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 (520..15.)ד ע"תשז' באייר , רביעי מיום

 

 

 

 ראש העיר -   אליהו שבירומר  :נוכחים

 מ"מ ראש העיר  -   והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר -    פבל פולבמר 

 ש העיר משנה לרא -   מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -   מר אריק דושי 

 מועצת העירחבר  -    יוסי חןמר 

 מועצת העירחבר  -   יבגני יעקובובמר 

 מועצת העירחבר  -   איתי אהרונימר 

   סגנית ראש העיר  -   כץ-שירה דקלגב'   

 מועצת העירחברת  -   ורד טווילגב' 

 מועצת העירחברת  -    חנה גולןגב' 

 

 מועצת העירחבר  -   זמקס צ'רנוגלמר  : חסרים

 מועצת העירחבר  -   אלכסיי גולוביימר   

 

 מנכ"ל העירייה -    אבי עזרמר  :משתתפים

 מהנדס העירייה  -   רפי סיטוןמר 

 גזבר העירייה -   ג'והר חלבימר 

 העירייה יועמ"ש -    דוד זיועו"ד   
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  :היוםעל סדר 

 דיווח ראש העיר. .1

 .2112לשנת  2שינוי הצעת תקציב מס' אישור  .2

 :אישור תב"רים .3

 - ₪ 205110111הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  – 353א. אישור תב"ר מס' 

 השלמת מדרכות ומעברים ציבוריים בבנה ביתך.

השלמת עבודות פיתוח ברחבי         361ב. אישור עקרוני לפתיחת תב"ר חדש מס' 

ה מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד . אישור המועצ₪ 101110111העיר0 ע"ס 

 השיכון.

מועמדותו של מר אליהו שבירו כדירקטור בתאגיד המים "יובלים" אישור  .2

 בשומרון.

פרוטוקול הישיבה הסגורה נמצא במשרדי  -אישור שכר בכירים  –ישיבה סגורה  .5

 מנכ"ל העירייה.

 תוספת לסדר היום

 אישור לאשר למכבי והפועל להגיש תמיכות באיחור. .6

 .12.5.12-22.5.12ולמן לארה"ב בין התאריכים יציאה של גב' אילנה נ אישור .7
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לפני שאני  .21מס'  ישיבת המועצהאת  לפתוח מבקשאני  :ראה"ע-ושביר הומר אלי

מתחיל בדיווח ראש העיר0 אני מבקש להעלות להצבעה תוספת לסדר היום של שני 

0 הוועדה המקצועית0 ויש את מכבי היום התכנסה ועדת התמיכות –נושאים: נושא אחד 

והפועל שהגישו את הבקשות שלהם לתמיכה באיחור0 ואני ארצה להעלות את זה 

אישור יציאתה של אילנה לחו"ל. אני אתחיל בדיווח ראש  –להצבעה. והדבר השני 

העיר ולאחר מכן אנחנו נחזור ונצביע על התוספות. מי בעד לאשר את התוספות 

ויבגני. מי נמנע? שהצגתי? הצביעו בעד : אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 איתי0 אריק0 ורד0 גלב 

 חנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

.  1יעקובוב.  רבינוביץ, מר יבגני נגד: מר יוסי חן( לאשר הוספת  1נמנע: גב' חנה גולן

 שני נושאים לסדר היום, כפי שהוצגו על ידי ראש ראה"ע מר אליהו שבירו.

 

אני נגד ואני אומר לפרוטוקול שההליך הזה לא חוקי. אסור    :מר יוסי חן

 היה הלך לעשות את זה בדרך הזו ואתה פועל שלא על פי החוק.

 

 או קיי.  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

 על סמך מה אתה אומר את זה0 יוסי?   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא להתווכח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

המועצה סוברנית לקבל החלטה. הנה0 חנה תגיד לך0 היא   :מר יחיאל טוהמי

 עושה ככה בראש0 היא יודעת את זה. 

 

 דיווח ראש העיר. .   1
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בדיווח ראש העיר אני רוצה0 אני מעריך שאתם תצטרפו אלי  :"עראה-מר אליהו שבירו

גם0 אני רוצה להודות לאבי עזר כמנכ"ל העירייה ודרכו להודות לכל עובדי הרשות. אני 

רוצה להודות לשי אורני0 מנכ"ל גוונים0 ודרכו לכל עובדי גוונים0 על הארגון ועל 

את הלב לראות את כמות  ההצלחה של אירועי ימי הזיכרון ויום העצמאות. חימם

התושבים שהגיעו לכל האירועים. אני מדבר גם על אירועי ימי הזיכרון וגם על אירועי 

ערב יום העצמאות ויום העצמאות. שמענו תגובות שממש0 כמו  –יום העצמאות 

שאמרתי0 מחממות את הלב0 ומגיע יישר כוח לכל מי שעסק במשימה והביא לתוצאות 

אני  –לסיים את דיווח ראש העיר. אם מישהו רוצה להוסיף כאלה. בזה אני רוצה 

 אשמח מאד. 

