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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שמן המניין מס' . 1 1

נוכחים :אלי ,יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק ,אלכסיי ויוסי .אנחנו נמצאים היום
בערבו של ערב פסח והישיבה הזו היא בעצם גם ישיבה חגיגית .נזכור שאריאל ,בירת
השומרון ,והשומרון כולו ,הם חלק מארץ ישראל ,אליה חזרו מגלות מצרים ששים
ריבוא ,כ  611,111 -איש ,בתריסר שבטי ישראל ,שהוכיחו כי הערך האנושי העליון הוא
החירות .כאן אמרו הנביאים את דברם ויצקו את החלק המרכזי בחוכמה ובצדק
האנושיים .כאן קמה מלכות דוד ,שהתפצלה למלכות יהודה ומלכות ישראל .לא רחוק
מכאן הוקמה ירושלים שחוברה לה יחדיו אך לפנ י  26שנים .כאן נוצרו המגילות שאת
פסוקיהן מדקלמים ושרים עד היום כנדבך חשוב בתרבותנו .על הארץ הקטנה שלנו
נלחמו גדולי המלכים והמצביאים בהיסטוריה .ועד היום אנו במרכז של זירת
העימותים הדתיים ,הרחבים והעמוקים בהיסטוריה האנושית – בין הנצרות לאיסלם
ובין האיסלם ליה דות .גם בעם הימים האלה אנו במאבק עיקש ,קשה ומורכב בין
הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון למאות מיליוני מוסלמים שאינם מכירים בזכותנו
על הארץ הזאת.
לכן ,ראוי שבישיבה זו נעלה על נס את ערך החרות  -החרות הלאומית ,החרות
העירונית והחרות האישית .נבחרנו בשמה של החרות ל בחור למלא את שליחותנו
ובשמה אנחנו שולחים את ילדינו לצבא .החרות היא ערך חשוב ביותר לגרום לנו לבצע
בנאמנות את שליחותנו .ברנרד שואו אמר – מובנה של חרות – אחריות .ולכן ,רוב בני
האדם חוששים מפניה .אנחנו ,הנבחרים ,המיעוט שאינו פוחד מאחריות.
כאן אני רוצה לומר לכ ם תודה .אני מדבר על חברי המועצה .תודה על השליחות
שלקחתם על עצמכם בהתנדבות .תודה על הזמן שאתם משקיעים לטובת התושבים.
ולכן אני ,בשמי ובשם כל התושבים ,רוצה לתת תשורה צנועה לכם ומבקש להרים
כוסית לחיים לכבודה של החרות ,לתפארת תושבי אריאל ומדינת ישראל .יש לנו פה
בקבוקי יין ,אז בואו נמזוג .אפשר לחלק גם לקהל שנמצא.

*** הרמת כוסית לחג הפסח ***

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לחיים .חג שמח .דרך אגב ,זה גם שנה טובה .ניסן זה החודש
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הראשון .מכאן אני רוצה לעבור לדיווח ראש העיר.

.1

דיווח ראש העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה לעדכן את חברי המועצה – בתקופה האחרונה

ביקרו אותנו מספר אנשים .היה ביקור של השר סילבן שלום ,שעם סילבן שלום אנחנו
דיברנו על שיתוף פעולה לאזורי .וברגע שהדברים קצת יותר יבשילו ,נוכל גם לעדכן
בהמשך .היה ביקור של חה"כ איילת שקד ,שהבטיחה לסייע לנו במספר נושא ים ,שזה
מעון ,נושא של סניף בני עקיבא ואזור התעשייה של אריאל מערב .והיה ביקור של
קק"ל – אנחנו הולכים לקבל הקצאה של כ  6 -מיליון שקל לטובת פיתוח בגבעת
האוניברסיטה.
התחילו עבודות הפיתוח בשכונה של גבעת האוניברסיטה ,כאשר יעד לסיום מבחינתנו
זה מהלך אוגוסט ,על מנת לאפשר אכלוס .אני רוצה להדגיש שני דברים בנושא הזה:
אחד – הפיתוח יביא למצב שהתושבים יוכלו להיכנס לדירות .הוא לא ישלים את כל
הפיתוח .השלמת כל הפיתוח תהיה בהתאם לחתימות בינינו לבין היזמים ,כאשר חלק
נכבד מהכסף זה מוצלאח .ברגע שאנחנו נוכל לחתום ,אנחנו נגיע לחתי מה יחד איתו,
יהיה לנו את יתרת הכסף ונוכל להשלים את הפיתוח של השכונה .הפיתוח של השכונה
לא יצליח להסתיים עד סוף אוגוסט ,אבל הבסיס יהיה.
אני רוצה לפרוטוקול – מקס צ'רנוגלז הצטרף אלינו.

מר יוסי חן :

אלי ,בנושא הזה של גבעת האוניברסיטה .פנו אלי הרבה

תושבים ,הם בלחץ .הבנתי שגם נפגשו איתך .צריך פשוט מאד לתת להם הסבר .הם
חיים בחוסר ודאות .הם רוצים לדעת מה קורה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אני אומר ,לכן אני ביקשתי גם לעדכן כאן בישיבת

המועצה .אנחנו התחלנו את עבודות הפיתוח ,על מנת באמת לאפשר לאותם תושבים
להיכנס לבתי ם שלהם .אנחנו צריכים לחתום ,אנחנו חתמנו על חוזה עם חברה אחת,
עם נבו .בימים הקרובים אנחנו אמורים לחתום על חוזה עם ניצני אריאל .במידה
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ואנחנו נחתום עם ניצני אריאל ,אז אכן אנחנו נעמוד ביעד .במידה לא נחתום עם ניצני
אריאל ,לא נצליח לעמוד ביעד.

מר יוסי חן :

מי זה ניצני אריאל?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ניצני אריאל זאת החברה של שגיב.

מר אבי עזר :

שגיב ומושיק ,דיברנו איתם ,הם יחתמו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בואו נמשיך .תב"ע  , 13133זו ה  -תב"ע של  339יחידות דיור,

שנמצאת מדרום לאמפי הגדול .קיבלנו אישור שהיא תיכנס להפק דה .ה  -תב"ע הזו,
נדרשנו לעשות מספר תיקונים ,את התיקונים כבר השלמנו ,ואני מעריך שמיד אחרי
החג היא תיכנס להפקדה .התהליך –  61יום הפקדה ,אם לא יהיו התנגדויות מצד
פלשתינאים – אנחנו נגיד אותה למתן תוקף 61 .יום לאחר מתן התוקף אפשר יהיה
לצאת לשיווקים.
בתחילת חודש מאי ,סוף החודש הזה תחילת חודש מאי ,אנחנו יוצאים למכרזים
למספר מגרשים .מגרש אחד זה המגרש של  21יחידות דיור ,אותו מגדל שנמצא ,המגדל
השלישי שנמצא בצמוד למגה ,בכיכר הגבורה .ויש עוד שני מגרשים שנמצאים באזור
עיר היונה.
אנחנו מקדמים פרויקט של בניין המשטרה ,שזה מיזם משותף של החכ"ל עם
האוניברסיטה .עבר בוועדת תכנון ובנייה אצלנו בתקופתו עוד של רון ,וזה היה תקוע
תקופה ארוכה ועכשיו אנחנו נכנסים לתהליך מואץ ,יחד עם האוניברסיטה ,על מנת
לקדם את הדבר הזה .אמרתי ,שוב ,זה מיזם משותף גם עם החכ"ל יחד עם
האוניברסיטה.
אנחנו מת כוונים לצאת למכרז לפרויקט של פוטו  -וולטאי ,השכרה של גגות של מוסדות
החינוך שלנו וחברת גוונים ,על מנת לייצר חשמל .כולם בסופו של דבר מרוויחים ,גם
אנחנו.
עובדי העירייה יצאו להשתלמות גיבוש בים המלח .ההשתלמות בסה"כ הכללי היתה
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השתלמות מוצלחת לפי חוות הדעת שאנחנו ק יבלנו .זה בעצם איזה שהוא מילוי
מצברים לקראת ההיערכות לאירועי ימי הזיכרון והעצמאות .אנחנו כבר התחלנו גם
לקשט את העיר ואני חושב שכולנו ,כולכם גם רואים את זה.
נעשתה לקראת החג עבודה משותפת ,שהוביל יחיאל ,בנושא סיוע למשפחות .זו פעם
ראשונה שנעשתה עבודה כזו ,שחיב רה בעם את כל הגופים ,את כל העמותות שנותנים
סיוע ,ואני אשמח אם יחיאל ירחיב טיפה בנושא הזה.

