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 :היוםעל סדר 

 אש  העיר;ר סקירת .1

 סקירת מנהלי אגפים ומחלקות העירייה; .2

, כולל אישור שכר היועמ"ש, שכר מבקר הפנים 2017אישור הצעת התקציב לשנת  . 3

 ;ואישור מצבת כ"א

 ;2016להצעת התקציב לשנת  2אישור שינוי מס'  .4

  ;2018-2017אישור תכנית הפיתוח לשנים  .5
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 44את ישיבת המועצה מספר פותח אני ולם, בוקר טוב לכ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לפני שאנחנו נתחיל בסקירת ראש העיר, אנחנו נצביע על שינוי בסדר מן המניין. לא ש

היום, את הנושא של סקירת מנהלי אגפים ומחלקות העירייה אנחנו נעביר לפני ארוחת 

י . אחרי, זאת אומרת לפנ2017-2018הצהריים אחרי אישור תכנית הפיתוח לשנת 

ארוחת הצהריים אנחנו נקבל מהמנהלים את הסקירה שלהם. מי בעד לאשר את השינוי 

בסדר יום? בעד: מקס, אריק, ורד, דריה, אלי, יחיאל, פבל, שירה, יבגני. מי מתנגד? 

 יוסי. עבר. 

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

ב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובו

 נגד: מר יוסי חן(, לאשר שינוי בסדר היום.  1דושי גב' דריה מיולבאום; 

 

 סקירת ראש העיר. .   1

 

אנחנו נפתח במה שנקרא סקירת ראש העיר. אנחנו לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התעלם ממה שקורה גם ברמה יכולים לפתוח את הישיבה הזו מבלי להתחשב ול

הארצית וגם ברמה המדינית. אנחנו עומדים לפני אירוע שהוא אירוע לטעמי מאוד 

בעייתי וזה פינוי התושבים שנמצאים בעמונה. אנחנו מקווים מאוד, אני מקווה מאוד 

שבסופו של דבר יגיעו להסדר עם התושבים. צריכים לזכור שזה תושבים שנמצאים שם 

נה. ומי שהעלה אותם לקרקע זו מדינת ישראל. תראו, אין ספק ש 20כבר כמעט 

שההסדר שהגיעו עם חוק ההסדרה הוא ייתן מענה ליתרת היישובים שנמצאים ביהודה 

ושומרון ושיש שם בעיות של הסדרת הקרקעות. יחד עם זאת אני גם התראיינתי 

בדיוק כמו ואמרתי כמה פעמים בנושא הזה, שאני חושב שצריכים להתייחס לעמונה 

שמתייחסים לדברים מסוג כזה גם בתוך תחומי הקו הירוק, ולנסות ולהגיע להסדרה גם 

בעמונה. אני גם לא יכול להתעלם מהבחירות שהיו בארצות הברית, שאני מעריך שהם 

יביאו לשינוי בתפיסה גם ברמה הבינלאומית. נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ 

ומך בהתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הצהיר על כך הצהיר מספר פעמים שהוא ת

שהוא רוצה להעביר את השגרירות לירושלים, והוא כבר התחיל במהלכים כדי להעביר 

את השגרירות לירושלים, ואני מקווה מאוד שאחרי שהוא ייכנס לתפקידו יהיה פה 
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 יאל. שינוי שהוא יהיה שינוי מאוד משמעותי שיבוא לידי ביטוי גם כאן בעיר אר

אני רוצה לגעת גם בדברים שקשורים לתקציב. אני לא יודע אם אתם יודעים אבל 

. המשמעות היא פגיעה מאוד 6-ל 5-אנחנו עלינו במצב הסוציואקונומי שלנו מ

, שזה כולל גם ₪מיליון  10משמעותית בתקציב של העירייה, יש כאן פגיעה של כמעט 

ם את המצב הסוציואקונומי שלנו יחסית תקציבי מצ'ינג. חשוב אבל שתדעו שכשבודקי

מיקי חג'בי מצטרף למה שהיה בעבר על אותם פרמטרים שהיו בעבר רואים שאין שינוי. 

נגיד את זה לפרוטוקול. הכניסו פרמטרים נוספים כמו למשל נושא של חינוך,  ואנחנו 

יותר  , שינו את המרווחים במדרגות, יצרו פערים88%-בגרות ל 61%-הרי אנחנו עלינו מ

ונוצר מצב  6, 5צמצמו את הפערים במדרגות של  10עד  7-ומ 4עד  1-גדולים במדרגות מ

. הייתה פגישה במרכז 6ששינוי אפילו הכי קטן מקפיץ אותנו למצב סוציואקונומי 

השלטון המקומי בשבוע שעבר, כמות גדולה מאוד של רשויות שסובלות מהשינוי הזה 

חנו מתכוונים ללכת בנושא הזה גם לבג"ץ. יחד עם שהוא בעצם שינוי לא אמיתי, ואנ

זאת אני יכול לבוא ולהגיד שהתקציב שלנו שבנינו אותו הוא תקציב מאוזן והוא נותן 

-מענה גם לחזון שלנו וגם לא פוגע בשירות לתושבים. השנה אנחנו גם נחצה את רף ה

שגרים כאן.  תושבים זה אומר ללא סטודנטים 20,000תושבים. אני מדבר על  20,000

בספטמבר, ואני מעריך שעד סוף השנה עוד שבועיים אנחנו נעלה  19,690-אנחנו הגענו ל

 תושבים.  20,000-את אף ה

לאריאל, אני רוצה  40-אנחנו נכנסים לחגיגות שנת ה 2017אני רוצה להזכיר שבשנת 

בר כ 40-, ואנחנו נכנסים לשנת ה1978להזכיר לכולם העיר אריאל הוקמה באוגוסט 

שנים האחרונות ואנחנו שוקדים על  3-ב 50%-מאוגוסט. פארק התעשייה גדל ביותר מ

תרשמו לעצמכם תהיה אזכרה לרון נחמן ז"ל, אנחנו נסב באותו יום  2.2.17-הרחבתו. ב

את השם של שדרות ירושלים לשדרות רון נחמן, אתם תקבלו הזמנה מסודרת, וזה יהיה 

ברים שרציתי להדגיש אותם לפני שאנחנו נכנסים בנוכחותו של ראש הממשלה. אלה הד

 לתקציב. 

, כולל אישור שכר היועמ"ש, שכר מבקר 2017אישור הצעת התקציב לשנת  .   3

 הפנים ואישור מצבת כ"א;

 

 כאן אני מעביר את השרביט לג'והר, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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עם התקציב רק רציתי  בוקר טוב לכולם, לפני שאני מתחיל    :מר ג'והר חלבי

לאחר שחילקנו את החוברות.  להפנות את תשומת לבכם לכמה שינויים שאנחנו ביצענו

זה טעות סופר פשוט  1244רשמנו  18424הייתה שם טעות סופר במקום  44א' בעמוד 

 אנחנו מתקנים את זה. 

 

 תחזור עוד פעם על זה.       :???

 

לפני אחרונה, מתוקן ידנית לא משנה שורה אחת  44בעמוד     :מר ג'והר חלבי

, אני חייב להודיע לכם, אנחנו מתקנים את זה. זה שייך לרווחה טעינו היפוך מספרים

. בנוסף בשבוע האחרון ערכנו כמה שינויים  1842401840יהיה  1824401840במקום 

ובכפוף לעידכונים שהתקבלו בימים האחרונים ממשרד  בתיאום עם ראש העיר

  ₪ 40,852הכנסות מארנונה יוקטן לסך  1111100100ד ההכנסות בסעיף , בצהממשלה

. ש"ח 100לסך  ₪ 181ן מסך טיוק 1192000910בסעיף מענק אוסלו . ₪ 41,014במקום 

, לאחרונה קיבלנו את מקטין את המענק בצורה משמעותיתמשרד הפנים כבר שנתיים 

בעבר הרחוק  שאושרכום , הסהיה הקטנה דומה 2015, גם בשנת 2016ענק של שנת מה

, עם השנים זה צומצם. השנה ושנת ₪מיליון  4עד  ₪מיליון  3מי שזוכר היה איזה 

גם  1196000910סעיף  לפנסיה צוברת מענק מעבר. ₪ 100,000-זה צומצם כמעט ל 2015

תרצו להסתכל עליהם . הסעיפים האלה אם אתם ₪ 89,000לסך  ₪ 130,000-יוקטן מ

אמרתי  ₪ 181,000-בחלק התחתון של מענקי משרד הפנים. ה 10הם נמצאים בעמוד 

. במקביל קיבלנו אישור ממשרד ₪ 89,000-ירד ל ₪ 130,000-, ה₪ 100,000יהיה 

, הסעיף הזה הוא חדש ₪ 228,000-לביטחון פנים על השתתפותם בשיטור הקהילתי ב

ור משרד לביטחון פנים בשיטזאת אומרת השתתפות ה, 1281000990לכן מספרו 

 . 2017הקהילתי לשנת 

 

 זה חד פעמי? זה מה?   :מר אריק דושי

 

 תוספת לשנה.      :מר אבי עזר
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, ₪ 132,000נתנו לנו אופן יחסי של חצי שנה  2016השנה     :מר ג'והר חלבי

שזה... אנחנו נקבל  2017האישור התקבל ביום רביעי. על בסיס האישור הזה גם בשנת 

לעד מהרווחה הודיע לנו שבוע שעבר לקראת סוף השבוע . בנוסף אלי ג₪ 228,000

התקציב היחסי בכפוף להיקף שאישרו לנו תכנית במסגרת תיקון שנקראת בשבילי. 

-, לפי הצפי שלו אנחנו לא יכולים להגיע בשנה הראשונה ל₪ 147,000-הפיעילות כ

צעירים. , כי זה מכסה של נערים, הבנתי שגם שהפעילות תהיה פה במרכז ל₪ 147,000

, כי לא נוכל לממש 2017בשנת  ₪ 79,000, אנחנו נקבל 30%-70%הוא  ₪ 147,000-הרי ה

  -מכסות 35את כל המכסות של 

 

ג'והר כל מה שאמרת כולם הבינו, היה אפשר לקבל מסמך   :מר יחיאל טוהמי

כמו בן אדם? במקום לכתוב לך על זה כתוב לנו את זה גם, שים לנו לכל חברי המועצה. 

  -תה קורא מתוך זה כתבת לעצמךא

 

.     :מר ג'והר חלבי  יחיאל אני קיבלתי את זה ביום חמישי

 

  -אז תוציא מסמך לכולנו  :מר יחיאל טוהמי

 

 למה אתה מתחיל בהתקפה כזאתי? אני לא מבין.     :מר ג'והר חלבי

 

מה אתה קורא לי מתוך זה. אני צריך להבין מה שאתה   :מר יחיאל טוהמי

  אומר.

 

  -אבל קיבלתי את זה ביום חמישי    :מר ג'והר חלבי

 

 אבל זה לא בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ברמה כזאתי. לא, אני... בשיטה הזאתי.     :מר ג'והר חלבי
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 מה זה למה פה? אז איפה?   :מר יחיאל טוהמי

 

מה אני ילד קטן פה, קורע את הנשמה שלי כדי להגיש בצורה     :מר ג'והר חלבי

  -מכובדת

 

נייר, מה הבעיה לכתוב  :מר יחיאל טוהמי   -אז תכתוב את זה על 

 

 יחיאל הבנו, בפעם הבאה תקבל את זה כתוב. בסדר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זהו, להמשיך בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה הכול מחתרת?   :מר יחיאל טוהמי

 

יחיאל תקבל את זה, זה לא מחתרת עובדה שהוא מקריא לך  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 את זה. 

