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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  24-הישיבה ה

 (12.04.15) הע"תש ניסןב גכ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 העיר  סגנית ראש -  כץ-גב' שירה דקל

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  לגב' ורד טווי

 
 

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום :חסרים

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש  העיר; .1

 העיר לחו"ל; נסיעת ראשאישור  .2

 ;30.6.2014דיון בדו"ח הכספי הסקור התקופתי ליום  . 3

שבטעות לא נדונה בישיבה  ₪ 9,000אישור התמיכה לעמותת אומץ, ע"ס  .4

 הקודמת;

 אישור עדכון תב"ר: .5

    3,030,616, ע"ס 101הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  - 395א. תב"ר מס'   

     ₪; 

 ן:מקורות המימו     

  ₪    1,506,831    משרד החינוך     

    ₪    572,596 תוספות עפ"י חוק ממשרד החינוך     

  ₪ 957,789    קרנות הרשות     

   ₪ 3,030,616     סה"כ:     

    3,037,216, ע"ס 829הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  - 396ב. תב"ר מס'   

     ₪; 

 מקורות המימון:     

  ₪    1,532,831    משרד החינוך     

    ₪    582,476 תוספות עפ"י חוק ממשרד החינוך     

  ₪ 921,909    קרנות הרשות     

   ₪ 3,037,216     סה"כ:     

 גבעת האוניברסיטה  –פיתוח שכונה חדשה באריאל  – 315ג. תב"ר מס'   

 "הגדלה"        

 מקורות המימון:     

 . מצ"ב סיכום ועדת מכרזים עליונה ₪ 2,760,000שיכון תוספת משרד הא.       

 .8.03.2015במשרד השיכון, מיום   

 .₪ 2,760,000בסך  50%ב.  חלק היזמים בפיתוח הפרויקט בשיעור      

 לאחר ההגדלה הנ"ל. ₪ 37,752,280התב"ר יעמוד על סך   
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שמן המניין.  42מספר אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, הוא יהיה אחרי סדר היום, אני מבקש להוסיף נושא לםלפני שאני עובר לסדר היו

יבגני במקום פבל. מי  –של חברי מועצה בוועדת ביקורת  דיווח ראש העיר, זה החלפה 

 בעד להוסיף את הנושא לסדר היום?

 

 פה אחד.  :מר יחיאל טוהמי

 

 א פה אחד אני רואה.לא, זה ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בוועדת ביקורת צריך להיות לאופוזיציה רוב. לא יכול להיות    :מר יוסי חן

 שלקואליציה יש רוב.

 

הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, גלב, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  יום. אריק, מיקי ולודה. מי מתנגד? מתנגד: יוסי. עבר. אני מוסיף את זה לסדר ה

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 ום: החלפת חברי מועצה בוועדת ביקורת.הוספת סעיף לסדר הי

 

תוסיף עוד שני חברים, חייב  –צריך להיות שם, אתה רוצה    :מר יוסי חן

 להיות שם רוב לאופוזיציה. 

 

 אני לא הוספתי, מחליפים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הטעות היא היסטורית, אז ממשיכים אותה? איך אמר לי דוד    :מר יוסי חן

 זה לא היה בתקופתי. עכשיו ממשיכים את זה. באיזה עניין? 
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 יוסי, אתה תשמע את זה עוד מעט.    :מר אבי עזר

 

 אני אשמע את זה?   :מר יוסי חן

 

 עוד שתי דקות.    :מר אבי עזר

 

כמו שאני שומע על המהנדס, אני צריך לשמוע ברחוב על    :מר יוסי חן

המהנדס כי הוא לא רצה לחתום  המהנדס? אתם לא יכולים להגיד את זה שפיטרתם את

 לכם על משהו? 

 

 בואו נמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.    :מר אבי עזר

 

 אז תגיד לי למה הוא פוטר. אם הוא היה כזה טוב, למה?    :מר יוסי חן

 

 היתה הצהרה שהוא עזב.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יוסי, שמעת. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא עזב.  –הוא אמר   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מכיר את אלי שבירו.    :מר יוסי חן

 

 אתה, קשה לך לקבל את הדברים אני מבין,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי שבירו היה חוקר בצבא והוא היה מכניס אנשים ליער,    :מר יוסי חן

גם הם היו מודים לו על דברים שלא עשו. תגיד לי, באמת אתה חושב שאנחנו 
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 ומטמים? מט

 

נו. אני מבקש לפתוח בסדר היום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו דיווח ראש  –יוסי, באמת, 

 העיר. אני אעדכן אתכם בכמה דברים ואז אנחנו נמשיך בנושא שהצבענו עליו.

 

 .דיווח ראש העיר .   1

 

רגל ברחוב הציונות. היה -חנכנו את מגרשי המשחקים והקט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם עם בני נוער וגם עם המאמנים. עשינו השתלמות להעצמת עובדי העירייה משחק ג

לפני חג הפסח. הענקנו פרסים לעובדים מצטיינים, ואני חושב שחשוב שגם אתם תדעו 

 מי העובדים המצטיינים שלנו. 

 

 למה זה היה כל כך רחוק שאנחנו לא היינו יכולים לבוא?  :גב' לודמילה גוזב

 

 נו את כולם. הזמ   :מר אבי עזר

 

 הזמנו אתכם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' לודמילה גוזב  בסדר, אבל כל כך רחוק, בעכו

 

 זה תמיד היה רחוק.    :מר אבי עזר

 

המצטיינת הרשותית היתה סיגל רוזנפלד מהחינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ר מבית הספר, עו"ס מצטיינים מחלקתיים: היתה ילנה נפתלי ממשאבי אנוש, מירי ליאו

גני ילדים  –אפרת כהן מהרווחה, ציפי נוימן  קיבלה תעודת הערכה, זיוה פילי  –סייעת 

מהביטחון קיבלה תעודת הערכה. ומהמנהלים, מי שזכה למצטיין זה הגזבר, ג'והר 

 חלבי, שכל הכבוד לו, באמת. 

בי כל האירועים אני רוצה להזמין את כל חברי המועצה, אני נתתי לכם הזמנות ביד, לג
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של יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות, כולל גם האירוע של גני הילדים ביום ששי 

 הקרוב. כולכם מוזמנים. בואו, תגיעו ותפרגנו לאנשים שעבדו ועמלו לאירועים האלה.

