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 דיווח ראש העיר.  .1

 

 65/15טוב, ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת מועצה מן המניין מס'    :רועי גבאי

מה קרה לסאונד? )מסדרים את נושא הסאונד והתמונה. נשמעות  )ניתוק( קצת ברכות )ניתוק(

 מחיאות כפיים(. 

 *** 2023הדר אברבנאל הוכתרה כאלופת ישראל בטאקוונדו ***

 מהמם. אולי תוכל להגיד בכמה מילים מה זה?   עו"ד מאיר דהן:

 הזה?  הענףמה זה   :)מאמן( יוגב שרעבי

 כן.   עו"ד מאיר דהן:

קוריאה. מי שלא נחשף לזה אולימפי. אומנות לחימה מזה ספורט    :יוגב  שרעבי

  אבישג סמברג. דרך אגב... בשנתיים האחרונות בטוקיו, לאחרונה, 

 דבר, דבר חופשי.   דורית בן מאיר:

  בעיטות. זה גם אגרוף וגם   עו"ד מאיר דהן:

לא, לא, זה ספורט שיותר ממוקד יותר בבעיטות. יש גם עבודת    :יוגב שרעבי

ילדים. יש לנו גם אלוף אירופה  500-פה ביבנה יש לנו למעלה מתח. ידיים. זה ענף שמאוד מאוד מתפ

 4, ויש אחד ... בחודש הבא יוצאים יחד ...מייעדים אותו ללוס אנג'לס יחד עם  פה ביבנה...

  ספורטאים ביחד. 

זו ההזדמנות גם להזכיר שיש לנו מלגות לספורטאים מצטיינים.    :רועי גבאי

המלגות, מוזמנים להירשם. ככל שעומדים בקריטריונים. אנחנו עכשיו מתחילים עם תקופת 

   כמועצת העיר תומכים בספורטאים מצטיינים מדי שנה. אפשר לקבל כל שנה את )ניתוק(

 דיווח ראש העיר .1

טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו בסימן ספורט. למה אנחנו בסימן    :רועי גבאי

ק, הזדמנות נהדרת  לשתף את כולם ולספר לכולם. ספורט? כי יש לנו כמה וכמה דברים על הפר

במספר. את מרוץ יבנה. לראשונה  33-אחד, אנחנו מחזירים, אחרי תקופת קורונה את צעדת יבנה ה

מטר. )ניתוק( איגוד  500-ק"מ. ו 10-ו 5, 2יהיה מירוץ יבנה )ניתוק(  5.5לחודש מאי,  5-ב

התוצאות שנחשבות לאליפויות ישראל  בעצם את כל מקיףהאתלטיקה בישראל. זה אומר שזה 
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למיניהם שיורידו קלוריות  בעצם פרויקט )ניתוק( בריצה. יש לנו לראשונה פרויקט של )ניתוק(

וקילוגרמים. אנחנו קבוצת מוגבלויות. יש לנו קבוצה של ספורט לאנשים עם מוגבלויות. חלק עם 

ם מוגבלויות. אז לראשונה זה קהילה נגישה. גם כחלק מהשנה שאנחנו הגדרנו כשנה לאנשים ע

צפוי להיפתח במאי. שירה רייניץ יחד עם שאול דוד מובילים את הפרויקט הזה. פרויקט מדהים. 

, שאנחנו נעשה בקיץ. סגרנו את זה עם משרד התרבות והספורט לפני שבוע. יש לנו סטריט בול

עיר. אנחנו מדברים תמיכה גם בפרויקט הזה, שבעצם יהיה שלוש על שלוש סטריט בול ברחבי ה

על קבוצת ספורט נוספת של, סליחה, קהילה נגישה אמרתי. כנפיים של קרמבו, קבוצת כדורגל, 

קבוצת כדורסל של מועדון אקי"ם ולראשונה תהיה מגמת כדורגל בקריית החינוך בגינזבורג. זו 

מרוץ יבנה. מגמה לראשונה שתהיה. הזדמנות לציין לכולם את הפרויקט הזה. ועל הדרך להירשם ל

 אולי נפתח יחד קבוצה של מועצת העיר ונרוץ יחד. מה את אומרת, דורית? 

מקבלת. אתם תהיו אחרי. אני מבטיחה לכם. אני מזמינה אתכם   דורית בן מאיר:

 גם ליוגה. הכל טוב. 

קצת עדכונים. עדכון ראשון, יש לנו ביום שלישי הקרוב בעזרת    :רועי גבאי

. קיבלתם הזמנות. אני אשמח לראות את כולם שם. הזדמנות להצדיע השם כנס הוקרה לחינוך

זו גם , יום האישה. 5.3-לכל החינוך על הפעילות שלהם, להיכל התרבות. דבר שני, בעזרת השם ב

בקשה כאן. זה יוצא בשבע בערב. קבענו את יום האישה בשבע בערב בהיכל התרבות ויש לנו באותו 

, יש שתי אופציות, שתי חלופות. חלופות. חלופה אחת להקדים את יום ישיבת מועצת העיר. עכשיו

 אותה ישיבה לאזור חמש או חמש וחצי, כדי לעמוד בלוחות הזמנים. 

 באיזה תאריך?   דורית בן מאיר:

. הפגישה הבאה. אופציה שנייה זה להחליף יום. אנחנו נשאיר 5.3-ב   :רועי גבאי

 את זה פה להחלטת המועצה. 

 יום למחרת אנחנו כבר בשושן פורים.  6-ב   מלכה:דורון 

 שישי, נכון, אנחנו בששון פורים.    :רועי גבאי

 אז יש לנו בעיה. או להקדים,    דורון מלכה:

 להקדים בחצי שעה, חברים. נקדים בחצי שעה, אני חושב.    משה חזות:

 הרחבה, הקדמה בחצי שעה, ככל שיש הסכמה  מבחינתי,   :רועי גבאי

  -מבחינתי עדיף   ד"ר אהוד ויצמן:
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  -הישיבה עצמה, מה האורך   עו"ד מאיר דהן:

 מה שנוח לכם.   דורית בן מאיר:

לא יודע מה כמות הנושאים שתיכנס. אני אומר או  .אני יודע   :רועי גבאי

שנעביר ליום רביעי. אפשר להחליט שמעבירים ליום רביעי. על פי רוב, תגידו מה, ונחליט. יש 

 תנגדויות? ה

  תקדימו לחמש, מה הבעיה?   מאיר שטרית:

 אפילו.  חמש וחצי, למה?   משה חזות:

 תקדימו את הישיבה, תקדימו את הישיבה.   דורית בן מאיר:

 חמש וחצי?    :רועי גבאי

 כן, חמש וחצי, רועי.    משה חזות:

שיבה הבאה לגבי ייכול להיות שיתאפשר גם חמש. יופי. אז החלטנו    :רועי גבאי

. ככה זה יאפשר לכולנו להגיע גם לערב הזה. עוד משהו שאנחנו נמצאים בשיאו 5.3-ביום האישי, ב

כרגע, זה 'פברואר יוצא מן הכלל'. כחלק מכל שנה, פרויקט של פברואר לאנשים עם מוגבלויות. יש 

נושאים האלה. המון פעילויות של הרשת למרכזים קהילתיים. זכות גדולה לייצר פעילויות באמת ב

 המנכ"ל,אני זכיתי לפני שבוע שהחליף אותי מתן שטרית, לשעתיים פה בלשכה והחליפו עוד את 

 את מפקד התחנה ואת המהנדס ועוד שניים או שלושה בעלי תפקידים. פשוט מרגש. 

עדכונים נוספים. מט"ש יבנה. ישבנו ביום ראשון שבוע שעבר, יחד עם מנכ"ל רשות המים ומנכ"ל 

מקרקעי ישראל, כדי לדון בסוגית מט"ש יבנה. כידוע, מט"ש יבנה הוא אחד הטריגרים האם  רשות

יכולים לצאת לפועל או לא. כי  התוכנית של יבנה מזרח ובכלל, ההתחדשויות העירוניות, האם הם

ון להיום, המט"ש לאחר ההרחבה שלו, הגיע מה שנקרא כמעט לסף הקיבולת שלו. יחד עם כל נכ

ב"ע הקיימות, הוא בסף הקיבולת שלו. ככל שאנחנו רוצים לקדם תוכניות חדשות, תוכניות הת

יבנה מזרח  וכו', אנחנו חייבים ללכת להרחבת מט"ש יבנה. היתה איזושהי עמדה של רשות המים, 

שתמכה בפתרון אחר. מנהל התכנון, אנחנו, ורשת מקרקעי ישראל שהם די אדישים, אבל מנהל 

מה שנקרא הרכבת כבר יצאה מהתחנה. חייבים לקדם פתרון מט"ש כמה התכנון ואנחנו הבנו ש

שיותר מהר, כשההצעה שלנו היא להרחיב את המט"ש הקיים. אחרת המשמעויות הן שייתקעו לנו 

ביוב. לאחר פה תוכניות של התחדשות עירונית, של יבנה מזרח. פשוט לא יהיו פתרונות קצה ב

 נכ"ל רשות המים, קיבלנו מיליון שקל כרגע לתכנון. ישיבה ברשות מקרקעי ישראל ואמרתי, מ
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אנחנו יוצאים לתכנון של הרחבת המט"ש. הם מבינים את הסיטואציה ואת המצב. יחד עם זאת, 

ביקשו עוד שלושה או ארבעה חודשים כדי לתת החלטה סופית. כי רשות המים חושבת עדיין שיש 

, הבינו את עמדתי שהצגנו, יחד עם גורמי פתרון אחר. אבל כדי לא לעכב הם הבינו את עמדתנו

לתכנון, ללא התניות. ובעצם מתחילים ₪ המקצוע שהגענו לשם, והחליטו שנותנים לנו מיליון 

תכנון במיידי, ועוד ארבעה חודשים תהיה בדיקת סטטוס נוספת, האם זה אומר שבאמת ממשיכים 

לופין, מתקיים דיון או שיח לפתרון קוב. או לח 22,500להרחבת המט"ש הנוכחי, אגב, לקיבולת של 

 חלופה אחרת. זה עדכון נוסף. 

