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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מס'  8שמן המניין .

לפני שאני אומר את מה שיש לי לומר ,אני מבקש להעביר א ת נושא מס'  , 0עפ"י הנחיית
המבקר ,לסוף הישיבה ,ולדון בו בישיבה הסגורה .מי בעד לאשר את ההעתקה של נושא
מס' ? 0

מר יוסי חן :

למה ישיבה סגורה אבל? זה סוד צבאי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זאת ההנחיה של המבקר.

מר אריה ברסקי :

לא ,לא ,זו ישיבה נפרדת.

מר יוסי חן :

נפרדת זה בסדר .אבל אי אפשר להוציא את האנשים שטרחו

והגיעו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא קשור .רק הנושא הזה עובר לישיבה הסגורה.

מר יוסי חן :

למה סגורה? אני לא מבין.

מר אריה ברסקי :

נפרדת .נפרדת.

מר יוסי חן :

נפרדת זה בסדר ,לא סגורה ,אין פה שום סודות צבאי ים .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז זה יעבור כישיבה נפרדת לפני הישיבה הסגורה .אנחנו

בעצם נסגור את הישיבה הפתוחה ,נפתח את הישיבה החדשה ולאחר מכן אנחנו נמשיך
בישיבה הסגורה של הישיבה מס'  . 8מי בעד לאשר את המהלך כפי שהצגתי? אושר פה
אחד .תודה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר העברת סעיף  5בסדר היום – הצגת דו"ח מבקר

העירייה בנושא רישוי עסקים – ולדון בו בישיבה נפרדת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

.1

עכשיו אני רוצה לעבור לדבר ראש העיר.

דיווח ראש העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתם יודעים ,משנכנס אדר מרבים בשמחה .אז יש לנו,

השבוע מג יע מזל טוב לכמה חברי מועצה ליום הולדת .יש את חנה גולן ,שיש לה יום
הולדת ב  . 14.2 -אמנם היא לא נמצאת כאן ,אבל יעבירו לה את זה .לגלב יש מזל טוב
כפול ומכופל – יש לו גם יום הולדת ב  16.2 -וגם נולדו לו תאומים ,גם בן וגם בת .מזל
טוב גדול .ואחרון חביב זה מקס צ'רנוגל ז ,שב  18 -לחודש חוגג גם הוא יום הולדת.
השבוע אנחנו מקבלים פרס ניהול תקין על ידי שר הפנים .אתם יודעים ,אנחנו נמצאים
במצב ביטחוני שהוא קצת נמצא בעליה ,וזה כתוצאה מכל הדיבורים על ההסכמים,
שמי שמוביל אותם זה בעצם האמריקאים .מחר יש ישיבת חירום של מועצת יש"ע
וכמ ובן שאני אשתתף בה .מה שאני יכול לבוא ולומר ,זה שאף אחד לא יודע על מה
בדיוק מדברים בהסכמים .יש חשש מאד גדול לגבי בקעת הירדן .ואני רוצה להזכיר ,ב -
 21לחודש יש גם צעדת בקעת הירדן בסימן – בקעת הירדן ישראלית ,יחד עם שר
הפנים והשדולה למען ארץ ישראל ,ואני אשמח מאד אם כמה שיותר אנשים ישתתפו
גם בצעדה 21 .לחודש ,זה יוצא יום ששי בשבוע הבא .חשוב מאד שאנחנו ניתן תמיכה
לבקעת הירדן ,כי מבחינתי בקעת הירדן זה הפרונט שלנו .ולכן יש חשיבות שאנחנו
נביע את דעותינו בנושא ואנחנו נתמוך בבקעת הירדן .לפי מה שאני מבין ,גם
האמריקאים ,כש הם מדברים על כך ש  81% -מהאוכלוסיה תישאר ,המשמעות היא גושי
ההתיישבות .אבל אנחנו צריכים להיות ביחד ,גם עם מועצת יש"ע ,ולראות איך אנחנו
ממזערים את הנזקים.
נפגשתי עם שר השיכון ומנכ"ל האוניברסיטה וראש אגף פרוגרמות ,לקידום תב"ע
מדרום לאמפי והקצאת שטח לסגלי האוניב רסיטה .אנחנו נפגשנו גם עם שר השיכון
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וראש אגף פרוגרמות לתוספת תקציב בגבעת האוניברסיטה .אני יכול לומר בסיפוק
שהיום פתחנו

את

המעטפות

של המכרז לעבודות התשתית והפיתוח בגבעת

האוניברסיטה .אגב ,היו שם למעלה מ  21 -אנשים שהשתתפו בסיור הקבלנים .אני
חושב שזה פה איזו שה יא אמירה .אנחנו תיכף נדבר על עוד משהו שיש בו כמות גדולה
מאד של משתתפים.

מר אבי עזר :

 28משתתפים השתתפו 13 ,קנו את המכרז 12 ,הגישו ויש

היום כבר תוצאות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

את התוצאות ,אנחנו לא מדברים על התוצאות כרגע ,עד אשר

הוועדה לא תבחן את התוצאות ותגיד .אבל בסך הכול הכללי ,אני יכול להגיד בסיפוק,
כמות גדולה מאד של אנשים שהתמודדו ותוצאות יפות.
בחודש הבא הרב הראשי אמור להגיע על מנת לקדש את בית העלמין החדש .אנחנו
מתקדמים מאד בעבודת הפיתוח במקום .ואני אזמין ,ברגע שאנחנו נדע בדיוק את
השעות ,אני אזמין את כל חברי המועצה ואני אשמח מאד אם אתם תשתתפו בזה.
אני חושב ששווה לומר שקיבלנו אישור ממשרד החינוך לפתוח בשנת הלימודים הבאה
מגמת ביו טכנולוגיה במקיף .אני חושב שזו בשורה גדולה וחשובה מאד לעיר.
המכרזים לניקיון הרחובות ומוסדות חינוך יצאו לדרך ,וגם כאן אני יכול ל הגיד
בסיפוק ,השתתפו כ  41 -קבלנים בסה"כ הכללי בשני המכרזים האלה ,ואני מקווה מאד
שבעקבות השתתפות גדולה של קבלנים אנחנו נצליח להשיג מחירים שהם יהיו מחירים
סבירים.

מר אבי עזר :

המשתתפים הם מהחברות הגדולות במשק ,רק שנדע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מהנדס העירייה ב יקש לסיים את תפקידו ואנחנו יצאנו

למכרז לבחירת מהנדס עיר.
ודבר אחרון שאני רוצה לעדכן אתכם ,זה שבין ה  14 -ל  21 -אני טס לאירופה ,לעניינים
אישיים .יחיאל ממלא מקומי ,יתפוס את הפיקוד וינהל את העיר במקומי.
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ומכאן אני רוצה לעבור לנושאים שעל סדר היום .איתי ,בבקשה.

.0

עדכון מר איתי אהרוני – חבר המועצה.

מר איתי אהרוני :

שלום ,ערב טוב .קודם כל ,אמרת קודם על הצעדה שיש ביום

ששי הבא .יש ביום חמישי הקרוב ,מי שמעוניין ,צעדה במעלה אדומים ,מ  . 13:11 -גם
כן ,עשו מזה הרבה רעש והרבה פרסום ,מי שיכול לבוא להשתתף ,זה אותו רעיון ,א ותו
רעיון בגדול.

