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מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן

המניין מספר  . 1/2016נוכחים :יחיאל טוהמי כמובן ממלא מקום ,פבל ,יבגני,
ורד ,אריק דושי ,מיקי חג'בי ,לודה גוזב ,יוסי חן .אנחנו נדבר על נושא של
תמיכות ,אני רוצה להגיד לפני זה משהו .אלי לא יכול להגיע הוא ביקש ממני
לנהל את ישיבת המועצה ,אני רוצה להודות בשמו בשם כל חברי המועצה
לגוונים ,ולשפ"ע ,ולמנכ"ל העירייה ,ולהנדסה ,ולגזבר העיר שהביא כסף,
לקב"ט ,כל אלה שסייעו להרים בתקופה האחרונה את כל הנושא של ימי
הזיכרון ימי השו אה ימי העצמאות ,עשו עבודה לטובת התושבים פה בצורה
רצינית ביותר ,אני רוצה להודות להם בהזדמנות זו ,אני מבקש לעבור לנושא
ה-

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד גם משהו בנושא גם בעניין הזה.

ברכות מגיע ,בכל זאת אנשים התאמצו ועשו ,אבל הגיע הזמן שכל אירוע כמו
האירוע של ערב יום העצמאות ,עיריית אריאל יכולה להרשות לעצמה להשכיר
 2,000כיסאות ,זה בושה אנשים עמדו חולים פנו אליי ,נשים בהיריון,
קטסטרופה אני אומר לך אנשים בסוף ,יואב יצחק שהוא זמר מעולה אני
ואתה יודעים ,פשוט מאוד אנשים כבר לא יכלו לעמוד אמרו לי' :די ,נשברו
לנו הרג ליים' ,מי שהביא יכל לשבת מי שלא לא יכלו יותר לעמוד.
אז עיריית אריאל שמוציאה מאות אלפי שקלים על כיבודים ועל כל מיני
דברים ,יכלה להרשות לעצמה להשכיר  2,000כיסאות ,זה אחד .שתיים ,ביום
שאחרי מי שהיה שם -

מר יחיאל טוהמי :

 ...של הכיסאות היה מספיק ,היו אלפים ש מה.

מר יוסי חן :

אז תביא  3,000כיסאות .אתמול עיריית באר שבע

שמה  15,000כיסאות על זה שאנשים יראו משחק כדורגל ,מה קרה עיריית
אריאל עם כל הגודל שלה .שתיים ,ביום שאחרי עשו אירוע לילדים ,חום
אימים לא חשבו לא על רשת הצללה ,לא על הצללה מעל הבמות ,חום אנשים
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נשר פו שמה ,היה שמה שרפה ,למי שדאגו זה רק למוכרי השתייה ומוכרי
הארטיקים ,לא היו נציגים של העירייה שיבואו ויראו את זה בזמן אמת
שיהיה עם מי לדבר .פנו אליי שמה הורים וילדים ,ראית אותם חצי מעולפים.
תבואו תתייעצו אם אתם לא יודעים ואתם לא גרים פה ,תבואו תתייעצו
אית נו אנחנו נגיד לכם איך עושים את זה כמו שצריך .רק הערה שלא קשורה
לזה ,שאני לא אשכח ,יש מכתבים שאני הוצאתי למנכ"ל העירייה ,כי אמרו
לי :תוציא למנכ"ל אל תוציא לכל אחד בנפרד .מכתב אחד מ  5.2.16 -הצבת
מבנים יבילים קרוונים ברחוב בית לחם .המכתב השני פירוט של ההסעות ש ל
אגף הרווחה מ  . 21.2.16 -זה רק שני מכתבים ,יש עוד כמה .אין תשובות ,לא
מקבלים פה תשובות .הגשתי הצעה לסדר ,הנה נמצאת פה המזכירה ,קיבלתי
חותמת נתקבל ,לא העלו את זה לישיבה ,ישיבה אחרי אומרים לי תביא את
זה מחדש ,אבי זה לא מכובד.
הניהול של הישיבות צריך להוציא את זה ממך ,אתה לא מנהל את זה כמו
שצריך ,אני מבין שאתה לחוץ יש לך הרבה דברים לנהל ,אבל אם זה ככה
מתנהל יש פה בעיה ,לא יכול להיות שלא יתנו כלים לחבר מועצה שבא
ומתנדב לקיים את מה שזה .מעבר לזה תכניסו לכם בראש טוב טוב ,הנושא
של שדרות ירושלים על אפכם ועל חמתכם יה פוך לדרך רון נחמן ,תתנגדו לזה
כמה שאתם רוצים ,אם צריך לקחת אתכם זה לבית משפט ,אני אקח אתכם -

גב' לודמילה גוזב :

אבל מי מתנגד?

מר יוסי חן :

אני מצפה ממכם קצת הגינות קצת יושר מי שהלך

אתכם שנים ,שתבואו אתם ותובילו את זה עכשיו לא אני ,אתם תובילו את
זה ,הצב עתם על זה ,דרך אגב פבל את הצבעת בעד -

מר פבל פולב :

אני בעד.

גב' לודמילה גוזב :

אבל מי נגד?
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מר יוסי חן :

נגד הביצוע לא מבצעים החלטה.

מר פבל פולב :

אתה מדבר את ה  5 -דקות שביקשת או שאתה מדבר

חינם.

מר יוסי חן :

לא מדבר חינם .ראש העיר ,אם תקרא בפרוטו קול

של הישיבה האחרונה הוא אמר שהוא נותן לי לדבר כמה שאני רוצה ,כי זה
נושא -

מר פבל פולב :

מר יוסי חן :

אם ראש העיר אמר ,מי אני שאתנגד.

יפה,

אז

תקרא

את

הפרוטוקול

של

הישיבה

הקודמת ,והוא נתן לי לדבר ,אני חושב שפתחנו איזה דף חדש -

מר פבל פולב :

אבל עכשיו הוא מנהל את הישיבה לא ראש העיר,

יחיאל טוהמי.

מר יוסי חן :

יחיאל בדרך כלל נותן לי טיפה יותר.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד משהו קודם כל לגבי חטיבת היובל

שאמרת הצללה וכל זה ,אתה צודק אנשים כבר הסיקו מסקנות ,היו שם
אנשים ,הבנו שנה הבאה זה יתוקן יהיה הצ ללה -

מר פבל פולב :

על כל הפארק?

מר יחיאל טוהמי :

לא ,יהיה הצללה כמה שאפשר ,נעשה את זה נעשה

את זה ,צודק יוסי חד משמעית .צודק אני הייתי שמה ,צודק .וזה כתוב
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בפרוטוקול ואלי יודע מהדבר הזה ...יודע מזה וזה יהיה .אני רוצה לעבור
לנושא ,יש לנו נושא אחד בסך הכול נושא תמיכות .אני רוצה שמנכ"ל העיר
יציג אותו .יוסי אני חולק עליך שהוא לא יודע לנהל כי הוא יודע לנהל,
בבקשה.

מר יוסי חן :

אבל מבחן התוצאה ,אם לא מגיע לי הצעה לסדר,

ואם מאבדים את המסמך ,ואם מאבדים מסמכים אצל המהנדס אחרי שהגיש
בקשות זה ...לכל המשרדים של הע ירייה .זה בסדר לא עונים זה בסדר ,וגם
איש טוב זה בסדר אבי ,אבל אני אומר לך אתה נכשלת בניהול של ישיבות
המועצה.

.1

אישור תמיכות;

מר אבי עזר :

טוב ,אני אגע בתמיכות ברשותכם ואני אעדיף שלא

להתייחס לנושא הזה ,כי אני חושב שלא ראוי להתייחס לזה בצורה הזאת,
ולכן אני גם מעדיף שלא להתייחס ,מה עוד שזו ישיבה שלא מן המניין שלא
בזה עסקינן ,אבל עזוב תרצה תבוא אליי ,דיברת איתי תיאמת איתי פגישה
למחר ,תבוא תשמע את הכול ותראה את הכול .בואו נכנס לנושא ועדת
תמיכות.
ועדת תמיכות התכנסה לאחר שאושר מסגרת התקציב .מסגרת התקציב
אושרה בכפוף לתקציב שאושר .אנחנו דנו בנושא ועברנו לפי החלוקה לפי
הסעיפים ,ובתוך הסעיפים אנחנו עכשיו נכנס לתת הסעיפים .חלוקה של
חינוך ,ההמלצה שלנו למועצה לחינוך ונוער היא מותנית במספר התלמידים
או מספר הילדים שנמצאים ,בני הנוער שנמצאים בתנועות הנוער.
כלומר אם יש שינוי במספר החניכים זה אומר שגם חלק מהתמיכה ישתנה זה
הוערך לפי התבחינים כאשר זה חולק  , 65% - 35%כאשר הנוער הלאומי
הומלץ שיקבל  , ₪ 50,827בני עקיבא  , ₪ 119,137פשוט זה לפי מספר הילדים,
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הצופים  , ₪ 54,035סך הכול  . ₪ 224,000אני מציע שנצביע על הדבר הזה
ונמש יך הלאה.

מר מיקי חג'בי :

סליחה ,הנוער הלאומי חלוקה לפי  65 %חלוקה לפי

 , 35 %זה חלק מתמטי ,אולי הגזבר יסביר לי ...או אתה.

מר אבי עזר :

אני אסביר לך ,סך הכול התמיכה היה ₪ 224,000

 35%לכל אחד מהיחידות ואז זה נותן לנו  35%מ  ₪ 224,000 -זה , ₪ 78,400
שזה מחול ק ל  3 -עמותת ₪ 78,400 .חלקי  3נותן  , ₪ 26,133זה ב רמה של ה -
 35%ואז היתר חולק פר ראש ואז מספר החניכים כפול התקציב פר ראש נותן
את הסכום.

מר יחיאל טוהמי :

הצעה על כל סעיף או ש -

מר אבי עזר :

לא ,נעבור על הכול.

מר יוסי חן :

לא ,כל סעיף בנפרד .אבל לפני ש אתה מצביע ,אני

רוצה להתייחס לתנועות נוער .אנחנו אישרנו לבני עקיבא מבנה כבר אני לא
יודע כמה שנים בישיבת מועצה ,נדמה לי עוד בקדנציה הקודמת.

מר יחיאל טוהמי :

מר יוסי חן :

מה פתאום.

פעם

ראשונה

שאישרנו

להם

נדמה

לי

בסוף

הקדנציה הקודמת.

מר יחיאל טוהמי :

מה ?

מר יוסי חן :

שאנחנו נבנה להם מבנה ,שנפנה אותם מהמקום
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העלוב שהם נמצאים.

מר יחיאל טוהמי :

כן ,קיבלנו תמיכה.

מר יוסי חן :

משום מה הדבר הזה מתעכב ומתעכב ,אני הייתי

שמה במקרה בשבוע שעבר ,המבנה הרוס לגמרי .הגיע הזמן שמישהו ייקח את
הדבר הזה.

מר יחיאל טוהמי :

בונים יוסי -

מר יוסי חן :

אבל בונים הזמן לא פועל ,תראה זה שנים יחיאל.

מר ג'והר חלבי :

הנושא של המבנה הזה אנחנו קיבלנו אישור

תקציבי של מפעל הפיס ,הגשנו את כל הנושא של זכויות קניין על המבנה,
התברר שאיפה שאנחנו מתכננים להקים חוזה ההתקשרות שלנו ע ם המינהל
הוא מיועד להקמת גן ילדים .שלחנו בקשה למינהל ,המינהל עשה שינוי או מה
שנקרא נספח להסכם ,עכשיו אישרו לנו באותו מגרש גם להקים את המבנה
הזה של בני עקיבא .המתכנן עצמו עכשיו עובד על התכנון ,מבחינת מפעל
הפיס הכול הסתדר ,אוטוטו מסיימים את התכנון ויוצאים  . ..להקמה.

