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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  23-הישיבה ה

 (15.03.15) הע"תש אדרב כ"ד, ראשון מיום

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 מועצת העיר תחבר -  מיולבאום גב' דריה

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 
 

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל :חסרים

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חברת מועצת העיר -  ודמילה גוזבגב' ל

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 

 

 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש  העיר; .1

 .2015תמיכות לשנת אישור חלוקת תקציב ה .2
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שמן  23אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המניין. על סדר היום זה דיווח ראש העיר ולאחר מכן אישור חלוקת תקציב 

 , בהתאם למסמך שהועבר אליכם. 2015התמיכות לשנת 

 

 .דיווח ראש העיר .   1

 

רוצה קודם כל לברך את דריה, יום כהרגלנו, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הולדת יש לה. ולאבי עזר יש גם יום הולדת. ולג'והר יש יום הולדת גם כן. אז 

 אנחנו כולנו מברכים. אני רוצה לעדכן אתכם בכמה דברים. 

בפורים התקיימה תהלוכת תחפושות של בתי הספר היסודיים ואני  –אחד 

שלקח חלק באירוע המדהים מבקש להודות, גם בשמי, גם בשמכם, לכל מי 

הזה. בשנה הבאה אנחנו מתכוונים להרחיב את ההיקף ואת כמות 

המשתתפים. אנחנו מתכוונים לשתף גם את גני הילדים וגם את בתי הספר 

 הגדולים יותר. 

 18-24אנחנו הולכים להצדיע לנוער בשבוע הנוער שמתקיים בין המועדים 

כנס הוקרה לנוער  –במרץ  19. במרץ יש כנס מתגייסים 18-במרץ, כאשר ב

 23יום חילופי שלטון.  –במרץ  22מסיבת נוער גדולה.  –במרץ  21המתנדב. 

זה היום שחותם את שבוע  –במרץ  24-כנס מדריכים עירוניים. וב –במרץ 

 הנוער, זה יום המעשים הטובים. 

, אנחנו הולכים לחנוך את מגרש 17:00במרץ, ביום חמישי בשעה  26בתאריך 

רגל שנמצא ברחוב הציונות, מול הכניסה לרחוב -משחקים ומגרש הקטה

השקד. אנחנו הולכים לעשות איזה שהוא משחק בין בני הנוער לבין עובדי 

ונבחרי הרשות. כל חברי המועצה מוזמנים כמובן לאירוע הזה וכל מי שרוצה 

להשתתף כשחקן מוזמן להציע ולהגיד, רועי מרכז את הרשימה, כדי שיוכל 

 השתתף גם. ל

 

שיפנה, כי אני רוצה  –כשהוא ירכז את הרשימה   :מר פבל פולב

 להשתתף.
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אם אתה רוצה להשתתף כבר אנחנו רשמנו ונדאג  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאתה תופיע. 

 

 מי רשם?  :מר פבל פולב

 

במרץ תתקיים השתלמות  31-29אני. בין המועדים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בערב הראשון אנחנו עושים ערב שבו אנחנו גם נוקיר את לעובדי הרשות. 

העובדים המצטיינים. בערב הזה תהיה גם הופעה. ואני מבקש להזמין את כל 

חברי המועצה, מי שרוצה, להגיע לעכו לאותו ערב. ארוחת הערב תתחיל בשעה 

 ולאחר מכן יהיה הערב. אני אומר שוב, כולם מוזמנים.  19:00

 

ו, חוף התמרים. רק מי שמגיע תגידו לי, שנארגן עכ   :מר אבי עזר

עוד כמה מנות, שנזמין מראש את המנות. אז תעדכנו אותנו רק מי רוצה 

 להגיע. 

 

אנחנו הולכים לקבל תעודה במסגרת  31.3בתאריך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כנס ראשי רשויות המובילות בגיוס לצה"ל. אני מזכיר לכם, אנחנו היינו עם 

גיוס, שהם לא מתחשבים בבנות שמגיעות לשירות  10מקום הבנות ב באחוזי 

 3לאומי. אם היו מתחשבים בזה מצבנו היה יותר טוב. הבנים נמצאים במקום 

גיוס, כאשר אנחנו נמצאים במקום ראשון בגיוס ליחידות  באחוזי 

משמעותיות. יש לנו נוער מדהים, כל הכבוד לו. אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, 

 דיע לו בשבוע של שבוע הנוער.גם להצ

 

 איפה הטקס הזה?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

הטקס הזה יהיה בבקו"ם. אנחנו נערכנו עם תרגיל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מל"ח גדול שהיה בשבוע שעבר, כדי לשפר את ההיערכות שלנו לחירום. בחודש 

את כל יוני הולך להיות תרגיל גדול, זה היה תרגיל מכין, ואנחנו עושים 

 ההכנות על מנת לשפר כל הזמן את המוכנות שלנו לחירום.

אני מזכיר, זה יום שבתון. אני מבקש מכל  –הבחירות ביום שלישי הקרוב 

יגיעו ויצביעו,  החברים לעודד את התושבים להגיע ולהשפיע, חשוב לנו שהם 

 כל אחד לפי רצונו, מצפונו וכל מה שקשור לזה. 

יודעים,  12-בישיבת המועצה הבאה תהיה  באפריל, כי תחילת החודש, אתם 

 12-זה פסח, ואנחנו לא נוכל לעשות את הישיבה בפסח. הישיבה תהיה ב

 באפריל, שם אנחנו גם נדבר על אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות. 

 מכאן אני מבקש לעבור לתקציב התמיכות. 

 

בר אני רוצה להתייחס לדברים לפני שאתה עו   :מר יוסי חן

 לתקציב התמיכות. 

