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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  31-הישיבה ה

 (1.11.15) י"ט בחשון תשע"ו, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 עיר סגנית ראש ה -  כץ-גב' שירה דקל

 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 -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  םגב' דריה מיולבאו

 
 

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ :חסרים

 

 

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו :משתתפים

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש  העיר; .1

 ;דיון בתבחיני תמיכות .2

 ;אישור ההצבעה למועצה הדתית באריאל . 3

 ;קורתבחירת יו"ר ועדת בי .4

 טרנטית לחשבונות בנק של בתי הספר על פי הפירוט המצ"ב;נאישור גישה אי .5

 של חבר המועצה מר יוסי חן מענה לשאילתה .6

 

 תוספת לסדר היום:

 .₪ 32,857בטיחות בדרכים בסך  - 393אישור הגדלת תב"ר  .7

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. - ₪ 23,000

קרנות הרשות.  - ₪ 9,857 
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שמן  31אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

אתחיל בדבר ראש העיר אני רוצה להעלות נושא נוסף לסדר לפני שאני המניין. 

היום. קיבלנו כסף מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואנחנו רוצים להגדיל את 

מהרשות  23,000, ₪ 32,857בנושא בטיחות בדרכים שיעמוד על  393תב"ר 

מקרנות הרשות. קודם כל אנחנו מצביעים  9,857-הלאומית לבטיחות בדרכים ו

 להוסיף את זה לסדר היום ואחרי זה נצביע על זה. 

 

אני יכול לשאול אותך שאלה למה אתה לא מוסיף עוד    :מר יוסי חן

 הצעה שהיא הצעה שלי לסדר שהייתה. 

 

נדבר על זה. מי בעד להוסיף את תב"ר אנחנו נגיע לזה ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שירה, מקס, לסדר היום. מי בעד לאשר? בעד: דריה, אלי, יחיאל, פבל, יבגני,  393

יוסי. מי נמנע? נגד?   ורד, אריק ולודה. מי 

 

יודע אפילו על מה אתה מדבר.    :מר יוסי חן  אף אחד לא קיבל לא 

 

 זה שוק.   :מר מיקי חג'בי

 

 מי נמנע? מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ידע הוא מבקש להעלות הצעה. מה הוא אמר לך? הוא לא  :מר יחיאל טוהמי

 מזה, הוא ביקש להעלות הצעה. 

גב' דריה מיולבאום, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה 

 1; נגד: מר יוסי חן 1מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; גב' ורד טויל, , דקל

(, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: החלפת חברי מועצה נמנע: מר מיקי חג'בי;

 בוועדת ביקורת.
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 -לפני שאני עובר לדבר ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

מה המומלצת להרכב המועצה הדתית חלה טעות ברשי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואני אפזר לכם עכשיו לפני שאנחנו נמשיך את הרשימה. הטעות היא שאריה גרין 

הוא הנציג של הבית היהודי, אז אני מעביר לכם את זה וכשנגיע לסדר יום בהצבעה 

 בנושא, אנחנו נצביע גם על הנושא הזה. ומכאן אני עובר לסדר היום. 

 

 ר.דיווח ראש העי .   1

 

דיווח ראש העיר. אני רוצה לעדכן שאנחנו הולכים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להקים ברית ערים תאומות עם עיר בשם דבייקה מאלבניה, הטקס הוא יהיה הפעם 

. ואני 15:00בשעה  12.11.15טקס גם עם השגריר שלהם והוא יתקיים ביום ה' 

צה לעדכן אתכם שבשבוע רוצה להזמין את כל חברי המועצה להגיע לטקס. אני רו

שעבר הייתה לי פגישה אישית עם ראש הממשלה. בפגישה דנתי איתו במספר 

נושאים, גם בנושא הביטחוני שאנחנו נמצאים בו וגם בדברים שביקשתי שראש 

כולל גם תקציבים. ראש הממשלה ביקש  2016הממשלה יסייע לנו בשנת העבודה 

  -על העיר אריאל למסור לכם שהוא תומך בעיר אריאל, לשמור

 

 למה אתה לא מפרט?    :מר יוסי חן

 

והוא יעשה את הכול על מנת לעזור לעיר אריאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעקבות פגישת עבודה שהייתה לנו עם שרת התרבות והספורט, חברתי מירי רגב 