 

 אז שיכתוב.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז תקבל את זה בפעם הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה לא נוח לך?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז תקבל את זה בפעם הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אש העיר עצבני? תראה איזה רגוע אני, אני מה קרה היום ר   :מר יוסי חן

 באתי רגוע אתה באת עצבני היום? 
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 בבקשה ג'והר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקרא תכנית בשבילי  1374702930יכנסו לסעיף  ₪ 79,000-ה    :מר ג'והר חלבי

את הכנסה ממשרד העבודה והרווחה. במקביל בהוצאות אנחנו מגדילים  ₪ 79,000

  -₪ 55,000-ל ₪ 40,000-מ 1614000551סעיף 

 

  ?אפשר לדעת מה זה  :כץ-גב' שירה דקל

 

 זה סעיף הנושא של פרסום בעיתונות.     :מר ג'והר חלבי

 

 כמה אתה מגדיל?   :מר אריק דושי

 

 . ₪ 55,000-ל ₪ 40,000-מ    :מר ג'והר חלבי

 

 . ₪ 202,000הופך להיות  ₪ 183,000אז מה שהיה  :גב' דריה מיולבאום

 

 זה כתוב בתוך הניירת? לא, מחפשים פשוט.   :מר פבל פולב

 

 . ₪ 55,000-זה יוגדל ל ₪ 40,000בחוברת מופיע     :מר ג'והר חלבי

 

 למה אנחנו צריכים את זה?    :מר יוסי חן

 

 אני אסביר, אני אסביר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סברה ויחסי ציבור. למטה זה בסך הכול ה 23זה עמוד  :גב' דריה מיולבאום

 

 על מה אבל ההגדלה?   :גב' ורד טוויל
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  -ההגדלה על פרסומים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במקום להגדיל לרווחה.    :מר יוסי חן

 

עיתונות, פרסומים שאנחנו עושים של דברים שאנחנו רוצים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להעביר לציבור. 

 

 ת הרווחה בעיר? פתרת את כל בעיו   :מר יוסי חן

 

 התכוון פוליטי, נו בסדר, פוליטיקה.   :מר מיקי חג'בי

 

  -לא, כי אם נפתרו כל בעיות הרווחה   :מר יוסי חן

 

 אנחנו ניתן לכם את זכות הדיבור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נדבר וודאי.    :מר יוסי חן

 

.   :מר מיקי חג'בי  תן לנו, אל תשתיק אותנו אלי

 

לא, לא, תאמין לי אני אתן לך את זכות הדיבור תגיד את מה  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 שאתה רוצה. 

 

אמרת מה זה, קיבלנו שזה תקציב פוליטי, כל התקציב כולל   :מר מיקי חג'בי

  -ההגדלה הזאתי

 

 דרך אגב כל התקציב הוא תקציב פוליטי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.   :מר מיקי חג'בי  נכון

 

 אז זהו.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 אז מותר לי להגיד.   :מר מיקי חג'בי

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל מה שהוא הציג עכשיו בשבילי זה רווחה.   :כץ-גב' שירה דקל

 

בטעות  0-גם נושא דוברות תוקצב ב 7510001614סעיף     :מר ג'והר חלבי

  -₪ 45,000-יתוקצב ב

 

 טעות, טעות, טעות.   :ימר יחיאל טוהמ

 

 אפשר לשאול שאלות עכשיו?   :גב' ורד טוויל

 

 תכף הוא יסיים, תנו לו לסיים את הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

-ל ₪ 390,000-תמיכות בספורט יוגדל מ 182923830סעיף     :מר ג'והר חלבי

לי בצד מה שהסברתי מקודם הנושא של תכנית בשבי 847402110סעיף . ₪ 410,000

היינו ההוצאה תהיה  30%-אנחנו צריכים להשתתף ב ₪ 79,000ההכנסות יהיה לנו 

זה שכר  1847402110סעיפים הסעיף שהקראתי לכם עכשיו  2-, היא תחולק ל₪ 100,000

-יתוקצב ב 0-הוא תוקצב ב 1847402840, ועוד סעיף ₪ 70,000-של עו"ס בחצי משרה ב

לי. זה סך הכול השינויים שאני עשיתי בשישי במסגרת הפעילות של בשבי ₪ 35,000

שבת בהתאם לדרישת ראש העיר בהתאם לבקשה שקיבלנו ממשרד לביטחון פנים 

בהתאם לבקשה של הרווחה. ואני אגיד לכם תכף אני אפתח את המחשב ואגיד לכם 

כמה סך הכול התקציב שלנו יסתכם, כי השתנה פה בכמה מאות אלפי שקלים, אבל בסך 
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אנחנו נסתכל על החוברת, בהכנת התקציב אנחנו לקחנו בחשבון גם בהוצאות הכול אם 

זה זחילת  3%שכר על פי הנחיית משרד הפנים יש להגדיל את השכר, חלק מהשכר עד 

שכר, דרגות, ותק וכדומה. וגם צריך לקחת בחשבון חברים יש הסכמם קיבוציים 

שיש להם  2016בשנת שנחתמו בין מרכז שלטון מקומי ההסתדרות ומשרד האוצר 

 2-, כל העובדים שבשכר מינימום השכר שלהם יוגדל ב2017השלכה מאוד רצינית על 

, יש הסכמים קיבוציים בעובדי מח"ר בווטרינר, כל מיני תחומים 2017פעימות בשנת 

יהיה לנו שינוי בשכר  5%עד  4.5%מסוימים, לכן הממוצע של השינוי בשכר הוא בין 

מדבר על תקן חדש, לא מדבר על עובדים חדשים, עובדים קיימים , אני לא 2017בשנת 

שעל פי חוק על פי הסכמים קיבוציים השכר שלהם יוגדל. סך הכול התקציב שלנו לשנת 

2017-  

 

יודע זה לא מתבטא אצלנו. מי   :מר יחיאל טוהמי ג'והר, שכר מינימום אתה 

 יודע את זה. שנמצא בשכר נמוך מאוד לצערנו זה לא מתבטא אצלו, אתה 

 

מה שלא יהיה  ₪ 4,800שכר המינימום בכל זאת הוא היה     :מר ג'והר חלבי

. אז יש תוספת, זה בשונה ממה שאתה אומר תוספת שהיא נכנסת ₪ 5,300הוא יקבל 

אני הגדילו את זה פעימה  2016בתוך השכר מינימום, שכר מינימום לא גדל. השנה 

 , זה ישפיע כן על השכר של העובדים. ₪ 600עוד פעימות יגדיל ב 2 2017חושב, בשנת 

 

. מה שעולה בשכר, מה שעולה 2-גו'הר אבל זה מתחלק ל   :מר יוסי חן

כתוצאה מהחוק של שכר המינימום שעולה להם בכמה מאות שקלים זה בסדר, אבל 

לדעתי לא לזה התכוון יחיאל. מה שהתכוון יחיאל לאלה שמרוויחים מעל שכר 

נגיד אז זה פרוטות לעומת מי  ₪ 5,300למי שמרוויח  4%תה מעלה לו המינימום, וכשא

 , לזה הוא התכוון. ₪ 30,000-ו ₪ 20,000שמרוויח 

 

.. אינטגרלי :גב' דריה מיולבאום   -ההסכם הקיבוצי.
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סליחה רגע, דיבר שר האוצר לא אתה, דיבר שר האוצר על    :מר יוסי חן

פערים. אם היו רוצים באמת לצמצם את צמצום פערים, לדעתי אין פה שום צמצום 

בחודש לא להעלות להם,  ₪ 30,000-ו ₪ 20,000הפערים היה צריך לאלה שמרוויחים 

לא יקרה כלום. לעומת זאת לאלה מלמטה להעלות כפול כדי לצמצם פערים, פה אתה 

 לא מצמצם פערים. 

 

. היה בואו נדייק בקשר לשכר זה לא בשליטה של אף אחד    :מר ג'והר חלבי

, הוא אשרר את כל 1998שהתוקף שלו מאוגוסט  1999, נקרא מרץ 1999הסכם בשנת 

, כל חריגה בשכר החל ממשכורת 1998התוספות החריגות שהיו עד משכורת אוגוסט 

למשרד האוצר יש שליטה מידי שנה על מעקב שמבקשים מאיתנו דיווח  1998ספטמבר 

ת והעובד מחויב להחזיר את הכסף. לכן לכלל העובדים, איפה שיש חריגה הרשות נקנס

 חבר'ה אני חושב שהנושא של השכר הוא לא בשליטה של אף אחד מאיתנו. 

 

, אז %4אני אגיד גם עוד דבר, לפני כן לא היה גם עלייה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. כל עליית שכר שתגיע במשק וכל הסכם שכר 

יוכל בצורה חוקית להעלות את השכר של העובדים, שיהיה כ ל דבר שבסופו של דבר 

אנחנו נשמח ואנחנו נעשה את עדכון התקציב בהתאם. לא תלוי בנו, אנחנו לא נעשה 

 שום חריגות שכר, אנחנו נעבוד על פי החוק. בבקשה. 

 

עכשיו לסיכום של התקציב, התקציב לאחר השינויים שאני     :מר ג'והר חלבי

  -מופיע פחות כי השינויים 9. בעמוד ₪ 119,947,000יתי מקודם הוא יעמוד על מנ

 

 כמה סך הכול השינוי... שאמרת לפני כמה ימים?    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 200,000-כ    :מר ג'והר חלבי

 

ג'והר כשאתה אומר משהו תגיד לנו איזה עמוד שנוכל   :מר יחיאל טוהמי

 להסתכל. 
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בינתיים את המספר הזה נתתי מהמחשב, זה בכפוף     :מר ג'והר חלבי

 לתיקונים שאני עשיתי ביום שבת. 

 

 . 9בעמוד     :עו"ד דוד זיו

 

קיבלנו את  ₪ 119,762,000עומד התקציב שלנו על  9בעמוד     :מר ג'והר חלבי

. והחסרנו מענק אוסלו ומענק שיפוי פנסיה צוברת. ₪ 228,000-ה .. 

 

 לשבת ולסגור את הדלת עוזי.  אתה יכול   :מר יוסי חן

 

. אם ניקח את ₪ 185,000-אז סך הכול השינוי הוא הגדלה ב    :מר ג'והר חלבי

או בעצם הסכום  ₪ 185,000מה שקיבלנו תוספות לעומת מה שהפחתנו הממוצע הוא 

השינוי זה הגדלה בתקציב. התקציב שלנו מחולק כמו כל תקציב  ₪ 185,000הוא 

שזה מארנונה מיתר  ₪ 57,304,000-כנסות העצמיות מסתכם בהכנסות והוצאות, הה

עצמיות, יתר עצמיות חינוך, יתר עצמיות רווחה. הכנסות ממשרדי הממשלה הם 

. סך הכול ממוצע הנחות על פי חוק ההסדרים והנחות המאושרות בכפוף ₪ 54,888,000

-יסתכם ב , היינו סך הכול התקציב שלנו₪ 7,755,000-להנחיות משרד הפנים הם כ

-. הצד השני של ההוצאות יש לנו את ההוצאות של שכר כללי כ₪ 119,947,000

 . 9, חבר'ה הכול בעמוד ₪ 32,071,000, פעולות כלליות ₪ 20,893,000

 

 . ₪ 200,000לא  ₪ 800,000ג'והר אז השינוי שלך הוא    :מר יוסי חן

 

 מה?     :מר ג'והר חלבי

 

 .  ₪ 186,000 :גב' דריה מיולבאום

 

 . 9אתה לא בעמוד  9איפה אתה מסתכל? תחזור לעמוד     :מר ג'והר חלבי
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 . 9אני בעמוד   :מר יחיאל טוהמי

 

. 2017אולי שנה אחרת, תסתכל על הכותרת למעלה שנת     :מר ג'והר חלבי

. ₪ 53,004,000, סך הכול הוצאות כלליות ₪ 32,111,000אמרנו פעולות כלליות של 

ועוד פעולות  ₪ 16,658,000שזה מחולק שכר  ₪ 38,038,000שלנו הם בחינוך ההוצאות 

 4,276,000מתוך זה שכר  ₪ 18,471,000. סך הכול הוצאות הרווחה ₪ 21,380,000חינוך 

יש פה תוספת  ₪ 2,229,000. פירעון מלוות ₪ 14,300,000ועוד פעולות רווחה  ₪

שא של תאורת לד. סך כתוצאה מהלוואה שאישרתם לאחרונה בישיבה הקודמת לנו

הכול הוצאות מימון מה שנקרא ריבית ועמלות, על אף שאין לנו ריבית הכול פה עמלות 

. השורה האחרונה יש לנו הנחות בארנונה שזה הוצאה מקבילה להכנסה ₪ 265,000

. ₪ 119,947,000-מסתכם בההוצאות  . שוב הפעם התקציב₪ 7,755,000למעלה 

. הקיצוץ כתוצאה ₪מיליון  2-של משרד הפנים בכ התקציב הזה הוא לאחר קיצוץ

זה מופיע לכם בפירוט  ₪ 750,000-ועוד כ ₪ 1,180,000-מעלייה בסוציואקונומי בסך כ

. יש לנו כמעט קיצוץ ממשרד הפנים, רק 4.5%בגין קיצוץ רוחבי לכל הארץ, סך הכול 

 . 2017בשנת  ₪מיליון  2-במענק משרד הפנים כ

 

 מדבר במענקי איזון?אתה    :מר יוסי חן

 

 במענקי איזון.     :מר ג'והר חלבי

 

 , את החוסר הזה? איך אתה פותר את זה   :מר יוסי חן

 

אנחנו פתחנו את זה א' חלק מההוצאות צמצמנו. ב' יש לנו     :מר ג'והר חלבי

תוספת גם בארנונה, יש לנו את האכלוס החדש, יש לנו מפעל חדש באזור התעשייה שני 

.. זה מגדיל לנו את הצפי שלנו האלמנטי ם האלה של האכלוס השכונה החדשה עם.