 

 בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש שני נושאים שאני אעלה, אבל אני לא מתכוון    :מר יוסי חן

אחד זה מינויים בתאגיד  –בכלל לדון בהם עכשיו, אני אפרט בישיבה הבאה 

מי אריאל; והשני זה הקמה של מפעל של בטון באזור התעשייה אריאל מערב, 

זימון לישיבה  –בדירקטוריון. קיבלתי טלפון מאד מוזר  שאני דרך אגב חבר

 .17:00. הודעתי שאני לא יכול להגיע בשעה 17:00בשעה 

 

 זה לא קשור אבל לישיבה הזאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. לא 17:00רגע. הודעתי אני לא יכול להגיע בשעה    :מר יוסי חן

הדברים. אז אני מתכוון  ידעתי בכלל מה יש על הפרק. והיתה השתלשלות של

את הדבר הזה להוציא בצורה מסודרת למבקר העירייה ולדון בזה בישיבת 
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 המועצה הבאה. 

אתה יו"ר ועדת המכרזים בפועל, כל  –אחד זה מכרז ההסעות  –שני נושאים 

היתר זה ממליצים. אני מודיע לך שהמכרז הזה של ההסעות, אסור היה לו 

 לעבור כמו שהוא עבר.

 

 טוב. :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

יש פה ניגוד  –בנושא של התמיכות  –שתיים    :מר יוסי חן

עניינים. זה בחור שהיה ברשימה שלך, ללא ניהול תקין. עושים מן קומבינה 

יודעים לאן כל  דרך צד ג', מביאים ניהול תקין, וזה לא בסדר, כשאנחנו לא 

 שקל הולך. 

 

 לא הבנתי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה היום מצביע על תמיכות.    :מר יוסי חן

 

הוא תיכף יפרט את התמיכות ואחרי זה תגיד מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאתה רוצה.

 

 –דבר שני אז אני חוסך לך, אני כבר אומר לך.    :מר יוסי חן

אותו אחד שאתה מאשר לו פה תקציב לכדורגל, הוא חבר מועצת סניף 

על עצמך כיו"ר, היום אתה בפועל לקחת על עצמך  הליכוד, ואתה אמנם לקחת

יו"ר יום הבחירות ומטה הבחירות. לא יכול להיות שהוא יו"ר של כולנו פה 

באריאל ואתה מאפשר לדבר הזה בכלל לקרות. זה לא כל אחד יצביע כפי 

יו"ר הליכוד באריאל, לקחת את הנושא של הבחירות  מצפונו, אתה היום 

 עליך. 
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 מה הקשר? :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 ואני אומר לך, הקשר הוא שאתה כבר נכשלת.    :מר יוסי חן

 

 בסדר. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אומר לך את זה לפני הבחירות.    :מר יוסי חן

 

 טוב, יוסי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, תן לי לסיים. לא הפרעתי לך. תן לי לסיים.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, עצור. זה לא קשור לישיבת מועצה.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

-שום דבר לא קשור לישיבת מועצה. מותר לי את ה   :מר יוסי חן

 דקות שלי, אתה אל תדון בזה.  5-דקות שלי. ב 5

 

דקות שלך בנושא של  5-אני אתן לך את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התמיכות. 

 

 ואני סיימתי. דקות  2יש לי עוד    :מר יוסי חן

 

 דקות ותסיים.  2בבקשה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ראיתי שהתנצלת  –דקות מסיים. דבר אחרון גם  2   :מר יוסי חן

בפני תושבת אריאלה במכתב. בחיים לא ראיתי התנצלות שלך בכתב. אני לא 

 יודע באיזה נושא, אבל אם אני מבין, זה בנושא השלגים.
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 חניה.  חניה.  :מר מיקי חג'בי

 

 חניה. שלגים. לא יודע.    :מר יוסי חן

 

 חניה במקום של נכים.   :מר מיקי חג'בי

 

אז אני אומר לך, עד היום, פגשו אותי תושבים    :מר יוסי חן

שראו שהתנצלת בכתב, שואלים למה לא התנצלת על אותה תקופה שאתה 

ם נכשלת בנושא הזה של השלגים, שאנשים היו נצורים בבתים. מחכי

 להתנצלות שלך גם כן. 

 

 תודה רבה, יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם לך.    :מר יוסי חן

 

ג'והר. :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בבקשה, 

 

ודרך אגב, אבי, אני לא קיבלתי את הפרוטוקול    :מר יוסי חן

 הזה, שיש לכולם את זה, לי אין את זה. 

 

 הוא נשלח לכולם.   :מר אבי עזר

 

 הוא נשלח לך הביתה.  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

 לא קיבלתי.    :מר יוסי חן
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 יחד עם הזימון.    :מר אבי עזר

 

 לא, הנה הזימון, זה מה שקיבלתי.    :מר יוסי חן

 

 לא יכול להיות, אבל לא משנה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה, אם קיבלת אני אגיד שלא?    :מר יוסי חן

 

 ג'והר, בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .2015אישור חלוקת תקציב התמיכות לשנת  .   2

 

התמיכות חולקו לפי תחומים. אנחנו נעבור על   :מר ג'והר חלבי

 3ש"ח, יש לנו פה  223,920מחלקים פה חינוך ונוער.  –התחום הראשון 

ונוער לאומי. החלוקה בין העמותות  –עמותות  יש לנו את הצופים, בני עקיבא 

 35%לפי  –נחנו חילקנו את הכסף הזה בשני פרמטרים: פרמטר אחד האלה, א

לפי מספר  35%מסך התמיכה לחברה ונוער, לקחנו  35%לכל עמותה, 

 ש"ח.  75,000ש"ח, סה"כ  25,000עמותות, כל אחת  3העמותות, יש לנו 

 

 לא עמותות, תנועות נוער.   :זיועו"ד דוד 

 

ויתרת הכסף חולקה לפי מספר בסדר. תנועות נוער.   :מר ג'והר חלבי

 החניכים בכל תנועה. 