  -אפשר שאלה? בעניין הזה, נשקלה פתיחה של   ד"ר אהוד ויצמן:

 מט"ש אשדוד,    ה חזות:שמ

 חברת משנה באזור הקרוונים.   ד"ר אהוד ויצמן:

 לא, זה לא קשור למט"ש.    :רועי גבאי

 ההרחבה,  אנחנו מדברים על  ד"ר אהוד ויצמן:

 המט"ש עצמו.    דוד שטרית:

 תחנת שאיבה אתה מדבר.    משה חזות:

  -זה יבוצע. תחנת שאיבה באזור    דוד שטרית:

 העתקת תחנת השאיבה זה לא קשור.    :רועי גבאי

 זה אמור לתת איזשהו פתרון ליבנה מזרח.   ד"ר אהוד ויצמן:

לא, זה נותן פתרון, אמרנו, גם לגבי יציאה מהאלון, יציאה נוספת    :רועי גבאי

  -לכביש 

מבטל את תחנת שאיבה אלון ושד' ירושלים. ויקלוט גם את יבנה    דוד שטרית:

 מזרח. 

 אה, הוא מבטל את הנקודה הזאת?  ד"ר אהוד ויצמן:

כן, הוא מבטל. הוא מאפשר את היציאה התחבורתית שדיברנו    :רועי גבאי

יבולת של מתקן הטיהור שפכים נהדרין. המט"ש זה סיפור של הקעליה מרחוב האלון לשד' הס

שקיים לנו היום. יש לנו סטטוטורית שטח קיים. יש לנו אפשרות לקיים את זה. הכל מוכן. החלטה 
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מנהלית של הרשויות המתאימות, וכסף. זה למה שאנחנו מחכים. הם ניסו לקדם פתרון אחר 

מיליון שקל יותר,  100לא תומכים בפתרון הזה. זה ייקח יותר זמן. זה עלויות של  לאשדוד. אנחנו

על פי בדיקת חלופה של רשות המים. ולכן ההסכמה שאנחנו הולכים לתכנון כרגע של ההרחבה 

 שלו. ובעוד ארבעה חודשים, בעזרת השם, ניתן עדכון אם יהיו שינויים. 

 . למרות שיש קו הובלה מיבנה   משה חזות:

יש סוגיה של היערכות של שנת הלימודים הבאה, בכל סוגיית גני    :רועי גבאי

הילדים ומעונות יום. יש לנו, אני אגיד, אין לנו מספיק פתרונות במעונות היום לאפס עד שלוש. 

נכון שהסיפור הזה הוא באחריות מדינה ונכון שהרשות עדיין לא משופה ונכון הרבה דברים. קורים 

במקביל. אחד, הסתיים מכרז למנהל באגף החינוך, שמרכז בעצם את כל אפס עד שלוש.  שני דברים

אני מקווה שבמהלך השבוע, שבוע וחצי הקרובים, יש ועדה. נקווה שיש מישהו שבאמת ייבחר, 

ראוי. והוא יוביל את גילאי אפס עד שלוש. יחד עם זאת, אנחנו נערכים כבר לספטמבר. ויש מחסור. 

ונות יום לאפס עד שלוש. אנחנו כרגע בוחנים כמה וכמה חלופות. אני רק מעדכן את יש מחסור במע

זה בשלב ביניים. כי זה חשוב מבחינת ההיערכות. אנחנו בוחנים חלופות או של בינוי מעונות יום 

לטובת הדבר הזה וכמובן ביצוע מכרז. או הצרחה של גני ילדים, שלצורך העניין סיימו כבר והילודה 

או הסבה של מבנים קיימים כדי לאפשר מעונות יום. אנחנו כרגע בתהליך מיפוי. כן חשוב גדלה, 

 להבין שאנחנו בסיטואציה שיש לנו מחסור במעונות יום לאפס עד שלוש. 

מה הבעיה לבנות שניים? אפשר לבנות שניים תוך שישה חודשים    מאיר שטרית:

 חד. מיליון שקל א 2כל אחד. כמו שעשינו את האחרון, 

  -אמרתי. זה חלק מהחלופות שאנחנו    :רועי גבאי

 לבנות שניים חדשים.    מאיר שטרית:

אמרתי, זה חלק מהחלופות שאנחנו בוחנים. אנחנו רוצים לראות,    :רועי גבאי

למה אנחנו מחכים? היום מסתיים הרישום לגני הילדים. היום, בוא נגיד, ניתן יומיים שלושה, נדע 

ועל פי זה נדע אם אנחנו ות הרישום המתוכננות, פחות או יותר, לגני הילדים. סופית את כמוי

 מסבים בניינים קיימים או שיוצאים לבינוי חדש. 

  כבר נערכו הגרלות, לא?  עו"ד מאיר דהן:

לא. הרשת למתנ"סים, הרי יש כמה סוגים של מעונות אפס עד    :רועי גבאי

שלוש. יש פרטיים לחלוטין. יש כאלה שמוכנים, זכו במכרז, על ידי מבנים שלנו. כמו לדוגמה 

מעלות, דובדבן וכו', ויצ"ו, נעמ"ת. מה שקרה אגב בספטמבר שעבר. ויש כאלה של החברה 
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ם ביקוש מאוד גדול. בגלל זה גם הגיעו למצב למתנ"סים. החברה למתנ"סים פתחה רישום, ויש ש

של הגרלות. אנחנו בוחנים את זה.  אמרנו או לבינוי, או להסבות קיימות. מאמין שתוך שבוע, 

 שבועיים אנחנו נדע להגיד לאן אנחנו הולכים, כדי לתת את הפתרונות. 

 שנה שעברה עמדנו בדיוק במצב הזה, אם אתה זוכר. היו מאות   מאיר שטרית:

של חברה שבנתה את זה תוך שישה הקמה אנשים שפנו 'תצילו את הילדים שלנו'. אז אני  יזמתי 

 מוכנים, ... יהיה לה מיליון שקל. משהו כזה. זו חברה ש 2חודשים. גן ארבע כיתות ועלה כולו 

 המעונות שבנינו,    דוד שטרית:

 אני מדבר על המעון האחרון.    מאיר שטרית:

 עלות. מה   :רועי גבאי

 והמנהל שימונה, התפקיד שלו יהיה נטו? רועי?   דורית בן מאיר:

 סיגליות.    :רועי גבאי

 סיגליות, כן.    דוד שטרית:

 יש עומס כבד על סיגליות. הרבה מאוד נרשמים.   עו"ד מאיר דהן:

 רועי, לגבי המנהל שימונה כרגע,   דורית בן מאיר:

 זה מטעם המתנ"ס. זה במסגרת הרישום שלהם.    דוד שטרית:

 אתה אומר שימונה מנהל. זה נטו ספציפית לגילאים האלה?  דורית בן מאיר:

 גילאי אפס עד שלוש.    :רועי גבאי

  -והוא ישב במשרד   דורית בן מאיר:

 באגף החינוך.    :רועי גבאי

 באגף החינוך. זה יהיה התפקיד שלו.   דורית בן מאיר:

  -כן. נכון. ואז הוא יוכל גם למפות את המספרים    :גבאירועי 

 זאת אומרת זה תפקיד חדש.   דורית בן מאיר:
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 תפקיד חדש.    :רועי גבאי

 לחינוך.  מהמתנ"סעבר    דוד שטרית:

  -שלוש -זה בגלל האחריות של האפס  ד"ר אהוד ויצמן:

כן, גם זה לא ברור מבחינת מדיניות הממשלה. אבל אנחנו הולכים     :רועי גבאי

 על בסיס המדיניות שהשתנתה. בעצם לקלוט ולמפות את גילאי אפס עד שלוש. 

 כשהאחריות היא של משרד החינוך.   ד"ר אהוד ויצמן:

משרד החינוך. בהקשר הזה אני רוצה להגיד עוד משהו. קיבלנו    :רועי גבאי

גני ילדים לחינוך מיוחד. ואנחנו כרגע בבקשה לתכנון להעמדת המבנים. אמרתי  15פרוגרמה של 

גם, תוך שבועיים שלושה אנחנו נחליט, כחלק מאותם נתונים והרישום. יש צפי בחינוך המיוחד 

גנים. לא בטוח  15שאנחנו צריכים להגדיל את כמות גני הילדים. קיבלנו אישור ממשרד החינוך על 

חמישה גנים במתחם של נווה אילן. איפה שבית ספר רמות ויצמן, לצידו. ועשרה שנצטרך את כולם. 

 גנים במתחם ליד סיגליות, ליד האולפנה. המתחם של חטיבת גבעתי, 

 תורן. ה   דוד שטרית:

התורן. אוקיי? זה גם שתכירו. דבר אחרון לפני שנתחיל, ברשותכם.    :רועי גבאי

לפעול מחר בבוקר, חשוב. אגב, אם יש לכם נושאים אחת מהוועדות שפעלה, ועדה שתתחיל 

חשובים להציף, אתם מוזמנים גם כמובן להעביר לי, להעביר למנכ"ל. בנושא נגישות עירונית. 

שירה רייניץ מחר תפתח את הוועדה, את הנגישות. עוד פרויקט חשוב מאוד, כחלק מהשנה הזאת 

 פן כללי לפרויקטים בנושא נגישות בעיר. ובכלל, שאנחנו נוכל בעצם לשלוט גם בנושא הזה באו

 לא ברור.   ד"ר אהוד ויצמן:

 ועדת נגישות עירונית, שמתכללת את כל נושא הנגישות העירונית.    :רועי גבאי

 מי יעמוד בראש הוועדה?   עו"ד מאיר דהן:

 לשירותים חברתיים. אגף השירה רייניץ, מנהלת    :רועי גבאי

 מחויב שאחד מחברי המועצה יעמוד בראש ועדה כזאת?זה לא   עו"ד מאיר דהן:

 לא. זו ועדה. אני מעדכן אתכם שהיא קיימת. לא חובה.    :רועי גבאי

 מאיר, זו לא ועדה סטטוטורית. זו לא ועדת חובה.    משה חזות:
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 לא ועדה סטטוטורית. ועדה שאנחנו מקדמים.    :רועי גבאי

 מו עכשיו. ועדה מתוך ועדות שהוק  דורית בן מאיר:

אני מציף לכם את זה, שתדעו. אם יש דברים חשובים או משהו    :רועי גבאי

 שנוגע לליבכם, תעבירו לנו כדי שזה ייכנס לסדרי היום וייבחן. נתחיל. 

₪.  156,250שיפוץ ופיתוח מבנה וחצר מפתן ארזים בסך  – 615אישור תב"ר מס'  .2

 ₪. 14,206 –ק' הפיתוח ₪,  142,044 –מימון: מ' הרווחה ובטחון חברתי 

שיפוץ ופיתוח מבנה וחצר מפתן ארזים  – 615אישור תב"ר מס'    :רועי גבאי

מקרנות  14,000ואנחנו  142,000. זה חלק מקול קורא. משרד הרווחה מעביר לנו 156,000בסך 

 הפיתוח. מי בעד? פה אחד. דורית? פה אחד. 