יש פה הגדלה מהצפי בכמעט  ₪ 41,014,000-בארנונה. ולהגיד לכם את האמת גם ב

קיצוץ רוחבי הוא זמני, אנחנו בתקווה שמשרד הפנים, כי זה לא  4.5%, כי ₪ 800,000
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 לאריאל ספציפית זה כלל ארצי. 

 

אבל חייבים להגיד משהו אחד, שאם למשל אנחנו נראה  :"עראה-מר אליהו שבירו

שבאמת אנחנו לא מקבלים את הכספים, ובאמת יש קיצוץ רוחבי אמתי אז אנחנו 

נצטרך להתכנס מחדש ולשבת ולעשות עדכון תקציב. אנחנו לא יכולים להמציא דברים, 

 אם יהיה נוכל לעשות אם לא יהיה נצטרך לצמצם. 

 

 ר אפשר כמה נקודות פה? ג'וה   :מר יוסי חן

 

 אתה סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מבחינתי סיימתי.     :מר ג'והר חלבי

 

 אז בואו נעשה סבב התייחסויות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מיליון  2-מה שדובר ל ₪מיליון  10אני רציתי להתייחס בין   :מר פבל פולב

נו על כסף שאנחנו יודעים נכון לעכשיו. יש שיש עכשיו, זה נשמע פער גדול כי אנח ₪

ינגים.   עוד מצ'

 

 ? ₪מיליון  10איזה    :מר יוסי חן

 

  -השנה ₪מיליון  10-אנחנו... שאנחנו נרד ב  :מר פבל פולב

 

 למה?    :מר יוסי חן

 

  -חוסר הכסף, כי יש עוד מצ'ינגים  :מר פבל פולב

 

 . ₪מיליון  2   :מר יוסי חן
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לא, לא, תקשיבו אני אוכל לפרט. יש פה פגיעה בסך הכול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אני רוצה להזכיר לכם שמי שנמצא במצב ₪מיליון  2-הכללי של הרבה יותר מ

, כשאתה עולה במצב סוציואקונומי 20%המצ'ינגים שלו הם בסביבות  5סוציואקונומי 

ינגים שלך הופכים להיות יותר גדולה.   אז המצ'

 

 מול משרדי ממשלה.   :כץ-לגב' שירה דק

 

זה דבר אחד. דבר שני כל זחילת השכר שהייתה עכשיו אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. איפה הפיצוי יהיה? הפיצוי יהיה 2017לא מקבלים עליהם פיצוי בשנת העבודה של 

על בסיס הטייס האוטומטי של הארנונה שקובע משרד הפנים. ולכן יש פה  2018בשנת 

ציב, אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים עם הנושא הזה, ואם נצטרך לעשות פגיעה בתק

עוד שינוי נעשה עוד שינוי בתקווה שבאמת הממשלה תבין שלעשות קיצוץ רוחבי ולפגוע 

בכולם, בסופו של דבר פוגע בתושבים כולם, בכל התושבים של מדינת ישראל. כמובן 

שיהיה לחץ, אנחנו נעשה לחץ דרך שאנחנו כלולים בתוך הנושא הזה, אנחנו מקווים 

מרכז השלטון המקומי. אנחנו כבר התחלנו במאבק מול הממשלה בנושא הזה, ואנחנו 

 מקווים מאוד שאנחנו גם נצליח.  

 

אם יורשה לי רק להוסיף גם בנושא של הקטע של החינוך, יש     :מר ג'והר חלבי

 6-ל 5-מ ם בסוציואקונומיסעיפים בעיקר הנושא של ההסעות, ברגע שאנחנו עולי 4, 3

  -יש גם פגיעה נוספת

 

ינגים, זה לא משנה :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אז אני אומר זה בכל המצ'

 

גם בנושא של השתתפות משרד החינוך בהפעלת בתי ספר     :מר ג'והר חלבי

יסודיים אנחנו פה יש לנו הנחה מסוימת, כי כל התיכון מופעל דרך אורט, לכן אנחנו 

. את המכה שם. אבל אין ספק שבחטיבות הביניים והחטיבה העליונה יש פגיעה כל לא..

 שהיא גם כתוצאה מהעלייה הזאתי. 
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ג'והר אני אגיד, קודם כל אם נגעת בנקודת הסעות, לא    :מר יוסי חן טוב 

התכוונתי לנגוע בנושא של ההסעות של החינוך, אני אספר לך סיפור אולי אתה לא 

ד מאריאל ושידעו כולם פה, באוטובוס ממוגן ירי, אוטובוס שלם ממוגן יודע. הסיעו יל

ירי ילד אחד כשיצאה עוד הסעה והיה מקום לילד הזה בהסעה נוספת, אז תבדקו את 

עצמכם. אני אגיד לך אם לא הבנת, אוטובוס מאריאל יצא ממוגן ירי עם תלמיד אחד 

 ובוס היה מקום לילד הזה. מפה למעלה אפרים, כשיצא אוטובוס נוסף מאריאל ובאוט

 

יוסי בוא אני אגיד לך, בכל נושא ההסעות כל נושא הצירים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

והשילובים הוא לא באחריות הרשות. מי שקובע לנו בדיוק לאיזה ציר, לאיזה רכב, 

כמה אנשים נוסעים ברכב, זה משרד החינוך. לנו אין שליטה בנושא הזה. יש לפעמים 

שמשרד החינוך מאפשר לנו להצטרף אליהם, ויש שילובים שמשרד החינוך לא שילובים 

מאפשר לנו להצטרף אליהם. אין לנו פה משהו בקטע הזה של צירים ושילובים וכל 

 הדברים האלה לעירייה אין, אם כל הציר הוא לא ציר שלי אז אני לא יכול, יש כאן... 

 

  -י זה פשוטבעיקר בנושא של ממוגן יר    :מר ג'והר חלבי

 

אבל אני חושב שאם אתה פונה, ג'והר אם אתה פונה למשרד    :מר יוסי חן

החינוך ואומר להם חברים יש פה טעם נפגם, יש פה כסף שנזרק לים שאני יכול לנצל 

 אותו במקומות אחרים, זה תפקיד של ראש רשות. 

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -רגע, רגע, 

 

ה תפקיד של ראש הרשות שהוא גם יו"ר ועדת חינוך, רגע, ז   :מר יוסי חן

לבוא להגיד להם חברים אתם טועים פה, אולי אתם לא שמים לב. ולקבל מהם את זה 

בכתב, אולי הם שמו לב. אבל להמשיך להסיע את הילד הזה, ואני אגיד לך איפה הבעיה 

זה, שאותו שלי, הבעיה שלי לא עם הכסף שנזרק, הבעיה שלי עם הקטלוג של הילד ה

ילד שהגיע לבית ספר ראו אותו כמו איזה מצורע, זה הבעיה. שהוא כזה כמו איזה 
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אסיר מישהו שחלילה הוא מסוכן גם לציבור, זה מה שרואים בילד. אתם רוצים לזרוק 

 כסף לים אין לי בעיה, תזרקו כסף לים. כן, אתה רוצה לענות? יש לי עוד דברים. 

 

מה שאני רוצה להגיד לך בנושא הזה, שלא צריכים  כן, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יודע שאנחנו מטפלים גם בדברים, ואם אתה רואה משהו  לחכות לישיבת תקציב. אתה 

שהוא חריג ששווה לפנות אליו על למשרד החינוך, אז תפנה את זה אליי. תאמין לי אני 

 אטפל בזה. אבל בוא נחזור חזרה לענייני התקציב. 

 

גע, לא סיימתי. אני רוצה להתייחס לכמה דברים ג'והר. ר   :מר יוסי חן

קודם כל דובר פה על העלאה נוספת של מיסי העירייה. אם אתם לא שמים לב פה אתם 

 חברי מועצה, אני כבר לא מתייחס לראש רשות, על העלאת מיסי עירייה. 

 

 . 2016-זה מופיע בהערכות, הצבענו על זה ב  :כץ-גב' שירה דקל

 

 . 2017-העלאת מיסי עירייה ל   :ןמר יוסי ח

 

 מה שנדרש לפי החוק יוסי לא מעבר, תדייק.   :כץ-גב' שירה דקל

 

רק רגע שנייה, בואו, בואו, תירגעו הכול בסדר. תכף אני    :מר יוסי חן

 אסביר לכם מה אתם לא מבינים. 

 

.   :מר גלב רבינוביץ  רק אתה מבין

 

מר לכם במפורש, ואם את רוצה רק אני. משרד הפנים או   :מר יוסי חן

תקבלי את זה ורד בכתוב, או תקצצי בהוצאות או תעלי מיסי עירייה. בוחרים את 

החלק הכי קל, הכי קל זה להיכנס לכיס של התושב. אז אני אומר לכם שאנחנו כבר 

 3שנים האחרונות. הייתה לנו העלאה אחת מטורפת של  5-באזור ה 10%-למעלה מ

. דוחק נקודה משהו ואחר כ אנחנו מגיעים לזה. עכשיו אני אומר משרד  1.6 1.7ך..
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הפנים אומר במפורש או לקצץ בהוצאות או להעלות מיסים. עכשיו איפה הבעיה? 

הבעיה שכתוצאה מהעלאה הזו ופה יש פה סעיף גם שכתוב פה סעיף שלא אני, כתוב 

ת במטרה לעמוד , וזא95%-עיריית אריאל. גם השנה נפעל ונגביר את אחוזי הגבייה ל

 ביעד הגבייה. 

 

 מה זה גבייה יוסי?  :מר יחיאל טוהמי

 

 גבייה זה בסדר.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 מה זה גבייה? לא הבנתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -רגע תרשה לי, תרשה לי, אני אסביר לך   :מר יוסי חן

 

 מה זה גבייה? מיסים, מה גבייה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אסביר לך   :מר יוסי חן

 

 שיש לנו מיסים? אין בעיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני אסביר לך.    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  אתה יכול לנהל עיר בלי.