מר יוסי חן :

יש הערכה פחות או יותר?

מר אבי עזר :

אני חושב שתוך  3חודשים ואז שנה וחצי תהליך של

בנייה.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להביא להצביע להצבעה תמיכה לנוער

הלאומי סך הכול  , ₪ 50,827מי בעד? פה אחד.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לנו ער הלאומי בסך . ₪ 50,827

מר יחיאל טוהמי :

בני עקיבא  ₪ 119,137מי בעד? פה אחד.

מר פבל פולב :

לבני עקיבא אפשר משפט שאנחנו דיברנו שאם יש

טעות -

מר אבי עזר :

אמרתי את זה בהתחלה.

עו"ד דוד זיו :

זה נאמר.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו כל רבעון עושים בדיקה למ ספר של החניכים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבני עקיבא בסך . ₪ 119,137

מר יחיאל טוהמי :

אני ממשיך הלאה הצופים סך הכול  , ₪ 54,03 6מי

בעד? פה אחד.

החלטה:

מר אבי עזר :

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לצופים בסך . ₪ 54,03 6

חברה וקהילה אישרנו  ₪ 112,000כאשר הה מלצה

שלנו היא חלוקה לפי פעמונים  , ₪ 4,500חסד לחיים  , ₪ 15,500יד שרה
 , ₪ 11,000האגודה למען החייל  , ₪ 26,000דאורייתא  , ₪ 26,000יחד לשפר
 , ₪ 9,000מוזיאון השואה  , ₪ 20,000סך הכול . ₪ 112,000

מר יוסי חן :

מי זה יחד לשפר?
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מר אבי עזר :

יחד לשפר זו עמותה שמ טפלת ,אריה אתה רוצה

להקריא את זה?

מר אריה ברסקי :

יחד לשפר זו עמותה שפועלת לקדם ,היא עוזרת

לאנשים שיש להם מצוקות כלכליות ...בנושא היהדות ,מקיימת אירועים
חברתיים ,עוזרת לסטודנטים והיא עושה פעילות חברתית.

(מדברים יחד)

מר אבי עזר :

אתה דיברת על פעמ ונים...

מר יוסי חן :

אז מי שכן יודע שיענה לי.

מר יחיאל טוהמי :

יענה לך המבקר הכי טוב.

(מדברים יחד)
מר אריה ברסקי :

לפעול למען קליטת עלייה של יוצאי חבר העמים

ולתת מענה לבעיות אשר מקורו בייצוג מול הרשויות ,בתי ספר ,מקומות
עבודה ולימודים גבוהים ,סיו ע לעולים חדשים להשתלב בחיי החברה
הישראלי היומיומית כגון :חוגים ,ספורט ,ותרומה לקהילה .קידום האומנות
ללחימה ...בארץ בכלל ובפתח תקווה בפרט.

מר יוסי חן :

אני באמת בעד העולים אני הייתי מהראשונים

שקלט פה עולים בשנות ה  . 90 -אני יכול לדעת כמה שנים נחשב עולה בתו ר
עולה ,כמה עולים יש למרות -

גב' לודמילה גוזב :

אני אגיד לך.
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מר פבל פולב :

לודה ,לא צריך לפתוח ישיבת קליטה עכשיו.

מר יוסי חן :

בדיוק.

מר פבל פולב :

את רוצה לפתוח ישיבת קליטה?

מר יוסי חן :

כמה עולים חדשים שיש עכשיו שאתה רואה -

מר פבל פולב :

אותי הוא לא קלט כשאני באתי לאריאל ,הוא לא

היה פה בשבילי.

גב' לודמילה גוזב :

בשבילי גם לא .גם בשבילי אתה לא היית פה יוסי.

מר יוסי חן :

אז כנראה שלא היית צריך אותי.

מר פבל פולב :

יכול להיות .שאלת אותי בכלל?

מר יוסי חן :

לא שאלתי ,לא היית צריך.

מר פבל פולב :

אבל קיבלת מישהו.

גב' לודמילה גוזב :

אני מזמינה אותך לישיבת קליטה בוועדת קליטה.

(מדברים יחד)
מר יחיאל טוהמי :

יוסי קיבלת?

מר יוסי חן :

קיבלתי ,אני אבדוק את זה ,אני גם אבדוק את זה

הלאה .התשובה הזו לא מספקת אותי.
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מר מיקי חג'בי :

רגע ,רק שאלה ,זה רק לעולים או לכל עם ישראל?

גב' לודמילה גוזב :

עולים זה לא רק עולים מרוסיה ואוקראינה .עולים

זה גם מצרפת ,מאתיופיה ,זה כולם עולים.

מר מיקי חג'בי :

עולים מתימן מ  1948 -גם כן?

גב' לודמילה גוזב :

למה?

מר יוסי חן :

עד איזה שנה נחשב עולים?

מר אריה ב רסקי :

הנושא של עולים ...משרד הקליטה כל פעם מאריך

את זה.

עו"ד דוד זיו :

יש קריטריונים.

מר אריה ברסקי :

יש קריטריונים של משרד הקליטה.

(מדברים יחד)
מר יוסי חן :

דרך אגב אני בעד בוא נגדיל את הסעיף הזה למה

 ? ₪ 9,000בוא ניתן  ... . ₪ 190,000תגידו ל י למי נותנים ,מי זה העולים?

מר יחיאל טוהמי :

יוסי עושה לכם עכשיו בית ספר.

מר יוסי חן :

ברור ,יש דרך אגב יש תקציב ,אני אוכיח לכם שיש

תקציב .יש גם עודפים ,אני אגיד לכם איך מביאים כסף גם.
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מר יחיאל טוהמי :

תודה לכם ,מי שרוצה להגיד משהו שיגיד.

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה לשאול על פעמונים .מי מהם פעמונים?

מר יוסי חן :

מה זה פעמונים?

מר אבי עזר :

אני כבר אגיד לך מי מנהל את פעמונים.

מר יחיאל טוהמי :

אתה יודע מה זה פעמונים? אתה יודע בכלל מה זה

העמותה הזו?

מר מיקי חג'בי :

אני יודע.

מר יחיאל טוהמי :

זה חשוב מאוד.

מר יוסי חן :

לא ,כי אני רוצה לדעת למה קיצצת להם 50 %

בתמיכה.

מר יחיאל טוהמי :

כי הם לא השתמשו בכסף ,אני אומר לך.

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה לפרוטוקול שיסבירו מה זה פעמונים.

מר אבי עזר :

אני אסביר מה זה פעמונים.

מר מיקי חג'בי :

אנ י יודע מה זה ,אבל לפרוטוקול.

מר אבי עזר :

אוקיי,

פעמונים

זה

חבר'ה

שעושים

לאנשים

שנמצאים במצוקה זמנית סיוע ואיך לצאת מהמינוסים ואיך לעלות על דרך
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המלך בנושא הכלכלה .העמותה הזאת הורדנו להם כי בחלק מהדברים לגבי
משפחות מסוימות שהם בבעיה של משבר זמני מקבלים בתשלום חלקם באזור
 ₪ 4,500דרך הרווחה ,והם מקבלים מאיתנו תמיכה של  . ₪ 4,500כל העובדים
שמה הם בהתנדבות הם עוזרים לאנשים שנמצאים במצוקה זמנית.

מר מיקי חג'בי :

איפה שמה? עובדים שמה? איפה הם נמצאים?

מר אבי עזר :

עובדים בפעמונים הכוונה זה שמה.

מר מיקי חג'בי :

לא ,ההנהלה וכל -

מר אבי עזר :

אפשר לתת לך רשימות.

מר מיקי חג'בי :

אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה.

מר אבי עזר :

תקבל את הכול.

מר מיקי חג'בי :

 ...מפעלים חינוכיים יותר מ  75 % -מחברי ההנהלה

לא נמצאים באריאל -

מר אבי עזר :

נכון.

מר מיקי חג'בי :

כי חברי ההנהלה מירושלים ,קריא  75 %לא

נמצאים פה .השאלה לגבי פעמונים -

מר אבי עזר :

יגיד לך כבר אריה.
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מר אריה ברסקי :

פעמונים פה זה פעילות שמפוקחת ונעשית בתיאום

עם מחלקת הרווחה של העירייה.

מר מיקי חג'בי :

איפה ההנהלה יושבת?

מר אריה ב רסקי :

ההנהלה עצמה ,ההנהלה נמצאת בירושלים -

עו"ד דוד זיו :

כן ,אבל לא קשור.

מר אריה ברסקי :

אבל הפעילות המקומית נעשית ב אגף הרווחה.

מר מיקי חג'בי :

אבל גם האחרים ...הם עושים את הפעילות

פה

באריאל.

מר אבי עזר :

מי האנשים שלנו כאן?

עו"ד דוד זיו :

מי האחרים?

מר אבי עזר :

תוציא את הרשימה מי אצלנו כאן המנהלים.

מר מיקי חג'בי :

שנייה ,אומץ מפעלים חינוכיים .מה אנשים לא

עובדים פה?

מר יחיאל טוהמי :

רגע מיקי ,פעמונים זה בקשר עם מחלקת רווחה.

שהם מנסים לעזור לאנשים לעלות על דרך המלך ,אנשים של א יודעים לנהל
כלכלית את הבית שלהם ,עוזרים להם.

מר יוסי חן :

למה רק ? ₪ 4,500
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מר יחיאל טוהמי :

לא ₪ 4,500 ,הבנתי ש -

מר אבי עזר :

דרך הרווחה.

מר יחיאל טוהמי :

. ₪ 9,000

מר מיקי חג'בי :

לא קיבלתי תשובה.

עו"ד דוד זיו :

מה השאלה?

מר מיקי חג'בי :

אני אתן את השאלה.

מר אבי עזר :

הוא כבר בודק לך ,הוא בודק את זה.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי למה עכשיו שצריך להצביע אז אתה שואל

שאלה  ,אתה לא יכול להגיד לפני זה טיפה?

מר מיקי חג'בי :

אני אגיד לך ,אני ביקשתי פה להוריד מאומץ

מפעלים חינוכיים כי  75%מהם לא נמצאים באריאל ,ההנהלה שלהם ,אז אני
שואל את השאלה ,פעמונים עד כמה שאני יודע ההנהלה לא יושבת כאן.

עו"ד דוד זיו :

אבל יש פרמטר נוסף ,אתה יכול להיות עמותה

ארצית.

(מדברים יחד)
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עו"ד דוד זיו :

אתה חוזר ...על הפעילות ,אם הפעילות של עמותה

ארצית ,הפעילות נ עשית באריאל הם זכאים לקבל תמיכה.

מר מיקי חג'בי :

תאמר לי אומץ מפעלים חינוכיים לא עובדים

באריאל?

עו"ד דוד זיו :

תן להם לבדוק ,אני לא יודע ,אני לא זוכר בעל פה.

מר מיקי חג'בי :

אוקיי ,אז אני מבקש לבדוק לפני הצבעה.

מר יוסי חן :

למה את אומץ פסלו?

מ ר מיקי חג'בי :

זה מה שאני אומר.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי ... ,אני רוצה להמשיך ,אני לא מצביע עכשיו,

אני עובר קודם כל חסד לחיים  , ₪ 15,500מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לחסד לחיים בסך . ₪ 15,500

מר יחיאל טוהמי :

יד שרה ? ₪ 11,000

מר מיקי חג 'בי :

למה הורדתם להם? למה?