 

רק שניה, עוד דבר, מי שרוצה לבוא שיגיד גם את השמות,    :מר אבי עזר

הזוג או בת הזוג, לא לילדים. אנחנו נשמור מקומות לבן הזוג  נשמור לכם מקומות, לבן

 או לבת הזוג, נשמור את המקומות. תעבירו רשימה מראש. 

 

זאת אומרת, אף חבר מועצה לא מביא ילדים? ראש העיר, אף    :מר יוסי חן

גם אני מביא. אם  –אחד לא מביא? תגיד לנו אם יש איפה ואיפה. אם מישהו מביא ילד 

ד לא מביא, לא, אם ראש העיר לא מביא גם אני לא אביא. יש לי ילדים יותר אף אח

 כשאתה אומר ילדים, שלי יותר גדולים אז הם לא ילדים. גדולים משלו. 

 

 טוב, בואו נמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מספיק, אבי, מה זה כן ילדים/לא ילדים? ואחר כך יעמוד    :מר יוסי חן

 תושבים שיצביעו לו.  4ניסה ויכניס איזה שם יחיאל טוהמי בכ

 

יוסי, אבל זה לא עכשיו, זה לפני הבחירות. לא עכשיו. זה   :מר יחיאל טוהמי

 מוקדם. 

 

החודש התקיימו ביקורים של יוסי סילמן, שהוא מנכ"ל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נהל מנכ"ל משרד הבריאות. ואבי כהן, שהוא מ –משרד הרווחה. פרופ' ארנון אפק 

מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה. התקיים טקס מתגייסים ונערך טקס הוקרה 

לנוער מתנדב. קיבלנו גם החודש הזה תעודת הוקרה והערכה מראש אכ"א לאחוזי 

בבנות. מאד מכובד.  10בבנים ומקום  4הגיוס הגבוהים של הנוער שלנו. היינו מקום 

בלנו את אותות ההוקרה גם לבנים וגם מעט מאד רשויות בסך הכול השתתפו ואנחנו קי

לבנות, וזה יישר כוח מאד גדול, דרך אגב, לבני הנוער, להורים, למערכת החינוך, בכלל, 
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לכל תושבי העיר. אני חייב לציין שאני גאה בזה, אני מעריך שאתם מצטרפים למה 

 שאני אמרתי.

 

, לפני אני רוצה להתייחס לדיווח שלך אחרי שאתה תסיים   :מר יוסי חן

 שאתה עובר ליתר הנושאים. 

 

אז בואו נעשה כזה דבר, אנחנו נסיים את הכול ואני אתן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לכם את זכות הדיבור. כי לפי הפרוטוקול יש רק לראש העיר דיווח. האחרים, אין להם 

 דיווח. אז בואו נסיים, אני אתן לכם אחרי זה לדבר.

 

 . חלפת חברים בוועדת ביקורתה -סעיף שהוסף לסדר היום  

 

אני מבקש להעלות להצבעה את ההחלפה בין פבל לבין יבגני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הוספנו את זה לסדר היום. אני מבקש להצביע על השינוי. מאחר ופבל הוא חבר הנהלה 

והוא סגן ראש עיר, הוא לא יכול להיות גם בוועדת ביקורת, ולכן אנחנו חייבים לעשות 

מי בעד לאשר? הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל,  –את השינוי. אני מעלה את זה להצבעה 

יבגני, מקס, שירה, גלב, ורד, אריק, מיקי, לודה. מי מתנגד? אף אחד. מי נמנע? יוסי. 

 עבר. תודה רבה. אני עובר לנושא הבא. 

 

מר פבל , מר יחיאל טוהמימר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 בוועדת ביקורת. םחברייעקובוב כ ו של מר פבל פולב במר יבגני החלפת

 

 .יר לחו"לאישור נסיעת ראש הע .   2

 

אני מתוכנן לטוס לארה"ב לגייס תרומות. אני מתוכנן לצאת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מועד החזרה עדיין לא 30.5-, זה יוצא בדיוק אחרי יום העצמאות, ולחזור עד ה26.4-ב
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סגור, כי אנחנו עדיין מחכים לתשובות לגבי מספר פגישות בימים האחרונים. החזרה 

, כדי לאפשר את כל 30-. אני כרגע מעלה להצבעה עד ה30-ל24-שלי תהיה בין ה

אז כמובן אתם תדעו ותעדכנו. היציאה שלי היא  –המרווח. במידה ואני אחזור לפני כן 

להביא תרומות בכמה נושאים. אחרי שאני אחזור חזרה אני כמובן אעדכן אתכם ואני 

 אדווח לכם לגבי התרומות שאני מצליח להשיג. 

 

.    :מר יוסי חן  יש לי שאלה לגזבר בנושא הזה שאתה יוצא עכשיו

 

הנסיעה שלי לא ממומנת על ידי העירייה. העירייה לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מממנת את כרטיסי הטיסה. 

 

 אתה גם לא מקבל שכר בתקופה הזאת?   :מר יוסי חן

 

זה עבודה. אני מקבל שכר, בשביל זה אנחנו מצביעים על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה נשאר במסגרת העבודה. 

 

הזו של תרומות, כל פעם  הזה מה שרציתי לדעת. עם האמתל   :מר יוסי חן

 להגיד תרומות, תרומות, ולצאת לטייל, זה בסדר.

 

אני מוכן שאתה תיסע ותביא את הסכום שאני אביא, ואחרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאני אביא, 

 

ברנו את זה בגלגול, בוא  נזכיר לך. בוא, אני אני זוכר, ע   :מר יוסי חן

 מבטיח לך שאני אביא יותר ממך כשאני אהיה ראש עיר. 

 

 אז תביא, אל תבטיח. תביא.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כשאני אהיה ראש עיר.   :מר יוסי חן
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 אז לא תביא.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני אביא הרבה יותר.    :מר יוסי חן

 

 אתה הבטחת גם לפני הבחירות הקודמות שתהיה ראש העיר.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני מקווה שתהיה חבר מועצה בתקופה שאני אהיה ראש    :מר יוסי חן

 עיר. 

