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על סדר היום :
.1

דיווח ראש העיר;

.2

חידוש אישור חח"ד על סך  1,111,111ש"ח בחשבון העירייה בבנק אוצר החייל
באריאל ,חשבון מס' ; 0101

.3

הגדלת תב"ר  21תכנון מסוף תחבורה ציבורית באריאל  ,ע"ס  011,111ש"ח.
מקורות המימון:
א .משרד התחבורה

-

 011,111ש"ח

ב .קרנות הרשות

-

 01,111ש"ח

סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה ע"ס  011,001ש"ח.
.4

אישור תב"ר מס'  430ע"ס  111,111ש"ח "הקמת פארק כלבים" ,מקורות מימון
קרנות הרשות.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מס'  21שמן המניין .אני

מבקש ,לפני שאני מתחיל בדיווח ראש העיר ,להעלות להצבעה תוספת של שני נושאים
שלא מופיע ים בסדר היום :אחד – זה הודעה של חבר המועצה איתי; והנושא הנוסף זה
הגדלת היקף משרה או שעות עבודה ,ימי פעילות של היועמ"ש (ישיבה סגורה).
מי בעד לאשר את שתי התוספות לסדר היום? אושר פה אחד .אנחנו נתחיל בהודעה
אישית.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר העלאת שני נושאים נוס פים לסדר היום. 1 :

הודעה אישית של חברי המועצה איתי אהרוני;  . 2הגדלת היקף המשרה של היועמ"ש
(בישיבה סגורה).

הודעה אישית של חבר המועצה איתי אהרוני

מר איתי אהרוני :

כבר שמעתם ,ראיתם ,אני לא ממשיך במועצה ,מסיבות

אישיות בעיקר .זה קשור גם לעבודה ב'דאורייתא' ,שא ני אוכל להשקיע ב'דאורייתא'
יותר ,כרגע ככה זה מתנגש עם המועצה בהרבה מאד מובנים .וגם מסיבות אישיות שלי,
שלא כאן המקום לפרט .מי שירצה באופן אישי – אשמח אחר כך לפרט לכם .חשוב לי
כן להגיד ,שהבית היהודי ממשיך פה באריאל .זאת אומרת ,גם אני בעצמי ממשיך,
פשוט לא אהי ה ב'פרונט' ,אהיה מאחורה ,הדרה תיכנס לפה ,היא באה עם הרבה הרבה
רצון טוב ואמביציה ,נעזור לה מאחורה ויהיה בסדר גמור .היא תהיה אתכם.
תודה רבה על שיתוף הפעולה ,אלי ,היה לי לעונג ,ניסיון מעניין .לא מספיק ,אבל זה
מה שיש כרגע .בהצלחה לכולם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם מישהו רוצה להגיד ,אני בסוף אדבר.

מר מיקי חג'בי :

למרות שאני לא מכיר את איתי ,אבל הוא עוסק במעשה

שאותי זה מדהים .שירה יודעת על מה אני מדבר ,בנושא החינוכי .מה שהוא עושה זה
פשוט ,ואני יודע מה הוא עושה בדיוק ,כי בזמנו גם אני הדרכתי וגם אני עשיתי את מה
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שע שיתי ,וזו נתינה אין סופית ,ו'שאפו' על כל מה שאתה עושה .אני באופן אישי מאד
מקווה שתמשיך לעשות ,כי העבודה היא מאד חשובה .כל המציל נפש אחת בישראל
כאילו הציל עולם ומלואו .עם זה תלך כל החיים' .שאפו' .כל הכבוד ובהצלחה.

מר איתי אהרוני :

תודה.

מר אריק דושי :

אני רוצה להתוודות ולהגיד  ,וגם עכשיו כשאיתי התקשר

אלי ,אני ישבתי ובכיתי בבית ,וגם עכשיו אני בוכה .אין הרבה אנשים כאלה .אני
עבדתי איתו צמוד בכל הישיבות האלה ,כל הזמן הייתי איתו .כשהוא התקשר אלי ,הוא
קרע אותי .התחלתי לבכות .אשתי אומרת לי – מה קרה? אני אומר לה – איתי עזב את
המועצה .זה הקרבה ,תכל'ס ,לשני דברים – אחד זה משפחה; ושתיים זה הילדים
האלה .ונשבעתי לו והבטחתי לו שכל דבר שהוא יצטרך ממני ,לא משנה מה ,יום ,לילה,
אני איתו בכל דבר .אני אוהב אותך ,אחי ,נעבוד ביחד.