ירים אלפרויקט מ ₪ 250,000-חברת הכנסת מירי רגב, אני רוצה לעדכן שקיבלנו כ
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, אנחנו הולכים לעשות פרויקט מאוד גדול בחג החנוכה שהוא יהיה ת אריאלא

פרויקט ברמה הארצית, ואני מקווה מאוד שיגיעו לכאן מבקרים גם מחוץ לעיר 

אריאל. שני דברים נוספים שאנחנו הולכים לעשות בחנוכה. אחד, אנו חונכים את 

ות של קופות החולים. המוקד הרפואי שייתן מענה לציבור הרחב אחרי שעות הפעיל

אני רוצה להזכיר לכם זה מוקד רפואי שהוא מוקד זמני עד הקמת המרכז הרפואי 

הגדול יחד עם האוניברסיטה. אם אתם תיסעו לאזור שמול כיבוי האש, אתם תוכלו 

רנטגן והוא לראות את המוקד העירוני שנבנה שם. השבוע הולכים להכניס לשם גם 

ן וגם בתחום הרפואה, ומי שהולך להפעיל את זה זה ייתן מענה גם בתחום הרנטג

ביקור רופא. ואני מזמין את כולם גם אל החניכה של המוקד הרפואי. דבר נוסף 

שאנחנו הולכים לחנוך גם בחנוכה זה את מרכז הצעירים, מרכז הצעירים שנמצא 

 כאן בצמוד אלינו באזור מעל הבריכה העירונית. אני שמח לבשר שגם לחנוכת מרכז

הצעירים תגיע ותשתתף גם השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת השרה גילה 

גמליאל, שהבטיחה לסייע לנו גם בנושא של הפעלת מרכז הצעירים. אני רוצה 

לעדכן אתכם שאנחנו ביצענו כנס יחד עם כיבוי אש, על מנת לקדם את כל רישוי 

מצוין, כיבוי אש  העסקים גם באזור התעשייה וגם בתוך העיר. הכנס הזה היה כנס

הגיעו לכאן עם נציגים שלהם כולל האנשים שגובים את האגרות על מנת לתת 

רישיונות זמניים לבעלי עסקים. היו כאן תגובות מצוינות גם מבעלי עסקים 

והצלחנו לקדם כמות גדולה מאוד של עסקים בקטע של רישוי עסקים. אני רוצה 

 -לעדכן שסיעת לב התפצלה

 

 . התפלגה    ???:

 

התפלגה, סיעת לב היא סיעה אחת, נשארה עם מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חג'בי וסיעה נוספת שהיא התפצלה זה סיעת עלייה של לודה. אלה הדברים שרציתי 

 לעדכן אתכם בדבר ראש העיר. ומכאן אני רוצה לעבור לדיון בנושאים. 
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העיר. אני אני הייתי מבקש בהמשך לדיווח של ראש   :מר מיקי חג'בי

רים שנכללו בהטבות מס. אתה נפגשת עם ראש עמחזיק פה את הרשימה של אותם 

 -הממשלה וראש הממשלה בעצם, פבל זה חשוב תקשיב

 

.   :מר פבל פולב  אני מקשיב כל הזמן

 

 יופי בסדר.   :מר מיקי חג'בי

 

 אני לא חייב להסתכל עליך.   :מר פבל פולב

 

תהיה בהאזנה זה חשוב, תקשיב זה  לא, לא, תקשיב  :מר מיקי חג'בי

 לציבור אריאל בכלל. 

 

 אני מודה לך.   :מר פבל פולב

 

היית ונפגשת עם ראש הממשלה, אני מאמין שיש לך   :מר מיקי חג'בי

. תראה אנחנו לא בפנים אריאל לא בפנים,  פגישות איתו טובות טובות פחות וכו'

  -ואם תסתכל על הרשימה אז

 

  -, זה לא מופיעמיקי אני אעצור אותך רגע :"עראה-מר אליהו שבירו

 

  -דקה  :מר מיקי חג'בי

 

  -לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אני רוצה רשות דיבור   :מר יוסי חן
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  -לא, לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה לא? אז מה כן?    :מר יוסי חן

 

 יום.  רק בנושאים שנמצאים על סדר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -דקות לדבר גם על זה 5סליחה אני רוצה    :מר יוסי חן

 

 לא, אתה לא יכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה לא יכול? אתה לא תגיד לי על מה לדבר.    :מר יוסי חן

 

 יוסי יש תקנון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -408-עלו ל 180-ישובים קיבלו הטבות מס מ 408   :מר יוסי חן

 

 יש תקנון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ולא הבאת... הטבות המס. איזה תקנון?    :מר יוסי חן

 

 אני עובר לנושא הראשון לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע אני רוצה להגיד גם   :מר יוסי חן

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -דברמה זאת אומרת לא, אני רוצה ל   :מר יוסי חן
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 . םהדבר הראשון זה דיון התבחיני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

העלית את העניין של המוקד הרפואי אני רוצה לדון בזה    :מר יוסי חן

 גם. 