 

 אני יכולה להוסיף?  :גב' שירה דקל

 

 ודאי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני חושבת שבאמת0 אני מצטרפת לברכות0 אני חושבת שהיה   :גב' שירה דקל

צריך להגיד מאד מגוון0 טקסים מאד מכובדים0 המיקומים השנה היו מאד מאד טובים. 

ככה באמת תודה0 גם באמת לאבי על הנושא הזה של ההקשבה. אני חושבת שהרבה 

כל הכבוד שהזזתם0 כל הכבוד שהקשבתם0 לזה  –תושבים ניגשו אלינו ואמרנו 

שהמיקומים היו הרבה יותר קהילתיים0 אפשרו ליותר אנשים ליהנות מזה. ובאמת0 גם 

יום העצמאות0 גם יום הזיכרון לחללי  האירועים של יום העצמאות עצמו0 גם ערב

 מערכות ישראל0 היה מאד מכובד ומאד יפה. ובאמת0 רק להצטרף לתודות לכולם. 

 

 או קיי. אנחנו נעבור לתוספות לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לאשר למכבי והפועל להגיש תמיכות באיחור.אישור  .   6

 

באשר לאישור הבקשות לתמיכה של מכבי לגבי התוספת0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 והפועל0 אני מבקש שהיועץ המשפטי0 כחבר בוועדה המקצועית0 יציג את הנושא.
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מאחר ושתי העמותות האלה0 שתי האגודות האלה הגישו   :זיועו"ד דוד 

בעצם את הבקשות שלהן באיחור0 או בשל בלבול או בשל אי הידיעה0 אנחנו בוועדה 

הבוקר החלטנו לרפא את המחדל הזה וכן לקבל את הבקשה המקצועית שהתכנסנו 

שלהם0 למרות שהיא הוגשה באיחור. מאחר והוועדה המקצועית היא ועדה שהיא ועדה 

ממליצה לחברי המועצה היושבים סביב שולחן זה0 חברי המועצה נדרשים לאשרר בעצם 

המחדלים  את ההמלצות של הוועדה המקצועית לעניין ההגשה באיחור0 כדי לרפא את

של אותן שתי עמותות שעשו את זה0 ספק ביודעין ספק לא ביודעין0 ולכן נדרשת 

 ההצבעה שלכם. 

 

 כמה זמן האיחור?  :גב' חנה גולן

 

 ימים לדעתי0 אם אני זוכר טוב.  8עד  7משהו כמו   :זיועו"ד דוד 

 

 זה הכול?   :גב' חנה גולן

 

 ות. לא0 לא מדובר על תקופות ארוכ  :זיועו"ד דוד 

 

אני אוסיף בקטע הזה של הבקשות. הרי המועצה וועדת   :מר ג'והר חלבי

התמיכות אישרה מועד נוסף להגשת הבקשות. מה שכן0 אותן עמותות0 בגלל שהודענו 

להן באיחור בסבב שני0 היתה להם בעיה להנפיק את כל האישורים. חסר לעמותה אחת0 

חת חשבון בנק. לא מדובר באישורים אני לא זוכר את השמות שלהן0 איזה אישור פתי

 של ניהול תקין0

 

 זה לא אישורים מהותיים.   :זיועו"ד דוד 

 

 ממש לא אישורים מהותיים.   :מר ג'והר חלבי
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אני רוצה להגיד משהו. קודם כל0 אני מצטער שמבקר    :מר יוסי חן

 7 העירייה לא נמצא פה ואני חושב שאתה טועה ומטעה שאתה אומר שהאיחור הוא

 ימים. 

 

 ימים.  7-כ  :זיועו"ד דוד 

 

חודשים0 תבדוק מתי הגישו כל היתר.  5אנחנו נמצאים היום    :מר יוסי חן

-תבדוק מתי הגישו כל היתר ואלה הנוספים מתי הגישו. יש פער להערכתי של למעלה מ

 חודשים.  3

 

...   :מר יחיאל טוהמי  מתי פעם אחרונה יוסי היה ה 

 

 פברואר.  עד   :מר יוסי חן

 

 . 11.3עד   :מר יחיאל טוהמי

 

 מרץ.-עד פברואר   :מר יוסי חן

 

 .11.3  :מר יחיאל טוהמי

 

 שזה גם היה מוגזם.    :מר יוסי חן

 

והשנה היתה בעיה0 שכל הגופים היו מגישים את כל   :מר גלב רבינוביץ

מסמכים. המסמכים דרך גוונים. אז לא כולם יודעים0 פתאום הם אמרו לאסוף את כל ה

 אז יש בעיה בזה קצת. אז מה? צריך לעזור. מה0 ישר אנחנו צריכים0

 

אני אגיד לך משהו0 גלב0 גם הפועל וגם מכבי זה עמותות    :מר יוסי חן

 שנתמכות הרבה שנים. 
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 כן0 אבל דרך גוונים.   :מר גלב רבינוביץ

 

 מה פתאום?  :גב' חנה גולן

 

הן לא  2113-גישות הרבה שנים. ובשניה0 אתה טועה. הן מ   :מר יוסי חן

הן צריכות  2112-זה חזר לעמותות. זאת אומרת0 שהם ידעו שב 2113היו דרך גוונים. 