גב' שירה דקל :

אז באמת להגיד שהיה עונג .אני חוש בת שאתה מביא משהו

מאד רענן ,מאד נקי ,איש חינוך אמיתי בתוך השיח הזה .לי היה נעים ,אמרתי לאלי ,גם
צעיר ,גם איש חינוך ,גם מביא את המגזר הדתי ומייצג אותו כאן .היה מאד משמעותי.
אבל המחשבה על זה שאתה נשאר ב'דאורייתא' ,גם כמי שעוסקת בחינוך ,זה רווח.
רווח של הנערי ם .הם הרוויחו .אולי אתה פחות תהיה כאן ,אבל אתה תהיה במקומות
לא פחות חשובים ,אם זה כאיש חינוך ואם זה במועדון שאין לי ספק שכל נער שתיגע בו
זה יהיה משמעותי .אני שמחה שיצא לנו להכיר ואני בטוחה שאנחנו עוד ,אריאל עיר
קטנה ,אנחנו נמשיך לעשות ביחד ,לראות אחד את הש ני.

מר יחיאל טוהמי :

אולי תחזור פעם גם.

גב' שירה דקל :

אז שיהיה המון בהצלחה .בהערכה.

מר איתי אהרוני :

תודה .תודה רבה.
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מר יבגני יעקובוב :

מה אפשר להגיד ,איתי? קודם כל ,אני מרגיש פספוס גדול,

באמת .צפיתי לנו עוד תוכנית עבודה פוריה לכמה וכמה שנים ,אבל אני חושב שאני
מדבר גם בשם פבל ,אנחנו תומכים .חבל מאד לפספס איש באמת יקר וטוב ,שאני חושב
שעשינו משהו משותף מאד חשוב בעיר הזאת ונקווה שנמשיך לעבוד ביחד ,אבל בלי
המסגרת הזאת .יישר כוח ובאמת ,בהצלחה בהמשך הדרך.

מר פבל פולב :

אני בכל מקרה מצטרף ליבגני .איתי ,אני אגיד שני דברים –

קודם כל ,יש לי בית יהודי ,אנחנו אחים ,אתה לא הולך לשום מקום .אולי בגלל משרד
הפנים אתה כן יוצא מהמועצה ,זה אולי ביחס למשרד הפנים ,מבחינתי אתה נשאר,
אתה בעיר הזאת .אף פעם לא דיברנו ולא עבדנו כחברי מועצה .אנחנו תושבים בעיר
הזאת ואכפת לנו מהע יר הזאת ,ואנחנו עובדים ונמשיך .אין לך שום ברירה.
'דאורייתא' זה שלך .זה מה שאתה עושה ותעשה ,וכנראה ממך יותר טוב אף אחד לא
יצליח .אבל אנחנו עוד נשב ונדבר ונמשיך ביחד .אז אין לך אפשרות לעזוב ,קודם כל.
כבן אדם ,תשמע ,כאבא ומשפחה ,מחבקים אותך ואוהבים אותך ,ודוג מא טובה לחיים.
מה שכן ,אנחנו מבינים שזה לא פשוט .אנחנו כולם פה ,הרוב אנשים שעל חשבון
המשפחה ,על חשבון הרבה דברים עושים מה שאנחנו עושים .אז הכול מובן וברור ,אבל
אנחנו נעשה את זה בדרך שאתה תוכל ותרצה ,ואנחנו נעבוד ביחד ,אין לנו ברירה ,כי
אנחנו אחים .אז ,אחי ,אנחנו איתך.

מר איתי אהרוני :

תודה רבה.

מר פבל פולב :

תודה לך.

מר יחיאל טוהמי :