 

לא, לא, לא דנים, לא דנים. זה ראש העיר זה דבר ראש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 העיר. 

 

אתה, אנחנו  קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה לא   :מר יוסי חן

. 2008-העלינו את זה עוד מ  . אתה רק יכול לקחת קרדיט..

 

 דיון בתבחיני תמיכות.  .   2

 

 

י  :ראה"ע-מר אליהו שבירו הנושא הראשון על סדר היום זה בדיון בתבחינ

התמיכות שנשלחו לכולם. אם יש למישהו שאלות בנושא התבחינים, אני מבקש 

 לות. בבקשה שאלות בנושא התבחינים. להעלות אותם עכשיו. יש למישהו שא

 

 יש לי שאלות בנושא התבחינים.    :מר יוסי חן

 

 כן. בבקשה. מיקי יצא מהישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הוא יצא מהישיבה, אני לא אצא, אני מבטיח לך שאני    :מר יוסי חן

 אשב איתך פה עד הסוף. 

 

 אני אשמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -מוקד רפואי   :י חןמר יוס

 

 לא, לא, שאלות לגבי התמיכות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  זה לא אתה.

 

 לגבי התמיכות יש לך שאלות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לי שאלות בטח שיש לי שאלות.    :מר יוסי חן

 

 אתה רוצה לשאול שאלות על התמיכות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לי שאלות.    :מר יוסי חן

 

אז בבקשה. אם אתה לא תשאל על התמיכות אני מעלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להצבעה. 

 

 מה אתה מאיים?    :מר יוסי חן

 

אני לא מאיים, אני רק אומר. אני עושה את מה שאתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אומר. 

 

 אתה מתחיל להפחיד אותי פה.    :מר יוסי חן

 

 יש לך שאלות לגבי התבחינים.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ
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 תן לי לשאול שאלות.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה, בנושא התבחינים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ו   :מר יוסי חן ישמע טוב שבנושא התבחינים, לדעתי התבחינים האלה 

קבלת המבקר מכוונים וראיתי איך שהם רשומים, יש עמותה בלי ניהול תקין שמ

דרך העמותה צינור, דרך הפועל מעבירים לעמותה חדשה שאני לא יודע אפילו את 

שמה, אני אעביר לך את שמה. חלק מהכסף עובר מהפועל בכלל ישירות לספקים של 

  -העמותה

 

 זה תבחינים? אנחנו מדברים על תבחינים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איך שהם רשומים, הם  אני אומר לך שהתבחינים האלה   :מר יוסי חן

מכינים כבר את הקרקע כדי להעביר, ואני אומר לך את זה מתוך דאגה לך, אתה 

רואה מה קורה בערים אחרות. אני לא רוצה להיות ראש עיר בגלל שאתה עשית 

  -איזו טעות שאתה אחר כך תצטער עליה

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  זה בא להגן עליך.   :מר יוסי חן

 

 תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני מציע לך להיזהר טוב טוב עם עמותת צינור הזו    :מר יוסי חן

וכל שקל שעובר, אני גם תכף מוציא פה מכתב שאתה תבקש חזרה את הכול וגם 

המבקר ידאג. דרך אגב הפעם גם זה מבוסס וגם ביררתי את זה, ואני אומר לך 

ם זה מוביל לכיוון הזה, אני קראתי במקרה את שאיך שהתבחינים האלה רשומי
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 התבחינים. 