מר פבל פולב :

תרחיב בבקשה.

מר איתי אהרוני :

יש השבוע צעדה ביום חמישי ,אני לא זוכר את השעות

בדיוק ,אני יכול לשלוח את זה במייל יותר מאוחר .בגדול זה גם כן ,להגיד לקרי
שאנחנו בונים ,ממשיכים לבנות וזה שלנו וכו' וכו' .מי שלוקח את החסות על זה זו
עיריית מעלה אדומים בגדול אני יודע ,עם חברי כנסת ,שרים וכו' וכו' .כל מי שיכול
לבוא לזה ,זה חשוב מאד גם כן .זה אותו רעיון כמו בבקעת הירדן.
עכשיו לגבי הדברים שלי ,העדכונים שלי – אני יו"ר הוועדה למאבק בסמים
ובאלכוהול .עשינו פגישה לפני  3שבועות בערך של הוו עדה בפעם הראשונה .היתה
פגישה טובה מאד .זה היה בהשתתפות חבר המועצה דושי ופבל ,והיו  4נציגים מכל
התחומים בעיר ,גם מגוונים ,מנהלת אגף החינוך ,מנהל הרווחה ,המשטרה ,השיטור
העירוני ,רישוי ואכיפה – באמת ,כולם ככה הגיעו ואמרו את דעתם.
היו לזה בעצם שתי מטרות :מטרה אחת היתה להכיר כל אחד ,מה הוא עושה בקשר
לדבר הזה ,לנושא הזה .ומטרה שניה – איך לשלב פה כוחות ביחד כדי לקדם את
הנושא .כולם פה יודעים שיש פה בעיה בעיר של אלכוהול ,לאו דווקא יותר ממקומות
אחרים בארץ ,אבל יש כאן בעיה של אלכוהול ,וגם של סמים מסתבר .זה יותר מינור י,
אבל זה קיים.
מהוועדה ,מה שיצא כרגע – עוד שבועיים הולך להגיע לפה מנכ"ל הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול ,אנחנו הולכים לבקש ממנו את העזרה בתמיכה כספית ,של בן אדם
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שיהיה אחראי על זה בשכר ,לתאם בין כל הגורמים האלה ,בין בתי הספר ובין החינוך
ובין הרווחה ובין המועצ ה ,לראות איך עושים דברים כולם ביחד ,זה נקרא סנכרון .זה
דבר אחד.
דבר שני – מהישיבה יצא ,היתה נציגה של ה  , N.A . N.A -מי ששמע ,זו תוכנית 12
הצעדים ,תוכנית בינלאומית שרצה בהרבה מקומות בעולם ,עם אחוזי הצלחה
מדהימים ,שהיא בעצם באה לחבר'ה שמכורים ,אומרת להם – בואו ,אתם מכורים,
תודו שאתם מכורים ,תבואו ביחד פעם בשבוע לאיזו שהיא סדנא משותפת ביחד,
תתמודדו עם הקשיים ,תעלו קשיים שעברו עליכם ,תעלו דברים שהצלחתם לעשות
בשבוע האחרון ,וביחד ננסה איכשהו לצאת מהדבר הזה .הדבר הזה קיים בארץ
בעשרות רבות של מקומות וגם כמובן בעולם .א ז ככה במזל ,כולם בוועדה נרתמו
לעניין ,ואחר כך עשינו עוד ישיבה עם מנהלת אגף החינוך ומנהל הרווחה ,וזה הולך
להתחיל באריאל משבוע הבא כבר ,אולי אפילו השבוע הזה ,היא צריכה להחזיר לי
תשובה .אני לא רוצה להרחיב בדיוק על כל הפרטים והשמות ,כי חבל שזה יהיה משהו
מאד מא ד גלוי ,אבל מי שמעוניין בזה ,מי שמכיר אנשים שצריכים לדעת את זה –
שיפנה אלי ,אני אתן לו טלפון של מי איש הקשר .זה יהיה באריאל פעם בשבוע ,נוציא
על זה פרסום גם בפייסבוק ,גם בבתי הספר .שוב ,הרעיון זה חבר'ה שמכורים
אנונימיים ,מכורים גם לסמים ,גם לאלכוהול ,גם לד ברים אחרים ,קלפים ,הימורים,
כל דבר כזה או אחר ,יכול להגיע לסדנא .אני חושב אבל שברמת העיקרון לא צריך
לפרסם על מקום שזה יקרה ואת השמות של האנשים כמובן ,כדי לא לפגוע בהם .זה
בגדול.
עוד דבר שעלה משם ,זה שיהיה איזה שהוא חודש ,לקראת סוף השנה בבתי הספר ,של
מודעו ת לסמים ואלכוהול .יהיה סדנאות של אנשים מכאן ,יהיה פרסום ,יהיה תחרות
הכרזה היפה ,הכי יצירתית וכו' וכו' ,ככה שלפני הקיץ ,שיש את הדבר הזה בעיקר
בקיץ ,בכל יום ,אז תהיה ככה מודעות גדולה יותר לנושא הזה ואנשים יבואו לזה
מוכנים ,בני הנוער .זה בגדול.
עוד נושא שאני מטפל בו ביחד עם ראש העיר ויחיאל ,זה הנושא של רב עיר .זה נושא
שחשוב לי מאד באופן אישי ולחבר'ה שהיו איתי ביחד במערכת הבחירות .תכל'ס
באריאל כבר אין רב עיר מספר שנים .יש רב עיר ,אדם צדיק ונפלא ,ממלא מקום ,הוא
8
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עושה את זה בהתנדבות ,כמשהו נלווה למה שהוא עושה בזמן האחר שהוא לא פה ,וזה
לא יכול להימשך ככה .צריך שיהיה רב עיר מהעיר ,ציוני ,זו הגישה שלי וגם הבנתי של
ראש העיר בגדול ,רב עיר ציוני פה ,שיכול לעזור לכולם ,להיות כתובת ,גם מענה אנושי
רגיש ,גם מענה הלכתי ,גם פה יסדר את כל הדברים מבחינת העסקים של הכשרות וכו'
וכו ' .אז נקבעה פגישה עם סגן שר הדתות בעוד חודש וחצי פה בעיר .אני אנסה אפילו
טיפה לקדם את זה לפני זה ,שנוכל כבר ,כשהוא מגיע כבר שתהיה איזו שהיא הכנה
לפני זה .וזה הרעיון .להריץ את הנושא הזה שיהיה מוכן כמה שיותר מהר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה רק להגיד ,ת הליך של בחירת רב העיר זה תהליך

ארוך והוא מורכב ,זה לא מכרז שיוצאים אליו ,זו קביעה של ועדה שהיא כוללת גם
נציגי ציבור וגם נציגים מבתי הכנסת .כרגע גם יש איזה שהוא מהלך שרוצים לעשות
שינוי בהרכב הוועדה .אבל אנחנו ,אין ספק שהנושא של רב זה דבר שהוא מאד חשוב
ומאד קריטי מבחינתנו ,ואנחנו נרצה לראות איך אנחנו מקדמים אותו ואיך אנחנו
מתחילים להניע את התהליך .איתי ,תודה רבה.