מה אני אגיד? היה לי הכבוד לעבוד איתך בוועדת דת .ראיתי

בך את הערכיות שבך ,את ההתמדה שלך ,לבוא עם מחברת לרשום כל דבר .בכל שיחה
אתה רושם כל דבר ,כדי לא לשכוח ולבוא מוכן לפגישה הבאה .נפגשנו המון פעמים אני
ואתה ,וראיתי בך לא רק שותף ,חבר .חבר מועצה זה ,אתה יודע ,איך אמר לי מישהו?
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זה  . titleאבל אתה לקחת את התפקיד הזה לא כ  title -אלא כאדם שרוצה לבוא ולתרום
ולעזור .בתקופה הקצרה שאתה היית ,היית שותף כל כך ,בנושאים שאתה מתעסק בהם
– בנו שא הדתי ,בנושא של 'דאורייתא' ,בנושאים של האכפתיות שלך .אני פה השורד
האחרון במועצה ,אני פה  17שנים .אני לא מכיר חברי מועצה כמוך ,שמהתחלה ,איך
שנכנסת ,מקבל את התפקיד ,עושה אותו כמו שצריך לעשות אותו ,מתוך אמונה פנימית
שלך .ואתה יודע ,אצלי זה לא סיפורים ,אם הי ה משהו אחר – הייתי שותק .מישהו
אחר פעם אמר לי – אם אין לך משהו להגיד על מישהו עדיף שאל תגיד כלום .עליך אני
אומר הרבה דברים .אתה נכס לישוב ,אכפת לך מהתושבים ,אכפת לך מהאנשים .עשינו
עבודה משותפת טובה .לא תמיד הסכמנו ,לרוב הסכמנו ,אבל את היושר שלך ואת
ההגינות שלך אי אפשר לקחת .ועל זה אני ,קודם כל מאחל לך בכלל ,אי אפשר לדעת
בחיים ,אתה יודע ,פוליטיקה זה דבר נזיל .אי אפשר לדעת מה יהיה עוד כמה שנים.
אבל אני מאחל לך ,בכל אשר תלך ,בכל אשר תפנה ,תצליח ותמשיך לתרום לישוב הזה
כמו שתרמת עד עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא פשוט .אני מצטרף לכל מה שהחברים אמרו .ואני יכול

להגיד לך שלא שמעתי כאלה דברים על חברי מועצה שעזבו בעבר .ואני באמת חושב
שאתה ,אני לא לוקח אותך בתור אחד כזה שסיים את תפקידו ועזב את המועצה ובזה
מסתיימת דרכו .מבחינתי אתה ממשיך להיות שותף .אנחנו נמשיך לעבוד בשיתוף
פעולה .אנחנו נמשיך לקדם ביחד את הדברים שאנחנו הובלנו אותם במהלך הקדנציה
הזאת .אני מאמין בך ואני מאמין שאנחנו באמת נוכל להתקדם ביחד.
אני רוצה לתת לך שי קטן .זה שי שאנחנו בדרך כלל נותנים לכל חבר מועצה שמסיים.
בלי שום קשר ,אנחנו ,את העבודה שדיברתי אית ך ,אנחנו נעשה בנפרד .אתה צריך לתת
לי תשובה.

עו"ד דוד זיו :

איתי ,שלושה דברים :אחד – תיקח העתק מהתמלול ,דברי

שבח והלל שומרים .שתיים – אחרי שאתה מגיש את המכתב אתה יכול להתחרט ,יש לך
 40שעות .ושלוש – איתי ,הצלחה גדולה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם תתחרט – זה ב סדר.

מר איתי אהרוני :

האמת ,לא ציפיתי לכאלה ברכות .אלי אמר לי שהשי לא

יהיה היום או לא יהיה בכלל ,אז בכלל אמרתי ,טוב ,בסדר ,יופי ,לעזוב ככה בשקט,
בלי הרבה רעש .אני לא אוהב שעושים רעש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חשבתי שאולי תתחרט.

מר איתי אהרוני :

אבל זה מש מח לראות שגם כאילו בפוליטיקה ,שכל אחד

מנסה תמיד לייחס את הדברים הטובים אליו ולראות כמה השני פחות טוב כמו שהיום
גם רואים בכללי ,שפה זה באמת ,אמיתי ,גם משפחה ,גם קואליציה וגם אופוזיציה
אומרים דברים ככה מהלב ,בלי קשר כרגע ל  -מה עמדותי בכל מיני נושאים .זה מאד
מ שמח ומרגש שזה ככה ,אנשים פה בעיר שמובילים את העיר ככה מרגישים וחושבים.
יישר כוח לכם .תודה רבה .אני מאד מעריך את זה .וכן ,אני נשאר פה ,אני באמת נשאר
פה .אני נשאר בעשייה.

מר מיקי חג'בי :

יישר כוח ובהצלחה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו נאחל הצלחה גם לדריה .היא תגיע לכאן ,אני מעריך,

בישיבה הבאה .אני גם אשוחח איתה .היא ילדה לפני שבועיים ,אז בכלל מזל טוב.