מר יחיאל טוהמי :

אני צריך להרחיב? אמרת את זה יפה מאד במקומי .מצוין.

האמת שזו שנה ראשונה שכל העמותות נפגשות ועשינו סנכרון בין כל העמותות ,שלא
יהיה מצב שמישהו יקבל  2או  3ומשפחה לא תקבל בכלל .אז ישבנו ביחד ,כל העמותות
ביחד ,ובנינו איש קשר שלנו .כל העמותות הזרימו את כל האנשים שהם רוצים לתת
להם את החבילות ואת הסיוע ,והשנה היה סיוע לכל מי שביקש .כל מי שביקש ,ביקשו
לא רק אנשים שמוכרים לרווחה ,אלא אנשים שהרגישו צורך ,של חוס ר .פנו אלינו
ובאמת,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש אנשים שחוששים,

מר יחיאל טוהמי :

מתביישים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או מתביישים להגיע לרווחה ,ואנחנו לא רצינו שאותם

אנשים יישארו ללא מענה בחג ,ולכן,

מר יחיאל טוהמי :

אני מסיים .אני רוצה להגיד שבאמת השנה זה נעשה בצורה

בלתי רגילה .שאלתי את אלי אם פנו אליו אנשים .והוא אומר – לא פנו אלי אנשים ,כי
אני יודע שאתה עושה את העבודה כמו שצריך .באמת ,זה לא רק אני ,זה מנהל מחלקת
הרווחה ,אלי גיל עד ,שעשה עבודה מצוינת ,בשיתוף פעולה איתי ועם כל העמותות.
ובאמת ,היה פה איזה משהו ח זק .אני יכול להגיד שכיסינו את כל העיר .והיום גם עוד
טפטפנו פה ,יש אנשים ברגע האחרון שמבקשים ,אז באמת באמת באמת באמת ,כל אחד
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דאג וכל אחד פנה לשני .כוכבי פנה אלי  ...וזה היה פשוט מדהים לראות שכולם ,קודם
כל אני שמח שכולם מקבלים ,אני לא שמח שיש כזו כמות של אנש ים שמבקשים,
לצערנו ,זה לא כל כך נעים .אבל כל זמן שמבקשים ואנחנו יכולים לעשות למען
התושבים – אז אנחנו עושים .אני מקווה שבכלל יהיה שיתוף פעולה בכל דבר ,לא רק
בנושא הרווחה ,בכל דבר ,לטובת התושבים .תודה לכם.

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה .זה י פה ,יחיאל ,שאתה

מתפאר – נתנו חבילות,

מר יחיאל טוהמי :

לא התפארתי.

מר יוסי חן :

שניה .נתנו ונתנו ונתנו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הרשות נתנה.

מר יחיאל טוהמי :

זה העירייה ,זה לא אני.

מר יוסי חן :

העירייה . 111 % ,בסה"כ בשנה האחרונה נוספו עוד 211

משפחות שמטופלות במחלקת רווחה.

מר יחיאל טוהמי :

נו ,אז מה?

מר יוסי חן :

מה הבעיה? הבעיה שצריך למנוע ,לראות איך עוזרים

למשפחות האלה .לא לדבר על אלה שמתביישות .זה ברור שיש אנשים שמתביישים
לבוא לבקש .החבילה הזו גם ,מה היא עושה? היא נותנת ליום יומיים .צריך לראות איך
אנחנו לוקחים את אותם ,גם מה אומר לי אלי? אני ,הידיים שלי מוגבלות ,אין לי
תקציב ,אני לא מסוגל ,אני לא זה .זה לא מדובר רק על החבילה .צריך לראות איך
מטפלים במשפחות האלה יותר יסודי ואיך מלווים את המשפחות ואיך מצמצמים את,
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שלא יהיה  , 1,311קודם כל ,הלוואי ואף אחד לא יהיה נזקק ואף אחד לא יצטרך את
החבילה הזאת .אבל צריך לראות גם ביתר ימות השנה .כי אני מכיר משפחות שמנתקים
להם את החשמל .ומזל שלא מנתקים עוד מים ,כי החוק לא מאפשר ,אז היו מנתקים
להרבה משפחות גם את המים .וצריך לראות איך עוזרים למשפחות האלה ,במיוחד
שאתה  ,הבנתי שאתה ממונה על הרווחה ,ועדה ,לא יודע איזה ועדה בדיוק ,אז תבדוק.
משפחה משפחה תבדוק ,תיקח תיקים,

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,זה שאתה לא,

מר יוסי חן :

רגע ,סליחה ,תן לי לסיים .תיקח תיק תיק ותדאג שהעובדים

הסוציאליים יתחילו ביקורי בית ,מה שהם לא עושים .הם טוענים שהם לא עושים
ביקורי בית .לא ידעתי שאריאל ,השטח המוניציפאלי שלה כזה גדול שאי אפשר לעבור
ולראות מי זקוק ולעזור לאנשים פשוט ,כי המצב הוא לא טוב של התושבים פה.

מר יחיאל טוהמי :

אז אני רוצה קודם כל ,יוסי ,להגיד לך משהו ,אתה אומר

דברים מאי ידיעה וחבל .כ י יש היום בתוך הרווחה ,יש כל מיני גופים ,יש איזה כמה
מעגלים שעונים לתושבים ,מלמדים אותם איך להתנהל ,ואני חושב שאתה סתם
מתפרץ .אתה אפילו לא יודע ,אתה עכשיו עושה פופוליזם לצערי קטן .אם אתה רוצה
לדעת ,אז תבוא ,תשאל ,ולא תגיד ,אתה מדבר עכשיו במקרו ,אמרו וניתקו חשמל .מה
לעשות? מה ,אתה מחבר חשמל? מישהו מינה אותך אחראי על החשמל? אותי מינה
מישהו אחראי על החשמל? יש דברים שניתן לעזור .אתה יודע ,גם בניתוק חשמל ,כשבן
אדם פונה ויש לו בעיה ,עוזרים לו .גם בשיניים ,כשיש לו בעיה של שיניים ,עוזרים לו.
אתה לא יודע כמה דברים ע וזרים לאנשים .אבל לבוא עכשיו ולדבר ולהתייחס לנושא
של חבילות רק ,ממש לא .כי הרווחה עושה,

מר יוסי חן :

אתה התייחסת לחבילות .אני לא דיברת מילה על חבילות.

מר יחיאל טוהמי :

שניה ,לא הפרעתי לך ,סליחה .דיברנו כרגע על קמחא
9
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דפסחא.

מר יוסי חן :

אתה שמעת ממני מילה על חבילות? אני דיברתי על חבילות?

מר אבי עזר :

הוא דיבר על קמחא דפסחא.

מר יוסי חן :

אני יודע .אני יודע .אני יודע בדיוק על מה הוא דיבר.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,רווחה זה לא רק חגים .רווחה זה,

מר יוסי חן :

זה מה שאני אומר.

מר יחיאל טוהמי :

זה נש ים מוכות ,רווחה זה ילדים בסיכון ,רווחה זה אלף

ואחד דברים.

מר יוסי חן :

ברור .ברור .כל השנה.

מר יחיאל טוהמי :

אז אם אתה רוצה לשמוע את הכול ,אז תיפגש עם מנהלת

מחלקת הרווחה ,לא איתי ,הוא איש המקצוע ,אני לא מתעסק בדברים מקצועיים,

מר יוסי חן :

הוא רק מה שאומר אלי ואלי ואלי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,בואו ,אני חושב ש -

מר יחיאל טוהמי :

אני מסיים .יש לו והכול בסדר ,ומחלקת הרווחה עולה על

דרך המלך והכול בסדר ,ותפרגן כדי שהכול יהיה בסדר .ואם צריך את העזרה – תעזור
גם לנו גם אתה.
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מר יוסי חן :

למה לא? אני אשמח לעזור בכל דבר .אני נפגשתי עם שר

הרווחה וקיבלנו השנה במקום קיצוץ תוספת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,בואו ,זה לא על סדר היום ,אנחנו נתנו דיווח על נושא,

מר יוסי חן :

בסדר ,אבל הוא העלה את הנושא של החבילות והחבילה זה

לא רק בחג .אתה יודע ,אלי ,שחבילו ת זה מתאים ליום יומיים ,אחרי זה,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

.2

הבנתי .תודה רבה .קיבלתי .בואו נעבור לנושא הבא.

