פה אחד.    ארי:-צבי גוב

 

 :4/36/15החלטה מס' 

 לתחזוקת בתי חיילים בודדים₪  200,000פה אחד לאשר תוספת הוחלט 

 . מסעיף הטמנת פסולת 200,000 והפחתת

 

ביטול מינוי ד"ר אהוד ויצמן לתפקיד סגן ומ"מ רה"ע בשכר ומורשה חתימה  .5

 . 21.5.21רה"ע החל מיום  בעת העדרות

 

סביב למאי נכנס לתוקפו הסכם הרוטציה בתוך תנועת 'יבנה שלנו'    ארי:-צבי גוב

-והקואליציה. זה הסכם שחתמנו עליו בזמנו, הצגנו בישיבת המועצה בין הראשונות, והיום ב

פני זה בדיוק מחצית הקדנציה. וההסכם צריך להתממש. וזה מה שאנחנו עושים הרגע. ל 10.5

שאני מבטל את מינויו של ד"ר אהוד ויצמן לתפקיד סגן ממלא מקום ראש העיר, בשכר ומורשה 

חתימה, בהעדרותי, רוצה לומר שהתקופה של תפקידך היתה יוצאת מהכלל. אחד הדברים 

החשובים שהיה כאן זה שסגן ראש העיר לקח על עצמו משימות, הציע, גייס אמצעים, פעל מול 
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ם, מול משרד התחבורה ומשרד השיכון ומשרדים אחרים. ובסופו של דבר המשרדים הממשלתיי

הם פרי עמלו תחבורה של היום והתכנון העתידי שהולך לצאת לדרך בימים הקרובים הן קווי ה

של האיש. עכשיו, תיק התחבורה הוא תיק מאוד רגיש. גם כאשר משה היה סגן ממלא מקום 

יך להחזיק את תיק התחבורה עד סוף הקדנציה. והחזיק את תיק התחבורה, כאשר עזב, המש

אני לא הולך לעשות בעניין הזה שינויים. אמנם המינוי של אהוד ויצמן מבוטל כסגן וממלא מקום 

ראש העיר. אני רוצה שאהוד ימשיך לטפל בתחום התחבורה ויעשה את זה בהתנדבות ויעשה 

 את זה טוב. 

לחיים. עכשיו. כי זה לא רשום אתה חייב להגדיר הגדרת תפקיד    משה חזות:

 פה. 

  -תן לי, אני    ארי:-צבי גוב

 לא, הגדרת תפקיד גם לחיים.    משה חזות:

אחד אחד. אני סיפרתי את כל הסיפור. ובכן, ראשית וקודם כל    ארי:-צבי גוב

ביטול המינוי. זה לא דבר שצריך להצביע עליו. מפני שזה בהסכם רוטציה. כבר הצבענו עליו 

לפני שנתיים וחצי. לפני שנתיים וחצי סוכם, וזה מה שהיה. הוא מסיים, חיים נכנס. עכשיו, חיים 

העיר, עם סמכות חתימה על מסמכים, במקום ראש העיר, נכנס לתפקיד סגן וממלא מקום ראש 

כאשר ראש העיר איננו. וחיים מקבל את תיק השיכון, תיק הקליטה והעלייה. יהיה אחראי על 

אלה הסמכויות שאני מעניק לו. וזה יחייב אותו פול הביטחון, הפיקוח והשיטור, ואיכות הסביבה. 

 טיים ג'וב, מהבוקר עד הערב. 

אז אתה לא מתעסק בשפ"ע. אני שואל. הגדרת תפקיד. הגדרה    משה חזות:

 של סגן ראש העיר היתה טיפול בשפ"ע. האם הוא ממשיך בטיפול בשפ"ע. 

רק איכות הסביבה בלבד. מדוע? מפני ששפ"ע מטפל גם בשיפוצי    ארי:-צבי גוב

דרות מבנים וכו'. וזה חלק משולב עם הנדסה. הוא יטפל באיכות הסביבה פיור. אלה הג

 התפקידים. מי בעד? 

לא, רגע, שנייה. ברשותך. לא הבנתי את הסוגיה של חבר מועצה,    :רועי גבאי

תמיד האג'נדה היתה שחבר מועצה לא מחזיק תיק. זו היתה האג'נדה. מחזיק תיק הוא רק סגן 

אמנם לא בשכר, אבל בתואר. ועכשיו סגן ראש עיר בתואר. משה כשעזב היה גם ראש עיר. 

מחזיק תיק שהוא לא סגן ראש עיר. כי אם כך, קדימה. בואו ניתן לקואליציה. בשמחה רים משאי

 כל הסמכויות האחרות. בעד. את רבה.  אני אצביע 
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מדובר בתיק התחבורה. ותיק התחבורה לא ארצה להעביר אותו    ארי:-צבי גוב

ת וכו'. לא חשוב היכן מריצים פרויקטים מאוד גדולים של תחבורה ציבוריבאמצע קדנציה. אנחנו 

יישב האיש. גם אם נגדיר אותו לא כמחזיק תיק, הוא יטפל בנושא התחבורה, ואני מאציל את 

 סמכויותי אליו בעניין הזה, על מנת שיעזור לנו לטפל. ואנחנו נאמר לו הרבה מאוד תודה. 