להגיש בקשה. הן ידעו. אבל בוא אני אגיד לך גם יותר מזה0 אני דאגתי שיפנו אליהם 

 ויידעו אותם בזמן אמת. 

 

 אבל0 יוסי0 אתה בעד זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 רק שניה.   :חןמר יוסי 

 

 לא0 הוא נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע מה אני צריך לעשות. אני יודע0 עם    :מר יוסי חן רק שניה0 אני 

 הצביעות של ראש העיר0 זה בסדר. 

 

 למה? אתה בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני בעד שתשימו את התקציב הריאלי ולא תתנו את    :מר יוסי חן

ם נותנים שם. בוא תצבע את זה עם תקציב כמו שהיה בשנים הפרוטות האלה שאת

 האחרונות.

 

נגד?  –בוא נדון שלב שלב   :מר גלב רבינוביץ  זה0 אתה בעד או 

 

אני0 בעסקה כוללת0 יכול להיות שאני לא אתנגד. אם יעלו    :מר יוסי חן
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ויביאו אותו למיליון שקל0 או כמה זה היה0   את התקציב של התמיכות 

 

 ההגשה של המסמכים0 אתה נגד או אתה בעד?  :ב רבינוביץמר גל

 

רק שניה0 זה כל ההגשה0 כל ההגשה0 שאתה נמצא היום    :מר יוסי חן

באמצע שנה והפעילויות שם0 זה לא רק עמותות ספורט0 יש לך ועד למען החייל0 יש לך 

כבר חצי  מוזיאון בית השואה0 יש לך בתי כנסת0 כולם תקועים0 לאף אחד לא עובר כסף

שנה. תאר לך שלעיריית אריאל לא היה תקציב חצי שנה0 איך היתה מתנהלת העירייה? 

 אנשים לוקחים הלוואות והלוואה והלוואה כדי להמשיך להתקיים. 

 

 . 12תקציב חלקי   :מר יחיאל טוהמי

 

תגיד לי0 תעדכן אותי אם  –לא מקבלים כלום. אם יש מישהו    :מר יוסי חן

בתחילת שנה0 תעדכן אותי. אז תעדכן אותי0 אבל לא  12חלקי  1ל יש מישהו שמקב

מקבלים0 ואתה לא יכול למשוך את זה היום בחודש מאי. גלב0 אני0 אין לי שום 

גופים0 אבל0 תעלה את התקציב. לא  21התנגדות שיתנו גם להפועל וגם למכבי וגם לעוד 

עלה את התקציב בתקציב הספורט. ת 71%את התקציב הזעום שראש העיר קיצץ 

אדוני ראש העיר0 אני כמי שבא  –לספורט. ואתה כחבר בקואליציה צריך להגיד לו 

 מהספורט0 מבקש ממך שתחזיר את התקציב למה שהוא היה.

 

 אבל0 יוסי0 התקציב הכולל לא נפגע.   :מר יחיאל טוהמי

 

 התקציב הכולל נפגע בגדול.    :מר יוסי חן

 

נפג  :מר יחיאל טוהמי  ע.הוא לא 

 

 נפגע בגדול.   :מר יוסי חן
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 תבדוק את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה תבדוק את זה0 לא אני0 אתה תבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

קודם כל0 קיבלתי את מה שאתה אמרת. אנחנו0 דרך אגב0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ני רוצה בנובמבר נפרסם כבר את נושא התבחינים לשנת העבודה הבאה. אבל עכשיו א

 להעלות להצבעה את האישור לקבל את הבקשות של מכבי והפועל0 

 

אתה יכול להגיד לי מה התקציב? אני יכול לדעת מה    :מר יוסי חן

 התקציב? אני רוצה לשאול מה התקציב0 שאני אוכל לדעת איך אני מצביע. 

 

 תפתח את ספר התקציב. מי בעד לאשר0 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה תפתח את ספר התקציב?   :ןמר יוסי ח

 

 מי בעד לאשר את תוספת מכבי0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רק רגע0 אני רוצה לשאול את הגזבר מה תקציב הספורט0 יש    :מר יוסי חן

 לך את התקציב מולך0 מה זה? 

 

 אני מבקש להעלות להצבעה0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 וצה לשאול שאלה. מה זה תפתח? אני ר   :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

0   :מר יוסי חן  אני רוצה לשאול שאלה לפני שאתה מצביע על משהו
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 תכתוב שאילתא ואני אשיב לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא. אני עכשיו בזמן אמת רוצה לדעת מה התקציב שאתה    :מר יוסי חן

..  הולך ל.

