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על סדר היום :
.1

דיווח ראש העיר;

.2

אישור צו הארנונה ;

.3

אישור פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית משותפת בבנק אוצר החייל
באריאל ולהסמיך מורשה חתימה בבנק:
א .גב' סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .מדריכה.
ב .גב' מירה גרינר ת.ז 05613871 .אם בית.

.4

אישור הנחה בארנונה רטרו לשתי שנות תקציב ;

.5

אישור התב"רים שלהלן:
א .תב"ר  384הגדלה ב  ₪ 115,545 -עפ"י הפירוט הר"מ:
(  ₪ 52,533 ) 1הגדלה משה"ש ע"י אישור מיום . 18.05.2016
(  ₪ 63,012 ) 2ע"פ אישור מיום 13.11.2014
ב) תב"ר מס'  1,000ע"ס  , ₪ 50,000שיפוץ מרכז השכלה לנוער הילה.

.6

תפקיד יושב ראש ועדת ביקורת.

.7

הצעה לסדר של חבר המו עצה – מר יוסי חן
א .בקשת חבר המועצה מר יוסי חן להצעה לסדר.
ב .צו הארנונה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  39שמן

המניין .נוכחים :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,גלב ,ורד ,אריק ,מיקי ,לודה
ויוסי.
.1

דיווח ראש העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נתחיל בסדר היום דיווח ראש העיר .אנחנו בשבוע

שעבר הצדענו למערכת החינוך שהגיעה בסך הכול הכללי בסוף השנה להישגים
מאוד יפים ומרשימים .אני רק אתן מספר דוגמאות קטנות :הגענו ל  78% -בגרות,
אני מזכיר לכם מה היו התוצאות לפני  5שנים ,היינו מתחת ל  50% -בגרות27% .
בגרות איכותית ולפני  4שנים היינו עם  5%בגרות איכותית .אנחנו שומרים על
הילדים שלנו ,לפני  3שנים ירדו לכיתה א' סדר גודל של  65ילדים ,השנה ירדו רק
 5ילדים .ולמעלה אפרים נסעו כמות גדולה מאוד של ילדים במעבר בין בית הספר
היסודי לחטיבת הביניים .השנה לשמחתי הר בה תלמידים חדשים לא נסעו למעלה
אפרים.
אני רוצה גם לפרט בפניכם את פעילות הקיץ לנוער ולציבור .אנחנו מתכננים
סיירת ציפורי לילה כל יום שני ובמוצ"ש .ציפורי לילה זו סיירת של סטודנטים.
סיירת הורים זה סיירת של הורים כמו שהשם שלה ,ואני מזמין את כולם
להצטרף לסיירת הזו .מועדון מיני גולף הוא יהיה פתוח .אנחנו הולכים לעשות
במהלך הקיץ שני מופעים של להקות .שני מפגשי בית מדרש שזה בעצם מפגשים
בין חילוניים ודתיים כשיח .אנחנו נפתח  6מגרשים על מנת שבני הנוער בלילה
יוכלו לשחק בהם .יהיו שני שחיות ליליות ואנחנו נשמיש גם את הסקט פ ארק .
אנחנו הולכים לעשות  3מסיבות לנוער 3 ,ערבי סטנד אפ .אנחנו  5פעמים במהלך
הקיץ נוציא את בני הנוער שלנו לפארק מים ,לונה פארק ,פיינטבול ,סינמה סיטי.
ואנחנו נעשה גם הסעות לים ולקניון עזריאלי .יהיו  4סמינרים של מנהיגות
צעירה וייצאו  2משלחות של נוער ,משלחת אח ת תצא לארצות הברית ,ומשלחת
שנייה תצא לרומניה .בנוסף לזה יהיו גם מחנות קיץ של תנועות הנוער.
דבר נוסף אנחנו ביום שישי האחרון חנכנו את חצר בית הספר של עליזה בגין,
עשינו שם מגרש רב תכליתי ,שזה מגרש כדורסל ,קט  -רגל וכדורעף .כולל
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טריבונות כדי שאפשר יהיה לעשות גם טקסים מחוץ בית הספר .ביום שישי ב 8 -
לחודש ,אני מזמין את כולם אנחנו הולכים לחנוך את פארק הכלבים בפארק
ז'בוטינסקי ,כאשר אנחנו מתכוונים בפארק ז'בוטינסקי להיכנס ולתקן את
הבריכות ולאחר מכן לעשות גם תיקון לאמפי ,על מנת שאפשר יהיה לעשות שם
אירועים.
נפגשתי עם שר הביטחון החדש השר ליברמן ,איחלתי לו בהצלחה ,הזמנתי אותו
לביקור בעיר .באותה פגישה גם העלינו בפניו את הבעיות שלנו ,הוא הבטיח
ללמוד ולטפל בנושאים שהעלינו .עד כאן דיווח ראש העיר .ומכאן אני רוצה
לעבור לנושא הראשון -

מר יוסי חן :

אני רוצה ברשותך כמה דברים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,רגע יוסי.

מר יוסי חן :

אמרת שאתה נותן לדבר ,מה קרה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אתן לך ,אני אתן לך ,תאמין לי תקבל כמה שאתה

רוצה .בוא נסיים את סדר היום לאחר מכן לפני ההצעה לסדר שלך תוכל להשלים
את מה שאתה רוצה ונעבור להצעה לסדר שלך.
.2

אישור צו הארנונה לשנת ; 2017

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה ג'והר צו ארנונה.

מר ג'והר חלבי :

עדכון צו הארנונה בכפוף להוראות משרד הפנים

קיבלנו הודעה שצריך להעלות את הארנונה בשיעור  1.77%עדכון אוטומטי .סך
הכול התעריף ה ארנונה ל מגורים שזה עיקר הא רנונה 36.77 ,ש"ח לאחר העלאה,
סך הכול התוספת ביחס לשנה קודמת  65אגורות שנתית לכל מ"ר בנייה .ב צו
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לשנת  2017לא היה שינוי כל שהו בהגדות ו/או בסיוגים ביחס ל צו של שנה
קודמת למעט עדכון התעריפים ב . 1.77% -

מר יוסי חן :

יש לי שאלה ,קודם כל האם זה נכון שיש מפעלים

בא זור תעשייה אריאל מערב שחייבים לנו סכומים די נכבדים של מיסי עירייה
ואגרת שמירה?

מר ג'והר חלבי :

א' לא ידוע לי על מפעלים כאלה שהם סרבני תשלום.