 

 אני אהיה ואתה לא תהיה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

יודע למי ניתנה הנבואה.    :מר יוסי חן  יכול להיות. יכול להיות. אתה 

 

 טחת כבר. לא קיימת. אתה הב  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני התמודדתי, אני לא הבטחתי, התמודדתי.    :מר יוסי חן

 

 הבטחת. הבטחת. תבדוק פרוטוקולים, הבטחת.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 חבל על הזמן, באמת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 זה בסדר, מקס, היה רגוע.    :מר יוסי חן

 

 אני רגוע.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה לא רגוע. תשתה קצת מים.    :מר יוסי חן
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 אל תדאג, אני רגוע.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא יודע למה אתה לא רגוע בתקופה האחרונה.    :מר יוסי חן

 

 אני רגוע. אני רגוע.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

ממש לא. משהו עולה לך. תסתכל, אתה גם נהיה אדום    :מר יוסי חן

יודע מה קורה ל ו, נהיה אדום כשהוא מדבר. הוודקה עולה, אני לא כשאתה מדבר. לא 

 יודע מה קורה לו. 

 

 השתן עולה לך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 יכול להיות שאני שותה ואתה משתכר?   :מר יוסי חן

 

 תשתוק כבר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

למה אתה מתעצבן? תהיה רגוע. מקס, למה אתה לא רגוע,    :מר יוסי חן

 לא להתעצבן, מקס.  נדמה? תהיה רגוע.

 

תשתוק, אתה טיפש. אתה עושה צחוק מעצמך. אתה מתנהג   :מר מקס צ'רנוגלז

 כמו ליצן. 

 

 מה אתה אומר?   :מר יוסי חן

 

 כן. אז תשתוק ותשב בשקט.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 טוב שאתה פה להגיד לי את זה. אבל למה אתה לא רגוע?    :מר יוסי חן
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 מתייחס אליך. לא   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 תהיה רגוע.   :מר יוסי חן

 

 אני רגוע.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 יוסי, אני מבקש, יוסי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה מבקש? תרגיע אותו. הוא איש הסיעה שלך.    :מר יוסי חן

 

 אני רגוע, אל תדאג.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ופק על השולחן. אתה רואה איך הוא רגוע? הוא ד   :מר יוסי חן

 

 אני רגוע. אל תדאג.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה שומע גם את המילים שהוא אומר.    :מר יוסי חן

 

בתקופה שאני אהיה בחו"ל מי שימלא את מקומי זה יחיאל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 טוהמי. 

 

 אני מתבייש שאתה חבר מועצה. אני מתבייש    :מר יוסי חן

 

 אתה תתבייש. תסתכל במראה ותתבייש בעצמך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 מקס צ'רנוגלז, אני מתבייש,    :מר יוסי חן

 

 תתבייש בעצמך.   :מר מקס צ'רנוגלז
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 ...תראה איך חבר מועצה    :מר יוסי חן

 

 אתה שקרן. אתה מפיץ שמועות, אז תתבייש בעצמך. זהו.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 רתי?אולי תגיד במה שיק   :מר יוסי חן

 

 זהו.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 במה שיקרתי?   :מר יוסי חן

 

.   :מר מקס צ'רנוגלז  זהו. אל תדבר איתי

 

 במה שיקרתי?   :מר יוסי חן

 

 מיקי, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי דוגמא.    :מר יוסי חן

 

 כל מילה שאתה מוציא מהפה שלך זה שקר. הכול.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 תן לי דוגמא.    :וסי חןמר י

 

 הכול.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה חבר מועצה?   :מר יוסי חן

 

 בטח, אני חבר מועצה.  :מר מקס צ'רנוגלז
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אתה בשביל להרים ולהוריד יד. תרים פעם יד נגד. תבוא    :מר יוסי חן

 תשאל איזו שאלה פעם. אתה רובוט. 

 

 ותך. יוסי, אני מזהיר א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה מזהיר אותי?   :מר יוסי חן

 

 אני מזהיר אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה תעשה לי?    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה תעשה? את מי אתה מזהיר, תגיד לי?   :מר יוסי חן

 

 למיקי. אתה מפריע למיקי. אתה לא מפריע לי, אתה מפריע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מזהיר אותי?    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דקות.  10תזהיר את עצמך. בושה. מכרת את העיר לפני    :מר יוסי חן

 ותספר לנו למה פיטרת את המהנדס. מגיע לנו לקבל תשובה למה פיטרת את המהנדס. 

 

 הוא לא פיטר. הוא הלך לבד.    :מר אבי עזר

 

 הוא לא הלך לבד.    :ןמר יוסי ח
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 הנה, אתה משקר עוד פעם.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני משקר? אני משקר?    :מר יוסי חן

 

 אנחנו חוזרים למה שהיה פעם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סליחה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

לא נרגעת? יש יום כיפור לסליחות. רק ביום כיפור סליחות    :מר יוסי חן

 קשים, אלא אם כן אתה לא יהודי. יהודים מב

 

.   :מר מקס צ'רנוגלז  אז תבקש. תבקש, אתה יהודי

 

 אני יהודי, כן. יהודי כשר.    :מר יוסי חן

 

 כשר לפסח.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

יד,    :מר יוסי חן זו הבושה, שיש חברי מועצה כאלה, בושה. מרים/מוריד 

יד.   מרים/מוריד 

 

 יקי, בבקשה. אני אעלה את זה להצבעה אם אתה לא מדבר.מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי זכות דיבור.   :מר מיקי חג'בי

 

 דבר. כן, מיקי, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האחת, בנושא הנסיעה שלך, שתהיה לך נסיעה  –שתי שאלות   :מר מיקי חג'בי
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כמעט בתוקף אמר טובה. אני בזמנו כשהייתי חבר מועצה, מה שרון ז"ל לא עשה, ו

שהוא לא נותן דין וחשבון לחברי מועצת העיר כמה ואיך ולמה. זאת אומרת, גם אם לא 

 השגתי אז זה בסדר. אבל דיווח למועצה אני מקווה, ואתה אמרת שכן יהיה. 

 

 נכון. דיווחתי גם בפעם הקודמת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היה בפעם הקודמת.   :גב' שירה דקל

 

שייסע בברכת שלום אז אני מברך אותך בנסיעה טובה.   :ג'בימר מיקי ח

 ושיחזור לשלום. 

 

זה הכי חשוב. זה כולנו מברכים אותו שייסע בשלום ויחזור    :מר יוסי חן

 בשלום. 