מר איתי אהרוני :

עוד נושא אחרון ,קצר,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תעדכן על הבנות.

מר איתי אהרוני :

על הבנות .אני ככה ,בעבר הייתי עובד בזה ,עכשיו זה עד יין

נושא שהוא מאד מאד חשוב לי ,יש פה בעיר כרגע  16בנות שירות לאומי .הן ,כמו כל
בת שירות לאומי בארץ ,עובדות בין  9ל  , 16:11 -בין  8:31ל  16:11 -אחה"צ ועושות מה
שהן צריכות לעשות – קופ"ח ,משטרה ,חינוך וכו' .יש בעיר הזאת ,כמו בעוד מקומות
אחרים ,שזה כבר לא הרבה משה ו שנקרא גרעין בנות שירות .גרעין בנות שירות זה
אומר שחלק מהבנות האלה משקיעות מעצמן זמן ,ואחרי  16:11הן עובדות ,בין
 16:11ל  , 9 -בין  16:11ל  , 11 -תלוי באירוע ,תלוי בשבוע ,עושות מעצמן מעבר בשביל
העיר .הן עושות דברים שקשורים לרווחה ,להתנדבות ,אירועים במעגל השנה ,ח ונכות
לנערים וילדים וכו' וכו' .זה בגדול .לי חשוב שהפעילות הזאת תימשך ,כי זה לא דבר
9
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שהוא מובן מאליו ,וצריך לזה הרבה הרבה עזרה וסיוע .אם אתם נתקלים ,שומעים,
יודעים – אז תכירו את זה .זה נקרא גרעין בנות שירות לאומי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חשוב מאד שאנשים יידעו  ,הם עושים פה פעילות מבורכת

לכלל הציבור .ואל תשכחו ,זה על הזמן החופשי שלהם ,ואנחנו נראה איך אנחנו עוזרים
להם כמה שיותר.

מר יוסי חן :

אלי ,אני רוצה ,ברשותך ,לשאול את איתי ,הוא הציג לנו פה

נתונים .אולי הוא לא שם לב ,הם מאד חמורים הנתונים שהוא הציג .הוא הצי ג שיש
בעיית אלכוהול ויש בעיית סמים .אז א' ,אתה תושב חדש בעיר או אתה ותיק פה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איתי ,איתי ,אני מבקש,

מר איתי אהרוני :

לא לענות?

מר יוסי חן :

אז תרשה לי לסיים ושלא יענה .אנחנו נעשה פנטומימה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא לדיון.

מר י וסי חן :

מה זה לא? אתה אומר דברים חמורים ,אתה אומר שיש פה

בעיית סמים ויש פה בעיית אלכוהול ,זה בן אדם שמנותק מהעיר .לדעתי ,אין לך
נתונים ,אתה בכלל לא יודע מה שאתה אומר .אני חי את העיר ,אני מכיר את העיר,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבר'ה ,אני מבקש ,תנו לו להגיד  ,לסיים את המשפטים שלו.

מר יוסי חן :

פבל ,אני מודיע לך שאם תבדוק ביחס לערים אחרות ,המצב

שלנו,
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מר גלב רבינוביץ :

אבל מה הקשר? מה הקשר למה שהוא אומר?

מר יוסי חן :

הקשר שהוא אומר שיש בעיית אלכוהול ויש בעיית סמים.

כשאתה אומר דבר כזה,

מר גלב רבינוביץ :

א בל מי אשם שהמצב כזה? אתה עכשיו שואל?

מר יוסי חן :

אני האשמתי מישהו? שמעת אותי מאשים מישהו? כשאתה

אומר דבר כזה ואתה עכשיו ,מחר קורא מישהו את הפרוטוקול ,והוא רוצה לבוא לגור
פה בעיר ,הוא אומר – למה שאני אבוא לפה? יש פה בעיית סמים ויש פה בעיית,

מר גלב רבינו ביץ :

שיגור בפתח תקווה .שם אין בעיות אלכוהול.

מר יוסי חן :

 . 111 %אז אני אומר שדווקא ,גלב ,אני אומר שדווקא ביחס

לערים אחרות ,המצב שלנו יותר טוב.

מר גלב רבינוביץ :

תתחיל מזה.

מר יוסי חן :

אז זה בדיוק ההיפך ,אני סותר את מה שהוא אומר .אם אתה

לא יודע להק שיב ,אז תקשיב שניה ,גלב ,שניה ,סבלנות .שניה .הכול יהיה בסדר.
במיוחד שאתה יושב ליד החבר פבל ,אני יודע כמה אהבה יש ביניכם והכול בסדר .אבל,
איתי ,בפעם הבאה שאתה מציג נתונים כאלה ,תבדוק את עצמך ,תביא נתונים
מדויקים .תביא מה קורה בערים אחרות ביחס לעיר אריאל .וא ני אומר לך שהמצב פה
הוא זהב לעומת מקומות אחרים.

מר איתי אהרוני :

יכול להיות.

מר יוסי חן :

ולא צריך להציג פה את העיר בכזו רמה שלילית ,שאולי בעוד
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כמה שנים מישהו יגיד – בערנו את נגע הסמים ,בערנו את האלכוהול ,בזכות זה שאנחנו
יושבים פה על הכיסא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

.6

אני לא רוצה לפתוח את זה .זה לא לדיון.

אישור תב"ר חדש מס'  – 653החלפת רכב ביטחון בסך . ₪ 002,222

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סעיף מס'  – 3אישור תב"ר חדש מס'  – 306החלפת רכב

ביטחון .ג'והר ,בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

חברים ,אתם מתבקשים לאשר פתיחת ת ב"ר חדש – 306

החלפת רכב ביטחון .קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון ע"ס  130,111ש " ח .
אנחנו עשינו בדיקה וגם ועדת המכרזים כבר התכנסה .הרכב יגיע בין  ₪ 231,111ל -
 241,111ש"ח  ,תלוי ברכב הישן שאנחנו מחזירים להם ,כמה הוא יעלה ,אם יש תקלות,
אין תקלות .לכן אני ביקשת י לאשר תב"ר על  241,111ש " ח  ,כאשר המימון הוא –
 130,111ש " ח ממשרד הביטחון ועוד  110,111ש " ח מקרן השמירה של הרשות המקומית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את ה  -תב"ר? אושר פה אחד .לפרוטוקול – גלב

יצא.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר חדש מס'  – 653החלפ ת רכב ביטחון

בסך  , ₪ 002,222כאשר מקורות המימון הינם - ₪ 165,222 :משרד הביטחון; 125,222
 - ₪קרן השמירה של הרשות המקומית.