 :1/65/15החלטה מס' 

שיפוץ ופיתוח מבנה וחצר מפתן ארזים  – 615מס' הוחלט פה אחד לאשר תב"ר 

 –ק' הפיתוח ₪,  142,044 –מימון: מ' הרווחה ובטחון חברתי ₪.  156,250בסך 

14,206 .₪ 

 

מימון: מ' להגנת ₪.  226,793הדברת מפגעי מזיקים בסך  – 616אישור תב"ר מס'  .3

 ₪.  22,679 –ק' הפיתוח ₪,  204,114 –הסביבה 

 226,793הדברת מפגעי מזיקים בסך  – 616אישור תב"ר מס'    :רועי גבאי

ור טמקרנות הפיתוח. ני 22,000שקלים מהמשרד להגנת הסביבה.   204,000. 616שקלים. תב"ר 

 תושים בנחל שורק. מי בעד? פה אחד. ים בנחל שורק, נחל יבנה והדברת ייתוש

 

 :2/65/15החלטה מס' 

₪.  226,793הדברת מפגעי מזיקים בסך  – 616מס' הוחלט פה אחד לאשר תב"ר 

 ₪. 22,679 –ק' הפיתוח ₪,  204,114 –מימון: מ' להגנת הסביבה 

 

 

 205,000תוספת מק' הפיתוח  –תוספת אגף לביה"ס נועם  – 556עדכון תב"ר מס'  .4

 ₪.  6,922,200סה"כ התב"ר לאחר הגדלה ₪. 
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עדכון תב"ר. עדכון, זה תב"ר שכבר אישרנו אותו בעבר. זה עדכון    :רועי גבאי

. בעצם 556לאור התקציבים והביצוע בפועל. אנחנו מדברים על תוספת אגף לבית ספר נועם, תב"ר 

שקלים מקרנות הפיתוח, לאור הביצוע בפועל ועדכון המחירים. מי  205,000מה שהתווסף, עוד 

 בעד? 

 רחיב שנייה? אפשר לה  ד"ר אהוד ויצמן:

 בית ספר נועם.    משה חזות:

 הרי האגף קיים.  בית ספר נועם הרי קיבל אגף חדש. על מה מדובר?  ד"ר אהוד ויצמן:

 לא, לא, על האגף החדש.    דוד שטרית:

 עדכון תב"ר. אחרי שביצעו את המחירים,    :רועי גבאי

 פשוט בגלל העלויות?   ד"ר אהוד ויצמן:

 בגלל שינוי מחירים.    :רועי גבאי

 חשבתי שיש פה תוספת בנייה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 השתנו העלויות. מי בעד? בעד פה אחד.    :רועי גבאי

 :3/65/15החלטה מס' 

תוספת מק'  –תוספת אגף לביה"ס נועם  – 556 מס'תב"ר לעכן הוחלט פה אחד 

 ₪. 6,922,200סה"כ התב"ר לאחר הגדלה ₪.  205,000הפיתוח 

 

 אישור פתיחת חשבון בבנק מזרחי לטובת פיקדונות. .5

. אישור פתיחת חשבון בבנק מזרחי לטובת פיקדונות. 5סעיף    :רועי גבאי

 הגזבר, ברשותך, תרחיב במשפט. 

אנחנו פשוט פותחים עוד אופציה. היום, בגלל שתיקי ההשקעות    אסף אפרים:

שלנו לא מרוויחים את מה שהיה בעבר, אז אנחנו מעדיפים לשמור את הכסף בפיקדונות. שהיום 

הריבית על הפיקדונות הרבה יותר גבוהה ויותר משתלמת. ואני רציתי לפתוח עוד אופציה מול בנק 

  -כמובן בהתאם  להיפתח,שבון שם. וזו אופציה שקיים, בנק מזרחי, שכרגע אין לנו ח
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 שאלות?   :רועי גבאי

מיליון  7ה בפיקדונות בערך דנו, העירייה הפסידכן. השנה הפס   מאיר שטרית:

 מיליון.  7פסיק משהו,  6שקל, אם אני זוכר נכון בדוח הכספי. 

 הפסדנו?!   דורית בן מאיר:

הערתי בישיבת ועדת כולם הפסידו. בטח. כולם הפסידו. דורית,    מאיר שטרית:

כספים, אני רוצה להציע גם פה. אני מציע להקים ועדת השקעות. כי ועדת השקעות יכולה להגיע 

 לכך שבאמת תהיינה השקעות במקומות שאפשר בהם לא להפסיד, רק להרוויח. 

תודה, מאיר. אנחנו הקמנו את ועדת ההשקעות לפני חודש וחצי    :רועי גבאי

 לערך. 

 לוועדה ייבחר מלווה, יועץ מקצועי בעניין.    אסף אפרים:

 מאיר, אתה מציע את עצמך לוועדה?   ד"ר אהוד ויצמן:

 לא. היתה פעם שעברה ועדת השקעות, והפסידו.    מאיר שטרית:

 לא, הוועדה שהיתה הפסידו. לכן עשו עכשיו עם יועץ חיצוני.   ד"ר אהוד ויצמן:

הקמנו ועדה חדשה. ניתן הזדמנות לאסף הגזבר, שהצליח להוכיח    :רועי גבאי

  ... 

 אני מוכרח להגיד ... להשפיע עלי.    אסף אפרים:

רועי, רק אני רוצה לציין. אי אפשר להשקיע בכל מקום. יש חוזר    משה חזות:

 מנכ"ל מסודר, ידוע בדיוק איפה להשקיע. 

אנחנו מכירים. מאיר שטרית יכול להיות תוספת רצינית לדבר   ד"ר אהוד ויצמן:

 הזה. 

 ברור.   דורית בן מאיר:

 אני יכול לייעץ, אם הם רוצים.    מאיר שטרית:

לא, למה? אתה יכול להיות בוועדה, מה אכפת לך. שר האוצר. זה   דורית בן מאיר:

 לא צחוק. 
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  -הוא באמת מגיע עם מטען   ד"ר אהוד ויצמן:

אסף, דיר באלאק. כדאי שתשים את הכספים במקומות שיניבו   ת בן מאיר:דורי

 פירות ראויים לעיר שלנו. ... 

 חבר'ה, כל אחד שימליץ. ואם הוא מפסיד, זה הפסד עליו.    :רועי גבאי

 את כל הביצים בכל הסלים.   דורית בן מאיר:

 מרוויח, הרווחנו לעיר.  אם הוא   :רועי גבאי

שוב אבל להגיד שההפסדים הם בערך רבע מההפסדים הארציים. ח   תם ליפשיץ:

 סטטיסטית. 

בואו נקווה שהשנה ועדת השקעות תוכיח את עצמה. אגב, זה אסף,    :רועי גבאי

 זה נורית שניר, ומתן. זה כרגע. יופי, מי בעד? פה אחד. 

 :4/65/15החלטה מס' 

 ד לאשר פתיחת חשבון בבנק מזרחי לטובת פיקדונות. הוחלט פה אח

 

לעמותת  191ח"ח  4879,  גוש 86אישור חוזה רשות שימוש במקלט ברח' יערה  .6

 "איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס, לצורך הפעלת מועדון לגמלאי המשטרה ושב"ס.

אישור חוזה רשות שימוש במקלט ברח' יערה, בעצם המשך,    :רועי גבאי

, לצורך הפעלת מועדון לגמלאי 191, חלקה 4879איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס". גוש  לעמותת "

 פה אחד.  המשטרה והשב"ס. מי בעד?

 :5/65/15החלטה מס' 

ח"ח  4879,  גוש 86לאשר חוזה רשות שימוש במקלט ברח' יערה  דהוחלט פה אח

 לעמותת "איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס, לצורך הפעלת מועדון לגמלאי 191

 המשטרה ושב"ס.

 הניסוח צריך להיות המשך מתן תוקף ולא אישור. אגב,   ד"ר אהוד ויצמן:

לא, זה חדש. זה מחדש. בשיטה הקודמת אישרתם את פרוטוקול    דוד שטרית:

 ועדת ההקצאות שהמלצנו. 
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 זה אישור מחדש.   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה חוזה. זה חוזה חדש.    דוד שטרית:

 זה החוזה. זה ההסכם.    :רועי גבאי

 זה לא היה באופציה.    משה חזות:

 אתה יכול להוציא אותם.    דוד שטרית:

 הסכם שימוש.    :רועי גבאי

 מכיר את המקום.   ד"ר אהוד ויצמן:

, לעמותת 14ח"ח  4942, גוש 12אישור חוזה רשות שימוש במקלט ברח' האלון  .7

לצורך פעילות מרכז קליטה מיון "בית חב"ד יבנה שע"י צעירי אגודת חב"ד, 

 וחלוקת ביגוד יד שניה לנזקקים. 

אותו הדבר, אישור חוזה רשות על בסיס ההקצאה, רשות שימוש    :רועי גבאי

, לעמותת "בית חב"ד יבנה, צעירי אגודת חב"ד", 14, חלקה 4942, גוש 12במקלט ברח' האלון 

 פה אחד.  שנייה לנזקקים. מי בעד?לצורך פעילות מרכז קליטה, מיון וחלוקת ביגוד ליד 

 :6/65/15החלטה מס' 

ח"ח  4942, גוש 12ברח' האלון  לאשר חוזה רשות שימוש במקלט דהוחלט פה אח

, לעמותת "בית חב"ד יבנה שע"י צעירי אגודת חב"ד, לצורך פעילות מרכז 14

 קליטה מיון וחלוקת ביגוד יד שניה לנזקקים.

 

 תחום השיפוט של העיר למרחב התכנון .אישור ביצוע התאמה בין  .8

אישור ביצוע התאמה בין תחום השיפוט של העיר למרחב התכנון.    :רועי גבאי

אסביר. לפני כשנה וחצי לערך הורחב שטח השיפוט של העיר על ידי ועדת הגבולות. מדינת ישראל, 

אותו שלב. זה לא זה לא עובר באופן אוטומטי שמרחיבים את ועדת שיפוט. וגם תחום התכנון ב

אוטומטי. ולכן נדרשת המלצה של העיר, של מועצת העיר, שאנחנו מקבלים את מרחב התכנון כמו 

כלומר כל מה שאנחנו מעבירים בהחלטה הזו, בדיוק כמו  גבול השיפוט של העיר. זה הסיפור. 

 שהקראתי, אישור ביצוע התאמה בין תחום השיפוט של העיר למרחב התכנון. כלומר מרחב

התכנון, בגלל שאנחנו, אגב, ועדה עצמאית, ככל שנוכל, היום בשטח הזה יש הרבה התניות. אבל 
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ככל שלא יהיו התניות, אז הוועדה שלנו תוכל לעסוק במרחב התכנון שהוא גבול השיפוט של העיר. 

