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 על סדר היום:

 דיווח ראש העיר. .1

וסגן ראש העיר וממונה על פס"ח, תחבורה ושפ"ע ומורשה אישור מינוי מר משה חזות למ"מ  .2

 חתימה בעת העדרו של ראש העיר.

אישור מינוי מר שחר סימנה לסגן ראש העיר בתואר ללא שכר וממונה על הקליטה ובטחון  .3

 קהילתי.

במימון משרד ₪  207,000ב', בסך -תוכנית אנגלית לגנ"י וכיתות א' – 600אישור תב"ר מס'  .4

 ך.החינו

במימון משרד ₪  632,500שיפור השירות לרשויות בדיור מואץ, בסך  – 601אישור תב"ר מס'  .5

 הפנים.

 במימון קרן הפיתוח.₪  50,000,000בניית אולפנה, בסך  – 602אישור תב"ר מס'  .6

 במימון משרד החינוך.₪  160,000כושר גופני בחצר גינזבורג, בסך  – 603אישור תב"ר מס'  .7

 במימון משרד החינוך.₪  240,000מרחבי הכלה, בסך  – 604שור תב"ר מס' אי .8

 ₪  100,000הערכות לרעידת אדמה בסך -סיוע במוכנות לחירום – 605אישור תב"ר מס'  .9

 ₪.  20,000ק' פיתוח ₪,  80,000מימון: מ' הפנים        

במימון קרן ₪   1,000,000הצטיידות מוסדות חינוך וציבור, בסך  – 606אישור תב"ר מס'  .10

 הפיתוח.

במימון קרן ₪   2,000,000שיפוצים מוסדות חינוך וציבור, בסך  – 607אישור תב"ר מס'  .11

 הפיתוח.

 במימון קרן הפיתוח.₪  1,000,000תכנון הנדסי,  בסך  – 608אישור תב"ר מס'  .12

מימון: מ' התחבורה ₪.  180,000תכנון גל ירוק ברח' הראשונים בסך  – 609אישור תב"ר מס'  .13

 ₪. 54,000 –קרן הפיתוח ₪,  126,000 –

העצמאות, בסך -ביצוע חיבור בין תחנת המשטה לצומת הסנהדרין – 610אישור תב"ר מס'  .14

 ₪.  240,000 -ק' הפיתוח ₪,  560,000 -מימון: מ' התחבורה₪.  800,000
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 –מימון: מ' התחבורה ₪.  400,000ות, בסך סימונים והתקני בטיח – 611אישור תב"ר מס'  .15

 ₪. 120,000 –ק' הפיתוח ₪,  280,000

מימון: מ' ₪.  300,000חיבור רח' הגלבוע לשד' העצמאות, בסך  – 612אישור תב"ר מס'  .16

 ₪.  90,000 –ק' הפיתוח ₪,  210,000 –התחבורה 

 8,145,748תוספת ₪,  64,686,252תקציב מקורי  –בניית בי"ס תיכון  – 411עדכון תב"ר מס'  .17

 ₪. 72,832,000מקרן הפיתוח. סך התב"ר לאחר הגדלה ₪ 

₪.  19,000,000תקציב מקורי   -211כיתות מגרש  18בניית בי"ס  – 550עדכון תב"ר מס'  .18

סה"כ התב"ר ₪.  1,623,689הפחתה מקרן פיתוח ₪,  2,010,689תוספת משרד החינוך 

  ₪.  19,387,000לאחר עדכון 

תוספת מ' ₪.  6,400,000תוספת אגף לבי"ס נועם. תקציב מקורי  – 556עדכון תב"ר  מס'  .19

סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  318,287הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  635,487החינוך 

6,717,200  .₪ 

תוספת מ' ₪ .  1,350,000 –בניית גנ"י ברחוב חבלבל. תקציב מקורי  – 565עדכון תב"ר מס'  .20

 –סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.   161,910 –הפחתה מק' הפיתוח ₪,  161,910החינוך 

1,350,000  .₪ 

₪.  14,800,000. תקציב מקורי 3061כיתות גנ"י מגרש  8הקמת  – 580עדכון תב"ר מס'  .21

 ₪.  16,781,872סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  1,981,872ק' הפיתוח תוספת מ

 סך התב"ר לאחר ₪ .  30,000הפחתה בסך  –כיתות שמע  8-נגישות ל 598עדכון תב"ר מס'  .22

 )הפחתת כיתה עקב כפילות בשם תלמיד(.₪.  210,000עדכון       

במימון מ' החינוך. ביצוע בפועל  144,786הנגשה טכנולוגית. תקציב  – 597סגירת תב"ר מס'  .23

144,290  .₪ 

 EASTאישור הסכם ערים תאומות בין העיר יבנה לבין העיר איסט ברונסוויק, ניו ג'רזי ) .24

BRUNSWICK, NJ 11.12.22( מיום. 

 אקדמיה לפני צבא. –בנושא מלגת אל"צ  21.9.22אשרור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  .25

"העצמאות" כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי ע"י הרשות הממשלתית  קידום הכרזה על מתחם .26

 להתחדשות עירונית ובהתאם לחוק.   

 .1.1.2022רטרואקטיבית החל מיום  אישור הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים .27
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 פניה למשרד הפנים לאישור הצטרפות למכרז ליסינג משותף. .28

עם "הסעות מוני סיטון בע"מ למתן שירותי הסעות תלמידים אישור התקשרות בפטור ממכרז  .29

ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות בקווים בהם אין זוכה 

 .37/2022במכרז 

אישור המשך העסקתה של הגב' אהובה בנישתי בתפקיד מנהלת לשכת ראש העיר במשרת  .30

 אמון.

לאב הבית של הסדנא לאומנות מר אורי כהן עד לתאריך  70ת מעבר לגיל אישור הארכת שירו .31

31.10.22. 

 .45%-35%אישור מינוי מר רוני רווח כעוזר אישי לרה"ע בטווח שכר בכירים  בין   .32

 חידוש מינויו של מר גבי קינן כחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה". .33

מפעלי  –יום ברח' תנועות הנוער פינת הנגב ע"י עמותת "מעלות אישור הסכם הפעלת מעונות  .34

 .14/2021מכח זכיה במכרז מס'  580423697חינוך וחברה לילדי ישראל", ע.ר. 

 .19.9.22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .35

ח"ח  5168בית מדרש", בגוש -לעמותת "קול השופר 5אישור חוזה רשות שימוש במקלט מס'  .36

 , לצורך קיום פעילות חברתית לבני נוער.28ח' הגלבוע ר 35

 אישור הרכב ועדות המועצה . .37

 .2022שנת  3הנחת דוח כספי רבעון  .38

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר דורון מלכה בנושא "ביטול המחלף מעל אתר העתיקות". .39

 ג מערך החינוך הדתי".הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אליהו מזוז בנושא "שדרו .40

 סיכום הישיבה ע"י ראש העיר. .41
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מתחילים את ישיבת מועצה מן המניין. הכל בסדר. אלי, בהצלחה  לך.    רועי גבאי:

 ( )מדברים ביחדהכל נהדר. 

 אלי, הכל טוב. אנחנו איתך והכל בסדר.   דורית בן מאיר:

 אפשר משהו לפני שאתה מתחיל?   ד"ר אהוד ויצמן:

 לא, אני רוצה להתחיל ואחרי זה אנחנו נפתח את הדברים, הכל בסדר.    רועי גבאי:

 לא, לא, יש משהו, לא, שהוא שינוי.   ד"ר אהוד ויצמן:

אהוד, ברשותך שנייה, תן לי. קודם כל חג שמח. כמו שאתם רואים,    רועי גבאי:

שלה. אני רואה בפורום הזה פורום שינינו את מקומות הישיבה. אני רואה בפורום הזה כפורום כמו ממ

דירקטוריון של עיר. אני לא רואה קואליציות, אופוזיציות. אני בתהליך הראשון שעשיתי, פניתי לכל חברי 

המועצה ואמרתי להם בואו תיכנסו פנימה. מי שרואה את האינטרס הציבורי, חיים, אהוד, עשיתם את 

רך על כך. ועל כן כך אני רואה את הדברים. יבורי. מבי. רואים את האינטרס הצזה בצורה נהדרת מבחינת

אני יושב באמצע השולחן ולא בצד ולא מנותק. כך אני רואה את הדברים. ככה העירייה מכירה ורואה 

את הדברים. אני מאמין בזה בכל ליבי. אני רוצה לקוות ולהאמין באנשים. הכי פשוט היה לחלק ולצאת 

לא שם. אני במקום של אמון באנשים. אני במקום של לוותר, מה  מה שנקרא לפוליטיקה הישנה. אני

שנקרא. בואו, תנצחו את הכל. תעבירו הכל, חבר'ה. אני שמח על זה.  הכל טוב. יש עוד עשרה חודשים 

 בחירות, נשקף את זה לציבור לחלוטין. אני לא במקום הזה. 

 רועי. מוקדם, בחירות שהתחלת חבל    דורון מלכה:

 אני לא במקום הזה, חברים.    :רועי גבאי

התחלת בחירות מוקדם מדי. במקום לדאוג לעיר, התחלת בחירות    דורון מלכה:

 עכשיו, בשתי מצלמות, בשני כיוונים.  

 דורון, אני לא במקום הזה.    רועי גבאי:

   התחלת את הבחירות ... )מדברים ביחד(   דורון מלכה:

 את הבחירות התחיל לפני ארבע שנים.    דורית בן מאיר:

 רגע, דורית, דורית, זה לא ...    תם ליפשיץ:

 אם מדברים עלי, אני חושב ...    אליהו מזוז:

 כבדי את המעמד לפחות.    תם ליפשיץ:

...  ולא כנגד. אני לא במלחמות עם אף אחד. המילה היא לא כנגד, מה    אליהו מזוז:

שנים בהתנדבות מלאה. גם בתפקידי  14תה מדבר על שיקוף הציבור, אני שאמרת. רק לשקף גם, אם א

 כסגן בתואר, הוא לא סגן בשכר. מועצת העיר היא הממנה  וקובעת סגנים. 

 אלי, באמת ... שאתה נאחז בכיסא, באמת.    תם ליפשיץ:

 

 אל תקטע אותי, סליחה.    אליהו מזוז:

 אתה מביך את עצמך.    תם ליפשיץ:
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  -אני אקשיב לך כמה שתרצה    זוז:אליהו מ

  -אנחנו ישבנו    תם ליפשיץ:

מי מדבר על להיאחז בכיסא. מי מדבר על להיאחז בכיסא. אל תזרוק   דורית בן מאיר:

 כל הזמן מילים. 

 לא בגן חיות. ית, ... אנחנו לא בגן חיות. אנחנו דור   תם ליפשיץ:

 אתה בגן חיות. לא אנחנו. אתה ... ...   דורית בן מאיר:

 על אפך ועל חמתך.     תם ליפשיץ:

 תנשום עמוק. ... שלא יתקפו אותו. ... לא יתקפו.   דורית בן מאיר:

 דורית, דורית, מי שרוצה ... שיצא,    אליהו מזוז:

 לא יתקפו אותו. הוא מתנדב כל חייו.   דורית בן מאיר:

 אף אחד לא תקף אותו.     :דובר

אני גם לא תוקף. ואני אוהב פה כל אחד ואחת מהחברים שיושבים פה.    אליהו מזוז:

הם יודעים את זה ברמה האישית. אין פה שום דבר שהוא אישי. יש כאן מועצת עיר. כרגע, אני מסכים 

ת עיר שרוצים לשרת עם מה שאמרת, כבוד ראש העיר. לא קואליציה ולא אופוזיציה. יש כאן חברי מועצ

את הציבור ואנחנו נהיה לצידך בכל דבר טוב שתביא. אם יש לנו הארות עם א', הם יבואו עם א', אם 

עם ע', עם ע', בצורה הכי נעימה ועניינית שתהיה. ולגבי העניין הזה של הסגנות, יש כאן מועצת עיר 

  -שממנה 

י רגע להתחיל. אחרי זה תגידו אין בעיה, בסדר גמור. הכל בסדר. תנו ל   רועי גבאי:

את כל המשפטים. אני לא במקום לא של ריב ולא של כלום. חבר'ה, די, אנחנו סיימנו את זה. אתם תראו 

נושאים שהעיר זקוקה להם,  41-את הדבר הזה. חבל על הזמן ועל הדיון הזה. אנחנו מתעסקים פה ב

הבחירות. אז עכשיו ברשותכם, אני רוצה אחרי חודשים שלא היה פה שום ניהול של העסק הזה, בגלל 

 לעשות איזשהו דיווח קצר, ולאחריו נתחיל בסדר היום. 

 

 דיווח ראש העיר. .1

 

אני רוצה לכבד את האנשים שנמצאים פה, שזה הדבר הראשון. אז    רועי גבאי:

  -לפני הכל 

 דרך אגב, רק הערה.    חיים מסינג:

 אבל אי אפשר לעצור כל שנייה.    רועי גבאי:

 

התנהלות בגלל הבחירות. הייתי מוסיף גם, היתה פה אתה אומר שלא    חיים מסינג:

 גם על פי בקשתי נענה ממלא מקום ראש העיר דאז, 

 אני רק מפרגן לך מהרגע הראשון שהתחלתי.    רועי גבאי:
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לא, זה לא העניין. אני לא צריך שתפרגן. אני צריך שתדייק. כשאתה    חיים מסינג:

 אומר את הדבר הזה, יגידו 'טוב, לא היה פה ניהול'. כמו שאמרתם כל הזמן. 

לא אגיד  אמרתי בגלל הבחירות. וכן, יש לי על זה הרבה השגות. אני   רועי גבאי:

 את זה עכשיו. 

 משפט.  אבל רועי, אני בכל זאת אגיד   משה חזות:

 חבר'ה, תקשיבו טוב.    רועי גבאי:

לחודש את הישיבה הזו. הישיבה הזו  18-אנחנו היינו אמורים לעשות ב   משה חזות:

, בגלל שאנשים היו בחו"ל. ופה היתה התחשבות 19-ולבקש את הדחייה ולהיות ב 19-יכלה להיות ב

 מלאה באנשים שהיו פה בחו"ל. 

. הרכב הוועדות בהתחשבות, מועד הישיבה הכל פה בהתחשבות   רועי גבאי:

 בהתחשבות. הכל פה בהתחשבות. הכל פה בשיח מכבד ומכובד. 

לעשות את הבחירות, את הוועדות, יום אחרי שאנשים פה יכולנו    משה חזות:

   -מצידכם בחוץ לארץ, והיינו הכל עוברים. אבל לא. רצינו שכולכם תהיו פה, כדי לשתף ולהשתתף 

 שה, תהיה לפחות ענייני. ראש העיר סך הכל אמר שהיה ... מ    דובר:

 ברשותכם, הלאה.    רועי גבאי:

 צריך הסכמה כדי לקיים ישיבה.   ד"ר אהוד ויצמן:

לא צריך. לא צריך. ... יכולתי  לדחות את זה ביום אחד ולכנס ביום שני.    רועי גבאי:

 לא צריך. זה החוק. הייתי דוחה את זה ביום אחד, והייתי מקיים את זה. 

 ביום אחד ... מספיק.    משה חזות:

והכל פה נעשה בצורה התחשבותית. אתם בוחרים לעשות את זה    רועי גבאי:

ני מפרגן לכם, הכל טוב. אני אנהל את העיר בלי שום קואליציה, לא צריך חבר'ה, אאחרת, הכל בסדר. 

 תקציב. תאמינו לי. כך התחלתי את הבחירות, אני אמשיך עם זה.  האמינו לי, אני לא צריך כלום. 

 רועי, חבל שאתה רואה את העיר עכשיו כבחירות.    דורון מלכה:

 גע, עצור. עצור. ... חברים. רם, עצור. דורון, דורון, אתה רואה את זה כר   רועי גבאי:

אני לא נכנס פה לקרקס עם שתי מצלמות. ... אני בלי קרקס פה עם    דורון מלכה:

 שתי מצלמות. ארבע שנים ישבנו פה בלי מצלמה אחת, הכל דפק כמו שצריך. 

שנייה, עצרו. חבר'ה, תכבדו את המעמד ואת השולחן.  אפשר לעצור?   רועי גבאי:

קצת כבוד. אני אתייחס למצלמות ולוידיאו ברשותך, עוד שנייה. אני רוצה לכבד את האנשים שנמצאים 

 פה, לפני הכל. לפני הכל. דורון, לפני הכל... לא, אני מבקש. ... דורון, דורון, תעצור. תודה. 

 

 אני עוצר.    דורון מלכה:

 תודה.    גבאי:רועי 

 כי אני חושב שזה יותר חשוב ...    דורון מלכה:
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 דורון, תעזוב. עצרו.    רועי גבאי:

היתה פה הצבעה, והיו כאלה שלא כיבדו את ההצבעה. אתה תם,    הן:דמאיר 

 ואתה רם לא כיבדתם את ההצבעה. 

 מאיר, מאיר, אתה את טובת הבוחר לא קיבלת.    רם שרון:

 , תקבלו את ההצבעה. לא   מאיר דהן:

 אתה לא מסוגל לקבל שמישהו כאן הצביע למשהו אחר.    רם שרון:

 מה אתה אומר.    מאיר דהן:

 אתה לא מסוגל לקבל את זה.    רם שרון:

 מה אתה אומר. ...    מאיר דהן:

 מאיר, מאיר, שתי דקות.    פאלי כהן:

על מה אתם מתעסקים. הלאה, חבל על הזמן. כל הדבר הזה, תראו    רועי גבאי:

ית ינושאים שהעיר צריכה. הגיעו אלינו ומכבדים אותנו נבחרת התיכון, קר 41במקום להתעסק פה ב

החינוך של גינזבורג, שעכשיו, לפני ממש שבוע וחצי עשו היסטוריה. נמצאת איתנו טלי דרור, מנהלת 

וי. חבר'ה, תקומו, תציגו את השש שנתי, ומשה דיין, מנהל המגמה. והקפטן אושר חדד, ומאמן עידו ל

עצמכם. )נשמעות מחיאות כפיים(. מגיע לכם המון כבוד, העפלה לתיכון בליגת העל. תודה רבה רבה 

לכם. אני רוצה להראות פה משהו. בבקשה. יישר כוח גדול. אתם רוצים להגיד כמה מילים? זה הזמן, 

 בשמחה. 

כל, כולכם מכירים אותי, שמי אני בסך הכל, בקצרה. אני אגיד קודם    משה דיין:

. רכז החינוך הגופני בחטיבת ביניים, רכז ביטחון ורכז מגמה. מחנך כיתה 1993-משה, תושב יבנה מ

וגם רכז הנבחרות. תלמידי היקר והאהוב, שזכיתי, היתה לי זכות ללמד ולאמן, עידו לוי, שהוא היום סגר 

כות מאוד גדולה להיות המחנך שלו בחטיבת מעגל וחזר כמאמן לנבחרת, אושר חדד, שגם היתה לי ז

ביניים, המנהלת היקרה שלנו טלי דרור, וכמובן לא לשכוח את אושרת מיארה, מנהלת חטיבה עליונה, 

שתמכה כמובן עם טלי, בכל הנושא הזה של הנבחרת ושל התחרות. וכמובן שלומי כהן, מאמן נוער 

וצחי בוטפיקה, מנהל מחלקת הנוער באליצור  ליגת על באליצור יבנה, שהוא גם היה בצוות המאמן,

יבנה. שהוא המנהל המקצועי של המגמה ושל הנבחרת. וכמובן שאול דוד, שהוא גם שותף, כמנהל 

מחלקת הספורט, על התמיכה. אנחנו ממש מודים לכם ואנחנו מקווים מאוד שהעירייה תמשיך לתמוך 

תקציבים אחרים. ועשינו היסטוריה. העלינו  בנו, כי שנה הבאה זו אופרה אחרת, זה עולם אחר. אלה

הנבחרות הטובות  16את הכדורסל היבנאי ואת בית הספר על המפה הארצית. אלה ארבע בתים של 

 בארץ, בכל התיכונים. ובתקווה שנצליח לתקוע יתר ונמשיך להביא הרבה מאוד 

 

 כבוד לעיר. )נשמעות מחיאות כפיים(. 

כבוד.... בהצלחה ולא  חשוב מה יהיה בהמשך. כבר הבאתם הרבה    דורון מלכה:

 הכבוד כבר הבאתם. 
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 חג אורים שמח. תודה רבה רבה.    משה דיין:

 תודה רבה לכם. ממשיכים.    רועי גבאי:

 דבר בקול. אני לא שומע.    דורון מלכה:

 דורון, אל תהיה ... אל תהיה הביריון של הישיבה.    תם ליפשיץ:

 אתה לא יכול אבל לדבר מאחורי הגב. תגיד לי בקול.    דורון מלכה:

 לא נכון. כל מה שאני אומר לך,    רם שרון:

 ... הכל מוקלט. ..    דורון מלכה:

השבוע דיברנו שלוש שעות בטלפון. אני אומר לך בפרצוף. אני לא צריך     תם ליפשיץ:

 מאחורי הגב. 

 מצוין.    דורון מלכה:

 זהו, אז די.    תם ליפשיץ:

ברשותכם, עוד כמה דברים. אחד, אתם רואים פה שני דברים חדשים.    רועי גבאי:

אחד את מיקום הישיבה. והתצורה שאנחנו יושבים כאן. שתיים, את המצגת שמוקרנת לאורך הדרך, 

עם כל נושא ונושא, להבין את המקומות ואת הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שתלווה אותנו לאורך 

ישיבה. שלוש, זה המצלמות הללו, שהן כרגע בגלל קשיים טכניים, מקליט את זה פה, וישודר באופן ה

רשמי לציבור הרחב. ולאחר מכן, בהמשך, אנחנו נרצה שזה יהיה שידור לייב שקוף, פתוח, כמו שאמרנו 

דברים לאורך הדרך. אני לעולם לא ארצה לעשות משהו שלא עמדתי בו עד היום. זהו, אלה שלושת ה

 המרכזיים. 

 שוב.  ,אבל דבר אחרון, רועי. היה נכון לדבר איתנו  ד"ר אהוד ויצמן:

ככל שתרצו. זו החלטה שלי, החלטת עירייה, כדי להוציא את המידע    רועי גבאי:

 החוצה, שקוף. ככל שתרצו אחרת, 

 זו לא השאלה שהוא שאל.    חיים מסינג:

תביאו הצעה לסדר. אם אתם רוצים להוריד  שנייה. ככל שתרצו אחרת,   רועי גבאי:

 את זה, בבקשה. 

לא, אבל דיברנו קודם על השיקוף. זה היה מאוד מכובד שהצגת את    חיים מסינג:

זה. אני חושב שנכון היה לכבד את חברי המועצה וליידע אותם שמהיום והאלה, לפני שהגענו למקום 

הו היה מתנגד. אבל זה עניין של שיתוף. לא עניין הזה, האירועים האלה מצולמים. אני לא חושב שמיש

 של כפייה. 

 יצאה הודעה אתמול לציבור.    רועי גבאי:

 איזה ציבור?    חיים מסינג:

 אתם גם קיבלתם.    רועי גבאי:

  אנחנו קיבלנו?   חיים מסינג:

 לא קיבלתם? אתם ... את העירייה בנושא?    רועי גבאי:
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 א', לא קיבלנו.    חיים מסינג:

  רועי, חברי מועצה צריכים לקבל את זה.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 בסדר גמור. מקבל. ירושלמית, מקבל.    רועי גבאי:

  -אם משתפים, אז  ד"ר ירושלמית מאושר:

 גם חברי מועצה וגם ציבור.   דורית בן מאיר:

רואה בזה בעיה. לא דורית, מקבל. זה המצב. אנחנו שקופים. אני לא    רועי גבאי:

 קיבלתם, 

 זה לא עניין של בעיה.    חיים מסינג:

 לא קיבלתם, בסדר.    רועי גבאי:

אין בעיה. חלק מאיתנו ידבר למצלמות ולרמקולים. וזאת בעיה. אבל   דורית בן מאיר:

 אפשר לעבור ... לדבר לרמקולים, למצלמות. הנה אני ... 

הקושי והאתגר במיקום, אני הייתי בוחר, אגב, בשולחן עגול. ולא    רועי גבאי:

בשולחן כך. יש אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אין מאה אחוז, ירושלמית, אין מאה אחוז אף 

 פעם. ... הלאה. דבר נוסף, דורון. דורון. ... הלאה. 

 היו מצלמות ... יזמן שלא מאני אמרתי שבסך הכל היתה הצבעה    דורון מלכה:

 זו ביקורת שצריך לשמוע.    תם ליפשיץ:

 וטובה לא מכירה את ההצבעה הזאת.    דורון מלכה:

בסדר. בסוף יש ראש עיר חדש, וזו המדיניות של ראש העיר. ועל כן    רועי גבאי:

תביאו אני יכול להחליט שזה מה שאני רואה לנכון לשקף לציבור. וככל שאתם לא רוצים אחרת, אמרתי. 

 הצעה לסדר. 

 לא אמרנו שאנחנו לא רוצים. אמרנו שיתוף אנחנו רוצים, מבעוד מועד.   דורית בן מאיר:

אין בעיה. אין בעיה. נקודה נוספת, ברשותכם. אני מעדכן. אני רואה    רועי גבאי:

גם  לנכון להגדיר את השנה הזאת, והגדרתי אותה, כשנת אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. יש

פרויקט טוב, של מכרז באוויר כרגע, לנושא שבעצם מרכז את כל הנושא של הצרכים המיוחדים, אנשים 

 עם מוגבלויות. אני חושב שזו בשורה לעיר, אני שמח על זה, 

 מי האיש שעושה את זה?    אליהו מזוז:

לא, יש מכרז. מכרז. ואני מקווה, בעזרת השם, שבאמת יהיו לנו אנשים    רועי גבאי:

  -איכותיים במכרז ושנוכל 

 המכרז יצא כבר?    אליהו מזוז:

 המכרז יצא.    רועי גבאי:

 יישר כוח.    אליהו מזוז:

 יש גם בחלק מהמכרזים גם נציגים של האופוזיציה, כמו שהיה בעבר?    חיים מסינג:

לא, זה לא מכרז של בחירה. רק באנשים בכירים. לאנשים בכירים יש.    רועי גבאי:
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ונגדיר לוועדה, אני מקווה, נגדיר לוועדה גם את זה. לא בהכל אפשר בישיבה ראשונה. אבל אני מקבל 

ונכניס כמובן. נושא נוסף ששמנו לנו לדגש, ותכירו אותו, כל הנושא של תומכי ההוראה בחינוך לעיר. יש 

ח אדם בכל הארץ. יש לנו מחסור משמעותי אצלנו. גם בגני הילדים, גם בבתי הספר, גם מחסור של כו

בחינוך המיוחד, של סייעות, תומכות הוראה. אנחנו הולכים על איזשהו מודל חדש, מודל תמרוץ, שגם 

 יאפשר מענקים, תמריצים, לתומכות ההוראה, ככל שהן לא ייעדרו, ככל שהן עוברות מגן לגן, חבר מביא

חבר, הערכת מנהל. אנחנו כרגע בתהליך מול משרד האוצר גם כדי לאשר את זה. כי במקביל יש כרגע 

איזשהו הסכם של העובדים שעובדים עליו בממשלה, אבל עובדים עליו כבר קרוב לשנתיים וחצי. צופים 

מעשה שהוא ייסגר במהלך החודשים הקרובים. בכל מקרה, אנחנו בעיני צריכים לעשות מעשה. זה ה

שאנחנו עושים, כולל גם אפשרות לתשלום אחיד, שלא יצטרכו לעשות תיאום מס בין הרשת למתנ"סים 

לבין העירייה. תשלום אחד, אחיד, לסייעת שתעבוד משבע וחצי בבוקר ועד ארבע וחצי בצהריים. זה 

 המהלך הנוסף. אמרתי, זה כרגע,  

  ות רשת למתנ"סים?הן גם יהיו עובדות עירייה, או עובד   אליהו מזוז:

זה יהיה מצ'ינג. הן תהיינה עובדות כל אחת באותו הדבר, רק הכסף    רועי גבאי:

   -שלנו 

 לא, ממי אני שואל, ממי הן מקבלות את התלוש?    אליהו מזוז:

בוא, כשזה יגיע לכדי בדיוק הסגירה במשרד האוצר, אני אדע להגיד    רועי גבאי:

 לך את זה. 