מהחלוקה  35%ש"ח לפי  25,000חניכים, קיבלו  71יש להם  –תנועת הצופים 

על פי מספר החניכים. סה"כ התמיכה לתנועת  65%-ש"ח לפי ה 20,732ועוד 

ש"ח, זה  38,687ש"ח והם מקבלים עוד תמיכה עקיפה בסך  45,732הנוער היא 

 שימוש במבנה שהם מחזיקים. זה תנועת הצופים.  מה שנקרא דמי

 סה"כ מספר החניכים,  –הן שתי תנועות בעצם  –תנועת בני עקיבא 
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 שני סניפים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 357שני סניפים. סה"כ בשני הסניפים יש לנו   :מר ג'והר חלבי

 35%-ש"ח לפי החלק של ה 25,000תלמידים. הם תנועה אחת, מקבלים רק 

 132,164ש"ח לפי מספר החניכים. סה"כ התמיכה שלהם היא  107,164ועוד 

 ש"ח בגין שימוש במבנה.  21,973ש"ח ועוד תמיכה עקיפה בסך 

 

 בנושא הזה אנחנו בודקים את מספר החניכים,   :מר אבי עזר

 

 אני אגע בזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חניכים, מגיע  72נו יש ל –תנועת הנוער הלאומי   :מר ג'והר חלבי

ש"ח  21,024החלוקה פר תנועה או עמותה, ועוד  35%ש"ח לפי  25,000להם 

ש"ח ועוד  46,024לפי מספר החניכים. סה"כ התמיכה שלהם הישירה היא 

ש"ח, מה שנקרא תמיכה עקיפה בגין דמי שימוש במבנה. סה"כ  21,597

 ש"ח.  223,920התמיכה לתנועות הנוער היא 

 

אני רוצה להגיד משהו לגבי הנושא של תנועות  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

הנוער. יש כל מיני שמועות לגבי נושא של כמות החניכים. ואנחנו מתכוונים 

לעשות בדיקה פיסית כדי לראות שאכן מדובר באותם מספרים, כדי שלא 

ייצא מצב כזה שירשמו לנו מספרים שהם לא נמצאים במציאות. בצופים קל 

עת בדיוק כמה חניכים יש כי הם משלמים דמי חבר. אם אינני לנו מאד לד

טועה, בבני עקיבא גם משלמים דמי חבר. המקום היחידי שלא משלמים דמי 

 חבר, וזה עובד לפי רשימות, זה הנוער הלאומי, ולכן אנחנו נתמקד בו. 

 

 זה  לא נכון.   :מר פבל פולב
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 מה זה לא נכון? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הם כן צריכים לשלם, זה דבר אחד. דבר שני, אני   :ל פולבמר פב

חושב, אני ביקשתי להציג את זה כמו שזה היה. אני פניתי לפני שבועיים 

ורציתי לקבל דווקא תשובה היום ולא קיבלתי. אתם רק הולכים לבדוק את 

זה ולהצביע. אני גם רוצה לדעת היום את התשובות, אחרת איך אני אצביע? 

 תי את הנושא לפני שבועיים, לי זה חשוב. אני העלי

 

ש"ח  25,000 –שניה, חבר'ה, מה שאמרנו זה ככה    :מר אבי עזר

 פר תנועה. 

 

 אנחנו לא משחררים את כל הכסף, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עד שלא בודקים את השמות.   :מר אבי עזר

 

בבת אחת. שניה. אנחנו לא משחררים את כל הכסף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו נעשה בדיקה. 

 

 תגידו לי איך אתם משחררים את הכסף.   :מר פבל פולב

 

 מנות.  4-ב   :מר אבי עזר

 

ש"ח  25,000אני אסביר. א', מה שאמר אבי פה,   :מר ג'והר חלבי

 תקבל כל עמותה, 

 

אי אפשר לעצור, זה כסף שמגיע להם גם אם יש   :מר פבל פולב
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לות. דרך אגב, צריך לחשוב על זה, כי נראה לי שזה גם פעילות, גם אם אין פעי

 לא תקין. 

 

 . %35-ל %50-הורדנו את זה מ   :מר אבי עזר

 

אנחנו ביקשנו  –בקשר למספר החניכים בכל תנועה   :מר ג'והר חלבי

 מהאחראי על הנוער, שלומי עמר, 

 

 לא, בלי שום קשר לשלומי עמר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שניה, אני מתבסס רק על הנתונים הראשוניים שיש   :לבימר ג'והר ח

לנו עכשיו. זה הנתונים הראשוניים שיש לנו עכשיו. אבל בכל מקרה, כמו 

 4-תשלומים, משלמים ב 4-בשנים שעברו, א', אנחנו מחלקים את זה ב

תשלומים, אחת לרבעון. ב', כל רבעון חייבים להציג למבקר רשימת החניכים, 

ישנם מקרים שזה עולה ויש בתנועות אחרות שזה קטן. אתה בודקים מחדש. 

 מבין? אנחנו מאזנים ביניהם. 

 

חברים, תסבירו לי למה אנחנו לא הגענו לזה עד   :מר פבל פולב

 עכשיו. 

 

 מה לא הגענו? למה לא הגענו?   :מר ג'והר חלבי

 

לבדיקה הזאת. כי אני, יש לי פה טעות חמורה   :מר פבל פולב

 ות. באחת העמות

 

באיזו עמותה? בוא תגיד איך קוראים לזה. הנוער  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הלאומי?
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 כן.   :מר פבל פולב

 

 אז בואו נחליט,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שניה, זו לא רק הבעיה של הנוער הלאומי, זו לא   :מר פבל פולב

יש שם.  כי עכשיו באו ילדים ואני בכלל בהלם כמה ילדיםרק הבעיה הזאת. 

 לא מגיעים בכלל לסכומים.

 

את יש לי שאלה אליך, אתה רוצה שאנחנו נעצור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ההקצאה של הנוער הלאומי עד שנעשה בדיקה? אין בעיה. 

 

אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. אני לא רציתי   :מר פבל פולב

 להעלות פה שמות,

 

ר, אי אפשר. אני לא הולך לפגוע לא, אין כזה דב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בכל תנועות הנוער.

 

אז יפה. אבל, אנחנו בודקים את כל תנועות הנוער   :מר פבל פולב

 אותו דבר.