 

.   :מר מיקי חג'בי  שיבוא עם כסף גם כן

 

 גם אני בעד.   :מר יוסי חן

 

 יבוא. יבוא.   :מר יחיאל טוהמי

 

יודעים. דבר שני   :מר מיקי חג'בי העירייה  –אנחנו מקווים. אנחנו לא 

העניקה אותות הצטיינות ו/או הוקרה לעובדי עיריית אריאל, כי בסך הכול מגיע להם 

ויכוחים אישיים לבין הסך  מילה טובה. צורם לי רק דבר אחד, וצריך להפריד ממש בין 

שזה לגאוות העיר. עם נבחר לנו חבר כנסת. אני חושב  –הכללי. והכוונה היא ככה 

 ההסתייגויות שיש או אין, 

 

 אין הסתייגויות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני ציפיתי מהרשות המקומית, בכניסה לאריאל, שלט,   :מר מיקי חג'בי

 

 זה מה שהיה חסר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מחברי מועצת העיר, מתושבי אריאל.   :מר מיקי חג'בי

 

 הסכמתי. בלי שטיח אדום לא הסכמתי.  אני לא  :מר פבל פולב

 

אבל, מיקי, עצור רגע, מיקי, תקשיב, זה קשור ליציאה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לחו"ל? אני אמרתי לכם, אני אתן לכם בסוף הערות. 

 

 קיבלת ברכה של מיקי. אתה יודע מה זה ברכה שלו?    :מר יוסי חן

 

 יקח את זה באופן אישי,זאת הערה שהיא בונה. אל ת  :מר מיקי חג'בי

 

 לא, לא, כי זה לא קשור לדיון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גם הצעקות פה לא קשורות לדיון. גם פה הצעקות לא   :מר מיקי חג'בי

 קשורות לעניין. 

 

מי בעד לאשר את היציאה שלי  –אני מבקש להעלות להצבעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, גלב, ורד, לחו"ל כפי שהצגתי? הצביעו בעד

נגד? יוסי. תודה רבה. עבר.   אריק, מיקי, לודה. מי נמנע? מי 

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 – 26.4.15נסיעתו של ראש העיר לארה"ב לצורך גיוס תרומות, בין התאריכים 
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30.5.15. 

 

 .30.6.2014דיון בדו"ח הכספי הסקור התקופתי ליום  .   3

 

ליוני, דו"ח סקור  03-חברים, מדובר בדו"ח תקופתי ל  :מר ג'והר חלבי

שנסקר על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים, אותו רואה חשבון שעורך גם את 

השנה המלאה אלא מחצית השנה. עפ"י הביקורת השנתית. הדו"ח לא משקף את 

 של הדו"ח(.  6)בעמוד   ₪ 50,255,000ביוני סיימנו בסה"כ הכנסות  30-הדו"ח, ב

 

 לודה יצאה. –ול לפרוטוק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. סה"כ סיימנו את ₪ 49,880,000-סה"כ ההוצאות הסתכמו ב  :מר ג'והר חלבי

עודף תקציבי. העודף הזה מתקזז מהגרעון המצטבר. אם תלכו  ₪ 375,000-הרבעון ב

. קוזז ממנו ₪ 4,770,000, מופיע שם שהגרעון שלנו לתחילת השנה היה 4לעמוד מספר 

תב"רים יש לנו עודף -. ב₪ 4,395,000-הסתכם הגרעון ב , לרבעון₪ 375,000 –העודף 

. זה סה"כ ₪ 7,583,000 . יש לנו גרעון מימון זמני₪ 8,772,000מימון זמני בסך 

 התמצית של הדו"ח הרבעוני.  

 

 זה דיווח בסה"כ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לשאול את ג'והר רק שאלה אחת. יצא לי לפתוח    :מר יוסי חן

בין רבעון לרבעון? זה  על השקלמקרה, דפדפתי ככה סתם, איך אתה מצליח להגיע ב

אותנו קצת. אל תעביר אותנו לעמוד  לפתותאחרי רבעון סוגר את זה 'בול'. תנסה פעם 

במקום לקחת  תנסההזה, לעמוד הזה. תנסה לעבוד עלינו. תן לנו קצת, תאתגר אותנו. 

'בול' על השקל.   צא כאילו זה משכפל את עצמו. יואת המחשבון ולקחת 

 

 יוסי, אבל זה ככה תקציב.   :מר יחיאל טוהמי
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יודע.    :מר יוסי חן יודע. אני   אני 

 

שבטעות לא נדונה בישיבה  ₪ 9,000אישור התמיכה לעמותת אומץ, ע"ס  .   4

 הקודמת.

 

בישיבה הקודמת אישרנו את התמיכות ונשמט, כשאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אבי, תן כמה מילים לגבי ₪ 9,000אנו את הרשימה נשמטה עמותת אומץ, ע"ס הקר

 עמותת אומץ. 

 

זה מרכז לזהות יהודית. היא מתוקצבת על ידי משרד החינוך    :מר אבי עזר

 . היא נותנת, ₪ 63,785-ב

 

 מי מפעיל אותה באריאל? מי האנשים?   :מר יוסי חן

 

 ר העמותה זה יואל לוי ודדון יצחק. עמותה בשם אומץ, שיו"   :מר אבי עזר

 

 תושבי העיר?   :מר יוסי חן

 

אני לא יודע אם הם תושבי אריאל. אני יכול להגיד לך את    :מר אבי עזר

 זה.

 

 לא מכיר אותם.    :מר יוסי חן

 

 כן, כן, תושבי העיר.    :מר אבי עזר

 

 לא מכירים אותם.    :מר יוסי חן
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כיר. הגישו את הבקשה לתמיכה. הנושא נבדק אני גם לא מ   :מר אבי עזר

על ידי מבקר העירייה. הם עומדים בכל הקריטריונים. עלה לוועדת תמיכות. הומלץ 

 לתת להם תמיכה של, 

 

 מה הפעילויות? מה המטרות?    :מר יוסי חן

 

. הם מקבלים ₪ 9,000אז אני מסביר. הומלץ לתת להם    :מר אבי עזר

כתמיכה. מי שנותן את התגבורים בבתי הספר לתלמידים,  ₪ 63,785ממשרד החינוך 

בכל בתי הספר באריאל, זה חיילות בשירות לאומי ועובדי העמותה. העמותה היא 

. ₪ 9,000מלכ"ר ללא מטרות רווח, סיוע לאוכלוסייה כאן. הגענו למסקנה להמליץ על 

 המלצנו בוועדה. פשוט זה נשמט. 