רועי, האם תוספת התשלום מלווה בגיבוי של השתלמות? של  מאושר:ד"ר ירושלמית 

 התמקצעות? 

לצד זה, תני לי להשלים, ירושלמית, את תראי שאני אגע בכל הנקודות.    רועי גבאי:

ואם לא, אני גם פותח לשיחה. בדרך כלל הדיווח היה סגור לשיחה. אני פותח לשיחה וזה בסדר גמור. 

ים של תומכי ההוראה. צד אחד של הכשרה. כלומר השתלמויות וקורסים כאלה לצד זה יש עוד שני הליכ

ואחרים. והצד השני זה הוקרה. צד של בעצם עובדת מצטיינת חודשית, או אפשרויות כאלה ואחרות, 

שהורים גם יבחרו ויתנו וידרגו וישדרגו את תומכי ההוראה. חבר'ה, אנחנו רוצים להפוך את זה למקצוע 

שיחכו לנו באמת בתור אנשים. יצאנו גם למכרזים, לא למכרזים, סליחה, לקול קורא כזה, נחשק. רוצים 

כן, מכרז, גם לסטודנטים וסטודנטיות באגודות השונות שפורסמו. וגם לאזרחים ותיקים. מיפוי של כל 

 גננות העבר, סייעות עבר, פנסיה בתחילת הדרך, כדי לנסות גם אותן לגייס. נקודה נוספת,  

אתה מדבר על עבודה משבע וחצי בבוקר אני רוצה לשאול בעניין הזה.    דהן: מאיר

עד שעה חמש. עכשיו, מההיכרות שלי עם סייעות וכו', זה תפקיד מאוד מאוד קשה. קשה לבצע אותו. 

השאלה אם הילדים, אם אנחנו מגדירים, בדרך כלל סייעת עובדת ארבע שעות. זה בדרך כלל. הם 

 ש, עובדים מאחת עד חמ

 לא, יש אחת שעובדת משבע וחצי עד שתיים.   רועי גבאי:

 עד שתיים.    מאיר דהן:
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ועוד אחת ברשת למתנ"סים שעובדת להשלמה, אם זה ארבע או ארבע    רועי גבאי:

 וחצי או חמש. 

השאלה אם הן יוכלו לעמוד, זאת אומרת מבחינת הילדים, זה לא יפגע    מאיר דהן:

 בילדים, אם יעבדו משבע וחצי בבוקר עד חמש אחר הצהריים. האם זה נבדק על ידי אנשי מקצוע? 

 היום זה קורה.    רועי גבאי:

  -היום זה קורה שהם עובדים    מאיר דהן:

כן, אחוז ניכר עובדות. לא אחוז ניכר, אבל עובדות, אחוז חלקי אני    רועי גבאי:

אקרא לזה. כשליש, פלוס מינוס, שעובדות יום שלם. הבעיה היא אותן האחרות, שעובדות חלקי. ובחלקי 

אנחנו רוצים למשוך אותם, כדי שכן יעשו יום שלם. כמובן בהתאם ליכולת. לא כולן יכולות. זו דרך 

של אי מודל תמרוץ סים את זה כפיילוט. נצליח, נצליח. אמרתי, בלי קשר יש גם לתמרץ. אנחנו מנ

היעדרות, של לויאליות, של הערכת עובד, שבדברים האלה אנחנו נוכל גם לתגמל אותן על העבודה 

 שלהן. 

רועי, הרעיון נכון. התחלנו לגלגל את זה ואני שמח שממשיכים. אני   ד"ר אהוד ויצמן:

כספיות, אז נחכה עם זה. כי משמעויות אם אתה אומר נציג פה באמת מסודר, עם  רוצה להבין, אלא

 הרעיון הזה של תמרוץ וכל הדברים האלה, תמיד נתקענו בסוף על כסף. מאיפה הכסף יהיה? 

תגיע לישיבת תקציב, אתה תשמע הכל מאיפה הכסף יהיה וגם אנחנו    רועי גבאי:

ון על שאלת תקציב, אבל בוא נגיע לזה. כי כרגע אנחנו מתעסקים נדבר על זה בסוף הדיון. אני פותח די

 בדברים אחרים שלא מגיעים למהות העיר. 

 לא, אני שואל כי יש לזה משמעויות.   ד"ר אהוד ויצמן:

יש לזה המון משמעויות. אנחנו יודעים להביא את התשלומים האלה    רועי גבאי:

 לעוד כמה הסכמים שבדרך. ואת העלויות האלה. אנחנו יודעים להתייחס 

גם זה שאני שולח את הבן שלי לגן וכל יום יש לו סייעת אחרת, גם לזה    תם ליפשיץ:

-  

  -אמרתי   ד"ר אהוד ויצמן:

אני מוטרד לפני הכל שגן ייסגר. וגן לא ייסגר ביבנה. נקודה. גן לא ייסגר    רועי גבאי:

 לפתוח אותו. ביבנה. גם אם המשמעות שאני אצטרך לעמוד בגן ו

 תצטרך לעמוד בהרבה גנים, כנראה.   דורית בן מאיר:

 אצלי, במשמרת  שלי, כרגע שום גן לא נסגר. וגן לא ייסגר.    רועי גבאי:

רועי, בהתייחסות לאמירה שלך, שאלה. אתה דיברת על סייעות. אבל    אליהו מזוז:

לגבי גננות, שוב, זה לא בידיים שלנו כי אנחנו לא המעסיקים, אבל העלית את באותה נשימה אני שואל 

הנקודה שחסר סייעות. מה קורה באמת עם הסיפור של גננות? כי דיברת על סגירת גן. האם גם שם 

 אנחנו עדיין בבעיה? 

גם גננות יש לנו מחסור מדי יום. גם גננות אני בתהליך ושלחתי מכתב    רועי גבאי:
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תי גם עם מנכ"לית משרד החינוך בנושא. זה משהו שקורה, עוד פעם, ברמה הארצית. כרגע היום ודיבר

מחליפה אותה תומכת הוראה, ואז נוצר מצב שיש נגיד שני אנשי צוות במקום שלושה אנשי צוות בגן. 

קום שזה לא תקין. אבל זה במקום לסגור גן. או שקורה משהו אחר. שאנחנו מניידים תומכות הוראה ממ

למקום. וזה לא יציבות לגנים, זה לא יציבות להורים, זה לא יציבות לילדים, זה לא יציבות להן. אז זה 

 חלק מהמודל תמרוץ. ברשותכם אני רוצה להתקדם לעוד כמה עדכונים. 

ציינו שבוע שעבר את יום המורה, שנגענו בו בכלל באופן רוחבי, על צוותי ההוראה, כולל תומכות 

לל אבי בית ואבות בית, כולל כולם כולל כולם. היה בעיני מאוד מרגש לראות את זה בבתי ההוראה, כו

הנהגות ההורים נרתמו ועשו את זה בכל בית ספר. מזמין אתכם באמת להשתתף בדברים הספר. 

 האלה. זה מרגש לראות ולהוקיר את עבודתן.

בנוסף העיר זכתה, אני יכול להודות לקודמי בעבודה ובנושא המקצועי. העיר זכתה לפרס חמישה כוכבי 

יופי. הזדמנות להודות גם למנכ"ל העיר, גם למנהל אגף שפ"ע, גם לכל הנוגעים בדבר. שבוע הבא 

 אנחנו צפויים לקבל דגל היופי על המקלטים ומוכנות לחירום. 

בר וראינו את זה באופן מלא, היה כנס יבנה וצפונותיה. אולם מעבר למלא נושא נוסף שהיינו שבוע שע

אנשים. הזדמנות גם להודות לרשות העתיקות וגם פה, שוב, לגורמי המקצוע  600בהיכל התרבות. 

שעשו את זה. חשיפת הפסיפס. מרגש לראות את הדברים האלה. אמרתי את זה גם מעל לבמה. תודה 

גם רוצה לעצור ולהגיד תודה גם לראש העיר המנוח, שאנחנו נקלענו למצב  רבה. ובהזדמנות הזאת אני

שנקלענו לו וראיתם בכניסה, אחד הדברים הראשונים, אנחנו נותנים את המקום למי שקודמנו בתפקיד, 

כדי לתת את המקום בכניסה, דורית, אחרי זה כשתצאי, את תראי במדרגות קיר של כל ראשי העיר 

 מגיע להם את הכבוד ואת ההערכה למקום שאנחנו נמצאים בו. הקודמים. כי באמת 

שבוע הבא יש כנס התחדשות עירונית. זה כנס ראשון מסוגו, שישודר אגב גם בפייסבוק לייב עבורנו, 

שהוא נוגע בשינוי מסמכי המדיניות. אנחנו נדבר על זה בוועדת תכנון ובנייה גם. אבל אני מזמין אתכם 

 מתחמי המדיניות החדשים בהתחדשות עירונית.  בשמחה לכנס הזה ולכל

ברשותכם, רק לראות שאני לא  מפספס דברים נוספים שעל הפרק. אחד הדברים הראשונים שעשיתי 

ש המרכזי בעיני הוא על נושא של רווחת העובד. איך גזה כנסי עובדים. עדיין לא סיימתי אותם. כשהד

עבור העובדים שלנו. עובדה נוספת שאנחנו נוגעים בו אנחנו כעירייה נותנים ונוגעים יותר בהוקרה 

ועושים אותו עכשיו כרגע, מעבר לתלוש דיגיטאלי ירוק. זה חיסכון, אפרופו כסף, חיסכון מאוד משמעותי 

, אנחנו יודעים שכרגע בתהליך הזה, בתהליך לעיר. כל מנהלי האגפים והמנכ"ל, תודה על כך. יצא כבר

על למעלה ים בעצם מעבר לתלוש דיגיטאלי, תלוש ירוק, לחסוך. מדובר המעבר, עובדי העירייה מאשר

 שקל. מדובר פה על עלות מאוד גבוהה של דפים, של קיימות, של סביבה. שזה גם בתהליך. 100,000-מ

הזדמנות להגיד שגם את בית העלמין, אנחנו כרגע יצאנו לפרויקט באמת רוחבי. גם של חדר הטהרה, 

מין. גם מיפוי דיגיטאלי ווייז לכל קבר וקבר. שכל אחד יוכל למצוא את יקיריו. גם הרחבה של בית העל

גם עניין של חידוש שם את הכניסה, אם צריך שם הצללה נוספת אנחנו בוחנים. או דברים נוספים. יש 

לנו עוד תהליכים נוספים שאנחנו נוגעים. גם בבית ספר לראייה ובבית ספר באולפנא, וגם במקווה 
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שאנחנו עובדים על זה וחושבים איך בעצם לקדם את הנושא הזה. נושאים שחשובים ויקרים גברים, 

 ללבנו, לכולם. 

דבר אחרון, קבענו למועצה, ולפני שנתחיל את סדר היום, קבענו את יום ראשון האחרון של החודש 

טלת משום כישיבת מועצה. יום ראשון אחרון של החודש מייצר קצת בעייתיות, במקרה אם ישיבה מתב

מה. כי אז אנחנו בעצם לא עומדים ביעד הנדרש מדי חודש. אני משאיר את יום ראשון, אלא אם כן 

 תגידו אחרת. 

 ?יום ראשון שבוע אחרון של החודש    אליהו מזוז:

יום ראשון, השבוע השני של החודש. כדי להשאיר את הזמן מרווח    רועי גבאי:

 שאם חלילה יש משהו, אירועים, חגים או דברים, אפשר יהיה לקיים את זה במועד שלאחר מכן. 

 אפשר להציע אחרת?    אליהו מזוז:

 בבקשה.    רועי גבאי:

 קודם כל למה מלכתחילה הצעת את היום האחרון של החודש?    אליהו מזוז:

 אני לא הצעתי את היום האחרון. היום האחרון זה מה שהיינו עד היום.    רועי גבאי:

אוקיי, שוב, כמובן כהצעה. אם אפשר שזה יהיה או בתחילת חודש.    אליהו מזוז:

כי אמצע חודש זה לכאן ולכאן. אני  ובמידה ויש בעיה באמת בתחילת החודש, אז שיהיה בסוף החודש.

  -חושב 

  -אולי שבוע אחרון    משה חזות:

אמרתם יום ראשון. שני של החודש. אם לא, יש לך שתי אופציות    רועי גבאי:

 נוספות. 

אני חושב, כדי לסיים חודש, אתה יודע שחודש נגמר, או תחילת החודש    אליהו מזוז:

 . או סוף החודש. אבל אם הבעיה ..

ובינואר נעשה את זה באמצע החודש,  ראשון של החודש?היום ראשון    רועי גבאי:

כדי שלא נגיע עוד שבוע. בסדר? יום ראשון, הראשון של החודש. אבל בינואר הנוכחי זה יהיה לקראת 

 אמצע החודש, כדי שלא נגיע במרחק של יומיים. מקובל? 

 א, מה שהרוב יחליט. אני לא, זה ל   אליהו מזוז:

 אין בעיה.     דובר:

יופי. צריך להצביע על זה? אז אנחנו משנים את זה ליום ראשון, הראשון    רועי גבאי:

 של החודש, מלבד ינואר הנוכחי. מי בעד? בסדר גמור. מי נגד? נמנעים? דורית, לא הצבעת. 

 אני בעד, מה זאת אומרת. בעד.   דורית בן מאיר:

 

 :1/62/15החלטה מס' 

יום ראשון הראשון בכל חודש. כל פה אחד כי ישיבות המועצה תתקיימנה בהוחלט 

 , שתתקיים באמצע החודש. 2023למעט הישיבה בינואר 
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אישור מינוי מר משה חזות למ"מ וסגן ראש העיר וממונה על פס"ח, תחבורה ושפ"ע  .2

 ומורשה חתימה בעת העדרו של ראש העיר.

 

אנחנו מתחילים את סדר היום. אישור מינוי מר משה חזות למ"מ וסגן    רועי גבאי:

 ראש העיר, ממונה על פס"ח, תחבורה ושיפור תנאי העיר. מי בעד? תודה. 

 

 :2/62/15מס' החלטה 

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר משה חזות למ"מ וסגן ראש העיר וממונה 

 דרו של ראש העיר. על פס"ח, תחבורה ושפ"ע ומורשה חתימה בעת הע

 

 אנחנו בעד. כדי שיהיה איזה אחראי רציני, מבוגר.   דורית בן מאיר:

 

אישור מינוי מר שחר סימנה לסגן ראש העיר בתואר ללא שכר וממונה על הקליטה ובטחון  .3

 קהילתי.

 

, אישור מינוי מר שחר סימנה, אנחנו לא יכולים להצביע על זה. 3סעיף    רועי גבאי:

 לכן אני מעדכן שאני ממנה אותו כמשנה לראש העיר. 

 רגע, לא שמענו.    מאיר דהן:

למשנה לראש העיר. והוא יהיה הממונה, אני מעדכן שאני ממנה אותו    רועי גבאי:

 מבחינתי, על הקליטה והביטחון הקהילתי. 

 את מי?    הן:מאיר ד

 שחר סימנה.    רועי גבאי:

 שחר, בהצלחה.    תם ליפשיץ:

 פתיחת תב"רים. אה, רגע.    רועי גבאי:

 רוצים להתחיל עם הדוח.    אסף אפרים:

 

 .2022שנת  3הנחת דוח כספי רבעון  .38

 

אני רוצה להתחיל עם הדוח הכספי, כדי לשחרר את רו"ח ואת הגזבר,    רועי גבאי:

ככל שאין התנגדויות אנחנו נעשה את זה. בסדר גמור. תראו, הדוח הכספי, אני אגיד מילה, אמור להגיע 

 , בסדר? 38לוועדת הכספים. אבל היות ואנחנו רוצים לחסוך בזמן ולא לעכב את הנושא הזה, זה סעיף 

 ... המסמכים, אז אנחנו נעשה את זה מהניירות.     דובר:
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אגב, זה לא נדרש להצבעה. זה נדרש לעדכון ודיווח, אז אנחנו סוגרים    רועי גבאי:

 את זה עכשיו, כדי לא להכניס את זה לוועדת כספים להמשך. 

מיליון,  424-, התקציב השנתי מסתכם ב4הדוח הכספי, עמוד ...   רו"ח אלון מררי:

 מיליון שקלים. התקציב היחסי, ינואר עד דצמבר ...  423ימנית.  העמודה ה

 , אם יש לכם. 70זה עמוד    אסף אפרים:

 אלון, תכוון אותנו.   ד"ר אהוד ויצמן:

. יש למטה את הסיכום של הדוחות, של נתוני התקציב 4כן, עמוד מס'   רו"ח אלון מררי:

 הרגיל. תשעה חודשים של ביצוע. 

 וח הרבעוני, אהוד. הד   משה חזות:

. זאת אומרת 1,656,000-אנחנו רואים שההכנסות עלו על ההוצאות  ב  רו"ח אלון מררי:

מיליון שקל, זה זניח. אין בעיות ראויות  400העירייה סיימה בעודף קטן, באמת ביחס לתקציב של 

ותשלומים.  , תקבולים5להתייחסות. סך הכל עמידה בתקציב וביעדים. לגבי התב"רים, עמוד מס' 

מיליון שקלים.  והתשלומים  105-תב"רים להזכירכם, הם פרויקטים רב שנתיים. התקבולים הסתכמו ב

 מיליון שקלים. סך הכל יש פה גירעון זמני. גירעון זמני, יש גם עודף זמני. זה אומר  107

 שיותר עבודות בוצעו מאשר תקבולים בתב"רים. 

, או הופך, 130לעומת  105-איפה בא לידי ביטוי ההפרש של ה  דורית בן מאיר:

 בתקבולים? 

אני אסביר. פרויקט הוא תמיד מאוזן. יש תקופה שמקבלים יותר   רו"ח אלון מררי:

תקבולים ולפעמים יש פרויקטים שהם ... יותר תשלומים. אבל בסופו של יום הם מסתיימים באיזון. כך 

רעון כי זה רק בסך הכל דבר זמני. מה שאפשר כן לראות, וזה בתחתית שאין שום משמעות לעודף או לגי

מיליון שקלים, לעומת תב"רים שמחכים  89-של כעודפי מימון הדף, שביבנה יש תב"רים שיש בהם 

מיליון שקלים. אפשר ללמוד מזה  69מיליון שקלים. נטו יש עודף של  19להכנסה נוספת בהיקף של 

שיבנה מממנת את עבודות הפיתוח ממקורותיה, קרן לעבודות פיתוח, ולא נסמכת על תקבולים חיצוניים. 

ודם כל צריך לבצע ואחר כך לקבל, ... שאתה עומד ביתרות כי כשנסמכים על תקבולים חיצוניים, אתה ק

  -. רואים את 7חובה. לגבי ארנונה, אנחנו בעמוד מס' 

אבל לא, לא. זה תקבולים באישורים. כן? זה שונה. אנחנו מקבלים את    משה חזות:

 הכסף, מחזירים אותו בחזרה לקופה. אז זה תקבולים באישורים. 

רק נסתכל שנייה  8אנחנו רואים את נתוני ... בעמוד  8ובעמוד  7בעמוד   רו"ח אלון מררי:

ממגורים מיליון שקלים, כאשר ארנונה  235-מסתכם בבשנה העירייה ל אחת. סך הכל חיובי ארנונה ש

אנחנו  7מתוך החיוב השנתי של העירייה. בעמוד  45%-מיליון שקלים. כ 112זו השורה הראשונה, 

  -רואים 

רגע, אפשר שאלה? או לחכות לסוף? איך נוח לך? לי יש שלוש שאלות   ד"ר אהוד ויצמן:

, אז 94לעומת  86קצרות, כדי להבין. לגבי העניין של הארנונה, עם הגבייה. אני רואה שאנחנו גובים 
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 אולי תסביר את הדבר הזה. 

 12ינואר עד ספטמבר, יש לנו תשעה חודשים וינואר עד דצמבר יש לנו   רו"ח אלון מררי:

 חודשים. ארנונה היא דו חודשית. ולכן ההשוואה בין חודש אי זוגי וזוגי ... 

 האלה,  86-לא, אבל השאלה, ה  ד"ר אהוד ויצמן:

 מתייחס ... תראה, יש פה שלוש ...  86  רו"ח אלון מררי:

 ך למה שאנחנו רגילים. יחסית נמו  ד"ר אהוד ויצמן:

, זו העמודה הימנית. ומצד 2022שנייה, שנייה. ינואר עד ספטמבר   רו"ח אלון מררי:

 . 83%לעומת  86%. וזה הבסיס להשוואה. כי כאן תראה, 2021שמאל זה ינואר עד ספטמבר 

 בסוף השנה.   94-מה שאתה אומר, שאנחנו נתכנס ל  ד"ר אהוד ויצמן:

 . 94, 93-לל כל השנים, אהוד, אנחנו מתכנסים לבדרך כ   משה חזות:

זו ארנונה, הואיל וזה דו חודשי, אז החודש האי זוגי קצת מעוות ביחס   רו"ח אלון מררי:

  -... מכיוון שספטמבר זה אי זוגי, זה קצת 

 אני עברתי על הדוח. הקרן לפיתוח, לגבי קרן פיתוח.   ד"ר אהוד ויצמן:

 חברים, לא שומעים.    משה חזות:

קרן הפיתוח, אני רואה שהרבה פרויקטים, כולל האולפנה, נשענים על   ד"ר אהוד ויצמן:

 קרן הפיתוח. 

 אני לא שומע כלום.   רו"ח אלון מררי:

אני אומר שהם נשענים. אם אפשר להרחיב לגבי קרן הפיתוח, מבחינת   ד"ר אהוד ויצמן:

 יעדים שראש העיר מכוון. ההכנסות וההוצאות שלה, כדי לעמוד ב

טוב, אז רק נסיים את נושא הארנונה. העמודה הימנית, אליה אני   רו"ח אלון מררי:

מיליון שקלים. וחייבי  159-מסתכל כרגע, אנחנו רואים שבתחילת השנה חייבי הארנונה הסתכמו בכ

חיוב של ... מיליון ...  מיליון שקל, אבל  8ירדו הפיטורין, שזה פחות או יותר חמש שורות למטה, אמנם 

חייבי הפיטורין הם החייבים הקשים ביותר. לגבי החיוב השוטף לתשעה  חודשים מסתכמים נטו שקל. 

מיליון שקלים. השורה התחתונה מייצגת את  27מיליון. ועדיין לא נגבו  159מיליון שקלים. ...  188-ב

מיליון שקל בתקופה  77, לעומת מיליון שקלים 81-סך כל החייבים לסוף התקופה, שמסתכמים ב

 המקבילה. 

, אנחנו רואים את הקרן לעבודות פיתוח. מה זה קרן 3עכשיו אנחנו נעבור למאזן, נתייחס גם... בעמוד 

קודם כל נעשה ... הקרן לעבודות פיתוח זה בעצם חשבון שנכנסים אליו כספים  לעבודות פיתוח?

בלת החלטה מה לעשות עם הכספים, הכסף הזה ששייכים לפיתוח. ועד שלא יוחלט, עד שלא מתק

חונה בקרן לעבודות פיתוח. אלה כספים שמיועדים בעיקרון לתב"רים וחלקם גם לתקציב הרגיל. אפשר 

מיליון שקל בקרן לעבודות פיתוח, לעומת  80.2, בתחתית הדף, שיש בסוף התקופה 3לראות בעמוד 

 לעבודות פיתוח ... . זאת אומרת הקרן 2021מיליון שקל בסוף שנת  53
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 *** מר מאיר שטרית נכנס לישיבה ***  

 

 איפה הכיסא של מאיר? אה, הוא לידי. איזה כיף.   דורית בן מאיר:

  )דיבורי ביניים( שעתיים הייתי ...    מאיר שטרית:

הקרן לעבודות פיתוח, ציינתי, אלו כספים שמיועדים לפיתוח, בעיקרם   רו"ח אלון מררי:

מיליון שקל היטלי השבחה, היטל מים של כמיליון  4-קבועים לתב"רים. אפשר לראות שבקרן יש כ

מיליון שקל מצוין תחת קרנות שונות. אם אתם רוצים  65-מיליון שקלים, וכ 10 –שקלים, קרן היטל ביוב 

קצת יותר פנימה, יש לכם פירוטים לדוח הכספי. אמנם הם לא מסופררים, זה לא  לראות מה זה קרנות

מסופרר. יש קרנות בלתי מתוקצבות. קרנות בלתי מתוקצבות, השם בעצם אומר הכל. זו קרן שעדיין 

מיליון שקל. ציינתי  80לא נכנסה לתקציב, ואפשר לראות את כל הרכב הקרן לעבודות פיתוח, את אותם 

מיליון שקל. קרן  14-מיליון, לפיתוח כבישים כ 10-יטל הביוב. יש קרן לפיתוח מדרכות כקודם את ה

 מיליון שקלים וקרן פנסיה, שזה בעצם כספים שמיועדים לתשלום לממן  B+C 8.5פיתוח 

 מיליון שקלים.  10.7פנסיה תקציבית של עובדים שיצאו בעתיד. 

הדוח. הדוח בסך הכל לתקופה הזו של  כמה כרגע יש? אני קראתי את  ד"ר אהוד ויצמן:

כי ראיתי בתוכנית של התב"רים,  ? בסדר. מה שאותי מעניין, למה אני מעלה את זה ... בקרן 30.9-ה

מיליון שקל. זאת אומרת,  54שנשען על הקרן לפיתוח, של כמעט  הסברעוד רגע נעבור אליהם, יש 

  האם הקרן במצבה ובתזרים שלה, מסוגלת לעמוד בזה?