.1

דיווח ראש העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מכאן אני רוצה לחזור לסדר היום ואני מתחיל בדיווח ראש

העיר .אני בישיבה הקודמת פספסתי את חודש ינואר .למרות שאנחנו נ מצאים בחודש
פברואר ,אני אזכיר ,בתחילת חודש ינואר היו שני ימי הולדת לשני חברי מועצה – אחד
ליחיאל טוהמי ,שהוא 'הופ הופ' גדל בשנה; והשני זה ליוסי חן – אז אנחנו כמובן
שנברך אותם .החודש הזה ,יום אחרי יום ,ששי שבת הם עשו את זה .והחודש הזה יש
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לנו גם שני ימי הולדת – ב  10 -לחודש יש יום הולדת לגלב וב  10 -לחודש יש יום הולדת
למקס .אני רואה שהם בדרך כלל הולכים בצמדים .אז אנחנו נאחל להם הרבה בריאות,
אושר והצלחה.
כנס תעשיינים – בשבוע שעבר אנחנו עשינו כנס תעשיינים באזור תעשייה אריאל מערב.
הכנס הזה היה מאד מוצלח .אני יכול לה גיד בסיפוק גדול שהתעשיינים דיברו על שיפור
שהם חשים בשירות שאנחנו נותנים ובייחוד לרפי ,להנדסה ,ומגיע לו יישר כוח על
הדברים .הצלחנו להביא לשם את כל הגורמים הלווייניים ,שזה כיבוי אש ,חברת חשמל
ותאגיד המים ,החברה הכלכלית – כל מי שמתעסק בתשתיות באריאל מערב הגי ע לשם.
ואחת ההצלחות שלנו היתה ליצור יום שבו כיבוי אש ,שהוא בעצם ה  pivot -המרכזי
שיוצר בעיות ברישיונות עסקים ,יגיע לאזור התעשייה ,יעשה קבלת קהל לכל
התעשיינים שירצו ,על מנת לראות איך מקדמים להם את הדברים ,על מנת לראות איך
אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מיישרים ק ו ,לא רק בהיתרי בנייה אלא גם ברישיונות
עסק .התחלנו בעבודות פיתוח באזור התעשייה ,שזה כולל גם מדרכות ,תאורה וכל מה
שקשור לזה .ואני מאמין שאנחנו נמשיך ונפתח ,כי כמעט ולא נשארו מגרשים באזור
התעשייה.
דבר נוסף – אנחנו ב  23 -לפברואר מקיימים כנס ראשון לתושבי מודל ב טון ,בעקבות
החלטת הממשלה לפינוי בינוי באזור של מודל בטון .אנחנו נתחיל בכך שאנחנו נעשה
את הכנס ,אנחנו נסביר לתושבים מה המשמעויות .מה שאני רוצה לעשות ,זה משהו
שהוא מאד גדול ,הוא יביא בשורה לעיר ,אבל צריך ,גם בנושא הציפיות ,להנמיך טיפה
את הציפיות ,שבאמת אנחנו נצליח לעשות את הדברים ובאמת שנוכל להצליח לקדם
אותם .אנחנו מקבלים את הכספים על מנת לעשות את התכנון .התכנון מדבר ,אני
מזכיר ,מ  211 -יחידות דיור להגיע שם בין  1,011ל  2,111 -יחידות דיור .זו תהיה מהפכה
באזור ההוא.

מר מיקי חג'בי :

אם המושבות ,משהו דומה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הדבר הנוסף – אני רוצה להזמין את כל חברי המועצה ,ב -

 27.2אנחנו עושים עדלאידע .אני מזמין את כל חברי המועצה להגיע מחופשים .אנחנו
0
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נעביר לכם בצורה מסודרת איפה אנחנו מתחילים ,מה המסלול .יום ששי זה יוצא ,זה
בסדר .זה שבוע לפני פורים.

גב' שירה דקל :

אם יש גשם?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אנחנו נדאג שגם יחיאל וגם איתי יהיו השגרירים שלנו

ויבקשו שלא יהיה גשם באותו יום .הקדמנו את זה ,כי בדרך כלל הגשם נופל בפורים.
אמרנו ,נקדים את זה ואז אנחנו נצא מהגשם.

מר פבל פולב :

זו תהיה עדלידע מרוכזת? כולם ביחד נלך?

מר אבי עזר :

זה יהיה מצעד תחפושות קראנו לזה ,זה לא בדיוק עדלידע,

מצעד תחפושות ,בהשתתפות של בתי הספר ,כ  1,211-1,011 -אנשים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נקרא לזה עדלידע ,זה בסדר ,עדלידע.