.0

אישור חידוש מינוי מר מקס צ'רנוגלז לחבר דירקטוריון בתאגיד המים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור חידוש מינוי מקס צ'רנוגלז לחבר דירקטו ריון בתאגיד

המים – אני מבקש להעלות את זה להצבעה.
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אני רוצה להעיר הערה פה בנושא הזה .קודם כל ,באמת,

מר יוסי חן :

מקס אדם ראוי ואין לי שום התנגדות לזה שהוא ימשיך לכהן כדירקטור .זה בסדר.
אבל אני חושב שצריך למנות שם גם נציג של אופוזיציה ,במיוחד לאור המינוי ה אחרון
שעשיתם שם עם רועי מוסט ,שהיה פעיל שלך בבחירות ,ואנחנו לא יודעים יותר מדי
דברים על הגוף הזה שנקרא 'תאגיד מי אריאל' .זה גוף שמגלגל הרבה מיליונים ,שיש
לנו תרעומת גדולה מאד של תושבים לגבי כל העלויות שם ,גם של המים וגם של הביוב
וגם כל מה שקורה שם .לכן ,הי ה מן הראוי ,קצת שקיפות ,לשים שם נציג של
אופוזיציה ,כדי שיהיה מי שיהיה שם וישמור על כל הדברים האלה .שלא יהיו מינויים
כאלה כמו רועי מוסט ,ואין לי שום דבר נגד רועי מוסט ,חוץ מזה שזה מינוי פוליטי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלתי את מה שאמרת .אנחנו נבחן את זה .אנ י אבקש

להעלות להצבעה את המינוי של מקס צ'רנוגלז .מי בעד לאשר? אושר פה אחד .תודה
רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את חידוש מינויו של מר מקס צ'רנוגלז לחבר

דירקטוריון בתאגיד המים.

.3

אישור מינוי נציג נוסף ל"ועדת איכות הסביבה" – מר יחיאל טוהמי ,מ"מ ראש
העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור מינוי נציג נוסף ל'ועדת איכות הסביבה' ,את מר

יחיאל טוהמי ,מ"מ ראש העיר .הוועדה הזאת לפי התקן צריך נציג נוסף ואנחנו
מבקשים להצביע עבור יחיאל טוהמי.

מר יוסי חן :

יש לנו שם  3נציגים ,לא?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל לפי הפרוטוקו ל צריך להיות  4ולכן אנחנו צריכים,
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אז פה אני רוצה גם כן הערה .דיברתי עם יו"ר הוועדה

מר יוסי חן :

בישיבה האחרונה ,יש ציבור שמעוניין להשתתף ולהיות פעיל ,ואני חושב שאנשים,

מר יבגני יעקובוב :

אישרנו אותם כבר.

מר יוסי חן :

אם אישרת אותם ,אז אני אברך.

מר פבל פולב :

מי שמאשר זה ראש העיר .אנחנו העברנו את השמות וראש

העיר הבטיח,

מר יוסי חן :

 . 111 %אם יש תושבים שרוצים לבוא ולתרום ולעזור,

מר יבגני יעקובוב :

גם יש כרגע ,אם אני לא טועה 6 ,נציגי ציבור שהם תושבי

העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות להצב עה – מי מאשר? אושר פה אחד.

תודה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מינוי נציג נוסף ל"ועדת איכות הסביבה" – מר

יחיאל טוהמי ,מ"מ ראש העיר.

.7

אישור מינוי נציג ציבור נוסף ל"ועדה בנגע הסמים" – הגב' אביבה חזן ,מר ערן
צרפתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור מינוי נצ יג ציבור נוסף ל'ועדה בנגע הסמים' ,נציגי

ציבור נוספים זה בעצם ,יש פה  – 2הגב' אביבה חזן ומר ערן צרפתי – כנציגי ציבור.
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אפשר לדעת מי זה ערן צרפתי? מי זה האדם? או שמן הראוי

מר יוסי חן :

שהוא היה בא לפה להציג את עצמו ,אם אני לא מכיר אותו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא נציג ציבור.

מר יוסי חן :

אבל היה מן הראוי שהיה בא לפה לחברי המועצה ,להציג את

עצמו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו לא הזמנו נציגי ציבור.

מר יוסי חן :

אתה ממנה אנשים ,שווה להביא אותם לפני המועצה שיציגו

את עצמם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מקבל את הנושא ואנחנו בפעם הבאה גם נעביר את

הפרטים לגבי האנשים הנוספים שאנחנו רוצים להוסיף .מי בעד לאשר את המינויים?
הצביעו בעד :יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי ,שירה ויוסי .מי נמנע?
אלכסיי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  12בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוה מי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל ,מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את מינויים
של הגב' אביבה חזן ומר ערן צרפתי ,כנציגי ציבור נוספים ל"ועדה בנגע הסמים".

.8

אישור מינו י נציג ציבור לוועדת הנצחה :הגב' אורה אנטר ,הגב' טל אדרי ,מר
שי אלקובי ,הגב' דקלה שיינדל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת ההנצחה .אנחנו צריכים

למנות משפחות שכולות .זה הגב' אורה אנטר ,כולם מכירים אני חושב את הסיפור;
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הגב' טל אדרי; מר שי אלקובי; והגב' דקלה שיינדל .מי בעד לאשר את האנשים? מי
שבעד זה :יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי ,שירה ויוסי .מי נמנע?

מר אלכסיי גולוביי :

אני לא מכיר את האנשים ,אני לא יכול להצביע בעד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי ,אלכסיי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב ק ולות (  12בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל ,מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את מינויים
של הגב' אורה אנטר ,הגב' טל אדרי ,מר שי אלקובי והג ב' דקלה שיינדל  -כנציגי
ציבור בוועדת הנצחה.

.9

אישור עדכון תקציב מס'  1לשנת  , 0210וכן עדכון תקן כוח אדם לשנת . 0210

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור עדכון תקציב ,בבקשה ,הגזבר.

מר ג'והר חלבי :

חברי ,יש לנו פה אישור עדכון תקציב מס'  . 1מס'  1הוא היה

ממש חלקי ביותר ,עשינו שינוי בין שני סעיפים ,אבל זה המספר  1העיקרי .קיבלנו
הודעה ממשרד הפנים על הגדלה במענק האיזון בסך  314,111ש " ח סעיף . 1191111911
במקביל ,גם בהוצאות בסעיף  , 1801111821אנחנו תקצבנו בתקציב המקורי שלנו
 1,120,111ש " ח את המועצה הדתית בסך