אישור תבחיני התמיכות לשנת . 2112

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור תבחיני התמיכות לשנת  . 2112אנחנו הגשנו את

התבחינים לפי מה שקובע החוק .כל אחד קיבל א ת התבחינים ואני רוצה לשמוע אם יש
למישהו איזו שהיא הערה.

מר יוסי חן :

לי יש הערה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,בבקשה.

מר יוסי חן :

תראה ,אלי ,אני בינואר פניתי אליך ודיברתי איתך וביקשתי

שאתה תיקח את הנושא של הכדורגל ותנהל אותו ,כי אתה יודע שאי אפשר בלי ת קציב.
במרץ חזרתי שוב פעם ואמרתי לך שוב פעם – אלי ,בוא קח את הכדורגל ,תפעיל אותו,
שוב פעם,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע ,מי מפעיל היום את הכדורגל ,אתה?

מר יוסי חן :

ממש לא.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי.

מר יוסי חן :

אלי ,בוא ,עזוב,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ידעתי.

מר יוסי חן :

כי החברים שלך אמרו ששמת פה  ...ממש לא ,אלי .אני אומר

לך יותר מזה ,אני מ  2113 -הפסקתי עם הכדורגל ,אני רק עוזר לכולם – לכדורגל,
לכדורסל ,לכדורעף ,לכל מי שנזקק בעיר אני עוזר .אבל אני אומר לך ,אלי ,כמו
שאמרתי לך בינואר וכמו שא מרתי לך במרץ ואני אומר לך עכשיו באפריל עוד פעם –
בוא ,קח את המועדון .במקום שאני אשמע כל מיני סיפורים שנפגשת עם ,יכול להיות
שזה לא נכון ,עם אנשים מראש העין ,קבוצות – אלי ,בוא קח קבוצה מוכנה שיש .אבל
אתה לא שואל את עצמך איך המועדון הזה מתקיים? מדצמבר עד היום לא העברתם
שקל אחד .אתה לא שואל מה קורה עם הילדים? לפני הבחירות הגעתם ,באתם לשם –
אתה ,יחיאל ,פבל – איפה פבל? הגעתם למעלה .בוא ,אלי ,בוא קח את הקבוצה ,בוא
תדאג לקבוצה לסיים את מה שיש עכשיו ,היא תסיים את העונה הזו ,לסיים ליישר קו.
קח את הקבוצה ,תפעיל אותה א תה .ג'והר ,אני רוצה לשאול אותך ,אם היו מקצצים לך
את תקציב העיר ,חצי שנה לא מעבירים לך תקציב ,אתה היית יכול לשלם?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ג'והר לא עונה.

מר יוסי חן :

שאלתם פעם איך אפשר חצי שנה בלי תקציב? זה לא מעניין,

אלי? לא עונים? נשארים אילמים? זה לא י כול להיות מצב כזה ,אלי ,תחשוב .מדובר פה
בילדים .גם כל התבחינים האלה ,עכשיו ,בחודש מרץ התבחינים ,בחודש אפריל ,אני לא
יודע מה יקרה כי אתה גם נוסע לחו"ל ,אנחנו באפריל – תבחינים .במאי הבנתי שאתה
נוסע לחו"ל ,אז מתי תאשר את התמיכות ,ביולי? אז גם את זה לא .עכשיו ,יותר מזה
אני אומר לך ,אדוני המבקר ,שהכדורסל והכדורעף ,שבלי ניהול תקין ,לא הגישו בכלל
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בקשה ,מקבלים כסף דרך גוונים .ואלה שעם העמותה ,עם הניהול תקין ,שהגישו את
התמיכה כמו שצריך ,לא מקבלים .ואתה צריך להגיד תודה שיש כמה אנשים טובים
שמחזיקים את זה שם עדיין ,כדי בכל זאת בסך הכול להעביר לך את זה בצורה
מסודרת .אלי ,אם אתה תרצה מלחמות – תקבל מלחמות .רוצים בצורה מסודרת
להעביר לך .אם תרצה מאבק – יהיה מאבק .אבל אתה לא תזרוק את הילדים לרחובות.
לא יכול להיות מצב שמדצמבר עד היום לא מעבירים להם כסף.

מר יחיאל טוהמי :

אתה רוצה שזה יהיה דרך גוונים או דרך העמותה?

מר יוסי חן :

אני רוצה להחזיר את זה לראש העיר ,העמותה מבקשת

להחזיר את זה לראש העיר ,שהוא יפעיל את זה וליישר קו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב .בסדר.

מר יוסי חן :

מגיע להם חצי שנה תמיכה – תנו להם מה שעד זה ,ומשנה

הבא ה תפעילו אתם .זה הכול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,קיבלנו.

מר יוסי חן :

אבל ,אלי ,אתה לא יכול ,אתה חייב עכשיו לקבל החלטה

להעביר משהו כדי לסיים את העונה .אתה לא יכול עכשיו להשאיר רק תבחינים ,בחודש
הבא ,העונה נגמרת עוד חודשיים .אז אני רוצה תשובה לדבר הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סיימת?

מר יוסי חן :

אני רוצה תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי .מאחר ואנחנו דנים כרגע בתבחינים ,אז אני מבקש
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להעלות להצבעה את התבחינים .רשמנו את מה שאתה אמרת .אני מבקש ,אם יש
למישהו משהו נוסף לעניין התבחינים,

מה המשמעות של התבחינים? יש פה אנשים שלא מבינים מה

מר יוסי חן :

זה תבחינים .הם רוצים לדעת מה אומרים התבחינים האלה .תסביר לנו מה התבחינים.
תן לנו הסבר מנומק מה זה התבחינים האלה .מה יקרה אחרי התבחינים .תן לנו את כל
השלבים .תן לנו את כל השלבים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מב קש להעלות להצבעה אישור תבחיני התמיכות לשנת

 2112כפי שהועברו לחברי המועצה .מי בעד? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,איתי,
יבגני ,דושי ,מקס .מי נמנע? מי נגד? אלכסיי ויוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו,

מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את תבחיני התמיכות לשנת  2112כפי
שהועברו לחברי המועצה.

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד שהתבחינים האלה הם מגמתיים .מי שכתב

אותם בכלל לא יודע מה הוא כתב .א ני גם עוד אפגש עם ועדת התמיכות .אתם ,החברים
של ועדת התמיכות ,מה שכתבתם שם  ,מה שהחלטתם ,רק שתדעו שאתם לא יכולים
להעביר כסף למכבי והפועל בדרך הזו .ולצערי ,אני בעד להעביר הם את הכסף ,אבל הם
לא הגישו בקשה לתמיכות .אני כרגע פונה לחברי ועדת התמיכות,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הבנו .הבנו אותך.

מר יוסי חן :

אנשים שלא הגישו בקשה,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תפנה בכתב – תקבל תשובה.
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מר יוסי חן :

.3

אני לא צריך לפנות בכתב.

אישור תב"ר חדש – תב"ר מס' " 353הקמת מתקן קליעה" ברח' מצדה 2

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפ תוח תב"ר חדש ,תב"ר מס'  – 353הקמת מתקן

קליעה  .אנחנו קיבלנו  211,111שקל מקרן המתקנים ואנחנו רוצים,

מר ג'והר חלבי :

קיבלנו אישור ל  629,111 -שקל .סכום ההקצאה – 211,111

שקל ,ועוד  329,111שקל מקרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי ,אז לפי התיקון שתיקן ג'ו הר .מי בעד לאשר את ה -

תב"ר החדש ,תב"ר מס'  ? 353אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר חדש – מס'  – 353הקמת מתקן

קליעה ,בסכום כולל של . ₪ 720,111

.2

אישור הגדלת תב"ר – תב"ר מס' " – 163הקמת בית ספר יסודי חדש" ,הגדלת
התב"ר בסך . ₪ 2,611,751

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות להצבעה אישור הגדלת תב"ר – 163

הקמת בי"ס יסודי חדש .זה בית הספר היסודי שאמור להחליף את בי"ס נחשונים
בגבעת האוניברסיטה .זו ההרשאה שאנחנו קיבלנו.

מר ג'והר חלבי :

הרשאה שקיבלנו ע"ס  ₪ 2,611,651ממפעל הפיס .אנחנו

אמורים לקבל ע וד תוספות להרשאה הזאת .אבל בשלבי הבניה,

מר יחיאל טוהמי :

זה ל  , 2115 -נכון? ההרשאה הזאת.
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מר ג'והר חלבי :

. 2112

גב' שירה דקל:

זה ממפעל הפיס וצריך להיות ממשרד החינוך עוד?