מר יוסי חן :

בדיוק ,יד שרה אני אומר לכם זו עמותה ,רק

אנשים אטומים מי שישב פה והחליט ,אלה באמת נותנים מענה ולצערי אני
צריך אותם גם כן .זו עמותה שבאמת נותנת את העזרה הראשונה לבן אדם
שמשתחרר מבית חולים וצריך את האביזר .פה חייבים להגדיל ויש פה מקום,
17

ישיבת מועצה מספר ( 1/2016שלא מן המניין) 22.05.16

רגע יש לנו עודף גם בתקציב ,שלא תטעו יש לנו עודף של  ₪ 50,000ומשהו,
נוספו עוד כספים לפני הישיבה ,הם לא אומרים לך דרך אגב .אריה ,הבנתי
שנוספו עוד  ₪ 20,000לחלוקה של גוונים.

מר מיקי חג'בי :

יש פה יתרה לבחינה.

מר יוסי חן :

אבל יש עוד  ₪ 20,000של גוונים שירד מסדר היום

לפי מה שהבנתי מהמבקר ,אז יש כסף צריך להעלות את זה ל , ₪ 20,000 -
מינימום וזה כלום מה זה . ₪ 20,000

מר יחיאל טוהמי :

יוסי העלה את הנושא .אנחנו נמצאים כרגע ביד

שרה ,נבחן את הדברים שיוסי אמר אני מבקש להעלות הצבעה יד שרה 11,000
 ₪בלבד -

מר יוסי חן :

מה זה נבחן את ההצעה ,עכשיו אם אתה לא מצביע.

יש לך עכשיו כסף ,יש לך עודף בתקציב מה יישאר? לאיפה ילך? עכשיו תצביע
על זה -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,אבל חכה.

מר יוסי חן :

אבל אם אתה מצביע על זה עכשיו זה נגמר.

מר יחיאל טוהמי :

יש עוד כ סף...

מר יוסי חן :

לא יהיה -

מר יחיאל טוהמי :

יהיה.
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מר יוסי חן :

מה פתאום ,אם לא יהיה עכשיו לא יהיה ,מה אני

לא מכיר אותם .יש לך עודף בתקציב .נצביע נגד אין בעיה .זה בסדר.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי תצביע בעד יד שרה.

מר יוסי חן :

אני לא מצביע בעד בדרך הזו ,אני מבקש . ₪ 20,000

אני לא משתתף -

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד -

מר יוסי חן :

תצביעו אתם.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד לתמוך ביד שרה ב  ? ₪ 11,000 -יחיאל

טוהמי ,פבל פולב ,יבגני ,ורד ,אריק דושי ,לודה -

??? :

נמנע ...ליד שרה?

מר יוסי חן :

לא נמנע ,שיהיה  . ₪ 20,000אתם אל תשחקו אותה,

תוסיפו עכשיו עוד . ₪ 9,000

(מדברים יחד)
מר יוסי חן :

אתה קואליציה תעלה ל  , ₪ 20,000 -יש כסף

בחשבון.

מר אריק דושי :

מה שיש לי להגיד אני אגיד בסוף הישיבה ,בסוף

הישיבה אני אגיד .מבטיח לך שאתה תאהב לשמוע.

מר יוסי חן :

אתה חב ר מועצה פעם ראשונה מצביע על זה.
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מר אריק דושי :

לא פעם ראשונה אבל לא חשוב ,זו פעם שלישית.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי מה אתה?

מר יוסי חן :

אני נמנע ,פחות מ  ₪ 20,000 -אני לא מקבל.

מר יחיאל טוהמי :

אמרת את זה ,יוסי אמרת את זה.

מר אבי עזר :

 6בעד  2נמנע ים.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר
יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר תמיכה ליד שרה על סך . ₪ 11,000

מר יחיאל טוהמי :

האגודה למען החייל  , ₪ 26,000מי בעד?

מר יוסי חן :

רגע ,גם פה אני רוצה להגיד ,אלי שבירו היה איתי

באופוזיציה ואנחנו נלחמנו להגדיל את התקציב ל  ₪ 50,000 -ול , ₪ 60,000 -
אני לא יודע מה קרה לו ,מה עשה לו הכיסא .אתה תזכור מה היה מאחור ,בוא
אני אוכיח לך בקיצור.

מר יחיאל טוהמי :

מה שרואים מפה לא רוא ים משם.

מר יוסי חן :

מה שרואים בסדר ,תגידו את זה לוועד למען

החייל ,אלה שנותנים לחיילים ומאכילים חיילים פה.

20

ישיבת מועצה מספר ( 1/2016שלא מן המניין) 22.05.16

מר יחיאל טוהמי :

עוזרים להם.

מר יוסי חן :

שאתם כל שנה מורידים אותם .עכשיו עוד משהו,

תקציב העיר הרי גדל ב  30 -מיליון  ₪מאז שאני חבר מועצה ,ותקצ יבי
התמיכות יורדים ויורדים ויורדים ,אני לא יודע לאן אתם רוצים להגיע.

מר אריק דושי :

ברשותך יחיאל ממש שנייה -

מר יחיאל טוהמי :

דבר אליו בבקשה.

מר אריק דושי :

אני מדבר לכולם .אני מדבר ליוסי כי הוא זה

שהפנה את העניין ... .שאנחנו בתור קואליציה ,אני מדבר ג ם אליך -

מר יוסי חן :

בתור גועליציה לא קואליציה.

מר אריק דושי :

שנייה רגע תן לי לדבר ,אתה יכול להיגעל זה בסדר,

זה בסדר .אבל בתור קואליציה אנחנו גם קיבלנו החלטה ואתה ...וגם מיקי
הצטרף להחלטה הזאת ,בשנה הבאה -

מר יחיאל טוהמי :

 ...זה תוספת.

מר אריק דו שי :

אנחנו נגדיל את תקציב התמיכות.

מר יוסי חן :

אבל יש לך עודף עכשיו .מה תעשה עם ה 50,000 -

... ₪

(מדברים יחד)
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מר יחיאל טוהמי :

מיקי ,בישיבה קודמת ראש העיר אמר פה 2017

תהיה הגדלה של תקציב התמיכות -

מר מיקי חג'בי :

ראש העיר יגיד לך הכול.

מר יחיאל טוהמ י :

הוא לא אומר סתם.

מר יוסי חן :

ב  2017 -יגיד  , 2018אני לא מבין -

מר יחיאל טוהמי :

אז מבקש להעלות להצבעה...

מר יוסי חן :

למה ראש העיר היום ברח מהישיבה?

מר יחיאל טוהמי :

לא ברח.

מר יוסי חן :

ראש העיר ברח מהישיבה ואני יודע למה ,ברח

מהיש י בה.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,ממש לא.

מר יוסי חן :

תחשוב מה שאתה רוצה ותגיד מה שאתה רוצה.

אלי שבירו ברח מהישיבה.

מר יחיאל טוהמי :

אני מוכן להגיד לך ב  4 -עיניים לא עכשיו.

מר אריק דושי :

בוא נמשיך יחיאל ,בוא נמשיך.

מר יחיאל טוהמי :

חבר'ה האגודה למען החייל בבקשה  ₪ 26,000מי
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בעד? יחיאל טוהמי ,פבל ,יבגני ,ורד ,דושי -

גב' לודמילה גוזב :

אתה בעד או לא?

מר יחיאל טוהמי :

כולם ,כולם ,גם יוסי בעד.

מר יוסי חן :

אני נמנע.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי ולודה .יוסי מה אתה נמנע?

מר יוסי חן :

נמנע.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי נמנ ע.

מר יוסי חן :

זה סכום עלוב הוא לא מספיק להם.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב ,מיקי חג'בי;
 1נמנע  :מר יוסי חן) ,לאשר תמיכה לאגודה למען החייל על סך . ₪ 26,000

מר יחיאל טוהמי :

הלאה עכשיו דאורייתא ,דאורייתא  ₪ 26,000מי

בעד תמיכה לדאורייתא ב ? ₪ 26,000 -

??? :

לא ,זה לא הבית היהודי ,זה שזה נקרא דאורייתא

זה לא הבית הלאומי.

(מדברים יחד)
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מר מיקי חג'בי :

זה עלה מ  ₪ 20,000 -ל  , ₪ 26,000 -מישהו מוכן

להסביר -

מר ארי ק דושי :

אני אסביר לך למה.

מר יחיאל טוהמי :

רגע ,רגע ,אריק אריק.

מר אריק דושי :

אני קצת מכיר למה לא מעל  100ילדים יש שמה...

מר יחיאל טוהמי :

אריק שנייה רגע אריק.

מר אריק דושי :

אפשר להגיד משהו רע על דאורייתא?

מר יחיאל טוהמי :

אריק אבל זה לא הולך ככה .מיקי -

מר אריק דושי :

מה קשור הבית היהודי בכלל...

מר יחיאל טוהמי :

מיקי ,אתה רוצה להגיד משהו מיקי? מיקי אתה

רוצה להגיד משהו? שאלת שאלה תקבל תשובה .מה אתה עכשיו עושה לי שוק
פה? לא ,לא ,הוא לא נותן תשובה.

מר אבי עזר :

חבר'ה דאורייתא יש מעל  100ח ניכים .החניכים זה

נוער חלקם נוער שזה המקום שהם משקמים אותו ,זה פועל -

מר יחיאל טוהמי :

אבל הוא שאל אותך למה  ₪ 20,000למה לא 26,000

 ₪זה מה שהוא רוצה לדעת.
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מר אבי עזר :

שנייה ,אני אתן תשובה .זה פועל כמו הצופים בני

עקיבא והנוער הלאומי ,אלא מהי? הם לא מ וגדרים על ידי משרד החינוך
כתנועת נוער .אם היו מוגדרים כתנועת נוער הם היו מגיעים לאזור ה . 50 -
אנחנו רצינו למצוא איזון בין הפעילות שהוא עושה לבין התמיכה שאנחנו
נותנים ,הגענו לאיזון במסגרת האילוצים שיש לנו שאנחנו ממליצים לתת לו
. ₪ 26,000

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה גם לתת תשובה .אין פה שום נימה של לא

לתת .דאורייתא הם יודעים את העבודה שלהם ...הרי אנחנו מקבלים את
התמיכות מראש ויש עלייה מכאן לכאן מישהו צריך להסביר -

מר אבי עזר :

אז הסברתי.

מר מיקי חג'בי :

לפרוטוקול.

מר אבי עזר :

הסברתי לפרוטוקול.

מר מי קי חג'בי :

הם עושים עבודה נפלאה -

מר אבי עזר :

אני יודע .כואב לי שאני לא יכול להכיר בהם

כתנועת נוער אבל זה החוק.

מר מיקי חג'בי :

כל ילד שהם מצילים שם -

מר יחיאל טוהמי :

מיקי כל הכבוד לך ,אבל אני אסביר לך משהו .אם

זה פחות  ₪ 1,000אתה מבקש להעלות ,שיש יותר  ₪ 6,000אתה מבקש פירוט.
אז בסדר גמור קיבלת.
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גב' ורד טוויל :

הוא רוצה הסבר.

מר יחיאל טוהמי :

קיבלת הסבר מצוין ,אתה צודק .אני מבקש הצבעה.

מר יוסי חן :

אני בעקבות ההסבר שקיבלתי ,אני חושב שצריך

לתת פה . ₪ 40,000

מר אריק דושי :

יש בעיה ,יוסי יש בע יה אתה לא יכול.