שקלים .עפ"י הנ חיות של משרד הדתות,

הקטינו את ההשתתפות של העירייה ל  30% -פלוס מינוס .אנחנו מגיעים ל 720,111 -
ש " ח  .נוצר פה עודף בין התקצוב לבין סה"כ ביצוע ההוצאה בפועל ב  311,111 -ש " ח  .על
כן ,על בסיס שני השינויים האלה ,אנחנו עשינו שינוי בכמה סעיפים בהוצאות.
הסעיף הראשון  – 1613111111במזכירות ,כידוע לכם העירייה קיבלה מנכ"ל חדש.
המנכ"ל יאושר עוד מעט ב  111% -משרה 111% .משרה ביחס לתקצוב יש לנו הפרש של
 71,111ש " ח  .ולכן את הסעיף הזה אני מגדיל ב  71,111 -ש " ח .
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גם בימים הקרובים אנחנו אמורים לפתוח את המעטפות ,לסיים את המכרז של ניקיון
הרחוב ות וגם ניקיון מוסדות .לפי התקנות החדשות של התמ"ת ומשרד הכלכלה ,בכל
הנוגע לעובדי קבלן ,יש לנו צפי בהגדלה העלויות ביחס לתקצוב ,הגידול בשני המכרזים
כמעט ב  601,111 -ש " ח  .אנחנו מגדילים את זה חלקית ,כי אין לנו עוד תוצאות סופיות
של המכרז ים  .אנחנו לא יודעים בוודאו ת כמה זה יעלה לנו .אם נצטרך להעלות בפעם
הבאה ,שיהיה לנו עוד עדכון ,מקור מימון נוסף ,נגדיל את זה בינתיים .אני הגדלתי גם
את הסעיף הבא  , 1613111434שנקרא – מזכירות עובדות ניקיון ,מ  210,111 -ל 270,111 -
ש " ח  .גם כן סעיף  1712211701של עבודות קבלניות ניקיון רחובות – מ  701,111 -ל -
 . 901,111סעיף נוסף  1813211701ניקיון בתי ספר – מ  010,111 -לסך  691,111ש " ח .
סעיף  1810811434ניקיון אשכול הפיס – מ  111,111 -ל  . 147,111 -וסעיף 1829211434
אולמות ספורט  , 1829211434ניקיון – מ  141,111 -ל  188,111 -ש " ח  .לפני שאני מגיע
לסעיף האחרון ,אבקש לחזור למעלה ,בסעיף  , 1614111701הדוברות ,אנחנו גם בתקציב
המקורי תקצבנו שכר טרחה לדובר ברמה של שכר בסעיף  . 1614111111עפ"י החלטת
ראש העיר ,הוא רוצה להעסיק דובר בעבודה קבלנית  . out sourcingלכן ,אני ביטלתי
את ה  110,111 -ש " ח סעיף  1614111111בשכר והעברתי לסעיף  , 1614111701שזה נקרא
עבודות קבלניות ,ב  129,111 -ש " ח תקציב שנתי .והשורה האחרונה זה הסעיף
 1801111821המועצה הדתית ,אם אתם רואים שם ,זה הקטנה ב  311,111 -ש " ח  .וככה
סך הכול הסתכם השינוי ב  314,111 -ש " ח  .התקציב שלנו יוגדל מ  ₪ 99,042,111 -ל -
. ₪ 99,806,111

מר יוסי חן :

א ני רוצה ,ברשותך ,כמה שאלות ג'והר .אחד – רק לפני רגע

אמרו פה שהשתתפו כל כך הרבה קבלנים במכרז של הניקיון ,ואתה כבר הולך להעלות
את התקצוב.

מר יחיאל טוהמי :

זה צפי ,יוסי ,זה צפי.

מר יוסי חן :

שניה ,אני מכיר את התרגילים של,
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מר ג'והר חלבי :

חשוב שנסביר את ז ה.

מר יוסי חן :

הוא יסביר את זה ,איך שמים את הכסף בצד ובסוף שנה יש

עודפים .שתיים – לגבי הדוברות – אני פה בעיר לא יודע מי הדובר ,אם יש דובר ,אם
אין דובר ,מי זה הדובר .שלוש – אנחנו מדברים על תקופה לא הכי קלה – למה אנחנו
צריכים להגדיל שכר מנכ"ל ל  ? 111% -יחי אל כל הזמן צעק – המהנדס עולה לנו הרבה
כסף .אז עכשיו המנכ"ל יעלה לנו הרבה כסף ,שזה מינוי פוליטי .תיכף אני גם אגיד
לכם מה אני חושב על המינוי הזה .אז פה ,כל הדברים האלה היום ,כשאנחנו באים,
ואני אומר לך שיש מצוקה קשה בע יר ,יש בעיה פה קשה ,מחלקת רווחה ,כל הזמן אתה
שומע שחסר כסף ואין כסף ,ואתה מטפל בהרבה תושבים פה שיש להם בעיה ,עם כל
הקטע הזה של התשלום של המיסים ,שהם לא עומדים בתשלום ,שהם קורסים .מדברים
על זה שכבר מעמד הביניים קורס .ואנחנו פה מגדילים הוצאות ומגדילים הוצאות
ומגדילים ,ואני לא רואה שום פיתרונות לאנש ים האלה ,שבאמת ,שקשה להם ,לזוגות
הצעירים .רק השבוע קיבלתי טלפון מאיזה קבלן שאומר לי – תשמע ,יוסי ,אני ,לאור
זה שהעליתם את המיסי עירייה על אדמת בניין ,אני הולך לגלגל את זה על התושבים.
ביקשתי ממנו שיפנה לראש העיר ואל הגזבר ,כי הוא אומר – אני לא יכול לעמוד ב זה.
אני ,אין לי את זה בקלקולציה ברגע זה .אי אפשר להנחית עלי באמצע הפרויקט .אם
הייתי יודע את זה מראש ,הייתי מתמחר אחרת את הפרויקט .היות והנחתתם את זה,
אז זה אומר שהזוגות הצעירים שלנו עוד יותר יתרחקו מהדיור .כל הדברים האלה זה
בסדר ,ג'והר ,אתה ,יש הוראה לכול ם לא לענות ,זה בסדר .אפילו במשטרים אפלים לא
סותמים פיות ברמה כזאת ,בטח לא לעובד בכיר ובכיר מאד כמו ג'והר .אבל זה בסדר,
אלי ,זו המדיניות שלך ,כולם צריכים לסתום את הפה ועל פיך יישק דבר .אבל אני
חושב שאתה טועה ,כי אי אפשר פה לקיים את הישיבות כמו שצריך .אתה יו דע את זה
שאי אפשר לקיים כמו שצריך את הישיבות .אני בטוח שאתה היית מוותר על כל
הישיבות מועצה האלה והיית שמח לוותר ,אבל מה לעשות? פעם בחודש אתה צריך
להיפגש עם יוסי חן גם כן .ואתה לא יודע להתמודד .קשה לך ,אלי ,להתמודד .כי כל
המכרזים שלך הם תפורים ,הכול קבוע מר אש ,ואין לך שום מחשבה ,טיפת מחשבה על
אותם זוגות צעירים ,על אותם אזרחים קשי יום,
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לך עוד להוסיף? להרחיב?

מר יחיאל טוהמי :

רק ,איזה קבלן? איזה קבלן? סתם שאלה.

מר יוסי חן :

איזה קבלן? אני לא רוצה להיכנס לשמות.

מר יחיאל טוהמי :

לא  ,אבל איזה קבלן בניין?

מר יוסי חן :

לא רוצה להיכנס .יש קבלן בבניין,

מר פבל פולב :

למה הוא פנה אליך ולא אלי?

מר יוסי חן :

למה שיפנה אליך ,פבל ,באמת ,אתה סגן לכלום ושום דבר ,ל

מה שיפנה אליך?

מר פבל פולב :

אז אליך אותו דבר.

מר יוסי חן :

למה שיפנה אל יך?

מר מקס צ'רנוגלז :

אליך עוד יותר.