 

 בוודאי. בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חד משמעית.   :מר ג'והר חלבי

 

 אז בבני עקיבא כולם משלמים?   :מר פבל פולב
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  כן. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

סבבה. אני גם בעד שיש אנשים שלא יכולים לשלם,   :מר פבל פולב

 אנחנו גם נתמוך. 

 

אנחנו לא  –אבל פבל,  תקשיב, אם תנועה אומרת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גובים דמי חבר, איך אני יכול לחייב את,

 

לא להעביר לה תמיכות, מאד פשוט.  לא לאשר לה   :מר מיקי חג'בי

 תמיכות. 

 

 היא צריכה להסביר למה היא לא גובה.  :בל פולבמר פ

 

 עצור. עצור. פבל, בוא אנחנו נצביע. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לי עוד בעיה, חברים, בעיה יותר חמורה   :מר פבל פולב

מבחינתי. הרי על המילה שקיפות דיברנו, ואני גם בפעם שעברה, יוסי העלה 

בל, מה המטרה של התמיכות? הרי את זה, אני רואה את השקיפות אחרת. א

כשעמותה באה ומבקשת כסף, למה? כי חסר לה, היא לא יכולה להתקיים, 

 נכון? זו הסיבה?

 

 לא קשור. לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מגיע לה תמיכות בלי שום קשר, לפי החוק?  :מר פבל פולב

 

אנחנו אנחנו קבענו שכל תנועת נוער של העיר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 רוצים לעודד את הפעילות שלה, ולכן אנחנו נותנים,
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 אם יש. אם יש.   :מר פבל פולב

 

ואנחנו נותנים. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 רוצה להחריג את הנוער הלאומי ולהגיד, 

 

 לא, אלי, אני,   :מר פבל פולב

 

ומר את זה, בצורה מאד ברורה לא, אני בכוונה א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 על השולחן. 

 

 ברור. ברור.   :מר פבל פולב

 

אתה רוצה להחריג את הנוער הלאומי? בוא נצביע,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נחריג את הנוער הלאומי עד שלא תעשה בדיקה. 

 

ברור לבדיקת כמות אני רוצה שיהיה לנו מנגנון   :מר פבל פולב

גם אם אתם מתחלקים בפעימות, איך אני,  –ר שני הילדים, זה דבר אחד. דב

 זה שמצביע, יודע בכל פעימה לעצור או לא לעצור את העניין.

 

 פבל, תקשיב,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלף שקל  25קח  –אני לא מבין. אומרים לך   :מר יחיאל טוהמי

 להוצאות שוטפות. קחו לכם קודם כל, 

 

 רוצה לתת להם. הוא לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 להוצאות שוטפות. אחרי זה,  25  :מר יחיאל טוהמי

 

אין שם, פעילות אפס, אפס. אבל אני עוד לא   :מר פבל פולב

 סיימתי. 

 

 אני אגיד לך, רגע, רגע, אני אגיד לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אולי זה לא נעים למישהו התשובה.  :מר פבל פולב

 

בל, אם אתה מעלה, אין לי בעיה. אני אומר לך, פ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו מחליטים על דבר מסוים. כמו שאנחנו מחליטים על תקציב ויש פה 

גורמים מקצועיים שהם מיישמים את ההחלטות שלנו, גם כאן, אין שום 

 שינוי, אין שום שינוי. 

 

על גורמים מקצועיים אני סומך כי יש להם אחריות   :מר פבל פולב

 ות. מקצועי

 

 יפה. ולכן גם פה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 –על רכז נוער שאין לו אחריות, הוא יכול להגיד   :מר פבל פולב

 טעיתי,

 

 לא, לא, לא. פבל, בוא לא, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא אישית, לא אמרתי גם שמות. לא רציתי לדבר   :מר פבל פולב

 על שמות. 
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ליו רגע. החלוקה של התקציב או של פבל, תסתכל ע  :זיועו"ד דוד 

חודשים עובר להם הפעימה שהם  3כל  –חלקים  4-התמיכה מתחלקת ל

חודשים יש מנגנון ויש בקרה. הוועדה היא הרי ועדה  3צריכים לקבל. בכל 

מקצועית, נכון? אמר את זה קודם אלי. יש גם את הגזבר וגם את המבקר. 

דו"ח לגזבר, לאמור, 'ואללה'  המבקר חייב לבדוק ובסופו של יום להגיש

 . 73או  68אנשים,  72באמת, בנוער הלאומי יש באמת 

 

 ... אם כמות הילדים, אם מישהו כבר בדק את זה.   :מר פבל פולב

 

 אז אני שוב אומר, אתה בתחילת השנה,   :זיועו"ד דוד 

 

 ואתם בכלל לא שם. אבל בכלל לא שם.   :מר פבל פולב

 

 פבל, אני מתקומם, לא, פבל, זה לא מדויק. לא,   :זיועו"ד דוד 

 

ילדים  6ישבו פה ילדים, בוא נצא עכשיו ניסע לשם,   :מר פבל פולב

 ילדים.  6. 6מגיעים. 

 

 פבל, אתה צודק.    :מר יוסי חן

 

עזוב, אני קראתי פה את הכול ושיגעתי פה את   :מר פבל פולב

ילדים, מעבירים להם  6ילד. איפה?  120האנשים שיהיה פה נוער לאומי, עם 

 כסף, למה? מי בדק את זה? איך?

 

 פבל, אני רוצה להתקדם. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר פבל פולב ..  אני גם רוצה. אבל אם יש שקיפות 



 15.03.15)מן המניין(  23מספר  ישיבת מועצה
 

 18 

 

אני אגיד לך, פבל, כשאני עמותה, כשאני תנועת   :זיועו"ד דוד 

נוער, מגישה בקשה לתמיכה, אני מצהירה על דברים בבקשה. אם הנוער 

הלאומי הצהירה, אני אומר בשקר, ואני אומר את זה בזהירות, לכאורה, שיש 

 , 72-ילדים ובפועל בסוף יהיה כל מספר אחר קיצוני מ 72לה 

 

 כסף. לא מזרימים לה   :מר אריק דושי

 

 לא יקבלו כסף. בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם הם רימו אותנו, את ועדת התמיכות, הם רימו   :מר אריק דושי

 אותנו. 