מר ג'והר חלבי :

משרד החינוך ומפעל הפיס הם ביחד .יש הקצאות מכספי

מפעל הפיס שמשרד החי נוך מייעד אותם לרשויות.

מר יחיאל טוהמי :

שיהיה מושג ,כמה בערך?

מר ג'והר חלבי :

יש כל מיני אחוזים ,שיפוע ,ביסוס .עוד איזה 11 - 12 %

שנקבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בלי שום קשר ,אנחנו נמצאים במגעים מול משרד החינוך ,כי

אנחנו חושבים שצריך להגדיל את הסכום הזה בצו רה יותר משמעותית .אני אעדכן
אתכם אחרי שאנחנו ניפגש,

מר יוסי חן :

אפשר לקבל הסבר – איפה זה עומד? מה קורה? כי אנחנו כל

הזמן מצביעים ,מצביעים ,מצביעים ואנחנו לא יודעים איפה זה עומד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לך .עד היום הצבענו ,הצבענו ,הצבענו ,אבל לא

היה כסף.

מר יוסי חן :

אז מה עכשיו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עכשיו יש סוף סוף כסף ומעכשיו אנחנו נצא ,יש תוכניות

לבית הספר ,אנחנו נצטרך לצאת למכרז ולבנות את בית הספר הזה בשלבים .ברגע
שאנחנו נאשר את ה  -תב"ר הזה ,אז בעצם זה יאפשר לנו לצאת למכרז לטובת הקמת
16
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בית הספר .מי בעד לאשר את ה  -תב"ר מס'  ? 163אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  – 163הקמת בי"ס יסודי חדש  ,בסך

של . ₪ 2,611,751

.5

אישור מר רפי סיטון כחבר דירקטוריון ב"חברה לאזור תעשייה אריאל מערב".

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות לאישו ר את רפי סיטון כחבר דירקטוריון

בחברה לאזור תעשייה ,רפי ,אתה מבחינתי משוחרר .תודה רבה .אנחנו מצביעים עליו,
אז אני לא רוצה שהוא יהיה כאן .רפי ,חג שמח ותודה.

*** מר רפי סיטון עזב את הישיבה ***

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה להצבעה את רפי סיטון כחבר דירקטור יון בחברה

לאזור תעשייה אריאל מערב .הוא בעצם החליף את עדנאן מתוקף תפקידו .מי בעד
לאשר? אושר פה אחד .תודה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רפי סיטון  ,כחבר דירקטוריון

ב " חברה לאזור תעשייה אריאל מערב".

.6

אישור מר רפי סיטון כחבר דירקטוריון בתאגיד המים "יובלים בשומרון".

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לאשר את רפי סיטון גם כחבר דירקטוריון

בתאגיד המים יובלים בשומרון .גם כאן ,מינוי שהוא מינוי מקצועי מה שנקרא .מי בעד
אשר את המינוי? אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רפי סיטון  ,כחבר דירקטוריון
16
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בתאגיד המים " יובלים בשומרון ".

*** מר אבי עזר עזב את הישיבה ***

.7

אישור מר אבי עזר כחבר דירקטוריון בתאגיד המים "יובלים בשומרון".

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות לאישור את אבי עזר ,מנכ"ל העירייה,

כחבר דירקטוריון בתאגיד המים יובלים ב שומרון .גם פה זה ,מה שנקרא ,מינוי
מקצועי .מי בעד לאשר? מי שהצביע בעד זה :אלי ,יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק,
אלכסיי ,מקס .מי נמנע? מי נגד? הצביע נגד :יוסי.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  3בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אלכסיי גולוביי ,מר אריק דושי,
מר מקס צ'רנוגלז 1 .נגד :מר יוסי חן) לאשר את מינויו של מר אבי עזר ,כחבר
דירקטוריון בתאגיד המים " יובלים בשומרון " .

מר יוסי חן :

אני נגד .אני חושב שאתה צריך להכניס בתאגיד הזה

אופוזיציה .לא יכול להיות שתכניס רק קואליציה ורק את המקורבים .צריך מישהו
לפקח ולבקר את מה שאתם עושים שם .ואני חושב שיפה שעה אחת קודם .תעשה את זה
לפני שמבקר המדינה יעשה לך את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי.

*** מר אבי עזר נכנס לישיבה ***

.3

העלאת אגרת שמירה בהתאם לתחשיב ,עקב חוק הה רחבה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הסעיף הבא זה העלאת אגרת השמירה בהתאם לתחשיב עקב
13
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חוק ההרחבה .אני מבקש שג'והר יסביר.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו צירפנו לכם מכתב ועשינו גם תחשיב עם היועץ

החיצוני ,רו"ח אופיר בו כ ניק .עיקר התחשיב והשינוי מתבסס על שני דברים :בתוך
העיר ,בנושא אגרת שמירה ,כתוצאה מצו ההרחבה וחוק העסקת עובדי קבלן ,הוצאות
השמירה תעלינה בכ  29% -מההיקף שהיה לנו עד כה .לכן אנחנו נאלצנו פה להביא לכם
לאישור להעלות את האגרה .הרי תעריף אגרת השמירה בתוך העיר הוא לפי יחידת דיור
וזה בשונה ממה שקורה באזור תעשייה אריאל מע רב ,לפי מ"ר שם .כל יחידת דיור פה,
לחודש ,אנחנו מבקשים להעלות את התעריף שלה ב  15.39 -א"ג לחודש כך שהאגרה
החודשית תעמוד על סך  ₪ 61.62לחודש והאגרה השנתית החדשה תעמוד ע"ס ₪ 361
במקום . ₪ 669

מר יחיאל טוהמי :

תסביר ,תסביר .אני יודע את זה .תסביר בדיוק למה .אנש ים

לא הבינו כל כך מה .תסביר.

מר ג'והר חלבי :

הסברתי ואני אסביר שוב.

מר יוסי חן :

למה אתה אומר לא הבנו? הבנו.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר ,סליחה ,אני רוצה לשמוע עוד פעם.

מר ג'והר חלבי :

חוק העסקת עובדים ,משרד התמ"ת ,משרד הכלכלה ,השווה

את השכר של עובדי ה קבל ן ,והתנאים שלהם לעובדי רשויות מקומיות במגזר הציבורי.
לכן ,זה נתן תוספת עלות לרשות המקומית ב , 29% -

מר יחיאל טוהמי :

מחייב אותנו.

מר ג'והר חלבי :

תוספת עלות .ברור שזה מחייב אותנו  ,רשות מקומית שלא
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תשלם לקבלן כמתחייב בצו ההרחבה וכן תפקח על הקבלן שאכן הוא ישל ם ויפריש
לעובדיו כמתחייב בצו ההרחבה אותה רשות תישא בכל האחריות  ,רבותי ,זה מחייב
אותנו .ההוצאה שלנו היתה כ  3.2 -מיליון שקלים ,היום אנחנו מגיעים ליותר מ 2.5 -
מיליון שקלים .התוספת הזאת ,כ  29% -מהעלות ,היא מחייבת אותנו לבוא בדרישה
להעלות את האגרה .האגרה הזאת עול ה ב  15.39 -א"ג ליחידת דיור לחודש .זה מבחינת
יחידת דיור.

עו"ד דוד זיו :

 16א"ג לחודש או שקל?

מר ג'והר חלבי :

 15.39שקל.

מר יחיאל טוהמי :

אמרת אגורות .זה שקל.

מר יוסי חן :

ג'והר ,אתה מרשה לי להסביר ליחיאל? הוא לא הבין .הוא

אמר שנחדד .אז בוא אני אסביר לך ,יחיאל .אלי שבירו ,אני לא יודע מה עושה הכיסא
הזה לאדם ,אלי שבירו שהיה איתי באופוזיציה ,הוא אמר שיש גביה ביתר ,ועשינו פה
דיון שלם שגובים ביתר .עכשיו ,כל אגרת השמירה הרי זו היתה הוראת שעה .כל הגביה
של אגרת השמירה הזו היא לא חוקית הרי ,ואני מתכוון להעמיד אתכם ל  -בג"צ עם
הקטע הזה .עכשיו ,מה קורה ,אלי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א' – אני אשמח.

מר יוסי חן :

עכשיו ,מה קורה ,אלי? אתה בא ועושה עוד ,אחר כך תגיד –

למה נוספו לך עוד  211משפחות למעגל העוני? עוד מס? הרי זה לא אגרת שמירה ,אנחנו
יודעים שזה עוד מס על התושב .אז אולי מספיק?