מר יוסי חן :

אין שום בעיה.

מר אריק דושי :

אתה לא יכול.

מר יוסי חן :

יגיד לי המבקר יש בעיה .אדוני המבקר האם יש...

איזו בעיה מבחינה חוקית?

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

מה אתה שומר אותו לשנה הבאה את העודף?

מר יחיאל טוהמי :

אריק ,אם אתה תגיד  ₪ 20,000הוא יוסיף עוד

 , ₪ 40,000הוא נותן ...אז עזוב את זה נו ,מכיר את יוסי.

מר יוסי חן :

אני דואג לדאורייתא -

מר יחיאל טוהמי :

כל הכבוד.

מר יוסי חן :

אחרי ששכנעתם אותי על דברים אחרים ...צריך
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לתת להם . ₪ 40,000

מר יחיאל טוהמי :

נחשוב

על זה

בשנה

הבאה.

מי

בעד לתמוך

בדאורייתא ב  ₪ 26,000 -מי בעד? פה אחד יופי.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לדאורייתא בסך . ₪ 26,000

מר יחיאל טוהמי :

יחד לשפר ,אני מבקש להעלות להצבעה יחד לשפר

תמיכה של  9,000ש"ח ,מי בעד?

מר מיקי חג'בי :

אני לא מכיר אותם.

מר יח יאל טוהמי :

מי בעד? אני רוצה לראות מי בעד? יחיאל ,פבל,

יבגני ,ורד ,אריק ,לודה.

מר אבי עזר :

מי נמנע?  2נמנעים.

מר יוסי חן :

שיסבירו לי.

(מדברים יחד)
החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ורד טויל ,מר א ריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נמנעים :
מר יוסי חן ,מיקי חג'בי) ,לאשר תמיכה ליחד לשפר על סך . ₪ 9,000

מר יחיאל טוהמי :

מוזיאון השואה  . ₪ 20,000אני מבקש להעלות

תמיכה למוזיאון השואה  ₪ 20,000מי בעד? פה אחד.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה מוזיאון השואה בסך . ₪ 20 ,000

מר אבי עזר :

מ לגות מחקר -

מר יוסי חן :

אני רוצה תשובה למה אומץ מפעלים חינוכיים לא

קיבלו .אני רוצה לדעת למה קיבלו ב - ₪ 9,000 2015 -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,רגע שנייה אתה מוכן לתת להמשיך?

מר אבי עזר :

מו"פ אוניברסיטת אריאל אישרנו -

מר יוסי ח ן :

הוא אומר לא עומדים בתבחינים.

מר אבי עזר :

אמרתי לא עומדים בתבחינים.

מר מיקי חג'בי :

רגע אני שואל שאלה ,מה עם פעמונים?

מר אבי עזר :

פעמונים עומדים 100 % ...כאן.

מר מיקי חג'בי :

אין להם שום נציג פה?

מר אבי עזר :

לא ,לא...

מר יחיאל טו המי :

לא הצבענו על פעמונים .קיבלת תשובה? פעמונים,

מי בעד לתת  ₪ 4,500לפעמונים ,מי בעד? יחיאל ,פבל ,יבגני ,ורד -
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מר יוסי חן :

תעלה להם חזרה ל  ₪ 9,000 -אם הם כאלה -

מר יחיאל טוהמי :

אריק ,גם אתה יוסי? מיקי אתה? בעד .לודה בעד,

יוסי אתה גם בעד נכון?

מר יוס י חן :

אני בעד.

מר יחיאל טוהמי :

כולם בעד.

מר יוסי חן :

אני בעד לתת להם  . ₪ 9,000אני לא מספר יש

 ₪ 9,000בשנה קודמת ,מה אתה מקצץ להם? תקציב העיר גדל ב  30 -מיליון , ₪
השתגעתם?

מר יחיאל טוהמי :

לא אבל יוסי ,אומרים לך שנותנים ₪ 4,500

מהרווחה.

החלטה:

הו חלט פה אחד לאשר תמיכה לפעמונים בסך . ₪ 4,500

מר אבי עזר :

מלגות מחקר יהיה  , ₪ 9,000יש מועמד אחד שזה

מו"פ אוניברסיטת אריאל.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד?

??? :

מה זה מו"פ?

מר אבי עזר :

מו"פ

שייך

לאוניברסיטה.
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מר יוסי חן :

זה שנים מעבירים להם לא יודעים לאן הולך הכסף.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,הם עושים עם זה מחקר.

מר יוסי חן :

לא יודעים מי נגד מי.

מר אבי עזר :

זה הולך למו"פ ומחקר ,זה מה שהיה במסגרת ויש

רק אחד שהוא ביקש.

עד היום לא הספיקו לחקור את כל המחקרים ,לא

מר יוסי חן :

יודעים מי זה ,הכול בסדר.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד להעביר למו"פ  ? ₪ 9,000יחיאל ,פבל,

יבגני ,ורד ,אריק ,לודה ויוסי .מיקי נמנע.

מר מיקי חג'בי :

אוקיי ,אני משנה הצבעה.

מר אריק דושי :

פה אחד יחיאל ,שכנעתי אותו.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכ ה למו"פ אוניברסיטת אריאל בסך

. ₪ 9,000

מר יחיאל טוהמי :

חבר'ה עכשיו בתי כנסת.

מר אבי עזר :

מורשת ישראל -
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מר יוסי חן :

רגע ,אני רוצה להגיד משהו על כל התמיכה של כל

בתי הכנסת במקום להתחיל להתעסק בית כנסת ...התקציב ב  2012 -היה
 ₪ 150,000תקציב העיר היה  90מיליון  . ₪היום התקציב למעלה מ 110 -
מיליון  ₪אתם הדוגלים בבתי הכנסת שצועקים צריך להגדיל ,מה קרה?

מר פבל פולב :

מי זה אתם?

מר יוסי חן :

לא אתה פבל זה בסדר ,תגיד שאתה לא ,פבל הודיע

שהוא לא ,הכול בסדר.

מר פבל פולב :

אני לספורט כן ,בבית כנסת יש מספיק ,מה שהם

ביקשו קיבלו.

מר יוסי חן :

מה קשור? פבל זה לא אחד על חשבון השני ,יש לזה

תקציב יש לזה תקציב ,תכף אני אוכיח לך שגם בספורט אתה לא טוב ,הכול
בסדר.

(מדברים ביחד)

מר יוסי חן :

פבל ,תכף אני אוכיח לך שגם בספורט אתה לא

תומך ,אתה סיפורים רק סיפורים.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,דבר אליי עזוב.

מר יוסי חן :

לא ,אז שלא יענה בהערות ביניים ושלא יהיה גיבור

כזה גדול...

מר יחיאל טוהמי :

אני לא מסכים לזה.
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מר פבל פולב :

יוסי תמחק מהפרוטוקול.

מר יוסי חן :

מי שמוחק יושב פה לא אני ,אלה המומחים .הכול

עם חיוך פבל ,אל תיקח את זה אישית פבל.

מר אריק דושי :

יוסי תגיד מה שצריך.

מר יוסי חן :

אמרתי שהתקציב צריך להיות לא פחות מ 150,000 -

 ₪שהיה ב  , 2012 -ויחיאל עם כיפה על הראש היה צריך להגיד היום 200,000
.₪

מר יחיאל טוהמי :

רק יוסי שכח שמי שהעלה את הנושא של בתי

הכנסת עם רון נחמן בהסכם קואליציוני זה אני...

מר יוסי חן :

אתה רוצה שאני אראה לך פרוטוקול מ  2008 -ב -

 2009בישיבת מועצה ראשונה אם אני לא נמצא בישיבה אין תקציב לבתי
כנסת .אם אני אראה לך ...אבל לא הבאת את זה.

מר יחיאל טוהמי :

הבאנו הבאנו.

מר יוסי חן :

אני הבאתי את זה לא אתה.

מר יחיאל טוהמי :

הבאנו את זה.

מר יוסי חן :

אז אני אוכיח לך זה כתוב.

(מדברים יחד)
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מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,כל מי שעושה למען בתי הכנסת יבורך ,בזה

נגמר העניין .תן לו להקריא בבקשה אחר כך נדבר.

מר יוסי חן :

 ...זה הסכמים שיגובשו.

מר יחי אל טוהמי :

יוסי אני מסכים שצריך לתת  , ₪ 150,000מסכים

מסכים איתך.

מר יוסי חן :

לא  ₪ 150,000 . ₪ 200,000 , ₪ 150,000זה היה ב -

. 2012

מר פבל פולב :

אתם עושים צחוק מעצמכם.

מר יוסי חן :

לא ,ממש לא.

מר אבי עזר :

דיברנו על מורשת ישראל וערכי דת ,דיברנו ע ל

עמותת חב"ד שזה בית כנסת ,בית כנסת היכל יוסף  . ₪ 10,000 , ₪ 10,000בית
כנסת תפארת ישראל  10,000ש"ח ,בית כנסת הרמב"ם -

מר יחיאל טוהמי :

זה לא ישראל ,זה תפארת אריאל זה טעות אריאל.

מר אבי עזר :

תפארת אריאל .בית כנסת הרמב"ם המלצנו על

 , ₪ 11,000כי הוא נמצא בשיפוצים עוד  , ₪ 1,000יש  3בתי כנסת -

??? :

וואוו.
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מר אבי עזר :

זה מה שיש .בית כנסת שבות אריאל  ₪ 11,000גם

נמצא בשיפוצים ,בית כנסת אחוות אחים  , ₪ 10,000בית כנסת אוהל אפרים
 , ₪ 10,000בית כנסת א ב יר יעקב  ₪ 11,000גם נמצא בשיפוצים ,בית מדרש
ישיבתי - ₪ 5,000

מר יוסי חן :

בבנייה הוא לא בשיפוצים ,יש לכם טעות .בנייה של

בית כנסת ,שיפוץ זה משהו אחר.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,הוא עושה תוספת.

מר יוסי חן :

אבל לא שיפוץ זה בנייה ,בונים בית כנסת במיליון

 ₪ומוסיפים להם . ₪ 1,000

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,זה תוספת שהם קיבלו תרומה ,אני אומר

לכם.

מר יוסי חן :

אני הייתי אצלם הם לא קיבלו חלק מהכסף ,עד

היום לא הגיע אליהם.

מר אבי עזר :

מחניים רשת חינוך  , ₪ 5,000יחד באריאל 5,000

.₪

מר יחיאל טוהמי :

סגנית ראש העיר הצטרפה ,שירה.

מר אבי עזר :

בית כנסת יהושע בן נון  ₪ 10,000סך הכול

. ₪ 108,000
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מר יחיאל טוהמי :

יוסי דיבר על  , ₪ 150,000אני אומר שאני מסכים

איתך.

מר יוסי חן :

אז קדימה תפעל ,אני איתך אני אצביע בעד.

מר יחיאל טוהמי :

סליחה רגע ,אני ב  , 2017 -אמרתי  , 2017יש פה

מסגרת לא זז ממנה.

מר פבל פולב :

מר יחיאל טוהמי :

כמה ב  ₪ 200,000 ? 2017 -או  ? ₪ 210,000כמה?

ב 2017 -

הקואליציה

תשב

ותקבל

החלטה.

האופוזיציה יכולה להצטרף אלינו ,אני בעד.