 

 יבה הקודמת. אמרנו את זה ביש  :מר ג'והר חלבי

 

 יש גם עמותת פר"ח,   :מר מיקי חג'בי

 

 זה באוניברסיטה, זה משהו אחר.    :מר אבי עזר

 

 אני לא יודעת אם היא עובדת השנה או בשנים האחרונות,   :מר מיקי חג'בי

 

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

 

 זה בנוסף.   :מר מיקי חג'בי

 

 מי בעד לאשר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תרשה לי לשאול שאלה בנושא התמיכות לפני שאתה מצביע.    :מר יוסי חן
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 אנחנו מדברים רק על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני  –רגע, אני רוצה משהו בעניין התמיכות. העלית תמיכות    :מר יוסי חן

 רוצה לשאול שאלה. 

 

 לא העליתי תמיכות.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 אל תגיד. אתה עכשיו עושה השלמה לתמיכות.    :מר יוסי חן

 

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

 

 לא, סליחה, אתה לא תעשה מחטף.   :מר יוסי חן

 

 את עמותת אומץ? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מספיק עם המחטפים האלה אולי?    :מר יוסי חן

 

 מי בעד לאשר את עמותת אומץ? :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

תן לי לשאול שאלה בנושא הזה של התמיכות. אתה העלית    :מר יוסי חן

 תמיכות. 

 

הצביעו בעד: אלי,  יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, גלב,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ורד, אריק, מיקי. מי נמנע? 

 

א התמיכות. יש לי בנושא אני נמנע ואני רוצה משהו בנוש   :מר יוסי חן

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

 

 עכשיו זה התמיכות. אתה לא מדבר על תמיכות?    :מר יוסי חן

 

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

 

פבל מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר תמיכה לעמותת  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 .₪ 9,000אומץ )שבטעות לא נדונה בישיבה הקודמת( ע"ס 

 

 אישור עדכון תב"ר: .   5

 3,030,616, ע"ס 101שני גני ילדים צמודים במגרש  הקמת – 395א. תב"ר מס'  

, תוספות עפ"י חוק ממשרד ₪ 1,506,831 –. מקורות המימון: משרד החינוך ₪

 .₪ 3,030,616 –, סה"כ ₪ 957,789 –, קרנות הרשות ₪ 572,596 –החינוך 

 3,037,216, ע"ס 829הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  – 396ב. תב"ר מס'  

, תוספות עפ"י חוק ממשרד ₪ 1,532,831 –ות המימון: משרד החינוך . מקור₪

 . ₪ 3,037,216 –, סה"כ ₪ 921,909 –, קרנות הרשות ₪ 582,476 –החינוך 

גבעת האוניברסיטה  –פיתוח שכונה חדשה באריאל  – 315ג. תב"ר מס'  

. מצ"ב ₪ 2,760,000"הגדלה". מקורות המימון: א. משרד השיכון תוספת 

. ב. חלק היזמים 8.03.2015ועדת מכרזים עליונה במשרד השיכון, מיום  סיכום

. התב"ר יעמוד על סך ₪ 2,760,000בסך  50%בפיתוח הפרויקט בשיעור 

 לאחר ההגדלה הנ"ל. ₪ 37,752,280

 

 בבקשה, ג'והר. –הקמת שני גני ילדים  –אישור עדכון תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תב"רים האלה של גני הילדים אתם אישרתם -את ה חברים,  :מר ג'והר חלבי

ישיבות. קיבלנו את ההרשאה, בוטלה, ואחר כך משרד החינוך  3-4כבר בישיבה לפני 

נתן את ההרשאה העדכנית. עכשיו אנחנו מאשרים בהתאם להרשאה העדכנית הסופית. 

 3,030,616ע"ס  101הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  – 395תב"ר ראשון זה תב"ר 
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; תוספת עפ"י ₪ 1,506,831 –הרשאה מקורית  –. מקורות המימון: משרד החינוך ₪

חוק, כל מיני תוספות שאנחנו מקבלים, של שיפוע, עבור ביסוס, מיזוג, הסקה וכל מיני 

 . ₪ 957,789 –; השלמה למימון מקרנות הרשות ₪ 572,596 –

 

יודע מה זה מגרש  , כי אף לא101תסביר רק מה זה מגרש   :מר פבל פולב

101 . 

 

גני ילדים.  101מגרש    :מר אבי עזר  זה ברחוב הערבה, שני 

 

כפי שהוצג על ידי  395מי בעד לאשר את עדכון תב"ר מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? פה אחד. עבר. 

 

 למרות שאני אומר שהסכומים פה זה מוגזם בצורה קטלנית.    :מר יוסי חן

 

כפי שהוצג על ידי  395ה אחד, לאשר את עדכון תב"ר מס' פהוחלט  החלטה:

 הגזבר, מר ג'והר חלבי. 

 

תב"ר הראשון, אבל הוא מוקם -הך כמו ה-היינו – 396תב"ר   :מר ג'והר חלבי

  .829במגרש 

 

  -שהוא נמצא ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גבעת האוניברסיטה.    :מר אבי עזר

 

 ? מה עם המעונות  :מר אריק דושי

 

 יהיה מעונות בנפרד. זה שני דברים שונים.    :מר אבי עזר
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 יש לנו עוד גן ועוד מעון. גם יש לנו תקציבים לזה?  :מר אריק דושי

 

 יהיה, כן, צריך לקבל.    :מר אבי עזר

 

אנחנו, דרך אגב, רק לידיעה, מחר אנחנו נמצאים אצל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. בבקשה, סמנכ"ל משרד החינוך, אצל תמ .. יר, בדיוק על הנושא הזה, כולל בקשה 

 ג'והר. 

 

. ₪ 3,037,216 –סה"כ  האומדן שלנו לעלות הפרויקט הזה   :מר ג'והר חלבי

; ₪ 582,476 –; תוספת עפ"י חוק ₪ 1,532,831 –מקורות המימון: משרד החינוך 

 . ₪ 3,037,216 –; סה"כ העלות הכוללת ₪ 921,909 –השלמה מקרנות הרשות 

 

מה זה קרנות הרשות, מאצלנו מהרשות המקומית? יש   :מר מיקי חג'בי

 תקצוב? 

