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.1

דיווח ראש העיר

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני פותח את הישיבה שמן המנ יין מספר  . 25ועל

סדר היום אני אתחיל בדיווח ראש העיר .הבטחתי לכם שאני אעדכן אתכם
לגבי המסע שערכתי בארה"ב .ואני יכול לבשר לכם ,אז שאלת אותי מי קי  ,אם
יינתן דיווח לגבי הסכומים שאנחנו הבאנו ,והדברים שאנחנו הצלחנו להשיג
לטובת העיר .אז אני יכול להגיד לך שאנחנו הצ לחנו להביא סדר גודל של
 , $ 1,300,000כאשר עיקרי הדברים הם הקמה של אתר הנצחה לזכרו של רון
והתכולה של אתר ההנצחה ,הקמה של מרכז צעירים שכולם אני חושב רואים
את תנופת הבנייה שנמצאת כאן במרכז ,הקמה של מוקד רפואי ,והמוקד
הרפואי ייפתח עוד השנה כמוקד זמני עד אשר אנח נו נקים את המרכז הרפואי
שדיברנו עליו.

גב' לודמילה גוזב :

זה בתוך העיר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בתוך העיר .המוקד הרפואי יהיה במכולת של

שמעון ,מי שמכיר את זה מהעבר מול כיבוי אש ליד הדיור המוגן ,שם יהיה
מוקד חירום זמני .הקמה של גן מוסיקלי וההרחבה שלו כולל ג ם בבתי ספר .יש
דברים נוספים ,כל פעם שאנחנו נעשה את הדברים אנחנו גם נעדכן אתכם ואני
מעריך שעד סוף השנה ,לפי הבטחות שאנחנו קיבלנו אנחנו נגיע לסכום הרבה
יותר גבוהה.

.2

אלכסיי גולבויי – הצגת ביקור בעיר צא'דיר לונגה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הדבר השני שעומד על סדר היום זה אלכסיי היה

בביקור בעיר התאומה שלנו ואנחנו נשמח אם הוא ייתן לנו כמה מילים לגבי
הביקור ב צא'דיר לונגה.
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מר אלכסיי גולבויי:

שלום לכולם ,מי שלא מכיר אני אלכסיי הייתי

במועצת העיר בזמנו .באותו זמן חתמנו הסכם ערים תאומות עם צא'דיר לונגה
במולדובה .ואני מבקר שם מידי פעם ,הפעם יצא ביקור ממש מעניין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב אני צריך לציין ולהגיד תודה לאלכסיי ,

שכל הנסיעה הזאת היא נסיעה על חשבונו והוא מימן אותה .אז בבקשה.

מר אלכסיי גולבויי:

אז מה שהיה הפעם העיר שאנחנו תאומים איתם,

ראש העיר קוד ם כל ראה את אריאל הוא ממש התרשם מהעיר שלנו ,הוא אהב
את הסגנון ,הוא אהב את הכבישים הוא אהב את הכול .והוא ממש אהב את עם
ישראל ,שהראנו לו מה אפשר לבנות תוך  30שנה .הוא מהצד שלו רצה איך
שהוא לתרום לנו כעם היהודים ומה שהוא עשה לקראת ההגעה שלי ,הם עשו
מצגת מאוד יפה ,יש להם מוזיאון .מוזיאון העיר הם עשו שם מצגת גדולה על
היהודים שגרו בצ'אדיר לונגה וההשפעה של היהודים על העיר שלהם וכל מה
שהיה קשור לזה .הוא הזמין והי ה שם נוכח נציג של ישראל במולדובה מארק
בסין .למחרת אחרי שהגעתי היה לנו ביקור כזה .עכשיו אני אציג את הסרט
שהם צילמו והקרינו בטלוויזיה שלהם .תרגמתי אותו לעברית.

מקרינים את הסרט

מר אלכסיי גולבויי:

זה המסמך שראש העיר ...הם רוצים להמשיך את

היחסים בין הערים.

מר אליהו שבירו  -ראה"ע  :אנחנו נתרגם את זה ונעלה את זה לאתר.

מר מיקי חג'בי :

כמה יהודים יש שם?
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מר אלכ סיי גולבויי :

היו שם מאות ,נכון להיום נשארו שניים שלושה.

אבל אני רוצה להגיד שבגלל ההשפעה של היוזמה שלנו ועיר התאומים שעשינו
הם מתחילים להעלות את הנושא של היהודים ל טובה .כמה שיהיה לנו ערים
משותפות שיכירו אותנו זה יהיה רק יותר טוב ,כי היחס אלינו ,היחס אל
היה ודים הכוונה גם ישתפר וגם הם מביאים עכשיו את התלמידים של בית
הספר ומלמדים שהיו יהודים וזה היה טוב לצ'אדיר לונגה ,זה היה טוב ,היחס
ישתפר...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה להגיד כמה מילים לפרוטוקול .קודם כל

אני רוצה להגיד לאלכסיי תודה רבה .אתם יודעים אנחנו נמצאים במצב מאוד
בעייתי בעולם ,רוצים להחרים אותנו בכל מיני מקומות .ואני חושב שכל צעד
כזה שנעשה וכל חיבור כזה עם כל עיר ,ולא משנה באיזה מקום היא נמצאת,
אם זה נמצא ברוסיה או נמצא בארה"ב או נמצא באירופה ,כל חיבור כזה רק
משרת את האינטרס הלאומי שלנו כמדינת ישרא ל ,ולכן אני רוצה להגיד לך
תודה רבה ,גם בשמי גם בשם חברי המועצה והתושבים ,ואנחנו נמשיך להדק
את הקשרים כי ככול שאנחנו נהדק קשרים עם ערים תאומות ,ככול שאנחנו
נדבר איתם יותר יכירו אותנו יותר ,יגיעו לכאן ,ילמדו עלינו יותר ,מצבנו
בעולם יהיה יותר טוב .אז תודה רבה .

.3

אופן הטיפול בשפ"פים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנושא הבא שאני רוצה להעלות זה הנושא של טיפול

בשפ"פים .שפ"פים זה שטחים פרטיים פתוחים .יש לנו הרבה מאוד שטחים
כאלה ברחבי העיר ,ואני רוצה להציע לחברי המועצה שאנחנו נפנה לכלל
הציבור ונציע להם ,לאותו ציבור ש נמצא באזורי השפ"פים ונציע להם שהרשות
תיקח על עצמה את הטיפול בשפ"פים ,כאשר אנחנו נעשה תמחור של זה ונגבה
את זה במסגרת הגבייה שלנו .אנחנו הרי לא יכולים להיכנס ולטפל בשפ"פים
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באופן חופשי ,ואנחנו רואים שהם לא מצליחים להתמודד עם הבעיה ,וכאן אני
מציע לחברי המועצה אם תחליטו שאתם רוצים לאפשר לנו להרים את הכפפה
ולפנות לציבור ,אז אני אשמח מאוד.