הדבר הנוסף שאני רוצה לעדכן – ב  , 10.2 -זה גם יוצא יום ראשון ,אנחנו נהיה
בירו שלים .מגיע לנו פרס ניהול תקין לשנת העבודה האחרונה .ג'והר יגיע יחד איתי.
ואין ספק שמי שהוביל את כל הנושא הזה ,הרי זה פרס ניהול תקין ,יש בזה הרבה
היבטים תקציביים ,מי שהוביל את זה ,זה הגזבר ,ומגיע לו גם פה יישר כוח גדול .מי
שהוביל את כל המערכת – מנכ"ל ומנהלי אגפים – וגם להם מגיע יישר כוח .אני שמח
שאנחנו מקבלים ברציפות את פרס ניהול תקין גם בשנה הנוכחית.
בשבוע שעבר היה לנו ביקור של האמריקאים ,אותם אמריקאים שמגיעים מהחווה ,ה -
 JHמארצות הברית .הביקור היה מאד מוצלח .עבדנו ביחד בצמידות במרכז לפיתוח
ערכים ומנהיגות .ה גענו להבנות לגבי נושא של פיתוח המרכז .במרץ הם מגיעים לכאן
לביקור נוסף עם קבוצה של תורמים ,ואני מקווה מאד שגם השנה נוכל לקבל תקציבים
על מנת שהמרכז הזה ימשיך להתפתח גם מהבחינה המתודית שלו ,הפן ההדרכתי ,וגם
מהצד של פיתוח פיסי ,גם של תשתיות וגם מבנים נוספים .א נחנו באחת מהישיבות
הבאות נציג את התכנון של המרכז לפיתוח מנהיגות ,כדי שאתם תהיו שותפים לזה
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ושתדעו בדיוק מה אנחנו מתכוונים לעשות.
הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו ,זה נושא של כינוס ועדות .כולנו שותפים לוועדות,
כולנו ראשי ועדות ,ובשנה האחרונה היו לנו איפה שהוא ק צת פספוסים בנושא של
כינוסי הוועדות .לא בכולן ,אבל בחלק .ולכן אנחנו החלטנו לעשות שינוי בתפיסה,
שינוי שאומר – אנחנו נעשה ריכוז של  4פעמים בשנה של ישיבות הוועדה על מנת
שאנחנו נעמוד בתקנות של משרד הפנים .הלשכה העבירה לכל אחד ואחד מכם את
המועדים .תמיד אפשר יהיה להזיז ימינה שמאלה ,אבל מה שאני מאד מבקש זה באמת
לכנס את הוועדות ,כדי שנוכל באמת לקדם את העניינים של העיר גם בנושאים שאתם
מובילים .הוועדות הן מאד חשובות מבחינתי ,אני מתייחס אליהן ברצינות .אנשים פה
יודעים ,כשמעלים דברים בוועדות ,מגיעים גם אלי ,אנחנו מקבלים החלטות ואנחנו
מקדמים אותם .אני רק אתן לכם דוגמא – ועדת תחבורה פתרה את כל הבעיה של
הסדרי התנועה בשכונה החדשה בשקד .מי שהוביל את זה ,זה פבל .ובאמת ,יש דברים
שאפשר לקדם אותם .יש דברים שהם בידיים שלכם .אני פתוח .תעשו את הוועדות,
תכנסו אותן ,תדונו ,תבואו עם הצע ות ואנחנו נראה איך אנחנו באמת מקדמים את
העניינים ,כי בסופו של דבר כל הדברים האלה הם לטובת העיר.

מר יחיאל טוהמי :

יש כמה רחובות עוד שצריך,

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר ,אז פבל ימשיך.

מר פבל פולב :

אם עכשיו תתנו לי כמה מיליונים ,אני עושה את זה מחר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עד כאן דיווח ראש העיר .ומכאן אני רוצה לעבור לנושאים

שעל סדר היום על מנת שבאמת נעמוד בזמנים.

.2

חידוש אישור חח"ד על סך  101110111ש"ח בחשבון העירייה בבנק אוצר החייל
באריאל 0חשבון מס' . 0101
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חידוש

אישור

חח"ד.

זה

מסג רת

אשראי.

אנחנו

לא

משתמשים בה ,אבל היא נמצאת פה בבית .כל שנה זה דבר שהוא חוזר.

מר פבל פולב :

כמה כסף?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מיליון שקל.