יש כאלה מפעלים ,תראה שטח שהחיוב הדו חודשי שלהם מגיע ל ₪ 200,000 -
 ₪ 250,000אכן יש מסה כזאתי שמשלמים אבל משלמים ב שוטף ,אין לנו מפעלים
שהם בעייתיים שלא משלמים .יש מחלוקת עם מפעל פה שם על נושא של -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה לא קשור לצו הארנונה.

מר ג'והר חלבי :

ביטלו לו לא ביטלו לו ,אבל אחר כך כולם משלמים,

אין לנו בעיה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין לנו סרבני תשלו ם.

מר ג'והר חלבי :

תשלום באזור תעשייה וכולם מחויבים .כי הייתה

שאלה גם לא מזמן ,ישנם מפעלים לא מחויבים לפני שבוע  10ימים רונן ...והכול
משולם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ג'והר תודה.

מר ג'והר חלבי :

בבקשה.

מר יוסי חן :

אני מחר יוציא לך מכתב עם שמות של מפעלים
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שחייבים פה סכומים אדירים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,אנחנו נשמח .מיקי רצית לשאול שאלה?

מר מיקי חג'בי :

כן ,גו'הר אמר שאין הבדל לגבי אישור צו הארנונה זה

כמו שנה שעברה .אבל יש הבדל השנה -

מר ג'והר חלבי :

התאריכים.

מר מיקי חג'בי :

לא ,בצו הז ה הוא אופן ההצבעה.

מר ג'והר חלבי :

מה זה אופן ההצבעה?

מר מיקי חג'בי :

אני אגיד לך -

מר פבל פולב :

לפרוטוקול מיקי מחייך לנו.

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא ,כי אתה היית שותף ,בוודאי אז לכן אני אומר

אופן הצבעה .החבר'ה פה היו שותפים מעניין איך הם יצביעו הפעם .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב אוקיי ,אני מבקש להעלות להצבעה ,מי בעד -

מר פבל פולב :

לפני שאתם מצביעים דריה לא הספיקה להגיע ,ביקשו

אם אפשר ,כי יש גוף חדש שנכנס ,הקניון היא שאלה אם זה בתוך צו הארנונה
מופיע ,רק אפשר להתייחס לזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בוודא י.

7

ישיבת מועצה מספר ( 39מן המניין) 13.06.2016

מר פבל פולב :

היא רצתה להעלות קודם כל שזה באמת מתייחס ,כי

אם שם מילה קניון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,בצו הארנונה אנחנו לא מפרטים קניונים ,יש

שטחי מסחר יש סיווגים ,בהתאם לסיווגים ברגע שזה יגיע הם יצטרכו לשלם
בדיוק כמו כולם.

מר פבל פולב :

יש שמ ה ג' ו  -ד' ולא ברור לנו מאיפה לוקחים -

מר אבי עזר :

ג' ו  -ד' זה אזורים.

עו"ד דוד זיו :

זה לא סיווגים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את צו הארנונה כפי שהוצג? בעד :אלי,

יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,גלב ,ורד ,אריק ולודה .מי נמנע? מי נגד? מיקי ויוסי.
תו דה.

מר יוסי חן :

 ...לא הבנת זה תוספת של מיסים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו עוברים לסעיף הבא.

מר מיקי חג'בי :

הוא הבין הוא הבין.

מר יוסי חן :

חשבתי שהוא לא הבין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע יוסי בואו נתקדם.

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד
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טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי),
לאשר את צו הארנונה לשנת . 2017

.3

אישור פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית משותפת בב נק אוצר החייל
באריאל ולהסמיך מורשה חתימה בבנק:
א .גב' סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .מדריכה.
ב .גב' מירה גרינר ת.ז 05613871 .אם בית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סעיף  3זה אישור פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית

משותפת בבנק אוצר החייל באריאל ולהסמיך את מורשה -

מר י וסי חן :

ג'והר כמה התוספת של המיסים בשנה הבאה?

עו"ד דוד זיו :

 65אגורות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 65אגורות למ"ר לשנה. 1.77 % ,

מר ג'והר חלבי :

זה פחות מ . 2 % -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבר'ה בואו סעיף  , 3אנחנו רוצים לאשר את גברת

סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .שהיא מדריכה ואת גברת מירה גרינר ת.ז.
 05613871שהיא אם הבית שהיא תהיה מורשית חתימה .עניין פרוצדורלי בסך
הכול ,מי בעד לאשר?

מר יוסי חן :

מה זה?

מר ג'והר חלבי :

אישור פתיחת החשבון ומורשה חתימה.

עו"ד דוד זיו :

זה שני נושאים.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש מועדונית ,כדי שהמועדונית תוכל לפעול ולקבל -

מר יוסי חן :

מה? צריך פרטים.

מר ג'והר חלבי :

מועדונית משותפת של החינוך והרווחה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מועדונית לילדים.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו מעב י רים להם כסף ,בדרך כלל היינו נותנים

להם כרטיס שי וכלו לקנות דרך מגה .היום לאור המצב של מגה ,כמו הגנים אנחנו
פותחים להם חשבון בנק מעבירים את הכסף לחשבון -

מר מיקי חג'בי :

מתקצבים אותם בקיצור.

מר יוסי חן :

מה זה מפעל הזנה? מה זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,מועדונית.

מר ג'והר חלבי :

 ...זה אחר הצהריים ,מבית הספר ,הם מגיעים מבית

הספר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את פתיחת החשבון ואת מורשה

החתימה? אושר פה אחד ,תודה רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית משותפת
בבנק אוצר החייל באריאל ולהסמיך מורשה חתימה בבנק:
א .ג ב' סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .מדריכה.
ב .גב' מירה גרינר ת.ז 05613871 .אם בית.
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.4

אישור הנחה בארנונה רטרו לשתי שנות תקציב;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הדבר הבא זה אישור הנחה רטרו .מה שקורה זה

שאנשים מוגבלים נכים מגישים בקשות לביטוח לאומי או למשרד הביטחון ,
מקבלים את האישורים שלהם רטרו ,לא תלוי בבן אדם אבל הבן אדם בסופו של
דבר לוקח זמן עד שהוא מקבל את האישור ומביא אותו לכאן .החוק כרגע מחייב
אותנו לתת לו את ההנחה מהרגע שהוא הציג את האישור .אנחנו באים ואנחנו
אומרים זה לא דבר שאנחנו מחויבים אליו אבל יש לנו את האפשרות מבחינה
חוקית לבוא ולהגדיר שאנחנו נכיר באותם אישורים רטרו שנתיים אחורה.