מר יוסי חן :

מה זאת אומרת? שהעירייה גם תממן את ה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו נפנה לציבור ,אנחנו נגיד לציבור העלות של

ניקיון וגינון במקום הזה זה כזה דבר ,אם יהיו  90%מהציבו ר שיגיד' :אנחנו
מוכנים' ,אז אנחנו נלך למהלך הזה ,אנחנו נגבה את זה במסגרת גביית
הארנונה ,יהיה סעיף נוסף -

מר גלב רבינוביץ :

אם זה מקום שהציבור אומר' :אנחנו לא רוצים  ,לא

אכפת לנו ,העירייה תיקח את זה?

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אבל יש מקומות שגרים פנסיונרים ,הנ ה פנו

אליי כמה פנסיונרים ש ממש גרים שם ,הם לא יכולים לשלם .מה עושים עם
המקום הזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תראו ,חוקית יש לנו בעיה להיכנס ולטפל בנושא.

אני מעריך שאם הרשות תבוא ותגיד היא לוקחת את זה על עצמה ,אני מעריך
שהעלות תהיה יותר זולה כי זה יהיה דרך הקבל ן שעובד.

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אתה לא הבנת למה אני מתכוונת .אני מתכוונת

שיש מקומות שאנשים לא יכולים לשלם ,בגלל הגיל ,ולא יכולים לעשות לבד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נצטרך לבדוק את זה ולבחון את זה כל דבר לגופו

של עניין.
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מר יוסי חן :

מה

קורה

עם

המקומות,

עכשיו

קמה

צעקה

שהעירייה תחזקה מקומות מסוימים ,כמו ברחוב גנים ,תחזקה כל השנים,
ופתאום אמרו להם ביום בהיר אחד' :אנחנו עכשיו מפסיקים' מה קורה במקרה
כזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל אני אומר ,הופסק הטיפול באותם מקומות

לא עכשיו ,יש מסמכים שיצאו גם לתושבים.

מר יוסי חן :

יש מקומות שעכשיו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אומר ,אנחנו נצטרך לבחון כל דבר ,אני אומר

עוד פעם אנחנו נצטרך לבחון כל דבר לגופו .אבל קודם כל לפני שאני יוצא
לאיזה שהוא מהלך אז אני רוצה לקבל את ההסכמה של חברי המועצה .אם
חברי המועצה יבואו ויגידו לי' :תשמע ,שפ"פים זה לא מעניין אותנו ,זו בעיה
פרטית של אנשים' ,זה נכון דרך אגב ,זה בסדר גמור' .אנחנו לא רוצים שתיכנס
לנושא הזה' ,אני אכבד את זה .אני רוצה גיבוי של המועצה -

מר יוסי חן :

אני אציע לך ,כי זה הולך לכיוון פוליטי .אם חברי

המועצה יגידו שלא מעני ין אותם ,אז בוא אני אציע לך משהו אחר ,הצעה
נגדית .בוא לא נדון בזה עכשיו שלא תקבל הצבעת נגד ואז תגיד חברי המועצה
לא רוצים .אם אתה באמת רציני בכוונות שלך ואתה באמת רוצה לעשות את
זה בצורה מסודרת ,אם לתת מחשבה גם לאלה שלא יכולים לשלם .נבדוק את
כל המכלול ,לעשות תכנית כמו שצריך .בוא לא נעשה את זה בישיבת מועצה,
בלי פרוטוקולים ,נפגש חברי המועצה ,מי שרוצה לבוא ולתרום וליזום את
המהלך הזה ,נבדוק את זה יותר לעומק ,ניתן לזה יותר מחשבה ,ואז נלך
למהלך .לא נצביע פה עכשיו.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מוכן -

מר יוסי חן :

נצ ביע אחר כך נביא את זה להחלטה ,מה הבעיה?

נביא את זה אחר כך להצבעה.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד משהו .יוסי ,זה לא פוליטיקה ולא

כלום .יש  15שפ"פים שזה מוזנח ברמות ,אני אתן לך רק כתובת אבנר , 3
תיכנס -

מר יוסי חן :

אני יודע.

מר יחיאל טוהמי :

אני נותן לך כתובת .שם יש קוצים והכול מזעזע שם,

והם לא יעשו את זה כי אנשים באמת ,לא יעשו את זה .לא ייקחו גנן וישלמו
הרבה כסף .אני אומר לך ,במסגרת העירייה זה יעלה להם לא המון כסף.

מר יוסי חן :

מה עם אלה שלא יכולים לשלם?

מר יחיאל טוהמי :

לזה נמצא פתרון.

מר יוסי ח ן :

בוא ניתן לזה יותר מחשבה .אני אגיד לך מה

התושבים אומרים לי ,שעושים להם פוליטיקה בעניין הזה .מי שמקורב
שולחים לו את הגנן -

מר יחיאל טוהמי :

יוסי לא עשו את זה עד היום.

מר יוסי חן :

אומר לך מידיעה ,כל מה שאני אומר לך מידיעה ,גם
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שנים אחורה ,יחיאל אתה י ודע ,כשאתה רצית לשלוח את הגנן של העיר לנקות
עבורך בשבילך איזה מקום מסוים ואני רציתי לשלוח את הגנן של העיר ,ויושב
פה צ'רלי שהייתי מבקש ממנו שיתרום לי במקומות מסוימים אז הוא תרם לי.
אם רוצים לעשות סדר בעניין ,בואו נעשה סדר כולנו לא לפרוטוקול בלי
פוליטיקה.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד לך משהו ,ההחלטה פה היא החלטה

של כולם .אין פה פוליטיקה ואין פה כלום .אני אומר לך יוסי ,החלטה -

מר יוסי חן :

אבל עכשיו זה החלטה כוללנית -

מר יחיאל טוהמי :

רגע שניה יוסי ,לא יוסי ,רגע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אשדרג את הה חלטה.