 

 הם יצטרכו להחזיר גם.    :מר יוסי חן

 

 הם יצטרכו גם להחזיר.   :מר אריק דושי

 

 )מדברים ביחד(

 

 יגיד לכם.המבקר עושה בקרה ועשה בקרה. הוא   :מר ג'והר חלבי

 

.   :מר אריה ברסקי אני אגיד כמה דברים מה שאמר היועץ המשפטי

 ברמה העקרונית, החלוקה נקבעה בהתאם לתבחינים שקבעה המועצה. 

 

 אני בעד. עם זה אני לא מתווכח.   :מר פבל פולב

 

, סכום %35חלק אחד  –התבחינים חולקו לשניים   :מר אריה ברסקי
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ועדה הגיעה למסקנה שכל גוף כזה צריך איזה קבוע, כי הגענו למסקנה, הו

, סכום קבוע. בנוסף, יש סכום  סכום מינימאלי לתפעול השוטף. סכום 'פיקס'

, שזה לפי מספר משתתפים. ופה הוועדה נתנה איזה שהוא תמריץ לגופים 65%

שיגייסו חניכים. למה? ככל שיש יותר חניכים, ככה החלק שלה בעוגה יותר 

יות והנוער הלאומי צוינו, אז אני גם אומר להם, שהם דרך גדול. יש עניין. ה

אנשים. בבדיקה  150או  140-אגב בבקשת התמיכה שלהם הגישו שיש להם כ

, ולכן הוועדה 72שנעשתה באמצעות מנהל מחלקת נוער, התברר שהם רק 

ילדים, לא לפי מה שהם הצהירו בבקשת התמיכה שלהם, אלא  72-התייחסה ל

. וגם בפועל, כמו שאני אמרתי, בקרוב, היו כל מיני דברים הסכום קוזז בחצי

נגיע ונעשה שם בדיקה בפועל. יש כל מיני דרכים  שזה לא הסתייע, אנחנו גם 

להצלבות. הם לא מקבלים את כל הסכום בבת אחת, זה הולך לפי מנות. יש 

רבעון ראשון, לפי מה שהם קבעו. רבעון שני היה ויצא שהסכום של 

נה ממה שהוצהר, נמוך יותר או גבוה יותר, גם התשלום בפעם התלמידים שו

השנייה יהיה שונה, יהיה נמוך יותר או גבוה יותר. עכשיו, יש גם לעירייה 

סמכות, אמנם היא לא מימשה אותה עד היום, בבקשת התמיכה עם חותמים 

על התחייבות שאם הם לא מדווחים נכון, לעירייה יש סמכות לדרוש מהם 

 יבלו כסף,כסף. אם ק

 

זה עניין של התהליכים. אני רוצה לראות מה   :מר פבל פולב

 עושים, איזה מנגנון אפשר לעשות לבדוק עמותה כזאת שלא, 

 

 הוא אמר לך עכשיו מה המנגנון, פבל.   :זיועו"ד דוד 

 

יש מנגנונים גם של ביקור בשטח לראות את   :מר אריה ברסקי

וער, אפשר לעשות הצלבות ממקומות הפעילויות, יש הסתמכות על מחלקת נ

 נוספים. יש שיטות שונות לקבל את הדברים. 
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 אני מבקש את זכות הדיבור.   :מר מיקי חג'בי

 

,   :מר פבל פולב אני עוד לא סיימתי אבל. אני עוד לא סיימתי

חבר'ה, אתם מבינים, אני לא מרגיש בזה בטוח, כי אני חס וחלילה לא רוצה 

 ע שיושב פה, לפגוע באף בעל מקצו

 

 אתה יכול, דרך אגב, להצביע גם נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא עניין של להצביע, אני רוצה לקבל תשובות.   :מר פבל פולב

 

 לא, לא, לא, פבל, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתרגז, עזוב, אלי, מתרגז על ז ששבועיים   :מר פבל פולב

 לל זה אני מתרגז. ביקשתי ולא קיבלתי. בג

 

 אז תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה קשור? מה ייצא מזה?  :מר פבל פולב

 

 לא יודע. לא יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נגיע לתוצאות מסוימות.   :מר פבל פולב

 

 פבל, תצביע נגד. אני מבקש להמשיך הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? אתה סוגר לי את הפה?  :מר פבל פולב
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 ככה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אני לא סיימתי עוד. לשקיפות עוד לא הגענו.   :מר פבל פולב

 

נו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז תמשיך, 

 

אני ביקשתי גם לקבל. למה התחלתי? למה התחלתי   :מר פבל פולב

ה, על מה אני מבקש את הסיפור? ביקשתי לקבל נייר, אם אני מבקש תמיכ

תמיכה? זה דו"ח שקיפות. ובטח כל עמותה הגישה. למה אני לא קיבלתי את 

 זה?

 

 כי אתה לא הוועדה.  –אני אגיד לך למה לא   :זיועו"ד דוד 

 

 לא, אל תענה. אל תענה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה הוא לא יכול לקבל את השמות של החניכים?    :מר יוסי חן

 

 לא, לא רוצה שמות. לא רוצה, חס וחלילה.   :ולבמר פבל פ

 

 כחבר מועצה, לא כסגן ראש עיר.   :מר יוסי חן

 

ביקשתי לראות למה. לא, לא רוצה שמות. אבל אני   :מר פבל פולב

כי שקיפות זה שקיפות, אחרת אנשים מדברים עלי. עזוב. אני צריך להתגונן. 

 למה לבד? 

 

 קיי. תגיד לי רק מתי סיימת. טוב, או :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מה או קיי? אני שואל שאלה.  :מר פבל פולב

 

 אני לא רוצה לענות. אתה תגיד לי מתי סיימת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר פבל פולב  אני סיימתי

 

 תודה רבה. מיקי, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שגם בני עקיבא, בנוסף לנוער הלאומי, אני מבין   :מר מיקי חג'בי

יחד עם נצרים, שזה לא כתוב, נצרים אני מבין, נכון? בני עקיבא נצרים יש 

 גם? 