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

אני מבקש להגיב על העמותות ,צודק לפי דעתי יוסי

כשהוא אומר ,אני כבר לא מדבר על ההגדלה ,בואו ניקח את החלוקה כפי
שהיא ,אני חושב שבתי כנסת שכבר קיימים הם כבר מבוססים כלכלית ,ולכן
התמיכה באה כדי לתמוך ולעזור .יש קשיים בכל בניין כלשהו ,זה אישי זה
ציבורי זה לא משנה .העזרה של עוד  ₪ 1,000זה לעג לרש .תראה לא אומרים
לא בסדר על כל מתנה שאתה מקבל ,אבל חבר'ה הפר ופורציות פה הם ממש לא
בסדר .לא ייקרה כלום אם בתי כנסת קיימים שהם מבוססים להוריד להם
 ₪ 2,000או שתעלו .אם אתם רוצים לפרוץ את המסגרת ,כי אז בואו נחלק את
זה חלוקה נכונה שתהיה פרופורציונלית לאותו בית כנסת שבעצם הוא צריך
הוא זקוק ,כל בית כנסת זקוק .ולכן ה  ₪ 1,000 -זה לא מספיק לדעתי,
לתשומת ליבך .אנחנו מצביעים על כל הסעיפים האלו?

מר יחיאל טוהמי :

אחד אחד.
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מר מיקי חג'בי :

אבל לפני כדי שלא יצביעו עוד פעם נמנע כל פעם

שיגידו שמדובר פה על חינוך דובר רוסית אז אני מצביע או נמנע או נגד ,נגד
לא .אז אני מבקש להסביר -

ג ב' לודמילה גוזב :

מי אמר לך על זה?

מר מיקי חג'בי :

ככה אני מרגיש.

מר יוסי חן :

גם לעולים יש ...לא רוצים שיגידו להם רוסים.

גב' לודמילה גוזב :

למה?

מר יוסי חן :

הם לא רוצים.

גב' לודמילה גוזב :

כי אנחנו לא רוצים סליחה ,אנחנו גם ישראלים.

מר יוסי חן :

הם צברים ,בדיוק ,אני איתך.

מר מיקי חג'בי :

מחניים רשת חינוך יהודי לדוברי רוסית ,מישהו

יכול להסביר לי מה זאת העמותה הזאת?

מר יחיאל טוהמי :

בוא נעשה ככה ,בוא נגיע -

מר מיקי חג'בי :

אתה רוצה להגיע אליה ואז להסביר ,אין בעיה.

מר אבי עזר :

נגיע לזה עוד שניה.
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מר יחיאל טוהמי :

נגיע לזה נצביע.

מר מיקי חג'בי :

אולי פבל יודע מה זה.

מר יוסי חן :

בוא נצביע על הכול ביחד ,תעביר את זה .רק אומר

לך עוד פעם היה צריך להיות פה בסעיף הזה  , ₪ 200,000זה הכול.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי אמר  ₪ 150,000אמ רתי לו אני מסכים איתו,

עכשיו תוך  5דקות זה  , ₪ 200,000יוסי זורק ככה כסף יופי ...אני רוצה
להעלות להצבעה ,כל עמותה לבד .עמותת חב"ד בבקשה ,מי בעד ₪ 10,000
לתת לעמותה? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לעמותת חב"ד בסך . ₪ 10,000

מר יחיאל טוהמי :

בית כנס ת היכל יוסף  ₪ 10,000מי בעד?

מר אבי עזר :

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת היכל יוסף בסך

. ₪ 10,000

מר יחיאל טוהמי :
החלטה:

בית כנסת תפארת אריאל מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת תפארת אריאל בסך

. ₪ 10,000

מר יחיאל טו המי :

בית כנסת הרמב"ם מי בעד? פה אחד .תראה איזה

יופי .נגיע לדוברי רוסית רגע.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל בית כנסת רמב"ם בסך 11,00 0

.₪

מר יחיאל טוהמי :

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לשבות אריאל בסך . ₪ 11,0 00

מר יחיאל טוהמי :

החלטה:

אוהל אפרים  ? ₪ 10,000פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל אוהל אפרים בסך . ₪ 10,0 00

מר יחיאל טוהמי :

החלטה:

א חוות אחים  ? ₪ 10,000פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל אחוות אחים בסך . ₪ 10,000

מר יחיאל טוהמי :

החלטה:

שבות אריאל? פה אחד.

אביר יעקב  ? ₪ 11,000פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל אביר יעקב בסך . ₪ 11,0 00

מר יחיאל טוהמי :

בית מדרש ישיבתי - ₪ 5,000

מר מיקי חג'בי :

מה זה?

מר אבי עזר :

זה בית מדרש ישיבתי נדמה לי זה נצרים.

מר יוסי חן :

פה היה להם ניהול תקין בשני אין להם?
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מר אבי עזר :

נכון ,מה לעשות.

מר י וסי חן :

למה לא הגישו עם העמותה שיש? הכול בסדר.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי ,אפשר להצביע על זה? בית מדרש ישיבתי מי

בעד? פה אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית מדרש ישיבתי בסך 5 , 0 00

.₪

מר יחיאל טוהמי :

מחניים רשת חינוך יהודי לדוברי רוסית ,אני אגיד

לך את האמת אני במקומך מצביע פה אחד .בלי להתווכח -

מר יוסי חן :

אם אני הייתי עולה מברית המועצות והיו עושים לי

רק  ₪ 5,000והיה לי רוב פה הייתי מצביע נגד .בוא תצביע אני איתך תגדיל
להם ל  , ₪ 10,000 -בוא אם חשוב לך העולים.

מר יחיאל טוהמי :

תביא  ₪ 5,000תצביע אחר כך.

מר יוסי חן :

אני אגדיל לך ...פבל פולב.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מיקי שאל שאלה בבקשה ,מבקר העירייה מדבר.

מר אבי עזר :

חבר'ה מחניים רשת החינוך...
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מר אריה ברסקי :

המטרות כפי שמופיעות

בתעודת הרישום של

העמותה :קליטה רוחנית לדוברי רוסית ל פי דת משה וישראל ,עידוד העלייה,
ורשת אולפנים למורשת ישראל ,טיולים וסמינריונים להכרת ארץ ישראל
ומורשת ישראל ,הדפסת ספרים ומשלוחים ,סיוע לקליטת עולים ,שיעורי
תורה בטלפון -

מר יחיאל טוהמי :

כל זה . ₪ 5,000

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד לתמוך במחניים רשת חינוך ייחודית

לדוברי רוסית  , ₪ 5,000מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה למחניים רשת חינוך יהודי בסך

. ₪ 5,000

מר יחיאל טוהמי :

יחד באריאל -

מר יוסי חן :

חבל שלא  , ₪ 20,000אם היה מצביע איתי פבל

עכשיו היה להם . ₪ 20,000

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד להצביע על  ₪ 5,000יחד באריאל? פה אחד.

מר יוסי חן :

חשוב שנהיה ביחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה יחד באריאל בסך . ₪ 5,000
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מר יחיאל טוהמי :

בית כנסת יהושע בן נון  , ₪ 10,000מי בעד? פה

אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת יהושע בן נון בסך

. ₪ 10,000

מר אבי עזר :

חבר'ה אני רוצה לעבור דווקא לדבר האחרון

לעמותות ספורט -

מר יוסי חן :

יש לך אחרי זה גם זה.

מר אבי עזר :

לא ,אני רואה רק זה.

מר יוסי חן :

מה רק זה? הורדתם ...מסדר היום?

מר אבי עזר :

איזה?

מר יוסי חן :

חינוך...

עו"ד דוד זיו :

זה הריכוז יוסי.

מר יוסי חן :

רגע ,אז היה לי עוד משהו.

עו"ד דוד זיו :

זה מה שיש לך.

מר אבי עזר :

אתם רוצים שאני אמשיך?

מר יוסי חן :

כן ,כן.
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מר יחיאל טוהמי :

עכשיו יש ספורט חבר'ה.

(מדברים יחד)
מר יוסי חן :

 ...כבר את ה ספורט היא פרשה והיא דאגה גם

שכדורעף יעלם איך שהיא פרשה ...גם לא יהיה לכם קבוצה ,פרקו את
כדורעף .בגלל שירה.

גב' ורד טוויל :

נצביע אחרי זה אני אספר לכם.

מר אבי עזר :

חברים ,עברנו על כמה דברים הלכנו על חלוקה

שוויונית וחלוקה שאינה שוויונית .הלכנו לפי חל וקה שוויונית יש  8קבוצות,
 5קבוצות כדורגל  2קבוצות כדורסל וקבוצה אחת קט  -רגל אולמות שלטובת
הנושא אחרי זה ניגע בו .המשמעות הייתה שזה  ₪ 5,907זה אומר ₪ 47,250
חלקי  8זה  1/8זה אומר ש  ₪ 5,906 -הולך פר קבוצה שמשחקת בליגה ,ואחרי
זה ניגע במספר הקבוצות .כדורסל יש  2קבוצות כלומר החלוקה השוויונית
היא  2כפול  . ₪ 5,906כדורגל יש  5קבוצות זה  5כפול ,והקט  -רגל ירדנו ממנו
כי הוא לא עמד בקריטריונים חסר לו ניהול תקין.
חלוקה לא שוויונית הלכה לפי נקודות .הנקודות שנתנו  2עבור כל שחקן בוגר
 2נקודות לכל שחקן נערים נקודה אחת לכל שח קן ילדים הכוונה לשחקן
שמשחק בקבוצות לא לחוג ,אלא לשחקן שמשחק בקבוצות 10 .נקודות לכל
קבוצת בוגרים 5 ,נקודות לקבוצת נערים 3 ,נקודות לקבוצת ילדים10 ,
נקודות לדרגת הליגה ,ליגה עליונה או שנייה או שלישית 10 ,נקודות למיקום
בליגה הראשון או שני ,ו  40 -נקודות לענף הג דול ביותר.
הלכנו לפי הקריטריונים האלה עם טבלה מול אקסל מסודר ,כדורגל המלצנו
עליו שיקבל  , ₪ 214,410עמותת הפועל אריאל כדורסל  , ₪ 64,248מכבי
מועדון התעמלות אריאל המלצנו על  ₪ 75,000כפוף לזה שיהיה בדיקה
ושימוע אצל מבקר העירייה אחרי שנאשר בהתאם לדו"ח הכספי שלה ם של
42

ישיבת מועצה מספר ( 1/2016שלא מן המניין) 22.05.16

שנת  . 2014כדורעף מצאנו לנכון להמליץ על  , ₪ 20,000כאשר מה שאמרנו
מאחר ואנחנו לא ניתן תמיכה לספורט דרך גוונים ,אנחנו ניקח את המקור
הכספי ומכספי העמותות ,כי זה הולך ל  2 -קבוצות כדורעף שמתחרות בליגה
לבתי ספר ונמצאות בליגה ,ויש שתי קבוצות כאלה .אנחנו נעביר את זה דרך
ועדת כספים בישיבת מועצה בעדכון תקציב עוד חודש חודש וחצי יעלה
לישיבת מועצה.

מר פבל פולב :

עד אז הם לא יקבלו תמיכה?

מר אבי עזר :

עד אז הם לא יקבלו ,אני לא יכול להעביר כסף עד

אז ,אי אפשר.

מר יוסי חן :

אפשר לכנס את הוועדה מחר.

מר יחיאל טו המי :

לא יוסי ,ועדת כספים קודם.

מר יוסי חן :

כנס הנה מיקי פה.

מר אריק דושי :

הוועדה כן אבל ישיבת מועצה...

מר יוסי חן :

אם תראו לי יום אחרי ישיבת מועצה אני אביא.