מר יחיאל טוהמי :

למה אתה אומר את זה?
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מר יוסי חן :

כי זה מס.

גב' שירה דקל:

אולי עובדי קבלן יקבלו יותר כסף ואז יהיה פחות ...

מר יוסי חן :

עזבי אותך ,שירה ,את היית יחד איתי ,נאבקת ברון ז"ל,

שגובים ביתר ונשאר עודף .מה קרה עכשיו? עכשיו חסר כסף?

מר מקס צ'רנוגלז :

אבל הוא הסביר לך מה השתנה.

מר יוסי חן :

השתנה בסה"כ זה שיושב על הכיסא .זה כל מה שהשתנה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אז אתה לא יודע על מה אתה מדבר.

מר יוסי חן :

תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר .אני יודע יותר טוב

ממך על מה אני מדבר .אני יודע טוב מאד .אלי שבירו עשה מחקר ,והביא פה נתונים,
שיש גביה ביתר ולא משתמשים בכל הכסף.

מר מקס צ'רנוגלז :

נכון .אבל לא שמעת מה הוא הסביר לך.

מר יוסי חן :

עכשיו אתה מבקר עוד?

מר מקס צ'רנוגלז :

אבל לא שמעת מה הוא הסביר לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אני אשמח מאד אם תלך ל  -בג"צ.

מר יוסי חן :

אני אלך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ונראה מה יהיו תוצאות ה  -בג"צ.
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*** הפסקת ההקלטה וחידושה לבקשת מר אליהו שבירו  -ראה"ע ***

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה לומר דבר נוסף .אני לא יודע אם קראתם היום

בעיתון ,אבל מרכז השלטון המקומי נמצא כרגע במאבק מול האוצר ,כאשר מרכז
השלטון המקומי טוען שהחוק הזה צריך ,הפערים בכסף צריכים להיות ממומנים על ידי
משרד האוצר ולא על ידי הרשויות .אני יכול לומר פה לפרוטוקול ,שבמידה ומרכז
השלטון המקומי יצליח במאבק ,אנחנו שייכים למאבק הזה ,ומי שיגשר על הפער ומי
שישפה זה יהיה משרד האוצר ,אזי אנחנו נחזור לגובה של האגרה שהיתה לפני כן.

מר ג'והר חלבי :

אם לא פחות גם .יכול להיות שפחות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם לא פחות .אני מבקש להעלות להצבעה,

מר ג'והר חלבי :

עוד לא סיימנו ,יש עוד כמה תעריפים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה חייב להגיד את כולם?

מר ג'והר חלבי :

כן ,חייבים להגיד את כל התעריפים .לכן ,לפי מה שהסברתי

לכם ,התעריף לעסק בתוך העיר יעלה גם ב , ₪ 19.22 -האגרה החדשה לחודש תעמוד ע"ס
 36.39ש"ח במקום  , ₪ 36.25זאת אומרת שהאגרה השנתית החדשה עמוד ע"ס 1152.63
 ₪במקום . ₪ 321
ובאזור תעשייה אריאל מערב ,נהפוך הוא ,פה אנחנו מקטינים בכ  , 3% -כידוע לכם אזור
התעשייה התרחב והתווספו מפעלים חדשים  ,וכן הוראת צ ו ההרחבה חלים גם על
המאבטחים באזור התעשייה  .לכן השילוב בין הרחבת אזור התעשייה וצו ההרחבה
יוצא שאגרת השמירה למ"ר תוקטן בשיעור  3%ביחס לתעריף שהיה עד כה .האגרה
החדשה למ"ר בנוי תעמוד ע "ס  1.61א"ג לחודש ,והאגרה ל  -מ"ר קרקע תפוסה תעמוד
ע"ס  1.21א"ג לחודש ,אלה הת עריפים החדשים.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התעריפים כמו שהציג אותם הגזבר?

הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק ,מקס .מי נמנע? מי נגד? הצביעו
נגד :אלכסיי ויוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את העלאת אגרת השמירה בהתאם
לתחשיב ,עקב חוק ההרחבה.
חיוב

חיוב

חיוב

חיוב

הפרש

סוג האגרה

שנתי

שנתי

חודשי

חודשי

בש"ח

קודם

מעודכן

קודם

מעודן

ל חודש

שמירה יישוב ית מגורים

671

350.63

55.75

15.30 71.62

שמירה יישוב ית עסקים

321

63.25 1,152.63

10.22 37.30

שמירה אזור התעשייה מ"ר ב נו י

1.77

1.71

0.22

3.52

1.72 -

שמירה אזור התעשייה מ"ר קרקע תפוסה

1.10

1.21

2.23

2.52

1.22

.0

אישור פרויקט "דגם שיא" ח כ"ל – הגדלת המעונות בעוד  22יחידות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנושא הבא זה אישור פרויקט "דגם שיא" חכ"ל  -הגדלת

מעונות ,ופה אני מבקש לא להגדיר  22יחידות אלא באופן כללי הגדלת מעונות ,ואני
מבקש מיונתן להציג את הנושא.

מר יונתן רימון :

כפי שחלקכם יודעים ,בסביבו ת  2112התחילו פרויקט של

מעונות סטודנטים "כפר בעיר".

מר יוסי חן :

"בית בכפר".
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מר יונתן רימון :

יש שם  22יחידות .אפשר להגדיל ליחידות נוספות ורצוי

לעשות את זה.

מר יוסי חן :

למה? למה? המעונות האלה יושבים על שטח יקר ,שאפשר

להוריד את כל המקום הזה ולבנות שם בניינים על השטח הזה .אתה מתאר לך כמה
בניינים אפשר לבנות? אתה אומר רצוי ,על מה רצוי? מה רצוי בדיוק? צריך להורי דאת
המקום ולבנות שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יונתן ,אל תענה .אני מבקש שתכבה רגע את ההקלטה שוב.

מר יוסי חן :

למה? למה לכבות? בוא תשאיר את הה קלטה .למה לכבות?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני רוצה להגיד כמה דברים לא לפרוטוקול.

מר יוסי חן :

דווקא ההיפך,

*** הפסקת ההקלטה וחידושה לבקשת מר אליהו שבירו  -ראה"ע ***

מר יוסי חן :

מה זה ,מכבים את ההקלטה? מחזירים את ההקלטה? מה זה,

מר אבי עזר :

יוסי ,יוסי,

מר יוסי חן :

רגע ,מה זה יוסי ,יוסי? אתה לא גר פה .אתה לא יודע על מה

מדובר אפילו .בוא אני אעשה לך סיור ,שתבין על מה מדובר.

מר אבי עזר :

אני מכיר כנראה קצת יותר טוב.
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מר יוסי חן:

אתה מכיר? אתה ממש לא מכיר יותר טוב ממני.

מר אבי עזר :

תאמין ל י שאני מכיר יותר טוב ממך.

מר יוסי חן:

אתה לא מכיר את ההיסטוריה יותר טוב ממני.

מר אבי עזר :

את ההיסטוריה לא .את המקום אני מכיר.

מר יוסי חן:

אתה מכיר את החבר יותר טוב ממני ,אני יודע בדיוק איפה

המטה שלך ישב .ודרך אגב ,המטה הזה היה אז במקום ללא רישי ון עסק וללא היתרים.
עכשיו עוזרים לחברים ,הכול בסדר .ואני מבקש לא לכבות יותר את ההקלטה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא יכבו את ההקלטה .אתה מבקש .אם אני אחליט לכבות –

אני אכבה.

מר יוסי חן :

אתה לא יכול לבטל את ההקלטה על פי חוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

או קיי .אני מבקש להעלות להצבעה אישור פרויקט דגם שיא

חכ"ל  -הגדלת המעונות בהתאם להוראות כל דין .מי בעד לאשר? הצביעו בעד :אלי,
יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק ,מקס .מי נמנע? מי נגד? הצביעו נגד :אלכסיי ויוסי
נגד .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נגד :מר אלכסיי גולוב יי ,מר יוסי חן) לאשר את פרויקט "דגם שיא" חכ"ל – הגדלת
המעונות בעוד  22יחידות.

מר יוסי חן :

אני נגד ואני אראה לכם גם שאני אעצור את המהלך הזה.
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תשמע ,את אלי שבירו אני מכיר יותר טוב ממך .תאמין לי ,יש לי הרבה שעות אלי
שבירו .אני מכיר אותו יותר טוב ממך .אלי שבירו מחופש ל  – 2 -זה פעם ככה ,פעם ככה.
אני מכיר אותו ,לא אתה.