 

מי בעד לאשר את התבחינים כמו שנשלחו? בעד: דריה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, ורד, אריק ולודה. מי 

 

ולבאום, מר אליהו שבירו, גב' דריה מיבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה 

(, לאשר ;נגד: מר יוסי חן 1דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 .את תבחיני תמיכות

 

 אישור ההצעה למועצה הדתית באריאל. .   3

 

 

שלישי בסדר היום, זה אישור ההצעה אני עובר לנושא ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

למועצה הדתית באריאל. קיבלתם את הרשימה של האנשים המעודכנת, אני אעבור 

עליה. עמוס צוריאל נציג אריאלי, שי יונה נציג אריאלי, הגברת אמירה ביטון נציג 

אריאלי, חיים סגל נציג לב, אריה גרין נציג הבית היהודי ואריאל שווה יותר, 

 נציג אריאל ביתנו וראובן אשטמקר נציג השר לשירותי דת.  איציק נחום

 

 אני רוצה לשאול פה שאלה.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . , בלי אריאל שווה יותראריק גרין זה הבית היהודי    :עו"ד דוד זיו

 

דוד יש לי שאלה שאני אשמח אם תקשיב. דוד וגם אריה    :מר יוסי חן

... של אלה. אתה איתי דוד. אני מ  בקש, כי אני לא בונה על 
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.     :עו"ד דוד זיו  כל הזמן

 

יופי, פה בקטע הזה בנושא הזה של איך שחילקו את    :מר יוסי חן

  -הזה. סיעת לב כרגע התפצלה עם מנדט אחד

 

 התפלגה כן.     :עו"ד דוד זיו

 

י חן לא מקבל התפלגה עם מנדט אחד מקבלת נציג, יוס   :מר יוסי חן

נציג, הוא גם סיעה במועצה. אני רוצה לדעת למה יוסי חן לא קיבל, למה לא קראו 

 תביא נציג. לו אמרו לו 

 

 אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ואני מודיע לך, אני אשמע את ההסבר שלך, בקשב רב    :מר יוסי חן

 עד איפה שצריך.  אני אשמח אותו. אני מודיע לך שעם זה אני אגיע איתך

 

  -אתה יכול להגיע איתי דרך אגב לכל דבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יש דברים כמו המוקד   :מר יוסי חן

 

אנחנו מחויבים בנציג אופוזיציה מה לעשות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולכן לצערכם הרב  ,סיעות, יש סיעת לב ויש את הסיעה שלך 2באופוזיציה יש 

ה האחוז שלכם הוא מאוד קטן ולכן מאחר ואני צריך לתת רק נציג ולשמחתי הרב

  -אחד לאופוזיציה וסיעת לב נתנה נציג לאופוזיציה אז אני מסודר, אתה יכול להגיע

 

 למה לא פנית לסיעה שלי?    :מר יוסי חן
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 מי בעד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  יש לי שאלה, למה לא פנית אליי לפני כן?   :מר יוסי חן

 

 אני לא מחויב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

'   :מר יוסי חן   -זאת אומרת אתה אומר: 'אני פניתי למי שבא לי

 

 אני לא מחויב, אני לא מחויב, יש נציג לאופוזיציה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בוא נדבר על עובדות.    :מר יוסי חן

 

 אתה תפנה למי שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל אני רוצה לדבר על עובדות. אתה החלטת שהנציג    :מר יוסי חן

  -הזה יישאר אופוזיציה

 

לא, יש אופוזיציה אין מה לעשות. אם הוא היה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בקואליציה הייתי שמח. 

 

אתה צודק אלי אני איתך, אבל למה אתה מחליט שזה כן    :מר יוסי חן

 כלל? וזה לא, ולא פנית אליי ב

 

מי בעד לאשר את הרשימה כפי שהקראתי. בעד: דריה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, ורד, אריק ולודה. מי 
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בעד: מר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאום,  10הוחלט ברוב קולות ) :החלטה

קובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יע

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר  1דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

מינוי ה"ה: עמוס צוריאל נציג אריאלי, שי יונה נציג אריאלי, אמירה ביטון נציג 

אריאלי, חיים סגל נציג לב, אריה גרין נציג הבית היהודי ואריאל שווה יותר, 

יציק נחום נציג אריאל ביתנו וראובן אשטמקר נציג השר לשירותי דת כחברי א

 מועצה הדתית באריאל.ה

 

 בחירת יו"ר ועדת ביקורת.  .   4

 

 אני עובר לבחירת יו"ר ועדת ביקורת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הבטחת שאתה תדון בנושא שלי.    :מר יוסי חן

 

 יע, אל תדאג אנחנו פה עדיין. גאני אנגיע,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, כשאתה מתחיל להגיד לי לא לדאוג אני בדיוק    :מר יוסי חן

 מתחיל לדאוג. 