מר יחיאל טוהמי :

שנה וחצי זה זוועה ,תיכנס ל שם זה זוועה.

מר יוסי חן :

אני יודע יחיאל.

מר יחיאל טוהמי :

אז בוא נרים יד כולנו ,אין פה שום פוליטיקה.

גב' לודמילה גוזב :

לא משנה איזה סכומים ,אבל אנשים לא מעוניינים

לשלם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אציע הצעה כזאת .אני אציע הצעה שאומרת,

במקום שנחכה עכשיו עד הישיבה הבאה ,ובישיבה הבאה אנחנו נעלה את זה .כי
בלי הצבעה בישיבה אני לא הולך למהלך .בואו נבחר לנו מספר חברי מועצה,
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נעשה ועדת משנה ,כדי שהיא תדון בנושא הזה .ואם אתה רוצה להיות חבר
בוועדה תהיה חבר בוו עדה אין לי שום בעיה.

כולל אפשרות למתן הנחות לתושבים שלא יכולים

מר יוסי חן :
לשלם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נעשה ועדת משנה ,אבל קודם כל נקבל החלטה

שאנחנו הולכים לכזה דבר .אז מי בעד -

מר יוסי חן :

פבל ,אתה מוכן להיות בוועדת משנה?

מר פבל פולב :

למה אני צ ריך לדון בזה עכשיו פה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד -

מר פבל פולב :

למה שדרגנו את הדבר הזה בלי ישיבת קואליציה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד? אתה יכול להצביע איך שאתה רוצה .מי בעד

לאשר את ההצעה כפי שאני הצגתי אותה ,זאת אומרת אנחנו נכנס למהלך
ונקים ועדת משנה בנושא הזה .מי בעד ירים את היד? אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס,
ורד ,אריק .מי נמנע? מי נגד? פבל ,יבגני ,גלב ,מיקי ,לודמילה ,יוסי ודריה.
ההצעה לא עברה  ,העירייה לא תטפל בנושא השפ"פים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מ ר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את הטיפול בנושא
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השפ"פים.

.4

אישור הסמכת ראש העיר לבחירת  5ימי רעש במהלך השנה .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ה סעיף הבא זה אישור הסמכת ראש העיר לבחירת 5

ימי רעש במהלך השנה .מי בעד לאשר?

מר יוסי חן :

אני יכול לקבל הסבר מה המשמעות של זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לנו אפשרות לקבוע  5ימים שיעשו רעש .זאת

אומרת -

מר יוסי חן :

למה ראש העיר ול א ועדה? למה ראש העיר? באיזה

משטרים אנחנו חיים? למה לא ועדת משנה שתקבע גם את ה  5 -ימים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה לא משנה גם אם אני אקים ועדת משנה אז

אתם תצביעו נגד .וזה לא -

מר יוסי חן :

למה? למה אתה חושב?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עובדה שזה מה שעשיתם עם השפ"פים.

מר יוסי חן :

לא ,כי השפ"פים ,הצעתי לך הצעה בשפ"פים לא

ק יבלת .עזוב את הפוליטיקה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני הולך לקראתך.

מר יוסי חן :

הרי מחר אתה תכתוב שחברי מועצת העיר התנגדו.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נכון ,זה באמת נכון.

מר יוסי חן :

אב ל אני מודיע לך שהם התנגדו בגלל שהם דאגו

לאוכלוסייה החלשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא ,אנחנו הצענו להקים ועדה ולא הסכמת.

מר יוסי חן :

איזה ועדה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל הנה גם פה אני מוכן -

מר יוסי חן :

חיכינו כל כך הרבה שנים ,נחכה עוד כמה חודשים.

מה קרה?

גב' שירה דקל  -כץ :

להצביע נגד זה לעשות פוליטיקה.

מר יוסי חן :

לא ממש לא.

גב' שירה דקל  -כץ :

ממש כן.

מר יוסי חן :

אני מציע פה בלי פרוטוקולים ובלי הקלטות.

גב' לודמילה גוזב :

שירה את יודעת למדתי מ טוהמי ,הוא -

מר יוסי חן :

אם כ כ ה פועל ים מקבלים הצ ב עת נגד .אם אני ראש

עיר ואני יודע ש אני יכול לחבר את חברי מועצת העיר ,אז אני מחכה עוד חודש.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,מי בעד -

מר יוסי חן :

אל תדאגי שירה זה בסדר ,אנחנו פה בעיר את לא,

את לא נמצאת בעיר הזאת ,לא רואים אותך .סגנית ראש עיר -

ג ב' שירה דקל  -כץ :

רק אתה פה.

מר יוסי חן :

אני חד משמעית פה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני דרך אגב אקבל את ההצעה של יוסי שבחירת 5

ימי רעש במהלך השנה תהיה בוועדה שאנחנו נקים .מי בעד לאשר את הבקשה
כפי שעכשיו אמרתי?

מר יוסי חן :

בכפוף לזה שאנחנו נבחר  5אנשי ם ולא אתה מחליט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אלי ,מי שבעד ,עזוב ,עזוב יוסי .מי שבעד זה אלי,

יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ,אריק .מי נמנע? אף אחד .מי נגד? פבל ,יבגני ,גלב,
מיקי ,לודה ,יוסי ודריה .לא עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

ג ב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את הסמכת ראש העיר
לבחירת  5ימי רעש במהלך השנה.
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.5

אישור צו ארנו נה לשנת . 2016

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מר ג'והר חלבי :

אישור צו הארנונה ,בבקשה הגזבר.

שלום

לכולם,

בהתאם

להנחיית

משרד

הפנים

והתקנות החדשות צו המיסים צריך לאשר אותו עד ה  , 30.6.15 -להביא את זה
לאישור מועצת העיר .השנה משרד הפנים אישר התייקרות אוטומטית בשיעור
של  , 1.27%זאת העלאה אוטומטית שהנחה אותה משרד הפנים .אין פה שום
שיקול דעת כרשות מקומית ,כי סך הכול ההנחיות הן ברורות של משרד הפנים
ושל מרכז שלטון מקומי  .מה שעדכנו בצו המיסים ,עדכנו את התעריפים ב -
 1.27%וכן תוספת נוספת .אני מזכיר לכם שנה שעברה שבתחנת דלק אני
סיווגנו את הקירוי של המשאבות כסיווג עיקרי  ,והעלנו את זה מתעריף של 80
 ₪ומשהו ל  300 -ומשהו  , ₪דומה למשרדים של התחנה .משרד הפנים היה
אמור ,ולא מן הסתם עכשיו משרד הפנים מבקש שאנחנו נאשר את צו המיסים
ל  30.6.15 -כדי שנספיק להגיש את הבקשות ,והם יאשרו את הבקשות הח ריגות
לפני ה  31.12 -כמו בכל שנה .שנה שעברה לא הספיקו לאשר לעיריית אריאל את
הבקשה ,אנחנו מחזירים שוב פעם את הבקשה הזאתי רק לסככות  ,יוסי
ברשותך.