מיליון.  ואם אתה אומר שיהיה  80אנחנו רואים שיש  30.9-אז ביום ה  ו"ח אלון מררי:ר

 , אז יש יתרה מספקת לכסות את הדבר הזה. 54

 מיליון זה הסכום שכרגע חונה בקרן?  80זאת אומרת   ד"ר אהוד ויצמן:

 מיליון שקל.  80.2היה  30.9-ב  רו"ח אלון מררי:

ראות את זה עדכני. לראות מה קרה בשלושה חודשים לכן צריך ל  ד"ר אהוד ויצמן:

 האלה. 

 אני מסכים.   רו"ח אלון מררי:

, חונים 30.9-רועי, שמעת? את זה אני מאוד מבקש. כי יש כרגע, נכון ל  ד"ר אהוד ויצמן:

 55-מיליון. כרגע, על פי מה שהסתכלתי בתב"רים המיועדים, כולל אולפנה, אנחנו רואים קרוב ל 80-כ

. וחשוב לראות תזרימית האם הקרן עומדת ומגמה את העניין 30.9-ון. עברו שלושה חודשים מאז המילי

של הפרויקטים העתידיים. אני מאוד אשמח לראות את זה. בסדר? והנושא האחרון שיש לי שאלה, זה 

 לגבי ההשקעות. אני רואה שאנחנו מפסידים כסף בהשקעות. 

 כולם מפסידים כסף.    משה חזות:

 אני יודע שדיברנו בוועדת ... בזמנו, דובר על אולי משהו יותר מקצועי?   ר אהוד ויצמן:ד"

הוקמה ועדת השקעות חדשה. מיניתי אותה לפני שבוע כדי לפתור את    רועי גבאי:

 הסוגיה הזאת, שעד היום יצרה את הפיגור הזה. 
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 עם אנשי מקצוע?   ד"ר אהוד ויצמן:

 עם אנשי מקצוע מתאימים. הגזבר עומד בראשה. בסדר?    רועי גבאי:

 יהיה לנו ליווי מקצועי בנושא.    אסף אפרים:

 בסדר גמור. ...   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה כלל ארצי. זו סוגיה,    רועי גבאי:

 זה כלל ארצי, בדיוק. זה לא משהו ש...     דובר:

ויות שיש בהם כספים שמושקעים אני יכול להגיד מניסיוני, בכל הרש  רו"ח אלון מררי:

 בשוק ההון, אגרות חוב בעיקר, 

 . 8%לא, ראיתי שם אקסלנס ממש, מינוס   ד"ר אהוד ויצמן:

 כל הפנסיה, השתלמות,     דובר:

יש הפסדים. אני יכול רק להגיד שההסתכלות צריכה להיות על פני זמן.   רו"ח אלון מררי:

  -ה, הרוויח הרבה יותר מאשר כל ההשקעות ובסך הכל מי שידע להשקיע בתיקים האל

אתה חייב גם להשקיע על פי חוזר מנכ"ל. אתה לא יכול להשקיע במה    משה חזות:

 שאתה רוצה. 

 אבל דיברנו על זה עם ועדת כספים.    תם ליפשיץ:

 תודה רבה לכם. ...   רו"ח אלון מררי:

  הערות נוספות?   רועי גבאי:

 אפשר לקבל מספר אחד, כמה כל הכספים האלה שמוצאים ...?    מאיר שטרית:

 מה זה?    רועי גבאי:

 סך הכל.    מאיר שטרית:

 מה השאלה?    רועי גבאי:

 מה סך הכל הכסף ...    מאיר שטרית:

 תב"רים?   ד"ר אהוד ויצמן:

 מה סך הכסף שיש בתב"רים?    רועי גבאי:

 הנוסף, כן. שעכשיו רוצים לאשר. ... אני לא שומע.    מאיר שטרית:

מיליון. קיבלנו  50מה שכתוב בתב"רים העיקרי, המרכזי, זה האולפנה,    רועי גבאי:

מיליון. הרשאת משרד החינוך מגיעה  50כבר אישור חשב ממשרד החינוך. אנחנו לא משקיעים בשלב א' 

  -מיד לעניין של באמת 

 ? וכל היתר   מאיר שטרית:

 זה קרן הפיתוח. וכל השאר יהיה בהרשאות,  18, 50-לא, אנחנו מתוך ה   אסף אפרים:

 כמה זה כל השאר?    מאיר שטרית:

 . 32   אסף אפרים:

 מיליון שקל?  32   מאיר שטרית:
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 אם תהיה הרשאה ממשרד החינוך. כרגע לפי הפרוגרמה בתוכנית ...    אסף אפרים:

  מתוך קרן הפיתוח, התקציב?שהם באים    מאיר שטרית:

 משרד החינוך.  32פיתוח.  18לא, לא.    אסף אפרים:

 משרד החינוך, אוקיי.    מאיר שטרית:

 מיליון שקל בתב"ר אחד מול האולפנה?  50אבל לשאלתך. איך מציבים   ד"ר אהוד ויצמן:

 מה זאת אומרת איך?    רועי גבאי:

 מדרוג.ושים עם זה כי בדרך כלל אנחנו ע  ד"ר אהוד ויצמן:

אי אפשר לפתוח אחר כך לצאת לביצוע. משרד החינוך נתן לנו אישור    אסף אפרים:

עקרוני חד פעמי לצאת לביצוע של פתיחת תב"ר. והאישור הזה הגיע מבחינתנו בזמן ... לסיים את 

ו באזור הפרויקט הזה של האולפנה שייפתח במועדו. היינו חייבים לפתוח את זה בצורה הזאת. אנחנ

ינואר, פברואר, נקבל את ההרשאה של משרד החינוך, זו ההתנגדות שלהם. אנחנו לא בונים את 

 חודשים לפחות. מנסים לקצץ. ...  24האולפנה בחודש. יש 

יוצאים למכרז, היה כיסוי כספי מלא. תב"ר מלא. על כל התקציב.    דוד שטרית:

ואחר כך  ממקורותינוש לנו אישור מהם להתחיל לבצע, עכשיו, מאחר ומשרד החינוך עדיין לא ... אבל י

 נקבל את ההרשאה. 

מצוין. לא צריך להצביע, נכון? הונח, מעולה. הזדמנות, כי לא עשינו את    רועי גבאי:

זה לפני זה. אולי זה קצת יגרום לדורון לחייך היום. בואו נרים כוס לחיים לכבוד החג, בכלל לכבוד 

 לחיים, יהודה, פאלי, מי נותן לנו את הברכה?התחלות חדשות. שיהיה 

 

 הרמת כוסית ***  ***

 

 אנחנו ממשיכים לנושא התב"רים. תודה, מאיר שהצטרפת.    רועי גבאי:

. ראש העיר... המון אפשר להגיד משפט? בהרמת הכוסית, חג שמח   אליהו מזוז:

המון בהצלחה בעבודה, ואנחנו לגבי כל דבר שאתה מביא לעיר, אנחנו מאחוריך ובהצלחה. הצלחה 

 שלך היא הצלחה של כולנו. 

 תודה.    רועי גבאי:

 חנוכה הבא ... ספינג'.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 זו אחריות שלך.    רועי גבאי:

 אני לא נוגעת בבצק. )דיבורי ביניים(  ד"ר ירושלמית מאושר:

 

במימון ₪  207,000ב', בסך -תוכנית אנגלית לגנ"י וכיתות א' – 600אישור תב"ר מס'  .4

 משרד החינוך.
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אם תשימו לב, אם אתם רוצים לראות, לגבי . 4אנחנו ממשיכים. סעיף    רועי גבאי:

בלתם, מיד לאחר סדר היום, יש לכם אמרתי גם המצגת וגם העמוד פירוט, לכל תב"ר בעמודים שקי

פירוט על כל תב"ר. פירוט שמתייחס לכל נקודה ונקודה. ואם יש שאלות, כמובן מוזמנים להעלות. תוכנית 

ב'. זו תוכנית העשרה והתפתחות בשפה האנגלית לגילאים הצעירים. כל -אנגלית לגני ילדים וכיתות א'

 קשיח, תכנים נוספים כגון סרטונים, גן, בית ספר, יקבל ערכה אחידה, כולל טאבלט 

שקל עבור רכישת חומרי הוראה מותאמים. נגיד יותר מזה. יש גם תוכנית גפן.  3,000שירים. סכום של 

ובתוכנית גפן עשינו מצ'ינג עם המנהלים והמנהלות, שבעצם על כל שנת לימוד שהם לוקחים תוכנית 

 חזק את הכיתות הנמוכות ביסודי בנושא אנגלית. גפן, אנחנו הרשות נותנת שנה נוספת, כדי בעצם ל

 שהשר מעוז יאשר את זה.    מאיר שטרית:

 מי בעד?   רועי גבאי:

 שאלה, רועי. שאלה. אני בעד כמובן.    אליהו מזוז:

 מי בעד? תודה.    רועי גבאי:

 

 :3/62/15מס' החלטה 

, בסך -תוכנית אנגלית לגנ"י וכיתות א' – 600הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  ב'

 במימון משרד החינוך. ₪  207,000

 

שאלה קטנה לגבי הסעיף הזה. כשאנחנו מדברים על התוכנית, האם    אליהו מזוז:

 היא מתקיימת בכלל בתי הספר בעיר? 

תוכנית גפן יכול לרכוש. מי שלא קשור שקשור לכן, כולם שווים, מי    רועי גבאי:

 לתוכנית גפן, לא. 

 והיא כבר עובדת?   ד"ר אהוד ויצמן:

 מי לא קשור לתוכנית גפן?    אליהו מזוז:

 היום, לא נמצא בתוכנית גפן. כר רשמי מי שלא במו   רועי גבאי:

 אז מה אנחנו עושים עם זה?    אליהו מזוז:

אנחנו נמצא את הדרך גם לעשות להם. אבל זה לא כרגע, בתוכנית    רועי גבאי:

 הזאת. 

שאלתי, כי זו הערה חשובה, שגם בחינוך החרדי שהוא לא זה בגלל    אליהו מזוז:

 זה, שיקבלו מה שמגיע להם. 

 תוכנית גפן כבר עובדת?   ד"ר אהוד ויצמן:

 בטח.    רועי גבאי:

 מתוקצבת והכל?   ד"ר אהוד ויצמן:
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במימון ₪  632,500שיפור השירות לרשויות בדיור מואץ, בסך  – 601אישור תב"ר מס'  .5

 משרד הפנים.

 

תב"ר, שיפור השירות לרשויות בדיור מואץ. זה תקציב  601סעיף הבא,    רועי גבאי:

שקל  632,000שהתקבל לטובת שיפור שירות ועידוד פנים ארגוני לרשויות המצויות בתהליך דיור.  

הפנים. אנחנו ניקח את זה ונשתמש בזה בעיקר לדיגיטל, לחדשנות, לייעול המערכת העירונית.  ממשרד

 כמובן שברגע שאנחנו נייצר בעצם את התוכניות המלאות לדבר הזה, אנחנו נציג את זה. מי בעד?

 

 :4/62/15מס' החלטה 

שיפור השירות לרשויות בדיור מואץ, בסך  – 601הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 הפנים.  רדבמימון מש₪  632,500

 

 במימון קרן הפיתוח.₪  50,000,000בניית אולפנה, בסך  – 602אישור תב"ר מס'  .6

 

שאישרנו אותו עוד בתפר בינינו, חיים, ותודה על כך. בניית  602סעיף    רועי גבאי:

גבעתי. יש לכם פה את הלוח ואת -ולפנה לבנות ברחוב הרצלאולפנה. התחלת תהליך בינוי של מבנה א

ההדמיות. חשוב לציין, זה יהיה בסדר גודל של ספטמבר, לא השנה הקרובה, שנה לאחר מכן. ככל 

שנצליח להקדים זה יהיה מבורך. בזמן הזה אנחנו יוצאים כבר לתהליך של שיפוץ, שדרוג והעברת 

 אנחנו יוצאים עם התב"ר. מי בעד?  בעלות לרשת אורט באולפנה בנריה. כרגע

 רגע, רגע.  אנחנו מעבירים את הבעלות הזאת לרשת אורט?    מאיר שטרית:

 זה כבר היה מזמן, סיכמנו על זה פה במועצת העיר.    רועי גבאי:

 זה עבר מזמן.   ד"ר אהוד ויצמן:

 לא, בית הספר הוא עדיין בית ספר של העיר יבנה. מי שמנהל ...    רם שרון:

 גם הבניין של המשטרה של העירייה.    משה חזות:

 מי בעד? מתנגדים? אין.    רועי גבאי:

 

 :5/62/15מס' החלטה 

במימון ₪  50,000,000בניית אולפנה, בסך  – 602הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 קרן הפיתוח. 

 

 ותודה רבה לאלי מזוז. אולפנה מתחיל בא'. אלי מתחיל בא'.  ת מאושר:ד"ר ירושלמי

עבודה של שנתיים וחצי. ולא רק אני, אני לא עבדתי לבד.  היו הרבה    אליהו מזוז:

אנשים טובים לאורך כל הדרך. בוודאי אנשי המקצוע שעמלו מאוד מאוד קשה. ותודה להם, כי בלעדיהם 
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 מובן המנוח. כל ההורים שדחפו לדבר הזה. כי באמת זה זה לא היה קורה. וראש העיר כ

היה נדרש וזה עדיין נדרש וברוך השם, תודה לכולם. ותודה לחיים, שעמל על זה מאוד מאוד קשה כדי 

להריץ את זה בתקופתו, כמו שאמרת רועי, בתפר. ואתה עכשיו חותם את זה. יצא עם המכרז, ומציגים 

 את זה עכשיו. 

אם החלטת לשתף, אני גם משתף שביום הראשון שנכנסתי לתפקיד    רועי גבאי:

הרמתי טלפון לדלית, מנכ"לית משרד החינוך, שיום לאחר מכן אישרה את האישור. היה פה לכולם 

 תהליך שלם. יישר כוח לכולם. 

 

במימון משרד ₪  160,000כושר גופני בחצר גינזבורג, בסך  – 603אישור תב"ר מס'  .7

 החינוך.

 

, תב"ר כושר גופני בחצר גינזבורג והקמת מתקן כושר גופני בבי"ס 603   י גבאי:רוע

 ממשרד החינוך. מי בעד? ₪  160,000גינזבורג, 

 

 :6/62/15מס' החלטה 

 160,000כושר גופני בחצר גינזבורג, בסך  – 603הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ש"ח במימון משרד החינוך. 

 

 מה זה הדבר הזה?    מאיר דהן:

 מתקן כושר.    רועי גבאי:

 מתקני כושר.    מאיר דהן:

 יש גם פירוט בתוך הסעיפים.    רועי גבאי:

 אני אגיד לך למה אני שואל. כי הייתי בבית ספר אחר,    אליהו מזוז:

 אנחנו לא נגיע לכל ...    רועי גבאי:

, אני רק אומר. 80-משפט. ראיתי בבית ספר אחר מתקן שעלה משהו כ   אליהו מזוז:

 אני רק רוצה שתבדוק את זה. כי מה שראיתי, מתקן מאוד קטן. השאלה ... 

 זה ... של משרד החינוך.    רועי גבאי:

אני מדבר, הכסף בסדר. אני מדבר על המתקן עצמו. המתקן שהוא    אליהו מזוז:

של כמה עשרות אלפי שקלים. הוא מאוד מאוד קטן. תבדקו מה מקבלים מתקן בנריה, גם עלה סכום 

 ביחס לתמורה. אתה משלם, מה אתה מקבל. 

 בסדר גמור. תודה, אלי.     רועי גבאי:
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 במימון משרד החינוך.₪  240,000מרחבי הכלה, בסך  – 604אישור תב"ר מס'  .8

 

ממשרד החינוך על מרחבי ₪  240,000, מרחבי הכלה, 604תב"ר    רועי גבאי:

 הכלה בבתי הספר בן גוריון, איינשטיין, ביאליק, ובי"ס סיני. מי בעד? נגד? אין. ממשיכים. 

 

 :7/62/15מס' החלטה 

במימון ₪  240,000מרחבי הכלה בסך  – 604הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 משרד החינוך. 

 

. ₪ 100,000הערכות לרעידת אדמה בסך -סיוע במוכנות לחירום – 605 אישור תב"ר מס' .9

 ₪.  20,000ק' פיתוח ₪,  80,000מימון: מ' הפנים 

 

, סיוע במוכנות לחירום, היערכות לרעידות אדמה, רכישת 605סעיף    רועי גבאי:

₪  80,000-שכ₪  100,000ציוד חילוץ לשמונה צוותי חילוץ וציוד קשר למפקדי היחידה. מדברים על 

 מי בעד? ₪.  20,000ממשרד הפנים, ומצ'ינג שלנו של 

 

 :8/62/15מס' החלטה 

היערכות לרעידות  –סיוע במוכנות לחירום  – 605הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ₪.  20,000קרן פיתוח ₪,  80,000מימון: משרד הפנים ₪.  100,000אדמה בסך 

 

 שקל האלה? ציוד?  100,000-מה אנחנו עושים עם ה   מאיר דהן:

 

ברגע שיש אירוע חירום חלילה, נדרש ציוד רלוונטי, שייתן צורך. אם זה    רועי גבאי:

שהתקבל ממשרד ₪  80,000ציוד הפעלה כזה או אחר. זה לאם זה לציוד טסטים, מכשירי קשר, אם זה 

 שלנו. ₪  20,000הפנים. 

 

במימון קרן ₪   1,000,000הצטיידות מוסדות חינוך וציבור, בסך  – 606אישור תב"ר מס'  .10

 הפיתוח.

 

מיליון שקל שכבר  4, זה 608עד  606הסעיפים הבאים, תב"רים    רועי גבאי:

 שחררנו עכשיו מרשות מקרקעי ישראל. כרגע זה בקרנות הפיתוח. אבל אנחנו נקבל מהם במצ'ינג, 
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ם. זה אחד, הצטיידות מוסדות חינוך וציבור, מיליון שקל. מי כחלק מהתמרוץ דיור חלקם, אתם רואי

 בעד? 

 אפשר פירוט של העניין?    אליהו מזוז:

  איך זה מתחלק? ד"ר ירושלמית מאושר:

 בדיוק. פירוט של העניין. איך, מה, מו, מי, לאן?    אליהו מזוז:

  -שיפוצים מוסדות חינוך וציבור  ד"ר ירושלמית מאושר:

רגע, אני אדבר על שיפוצים עוד רגע. שיפוצים מוסדות חינוך  לאורך    רועי גבאי:

השנה ולא רק בשיפוצי קיץ, עולים הרבה הרבה בקשות ודרישות מבתי הספר. ולכן זה סכום כסף שישנו 

לצורך מענים רלוונטיים בבתי הספר, שצריך לעשות את זה במהלך השנה. חנוכה, פסח וכו'. לצורך 

 העניין. 

 זה על פי תעדוף של אנשי המקצוע?    זוז:אליהו מ

 כן, על פי תעדוף, כמובן.    רועי גבאי:

כל הארבעה מיליון קיבלנו מתמרוץ דיור שקיבלנו בגלל היתרים    דוד שטרית:

 שהוצאנו. אז יש פה חלוקה. במקום אחר כך לחפש כספים, אז מיליון שקל להצטיידות, 

 איזו הצטיידות? תן לי דוגמאות להצטיידות.    מאיר דהן:

לצורך העניין, עכשיו אנחנו משפרים גינון באולפנה בנריה. הכסף הולך    רועי גבאי:

 משם. 

שיפוצים ... חינוך, וסעיף תכנון שאנחנו תמיד, בדרך כלל חסר לנו כסף    דוד שטרית:

 ורמי חוץ, אנחנו מעבירים לתב"ר. לתכנון, מתחילים לתכנן מהקרן. ואחר כך, כשמגיע האישור מג

 זה לתכנון הנדסי?   ד"ר אהוד ויצמן:

 תכנון הנדסי, כן.    דוד שטרית:

 אז קובי יגיד שיש לו כסף.   ד"ר אהוד ויצמן:

 עכשיו כן.    דוד שטרית:

, הצטיידות 606עכשיו כן. אנחנו מצביעים תב"ר תב"ר, ברשותכם.    רועי גבאי:

 ? תודה. מוסדות ציבור. מי בעד

 

 :9/62/15מס' החלטה  

הצטיידות מוסדות חינוך וציבור, בסך  – 606הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 במימון קרן הפיתוח. ₪  1,000,000
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במימון קרן ₪   2,000,000שיפוצים מוסדות חינוך וציבור, בסך  – 607אישור תב"ר מס'  .11

 הפיתוח.

 

 , שיפוצים מוסדות חינוך וציבור. מי בעד? נגד אין. 607   רועי גבאי:

 

 :10/62/15מס' החלטה 

שיפוצים מוסדות חינוך וציבור בסך  – 607הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 במימון קרן הפיתוח. ₪  2,000,000

 

 במימון קרן הפיתוח.₪  1,000,000תכנון הנדסי,  בסך  – 608אישור תב"ר מס'  .12

 

 תכנון הנדסי. מי בעד? פה אחד, תודה.    רועי גבאי:

 

 :11/62/15מס' החלטה 

במימון ₪  1,000,000תכנון הנדסי, בסך  – 608הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 קרן הפיתוח. 

 

 מיליון שקל האלה.  4אגב, יישר כוח על    תם ליפשיץ:

תודה, האמת זו הזדמנות אולי גם להגיד שאנחנו, ראיתם את זה בחלק    רועי גבאי:

מהתקשורת, אני מניח.  תראו, רשות מקרקעי ישראל בתקופת הבחירות, בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, 

יחידות דיור ביבנה מזרח. זה לא על דעתנו. זה בהחלט לא על דעתי. אני  2,509יצאה לשיווק של 

גם לכם את זה פה. יש הרבה דברים קודמים לשיווק של הדירות הללו. כולל ואומר הודעתי בתקשורת 

הרכבת שנדרש, כבישים מסביב. קודם כל לשווק מסחר, לפני  רהקדמת תשתיות הציבור, שיפו

שמשווקים דיור מגורים. כחלק מזה אנחנו גם במשא ומתן מולם, כדי לייצר באמת את מקורות ההכנסה 

, שגם על זה עוד לא 26.12-יחידות דיור כרגע, עם צפי של סיום ב 2,509 הראויים לעיר. הם שיווקו

נגמר עדיין הדיון והשיח. אבל מן הסתם זה גם אמור להכניס לא מעט כספים לעיר ונדאג שזה יקרה. 

 ונקווה שגם נצליח לסגור גם את האירוע הזה שקרה במהלך הבחירות. 

אפשר לומר משהו בעניין? אני חושב שכל הבנייה הזו במזרח יבנה    מאיר שטרית:

 יחידות דיור בערך?  12,000בעיני היא סכנה ליציבותה של העיר מבחינה כלכלית. תוספת של כמה? 

 . 12.5  דורית בן מאיר:

אדרבה. כל תושב חדש שנכנס ליבנה, מגדיל את הגירעון של העירייה    מאיר שטרית:

ה חשבון של משרד הפנים. אלא אם באמת יש מקורות הכנסה אחרים, שיכולים לכסות שקל. ז 5,000-ב

על העניין הזה. כי הארנונה שהאדם משלם, לא מכסה את ההוצאות של העירייה על התושב. לכן אני 
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מציע לא להתלהב מהתוכנית הזאת. אני אף פעם לא אהבתי אותה. אם זה היה תלוי בי, הייתי מתנגד 

במזרח יבנה. זה מיותר לחלוטין. אנחנו צריכים לפתח במערב יבנה. במצב הנוכחי, כמו  בכלל לבנייה

שאתה אומר, הוציאו שיווק בנייה של דירות, בלי שקיבלו  אישור שלנו, בלי התאמה סופית של התוכניות, 

לדעתי אתה צודק בעניין הזה, צריך לדחות את זה על הסף. לא לתת להם לבנות, לא משנה מה הם 

עשו. אתם לא בונים כלום לפני שאנחנו מסדירים את העניינים. את הגשר, יעבור, לא יעבור. דרכי י

התעבורה, התחבורה, שעד עכשיו עוד לא נפתרו. ויש בעיה גדולה מאוד. יש הצעה של משה, גם דנו 

את כל בה. ... יצאה לדרך. אני מציע להגיד לחבר'ה סטופ, אנחנו לא בונים שום דבר לפני שמסדרים 

 הדברים הללו. כי אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במבוך שאתה לא יוצא ממנו. 

 כפי שאמרתי, מסחר קודם למגורים. כמובן ... של העיר, תודה, מאיר.    רועי גבאי:

שאלה, רועי, ברשותך, בעניין הזה. לאור מה שנאמר, אני מסכים, ולאור    אליהו מזוז:

דברים שנאמרו, השאלה היא האם בכל נושא התוכניות של הבינוי של העיר החדשה שעתידה להיבנות, 

שכונה חדשה, זו ממש עיר, יהיה כאן שיתוף של חברי מועצת העיר להארות עם א' או עם ע' במידה 

  -וצריך, כדי שכל 

כל התוכנית של יבנה מזרח מאושרת בותמ"ל כבר לאחר כל התהליך.    עי גבאי:רו

היא פתוחה לציבור. היא נמצאת שם. לחלוטין. אם אתם רוצים שנקדיש זמן במועצת העיר להצגת 

 התוכנית, 

אני נותן הערה קטנה לדוגמה לנושא שקרוב ללבך, בגלל שאתה גם    אליהו מזוז:

  -זה נושא  ניות לדוגמה. בסדר?באותה סיטואציה. נושא הח

למה שאמרת עכשיו יש משמעויות רבות. הוצגו בפני המועצה לא אחת.   ד"ר אהוד ויצמן:

כולל בוועדה לתכנון ובנייה. מה שהוצאת, אני מבין בגדול מה אתה רוצה.  וזה נכון, להגדיל מסחר כדי 

וצג פה, שנבין למה אתה חותר. מה שהארנונה תהיה גבוהה וכו'. הגיוני לגמרי. אבל צריך שיהיה מ

 המטרה. 

 ... לחלוטין.    רועי גבאי:

ההחלטה האחרונה בעניין הזה בוועדה לבינוי היתה, גם של צביקה,    מאיר שטרית:

שלקחת משרד חיצוני, שלא קשור למתכננים של הפרויקט הזה, שיבדקו את כל מערך התחבורה. כיוון 

שמערך התחבורה שהיום מוצע הוא קטסטרופה. יש באמת הצעה של משה שיביא אותה לדיון. הסיכום 

 רד חיצוני, שלא קשור, עם צביקה היה שאנחנו ניקח מש

 לא מדבר רק על תחבורה. מדבר באופן כללי.   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה מה שאני אומר.    מאיר שטרית:

אני רק יכול לציין על הדבר הזה, ברשותך מאיר. אחת השיחות    רועי גבאי:

והגשר,  הראשונות שלי זה היה להתקשר באמת למוסדות התכנון ולגורמים השונים, גם לגבי המחלף

 וגם לגבי התחבורה. עד היום לא התקיים שום דיון, שום דיון, במוסדות התכנון על הנושאים הללו. ואני 
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 עכשיו מביא את זה לשולחן, יחד עם רשות מקרקעי ישראל, יחד עם הותמ"ל, יחד עם המרחב. 