אני רוצה לומר משהו, ברשותך. שנתיים וחצי עברו ככה. אבל   דורית בן מאיר:

  -וואלה, חיים, אני רוצה לשבח, אמנם קטונתי, באמת, אבל אני רואה מקרוב 

 מי זה קטונתי?    ארי:-צבי גוב

 

אני קטונתי. כאילו מי אני באה ומשבחת אבל אני כל כך קרובה,   דורית בן מאיר:

עשייה. אני לא מדברת על העשייה של ראש העיר, זה בצד. גם לחיים וגם לאהוד ורואה את ה

אבל באמת מצדיעה לעשייה שלכם, במיוחד של אהוד. משפטנים אומרים 'הסכמים יש לכבד'. 

 וזה בצורה מכבדת ומכובדת ובאמת אני גאה להיות בכל הצוות הזה ובמליאה הזאת. תודה. 

 

 ולשנים ... מצטרף למילים שלך ויישר כוח לעשייה    :רועי גבאי

אני מבקש לומר גם כמה מילים על, הוא לא מת חלילה וחס,    מאיר שטרית:

תמיד, ושמע את איש נעים הליכות, שהיה פתוח אבל אני אומר, אהוד ויצמן, , 120מאחל לו עד 

 יישר כוח ושיהיה בהצלחה. האנשים ושמע את הציבור. 

 תודה רבה.   ד"ר אהוד ויצמן:

, חיים כוח והצלחה גם לסגן הנכנס, ממלא מקום הנכנסיישר    מאיר שטרית:

  מסינג. 

 ... חגיגה גדולה.    ארי:-צבי גוב

צריכים לפתוח שולחן. זה לא הולך ככה, מאיר. אצל המרוקאים   דורית בן מאיר:

 פותחים שולחן. 

זה תפקיד שלהם אבל. מי שיש לו יום הולדת הוא צריך לכבד. זה    :רועי גבאי

 אותו דבר. 

 

 

 מינוי ד"ר אהוד ויצמן למחזיק תיק התחבורה.  .8
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חברים, אני עובר על סדר היום. גם נצביע. לגבי ביטול המינוי של    ארי:-צבי גוב

ויצמן לא צריך להצביע. זה הסכם רוטציה. לגבי תיק התחבורה, אני מטיל עליו את העניין הזה 

ק את הדבר הזה עכשיו. מה עוד שיש ורוצה שויצמן ימשיך לטפל בעניין. מפני שאסור להפסי

לנו תוכניות עכשיו של פיתוח תחבורה ציבורית, עם תוכנית מאוד מקיפה, שסוכמה עם השרה 

לא לפני הרבה זמן. עם השקעה של הרבה מאוד כסף השנה, לטובת תוספת שעות אוטובוסים. 

ידלג ממקום למקום. או יותר נכון קילומטרים. ולכן חשוב שהעניין הזה יהיה לו המשכיות ולא 

 תודה.  אהוד ויצמן, אני מעלה אותך להצבעה. מי בעד להעניק לך את עניין התחבורה?

 

 :5/36/15החלטה מס' 

 מחזיק תיק התחבורה. כפה אחד לאשר את מינויו של ד"ר אהוד ויצמן הוחלט 

 

מינוי מר חיים מסינג לסגן ומ"מ רע"ה בשכר ומורשה חתימה בעת העדרו של  .6

 . 21.5.21רה"ע החל מיום 

 

לגבי מינויו של חיים מסינג לסגן ממלא מקום ראש העיר בשכר    ארי:-צבי גוב

, ממונה על אותם נושאים 21.5.2021-ומורשה חתימה בעת העדרו של ראש העיר החל מ

 ון, הקליטה והעלייה, הביטחון,  הפיקוח והשיטור ואיכות הסביבה. שהגדרתי קודם, תיק השיכ

 ממלא מקום גם, לא אמרת.    משה חזות:

 ממלא מקום.    ארי:-צבי גוב

 אבל תגיד.    משה חזות:

 אמרתי. שאלתי מי בעד? יש מישהו שמתנגד? אוקיי, תודה.    ארי:-צבי גוב

 

 :6/36/15החלטה מס' 

לאשר את מינויו של מר חיים מסינג  להסכם הרוטציה,, בהתאם פה אחדהוחלט 

העדרו של רה"ע החל מיום לסגן ומ"מ רה"ע בשכר ומורשה חתימה בעת 

השיכון, הקליטה והעלייה, הביטחון,  הפיקוח וכן כמחזיק תיק  21.5.21

 והשיטור ואיכות הסביבה. 
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 .21.5.21מינוי מר אלי מזוז לסגן רה"ע החל מיום  .7

 

-מינויו של מר אלי מזוז לסגן ראש העיר בתואר, החל מ   ארי:-גובצבי 

. תפקידו יוגדר בתחום הטיפול בחינוך מול משרד החינוך, וכל מה שקשור לחינוך 21.5.2021

 הממלכתי ואורט. 

 האם הוא מקבל תיק? סמכויות בפועל?    :רועי גבאי

יכול לשים פה עוד אחד  תיק החינוך מוחזק על ידי אישית. אני לא   ארי:-צבי גוב

 גם. 

השאלה גם עוד משהו, ברשותכם. כי אני לא קיבלתי חוות דעת    :רועי גבאי

על הנושא הזה, ואני שאלתי לפני זה, ואני רוצה לאחל לו המון בהצלחה על אף זאת. אני מבין 

 שראוי להביא חוות דעת מסודרת, כי הוא מורה בבית ספר בעיר. 