 

 כשאתה אומר גבעת האוניברסיטה, למה מתייחסים פה?    :מר יוסי חן

 

 כל הגנים שהולכים לבנות בשטח הציבורי באזור הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ים? בגבעת האוניברסיטה אמורים לקום גני ילד   :מר יוסי חן

 

 , כן. 829   :מר אבי עזר

 

 זה גני ילדים? לא רשום פה גני ילדים.    :מר יוסי חן

 

 גני ילדים.  – 829   :מר אבי עזר

 

 גני ילדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 . 829מגרש    :מר אבי עזר

 

 אתה פה.    :מר יוסי חן

 

.    :מר אבי עזר  כן, כן, בסעיף ב'

 

 כמו הדו"חות הרבעוניים שלי.  –תואם ל  זה גם  :מר ג'והר חלבי

 

 על השקל.    :מר יוסי חן

 

 על השקל.   :מר ג'והר חלבי

 

 בגלל זה התבלבלתי.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את  –בשביל זה לפרוטוקול אנחנו אומרים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? , לפי הפירוט שפירט₪ 3,037,216, שיעמוד על סך 396תב"ר -תיקון ה

 

 לא תיקון, אישור תב"ר.   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? אושר פה אחד. -אישור תב"ר. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תודה. 

 

, אשר יעמוד ע"ס של 639פה אחד, לאשר את תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 על ידי הגזבר, מר ג'והר חלבי. פורט כפי ש, ₪ 3,037,216

 

 יש עוד שאלה, לגבי אולם הספורט החדש שרוצים לבנות.   :מר גלב רבינוביץ
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 זה לא כאן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה איתו?  –לא, בכלל, אני שואל   :מר גלב רבינוביץ

 

  –אני מחר נמצא ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בבית הספר החדש.  :מר גלב רבינוביץ

 

שרד החינוך. הסעיף הבא, בבקשה כן. מחר אני נמצא במ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגדלה של פיתוח השכונה של גבעת האוניברסיטה.  –ג'והר 

 

 -פיתוח שכונה חדשה באריאל  –תב"ר -הגדלת ה – 315תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 משרד השיכון תוספת,  –הגדלה. מקורות המימון  –גבעת האוניברסיטה 

 

 הגדלה מכמה לכמה?   :מר יוסי חן

 

 תנו לו לסיים, תאמינו לי, הכול יהיה ברור.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

, כאשר ₪ 2,760,000משרד השיכון אישר הגדלה בסך   :מר ג'והר חלבי

תב"ר -. סה"כ ה50-50, בהתאמה, 100%-ב matchingהיזמים צריכים לתת גם סכום, 

 . ₪ 37,752,280שלנו לאחר העדכון הזה יעמוד על 

 

-. מה עם אלה ש%50רק? פה יש  %20-של ה ומה עם אלה   :מר יוסי חן

 אישרנו?  20%

 

 ?%20איזה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פיתוח. על אותו פיתוח זה  %20-יש כאלה שהיו רק, נצרים, ש   :מר יוסי חן
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 אותו כסף. 

 

זה קק"ל.  %30-, אבל מי שנתן את ה%20-נצרים נתנו את ה  :מר ג'והר חלבי

 בדנו שקל אחד. אנחנו הסברנו. אנחנו לא אי

 

 זה ברור לי. זה ברור לי. זה ברור, ג'והר.    :מר יוסי חן

 

כפי שהציג אותו  315מי בעד לאשר את ההגדלה של תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, גלב, ורד, אריק, 

 

,  :מר מיקי חג'בי  נכון?  רגע, יש פה המשך לסעיף ג'

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש פה מסמכים שאתם צירפתם,  :מר מיקי חג'בי

 

 כן. שמדברים על כך שמשרד השיכון,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עדלי.   :מר מיקי חג'בי

 

 אותו דבר. אותו שם. עדלי זה גבעת האוניברסיטה.    :מר אלי שבירו

 

 עדלי על שם הקבלן.  משרד השיכון קרא לזה   :מר אבי עזר

 

 זה למה המהנדס לא ממשיך.  –אני אענה לך    :מר יוסי חן

 

מה אתה מחליט להצביע? מיקי, מה אתה מחליט להצביע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נמנע? תחליט. מיקי נמנע. יוסי?
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 אני בכלל לא משתתף בדבר הזה.    :מר יוסי חן

 

 הזה. יוסי לא השתתף.לא משתתף בדבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא משתתף בדבר הזה, למה זה עבירות פה, מפה עד    :מר יוסי חן

 ירושלים. 

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

לב רבינוביץ, גב' ורד פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר ג

, כפי 315נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר הגדלת תב"ר מס'  1טויל, מר אריק דושי; 

 שהוצג על ידי הגזבר, מר ג'והר חלבי. 

 

אני הבטחתי, לפני שאני מסיים, לתת לכם את זכות הדיבור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולהגיד את ההערות שלכם. אני מתחיל במיקי, בבקשה. 

 

 ההערה שלי לגבי קבלת,  :מיקי חג'בי מר

 

או קיי, קיבלתי את ההערה, ואנחנו מברכים את אורן חזן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שנבחר להיות חבר כנסת. בבקשה, יוסי. 

 

אני רוצה קודם כל להצטרף לברכות שלך. בחור צעיר    :מר יוסי חן

בין אורן לבין המנכ"ל, שנבחר. אני גם מציע לך לבדוק איך אתה עושה שלום בית 

לסגור את כל הסיפורים מסביב, באמת, לצאת לדרך חדשה ולבטל את כל מה שהיה שם 

 ולהיעזר אחד בשני, כי נצטרך עזרה בכנסת. 
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 מצוין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה אמרתי לך להישאר, ג'והר?  –לגבי תמיכות  –שתים    :מר יוסי חן

עכשיו אני אומר לכם, אני בדקתי את זה, עמותה לא  אישרנו לאגודת הפועל תמיכות.

יכולה להיות עמותת צינור על מנת להעביר כסף לגוף שלישי. לי אין בעיה עם אלה 

אני מודיע לכם שהדבר הזה, אני מציע לך, אריה, תבחן את עצמך שוב פעם, כי שקיבלו. 

עמותת צינור.  הבנתי שכבר היתה פעימה אחת והעבירו כסף. עמותה לא יכולה להיות

 מעבר לזה שיש פה את המטרות, אתה לא רואה בשום מקום כדורגל? אין חיה כזו. 

 

 איפה זה כתוב?  :מר אריה ברסקי

 

אני אביא לך את זה. מבטיח לך שתקבל ממשרד המשפטים    :מר יוסי חן

 בכתוב. 