 זו המשמעות. 

 מתי התווספה הקרקע הזאת?   עו"ד מאיר דהן:

 אני אראה את המפה?    דוד שטרית:

 כן, אתה יכול להראות. רואים את הקו שלפני זה?    :רועי גבאי

 בוא, רועי, תסביר לנו איפה זה יוצא בדיוק.   עו"ד מאיר דהן:

תחום השיפוט ומרחב התכנון הקיים, המקורי, זה הקו הכחול    דוד שטרית:

לחלוקת . מה שהצטרף במסגרת הוועדה הגיאוגרפית 4הזה. עד פה. כקילומטר מערבית לכביש 

הכנסות בינינו לבין גן רווה וחבל יבנה זה התחום הזה. זה החלק הזה. כרגע זה בתחום השיפוט 

 שלנו ורוצים גם להכליל אותו במרחב התכנון.

 מה עם המובלעת ההיא?    מאיר שטרית:

 זה פלמ"חים.     משה חזות:

 זה לא שלנו. זה בתחום השיפוט של גן רווה.    דוד שטרית:

  זה לא עבר אלינו?   שטרית:מאיר 

 לא, לא.    משה חזות:

  אז מה הבעיה להעביר את זה?   מאיר שטרית:

 לא, אין בעיה. זה רק להכיל את מרחב התכנון שלנו.    :רועי גבאי

 קיבלנו את זה. אז תכפילו את זה. זה שלנו.   דורית בן מאיר:

 מי בעד?    :רועי גבאי

 זה לא שלנו.    דוד שטרית:

  -זה שלנו, מה. קיבלנו את זה   ורית בן מאיר:ד

 פה אחד. תודה.    :רועי גבאי
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 :7/65/15החלטה מס' 

.  ד לאשרהוחלט פה אח ן  ביצוע התאמה בין תחום השיפוט של העיר למרחב התכנו

הצעה לסדר יום של חברת המועצה עו"ד דורית בן מאיר, בנושא "תוכנית החינוך  .9

 בנושאי חברה ובטחון".

לסדר. הצעה לסדר של חברת המועצה דורית בן מאיר  הצעות   :רועי גבאי

 בנושא "תוכנית החינוך בנושאי חברה ובטחון". דורית. 

אוקיי. אז אני רוצה להתייחס בבקשה לתוכנית הזאת, שנקראת   דורית בן מאיר:

קבוצה גדולה, תוכנית חינוך בנושא חברה וביטחון. גילוי נאות. אני שייכת לביטחוניסטים. זו 

 ביטחוניסטים בכירים, שעוסקת בכל מיני נושאים חשובים לטובת מדינת ישראל. בין היתר לטובת, 

 כמו בן גביר.    מאיר שטרית:

לא, לא, ממש לא. סליחה. בין היתר, לטובת החינוך. אז ברשותכם,   דורית בן מאיר:

צה"ל כצבא העם. המציאות,  אני אקריא את הרקע. בשנים האחרונות חל ויכוח סביב חשיבות

מהנוער הישראלי מסיימים שירות צבאי מעמידה בספק את לגיטימיות הצבא העממי  50%לפיה 

כמנגנון חברתי הרלוונטי למדינה דמוקרטית. יחד עם זאת, מחקרים מצביעים על חשיבות צה"ל 

החברה כצבא העם דווקא בחברה הישראלית המשוסעת, הרב תרבותית ובעלת מאפיינים כשל 

האתגרים הביטחוניים והלאומיים איתם היא מתמודדת, מעצימים את הצורך בצבא הישראלית. 

 העם. 

הרציונאל של התוכנית הזאת. התוכנית עוסקת בנכונות לשרת בצה"ל, תוך העמקת הקשר בין צבא 

 תשתית ערכית לשיקוליהעם ובין ערכי החברה הישראלית. כמדינה יהודית דמוקרטית היא מהווה 

התלמידים ותפיסתם לקראת ההתייצבות למיונים השונים בצה"ל ומתוך הכוונה להובילם 

 להתגייס לשירות משמעותי. הן בקשרים ביטחוניים והן בקשרים חברתיים. 

אני מקריאה, מכיוון שיש פה ציבור יקר מאוד ולא מכיר את זה, אז אני מקריאה, ככה אפשר לדבר 

 פרונטאלית. 

 את מחויבת להקריא.    משה חזות:

בסדר. אתה יודע שאני גם יודעת לקצר. התוכנית מובלת על ידי   דורית בן מאיר:

מומחי תוכן. עכשיו, מה זה מומחי תוכן? מומחי תוכן מקרב הביטחוניסטים, שהם קצינים, גם 

קצינים שנמצאים בשוטף, גם מילואים, שעוברים בבתי ספר ונותנים הרצאות. אני מציעה להחיל 

י"ב. לקיים פגישה עם נציג הביטחוניסטים. -את התוכנית בקרב תלמידי התיכון ביבנה, בשכבות י'
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הוא יבוא לפה ככל שנסכים. הוא יבוא, יש אלוף משנה שמוביל את העניין. הוא יבוא, הוא יראה 

 מצגת. הוא יציג את הרציונאל, הוא יגיד מה עושים. 

 יבוא לפה?    משה חזות:

ככל שאנחנו נרצה, אנחנו נזמין אותו. הוא יבוא לפה ויעשה את כל   דורית בן מאיר:

מה שצריך. מה שאני יכולה לומר לגבי העניין הזה, שהיקף קהל היעד שלנו זה כיתות י' וי"ב. 

חברים, אני מרצה בכל מיני מקומות. אתם רואים ושומעים תלמידים שרחוקים מהציונות. וואלה, 

 . זה לא ביבנה, לא בבית ספרנו

אתה שואל אותם שאלות, הם ממש לא יודעים. הם בכלל, אני לא רוצה להגיד מעופפים, אבל הם 

לא כאן. חייבים להחזיר אותם.  ואני חושבת שהדרך של לבוא, שקצינים בכירים, אני מדברת על 

מה זה קצינים בכירים? אנשים שמשרתים שירות רציני מאוד בצבא, יבואו וידברו ברחל בתך 

 חניכים האלה, לתלמידים האלה, זה יעשה שינוי מהותי. הקטנה ל

 קצינים בחובה?   עו"ד מאיר דהן:

לא, הם יכולים להיות גם בחובה, קצינים שהם גם בגמלאות וגם   דורית בן מאיר:

 קצינים שמשרתים. זו קבוצה שבאה ועושה את זה. 

 במילואים.   עו"ד מאיר דהן:

היקף הפעילות, רבותי, זה לא הרבה. זה בסך  במילואים. עכשיו,  דורית בן מאיר:

שעות אקדמאיות  10הכל, רועי, חמישה מפגשים בהיקף של שעתיים אקדמאיות. זה בסך הכל 

שעוסקות בקשר שבין  צה"ל והחברה הישראלית. כפי שאמרתי, דרכי הפעולה וההוראה: 

נות, ממש בדיבייט, דקות. לאחר מכן תינתן לתלמידים הזדמ 30המפגשים יכללו הרצאת פתיחה 

לדבר על כל נושא שבעולם, כולל מה שהם ירצו ומה שהחניכים ידברו. להתעמת על נושאים, על 

מנת להגיע לתובנות הנדרשות. מעורבות מורים: הם ירצו מעורבות מורים. רצו שהמפגשים יהיו 

זול זמן אבל השיטה והתהליך, אנחנו לא נגעל ידי מורים גם שנמצאים, מורי אזרחות וכו'. 

 מהישיבה המכובדת הזאת. אני חושבת שזה בשלב הבא. 

יש מפרט תכנים. יש מפרט מיומנויות.  הערכים זה ציונות, השירות בצה"ל, ובזה אני אסיים, 

כרכיב משמעותי בהעצמה והטעמת ערכים ציוניים. חובה לאומית, שהחניכים שלנו והילדים שלנו, 

ובה הלאומית, ילמדו את הייחוד והייעוד שבשירות בצה"ל ילדי יבנה היקרים שלנו, יקבלו את הח

כצבא העם. והחובה האזרחית. השפעת השירות בצה"ל על ההשתלבות בחברה הישראלית. יש 

המון דברים, אבל זה באמת נושא ספציפי לשיחה אחרת, כשיבוא המומחה ויציג את זה. עכשיו, 
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י מסמכים ואולי בגלל לחץ כזה ואחר לא אני הצגתי את זה. לפני שהגשתי בקשה, אני כבר שלחת

חזרתם אלי. וזה בסדר. הכל טוב. אני ממליצה ומציעה בחום רב לבוא ואפילו ללוות את התוכנית. 

עכשיו, התוכנית הזאת, אני עונה, במקום שנפתח את זה לשאלות, התוכנית הזאת גם בצידה יש 

ת החינוך. ואתם יודעים שמערכות ערך של כסף. אבל היא תוכנית ששייכת למאגר גפ"ן של מערכ

  -החינוך, תוכנית גפ"ן זה כל מנהל בכל בית ספר יכול להגיד 

 בדיוק. נגעת בנקודה.    משה חזות:

אני נוגעת בנקודות. אני אסגור את כל החמש ואני מסיימת. כל   דורית בן מאיר:

ה ללמד בבית ספרי א', ב', מנהל בכל בית ספר, בכל ארץ ישראל, לרבות יבנה, יכול להגיד 'אני רוצ

ג''. וככל שהוא ירצה, משרד החינוך יצטרך לשלם כסף. לתת את התקציב. לכן אנחנו יכולים רק 

לעוף על זה ולנסות להביא את זה ליבנה ולראות איך אנחנו מתקדמים. הכסף זה בקטנה, לפחות 

 שקלים לכיתה שלמה. עד כאן. סוף ההצעה שלי.  3,000לפי, העלויות זה 

אני רציתי, האמת, לדבר איתך לפני כן. ואני מתנצל שלא יצא לי.    :רועי גבאי

תראי, אני לא חושב שאנחנו כמועצת עיר, על אף שהתוכנית מבורכת, ואני אציע לך גם מה אני 

מציע בדבר הזה. לא חושבת שאנחנו כמועצת עיר צריכים להיכנס לפדגוגיה של מנהלת בית ספר. 