 

 אז זה טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה הרגע שאני מתחיל לדאוג.    :מר יוסי חן

 

בחירת יו"ר ועדת ביקורת. שירה יצאה מהישיבה. מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יו"ר ועדת ביקורת התפטר מתפקידו הנציג הבא של האופוזיציה  חג'בי שהיה 

היחידי כרגע זה יוסי חן, ולכן אני מבקש להעלות להצבעה את יוסי חן כיו"ר ועדת 

ביקורת. מי בעד לאשר הבקשה? מי שבעד זה: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, ורד, אריק, 
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 לודה ודריה. נמנעים: יוסי ומקס.

 

 אתה לא בעד עצמך?   :מר יחיאל טוהמי

 

יחיאל אני ביקשתי בתחילת הקדנציה להיות חבר    :מר יוסי חן

בוועדה, עכשיו אתם מצביעים מביאים אותי, תראה מה... מלמעלה מסדר את 

 הדברים מחר הוא יסדר שאני אהיה ראש עיר. 

 

אז אני רוצה לברך אותך על זה שאתה יו"ר ועדת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ביקורת. 

 

  -אני מבטיח לעשות את העבודה נאמנה   :מר יוסי חן

 

 אני בטוח שתעשה את העבודה נאמנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ולעבוד צמוד עם אריה ולבדוק כמה נושאים עכשיו    :מר יוסי חן

 סדר היום. תאמין לי עם התקנון, הכול בסדר. שמאוד דחופים על 

ר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאום, מבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

יוסי חן  מינוינמנע: מר מקס צ'רנוגלז, מר יוסי חן;(, לאשר  2גב' לודמילה גוזב; 

 כיו"ר ועדת ביקורת.

 

על פי הפירוט  אישור גישה אינטרנטית לחשבונות בנק של בתי הספר .   5

 שלהלן:

 בבנק אוצר החייל באריאל. 280973וחשבון  25477בית ספר אור זבולון חשבון מס' 

בבנק אוצר החייל  280981וחשבון מס'  8858בית ספר עליזה בגין חשבון מס' 

 באריאל .

בבנק אוצר החייל  208949וחשבון מס'  70766בית ספר נחשונים חשבון מס' 
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 באריאל. 

בבנק אוצר החייל  25396וחשבון מס'  281015לקין חשבון מס' בית ספר מי

 באריאל.   

 

אני עובר לנושא הבא, זה אישור גישת אינטרנט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לחשבונות הבנק של בתי הספר על פי הפירוט המצ"ב שצירפתי. אני רוצה להזכיר 

וכלו גם מרחוק לכם אנחנו אישרנו פתיחת חשבונות ואנחנו מבקשים לאשר שהם י

להסתכל על החשבונות שלהם. אם יש למישהו שאלות, למישהו הערה לגבי הנושא 

 הזה. מי בעד לאשר אינטרנט לבתי הספר? פה אחד, תודה עבר. 

 

הוחלט פה אחד לאשר גישה אינטרנטית לחשבונות בנק של בתי  החלטה:

 הספר על פי הפירוט המצ"ב.  

 

 .₪ 32,857טיחות בדרכים בסך ב - 393אישור הגדלת תב"ר  .   7

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. - ₪ 23,000         

 קרנות הרשות. - ₪ 9,857         

 

 

בטיחות  393אני רוצה להעלות לאישור תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ש"ח. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נותנת לנו  32,957בדרכים שיעמוד על 

 ש"ח. מי בעד לאשר את התב"ר?  9,857נחנו משלימים מקרנות הרשות וא ₪ 23,000

 

 רגע, אבל מה עושים עם התב"ר הזה?    :מר יוסי חן

 

בטיחות בדרכים, כל מה שקשור לבטיחות בדרכים. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד לאשר את התב"ר? 

 

 פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי
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לא הצביע בעד. דריה, אלי, יחיאל, פבל, יבגני, לא, יוסי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, ורד, אריק, לודה. מי נגד? 

 

אני, רגע אני רוצה לנמק אבל. אני אגיד לך, פה בעיר    :מר יוסי חן

  -הזאת

 

נגד או בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה 

 

 רק שנייה אני אענה לך, תן לי את התענוג הזה.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

 כמה כסף בטיחות בדרכים?    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 32,000  :  עו"ד דוד זיו

 

, איך אומר דוד? זה לא הרבה כסף. כמה חניות ₪ 32,000   :מר יוסי חן

נכים וכמה מקומות לנכים אפשר לסמן עם הכסף הזה? אני רוצה להבין כמה 

  -חניות

 