 מנהל התכנון?  ד"ר ירושלמית מאושר:

ון עם כולם. עבדתי שם תקופה ארוכה. כמובן, אני בקשר ישיר בטלפ   רועי גבאי:

כולם חברים. כולם נרתמו, יש שולחן עגול שהתקיים בנושא הזה. אנחנו נכניס את הדברים האלה באמת 

 לשיח של חלופות, לדיון איכותי בנושא הזה. אז תודה על ההערות ואנחנו בהחלט בכיוון. 

 

 

מימון: מ' ₪.  180,000ם בסך תכנון גל ירוק ברח' הראשוני – 609אישור תב"ר מס'  .13

 ₪. 54,000 –קרן הפיתוח ₪,  126,000 –התחבורה 

 

. תכנון גל ירוק בראשונים. הסדרת גל ירוק במערכת הרמזור 609תב"ר    רועי גבאי:

שקלים  54,000שקלים משרד התחבורה והיתר,  126,000ברחוב העצמאות וברחוב הראשונים. 

 תודה. מקרנות הפיתוח. מי בעד? פה אחד, 

 

 :12/62/15מס' החלטה 

תכנון גל ירוק ברח' הראשונים בסך  – 609הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ₪.  54,000 –קרן הפיתוח ₪.  126,000 –משרד התחבורה  מימון:₪.  180,000

 

 אולי משה יסביר לי מה זה.    מאיר שטרית:

  -יש כמה רמזורים ואז הגל    משה חזות:

  -המטרה, מאיר, שתוכל לצאת מהעיר או לחזור לעיר    רועי גבאי:

 זה תלוי בקצב הנסיעה. ...    מאיר שטרית:

 

העצמאות, בסך -ביצוע חיבור בין תחנת המשטה לצומת הסנהדרין – 610אישור תב"ר מס'  .14

 ₪.  240,000 -ק' הפיתוח ₪,  560,000 -מימון: מ' התחבורה₪.  800,000

 

תודה רבה. תסתכלו על המסך, ברשותכם, כי זה דבר מאוד חשוב.    רועי גבאי:

. יהיו פה שני חיבורים של נאות שז"ר בשלב א'. חיבור ראשון, 610ברשותכם, תסתכלו על המסך. תב"ר 

 כמו שאתם רואים, החלק העליון האדום. חיבור שני, הוא מופיע פה, שתיכף אנחנו ניגע בו, 

 יה. שאני אזהה את הזה. רגע, רועי, שני   אליהו מזוז:

 עוד פעם. חיבור ראשון,    רועי גבאי:

 מול המשטרה, נכון?   דורית בן מאיר:
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דורית, תנו לי שנייה רגע ברשותכם ונציג את הדברים. שני התב"רים    רועי גבאי:

הבאים נוגעים לחיבורים מנאות שז"ר לרחוב העצמאות, כדי לשחרר את הלחץ ואת העומסים שקיימים 

ם. תב"ר ראשון נוגע בעצם לחלק היותר צפוני. בעצם שיציאה מהירה לתחנת המשטרה לצומת ש

 המרומזר שנמצא שם. רגע, שנייה. 

 זה כבר רצינו מקדמת דנא.   דורית בן מאיר:

 היתה שם איזושהי בעיה.    מאיר דהן:

השלמה. החיבור  240,000-ממשרד התחבורה ו₪  560,000זה אחד.    רועי גבאי:

 שני, ה

 רגע, רועי. מה זה נותן לנו? יציאה של המשטרה?    אליהו מזוז:

כן, יציאה מהירה למשטרה. נכון. הדבר השני, הוא מהחלק התחתון,    רועי גבאי:

קשה קצת לראות את זה פה שימו לב לחלק התחתון. אנחנו רואים את העצים שם, את שדרת העצים, 

  -בתוכנית, אבל 

 כי היה אז דיון לגבי מהרחוב לכביש לעצמאות.    אליהו מזוז:

הנה, הנה, שימו לב. פה זה רחוב הגלבוע. אוקיי? וגם פה בעצם כרגע    רועי גבאי:

 יש שם שיפוץ שמתבצע ברחוב הזה. תוך להערכתי פחות מחודש תהיה יציאה לרחוב העצמאות. 

 איפה זה יוצא בדיוק? איפה שהבתים שנהרסו?    אליהו מזוז:

 לפני אקי"ם, ... הבניינים שנבנים.    י גבאי:רוע

 איפה הבניין שנהרס.    אליהו מזוז:

 משרד התחבורה ...  210,000נכון. זה הדבר הבא. וזה התב"ר של    רועי גבאי:

 גרופית, הבניין של גרופית.    משה חזות:

על שני זו ממש בשורה עבור נאות שז"ר בשלב א'. ... אנחנו מצביעים    רועי גבאי:

 . מי בעד? פה אחד. תודה. 610התב"רים בנפרד. ביצוע חיבור תחנת המשטרה, 

 

 :13/62/15מס' החלטה 

ביצוע חיבור בין תחנת המשטרה לצומת  – 610הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

קרן ₪.  560,000 –מימון: משרד התחבורה ₪.  800,000העצמאות, בסך -הסנהדרין

 ₪.  240,000 –הפיתוח 

 

מימון: מ' ₪.  300,000חיבור רח' הגלבוע לשד' העצמאות, בסך  – 612אישור תב"ר מס'  .16

 ₪.  90,000 –ק' הפיתוח ₪,  210,000 –התחבורה 

 

 

 עצמאות, פה אחד, תודה. , חיבור הגלבוע ל612   רועי גבאי:
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 :14/62/15מס' החלטה 

חיבור רח' הגלבוע לשד' העצמאות, בסך  – 612הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ₪.  90,000 –קרן הפיתוח ₪.  210,000 –משרד התחבורה  מימון:₪.  300,000

 

מימון: מ' התחבורה ₪.  400,000סימונים והתקני בטיחות, בסך  – 611אישור תב"ר מס'  .15

 ₪. 120,000 –ק' הפיתוח ₪,  280,000 –

 

, אנחנו חוזרים לסימונים והתקני בטיחות. זה השוטף של שפ"ע. 611   רועי גבאי:

 120ממשרד התחבורה, ₪  280,000בעצם אלו עבודות שוטפות שנתיות שאנחנו מבצעים. גם פה, 

 מקרנות הפיתוח. מי בעד? פה אחד, תודה. 

 

 :15/62/15מס' החלטה 

 400,000בסך סימונים והתקני בטיחות,  – 611הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס' 

 ₪.  120,000 –קרן הפיתוח ₪.  280,000 –מימון: משרד התחבורה ₪. 

 

עדכון תב"רים. אנחנו בסעיפים של דברים שנעשו. רק מעדכנים את    רועי גבאי:

 התקציבים בהתאם לכספים שהתקבלו ממקורות שונים. 

 

 

תוספת ₪,  64,686,252תקציב מקורי  –בניית בי"ס תיכון  – 411עדכון תב"ר מס'  .17

 ₪. 72,832,000מקרן הפיתוח. סך התב"ר לאחר הגדלה ₪  8,145,748

 

בניית בית ספר תיכון שש שנתי נבון. יש לכם את ההדמיות מול העיניים    רועי גבאי:

מיליון. אנחנו  72. בניית בית ספר תיכון. תקציב מעודכן 17תב"ר, סעיף  411על מה אנחנו מדברים. 

 רואים את החלוקה של תקציבים, פירוט מקורות מימון. 

 

 זה התיכון שנבנה, זה נבון,    אליהו מזוז:

 

 זה התיכון של נבון. מי בעד? פה אחד. תודה.    רועי גבאי:
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 :16/62/15מס' החלטה 

תקציב מקורי  –בניית בי"ס תיכון  – 411תב"ר מס' לאשר עדכון הוחלט פה אחד 

 –מקרן הפיתוח. סך התב"ע לאחר הגדלה ₪  8,145,748תוספת ₪.  64,686,252

72,832,000  .₪ 

 

₪.  19,000,000תקציב מקורי   -211כיתות מגרש  18בניית בי"ס  – 550עדכון תב"ר מס'  .18

סה"כ התב"ר ₪.  1,623,689הפחתה מקרן פיתוח ₪,  2,010,689תוספת משרד החינוך 

 ₪.   19,387,000לאחר עדכון 

 

. בי"ס ניצנים. אפשר 211כיתות, מגרש  18סעיף הבא, בניית בי"ס    רועי גבאי:

ללחוץ על המצגת. בסדר? בי"ס ניצנים החדש. גם פה עדכון מחירים ותוספות נדרשות. מי בעד? תודה, 

 פה אחד. 

 

 :17/62/15מס' החלטה 

 – 211כיתות מגרש  18בניית בי"ס  – 550תב"ר מס' אשר עדכון הוחלט פה אחד ל

הפחתה מקרן ₪.  2,010,689תוספת משרד החינוך ₪.  19,000,000ורי תקציב מק

 ₪.  19,387,000סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  1,623,689פיתוח 

 

תוספת ₪.  6,400,000תוספת אגף לבי"ס נועם. תקציב מקורי  – 556עדכון תב"ר  מס'  .19

לאחר עדכון  סה"כ התב"ר₪.  318,287הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  635,487מ' החינוך 

6,717,200  .₪ 

 

תב"ר, תוספת אגף לבי"ס נועם. גם פה זה עדכון  556סעיף הבא,    רועי גבאי:

 תב"ר, עדכון מחירים ותוספות נדרשות. מי בעד? גם פה אחד, תודה רבה. 

 

 :18/62/15מס' החלטה 

תוספת אגף לבי"ס נועם. תקציב  – 556תב"ר מס' לאשר עדכון הוחלט פה אחד 

הפחתה מקרן הפיתוח ₪.  635,487תוספת משרד החינוך ₪.  6,400,000מקורי 

 ₪.  6,717,200סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  318,287
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תוספת ₪ .  1,350,000 –בניית גנ"י ברחוב חבלבל. תקציב מקורי  – 565עדכון תב"ר מס'  .20

סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.   161,910 –הפחתה מק' הפיתוח ₪,  161,910מ' החינוך 

– 1,350,000  .₪ 

 

  -. פה גם 565בניית גני ילדים ברחוב החבלבל.    רועי גבאי:

  עכשיו שנבנו? זה אחד או שניים? כמה גנים יש שם?   אליהו מזוז:

 כיתה אחת.    רועי גבאי:

 לא, כי אמרת גנים, בגלל זה שאלתי.    אליהו מזוז:

 גן ילדים, כן. עדכון תב"ר. מי בעד? תודה, פה אחד.    רועי גבאי:

 

 :19/62/15מס' החלטה 

בניית גנ"י ברחוב חבלבל. תקציב  – 565תב"ר מס' לאשר עדכון הוחלט פה אחד 

הפחתה מקרן הפיתוח ₪,  161,910תוספת משרד החינוך ₪.  1,350,000 –מקורי 

 ₪.  1,350,000 –סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  161,910 –

 

₪.  14,800,000. תקציב מקורי 3061כיתות גנ"י מגרש  8הקמת  – 580עדכון תב"ר מס'  .21

 ₪.  16,781,872סה"כ התב"ר לאחר עדכון ₪.  1,981,872תוספת מק' הפיתוח 

 

ברחוב הרצל. גם פה, אגב, אנחנו  3061כיתות גנ"י מגרש  8הקמת    רועי גבאי:

בהשלמה, ממש בשבוע הקרוב, של חדרי טיפולים ייעודיים בחדרי התקשורת שם. באמת פרויקט יפיפה, 

דר טיפולים מקסים, שגננת יכולה לקחת, שנותן מענה לחינוך המיוחד, לכל גן וגן. כשבתוך כל גן יש ח

 או מטפלת יכולה לקחת את הילד ובעצם לתת לו מענה רגשי, טיפולי, רלוונטי. 

שאלה, רועי. מקסים. מה עושים לגבי החוסר זמינות, חוסר כוח אדם    אליהו מזוז:

לא אותך,  יש זעקה של ההורים, ובצדק. ואני לא מאשים אף אחד, ודאי גם בנושא הזה של מטפלות?

של חוסר באנשי מקצוע, מטפלות בתחומים  אבל יש כפי שאמרת בנושאים אחרים, גם כאן יש קושי

 שונים. וזה הרבה פעמים נובע בגלל המתן הכספי הנמוך שמשרד החינוך משלם. 

אמת. אנחנו גם על זה דנים. ברגע שנצליח לייצר איזושהי בשורה    רועי גבאי:

כל הזמן מפרסמים מכרזים באוויר. ככל שיש לכם אנשים ונשים טובות,  בנושא אנחנו נשמח. אנחנו

 תפנו אותם לאתרים במכרז. 

כן, אבל מה שאתה מדבר זה לעבוד במשרד החינוך. מי שנכנסת לעבוד    אליהו מזוז:

 בעצם בתקנים האלו אלה עובדות משרד החינוך. 
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 חלקן. או מצ'ינג עם העירייה. תלוי.    רועי גבאי:

 טוב, אם יש בשורה אז תעבירו לנו, שנדע להעביר.    יהו מזוז:אל

 זו לא בעיה ייחודית של יבנה. זו בעיה ארצית.    משה חזות:

 אני אמרתי, אני אמרתי שאני לא מאשים את העירייה.    אליהו מזוז:

 אבל למה רק נשים? אי אפשר שגם גברים יעבדו שם?   דורית בן מאיר:

 אמרתי לחלוטין. אני לא מאשים את העירייה. אני רק אומר, אני    אליהו מזוז:

 תנו לנו למצוא.    רועי גבאי:

 שלח לנו, שישלחו לנו את הפרסומים. אנחנו נפיץ בכל מקום.    אליהו מזוז:

 תב"ר הקמת שמונה כיתות. מי בעד? פה אחד. תודה.    רועי גבאי:

 

 :20/62/15מס' החלטה 

. 3061כיתות גנ"י מגרש  8הקמת  – 580תב"ר מס' אשר עדכון הוחלט פה אחד ל

סה"כ התב"ר ₪.  1,981,872 –תוספת מקרן הפיתוח ₪.  14,800,000תקציב מקורי 

 ₪.  16,781,872לאחר עדכון 

 

רועי, יש לי שאלה כללית לגבי עדכון התב"רים. אני רואה שיש פה,   ד"ר אהוד ויצמן:

אה פה הרבה תוספות. בהתייחס לתכנון המקורי. אפשר ברור שהצבעתי בעד, כי צריך לטפל. אני רו

 לקבל על זה הסבר? 

... השנים הבאות דברים אהוד, אני כרגע סופג הרבה ירושות שלכם.    רועי גבאי:

אחרים. אומדנים נעשים לעתים והם לא תואמים. יש דברים שמגלים בשטח, תוך כדי ביצוע. זה קורה. 

ישנן תוספות, נכון. זה חלק מעדכוני תב"רים. נכון. אנחנו מתייחסים לזה בתקציב השנתי. מתייחסים 

 מחושב.  לזה בוועדת כספים. מי כמוך מכיר את הנושאים הללו. ולכן הכל

לא, הכל בסדר. אני שואל כי אני רואה את הפערים. עכשיו, אם הפערים   ד"ר אהוד ויצמן:

 הם פערי תכנון, הבנתי. 

לא, אין פה הרבה פערים. תשים לב. דיברת עכשיו על בניית גני ילדים.    רועי גבאי:

 מינוס.  161פלוס,  161אז 

בי"ס נבון. אנחנו מדברים על תוספת, לא, קח למשל למעלה, בניית   ד"ר אהוד ויצמן:

 נכון? 

עוד פעם. הכל תלוי בתקציב הכולל של הפרויקט. ככל שהתקציב של    רועי גבאי:

 הפרויקט יותר גדול, ככה יש יותר דברים מבחינת אחוזים. 

 זה נאות שמיר?  21רועי,    אליהו מזוז:
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 ? 21מה זה    רועי גבאי:

 דיברת. . מה ש21סעיף    אליהו מזוז:

 כן, הרצל. כן. הלאה.    רועי גבאי:

 מיליון שקל לבד.  6נבון כולל גם ... שצריך להיבנות בעזרת השם ...    דוד שטרית:

 בגלל מה שאמר דוד, שאלה קפצה לי.    אליהו מזוז:

 בית הספר נבנה כבר?     דובר:

 נבון בנוי.    רועי גבאי:

 יש בתי ספר שעוד לא מתוכננים?    מאיר שטרית:

 יש, יש. יש עוד תכנון ...    אליהו מזוז:

 אני שואל האם יש בית ספר שצריך לבנות שהוא לא מתוכנן?    מאיר שטרית:

התיכון השלישי טרם תוכנן. כרגע אנחנו בתהליך עוד מעט להביא אותו    רועי גבאי:

 לתכנון. 

משהו בנקודה הזאת, מאחר ובמילא זה תקציב אני באמת רוצה לומר    מאיר שטרית:

של העירייה. בשנים האחרונות לצערי, אני אומר לצערי, נבנו בתי ספר מאוד יפים, שעלו הון עתק. בעיני 

ללא שום הצדקה. בטונים, קישוטים, זה מטורף לגמרי. אין שום סיבה ... כרגע. אפשר לבנות בתי ספר 

ר גדול לתלמידים. הרבה יותר זולים. ... שישווה, קחו בית ספר הרבה יותר פשוטים, שיתנו מרווח יות

ם בתי ספר נהדרים לילדים, והם עלו בזיל הזול. מכיוון שאין ני, שלכל הדעות בתי הספר היחדיניייחיד

ולא עולה הרבה כסף. כשאתה בונה  ות"לישם סיבוכים. התכנון נורא פשוט. יוצר מצב שהוא איננו אנטי 

ד על אחד, אתה מגדיל את המחיר של הבנייה פי כמה מהעלות האמיתית. ואני מציע בטונים ומעלה אח

 לסגת מזה. מי שמרוויח מזה זה המתכננים, הקבלנים. לא יודע מי. 

 בקצרה.    רועי גבאי:

א', אני חושב שבתי ספר יכולים להיות מקום שנעים לתלמיד להיות שם    קובי נעים:

גבי הנושא של כמה קומות, אנחנו מנסים לחסוך כמה שיותר ולעשות והם מהווים היום פאר של ... ל

אותם בקומות, כדי לאפשר יותר יחידות של כיתות בתוך השטח שנתנו לנו. הציפוי שאנחנו בוחרים הוא 

ציפוי עמיד, על מנת לגרום לזה שהתחזוקה תהיה כמה שיותר נמוכה. והמחירים, ככל שהמבנה יותר 

למחירים של משרד החינוך. אמנם יש תוספות, אבל להשוות את זה לבית ספר גדול, הוא הולך ותואם 

 יחידני, אני חושב שזה לא הסטנדרט שאנחנו נחפש. 

 בית ספר יחידני יותר טוב מכל בתי ספר שבניתם.    מאיר שטרית:

 אני שמח שאתה חושב ככה.    קובי נעים:

 בית ספר יחידני?   דורית בן מאיר:

 כן. ... איפה למדו הילדים שלך? לא בבית ספר יחידני?    מאיר שטרית:

 לא.   דורית בן מאיר:
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 אה, באמת?    מאיר שטרית:

 מאיר, עכשיו שאתה תהיה בקואליציה, תהיה לך השפעה מאוד רצינית.    תם ליפשיץ:

 שנייה, מאיר, תודה.    רועי גבאי:

שותך. פשוט נקטעתי. שני אני נקטעתי. אני יכול להשלים? רועי, בר   אליהו מזוז:

דברים. אחד, לגבי מה, נתחיל מהסוף, כי מאיר דיבר על יחידני. מה שקרה בעבר, ואם תשימו לב, בתי 

 הספר בעיר, אלה שנבנו בשנים האחרונות, רובם המוחלט נבנו ללא אולמות כינוס. 

 אני כבר הודעתי שאולמות כינוס, אנחנו גם נותנים מענה לרמב"ם   רועי גבאי:

וכרגע בוחנים תכנון לרמב"ם לאולמות. אלי, היה לך ארבע שנים להשפיע על הדברים. אמרתי לך, בוא 

תצטרף ותשפיע על הדברים. היום אתה בא ובוחר אחרת. אין לי מה לעשות כרגע. ההערות הן הערות 

 מיותרות. בואו נתקדם, חברים. הלאה. 

  סליחה, אני מתנצל שאתה מזלזל בי.   אליהו מזוז:

אני ממש לא מזלזל בך. אני חושב שמן הראוי שתיתן לי את המקום,    רועי גבאי:

 באמת, 

אבל אני מאיר הארה עם א'. אני לא הבנתי. בן אדם מעיר לך הארה    אליהו מזוז:

 עם א'. לא יוצא נגדך, מעיר הארה לטובת העיר, 

 זה עוד לא מאוחר, אלי.    תם ליפשיץ:

מבין על מה אתה מתפרץ. אני לא באתי כנגדך. אני באתי לשתף אני לא    אליהו מזוז:

ואני אמרתי את זה גם בשנים קודמות. יש ראש עיר חדש. אני בירכתי אותך. אם בדברים שאמרתי 

בשנים קודמות ראש העיר לא הקשיב לי בכל דבר, אני מאמין שגם אתה לא תקשיב לי בכל דבר, וגם 

עם א'. רה אלא כל אחד צריך לחשוב אותו דבר. אני רק בא עם הזה בסדר. אני לא בא אליך בטענה. 

ואני שמח שאמרת שאתה מתייחס לזה. ואני מברך אותך על זה. ואני אומר, באופן כללי, גם לרמב"ם, 

 אתה נותן מענה לרמב"ם בגלל משהו שהיה לא תקין. ויפה ויישר כוח. ואני לא תוקף אותך. 

 ין. כן. אני בוחן את זה עדי   רועי גבאי:

בסדר. אז קודם כל יישר כוח שאתה בוחן את זה. ואף אחד לא בא    אליהו מזוז:

 לתקוף אותך. ההיפך הגמור. ואני אמרתי את זה מלכתחילה, אל תילחץ. אני רק מדבר להבא. 

 תודה, אלי.    רועי גבאי:

ייחס שיבנו את העיר העתידית, אז את בתי הספר העתידיים, צריך להת   אליהו מזוז:

כי מאיר אמר פה משהו, אמנם על מבנה ישן של יחידני. נכון,  לסיפור הזה של אולמות כינוס. למה?

 מבנה ישן. אבל בבתי הספר נועם יחידני, מעיין, רמות ויצמן, יש אולמות כינוס שהם מעולים. 

 אני אענה לך, ברשותך. פעם משרד החינוך היה מממן,    דוד שטרית:

 , אני לא באתי לריב. לא איתך ולא עם רועי. באתי להאיר הארה. לא   אליהו מזוז:

משרד החינוך בעבר היה מממן לכל בית ספר גם אולם ספורט. עכשיו    דוד שטרית:

זה לא חלק מהמימון. חלק מאולמות הספורט שנבנו זה במסגרת הנושא של ספורט ותרבות, קולות 
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 אחד. קוראים שאנחנו מקבלים. וכל פעם מוסיפים עוד 

גם האולפנה ללא אולם. וגם על זה אנחנו כרגע בוחנים ומנסים לייצר    רועי גבאי:

 את התקציב הרלוונטי עבור זה. 

דיברת על בנייה של תיכונים והערה כללית, לסימן שאלה לבדיקתך.    אליהו מזוז:

חדשים ואולפנה וכו'. אני, עם המצב שיש היום בנריה, צריך לבחון את כל ההיבטים. יישר כוח על 

התקופה של השיפוץ ועל הדברים שהשתנו שם. צריך לבחון מה קורה שם בעתיד כי אם המבנים הם 

הזה. אם השיפוץ הוא ראוי ונכון כל כך רעועים, אז צריך באמת לבדוק ברצינות מה עושים עם הסיפור 

 להיעשות. 

 הכל נבדק. תודה. סעיף הבא.    רועי גבאי:

 

סך התב"ר ₪ .  30,000הפחתה בסך  –כיתות שמע  8-נגישות ל 598עדכון תב"ר מס'  .22

 )הפחתת כיתה עקב כפילות בשם תלמיד(.₪.  210,000לאחר עדכון 

 

כיתות שמע. בסדר? בעצם דברים  8-סעיף הבא, נגישות אקוסטית ל   רועי גבאי:

 שקורים כל הזמן, חידושים של כיתות שמע כאלה ואחרים בבתי הספר. מי בעד? עדכון תב"ר. תודה. 

 

 :21/62/15מס' החלטה 

הפחתה  –כיתות שמע  8-נגישות ל 598תב"ר מס' אשר עדכון הוחלט פה אחד ל

)הפחתת כיתה עקב כפילות ₪  210,000סך התב"ר לאחר עדכון ₪.  30,000בסך 

 בשם תלמיד(. 

 

במימון מ' החינוך. ביצוע ₪  144,786הנגשה טכנולוגית. תקציב  – 597סגירת תב"ר מס'  .23

 ₪.  144,290בפועל 

 

דים סגירת תב"ר, הנגשה טכנולוגית. אספקת מחשבי אייפד עבור יל   רועי גבאי:

 בעלי צרכים מיוחדים. זה פשוט סיום עבודה. סוגרים את התב"ר. מי בעד? תודה רבה, פה אחד. 

 

 

 

 :22/62/15מס' החלטה 

 144,786הנגשה טכנולוגית. תקציב  – 597תב"ר מס' אשר סגירת הוחלט פה אחד ל

 ₪.  144,290במימון משרד החינוך. ביצוע בפועל ₪ 
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 EASTבין העיר יבנה לבין העיר איסט ברונסוויק, ניו ג'רזי )אישור הסכם ערים תאומות  .24

BRUNSWICK, NJ 11.12.22( מיום. 

 

. אישור הסכם ערים תאומות. אתם יכולים 24אנחנו מתקדמים לסעיף    רועי גבאי:

 לראות מאחור. 

 . 25   חיים מסינג:

 , סליחה. 25   רועי גבאי:

 . 24. אצלי 24לא,    מאיר דהן:

 . לא נורא, הכל בסדר. ... 25אצלי    מסינג:חיים 

זה טכני. הלאה. אישור הסכם ערים תאומות בין העיר יבנה לבין העיר    רועי גבאי:

ברונסוויק. אני יכול לספר לכם שגורמי המקצוע בעיר לא הכירו את הדבר הזה. גם אני כחבר -איסט

עיר המנוח, נעשתה עבודה על ידי מועצה דאז לא הכרתי את הדבר הזה. נעשתה עבודה של ראש ה

מ"מ ראש העיר חיים מסינג, באמת לקדם את הנושא הזה. אני מבין שהתקיימו מספר פגישות בנושא. 

קיבלנו את זה כדבר מוגמר, ארבעה ימים לפני ההסכם עצמו. בטח ובטח לא רציתי לעצור מהלך כזה. 