 

 אני אסביר לך.    :מר יוסי חן

 

 לפחות תגיד ענייני לא סתם פופוליסטי לדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

ני, אני אסביר לך אבל אני אשמח אם אני אסביר לך עניי   :מר יוסי חן
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בסוף לא תפריע לי ובסוף תשאל אותי שאלות אני אענה לך, למה אני מתכוון גם, אם 

מישהו לא יבין שישאל אותי. כשאני אומר שאנחנו מחליטים כעירייה להציב יעד של 

זה אומר שמאות אנשים עיקלו להם את חשבונות הבנק לפני החג אם אתה לא  95%

 עיקלו לו את  חשבון הבנק.  ₪ 3,000ל מי שהיה חייב מעל יודע, כ

 

 זה אתה טועה.   :מר יחיאל טוהמי

 

, אני רק שנייה, אני לא טועה כי אני הייתי עם חלק מהם   :מר יוסי חן

? לאותו ₪ 3,000הייתי עם חלק מהם. עכשיו אותם אנשים, הרי מי אלה שאין להם 

שמחליט אם הוא בוחר בין התרופות לבין  אחד שהוא נכה, אותו אחד שאין לו כסף

האוכל שהוא קונה לבית. ואם אתה מחליט לעקל לו את חשבון הבנק, כי הוא אין לו 

  -100%-, בוא נעמיד ל95%-לשלם, זה לא יעזור אם תעמיד את הגבייה ל

 

. על הזקנים?   :מר יחיאל טוהמי .  מה הוא יעשה? אתה.

 

  -אל תפריע לי   :מר יוסי חן

 

. פי מיליון ממך,  100אני בגיל יותר ממך פי   :יחיאל טוהמימר  . יותר ממך, אני.

  -אני עוזר לתושבים פי מיליון ממך ולא עיקלו לאף אחד את החשבון

 

 לא עיקלו חשבונות?    :מר יוסי חן

 

אתה מטעה, אתה מטעה. בחגים ראש העיר נתן הוראה לגזבר   :מר יחיאל טוהמי

 מטפל בזה יוסי.  לא לעקל אף חשבון. אני

 

 כמה תושבים עיקלו להם את חשבון הבנק?    :מר יוסי חן

 

 אולי לפני.   :מר יחיאל טוהמי
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 כמה?    :מר יוסי חן

 

  -יוסי  :מר יחיאל טוהמי

 

 כמה תושבים עיקלו להם את חשבון הבנק?    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  יוסי, בוא אני אסביר לך משהו

 

 לפני החג.    :מר יוסי חן

 

אז אני רוצה לענות לך, אני רוצה לענות לך שתקשיבו. קיבלו   :מר יחיאל טוהמי

  -חודשים שולחים לו מכתב, מתקשרים אליו 4פה החלטה בעירייה שמי שלא משלם 

 

 מחזורים.  4חודשים זה  4זה לא     :עו"ד דוד זיו

 

תב, פונים אליו, תשלומים התכוונתי, שולחים לו מכ 2  :מר יחיאל טוהמי

מתקשרים אליו. תקשיב אני רוצה להגיד לך משהו, זה העזרה הכי טובה לתושב אני 

 ₪ 40,000שנים, הוא צובר חוב של  3אגיד לך רק למה, תושב שלא משלם שנה שנתיים 

הוא לא יכול לעמוד, כונס נכסים מפסיד את הבית שלו. פה אומרים לו: אדוני, בוא 

לך וזה צריך להיות פה הוגן ולהגיד פה את הכול ולא חצאי תשלם, תציל את הבית ש

, רוב הצופים הם לא אומנם יש פה צופים הפו פוליטיקמילים, כי אי אפשר להגיד 

תומכים שלך תומכים שלי תדע, תהיה רגוע. אם אתה נכנס לפו פוליטיקה אז אני אומר 

  -לך הנה

 

  -בוא עזוב תהיה עניינימי מדבר פה על תומכים לא תומכים,    :מר יוסי חן

 

  -אז בוא נעצור שנייה  :מר יחיאל טוהמי
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 תהיה ענייני.    :מר יוסי חן

 

  -אני רוצה לסיים, אני רוצה לומר לך אני רוצה לסיים  :מר יחיאל טוהמי

 

סיים, כי אם לא שמת לב הפרעת לי נכנסת לי באמצע    :מר יוסי חן

 הדברים. 

 

  -אז סליחה  :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אני אתן לך לסיים.    :מר יוסי חן

 

אוקיי, אני אומר עוד פעם, אנחנו וההתנהלות הזו שבאים   :מר יחיאל טוהמי

חודשים שלא שילם פעמיים תשלם, אנחנו מצילים אותו. אתה  4ואומרים לתושב אחרי 

ביום ולא משלמים את הארנונה  ₪ 30-יודע מה יש אנשים שקונים קופסת סיגריות ב

הם. והאנשים האלו אני אומר להם קחו תשלמו, כי הבית שלכם בסכנה, הבית של

שנים הם כבר לא יכולים לשלם. באים לוועדת הנחות אומרים להם  3שלכם. כי אחרי 

? אין לי כסף. ומסתבך. אז הוא 60%-, אומר: מאיפה אני אביא את ה40%תקבלו הנחה 

, והוא צובר לעצמו חובות, הוא חייב אז הוא לא משלם פה ולא משלם שם ולא משלם

מגיע למצב שהוא מפסיד את הבית שלו, אז אני אומר לך אתה צריך לתמוך, אתה 

  -שומע? ולדבר עם האנשים

 

 אני מחכה שתסיים כדי לענות לך.    :מר יוסי חן

 

אוקיי, אתה צריך לתמוך ולהגיד לאנשים האלה שרוצים לכו   :מר יחיאל טוהמי

 ית שלכם. תשלמו, תצילו את הב

 

סיימת? אז בוא אני אגיד לך יא פופוליסט בגרוש וחצי, זה    :מר יוסי חן
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  -ילדים בחדר אחד. תקשיב טוב 4שישן עם 

 

 ? 4מי אתה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 בחדר?  8או   4אתה ישנת עם    :מר יוסי חן

 

 אחים.  10לא,   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אחים בחדר 10   :מר יוסי חן

 

 חדרים.  2-ב  :יאל טוהמימר יח

 

 נראה לי ששכחת את זה.    :מר יוסי חן

 

 אני לא שכחתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אז בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך   :מר יוסי חן

 

 אל תסביר לי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני אסביר לך, כי אתה זה שקפץ פה.    :מר יוסי חן

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

תקשיב טוב, אותם אלה שלא שילמו זה אנשים שמקבלים    :יוסי חן מר

מביטוח לאומי כסף, זה אותם אנשים שכבר חשבונות הבנק שלהם עוקלו, מעוקל לו 

 כבר חשבון הבנק. 
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יודע.   :מר יחיאל טוהמי  אז הם מקבלים הנחות בוועדות הנחות, אם אתה לא 

 

וא לא יכול לשלם. אני אביא אני מסביר לך שאחרי הנחה ה   :מר יוסי חן

לך אנשים שאחרי הנחה, לא הנחה מעירית אריאל, הם מקבלים הנחה מתוקף הנכות 

 גם את זה אין להם.  20%שלהם. ואחרי ההנחה הם צריכים לשלם 

 

 אז מה אתה מציע?   :מר יחיאל טוהמי

 

עכשיו אני אגיד לך מה אני מציע, בשביל זה אתה יו"ר ועדת    :מר יוסי חן

ויו"ר ועדת רווחה.   חריגים 

 

 לא חריגים, הנחות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 וגם רווחה וגם הנחות וגם רווחה.    :מר יוסי חן

 

 נכון, ואני מטפל בהם.   :מר יחיאל טוהמי

 

אתה תטפל בהם אז אתה לא מטפל בכולם, אז יש הרבה    :מר יוסי חן

 אנשים שאתה לא מטפל בהם, אני מודיע לך. 

 

 אז תשלח אותם אליי.  :יאל טוהמימר יח

 

 אתה צריך להגיע אליהם, אני אשלח אותם אל תדאג.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  תשלח אותם אליי

 

  -אני אשלח אותם, אבל אני מציע   :מר יוסי חן
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 בואו נתקדם, בואו נתקדם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה גיבור, היום כשאתה יושב אתה אני מציע לך אל תהיה כ   :מר יוסי חן

 מסודר בחיים, שים את עצמך במקומם. ואם יש אחד כזה, שים את עצמך במקומו. 

 

 יוסי אני עושה פי מיליון ממך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -רק שנייה, אם יש אחד כזה   :מר יוסי חן

 

 בדיבורים אתה יודע.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אם יש אחד כזה   :מר יוסי חן

 

 בדיבורים אתה חזק.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אם יש אחד כזה   :מר יוסי חן

 

 אבל אני פי מאה עושה ממך, פי מיליון.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -תקשיב לי ראש העיר   :מר יוסי חן

 

 אני יכול להוכיח לך פי מיליון.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -ראש העיר עכשיו   :מר יוסי חן

 

 ממני.  %10אתה לא עושה   :מר יחיאל טוהמי

 

 הכול בסדר.    :מר יוסי חן
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לבוא... מועצה לעשות פה הצגה לפני אנשים, בוא תדבר   :מר יחיאל טוהמי

 עניינית. 

 

 אני אדבר עניינית.    :מר יוסי חן

 

 פי מאה אני עושה יותר ממך, פי מיליון.   :מר יחיאל טוהמי

 

ר על הסדרה על עמונה על הפינוי ראש העיר לפני דקה דיב   :מר יוסי חן

בעמונה על זה שהולכים איתם שמה להסדרה. יש פה אנשים שמפנים אותם מהבתים 

  -זורקים אותם

 

 זה לא קשור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אל תדאג, אתה אל תדאג להם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זורקים אותם מהבתים.    :מר יוסי חן

 

 י להם לא אתה. אני דאגת  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה תדאג להם?    :מר יוסי חן

 

 אני דאגתי להם, עד עכשיו אני דאגתי להם.   :מר יחיאל טוהמי

 

.. מהבית.    :מר יוסי חן  אתה תדאג להוציא להם מכתבים מעורך דין אתה.

 

 אני אדאג להם יותר טוב ממך.   :מר יחיאל טוהמי
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 ך דין להוציא אותם מהבית. אתה תדאג להם למכתבים מעור   :מר יוסי חן

 

 אל תדאג תהיה רגוע.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מאוד רגוע, הם לא רגועים.    :מר יוסי חן

 

  -תהיה רגוע  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מאוד רגוע, כבר לא ישן כמה ימים.    :מר יוסי חן

 

 יוסי בוא נתקדם בתקציב בסדר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו נתקדם, אני אתקדם רק שהממלא מקום מהרווחה של    :מר יוסי חן

  -גרוש וחצי שדואג לרווחה של עצמו, מה שמעניין אותו זה הסעות

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -עזוב יוסי 

 

 )מדברים יחד( 

 

 למה אתה הולך אישי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא הולך אישי.    :מר יוסי חן

 

  -בוא נתמקד :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 לא הולך אישי, אני לא מתעסק בהסעות.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא נתמקד בתקציב בסדר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 -תקציבבאנחנו נתמקד    :מר יוסי חן

 

 הייתי יו"ר בית"ר הרבה שנים. לא גם   :מר יחיאל טוהמי

 

  -בוא נתמקד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא הייתי יו"ר בית"ר.   :והמימר יחיאל ט

 

 הא יופי מה היה שם?    :מר יוסי חן

 

 ואני לא רוצה להגיד כלום.   :מר יחיאל טוהמי

 

 למה תגיד.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  לא אישי

 

 תגיד, תגיד.    :מר יוסי חן

 

 ראש העיר אומר לא אישית.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא אישית, לא אישית. יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד, תגיד, בוא, בוא אישית.    :מר יוסי חן

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יוסי אחרי זה..

 

 תרגיע, תרגיע.   :מר יחיאל טוהמי
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 אני מאוד רגוע.    :מר יוסי חן

 

 תרגיע תרגיע הו צדיק.   :מר יחיאל טוהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

 ם שהסנדלר הולך יחף. אומרי   :מר יוסי חן

 

  -אתה אבא  :מר יחיאל טוהמי

 

 הסנדלר הולך יחף.    :מר יוסי חן

 

 אתה אבא...   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה תדאג שיתנו לי את הפירוט של ההסעות.    :מר יוסי חן

 

 עדיף לך שאני לא אדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

עליי עם היד, אתה תדבר כמה שאתה רוצה ואל תצביע    :מר יוסי חן

 הבנת? 