 מונה על ... הוא לא מ   דוד שטרית:

לפתחכם. אני איתן, לא, עדיין יש סוגיה שצריך לבדוק את זה.    :רועי גבאי

 אשמח לקבל חוות דעת מאושרת ולאשר לו בשמחה רבה. 

הוא לא היה בכלל, אין לו נגיעה בכלום, מה? רועי, אין לו נגיעה.    משה חזות:

 במה? הוא יו"ר ועדת החינוך. 

אני רק אומר שבבדיקה שאני עשיתי, גם בערים אחרות, הדבר    אלי מזוז:

 קיים. 

 יש דוגמאות.    :רועי גבאי

תיק מחזיק לא מדובר בסמכויות, כפי שראש העיר הסביר, הוא    אלי מזוז:

טובה שאני יכול החינוך. ייעוץ, כל אדם באשר הוא אדם יכול לתת לו. במקרה הזה יש איזה 

לדבר על עניינים, אין פה ניגוד עניינים כי אני לא מקבל שכר לא מעיריית יבנה ואין לי סמכויות 

 מעיריית יבנה בעניין הזה. 

 חוות דעת משפטית אם תוכל להביא,    :רועי גבאי

 תביא, כן.   עו"ד מאיר דהן:

 ת. למען הסדר הטוב, צריך שתהיה חוות דעת מסודר   :רועי גבאי

 ... תכתוב כמה משפטים.   עו"ד מאיר דהן:
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 מעבר לזה, תן לו סמכות. תן לו תיק.    :רועי גבאי

 מה אתה בדיוק רוצה?    ארי:-צבי גוב

תן לו תיק. אני רוצה שתיתן לו סמכות. זה מה שאני מבקש ממך,    :רועי גבאי

 ראש העיר. תן לו סמכות, תו לו תיק. אני מתחנן בפניך. רוצה, מצביע, בעד, תו לו סמכות. 

אני רוצה להסביר עוד משהו חשוב, שאתם תדעו עכשיו. כל    ארי:-צבי גוב

ממלא תפקיד שחושב שצריך  ממלאי התפקידים הם לא כתובת להפנות בעיות לראש העיר.

לעשות משהו, צריך לדאוג גם לגייס את האמצעים. אני לא עובד אצל הסגנים. הסגנים עובדים 

אצלי. חשוב להבין את זה. ולכן, כל מי שמקבל תפקיד, המשמעות של העניין שהוא מתחיל 

 להתרוצץ וגם לגייס אמצעים ולעשות. 

רכת, ונגע בתחום השפ"ע. על אף סינג בצורה מבועשה את זה מ   :רועי גבאי

שעכשיו ירד ממנו, אבל נקווה שנצליח בהמשך לתת לך גם ... ועוד דברים אחרים. הגיע סגן 

העיר לתואר, הוא שונה ממני. הוא סגן ראש העיר בתואר. ואני שמח על כך ומברך על כך. ראש 

  -תן לו סמכות. אני באמת רוצה 

 אני אחליט מה לתת.    ארי:-צבי גוב

 אמרת שה... חבר מועצה לא לתת? ...    :רועי גבאי

אלה סמכויות שלי ואני האיש היחידי שאעביר, זה לא אתה.    ארי:-צבי גוב

ותפסיק עכשיו לשחק את המשחק הזה, לא ראוי, לא נכון והגיע הזמן להפסיק אותו. אחרי 

  -שנתיים וחצי שאתה חבר מועצה, ממשיך לשחק 

 . שמונה ..   :רועי גבאי

 מי בעד המינוי של אלי?    ארי:-צבי גוב

 

 :7/36/15החלטה מס' 

ז  , בהתאם להסכם הרוטציה,פה אחדהוחלט  לאשר את מינויו של מר אלי מזו

 . 21.5.21לסגן רה"ע בתואר החל מיום 

 

 בהצלחה, אלי.   עו"ד מאיר דהן:

ברשותכם כמה מילים. קודם כל תודה לאהוד, אני רק רוצה לומר    אלי מזוז:

בהצלחה בהמשך, אהוד. חיים, בהצלחה. תודה לחברים. אני אומר בהתרגשות, מבחינתי זה 
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עול, כי לא התואר עושה את העניין אלא העבודה עושה את העניין. וכפי שאמרת, ראש העיר, 

יבור וכך אני אשתדל אנחנו פה לעבוד יותר קשה כדי להוכיח את עצמנו כפועלים למען הצ

 לעשות. 

דרך אגב, אלי שותף להרבה מאוד דברים שנעשים בתחום    ארי:-צבי גוב

 אי אפשר לפצל תיק. הממלכתי הדתי. הוא שותף. הוא גם דוחף, גם עוזר. 

 

 משכר מנכ"ל. 95%-אלטמן ל-אישור עדכון שכר היועמ"ש עו"ד טובה שפירא .9

 

אישור עדכון שכר ליועצת המשפטית עו"ד טובה שפירא אלטמן    ארי:-צבי גוב

-ל 90-משכר המנכ"ל. היא עברה את הפז"מ מזמן. זה היה עניין של שנים. מעדכנים מ 95%-ל

 . מי בעד? 95

 מה זה, אוטומטית, צביקה?    משה חזות:

יש זמן מסוים, יש לוח זמנים כל כמה זמן אתה יכול להעלות.    ארי:-צבי גוב

 יפור הזה היה צריך להיות לפני שנה כמעט. והס

 לא אוטומטית. אתם מאשרים.    דוד שטרית:

 אישרנו.    ארי:-צבי גוב

 

 :8/36/15החלטה מס' 

 95%-אלטמן ל-פה אחד לאשר עדכן שכר היועמ"ש עו"ד טובה שפיראהוחלט 

 משכר מנכ"ל. 