מר אבי עזר :

בסדר .הקט  -רגל אמרנו שלא ,הבחינה שלנו בנושא

הזה זה של ₪ 36,342 ...שנבח ן בנפרד.

מר פבל פולב :

אתם תסבירו גם מה השוני בין קט  -רגל לכדורעף,

שיהיה ברור לפרוטוקול.
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מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להעלות להצבעה -

מר יוסי חן :

רגע לפני זה -

מר יחיאל טוהמי :

אתה רוצה להגיד משהו?

מר יוסי חן :

בטח איזו שאלה ,אני מחכה רק לזה ,אחרת ל א

הייתי בא היום .תראו ,אפילו כותבים לכם את זה תקראו מי שהביא את
החומר ,מועדון כדורגל עירוני אריאל (דרך הפועל) .כדורגל ידוע אין להם
ניהול תקין ,כדורגל דשא רשומים בהתאחדות אין להם ניהול תקין ,אני לא
יודע מה זה עמותת צינור .דרך אגב הוצאתי גם מכתב בנושא כנראה שתוגש
עתירה לבית משפט כבר השבוע .אני לא יודע מה זה עמותת צינור אם זה לא
עמותת צינור .דבר נוסף -

מר אריק דושי :

מר יוסי חן :

עברנו על זה...

הכול

בסדר

אריק,

אריק

תן

לי

אני

מדבר

לפרוטוקול .לא יכול להיות שעמותה שאין לה ניהול תקין תקבל דרך הפועל,
ועמותה של קט  -רגל שאתם יכולים פעם תרצו תשבו בוועדת הכספים ,פעם
תשבו זה ,עמותה שפעילה שמקבלת את הכסף שלה דרך גוונים ,שגוונים גוזר
לה קופון על הכסף שפעילה ,כל השחקנים דרך אגב של קט  -רגל תושבי העיר,
כל המאמנים תושבי העיר ,כל המאמנים של כדורגל דשא לא מאריאל5 ,
שחקנים בוגר ים בסך הכול ,אתם מצביעים עכשיו סך הכול  5שחקני בוגרים
אני עקבתי כל השנה משחקים תושבי העיר כל השאר מבחוץ ,שחקני מחלקת
נוער גם יש להם מבחוץ .זאת אומרת אני צריך לתמוך ביישובים מבחוץ אני
הייתי צריך לתמוך במאמנים מבחוץ .אני אומר לכם אני לא יודע אני הרבה
שנים -
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מר יחיאל טוהמי :

אתה צריך לתמוך בקבוצה -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

כשאתה מעביר כסף דרך הפועל רק שתדעו להפועל

יש להם כרגע פלוס בחשבון למעלה מ  , ₪ 200,000 -זאת אומרת הם לא צריכים
כסף ,יש להם פלוס בחשבון .אתם יודעים שקיצצו להם את כל התמיכה של
 2014כי אין לה ם את הדו"חות של  , 2015מכיוון שהם לא היו צריכים כסף ,כל
השנה הם היו בפלוס .אני גם תכף אגיד לכם את הסכום המדויק  .היה להם
פלוס של ,תמיכה עודפת של  , ₪ 91,000עודף בפעילות שוטפת לשנת  , 2014זה
מהמסמך שלך אריה.

מר אריה ברסקי :

בסדר.

מר יוסי חן :

עודף בפעילו ת שוטפת בשנת  . ₪ 91,688 2014לפני

דקה התווכחנו פה על - ₪ 5,000

מר פבל פולב :

לפני דקה זה היה  ₪ 200,000איך חתכת לי

. ₪ 110,000

מר יוסי חן :

פבל אני יודע שאתה יודע לעבוד במזגנים ,אתה לא

יודע לנהל ,מי שמנהל לך זה אימא שלך את החשבונות.

מר פבל פולב :

אתה י ודע.

מר יוסי חן :

אני יודע גם לנהל מאזנים ודו"חות אבל אני עוזר

לך .אני מסביר לך זה רק ב - 2014 -
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מר פבל פולב :

אל תסביר לי ,תסביר לעצמך .אתה באת לפה

מתבלבל כל הזמן ,אתה מבולבל.

מר יוסי חן :

כשהוא ידבר אני אכנס לו לדברים ,אדוני מנהל

הישיבה .אני מ סביר ל אדון פבל שבכיתה ג' פרש מהלימודים ,בכיתה ג' הוא
הפסיק ללמוד.

גב' לודמילה גוזב :

מי?

מר יוסי חן :

פבל.

גב' לודמילה גוזב :

מאיפה אתה יודע?

מר יוסי חן :

אני יודע .עכשיו תקשיבו כשאני אומר - ₪ 91,000

(מדברים יחד)
מר יחיאל טוהמי :

יוסי יש לך  5דקות -

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

קח  6דקות.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים .אם מפריעים לי אז אני לא ,אל תפריע

לי .תפריעו אז יהיה לי  10דקות .בשנת  2014היה להם עודף בכסף של 91,688
 , ₪היום הם בפלוס של  ₪ 212,208הם לא צריכים כסף .מי שצריך כסף זה
העמ ותות האלה שאתם רוצים לדאוג להם כל היתר .אני לא פוסל שב 2017 -
יצטרכו כסף ניתן להם יותר ,אני לא נגד .עד אז נגמור את כל הבירורים,
נגמור נראה מה קורה ,נוכל לבקר גם לאן הולך הכסף .לא יכול להיות מצב
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שמי שרשום בכדורגל דשא כמקים של עמותה חותם בהתאחדות לכדורגל
מקים חשבון יחד עם בעלים של עמותה של הפועל ומנהלים.
עכשיו אני שואל אתכם שאלה מאוד פשוטה ,למה לקט  -רגל שהם מפעילים
מפה ,למה לא נפעל וניתן להם גם תמצאו את הדרך לתת להם את הכסף .מה
אתם לא מתביישים? אין לכם בושה? אחד כן אחד לא ,מי שנוח לי מי שלא
נוח לכם .יש פה קבוצו ת שאפילו לא באתם לראות אותם ,תבואו תראו את
הילדים משחקים ,תבואו תראו את הקבוצה משחקת בליגה לאולמות איזה
כבוד היא מביאה ,אתם לא אמורים להבין יותר מידי בכדורגל ,אני מבין אני
מבין את הכבוד שאני מגיע בכל מקום -

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,אתה רק לפני שבוע אמרת לי' :מי שאין לו

ניהול תקין לא יכול לקבל' ,עכשיו אתה מה פופוליזם?

מר יוסי חן :

מה שאני אומר לך -

מר יחיאל טוהמי :

אז תגיד את זה גם פה.

מר יוסי חן :

אבל מה שאני אומר לך -

מר יחיאל טוהמי :

תגיד את זה ,מי שאין לו ניהול תקין לא יכול

לקבל ,תגיד את זה .ואל תג יד לי עכשיו -

מר יוסי חן :

אתה מפריע לי ,חבל אני רוצה לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

זה לא יפה מה שאתה עושה.

מר יוסי חן :

אני עכשיו אומר לך תקרא את הפרוטוקול מה שאני

אמרתי .אמרתי אם הם מקבלים -
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מר יחיאל טוהמי :

מה זה הם?

מר יוסי חן :

אם הכדורגל דשא מקבל -

מר יחיאל טוהמי :

אבל יוסי יש יועץ משפטי?

מר יוסי חן :

עזוב את היועץ -

מר יחיאל טוהמי :

אני הולך לפי מה שהיועץ משפטי אומר לי.

מר יוסי חן :

בסדר  100 %אז היועץ המשפטי אמר לך .אז אני

אומר לך שאם הכדורגל ,דרך אגב היועץ המשפטי אמר בישיבה שצריך לתת
להם גם כן לקט  -רגל.

מר יחיאל טוהמי :

הוא לא אמר ,הוא אמר -

מר יוסי חן :

עזוב עזוב ,בוא לא נכנס לזה ,זה לא מעניין מה הוא

אמר מה הוא לא אמר ,אותי מעניין במבחן התוצאה .עכשיו אני אומר ואני
מחדד את זה ,לא מגיע בלי ניהול תקין ,אז לא מגיע גם לאלה ,לאלה
שמבקשים בס ך הכול מה הם מבקשים  ₪ 80,000 ₪ 70,000להתקיים ,יהיה
להם ניהול תקין .ואלה מקבלים פה מאות אלפי שקלים שאתה לא יכול גם
לבקר אותם ,אני כיו"ר ועדת ביקורת לא יכול לבקר אותם ,לא יכול לדעת
לאן מגיע הכסף ,איפה נשמע דבר כזה .יש את העניין של התעמלות אומנותית,
אתם הולכ ים מתחבקים עם רגינה הכול טוב הכול יפה.
תקציב העיר עוד פעם אני אומר לכם ,שנתנו לה  ₪ 100,000ו  ₪ 90,000 -היה
תקציב של  80מיליון  , ₪היום התקציב למעלה מ  110 -מיליון  , ₪במקום
להעלות לה את התקציב ל  , ₪ 100,000 -אדון פבל פולב שהולך ומתחבק איתה
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והכול ,בוא עכשיו תרים את היד.

גב' לודמילה גוזב :

גם אני יוסי ,גם אני.

מר יוסי חן :

גם את ,אז עכשיו תרימי יד -

מר אריק דושי :

אבל יש לה עודף ,הרגע אמרת עודף ,יש לה עודף.

מר יוסי חן :

אל תצעק.

מר אריק דושי :

לא ,יש לה עודף.

מר יוסי חן :

תבקש רשות דיבור.

מר אריק דו שי :

אתה מבין את הבעיה שלך אבל ...אז אתה לא מבין.

מר יוסי חן :

תבקש רשות דיבור.

מר אריק דושי :

מי שיש לו עודף לא מגיע לו .בוא נגדיל לרגינה אבל

יש לה עודף ... ,אומר לך בכפוף למנכ"ל .תפסיק כבר עם הדמגוגיה הזאת.

מר יוסי חן :

סיימת לדבר? סיימת?

(מדבר ים יחד)

מר יוסי חן :

סיימת לעשות את ההצגה שלך? אתה תדאג לעצמך.

מר אריק דושי :

מה סיימת? מה סיימת?
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מר יוסי חן :

סיימתי הרבה יותר ממך ,אתה תיתן לי לדבר?

מר אריק דושי :

תפסיק עם הדמגוגיה הזאת ,מי שצריך לקבל יקבל,

מי שלא צריך לא יקבל.

מר יוסי חן :

מה שאני סיימתי ומה שאני יודע אתה לא תלמד

בחיים שלך ,אתה לא תלמד בחיים שלך .בחיים שלך לא תלמד הבנת? בחיים
לא תלמד .ואני מציע לך לשמור על הפה שלך ,למה אני לא עבריין ,תשמור על
הפה שלך .אני לא עושה עבירות תנועה ,אני לא עושה פרגולה בלי לבקש
רישיון עסק ,אני לא ע ובד בלי רישיון עסק .יושבים פה ונותנים פה גב מבקר
העירייה ויועץ משפטי ,אז מחר אתם תקבלו מכתב .לא תבנה פרגולה בלי
רישיון -

(מדברים יחד)
מר יוסי חן :

אתה תעשה את הפוזות שלך במקום אחר.

מר יחיאל טוהמי :

אתה רוצה להגיד משהו? יש לו  2דקות לסיים ואחר

כך אתה.

מר אריק דושי :

אני רוצה להצביע על זה.

מר יחיאל טוהמי :

יש לו  2דקות לסיים.