 

..   :מר יחיאל טוהמי  לא, אתה מצביע.

 

  -אתה תצביע כמה שאתה רוצה   :מר יוסי חן

 

  -אני מציע לך  :מר יחיאל טוהמי
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 אני מציע לך כנס למגננה ואתה אל תתעסק עם הסעות.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

תעסק. יש לך מספיק בשכר כממלא אוקיי? עם הסעות אל ת   :מר יוסי חן

מקום ראש העיר. אוקיי? ואם אתה באמת רוצה לדאוג לאנשים האלה, תדאג 

 שהמכתבים שהוציא היועץ המשפטי יתבטלו. 

 

 ... לא עשית ככה לאנשים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 חוץ מלדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

  -יוסי רגע  :כץ-ירה דקלגב' ש

 

 רגע, אבל עוד לא סיימתי, שירה עוד לא סיימתי.    :מר יוסי חן

 

לפני שאתה עובר לנקודה הבאה. לפני שאתה עובר לנקודה   :כץ-גב' שירה דקל

  -הבאה, איפה ורד? ורד משהו שחשוב שאתה לא מציין

 

 מציל העם, מציל העם, מציל היהודים.   :מר יחיאל טוהמי

 

אם תרשו לי לסיים ואחרי זה. שירה עם כל הכבוד לך שאת    :יוסי חן מר

 -חודשים, תני לי לסיים 4-באה פעם ב
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  -יוסי, אתה מלך העולם  :כץ-גב' שירה דקל

 

  -תרשמי לך, תרשמי לך   :מר יוסי חן

 

 בכל זאת אתה לא מנהל את הדיונים.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 בברצלונה?  איך היה דרך אגב   :מר יוסי חן

 

 עם כל הכבוד לך, אתה לא מנהל את הדיונים.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 נסעת כבר לברצלונה על חשבון הקופה?    :מר יוסי חן

 

 אז אני אגיד, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך, אני אגיד.   :כץ-גב' שירה דקל

 

.    :מר יוסי חן  לא, אבל תני לי לסיים, אחר כך את תגידי

 

 עכשיו אתה תקשיב.   :כץ-ה דקלגב' שיר

 

  -לא, אני לא אקשיב עכשיו   :מר יוסי חן

 

אתה תקשיב כי אתה מטעה את כולם כולל את כל מי שיושב   :כץ-גב' שירה דקל

 פה. 

 

 חודשים לישיבה.  4-אני לא אקשיב לאחת שבאה פעם ב   :מר יוסי חן

 

ה לא מגיע לאחוז קודם כל זה עיר שיש בה ארנונה שאת  :כץ-גב' שירה דקל

  -הגבייה שאתה חייב לגבות מקצצים לך ממענק האיזון
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 מה את אומרת.    :מר יוסי חן

 

 את מה שלא גבית מקצצים לך.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 מה את אומרת.    :מר יוסי חן

 

 עכשיו אתה כזה גיבור, בוא תקשיב.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 אופוזיציה לא אמרת את זה.מה את אומרת, כשהיית ב   :מר יוסי חן

 

  -אם לרשות אין כסף  :כץ-גב' שירה דקל

 

 מה קרה עכשיו את בקואליציה?    :מר יוסי חן

 

אם לרשות אין כסף היא לא יכולה לתת לא חינוך, לא   :כץ-גב' שירה דקל

 רווחה, ולא שירותים, ולא להעלות את השכר לעובדים שאתה אומר שהם מסכנים. 

 

תשאלי את כל אלה שמקבלים בתאגידים את המשכורות    :מר יוסי חן

 המנופחות לא אותי. את לא נמצאת פה אז את לא יודעת. 

 

  -יוסי, אני נמצאת יותר ממה שאתה נמצא  :כץ-גב' שירה דקל

 

 את לא נמצאת ואת לא יודעת.    :מר יוסי חן

 

  -תאמין לי, תאמין לי  :כץ-גב' שירה דקל

 

גידים תכניסי אותם לגירעונות כחברת דירקטוריון לכי לתא   :מר יוסי חן

 גירעון.  ₪גוונים. הכניסו שמה מיליון 
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 יוסי, לא נעים לי להגיד, אתה עושה רעש על כלום.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 אני עושה רעש על כלום, אז בואי תבדקי את עצמך בגוונים.    :מר יוסי חן

 

 אתן כמה עובדות ואז נדבר. וכשיגיע התור שלי אז   :כץ-גב' שירה דקל

 

 שמצאו בגוונים שהיה חסר.  ₪רגע, אז המיליון    :מר יוסי חן

 

יוסי. בסדר, זה הדבר היחיד שנשאר לך. הדבר היחיד   :כץ-גב' שירה דקל בסדר 

  -זה רק לתקוף באופן אישי את האנשים שסביב השולחן

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 ינית אתה לא יודע. כי לדבר עני  :כץ-גב' שירה דקל

 

 . עעל ראש הגנב בוער הכוב      :???

 

תדבר, אתה בא לישיבה עושה פה הצגה, לך לקאמרי באמת   :מר יחיאל טוהמי

 לבימה, תשחק שמה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 בבקשה יוסי, תקציב יוסי, תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רווחה. נכון? יש גידול  עכשיו מדברים פה על גידול בתקציב   :מר יוסי חן

בתקציב הרווחה. וכותבים פה שעיקר הגידול נובע מזה שיש תוספת של נפגעי רווחה, 

נכון? זאת אומרת העיר הזו הולכת וצוללת כלפי מטה כשיש יותר ויותר ויותר תושבים 
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. כי מה זה תקציב ₪מיליון  3-שנזקקים לרווחה, בעקבות זה התקציב גדל כמעט ב

ציב צבוע, מביאים אותו מפה לוקחים אותו לפה. עכשיו אני אומר לכל רווחה? זה תק

  -40%בחודש, אני מדבר על הרווחה שיש פה  ₪ 30,000אלה שמרוויחים פה 

 

 בחודש.  ₪ 30,000גם אתה לקחת   :מר יחיאל טוהמי

 

מתושבי העיר היום מטופלים ברווחה. אני מכיר חוץ  %40   :מר יוסי חן

  -40%-מה

 

  -אתה דואג להם  :ל טוהמימר יחיא

 

 לא, אתה, אתה יו"ר הוועדה.    :מר יוסי חן

 

 13:00-אתה דואג להם, אתה חוץ מלקום בבוקר לישון ב  :מר יחיאל טוהמי

.  17:00-בצהריים לפתוח את הטלפון שלך ב אחר הצהריים, מה אתה עשית? תגיד לי

אה לי מישהו שעשית אתה יודע מה זה בושה לבוא לפה, מה עשית למען מישהו? תר

בשבילו פעם בחיים שלך. אתה יודע אתה מקשקש, מי שישמע אותך יחשוב מה אתה 

 17:00-בצהריים וב 13:00-בבוקר לסגור את הטלפון ב 09:00-עושה. אתה חוץ מלקום ב

להדליק אותו בשביל לסגור ולא לעשות לאנשים לתושבים, אתה לא עושה כלום, 

  -מקשקש, בא לישיבת תקציב

 

 אני אוכל לדבר אדוני ראש הישיבה?    :מר יוסי חן

 

יודע מה אתה כמו כלב, אני לא   :מר יחיאל טוהמי ומקשקש ומקשקש, ואתה 

 רוצה להגיד... בזנב שלו. 

 

תרשה לי מיקי משפט אחד לפני, אני חייב לענות לו. תקשיב    :מר יוסי חן

 -טוב, יוסי חן
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 מה אתה עושה ככה?   :מר יחיאל טוהמי

 

תקשיב טוב, יוסי חן, הנה בלי ידיים, יוסי חן מעולם מעולם    :מר יוסי חן

מהפעילות הפוליטית שלו עבד בהתנדבות, עבד בהתנדבות לא קיבל שקל אחד. אם אני 

אני מפרנס את עצמי, אני משלם את כל החובות שלי לכל  10:00-או קם ב 09:00-ישן ב

י לא חייב שקל אחד. לכן אם בא לי לקום כולל כל עיריית אריאל אנ 2אדם שהולך על 

  -, אולי אני איש עסקים10:00-או בא לי לקום ב 09:00-ב

 

 על זה אתה מתמקד.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אולי אני   :מר יוסי חן

 

 תגיד לי מה עשית למען התושבים?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אבל אולי אני איש עסקים   :מר יוסי חן

 

 מה עשית?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני אענה לך.    :מר יוסי חן

 

  -חוץ מלקשקש להביא אנשים לעשות הצגה פה  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני אענה לך.    :מר יוסי חן

 

מה עשית? הבאת משפחה פעם אחת, ראית אותך בעיניים   :מר יחיאל טוהמי

  -₪ 10נותן למישהו, בחיים שלך אתה לא מוציא 
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  -נה לךאני אע   :מר יוסי חן

 

יודע להוציא? אתה קשקשן  :מר יחיאל טוהמי   -אתה 

 

 אני אענה לך.    :מר יוסי חן

 

לא טעמת מעולם, בחיים שלך לא הלכת, הבן אדם הזה עלה   :מר יחיאל טוהמי

לי עד כאן, מעולם לא עשית למען בן אדם. לבוא לפה לעשות הצגה כל הזמן, לא נמאס 

 לך? לא נמאס לך? 

 

 סיימת?    :מר יוסי חן

 

תהיה אמתי פעם אחת. תבוא אליי תגיד לי יחיאל טוהמי אני   :מר יחיאל טוהמי

רוצה לעזור למשפחות. תבוא, נראה אותך שאתה מביא תקציב, נראה אותך שאתה 

מביא תרומה, תבוא איתי ביחד נעשה את זה. לבוא לפה עכשיו לעשות הצגה. חבר'ה 

 שמעתם אותו? תנו לו כפיים בבקשה. 

 

  -תקשיב טוב, כשאני אהיה ראש העיר   :מר יוסי חן

 

 אתה לא תהיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -כשאני אהיה ראש העיר   :מר יוסי חן

 

 אתה לא תהיה חבר מועצה גם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אולי, אולי, אולי.    :מר יוסי חן

 

 אני מבטיח לך אתה לא תהיה.   :מר יחיאל טוהמי
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 ולי, אולי. א   :מר יוסי חן

 

 לא תהיה בכלל.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אולי, אבל תקשיב טוב כשאני אהיה ראש העיר   :מר יוסי חן

 

 אל תגיד אם, כי אתה לא תהיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

העיר הזו אני מודיע לך שהעיר הזו לא תהיה במקום שהיא    :מר יוסי חן

  -נמצאת

 

 ר. אתה תהיה ראש עי  :מר יחיאל טוהמי

 

 -תקועה בלי מענקי מקום   :מר יוסי חן

 

  -לא תהיה ראש העיר אז  :מר יחיאל טוהמי

 

  -תרשה לי, אתה דיברת הקשבתי לך   :מר יוסי חן

 

 אוקיי בבקשה.   :מר יחיאל טוהמי

 

תהיה תקועה בלי מענקי מקום, מגיע פה על פי חוק לתושבי    :מר יוסי חן

תהיה תקועה מבחינת הקפאת בנייה, תהיה רק  העיר מענקי מקום, הם לא מקבלים.

כלפי מטה מבחינת צלילה של אנשים שנזקקים לשירותי רווחה, אני לא מדבר כבר על 

. 10%-אלה שמהכבוד שלהם לא עוברים את הרווחה, ואני אומר לכם שיש הרבה יותר מ

  -העיר הזו אתם יכולים לצבוע אותה בצבעים
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 כואב לך הא.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -רגע תרשה לי   :מר יוסי חן

 

 כואב לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -על צבעים הכי ורודים אתם יכולים   :מר יוסי חן

 

.. כואב לך  :מר יחיאל טוהמי   -... בעלייה כואב לך, מטפלים בכל.