 

רכת העסקתה של הגזברית תמר קופר לתקופה של שנה נוספת מעבר אה .10

 לגיל הפרישה. 

 

העסקתה של הגזברית תמר קופר לתקופה של שנה הארכת    ארי:-צבי גוב

 מעבר לגיל הפרישה. מי בעד?  נוספת

 :9/36/15החלטה מס' 

פה אחד לאשר את הארכת העסקתה של הגזברית תמר קופר לתקופה הוחלט 
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 של שנה נוספת מעבר לגיל הפרישה. 

 

ועד  6/7/21-אישור חופשה ללא תשלום למהנדס העיר מר קובי נעים החל מ .11

31/8/21 . 

 

יורד. מהנדס העיר ביקש חופשה לחודש ביוני, לחודש  11סעיף    ארי:-צבי גוב

 אחד. והוא יקבל חופשה בתשלום, מגיע לו. יש לו מספיק ימי חופשה. 

 אבל זה שלושה חודשים, צביקה.    משה חזות:

עד סוף יוני. סיכום איתו. היתה לי  1.6-חודש אחד. הוא יוצא ב   ארי:-צבי גוב

שיחה איתו היום. הוא בסך הכל רצה טיפה להשתחרר, לרוץ קצת. המון עבודה. בסדר. יוצא 

 לחודש. 

 אז למה אנחנו צריכים לאשר חופשה, צביקה.    משה חזות:

אמרתי, זה יורד. תורידו את זה. מוריד את זה, כי זו חופשה    ארי:-צבי גוב

 רגילה. אם זו היתה חופשה ללא תשלום, לא רק שאתה היית צריך לאשר, גם משרד הפנים. 

 

)חב' גרופית( כפי  1אישור התשריט להקמת חדר טרנספורמציה ברח' הכרמל  .12

 שנקבע ע"י חברת החשמל. 

 

. 1להקמת חדר טרנספורמציה ברחוב הכרמל  אישור תשריט   ארי:-צבי גוב

אישרנו את התשריט הזה בעבר והסתבר שחברת החשמל התעקשה על איזשהו צ'ופצ'יק שלא 

 היה בתשריט. סדר גודל של מטר החוצה. תראה את זה. 

זה מופיע בתרשים הראשון, סומן שם. זה איזושהי פינה שמשם    דוד שטרית:

 . לי החשמל לתוך המבנהבנכנסים כ

 אבל על ויתור חניות בדרור ויתרנו להם.    :רועי גבאי

 מה זה קשור?    דוד שטרית:

 פה על צ'ופצ'יק כן, ושם חופשי על הבר.    :רועי גבאי

 זה טרפו תת קרקעי?    מאיר שטרית:

תת קרקעי. הוא בתוך המגרש, הוא בכניסה לרמפה של המבנה    דוד שטרית:
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 עצמו. 

 

 עוד פעם, למה אנחנו מביאים את זה עוד פעם, דוד, בבקשה?    משה חזות:

 

יש חוזים עכשיו סטנדרטיים עם חברת חשמל, שמתאימים אותם    דוד שטרית:

לפי המיקום ולפי הגודל והתשריט. החוזה הזה כבר אושר פה על ידי מועצת העיר, עם התשריט. 

צ'ופצ'יק שמסומן שם והם חברת חשמל הוציאה את התוכניות. משום מה חסר שם איזשהו 

מתעקשים שזה יהיה בתשריט. אז יועצת משפטית אמרה צריך להביא את זה שוב למועצת 

 העיר, כדי שיהיה מסודר. 

 אבל מה זה הח' הזה? מה זה הצ'ופצ'יק הזה?    משה חזות:

יש פה, אם תראו בהמשך, באחד התשריטים, משם נכנסים כבלי    דוד שטרית:

הנה, יש בתשריט הזה, אם אתם רואים, יוצא צם מתחנת הטרפו למבנה. החשמל. יוצאים בע

 שם, זה הכניסה של כבלי חשמל. 

 הוא מחוץ לשטח הבניין? אז מה   משה חזות:

 הוא בשצ"פ. כל הטרפו בשצ"פ.    דוד שטרית:

למה פה תשריט מגיע לדיון ובדרור ועדה שלמה, ועדת ערר,    :רועי גבאי

וקחת החלטה אחרת לחלוטין ולא מגיעה לשום דיון? אני באמת שואל מחליטה החלטה. ההיא ל

את השאלה, אני תוהה. אני רואה תמונות. אני שואל אתכם חזרה במיילים ואני לא מבין. בישיבה 

הקודמת, תנו, תפרסו את זה. תביאו לדיון. תגידו חבר'ה, אנחנו בסדר. ... למה יש שם חניות 

 שחסרות? 