מר אבי עזר :

עד שנתיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כדי להטיב עם התושב .אני חושב שזה בסך הכול

הכללי לטובת התושב ,זה לא לבוא עבור התושב עם הפנים לתושב ,ואני ממליץ
לכולם לאשר.

מר יוסי חן :

כל מה שלטובת התושב אנחנו בעד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מצוין.

מר ג'והר חלבי :

אני רק רוצה להרחיב שהרטרו שנתיים הוא שנתיים

חוץ מהשנה הנוכחית.

עו"ד דוד זיו :

ברור ,ברור.

מר ג'והר חלבי :

שיהיה בהסדר על מנת שנוכל...
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מר מיקי חג'בי :

ה הנחה בארנונה היא מתוקצבת.

(מדברים יחד)

עו"ד דוד זיו :

כן ,זה הטבת הנחה שלנו.

מר מיקי חג'בי :

שימו לב שיכול מאוד להיות שיהיה תקדים בנושא הזה

שכל נכה שהיה לפני שנתיים שלוש והיה לו עיכובים -

מר ג'והר חלבי :

לא ,הוא לא יכול לבקש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא לא יכול ,יש קווים מהרגע שאנחנו מחליטים,

אנחנו לא יכולים.

עו"ד דוד זיו :

זה שנתיים ועוד אחד .שנתיים לאחור והנוכחי.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

 ...ועדת חריגים שלא הגישו ,יש הרבה תושבים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא קשור ,זה לא קשור .אלה הנחות שהם מה שנקרא

הנחות שאנחנו מחויבים לתת בהתאם לחוק .מי שהוא נכה ב  100% -מוכר מביטוח
לאומי ,אז זה לא חריגים אני חייב לתת לו את ההנחה .עכשיו אנחנו חייבים לתת
לו את ההנחה מהיום שהוא הציג את האישור .אנחנו באים ואנחנו אומרים אנחנו
רוצים ללכת ולהקל עליו ואנחנו ניתן עד שנתיים אם הוא יקבל -

מר יוסי חן :

בסדר ,הבנו את זה .רק השאלה יש כאלה שלא הגישו

בזמן בקשה להנחה ,כי הם היו מעוקלים וזרקו אותם...
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא קשור -

מר יוסי חן :

למה אי אפשר לבוא ולהגיד -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע ,רגע ,עצור ,זה לא קשור .אני מבקש להצביע על

הסעיף הזה.

מר יוסי חן :

אני לא אמרתי אם קשור או לא קשור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה לא קשור זה לא אותו דבר.

מר יוסי חן :

השאלה אם זה אפשרי במסגרת ,כמו שעכשיו אתה

לוקח אתה אומר אני לא חייב ...אם לא לעשות את זה גם כן לאנשי ם נזקקים.
אני מכיר עכשיו שתי משפחות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,נבחן.

מר יוסי חן :

הוציאו אותם מהבית ומרוב שהם היו עסוקים בזה

שמוציאים אותם מהבית הם לא הגישו את הבקשה לעירייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נבחן אם זה חוקי ,אם זה חוקי אז ...מי בעד לאשר?

דרי ה הצטרפה לישיבה .מי בעד לאשר את ההנחה רטרו עד שתי שנות תקציב? פה
אחד ,תודה רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר הנחה בארנונה רטרו עד לשתי שנות תקציב

לכל מי שמציג אישור ממשרד הביטחון ו/או מהמוסד לביטוח לאומי להכרה
בנכות לתקופה שתי שנות תקציב ויותר ;
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.5

אישור התב"רים שלהלן:
א .תב"ר  384הגדלה ב  ₪ 115,545 -עפ"י הפירוט הר"מ:
(  ₪ 52,533 ) 1הגדלה משה"ש ע"י אישור מיום . 18.05.2016
(  ₪ 63,012 ) 2ע"פ אישור מיום 13.11.2014
ב) תב"ר מס'  1000ע"ס  , ₪ 50,000שיפוץ מרכז השכלה לנוער הילה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סעיף נוסף זה אישור תב"רים .יש שני תב"רים שאנחנו

מבקשים לאשר .תב"ר אחד זה תב"ר  , 384זה הגדלה ב - ₪ 115,000 -

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  384זה תב"ר של פינוי בינוי של האשקוביות.

קיבלנו בהתחלה  ₪ 63,012זה לקדם תכנון .ולא מזמן לפני כמה ימים יש פה את
האישור קיבלנו עוד  ₪ 52,533הגדלת תוספת ,בסך הכול אנחנו מבקשים להגדיל
את התב"ר לסך . ₪ 115,545

מר מיקי חג'בי :

אנחנו מדברים על אשקוביות?

מר יוסי חן :

איזה אשקוביות?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלנו פה האזור שלנו.

מר מיקי חג'בי :

לא ,יש פה ויש ורדים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,ורדים ,אשקוביות זה לא ורדים ,זה מודל

בטון.

מר יוסי חן :

איפה יש אשקוביות במודל?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני אומר מודל בטון זה מודל בטון ,אשקוביות זה

אשקוביות.
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מר מיקי חג'בי :

כי חשוב ,לזה אני בעד וההוא אני לא בעד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר  ? 384אושר פה אחד .ת ב"ר

שני בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר מספר  1000על סך  ₪ 50,000שיפוץ מרכז

השכלה לנוער הילה ,מה שנקרא קידום נוער .קיבלנו אישור לפני יומיים ממשרד
החינוך לתב"ר חדש לשיפוץ המרכז בסך . ₪ 50,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

המבנים של פרויקט הילה זה האשקוביות שנמצאות -

מר יוסי חן :

מה זה ? ₪ 52,500

מר ג'והר חלבי :

 52,000זה מעל זה סעיף  1זה סכום מתוך ה 115,000 -

 . ₪ה  115,000 -ש"ח מורכב משני סכומים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה הסעיף הקודם.

מר ג'והר חלבי :

זה אישרנו.

מר יוסי חן :

אז שניהם של אשקוביות?

מר ג'והר חלבי :

של אשקוביות כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אחד זה תכנון של פינוי בינוי והשני -

מר מיקי חג'בי :

אז רגע רגע ,יש פה הטעיה.
15

ישיבת מועצה מספר ( 39מן המניין) 13.06.2016

מר יוסי חן :

צריך להצביע כל דבר בנפרד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א ז הצבענו ,תקשיבו רגע תקשיבו רגע .הצבענו על

הגדלת התקציב לקדם תכנון של הפינוי בינוי .עכשיו אני עובר סעיף נוסף.
קיבלנו אישור -

מר יוסי חן :

אבל מה זה ה ? ₪ 115,000 -

מר ג'והר חלבי :

מחולק לשני סכומים.