 

 מי בעד לאשר0 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חוצפה.   :מר יוסי חן

 

את התוספת של מכבי והפועל0 את הבקשה שלהם? הצביעו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 איתי0 אריק0 ורד0 גלב0 יבגני0 חנה. מי מתנגד לתוספת? 

 הצביע נגד: יוסי חן. עבר. 

 

, הואליבעד: מר  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

נגד: מר יוסי חן( לאשר למכבי והפועל  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב, גב' חנה גולן. 

 להגיש תמיכות באיחור.

 

 .11.5.11-11.5.11התאריכים  אישור יציאה של גב' אילנה נולמן לארה"ב בין .   7

  

אני רוצה לעבור לנושא הבא0 זה יציאה של אילנה לחו"ל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו טסים לחו"ל בשבוע הבא0 לארה"ב. את היציאה עדכנתי בישיבה הקודמת. אילנה 

למאי. בתקופה הזו היא מצטרפת אלי0 אנחנו טסים  22-למאי עד ה 12-טסה מה

אנג'לס0 וכשאנחנו נחזור חזרה אנחנו -יורק ובלוס-פר תורמים בניוונפגשים עם מס

נעדכן אתכם. אנחנו הולכים להציג את השינויים שאנחנו רוצים להוביל במערכת 

החינוך. היא יוצאת כעבודה. אני מבקש להעלות להצבעה את אישור היציאה שלה 

 לחו"ל.
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 אני רוצה להגיד משהו לפני זה.    :מר יוסי חן

 

 אתה יכול להגיד. בבקשה. :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

אני כבר מודיע לך0 שזה אולי נסיעה לטייל0 אולי לבלות0    :מר יוסי חן

אבל בטח לא אישור עבודה. אתה טוען שאתה תביא תרומות. אני מודיע לך כבר 

מעכשיו0 שאתה תחזור0 אתה תבוא לפה ותציג למועצה שלא הבאת שום דבר. אתה 

 אני אצביע לך בעד. אתה רוצה לספר לי סיפורים0 –רוצה לטייל 

 

 זו יציאה של אילנה0 זו לא יציאה שלי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה0 זה יחד איתך. זה יחד איתך0 אתה ציינת שהיא נוסעת    :מר יוסי חן

 יחד איתך. 

 

יוסי.   :מר יחיאל טוהמי  זו נסיעת היכרות0 

 

ר. שתיסע על חשבונה0 למה על חשבון היכרות. הכול בסד   :מר יוסי חן

 הקופה הציבורית? 

 

 22-עד ה 11-עדרות של אילנה מהימי בעד לאשר את הה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מי למאי? מי בעד? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 איתי0 אריק0 ורד0 גלב0 יבגני

 נמנע? מי נגד? הצביעו נגד: חנה ויוסי.

 

, הובעד: מר אלי 9)קולות  הוחלט ברוב החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

נגד: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את היעדרותה  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב. 

לצורך נסיעה לארה"ב עם , 11.5.11 – 11.5.11של הגב' אילנה נולמן בין התאריכים 

 ראה"ע.
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 .1111לשנת  1אישור שינוי הצעת תקציב מס'  .   1

  

 2אישור שינוי הצעת תקציב מס'  –אני עובר לסעיף הבא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . ג'והר0 בבקשה. 2112לשנת 

 

0 הוא שינוי 2יש לנו פה אישור לשינוי התקציב0 שינוי מס'   :מר ג'והר חלבי

שקל0 והמטרה היא לגייס מזכירה נוספת  710111-הגדלת התקציב ב –ממש סמלי 

שקל. במקביל פתחתי סעיף  710111סעיפים בהכנסות על סך  3ללשכת מנכ"ל. הגדלתי 

 שקל תוספת להעסקת מזכירה חדשה בלשכת מנכ"ל. 710111ע"ס  1613הוצאה במחלקה 

 

 מזכירה נוספת.   :מר יוסי חן

 

 נוספת. מזכירה   :מר ג'והר חלבי

 

 אפשר לדעת מי המזכירה?    :מר יוסי חן

 

 יהיה מכרז.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עוד אין מכרז?   :מר יוסי חן

 

 עדיין אין.    :מר אבי עזר

 

אצלך אבל יודעים מראש0 אלי0 בוא0 נהיה קצת יותר    :מר יוסי חן

יודע מי המזכירה. אולי הם פה לא יודעים0 את  ה יודע מי המזכירה.רציניים. אתה כבר 

 

 זה מזכירה של המנכ"ל0 איך הוא יודע?  :מר פבל פולב
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יודע.    :מר יוסי חן יודע. תאמין לי שהוא  יודע. הוא   הוא 

 

בבוקר0  6-אלי0 אני דווקא רוצה דבר טוב. יוסי0 מנכ"ל בא ב  :מר פבל פולב

 בלילה0 נמצא פה עד מאוחר0 אז תהיה לו עובדת שתעזור. 8-3-הולך ב

 

 למה0 אין לו עכשיו מי שיעזור? אין מספיק בתוך המערכת?    :מר יוסי חן

 

 שעות.  18-12בן אדם צריך לעבוד   :מר פבל פולב

 

תגיד לי0 מה קרה עד היום עם המנכ"לים0 לא היו שם    :מר יוסי חן

 פקידות שעבדו מהבוקר עד הלילה? 