 

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

 

 ממשרד המשפטים. תקבל בכתוב    :מר יוסי חן

 

 אריה יבדוק, בסדר. הנקודה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אעזור לו.    :מר יוסי חן

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אעזור לך לבדוק, תקבל ממני.    :מר יוסי חן

 

 מצוין. הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ר, לא יעלה על הדעת, באמת, הנקודה השניה שאני אומ   :מר יוסי חן

 שמהנדס שאנחנו כל כך שיבחנו אותו, יילך הביתה בדרך שהוא הלך. 

 

 הלך, אני אומר לפרוטוקול,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  תן לי לסיים. לא הפרעתי לך. תענה אחרי

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה אתה נכנס לדברי? תענה אחרי. לא הפרעתי לך.   :מר יוסי חן

 

 יוסי, הוא אמר לך משהו אחר?  :מר יחיאל טוהמי

 

אף אחד לא אמר לי משהו אחר. למה לפגוע בו? עכשיו הוא    :מר יוסי חן

יודעים בדיוק  ייפגע במה שהוא צריך ללכת? עזוב. העיר הזו זה מקום קטן. תאמין לי, 

 טר, הוא לא התפטר, הוא פוטר. למה הוא הלך. יודעים בדיוק למה הוא הולך. והוא פו

 

 בסדר. הנושא הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מציע לך, באמת אלי, כאדם מבוגר,  –הדבר השלישי    :מר יוסי חן

תנהל את הישיבות קצת יותר באורך רוח. אני היה זה שלחם בשבילך בקדנציה הקודמת 

 מול ראש העיר ז"ל.

 

 בא. והדבר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שייתן לך את רשות הדיבור. תן לי לסיים, תפסיק למה אתה    :מר יוסי חן

 קצר רוח?
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 אני לא חייב לתת לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הדקות שלי. אני מציע  5דקות מותר לי? אז זה במסגרת  5   :מר יוסי חן

 לך, 

 

ת הודעה לא, אם אתה מקריא הודעה אישית, לא ביקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אישית. 

 

 ביקשתי לדבר.    :מר יוסי חן

 

 מראש היית צריך להמציא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במסגרת הזמן שיש לי.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא, זה לא על סדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני אוציא לך בכל ועדה, בכל ישיבה תקבל הודעה    :מר יוסי חן

 ? אתה רוצה שנעבוד ככה? נעבוד ככה. אין בעיה. אישית, בסדר

 

 בטח. אני רוצה שיהיה מסודר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני  –אני מקבל. אתה בן אדם מסודר, אתה עובד לפי הסדר    :מר יוסי חן

 אקבל. 

 

 מצוין. מה הדבר הבא? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ם מבוגר, תנהל את הישיבות אני רק מציע לך, באמת, כבן אד   :מר יוסי חן

קצת יותר באורך רוח, תפסיק לסתום פיות. אנחנו לא חיים במשטרים אפלים. תן 
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לאנשים להתבטא ולדבר. אתה לא חייב להסכים, זה בסדר שאתה מצביע איך שאתה 

רוצה, שאתה מחלק את העיר כמה שאתה רוצה, שאתה נותן לכל מי שצריך כי זה לא 

ירייה לא מעניין אותך. אתה נותן לכל מי שקצת לוחץ ומי מעניין אותך. תקציב הע

שזה. מכרזים פה זה לא מכרזים. כל ההתנהלות של העירייה היא קלוקלת מראשיתה 

 ועד סופה, וזה הכול, 

 

 בגלל זה קיבלנו פרס ניהול תקין על ידי משרד הפנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

של ניהול תקין. תאמין לי, אני עזוב אותנו מהפרסים האלה    :מר יוסי חן

מכיר את הפרסים האלה. הפרסים האלה זה פוליטיקה. יש לך חבר בשלטון המקומי, 

 ידאג לך לפרסים כמה שאתה רוצה. בין הפרסים לבין, 

 

 טוב. סיימת? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו גם העיר הכי יפה בארץ, אתה יודע?   :מר יוסי חן

 

 סיימת? סיימת? :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 דקות.  5למה אתה קצר רוח? אמרת שיש    :מר יוסי חן

 

 דקות כבר עברו.  5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הלכה.  –אבל אתם לא חייבים לשבת. לודמילה לא יכלה    :מר יוסי חן

אתם לא חייבים לשבת. אני מדבר גם אליו, לא אליכם. אתם מרימים/מורידים יד.  

ים לפי מצבי הרוח. באמת, אין לי שום דבר אישי, אתה בחור על באים או לא בא

 הכיפאק. 
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אני רק רוצה לומר לפרוטוקול את מה שאמרתי בוועדת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תכנון ובנייה. מהנדס העיר, רפי סיטון, ביקש ממני לסיים את תפקידו מעניינים 

 אישיים. 

 

 אתה יכול לפרט?   :מר יוסי חן

 

יגיד  –עניינים אישיים. תשאל אותו. אם הוא ירצה להגיד לך  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 לך. 

 

 לא, אני רוצה שאתה. אישיים.    :מר יוסי חן

 

אני חייב לציין שבתקופה שהוא היה כאן, אגף ההנדסה עבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ל זאת היתה שינוי. גם יש שיפור מאד משמעותי בשירות לתושב. צר לי שהוא עוזב, אב

 בקשתו. 

 

איך הצלחת להביא אותו היום בשביל לעביר את הזה של    :מר יוסי חן

 האוניברסיטה? איך הצלחת? מה הבטחת?

 

ואני אומר בצורה מאד ברורה, בכל מקום שהוא יילך אני גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתמוך בו. 

 

זה. אם לא, לא ברור שאתה תתמוך בו. הוא בא היום בשביל    :מר יוסי חן

 היית תומך בו. 

 

יש בעיה, עד עכשיו, אני מדבר לגבי העניין של, בנושא   :מר אריק דושי

הביטחון של האישורים של הפועלים הפלשתינאים, עד עכשיו היתה נציגה של המינהל 

 מגיעה לפה כל שבוע.
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 מחר היא תגיע. הכול חוזר למקומו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זהו, סגור? סידרו להם מקום?   :מר אריק דושי

 

 אתה רוצה גם להגיד משהו?אני מודה לכולכם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יגיד כמה   :מר פבל פולב יוסי, אני רוצה לגבי המהנדס, רציתי שהוא גם 

מילים, אז אני הייתי אומר לו בפנים, אבל לא הצלחתי. כיו"ר ועדת תחבורה עבדתי 

  איתו צמוד ומילה טובה.