מר יוסי חן :

הוא פונה אלי כי הוא יודע שאני אעלה את זה פה בישיבה

הזו ואני אשים את זה על השולחן ואני אפנה לתושבים ואני אאיר את עיניהם.

מר יחיאל טוהמי :

אבל אתה אמרת כרגע שאתה,

מר יוסי חן :

רגע ,אתה רוצה לשאול אותי שאול? אני אשמח ואני אענה
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לך ,אני גם שמח שלך יש רשות דיבור ,בניגוד לאחרים.

מר יחיאל טוהמי :

אבל יוסי ,תקשיב לי ,אתה אמרת כרגע שאנחנו פה לא

יכולים לדבר כי נתנו לנו הוראה לא לדבר .אז הנה ,אני פונה אליך ,תגיד לי מי זה
הקבלן ,תגיד לי מי זה הקבלן .אין דבר כזה  ,תקשיב לי ,אין דבר כזה,

מר יוסי חן :

לא היתה העלאה של המיסי עירייה על אדמת בניין? לא היה?

מה זה אין דבר כזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא .לא.

מר יוסי חן :

מה לא?

מר יחיאל טוהמי :

לא .לא.

מר יוסי חן :

לא עלו המיסים?

מר יחיאל טוהמי :

לא.

מר יוסי חן :

זאת אומרת ,הקבלן הזה מדמיין ,שהוא קיבל איזו דרישת

תשלום?

מר יחיאל טוהמי :

אז בשביל זה אני שואל מי זה הקבלן .מי זה הקבלן?

מר יוסי חן :

או קיי .אז אני אדאג שהקבלן הזה יפנה אליך באופן אישי.

אתה אומר שלא היה דבר כזה.

מר יחיאל טוהמי :

אין דבר כזה.
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מר יוסי חן :

או קיי . 111 % .אז אני אומר לך שאני אביא את הקבלן הזה

אליך באופן אישי.

מר יחיאל טוהמי :

אין בעיה .בכיף.

מר יוסי חן :

הוא יסביר לך ותגיד את זה ,אבל תתחייב רק דבר אחד,

שאם היה ואתה טועה ,כמו שראש העיר טעה למשל בנושא הביטוח .הוא פה צעק
לפרוטוקול – יש ביטוח לאלף ספורטאים במתנ"ס .ואני מודיע לך שבזמן שהוא אמר
שהיה ביטוח ,לא היה ביטוח .ואני אומר את זה בידיעה .ואם יש לו את הסעיף של
הביטוח ,שיבוא יציג פה פוליסה ,כי אני אז אתנצל .ואני אומר לך שלא היה לו פה
ביטוח ,במשך חודשים ספורים שלא היה ביטוח.

מר יח יאל טוהמי :

אבל ,יוסי ,יש לי שאלה אליך,

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך ,שכל דבר שאני אומר ,כל דבר שאני אומר

יש לו בתיק.

מר מקס צ'רנוגלז :

בשנה שעברה אמרת שלא מעלים ארנונה.

מר יוסי חן :

העלית את הארנונה.

מר מקס צ'רנוגלז :

עזוב.

מר יוסי חן :

העלית א ת הארנונה.

מר מקס צ'רנוגלז :

בשנה שעברה לא היתה עלייה.
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מר יוסי חן :

לא היתה עלייה? אתה טועה .היתה עלייה .אתה טועה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אמרתי לך לפרוטוקול ו -

מר יוסי חן :

לא היתה עלייה? לא היתה עלייה של מס?

מר מקס צ'רנוגלז :

כשאתה אמרת לא היתה עליי ה.

מר יוסי חן :

אז אני מודיע לך שהיתה עלייה של מיסי עירייה .ג'והר ,אני

יכול לשאול אותך שאלה? אולי את זה כן תענה .האם בשנה שעברה היתה העלאה של
מיסי העירייה?

מר מקס צ'רנוגלז :

לא בשנה שעברה ,בזמן שאתה אמרת ,באמצע השנה .באמצע

השנה לא היתה העלאה.

מר יוסי חן :

כל שנה יש תוספת.

מר ג'והר חלבי :

גם שנה שעברה לא היתה העלאת ארנונה.

מר יוסי חן :

כל שנה יש תוספת של ארנונה.

מר ג'והר חלבי :

אתה מתכוון להעלאה של ההעלאה האוטומאטית?

מר יוסי חן :

האוטומאטית .על זה אני מדבר .אוטומאטית.

מר ג'והר חלבי :

זה לא הח לטת המועצה.

מר יוסי חן :

אבל רגע ,היות ואתה רשות לא איתנה ,היות ואתה תחת
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מענקי איזון ,היות ואתה מתנהל בצורה כזו שאתה מפזר פה כספים על ימין ועל שמאל,
ואני לא רוצה להתחיל פה לפרט מי מקבל מה ,אז אתה מביא את עצמך למצב הזה
שאתה שבוי של משרד הפנים.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,בוא נגיד משהו ,אם אתה חושב שמשהו נפגע ,קבלן

נפגע – תפנה אותם אלי.

מר יוסי חן :

אני אגיד לך מה אני חושב ,יחיאל ,אני חושב שהמועצה,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי ,עצור.

מר יוסי חן :

תרשה לי לענות לו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא רוצה ,יוס י.

מר יוסי חן :

הוא ביקש שאני אענה לו .אני אומר לך ,יחיאל ,שהמועצה

הזו לא מתפקדת .יש פה חבורה של אינטרסנטים .כל אחד מסתכל על החלקה הקטנה
שלו – אחד על המינויים שלו במתנ"ס ,אחד על השכר שלו ,כל אחד על העניינים שלו.
ואני אומר לכם ,אף אחד לא מסתכל על תושבי הע יר.

מר מקס צ'רנוגלז :

מאיפה אתה יודע?

מר יוסי חן :

אני יודע.

מר מקס צ'רנוגלז :

מר שמועתי?

מר יוסי חן :

לא מר שמועתי ,תאמין לי ,כל דבר שאני אומר – בדוק.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,תודה רבה .הבנו .הבנו.

מר יוסי חן :

אין בעד מה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה .אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול .זורה חול

בעיניים .קודם כל ,העלייה שג'והר העלה בסעיפים התקציביים שמדברים על נושא
הניקיון ,נובעת מהעלייה שיש במשק ומהחובה שלנו לשלם לעובדים את כל הזכויות
שמגיעות להם.

מר יוסי חן :

אז אני מודיע לך שהזכויות,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שניה ,לא הפרעתי לך.

מר יוסי חן :

אני מודיע לך שלא משלמים להם את הזכויות שלהם .תבדוק

את מה שאני אומר לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא הפרעתי לך.

מר יוסי חן :

או קיי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא הפרעתי לך.