 

אני אביא אותך אלי לשם0 תגיד את אותו הדבר0 שיתנו לי   :גב' חנה גולן

 עובדים.  10211עוד מזכירה0 יש לי אחת0 על 

 

 ועובדת בשכר עלוב.    :מר יוסי חן

 

... בלשכת מנכ"ל שהיתה לפני כן. אבל בואו0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אנחנו לא נפתח 

 בבקשה. 

 

 . ₪ 3303260111יב יעמוד על חברים0 אחרי השינוי0 התקצ  :מר ג'והר חלבי

 

מי בעד לאשר את שינוי התקציב כפי שהציג אותו הגזבר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 איתי0 אריק0 ורד0 גלב0 יבגני. מי נגד? הצביע 

 נגד: יוסי. מי נמנע? חנה. תודה רבה. עבר. 

 

, הוליבעד: מר א 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 
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נגד: מר יוסי חן( לאשר את  1נמנע: גב' חנה גולן.  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב. 

 , כפי שהוצג ע"י הגזבר, מר ג'והר חלבי.1111לשנת  1שינוי הצעת תקציב מס' 

 

 אישור תב"רים: .   3

 - ₪ 1,511,111הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  – 359א. אישור תב"ר מס'          

 השלמת מדרכות ומעברים ציבוריים בבנה ביתך.

השלמת עבודות פיתוח ברחבי  – 361ב. אישור עקרוני לפתיחת תב"ר חדש מס'          

רשאה ממשרד . אישור המועצה מותנה בקבלת הה₪ 1,111,111העיר, ע"ס 

 השיכון. 

 

 אישור תב"רים. בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

השלמת מדרכות ומעברים  – 353אישור תב"ר חדש מס'   :מר ג'והר חלבי

 . הרשאה של משרד השיכון. ₪ 205110111ציבוריים בבנה ביתך0 ע"ס 

 

 מי בעד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ו סוגיה. העלית בזמנו0 לפני ישיבה אני רוצה פה להעלות איז   :מר יוסי חן

תב"ע של שכונת בנה ביתך. ופשוט יהודה חסון לא היה בישיבה0 -אחת0 את הנושא של ה

יו"ר ועד השכונה והוא פעל שם  אז לא התייחסתי. אבל לידיעתכם0 יהודה חסון הוא 

ביחד עם התושבים והוביל את השינוי תב"ע הזה. הוא גם נפגש עם משרד השיכון 

יודעים על העבודה -א את כל הוהוצי רג'קטים ועשה עבודה יסודית. כמובן שחלק פה 

וזה כסף צבוע0 הזו שהוא עשה. מה שאני מבקש0 שפה ועד השכונה יהיה מעורב. היות 

שיקבלו פירוט0 תשבו עם ועד השכונה מי שצריך לשבת0 ולראות שאכן נעשות כל 

זה לדעתי עוד חסר תקציב. היה העבודות על פי מה שהוגש שם. כי מה שהיה בזמנו0 

מיליון שקל0 בישיבה מה שהיתה עם משרד השיכון0 וחנה  2צריך להיות שם לפחות 

היתה בישיבה הזו אז בטח את זוכרת0 פה בחדר ישיבות. אבל מה שאני מבקש0 אם 

אפשר0 קודם כל לשמוע את יהודה חסון מה הוא חושב0 שישמעו חברי מועצת העיר0 כי 

ה0 באופן אישי ליווה את זה. וגם שוועד השכונה יהיה בסוד העניין הזה הוא מכיר את ז
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 ויידע בדיוק איך מוציאים את התקציב. שזה יהיה תקציב צבוע ורק לשכונה. 

 

או קיי. אני מבקש0 שמעתי0 קיבלתי0 אני מבקש להעלות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. תודה.  תב"ר?-תב"ר החדש. מי בעד לאשר את ה-להצבעה את אישור ה

 

הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  – 359פה אחד לאשר את תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 השלמת מדרכות ומעברים ציבוריים בבנה ביתך.  - ₪ 1,511,111

 

 –אנחנו מבקשים פה לאשר תב"ר  – 361 –תב"ר נוסף   :מר ג'והר חלבי

וא מותנה בקבלת ההרשאה . ה₪ 101110111השלמת עבודות פיתוח ברחבי העיר0 ע"ס 

ממשרד השיכון. משרד השיכון כן הנפיק את ההרשאה0 אבל עוד לא העביר אותה אלינו0 

תב"ר0 מותנה בקבלת -היא בחתימות. וכדי לזרז את ההליך אנחנו מבקשים לאשר את ה

 ההרשאה. 