 

 יש שני סניפים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אחד זה נצרים.    :מר יוסי חן

 

 או קיי. מספר התלמידים פה נראה לי מוגזם מאד.   :מר מיקי חג'בי

 

 גם לנו היה נראה.    :מר אבי עזר

 

 , זה מה שיש?357אז עכשיו,   :מיקי חג'בימר 

 

 כן. בדקו את זה פעמיים.    :מר אבי עזר

 

אני אגיד משהו. אחד הדברים שייאמר לזכות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הציבור הדתי, ואנחנו עדיין לא הצלחנו להגיע לרמה הזו, ואני מאד מקווה 

יש שם גיוס מאד גדול. שאנחנו נצליח, שיש שם גיוס מאד גדול לתנועת הנוער. 
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כמעט כל הילדים שלומדים בבית הספר אור זבולון, כמעט כל הילדים מגיעים 

לתנועת הנוער. עכשיו, איפה יותר קל לבדוק? קל לבדוק במקום שאתה גובה 

מיסים. בצופים ובבני עקיבא גובים מיסים. תנועת הנוער הלאומי לא גובה 

יכול לחייב אותם. אנחנו נעשה את  מיסים. לא רק אצלנו, בכל הארץ. אני לא

הבדיקות כדי לראות באמת כמה חניכים יש שם וכדי לדעת באמת את האמת, 

ולפי זה אנחנו ניתן להם את הכסף. לא ניתן להם את הכסף מעבר למה שיש 

 להם. 

 

אז שיתנו לנו את שעות הפעילות שנוכל לבוא, נוכל    :מר יוסי חן

 ראות את זה במו עינינו. להגיע בשעות הפעילות על מנת ל

 

 בוודאי. אין בעיה. אין בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אגיד לך למה אני שואל לגבי בני עקיבא. בני   :מר מיקי חג'בי

עקיבא ליד בית ספר מילקין, שם הסניף שלהם נדמה לי, במקרה יש לי שם 

 ת,תיבת דואר ואני הולך לשם כל יום. הכמות הזאת נראית לי קצ

 

 הכמות הגדולה נמצאת למעלה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יכול להיות.   :מר מיקי חג'בי

 

 שם דווקא יש פעילות.    :מר יוסי חן

 

 הם משלמים. אפשר לדעת.   :מר פבל פולב

 

 יש שני סניפים.    :מר אבי עזר
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ליד הדואר דווקא יש פעילות שם. הייתי שם    :מר יוסי חן

 וראיתי פעילות. 

 

ש"ח  25,000אם זה כך, אני חושב שהחלוקה של   :מר מיקי חג'בי

כמספר  65%העמותות כמחיר התחלתי או כרף התחלתי, ומשם  3לכל 

התלמידים, הוא לא נכון. הרצון הוא טוב, אבל הוא לא נכון, מכיוון שזה פוגע 

 ילדים.  357-ב

 

בגדול אתה צודק, אבל זה התבחינים שאישרנו    :מר אבי עזר

 . 35-ל 50-אותם, הורדנו את זה אז מ

 

 או קיי, אבל אתה צריך לעשות את היחס.   :מר מיקי חג'בי

 

 הם משופים במספר החניכים.   :מר ג'והר חלבי

 

למה? הורדנו את המשקל  –לא, בסדר, הוא אומר     :מר אבי עזר

, וכך השארנו את זה 35%-שהיה בעבר, על פי המלצה שלנו ל 50%-של הסניף מ

 בשנתיים האחרונות, שנה שעברה והשנה. 

 

 אבל תחשבו על זה, כי אני חושב שזה לא,   :מר מיקי חג'בי

 

 אפשר לחשוב על זה פעם נוספת.    :מר אבי עזר

 

מגיע להם יותר. בני עקיבא, אם עובדים כמו   :מר מיקי חג'בי

 . ואם יש לך פה את העולים או מישהו25,000שצריך, מגיע להם יותר, לא 

 אחר, תן להוא.
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אנחנו אבל לא מצביעים פה סעיף סעיף, מצביעים    :מר יוסי חן

 על הכול ביחד. אז בוא אני אעזור לך, בעמותות הספורט, בספורט, 

 

 רגע, תן לו לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני פשוט אעזור לך, יש פה טעות. יש פה טעות    :מר יוסי חן

 שאתה לא יכול להצביע. 

 

 תן לו לסיים.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

מועדון כדורגל בית"רים אריאל בכלל לא הגישו    :מר יוסי חן

 בקשה, אתה הולך לתת להם פה תמיכה. 

 

 זה לא בית"רים אריאל.   :מר אבי עזר

 

מועדון כדורגל בית"רים  –רשום. מה רשום? רשום    :מר יוסי חן

 אריאל. 

 

 . זו טעות דפוס   :מר אבי עזר

 

 תן לו לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיתקן את עצמו.    :מר יוסי חן

 

 9,000 –יש לנו עמותת פעמונים  –חברה וקהילה   :מר ג'והר חלבי

ש"ח, ושווי שימוש בדירה  12,000 –ש"ח. יד שרה  16,000 –ש"ח. חסד לחיים 

ש"ח.  26,000 –ש"ח, מה שנקרא תמיכה עקיפה. ועד למען החייל  45,000עוד 
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ש"ח תמיכה עקיפה בדמי שכירות  26,4480ש"ח ועוד  20,000 –דאורייתא 

 ש"ח. 20,000 –למבנה. מוזיאון השואה 

 

 לא, רגע, דילגת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מלגות.    :מר אבי עזר

 

 אנחנו מצביעים סעיף סעיף או על הכול ביחד?  :מר אריק דושי

 

 א, הכול. לא, ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ש"ח. סה"כ  20,000 –אמרתי, מוזיאון השואה   :מר ג'והר חלבי