מר יוסי חן :

אז צריך להצביע פעמיים.

עו"ד דוד זיו :

יוסי זה תב"ר אחד.

מר יוסי חן :

אני אגיד לך איפה הבעיה שלי ,הבעיה שלי בכסף הזה

של התכנון שהולך והלך עוד כמה מיליונים של תכנון פרויקט של בנה ביתך של
מודל ,שזה כסף שירד לטמיון ,והנה אני אומר את זה פה לפרוטוקול ,והלוואי
ואני טועה והלוואי ואני אזכה לראות את זה נבנה ,אבל אני אומר לך
שהמיליונים האלה הלכו ללא מכרזים ,חברה נבחרה ללא ידיעה של פה כל חברי
המועצה ,הכסף ירד לטמיון -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

זה העניין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עכשיו הגעתי לתב"ר השני ,אני אסביר לכם מה זה

התב"ר השני .התב"ר השני יש לנו פרויקט הילה ,הם לומדים באשקוביות -
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מר מיקי חג'בי :

לא ,לא ,סליחה אני מבקש לתקן את ההצבעה על סעיף

א' שני -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין כזה דבר לתקן את ההצבעה.

מר מיקי חג'בי :

אלי הייתה פה הטעיה מצדכם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין ש ום הטעיה.

מר מיקי חג'בי :

אמרתם בצורה מפורשת תבדוק בפרוטוקול -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז נבדוק בפרוטוקול.

מר מיקי חג'בי :

שזה אשקוביות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נכון.

מר מיקי חג'בי :

עכשיו לא דיברנו על מודל בטון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל מי דיבר על מודל בטון? הוא דיבר על מודל.

תקשיב רגע -

מר מיקי חג'בי :

אלי ,יש פה הקלטה ,באמת נו.

מר אריק דושי :

הוא שואל אותך אם ה  ₪ 62,000 -זה על מודל בטון או

על אשקוביות.
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מר מיקי חג'בי :

בסדר ,אז זה מה שבדיוק הסברתי לך ,על זה אני מוכן

להצביע ,על זה אני לא מוכן להצביע .זה לא הולך זה לא נכון .חברים עם כל
הכבוד.

מר יוסי חן :

צריך לחלק את ההצבעה ל . 2 -

מר ג'והר חלבי :

חברים שנייה ,תסתכלו פה על הדף הזה .יש לכם את

הדף הזה המפורט .סך הכול התקציב היום של מודל בטון וזה לא אשקוביות,
מודל בטון  ₪ 2,811,415נשאר ,זה כו לל -

מר יוסי חן :

כמה כסף מזה נשאר עד היום?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר?

מר יוסי חן :

מעניין אותי לדעת כמה כסף מזה נשאר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה לא קשור לישיבה של עכשיו.

מר יוסי חן :

אתה עכשיו מצביע על זה ,אני רוצה לדעת כמה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

מה הקשר אלי לנגד ,עכשיו עזוב רגע נגד ובעד ,אני

רוצה לדעת מה קורה עם הכסף הזה למיליונים האלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איך אתה רוצה שהוא עכשיו יגיד לך?
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מר יוסי חן :

הוא יודע ,מה הוא לא מכיר את התב"רים? ג'והר מכיר

את התב"רים.

(מדברים יחד)

מר ג'והר חלבי :

אני לא זוכר שאני יכול להגיד לך את הכול עכשיו.

מר יוסי חן :

אז אני אשב איתך.

מר ג'והר חלבי :

מי שרוצה לשבת לבדוק נתונים בכיף.

מר יוסי חן :

אם זה כסף לתכנון אז אנחנו נגד ,אם זה כסף למשהו

אחר -

מר ג'והר ח לבי :

זה לתכנון.

מר יוסי חן :

לתכנון של האשקוביות המבנה הגרנדיוזי של אלפי

מטרים של בנייה ובניינים ומסחר אנחנו נגד ,כי זה כסף שירד לטמיון ,מיקי גם
הצביע כל הזמן נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,בואו נצביע מחדש ,מי בעד לאשר את הגדלת

התב"ר - 384

מר ג 'והר חלבי :

 384פינוי בינוי מודל בטון בסך  , ₪ 115,545הסכום

הזה מחולק לשני מקורות מימון ,או בעצם שני סכומים ,סכום אחד ₪ 52,533
הגדלה שהתקבלה ב  18.5.16 -ממשרד השיכון ,ועוד  ₪ 63,012שהתקבלו ב -
 13.11.14ופשוט מאוד אנחנו בשעתו אשרנו אותם במכלול השלם של כל התב"ר ,
התב"ר על סך  ₪ 2,758,000היה ,היינו צריכים להגדיל פעמיים גם את ה 63,000 -
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 ₪וגם את ה  ₪ 52,000 -לא הגדלנו את ה  ₪ 63,000 -ועכשיו לקחנו את ה 52,000 -
 ₪יש לנו הגדלה של . ₪ 115,000

מר יוסי חן :

אז עכשיו יש לך  ₪ 100,000 + ₪ 2,750,000ומשהו.

עו"ד דוד זיו :

נכון  ,ועוד  ₪ 115,000בערך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 ₪ 2,811,000בסך הכול הכללי .מי בעד לאשר את

התב"ר כפי שהציג אותו ג'והר?

מר אריק דושי :

אני רוצה שהיועץ המשפטי אם אני בניגוד עניינים...

עו"ד דוד זיו :

זה רק לתכנון .התשובה היא לא ,אתה יכול להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר? לודה יצאה .מי שבעד זה :אלי ,יחיאל,

פבל ,יבגני ,מקס ,גלב ,ורד ,אריק .מי נגד? מי ויוסי .עבר.
החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינו ביץ ,גב' ור ד
טויל ,מר אריק דושי ;  2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר 384
הגדלה ב  ₪ 115,545 -עפ"י הפירוט הר"מ:
(  ₪ 52,533 ) 1הגדלה משה"ש ע"י אישור מיום . 18.05.2016
(  ₪ 63,012 ) 2ע"פ אישור מיום 13.11.2014

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עכשיו אנחנו עוברים לתב"ר השנ י מספר  1000על

 , ₪ 50,000שיפוץ מרכז הדרכה לנוער והילה .מי בעד לאשר את התב"ר הזה? פה
אחד ,תודה רבה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1000ע"ס  , ₪ 50,000שיפוץ

מרכז השכלה לנוער הילה.