מר ג'והר חלבי:

מיליון שקל מסגרת חח"ד .בדרך כלל לא מנצלים אותה ,אבל

לפעמים ,אם יש איזו חריגה קטנה ,אבל בדרך כלל לא מנצלים אותה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החלטה:

מי בעד לאשר את המסגרת? אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר חידוש אישור חח"ד על סך  101110111ש"ח

בחשבון העירייה בבנק אוצר החייל באריאל 0חשבון מס' . 0101

.3

הגדלת תב"ר  – 21תכנון מסוף תחבורה ציבורית באריאל 0ע"ס  0110111ש"ח.
מקורות המימון :א .משרד התחבורה –  0110111ש"ח; ב .קרנות הרשות –
 010111ש"ח .סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה ע"ס  0110001ש"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הדבר השני זה הגדלת תב"ר מס'  – 21תכנון מסוף תחבורה

ציבורית באריאל ע"ס  011,111ש"ח ,כאשר משרד התחבורה מקצה לטובת הנושא הזה
 011,111ש"ח ואנחנו מקרנות הרשות  01,111ש"ח .סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה
ע"ס  011,001ש"ח.

מר אבי עזר :

התכנון ייגמר בפחות משנה .הביצוע

– תקציב נוסף

ואישורים נוספים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את הגדלת התב"ר? אושר פה אחד.
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ה חלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס'  – 21תכנון מסוף תחבוה

ציבורית באריאל 0ע"ס  011011ש"ח .מקורות המימון :משרד התחבורה – 0110111
ש"ח 0קרנות הרשות –  010111ש"ח .סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה ע"ס 0110001
ש"ח.

.4

אישור תב"ר מס'  430ע"ס  1110111ש"ח "הקמת פארק כלבים" – מקורות
מימון קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר נוסף זה אישור תב"ר  , 430ע"ס  111,111ש"ח – הקמת

פארק כלבים .מקורות מימון – קרנות הרשות .אנחנו כולנו מכירים את הסיפור הזה.
אנחנו צריכים לתת מקום לתושבים שיוכלו להסתובב עם בעלי החיים שלהם בצור ה
מסודרת .להקים את זה עם מתקני משחקים לבעלי החיים.

מר אריק דושי :

לא סגרנו בסוף את ה . location -

מר יבגני יעקובוב :

אני אספר ,אלי .קודם כל ,פה אלי ,העניין שאמרת ,בדיוק

קידמנו את זה דרך הוועדה ,ועדת איכות הסביבה .חבל שאין פה את החבר השני שלנו
ואת ורד ,אבל י חיאל טוהמי יחד איתי קידמנו את זה יחדיו .נלחמנו על זה הרבה זמן,
גם עם התושבים ,הרבה תלונות .סוף סוף נשים קץ לכל התלונות .נקווה שמהאמפי,
שכרגע יש שם בלגאן שכל הכלבים מטיילים שם ,זה גם סכנה לציבור ,גם מבחינת
תעבורה יש שם בעיה גדולה .עכשיו נעביר את הכול למקום אחד ,כולם יהיו מרוצים.
אז בינתיים המקום שחשבנו זה בכיוון של האמפי ,אבל כרגע יש בעיה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לכם בין מה אנחנו מתלבטים – אנחנו מתבלטים

בין אחד משני מקומות :מקום אחד זה באזור של מול האמפי ,המשך החניה ,איפה
שאנחנו ממלאים את הוואדי שמאח ורי רחוב הגליל .המקום השני שאנחנו מתלבטים
עליו זה באזור של פארק הנחל ,פארק הנחל בחלק המערבי שלו ,אחרי הקטע של
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המיני  -פיץ'.

מר פבל פולב :

אני פותר בעיה בקלות – אני רוצה גם וגם .שני המקומות

האלה 'פצצה' ,איך לא חשבנו על זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר?

גב' שירה דקל :

אלי ,משהו שהייתי מציעה בקשר לאישור של התב"ר ,זה

לעשות שיח תושבים על זה .זאת אומרת ,לעשות ישיבה ,להזמין ,לעשות שיח פתוח,
להזין,

מר יבגני יעקובוב :

עשינו .עשינו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דיברו .דיברו.

מר יבגני יעקובוב :

הזמנו תוש בים בעלי כלבים שהתלוננו ובדקנו.להם לא משנה

איפה ניתן ,העיקר שניתן .הם לא מאמינים היום,

גב' שירה דקל :

לא ,אני מדברת על שלב התכנון של מה יהיה שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,מה יהיה שם ,יש כבר,

גב' שירה דקל :

אני רק אומר ,היום בעידן הזה כבר לא עושים בלי לתכנן עם

התושב עצמו .זאת אומרת ,זה השלב הבא.