 קשור. זה לא    דוד שטרית:

למה קבלן היזם שולח הודעה בשם אדריכל העיר ומאיים על    :רועי גבאי

הוא איים עליהם שהוא ? ראיתם את המכתב הזה? מאיים על תושבים בעיר. 11תושבים בדרור 

כבר לא ייקח אחריות על החשמל. הוא לא לוקח. הם עושים ... חשמל זו בעיה שלהם והוא קיבל 

 . 4את הטופס 

פה לא דנים לא בהיתר ולא בתשריט של הטרפו. הטרפו הזה    דוד שטרית:

  -אושר, יש לו היתר. חברת החשמל 

 למה ... למה הזנחנו אותו?    :רועי גבאי
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 זה אישור טכני. חברת החשמל מבקשת ...    דוד שטרית:

  -... להביא את זה לדיון לכאן. זה מה שאצטרך לעשות    :רועי גבאי

 ? של מה   דוד שטרית:

 של הדיון. היה לי טרפו שבוע שעבר. יש לי שבוע ימים. ...    :רועי גבאי

ניתן על מנת לחבר חשמל, כי מחכים  4רגע, צריך לדייק. טופס    ארי:-צבי גוב

ניתן היו צריכים לקבל אותם לפני חצי שנה, נמצאים בחוץ. הרבה עוד משפחות שקנו דירות. 

. מצד אחד אתה רוצה להתחבר לחשמל. מצד שני 4ס . בינתיים היתה התנגדות לטופ4טופס 

. מי שהודיע לתושבים את מה שהודיע וקיבל על זה הערה, זה הקבלן עצמו. 4מתנגדים לטופס 

 זה לא אדריכל העיר. 

אצלי   ... אדריכל. באותו יום אני ... יש לך אדריכל, צביקה,    :רועי גבאי

במשרד, הייתי אומר לו 'מה אתה חושב שאתה עושה פה? אתה לא מנהל את העיר'. זה מתאים 

לא הגיוני שיזם לך, צביקה, זה אתה. ככה אתה עושה את הדברים. אתה יודע לעשות את זה. 

 פה יאיים על תושבים. ואתה יודע כמה יש לך את היכולת ואת המקום הזה. לא הגיוני. 

 ...  4קה, לי יש בעיה. טופס צבי   משה חזות:

 לא, לא, רגע. אתה טוען שהאדריכל עצמו איים על התושבים?    ארי:-צבי גוב

לא, חס וחלילה. אבל היזם כתב בשמו. צריך לצאת מיד מכתב    :רועי גבאי

 של האדריכל שהוא מתנער מאחריות. 

 הקבלן כתב את מה שכתב. וקיבל באבי אביו.    ארי:-צבי גוב

 אז תיידעו את התושבים. תיידעו אותנו.    :באירועי ג

צביקה, לי יש משהו אחר. יש שתי דירות ברחוב הדרור. כבל    משה חזות:

. אני חושב שזה 4טופס חשמל, כבל מתח גבוה עובר בתוך חדר מקצה לקצה, ואנחנו נותנים 

 לא תקין. איך אנחנו מטפלים בבעיה הזו? 

להסביר. כבל החשמל הזה היה כל הזמן שם. ראשית אני רוצה    ארי:-צבי גוב

לכל האורך. כאשר "פים טחכן, תקשיב. הבניין ניזון מכבל החשמל הזה כל הזמן. מה שקרה, בנו 

 דקה. כבל חשמל היה כל הזמן.   ..."פ, כי זה טמה ההיא, כבל החשמל נכנס לחהגיעו לקו

 מה זה כל הזמן? צריך להוציא אותו, צביקה. ...    משה חזות:

סליחה, תפסיק לי פה, יוציאו אותו כאשר הטרפו יאושר. כל עוד    ארי:-צבי גוב

 שאין חדר טרפו, זו התזונה של המבנה. אז צריך להעביר את זה לשני הצדדים. 
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ההזנה היא מהטרפו. מהשנאי שנמצא בטרפו. הקו העילי מתבטל    דוד שטרית:

הזנה היא תת קרקעית וזה יורד. עכשיו, כל עוד לא יהיה שנאי עובד, אי אפשר להזין, אי וה

 אפשר לנתק אותו. 

זה היה כל הזמן שם. מאז שהמבנה הזה קיים, הוא ניזון מאותו    ארי:-צבי גוב

 תודה.   מי בעד אישור התשריט?כבל חשמל. 

 

 :10/36/15החלטה מס' 

להקמת חדר טרנספורמציה ברח' הכרמל  פה אחד לאשר את התשריטהוחלט 

 )חב' גרופית( כפי שנקע ע"י חב' החשמל.  1

 

 .12.4.21אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  .13

 

 אישור פרוטוקול ועדת מלגות.    ארי:-צבי גוב

  -אלי, אתה רוצה    דוד שטרית:

קודם כל אני רוצה להגיד תודה לדוד ואורלי, שעושים עבודה    אלי מזוז:

נהדרת. לחברי הוועדה, למאיר ויהודה, שמגיעים בקביעות ונכנסים לכל הדיונים. אנחנו אישרנו, 

סטודנטים בפר"ח. מלגה שממשיכה. לפני כמה שנים התחילה.  148נלך לסוף, בעצם יש לנו 

 23... יש לנו עוד  5,000, מה שבעבר היה שקלים 10,000-סטודנטים מקבלים מלגה של כ

איפא"ק, דולר  1,000, יש שישה של 5,200סטודנטים שמקבלים מלגה אחרת. יש תשעה של 

במסגרות העירייה  מתנדבים שמתנדבים 15. ויש לנו עוד 10ועוד שמונה ש... מראש על 

בצורה מסודרת.  שקל. יש לכם את הפירוט, הכל כתוב 4,000-המאושרות, שמקבלים סכום של כ

אנחנו אישרנו את המלגות. עברנו על השמות, על הנושאים והיתה גם המלצה להפריד בין 

 התקציב של הסטודנטים לתקציב של הספורט. השנה לא ניגשו ספורטאים לקבלת מלגה. 