מר יוסי חן :

קראו אותי לסדר .ג'והר קרא אותי לסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ג'והר תמשיך בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

האישור חריג הוא רק לעניין הסככה של תחנות

הדלק ,לא מעבר לזה .יתר צו המיסים נשאר על כנו למעט ההתייקרות של
. 1.27%
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שזה בחודש כמה זה?

מר ג'והר חלבי :

מדובר בחודש בסביבות  24אגורות אפילו פחות . 3.7

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למטר מרובע.

מר ג'והר חלבי :

למטר מרובע לחודש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 3.7אגורות למטר מרובע לחודש.

מר יוסי חן :

אני רוצה רק להעיר הערה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

זה יפה שמציגים את זה  3נקודה ומנסים לגמד את

העניין ולצמצם את העניין ,אבל אם את ה תבדוק בערים אחרות מה קורה ,
ואתה תיקח את צו המיסים ואתה תחשב אותו בצורה אחרת ,אתה תבין שזה
מאות שקלים לתושב בשנה ,מאות שקלים בשנה .אני כבר לא מדבר על אגרת
השמירה ועל המים ועל עוד ועוד ועוד ,כל הזמן מוסיפים להם.

מר גלב רבינוביץ :

למה אנחנו צריכים להצביע אם זה עולה אוטומטית.

מר יחיאל טוהמי :

זו שאלה טובה.

מר גלב רבינוביץ :

אז כנראה זה לא אוטומטי כל כך.
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עו"ד דוד זיו :

א' זה אוטומטי ו  -ב' מאחר ואתה כעירייה כפוף

לרגולטור שהוא משרד הפנים ,אתה מחויב להעביר לו ,זה כמו שאתה מאשר
תב"ר ,אישרת תקציב אתה לא אמ ור לאשר תב"ר ,נכון? התקנות אומרות
שאתה חייב לאשר אותם ,ולכן גם העלאה אוטומטית שמונחתת עלינו  ,אתה
חייב לקבל אותה .גם אם היום חברי המועצה הנכבדים יצביעו נגד ,אני כבר
אומר לכם כיועמ"ש העירייה לא תהיה רלוונטיות להצבעה הזאת .כי זה יעבור
בכל מקרה.

מר יוסי חן :

אז בואו נצביע כולם .אז שגם ראש העיר יצביע נגד

ויגיד לתושבים הצבעתי נגד.

עו"ד דוד זיו :

אי אפשר.

מר יוסי חן :

למה? למה? הוא יכול להגיד להם' :אני אתכם,

הצבעתי נגד'.

עו"ד דוד זיו :

יוסי תרשה לי ,תרשה לי .אני אמשיך ואומר עוד

עניין .עיריית אריאל הי א בין אותן עיריות שלא ביקשה כאותם  120עיריות
העלאה חריגה ,דהיינו מעל האוטומטי שג'והר מדבר עליו .יש  120עיריות -

מר מיקי חג'בי :

אריאל הגישה בין  94רשויות מקומיות בקשה להיטל

להעלאה מעל הנורמל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למעט ,אנחנו ביקשנו ,הנה אני אומר את זה על

השולחן בצורה מאוד ברורה ,ביקשנו העלאה חריגה למקום אחד ,הסככה
בתחנת הדלק  .הסככה בתחנת הדלק היא הייתה כמו סככה רגילה ,ואנחנו
טוענים שהסככה של תחנת דלק זה תחנת דלק ,ולכן המקום היחידי שביקשנו
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עלייה חריגה זה רק בסככת תחנת הדלק .אבל אם אתם חושבים שלא צריך
להע לות להם את הארנונה ,זה בסדר גמור אני מקבל את זה.

גב' לודמילה גוזב :

יש לי שאלה אליך .כש אתה ישבת במקומי במקום

שלנו ,אתה תמיד הצבעת נגד ארנונה ,נכון? ועכשיו אני אומרת לך ,אנחנו
בליכוד ביחד ,נכון? בוא נפנה לשר הפנים סילבן שלום ונדבר שלא צריך
להעלות את הארנו נה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א' אפשר לפנות ,אבל זה לא משנה את העובדה

שכרגע -

גב' לודמילה גוזב :

אם אתה אומר שזה לא משנה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,רגע ,רגע ,אני אגיד לך ,אני אסביר לך .ברגע

שיש עלייה אוטומטית היא עלייה אוטומטית.

גב' לודמילה גוזב :

אז בש ביל מה להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שנייה רגע ,תני לי רגע לסיים .אני רוצה להזכיר לך,

אני לא בטוח שאת היית בעצם ,אני חושב שזה היה בקטע שאת לא היית .משרד
הפנים חייב אותנו להעלות את הארנונה לאזור התעשייה.

גב' לודמילה גוזב :

לא ,זה משהו אחר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שנייה רגע ,תקשיבי עד הסוף ,אותו דבר .הוא חייב

אותנו בדיוק כמו שהוא מחייב אותנו כאן .ואני אמרתי כאן שאני מתכוון ללכת
לשר הפנים ,אז היה גדעון סער ,ולעשות את הכול על מנת שלא להעלות את
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הארנונה באזור התעשייה ,כי עליית הארנונה בסכומים שהם דיברו עליה היא
מכת מוות לחלק מהמפעלים ,אבל אנחנו אישרנו את העלייה פה במועצה ,כי זה
מה שמשרד הפנים מחייב אותנו  .הלכתי למשרד הפנים ישבתי עם גדעון סער,
וגדעון סער מה שהוא עשה הוא לא קיבל את הבקשה שלנו לעלייה .פה אנחנו
יכולים לעשות את אותו דבר .מה שאנחנו צריכים לעשות  ,זה להצביע על
העלאה חריגה בתחנת הדלק ועל העלאה אוטומטית וללכת ביחד לסילבן שלום
בשמחה רבה וכל מי שרוצה להצטרף בבקשה ,ואם יגידו לנו שמורידים גם את
הארנונה ולא מעלים אותה אני האחרון שיתנגד לכך.