 לתה תקבל תשובה. שאל שאי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני שאלתי אותך. אני רוצה להציע הצעה, תבטיח לי    :מר יוסי חן

  -שהכסף הזה הולך כולו להצבעה עבור נכים

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני אצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

 רגע ואתה מוותר על מעברי חציה לילדים ליד בתי ספר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אענה לך, יש לך את קרנות הרשות   :י חןמר יוס

 

 תצביע איך שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כשאתה רוצה להשלים כסף, אתה יודע להשלים כסף.    :מר יוסי חן

 

נגד או נמנע? :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה 

 

 יוסי יש לי שאלה, אתה מכיר נכה שלא קיבל?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני לא מדבר עליו.    :חן מר יוסי

 

 חניות למה? ציבוריים, מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מדבר על הציבוריים.    :מר יוסי חן

 

 ציבוריים?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

 איפה למשל?   :מר יחיאל טוהמי
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 אני אעשה לך סיור.    :מר יוסי חן

 

 איפה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -באזור תעשייה, ברובע ב'   :חןמר יוסי 

 

 אם צריך לעשות נעשה.   :מר יחיאל טוהמי

 

יחיאל, גני משחקים לא אני אראה לך שאין חניות.    :מר יוסי חן

 גשים. נמו

 

 תגיד לי איפה לא סתם.   :מר יחיאל טוהמי

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה בעד או 

 

 בעד. אם תבטיח חצי חצי אני    :מר יוסי חן

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה בעד או 

 

חצי חצי אני בעד. חצי מהתקציב אתה סוגר על חניות    :מר יוסי חן

 לנכים... אתה לא בעד הנכים? אני רוצה להבין. 

 

 אני בעד הנכים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תחשוב אנשים מוגבלים, זה האוכלוסייה הכי חלשה    :מר יוסי חן

 שיש. 
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אתה רוצה להצביע, הנכים אבל אני בעד זה. אני בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תצביע מה שאתה רוצה. 

 

מוסיף עוד אני בעד, אני בעד הכול תבטיח לי שאתה    :מר יוסי חן

 תקציב. 

 

בטיחות בדרכים בסך  - 393הוחלט פה אחד, לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

קרנות  - ₪ 9,857לבטיחות בדרכים.  הרשות הלאומית - ₪ 23,000. ₪ 32,857

 הרשות.

 

6   . .  מענה לשאילתה של חבר המועצה מר יוסי חן

 

 

 הגענו לשאילתה שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הגעת?    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל לפני כן אמרתי לך שלגבי זה אתה תענה לי בסוף?    :מר יוסי חן

 

 כן בוודאי איזו שאלה, היועץ המשפטי יענה לך.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

טוב, שאילתה של יוסי חן. אתה רוצה להקריא את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השאילתה שלך? 
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כן, כן, אני יודע להקריא. חברים אני מחזיק פה חוברות,    :מר יוסי חן

  -כל חוברת

 

 לא, שאילתה.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

זה הפרסום. פבל כל חבילה כזו עשרות אלפי שקלים, כל    :מר יוסי חן

 . ₪ 40,000 ₪ 30,000דבר כזה עם הפצה 

 

  מה זה החוברות האלה?  :מר פבל פולב

 

 העירייה מוציאה.    :מר יוסי חן

 

 יוסי?  ₪ 40,000  :מר יחיאל טוהמי

 

. ₪ 40,000מודים זה בסביבות ע 48כן, כן, זה דבר כזה    :מר יוסי חן

ם הוט, אנחנו מוצפים בחוברות. אני לא ידעתי שיש לעירייה איזה גגם העירייה 

 עסק מתחרה שצריך כל כך הרבה לפרסם. 

 

 בוא, בוא, שאילתה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אני מסביר לך.    :מר יוסי חן

 

קול, שאילתה שואלים את לא, לא, שאילתה. יש פרוטו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השאילתה לא מסבירים את השאילתה. 

 

  -נכון, אבל אני אגיד לך   :מר יוסי חן
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שואלים את השאילתה, אז בוא תשאל את השאלות, אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השאלה ואני אענה.  לא אני אשאל את 

 

 פבל ביקש ממני להסביר לו.    :מר יוסי חן

 

 אז אחרי זה, אחרי הישיבה תסביר לו.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

יודע כמה עולה החוברת.    :מר יוסי חן  הוא לא 

 

 אני באמת לא יודע.   :מר פבל פולב

 

יודע, לי היה בית דפוס.    :מר יוסי חן  אתה רואה, הוא לא 

 

  -נעשה את החיים יותר קצרים, השאלה של יוסי חן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה הכול כסף חברים, זה עשרות אלפי שקלים כל אחד,    :מר יוסי חן

 כל אחד.