מר פבל פולב :

אני לא הייתי מעליב את יבגני עד כדי כך .ישבו בוועדה ,עשו

עבודה ,חברים.
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גב' שירה דקל :

לא מעליבה את יבגני .פבל ,אל תהיו ,מה קרה לכם? נהייתם

רגישים כאלה ,אי אפשר להגיש כלום .אני מפרגנת ,ההיפך ,אני אומרת כל הכבוד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החלטה:

מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד .תודה רבה.

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  430ע"ס  1110111ש"ח – הקמת פארק

כלבים .מקורות מימון – קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא סוגר את הישיבה .הישיבה יכולה להיות פתוחה  ,מי

שרוצה יכול להישאר .ישיבה פתוחה .לא ישיבה סגורה .זה גם מופיע בפרוטוקול וזה גם
יופיע בפרוטוקול.

*** עו"ד דוד זיו ומר רפי סיטון עזבו את הישיבה ***

סעיף מחוץ לסדר היום – הגדלת היקף המשרה של היועמ"ש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני ביקשתי מדוד להגדיל את היקף השעות והמשרה שלו

כאן בעיר ולהגיע לכאן עוד  4ימים נוספים בחודש .זאת אומרת ,כל שבוע יום נוסף .זה,
דרך אגב ,הגדלה של המשרה ב  . 33% -הוא מגיע פעמיים בשבוע ,ופה אני מבקש ממנו
להגיע  3פעמים בשבוע.

מר אבי עזר :

ב  . 01 % -מ  2 -ל  3 -זה . 01 %

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זו ה גדלה של  , 01 %צודק .התוספת שאנחנו מדברים כרגע,

ואני אומר כרגע ,עד אשר אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים ,זה  0,111ש"ח פלוס
מע"מ.

מר פבל פולב :

לחודש.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לחודש .זה בעקבות לחץ של עבודה שיש ואנחנו רוצים לראות

איך אנחנו באמת מספיקים את כל הדבר ים ואנחנו לא מפספסים .אני מבקש ,על נושא
התקציב ידבר ג'והר.

מר פבל פולב :

לפני נושא התקציב שאנחנו מדברים על כסף ,אני מבין

שהיועץ המשפטי נותן שירות לא רק לעיריית אריאל ,גם לתושבי אריאל .זאת אומרת,
זה לא רק שירות לנו ,לעירייה .אנשים פונים בכל מיני ,הוא גם צר יך לתת מענה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה כאילו שירות לעירייה.

גב' שירה דקל :

הוא מייצג את העירייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ברגע שתושב שואל משהו ,הוא שואל את העירייה ומי שנותן

את התשובה זה היועץ המשפטי ,השירות הוא לעירייה ,הוא לא לתושב.

מר פבל פולב :

ברו ר .אבל העירייה עונה כי הוא בעל מקצוע .אני נניח לא

יכול לתת תשובה ,אז אני מפנה אותם לעירייה ,העירייה שואלת אותו .אז זה כן ,צריך
להבין שזה גם שירות לתושב ,כך או אחר ,בנוסף ,זה לא רק לעירייה.

מר אבי עזר :

זה נקרא לעירייה.

מר ג'והר חלבי:

כולנו נותנים שיר ות לתושב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כולנו נותנים שירותים לתושב.

מר אריק דושי :

בוא נגיד שאם תציג את זה לתושבים הם לא יחשבו כמוך .כי

אלה שלא משלמים ארנונה ולא זה ,אז דוד זה ש -
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מר פבל פולב :

אם אני טועה אז אני טועה ,אבל אני כן חושב שבסופו של

דבר זה מגיע ל תושב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מסכים איתך .אני מסכים איתך .בסופו של דבר זה מגיע

לתושב.

מר פבל פולב :

גם כשמבצעים בנייה ,זה לתושב בסוף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה כמו שכל עובד בעירייה בעצם בסופו של דבר נותן שירות

לתושב.

מר ג'והר חלבי:

אני אסביר גם .הי ועץ המשפטי ,בתוקף תפקידו ,הוא נותן

כמה שירותים :הוא גם מטפל בבעיות של הרשות המקומית ,גם הוועדה המקומית וגם
כתובע עירוני .אז כל זה ביחד ,זה התפקיד שלו.

מר מיקי חג'בי :

ג'והר ,אנחנו ישבנו בוועדת כספים ודנו בסוגיה של דוד .מה

זה היה,תוספת שכר? או מה זה היה ב וועדת כספים?