 

 תב"ר החדש? -מי בעד לאשר את פתיחת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה ההרשאה? אבל  :גב' חנה גולן

 

מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד השיכון. אם  –אז הוא אמר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לא נקבל את ההרשאה פיסית0 

 

 תב"ר מבוטל. -אז ה  :גב' חנה גולן

 

 תב"ר מבוטל. -אז ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ולמה אתה רוצה לאשר אותו לפני שאתה מקבל את   :גב' חנה גולן

 שואלת אותך כגזבר0 כי אתה יודע שזה לא תקין.  ההרשאה? אני
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לא תקין0 אני לא יכול להגיד למשרד הפנים לאשר תב"ר אם   :מר ג'והר חלבי

 אין לי את ההרשאה. בשום אופן לא. 

 

אז למה להצביע? אני שואל0 כי מה0 כי אתה נוסע? תנו נימוק   :גב' חנה גולן

 הגיוני. 

 

 אני טס בשבוע הבא.תראו0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיהיה לך בהצלחה.   :גב' חנה גולן

 

משרד השיכון הודיע לי שההרשאה הזאת כבר הוחתמה0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ן -צריכים להעביר את זה אלינו.  ולכן0 אני אומר0 בואו נאשר את ה תב"ר. משרד השיכו

השיכון לא יעביר  תב"ר במשרד הפנים. משרד-נאשר את ה –יעביר0 ניסע למשרד הפנים 

 תב"ר.-לא ייפתח ה –

 

אבל מה הבעיה שגם אם אתה לא תהיה נוכח0 שאנחנו נאשר    :מר יוסי חן

 את זה? תכנס את המועצה0 

 

 ההסבר0 אותי לפחות מספק.   :גב' חנה גולן

 

 תב"ר הזה גם0 -את לא היית באה לאשר את ה   :מר יוסי חן

 

 . עזוב. אבל אנחנו רוצים לקדם  :גב' חנה גולן

 

תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל0 איתי0 אריק0 ורד0 גלב0 יבגני0 חנה. מי נמנע? מי נגד? יוסי0 תחליט0 נמנע? נגד?

 

לא0 לא0 אני לא משתתף בישיבה0 כי אתה הולך להפוך את זה    :מר יוסי חן
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 ת הליך קבוע. זה הליך לא חוקי0 לא תקני.להליך שאחר כך עלול להיו

 

 לא משתתף. או קיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אישור עקרוני פה אחד )מר יוסי חן לא השתתף בהצבעה( לאשר הוחלט  החלטה:

 1,111,111השלמת עבודות פיתוח ברחבי העיר, ע"ס  – 361מס' לפתיחת תב"ר חדש 

  משרד השיכון. . אישור המועצה מותנה בקבלת ההרשאה מ₪

 

בלילה לבוא  12-אני לא הולך לשום מקום. אני מוכן גם ב   :מר יוסי חן

להצביע עבור זה. אבל אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה יוצא. לפני שאתה יוצא0 

איזה משהו שאני רוצה להתייחס אליו. קודם כל0 אני רוצה0 כבר העליתי את הנושא 

0 בישיבת תכנון ובנייה0 את הנושא  של המועדים0 בעיקר אני פונה אליך0 היועץ המשפטי

המועדים של ישיבות מועצה. אי אפשר לקבוע0 זו לא תוכנית כבקשתך0 מתי שרוצים 

ובאיזו שעה שרוצים0 ועוד ישיבת תכנון ובנייה ואני בכלל לא יודע עליה. להחזיר את 

 המצב לסדר ולעשות את זה כמו שצריך. 

ת ראש העיר על פגישה עם חלק מחברי הסיעה שלי. חבל אני רוצה לברך א –דבר שני 

שלא נפגשת איתם לפני הבחירות0 כי אם היית נפגש איתם לפני אולי הם היו עובדים 

ייפגשו  יותר חזק. דרך אגב0 אם תרצה0 אני אסדר לך את כל הסיעה0 יבואו0 יישבו0 

 איתך. 

 

 רגע0 מה זה קשור לישיבה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא קשור לישיבה. אני רוצה0    :וסי חןמר י

 

אני רוצה לברך את דוד ואת אבי עזר0 שהם נפגשים באופן   :גב' חנה גולן

 שיטתי עם לודה. כל הכבוד לכם. 

 

אני מבקש לצאת מהישיבה. יחיאל טוהמי ימשיך את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 הישיבה. 

 

 *** מר אליהו שבירו ראה"ע עזב את הישיבה ***

 

אישור מועמדותו של מר אליהו שבירו כדירקטור בתאגיד המים "יובלים"  .   1

 בשומרון.

 

אני0 כממלא מקום של ראש העיר כמובן0 אני רוצה להעלות   :מר יחיאל טוהמי

כדירקטור בתאגיד המים  עאישור מועמדות של מר אליהו שבירו ראה" – 2את סעיף 

 "יובלים" בשומרון. מי בעד? 