גב' לודמילה גוזב :

בוא נצביע עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מו כן להעלות להצבעה -

מר יוסי חן :

במקום להעלות או להוריד  ,בוא נבחן את כל צו

המיסים הזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה אין לי שום בעיה.

מר יוסי חן :

נבדוק אותו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה משהו אחר .אני מעלה -

מר יחיאל טוהמי :

בדקתי בראש העין במקרה ,מיקי מכ יר ,העלו 1.27 %

ו  5.5% -לכל העסקים ,תבדוק אותי מחר .נלך לראש העין 5.5% ,מעבר ו 1.27% -
את העירייה הרגילה.

גב' ורד טוויל :

לעסקים.
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מר יחיאל טוהמי :

לעסקים .תבדוק את זה מחר ,מה שאני אומר לך זה

קדוש ,בדקתי את זה.

מר יוסי חן :

בוא תקשיב -

מר יחיאל טוהמי :

תקשיב ,דקה לא סיימתי ,אל תפריעו לי .בא אלי

אומר לך' :תש מ ע ,אני מוכן ללכת איתך בעניין .אני אכתוב מכתב' -

גב' לודמילה גוזב :

א ז בשביל מה להצביע.

מר יוסי חן :

אז תצביע איתי נגד -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אי אפשר .אני גם פה ,אני מוכן ללכת

לקראתכם -

מר יוסי חן :

אני אוהב את הלארג'יות שלך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שנייה רגע ,שנייה רגע ,יוסי ,יוסי אני לא הפרעתי

לך.

מר יוסי חן :

בבקשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אומר ,אני מוכן ללכת לקראתכם גם כן  ,ולבוא

ולהגיד אנחנו נצביע על העלאה אוטומטית ונוציא מכתב משותף של כל חברי
המועצה ,ונלך כולנו לשר הפנים  ,על מנת שלא להעלות את הארנונה.
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מר יוסי חן :

אני רוצה להזכיר לך לפני שנה ,שאתה היית בעמדה

אחרת ,היום אתה יודע שהולכת להיות לך פה הצבעת נגד ,לפני שנה לא הצעת
לי הצעות ,אמרת לי תצביע איך שאתה רוצה והצבעתי נגד ,מה קרה? מה קרה
היום אתה נחמד אתה מציע הצעות?

מר מקס צ'רנוגלז :

למה אתה הולך להיסטוריה ,לפני כמה שנים לודה

ישבה פה והצביעה...

מדברים יחד – לא ניתן לתמלול

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבר'ה מיקי רוצה להגיד משהו.

מר מיקי חג'בי :

עשיתי שיעורי בית על הפרוטוקול ים מ  . 2009 -סיעת

אריאלי הצביעה לצו הארנונה תמיד נגד.

מר מקס צ'רנוגלז :

נו וסיעת לב תמיד בעד בעד.

מר מיקי חג'בי :

שנייה ,אז לבוא היום ולבוא ולהגיד ,הלוא שבירו

ראש העיר בזמנו ואני רוצה לצטט ,זה לא לפי החוק וזה משרד הפנים מחייב
אותנו ,אבל מותר לנו להגיד אי זו שהיא מחאה מסוימת .לבוא ולהגיד המצב
היום הוא לא כזה ואנחנו רוצים למחות.

??? :

אבל הוא עשה את זה עכשיו.

מר מיקי חג'בי :

המחאה צריכה להיות לא בדיעבד ,זאת אומרת כל

ההכנה הזאת שלפני צו המיסים הייתה צריכה להיות לפני .לבוא ולנסות לדבר
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עם שלום סילבן אולי לנסות להוריד  .מה שאני רואה פה בארנונה ,וזה מ 2009 -
יש עוד ציטוטים שלרוב התנגדתם סיעת אריאלי ,זכותכם היה זה בסדר גמור.
מה שקורה פה בהמשך זה לא -

מר יוסי חן :

שירה לא זוכרת אבל תזכיר לה ,היא מחייכת תזכיר

לה.

מר מיקי חג'בי :

הזכרתי לה ,אני יכול לתת לך ציטו טים שלך ,אבל

בסדר.

גב' שירה דקל  -כץ :

עבודה יסודית שעשית.

גב' לודמילה גוזב :

ממש לא זוכרת?

גב' שירה דקל  -כץ :

אני ממש לא זוכרת.

מר יוסי חן :

היא זוכרת מצוין.

גב' שירה דקל  -כץ :

אני מפרגנת לו.

גב' לודמילה גוזב :

אנחנו עשינו שיעורי בית.

מר מיקי חג 'בי :

בנושא הזה של צו הארנונה זה לא רק העלאה לבתי

מגורים ,יש פה עניינים שלמשל הנושא הזה של גלריות ,סככות ,גגונים ,קירוי
כניסה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה אין שום שינוי.
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מר מיקי חג'בי :

רגע ,רגע .אני לא זוכר בתקופה שלי ,יכול להיות

שזה השתנה ,שנכנס כל מיני אלמנטים שזה בסדר גמור ,רק שאני אומר שזה
פה לא רק מדובר על הנושא הזה של בתים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מיקי -

מר מיקי חג'בי :

דקה ,דקה ,עוד שנייה אחת אני מסיים .הוצאת אותי

מקו המחשבה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא מיקי ,מה שאני רוצה להגיד לך זה שאתה איש

י סודי .קח את צו הארנונה הזה ותסתכל על צווי הארנונה הקודמים ותראה
שאין שינויים .שירה את רוצה להגיד משהו?