 

 כמות התושבים לעלייה זה כואב לי.    :מר יוסי חן

 

 כואב לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -כן, כשיש כמות   :מר יוסי חן

 

  -כואב לך שאנשים מטופלים  :מר יחיאל טוהמי

 

  -כשכמות התושבים עולה   :מר יוסי חן

 

שמקבלים יחס שמקבלים כבוד, שאין משפחה אחת רעבה,   :מר יחיאל טוהמי

שאין ילד אחד בלי שמיכה, כואב לך אני יודע, קשה לך. כי נכנסים לנישה שאתה רוצה 

 א מסוגל לעשות כלום בה. להיכנס בה שאתה ל

 

  -אתה תרשה לי? הכאב שלי האמתי   :מר יוסי חן

 

 הכאב שלי יותר ממך.   :מר יחיאל טוהמי
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  -הוא מכמות   :מר יוסי חן

 

 אני באתי משם אתה לא באת משם.   :מר יחיאל טוהמי

 

הוא מכמות המטופלים ברווחה שגדלה משנה לשנה, ומכמות    :מר יוסי חן

  -שנזרקים מבתי הספר משנה לשנה. אם אתה לא יודע כמההתלמידים 

 

 פה אתה מטעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני לא מטעה, יש לי את הנתונים ממשרד הפנים. יש לי את    :מר יוסי חן

הנתונים ממשרד הפנים. אבל אני בניגוד ליחיאל טוהמי ממלא מקום ראש העיר, שכל 

קבל היום שכר מהעירייה. אני כל החיים פעלתי החיים עבד הסעות עם העירייה, מ

  -בהתנדבות, בכל מקום שהייתי

 

 יו"ר בית"ר היה בהתנדבות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 30,000פעלתי בהתנדבות. הייתי יו"ר בית"ר התקציב היה    :מר יוסי חן

₪-  

 

 אתה רוצה שאני אוציא לך מסמך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מבקר, אני רוצה שתוציא.  הנה יש פה   :מר יוסי חן

 

 אני לא רוצה.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני רוצה שתוציא ויש פה מבקר עירייה. שהתקציב היה    :מר יוסי חן

  -בשנה ₪ 30,000
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 לא נעים לי... שלך, אני אוציא לך מסמך תתבייש.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה תוציא מה שאתה   :מר יוסי חן

 

 לי אותו כבר. יש   :מר יחיאל טוהמי

 

 תוציא.    :מר יוסי חן

 

 אני מכיר אותך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אוציא   :מר יוסי חן

 

יודע מי אתה.   :מר יחיאל טוהמי  אני 

 

יודע מי אתה. אני גם יודע מי אתה, אבל אני גם    :מר יוסי חן אני גם 

  -שמח

 

  -אני מציע לך  :מר יחיאל טוהמי

 

  -שמח אני   :מר יוסי חן

 

  -אני מציע לך אמרתי לך  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה אל תציע לי   :מר יוסי חן

 

 אני מציע לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אל תציע לי, אל תציע לי   :מר יוסי חן
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  -כבד את עצמך, כבד את עצמך  :מר יחיאל טוהמי

 

ור חייב אל תציע לי, אתה תעשה מה שצריך. אתה כנבחר ציב   :מר יוסי חן

יודע   -לעשות מה שאתה צריך, אל תחביא שום דבר. אם אתה 

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -טוב 

 

 רגע, תן לסיים אתם לא נותנים לסיים.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אני סיימתי

 

 אני לא רואה שסיימת.    :מר יוסי חן

 

 יב, בסדר? בואו נתכנס לנושא התקצ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תן לי להתעסק עם תקציב, הוא כל רגע נדחף, אבל אין לי    :מר יוסי חן

 בעיה זה בסדר, אני אתמודד עם זה, אני גם לא צריך הגנות. 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנייה, אנחנו נגיע להכול, פשוט שינית את הסדר אז אני לא    :מר יוסי חן

 ו נגיע לכול, הכול יהיה בסדר. כתבתי את זה בזה. שנייה אנחנ

 

 אין בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רק רוצה להגיד לממלא מקום שהלך לשתות קפה, שמי    :מר יוסי חן

  -שיצר את הבור



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 43 

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בוא, בוא..

 

  -תקציב, אני מדבר בור תקציבי   :מר יוסי חן

 

  כן, אוקיי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיצר בור תקציבי זה לא אני זה אתם.    :מר יוסי חן

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים אתם מנהלים  5אתם מנהלים את העירייה, כבר כמה?    :מר יוסי חן

 את העירייה? 

 

 אנחנו מאוזנים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ור? אבל יוסי אנחנו מאוזנים, איזה בור? איזה ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שטויות אתה מדבר, קשקשן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתם מאוזנים.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו מאוזנים.   :מר יחיאל טוהמי

 

לא אתם, אנחנו מאוזנים, גם אתה איתנו מה לעשות. למרות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאתה מצביע נגד אבל אתה איתנו. 

 

ם אתם תדברו אני גם אכנס לכם אתם לא רוצים, רגע א   :מר יוסי חן
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 לדברים. 

 

  -אוקיי, אז בוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז בוא שירשום, אתה לא נותן לדבר.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אסביר לך שאני מתכוון לבור תקציבי, אני מתכוון    :מר יוסי חן

 . שהיו חסרים לך בגוונים ₪לאותם מיליון 

 

 טוב, אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שאתה... והיו חסרים לך עוד.  ₪אותם מיליון    :מר יוסי חן

 

זה לא קשור לתקציב הזה, נו קדימה בוא תתייחס לתקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הזה. 

 

 אני מתייחס לתקציב.    :מר יוסי חן

 

 ש. בינתיים אתה סתם עושה רע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -23אני סתם. אני רוצה לקבל תשובה מהגזבר, יש פה בעמוד    :מר יוסי חן

 

 . 23כן, עמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪ 110,000תקציב לטלפונים, עיריית אריאל משלמת    :מר יוסי חן

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 45 

 זה לא פינג פונג, תשאל את כל השאלות והוא יענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז תרשום, תרשום.    :מר יוסי חן

 

 כן, תקציב טלפון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עוד עכשיו אתם עשיתם הנחה,  ₪ 160,000היה  2016-היה ב   :מר יוסי חן

 רק על שיחות טלפון.  ₪ 50,000-ירדתם ב

 

 טוב, הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מתייעוץ משפטי שוטף, עיריית אריאל משלעכשיו    :מר יוסי חן

 

 באיזה עמוד אתה?  :גב' דריה מיולבאום

 

ייעוץ משפטי. אני רוצה לדעת  ₪ 557,000. 24עמוד    :מר יוסי חן בשנה על 

 אם יש צורך בסכומים כאלה. 

 

 אוקיי, אני אתן את התשובה. כן?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עמלות והוצאות מימון, עיריית אריאל משלמת   :מר יוסי חן

 

 איזה עמוד?  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

 . 25עמוד    :מר יוסי חן

 

 . 25כן, עמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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על הוצאות מימון של  ₪ 265,000עיריית אריאל משלמת    :מר יוסי חן

  -ויזה כל מיני כרטיסי אשראי

 

 עמלות סליקה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

, זה ₪ 500,000בסביבות  עמלות סליקה. ריבית על הלוואת   :מר יוסי חן

 באותו עמוד. תראו כמה כסף אפשר לחסוך אם מתנהלים בלי להיכנס למינוס. 

 

 בוא תמשיך, נו קדימה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ראיתי גם כמה דברים שקצת צרמו לי בעיניים מבחינת    :מר יוסי חן

 . 26בעמוד  2017-ל 2016השינויים בין 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז יש לנו תוספת לאורך כל הדרך שהיא לדעתי מוגזמת.    :מר יוסי חן

 

 אוקיי, תוספות מוגזמות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -מטאטוא, פינוי אשפה, פינוי גזם   :מר יוסי חן

 

  -לא פינוי אשפה, לא הגדילו את האשפה  :מר יחיאל טוהמי

 

 גמור. לא משנה, תן לו ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש שינוי של מאות  2017-השאלה שלי למה ב 2016-פינו גם ב   :מר יוסי חן

 אלפים. 
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 אני אשיב לך, אני אשיב לך. כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 27שמירה, בואו הגענו לשמירה עמוד    :מר יוסי חן

 

 שמירה.  27כן, עמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. אני גם לזה הייתי ₪ 3,700,000ית ותגבור שמירה יישוב   :מר יוסי חן

 . ₪ 1,360,000, אזור התעשייה זה עוד רוצה כשזה לא כולל את אזור התעשייה

 

 כן, מה עוד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כוח אדם של הג"א, אני לא יודע אני לא נתקלתי בדבר הזה    :מר יוסי חן

, כשתחזוקת המקלטים ₪ 28,000ועוד  ₪ 266,000הג"א וכוח אדם יש פה הוצאה של 

אני מבין שאנחנו נמצאים במצב שלום אין מלחמה  0, אז זאת אם התחזוקה היא 0היא 

 עכשיו. 

 

 דרך אגב קיבלנו פרס על מקלטים, אבל לא משנה. כן, הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אתם מקבלים הרבה פרסים. בשלטון המקומי %100   :מר יוסי חן

 , מחלקים הרבה פרסים. מחלקים פרסים

 

 כן, כן, עוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. אני מדבר כבר הרבה זמן על 28עכשיו תיקון רכבים בעמוד    :מר יוסי חן

זה שהמיולים זה פג תוקף עבר זמנם. הגיע הזמן לקנות רכב שזה עולה אותו דבר כמו 

תיקון של הרכבים מיול רכב קטן, ואז אתה לא נכנס להוצאות של עשרות אלפים ל

 האלה... 
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 אבל...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא ראה את זה, הוא יראה.   :מר פבל פולב

 

 אני בעד החלפת המכונית.    :מר יוסי חן

 

 כן, סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ו 2ואז   :מר פבל פולב מכוניות יהיה, אם יהיה  2-אתה מצביע בעד התקציב 

 מכוניות.  2

 

 רק במכוניות לא בתקציב.    :יוסי חן מר

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע, תרשה לי אנחנו לא בלחץ, יש לנו את כל היום. תרשה לי    :מר יוסי חן

לענות לפבל. פבל חברי וידידי, התקציב הזה רב הנסתר על הגלוי. אתה תלך לקורסים 

זה מחולק לרבעונים, ברבעון כזה אתה של גזברים הם יגידו לך איך הם ברוב, הרי 

  -אתה תמצא שהכול מאוזן 31.12-תמצא תקציב כזה, מה שחשוב שב

 

 אבל זה לא בבית ספרו של גזבר עיריית אריאל, אני מבקש.     :מר ג'והר חלבי

 

 לא, לא אמרתי של אריאל.    :מר יוסי חן

 

 ל. זה לא בבית ספרו של גזבר עיריית אריא    :מר ג'והר חלבי

 

לא של אריאל, לא, לא, זה גזברים מכל הארץ. אחזקת    :מר יוסי חן

  -₪ 100,000מזרקות וחומרי חיטוי, יש פה הוצאה של 
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 איזה עמוד אתה?   :מר פבל פולב

 

, אני לא יודע תגידו לי ₪ 100,000. יש פה הוצאה של 31   :מר יוסי חן

 ורה כבר כמה שנים. איזה מזרקות יש, אני יודע שהמזרקה בפארק שמה סג

 

 איזה עמוד אתה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 31   :מר יוסי חן

 

 יש כמה מזרקות.   :מר אריק דושי

 

חגיגות יום העצמאות, הולכים לחגוג ככול שהבחירות    :מר יוסי חן

לחגיגות יום  ₪ 430,000מתקרבות החגיגות עולות וההוצאות גדלות, פה בתקציב יש 

  -העצמאות

 

 כדי שזה יהיה לנו טוב.  ₪ 500,000-אנחנו נעלה את זה ל  :מר יחיאל טוהמי

 

  -רק תעשו כמו שצריך   :מר יוסי חן

 

 נעשה, נעשה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -כי בפעם האחרונה   :מר יוסי חן

 

 ... כדי שיבחרו בנו.   :מר יחיאל טוהמי

 

באו התושבים,  בפעם האחרונה בתשובה לממלא המקום לא   :מר יוסי חן

 תבדקו למה הם לא הגיעו, מה קרה שזה היה ריק? 
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 ליום העצמאות הגיעו, אתה מדבר משהו אחר.   :מר יחיאל טוהמי

 

נו לא משנה, יוסי בוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו כן, הגיעו הגיעו, אבל לא משנה, 

 תמשיך. 