 

 אני רוצה לשאול שאלה.    :מר יוסי חן

 

 אפשר לשאול?  :גב' חנה גולן

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

מיהם הדירקטורים? האם יש נציגות מהאופוזיציה במקרה   :גב' חנה גולן

 חס וחלילה0 כי החוק מחייב?

 

יגיע חזרה0 יסביר לך.  :מר יחיאל טוהמי  חנה0 כשאלי שבירו 

 

 פה0 דוד יודע. לא0 אבל דוד יושב   :גב' חנה גולן

 

.   :מר יוסי חן  יש פה יועץ משפטי

 

יודע את התשובות.   :גב' חנה גולן  דוד 
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 בסדר0 אנחנו נגיד לך את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אפשר שדוד יענה?   :גב' חנה גולן

 

 אבל בואי נעלה את זה קודם כל להצבעה.   :מר יחיאל טוהמי

 

ך רוב0 אין לך בעיה. אבל אתה הרי לא. לא. כי אתה0 יש ל  :גב' חנה גולן

 איש חוק0 נכון? אז בוא. 

 

 מה השאלה?  :זיועו"ד דוד 

 

 אז0 דוד0 היא שואלת אם יש ייצוג של האופוזיציה בתוך זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

הולם. חייב להיות ייצוג הולם לאופוזיציה בחברות   :גב' חנה גולן

 העירוניות. 

 

 שאלי שבירו0 אני אענה לך0 אני אומר   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אני רוצה שדוד יענה לי.  :גב' חנה גולן

 

אני אענה לך. כשאלי שבירו0 בעזרת השם0 יעבור תהליך של   :מר יחיאל טוהמי

. נקבל את האישור0 לדעתי הוא יעשה0 ..  ועדת 

 

 אין לי ספק שהוא יעבור את הוועדה0 זאת לא הבעיה.   :גב' חנה גולן

 

 מה זה קשור אחד לשני?   :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור.   :גב' חנה גולן
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 מה זה קשור אחד לשני?    :מר יוסי חן

 

 זה קשור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תגיד לי0 אתה עובד עלינו?   :מר יוסי חן

 

 למה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 מה זה קשור אחד בשני? באמת0 נו.    :מר יוסי חן

 

ני אגיד לך את דעתי. אני בעד שאלי ייכנס. אבל רגע0 יוסי. א  :גב' חנה גולן

 אני גם בעד ייצוג לאופוזיציה. ולכן0 

 

 גם אני בעד0 דרך אגב.   :מר יחיאל טוהמי

 

שניה. אם אלי יכנס0 שמישהו מהקואליציה ייצא. זה כל   :גב' חנה גולן

 הסיפור. 

 

 דוד0 אתה רוצה לענות בבקשה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 ני אענה ככל שאני יודע0 כי את הוראות החוק אני מכיר.א  :זיועו"ד דוד 

 

 אז תבדוק. לא חייבים להצביע היום.   :גב' חנה גולן

 

לא0 לא. ההצבעה היא לא על התאגיד ועל ההרכב של   :זיועו"ד דוד 

 הדירקטורים שם. ההצבעה היום היא רק למנות את ראש העיר0 בגלל זה הוא גם יצא0 
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 י אמרתי. אנ  :מר יחיאל טוהמי

 

כדירקטור בתאגיד המים. להזכיר לך ולכם0 אני מניח שאתם   :זיועו"ד דוד 

 יודעים0 תאגיד המים הוא תאגיד אזורי0 בסדר?

 

 ידוע.   :גב' חנה גולן

 

 אני מניח.   :זיועו"ד דוד 

 

.   :גב' חנה גולן  עם קרני שומרון

 

גולן 3-3-3והחלוקה שונה מאשר נניח גוונים0 יש   :זיועו"ד דוד  . צודקת גב' 

ייצוג לאופוזיציה. ואני מניח שכפי שאמר מר יחיאל0 שברגע  שאומרת שצריך שיהיה 

ייצוג גם  שאלי יהיה דירקטור ויהיה בתוך התאגיד0 ישתנו הפרסונות הרלוונטיות ויהיה 

 לאופוזיציה. 

 

מה שאתה אומר0 זאת התחייבות? אפשר לסמוך על זה0   :גב' חנה גולן

 אש העיר?אדוני מ"מ ר

 

 זו השאלה גם.   :זיועו"ד דוד 

 

 אפשר לסמוך על זה?   :גב' חנה גולן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  ככל שאני יודע0 כן

 

 לא ככל שאתה יודע0 אתה כאן ממלא מקום.   :גב' חנה גולן

 

גולן0 אלה הוראות החוק.   :זיועו"ד דוד   גב' 
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ייצוג0 באמת0 הוגן לכל אני בעד ייצוג. אני אענה לך.   :מר יחיאל טוהמי אני בעד 

 הרשימות שהלכו לבחירות. 