  -אז הכסף עובר למלגות? התקציב הזה הוא למלגות, או שהוא   משה חזות:

הוא תקציב כולל.  המלגותוא חלק מה, התקציב הלא, התקציב    אלי מזוז:

... הבקשות של ספורטאים. לא היו בקשות של ספורטאים. אנחנו אישרנו  30מתוכו אנחנו שריינו 

לא נפגע. כולם את הסכומים כפי שהם. כתבנו ... את הסכום הרגיל שאנחנו מעניקים. אף אחד 

. אנחנו הצלחנו לגייס כספים 300א מקבלים את הסכום. הסכום כן הוא הראשון שזכור לי הו
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היות מבחוץ, לכן הסכום הזה, הסטודנטים לא נפגעו. הסטודנטים קיבלו את המלגה שלהם. 

 העירייה יכלה להשקיע טיפה פחות, מבחוץ, אז גייסנו כספים 

 . 148,000אבל בסוף השקענו    :רועי גבאי

 השקענו.  300לא,    דוד שטרית:

בהם שהם פר"ח.  148,000לא, לא, לא. יש לך, תסתכל, יש לך    אלי מזוז:

 דוד, העירייה שותפה בתוכנית. ב... יש לך סטודנטים , נכון. 1,000השקענו 

שקל של דוידסון, ויש את המלגות של  78,000לא, יש עוד    דוד שטרית:

 שקל נוצלו.  300,000-כל השקל.  300,000העירייה. סך הכל זה 

 ... דוידסון וגורם נוסף.  אפשר בבקשה את הפירוט?   :רועי גבאי

זה לא גורם נוסף. לא. זה חלק מפר"ח. הם מארגנים את כל    דוד שטרית:

הנושא של פר"ח. בבתי הספר יש מתנדבים נוספים במסגרת פר"ח שדוידסון הוא חלק מזה. 

ו במלואם. אפילו שקל נוצל 300,000. בסך הכל 12כפול  4,000המלגות של העירייה, זה אותם 

נתנו פה, הוועדה החליטה לאשר שתי מלגות חריגות. אחת, לאיזושהי סטודנטית שיש לה בעיה, 

והוחלט  2,000. והיתה מלגה שכל הזמן נתנו 4,000שקל במקום  2,000נכה, בעלה נכה. 

 ניצלנו.  300-ליישר. את כל ה

ברשותך. סיכום והמלצות לחברי הוועדה. חלוקת מלגות עיריית    :רועי גבאי

. חלוקת מלגות סטודנטים, טה טה טם, חברי הוועדה מבקשים 148,000 –יבנה, ... ופר"ח 

 . 157,000... יש פה עודף של לבדוקלהרחיב את מספר הפעילות. חברי הוועדה מבקשים 

 אין פה עודף.    דוד שטרית:

רויקטים ... של דוידסון, אנחנו משלמים עליהם כפרויקטים ... זה פ   אלי מזוז:

  -... יש שם את כל הכספים שמקבלת. כן, אתה צודק, ... נשלח לך את זה 

  -נבקש פירוט מסודר    :רועי גבאי

אין הכוונה להשאיר עודפים. אני לא חושב שהיה סטודנט כלשהו    ארי:-צבי גוב

 סטיפנדיה. שהיה מוכן גם לתרום שעות שלא קיבל 

אין בעיה. אבל אם לא היו מספיק סטודנטים, אפשר להגדיל להם    :רועי גבאי

את המלגה. אם לא היו מספיק סטודנטים, אפשר להגדיל להם את המלגות. או להחליט החלטה 

 שלנו שנעביר את זה לשנה הבאה. 

 בינתיים מה שיש נוצל.    ארי:-צבי גוב
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 נוצל במלואו.    דוד שטרית:

נוצל ... ואוסיף ואומר אנחנו קשובים. יש לנו בקשות של סטודנטים    מזוז: אלי

מיני גופים פה בעיר, על שמבקשים להתנדב במקומות שונים. אנחנו מנהלים מגעים מול כל 

מנת שיוכלו להתנדב שם ולתת מענה. מנסים בכל מיני מקומות. אם זה גם ... בעניין הזה ואנחנו 

נדב. אנחנו כל הזמן בקשר עם השטח, כדי ליצור עוד מקומות פותחים עוד מקומות להת

 התנדבות לטובת העיר יבנה. 

 300,000אפשר להגיד שסכום המלגות הכולל לסטודנטים זה    משה חזות:

 שקל?

 כן.    אלי מזוז:

 שלא חולק.    :רועי גבאי

 שחולק. אתה עוד פעם חוזר?    דוד שטרית:

 לא הצלחתי להבין.    :רועי גבאי

אז אני אסביר לך. אני אציג לך, אין בעיה. אבל הסכום כולו במלואו    דוד שטרית:

 חולק. 

 ספורטאים לא חולק.  30,000לא,    :רועי גבאי

 רגע, סליחה, סליחה.    דוד שטרית:

 תן למישהו לומר משפט.    ארי:-צבי גוב

הספורטאים. לא היתה , כולל 300,000התקציב השנה הוא    דוד שטרית:

הפרדה. בגלל זה יש שם בקשה של הוועדה שבתקציב לשנה הבאה תהיה הפרדה, שאם יישאר, 

לא יחולק לספורטאים, שיישאר לספורטאים או שיחליטו מה לעשות איתו. התקציב השנה הוא 

שקל. גם זה לא בטוח,  2,000שקל נוצלו, למעט אולי נשארו  300,000-שקל וכל ה 300,000

 יך לבדוק. כל הכסף נוצל. זה נבדק. יש פה חברי ועדה שראו את התחשיב. צר

 רועי, הוא עונה לך.    אלי מזוז:

יש פה חברי ועדה שראו. אתה תקבל את הפירוט. אתה רוצה את    דוד שטרית:

 הפירוט? תקבל את הפירוט. 