 

 אני אמשיך הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אני לא ₪ 100,000מנהל חינוך שכר יש לכם תוספת של מעל    :מר יוסי חן

 . ₪ 100,000ראיתי שהחינוך הוא כזה שמצדיק תוספת של 

 

נכון, צריך להוריד את הכסף לעובדים. תגיד, תגיד את זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לפרוטוקול. 

 

  -בוא אני אגיד לך   :מר יוסי חן

 

אתה רוצה להוריד את השכר לעובדים. תגיד, תגיד  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 לפרוטוקול. 

 

הנה אתה שומע ממני, צריך לפטר את מנהלת אגף החינוך,    :מר יוסי חן

 היא צריכה ללכת הביתה במקום לתת לה תוספת כל שנה. 

 

 כן הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע למה אתה מגן עליה  שדרך אגב אני לא מבין   :מר יוסי חן כשאתה 

 שיש איתה בעיות, אתה מטאטא אותם מתחת לשטיח. 
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 יוסי קדימה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני עונה לך... לא ממהרים לשום מקום.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

-ו ₪ 300,000עכשיו דרך אגב כל זה מצטבר שאני אומר    :מר יוסי חן

 זה מיליונים, מיליוני שקלים.  ₪ 500,000

 

 מיליוני שקלים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

של  גם התוספת של הניקיון בבתי הספר, פתאום יש עלייה   :מר יוסי חן

 2017-ל 2016עשרות אלפים. אם אתה תלך למשל דוגמא בית ספר עליזה בגין בין 

 אם התלמידים מלכלכים יותר? הבדלים של עשרות אלפים, זה גם מעניין אותי למה. ה

 

 עליית שכר.   :מר יחיאל טוהמי

 

.    :מר יוסי חן  עליית שכר, אני מדבר על ניקיון

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יש שואב אבק כזה שבא מלמעלה..

 

אוקיי, אז אנחנו את שואב האבק. אותו דבר יש את הבעיה    :מר יוסי חן

ה ראש העיר לא יודע איפה כן חוסכים לו בחינוך. הזו במילקין. יש בעיה נוספת אם את

סגרו שער, שער צפוני בבית ספר היובל בחטיבה, סגרו את השער הצפוני, מה זה אומר? 

שכל ילד שרוצה להגיע לשער הוא צריך לעשות סיבוב, אבל מה לעשות שילדים בגילאי 

ער הוא יכול חטיבה הם לא עושים סיבוב הם קופצים מעל השער, כשהוא קופץ מעל הש

לחודש חיסכון. אני חושב שמתוך המיליונים האלה  ₪ 2,000להיפצע. כל הסיפור זה 
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 39שעכשיו מניתי יכולתם בהחלט לפתוח להם את השער זה אחד. עכשיו יש פה בעמוד 

הסעות חינוך מיוחד. פניתי לראש העיר פניתי למנכ"ל, יועץ משפטי, מבקר עירייה 

ת מי מסיע את הרווחה, מי מסיע את החינוך המיוחד, לקבל אחרי הרבה חודשים לדע

לקבל פירוט של תשלומים. אני רוצה להגיד שאני כבר שנה מאז לא קיבלתי, הייתי יו"ר 

ועדת ביקורת אז הצלחתם להדיח אותי, יש לכם מספיק אצבעות, לא רוצים ביקורת. 

שיבות, היא הדחתם אותי מיניתם אחת שדרך אגב היא לא נמצא פה, היא לא באה לי

לא ממלאה את התפקיד שלה כיו"ר ועדת ביקורת, וזה מתאים לכם, מתאים לכם חברי 

 שהיום לא הגיעו זה מתאים.   מועצה

 

 מי זה יו"ר ועדת ביקורת?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מהאופוזיציה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לודה מהאופוזיציה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן, הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גם כן יש הגדלה, אבל מה  2017-אבטחת מוסדות חינוך, ב   :מר יוסי חן

 5מציק לי? בימי שישי אתה מגיע לגן אין שומר, אין שומר בגן. זאת אומרת אנחנו 

ימים שומרים ואומרים למחבלים או לאלה שיבואו לעשות פיגוע לפגוע בילדי הגן 

  -רים, תבואי לגן אין שומרתבואו ביום, אין שומרים ורד אין שומ

 

 באיזה גן?   :מר אריק דושי

 

. ובניצני מוריה.   :גב' ורד טוויל  אנחנו..

 

  -יש לי נכדים בגנים שנמצאים ליד הסופר   :מר יוסי חן
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איך תהיה ראש עיר? איך תהיה ראש עיר? תראה מה אתה   :מר יחיאל טוהמי

 קורא. 

 

.    :מר יוסי חן  תרשה לי

 

 איך תהיה ראש עיר?   :טוהמימר יחיאל 

 

 לא חשוב לך?   :מר יוסי חן

 

 אתה יכול להיות ראש עיר?   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא חשוב לך שומר?    :מר יוסי חן

 

 . קוראתראה מה אתה   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא חשוב לך?    :מר יוסי חן

 

יודע את האמת ואתה משקר במצח נחושה. אתה   :מר יחיאל טוהמי יודע אתה 

  -שיש בכל הגנים יש שומר. אתה יודע מה אתה מאוד מוכשר

 

 אתה רוצה לתת לי לסיים?    :מר יוסי חן

 

 ...   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה רוצה לתת לי לסיים יא חתיכת   :מר יוסי חן

 

 בבקשה תמשיך.   :מר יחיאל טוהמי
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 אתה רוצה לתת לי לסיים?    :מר יוסי חן

 

 תמשיך להתעצבן, כן, כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יופי.    :מר יוסי חן

 

 זה המשך של השקרים שלך.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני לא משקר עם כיפה על הראש, ולא נוסע בשבת. אני לא    :מר יוסי חן

נוסע בשבת עם כיפה על הראש. דרך אגב על התקציב הזה אתה לא יכול להצביע, עשו 

 אותו בשבת. 

 

 מי עשה אותו בשבת?   :מר יחיאל טוהמי

 

 תשאל את ג'והר, הוא אמר לך לפני כמה דקות.    :מר יוסי חן

 

 אני רוצה תשובה ג'והר.   :מר יחיאל טוהמי

 

לג'והר מותר אבל הוא אסור לו להצביע. אז בוא אל תהיה לי    :מר יוסי חן

 צדיק. 

 

 אני לא מצביע, לא מצביע.   :מר יחיאל טוהמי

 

 היה צדיק. אל ת   :מר יוסי חן

 

 לא מצביע.   :מר יחיאל טוהמי

 

תדאג קודם כל לתקציב לבתי הכנסת. אתה עם הכיפה על    :מר יוסי חן
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 את התקציב של בתי הכנסת.  50%-הראש שקיצצת ב

 

 מאיפה אתה יודע?   :מר יחיאל טוהמי

 

 150שבתקופה שלי היה  ₪מיליון  110אני יודע, כי היה    :מר יוסי חן

  -₪מיליון 

 

 ? ₪מיליון  110  :מר אריק דושי

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

 ? ₪מיליון  150  :מר יחיאל טוהמי

 

, אתה יכול ₪ 150,000. היה תקציב ₪ 110,000, ₪ 110,000   :מר יוסי חן

  -לאכול ולחייך

 

 ומי דאג לתקציב של בתי הכנסת?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה, אתה היית   :מר יוסי חן

 

 תגיד אני, תגיד יחיאל טוהמי אתה.   :טוהמימר יחיאל 

 

  -ממש לא   :מר יוסי חן

 

 אתה?   :מר יחיאל טוהמי

 

ותראה, הרי לפני זה אתה גם  2009תפתח את הפרוטוקול של    :מר יוסי חן

  -היית
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  -אתה עשית את הכול יוסי באמת העיר הזו בזכותך  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה לפני זה   :מר יוסי חן

 

 הכול זה אתה יוסי.   :מר יחיאל טוהמי

 

שנים חבר מועצה לפניי, ולא היה  5היית גם הרי לפני זה    :מר יוסי חן

 עד שיוסי לא נבחר לא היה תקציב.  תקציב, לא היה תקציב

 

 יוסי, אני מציע לך פה...   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מציע לך כנס למגננה.    :מר יוסי חן

 

יוציאו לך מסמך שלי, הסכם   :מר יחיאל טוהמי לך ללשכת ראש העיר 

  -קואליציוני שלי עם רון נחמן

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

  -שהוא מתקצב לבתי הכנסת  :מר יחיאל טוהמי

 

 הוא צודק, הוא צודק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, כי אני מציע לך, כי אני מציע לך להוציא את הוא לא צודק   :מר יוסי חן

כשהוא ביקש ממני לא לקחת עליי את  2009-ואתה תראה שב 2009של  הפרוטוקול

 תקציב התמיכות לבתי הכנסת, הוא ישב כמו דג. אם לא אני אין תקציב. 

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי
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 ואני אביא לכם את הפרוטוקול.    :מר יוסי חן

 

 כן נו בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

ת הפרוטוקול להדביק לך אותו איפה מבטיח לך להוציא לך א   :מר יוסי חן

 שאתה רוצה. 

 

  -אני זוכר אותך  :מר יחיאל טוהמי

 

שנים היית סגן  5? 2009מצוין. ועוד יותר מזה מה היה לפני    :מר יוסי חן

 ראש עיר, למה לא היה תקציב? 

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו  -אני רוצה להזכיר לך 

 

 לבתי כנסת? למה לא היה תקציב    :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יוסי, אתה היית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אוהב שאתה מזכיר לי, אני אוהב שאתה מזכיר לי.    :מר יוסי חן

 

אצבע אחת, ורון נחמן  2009אני מזכיר לך שאתה היית בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יודע איך הוא  היה מתייחס, אבל אם זה היה תלוי רק באצבע אחת רון נחמן ז"ל אתה 

  -בוא נמשיך תסיים את ה

 

 הא התחלת לספור אצבעות.    :מר יוסי חן

 

  -... בדרך כלל סופרים כשמצביעים :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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-אני אגיד לך, אם לא הייתי מעלה את הסעיף את הנושא ב   :מר יוסי חן

 לקראת סוף ההצבעה זה לא היה.  2009

 

 משיך. ת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אצבעות ולא עשית כלום.  4ואתה היית    :מר יוסי חן

 

 בוא תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אצבעות, תקעת אותם בעיניים של התושבים.  4אתה    :מר יוסי חן

 

 ... הסכם קואליציוני ואני מכיר את ההסכם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה הסכם? איזה הסכם?    :מר יוסי חן

 

  -אבל בוא יוסי :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

 אצבעות לא עשית כלום.  4   :מר יוסי חן

 

  -יוסי אתה אמרת שאתה יסודי, יוסי אתה יסודי  :מר יחיאל טוהמי

 

אצבעות  4אתה יודע מי שלא עושה לא טועה. רק אתה עם    :מר יוסי חן

 לא טעית. 

 

ש העיר תראה את ההסכם יוסי יש לי בקשה, לך ללשכת רא  :מר יחיאל טוהמי

  -הקואליציוני שלי
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 למה? תביא אותו אתה.    :מר יוסי חן

 

  -רים טלפונים לכולםלך ת  :מר יחיאל טוהמי

 

אני אביא לכולם את הפרוטוקול ואתה תביא להם את    :מר יוסי חן

 ההסכם קואליציוני, אבל ההסכם הקואליציוני לא התממש. 