ד כהן. זה היה באמת, הוא היה נלהב הלכתי ופגשתי את ראש העיר של איסט ברונסוויק, מיסטר ברא

לפרויקט. דיברנו על דברים פרקטיים ולא רק להשאיר את זה ברמת התיאוריה. אני מקווה שבקרוב נציג 

לכם את תוכנית העבודה הרלוונטית בנושא הזה. היה יום מרגש. גם חיים הצטרף אלינו פה וליווה אותנו 

בנים, גם בפארק השרון, כדי להראות את העיר. יש כמה ביום הזה. עברנו גם בין בתי הספר, גם ביד ל

כוונות ורעיונות לשיתופי פעולה בעתיד. אנחנו בקשר. רק אתמול בערב התכתבתי עם הנציגים שם, עם 

רוברט, באמת על כמה רעיונות שהוא רצה לשתף. בתקווה שיתחיל פה שיתוף פעולה פורה ולא רק 

 תיאורטי. אני מתנצל, 

  אפשר בכמה מילים להציג לנו את זה?   אליהו מזוז:

מתנצל, לא, ההסכם הוא הסכם. הוא מופיע פה. הוא הסכם תיאורטי,    רועי גבאי:

 הוא הסכם עקרוני כללי, שמדבר על שיתופי פעולה. מופיע לכם בדוחות, וכל החומר, 

  -לא, השאלה אם יש משהו שאתה רוצה    אליהו מזוז:

חומר מגיע לפני. אתם יכולים באמת אם יש הערות או אני אומר. כל ה   רועי גבאי:

דברים,  להציף את הדברים. אנחנו צריכים להכין ולהתמודד. אנחנו מן הסתם מביאים לכם את זה גם 

 מוצג באופן מלא. השיח הוא שיח פתוח. כמו שאתם רואים ושמים לב. 

שותך. התהליך אני רוצה להוסיף משהו, רועי. לשאלות של אלי, בר   חיים מסינג:

שהיה, אלי, היה תהליך בזום, שגם ליאור היה מעורב בו וגם עשהאל מאגף חינוך. ליאור, ... של ראש 

העיר. וזה תהליך שבו עלו הרבה מאוד רעיונות, יחד עם מנהלי האגפים של העיר לגבי שיתוף הפעולה. 

זמן, עם רעיונות והחלפת  הממורי בסוף, ההסכם בסוף, הוא משהו רשמי. אבל זה תהליך שהיה לאורך
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 ידע, מידע. 

 מה הנפקות של ההסכם הזה? מה עושים איתו מחר בבוקר?    תם ליפשיץ:

אז עכשיו, ראש העיר נפגש איתו. והוא אמר שאתמול הוא דיבר עם    חיים מסינג:

 רוברט. רוברט הוא ראש המטה של ראש העיר. אני מעריך ... 

 הרבה פעמים פרויקטים, מה שנעשה בעבר, לפי ... שלי,    אליהו מזוז:

 אתה עונה לי?   תם ליפשיץ:

 אני עונה לך.    אליהו מזוז:

  -אה, שאלת    תם ליפשיץ:

 לא, כי אתה שאלת.    אליהו מזוז:

 אתה שאלת מה התוכן.    תם ליפשיץ:

  -שאלתי מה התוכן ואתה שאלת    אליהו מזוז:

 תי מי שהיה אחראי לתוכן. ואז גם אני שאלתי מה התוכן. אני שאל   תם ליפשיץ:

אני אמרתי מה שאמרתי שקורה במקומות אחרים, זה שהרבה פעמים    אליהו מזוז:

 יש לימודים משותפים... 

 היה מדהים.  שפייר,באני הייתי במשלחת    משה חזות:

משהו שהוא  האלה, יש לימודים היום בזום, שזהאז יש את הדברים     אליהו מזוז:

  -חדש. קבוצות שלומדות ביחד. נפגשים. ואחרי זה זה מגיע למפגשים 

אבל לי יש רק הסתייגות אחת. ברגע שיש ברית ערים תאומות, קודם    משה חזות:

 כל צריך לדון. 

כן, אבל משה, אני ... את ההערה שלך, ... אני אסביר למה. תן לי, אני    חיים מסינג:

 אסביר לך למה. 

 כלומר אתה מקבל חופש עבודה, ללא אישור מועצת העיר.    חזות: משה

לא, לא, תן לי שנייה. אני אסביר לך את הסיטואציה. הסיטואציה היתה    חיים מסינג:

כזאת. התהליך התחיל, כמו שנאמר פה, למעלה משנה. עכשיו, הסיפור הזה הגיע לפרקו כבר לפני 

הנושא של הבחירות, אמרנו עוצרים את העניין. בואו נחכה איזה שלושה, ארבעה חודשים. בעקבות כל 

למהלך הבחירות, לתוצאות של הבחירות, ולאחר מכן ראש העיר הנכנס יבוא, יעשה את זה בצורה 

שהסיפור הזה יכול , השלטון המקומי, לכ"מסודרת. מועצת עיר וכו' וכו'.  קיבלנו מסר חד משמעי ממש

 ואז דיברתי עם רועי, אמרתי לו תקשיב, זה היה אמור לגרום לתקרית דיפלומטית. אוקיי? 

. אם היינו 11-. זה נדחה לבקשתם ל11-. לא ב5.9-אגב, כל הסיפור. כל הסיפור היה ב 5.9-להיות ב

הולכים לשיטה הזאת שהיא השיטה הנכונה שאתה אומר, היינו באמת יכולים לגרום לאיזושהי בעיה 

 דיפלומטית איתם. זה מה שהוצג לנו. 

ביום חמישי שלפני עדכנתי אתכם ואמרנו, נעשו גם שיחות טלפוניות    רועי גבאי:

מהלשכה. חיים, יש לי הערה אחת על הנושא הזה, ואני כן מקבל את האמירה של משה חזות. זה 
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לא הכירו את הדבר הזה. זה לא המקצוע שגורמי המקצוע לא היו מעורים, מלבד עשהאל, כל גורמי 

 דבר שהוא תקין. 

  מי זה גורמי המקצוע?   חיים מסינג:

מנכ"ל, יועצת משפטית, דובר, כל הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את    רועי גבאי:

 זה ובוא לא ניכנס ולהביך את האנשים. הלאה. 

סליחה, רועי. אם אתה לא מדייק, אני לא מוותר לך. היועצת המשפטית    חיים מסינג:

 קיבלה את זה לפני חודש. ברגע שהגיע הממורי הזה. היא יושבת פה והיא יכולה להעיד. 

 בסדר גמור.    רועי גבאי:

 והדובר יודע מזה היטב.    חיים מסינג:

 בוא לא נעמיד אף אחד בסיטואציה.    רועי גבאי:

לפחות תעמיד דברים על דיוקם. אתה לא יכול למכור משהו באוויר,    ג:חיים מסינ

שאין לו בסיס. אוקיי? ואני מזכיר לך עוד דבר, שלא אמרת אותו פה. אז אני אזכיר אותו. בסדר? אל 

תפתח פורום. אני התייעצתי איתך בנושא הזה. התייעצת איתי אחרי זה בטלפון נוסף, אמרת אולי 

רועי, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לעצור, נעצור'. בחרת שלא, ולדעתי בצדק. עכשיו נעצור. אמרתי לך '

 אל תלין. תודה. 

 לא מלין, תודה. מקבל.    רועי גבאי:

 ואיפה ליאור, בכל הסיפור הזה, חיים?   דורית בן מאיר:

 יש בסוף, על המסך יש מחלקת קרדיטים. יש כזה כמו בסרט.    תם ליפשיץ:

 תעזבי, אנחנו לא עושים עכשיו, מחלקים מדליות. ...    חיים מסינג:

ליאור נמצא פה וכעובד עירייה הוא עשה את תפקידו על הצד הטוב    תם ליפשיץ:

 ביותר. 

 אז מגיעה לו תודה.   דורית בן מאיר:

 ומגיע לו ונאמרה לו תודה בפורומים הרלוונטיים. ...    תם ליפשיץ:

אנחנו ברשותכם מאשרים את הסכם ערים תאומות. מי בעד?    רועי גבאי:

 מתנגדים? אין. פה אחד. תודה. 

 

 

 

 :23/62/15מס' החלטה 

הוחלט פה אחד לאשר הסכם ערים תאומות בין העיר יבנה לבין העיר איסט 

 . 11.12.22( מיום East Brunswick, NJברונסוויק, ניו ג'רזי )
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 אקדמיה לפני צבא. –בנושא מלגת אל"צ  21.9.22מיום אשרור פרוטוקול ועדת מלגות  .25

 

. אלי, אתה 21.9הלאה. סעיף הבא. אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום    רועי גבאי:

 רוצה להרחיב? 

אני חושב שהמקום הוא לאהוד. נכון שזה ועדת מלגות, כי זה הגיע    אליהו מזוז:

, ואני חושב שהוא ייתן כמה מילים. זה הכבוד שלו. אלינו. אבל מי שעמל רבות על העניין הזה זה אהוד

  -אנחנו אמנם היינו חלק טכני חשוב. אבל הוא 

לדעתי  שהתחיל איתה צביקה. הפרויקט היה בעצם יוזמה ותיקה,  ד"ר אהוד ויצמן:

פרויקט יוצא מן הכלל, שאפשר להפוך אותו לפרויקט דגל של הכשרה אקדמאית, מכיתה ט', למשך 

י שמסיים את זה מקבל תואר מהנדס מחשבים מהמכללה למנהל. אנחנו חשבנו בזמנו, חמש שנים. מ

שלא יהיה מצב שיהיו ואני שמח שוועדת המלגות והמועצה אישרה, שלא נשאיר אף אחד מאחור. 

תלמידים שיכולים לעמוד בעניין הזה ואנחנו לא נאשר. ולכן אישרנו פה את הסכום. עשינו את זה על פי 

 שוועדת המלגות אישרה. על זה אני רוצה להודות לכל המשתתפים ושיהיה בהצלחה. קריטריונים 

אני אוסיף משפט אחד, אהוד. אחרי הקריטריונים, תודה לאהוד ולכל    אליהו מזוז:

 שרו גם לתת את הכסף שנותר, שהוקצההעוסקים במלאכה ולאנשי המקצוע.  ולחברי ועדת מלגות שאי

לסיפור הזה, לחלק אותו בצורה נכונה, מאיר ויהודה, להמשיך לחלק אותו לסטודנטים ולא להשאיר אותו 

 בקופת העירייה. 

 הצבענו, תודה. אה, סליחה. על המלגות. מי בעד? פה אחד. תודה.    רועי גבאי:

 

 :24/62/15מס' החלטה 

 –שא מלגת אל"צ בנו 21.9.22הוחלט פה אחד לאשרר פרוטוקול ועדת מלגות מיום 

 אקדמיה לפני צבא. 

 

קידום הכרזה על מתחם "העצמאות" כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי ע"י הרשות  .26

 הממשלתית להתחדשות עירונית ובהתאם לחוק.   

 

קידום הכרזה על מתחם "העצמאות" כמתחם פינוי בינוי במועצת העיר.    רועי גבאי:

 קובי. 

 

כחלק מהדרישות של הרשות להתחדשות עירונית בעבר, הכרזה על    קובי נעים:

. לאחרונה החליטו שזה חייב לעבור מועצת עיר. יש רק מטעם מהנדס העירמתחמים היתה נדרשת, 

את ההמלצה שלי. אנחנו ניגשים להכריז עליו כמתחם להתחדשות עירונית. הדבר הזה מקנה לו כל מיני 

-  
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  במסלול מיסוי.   דוד שטרית:

. אנחנו 21מקנה לו כל מיני נושאים מיסויים שמכניסים אותו לתקן    קובי נעים:

המלצנו על המתחם הזה בעבר כחלק מההתחדשות העירונית שלנו. אני ממליץ למועצה לאשר את 

 המתחם. 

 לא היתה תוכנית כזו מאושרת?    מאיר שטרית:

 איך? ...    קובי נעים:

 זה? וכבר בונים את    מאיר שטרית:

לא, הוא נמצא בהליך של בקשה להיתר. ייקח לו כמה חודשים טובים    קובי נעים:

 עד שהוא יקבל אישור חפירה. 

 מדובר פה על רחוב הלילך?    מאיר שטרית:

 לא, זה רחוב, אנחנו מדברים ...    קובי נעים:

 זה רחוב ... פה, הבתים הם פה. זה המתחם של העצמאות.    קובי נעים:

  מה זה מתחם העצמאות?   שטרית:מאיר 

 לא, אבל למה כל הקו הכחול ...   דורית בן מאיר:

יש איזון של שטחים. כשנכנס שטח, צריך לצאת שטח ציבורי באותה    קובי נעים:

  -מידה. לכן נכנס פה כל 

 דנו בזה בזמנו.    מאיר דהן:

 התוכנית הזאת כבר קיבלה תוקף.    קובי נעים:

 כון, התוכנית הזאת כבר קיבלה תוקף. על ידי המשרד, שנייה, חבר'ה. נ   רועי גבאי:

 אבל התוכנית נפרדת משיכון חיסכון.    משה חזות:

 כמו שאתה רואה, זה נפרד. ... אחד לשני.    קובי נעים:

  –נפרד, פעם היתה תוכנית    משה חזות:

 ... על הכביש?    רם שרון:

פעם היתה מבנק לאומי עד העצמאות, עד הראשונים ועד הלילך. עכשיו    משה חזות:

 זה מחולק לשניים. 

 יש לי שאלה. רועי, תהיה סבלני.   ד"ר אהוד ויצמן:

 אני סבלני. אני רוצה להספיק את הדברים.    רועי גבאי:

 אנחנו לא ממהרים לשום מקום.   ד"ר אהוד ויצמן:

 ייה. יש ועדת תכנון ובנ   רועי גבאי:

אבל אם אנחנו כבר מעלים, קובי, על פי מה שרשמת פה, יחס ההמרה   ד"ר אהוד ויצמן:

 כמו שהמדיניות.  4.2ולא  5%עומד על כמעט 

  -זה לא חמישה. זה חמש יחידות    קובי נעים:

 חמש יחידות.   ד"ר אהוד ויצמן:
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 חמש לאחת.    מאיר דהן:

 . 4.2ו כמדיניות הוא יחס ההמרה שהחלטנו עלי  ד"ר אהוד ויצמן:

נכון. אבל התוכנית הזאת היא תוכנית שנבנתה לפני כשבע שנים וקצת    קובי נעים:

 יותר. ובדיוק אותה תוכנית ... 

 זו הצהרה עקרונית שמגיעה למשרד הבינוי והשיכון.    רועי גבאי:

  -התוכנית הזאת אושרה בוועדה    קובי נעים:

אחרי. אנחנו רק משחררים את זה לרשות  התוכנית הזאת כבר   רועי גבאי:

 להתחדשות עירונית הארצית. 

 לא, אבל זה משמעותי, רועי.   ד"ר אהוד ויצמן:

  -לא, זה לא משמעותי. אין פה שום    רועי גבאי:

 יש פה יחס המרה ...   ד"ר אהוד ויצמן:

 התוכנית הזאת כבר תקפה. ...    קובי נעים:

התוכנית הזאת כבר תקפה. אתה אישרת אותה. אז עכשיו אתה רוצה    רועי גבאי:

 לחזור בך? 

 לא.   ד"ר אהוד ויצמן:

 אז?    רועי גבאי:

 , 4.2אני אומר, אם קבענו כמדיניות יחס המרה של   ד"ר אהוד ויצמן:

 ... אבל אהוד, קודם כל יהיו עכשיו, על פי התקנה   דוד שטרית:

אני רוצה להבין מה ... אתם ממליצים כדי להכניס את התוכנית הזאת     דובר:

 לאיזשהו הליך. 

 אנחנו יכולים לא לאשר. ...    מאיר שטרית:

  -אבל אם אתה לא מאשר, אתה חוזר אחורנית. זו תוכנית   דורית בן מאיר:

, anywayאז נחזור אחורנית, מה קרה? אני לא מת על התוכנית הזאת    מאיר שטרית:

 מה קרה? 

 לא?   דורית בן מאיר:

לא חייבים לאשר. במילא התוכנית פה בניינים של ... ובניינים עשר    מאיר שטרית:

 קומות. 

 אה, אוקיי.   דורית בן מאיר:

 יפה, אני מבקש. ברשותך.    רועי גבאי:

לא חייבים לבנות פה עוד עשרות קומות פה. כידוע, אני אף פעם לא    מאיר שטרית:

 מכתי בתוכניות האלה. ת

רק להסביר. היום הרשות להתחדשות עירונית דורשת שכל תוכנית    דוד שטרית:

שהולכת במסלול מיסוי, פעם יזם היה הולך, מקבל אישור מיסוי, וגם לא שואל אותנו.  זה צריך החלטה 



 עיריית יבנה
 22.12.22מתאריך  15/62תמליל מועצה מן המניין מספר 

 44 

 של מועצה. 

 מה זה אישור מיסוי?    מאיר שטרית:

 ה להם מס רכישה, ... זה כדי שלא יהי  דורית בן מאיר:

בניגוד למסלול שהוא מסלול ברשויות והכרזה שבעצם העירייה    דוד שטרית:

מתכננת, משרד השיכון מאשר לעירייה לתכנן מתחמים, זה מסלול שהיזמים הולכים. מסלול מיסוי.  יש 

 להם כל מיני הנחות במיסוי. 

זה כדי לא להפיל, מאחר שהיזם כאילו קונה את הדירות ואת הרכוש    קובי נעים:

 המשותף שלהם, ואחר כך מוכר להם אותם. אם היה מיסוי, אף אחד לא היה יכול, 

 לא היתה תוכנית כמה שנים.   דורית בן מאיר:

יש מה שנקרא הליך בשביל להכניס אותו ... שהמיסוי שלו מוגבל. ואז    קובי נעים:

צריכים כאילו למכור ולקבל בחזרה דירה. ואז כל הנושא הזה זה נקרא מסלול מיסוי. למעשה אנשים לא 

יש הליך מיסויי, שכשהוועדה הזאת מאשרת אותו, נכנס למסלול הזה. במידה והיא לא תכניס אותו 

 למסלול הזה, לא יודע מה יקרה, אבל הוא לא ייכנס למסלול הזה והתוכנית לא תצא לפועל. 

ולכן הם רוצים את האישור של חברי המועצה לכאורה שבחנו ובדקנו   מאיר:דורית בן 

 כמו שצריך את כל התוכנית הזאת. שאנחנו יודעים ... אני בעד, לא. 

התוכנית הזאת אושרה בוועדה המקומית הזאת בהיותה ועדה    קובי נעים:

וכנית להתחדשות עצמאית. היא תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית שלנו. היא תואמת את הת

 ...  עירונית שלנו. היא תואמת את כל המרכיבים.

דוד וקובי, האם היא קיבלה כבר תוקף התוכנית הזאת, לפי יחס של    מאיר דהן:

 , נכון? 5:1

 . 1:5   רועי גבאי:

. נכון? זה אומר שזה בלתי הפיך. זה אומר אם אנחנו מצביעים פה 1:5   מאיר דהן:

 . 1:4.2-על התוכנית, לא ניתן יהיה לשנות את זה לאחר מכן ל

 לא, אתה לא מצביע על התוכנית.    דוד שטרית:

 לא על התוכנית, על המיסוי, על הרכב המיסוי.    מאיר דהן:

במסלול מיסוי. כי אחרת זה לא כלכלי, אתה מצביע, מאשר שזה עובר    דוד שטרית:

 . 1:4-גם אם יהיה, ודאי ב

  -אנחנו נוכל בהמשך לקבוע    מאיר דהן:

מאיר, אם אתה לא מאשר את זה, זה לא יהיה כלכלי, בטח בפחות    רועי גבאי:

 מזה. ... 

התוכנית הזאת היתה אחת התוכניות הראשונות, לפני שנקבע מסמך    דוד שטרית:

 . 4.2של המדיניות 

 ההצבעה שלנו פוטרת אותנו ממס השבחה?    מאיר שטרית:
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 לא, לא קשור. מי בעד? נגד? נמנעים? אין. תודה.    רועי גבאי:

 

 הצבעה:

בעד: רועי גבאי, פאלי כהן, אלי מזוז, רם שרון, תם ליפשיץ, משה חזות, שחר  14

סימנה, יהודה דנינו, אהוד ויצמן, חיים מסינג, דורית בן מאיר, ירושלמית מאושר, 

 מאיר דהן, דורון מלכה. 

 : מאיר שטרית. מנענ 1

 

 :25/62/15מס' החלטה 

הכרזה על מתחם בהמשך להמלצת מהנדס העיר בדבר הוחלט ברוב קולות 

"העצמאות" כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי, על קידום הכרזה במסלול מיסוי 

 למתחם הנדון ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובהתאם לחוק. 

 

 . האלון, 5.3, 5.4אהוד, יש כמה פרויקטים של    משה חזות:

  -לא, חשבתי שזה השתנה   ד"ר אהוד ויצמן:

 . 4.2-זה וגרופית. וגרופית. אלמוג ... הכל יורד ל   משה חזות:

 משה, משה. נושא הבא.    רועי גבאי:

 

 .1.1.2022רטרואקטיבית החל מיום  אישור הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים .27

 

אישור הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים. תראו, המדינה    רועי גבאי:

 החליטה שהיא מאפשרת בעצם בתקנות שיצאו לפני קרוב לחצי שנה לערך, שמאפשרת הנחה גבוהה 

 

. אני 2022יותר למפקדים פעילים במילואים. אנחנו, כמועצה, יכולים להחליט על זה לאורך כל שנת 

טרואקטיבית. אני אגב לא מצביע בהצבעה הזאת. כי אני מפקד הבאתי את זה לאישור כשזה מוכן ר

 מילואים פעיל. 

 גם אני לא.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 אגב, איך אתה יודע מי מפקד מילואים פעיל?    חיים מסינג:

 יש הגדרה.    דוד שטרית:

 לא, יש רשימה. הרשימה עוד לא הגיעה לעירייה.    חיים מסינג:

ה קיימת. יודעים את המספר של האנשים. יודעים בדיוק מי הם. הרשימ   רועי גבאי:

 אנשים.  21

 מה זה מפקדים?   דורית בן מאיר:
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 מפקד מילואים פעיל,    רועי גבאי:

 לא, יש קריטריונים. ...    מאיר דהן:

 הצבא קובע, רועי.    משה חזות:

מפקד מילואים פעיל זה מי שבדרגת מ"פ ומעלה, שעושה כך וכך ימים    רועי גבאי:

 בשנה, 

 על פי החוק.    מאיר דהן:

על פי החוק. אנחנו יכולים לאשר את זה רטרואקטיבית מתחילת השנה.    רועי גבאי:

  . אני לא מצביע. מי בעד?1.1.2022-אני הבאתי את זה לאישור החל מתחילת השנה, על כל ה

רועי, שנייה, שנייה. לפני הכל. אני שואל, אני רק רוצה לשאול ולהבין.    ז:אליהו מזו

, זה המון. אני בכוונה שואל. 25%למשרתי מילואים שזה עבר וזה מדינה וכו'. ופה זה  5%כי יש לנו 

 קודם כל, אני קראתי במקום אחר שאמור להיות שיפוי לכספים האלו ממשרד הפנים וכרגע אין. 

 ה שיפוי? איז    דובר:

לא, אתה לא מכיר. אז אין שיפוי. זאת אומרת זה כספים שאנחנו    אליהו מזוז:

 מוותרים עליהם. והשאלה היא, 

אלי, אתה מכיר את הרשימה של הנחות בארנונה? לא. כלומר זה נכנס    משה חזות:

 עוד סעיף שם. 

לא, אני אסביר. כשבן אדם מבקש הנחה בארנונה כי יש לו מצוקה,    אליהו מזוז:

למפקדים, עכשיו  25%חלילה, אז זה מובן. והוא פונה ויש ועדת הנחה. כשאנחנו מדברים על הנחה של 

יכול להיות שיש בן אדם שבאמת מגיע לו והוא צריך את זה. ויכול להיות שיש אנשים שהם מסתכלים, 

ל כבוד, והם לא צריכים את זה. האלה היא אם אנחנו מוציאים פה כסף, צריך לא יודע מה, עניינים ש

סכום של כסף מכספי עירייה. האם זה משהו שהוא זניח,  Xלהבין את המשמעות של כסף. מוותרים על 

  -משהו 

 השאלה אם יש נתונים.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 ת המדינה ביבנה. ... אנשים שמשרתים א 21אנשים ...  21חבר'ה,    רועי גבאי:

 חבר'ה, מוסרית אי אפשר להתנגד לדבר הזה.    חיים מסינג:

 חברים, זה צבא.    משה חזות:

משה, משה, אנחנו ... להיפך. כולנו בעד. שואלים שאלה ... כמה כסף    דורון מלכה:

 זה ... 

, אחד יש לו בית של מטר 80אתה לא יכול לדעת. אחד יש לו בית של    משה חזות:

 מטר.  800

 חבל ... מי בעד? ...    רועי גבאי:

 מטר הראשונים.  100זה עד    משה חזות:

 מי נגד? מי נמנע? יש מקומות שהשיח מיותר.    רועי גבאי:
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   )מדברים ביחד(לא, השיח לא מיותר. ...    דורון מלכה:

לא, לא, לא, לא, אתה לא מתקדם. אתה לא תכניס לי מילים לפה ותגיד    אליהו מזוז:

... אף אחד פה לא נגד משרתי המילואים, סליחה, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד. אף אחד פה לא נגד 

 משרתי המילואים. 

 ברור.   דורית בן מאיר:

  -נשאלו שאלות ענייניות ואתה חותך    אליהו מזוז:

 שתי דקות. תדברו.  יש לכם   רועי גבאי:

בבקשה. אל תגיד לנו יאללה, כולנו בעד משרתי ... אם אתה מעלה פה    דורון מלכה:

 ולא יודעים באיזה סכום להגיד, אני חושב שיש פה חטא.הצעה 

 שקל.  30,000סכום ההנחה הוא  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

נו נגד משרתי אוקיי. היה קשה לענות? ממש, לבוא ולומר שאנח   אליהו מזוז:

 המילואים? 

 מה טובה ענתה? אני לא שמעתי.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 -שקל. זאת היתה שאלה עניינית. זה מסובך לבוא  30,000   אליהו מזוז:

 לגבי שיפוי, יש משא ומתן לגבי זה. כרגע אין שיפוי, כמו שאמרתי.    רועי גבאי:

 אוקיי, שאלתי שאלה, זה הכל. משאלה כל כך פשוטה ...    אליהו מזוז:

 עוד חצי דקה. יש עוד ...    רועי גבאי:

אנחנו לא בצבא. אמנם ... למפקדים ואנחנו לא בצבא ואתה לא תיתן    אליהו מזוז:

 לנו זמנים. 