מר אריק דושי :

אני בדקתי לו בסטופר.
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מר יוסי חן :

לא בדקת לי בשום סטופר .אתה לא מנהל את

הישיבה ,הבנת? אתה תנהל את העסק שלך עם רישיון עסק ,תנהל אותו כמו
שצריך.

(מדברים יחד)
מר פבל פולב :

זה התחיל בפבל זה הסתיים -

מר יוסי חן :

תן לי לדבר אני אסיים תגיד מה שאתה רוצה.

מר פבל פולב :

לא ,אתה רוצה חיבוק עם רגינה אני אדבר עם

רגינה ,אם זה כל כך בעיה ועל זה אתה מתרגז ,אני נשוי ולא יפה לדבר ,אבל
אם אתה כל כך רוצה להתחבק עם רגינה זה הבעיה שלך? דבר למה במועצה?

מר יוסי חן :

סיימת?

מר פבל פולב :

אז אולי תפסיק ,אל תבוא לישיבות ,כי ככה אתה

מפריע כל הזמן .אתה מבלבל את המוח לא מביא שום הצעה לסדר היום
נכונה ,מבלבל במכתבים כל הזמן כותב שטויות ולמה? בשביל לא לתת כסף
לספורט.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

אריק אתה רוצה לדבר או שאתה סיימת?

מר יוסי חן :

תגיד כמה שאתה רוצה.

מר יחיאל טוהמי :

יש לו עוד  2דקות לסיים ,אתה ושירה ,פבל ויתר על

זה.
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מר יוסי חן :

אנחנו הצבענו בתקציב על  ₪ 75,000לספורט אישי,

הצבענו יש את זה בתקצי ב .בדרך כל פעם הספורט האישי יורד שחשוב פה
לאנשים שסופר צבועים -

מר יחיאל טוהמי :

הסבירו לך מה זה ספורט אישי?

מר יוסי חן :

הסבירו לי הכול -

מר יחיאל טוהמי :

אמרו לך מה זה ספורט אישי.

מר יוסי חן :

רגע ,תן לי לסיים תגיד מה שאתה רוצה .אני אומר

במבחן הת וצאה ₪ 75,000 ,שהיה גם בעבר שאלי שבירו היה איתי באופוזיציה
 , ₪ 100,000משום מה כל פעם מגיע לפה ולא מחלקים ולא מגיע 2017 ,וב -
 2017יהיה  . 2018עכשיו מה שאני אומר ,אם אתם כל כך חשוב לכם התעמלות
אומנותית ,תגדילו את התקציב יש לכם עודף תקציב ל  , ₪ 100,000 -שימוע
תעש ו  100שימועים ,ואת ספורט אישי תמצאו איך לתת לאנשים את הספורט
האישי ,לגבי היתר אני לא צריך בשביל זה אישור מפבל מה אני צריך לעשות
כדי לעצור את הדברים הלא חוקיים .אני צריך לדאוג שהעירייה הזו תפעל
כמו שצריך ,שאתה לא תעבוד במזגנים עם העירייה -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,יוסי יוסי -

מר יוסי חן :

אני מבטיח לך את זה ...והוא יביא אישור לפרגולה

שלו ולרישיון עסק.

מר אריק דושי :

תביא אתה.
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מר יוסי חן :

יו"ר ועדת הביקורת ילמד אותך להתנהל בצורה

חוקית ,ילמד אותך.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי חג'בי בבקשה ,יוסי סיים בבקשה מיקי.

מר מיקי חג'בי :

עמותות הספורט אדוני המנכ"ל ,למה אין פה פירוט

של מספר ילדים שנוכל לדעת איך החתך הזה...

מר אבי עזר :

אם תרצה תקבל.

מר מיקי חג'בי :

כשדנים באיזה שהיא סוגיה כל הנתונים צריכים

להיות.

מר יחיאל טוהמי :

הוא נתן לך את החלוקה לפי נקודות.

(מדברים יחד)

מר אבי עזר :

מיקי תקבל .אנחנו באנו מוכנים ...תקבל מה

הבעיה.

מר מיקי חג'בי :

אני שואל את השאלה -

מר יחיאל טוהמי :

חבר'ה אי אפשר לשמוע הקלטה.

מר מיקי חג'בי :

הם לא מכבדים באמת את הישיבה.

מר יבגני יעקובוב :

יוסי ,אתה מבלבל כל הזמן א ת המוח לכולם,

מעליב אנשים ,תקשיב זה באמת לא יפה.
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(מדברים יחד)

מר יבגני יעקובוב :

מה אני מנסה להגיד ,אתה בן אדם מבוגר אבל אתה

מביא בושה לעיר שלנו.

מר יוסי חן :

אתה בושה אתה עוד ילד.

מר יבגני יעקובוב :

ילד ,אתה תמות ואני אחיה ואחיה ואחיה.

מר יוסי חן :

אתה בטוח? אולי מחר יהיה לך התקף לב ממה

שאני עושה לך.

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

אני שואל את השאלה אדוני היקר ,מהסיבה

הפשוטה כי ב  ₪ 260,000 2015 -ניתנו תמיכות ובסכום התמיכה של  2016ישנה
ירידה 2014 ,היה  ₪ ...זאת אומרת יש פה איזו ירידה מסוימת.

מר אבי עזר :

אני אתן לך נתונים.

מר מיקי חג'בי :

אם היה נתונים לא הייתי שואל את השאלה.

מר אבי עזר :

אז אני אשמח לך.

מר מיקי חג'בי :

אוקיי ,אותו כנ"ל לגבי עמותת הפועל.

מר אבי עזר :

אני אתן לך נתונים גם לזה.
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מר מיקי חג'בי :

אם היו ...לא הייתה שאלה.

מר אבי עזר :

אין בעיה ,תקבל אחד לאחד .לגבי מספר הקבוצות

נתנו את החלוקה השוויונית לפי מספר קבוצות ,נתנו את החלוקה והראיתי
גם איך זה הגיע ומה שהגיע .לגבי מספר הילדים נערים שיש ,בקבוצת
הכדורגל מספר הילדים  17ילדים ,מספר בוגרים  32בוגרים .אני מדבר רק על
אלה שמשחקים -

מר יוסי חן :

איך יכול להיות בכדורסל בוגרים  ? 32אתה מבין

כדורסל? בכדורגל יש גג  , 24 20כדורסל יגיד לך ...הוא היה מבקר איגוד
הכדורסל ,אם תהפוך את כל הקבוצה ויהיו  14שחקנים  7ילכו הביתה כי הם
לא משחקים ,איך יכול להיות?

מר אבי עזר :

י וסי ,קודם כל אם היית שם לב בפתיח שאמרתי יש

חלוקה שוויונית וחלוקה לא שוויונית ,יש  8קבוצות כאשר  5מהם זה כדורגל
 2כדורסל אז בחלוקה השוויונית ולכן זה  2קבוצות ,זה הנתון שיש לנו  32ו -
 17ילדים .כדורגל יש לנו ילדים שבקבוצות  , 85נערים  , 70בוגרים ,סליחה אני
טעיתי כי נתתי לפי מספר הנקודות .תני את המספר המדויק כי צריך להכפיל
 2זה חצי.

גב' רינה דור:

כדורסל בוגרים - 16

מר אבי עזר :

 16זה חצי.

מר יוסי חן :

יותר הגיוני.

גב' רינה דור:

ילדים  , 17כדורגל בוגרים  , 40נערים - 35
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מר יוסי חן :

 40שחקני בוגרים בכדו רגל?

גב' רינה דור:

רשומים באיגוד.

מר יוסי חן :

כמה מהם פעילים? כמה מה  40 -פעילים?

גב' רינה דור:

אני לא נכנסת לנושא -

מר יוסי חן :

זה חשוב גם כמה פעילים .אז אני אומר לך שאין

 , 40אני אומר לך שאין גם . 20

מר אבי עזר :

יוסי ,לפי מספרי שחקן ,תקבל את הנתונים.

גב' רינה דור:

 35נערים ו  85 -ילדים.

מר אבי עזר :

אוקיי ,אלה מספרי האנשים שנמצאים .דבר אחד

שלא אמרתי לפרוטוקול ,יוסי דיבר על הנושא של העודף שיש לפועל  Xעודף,
הוא לא משמעותי כי הפועל קיבל ,אנחנו בוחנים את זה אל מול הדו"ח הכספי
של  , 2014אנ חנו לא יכולים לקזז יותר ממה שתמכנו ,קיזזנו את כל מה
שתמכנו בפועל ,לכן -

מר יוסי חן :

ומה עשית עם הקיזוז? מה עשית עם מה שקיזזת?

מר אבי עזר :

שנייה יוסי.
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מר יוסי חן :

אני שואל שאלה ,מה עשית? קיזזת להם סכום

מסוים מה עשית?

מר אבי עזר :

אל תפריע בבקשה .קיזזנו להם את כל הסכום

שהיה בעודף מכאן שלא היה מקום לקזז השנה .בשנה הבאה נבחן אל מול מה
שניתן לפי המצב של . 2015

מר יוסי חן :

עכשיו שאלה ,כמה קיזזת להם?

מר אבי עזר :

נדמה לי ש . ₪ 38,000 -

מר יוסי חן :

מה עשית עם הכסף?

מר אבי עזר :

נבדוק את זה ,זה היה של שנה שעברה.

מר יוסי חן :

ועכשיו אתה בפלוס של  , ₪ 38,000מה אתה עושה

עם זה?

מר אבי עזר :

זה לא קשור .יוסי בוא נמשיך הלאה.

מר יחיאל טוהמי :

אריק אתה רוצה להגיד משהו לפני שירה? בבקשה.

מר אריק דושי :

אני רוצה להגיד דבר אחד ,קודם כל לגבי העניין של

הכספים לעמותות ללא ניהול תקין .אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר
בעניין הזה ,כי לא יהיה לנו לזה סוף ,לצערי .לא יהיה לנו לזה סוף ,אנחנו
פשוט נעמוד בשנה הבאה לקראת הישיבה הזאתי ,והדף הזה יהפוך להיות 5,6
דפים ,כל עמותה שתיפתח ותוכיח לנו שהיא עושה ל מען הקהילה ,והיא עושה
למען הספורט ,והיא עושה למען היהדות ולמען עולים חדשים לא חשוב מה,
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אנחנו לא נוכל לעמוד בזה .ועדת התמיכות לא תצא מזה ,אריה יצטרך לעבוד
פה שעות נוספות ,והגזבר הנשמה תצא לו ,אין מה לעשות -

מר יחיאל טוהמי :

לא ניתן ,לא ניתן ,עזוב לא ניתן.

מר אריק דושי :

שנייה רגע ,תרשה לי רגע.

מר יחיאל טוהמי :

מסכים ,לא ניתן.

מר אריק דושי :

 ...לפגוע באף אחד לא בנורמן לא בילדים ,ואני גם

מודה הילד שלי משחק אצל נורמן ,מתאמן לא משחק הוא ילד בן  5מתאמן
שמה ,אבל זה חשוב .אז חשוב העניין הזה -

*** מר אליהו ש בירו נכנס לישיבה ***

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,זה בגלל שאני לא מפחד להצביע.

מר יוסי חן :

ראש העיר שברח חזר.

מר אריק דושי :

אלי אני דיברתי ,יוסי דיבר על כל העניין של כן

לתת -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אקרא אחרי זה את הפרוטוקול.