מר יוסי חן :

אני מתנצל .תסיים – אני אענה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה .דבר שני ,בנושא של הארנונה בנושא אגרת בניין – יש

חוק שמדבר על ארנונה אגרת בניין .גם אנחנו בבנה ביתך שילמנו את הארנונה ,וכל
קבלן מחויב לשלם על פי צו הארנונה .אף אחד לא יכול למנוע משום קבלן את
הארנונה .ולכן זה לא רלוו נטי מה שאתה אמרת .אני מבקש ,אין פה ויכוח בינינו ,אני
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מבקש להעלות להצבעה,

מר יוסי חן :

אבל תרשה לי להגיב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי מאשר,

מר יוסי חן :

האם היתה תוספת ,א' – האם היתה תוספת של ,אני לא

מדבר ,ברור שצריך לשלם ,

מר מקס צ'רנוגלז :

אמרו לך שלא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי מאשר את השינוי התקציבי כפי שהציע ג'והר ,מספר ? 1

מי שאישר זה :יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי ,שירה ואלי .מי נמנע? מי
מתנגד? התנגדו :אלכסיי ויוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 0 .נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את עדכון
תקציב מס'  1לשנת . 0210

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כוח אדם ,בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

כנ"ל ,מצורף להצעת התקציב תקן כ"א מתוקן  ,כי ברגע

שאנחנו שינינו פה שני סעיפי שכר ב תקציב ,מסגרת תקן כוח אדם גם משתנה מבחינת
הסכום הכספי ומספר המשרות  .והשינוי הוא בסעיף הדוברות שביטלנו תקן אחד  ,שינוי
בהתאמה ,פשוט שני הסעיפים האלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר וכבר דנו על הכול ,אז מי ב עד לאשר את השינוי כפי
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שהציע אותו ג'והר? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי,
שירה .מי נגד? הצביעו נגד :אלכסיי ויוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 0 .נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את עדכון תקן
כוח אדם לשנת . 0210

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבי ,אני מבקש שתצא.

*** מר אבי עזר יצאה מהישיבה ***

. 12

אישור מינוי מר אבי עזר למנכ"ל העירייה .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו יצאנו למכרז למנכ"ל העיר .ועדת המכרזים בחרה

באבי עזר להיות מנכ"ל העירייה .אני רוצה להעלות אותו להצבעה.

מר יוסי חן :

אני יש לי הערה ,יחיאל ,וכדאי שתקשיב .אני ב 9.12.2113 -

הכנסתי מכתב לראש העיר ,עם השם של המנכ"ל הבא .אז אולי א ני נביא ,אבל המנכ"ל
הבא ,כתבתי ,מדברים על מינוי מנהל מטה הבחירות שעבד עבורך .בנוסף ,דרך אגב,
אין לי מילה וחצי דבר נגד אבי עזר ,אין לי הרבה היכרות איתו,

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ...

מר יוסי חן :

תרשה לי רק לסיים ,שניה .הוא היה ב"כ הסיעה .בישיבת

הזדהות הוא הכריז כ  -ב"כ הסיעה .דיבר פה ראש העיר שהוא מונה במכרז .אז המכרז
הזה ,אני אומר לך ,אפילו לא יודע להגיד לכאורה ,איך שהוא התנהל ,ואני במקרה
הייתי פה בחוץ ,ואיך שהוא נבחר ,ומי שישב שם .ואני כבר פניתי למשרד הפנים ,פניתי
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לשפיצר ,אני הולך לפנות למבקר המדינה ,הולך ל פנות לשר ,הולך לפנות לכל מי
שאפשר ,וגם לתנועה לאיכות השלטון ,ולראות איך באמת ,ואין לי ,עוד פעם אני אומר,
יכול להיות שהוא אדם ראוי ויכול להיות שהוא יכול להיות מנכ"ל טוב ,אני לא מכיר
את האיש ,באמת שאני לא מכיר את האיש ,אבל שימו לב שכל המינויים מתמנים
אנשים ב מכרזים שאתה יודע מראש את התוצאה.

גב' שירה דקל:

יוסי ,מנכ"ל זו משרת אמון.

מר יוסי חן :

 111 %שירה 111 % ,שירה ,אבל אי אפשר לדעת מראש,

גב' שירה דקל:

יש לך מושג מה זה משרת אמון?

מר יוסי חן :

אני אענה לך ,שירה ,תאמיני לי אני אענה לך .אני שמח שסוף

סוף פת חת את הפה.

גב' שירה דקל:

אם זה לא היה בזבוז זמן ,הזמן שלי יקר מדי .

מר יוסי חן :

הבנתי ,אבל אני אענה לך ,אני אענה לך .הרי אמרת את זה

כדי להשמיע את עצמך .אני אענה לך.

גב' שירה דקל:

אמרתי את זה כדי להגיד שאתה,

מר יוסי חן :

כשמתקיים מכרז ,תארי לך שאת היית משתתפת במכרז הזה,

ואת באה ,הגיע אחד מבקעת הירדן והגיעו מהשרון,

גב' שירה דקל:

יכול להגיע מהחלל גם ,יוסי.

מר יוסי חן :

הגיעו אנשים למכרז.
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גב' שירה דקל:

מהחלל יכול להגיע.

מר יוסי חן :

ומילאו את הטפסים ,ומילאו הכול ,והתוצאה היתה מראש.

זאת אומרת ,באו מהבית,

גב' שירה דקל:

מנכ"ל זו משרת אמון ,יוסי.

מר יוסי חן :

 . 111 %אז למה לקיים מכרז? את באה מהבית עם תוצאה,

תחשבי שאת,

גב' שירה דקל:

כי צריך לקיים מכרז ולבדוק שעומדים בתנאי הסף .אם

תרצה ,אני אסביר לך אחר כך.

מר יוסי חן :

ואז את מגיעה ואת מ מנה .זאת אומרת ,כל המכרזים בצורה

הזו מתנהלים .אם זה רועי מוסט בתאגיד מיל אריאל ,ואם זה מנכ"ל העיר מתנהל
בצורה כזו .אני חושב ש  -לאן הגענו? למה מקיימים מכרזים בכלל? את יודעת מה ,אני
אספר לך עוד סיפור ,שירה .אני עומד במגרש הכדורגל ואומר לי מהנדס של
האוניברסיט ה שעובדים שם בניגוד לחוק ובלי היתרים ובלי כלום ,שראש העיר תיאם
את זה עם מנכ"ל האוניברסיטה ,ועומד לידי מפקח בנייה של עיריית אריאל ושומע את
זה ,זה לא שאני איתו ב  4 -עיניים .תראי מה קורה פה בעיר ,שירה .אני מציע לך
שתתעוררי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,יוסי ,ה בנו.

מר יוסי חן :

את ,אם היית בצד השני של המתרס ,תאמיני לי ,גם היית

מתקוממת.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,תודה רבה .יוסי ,תודה רבה.

מר יוסי חן :

אלי ,אלי ,תאמין לי ,גם אתה ,כשישבת באופוזיציה,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הבנתי .הבנתי.

מר יוסי חן :

התקומ מת .ואני אומר לך שאתה עוד ,הלכת והעצמת את

הדבר הזה של מכרזים תפורים מראש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הבנתי.

מר יוסי חן :

ופה שומע את זה מבקר העירייה ,ואני מאד מקווה שתעשה

עם זה משהו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פנית למשרד הפנים ולכל העולם,

מר יוסי חן :

פניתי ואני אפנה ,ואני לא אשקוט,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

וזה בסדר גמור .אני שמח.