 

  -השאלה של יוסי חן היא כזו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עכשיו גם רגע   :מר יוסי חן

 

 לא, לא,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עוד לא סיימתי, אתה מציג במקומי את השאילתה שלי?    :מר יוסי חן
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 מציג כן.  אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר גם בתקשורת גם בפרסומים בעיתונים, הלו    :מר יוסי חן

בואו תירגעו קצת, תעשו קצת סדר, אל תחליטו זה כן וההוא לא תנו לכולם, תעשו 

הצעות מחיר כמו שצריך, איפה השקיפות, איפה ההגינות, איפה היושר. אני כאן 

ר הוא מכין את הקרקע שלו כל שואל חברים אתכם חברי מועצה, הוא רוצה להיבח

י  מקום תמונה אלי שבירו אלי שבירו אלי שבירו, לוקח קרדיט על גן משחקים שאנ

יזמתי אותו עוד בקדנציה הקודמת, בניינים ערים מקדנציה קודמת, הכול ישן. 

  -תביא משהו חדש תאמין לי אני אפרגן לך. אני רוצה לפרגן לך דווקא לגבי

 

 לא, לא, צריך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, חבל   :מר יוסי חן

 

לא צריך בוא נתמקד בשאילתה ונעלה את השאלות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לשאילתה. 

 

 לא רוצה פרגון אין בעיה.    :מר יוסי חן

 

  -לא רוצה פרגון, לא רוצה פרגון. השאלות הם ככה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ועוד משהו   :מר יוסי חן

 

כמה כסף הוציאה העירייה באופן ישיר ועקיף עבור  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

  -הפרסום הנ"ל

 

אלי, יחיאל ביום שישי אמר שיהיה פה ישיבה קצרה    :מר יוסי חן
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 -ורגועה

 

? השאלה השנייה: פירוט התשלום לכל 2015 2014בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התקבלו מספר הצעות לפי הזמנת . והשאלה השלישית: האם אחד ממבצעי העבודה

לטובת  ₪ 100,791.45הוצאו  2014העבודה הנ"ל? אז התשובות הם ככה: בשנת 

לטובת  ₪ 77,014.58הוצאו עד סוף אוקטובר  2015פרסום ללא מכרזים ובשנת 

פרסומים ללא מכרזים. פירוט התשלומים לכל אחד ממבצעי העבודה לא רלוונטי 

 [ 21.18על פי ]וההתקשרות מול ספקים מבצעת 

 

 לא מגיע לי לדעת מי הספקים?    :מר יוסי חן

 

  -הדבר האחרון :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מגיע לי לדעת בשאלה שלי מי הספקים?    :מר יוסי חן

 

  -זה שאלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יכול לדעת מי הספקים?   :מר יוסי חן

 

י אסגור את הישיבה? אני אסגור את אתה רוצה שאנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה. 

 

למה? מה זה נתת לי פה תשובות כמו בסיסמאות? אני    :מר יוסי חן

 [ ממה אתה דואג?21.41רוצה לדעת מי זכה, כמה כסף קיבל. אין לך מה לחשוד ]

 

  -לגבי הנושא של השאילתה השנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 1.11.15)מן המניין(  31מספר  ישיבת מועצה
 

 26 

 י? למה אתה דואג אלי? למה אתה דואג אל   :מר יוסי חן

 

לגבי הנושא של השאילתה השנייה, אז מה שאני יכול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להגיד לך

 

 זה לא שאילתה זה היה הצעה לסדר.    :מר יוסי חן

 

 הצעה לסדר בבקשה היועץ המשפטי יענה תשובה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עיר על פי חוק דרך אגב הצעה לסדר בנושא ההנגשה של ה   :מר יוסי חן

 . 2014-מ

 

קח  כתבתי לך מכתב, יוסי תראה, ההצעות לסדר שלך גם  :  עו"ד דוד זיו

  -אתה יכול לקרוא. ההצעות לסדר שלך

 

 תודה.    :מר יוסי חן

 

בבקשה. ההצעות לסדר שאין בהם דבר. זאת אומרת הם     :עו"ד דוד זיו

ר וזה הנושא, רושם עוד שני לא מוגשות לפי הכללים. אתה כותב הצעה לסד

משפטים לקיום הצבעה בנושא החוק לשוויון זכויות לנכים ומגבלות ולמעשה לא 

ניסחת שום הצעה שהיא לסדר, אין פה על מה להצביע. על מה אני מצביע פה? 