מר מקס צ'רנוגלז :

יוסי ,אתה משכיר דירה מישהו? אתה רוצה שיעלו עוד

שכירות?

מ ר יוסי חן :

מה אתה מקשקש ,תגיד לי ,תוריד את המקום הזה ,אתה

תקים שם אלפי יחידות להשכרה .אלפי יחידות להשכרה.

מר מקס צ'רנוגלז :

ו  -מה? זה יוריד את המחירים? זה יעלה את המחירים.

מר יוסי חן :

אם החברה הכלכלית תבנה שם אלפי יחידות ,זה לא יוריד

את המחיר? מה את ה אומר ,שה  22 -יחידות האלה זה מה שיוריד את המחיר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ראית שהורדנו את ה  , 22 -נכון?

מר יוסי חן :

הורדת ,עכשיו מה אתה רוצה? 221 ,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אולי.

מר יוסי חן :

עזוב ,נו ,אני יודע בדיוק ,זה שמור לי ואשמור לך .הוא עוזר

לחבר שעז ר לו .אבל זה לא יילך .זה לא יילך ,יחיאל ,אני אומר לכם ,זה לא יילך לכם.
הדברים האלה לא יילכו.

מר יחיאל טוהמי :

מה זה לכם? אני עושה משהו?

מר יוסי חן :

גם אתה .אתה שותף .אתה חותם על הכול .אתה נמצא
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במבנה ,תשאל איפה המשרד שלך נמצא .תאמין לי ,אני יודע.

מר יחיאל טוהמי :

עברתי למקום לפה .אני פה.

מר יוסי חן:

תאמין לי ,אני יודע גם מפה .גם מפה ,אני יודע בדיוק מה

אתה עושה גם מפה.

מר יחיאל טוהמי :

די ,יוסי ,די.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,כדאי לך לא לדבר על מבנים לא חוקיים.

מר יוסי חן :

מה זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כדאי לך לא לדבר על מבנים לא חוקיים.

מר יוסי חן :

מה אתה אומר? איזה פחד .איפה המטה שלך היה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ואיפה הבית שלך נמצא?

מר יוסי חן :

הבית שלי נמצא במקום ,מה ,אתה רוצה להתחיל עם הבית

שלי באופן אישי?

(מדברים ביחד)

מר מק ס צ'רנוגלז :

מר אבי עזר :

אתה ירדת לאישי .מה אתה מתלונן עכשיו?

די ,יוסי.
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מר יוסי חן:

תירגע ,אל תגיד לי די ,אתה עובד אצלי ולא אני אצלך .את

זה לעובדים שלך תגיד די ,לא לי .ושמעתי ,דרך אגב ,שאתה מתנהג אליהם ...

מר מקס צ'רנוגלז :

תפסיק עם השמועות האלה כ בר – שמעת ,שמעת ,שמעת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה לעבור לנושא הבא .אנחנו בסוף נחרוג בזמן שלנו.

(מדברים ביחד)

מר יוסי חן :

די כבר .אני מכיר אותו .אני שמעתי אותו כל כך הרבה.

תאמין לי ,כמה שאני שמעתי אותו.

. 11

אישור היעדרות ראש העיר לצורך נסיעה לארה"ב מתאריך  11.15.2112עד
. 13.16.2112

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר לנושא הבא – אישור היעדרות ראש העיר לצורך

נסיעה לארה"ב בין המועדים  . 11.5-3.6אני מתכוון לטוס ,כאשר מי שמממן את כרטיס
הטיסה זה קרן אריאל לפיתוח .מצטרפת אלי ,לחלק מהנסיעה ,אילנה נולמן .א נחנו
הולכים לנסות לגייס כספים גם לפרויקט שאנחנו הולכים להוביל בעיר בנושא החינוך.
אנחנו הולכים להכיר את התורמים הפוטנציאליים שהיו בעיר .ו  11 -ימים מתוך
התקופה הזו אני אהיה בחופשה פרטית שלי .זאת אומרת שאני מבקש לאשר ,למעט
החופשה הפרטית שלי .מי שימלא את מקומי באותה תקופה – יחיאל טוהמי .אני מעלה
להצבעה את אישור היציאה שלי.

מר יוסי חן :

יש לך  11ימי חופשה .עפ"י חוק הרי מגיע לך רק  11ימי

חופשה .לכן אתה אומר  11ימי חופשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,מגיע לי יותר.
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מר יוסי חן :

אז מגיע לך  12בשנה?

מר יחיאל טוה מי :

 26יום.

???

. 22

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תדאג ,יש לי מספיק ימי חופש.

מר יוסי חן :

אם יש לך  26יום ,אז למה אתה צריך לצאת לחופשה על

חשבוננו?

מר יחיאל טוהמי :

הוא הולך לעבוד אבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

מה זאת אומרת ת צביע? יש חוקים במדינה הזאת .יש חוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני יוצא לעבודה.

מר יוסי חן :

הוא לא יכול על חשבון העירייה לטייל בעולם.

מר יחיאל טוהמי :

מי מטייל?

מר יוסי חן :

עזוב .מי מבטיח שהוא יביא משהו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תפנה ל  -בג"צ.
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מר יוס י חן :

הוא הולך לטייל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תפנה ל  -בג"צ.

מר יחיאל טוהמי :

הוא הולך להביא תרומות.

מר יוסי חן :

עזוב אותך ,נו.

(מדברים ביחד)

מר יוסי חן :

הוא ייס ע על חשבון משלם המיסים לחופשה? באמת ,אתה

בעבודה יכול לצאת על חשבון המפעל?

(מדברים ב יחד)

מר יבגני יעקובוב :

אתה מעוות את המציאות.

מר יוסי חן :

אתה מעוות את המציאות .כשאתה מאשר לו לנסוע על

חשבון התושבים .התושבים משלמים ,מי? גם אני ביניהם .אני גם תושב פה.

מר יבגני יעקובוב :

אתה מעוות ומנסה ליצור פה שקר.

מר יוסי חן :

למה שקר? שהוא מק בל שכר,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תנו לו .תנו לו .מי בעד לאשר,

מר יוסי חן :

מי משלם את השכר ,התושבים?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את היציאה שלי,

מר יוסי חן :

תאמין לי ,אתה אפילו לא יודע על מה אתה מצביע.

מר יבגני יעקובוב :

אני יודע על מה אני מצבי ע.

מר יוסי חן :

אני שואל אותך – ממי הוא מקבל שכר ,לא מהתושבים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בואו תצביעו .מי בעד לאשר,

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,אם אתה היית ראש העיר ,לא היינו מצביעים בשבילך?

מר יוסי חן :

להצביע למה ,לטייל?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי שבעד ל אשר :יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק ,אלכסיי,

מקס .מי מתנגד? יוסי נגד ואני נמנע .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,גב' שירה דקל ,מר איתי

אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר אלכסיי גולוביי ,מר מקס צ'רנוגלז1 .
נגד :מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אליהו שבירו) לאשר את העדרות ראש העיר לצורך
נסיע ה לארה"ב מתאריך  11.15.2112עד . 13.16.2112

מר יוסי חן :

אני נגד .ואני גם אוציא לך מכתב ,אתה תחזיר את הכסף

חזרה .אני מודיע לך ... .למה הוא יחזיר את הכסף .בושה ,מה זה ,אתם אפילו לא
יודעים על מה אתם מצביעים.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה יודע הכול ,כן.
31

ישיבת מועצה מספר ( 11מן המניין) 11.41.11

מר יוסי חן :

אני ,ודאי שאני יודע.

מר מקס צ'רנוגלז :

שמענו כבר הרבה דברים שאתה יודע.

מר יחיאל טוהמי :

לרון אמרת ככה ז"ל? לרון אמרת ככה?

מר יוסי חן :

אני לא הצבעתי נגד הנסיעות של רון? תיכנס לפרוטוקול,

תראה .רון ,קודם כל ,נסע על חשבונו הפרטי.

מר יחיאל טוהמי :

מה פתאום?

מר יוסי חן :

וכשהוא לא נסע על חשבונו הפרטי ,הצבעתי נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עצרו .עצרו .עצרו .הנושא הבא.

מר יחיאל טוהמי :

זה מהקרן ,יוסי.

מר יוסי חן :

הקרן ,הקרן ,מה זה הקרן? ז ה החשבון שלו הקרן? מה ,זה

קרן שלו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אתה יכול להמשיך להתעצבן ,זה בסדר.