 שאלה, כמה סטודנטים יש לנו בעיר היום?    :רועי גבאי

 אני מבקש, חברים.    ארי:-צבי גוב

 כמה סטודנטים כללי? או ...    אלי מזוז:
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איך אנחנו יודעים להגיד מבחינת מסקנות על ספורטאים? כלומר    :רועי גבאי

 למה לא הגישו? מה הסיבה? איך אנחנו יודעים ששנה הבאה אנחנו נעודד את זה? 

 אנחנו צריכים לבדוק. למה לא ...    אלי מזוז:

 סמנו, הודענו. שנה שעברה הגישו, קיבלו. השנה לא הגישו. פר   דוד שטרית:

אנחנו בקשר עם מחלקת הספורט, שפונה לספורטאים. רוצה ...    אלי מזוז:

את העניין הזה. מה שנעשה בפעם הקודמת, זה הביא תוצאות. כי הרבה ספורטאים הגיעו אלינו 

כך הרבה ספורטאים, צריך לבדוק  דרך קשרים במחלקת הספורט, ... נכון, צריך לבדוק. אולי כל

 את העניין הזה. אז באמת לכל חברי הוועדה, 

תודה ליו"ר הוועדה. כאשר תוכל, תכפיל ותשלש, זה נשמע יפה.    ארי:-צבי גוב

 הלאה. מי בעד? 

 

 :11/36/15החלטה מס' 

 . 12.4.21פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת מלגות מיום הוחלט 

 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד רם שרון, בנושא "אות יקיר/ת העיר  .14

 יבנה". 

 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה עו"ד רם שרון, בנושא "אות    ארי:-צבי גוב

 יקיר/ת העיר יבנה". 

לפני שמונה שנים אישרה מועצת העיר בהרכבה אז קריטריונים    רם שרון:

מאז ועד ... ל היוזמה המבורכת הזאת נשכחה. ככל הידוע, להענקת אות יקיר העיר יבנה. כ

... ... ... ותושביה, או על פעילות מידי שנה היום. רשויות מקומיות רבות נוהגות להעניק 

שהשפיעה על העיר או על הישגים אישיים יוצאי דופן. בעוד ... מנהג של אותן רשויות להעניק 

וצרפתי  בכל שנה, למשל ביום העצמאות, את אות יקיר/ת יבנה. להצעה זו צירפתי תקנון מוצע 

התקנון המוצע או תקנון  מוצע בזאת. מועצת העיר תאשר את על כןלהגשת מועמדות.  טופס

 אחר ותפעל למינוי ועדה ... כהגדרתה  בתקנון המוצע. 

 אני אומר שההצעה היא מבורכת, וכדאי להצביע בעד.    משה חזות:

  עוד מישהו חושב שצריך להצביע בעד?   ארי:-צבי גוב
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היא לא רק שהיא מבורכת. אני מודה לחברי שעשה פה עבודת    :רועי גבאי

קריטריונים ברמת חשיבה שאולי עוד אפשר לדון ה, בהשוואה בין רשויות גם. ומחקר מדהימ

ניסה לעשות את  מדי שנה, הסתכלות, ניסינו, רם האמת עליהם. וגם הרעיון בגדול, והתפיסה

זה לפני יום העצמאות. לא הצליח, בגלל שהוא ישב באופן מאסיבי על הדברים. וזה ראוי ומבורך, 

ומים שונים, עולמות שונים, ולפרגן, להעריך, להוקיר, את מי שמגיע ויכול באמת לתת פה תח

 לו. 

חברים, ההצעה היא הצעה טובה וצריך לקבל אותה. יש    ארי:-צבי גוב

הסתייגות אחת. אתה הוצאת מהכלל אפשרות של ציון ראשי ערים. אני מכיר ראש עיר אחד 

 שקיבל בזמנו, אבל זה לא בא לידי ביטוי. 

  בתקופת כהונתו?  :שרוןד רם "עו

 אחרי תקופת כהונתו.    ארי:-צבי גוב

 זה אין בעיה. מדובר בתקופת הכהונה.    רם שרון:

  -כתוב. חברי מועצת עיר וראש    משה חזות:

  -אנחנו מדברים על    ארי:-צבי גוב

רשות, ... להימנע מחברי מועצה, ראשי רשויות מקומיות, או   :ד רם שרון"עו

 נים. שרים מכה

 כן, כן, כתוב.    משה חזות:

בסדר. אנחנו צריכים למנות ועדה, כאשר בוועדה צריך שתהיה    ארי:-צבי גוב

נציגות של כל הסיעות. כך שבאיזשהו מקום תהיה ועדה מאוזנת. אנחנו מדברים על שבעה 

עצה. לכל חבר מו 0.46-איש. מגיעים ל 15. אנחנו 15-חברים בוועדה. כאשר אני מחלק שבעה כ

. מנדט אחד. לכל סיעה שיש לה שני מנדטים, יהיה 0.96כלומר זוג חברי מועצה יכולים לתת 

נציג אחד. לסיעה שיש לה מנדט אחד, יש לנו שתי סיעות כאלה של מנדט אחד, תהיה שם 

 רוטציה בוועדה. 