מר אריק דושי :

חיזק תי גם דברים שיחיאל אמר שאין מה לעשות,

עמותה שלא יהיה לה ניהול תקין לא נוכל לעזור לה ,גם אם יש על זה
תקדימים משפטיים כאלה ואחרים ,עדיף שלא נכנס לזה ולא בקטע רע ,סך
הכול בקטע שנוכל שבאמת ...אנחנו ניתן כמובן בכפוף לתבחינים והכול בסדר.
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ולגבי פבל ,עם שנות לימוד בלי שנות לימוד ,אני חושב שאחלה פבל שבעולם,
אזרח גאווה למדינת ישראל ,מגדל ילדים בישראל בגאווה ,מתנדב במשטרת
ישראל ,איש עסקים משכמו ומעלה ומגיע לו.

מר פבל פולב :

תודה.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקשיבו ,אני אמנם נכנסתי עכשיו אני לא פותח את

כל הישיבה מחדש ,שירה בבקשה.

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

מיקי סליחה רגע ,היא צריכה לדבר ,היא תדבר

תשאל אחרי זה .בבקשה שירה.

גב' שירה דקל  -כץ :

הקשבתי יפה עכשיו מכבד .אני אגיד שקודם כל לנו

ברור שלקראת שנה הבאה צריך לקבל החלטות קשות ,אמרתי את זה כבר
בפעם ה קודמת ,אי אפשר להשקיע בכל הענפים בכל מקום בכל דבר גם באישי
גם בקבוצתי גם בזה גם בהוא ,אי אפשר צריך לעשות סדר עדיפויות ,צריך
לבחור במה משקיעים וצריך למקד אנרגיות ,כי כמו שזה נראה היום אנחנו
לא נצליח להשקיע בשום מקום .עכשיו רגע משפט לגבי עמותות בלי ניהול
תקי ן ,אף אחד לא רוצה להשקיע בעמותות בלי ניהול תקין ,בואו נשים את זה
רקע על השולחן.
עברנו כאן תהליך של הבראה של הרבה מאוד מפעילות הספורט בעיר ולא
סיימנו ,חבר'ה אנחנו עוד עם דרך לפנינו הכדורסל עוד לא איפה שהוא צריך
להיות ,אנחנו עוד בשלבים של בנייה ,הכדורגל עשה מהלך יש פה היום
קבוצות מילדים ועד בוגרים בואו נפרגן להם נגיד כל הכבוד על הקבוצות
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היפות שיש שם ,בואו נגדיר יעד שתוך כמה שנים הם צריכים להגיע ,נגדיר
תוך כמה זמן הם צריכים להגיע למנהל תקין זה לא הולך להיות ככה לעד ,אף
אחד לא התכוון להגיע למקום הזה .יוסי אני גם רוצה להגיד לך שאתה אומר
הרבה דברים לא מדויקים.

מר יוסי חן :

נותנים יד בניהול תקין ,באמת?

גב' שירה דקל  -כץ :

כן ,כי אני אגיד לך למה ,קודם כל לידיעתך ותלך

לבדוק ואני מאמינה שאתה יודע ,בהרבה ערים אחרות זה נעשה .בהרבה ערים
אחרות שנסגרו אגודות היה צריך ל הקים עמותה חדשה ועד שהיא קיבלה
ניהול תקין הייתה תקופה מעבר ,זה קרה בנס ציונה ,אני מזמינה אותך ללכת
לבדוק בעוד ערים -

מר יוסי חן :

לא קיבלה תמיכות -

גב' שירה דקל  -כץ :

היא קיבלה תמיכות.

מר יוסי חן :

לא קיבלה תמיכות ,תשאלי את פרנקו הוא יגיד לך.

גב' שי רה דקל  -כץ :

היא קיבלה תמיכות ,אני יכולה להעביר לך אם

אתה רוצה גם פסק דין שזה קרה ,אבל אני לא נכנסת לוויכוח ,מה שאני רוצה
להגיד לך ,אם אתה באמת כל כך בעד הספורט וכולנו כל כך בעד ,בואו נהיה
מכוונים למטרה לא לפגוע עכשיו אחד בקבוצות של השני ,אלא דווקא לנסות
לק דם .ומה שקורה היום בכדורגל קורה יפה ,הכדורגל מתפתח יפה .גם הקט -
רגל שהוא הבסיס -

מר יוסי חן :

יש לך טעות.
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גב' שירה דקל  -כץ :

הכול יפה ,הכול מתפתח בצורה יפה.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

 ...אבל פירקת קבוצת נוער -

מר פבל פולב :

זה לא הוא עשה ,זה שי ברנט ל עשה  ,זה היה נורמן

זה לא אתה...

מר יוסי חן :

יש לך טעות .היה יותר קבוצות אני מודיע לך פבל,

מה שאתה לא יודע ,אתה יכול לצעוק .למרות הכול היה יותר קבוצות ,אני
אומר לך מה שהיום.

מר יחיאל טוהמי :

שירה תודה ,השכלנו מהדברים שלך תודה רבה ,אני

מסכים לשיתוף פע ולה תמיד זה נותן...

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול לגבי כולנו ,די

תפסיקו בחייכם ,די ...להתייחס ,ראש העיר מגיע אתה לא מדבר ,לא הגעת
לישיבה אדוני ראש העיר ,אתה ...וזה לא בסדר .אני רוצה להגיד את זה ברמה
האישית ,הדיונים פה הופכים להיות על פסים אישיים ,חברים זה לא מכבד
את אף אחד .אפשר להתווכח אפשר לא להסכים ,אפשר הכול לעשות ,אפשר
לתקוף בצורה נכונה ,אבל לא להגיע לרמות אישיות זה צריך להיות -

גב' לודמילה גוזב :

זה ליוסי אתה מדבר?

מר מיקי חג'בי :

אני מדבר לכולם.

גב' לודמילה גוזב :

ואני שומעת רק ליוסי כל הזמן רוצה...
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מר מיקי חג'בי :

סליחה ,יש לך שמיעה לא טובה.

גב' לודמילה גוזב :

באמת? נכון -

מר מיקי חג'בי :

אני דיברתי בישיבת מועצה ואני אומר וזורק

לכולם ,יש מה שנקרא מאקרו ומיקרו נכון? אז אני מדבר מאקרו .ההוא אומר
זה עונה לו -

גב' לודמילה גוזב :

אבל לי הוא לא אומר הוא לא ענה.

מר מיקי חג'בי :

בסדר ,אז אני טוען לכולם.

מר יוסי חן :

בואי תחזרי גם על מה שאמרתי.

מר מיקי חג'בי :

אני מבקש באמת לנסות עם כל האמוציות שיש

לשמור על איזה שהוא איפוק ,להתווכח זה בסדר ,לא להסכים זה גם בסדר,
אחד .שניים ,ה נושא של העברת כספים לעמותות אלי אדוני ראש העיר,
להעביר הם לא יכולים לתפקד .אני סיימתי תודה רבה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

על מנת שבאמת נוכל להעביר את הכספים לעמותות

אז בואו נצביע אני מבין על הסעיף האחרון ,אחד אחד .אז אנחנו מדברים על
מועדון כדורגל עירוני אריא ל דרך הפועל ,סכום התמיכה לשנת  2016זה
 ₪ 214,410מי בעד לאשר? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,שירה ,ורד ,דושי,
לודה ומיקי .מי נמנע?

מר יוסי חן :

אני נגד.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי נגד? יוסי כרגיל.

מר יוסי חן :

אין להם ניהול תקין ,כמו שאתה יודע אתה מעביר

כסף בלי ניהול תקין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החלטה:

בסדר גמור ,עבר.

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאש ר תמיכה
ל עמותת הפועל אריאל עיר בשומרון "אגודה לתרבות גופנית" בגין מ ועדון
כדורגל עירוני אריאל ע ל סך . ₪ 214,410

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עמותת הפועל אריאל אגודה לתרבות גופנית מספר

עמותה  580096121כדורסל ,סכום תמיכה לשנת  , ₪ 64,248 2016מי בעד
להעביר? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,שירה ,ורד ,אריק ,מיקי ולודה .מי
מתנגד?

מר יוסי חן :

נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נגד יוסי כרגיל.

מר יוסי חן :

התנהלות לא תקינה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי כרגיל ,הכול בסדר ,עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,
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מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תמיכה
לעמותת הפועל אריאל עיר השומרון " אגודה לתרבות גופנית " – כדורסל על
סך . ₪ 64,248

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מכבי מועדון התעמלות אריאל ,בוא נכבד את מה

שביקש מיקי -

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מכבי

מועדון

התעמלות

אריאל

מספר עמותה

 580466613התעמלות אומנותית בכפוף לשימוע  ₪ 75,000לשנת העבודה
. 2016

מר יוסי חן :

אתה לא היית ,צריך לתת להם . ₪ 100,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,שירה ,ורד,

אריק ,מיקי ולודה .מי מתנגד?

מר יוסי חן :

אני נמנע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נמנע ,איזה יופי.

מר יוסי חן :

נמנע וצריך לתת להם  . ₪ 100,000כשתיתן להם

 ₪ 100,000אני אהיה בעד.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה הכול ,אוקיי אז אני סוגר את הישיבה תודה

רבה לכולם.

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

החלטה:

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נ מנע  :מר יוסי חן) ,לאשר
תמיכה ל עמותת מכבי מועדון התעמלות אריאל – התעמלות אומנותית על סך
. ₪ 75,000

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:

.1

אישור תמיכות;

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לנוער הלאומי בסך . ₪ 50,827

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבני עקיבא בסך . ₪ 119,137

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לצופים בסך . ₪ 54,03 6

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לחסד לחיים בסך . ₪ 15,500

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ור ד טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר
יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר תמיכה ליד שרה על סך . ₪ 11,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב ,מיקי חג'בי;
 1נמנע  :מר יוסי חן) ,לאשר תמיכה לאגודה למען החייל על סך . ₪ 26,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לדאורייתא בסך . ₪ 26,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נמנעים :
מר יוס י חן ,מיקי חג'בי) ,לאשר תמיכה ליחד לשפר על סך . ₪ 9,000
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה מוזיאון השואה בסך . ₪ 20,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לפעמונים בסך . ₪ 4,500

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה למו"פ אוניברסיטת אריאל בסך

. ₪ 9,000

החלטה:

הוחלט פה אח ד לאשר תמיכה לעמותת חב"ד בסך . ₪ 10,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת היכל יוסף בסך

. ₪ 10,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת תפארת אריאל בסך

. ₪ 10,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת רמב"ם בסך 11,000

.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לשבות אריאל בסך . ₪ 11,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לאחוות אחים בסך . ₪ 10,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לאוהל אפרים בסך . ₪ 10,000
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לאביר יעקב בסך . ₪ 11,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית מדרש ישי בתי בסך 5,000

.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה למחניים רשת חינוך יהודי בסך

. ₪ 5,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה יחד באריאל בסך . ₪ 5,000

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבית כנסת יהושע בן נון בסך

. ₪ 10,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבי רו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תמיכה
ל עמותת הפועל אריאל עיר בשומרון "האגודה לתרבות גופנית" מועדון
כדורגל עירוני אריאל דרך הפועל על סך . ₪ 214,410

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תמיכה
לעמותת הפועל אריאל עיר בשומרון " אגודה לתרבות גופנית " – כדורסל על
סך . ₪ 64,248
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החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,גב' שירה דקל ,גב' ורד טויל ,מר אריק
דושי ,מר מיקי חג'בי ,גב' לודמילה גוזב;  1נמנע :מר יוסי חן) ,לאשר
תמיכה ל עמותת מכבי מועדו ן התעמלות אריאל – התעמלות אומנותית על סך
. ₪ 75,000
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