.6

תפקיד יושב ראש ועדת ביקורת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עובר לשלב הבא ,ועדת ביקורת .החוק קובע -

מר יוסי חן :

דרך אגב למה מבקר העיריה לא נמצא פה?

מר אבי עזר :

הוא חולה ,הוא צלצל הוא חולה ,הוא הודיע שהוא

חולה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החוק מחייב שתהיה הפרדה בין חבר מועצה שהוא

יו"ר ועדת ביקורת לבין דירקטור מ אחד החברות העירוניות .ויוסי הוא גם יו"ר
ועדת ביקורת והוא גם דירקטור בחברה הכלכלית ,ולכן אנחנו נצטרך לעשות
שינוי .אנחנו מבקשים להעלות להצבעה להחליף את יוסי כיו"ר ועדת ביקורת עם
חברת המועצה לודה.

מר מיקי חג'בי :

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לודה לא חברת דירקטוריון באף תאגיד?

לודה

באותה

נשימה,

לודה

תתפטר

מחברת

הדירקטוריון שהיא נמצאת בה.

מר מיקי חג'בי :

אז אני מבקש את הנושא הדמוקרטי שאתה יודע מתוך

גרונכם כולכם מדברים  ,אלי אני מאוד מתפלא עליך כי אתה במהות דמוקרט ,מה
שנעשה פה זה הדחה .יש פה  11אנשים ,תקשיב טוב 11 ,חברי מועצה שלא יודעים
להתמודד עם חבר מועצה אחד שהוא יו"ר ועדת ביקורת ,אני מצטער שאני אומר
את זה ,אבל זה לא ההדחה הראשונה ,יש גם הצבעות שנעשו ולא מיישמות ,כגון
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כביש  100כביש על שם רון נחמן -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא רלוונטי ,זה לא רלוונטי.

מר מיקי חג 'בי :

לא ,לא ,זה דמוקרטיה אלי ,זה דמוקרטיה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,עצור עצור -

מר מיקי חג'בי :

אלי ,לא עוצר ,אני לא עוצר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מוכן לשמוע אותך -

מר מיקי חג'בי :

זה דמוקרטיה ,ברגע שיש החלטת מועצה ולא מקיימים

אותה -

מר פבל פולב :

מיקי הייתי...

מר מיקי חג'בי :

תירגע פבל -

מר פבל פולב :

איך לא ידענו להתמודד...

מר מיקי חג'בי :

פבל תירגע תירגע ,היום אתה מדבר -

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

אתם

לא

יודעים

להתמודד,

11

של

היום

של

הקואל י ציה לא יכולים להתמודד עם חבר מועצה יו"ר ו עדת ביקורת ,בשביל מה
אתה מדיח ? דמוקרט גדול ,דמוקרטיה ,תתביישו לכם ,בושה וחרפה גם אתה.
22

ישיבת מועצה מספר ( 39מן המניין) 13.06.2016

כשאתה רצית הוא היה איתך ,תתבייש לך ,תתבייש לך ,גם את ,תתביישו לכם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי בבקשה ,תן ליוסי גם להגיד.

מר יוסי חן :

קודם כל מיקי אני אתקן אותך זה לא דמוקרטיה -

מר מיקי חג'בי :

זה דיקטטורה.

מר יוסי חן :

זה חבורה של פחדנים שהם רועדים אחד אחד ,כל אחד

עם הבעיות וסיבותיו שלו .אחד מנהל עסק ללא רישיון עסק בונה פרגולה ללא
היתר ,יו"ר ועדת מכרזים עובד בעשרות אלפי שקלים עם המועצה הדתית.

מר פבל פולב :

תתחיל ממני בבקשה ...תעזור לו.

מר יוסי חן :

אני אתחיל איתך -

מר מיקי חג'בי :

תן לו  5דקות.

מר יוסי חן :

סגן ראש עיר שעובד מזגנים עם העירייה ,אני אתייחס

לכול .עכשיו אני אשאל אותך שאלה ,האם יו"ר ועדת מכרזים יכול להיות חבר
בוועדת ביקורת ,את זה בדקת? אתה בודק רק שנוח לך?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,כן ,כן ,בדקתי ,בדקתי ועל פי החוק -

מר יוסי חן :

אלי שנייה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שאלת אותי ,שאלת אותי.
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מר פבל פולב :

דבר אליי ,למה אתה מסתכל הצידה? אתה מפחד

ממני?

מר יוסי חן :

ממש לא רואה אותך ממטר.

מר פב ל פולב :

 ...דבר בכוח ,למה אתה מגמגם ,למה?

מר יוסי חן :

סיימת? עכשיו אתה מתחיל -

מר יוסי חן :

כל הזמן עיניים של סיני -

מר מיקי חג'בי :

למה אתה מתחיל איתו אבל פבל ...אתה חוצפן ,אתה

חוצפן.

מר יוסי חן :

אלי ,הוא לא נותן לי לדבר -

מר מיקי חג'בי :

למה אתה מקניט אותו? אתה התחלת כי אתה מקניט

אותו ואתה תגיע אליי ,למה אתה עושה את זה?

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

מה שאני רוצה להגיד אחר כך לא קשור ,עכשיו אני

מתייחס רק לוועדת ביקורת .לודמילה הצביעה בעד תקציב שיהיה לפרוטוקול,
היא הצביעה בעד התקציב ,היא זה הכו ל מין ישראבלוף כזה ,היא לא אופוזיציה
בכלל היא קואליציה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב גם אני הייתי באופוזיציה והצבעתי בעד

תקציב.
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מר יוסי חן :

אז בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

גם אתה דרך אגב בתקופה שלנו שהיינו באופוזיציה.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך שלודמילה היא קואליציה לכל דבר -

גב' לודמילה גוזב :

אתה יכול לדבר איתי גם?

מר יוסי חן :

אני מדבר לפה ואת תקראי את הפרוטוקול ,את תקראי

את קוראת טוב .לודמילה היא חלק מקואליציה ,אתה לא יכול למנות אותה
בשום מקרה ליו"ר ועדת ביקורת ,כי היא ממש לא אופוזיציה .מעבר לזה
לאופוזיציה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

היא אופוזיציה עניינית.

מר יוסי חן :

לאופוזיציה של מיקי ויוסי חן אין ייצוג בחלק

מהוועדות ,זה גם חלק מהישראבלוף ,זה יטופל איפה שצריך להיות מטופל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין בעיה.

מר יוסי חן :

והכי חשוב ,באמ ת אני שמח שעשיתם את המהלך הזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה.