רך העניין היום, יש סדנאות של משרד הביטחון, הרצאות של יום המאה, צו מנהלת בית ספר, לצו

בצוותא, צו גיוס הכנה של הבקו"ם, פרויקט צאלה, פרויקט צה"לה, שהם עושים שם. עכשיו, 

כשהיא בוחרת תוכנית גפ"ן כזאת או תוכנית גפ"ן אחרת, זה משיקולה. ולכן אני אומר. יש פה 

לשבת עם מנהל האגף, להציג לו את הדברים. אם יראו לנכון לתמוך תוכנית מאוד יפה. את מוזמנת 

בפרויקט, בבקשה. פדגוגית, כמועצת עיר שנבחר תוכנית ספציפית, שנגיד זו התוכנית לגפ"ן, כשיש 

לה עולם שלם מסביב של כל הסדנאות וההרצאות, אני לא חושב שזה מקומה של מועצת העיר 

נחנו נתחיל לקבוע תוכניות גפ"ן לכל מנהל ומנהלת, זה לקבוע את התוכנית. אין לזה סוף. א

לחלוטין צריך להיות בשיקול דעת של בית הספר ושל מנהלת בית הספר. זו עמדתי. אני בשמחה 

ממליץ לך. את מלווה את הנושא וחשוב לך הנושא. לכי, תיפגשי עם מנהל האגף. אם צריך עם 

גם באמצע פברואר. רוב תוכניות הגפ"ן גם מנהלת בית ספר. תציגי לה. אנחנו נמצאים היום 

 מומשו. 

 אנחנו מדברים לשנה הבאה, בעזרת השם.   דורית בן מאיר:

 בגלל זה אני אומר. זו המלצה שלי ודעה שלי.    :רועי גבאי

 אני מבקש להתייחס.   ד"ר אהוד ויצמן:

 בשמחה.    :רועי גבאי
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יש סט של פעולות שעניינן הכנת המתגייסים לצה"ל. יש כל מיני   ד"ר אהוד ויצמן:

פרויקטים שעושים את זה. אני מכיר את הפרויקטים שציינת. עכשיו, זה עוד משהו לסל. ממה 

שאני קראתי, התרשמתי. גם דיברתי עם דורית כדי להבין. אני חושב, בתקופה הזו דווקא, ומי 

וה לבחון את זה לעומק וברצינות. כי אין פה עניין של כמוך, לגרום לשירות משמעותי בצבא, שו

פדגוגיה. זה עניין של סט כלים שאתה נותן לתלמיד, ואני חושב שהתוכנית ראויה לעניין הזה. בלי 

 קשר עכשיו, אנחנו מדברים מקצועי לחלוטין. 

אבל שאלה פשוטה. יש בתוכניות גפ"ן לא מעט תוכניות דומות    :רועי גבאי

ת. אנחנו כמועצת עיר לא נקבע למנהלת בית הספר איזו תוכנית לבחור. יש לה סל של כאלה ואחרו

כלים בתוכניות גפ"ן. אנחנו רוצים להראות בפניה, לשים דגל שיש פה תוכנית יפה וטובה, שאני לא 

יודע מה רמתה. אתה יודע, גם אנחנו עושים עכשיו איזשהו פרויקט יפה ומבורך. אנחנו יוצאים 

 פה תוכניות גפ"ן. יש לא מעט תוכניות דומות לאלה. יש, לא יודע, אלפי תוכניות בגפ"ן.  למכרז. יש

 אגב, התוכנית הזאת כבר רצה במודיעין, ברחובות, במלא,   דורית בן מאיר:

 עוד פעם, אני לא יודע כמה אחרות רצות איפה.    :רועי גבאי

  )מדברים ביחד( לא, שתדע לך. התוכנית הזאת כבר רצה.  דורית בן מאיר:

כל כך חשוב הנושא הזה של הצבא. ואנחנו כל פעם ... לקחת ואת    דורון מלכה:

המקדם את הנושא של בעלי מוגבלויות. אנחנו לוקחים על עצמנו כל מיני פרויקטים, כסדר 

  -חשיבות. ואני חושב שדבר כזה, של צבא ההגנה לישראל, סדר עדיפות 

 שוב אני אומר.    :רועי גבאי

 דורון, דורון, אני רוצה, שנייה.   עו"ד מאיר דהן:

שתשב עם מנהלת בית הספר. אני אתן לה אור ירוק. שתשב עם    :רועי גבאי

כמועצת עיר, אני באמת לא רוצה להביא את זה אפילו מנהלת בית ספר, תציע לה. זה להחלטתה. 

 להצבעה. 

 שנייה. אני שואל.    משה חזות:

 ע, מאיר רוצה לשאול. רג  ד"ר אהוד ויצמן:

בעניין הזה של תוכנית גפ"ן, אני לא רוצה להפוך את זה לפוליטי.   עו"ד מאיר דהן:

  -כי מחר יבוא חבר מועצה אחר, ויגיד 'אני רוצה להכניס לבתי הספר ביבנה' 
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 תוכנית אחרת. לא משנה.    :רועי גבאי

 תוכנית שתביא, אני יודע,   עו"ד מאיר דהן:

 חברים, בואו אני אחסוך לכם. מאיר, אני מבינה,   ר:דורית בן מאי

שנייה. ולכן אני שואל, אם אכן זה כך, לנו, אם מנהלי בתי הספר   עו"ד מאיר דהן:

הם אלו שקובעים, וזה מה שאני מבין. השאלה אם כדאי לנו אנחנו להכניס תוכניות. היום את 

  -תכניסי תוכנית כזאת, מחר הוא יכניס 

 יש לי רעיון.   מאיר:דורית בן 

 ויביא את עופר כסיף שינחה.    משה חזות:

 רגע, דורית, ברשותכם, אני רוצה להסביר מה זה גפ"ן.    :רועי גבאי

 תוכנית גפ"ן, אף אחד לא יכול להחליט, למעט מנהל בית ספר.  ד"ר ירושלמית מאושר:

 בדיוק.    :רועי גבאי

 יה, מתוך רצון טוב. להציע, להאיר את העניין. אתה יכול ללכת אל ד"ר ירושלמית מאושר:

בדיוק. זה מה שאמרתי. מאיר, שנייה רגע, מילה אולי לכולם. גפ"ן,    :רועי גבאי

ראשי תיבות של 'גמישות פדגוגית ניהולית'. גפ"ן אומר שכל מנהל בית ספר היום במדינת ישראל 

לא מעט דברים. החל מבינוי, תוספת קיבל סל, תקציב לניהול עצמי. בסל הזה הוא יכול להשתמש ל

הוא יודע לפרוט, על פי כמות התלמידים של חממה, של גן אקולוגי, ועד רמת תוכניות פדגוגיות. 

, Yאו תוכנית  Xהוא מקבל תקציב והוא יודע לחלק את התקציב שלו. האם הוא בוחר בתוכנית 

תוכניות של סייבר, יש עשרות ואגב, יש המון תחרות, זה פתח את השוק מלא לתחרות. יש עשרות 

 תוכניות של זה, 

 יש מאות תוכניות,  סך הכל   עו"ד מאיר דהן:

 יש אלפי תוכניות.    :רועי גבאי

אוקיי, אוקיי, רועי. יש לי הצעה. אני מאוד תכליתית בעניין הזה.   דורית בן מאיר:

אמרתי שזה יכול להיכנס בתוך תוכנית גפ"ן, בגלל התקציבים. אבל בואו נסכם. אני יכולה למשוך 

 את ההצעה. אבל בואו נקבע שראש מחלקת משרד החינוך, 

 ראש אגף החינוך של העירייה,    :רועי גבאי
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אגף החינוך של העירייה, יחד עם המנהלים, לא נלך מנהל  ראש  דורית בן מאיר:

 מנהל, נעשה ישיבה, 

 יש לך היום מנהל אחד. י' עד י"ב.    :רועי גבאי

 לא, אין בעיה.   דורית בן מאיר:

 י'. -שניים. כי כיתה אחת התחילה ב   :רועי גבאי

 לא ירצה,  נשב, נביא את זה, נציג את זה. ירצה, יקבל. תפדל.  דורית בן מאיר:

 מבחינתי מקובל לחלוטין.    :רועי גבאי

 אני מבקשת לרשום את זה בפרוטוקול.   דורית בן מאיר:

 רגע, אבל שנייה, דורית. אבל אני מבקש משהו אחד, שנייה.    :רועי גבאי

 דורית, את יכולה לשכנע את השר הזה,    מאיר שטרית:

 אל תדאג.   דורית בן מאיר:

 ... אחראי על הכל. מעוז, מעוז.    מאיר שטרית:

אבל אני מבקש משהו אחד. לי מקובל לחלוטין. יחד עם זאת, חשוב    :רועי גבאי

לנו, כי בסוף זו שאלה שתישאל, והיא שאלה חשובה גם לשים אותה על השולחן של מנהלי בתי 

 . הספר ושל מנהל אגף חינוך ויחליטו כראות עיניהם מבחינה פדגוגית, תפיסתית וכו'

 ברור. ברור.   דורית בן מאיר:

חשוב לנו להבין גם, וזה חשוב שתבואו בהיבט הזה, איזה תוכניות    :רועי גבאי

 אחרות, מי המתחרים שלכם בשוק, מה שנקרא. 

זה עכשיו אתה מדבר איתי כאילו אני מביאה תוכנית מהבית. זה   דורית בן מאיר:

 לא שלכם, זה משהו למדינה, לא לנו. 

 קדימה, יאללה.    שטרית:מאיר 

 מעולה. את מושכת ואנחנו נתקדם. נכון? בסדר גמור.    :רועי גבאי

 אבל אתה רושם שהוא יקבע איתה פגישה.   דורית בן מאיר:
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מנהל אגף החינוך יזמין לבחינת התוכנית מול מי שצריך. בהצלחה.    :רועי גבאי

כניות טובות. אני אומר את זה לכולם. שנייה. ואני אומר, אגב, שנייה למועצת העיר. אם יש לכם תו

אם יש לכם תוכניות טובות שאתם רוצים שלא יפלו מתחת לראדאר, תשלחו. אמרתי. אלי, למנכ"ל 

העיר. נעביר את זה הלאה בשמחה. אין צורך שמועצת העיר תיכנס לקבוע תוכניות גפ"ן לתוך ניהול 

 בית ספר. 

 

מר אלי מזוז בנושא "תנועות הנוער בנאות רבין  הצעה לסדר יום של סגן ראש העיר .10

 ונאות שמיר".

דורון. הצעה לסדר יום של סגן ראש העיר מר אלי מזוז. אתה    :רועי גבאי

 מקריא את זה במקומו? "תנועות הנוער נאות רבין  ונאות שמיר". 