 אין בעיה. לא, זה החוק.    רועי גבאי:

 זה אחד.    אליהו מזוז:

  זה החוק.   רועי גבאי:

זה החוק. אז אוקיי, אז תתנהג כמו מפקד בצבא. בסדר. אנחנו בעד    אליהו מזוז:

משרתי המילואים ובעד ... נשאלה שאלה עניינית ואנחנו בעד. אבל חבל שאתה לוקח את השיח למקום 

 הזה. ממש חבל. 

אלי, חבל שאתה, טוב, חבל על הזמן. קדימה, בואו נמשיך. תמכתם?    רועי גבאי:

 ? מה? התנגדתם

 תמכנו.    דורון מלכה:

 כן, יופי. תודה. פה אחד.    רועי גבאי:

 

 :26/62/15מס' החלטה 

ואקטיבית רהוחלט פה אחד לאשר מתן הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים, רט

 . 1.1.2022החל מיום 
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 )ראש העיר מר רועי גבאי לא השתתף בהצבעה(. 

 

 למכרז ליסינג משותף. פניה למשרד הפנים לאישור הצטרפות .28

 

פנייה  למשרד הפנים לאישור הצטרפות למכרז ליסינג משותף. אסביר    רועי גבאי:

בקצרה. יש במכרז ממשכ"ל מספר חברות שמופיעות שם. יש מספר חברות שאינן מופיעות. זה מופיע 

פות, שלא לכם במסמך. התכנסו חברות במספר  רשויות, כדי בעצם להכניס במכרז משותף חברות נוס

 מופיעות במשכ"ל. כדי לאפשר לנו בעצם עלויות במשא ומתן בין החברות השונות. מי בעד? פה אחד. 

 

 :27/62/15מס' החלטה 

 פניה למשרד הפנים לאישור הצטרפות למכרז ליסינג משותף. הוחלט פה אחד לאשר 

 

שירותי הסעות אישור התקשרות בפטור ממכרז עם "הסעות מוני סיטון בע"מ למתן  .29

תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות בקווים 

 .37/2022בהם אין זוכה במכרז 

 

הסעות מוני סיטון", למתן שירותי אישור התקשרות בפטור ממכרז עם "   רועי גבאי:

 הסעות. אני תיכף, המנכ"ל, אתה תיקח ואני תיכף ארחיב על זה. 

 

טוב, מדובר במכרז להיסעים לילדי חינוך מיוחד. העירייה נדרשת    דוד שטרית:

להסיע את הילדים מיבנה למוסדות שאין ביבנה ויש גם בתוך העיר. יצאנו למכרז להיסעים. קיבלנו שתי 

הצעות, קבענו מחיר. זה התחיל מזה שהזכיין בא ואמר 'מחירי הדלק עלו, הרכבים עלו', לכל הרשויות. 

ת אומרת יש איזושהי בעיה כלל ארצית. בדקנו את זה. ראשון נמצאת באותה בעיה, נס ציונה באותה זא

בעיה. אשדוד באותה בעיה. גן יבנה נמצאת בבעיה. בא הזכיין ואומר 'אני רוצה שתעלו לי את המחירים 

י למה זה כ'. אמרנו שאנחנו לא יכולים להעלות בלי מכרז, כי זה פשוט שינוי של המחירים. 20%-ב

קורה? החוזה של משרד החינוך המקורי, אין התייקרויות. אין תשלום התייקרויות. כבר היום מקבל כסף 

, תגיש 20%של מכרז שהיה לפני שנתיים. בלי שום תוספות. אמרנו נצא למכרז ואתה רוצה תוספת 

ל המכרז המקורי את ההצעות. נבדוק ונחליט אם אתה, אולי יש מציעים אחרים. העלנו את המחירים ש

, אחרי שבדקנו, גם עם משכ"ל אגב. בדקנו עם משכ"ל. המחירים שם מדברים על עליות של 20%-ב

. במכרז קיבלנו שתי הצעות. זכיין אחד נתן לארבע מוניות. הוא עמד במחירי המקסימום, 40%כמעט 

גם כן, זכה בארבעה שנתנו. והזכיין האחר, הזכיין הנוכחי, סיטון, נתן  20%-זה אומר התוספת של ה

קווים. אבל כל השאר, כל יתר הקווים הוא נתן מעל מחיר המקסימום. ברגע שהוא נתן מעל מחיר 

המקסימום, הוא פסל את עצמו לאותם קווים. בדקנו אפשרויות ללכת, גם ניסינו עם מגע"ר, ניסינו את 



 עיריית יבנה
 22.12.22מתאריך  15/62תמליל מועצה מן המניין מספר 

 49 

 רון.כל האפשרויות. לדעתנו אין הצדקה לצאת למכרז חדש, כי אין בזה שום ית

מה שאנחנו מבקשים בעצם היום, האמת שכבר ניהלנו את המשא ומתן, ובעצם זה כפוף לאישור שלכם, 

ככל שתסכימו. לא מביאים משהו תיאורטי. לנהל משא ומתן, להגיע למחירי המקסימום של המכרז. כי 

ע למחירי זו היתה הבקשה המקורית שלו. יש הסכמה בעצם שלו, ברוב הקווים, בהרבה מהקווים, להגי

  -המקסימום של המכרז. אני לא רשאי לתת לו, אלא אם כן, זאת אומרת אני יכול 

 על איזה סכום שנתי מדובר?    מאיר שטרית:

 מיליון שקל על הקווים הקיימים.  6היום אנחנו משלמים    דוד שטרית:

 לא, רק התוספת הזאת.    מאיר שטרית:

 מיליון.  1.5, 1,300,000התוספת בערך    דוד שטרית:

 ? 1,300,000   מאיר שטרית:

 מיליון.  1.5כן.    דוד שטרית:

 מיליון שקל להסעות האלה.  8תוספת. מדברים על   ד"ר אהוד ויצמן:

מיליון,  4אבל מצד שני, תוספת, לא תוספת. גם אם זה היה עולה לנו    דוד שטרית:

 אין לנו הרבה ברירות. אנחנו צריכים להסיע את התלמידים. 

התוספת של המכרז זה עוד מיליון ומשהו. התוספת שעכשיו מגיעים    משה חזות:

  שקל? 700,000, זה 20%איתו לאיזה 

 זה המשא ומתן שניהלנו.    :דוד שטרית

 זה כדאי לציין.    משה חזות:

בעצם הוא הסכים לרוב המחירים, לרוב הקווים, לעמוד במחירי המכרז,    דוד שטרית:

. זה אגב, אחרי כמה מסלולים. הארכנו ועשינו הגדלה נוספת 20%-במחירי המקסימום שהגדלנו אותם ב

לים לעשות זה. מותר במסגרת הבהרות. וקווים שהוא לא מסכים, זה כבר במסגרת החוק אנחנו יכו

 . מה שאנחנו מבקשים עכשיו, ממליצים למועצת העיר, 25%להגדיל עד 

 זה לאחר ועדת מכרזים, שאישרה את הנושא.    רועי גבאי:

עכשיו, ועדת מכרזים אגב דנה במכרז המקורי. אישרה את הארבע    דוד שטרית:

ים. אנחנו אם לא, נמצא את עצמנו בראשון קווים שכל זכיין זכה בהם. שאר הקווים נפסלו. וזה רוב הקוו

 , 50%-לחודש בלי היסעים לילדים. אין לנו הרבה ברירות. גם אם יעלה ב

 אין דבר כזה שלא יהיו היסעים לילדים.    אליהו מזוז:

 לא, אין אפשרות שלא נסיע את הילדים. בגלל זה אנחנו ממליצים,    דוד שטרית:

  מיליון, מה אתה עושה? 4עוד אם מחר הוא רוצה    דורון מלכה:

 הוא לא רוצה.    דוד שטרית:

לפי האמירה שלך פה עכשיו, אנחנו ממליצים לאדון סיטון, הוא יגיד    דורון מלכה:

 מיליון.  4-שמחר הוא רוצה להעלות ב

 רגע, שנייה, רועי. אולי תסגור את ההקלטה שנייה.    משה חזות:
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 לא, לא, למה לסגור?    שחר סימנה:

 זה מכרז. אנחנו דנים ... מה זאת אומרת?   משה חזות:

גם המכרז הנוכחי וזה חלק מהבעיה של מכרז, על פי הנחיות של משרד    דוד שטרית:

השיכון, אין אפשרות לשלם התייקרויות. גם עכשיו. משרד החינוך, סליחה. אין אפשרות לשלם. זאת 

איתו על בסיס התנאים של המכרז. בלי  אומרת אם אנחנו היום מסכמים איתו, אנחנו מסכמים

התייקרויות. הוא לא יכול לבוא מחר ולהגיד 'אני רוצה להעלות'. הוא יכול, אנחנו נחלוט לו את הערבות 

ונצא למכרז. אם הוא יבוא ויעלה. אני לא מניח שזה מה שהוא יעשה. אבל אין אפשרות. ככל שהיה תלוי 

. משרד החינוך לא מאשר, כי הוא זה. אגב, משרד החינוך גם בנו, היה צריך להכניס סעיף התייקרויות

לא מממן את כל הזה. הוא מממן חלק יחסי. הוא לא מאשר לך לשנות את התנאים במכרז, אבל הוא 

 מממן לך רק מה שהוא מחליט לממן, וזה הרבה פחות מהעלויות שאנחנו משלמים. 

 לכמה זמן ההתקשרות?   מאיר שטרית:

 ההתקשרות היא לשלוש שנים. אבל כל שנה  אתה מגדיר מחדש.    דוד שטרית:

 לא, עכשיו איתו,    מאיר שטרית:

 לשלוש שנים. כן.    דוד שטרית:

 לשנה פלוס שתי הארכות.    תם ליפשיץ:

 שנה פלוס פעמיים הארכה. האופציה של ההארכה היא של העירייה    דוד שטרית:

 בלבד. 

אני מציע להתקשר איתו. לנסות להתקשר. אבל להתכונן, אה, אוקיי.    מאיר שטרית:

  .להכין מכרז חדש. בלי קשר. אולי יהיו תוצאות יותר טובות. אז תמיד אפשר להתנתק ממנו אחרי שנה

זו אופציה שלנו. אפשר אתה אומר, לגמור את השנה. אגב, גם כן,    דוד שטרית:

למצוא רכבים פנויים. כולם הרי תפוסים. וגם עכשיו באמצע השנה. למה גם לא קיבלנו? אמצע השנה 

. זאת אומרת 70%, 60%, 50%. למה אתה מגיש, בהצעה שלו הגיש 20%הוא. דיברנו. אתה ביקשת 

 זה מכרז, אני מגיש מה שאני רוצה. אלו המחירים הריאליים. 

אני גם אגיד מילה, ברשותכם, על הדבר הזה. חבר'ה, אנחנו    רועי גבאי:

צב ההיסעים בעיר הוא חייב, הוא נדרש, עבור כל החינוך המיוחד. מעבר לזה שאנחנו בסיטואציה שמ

כרגע מבצעים את זה באופן מלא. דיברנו מקודם על מצוקת כוח אדם של תומכי הוראה. יש גם מצוקה 

של הסעות. אנחנו נדרשים לעשות את זה ולהמשיך את הפעילות. אחרת זה פשוט ילדים שלא יכולים 

נוך. לאור המורכבות של הנושא, אני מבקש מכם, שנצליח לייצר פה פה אחד, כי זה חשוב. להגיע לחי

אנחנו ממצים פה בעצם תהליך. ובגלל זה גם הבאנו את זה לוועדת מכרזים לפני המועצה. זה מאוד 

חשוב לנו כאמירה, כדי לתת בעצם את האפשרויות הללו. שנה הבאה אנחנו נצא למכרז מסודר, בעזרת 

תודה. פה  כדי לתת את המענה הרחב ביותר לסוגיית ההיסעים. מי בעד? מישהו נגד? נמנעים? השם,

 אחד. 
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 :28/62/15מס' החלטה 

התקשרות בפטור ממכרז עם הסעות מוני סיטון בע"מ למתן הוחלט פה אחד לאשר 

שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות 

 .37/2022מיוחדות בקווים בהם אין זוכה במכרז  אקראיות

 

אישור המשך העסקתה של הגב' אהובה בנישתי בתפקיד מנהלת לשכת ראש העיר  .30

 במשרת אמון.

 

סעיף הבא. אישור המשך העסקה של הגב' אהובה בנישתי בתפקיד    רועי גבאי:

 פה אחד.  מנהלת לשכת ראש העיר במשרת אמון. מי בעד? התנגדויות?

 

 :29/62/15מס' החלטה 

המשך העסקתה של הגב' אהובה בנישתי בתפקיד מנהלת  הוחלט פה אחד לאשר

 לשכת ראש העיר במשרת אמון.

 

 

לאב הבית של הסדנא לאומנות מר אורי כהן עד  70אישור הארכת שירות מעבר לגיל  .31

 .31.10.23לתאריך 

 

לאב הבית של הסדנא לאומנות  70אישור הארכת שירות מעבר לגיל    רועי גבאי:

. זו לא טעות. רגע, ברשותכם. אנחנו מוסיפים, בגלל שהגענו כבר 31.12.22מר אורי כהן עד תאריך 

. גילינו את 31.10.2023, אנחנו מוסיפים שנה נוספת, עד 70-לסוף דצמבר, כי זה כבר היה בשנתו ה

פעם אחת. פעם שנייה תוספת נוספת  31.12כלומר גם עד בקצה.  2023ד ע 31.10יום ההולדת שלו. 

פה אחד,  . ראיתם גם את ההמלצה של ... בחור רציני שמשקיע בסדנא לאומנות. מי בעד?31.10-עד ל

 תודה. 

 

 :30/62/15מס' החלטה 

לאב הבית של הסדנא לאומנות  70הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות מעבר לגיל 

 . 31.10.23מר אורי כהן עד לתאריך 

 

 .45% -35%אישור מינוי מר רוני רווח כעוזר אישי לרה"ע בטווח שכר בכירים  בין   .32

 

אישור מינוי מר רוני רווח כעוזר ראש עיר לראש העיר בטווח שכר    רועי גבאי:
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 . מי בעד? 45%-ל 35%כירים בין ב

אין  לי בעיה עם בעד, רק תסביר לי מה כתוב פה. אישור טווח השכר   ד"ר אהוד ויצמן:

 , לפי סעיף. 45%-35%

 זה הנדרש. על פי החוק,    רועי גבאי:

 זה משכר מנכ"ל?   ד"ר אהוד ויצמן:

 משכר מנכ"ל, כמובן.    רועי גבאי:

 אה, סליחה, חסר המשפט. משכר מנכ"ל. מקבל.    רועי גבאי:

  -כי זה לא ברור   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה מופיע בנספח הנוסף. בנספח הנוסף זה מופיע.    רועי גבאי:

 

 :31/62/15מס' החלטה 

הוחלט פה אחד לאשר מינויו של מר רוני רווח כעוזר אישי לרה"ע בטווח שכר בכירים 

 משכר מנכ"ל.  45% - 35%בין 

 

 

 

 חידוש מינויו של מר גבי קינן כחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי יבנה". .33

 

סעיף הבא, חידוש מינויו של מר גבי קינן כחבר דירקטוריון בתאגיד    רועי גבאי:

המים והביוב 'מי יבנה'. מילה על זה, ברשותכם. אין לנו קוורום לדירקטוריון. מאוד חשוב לנו שהנושא 

הזה יימשך. אני החלטתי שאני לא מביא שום מינויים חדשים כאלה, כי המשמעות היא לעכב את פעילות 

אני ממשיך עם הגורמים הרלוונטיים, עם האנשים הרלוונטיים, עם אנשי המקצוע התאגיד. ולכן 

הרלוונטיים, כדי שהתאגיד, מה שנקרא, העיר מעל לכל, ושהתאגיד ימשיך לפעול בצורה הכי טובה 

 שיכולה להיות. מי בעד? תודה, פה אחד. 

 

 :32/62/15מס' החלטה 

נן כחבר דירקטוריון תאגיד המים חידוש מינויו של מר גבי קיהוחלט פה אחד לאשר 

 והביוב "מי יבנה".

 

 –אישור הסכם הפעלת מעונות יום ברח' תנועות הנוער פינת הנגב ע"י עמותת "מעלות  .34

 .14/2021מכח זכיה במכרז מס'  580423697מפעלי חינוך וחברה לילדי ישראל", ע.ר. 

 

אנחנו מתקרבים לסיום. אישור הסכם הפעלת מעונות יום ברחוב    רועי גבאי:
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מפעלי חינוך וחברה לילדי ישראל. זה אשרור בעצם.  –תנועות הנוער פינת הנגב על ידי עמותת מעלות 

 לא, פה אחד. יופי.  אנחנו כבר פועלים בגן. ההסכם לפניכם. מי בעד? התנגדויות?

 

 :33/62/15מס' החלטה 

הסכם הפעלת מעונות יום ברח' תנועות הנוער פינת הנגב הוחלט פה אחד לאשר  

מכח  580423697מפעלי חינוך וחברה לילדי ישראל", ע.ר.  –ע"י עמותת "מעלות 

 .14/2021זכיה במכרז מס' 

 

 .19.9.22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .35

 

. המנכ"ל, ברשותך שתי 19.9.22מיום אישור פרוטוקול ועדת הקצאות    רועי גבאי:

 מילים. 

אני אסביר. במסגרת ועדת הקצאות יש ארבעה סעיפים. סעיף ראשון    דוד שטרית:

לעמותת קול יעקב וחסד אברהם, ברחוב דוד אלעזר. זה מקלט שניתן בזמנו באופן  9זה הקצאת מקלט 

 זמני עד שיבנו את המבנה שלהם. בינתיים לא הצליחו. ישבנו, אנחנו ממליצים לאשר את זה 

 לשנה בלבד. 

תכם, הערה אחת מתוך ועדת הקצאה. אני רוצה להתייחס לזה. ברשו   רועי גבאי:

אם תשימו לב, תחת הקצאת שתי כיתות גן לעמותות מוסדות אור דוד, הופיע שם שמבנה גני ילדים 

נמצא באזור המיועד להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. ההקצאה מותנית בפינוי הגן על פי הודעת 

ה. יחד עם זאת כתוב 'ללא דרישה למקום חליפי מהעירייה'. אני, העירייה, שזה יכול וייתכן שזה יקר

לחלוטין,  ברשותך, המנכ"ל, אנחנו לא מקבלים את זה. זה הילדים שלנו, ילדים מיבנה, נכון, פאלי?

אנחנו נמצא להם את הפתרון, חס וחלילה אם זה יתאפשר באמצע השנה, כדי שהגנים ימשיכו להימשך. 

 אני נבחרתי לכהן כראש עיר לכולם. אין לנו פה איפה ואיפה בין אדם לאדם. כולם שווים בעיר הזאת. 

 רק רועי, תדגיש ש... יהיה באמצעות ...  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 זה כמובן על פי חוק ועל פי כל דין. תודה, טובה.    רועי גבאי:

וזה . 4יש סעיף אחד, בקשה אחת ש... למקלט ריק לגבי סעיף    דוד שטרית:

 הפרוטוקול. 

 מי בעד? התנגדויות? אין, פה אחד. תודה. יופי.    רועי גבאי:

 

 :34/62/15מס' החלטה 

 19.9.22הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 

הערה: בניגוד לאמור בפרוטוקול הוועדה, העירייה תדאג למקום חליפי לגני רשת 

. אגו"י באם ידרשו להתפנות עקב החלת ביצוע  פינוי בינוי ברח' החרמון
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 5168בית מדרש", בגוש -לעמותת "קול השופר 5אישור חוזה רשות שימוש במקלט מס'  .36

 , לצורך קיום פעילות חברתית לבני נוער.28רח' הגלבוע  35ח"ח 

 

לעמותת "קול השופר", רח'  5אישור חוזה רשות שימוש במקלט מס'    רועי גבאי:

 . לצורך קיום פעילות חברתית. כמובן על פי הנוהל. 28הגלבוע 

 זה במסגרת הפרוטוקול.    דוד שטרית:

  -זה משהו חדש או כבר    מאיר דהן:

 זה סעיף נוסף, סליחה. בסדר גמור. ההסכם, רשות שימוש, בסדר.    רועי גבאי:

 משהו קיים שכבר נשאר?    איר דהן:מ

 כן. מי בעד? תודה.    רועי גבאי:

 

  :35/62/15מס' החלטה 

לעמותת "קול  5שימוש במקלט מס' החוזה רשות הוחלט פה אחד לאשר את  

, לצורך קיום פעילות 28רח' הגלבוע  35ח"ח  5168בית מדרש", בגוש -השופר

 חברתית לבני נוער.

 

 ועדות המועצה .אישור הרכב  .37

 

מופיע לפניכם הרכב הוועדות. שלחנו, תיאמנו עם כולם את הדבר הזה.    רועי גבאי:

 אני רוצה להאמין שאין הערות והשגות. 

 תגיד כמה מילים לגבי העניין הזה. מי שעשה את החשבון ...    דורון מלכה:

 כן, יש טעויות במספרים.    אליהו מזוז:

או תאירו את עיני. הוא שלח לכם את זה מוקדם יותר, כדי אוקיי, בו   רועי גבאי:

 שתגיבו. ... שנייה, דורית ביקשה להוריד את עצמה במהלך היום. אנחנו נמנה מיד מישהו. מה עוד? 

 קידום מעמד הילד, רשום ...    דורון מלכה:

 למה, למה ...    מאיר דהן:

 אני מבקש להוריד אותי מועדת הסמים.    מאיר שטרית:

שנייה רגע, שניה. בואו נעשה את זה מסודר, ברשותכם. בואו נעשה    רועי גבאי:

 את זה במסודר, כדי שנסכים על המתווה ולא נתחיל זה. 

 קידום  מעמד הילד מופיע ...    :מאיר שטרית

 שנייה, מאיר, כן.    רועי גבאי:

 ועדת הסמים, להוריד אותי. נגמלתי כבר.    מאיר שטרית:
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לא, לא, אתם לא מורידים אותו. אני מאוד מבקשת. אני צריכה שהוא   מאיר: דורית בן

 יהיה חיזוק רציני לוועדה הזאת. 

שחר, אתה כן במיגור אלימות? שחר במקומו, בסדר. כן, עוד הערות,    רועי גבאי:

 השגות. 

 אני צריך הנצחת קורבנות ארבע, יש רק שלוש.    דורון מלכה:

 ורבנות. הנצחת ק   רועי גבאי:

 שלושה. כתוב ארבע למטה, מופיע    דורון מלכה:

 מקבל. מעמד הילד רק שלוש, מקבל.    רועי גבאי:

 מלגות מופיע ארבע, יש חמש.    דורון מלכה:

 מלגות, חמש, כן.    רועי גבאי:

 ועדת משנה כתוב שבע, מופיע שמונה.    דורון מלכה:

 בסדר גמור. עוד הערות?    רועי גבאי:

 יכול להיות זוגי?    מאיר דהן:

 בדיוק, זאת השאלה.    דורון מלכה:

 זוגי יכול להיות? ...    מאיר דהן:

  -אנחנו ממשיכים עם הממלא מקום. כל אחד יכול    משה חזות:

 לא, אבל מבחינת זוגיות.    מאיר דהן:

 שנייה, שנייה, דבר דבר.    רועי גבאי:

 עי. בוועדות. מספר זוגי. כשיש מספר זוגי, רו   מאיר דהן:

 אין בעיה.    רועי גבאי:

 אין בעיה, חברים. גם אז היה,    משה חזות:

 השאלה מה נפקא מינא.    אליהו מזוז:

 תגיעו להצבעה, בחלק מהוועדות יש קול של יו"ר שקובע.    רועי גבאי:

 שאלה. מטעם איזו סיעה שכני וחברי תם ליפשיץ ממלא פה,    חיים מסינג:

 כמובן מסיעתכם. אתם הכרזתם עליו כפורש?    רועי גבאי:

לא, שנייה. יש פה עניין משפטי ועניין מוסרי. אני לא נכנס עכשיו לעניין    חיים מסינג:

המשפטי. אני אבקש פה מהיועצת המשפטית לקבל חוות דעת מה הסטטוס של חבר, חבר טוב, יקר, 

 נאמן, מסור, שהיה בסיטואציה, נמצא בסיטואציה בדיוק של תם ליפשיץ עכשיו. זה דבר אחד. 

המשפטית, תמשיך, אבל לפני היועצת המשפטית תשאל  לפני היועצת   תם ליפשיץ:

  -אותי. אני 

 לא, אני שואל מטעם מי, יש פה ראש עיר.    חיים מסינג:

 הוא כבר הכריז. הכרזת.    מאיר דהן:

  -לא, אני שואל מטעם איזו סיעה אתה? ... ענה לי רועי שהוא    חיים מסינג:
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 מרומים, והוא מינה אותי, אני שאלתי את צביקה שיושב ב   תם ליפשיץ:

 מה, יש לך קשר אליו?  ד"ר ירושלמית מאושר:

 שהוא היה בחיים, ירושלמית. כלא, אני התמניתי עוד    תם ליפשיץ:

 חבר'ה, בלי ציניות. ...    רועי גבאי:

 לא, לא, רועי, זו לא ציניות. אני שואל שאלה ברצינות.    חיים מסינג:

 שלנו' זאת סיעה. ומן הראוי שאנשים ידברו ביניהם, בתוך הסיעה, 'יבנה  ד"ר ירושלמית מאושר:

 נו, ודיברת איתי?    תם ליפשיץ:

 תבוא תדבר איתנו.  ד"ר ירושלמית מאושר:

אני אענה. על פי המפתח הסיעתי, בחלק מהדברים לתת רק שני    רועי גבאי:

 נציגים. חלק מהוועדות שלושה נציגים. עוד פעם, הכל נעשה בתיאום והסכמה. אם יש השגות, 

לא, אבל אני רוצה הארה. אני מאיר הארה, אפילו בא', לא בע', בסדר?    חיים מסינג:

וא קשור לוועדות, או לסיעות, חייב לקבל את כל עוד שתם נמצא בסטטוס שהוא נמצא, כל דבר שה

 האישור שלנו. רק תדבר איתנו. 

בגלל זה עשינו את כל התהליך ההסכמתי. קיבלת את זה יום אחרי יום    רועי גבאי:

 אנחנו מדברים על הנושא הזה. 

 לא, אנחנו מדברים על התפקידים שלנו.     חיים מסינג:

 מה זאת אומרת?    רועי גבאי:

רועי, אנחנו מדברים על התפקידים שלנו. אני לא משיג פה השגות על    מסינג:חיים 

 מישהו אחר. 

 מה אתם ממליצים?    רועי גבאי:

 אפשר לשמוע את טובה בעניין?  ד"ר ירושלמית מאושר:

 לא, זה תפקיד שלכם קודם כל כסיעה,    רועי גבאי:

בואו, קודם כל תדברו איתי, לא עם טובה. טובה היא לא עורכת הדין    תם ליפשיץ:

 שלי. 