מר יוסי חן :

זה מראה על פחדנות ,אני לא צריך להיות יו"ר ועדת

ביקורת כדי לבקר את עיריית אריאל ואותך ,אני כחבר מועצה יעשה את
העבודה -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין בעיה.

מר יוסי חן :

ואני מבטיח ל כם אחד אחד ,כל מי שיש לו ניגוד

עניינים ,אבל כל מי שיש לו ניגוד עניינים ,אני זה שידיח אותו מהמועצה ,ואני
זה שאדאג שהוא יחזיר גם את הכספים -

מר פבל פולב :

לא נשאר הרבה זמן ,בקשה להזדרז.

מר יוסי חן :

יש ,יש ,תאמין לי הדבר הכי הרבה שיש פה זה זמן.

וכל המושחת ים וכל השחיתויות וכל הקומבינות שיש פה ,אני אשים אותם על
השולחן ותאמין לי מה שאתם רואים בערים אחרות זה פה רק היומן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,סיימת?

מר יוסי חן :

סיימתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות להצבעה להחליף את מר יוסי חן

עם גברת לוד מילה ,מי בעד לאשר את ההחלפה? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני,
מקס ,גלב ,ורד ,אריק ,דריה ולודה .מי מתנגד? מיקי ויוסי .עבר.
החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  10בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד
טויל ,מר אריק דושי ,גב' דריה מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר יוסי
חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר את החלפת יו"ר ועדת ביקורת מר יוסי חן עם גב'
לודמילה גוזב.

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה – מר יוסי חן
א .בקשת חבר המועצה מר יוסי חן להצעה לסדר.
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ב .צו הארנונה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו עוברים מה שנקרא לסעיף הבא .הצעה לסדר של

חבר המועצה מר יוסי חן.

מר מיקי חג'בי :

אתה ה אינטל י גנט שבחבורה לא מוכן להגיב לשום

תגובה ...בושה וחרפה ,אתה מגן על דמוקרטיה.

(מדברים יחד)

מר יבגני יעקובוב :

מי קי אתה בא ואומר תדברו בנועם יש לך פה ...שאומר

שכולם מושחתים ,כל פעם אתה בא ואומר -

מר מיקי חג'בי :

תענה לו -

מר יבגני יעקובוב :

לא ,לא מדברים ככה ,מה אתה מבלבל את המוח ,אתה

בא ...שלא שוות גרוש וחצי גרוש ,והדבר הזה בא מושחת אתה עוד אומר לנו
מושחתים? אתה ע בריין זה מה שאתה ,אתה עבריין.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

 ...שהעדפת לשבת בבית סוהר ולא לשרת בצבא -

מר יבגני יעקובוב :

כן ,כן ,ומה זה קשור?

מר יוסי חן :

מי עבריין?

(מדברים יחד)
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מר פבל פולב :

אני שרתי במקומו אני גאה ,מי אתה שתגיד מי שרת

מי לא? מי א תה שתגיד מי יעבוד מי לא?

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

יחיאל גם ,עם ההסעות ,אני מחכה לתשובה שמנכ"ל

העיר מחפה עליו  3חודשים לא מביא לי תשובה על ההסעות של הרווחה ,אני
מחכה גם בסבלנות ,אני יודע עוד כמה זמן אני אחכה ואני אחכה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יו סי -

מר יוסי חן :

אמרת שתיתן לי לדבר לפני ההצעה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר ,דבר.

מר יוסי חן :

מה שיש לי .אז ככה קודם כל בגבעת האוניברסיטה זה

קטסטרופה מה שהולך ,יושבים פה חברי מועצה שגרים שם אבל לא אכפת להם
מהשכנים שלהם.

מר מקס צ'רנוגלז :

זה אתה הח לטת.

גב' לודמילה גוזב :

מי אמר לך?

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תדבר בשמי.

מר יוסי חן :

אתה רוצה שאני גם אתחיל -
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מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,אני מבקש שלא תדבר בשמי ,דבר בשמך קודם כל,

קודם כל בשמך.

מר יוסי חן :

כשאני מדבר אני בכלל לא רואה אותך.

מר מקס צ'רנוג לז :

בשמך.

מר יוסי חן :

באמת אני לא רואה אותך.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

אם אתה חושב שאני מתייחס אליך אתה לא קיים.

מר מקס צ'רנוגלז :

 ...דבר בשמך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר.

מר יוסי חן :

אז קודם כל באזור הזה לא מנקים אין תיבות דואר,

אין שם ל רחוב -

מר מקס צ'רנוגלז :

יש שמות לרחוב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תן לו להגיד.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,הוא מדבר שטויות סתם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 ...סופג את הכול.
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מר יוסי חן :

תן לי להמציא.

מר מקס צ'רנוגלז :

בסדר תמציא.

מר יוסי חן :

עד כמה שאני ז וכר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע ,אבל אתה ביקשת ,תקשיב ,אתה יודע התקנון

מדבר על כך שאם אתה רוצה לתת איזה שהיא הצהרה ,אז אתה צריך לבקש,
מאחר ולא ביקשת ,חשבתי שאתה רוצה להתייחס לדברים שאני דיברתי .אם
אתה רוצה להתייחס לדברים שאני דיברתי -

(מדברים יחד)

מר יו סי חן :

אני מדבר את ה  5 -דקות ואחר כך תעשה מה שאתה

רוצה .הצהרה לא הצהרה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר ,דבר.

??? :

שיעשה מעצמו צחוק.

מר יוסי חן :

אתה גם תרשום לך שתבדוק אולי יש שם תושבים שכן

צריך לטפל בהם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דבר ,דבר.

מר יוסי חן :

אז אני נגעתי ב  3 -נקודות .אחד ניקיון בגבעת

האוניברסיטה .שתיים תיבות דואר ,אין להם תיבות דואר .ושלוש ,השמות של
הרחובות ,כמה שאני זוכר כיו"ר ועדת שמות בתקופה שלי לא קראו את הרחובות
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שם ,יכול להיות שזה קרה לפני ,עד כמה שאני יודע בתקופה של מיקי בכלל
הוועד ה לא התכנסה.

מר מיקי חג'בי :

התכנסה.

מר יוסי חן :

אז היה שם שמות לרחובות?

מר מיקי חג'בי :

וירטואלית.

מר יוסי חן :

אוקיי ,זה לגבי גבעת האוניברסיטה .לגבי המפעלים

התייחסתי כבר ג'והר הלך ,אני טוען שיש מפעלים...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תעביר לנו שמות.

מר יוסי חן :

לגבי הקייטנות ,אתם רואים מה שקורה בכל הארץ -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,קייטנות -

מר יוסי חן :

עשיתי הצעה לסדר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז בישיבה הבאה ,בוא תמשיך הלאה.