מר ג'והר חלבי:

בוועדת הכספים ,כמו במועצת העיר הקודמת ,אישרנו את

מסגרת התקציב שלנו לשנת  . 2110אחרי אישור המסגרת הכוללת של התקציב ,אישרנו
עוד  2דברים – השכר של המבקר והשכר של היועץ המשפטי .השכר של היועץ המשפטי,
במסגרת חוברת התקציב ,הוא נשאר אותו דבר כמו שנה שעברה .ראש העיר עכשיו
רוצה להרחיב לו את זה ביום עבודה נוסף לשבוע  ,בתשלום נוסף של  0,011ש"ח כולל
מע"מ לחודש .זה מבחינת מה שהיה בוועדת כספים.
עכשיו ,מה ש י ק רה ולשם אישור יום עבודה נוסף בשבוע צריך להגדיל את סעיף שכר
היועמ"ש בסך  ₪ 00,111זאת א ומר סה"כ התוספת  .יצוין ,כי חודש ינואר כבר עברנו,
תהיה לנו תוספת תקציבית של  00,111ש"ח 00,111 .ש"ח ,אנחנו נגדיל את הסעיף של
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הארנונה

ב  00,111 -ש"ח ונגדיל את סעיף ההוצאה  , 1017111701שזה שכר היועץ

המשפטי ,בעוד  00,111ש"ח ,ואז התקציב שלו או השכר שלו ,במקום  300,111ש"ח
יהיה  404,111ש"ח .סה"כ התקציב שלנו יגדל ב  00,111 -ש"ח ויעמוד על 117,107,111
ש"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התקציב כפי שהציג אותו הגזבר? הצביעו

בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,שירה ,איתי ,אריק .מי נמנע? מיקי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו 0מר יחיאל טוהמי 0מר פבל

פולב 0מר יבגני יעקובוב 0גב' שירה דקל 0מר איתי אהרוני 0מר אריק דושי 1 .נמנע :מר
מיקי חג'בי) 0לאשר הגדלת היקף עבודתו של היועץ המשפטי ב  4 -ימי עבודה נוספים
בחודש  0זאת אומר ת תוספת יום בשבוע  .התוספת התקציבית בגין הג דלה זו הינה
 000111ש"ח 0ושכרו השנתי של היועץ המשפטי יעמוד ע"ס של  4040111ש"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה לכולם .אני סוגר את הישיבה.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אלי הו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:
החלטה:

הוחלט פה אחד ל אשר העלאת שני נושאים נוספים לסדר היום. 1 :

הודעה אישית של חברי המועצה איתי אהרוני;  . 2הגדלת היקף המשרה של היועמ"ש
(בישיבה סגורה).

.2

חידוש אישור חח"ד על סך  101110111ש"ח בחשבון העירייה בבנק אוצר החייל
באריאל 0חשבון מס' . 0101

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר חי דוש אישור חח"ד על סך  101110111ש"ח

בחשבון העירייה בבנק אוצר החייל באריאל 0חשבון מס' . 0101

.3

הגדלת תב"ר  – 21תכנון מסוף תחבורה ציבורית באריאל 0ע"ס  0110111ש"ח.
מקורות המימון :א .משרד התחבורה –  0110111ש"ח; ב .קרנות הרשות –
 010111ש"ח .סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה ע"ס  0110001ש"ח.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מס'  – 21תכנון מסוף תחבוה

ציבורית באריאל 0ע"ס  011011ש"ח .מקורות המימון :משרד התחבורה – 0110111
ש"ח 0קרנות הרשות –  010111ש"ח .סה"כ התב"ר יעמוד לאחר ההגדלה ע"ס 0110001
ש"ח.

.4

אישור תב" ר מס'  430ע"ס  1110111ש"ח "הקמת פארק כלבים" – מקורות
מימון קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  430ע"ס  1110111ש"ח – הקמת פארק

כלבים .מקורות מימון – קרנות הרשות.

סעיף מחוץ לסדר היום – הגדלת היקף המשרה של היועמ"ש.
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו  0מר יחיאל טוהמי 0מר פבל

פולב 0מר יבגני יעקובוב 0גב' שירה דקל 0מר איתי אהרוני 0מר אריק דושי 1 .נמנע :מר
מיקי חג'בי) 0לאשר הגדלת היקף עבודתו של היועץ המשפטי ב  4 -ימי עבודה נוספים
בחודש 0זאת אומרת תוספת יום בשבוע .התוספת התקציבית בגין הגדל ה זו הינה
 000111ש"ח 0ושכרו השנתי של היועץ המשפטי יעמוד ע"ס של  4040111ש"ח.
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