גב' שירה דקל  -כץ :

אני רוצה משפט .מיקי ,מה שבעיקר חשוב בתוך

הסיטואציה הזאת זה דווקא הצד של התושבים ,כי בתקופה האחרונה
בפייסבוק ובכל מקום אחר התושבים לא יודעי ם ואנשים מטעים אותם,
שהעירייה מעלה ארנונה והעירייה יכולה לא להעלות ארנונה ,כן לעלות
ארנונה ,משום מה עכשיו כולם פתאום מבינים ,כמו שאנחנו הבנו את זה אז
שלא יכולנו להצביע נגד אבל הבענו מחאה ,שהמחאה היא מחאה לגיטימית,
בשורה התחתונה אני מצפה מכל חברי המועצה שבא חריות מצטטים גם אותנו
מהעבר  ,שיעזרו גם להסביר לתושבים שלא מבינים .כי גם אני לפני שישבתי
פה ,לא הבנתי את זה ושמעתי עליית ארנונה אז מיד הכעס יוצא לעבר ,כמו
דרך אגב הסרדינים שמי שבטעות לא מבין חושב שאנחנו יכולים להשפיע על
מספר התלמידים בכיתות .היום תודה לאל ג ם במכתב הזה שקיבלנו פה
מבינים  ,מי שאחראי על מספר התלמידים בכיתות כמו מי שאחראי על הארנונה
זה השלטון המרכזי ולא השלטון המקומי .אבל אפשר מחאה משותפת -
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מר יוסי חן :

למה את לא מדברת על מעבר למחאה על חיוב של

מ רתפים ,על חיוב של ארנונה בבניין .פה בתוך צו המיסים  .למה לא תפתחי את
העניין הזה?

גב' שירה דקל  -כץ :

כל ההוצאות זה לא קשור לזה.

מר יוסי חן :

זה קשור עכשיו לצו המיסים.

גב' שירה דקל  -כץ :

זה לא קשור לזה שאתם אומרים שהעירייה מעלה

אוטומטית.

מדברים יחד לא ניתן לתמלול

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לודה יודעת ,הצב עה שלנו נגד העלייה של צו

הארנונה לפי ההחלטה של משרד הפנים תגרור קנס של משרד הפנים -

מר יוסי חן :

 ₪ 200,000זה הכול .תקצוב רוחבי של  2 %בשכר

בכירים ואתה מסודר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מצוין .מי בעד ,אחרי שכולם יודעים גם שאנחנו

ניכנס על ידי משרד הפנים למענק איזון ,אני מעלה את זה -

מר יוסי חן :

נעשה אותו אחוז על הבכירים.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד לאשר את צו

הארנונה ל  ? 2016 -מי שבעד זה אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ואריק .מי נגד?
פבל ,יבגני ,גלב ,מיקי ,לודה ,יוסי ודריה.

הוחלט בר וב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

החלטה:

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את צו הארנונה לשנת . 2016

.6

אישור תב"רים:
א .אישור תב"ר  393זהירות בדרכים ע"ס  - ₪ 23,000 . ₪ 32,857משרד
התחבורה  - ₪ 9,857 ,קרנות הרשות.
ב .אישור תב"ר  431ניקוז פארק אריאל ע"ס - ₪ 146,000 . ₪ 182,500
מינהל איו"ש - ₪ 36,500 .קרנות הרשות.
ג .אישור הגדלת תב"ר ע" ס  , ₪ 196,860מחשוב מוסדות העירייה.
הסכום הנ"ל התקבל מחברת הביטוח ,בעבור נזקי השריפה בחדר
השרתים במבנה גוונים.
ד .הגדלת תב"ר  411אירועים עירוניים בסך  . ₪ 50,000מקורות
המימון :משרד
הקליטה במסגרת פרויקט  25לעלייה.
ה .אישור תב"ר מס'  – 438התקנת מזגנים בבתי הספר היסודיים ע"ס
200,000
 . ₪עפ"י התחייבות משרד החינוך מס' ( 2015/09/040חידוש

מבנים).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר לשלב הבא זה אישור תב"רים .תב"ר מספר

 393זהירות בדרכים על סך  ₪ 23,000 . ₪ 32,857ממשרד התחבורה ועוד 9,857
 ₪מקרנות הרשות .מי בעד לאשר את התב"ר?

מר יוסי חן :

אני רוצה לפני זה משהו ,שתדע אני מצביע נגד רק
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בגלל -

גב' לודמילה גוזב :

לא רק אתה אנחנו.

מר יוסי חן :

היית יושב ,מסביר לי במה מדובר ,מה נכנס מה

יוצא -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,תצביע נגד -

מר יוסי חן :

איך אתה מתכוון להוציא את הכסף -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,תצביע נגד.

מר יוסי חן :

זה בסדר ,אני אצביע נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד לא נוכל לצבוע את מעברי החצייה -

מר יוסי חן :

לא ,אני סומך עליך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד אין שום בע יה זה בסדר גמור.

גב' לודמילה גוזב :

גם אני יכולה להגיד משהו .רק תזכור ,כבר שנה

וחצי אף פעם אתה לא הזמנת את חברי האופוזיציה ,לא דיברת ,לא הסברת,
בגלל זה עכשיו אנחנו ,אף פעם לא הצבענו נגד תב"רים ,אף פעם לא הצבענו.

מר יחיאל טוהמי :

לודה ,במועצה הקודמת קראו לי והסבירו לי ו הכול

היה בסדר .רק עכשיו ,מעכשיו התחיל שאלי שבירו מסביר .ממתי הסבירו לך...
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מר יוסי חן :

אתה יודע כמה פעמים אלי שבירו הצביע נגד

תב"רים.

מדברים יחד – לא ניתן לתמלול

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר והיית סגנית ראש עיר ,ואת יודעת מה זה

תב"רים ,אז את מבינה שאנחנו -

גב' לודמילה גוזב :

למה הייתי באופוזיציה אף פעם אנחנו לא הצבענו

נגד.

מר יחיאל טוהמי :

גם בקואליציה לא הסבירו לך .גם כשהיית עם רון

לא הסבירו לך.

??? :

איך אתה יודע אולי הסבירו לה?

מר יחיאל טוהמי :

אני הייתי ביחד איתה ,היינו באות ו מועדון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבל שחברי האופוזיציה -

גב' לודמילה גוזב :

לא  ,חבל שראש העיר לא  ...לנו בכלל ,זה חבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבל שחברי האופוזיציה שעשו עבודה מצוינת ובחנו

בעבר  ,לא בחנו מה הצביעו חברי סיעת אריאלי כשדיברו על תב"רים ש הם
לטוב ת הציבור.
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גב' לודמילה גוזב :

אנחנו עשינו שיעור בית ,גם הצבעת נגד.

מר יוסי חן :

במקום לקדם את התב"רים אתה גם פה מנסה

פוליטיקה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר ? 393

מר יוסי חן :

איך הוא אמר לי שזה?