מר יוסי חן :

יעלה ,יעלה .עכשיו נגעת בנקודה שעשית מגרש בבית

ספר עליזה בגין?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן .לא עשיתי עשינו.
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מר יוסי חן :

לא ,היה רשום שם חלום שמגשימים את החלום ,מי

שראה את הכותרת של הפרסום .דרך אגב שאתה אומר עשינו ואתה עושה טקס
או גוזר סרט ,אתה צריך -

??? :

הזמינו את כולם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ה זמינו את חברי המועצה -

מר יוסי חן :

אז בוא אני אגיד לך מה לא עשית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני הזמנתי בישיבת המועצה הקודמת.

מר יוסי חן :

אבל בוא אני אגיד לך מה אתה לא עשית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה הוזמנת ,תבוא ותגיד לי שלא הוזמנת לכלבים.

מר יוסי חן :

אוקיי ,אז בוא אני אגיד לך ,קודם כל אני אציע לך גם

הצעה ,לגבי הזמנות לאירועים ,לא פה בישיבות מועצה תעשה בצורה מסודרת
רשימה של כל אותו חודש האירועים ...למנכ"ל שהוא לא עושה כלום גם ככה,
יוציא לחברי המועצה מי שירצה יבוא מי שירצה לא יבוא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,הוא לא עושה כלום אז הוא לא יכול ,אני אומר

את זה בישיבת מועצה ,בבקשה.

מר יוסי חן :

אוקיי ,עכשיו בוא ניגע במה לא עשיתם ,בואו ותחייכו

עד מחר 4 .מיליון - ₪

מר פבל פולב :

אני לא מחייך.
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מר יוסי חן :

מקרן המתקנים הלכו לים שאושרו לשדרוג מגרש

הכ דורגל או לחילופין להקמה של אצטדיון כדורגל .הכסף הזה עבר המועד שלו
עבר התוקף .דבר נוסף מתקן כליאה  ₪ 400,000הלכו לים ,צצו נגמר הסיפור
איבדתם את המועדים ,לא מעניין פה אף אחד מתקן כליאה הלכו ₪ 400,000
למקום אחר ,יותר מזה אמרו לי מהטוטו בפעם הבאה שאתם תגישו בק שה ובגלל
שאתם תופסים תקציב של ערים אחרות ידעו איך לקנוס את העיר אריאל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.

מר יוסי חן :

זה היה בנושא של השדרוג הקמת מתקן ,עכשיו אתה

רוצה שאני אעבור להצעה לסדר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר גלב רבינוב יץ :

אבל מה שהוא אמר יש תשובות לזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא מתווכח איתו ולא עונה לו.

מר יוסי חן :

אני אתן לך את זה בכתוב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא הצהרה ,בהצהרות אתה יודע הכול על הקרח.

מר יוסי חן :

זה כישלון של מנכ"ל העיר .עכשיו אני מדבר על

הכיכר ,הגענו להצעה לסדר .יש לנו מנכ"ל שעושה עסקאות עם קבלנים -

33

ישיבת מועצה מספר ( 39מן המניין) 13.06.2016

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקריא ,תקריא את ההצעה.

מר יוסי חן :

הוא נותן טופס  4לפני שהבניין מסיימים אותו,

בתמורה הוא מתרים אותם לכל מיני דברים ,מתרים .נראה שהם לא יתרמו ,הם
לא יתרמו יקבלו טופס  ? 4עכשיו אני שואל שאלה מאוד פשוטה ,למה אנחנו
כחברי מועצה ,זה לא עובר דרך תקציב העיר ,מי יודע שרק התרימו רק בכיכר
מול בית ספר נחשונים או רק באותה תחנה שהזיזו אותה מול הקנטרי או רק
באיזה בור שהיה בכביש ושהוא כיסה אותו או תו קבלן ,מי יודע שאין עוד דברים
אחרים .אם זה עם חנן מור אנחנו רוצים את התשובה של המנכ"ל פה ,הוא זה
שעשה את העסקים ,אני רוצה לדעת האם יש עוד דברים שאני לא יודע עליהם.
אולי זה במקרה אני יודע אולי יש דברים שאני לא יודע עליהם ,שעוד עסקאות
שעשית למשל :עם רמי לוי בקניון ,אני רוצה לדעת הכול שים לנו ע ל השולחן ,אני
רוצה שקיפות מלאה ,שקיפות מלאה כחבר מועצה לא כיו"ר ועדת ביקורת,
שקיפות מלאה שתשים את הכול על השולחן בלי כל העסקאות הקטנות ,כל
הקומבינות שאתה עושה עם קבלנים ,כל אלה שקיבלו טופס  4וכתוצאה מזה אני
אומר לך שתושבים היום סובלים ,תושבים קיבלו מפתח וז רקו אותם לים ,שאתה
מנכ"ל העיר עשה להם מצגת .הוא נפגש עם הדיירים של חנן מור ,איזה מפגש
היה .אבל מי שאוכל את הקש עכשיו זה אותם דיירים ,הוא נתן את הטופס 4
ונגמר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל מנכ"ל עיר לא נותן טופס . 4

מר יוסי חן :

אל תדאג -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל מנכ"ל עיר לא נותן טופס . 4

מר יוסי חן :

אני מול העיניים ראיתי איך מהנדס העיר יושב שמה

ואומר מה שהמנכ"ל יגיד אני עושה .הלך מהנדס על הדבר הזה הביתה ,מהנדס
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שלא חתם הלך הביתה על הדבר הזה .אז אני רוצה תשובות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל אתה משמיץ בצורה בלתי רגילה.

מר יוסי חן :

אני משמיץ ,אני רוצה תשובות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולכן התשובה ,אני אתן תשובה.

מר יוסי חן :

אתה תיתן תשובה עניינית ,אתה יכול לתת מה שאתה

רוצה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אתן תשובה עניינית .זה לא הצעה לסדר.

עו"ד דוד זיו :

תרשו לי ,תרשו לי ,יוסי סליחה ,הצעה לסדר זו הצעה

שחברי המועצה צריכים להצביע .אם יש לך הצעה לסדר תקריא אותה תנסח
אותה אתה יכול לכתוב תכתוב אותה והחברים יצביעו עליה ,זה הכול.

מר יוסי חן :

אני אגיד לך משהו דוד ,את החכמולוגיה הזאת תעשה

במוד יעין לא עליי ,אתה לא תעשה את זה עליי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר ו -

מר יוסי חן :

אתה תעשה מה שאתה רוצה ,אבל שניכם חכמולוגים

חושבים שהמצאתם את הפוליטיקה...