מר יוסי חן :

אלי ,מספיק ,תרחם על הקופה הציבורית .תפסיק אתה .אין

לך חשבון בכלל .במצב הזה אתה תוביל את העיר הזו לקטסטרופה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה יוסי.

מר יוסי חן :

עוד מיסים ועוד אגרות שמירה.
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מר יבגני יעקובוב :

ובית הספר יבנה את עצמו ,נכון?

מר יוסי חן :

תגיד לי ,הוא מביא שקל לבית הספר? זה כספים צבועים.

באמת ,הוא מביא כסף לבית הספר? תפסיק לדבר שטויות.

מר יבגני יעקובוב :

אתה מביא?

מר יוסי חן :

לא ,אתה מביא .זה משרדי ממשלה ,זה כסף צבוע .כנראה לא

היית בשיעור.

מר יבגני יעקובוב :

יוסי ,בוא נמשיך ,ברשותך.

מר יוסי חן :

מספיק ,נו ,אז אל תדבר .אם אתה לא יודע על מה אתה

מדבר – עדיף שתשתוק.

מר יבגני יעקובוב :

אז לפני שאתה אומר את זה ,אתה אל תדב ר על מה שאתה

לא יודע.

מר יוסי חן :

מה אתה אומר? הוא הולך להביא כסף לבית הספר? שיגיד

שהוא הולך להביא כסף לבית הספר.

מר יחיאל טוהמי :

הוא לא יגיד את זה ,יוסי ,הוא לא יכול להגיד את זה.

מר יוסי חן :

אהה ,הוא לא יכול להגיד את זה.

מר יחיאל טוהמי :

הוא ל א אמר את זה גם .תראה ,בונים בית ספר ,לא צריכים

להסביר ,אתה מבין .זה חינוך.
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מר יוסי חן :

חינוך .חינוך.

מר יחיאל טוהמי :

הוא נוסע ,תאחל לו בהצלחה ,שיביא כסף ,שיביא את הצ'ק,

אתה תראה .אתה תראה את זה.

מר יוסי חן :

. 11

בטח .בטח.

מחזור הלוואות.

מר ג'והר חלבי :

מחזור מלוות – אנחנו מבקשים פה שאתם תצביעו על אישור

עקרוני למחזר את ההלוואות של העירייה ,ההלוואות בבנק אוצר החייל .יש לנו בסה"כ
יתרת הלוואות להיום משוערכות כ  13,922,111 -שקל .ה הלוואות הנ"ל התקבלו בשעתו
באחוזי ריבית גבוהים ,ההלוואות הם מהשנים  , 2111 , 2116 , 2113 -יש הלוואה אחת
שהיתה ב  6.1% -ויש  . 2.5%היום יש תנאים יותר טובים .פנינו לבנק אוצר החייל ובנק
הפועלים,

מר יחיאל טוהמי :

ג'והר ,תגיד רק שהמנכ"ל עשה עבודה .זה חשוב .חשוב .כל

דבר חשוב .למישהו אחר זה לא חשוב.

מר ג'והר חלבי :

צודק  ,אכן הרעיון הי נו של המנכ"ל אבי עזר .על ההתחלה

זיהה שהריביות שהעירייה משלמת הינם אחוזים גבוהים ביחס לשיעור הפרים בשנה
האחרונה. .

מר יוסי חן :

תוציא מכתב .תכתוב בעיתון שלך ,יש לך עיתון ,אתה משלם

לעיתון.

מר יחיאל טוהמי :

יש לי עיתון גם?
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מר יוסי חן :

תוציא דף ,יש לך עמוד ,אתה קונה עמודים בעיתון .תשים.

העירייה לא קונה עמודים בעיתון? היא קונה ומשלמת לו .חתמתם את החוזה עם
אטרקציה? עזוב אותך ,יש לך עיתון ,יש לך שופר לתושב .עכשיו את המבין מאיפה
הכסף? הולכים למחזר עוד הלוואה.

מר אבי עזר :

אתה לא יודע מה זה למחזר הלוואה ,יוסי?

מר יחיאל טוהמי :

חיסכון של  1.5מיליון שקל.

מר יוסי חן :

אני רוצה שלא יהיה הלוואות .אם תתנהלו נכון לא נצטרך

הלוואות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תנו לג'והר לסיים.

מר יוסי חן :

תאמין לי ,אם אני ראש עיר ,לא צריך הלוואות .קיצוץ רוחבי

בשכר בכירים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר .תתמודד בבחירות הבאות.

מר יוסי חן :

אני אתמודד .אני מבטיח לך שאני אתמודד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר גמור.

מר ג'והר חלבי :

חברים ,היום התנאים של ההלוואות הם הרבה יותר זולים

מהריביות שהיו לנו .אני פניתי לבנק הפועלים .יש לי כ בר הצעה מבנק הפועלים .בנק
אוצר החייל אמור לתת לנו הצעה .אני לא יודע מי ייתן לנו אולי הצעה יותר זולה אולי
לא  .אנחנו מבקשים לקבל אישור עקרוני למחזר את ההלוואות ,אבל צריך לקחת,
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להוסיף לסכום הזה את עמלת הפירעון מוקדם עוד כ  1,611,111 -שקל ,ואנחנו מגיעים
ל  15,536,111 -שקל .אם אנחנו נמחזר את ההלוואות בצורה הזאת ,אנחנו נחסוך
לעצמנו כמעט  1,311,111שקל 1,211,111 ,שקל בפירעון ההלוואות .בסה"כ ההלוואות,
מהיום עד לפירעון הסופי ,במחזור הזה אנחנו חוסכים כ  1,311,111 -עד  1,211,111שקל.
אבקש שהאישור יהיה כדלקמן :מס' הלוואות העי רייה בבנק אוצר החייל הינו שש
הלוואות כל אחת שונה מהשנייה ביחס ליתרת הפירעון המשוערכת בצירוף כנס היציאה
מוקד ועם יתרה חודשי פירעון שונה מהאחרת .על כן ,אבקש לאשר למחזר כל הלוואה
בנפרד וכן לאשר לעירייה למחזר שש הלוואות ולקבל שש הלוואות חדשות

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את המחזור?

מר אבי עזר :

הלוואות זה  back to backיוסי.

מר יוסי חן :

עשה לי טובה .אל תגיע למקום הזה .אני אומר לך כבר

עכשיו ,ישר עוד מיליון ומשהו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,איתי ,יבגני ,אריק ,אלכסיי ומקס.

מי נגד? יוסי .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר אלכסיי גולוביי,
מר מקס צ'רנוגלז 1 .נגד :מר יוסי חן) לאשר את מחזור ההלוואות בהתאם למתווה
שהוצג ע"י הגזבר ועפ" י ההצעה הזולה שתתקבל מבנק מסחרי .

מר אריק דושי :

אני רוצה להגיד כמה דברים לפרוטוקול .היות ויוסי אמר פה

כמה דברים ,אני לא אוהב להתפרץ ואני לא אחסום אותו ,וזה גם בכל מה שהוא אמר,
יש לי כמה דברים להגיד ,ברשותכם.
לגבי ההתנהלות של המנכ"ל ,אני חושב שזכינו במנכ" ל ברמה מהגבוהות ביותר
36

ישיבת מועצה מספר ( 11מן המניין) 11.41.11

שיכולות להיות .אני יושב איתו ,יש לנו פגישות עבודה ,אני יושב ,אני רואה מה קורה
בעיר .הוא זה שהביא לנו לחיסכון הזה .הוא מוצא לנו עוד מלא כספים שיכולנו להביא.
הבן אדם הזה מריץ פרויקטים ברמות מטורפות .זה לגבי המנכ"ל ,יש לנו 'אחלה'
מנכ"ל.
לגבי הרווחה – הבן אדם הזה הולך לעשות מהפכה ברווחה ,ואני מדבר על יחיאל
טוהמי .נכחתי בישיבה של ועדת רווחה ,אפילו שאני לא חבר בה ,יחיאל הזמין אותי
לבקר בוועדה ,ישבתי ,התרשמתי ברמות מטורפות .הרווחה בעיר הולכת לעלות ,עד
היום נכון זלזלו בה ,מה שיחיאל עושה היום – הוא מגבש את כל הכוחות מה שנקרא,
את כל העמותות ,גם רשומות ,לא רשומות ,כל אלה שהחליטו להתנדב ,את כולם הוא
עשה חטיבה אחת ,לא תהיה בפסח הזה משפחה אחת רעבה .פלוס ,על האוכל שהם
קיבלו ,הם קיבלו תלושים ,יחיאל השיג לנו תרומות ממפעלים ,קיבלנו תלושים,

מר יחיאל טוה מי :

 11,111שקל קיבלנו.