מר יוסי חן :

כי יש פה מצבים שזה לא יכול להיות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש שני דברים לומר ,אחד – אבי עזר לא היה מנהל

מטה בחירות שלי .דבר שני – אני רוצה לבוא ולומר ,היה מכרז ,ה גיעו אנשים ,בחנו את
האנשים לפי הכישורים שלהם ,ואם היה מישהו אחר בעל כישורים יותר גבוהים הוא
היה מתקבל .ולכן אני מבקש להעלות להצבעה את אבי עזר .מי בעד לאשר? הצביעו
בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי ושירה .מי נגד? הצביע נגד :יוסי.
מי נמנע? נמ נע :אלכסיי .עבר.
29

ישיבת מועצה מספר ( 8מן המניין) 21.20.90

מר אלכסיי גולוביי :

עוד פעם ,אני לא יכול להצביע לבן אדם שאני לא מכיר ,לא

ראיתי אותו ,לא דיברתי איתו ,לא ראיתי קורות חיים ,לא ראיתי כלום .איך אתם
יכולים להצביע על זה? אנחנו לא ראינו את הבן אדם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי .קיבלתי .אני ממ שיך באישור של מר אבי עזר כחבר

דירקטוריון

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי ) לאשר את
מינוי של מר אבי עזר לתפקיד מנכ"ל העירייה.

. 11

אישור מינוי מר אבי עזר כחבר דירקטוריון ב"חברה הכלכלית לאריאל בע"מ".

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני ממשיך באישור של מר אבי עזר כחבר דירקטוריון

בחברה הכלכלית .זה תפקיד שהוא בדרך כלל תפקיד שמנכ"ל משרת ב ו ואני מבקש
להעלות את זה להצבעה .מי בעד לאשר את המינוי של אבי עזר? הצביעו בעד :אלי,
יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ,איתי ושירה .מי נגד? הצביע נגד :יוסי .מי נמנע?
נמנע :אלכסיי.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את
מינויו של מר אבי עזר כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ.

. 10

אישור מינוי מר אבי עזר כחבר דירקטורי ון ב"חברה לאזור תעשייה אריאל
מערב ".
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור אבי עזר כחבר דירקטוריון בחברה לאזור תעשייה

אריאל מערב .מי בעד לאשר את המינוי? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס,
ורד ,אריק ,איתי ושירה .מי נגד? הצביע נגד :יוסי .מי נמנע? נמנע :אלכסיי .ע בר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את
מינויו של מר אבי עזר כחבר די רקטוריון בחברה לאזור תעשייה אריאל מערב.

. 16

אישור מינוי מר אבי עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות את אבי עזר מנכ"ל העירייה כמורשה

חתימה בעירייה .מי בעד לאשר? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד,
אריק ,איתי ו שירה .מי נגד? הצביע נגד :יוסי .מי נמנע? נמנע :אלכסיי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מ ר אלכסיי גולוביי) לאשר את אבי
עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה בהיעדרו של הגזבר .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני סוגר את ישיבה מס'  8ואני פותח את ישיבה,

עו"ד דוד זיו :

סליחה ,איך היתה הצעת ההחלטה בנוגע,

מר ג'והר חלבי :

הוא מחליף את הגזבר בהעדרותו ,כי הבנק ככה מבקש את

הנוסח.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי ,אז אני מתקן – זה לאשר אותו כבעל זכות חתימה

ומחליף את הגזבר בהעדרו .צריך להצביע מחדש?

עו"ד דוד זיו :

כן ,בבקשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד,

אריק ,איתי ושירה .מי נגד? הצביע נגד :יוסי .מי נמנע? נמנע :אלכסיי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את אבי
עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה בהיעדרו של הגזבר .

מר פבל פולב :

אבי ,שיהיה בהצלחה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבי ,שיהיה לך בהצלחה .ההצלחה שלך זה הצלחה של כולנו.

אני סוגר את ישיבה מס' . 8

________ ______
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אלי שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות :
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר העברת סעיף  5בסדר היום – הצגת דו"ח מבקר

העירייה בנושא רישוי עסקים – ולדון בו בישיבה נפרדת.

.6

אישור תב"ר חדש מס'  – 653החלפת רכב ביטחון בסך . ₪ 002,222

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר חדש מס'  – 653החלפת רכב ביטחון

בסך  , ₪ 002,222כאשר מקורות המימון הינם - ₪ 165,222 :משרד הביטחון; 125,222
 - ₪קרן השמירה של הרשות המקומית.

.0

אישור חידוש מינוי מר מקס צ'רנוגלז לחבר דירקטוריון בתאגיד המים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את חידוש מינויו של מר מקס צ'רנוגלז לחבר

דירקטוריון בתאגיד המים.

.3

אישור מינוי נציג נוסף ל"ועדת איכות הסביבה" – מר יחיאל טוהמי ,מ"מ ראש
העיר.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר מינוי נציג נוסף ל"ועדת איכות הסביבה" – מר

יחיאל טוהמי ,מ"מ ראש העיר.

.7

אישור מינוי נציג ציבור נוסף ל"ועדה בנגע הסמים" – הגב' אביבה חזן ,מר ערן
צרפתי.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  12בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל ,מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אלכסי י גולוביי) לאשר את מינויים
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של הגב' אביבה חזן ומר ערן צרפתי ,כנציגי ציבור נוספים ל"ועדה בנגע הסמים".

.8

אישור מינוי נציג ציבור לוועדת הנצחה :הגב' אורה אנטר ,הגב' טל אדרי ,מר
שי אלקובי ,הגב' דקלה שיינדל.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  12בעד :מר אלי שבירו ,מ ר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל ,מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את מינויים
של הגב' אורה אנטר ,הגב' טל אדרי ,מר שי אלקובי והגב' דקלה שיינדל  -כנציגי
ציבור בוועדת הנצחה.

.9

אישור עדכון תקציב מס'  1לשנת  , 0210וכן עדכון תקן כוח אדם לשנת . 0210

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה ד קל 0 .נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את עדכון
תקציב מס'  1לשנת . 0210

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 0 .נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את עדכון תקן
כוח אדם לשנת . 0210

. 12

אישור מינוי מר אבי עזר למנכ"ל העירייה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי  ,מר איתי
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אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את
מינוי ו של מר אבי עזר לתפקיד מנכ"ל העירייה.

. 11

אישור מינוי מר אבי עזר כחבר דירקטוריון ב"חברה הכלכלית לאריאל בע"מ".

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר י חיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את
מינויו של מר אבי עזר כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ.

. 10

אישור מינוי מר אבי עזר כחבר דירקטוריון ב"חברה לאזור תעשייה אריאל
מערב".

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את
מינויו של מר אבי עזר כחבר דירקטוריון בחברה לאזור תעשייה אריאל מערב.

. 16

אישור מינוי מר אבי עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את אבי
עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה בהיעדרו של הגזבר .

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יב גני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר איתי
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אהרוני ,גב' שירה דקל 1 .נגד :מר יוסי חן .נמנע :מר אלכסיי גולוביי) לאשר את אבי
עזר מנכ"ל העירייה כמורשה חתימה בהיעדרו של ה גזבר בהעדרו.
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