(מדברים יחד)
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מר יוסי חן :

הבאתם את כל מודיעין לפה ,כל המפקחים ,כל

הקבלנים ,כל הקומבינות לפה ואתה עוד רוצה...

מר יבגני יעקובוב :

יוסי ,שנייה בוא ,תנסה טיפ טיפונת להרגיע ,טיפ

טיפה.

מר יוסי חן :

אין תרבות ,אין תרבות .מי שלא משרת בצבא אין

תרבות ,מי שלא משרת בצבא מי שפציפיסט שלא משרת בצבא אין תרבות אצלי.

מר יבגני יעקובוב :

תביא ,תראה לי איפה אנ י פציפיסט -

מר יוסי חן :

אתה שירת בצבא? שירת בצבא?

מר יבגני יעקובוב :

תראה לי איפה אני מבחינה אידאולוגית לא שירתי

בצבא.

מר יוסי חן :

הא אידאולוגית .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא לא יודע מה זה פציפיסט.

מר יוסי חן :

אני לא יודע ,אתה תלמד אותי אלי .את ה איש צבא,

מבחינה אידאולוגית הוא לא שירת בצבא.

מר יבגני יעקובוב :

לא ,לא אמרתי את זה.

מר יוסי חן :

עכשיו אמרת מבחינה אידאולוגית .עכשיו אמרת

אידאולוגית לא שירתי בצבא.

36

ישיבת מועצה מספר ( 39מן המניין) 13.06.2016

מר יבגני יעקובוב :

אתה שקרן ,הבל הבלים מה שאתה אומר.

מר יוסי חן :

אז מה אמרת עכש יו? שירת בצבא -

מר יבגני יעקובוב :

אתה מבוגר -

מר יוסי חן :

שירת בצבא?

מר יבגני יעקובוב :

תשתוק תשתה מים...

מר יוסי חן :

שירת בצבא?

מר יבגני יעקובוב :

תשתה מים.

מר יוסי חן :

תענה כן או לא.

מר יבגני יעקובוב :

תראה איפה אני הייתי פציפיסט ולא ש ירתי בצבא,

תביא ,איפה אתה יכול להראות את זה ,אתה יכול? לא .אתה מדבר.

מר יוסי חן :

אני שואל אותך שירת בצבא? תגיד כן.

מר יבגני יעקובוב :

תשתה מים.

מר יוסי חן :

תגיד כן ,שירתי.

מר יבגני יעקובוב :

מה אני חייב לענות לך משהו ?

מר יוסי חן :

אם אתה אומר לא זה לא שירת.
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מר יבגני יעקובוב :

לא אמרתי את זה ולא אמרתי את זה.

מר יוסי חן :

זאת אומרת ששירת בצבא.

??? :

מה זה משנה.

מר יוסי חן :

מה זה קשור? בן אדם שלא משרת בצבא...

??? :

לא יכול להיות שיושב פה חבר מועצה שמשמיץ את

כולם ,אומר -

מר י וסי חן :

אז מה? כן יכול להיות ,כן תתרגל.

??? :

היועץ המשפטי -

מר יוסי חן :

ומה הוא יעשה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לך ,יוסי אני אגיד לך משהו .אתה בריון -

מר יוסי חן :

אני בריון ,אתה בריון .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חבר'ה אני מבקש .תקשיב אתה בריון ,ואתה משמיץ

את כל חברי המועצה -

מר יוסי חן :

למה? כי אני שם לכם מראה מול העיניים?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה להגיד לך שאני מתבייש שאתה חבר מועצה

במועצה בעיריית אריאל.

אני מתבייש שאתה ראש עיר ,אני מתבייש שאתה ראש

מר יוסי חן :

עיר ,ואני הסרת י מועמדות בשביל שאתה תהיה ראש עיר...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יודע התוצאות בבחירות -

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר ואנחנו יורדים לפסים כאלה ,אני סוגר את

הישיבה ,הישיבה סגורה ,תודה רבה.

____________ __
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה

ריכוז החלטות:

.2

אישור צו הארנונה;

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד
טויל ,מר אריק דושי ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר יוס י חן ,מר מיקי חג'בי),
לאשר את צו הארנונה לשנת . 2017
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.3

אישור פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית משותפת בבנק אוצר החייל
באריאל ולהסמיך מורשה חתימה בבנק:
א .גב' סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .מדריכה.
ב .גב' מירה גרינר ת.ז 05613871 .אם בית.

החלטה:

הוחלט פה א חד ,לאשר פתיחת חשבון בנק עבור מועדונית משותפת
בבנק אוצר החייל באריאל ולהסמיך מורשה חתימה בבנק:
א .גב' סילביה פלישיקר ת.ז 01593653 .מדריכה.
ב .גב' מירה גרינר ת.ז 05613871 .אם בית.

.4

אישור הנחה בארנונה רטרו לשתי שנות תקציב ;

החלטה:

הוחלט פה אחד לאש ר הנחה בארנונה רטרו לשתי שנות תקציב לכל

מי שמציג אישור ממשרד הביטחון ו/או מהמוסד לביטוח לאומי להכרה בנכות
לתקופה שתי שנות תקציב ויותר ;
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.5

אישור התב"רים שלהלן:
א .תב"ר  384הגדלה ב  ₪ 115,545 -עפ"י הפירוט הר"מ:
(  ₪ 52,533 ) 1הגדלה משה"ש ע"י אישור מיום . 18.05.2016
(  ₪ 63,012 ) 2ע"פ אישור מיום 13.11.2014
ב) תב"ר מס'  1,000ע"ס  , ₪ 50,000שיפוץ מרכז השכלה לנוער הילה.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגל ז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד
טויל ,מר אריק דושי;  2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר 384
הגדלה ב  ₪ 115,545 -עפ"י הפירוט הר"מ:
(  ₪ 52,533 ) 1הגדלה משה"ש ע"י אישור מיום . 18.05.2016
(  ₪ 63,012 ) 2ע"פ אישור מיום 13.11.2014

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1000ע"ס  , ₪ 50,000שיפוץ

מרכז השכלה לנוער הילה.

.6

תפקיד יושב ראש ועדת ביקורת.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  10בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

מר פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר גלב רבינוביץ ,גב' ורד
טויל ,מר אריק דושי ,ג ב' דריה מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  2נגד :מר יוסי
חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר את החלפת יו"ר ועדת ביקורת מר יוסי חן עם גב'
לודמילה גוזב.
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