מר אריק דושי :

ברוך השם ,משפחות באות ואומרת – כל הכבוד .ראו את

החבילות ,את גודל החבילות .זה דבר שני.
דבר שלישי – לגבי התרומות .אני  ...גם לפגישות של אלי עם כל מיני תורמים ,הוא
יילך ובעזרת השם הוא יחזור עם כסף .זה לא פשוט להביא תרו מות ,זה לא פשוט לאף
אחד .זה כמו שתשימו קבצן ברחוב ,כמה הוא יצליח להביא? אני נותן את מלוא
הביטחון והאחריות שלי בראש העיר ובמנהלת מחלקת חינוך שתציג את התוכנית
שאנחנו רוצים לעשות בעיר .בעזרת השם יביאו תרומות .כולנו ,אם יש לנו מכרים
בחו"ל שרוצים לתרום ,יהודים עשירים ,אפשר גם לעזור ,להביא אותם לאלי ,שייפגשו
איתו ,אולי הוא יציג להם את התוכנית שלנו ומה אנחנו רוצים לעשות איתה ,כמה
העיר הזאת רצה היום קדימה וכמה כסף אנחנו נצליח להביא ,בעזרת השם הוא יביא
כסף.
ולגבי המכתב הזה שהראית בסוף ,שראש העיר לא הגיב לו – אני מב קש ממך באופן
אישי לבדוק עוד פעם את המכתב הזה ,מי חתום למטה .ואני מודיע פה לפרוטוקול,
שאם אני לא אקבל מכתב התנצלות על המכתב הזה ,אני תובע תביעה של הוצאת דיבה
36

ישיבת מועצה מספר ( 11מן המניין) 11.41.11

ואני אקבל פה כסף .תבחן את זה עוד פעם .פה אני סיימתי .זה הכול .תודה רבה.

מר יוסי חן :

אני רוצה לה גיב על הדברים שלך.

מר אריק דושי :

אתה יכול להעביר את המכתב ליועץ המשפטי?

מר יוסי חן :

אני אעביר לכולם.

מר אריק דושי :

לא ,לא ,עכשיו תעביר לו.

מר יוסי חן :

אני אעביר לכולם .מבטיח לך אישית .אני רוצה להגיב על

הדברים שלו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא.

מר יוסי חן :

מה זה לא? נתת לו לדבר,

מר אריק דושי :

לא דיברת מספיק היום?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אני מבקש לפתוח את הישיבה הסגורה.

מר יוסי חן :

אני מבקש להגיב על הדברים של אריק דושי .עם כל הכבוד,

אתה תיתן לי להגיב .אתה פה לא תסתום פיות ,א לי ,אני מודיע לך ,אתה תיתן לי
להגיב .נתת לו לדבר – תן לי לדבר ,תן לי להגיב .ואני אגיד פה לפרוטוקול,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר .דבר.

מר יוסי חן :

תודה רבה .אריק דושי ,תקשיב ,קודם כל ,אני שמח שפתחת
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את הפה ,כי עד היום היית אילם .עכשיו ,זה ,לא צריך מסעדה כדי להיפגש עם תושבים.
אני לא צריך להיות בעלים של מסעדה כדי להיפגש .עכשיו ,אני ,באמת ,אף פעם לא
עושה תחרות עם אף אחד .אם אתה עושה – תבורך על מה שאתה עושה .אבל אל תבקר
אחרים על מה שהם עושים ,נפגשים או לא נפגשים .לא טענתי שרק אני נפגש .יש לך
טעות .אם אתה חושב שטענתי שרק אני נפגש ,אז לא ,כולם פה נפגשים הרי .אבל אני
כאופוזיציה ,התפקיד שלי היות אופוזיציה .והתפקיד שלך ,אתה קואליציה ,להיות
קואליציה .עכשיו ,זה יפה שאתה מחלק מחמאות וקומפלימנטים ,אבל זה נבחן במבחן
התוצאה .וכשיהיו תוצאות ,תאמין לי ,אני אברך .יש לי סבלנ ות ,יותר ממך ,אני יותר
מבוגר ממך.

מר אריק דושי :

מילת המפתח – סבלנות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,בסדר? נתת? אמרת?

מר יוסי חן :

בסדר גמור ,אתה לא תסתום פיות ,אלי ,אני מודיע לך ,זה

לא יילך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שמענו.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אלי הו שבי רו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות :
.2

אישור תבחיני התמיכות לשנת . 2112

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו,

מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נג ד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את תבחיני התמיכות לשנת  2112כפי
שהועברו לחברי המועצה.

.3

אישור תב"ר חדש – תב"ר מס' " 353הקמת מתקן קליעה" ברח' מצדה . 2

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר חדש – מס'  – 353הקמת מתקן

קליעה ,בסכום כולל של  . ₪ 720,111מקורות המימון ₪ 211,111 :מקרן המתקנים ועוד
 ₪ 320,111מקרנות הרשות.

.2

אישור הגדלת תב"ר – תב"ר מס' " – 163הקמת בית ספר יסודי חדש" ,הגדלת
התב"ר בסך . ₪ 2,611,751

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  – 163הקמת בי"ס יסודי חדש ,בסך

של  . ₪ 2,611,751מקורן ה מימון מפעל הפיס.

.5

אישור מר רפי סיטון כחבר דירקטוריון ב"חברה לאזור תעשייה אריאל מערב".

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רפי סיטון ,כחבר דירקטוריון

ב"חברה לאזור תעשייה אריאל מערב".

.6

אישור מר רפי סיטון כחבר דירקטוריון בתאגיד המים "יובלים בשומרון".
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר רפי סיטון ,כחבר דירקטוריון

בתאגיד המים "יובלים בשומרון".

.7

אישור מר אבי עזר כחבר דירקטוריון בתאגיד המים "יובלים בשומרון".

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  3בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דק ל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אלכסיי גולוביי ,מר אריק דושי,
מר מקס צ'רנוגלז 1 .נגד :מר יוסי חן) לאשר את מינויו של מר אבי עזר ,כחבר
דירקטוריון בתאגיד המים "יובלים בשומרון".

.3

העלאת אגרת שמירה בהתאם לתחשיב ,עקב חוק ההרחבה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נגד :מר אלכסיי גולוביי ,מר יוסי חן) לאשר את העלאת אגרת השמירה בהתאם
לתחשיב שלהלן עקב חוק ההרחבה,
חיוב

חיוב

חיוב

חיוב

הפרש

סוג האגרה

שנתי

שנ תי

חודשי

חודשי

בש"ח

קודם

מעודכן

קודם

מעודן

לחודש

שמירה יישוב ית מגורים

671

350.63

55.75

15.30 71.62

שמירה יישוב ית עסקים

321

63.25 1,152.63

10.22 37.30

שמירה אזור התעשייה מ"ר ב נו י

1.77

1.71

0.22

3.52

1.72 -

שמירה אזור התעשייה מ"ר קרקע תפוסה

1.10

1.21

2.23

2.52

1.22

.0

אישור פרויקט "דגם שיא" חכ"ל – הגדלת המעונות בעוד  22יחידות.
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז2 .
נגד :מר אלכסיי גולו ביי ,מר יוסי חן) לאשר את פרויקט "דגם שיא" חכ"ל – הגדלת
המעונות בעוד  22יחידות.

. 11

אישור היעדרות ראש העיר לצורך נסיעה לארה"ב מתאריך  11.15.2112עד
. 13.16.2112

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,גב' שירה דקל ,מר איתי

אהרוני ,מר יבגני יעקוב וב ,מר אריק דושי ,מר אלכסיי גולוביי ,מר מקס צ'רנוגלז1 .
נגד :מר יוסי חן 1 .נמנע :מר אליהו שבירו) לאשר את העדרות ראש העיר לצורך
נסיעה לארה"ב מתאריך  11.15.2112עד . 13.16.2112

. 11

מחזור הלוואות.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טו המי ,גב'

שירה דקל ,מר איתי אהרוני ,מר יבגני יעקובוב ,מר אריק דושי ,מר אלכסיי גולוביי,
מר מקס צ'רנוגלז 1 .נגד :מר יוסי חן) לאשר את מחזור ההלוואות .בהתאם למתווה
שהוצג ע"י הגזבר ועפ"י ההצעה הזולה שתתקבל מבנק מסחרי.
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