העיר יבנה גדלה וכיום שכונות נאות רבין ונאות שמיר  ככה. רקע:   דורון מלכה:

מכילות אלפי משפחות צעירות עם ילדים בגנים ובבתי ספר. עיריית יבנה בעבר, וגם היום, נותנת 

מענה לחינוך הפורמאלי בשכונות. אך בתחום החינוך הבלתי פורמאלי טרם ניתן מענה ונפתחו 

י לראש העיר המנוח, נאמר לי כי יש עוד בתי ספר מועדוני תנועות נוער בשכונה. עד כה כשפנית

וגנים לבנות, וכי החינוך החובה קודם לחינוך הבלתי פורמאלי. כיום אנו כבר לאחר בניית הרוב 

המוחלט של מבני החינוך הפורמאליים. חשוב שנפעל לתת מענה גם בחינוך הבלתי פורמאלי שכן 

נות החדשות. מוצע כי מועצת העיר תקבל מבני תנועות הנוער הקיימות רחוקים מאוד מהשכו

החלטה כי יתחיל תכנון של בניית מבנים לתנועות נוער בשכונות נאות רבין ונאות שמיר. כמו כן 

ייבחן מתן מענה לפעילות תנועות נוער במבנים הקיימים כיום בשכונה. צריך רק עוד פעם להסביר 

דבר בשמו. כל המבנים של תנועות הנוער באמת את מה שאלי, ככה הוא פשוט לא נמצא כאן ואני מ

רחוקים מכל השכונות החדשות שקיימות היום. בעבר בזמנו, זיכרונו לברכה צביקה, כשדיברנו 

איתו על נושא של תנועות נוער, אז הוא אמר שהחינוך הפורמאלי קודם לכל. אנחנו נגמור את כל 

 המבנים ורק לאחר מכן נשב על תוכניות מסודרות. 

 ... אחרי הצהריים?    ית:מאיר שטר

 אתה מקדים אותי, מאיר.    :רועי גבאי

 עוד יחשבו ש...    תם ליפשיץ:

 אני אציע לך שאתה תענה לו ואנחנו נסכים על זה.    :רועי גבאי

אז כיום, יש גם פעילויות שהן ביום, מאיר. יש הרבה פעילויות שגם    דורון מלכה:
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 עושות פעילויות בתוך מבנה. ביום. ובלי שום קשר, תנועות נוער 

 ביום?    מאיר שטרית:

חלק מהדברים של תנועות נוער זה לצבוע קצת את הסניף ולעשות    דורון מלכה:

איזושהי פעילות כזו או אחרת. זה לא לבוא לכיתה של בית ספר וללכת. לתנועת נוער צריך להיות 

ל הנושא של החינוך ואת המבנים מבנה. זה לא בית ספר. אז כמובן, אחרי שכבר סיימנו את כ

 הפורמאליים, אני חושב שזה הזמן, צריך תוכנית לבלתי פורמאלי. בבקשה, מאיר .

 בבקשה.     :רועי גבאי

ת תנועת הצופים שהיו בצריף הניסיון שלי בעבר מראה, הקמנו א   מאיר שטרית:

פה ליד העצים,  קיימים,, עוד לא הייתם אולי אתם לא זוכרים, כילדיםהקולנוע של אשכנזי.  על יד

ביציאה מהקולנוע של אשכנזי היה רציף. ותנועת הצופים פרחה. אני עשיתי שטות, בניתי להם 

מועדון חדש. הסדנה לאומנות היום, זה המועדון שהיה של הצופים. תוך חודשיים התפרקו. ואז 

 עשו שם סדנה לאומנות. מועדון נוער, 

 רגע, סליחה,    דורון מלכה:

 רגע, רגע.    מאיר שטרית:

 כדאי שתבוא לראות את תנועת הצופים איך היא פורחת.     דורון מלכה:

 אני יודע. היום כן. כי הם כבר לא קיימים בבניין החדש.    מאיר שטרית:

 במבנה החדש שלהם,    דורון מלכה:

ן של ... לא בית"ר, מפ"ם, שהייתי אז בקואליציה, בנינו אז מועדו   מאיר שטרית:

 מפ"ם. שמכרו אותו בכלל. עושים שם, ליד המתנ"ס, ליד מרכז הספורט, ליד מרכז הספורט, 

 בבוכריס,    משה חזות:

 ברחוב שבזי.    מאיר שטרית:

 מפ"ם זה של קדימה. זה בית הנוער קדימה.    :רועי גבאי

 לא, היה פעם שם מפ"ם. ... מכרו אותו.    מאיר שטרית:

 איפה שהיה הפועל המזרחי.    טרית:דוד ש
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 אה, של הביטחון היום.    :רועי גבאי

 בבוכריס, כן.    משה חזות:

מה שאני אומר, מניסיון, הרי אנחנו המדינה, אני אומר בצער,    מאיר שטרית:

  -אנחנו המדינה הטיפשה היחידה שבונה 

 לא אומרים דבר כזה, מאיר.   דורית בן מאיר:

סליחה, לא טיפשה, המטומטמת. שאנחנו בונים בית ספר    מאיר שטרית:

במיליונים, מפעילים אותו משמונה עד אחת, שתיים, סוגרים אותו, מנקים אותו, ועומד עד מחר 

 בבוקר. 

 סגור.   דורית בן מאיר:

ואנחנו בונים מתנ"ס, מפעילים אותו אחרי הצהריים מחמש עד    מאיר שטרית:

תו, מנקים אותו, עומד ריק עד מחר בבוקר. אני שואל, למה אי אפשר אחת עשרה בלילה. סוגרים או

אני פעלתי, וזו  להפעיל את בתי הספר אחרי הצהריים ולהכניס לשם את כל תנועות הנוער והכל?

עובדה. בזמני, כל בתי הספר פעלו אחר הצהריים ועשו בהם את כל החוגים. ספורט ואומנות ומה 

 . שאתה רוצה בתוך בית הספר. ..

אני עשיתי הרבה הרבה הרבה נהיגה מונעת בבית ספר אורט, בבתי    דורון מלכה:

ספר שהפעילו אותם אחר הצהריים. אני חושב שיש הרבה מקומות בארץ שמפעילים אותם כן. אבל 

 כתנועת נוער היא לא יכולה להיות. 

ני לסיכום המשפט, בשורה התחתונה. בית ספר ניצנים כבר החל לפ   :רועי גבאי

שכל מבני בתי הספר יתחילו חודשיים, שלושה חודשים לקלוט את הצופים. ואני ביקשתי והנחיתי 

אחר הצהריים. יכולים לקלוט תנועות נוער, יכולים להיות רווחיים ולייצר פעילות אחר לעבוד 

 הצהריים. שהמבנים לא יישארו אחר הצהריים ריקים. 

 אבל המבנה של בית ספר,    דורון מלכה:

  -גם כנפיים של קרמבו התחיל לעבוד    :רועי גבאי

לא יכול להיות תנועת נוער. ... אתה כאחד שגם הסתובבת בתוך    דורון מלכה:

התנועה של הצופים והסתובבת בתנועות של בני עקיבא. חלק מההווי של התנועה זה לקשט את 

ריכים היום להצביע ולהתקדם הסניף, זה לצבוע. אי אפשר לעשות את זה בבית ספר. ולכן אנחנו צ
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קדימה עם תוכניות מסודרות ולדעת בדיוק מתי אנחנו מתקדמים עם הסיפור הזה. כי אי אפשר 

 להשאיר את זה ככה. 

כרגע אני אומר לך, אין לנו שטחים. קודם כל לא סיימנו את החינוך    :רועי גבאי

שתיים, אין לנו שטחים קיימים כדי לייצר מה שנקרא כן לתנועת נוער כזאת או אחרת הפורמאלי. 

בשטח. יחד עם זאת, בהמשך להסב מבנים, גני ילדים שסיימו את תפקידם, או דברים כאלה 

 ואחרים, או מוסדות ציבור, 

 אין גן שסיים את תפקידו.    דורון מלכה:

 בטח.    :רועי גבאי

 כיר גן שסיים את תפקידו? אתה מ   דורון מלכה:

 בטח. שישה גני ילדים נסגרו שנה שעברה.    :רועי גבאי

 אז אוקיי, אז בוא ... אותם לתנועת נוער.    דורון מלכה:

אז חלק מהדברים האלה, אחרי שיסתיים הרישום ונבין את    :רועי גבאי

ם, מחר הפעילות מקבלת היום בית ספר ניצנינוער.  המספרים, אחד מהם יכול להיות, להיות בית

את הצופים. יש לנו גם מי שמקבל את כנפיים של קרמבו. אנחנו נמצאים במקום שאחר הצהריים, 

פעילות בבתי הספר, מוסדות חינוך נועדו לפעילות אחר הצהריים. ולכן אני חושב שההצעה, עם כל 

מים להם. ואנחנו רוצים הרצון הטוב לקדם,  לבנות בינוי חדש כרגע לתנועות הנוער, יש דברים קוד

 לפעול המון למען הנוער. 

אני חושב שאם זה לא לבנות, אז כבר לייעד. אם אתה אומר שיש    דורון מלכה:

שישה. אפשר לעשות תוכניות. אפשר להצביע בעד זה ולהתקדם הלאה. ולראות הראשון שיתפנה, 

 לתת לאחת מתנועות הנוער. 

יחס, אני מבחינתי מוכן לקחת את זה אם מישהו לא רוצה להתי   :רועי גבאי

 ת מבנים חדשים. ה. אני לא חושב שנכון עכשיו לבנולהצבע

אני חושב שלפעמים צריך להבין את הלך הרוח. גם להבין את    תם ליפשיץ:

  -העובדות. ולפעמים מוותרים על הצעה. זה לא 

מבנים אני מצביע. מי בעד ההחלטה? כלומר תכנון של בניית    :רועי גבאי

   לתנועות הנוער? מי בעד?
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 מאיר.    משה חזות:

 לא, אני לא.    מאיר שטרית:

 דורון? מי נגד? נמנעים?    :רועי גבאי

 אני נמנעת.   דורית בן מאיר:

 רגע, עוד הפעם. אין בעיה, עוד הפעם.     :רועי גבאי

 אל תעשו לי סכסוך. אני נמנעת. בלי סכסוכים.   דורית בן מאיר:

ברשותכם, סליחה. מי בעד ההצעה? כלומר לבניית מבנה נוער? רק    :גבאירועי 

 דורון. מי נגד? 