 

אז אני מציעה שבואו עכשיו גם נצביע0 למשל על יוסי0 שיהיה   :גב' חנה גולן

 הנציג הבא בדירקטוריון של התאגיד. 

 

חנה0 אני רוצה לענות לך. אין לי נגד אף אדם0 אין פה הצבעה   :מר יחיאל טוהמי

נה0 את שאלת? אמרת משהו? מכיוון שאני לא קובע0 יש פה בנושא הזה. תקשיבי לי0 ח

ראש עיר שהוא קובע את הנושא הזה0 אני לא מתכונן להתעסק בדבר הזה. יבוא ראש 

העיר0 יקבע את מי שהוא רוצה מהאופוזיציה. אולי הוא ירצה אופוזיציה אחרת0 אולי 

ן לי בעיה עם אף אחד. הוא ירצה אותך. סתם0 אני אין לי בעיה עם יוסי0 שלא תביני0 אי

תדברו איתו. מי  –אבל כרגע אני לא מתמקד זה0 אני מצביע על הדבר הזה. יבוא אלי 

 בעד אישור מועמדותו של אליהו שבירו כדירקטור בתאגיד המים? 

 

 איפה מקס באמת? מקס שם.   :גב' חנה גולן

 

ק0 ורד0 הצביעו בעד: יחיאל טוהמי0 שירה0 פבל0 איתי0 ארי  :מר יחיאל טוהמי

 גלב0 יבגני. מי נמנע?

 

אני לצערי לא רוצה להצביע בעד או נגד0 אני מוחה על   :גב' חנה גולן

 ההליך. 

 

נגד? בעד?  :מר יחיאל טוהמי  או קיי0 יוסי0 

 

 אני מצטרף למחאה של חנה. אני חושב שההליך0   :מר יוסי חן

 

 . אני בעד שאלי יהיה0 אבל אני מוחה על ההליך  :גב' חנה גולן
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גב' שירה דקל, מר פבל מר יחיאל טוהמי, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב רבינוביץ, מר יבגני 

נמנעים: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את מועמדותו של מר אליהו  1יעקובוב. 

 ים" בשומרון.שבירו כדירקטור בתאגיד המים "יובל

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 שבירו הואלי

 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

נגד: מר יוסי חן( לאשר הוספת  1נמנע: גב' חנה גולן.  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב. 

 שני נושאים לסדר היום, כפי שהוצגו על ידי ראש ראה"ע מר אליהו שבירו.

 

 אישור לאשר למכבי והפועל להגיש תמיכות באיחור. .   6

 

, הובעד: מר אלי 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' טוהמי,  מר יחיאל שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

נגד: מר יוסי חן( לאשר למכבי והפועל  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב, גב' חנה גולן. 

 להגיש תמיכות באיחור.

 

 .11.5.11-11.5.11אישור יציאה של גב' אילנה נולמן לארה"ב בין התאריכים  .   7

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

נגד: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את היעדרותה  1רבינוביץ, מר יבגני יעקובוב. 

, לצורך נסיעה לארה"ב עם 11.5.11 – 11.5.11יכים של הגב' אילנה נולמן בין התאר

 ראה"ע.

 

 .1111לשנת  1אישור שינוי הצעת תקציב מס'  .   1

  

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב 

.  1ר יבגני יעקובוב. רבינוביץ, מ נגד: מר יוסי חן( לאשר את  1נמנע: גב' חנה גולן

 , כפי שהוצג ע"י הגזבר, מר ג'והר חלבי.1111לשנת  1שינוי הצעת תקציב מס' 
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 אישור תב"רים: .   3

 - ₪ 1,511,111הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  – 359א. אישור תב"ר מס'          

 בבנה ביתך. השלמת מדרכות ומעברים ציבוריים

השלמת עבודות פיתוח ברחבי  – 361ב. אישור עקרוני לפתיחת תב"ר חדש מס'          

. אישור המועצה מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד ₪ 1,111,111העיר, ע"ס 

 השיכון. 

 

הרשאה ממשרד השיכון ע"ס  – 359פה אחד לאשר את תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 רים ציבוריים בבנה ביתך. השלמת מדרכות ומעב - ₪ 1,511,111

 

פה אחד )מר יוסי חן לא השתתף בהצבעה( לאשר אישור עקרוני הוחלט  החלטה:

 1,111,111השלמת עבודות פיתוח ברחבי העיר, ע"ס  – 361לפתיחת תב"ר חדש מס' 

 . אישור המועצה מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד השיכון.  ₪

 

דירקטור בתאגיד המים "יובלים" אישור מועמדותו של מר אליהו שבירו כ .   1

 בשומרון.

 

גב' שירה דקל, מר פבל מר יחיאל טוהמי, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר איתי אהרוני, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר גלב רבינוביץ, מר יבגני 

הו נמנעים: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את מועמדותו של מר אלי 1יעקובוב. 

 שבירו כדירקטור בתאגיד המים "יובלים" בשומרון.

 

 

 

 

 

 