מר יחיאל טוהמי :

זה כסף לעיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא משנה ,עזוב עזוב ,הם לא רוצים .מי שבעד זה

אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ואריק .מי נגד? פבל ,יבגני ,גלב ,מיקי ,לודה,
יוסי ודריה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מ ר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את תב"ר  393זהירות
בדרכים ע"ס  32,857ש"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבין את הרעיון הכללי אז אפשר יהיה לעשות

את זה זריז .אישור תב"ר  431ניקוז פארק אריאל ע"ס ₪ 146,000 , ₪ 182,000
על ידי המינהל האזרחי ועוד  ₪ 36,500על ידי קרנות הרשות .מי בעד לאשר את
התב"ר? אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ואריק .מי נגד? פבל ,יבגני ,גלב ,מיקי,
לודה ,יוסי ,דריה .לא עבר ,לא נעשה ניקוז בפארק אר יאל.
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את תב"ר  431ניקוז פארק
אריאל ע"ס  182,500ש"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר תב"ר מספר ,לא כתוב המספר שלו.

הגדלת תב"ר ל  ₪ 196,860 -למחשוב מוסדות העירייה .הסכום הנ"ל התקבל
מחברת הביטוח בעבור נזקי השריפה בחדר השרתים במבנה גוונים .מי בעד
לאשר את הכסף? חב רת הביטוח תרוויח זה בסדר .אלי ,יחיאל ,ורד ,מקס ,ורד,
אריק וגלב  .מי נגד? פבל ,יבגני ,מיקי ,לודה ,יוסי .מי נמנע? דריה נמנעת.
התב"ר הזה עבר ,נקבל את הכסף מהביטוח.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב ' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר גלב
רבינוביץ;  5נגד :מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מיקי חג'בי ,גב'
לודמילה גוזב ,מר יוסי חן;  1נמנעת :גב' דריה מילבאום) ,לאשר הגדלת
תב"ר ע"ס  , ₪ 196,860מחשוב מוסדות העירייה .הסכום הנ"ל התקבל מחברת
הביטוח ,בעבור נזקי השריפה בחדר השרתים במבנה גוונים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הגדלת תב"ר  411אירועים עירוניים בסך . ₪ 50,000

מקורות המימון משרד הקליטה רוצה -

מר יוסי חן :

לא סופר אותי ,פעם אחת לא התקשר מאז שהוא

נבחר.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עזוב.

מר יוסי חן :

הוא מנהל את העיר לבד ,הוא לא שואל את חברי

המועצה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מקורות המימון ,משרד הקליטה במסגרת פרויקט 25

שנה לעלייה .מי בעד לאשר את התב"ר עבור אותו אירוע של  25שנה לעלייה?
אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ,אריק .מי נמנע? אין נמנעים .מי נגד? פבל,
יבגני ,גלב ,מיקי ,ל ודה ,יוסי ודריה .לא עבר.

גב' לודמילה גוזב :

ואני אגיד לכם למה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא משנה ,לא משנה.

גב' ורד טוויל :

ל ודה ,אני אגיד לך ברמה האישית ,אני אף פעם לא

מדברת ,אבל ברמה האישית כשיהיה אירוע אל תבואי להצטלם.

גב' לודמילה גוזב :

מי שואל אותי מה לעשות באירוע הזה? מי שואל

אותי את מי להזמין.

גב' ורד טוויל :

יכולת בשמחה לבוא ולבקש להצטרף -

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אני לא רוצה -

גב' ורד טוויל :

ברמה האישית את מאכזבת אותי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור תב"ר - 438
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גב' לודמילה גוזב :

את יודעת למה? את יודעת את מי הזמינו? מי שואל

אותי? אני לא רוצה לשמוע באירוע שלי את דנה אינטרנשיונל ,אני לא רוצה.

מר אריק דושי :

ל מה להגיד אני לא רוצה את דנה אינטרנשיונל.

גב' לודמילה גוזב :

כן ,אני לא רוצה .אף אחד לא שואל אותי .אף אחד

לא שואל אותי על אירוע ,אני רוצה לשמוע על האירוע שלי.

מר אריק דושי :

עכשיו לא יהיה כסף -

גב' לודמילה גוזב :

לא נכון.

מר מקס צ'רנוגלז :

אני רוצה להרגיע אותך האירוע יתקיים ,לאף אחד

לא יפריע.

מדברים יחד – לא ניתן לתמלול

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

ג ב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לא לאשר הגדלת תב"ר  411אירועים
עירוניים בסך . ₪ 50,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איש ור תב"ר  438התקנת מזגנים בבתי הספר

היסודיים ע"ס  , ₪ 200,000על פי התחייבות של משרד החינוך מס'
 2015/09/040חידוש מבנים .מי בעד לאשר את התב"ר? בעד אלי -
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???:

לא צריך מיזוג?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא צריך מזגנים בבתי הספר .אלי ,יחיאל ,שירה,

מקס ,ורד ,אריק ,גלב .מי נמנע? אף אחד .מי נגד?

גב' דריה מיולבאום :

אני רוצה להגיד משהו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אתן לך להגיד עוד שנייה ,רק נצביע .פבל ,יבגני,

מיקי ,לודה ,יוסי ודריה .אני שמח שזה עבר למרות התנגדות האופוזיציה.
ונוכל לשים מזגנים לבתי ספר והם לא יצטרכו לש בת בחום ובקור ,אבל זה
בסדר.

גב' דריה מיולבאום :

אני רוצה בבקשה לומר משהו .אני רוצה להגיד

משהו נורא קטן .התב"ר הזה ספציפי הצבעתי נגדו בלב מאוד מאוד כבד ,אם
היינו מודעים עליו קודם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,זה בסדר -

גב' דריה מיולבאום :

אם היינו מדברי ם עליו קודם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב ישבת בישיבת קואליציה ושמעת על זה.

אבל זה לא קשור.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,גלב
רבינוביץ;  6נגד :מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מיקי חג'בי ,גב'
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לודמילה גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לאשר את תב"ר  – 438התקנת
מזגנים בבתי הספר היסודיים ע"ס  , ₪ 200,000על פי התחייבות משרד
החינוך מס' ( 2015/09/040חידוש מבנים).