זה מאוד קשור. כל עוד שתם נמצא בסיעה שנקראת 'יבנה שלנו', זה   דורית בן מאיר:

 בסדר גמור. אלא מאי? שכל שינוי, כל תזוזה, כל מה שצריך ... 

  -סליחה, דורית. צביקה    משה חזות:

 אחי, רגע. רגע,   דורית בן מאיר:

צביקה עשה את זה? צביקה כפה את הוועדות איך שהוא רצה. הוא    משה חזות:

 אמר למישהו משהו? מה קרה שהתעוררתם פתאום סיעת 'יבנה שלנו'? מה קרה פתאום? ... 

שנייה, שנייה. ... אף אחד לא מלין על החלוקה של ראש העיר. אני    חיים מסינג:

 הערתי הערה בע', שאני מבקש ... 

... תבחר ברמת הסיעה. אני רוצה שהוועדות אנחנו נתקדם. ברמת    רועי גבאי:
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 הסיעה אני מבין לגמרי. תבחנו את הסוגייה. ככל שאתם מכריזים עליו כפורש, בסדר גמור. 

 מאה אחוז. לכן ביקשתי חוות דעת משפטית.    חיים מסינג:

 בסדר גמור.    רועי גבאי:

 ככל שמכריזים עלי כפורש, ...    תם ליפשיץ:

 צריך לקבל החלטה.     דובר:

אני מסכים. יש פה סיעה, ענייני הסיעה. לדעתי, מבחינת הייעוץ    רועי גבאי:

 המשפטי, הם לא יכולים לעשות זאת. אבל זה כבר נתון, 

 אז אני אבקש את אישורך לקבל חוות דעת מהיועצת המשפטית,    יים מסינג:ח

 זו סיעה. זו סיעה שלכם. ...    רועי גבאי:

 לבדוק מה המעמד שלו בוועדות. ...  ד"ר ירושלמית מאושר:

 ... עורך דין שייתן לו תשובות.    רם שרון:

תיתן מענה  המשפטיתיועצת השנייה, שנייה, רם, רם. מקובל, מקובל.    רועי גבאי:

  בחוות דעת בהמשך. בסדר?

אני לא שייך ל'יבנה שלנו'. הרעיון פה הוא כזה. כשאתה מחלק על פי    מאיר דהן:

חוק או על פי התקנות את הוועדות, אתה מחלק לחברי קואליציה ולחברי אופוזיציה. כאשר אתה מכליל 

כנראה יש עם זה בעיה. לי אין בעיה עם זה. לי אין  אותו פה בין חברי האופוזיציה לכאורה, אז החלוקה

 בעיה. 

 הכל שוב נעשה. תראו, התחלתי ופתחתי  ואמרתי אני רואה ...    רועי גבאי:

 אם הכל בתיאום והם מסכימים, אין בעיה.    מאיר דהן:

מאיר רוצה שאני אשב פה. מאיר רואה פה את הוועדות ואת הצוותים    רועי גבאי:

ה מקצועית. עבודה מקצועית לחלוטין. יש פה ועדות עם רוב לאופוזיציה. לא מטריד אותי. כבאמת עבוד

  -יש פה ועדה עם שמונה 

 אם אין בעיה בחלוקה הזאת, אז הכל טוב.    מאיר דהן:

אני רואה את זה מקצועית לחלוטין. עשינו את זה בתהליך מוסכם. כולם    רועי גבאי:

  -קיבלו את זה שלושה ימים 

 אתה שלחת לרועי איזה ועדות אתה רוצה? ...    שה חזות:מ

 אבל מה העניין? ...  ד"ר ירושלמית מאושר:

לא, אני רוצה לדבר, סליחה. יש לכם בעיה סיעתית, זה לא על השולחן    משה חזות:

 פה. לא, זה לא. 

  -אני שאלתי שאלה פשוטה. שאלתי מטעם מי    חיים מסינג:

, סגרנו את זה. ככל שהוועדות מוסכמות, בואו נצביע, אבל בסדר   רועי גבאי:

 נתקדם. תגידו לי אם יש עוד איזשהן הערות. אם לא, אנחנו יכולים להצביע ועדה ועדה, או מקשה אחת. 

 לא, מקשה.    מאיר דהן:
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 יש לי הערה אחת, רועי. אני רואה שאתה מופיע בוועדת ביקורת כחבר.    מאיר שטרית:

 אני? לא.    רועי גבאי:

 אה, זו טעות שלי. אני מסתכל, רם שרון. סליחה.    מאיר שטרית:

בסדר גמור. ברשותכם, על הדף שקיבלנו אני רק מחדד שינוי אחד    רועי גבאי:

מאיר שטרית ירד. במקומו שחר סימנה. חוץ מזה הנספח כמות שהוא, מלבד  –שנעשה. מיגור אלימות 

 הסכומים בסוף. 

י, ואם יש עוד עדכון פה ושם, אפשר יהיה אחר כך לעשות את זה. רבות   משה חזות:

 לא נצמדים. 

 תמיד אפשר גם לשנות.    מאיר דהן:

 מעולה. מי בעד?    רועי גבאי:

 אבל אני רוצה להגיד משפט. אנחנו עושים ממלאי מקום.    משה חזות:

 הם ממשיכים על אותו בסיס.    רועי גבאי:

 ממשיכים על אותו דבר, אוקיי. ...    משה חזות:

 ...זה מעודכן, טכני.    רועי גבאי:

 החמישה טכנית, אבל ארבעה ...    משה חזות:

ממלא המקום של משה חזות נבחר על פי דין. בסדר? כמו אמירה של ה   רועי גבאי:

 שקבענו. 

 אבל לי יש בעיה ...    מאיר דהן:

, העניין של המילוי מקום, מכיוון שאנחנו חמישה, רועי, ברשותך. תראה  ד"ר אהוד ויצמן:

כשיש שני חברי סיעה, אז אחד חליפי לשני.  כי אצל אלה שהם שניים אז אין להם בעיה. נכון, טובה?

אין בעיה. עכשיו, אנחנו צריכים בעצם להגיד מי הממלא מקום של מי ואיפה. ואנחנו חמישה. אני אעביר 

 מילוי מקום, כי אנחנו חמישה. לטובה או אליך, לא משנה, איזה 

אין בעיה. אבל אני מבחינתי, מבחינתי, כל אחד מחברי הסיעה רשאי    רועי גבאי:

 למנות מקום את השני. פשוט. 

 לא, בסדר. מקובל רק שזה יהיה מסודר.   ד"ר אהוד ויצמן:

 העיקר שיהיה והעיקר שנציג. מקובל? שנייה, ברשותכם. כן, שחר?     רועי גבאי:

 ... הוועדות, עו"ד רם שרון יחליף אותי בוועדה שאני לא אהיה.    חר סימנה:ש

 ... אתם לא מאותה סיעה, נכון?  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 לא מאותה סיעה.     דובר:

 אז יש עם זה בעיה.  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 בוועדת תכנון ובנייה לטובת רם.  זה?הרוצה לוותר על המינוי    רועי גבאי:

 רם. אוותר לאני    :שחר סימנה

 



 עיריית יבנה
 22.12.22מתאריך  15/62תמליל מועצה מן המניין מספר 

 59 

 

 בסדר גמור. הלאה. ...    רועי גבאי:

רועי, העניין של המילוי מקום, גם אצלנו אחד לשני חליפי, זה מתקבל   ד"ר אהוד ויצמן:

 פה כהחלטה, כן? 

כל סיעה רשאית להחליף  החלטה מלאה. אתם רוצים להצביע על זה?   רועי גבאי:

 בינה לבין תוכה ממלא מקום. 

 בסדר .  דורית בן מאיר:

 הצבעה, בעד? מעולה.    רועי גבאי:

ברשותכם, אני רוצה לעדכן. זה ברמת העדכון. אני מקים במקביל עוד    רועי גבאי:

 ועדות מייעצות. 

 שחר רשום ונרשם?  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

מייעצות עירוניות. ועדות שמייעצות לי ובפעילות העבודה.  כן. ועדות   רועי גבאי:

אבי ביטון ונוי  ועדת ספורט עירונית. רם שרון יהיה יו"ר הוועדה יחד עם תם ליפשיץ ונציגי ציבור נוספים:

מזרחי, וכמובן מנהל מחלקת הספורט שאול דוד. ועדת אירועים, שתעסוק בכל סוגיות בחירת אומנים. 

שנתית. תם ליפשיץ יהיה בראש הסיעה. נציגת ציבור דתי רותי קדוש, דוד שחר וחדווה תוכניות אירועים 

 ראובן, אמנית ואשת חינוך, שתהיה בוועדה. כמובן עם גורמי מקצוע. זו  ועדה מייעצת שלי. 

  –השאלה אם אפשר להציע חברי    אליהו מזוז:

 לנכון, אני אצרף. אתם מוזמנים להציע לי הצעות. ככל שאני אראה    רועי גבאי:

 ... לנו את הזמן עכשיו.    דורון מלכה:

 אני מעדכן.    רועי גבאי:

 אם להקים ועדות עבור הציבור זה בזבוז זמן בשבילך, ...     תם ליפשיץ:

 לא, אבל הוא מעדכן.    משה חזות:

 אני מעדכן. אני לא ... את זה מראש.    רועי גבאי:

כשהוא לא מעדכן אתם אומרים למה. כשהוא מעדכן ון. אני לא מבין, דור   משה חזות:

 אתם אומרים למה. ...

 אני לא יכול את שניכם לשמוע.    דורון מלכה:

אני ברשותכם ממשיך. רכז אירועים, כמובן יצטרף  לוועדה הזאת גילי    רועי גבאי:

צמח ומנהל הרשת המתנ"סים שי אלקלעי. אנחנו מצרפים להסכמי הגג ולדיונים של כל בחירת 

  -האלמנטים השונים בעיר, בסדר? אלמנטים שונים בעיר הכוונה 

 זו ועדה?   דורית בן מאיר:

וי נציגים. אני מעדכן אתכם, עוד פעם. בתצורת זו לא ועדה. זה מינ   רועי גבאי:

 השקיפות, מעדכן אתכם. אני ממנה שלושה נציגים. נציגי אדריכלים, אדריכלי נוף שיעסקו בעצם 
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 בבחירת החלופות השונות לאלמנטים בעיר. לכיכרות איך שנראה, 

 שפת רחוב.    משה חזות:

 וסימה יחזקאל.  שפת הרחוב. בילה בריינס, אלי סיידוב   רועי גבאי:

 בילה בריינס היא אדריכלית?    חיים מסינג:

כן. היא אמנית. ועדה נוספת שתקום, מייעצת, כמו שאמרתי,  שיוויון    רועי גבאי:

מגדרי וייצוג הולם. אורלי גולנסקי תוביל אותה. יהיו איתה שיר בסר, זהבה אלימלך, נטע גוטה וכמובן 

שייצוג גם גברי, בועז אביגדורי. ממנה ועדה נוספת של חדשנות וטכנולוגיה לעיר, שתהיה ועדה מייעצת 

כות המידע, ליהודה ינאי. אני בראשה, יחד עם אוהד קידר, אבי אלון, אנשי סייבר שעוסקים למנהל מער

בזה. טל מימרן ומבקר העיר, שיש לו התמחות בנושא, ינון ביטון. ועדה אחרונה, ועדת היגוי עירונית, 

ות שעלתה באמת מדרישה של הנהגת הורים ולקחתי את זה בשתי ידיים, ועדה עירונית למניעת אלימ

שחר סימנה יהיה יו"ר הוועדה. כמובן בשיתוף עם מנהל אגף החינוך עשהאל שריר וסגניתו יפית וחרם 

שיר. נציגי ציבור נוספים להנהגת ההורים: רמי דואני, מורן כהן, בן סטיקר, רונן יעקב, מיטל אלפסי וטל 

ולם בועז בנגל, מנהלות פקר ליפשיץ. גורמי מקצוע נוספים, ביטחון קהילתי כשולחן עגול שמרכז את כ

ונציג עמותת 'ים  360בתי הספר כמובן, בהתאם להחלטת אגף החינוך, רוית רונן מנהלת התוכנית של 

של חברים'. אמרתי את זה בכל מקום שאני מאמין שיהיו מועצות ציבור שבעצם ישאבו את הכוח 

נשים נוספים שירצו להצטרף, מהציבור, יקשיבו לציבור. הם ייעצו לי בתהליכים השונים. ככל שיהיו א

 אני מזמין אותם בשמחה לפנות אלי. וככל שאני אראה לנכון, אני אוסיף את זה למינוי המקצועי. 

 יישר כוח.    משה חזות:

 רק שאלה, מה זה העמותה הזאת?   אליהו מזוז:

עמותת 'ים של חברים' היא עמותה שעוסקת בנושא של חרם ואלימות.    רועי גבאי:

ונציג שלהם יהיה חלק מזה. בכל הארץ, כן. תודה.  360חלק מפעילות העיר. לחלוטין. הם עובדים עם 

אני מדלג רק  ברשותכם למעמד המשפטי. את ועדת המשנה לתכנון ובנייה אנחנו נעלה שוב בסוף 

 ובנייה צריכה לאשר את זה.  הדיון. כי המליאה של תכנון

רועי, מילה, לגבי הוועדות שמינית.  קודם כל יישר כוח. נראה נפלא,    אליהו מזוז:

 נשמע נפלא, בהצלחה רבה. 

 תודה.    רועי גבאי:

 במידה וניתן להצטרף לוועדת אירועים, אשמח.    אליהו מזוז:

ועדת תכנון ובנייה. אלא אני אשקול את זה. תודה. אנחנו מעכבים את    רועי גבאי:

אם כן תסכימו לדחות. אם לא, אנחנו מעלים את זה כרגע. ... את הסדר לישיבה הבאה. כי אנחנו כבר 

 מעבר לשעה. מעלים. אין בעיה. 
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 :36/62/15מס' החלטה 

 . הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדות המועצה כמפורט להלן:1

ן, -: יו"ר מכרזים -שחר סימנה, תם ליפשיץ, דורית בן משה חזות, חברים: רם שרו

 מאיר, אהוד ויצמן, דורון מלכה.

ן, יהודה דנינו, שחר סימנה, מאיר  -: יו"ר כספים תם ליפשיץ, חברים: רם שרו

 שטרית, חיים מסינג, אהוד ויצמן, אלי מזוז

. -: יו"ר מל"ח/פס"ח  משה חזות, חבר: מאיר דהן

 ימנה, תם ליפשיץ.דורית בן מאיר, חברים: שחר ס -: יו"ר בטחון

ן, יהודה דנינו,  -: יו"ר ביקורת , דורית בן תם ליפשיץמאיר דהן, חברים: רם שרו

 מאיר, חיים מסינג, דורון מלכה.

 שחר סימנה, משה חזות, דורון מלכה. -: יו"ר הנחות במיסים

 ירושלמית מאושר, חברים: שחר סימנה, משה חזות. -: יו"ר קידום מעמד הילד

 משה חזות, חברים: פאלי כהן, תם ליפשיץ, אלי מזוז. -יו"ר  :בטיחות בדרכים

.  -: יו"ר הנצחת קרבנות טרור  דורון מלכה, חברים: פאלי כהן, מאיר דהן

ן, יהודה דנינו, מאיר שטרית, אהוד ויצמן,  -: יו"ר חינוך רועי גבאי, חברים: רם שרו

 ירושלמית מאושר, אלי מזוז.

ן,  -: יו"ר איכות הסביבה חברים: תם ליפשיץ, דורית בן מאיר, אלי מזוז, רם שרו

 מאיר דהן.

רועי גבאי, חברים: פאלי כהן, שחר סימנה,  -: יו"ר מיגור אלימות ומאבק בסמים

 תם ליפשיץ, דורית בן מאיר, חיים מסינג, אלי מזוז

ן  -: יו"ר שמות יהודה דנינו, חברים: רם שרון, שחר סימנה, ירושלמית מאושר, דורו

 מלכה.

מאיר שטרית, חברים: יהודה דנינו, שחר סימנה, ירושלמית מאושר,  -: יו"ר ותמלג

 אלי מזוז.

ן ובניה רועי גבאי, חברים: רם שרון, פאלי כהן, מאיר  -: יו"ר ועדת משנה לתכנו

 שטרית, חיים מסינג, אהוד ויצמן, דורון מלכה.

 

 . מ"מ של חבר וועדה יהיה חבר מאותה הסיעה בלבד.2
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לסדר יום של חבר המועצה מר דורון מלכה בנושא "ביטול המחלף מעל אתר  הצעה .39

 העתיקות".

 

אנחנו מתחילים עם הצעה לסדר יום של חבר מועצה מר דורון מלכה    רועי גבאי:

 ביטול המחלף מעל אתר העתיקות. אתה מוזמן להקריא ואז אני אתייחס. בנושא 

ביטול מחלף מעל אתר העתיקות,  הצעה לסדר יום בנושא הנדון:   דורון מלכה:

  -... כביש מחלף למרגלות   לתוספת השנייה. הרקע: 27בהתאם לסעיף 

 דורון, בקול. אני לא שומעת.   דורית בן מאיר:

 בקול ויותר לאט.    מאיר דהן:

 אנחנו לא עורכי דין. לאט לאט.   דורית בן מאיר:

כפי שמחייב החוק, במקום התגלו ממצאים רבים, מגוונים, ביניהם    דורון מלכה:

קברים וכלים של יהודים, ... זהב, כבשנים, כלים, וכו'. מוצע כי מועצת העיר תקבל החלטה כי העירייה 

לא תאשר ותאפשר הקמת מחלף כבישים מעל אתר ארכיאולוגי. כל יוזמה מעין אלו תפגע באתר ותיתקל 

מקום יוקם גן ארכיאולוגי. כמובן ההחלטה צריכה להיות מול רמ"י, מנהל התכנון, בהתנגדות מוחלטת וב

 הותמ"ל, וכל הדברים האלה. 

קודם כל לחזק את ידיו של ראש העיר, שהצהיר, ואנחנו מברכים אותו    אליהו מזוז:

 על זה, גם בפומבי וגם כאן. 

 לגמרי.    דורון מלכה:

ואני לא שבנושא הזה יש אופוזיציה או קואליציה. לגמרי. אני לא חושב    אליהו מזוז:

רוצה שיהיה פה בכלל אופוזיציה או קואליציה. הכל ענייני לחלוטין.  פשוט לתת גב של מועצה. זה היה 

 הרעיון. 

 אני רוצה לומר משהו.    משה חזות:

 שנייה, התייחסות משפטית.    רועי גבאי:

אני אמליץ לחברי המועצה להסיר את ההצעה מסדר היום, מאחר  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

והסמכות לדון בנושאים מהסוג שהועלה בפנינו היא בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אין למועצת עיר 

 סמכות לדון בנושאים שהם בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 אנחנו רק רוצים להצביע, תודה.    דורון מלכה:

 דורון, תן לה לסיים, דורון.    אי:רועי גב

 חברה למקצוע. ...    תם ליפשיץ:

... מתוכן. ... לא היום, לא עכשיו. הגם שהתוכנית הזו, ככל שידוע לי,  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 היא בסמכות ותמ"לית. היא גם תוכנית שאושרה מזמן. 
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 אנחנו סך הכל באנו לחזק את ידו של ראש העיר.    דורון מלכה:

 אתם לא מחזקים. ...    רועי גבאי:

 אני רוצה להתייחס, חברים. רועי. ...    משה חזות:

 תנו לטובה לסיים.   דורית בן מאיר:

 ברשותכם, רק עוד מילה.    רועי גבאי:

מזוז יש ניגוד עניינים  עניין נוסף. אני סבורה שלחבר המועצה אלי עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 להצביע, להשתתף בזה. 

 תסבירי למה, בבקשה.    אליהו מזוז:

 מאחר ומשפחתו, הוריו, ככל שהבנתי,  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

 וגם לקנות בסופר ...    :אלי מזוז

 תן לה לסיים, תן לה לסיים. ...    דורון מלכה:

הוריו ... באותו פרויקט, השפעה של קיום גשר כזה או אחר במקום  עו"ד טובה שפירא אלטמן:

יכולה להוות השפעה על משפחתו שגרה שם. גם אם חבר המועצה שוקל שיקולים ציבוריים ... הנראות 

חשש לשיקול של שיקולים אישיים,  וחס וחלילה שיהיה אפילופרופר.  ציבורייםוהשיקולים צריכים להיות 

  ידון ולא יצביע.שלא ולכן מן הראוי 

קודם כל טובה, אני רוצה ... דיברה אלי  בכבוד, אז אני רוצה להשיב    אליהו מזוז:

 בכבוד. 

 זה לא דו שיח. היא ממליצה משפטית. ...    תם ליפשיץ:

אני חושב שמה שאני אגיד יהיה רלוונטי גם לגביכם, בכל רמה שהיא.    אליהו מזוז:

אני לא חייב לקבל  מאוד.  וגם אם אני שומע את דעתה י מעריך אותהקודם כל אני מכבד את טובה ואנ

ואני אסביר למה. ראשית כל, זה שהורי גרים שם, אין זה הרכוש שלהם. זה אינו ביתם. זה דבר ראשון. 

יכולים לבדוק את זה. זה דבר אחד. דבר שני, ברמה כללית, את אומרת בגלל הנראות. אין ... נראות. 

ני מתגורר שם והבית אינו שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אבוא ואומר. יש לי ולכולנו כולם יודעים שא

 כאן דודים, ובני דודים, 

  -לא, לי אין    שחר סימנה:

  -לך אוקיי, סליחה. לרובנו יש    אליהו מזוז:

 יש הגדרה בחוק מה זה ניגוד עניינים, מאיר.    רועי גבאי:

דודים ובני דודים שגרים, חלקם ברחוב הדרור, חלקם בשכונה לפינוי    אליהו מזוז:

בינוי. חלקם גרים בנווה אילן, איפה שעשו את הרכבת, והצביעו על העניין. זאת אומרת כולנו, בצורה 

 כזו או אחרת, גרים באותה עיר. והעיר היא לנגד עינינו. אם לא הייתי נציג מועצת עיר, 

 נו. לא, לא כול   שחר סימנה:
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 אוקיי, חוץ משחר. ...    אליהו מזוז:

 שנייה, טובה, טובה.    רועי גבאי:

 אם תתקבל החלטה בהשתתפותך, היא תהיה החלטה פגומה. ... עו"ד טובה שפירא אלטמן:

בסדר, אני ברשותכם, אני רוצה להצביע לפני, אם אתם רוצים בכלל    רועי גבאי:

 היועצת המשפטית, להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד? דיון. אני רוצה, בגלל ההתייחסות של 

 אני נגד.    אליהו מזוז:

 מי נגד?    רועי גבאי:

 

 :הצבעה

בעד: דורון מלכה, אלי מזוז, חיים מסינג, אהוד ויצמן, דורית בן מאיר, ירושלמית  7

 מאושר, מאיר דהן.

ליפשיץ, רם שרון, שחר נגד: רועי גבאי, משה חזות, פאלי כהן, יהודה דנינו, תם  7

 סימנה.

 נמנע: מאיר שטרית 1

 לא התקבלה החלטה.

 

 ... בואו, תדונו. תציגו.    רועי גבאי:

אני רוצה להגיד משהו לאלי. גם דיברתי איתו על הנושא הזה. כל תכנון    משה חזות:

ר. לכן לא מזרח, כל התכנון הנכון הוא ייתר את הגש-התחבורה שאנחנו חושבים שצריך לשנות בדרום

 מזרח. -מטר צפון 300, 250-צריך לבטל את הגשר, אלא להעתיק אותו כ

 ומה עניתי לך?    אליהו מזוז:

 רגע, תן לי שנייה, שנייה.    משה חזות:

 אני לא יודע אם יש לך יכולת כזאת גם.    שחר סימנה:

לכן אני הצעתי, אלי, לישיבה הבאה, בואו נגבש, אני הגשתי הצעה    משה חזות:

לסדר. רק מפאת קוצר הזמן אי אפשר היה להכניס את זה. אבל אני הולך במועצה הבאה, רגע, שנייה, 

 במועצה הבאה אני אציג את החלופה, רגע, אני מציג למועצת העיר חלופה. אני לא רוצה שיצביעו אפילו. 

 ל שאתה מצביע נגד ... חב   דורון מלכה:

 אבל דורון, אני לא הפרעתי לך. אבל דורון, לא הפרעתי לך, דורון!    משה חזות:

 הפרעת.    דורון מלכה:

 לא! לא!    משה חזות:

  -בעצם שהצבעת נגד, הפרעת    דורון מלכה:

 אתה באת עם רוח קרב כזו, אתה חצוף! אני קיבלתי רשות דיבור. אני    משה חזות:
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 בלתי רשות דיבור .כשתקבל רשות דיבור, תדבר! קי

  -קודם כל אני אדבר מתי שאני רוצה, בלי לשאול אותך    דורון מלכה:

 לא, לא דורון! זה לא שוק פה!    משה חזות:

 זה אמא של השוק. אם הבאת שתי מצלמות, אתה בשוק! הבנת?    דורון מלכה:

 זה שוק פה, באמת.    משה חזות:

 תפסיק עם השוק.    דורון מלכה:

 תן לי לסיים עם הדברים שלי, ואחר כך, דורון.    משה חזות:

 תמשיך את השוק שלך! אל תגיד לי מתי לדבר!    דורון מלכה:

  -מה זה    משה חזות:

 אל תגיד לי מתי לדבר!    דורון מלכה:

  -אל תתפרץ    משה חזות:

 אל תגיד לי מתי לדבר! הבנת?!    דורון מלכה:

 עזוב, משה. הוא לא שווה את ההתייחסות הזאת בכלל.    ליפשיץ: תם

 חבל על הזמן. חבל על הזמן.    רועי גבאי:

 בטח שאני אגיד לך. אני קיבלתי את זכות הדיבור, דורון! ...    משה חזות:

 הוא מוציא על רועי. מה שהוא לא הוציא על צביקה, הוא מוציא על רועי.    תם ליפשיץ:

 עזוב, עזוב. אני אסביר.    משה חזות:

אין לי שום דבר חלילה וחס נגד רועי. ואין לי שום דבר שאתה יכול    דורון מלכה:

 להגיד שאני מוציא פה על מישהו. 

 מה אתה מכניס את צביקה לסיפור הזה?    אליהו מזוז:

 אני רוצה להגיד לך משהו.    רם שרון:

 מה זה קשור?    אליהו מזוז:

 אתה תשמע על זה הרבה בעשרה החודשים הקרובים.    תם ליפשיץ:

 מה קשור צביקה לנושא הזה שטוב לכולנו וביחד ... ...    אליהו מזוז:

הסוגייה הזו עלתה במועצת העיר פעמיים ביוזמות שלנו, בנובמבר    רם שרון:

  -, מרץ 2021

 סיבה. אז למה את המצביע נגד עכשיו? כי אתה פופוליסט, זו ה   דורון מלכה:

 שתי הצעות לסדר בשנה האחרונה הגיעו, רם, בואו נעשה הצבעה.    רועי גבאי:

ככה אתה מתייחס לגשר? ככה אתה מתייחס ההצעה הזאת כתובה.    תם ליפשיץ:

 בפיסקה? עשית איזשהי עבודת שטח? לעניין הזה?