 אני גם מצטרף לדורון.   עו"ד מאיר דהן:

נמנעת דורית וירושלמית?  מי נמנע? שניים. מי נגד? רגע. כולם?   :רועי גבאי

 שלושה נמנעים. שניים נגד. וכל השאר, 

 נע או בעד? לא הבנתי. אהוד, מה אתה? נמ   דורון מלכה:

 הוא לא מגיב.    מאיר שטרית:

 אני נמנע. רגע.   ד"ר אהוד ויצמן:

 הלאה. ההצעה הבאה.    :רועי גבאי

 לא, שנייה. לעניין הזה יש שני חלקים. אני יכול לעזור, דורון?  ד"ר אהוד ויצמן:

 כמובן.    דורון מלכה:

החלק הראשון הוא באמת העניין של הבינוי. גם בעיני זה לא צורך,   ד"ר אהוד ויצמן:

אני מסכים עם מה שמאיר שטרית אמר. אני מכיר את זה מקרוב. עמל הישגים ואורט קריירה, 

בדיוק זה המודל שעובדים עליו. עצם זה שהנחית, אני חושב שהדבר הזה הוא אמירה חשובה, כדי 

רון, האם אנחנו מצביעים, כי ראש העיר פה לפרוטוקול מודיע לתת מענה. עכשיו, אני לא יודע, דו

 שבתי הספר נפתחו לטובת פעילות כזאת. דורון? 

אהוד, כמו שאמרתי. הפעילות מבורכת ואני באמת מברך את מה    דורון מלכה:
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 שאומר רועי. 

 הוא בכל זאת רוצה להצביע.    :רועי גבאי

אבל אני, סליחה רגע, דקה. אני לא יכול לקחת, מה שאני אומר    דורון מלכה:

 שתנועת נוער לא יכולה להיות בבית ספר. 

  -אהוד, אתה לא יכול לחלק    משה חזות:

 עזוב, נמנע. בואו נתקדם.    :רועי גבאי

 :8/65/15החלטה מס' 

ושא לדחות את ההצעה לסדר של סגן ראש העיר מר אלי מזוז בנ ברוב קולותהוחלט 

 "תנועת הנוער בנאות רבין ונאות שמיר". 

 הצבעה:

רועי גבאי, פאלי כהן, משה חזות, תם ליפשיץ, רם שרון, מאיר  )ה"ה: 7: נגד

 (. שטרית, שחר סימנה

 .(אלי מזוז ודורון מלכה :ה"ה) 2  :בעד

 ה"ה: דורית בן מאיר, ירושלמית מאושר, אהוד ויצמן(. ) 3: יםנמנע

 

"תו חניה לדיירי הצעה לסדר יום של חבר המועצה עו"ד דורון מלכה בנושא  .11

 רחוב העצמאות".

 ההצעה הבאה. תו חנייה לדיירי רחוב העצמאות. בבקשה.    :רועי גבאי

עם ההתפתחות העירונית ודרכי הבינוי ופינוי בשכונת נאות שז"ר,    דורון מלכה:

נוצר עומס חנייה ברחוב העצמאות בצומת הנשיאים והעצמאות והצומת עצמאות חרמון. ואף עד 

כפר הנגב. בנוסף לכך, בסמוך לצומת ישנם עסקים המוכרים מזון ורכבים רבים חונים היציאה ל

ברחוב, על מנת לרדת לקנות בהם. מסיבות אלה ומסיבות נוספות, דיירי רחוב העצמאות הגרים 

לאורכו סובלים ממחסור בחנייה. מוצע כי העירייה תקבע חנייה בתו חנייה בקטע הרחוב המדובר 

עצמאות ועד סוף הרחוב, משעה שבע בערב עד שבע בבוקר לדיירי רחוב ה-בצומת הנשיאים

העצמאות. אני רוצה רגע להסביר משהו. עד חמש, סליחה. מחמש עד שבע בבוקר. אני רוצה רגע 

להסביר משהו. יש ברחוב העצמאות, יש לנו שלוש כניסות שחונות לכיוון הרחוב הראשי. הן 

החנייה שלהן כלפי הרחוב. יש ברחוב המקביל את כל היחידות בכל הרחוב הזה שנמצאות עם 
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ההתפתחות בנאות שז"ר, שאנחנו מכירים את כל הבעיה שנמצאת שם עכשיו, עם המגדלים, כל 

מה שהולך שם. אין חנייה. מה שקורה, כולם חונים על הכביש ולוקחים לאותם חבר'ה האלה עכשיו 

 עשינו את זה בכמה מקומות, תווי חנייה. את החניות. עשינו את זה ברחוב האורן, תו חנייה. 

 מי זה כולם?   עו"ד מאיר דהן:

 שר האוצר, קרה לו משהו, רגע, רגע.   דורית בן מאיר:

דורון, כשאתה אומר 'כולם מחנים להם שם', אני מניח שהחבר'ה   עו"ד מאיר דהן:

 שגרים באזור. 

 לא, לא, זה לא החבר'ה שגרים באזור. זה החבר'ה,    דורון מלכה:

  -תנו לו לסיים את ההצעה לסדר, חברים.  ואחר כך    משה חזות:

לא, תקשיב. אנשים מגיעים מהרחובות הסמוכים. מהמגדלים,    דורון מלכה:

שאין להם חנייה. אין פתרונות, וחוסמים לאנשים. אנשים לא יכולים להגיע הביתה. אין איפה 

חנות. אין איפה להחנות.  עכשיו, יש אופציה לעשות משעה חמש בערב עד שבע בבוקר למחרת לה

משפחות. סך הכל כל הרחוב הזה מונה  48-תו חנייה לאותם תושבים האלה. מדובר שם כמעט ב

חניות. ותוסיף על זה משאיות ותוסיף על זה כל מיני כלים גדולים. וזה  20בסביבות כמעט, גג, גג, 

 רה שם. מה שקו

 בכל מקום זה ככה.   דורית בן מאיר:

אתה יודע שבונים שם, עכשיו בונים בנאות שז"ר עוד ארבעה    מאיר שטרית:

 מגדלים. 

 כן, השאלה אם זה יעזור. ... הרחבה של העירייה.    דורון מלכה:

 חברים, אני רוצה להגיד משהו. רועי, אפשר?   משה חזות:

 כן, בטח.    :רועי גבאי

קודם כל, דיברתי איתך, דורון.  ההצעה לסדר הזו זה לא המקום    חזות: משה

שלה. לא מועצת העיר צריכה להחליט לגבי ועדת תחבורה. ועדת התחבורה היא הסוברנית 

להחליט, לייעץ לראש העיר. מה שאנחנו עושים עכשיו פה בעצם, אנחנו, חברי מועצת העיר, קובעים 

 שמחר,  לוועדת התחבורה משהו. זה כמו
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 רגע, תסביר מי זו ועדת התחבורה.    :רועי גבאי

 אני אסביר.    משה חזות:

 אנחנו רוצים להעביר כרגע הצעה לוועדת תחבורה.    מאיר שטרית:

  -או, זה    משה חזות:

  -אבל    :רועי גבאי

 אבל קודם כל הוא צריך. זו לא ההצעה לסדר.    משה חזות:

 נשכנע אותו להעביר לוועדת התחבורה.  בסדר, אנחנו   מאיר שטרית:

נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. אני אסביר. מחר בבוקר חבר מועצת    משה חזות:

 העיר יבוא, יכול להגיד לנו 'אני רוצה שתשימו למרור עצור פה'. זה לא הגיוני. 

 זאת לא הדוגמה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה שונה לחלוטין. אבל זה שונה לחלוטין. דורון,   דורית בן מאיר:

שנייה, שנייה, שנייה. להקצות חנייה זה בדיוק כמו להקצות    משה חזות:

 תמרור. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. להקצות חניות, 

 לא, זה לא אותו דבר.   ד"ר אהוד ויצמן:

 מה אתה אומר לי זה לא אותו דבר. זה אותו דבר. אני אסביר.    משה חזות:

 תנו לו לסיים.    :רועי גבאי

ועדת תחבורה מקצה חניות, מטפלת גם בנושא של תמרור עצור,    משה חזות:

אם להחליף אותו או להקים אותו או כל דבר אחר. זה אותו דבר. בכל מקרה אתה צריך חתימה 

  -של קצין משטרה וראש רשות. לכן המועצה היא לא סוברנית להחליט לגבי 

 ו דבר. אבל זה לא אות   דורון מלכה:

 סליחה, דורון.    משה חזות:

 אבל דורון, תן לו להשלים.    :רועי גבאי
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בסדר, אני מבין. בין לשים תמרור עצור, שזה באמת משהו, לבין    דורון מלכה:

  -לקבל החלטה 

 זה בטיחותי.   עו"ד מאיר דהן:

 על משהו אחר. זה לא דומה. זה לא אותו דבר.    דורון מלכה:

 חברים, אני חושב שזה לא המקום. אם ההצעה לסדר היתה,    משה חזות:

 חברים, שנייה. רגע, תשלים בבקשה.    :רועי גבאי

אם ההצעה לסדר היתה שלא לקבוע, להעביר לוועדת תחבורה, כן.    משה חזות:

להמליץ לוועדת תחבורה לעשות כך וכך, כן. אבל ברגע שהמוצע כי העירייה תקבע חנייה בתו חנייה, 

לא המקום, רבותי. אני מאוד מצטער להגיד לכם. אנחנו בוועדת התחבורה, זו ועדה מקצועית. זה 

  -קודם כל, הרחוב אני אתן לכם דוגמה. 

 לא, ברור. גם חשוב להדגיש שנייה עוד משהו.    :רועי גבאי

  רגע, ועדת התחבורה בראשותו של  )מדברים ביחד(   משה חזות:

 . נו, משה, תמשיך. תנו לו לסיים   :רועי גבאי

  -מה שהצענו. שיעביר את זה לוועדת תחבורה    מאיר שטרית:

 מאיר, תן לו לסיים.    :רועי גבאי

אני רוצה להגיד עוד משפט. ועדת תחבורה שלא הייתי יו"ר. אהוד    משה חזות:

 דנה בנושא וקיבלה החלטה לבצע תווי חנייה ברחוב החרמון. זה גם לא הגיוני,  27.10-ויצמן היה. ב

 אבל גם אתה עומד מאחורי זה.    תם ליפשיץ:

לכן כמובן. אי אפשר לעשות תווי חנייה על ציר של שד' העצמאות.    משה חזות:

 הם קיבלו כאן החלטה ואנחנו הולכים עם ההחלטה הזאת. ולא לקחת, 

אני רק רוצה שנייה, מילה. אבל תמשיך. כן, איסור חנייה זה כמו    :רועי גבאי

 תמרור. רק לדייק את זה. הגבלת חנייה. 

  -הקצאת חנייה  לנכה, הקצאת חנייה לכל    משה חזות:
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 אהוד, תתייחס.    :רועי גבאי

רק סליחה. בעניין של התמרור הוא צודק במקרה הזה. כי גם    טרית:דוד ש

 לחנייה לדיירי הבית אתה צריך לשים תמרור, 'חנייה לדיירי הבית בלבד'.  אז זה תמרור. 