 תיגמר הקדנציה.    משה חזות:

עכשיו, חברי הסיעות לא, אנחנו עושים כל שנה. וזה המפתח.    ארי:-צבי גוב

יצטרכו להמליץ את השמות של האנשים, בבקשה. נפרסם מינוי מסודר. וכך נלך. אני מעגל את 

, משהו כזה. נעגל את זה לשלוש. אז 2.3-הסיעות לאחת במקום אחת. 'יבנה שלנו' מגיעה ל

זקן הדור כולם שבעה, בסך הכל. אני רוצה שיו"ר הוועדה יהיה אהוד ויצמן, זה גם מינוי כבוד. 
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 שימשיך. 

 למה רוטציה?   עו"ד מאיר דהן:

 ארבעה, מאיר חמישה, אנחנו שישה, שבעה, שמונה,    משה חזות:

 אתה לא סופר כל חבר. כל זוג נותן נציג אחד.    ארי:-צבי גוב

 אתה מדבר על קואליציה שלושה?    משה חזות:

 תקבלו אחד אתה ואחד שחר. זהו.    ארי:-צבי גוב

? 0.48-לא, למה שלא שנינו נהיה כל שנה וכל אחד יקבל את ה  מאיר דהן:עו"ד 

 זה יהיה כוחו. 

אתה מדבר על קואליציה ואופוזיציה? אתה מדבר על סיעות. אז    משה חזות:

 זהו, 'יבנה שלנו' שלושה. ארבעה, 

 'יבנה שלנו', לדעתי ... שניים.    :רועי גבאי

 תשעה.    משה חזות:

 שחר יקבלו את שניהם. ו   :רועי גבאי

לא, לא, אני מדבר על סיעות. בוא נתחיל. 'יבנה שלנו' שלושה הוא    משה חזות:

 רוצה? אלי, ארבע, שחר חמש, 

 לא, שחר אחד, הוא לא שניים.    :רועי גבאי

אני סופר חמש, אתם שש, אנחנו שבע, מאיר שמונה, וש"ס תשע.    משה חזות:

 אתה מדבר על נציגים. 

אני מדבר, משה, תקשיב. אנחנו מקימים ועדה של שבעה חברים.    ארי:-גובצבי 

לכל אחד. כלומר זוג חברים  0.46-, אתה מגיע ל15איש. אתה מחלק שבע חלקי  15אנחנו 

. ולכן הוא מקבל נציג אחד. עכשיו, יש לנו כמה סיעות של זוג. זה מהווה ביחד 0.96וסיעה מקבל 

 עם הסיעות הבודדות חמישה. 

 אה, עם הבודדות. ואתם מקבלים עוד שניים.    :רועי גבאי

  -ושניים נשאר    ארי:-צבי גוב

 אז 'יבנה שלנו' שניים, אוקיי.    משה חזות:

 'יבנה שלנו' שניים, ... ויו"ר.    :רועי גבאי

... יש מזכירות, תעבירו זה בסדר? תעבירו שמות, נוציא מינוי.    ארי:-צבי גוב

 אוקיי, הלאה. נגמר.  נו. מי בעד הקמת הוועדה?למזכירות. אישר
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 :12/36/15החלטה מס' 

את ההצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רם שרון פה אחד לאשר הוחלט 

בנושא "אות יקיר/ת העיר יבנה", ולהקים לצורך כך ועדה שתורכב משבעה 

 חברי מועצה, על פי מפתח סיעתי.  

 

 אני חושב שאנחנו סיימנו את הישיבה מן המניין.    ארי:-צבי גוב

יש לי שאלה טכנית, בשביל הלמידה. אתה כותב שלפני שמונה    יהודה דנינו:

שנים אישרה מועצת העיר, נכון? יש הצעה לסדר שהיא פג תוקף? שצריך להצביע עליה עוד 

 פעם? או שצריך לקבל ... את ההחלטה. 

שלושה חודשים רשאים להציע הצעה לסדר יהודה, בעיקרון כל    משה חזות:

 חדשה. 

הוקמה מועצה חדשה והדבר לא יושם. זה נראה לי ראוי שנצביע.    :רועי גבאי

צביקה, לפני שאתה מסכם, אני רציתי דקה, ממש מילה קטנה. בקשה, כי דיברנו על זה ישיבה 

קודמת ואמרת שתשים את הנושא מרכזי. שוב אני מעלה את סוגית הנחל. בבקשה, שלח לשם 

 גורמים רלוונטיים, שינקו שם, שיעשו שם. 

הנחל נקי. מתחילים להזרים לו מים. בסוף השבוע הוא עובד.    ארי:-גוב צבי

הבטחת, לא הבטחת, זה מה שקורה. אתם לא נמצאים שם. שומעים פה, שומעים שם, רצים 

 לדווח. 

 אני באתי משם הרגע.    :רועי גבאי

ם היית שם היית רואה שהנחל תקין. )מדברים לא, לא היית שם. א   ארי:-צבי גוב

 חד( בי

 באתי משם, תאמין לי .   :רועי גבאי

 כל הכבוד. סיימנו את הישיבה מן המניין.    ארי:-צבי גוב

 

 

________________   _________________ 

 דוד שטרית              צבי גוב ארי         
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 מנכ"ל העירייה            ראש העיר         
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