למעשה אין לנו על מה להצביע, אנחנו חברי המליאה מסתכלים על זה ואומרים: 

הצעות לסדר כתבתי לך ואני גם מוכן לסייע לך אם  רגע, על מה מצביעים פה? אז

תרצה, צריכים להגיש רקע, איזה שהוא רקע עובדתי דברי הסבר, ולאחר מכן הצעת 

יודעים על מה הם 1,2,8החלטה: חברי המליאה יצביעו  , ואז גם אריק וגם יבגני 

 מצביעים. כשאתה מגיש כזו הצעה היא ריקה וחסרה. 
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 ה לך.אני אענ   :מר יוסי חן

 

 ואני באמת מוכן לסייע.   :  עו"ד דוד זיו

 

 ניאבל אני רוצה לעזור לך, אקודם כל תודה על העזרה.    :מר יוסי חן

ן  לפני דקה נכנסתי לישיבה קיבלתי תב"ר שלא ידעתי עליו, קיבלתי עוד איזה תכנו

ובנייה סדר שלא ידעתי עליו, אני פה הבאתי דרך אגב פירוט, אני הייתי מפרט 

עכשיו שהיית נותן לי את רשות אני הייתי מנמק בהצעה שלי פה זה לא פה, ו

  -הדיבור

 

אז לא, לא. תגיש את זה בצורה מסודרת על פי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הפרוטוקול

 

  -הייתי מביא לך את כל המקומות הלא מונגשים   :מר יוסי חן

 

  אני מבקש לסגור את הישיבה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

מר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאום, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה 

 1נגד: מר יוסי חן;  1ויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; דקל, גב' ורד ט

נמנע: מר מיקי חג'בי;(, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: החלפת חברי מועצה 

 בוועדת ביקורת.

 

 דיון בתבחיני תמיכות.  .   2

 

מר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאום, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה  מר יחיאל טוהמי, מר

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר  1דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 את תבחיני תמיכות.

 

 אישור ההצעה למועצה הדתית באריאל. .   3

 

ם, בעד: מר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאו 10הוחלט ברוב קולות ) :החלטה

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר  1דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

מינוי ה"ה: עמוס צוריאל נציג אריאלי, שי יונה נציג אריאלי, אמירה ביטון נציג 

ה גרין נציג הבית היהודי ואריאל שווה יותר, אריאלי, חיים סגל נציג לב, ארי

איציק נחום נציג אריאל ביתנו וראובן אשטמקר נציג השר לשירותי דת כחברי 

 המועצה הדתית באריאל.

 

 בחירת יו"ר ועדת ביקורת.  .   4
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מר אליהו שבירו, גב' דריה מיולבאום, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

לב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יחיאל טוהמי, מר פבל פו

יוסי חן  מינוינמנע: מר מקס צ'רנוגלז, מר יוסי חן;(, לאשר  2גב' לודמילה גוזב; 

 כיו"ר ועדת ביקורת.

 

אישור גישה אינטרנטית לחשבונות בנק של בתי הספר על פי הפירוט  .   5

 שלהלן:

 בבנק אוצר החייל באריאל. 280973בון וחש 25477בית ספר אור זבולון חשבון מס' 

בבנק אוצר החייל  280981וחשבון מס'  8858בית ספר עליזה בגין חשבון מס' 

 באריאל .

בבנק אוצר החייל  208949וחשבון מס'  70766בית ספר נחשונים חשבון מס' 

 באריאל. 

בבנק אוצר החייל  25396וחשבון מס'  281015בית ספר מילקין חשבון מס' 

   אל. בארי

 

הוחלט פה אחד לאשר גישה אינטרנטית לחשבונות בנק של בתי  החלטה:

 הספר על פי הפירוט המצ"ב.  

 

 .₪ 32,857בטיחות בדרכים בסך  - 393אישור הגדלת תב"ר  .   7

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. - ₪ 23,000         

 קרנות הרשות. - ₪ 9,857         

 

בטיחות בדרכים בסך  - 393לאשר הגדלת תב"ר  הוחלט פה אחד, החלטה:

קרנות  - ₪ 9,857הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.  - ₪ 23,000. ₪ 32,857

 הרשות.
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