 משה היה כך וכך שנים יו"ר הוועדה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 אני מדבר על התמרור.    דוד שטרית:

או, שוחחתי עם דורון על כל ההצעות, כולל על זה. אני מכיר. תר  ד"ר אהוד ויצמן:

 אני מבין את הכוונה. הכוונה שלו, דורון, תקשיב למה שאני אומר. 

 אני אומר.    דורון מלכה:

 לתנועות נוער לא הקשבת.    :רועי גבאי

לא, כי דיברנו על תנועות נוער, הוא היה אמור להצביע. הוא שכח    דורון מלכה:

 להצביע. אני לא יודע מה קורה איתו. בשלב של ההצבעה הוא כנראה שכח. שהוא היה אמור 

 שישב לידי.   ד"ר אהוד ויצמן:

 יש לך מקום.    דורון מלכה:

 בואו, לא הצלחנו לסדר את השולחן אחרת. אמרתי תציעו.    :רועי גבאי

לגבי העניין עצמו. תראה, גם אתה יודע, גם משה יודע, גם החברים   ד"ר אהוד ויצמן:

 שיש בעיית חנייה קשה מאוד בעקבות כל הבנייה בנאות שז"ר. עכשיו, מה? יודעים, 

 אמרתי מה הפלא?    מאיר שטרית:

 פלא, פלא.   דורית בן מאיר:

עכשיו הבניינים שמרימים. הבעיה היא בעיה קשה. אני לא סתם   ד"ר אהוד ויצמן:

החלטתי בזמנו לגבי רחוב החרמון. כאשר בבסיס הרעיון היה שאנחנו בוחנים את כל המכלול הזה. 

כי מה שקורה, כשאנשים מגיעים ואין מקום, בגלל הבנייה שם ותוספת הבניינים, מה הם עושים? 

לרחובות הסמוכים, ואין חנייה. ולא יעלה על הדעת, וזה אני הולכים לעצמאות, הולכים לצבעוני ו

  -מניח, אני לא יכול לקרוא לכם לסדר, אבל 

הוא לא דיבר. אבל הוא רק מסב את תשומת לבו. אני מגלה, אני   דורית בן מאיר:
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 תמיד מגלה. הוא מסב את תשומת לבו לעובדה שיש פה לוגו, שזה מהזמן שלו. 

 אם הוא יודע מה הסמל אומר. שאלתי    מאיר שטרית:

 כן, אנחנו נשנה גם את הלוגו שלך.   דורית בן מאיר:

 רגע, אפשר?   ד"ר אהוד ויצמן:

 שאלתי מה הסמל אומר.    מאיר שטרית:

 לכן, רועי, במהות,   ד"ר אהוד ויצמן:

 דים שאנחנו צריכים לתוכנית גפ"ן...יש פה יל   :רועי גבאי

ם מאיר שטרית עם עודף מרץ. יש בעיה מהותית. בזמנו הגיע היו  ד"ר אהוד ויצמן:

גלגלנו מחשבה, והיא נעצרה. חשבנו שיש מקום לעשות בחינה מדוקדקת של כל הנושא הזה של 

שז"ר, צבעוני, העצמאות. אפילו במידה מסוימת גם אהרון חג'ג'. שיש שם גלישה של רכבים שניים. 

ן תהיה לי בעיה עם הרכב השני. והשאלה איך פותרים לא הראשון. כי גם אם ניתן תווי חנייה, עדיי

ולזה הכוונה כשאנחנו מדברים. כי אני כן  את הבעיה, כדי לרווח את הבעיות של החנייה. אוקיי? 

מציע לקחת את מה שדורון ניסה לומר ברמה המהותית, ולא רק בעניין המקטע הזה, המקטע הזה 

כמו שקבענו בזמנו  לגבי רחוב חרמון, צריך  של רחוב העצמאות. אלא ברמה המהותית לראות.

לראות איך באמת מפנים את הגודש הזה במגרשים אזוריים, נאמר, כדי לקלוט את הרכבים 

 השניים והשלישיים. זו הכוונה ואני בזה תומך במאה אחוז. 

 אני מציע הצעה.    :רועי גבאי

 לא, זו הצעה אחרת.  עו"ד מאיר דהן:

אחרת. אבל אני מציע, אני שנייה לוקח את זה כי אני מבין זו הצעה    :רועי גבאי

מה אהוד אומר ואני לוקח את זה למקום אחר. כי הדבר הזה הוא בהחלט סוגייה חשובה. וגם 

אנחנו עכשיו באחת מהתוכניות של הרחבת התבור והיציאה לכביש העצמאות, דנו בסוגיות 

אי על טלאי כדי להתמודד עם הדבר הזה. אני החנייה. ואנחנו עדיין מנסים למצוא פתרונות של טל

מציע, משה, להקים איזשהו צוות חשיבה בנושא הזה. לכל נאות שז"ר והמתחם הסובב לו, אהרון 

 חג'ג' וכו'. לא כחלק מוועדת תחבורה. אלא כאיזשהו צוות חשיבה.

יצר פתרונות תזמן יחד מי שרלוונטי, כולל הנדסה, כולל מי שצריך, כדי באמת לחשוב ולנסות לי 

שהם מעבר למבדקה שם או תו חנייה פה. אולי אפילו למפות שטחים רלוונטיים, להפוך אותם 
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לחנייה. אולי, אני לא יודע, חלק מהדברים צריך לקחת בחשבון גם את הקרקע, את תת הקרקע. 

ה ברחוב החרמון יש לנו עוד שלוש קומות חנייה מתחת לקרקע, שאמורים להיכנס. יכול להיות שז

ייתן חלק מהפתרונות הרלוונטיים. איך גורמים לאנשים גם, זו שאלה אמיתית, איך גורמים 

לאנשים להחנות בחניות שלהם ולא בחוץ. זה קרה לנו גם בירוקה. בירוקה אנשים חנו בחוץ, ולא 

 חנו בחניות שלהם. 

 זה לא יקרה פה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 למה?    :רועי גבאי

הרעיון של מתן תו חנייה לכל תושב ברחובות האלה, נותן להם  כי  ד"ר אהוד ויצמן:

 פתרון בטוח, 

 לרכב אחד.    משה חזות:

לרכב אחד. אתה מבין? עכשיו הבעיה היא איך אתה פותר את   ד"ר אהוד ויצמן:

 הבעיה. 

 כל הרחובות בתל אביב הם כאלה.   דורית בן מאיר:

הלוואי. אני מציע, כדי להכניס את זה גם לדפוסי פעולה. משה,    :רועי גבאי

למקסימום,  להציג אנחנו יכולים לייצר איזה צוות חשיבה ולהגיע נגיד, תוך חודש או תוך חודשיים 

 פתרון רלוונטי לנושא הזה? כן, אתה תחליט את מי לזמן, איך לזמן. ולייצר את זה. 

כי אם לא, אז בואו נעשה, אז שתימצא זמן, בוא נגדיר משה,    דורון מלכה:

 החשיבה. כי זה יכול להיגמר, 

 לא, הפתרון שאתה מציע, דורון, הוא לא אפשרי.    :רועי גבאי

 למה?    דורון מלכה:

משתי סיבות. אחת, כי להקצות חניות, הסביר את זה אהוד, על    :רועי גבאי

רחוב העצמאות, זו סוגיה שהיא לא נכונה תחבורתית. שתיים, משפטית, יש פה ועדת תחבורה 

 שמורכבת מנציגים מקצועיים, כולל המשטרה, כולל הנדסה, כולל שלט בטיחות, כולל שפ"ע. 

 יועץ בטיחות לעניין הזה. בוא נביא יועץ בטיחות. נצרף    דורון מלכה:

אז הצעתי הצעה אחרת. כי ההצעה הזאת לא רלוונטית. אם אתה    :רועי גבאי
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רוצה להצביע עליה, נצביע עליה. אני חושב שתהיה פה תמימות דעים שהיא לא נכונה. יחד עם 

דורון זאת, כן לעשות חשיבה בנושא. ולכן אני מציע שמשה, תזמן את מי שרלוונטי, אהוד רלוונטי, 

 רוצה להיות חלק, נציג תנועה, 

 אין שום בעיה.    משה חזות:

נציג הנדסה. כדי לחשוב על הדבר הזה. ולהציג בפני מועצת העיר    :רועי גבאי

 מה הפתרונות שאנחנו יכולים לחשוב על הנושא הזה. 

 אוקיי.    משה חזות:

 בסדר?    :רועי גבאי

  -ריך להוציא כתב מינוי זה חשוב. וזה צודק שצ  דורית בן מאיר:

 אתה רוצה בכל זאת להצביע?   :רועי גבאי

אני רוצה לדעת שאנחנו עומדים בלוחות זמנים. זה מה שחשוב.    דורון מלכה:

 שיש לנו, 

 אנחנו תוך שתי ישיבות, בסדר? מביאים לפה,    :רועי גבאי

 ישיבה הבאה.    דורון מלכה:

 אני לא יודע אם ישיבה הבאה.    :רועי גבאי

  -אני סומך על משה. משה יודע    דורון מלכה:

 אני לא יודע אם ישיבה הבאה.    :רועי גבאי

 משה יודע לעשות את זה מהר.    דורון מלכה:

אני לא יודע אם ישיבה הבאה. כי יש נושאים מאוד מהותיים. ויש    :רועי גבאי

דבר הזה. וזה לא החלטה של פגישה אחת. אני אומר תוך ל התכנסופה גורמי מקצוע שלא בטוח 

  -יום, חודשיים. זה בעיני זמן סביר לבוא ולהציג  60שתי ישיבות, תוך 

 אם תוך חודשיים נפתור את הבעיה, זה בסדר גמור.    דורון מלכה:

 אתה מושך את ההצעה? יופי.  מקובל?   :רועי גבאי
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מר פאלי כהן וחבר המועצה מר יהודה דנינו הצעה לסדר יום של סגן ראש העיר  .12

 בנושא "קידום נגישות בבתי הכנסת".

נושא הבא, פאלי ויהודה. יהודה לא נמצא, והוא ביקש בתחילת    :רועי גבאי

הישיבה למשוך את ההצעה, כדי שיהודה יהיה פה. אנחנו מכבדים את בקשתו שיהודה יהיה 

 בפגישה הבאה. ולכן אנחנו מסיימים את הישיבה. 

הערות לפרוטוקול, לפני שנסגור את הישיבה ונפתח את הישיבה הבאה? אין. אנחנו סוגרים את 

 הישיבה. עוצרים רגע. 

 

________________     _________________ 

 דוד שטרית                                       רועי גבאי         

 מנכ"ל העירייה                         ראש העיר         

 