תמיכה עקיפה. מלגות  71,552ש"ח ועוד  112,000התמיכות לחברה וקהילה 

 10,000 –יש לנו עמותת חב"ד  –ש"ח. מורשת ישראל וערכי דת  9,500 –מו"פ 

 ש"ח.  55,994ש"ח ועוד תמיכה עקיפה  10,000 –ש"ח. בית כנסת היכל יוסף 

 

  מה זה תמיכה עקיפה?   :מר יוסי חן

 

 מבנה בית הכנסת. כאילו שכר דירה.    :מר אבי עזר

 

 ש"ח, 10,000 –בית כנסת תפארת ישראל   :מר ג'והר חלבי

 

 תפארת אריאל, אין ישראל, אריאל.   :מר יחיאל טוהמי

 

 כתוב כאן תפארת ישראל.   :זיועו"ד דוד 

 

 ל. אין תפארת ישראל. אריא  :מר יחיאל טוהמי
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 יש שבות אריאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא צודק, הוא צודק, אריאל.    :מר אבי עזר

 

 בית כנסת תפארת אריאל.   :זיועו"ד דוד 

 

ש"ח ועוד  10,000 –בית כנסת תפארת אריאל   :מר ג'והר חלבי

 45,072ש"ח ועוד  10,000 –ש"ח תמיכה עקיפה. בית כנסת הרמב"ם  45,072

ש"ח תמיכה ישירה  10,000 –ש"ח תמיכה עקיפה. בית כנסת שבות אריאל 

ש"ח  10,000 –ש"ח תמיכה עקיפה. בית כנסת אחוות אחים  60,472ועוד 

 10,000 –תמיכה עקיפה. בית כנסת אוהל אפרים  22,536תמיכה ישירה ועוד 

 –יעקב ש"ח תמיכה עקיפה. בית כנסת אביר  19,719ש"ח תמיכה ישירה ועוד 

נון  31,550ש"ח ועוד  10,000 ש"ח. בית  10,000 –ש"ח. בית כנסת יהושע בן 

 ש"ח. מחניים, רשת חינוך,  5,000 –מדרש ישיבתי 

 

  איפה זה בית מדרש ישיבתי? מה זה?  :מר מיקי חג'בי

 

 נצרים. הישיבה של נצרים.     :מר אבי עזר

 

נוך יהודי לדוברי רשת חי –ישיבת נצרים. מחניים   :מר ג'והר חלבי

ש"ח תמיכה  11,268ש"ח ועוד  3,000 –ש"ח. יחד באריאל  5,000 –רוסית 

ש"ח. סה"כ תמיכה ישירה למורשת  5,000 –עקיפה. בית מדרש דרך איה 

ש"ח תמיכה עקיפה. עכשיו עמותות  291,653ש"ח ועוד  108,000 –ישראל 

 ספורט. 

 

את השאלות, אני לא רגע, שניה, לפני זה, יש פה   :מר מיקי חג'בי
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רשת חינוך יהודי לדוברי רוסית. אני לא יודע מה זה  –מכיר מה זה מחניים 

 יחד. ואני לא יודע מה זה בית מדרש דרך ארץ ישראל השלמה. מה זה?

 

 מחניים זה משהו מאד פעיל.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 מה זה? מה זה? מה זה?   :מר מיקי חג'בי

 

 רים. איה זה נצ  :זיועו"ד דוד 

 

איה זה גם נצרים? זאת אומרת, לקחו את נצרים    :מר יוסי חן

 ופירקו אותם לכמה בקשות, שזה לא ייראה זה?

 

 יש להם מספרי עמותות שונים.לא, לא, לא, יוסי,   :מר ג'והר חלבי

 

עמותות שונות, זה בסדר, הם אלופים בהקמה של    :מר יוסי חן

 עמותות. 

 

 ו אחר. זה מישה  :מר ג'והר חלבי

 

, 10,000בשביל זה התמיכות מותאמות בהתאם,    :מר אבי עזר

 . תשים לב. 5,000-ו 3,000

 

אני הייתי עושה משהו אחר. יש בתי כנסת, אם   :מר מיקי חג'בי

אנחנו מדברים באמת על תמיכות לבית הכנסת, יש בתי כנסת שהם במצב 

בנייה. למשל, כלכלי פחות או יותר בסדר. ויש בתי כנסת שהם בהליכי 

הרמב"ם, זה בית כנסת שזקוק לכל אגורה ואגורה כדי לתמוך בו, להרים 

 אותו למעלה ולעזור לו. 
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 ש"ח.  500,000אז אנחנו הבאנו לרמב"ם תקציב של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ש"ח שהם לא יכולים להשתמש בו עד  500,000   :מר אבי עזר

 ...  מחכים בצד.  ש"ח 500,000היום, כי אין להם את 

 

 שזה שנים רבות של תמיכה.   :זיועו"ד דוד 

 

 יהושע בן נון למשל.   :מר מיקי חג'בי

 

 ש"ח יש לרמב"ם. 500,000עזוב,    :מר אבי עזר

 

נון גם כן בתהליכי בנייה. לעזור להם   :מר מיקי חג'בי יהושע בן 

 נרים אותו.  –יותר. מי שצריך להרים אותו 

 

מדובר פה בתמיכה שהיא תמיכה סמלית  אבל  :מר ג'והר חלבי

ש"ח,  100,000לתפעול ואתה לא יכול לקחת סכום כזה, כל הסכום הזה הוא 

 אם תיתן את זה לבית כנסת אחד, אתה מתעלם מהאחרים. 