 כן. כן.    דורון מלכה:

 טוב, אני ברשותכם,    רועי גבאי:

 זה מבזה. זה מבזה את התושבים.    תם ליפשיץ:
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 זה מבזה מה שאתה ... ...    דורון מלכה:

התייחסות של מועצת העיר לנושא היא תחליט אם זה מבזה או לא    אליהו מזוז:

 מבזה, תם. 

תן לי בבקשה, ברשותכם. הצגתם את הדברים. אני אסביר שנייה את    רועי גבאי:

הנושא ואני אגיד מה אתם עושים להצעה הזאת. ואין בעיה, אמרתי לכם. תעבירו, אין לה שום תוקף. 

קיבלתי את המחלף הזה כהחלטה של הותמ"ל. גשר עילי מדובר מעל רשות העתיקות. מדובר פה על 

ומית. במקביל, קרה פה משהו שלא ייעשה. רשות מקרקעי ישראל ועדה סטטוטורית ארצית. לא מק

יחידות דיור על הראש של כולנו. אני כרגע במהלך לעצור את כל התהליך הזה.  2,509יצאה למכרז של 

יחד עם זאת, אנחנו יודעים את הממשלה ואת הדברים. החלטה שכזאת, שאומרת ביטול המחלף בלי 

 יא פשוט לפגוע בתושבי יבנה העתידיים. זו המשמעות. למצוא את החלופות הרלוונטיות ה

 תסביר למה.    אליהו מזוז:

אני מסביר. כי יש שם חוסר בעניין תחבורתי, שצריך לעשות חלופות,    רועי גבאי:

שנייה, יפה, בגלל זה השיחה הראשונה שלי היתה עם מתכננת הותמ"ל, יחד עם מתכנן רמ"י. ואנחנו 

שא. שאנחנו נבחן חלופות ונבחן את השיח המקצועי בנושא. ובנושא הזה אנחנו עשינו שולחן עגול בנו

נביא את זה לדיון, ונראה מה אפשר לעשות סטטוטורית, ומה המשמעויות על כל התוכנית. הדרך לבוא 

 ולהגיד אנחנו, 

 אפשר לשאול שאלה?    אליהו מזוז:

 אבל לא, תנו לי לסיים.    רועי גבאי:

 יים, אני אשאל. תס   אליהו מזוז:

הדרך הזאת לבוא ולהגיד 'אנחנו מבטלים', זה חוסר מקצועי, זה    רועי גבאי:

משאיר את תושבי יבנה בלי פתרון, במידה והתוכניות יצאו לדרך. זה מה שזה עושה. ולכן צריך לנהוג 

יך שאני פה באחריות מלאה בנושא התכנון. אם אתם רוצים לתת רוח גבית,  תגידו כל הכבוד על התהל

 עושה.

 אמרנו וכתבנו.    אליהו מזוז:

 ביטול המחלף אין לו שום היתכנות ריאלית כרגע.    רועי גבאי:

 אמרנו, כתבנו. וגם בעיתונות. וגם בפייסבוק. ומחזקים אותך.    אליהו מזוז:

אז אם אתם רוצים לחזק, אם אתם רוצים לחזק.... תמשכו את     רועי גבאי:

 ההצעה. תנו רוח גבית ונתקדם. 

 יש רוח גבית. ...    אליהו מזוז:

הצביע אחרי הדיון ... הקדשנו לזה את הזמן... הקדשנו לזה אני רוצה ל   רועי גבאי:

נו את הזמן הנדרש בחוק את הזמן. ... אין לזה תוקף. הלאה. ברשותכם, מעלה את זה להצבעה. הקדש

 לדיון. מי בעד ביטול המחלף כמו שהוא? שניים. מי נגד? ... זו ההצעה. 

 רועי שאל שאלה. מי בעד,    דורון מלכה:
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 מאיר, כן.    רועי גבאי:

המקום הנכון לדון בזה, אני חושב שגם רועי לא רוצה את המחלף הזה,    מאיר שטרית:

שיקום מעל העתיקות. גם הוא לא רוצה בגשר. רגע, רגע. מאחר ואף אחד לא רוצה את זה, אז אני 

 מציע לדון בזה בפורום הנכון, שאפשר לקבל החלטה. 

 גם אני חושבת.   דורית בן מאיר:

ע, הפורום הנכון הוא ועדת בניין ערים. אני מציע והפורום הנכון, רג   מאיר שטרית:

  -להביא את הנושא לוועדת 

 גם לה אין תוקף בנושא הזה.    רועי גבאי:

  -כדי לחפש שם    מאיר שטרית:

 גם לה אין תוקף בנושא הזה.    רועי גבאי:

  למי יש תוקף בנושא הזה?   אליהו מזוז:

ית ותמ"לית וצריך לעשות הליכים שכמו לותמ"ל. זו תוכנית סטטוטור   רועי גבאי:

שאמרת, כשמתנגדים לרמ"י או מתנגדים לדברים אחרים, לא ועדת תכנון ובנייה שנמצאת רביעית 

 בסדרי העדיפויות מהותמ"ל, רביעית, היא לא יכולה לקבל החלטה בנושא. ההחלטה לא תקפה. 

עיר דורון מלכה רגע, עם כל הכבוד לראש העיר, אולי חבר מועצת ה   תם ליפשיץ:

 יסביר לנו ... 

  -לא, לא, לא. סיימנו את הדיון. הקדשנו לזה את הזמן    רועי גבאי:

שניות. אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר. וכדי לחזק את ידך  10   אליהו מזוז:

בסיפור הזה, בגלל שאתם אומרים שאין לזה תוקף, אנחנו מבינים שבגלל שזו הצבעה אנחנו מבקשים 

שלא תהיה הצבעה, אבל שתהיה אמירה של מועצת העיר שאנחנו מחזקים את מה שאתה אמרת 

ת אמירה, שוב לא בהצבעה ולא בזה, שאנחנו מגבים במקומות כאלה ואחרים, שמועצת העיר אומר

 אותך. ... 

רבותי, עכשיו שבע ועשרים, ויש ועדת תכנון ובנייה, אפשר היה    משה חזות:

 להתחיל בשבע. 

מאחר ואני מודע למה שאתה אומר, שזה ועדת ותמ"ל, אבל אני אומר    מאיר שטרית:

לך שלוועדת בניין ערים יש כוח גדול מאוד גם הוא מהותמ"ל. כי אנחנו אומרים 'חברים, אתם לא תעשו 

שינוי, לא ניתן לבנות פה, נקודה, שום דבר'. זה מה שאמרנו בתחילת הדרך. יש לנו כוח מולם. אנחנו 

 ניין הזה. צריכים לפעול בע

 אמרתי, מאיר. ביטול הוא על הפרק. צריך לבחון חלופות.    רועי גבאי:

 נכון, זה מה שאני אומר.    מאיר שטרית:

 אני יודע. אז אנחנו נבחן ...    רועי גבאי:

נגדיר חלופה אלטרנטיבית, ונגיד כל עוד אתם לא עושים חלופה    מאיר שטרית:

  אלטרנטיבית ... נורא פשוט. ...
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 .. נעמוד בחוץ ...    תם ליפשיץ:

 רועי נתן לי את רשות הדיבור.    אליהו מזוז:

 אבל זה דו צדדי, משה.    מאיר דהן:

 אתם מבקשים  ואנחנו, אתם ביקשתם, הסברתם,    אליהו מזוז:

 אני יכול להפריע לך בדיון?    משה חזות:

 לי אתה תמיד יכול להפריע.    אליהו מזוז:

 רגע, הוא כבר אמר שהוא מסכים להוריד.    תם ליפשיץ:

לי אתה מוכן, אם טוב לך, לך אני תמיד מרשה להפריע לי, באהבה.    אליהו מזוז:

אני יש לי סבלנות, אני אתן לכם לדבר. אני אחזור לאיפה שעצרתי. אני אומר דבר כזה. הסברת, נימקת, 

שאמרתם, בגלל שהעמדה שלך היא הסברתם, דנתם, אתה ומאיר. אני ודורון חושבים שבגלל מה 

ברורה בנושא, ולאור גם מה שמשה אמר, אנחנו מוכנים למשוך את ההצעה, במידה ותהיה אמירה 

שמועצת העיר מגבה את ראש העיר, נותנת לו את הרוח הגבית לבטל את הסיפור הזה ולמצוא את 

  -החלופות 

משוך. אתה רוצה אתה מוזמן להצביע, אלי. אתה רוצה למשוך, ת   רועי גבאי:

 להצביע, בוא תצביע. חבל על הזמן. מה אתה מחליט? 

 מה שאמרתי לא ...    אליהו מזוז:

 לא, אני רוצה לומר שאין לזה שום היתכנות.    רועי גבאי:

   אתה לא רוצה? אתה נגד שמועצת העיר תגבה אותך בסיפור הזה?   אליהו מזוז:

 תודה רבה. תן לי גיבוי.  לתת לי גיבוי?   רועי גבאי:

 אז אמירה.    אליהו מזוז:

יש אמירה. נותנים לי גיבוי? אני מודה לכולם. תודה רבה. אני מודה על    רועי גבאי:

 הגיבוי. הלאה. 

 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר אליהו מזוז בנושא "שדרוג מערך החינוך הדתי". .40

 

 הצעה לסדר היום, שדרוג מערך החינוך הדתי, בבקשה.    רועי גבאי:

חבל על הזלזול פשוט של האמירה של מועצת העיר. כי מועצת העיר    אליהו מזוז:

מגבה אותך וגם כתבנו וגם הכל, אבל חבל שאתה אומר את הדברים בצורה מזלזלת. קיבלנו. ביקשת 

 להוריד, הורדנו. 

אלי, אם הייתי מתבטא כל מה שהייתי רוצה להגיד, תאמין לי אני נותן    רועי גבאי:

 לך כבוד כרגע, מעל ומעבר. 

אבל עכשיו אתה זלזלת, בבקשה שאתה ביקשת מאיתנו והסרנו. כי    אליהו מזוז:

 באנו לתת לך גיבוי. חבל, פשוט חבל. 
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 בסדר. הלאה. שדרוג מערך החינוך הדתי.    רועי גבאי:

שדרוג מערך החינוך הדתי. רקע: העיר יבנה גדלה ואיתה כל מערך    אליהו מזוז:

דרושות התאמה וטיפול בתחומים שונים, ביניהם שיפוץ מבנים והחינוך. כמו כן גדל מערך החינוך הדתי. 

בתשתיות ישנות. ... אולם ספורט לנריה ולאולפנה בבתי הספר, ישנים, כמו האולפנה בנריה, וטיפול ... 

קח ממנו האולם שהיה לו בעבר. בחינת הרמת ממ"ד בנאות שמיר, לאור האכלוס בבית וכן ... שנל

הספר רמב"ם. בתי ספר ממלכתיים רבים שופצו. צריך לשדרג גם את בתי הספר הדתיים שטרם נעשה 

בהם שיפוץ. ובניהם יחידני, נועם, סיני, ועוד. בחינת הצורך בפתיחת גן טרום חובה לנריה וכן צרכים 

ספים, הן חומריים והן פדגוגיים.  מוצע כי מועצת העיר תקבל החלטה, כפי שראש העיר עשה רבים נו

בוועדות חדשות נוספות, אירועים וכו', שבירכנו אותו על כך, על הקמת ועדה שהוא יחליט עליה. אני לא 

עניין, מתכוון להתערב ואנחנו נכבד החלטות של ראש העיר. אבל שתהיה ועדה שתכין לו מסמך מסודר ב

עם תוכניות עבודה לטיפול בצרכים ובבעיות ובנושאים הדורשים טיפול, ובו גם אומדנים מסודרים שיבואו 

. אני חושב שהנושא הזה כמו שהצגת נושאים רבים אחרים, הוא מספיק מהותי. אני 2023לתקציב 

ולחן. אני פשוט אשמח להיות בוועדה אבל אתה לא חייב לשים אותי בה. הנה, אני אומר את זה על הש

רוצה שיהיו אנשים, כמו שאתה לקחת אנשי ציבור ראויים, או אנשים שלך פה, אתה לא רוצה אותי, זה 

  -בסדר. אני מבין שיש פה איזה כעס עלי ואני מכבד. אבל אנשים 

 אין שום כעס.    רועי גבאי:

 אבל אנשים ראויים אחרים.    אליהו מזוז:

בת העיר מוזמן להצטרף. מי שרואה את טובתו מי שרואה את טו   רועי גבאי:

 האישית, שיישאר במקום שלו. 

 הנה, שוב פעם.    אליהו מזוז:

 אין שום כעס, הכל בסדר.    רועי גבאי:

 אני דיברתי אליך יפה ושוב פעם אתה על כל ועדה ...    אליהו מזוז:

 חברים, בואו נסיים. אנחנו צריכים ...    משה חזות:

הכל בסדר. אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני אמשיך לכבד אותך,    אליהו מזוז:

 באהבה רבה. 

 סיימת?    רועי גבאי:

 אני סיימתי.  אני ממליץ שתהיה ועדה כזאת שתייעץ לך.    אליהו מזוז:

 יש ועדת חינוך בעיר. שזאת תפקידה. ועדת החינוך תפעל, תתכנס,    רועי גבאי:

 כי קבענו את הרכבה. היא תיגע בנושאים האלה. היא תקבע את היעדים. 

  -ועדת החינוך העירונית    אליהו מזוז:

ועדת החינוך העירונית. זה המקום גם להגיד, אני מתנצל מקודם, כי    רועי גבאי:

תה רואה, אני כן כתבתי את זה. החברים שנמצאים פה, גם פאלי וגם יהודה, נגעו בנושא הדתי, כמו שא

אני כבר נוגע בו לאורך הדרך. גם שחר חלק בנושא הזה. יהודה הוא ממונה, הוא יועץ. בעדכון, עוד 
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 פעם, לא בהחלטה. הוא יועץ ראש העיר לענייני החינוך בעיר. 

 יישר כוח. איש ראוי מאוד.    אליהו מזוז:

חודשיים אנחנו כבר דנים בזה. יהודה יודע שעליו להכין מסמך ב   רועי גבאי:

 הקרובים. הוא חלק מוועדת החינוך העירונית. 

 אלי, גם אלי בוועדת החינוך.   משה חזות:

... נסיים את הפגישה, נסיים את אתה גם בוועדת החינוך העירונית.    רועי גבאי:

 הדברים, נתכנס, נעשה את הדברים. 

 אני מבקש, היות ואתה ...    אליהו מזוז:

אגב, קבענו סיור בכל החינוך הדתי והחרדי, כבר נקבע בלוח. אתה    רועי גבאי:

 מוזמן להצטרף, אם אתה רוצה. 

אז קודם כל תודה על המענה. זה מייתר את ההצעה שלי. כי אם אתה    אליהו מזוז:

אומר שוועדת חינוך עושה את זה, אז מצוין. ויישר כוח. אז אנחנו נשמח רק שבאמת, תכנסו אותה כמה 

כי באמת יש הרבה דיונים ולך יש הרבה נושאים. נשמח לתת יד ולהיות שותפים. יהודה איש  שיותר.

 ראוי, אני מכבד אותו. כן. אני מושך את זה. 

אני מודה באמת לראש העיר על האמון ועל האחריות שהוא נותן לי,    יהודה דנינו:

לומר בימים הקרובים, אני אגבש  בכל מה שקשור בייעוץ, בעזרה. ... כמו שאמר ראש העיר כבר, אפשר

תוכנית עבודה עם יעדים, עם מטרות. גם קצרות טווח, ארוכות טווח. יוצג בפני ראש העיר. יוצג בפני 

 הגורמים הרלוונטיים במערכת החינוך. בעזרת השם ... 

 תודה. תודה, יהודה. ברשותכם,    רועי גבאי:

ולה. לא רק יעדים ומטרות. יעדים, אתה צריך להכניס גם תוכנית פע  דורית בן מאיר:

 מדדים, ותוכנית פעולה. שהמדדים יהיו ברי ביצוע. 

שנייה, ברשותכם. רציתי להקדיש זמן. אני רואה שאנחנו מעט זמן. אבל    רועי גבאי:

אני כן מבקש מכם, אם יש משהו שאתם רוצים להתייחס עכשיו, כן. אם לא, אני מבקש מכם שתשלחו. 

מים תהליך של דיוני תקציב עם כל אגפי העיר, ותוכניות עבודה שנתיות. המטרה היא אנחנו כרגע מקיי

שבעוד מספר חודשים תוצג תוכנית עבודה מקושרת תקציב לעיר. שבעצם תיתן מענה לשנה הקרובה. 

בטח ובטח שאנחנו נמצאים בתוך שנת בחירות. יש פה תהליך מטה מאוד רציני. יכולים להעיד פה 

 ם פה. הגזבר לא פה, אבל מנכ"ל העיר כמובן. דובר העירייה החברים שנמצאי

 

והממונה על אסטרטגיה בעיר. אנחנו עושים תהליך מאוד רחב. כבר כמה ימים, אני לא זוכר. ויש עוד 

יומיים בשבוע הבא, כדי לייצר באמת את תוכנית התקציב הכי טובה שיכולה להיות. אני מבקש מכם, 

יב מוגמר, אם יש נושאים שבעיניכם הדבר צריך לגעת במה שנקרא בנושא כדי שלא נביא לכם את התקצ

התקציב או בנושאים שנגענו, כולנו היינו עכשיו בתקופת בחירות, כולנו שמענו את הציבור. אם יש דברים 

שאתם רואים לנכון להציף, להביא, רגע לפני שנגיע לוועדת כספים. כי ועדת כספים, כדי לקצר את 
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 וצה שיגיע כבר התקציב וספר התקציב. אני מזמין אתכם, הזמנים אני ר

 מתי זה אמור להיות?   מאיר דהן:

בשאיפה שכבר בחודש הבא. אנחנו יכולים לאשר את זה עד סוף מרץ.    רועי גבאי:

אני רוצה לאשר את זה כמה שיותר מוקדם. אני מזמין אתכם, רציתי לפתוח את זה לדיון, אבל אני רואה 

ן וכו'. אני מזמין אתכם לשלוח כל הערה, כל התייחסות. אתם רוצים לקבוע פגישה בנושא באמת את הזמ

ולדבר איתי, בשמחה רבה. אני מבקש מכם, כמו שאמר אהוד, יש משמעויות תקציביות. אם אומרים 

שאנחנו חושבים על נושא אחד שהוא בעדיפות גבוהה יותר, תסבירו גם מה כנגד. בואו נייצר, יש לנו 

גודל של שבועיים, שלושה שבועות, עד שאנחנו נסגור את התקציב. אני מבקש מכם בשבוע הקרוב, סדר 

 בשבועיים הקרובים, תשלחו לי את כל ההערות הרלוונטיות. 

  מתי אתה מתכוון להביא אותו?   אליהו מזוז:

אני רוצה להביא לוועדת כספים בהקדם האפשרי. כמה שיותר מוקדם.    רועי גבאי:

 בגלל זה אני אומר, בשבוע הקרוב. 

 שבוע הקרוב?  אז כמה זמן יש?   אליהו מזוז:

שבוע הקרוב, שבועיים הקרובים, תעבירו לנו כל התייחסות רלוונטית    רועי גבאי:

. כדי באמת לקדם את התהליך הזה. רצית לתקציב. אמרתי, אני נאלץ לא לפתוח את זה כרגע לדיון

 דקה, ואז אני אסכם. 

 יהיה דיון בצו המיסים?    מאיר שטרית:

לא. צו המיסים אושר ביולי. צו המיסים אנחנו כבר אחריו. זה הבסיס    רועי גבאי:

 ממנו אנחנו מתחילים. 

 אתה ביקשת לקיים דיון על צו המיסים.    מאיר שטרית:

 אבל את זה כבר, ביולי הבא בעזרת השם. כן,    רועי גבאי:

אני בעיקרון אמרתי את מה שהיה על ליבי ושקראתי. אני רוצה לאחל     אליהו מזוז:

בהצלחה רבה לכל החברים פה לשנה הקרובה. לראש העיר החדש. שיהיה לכם חג שמח. וזהו, 

 בהצלחה. 

 

 

 סיכום הישיבה ע"י ראש העיר. .41

 

אני אגיד לכם שוב. ושוב בלב פתוח שנייה, לפני שממשיכים, לסכם.    רועי גבאי:

ובנפש חפצה. אני לא ... בקואליציה, אופוזיציה. אנחנו לא במלחמה על ירושלים. אני מאמין שהכל יכול 

להיפתר בדיון מושכל. הצעתי לכולם להצטרף באופן מלא. כולם ישבו איתי, שיחות, אחת, שתיים, עשר. 

היה פתוח לדיון. היה מי שבחר שלא והיה מי שבחר שכן. אני מודה לשותפים שלי, אני  בכל נושא. הכל

מודה לפאלי וליהודה, שנכנסו מה שנקרא מתחת לאלונקה עבור העיר בשנה הקרובה. אני מודה למשה 
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חזות ולמאיר שטרית על ההסכמות שיש לנו. אני מודה לשחר סימנה כמובן. אני מודה לרם שרון ידידי 

פי לדרך ואני מודה לתם ליפשיץ שאמנם עדיין סיעת 'יבנה שלנו', אבל מבחינתי הוא שותף לדרך ושות

לאורך הדרך. אני מאמין שהעיר לא צריכה לא ויכוחים, לא ריבים, לא משחקי כוח. העיר צריכה שנה 

להתנהל בצורה הכי טובה שיכולה להיות. וכל אחד יציע את מרכולתו בסוף השנה למען הציבור. 

העובדה, אלי, שאתה בוחר להמשיך לכהן בתפקיד, בעיני היא לא נכונה ציבורית. בחרו מסינג ובחר 

אהוד, ותודה לכם על כך, להגיד 'הפסדנו את הבחירות, קיבלנו את רצון הבוחר, המשכנו הלאה'. לאפשר 

שבדיונים  לעיר להמשיך להתנהל. לא לפגוע בחברים האחרים שנמצאים פה. אני מבקש, רק יכול לבקש,

אחרים, הבאים, תבואו בלב פתוח ובנפש חפצה. לא באינטריגות, לא בכעסים. אם אתה רוצה להביא 

 הצעה לסדר, בעיני זו שקיפות ושיח מלא. אני מציע לחשוב על זה. לאחל לכולנו חג שמח. ... 

ן רועי, אתה דיברת לגופו של איש. אני דיברתי לגבי, בירכתי אותך באופ   אליהו מזוז:

... לא דיברתי עליך. ... צר לי שאתה ... משה, אני מדבר, ברשותך. צר לי שאתה מנסה לצייר  אותי 

בתום הישיבה, אחרי שאני מברך אותך, ואחרי שגם  אני אמרתי, מבחינתי אין קואליציה ואופוזיציה. 

שהבאת היינו  וראית, אני חושב שכל הצבעה היינו איתך ביחד. לא היה משהו שהצבענו נגדך. וכל מה

איתך. אנחנו ענייניים לחלוטין. ביקשת להסיר, הסרנו. פתרת בעיה, הורדנו.  אני חושב שהיחס שלי היה 

מאוד מכבד. אני חושב שהבחירה שלך לראות את זה  שאני נשאר בתפקיד הסגן כפוגעת בתהליך, אני 

 חושב שהיא ראיה שגויה. 

 אין בעיה.    רועי גבאי:

שממנה זו מועצת העיר. מועצת העיר החליטה להשאיר אותי מי    אליהו מזוז:

 בתפקיד. זה לא נגד רועי, ראש העיר, רועי גבאי, שאני מכבד מאוד. 

 בלי סמכויות בכלל. רק בטייטל. בהצלחה.    רועי גבאי:

 אתה עשית את זה לפני, ... אני לא יושב ...    אליהו מזוז:

 שנייה, דקה, חצי דקה.    מאיר דהן:

שנייה, שנייה. בתחילת הדיון, על פי חוק, אנחנו באמת נצמדים לחוק.    רועי גבאי:

 מבחינת הדיון על פי חוק, כל אחד רשאי לבקש דקה לנאום. 

 אבל לא נתתם לנו.   דורית בן מאיר:

 לא ביקשתם מראש. ...    רועי גבאי:

 אנחנו רוצים לברך. מותר לי? סליחה.   דורית בן מאיר:

לפנים משורת הדין, פגישה ראשונה. אנא במשפט, בואו נסיים נעים.    אי:רועי גב

 דורית, בבקשה. 

אני בהחלט רוצה לברך אותך ושתצליח בתפקיד שלך, בשם  כולנו.   דורית בן מאיר:

אנחנו נסייע לך בכל מצב לעבור את השנה הזאת בלי טלטלות. אנחנו לא לעומתיים, אבל אני רוצה 

שתמכנו בכך שאלי יישאר, יש הבדל מהותי מאוד בין הישארותו של אלי לבין מכתבי  לומר דבר אחד. זה

 התפטרות. זה אחד. ואתה יודע את ההבדלים. לא נדבר על זה כאן. 
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 אני לא יושב על תקן שתופס ...    אליהו מזוז:

אוקיי. זה אחד. שניים, ברכה, באמת מכל הלב. ושניים, אני מצפה ממך   דורית בן מאיר:

זה כמו מפקד יוצא, מפקד נכנס. התוכניות שכשאתה עושה דברים, הרי זה תוכניות מתגלגלות. 

מתגלגלות.  כל הדברים שנעשים, אתה תוכל ואתה התחלת לעשות את זה, לפרגן. הן לצביקה, זכרו 

 לברכה. והן לחיים והן לקבוצה. וביחד, בצוותא חדא, אנחנו נעשה את הכי טוב למען העיר הזאת. 

 תודה, דורית.    עי גבאי:רו

רועי, בשני משפטים. ראשית, אני כמובן מאחל לך הצלחה בתפקיד.    מאיר דהן:

טובת העיר היא טובתה של כולנו. אבל אני ממרום גילי רוצה להציע לך. אתה מתייחס לשאילתות 

 ולאופוזיציה כדבר פסול. אתה, כמי שהיית חבר אופוזיציה לוחם, 

 ההיפך, ממש לא.    רועי גבאי:

משך ארבע שנים, אתה צריך לכבד את האופוזיציה. לא לראות את זה    מאיר דהן:

 כאישי נגדך. 

 אני לא רואה את זה כאישי.    רועי גבאי:

 לא, אני ראיתי בהתייחסות שלך לגבי השאילתות וכו', קצת זלזול.    מאיר דהן:

 אני נותן את המקום. השיח מלא.    רועי גבאי:

  -וגם באמירה שלך    יר דהן:מא

 אני לא מסכים איתך, אבל מקבל את ההערה.    רועי גבאי:

 סבבה.    מאיר דהן:

 תודה, אני סוגר את הדיון.    רועי גבאי:

 

________________     _________________ 

 דוד שטרית              רועי גבאי         

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר         