 

 מה מילה טובה? הוא לא פה. מה מילה טובה?  :מר מיקי חג'בי

 

.   :מר פבל פולב  אני לפרוטוקול, שיקרא, חשוב לי

 

 עכשיו אחרי שהוא הלך?   :מר מיקי חג'בי

 

 מה אתה רוצה? היתה לי אפשרות?   :מר פבל פולב

 

 מיקי, למה אתה מפריע לו?  :מר אריק דושי

 

 כון. כי זה לא נ  :מר מיקי חג'בי

 

. כל אחד שנכנס לתפקיד לא דיבר על   :מר פבל פולב .. אבל זה יותר חשוב מ 

 התחבורה. לפני זה הוא דיבר. אז אמא ואבא דחפו אותו. עזוב, אל תתחיל איתי עכשיו. 

 

פבל, זה לא אחד על חשבון השני. זה גם בסדר וגם בסדר מה    :מר יוסי חן

 חבל שלא אמרת את זה ליד המהנדס. –מר שאתה אומר. רק מה אומר מיקי? מיקי או
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יודע שאני לא מדבר דברים סתם. אני לא   :מר פבל פולב אבל, אחי, אתה 

סתם אומר מילה טובה לרפי, כי באמת אני התחלתי, עד שהתרגלתי לעבוד איתו והגענו 

 לאיזה שהוא שלב, אז הוא התפטר. 

 

 הוא לא התפטר. הוא פוטר.    :מר יוסי חן

 

יוסי.   :ולבמר פבל פ  עזוב. איתי הוא לא דיבר, 

 

 מה הוא ידבר איתך? הוא פוטר.    :מר יוסי חן

 

מה שחשוב לי שהרף הזה יישאר ואנחנו נמשיך עם אותו רף,   :מר פבל פולב

כי, אתה יודע, אני קרציה בנושא הזה ואני אמשיך שם. וכשייבחר המהנדס החדש, הוא 

לעבוד להמשיך איתו, כי יש לו הרבה עבודה  יבין שיש פה קרציה כמוני שאני חייב

 בתחבורה. זה דבר אחד.

חשוב לי להגיד לפרוטוקול, גם דיברנו עם ראש העיר ואני רוצה שיטפלו  –דבר שני 

בזמן שהיה חג, הטיפול לא היה כל כך סביר, התושבים דיברו  106-בזה, היו פניות ל

יו תשובות שלא עוזרות להתקדם. שלא היו תשובות מהירות. וגם אם היו תשובות, הן ה

חייב  106תשובה שאנחנו לא מטפלים בזה והעבירו למקום אחר. זה לא נכון, לא טוב. 

להיות גוף שחייב לדעת לנווט את הבעיות, שגם הטיפול יחזור לתושב עם התשובה. אז 

 זה לא קרה וחשוב שדיברנו, לי חשוב שזה יטופל. 

 

 י איתך עליו. גם הנושא שדיברת  :מר מיקי חג'בי

 

המשרדים היו עם נציגים, ככה הבנתי. חברים, תודה רבה,   :מר פבל פולב

 זה מה שרציתי להגיד. 

 

אני רוצה להגיד משהו אישי. מילה אחרונה, אני רוצה להגיד   :מר יחיאל טוהמי

משהו. אנחנו צריכים לכבד את רפי, באמת, ולא להגיד למה, איך. ראש העיר אמר מה 
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זרקו אותו, פיטרו אותו. זה  –ך לכבד את רפי. לא לערער. לא להגיד שאמר. צרי

 בפרוטוקול. זה לא מוסיף לו כבוד. לא מוסיף לו כבוד.

 

 תודה רבה לכולם. חג שמח. אני סוגר את הישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 עירייהמנכ"ל ה
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 :ריכוז החלטות

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 וספת סעיף לסדר היום: החלפת חברי מועצה בוועדת ביקורת.ה

 

 . החלפת חברים בוועדת ביקורת -סעיף שהוסף לסדר היום  

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

רד פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ו

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 החלפתו של מר פבל פולב במר יבגני  יעקובוב כחברים בוועדת ביקורת.

 

 .אישור נסיעת ראש העיר לחו"ל .   2

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד פול

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב; 

 – 26.4.15נסיעתו של ראש העיר לארה"ב לצורך גיוס תרומות, בין התאריכים 

30.5.15. 

 

שבטעות לא נדונה בישיבה  ₪ 9,000תת אומץ, ע"ס אישור התמיכה לעמו .   4

 הקודמת.

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

חן(, לאשר תמיכה לעמותת נמנע: מר יוסי  1טויל, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 
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 .₪ 9,000אומץ )שבטעות לא נדונה בישיבה הקודמת( ע"ס 

 

 אישור עדכון תב"ר: .   5

 3,030,616, ע"ס 101הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  – 395א. תב"ר מס'  

, תוספות עפ"י חוק ממשרד ₪ 1,506,831 –. מקורות המימון: משרד החינוך ₪

 .₪ 3,030,616 –, סה"כ ₪ 957,789 –רנות הרשות , ק₪ 572,596 –החינוך 

 3,037,216, ע"ס 829הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  – 396ב. תב"ר מס'  

, תוספות עפ"י חוק ממשרד ₪ 1,532,831 –. מקורות המימון: משרד החינוך ₪

 . ₪ 3,037,216 –, סה"כ ₪ 921,909 –, קרנות הרשות ₪ 582,476 –החינוך 

גבעת האוניברסיטה  –פיתוח שכונה חדשה באריאל  – 315מס' ג. תב"ר  

. מצ"ב ₪ 2,760,000"הגדלה". מקורות המימון: א. משרד השיכון תוספת 

. ב. חלק היזמים 8.03.2015סיכום ועדת מכרזים עליונה במשרד השיכון, מיום 

. התב"ר יעמוד על סך ₪ 2,760,000בסך  50%בפיתוח הפרויקט בשיעור 

 לאחר ההגדלה הנ"ל. ₪ 37,752,280

 

כפי שהוצג על ידי  395פה אחד, לאשר את עדכון תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 הגזבר, מר ג'והר חלבי. 

 

, אשר יעמוד ע"ס של 396פה אחד, לאשר את תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 , כפי שפורט על ידי הגזבר, מר ג'והר חלבי. ₪ 3,037,216

 

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, : בעד 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

, כפי 315נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר הגדלת תב"ר מס'  1טויל, מר אריק דושי; 

 שהוצג על ידי הגזבר, מר ג'והר חלבי. 

 

 