 

 –תאמין לי שאם תדבר עם אדון פינטו ותגיד לו   :מר מיקי חג'בי

 , תנסה. Xתשמע, פינטו, לטובת בית כנסת 

 

 תנסה, אתה תנסה. בבקשה, תמשיך הלאה.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 . 9. בשנה שעברה היה 10-ל 9ההבדל הוא בין    :מר אבי עזר
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מכבי מועדון התעמלות אריאל,  –עמותות ספורט   :מר ג'והר חלבי

ש"ח. אגודה לתרבות גופנית הפועל אריאל עיר  80,000 –התעמלות אמנותית 

ש"ח תמיכה  15,212"ח תמיכה ישירה ועוד ש 23,000 –בשומרון, כדורסל 

 –עקיפה. אגודה לתרבות גופנית הפועל אריאל עיר בשומרון, קליעה למטרה 

ו 10,000  ש"ח תמיכה עקיפה. 3,000-ש"ח 

 

 אבל זה גם הפועל אריאל.   :מר אריה ברסקי

 

 גם הפועל, כן.    :מר אבי עזר

 

 גם הפועל.   :מר ג'והר חלבי

 

זה הפועל? הפועל זה כדי לעקוף, כי אין להם  למה   :מר יוסי חן

 ניהול תקין אז עושים דרך הפועל? 

 

 עמותה שהגישה יש לה ניהול תקין? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברור.   :אריה ברסקימר 

 

 תודה רבה. תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע    :מר יוסי חן רגע, בוא, יש את המטרות הרי ואתה 

ה יש לך מטרות שהן שונות מהמטרות בפועל של מה שאתה שבמטרות, את

נותן את התמיכה, הן לא מטרות כדורגל. תבדוק את המטרות של העמותה הזו 

 של הפועל,

 

 לקדם את הספורט.  :מר אריה ברסקי
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 אתה לא תמצא שום מילה כדורגל.    :מר יוסי חן

 

 בסדר. המבקר יבדוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עוד דבר, עוד נקודה, למה הפערים כאלה גדולים?    :ןמר יוסי ח

ש"ח להתעמלות אמנותית זה בסדר  80,000ש"ח לכדורסל?  23,000למה רק 

 ש"ח לכדורסל? 80,000גמור. למה לא לתת 

 

 כמות החניכים.   :מר פבל פולב

 

גם יש להם כמות חניכים. מה, אין להם כמות    :מר יוסי חן

ות של חניכים? יש להם קבוצות, עכשיו הבנתי שהם חניכים? בכדורסל אין כמ

 מתמודדים לעליה והבנתי שיש להם קבוצות מסודרות. 

 

על סמך בקשת התמיכה שהם הגישו מספר חניכים   :מר אריה ברסקי

 היה שם יחסית מועט. 

 

 ש"ח התמיכה של הכדורסל?  23,000זה הכול,    :מר יוסי חן

 

 מהשנה שעברה, הם גם בעלייה. אגב, הם עלו קצת    :מר אבי עזר

 

 איזה עליה?    :מר יוסי חן

 

 שאלות נוספות אם יש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לדעת איך אתה עושה את ההצבעה, אתה   :מר פבל פולב
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 מצביע כאחד? 

 

 רגע, לא, לא, אבל את המספרים.   :זיועו"ד דוד 

 

 בבקשה, הסכום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ש"ח  260,000 –כדורגל הפועל אריאל עיר בשומרון   :ג'והר חלבי מר

 תמיכה ישירה, 

 

 אין חיה כזו. אין לך כדורגל הפועל אריאל.    :מר יוסי חן

 

 בסדר. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין חיה כזו. מה זה בסדר? אני מודיע לך שאין חיה    :מר יוסי חן

 כזו הפועל אריאל באריאל. 

 

ש"ח, המגרש וכל  272,000 –תמיכה עקיפה   :לבימר ג'והר ח

 תחזוקת המגרש. 

 

בית"רים לא הגישה בכלל בקשה ואין הפועל אריאל    :מר יוסי חן

 בכדורגל. אין חיה כזאת. 

 

י  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני מבקש להעלות להצבעה, כשאני אומר שוב, אנ

וער הלאומי, כי הרי מחדד את נושא הבדיקות של תנועות הנוער, בדגש על הנ

תנועות הנוער האחרות משלמות דמי חבר ולכן קל לנו לבדוק אותן. אנחנו 

 נעשה בדיקות פיסיות לגבי תנועות הנוער. 
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אנחנו נקבל תשובות בישיבה הבאה? תעדכנו אותנו   :מר פבל פולב

 או שגם לא תעדכן אותי בזה? תעדכן אותנו בזה? 

 

כן אותך בלי שום קשר לישיבת המועצה. אני אעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה לא יהיה נושא בישיבת המועצה הבאה. 

 

אני מודיע לך שפה  פבל, אתה מחזיק תיק ספורט?   :מר יוסי חן

יש בקשה של בית"רים אריאל, לא הגישה בכלל בקשה לתמיכות, אין  הפועל 

 אריאל בכדורגל באריאל.

 

 אז מה יש?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

ן    :ןמר יוסי ח אני מתפלא עליך, אתה מחזיק תיק ספורט. אי

הפועל אריאל בכדורגל. אתה הולך לתת תמיכות להפועל אריאל. אומרים שזו 

 טעות דפוס. 

 

על התמיכות, היועץ המשפטי, אתה יכול להתייחס?   :מר פבל פולב

 התמיכה תיועד לעמותה שהגישה, 

 

 מה זה עמותה שהגישה?    :מר יוסי חן

 

 /צועקים ביחד()מדברים

 

אני מבקש להצביע. מי בעד לאשר את התמיכות כפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג אותן ג'והר הגזבר? הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה 

יוסי. תודה עבר. אני סוגר את  נגד:  ואריק. מי נמנע? מיקי. מי מתנגד? הצביע 

 הישיבה. 
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מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את חלוקת  1נגד: מר יוסי חן;  1אריק דושי; 

, כפי שהוצג על ידי גזבר העירייה, מר ג'והר 2015תקציב התמיכות לשנת 

 .08/03/2015וטוקול ועדת התמיכות מיום מצ"ב פר חלבי.

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 .2015אישור חלוקת תקציב התמיכות לשנת  .   2

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר מר פבל פולב, מ

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את חלוקת  1נגד: מר יוסי חן;  1אריק דושי; 

, כפי שהוצג על ידי גזבר העירייה, מר ג'והר 2015תקציב התמיכות לשנת 

 חלבי.
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