.7

אישור הסכם הכרזה על מתחם האשקוביות בין משרד הב ינוי לבין
עיריית אריאל .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר לסעיף הבא ,אישור הסכם הכרזה -

מר יוסי חן :

אם לא יהיה מזגנים הוא יזיע יותר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תדאג .זה לא משנה לי יהיה מזגנים או לא יהיה

מזגנים ,אני -

גב' ורד טוויל :

איתך מתייעצים יותר ממה שמתייעצים איתי ,לא

נעים לי להגיד בפורום הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ורד ,ורד ,עצרי .אישור הסכם הכרזה על מתחם

האשקוביות בין משרד הבינוי לבין עיריית אריאל .הרי אתם יודעים שאנחנו
קיבלנו אישור על פי החלטת ממשלה לקחת את אזור המודל בטון ולעשות לו
תכנית לפינוי ב ינוי .אנחנו יכולים לקבל ממשרד השיכון הרחבה ולתכנן על
מתחם האשקוביות את אותו דבר .מי בעד לאשר את ההסכם כמו שאני אמרתי
כרגע .מי שבעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,מקס ,ורד ואריק .מי נגד? פבל ,יבגני ,גלב,
מיקי ,לודה ,יוסי .מי נמנע?

גב' דריה מיולבאום :

לא ,אני הצבעתי נג ד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

את הצבעת נגד.
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אני רק רוצה להגיד פה שאני אתן לך הזדמנות אדוני

מר יוסי חן :

ראש העיר ,אם תקיים ישיבה עם חברי מועצת העיר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא צריך ,לא צריך.

מר יוסי חן :

בסדר ,לא צריך זה אומר שאתה נגד לא אנחנו נגד.

זה מ צוין לקיים ישיבה עניינית ,אם באמת יש לך עניין להעביר את זה ,קיים
ישיבה בלי מצלמות ובלי פרוטוקולים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעק ובוב ,גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לא לאשר הסכם הכרזה על מתחם
האשקוביות בין משרד הבינוי לבין עיריית אריאל.

.8

המלצת ועדת שמות לקריאת רח' שד' ירושלים ע"ש רון נחמן ז"ל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

המלצה של ועדת הש מות לקריאת רח' שד' ירושלים

ע"ש רון נחמן ז"ל .מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד ,תודה רבה.

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה לברך את ראש הממשלה שהתערב.

מר יוסי חן :

לברך גם את ראש העיר...

גב' לודמילה גוזב :

כל הכבוד לו לראש ...נכון.
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אני רוצה ל הודות לכל חברי מועצת העיר.

מר יוסי חן :

מדברים יחד – לא ניתן לתמלול

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את המלצת ועדת שמות לקרית רח' שד'

ירושלים ע"ש רון נחמן ז"ל.

.9

הודעה אישית של מ"מ ראש העיר .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש הודעה אישית של יחיאל.

מר יחיאל טוהמי :

חב ר'ה בהתאם לסעיף  59לתקנון איו"ש אני מחויב

להודיע לחברי המועצה ולמועצה כי בני מרום רכש בעלות בחברת הסעות עדן .
הנני מצהיר כי איני חלק מהעסקה ואין לי בעלות בחברה .אני מצהיר  ...על
חוזה העסק או אם היא במועצה או לא ב וו דה ,ולא אצביע בהצבעה על כל
שאלה בקשר לעניי ן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה אני סוגר את הישיבה.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:

.3

אופן הטיפול בשפ"פים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל  ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את הטיפול בנושא
השפ"פים.

.4

אישור הסמכת ראש העיר לבחירת  5ימי רעש במהלך השנ ה .

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את ה סמכת ראש העיר
לבחירת  5ימי רעש במהלך השנה.

.5

אישור צו ארנונה לשנת . 2016

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינובי ץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את צו הארנונה לשנת . 2016

.6

אישור תב"רים:
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א .אישור תב"ר  393זהירות בדרכים ע"ס  - ₪ 23,000 . ₪ 32,857משרד
התחבורה  - ₪ 9,857 ,קרנות הרשות.
ב .אישור תב"ר  431ניקוז פארק אריאל ע"ס - ₪ 146,000 . ₪ 182,500
מינהל
אזרחי איו"ש - ₪ 36,500 .קרנות הרשות.
ג .אישור הגדלת תב"ר ע"ס  , ₪ 196,860מחשוב מוסדות העירייה.
הסכום הנ"ל התקבל מחברת הביטוח ,בעבור נזקי השריפה בחדר
השרתים
במבנ ה גוונים.
ד .הגדלת תב"ר  411אירועים עירוניים בסך  . ₪ 50,000מקורות
המימון :משרד
הקליטה במסגרת פרויקט  25לעלייה.
ה .אישור תב"ר מס'  – 438התקנת מזגנים בבתי הספר היסודיים ע"ס
200,000
 . ₪עפ"י התחייבות משרד החינוך מס' ( 2015/09/040חידוש
מב נים).

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את תב"ר  393זהירות
בדרכים ע"ס  32,857ש"ח.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן גב' דריה מילבאום) ,לא לאשר את תב"ר  431ניקוז פארק
אריאל ע"ס  182,500ש"ח.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,
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גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,מר גלב
רבינוביץ;  5נגד :מר פבל פולב ,מר יבגנ י יעקובוב ,מר מיקי חג'בי ,גב'
לודמילה גוזב ,מר יוסי חן;  1נמנעת :גב' דריה מילבאום) ,לאשר הגדלת
תב"ר ע"ס  , ₪ 196,860מחשוב מוסדות העירייה .הסכום הנ"ל התקבל מחברת
הביטוח ,בעבור נזקי השריפה בחדר השרתים במבנה גוונים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לא לאשר הגדלת תב"ר  411אירועים
עירוניים בסך . ₪ 50,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי ,גלב
רבינוביץ;  6נגד :מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מיקי חג'בי ,גב'
לודמילה גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לאשר את תב"ר  – 438ה תקנת
מזגנים בבתי הספר היסודיים ע"ס  , ₪ 200,000על פי התחייבות משרד
החינוך מס' ( 2015/09/040חידוש מבנים).

.7

אישור הסכם הכרזה על מתחם האשקוביות בין משרד הבינוי לבין
עיריית אריאל .

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אלי שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טוויל ,מר אריק דושי;  7נגד :מר
פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גלב רבינוביץ ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה
גוזב ,מר יוסי חן ,דריה מילבאום) ,לא לאשר הסכם הכרזה על מתחם
האשקוביות בין משרד הבינוי לבין עיריית אריאל.
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.8

המלצת ועדת שמ ות לקריאת רח' שד' ירושלים ע"ש רון נחמן ז"ל.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את המלצת ועדת שמות לקרית רח' שד'

ירושלים ע"ש רון נחמן ז"ל.
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