 

 אומר?  מה? מה אתה  :מר יחיאל טוהמי

 

אצבעות ואתה היה לך אצבע אחד  4אתה רוצה שנתקדם.    :מר יוסי חן

  -ופבל, היה לכם

 

 הוא אמר את זה בישיבה דרך אגב, אבל לא משנה, תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דרך אגב אתם ממשיכים עם קניית שירותים, אדוני המבקר    :מר יוסי חן

 חוקי. אני הבנתי שקניית שירותים זה לא 

 

 מה זאת אומרת?     :מר אריה ברסקי

 

 קניית שירותים, אין דבר כזה קניית שירותים.    :מר יוסי חן

 

  -בוא תפנה אחרי זה למבקר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , יש נושא של קניית שירותים. 40אני אומר בעמוד    :מר יוסי חן

 

 . 40עמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה התכוונת?   :מר יחיאל טוהמי
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  -הכוונה היא שאסור לקנות שירותים, צריך היום   :מר יוסי חן

 

 ממי?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מכל גורם, אסור לקנות שירותים.    :מר יוסי חן

 

 אסור לקנות שירותים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -צריך לצבוע את זה   :מר יוסי חן

 

 שירותים?  ממי אסור לקנות  :מר יחיאל טוהמי

 

 אסור לקנות שירותים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מדבר על היכל התרבות, בוא נחדד. היכל התרבות האת   :מר יוסי חן

 

 איך הוא יעמוד על הרגליים, בזכות מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

אז אני מודיע לך, אני אגיד לך היכל התרבות עומד על    :מר יוסי חן

 , מי שהרס את היכל התרבות זה גוונים. שהכניסו אותו לגירעוןהרגליים בזכות עצמו

שנכנסו לו לחשבון שלו ולקחו לו את הכסף שהוא מוכר כרטיסים, הוא הכניס אותו 

 ₪ 20,000לגירעון. אם אתה לא יודע היכל התרבות הוא לא גירעוני בכלל, גירעוני 

 בשנה. מי שגירעוני זה גוונים במיליונים. 

 

 כן, בוא תמשיך בבקשה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

  -זה נכון  :מר מיקי חג'בי
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 זה המעבר לחכ"ל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. אז בואו נהיה אמתיים.   :מר מיקי חג'בי  הלא תיארתם כל הזמן שגוונים.

 

 מיקי בוא ניתן, תכף אני אתן לך. יוסי סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.    :מר יוסי חן

 

 הא לא סיימת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באמת, נו תהיה אמתי בשיחה.   :מר מיקי חג'בי

 

 כן יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש דו"חות, יש דו"חות.   :מר מיקי חג'בי

 

 כן יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנייה, אתה לא סבלני.    :מר יוסי חן

 

 לא, אני סבלני מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ראיתי בעקבות ההסכמים הקואליציוניים  45אני בעמוד    :מר יוסי חן

  -שלך, אנחנו פה הולכים לעלות, ולא שאני נגד לעלות לנכים ולניצולי שואה

 

 איזה הסכמים קואליציוניים?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -הסכם קואליציוניים שיש לך   :מר יוסי חן

 

  -כן, אנחנו הולכים לעלות ל :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

.. את    :מר יוסי חן עם זו שעכשיו לא נמצאת פה, אם היא הייתה פה.

 ההסכם. 

 

 אין לי שום הסכם קואליציוני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אין לך שום הסכם, זה אתה יכול להגיד למשרד   :מר יוסי חן

 

 ההסכם, או תראה לי את ההסכם. תביא לי את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול בסדר אתה עושה את זה בלחיצת יד והכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 הא בלחיצת יד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הרי ברור שאם היה לך הסכם כתוב היית צריך להביא אותו    :מר יוסי חן

 למועצה. 

 

 לא לתת לנכים? לא לתת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה? אבל בוא נראה איך נותנים, איך נותנים. כי אני נפגש    :וסי חןמר י

 140,000עם האנשים שעוד חיים, אתה מדבר איתי על ניצולי שואה. אתה הולך להגדיל 

, כמה ניצולים? הרי הניצולים משנה לשנה הכמות יורדת הם ₪ 150,000-ל 2016-ב ₪

 נפטרים. 

 

נוריד, כ :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ? 0מה אתה רוצה לשים שם בוא 
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שהסתדרת עם  2016-אני רוצה לקבל את כל הנתון, מה היה ב   :מר יוסי חן

40,000 ₪-  

 

 הלאה בוא תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

והסתדרת  ₪ 40,000נתת  2016-לא, אני רוצה לדעת למה ב   :מר יוסי חן

 הם נפטרו. שחצי מ ₪ 150,000אתה רוצה לתת  2017-עם זה, פתאום ב

 

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

 

 נפטרו בשנה הזו.  %50   :מר יוסי חן

 

 אני אסביר לך יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע שנייה, למה אתה קצר רוח? אני רק אומר לך שהיה לנו    :מר יוסי חן

 איש.  17חודש אחד שנפטרו 

 

 כן יוסי בבקשה.  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

שירותים לעולים. קודם כל אני כבר  47עכשיו הגענו לעמוד    :מר יוסי חן

 שואל הרבה זמן, רוצה לדעת מה ההגדרה של עולה. כמה זמן זה נקרא עולה חדש? 

 

 שנה.  20עד   :מר יחיאל טוהמי

 

 25שנה ומישהו עלה לפני  30אם מישהו עלה מעירק לפני    :מר יוסי חן

 שנה מרוסיה. 
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 כן, כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לזקנים עולים, לא  ₪מיליון  110-אני רוצה לדעת מה זה ה   :מר יוסי חן

 מה זה הכסף, לאן זה הולך בדיוק? איזה עולים? מאיפה העולים האלה? 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . ₪ 110,000    :מר ג'והר חלבי

 

נו   :מר יוסי חן סף יש שירותים לעולים ועובדי שכונה, אני רוצה דבר 

 פעם בשנה.  ₪ 143,000לדעת מי אלה אותם עובדי שכונה שמקבלים 

 

  -כל שנה שואל אותו דבר מקבל תשובות  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני לא מקבל תשובות, לא מקבל תשובות. כל שנה לא מקבל    :מר יוסי חן

 תשובות. 

 

.  אבל רגע  :מר יחיאל טוהמי אתה מתבלבל,  ₪מיליון  110אתה כבר הגעת..

 כמעט...

 

 . ₪ 147,000אני מסתכל,    :מר יוסי חן

 

 הא זהו.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אמרתי אל תטעה אלף   :מר יוסי חן

 

 נתפסת במיליונים.   :מר יחיאל טוהמי
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לא המיליונים זה סך הכול של כל הניהול הכושל, זה הבלוף    :מר יוסי חן

 הניהול הכושל.  של

 

 כן יוסי, כן מה עוד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ג'והר    :מר יוסי חן עכשיו אני רוצה לדעת אולי תגיד לנו מה סך הכול, 

על דוברות,  2016-דווקא אתה תגיד לי את זה, כמה סך הכול עיריית אריאל הוציאה ב

  -? על כל הנושא של הדוברות2017-וכמה היא הולכת להוציא ב

 

 כתוב לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ומי זה הדובר? מי זה אותו דובר?    :מר יוסי חן

 

אני אגיד לך, זה לא צריך דוברות. דרך אגב אתה חזק מאוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בחשבון תסכום

 

 חזק, חזק.    :מר יוסי חן

 

 י זה הדובר, בסדר? זה אני אגיד לך מאז אתה תסכום ואחרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. עוד 48עוד פעם אנחנו הולכים לעלייה וקליטת עלייה, עמוד    :מר יוסי חן

בטח שלחת את החבר'ה  ₪ 25,000ועוד  ₪ 135,000פעם שכר של הקולטים בעלייה 

להביא עולים מחוץ לארץ, כדי שיהיה עוד כמה מצביעים. אחרי זה פעולות לעולים 

 ה זה עולה ותיק? מה זה עולה ותיק? ותיקים. צ'רנוגלז תגיד לי מ

 

.  :מר מקס צ'רנוגלז  אם היית יודע על מה אני מדבר..

 

 )מדברים יחד( 
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  -פעולות עולים לוותיקים   :מר יוסי חן

 

 אתה קשקשן זול שאין לך מושג על מה אתה מדבר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

  -פעולות עולים לוותיקים   :מר יוסי חן

 

  -שנייה רגע  :מר יחיאל טוהמי

 

  -רגע תן לי לסיים אחר כך. תן לי לסיים   :מר יוסי חן

 

  -לא, אתה יודע יש הגדרה לעולה  :מר יחיאל טוהמי

 

. היית יודע   :מר מקס צ'רנוגלז . יש משרדי ממשלה שמגדירים את זה, ואם היית.

 את זה. 

 

..  22 :גב' דריה מיולבאום  שנה.

 

 היא כבר לא עולה, היא צברית. היא עולה ותיקה    :מר יוסי חן

 

 אין לך מושג על מה אתה מדבר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אין לי.    :מר יוסי חן

 

 אין לך מושג על מה אתה מדבר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 שנה.  30אנחנו מדברים פה על תקציבים של עולים מלפני    :מר יוסי חן
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 מדבר. אין לך מושג על מה אתה   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני צברי.    :מר יוסי חן

 

.. ובודקים   :מר מקס צ'רנוגלז משרדי ממשלה מגדירים את זה בדיוק ולא אתה.

את זה. אם היית מתעניין במה אתה מדבר היית יודע, אבל אתה לא יודע כלום אתה 

 סתם מקשקש. 

 

משרדי ממשלה מגדירים הרבה דברים. אתה מה שמוצא חן    :מר יוסי חן

 אתה לוקח, ומה שלא אתה לא לוקח.  בעיניך

 

 מה פתאום.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 נוותר על התקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא אז לוותר כן? לוותר בגלל שיוסי לא אוהב את זה לוותר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

  -אלי שבירו   :מר יוסי חן

 

נו :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ותר. לא, זה לא המצביעים שלו אז 

 

יודע מי המצביעים שלו   :מר יוסי חן   -אלי שבירו 

 

 אז אין לו מצביעים אז מה הוא מוותר על הכול.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

. %20אין לי אף אחד לא הצביע, רק    :מר יוסי חן  הצביעו..

 

 יוסי, איך אנחנו נחלק את המצביעים?   :מר פבל פולב
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ביעו בשבילי. אתה רואה איך אני יושב מתושבי העיר הצ %20   :מר יוסי חן

 פה? 

 

 איש כמה נשארו עכשיו?  600-מ  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 . אפילו הילדים שלי לא, הא יש עוד אחד? יאני ואישת   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

  -איך נחלק את העולים שיצביעו לי ולא ל  :מר פבל פולב

 

תה. בוא תחשוף את ההסכם שיש וואלה פבל הרמת לי להנח   :מר יוסי חן

  -לך עם ראש העירייה, שאתה לא מתמודד לרשות שאתה בקדנציה הבאה

 

 אין הסכם כזה.   :מר פבל פולב

 

אין. אני מודיע לך, זה מוקלט? אתה לא מתמודד בבחירות    :מר יוסי חן

מי סגנים, אז אדון פבל ואדון טוה 2ויהיו  20,000-הבאות, היות ואנחנו נעבור את ה

 החברים הטובים שלפני שנה תקעו סכינים אחד לשני יהיו חברים עכשיו. 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אני חבר הכי טוב שלו

 

 בטח.    :מר יוסי חן

 

 חבר כמוך? חבר כמוך? אני מעדיף אותו עליך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -יש שכר לשניהם   :מר יוסי חן
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, פי מיליון עליך. אתה חבר? אתה חבר? אני מעדיף אותו עליך  :מר יחיאל טוהמי

  -אתה דוקר כל הזמן

 

  -אני לא חבר שלך   :מר יוסי חן

 

שנה תמכתי בך, אתה דוקר  15אתה דוקר מהבוקר עד הערב,   :מר יחיאל טוהמי

 אתה לא אמין, בושה אתה. 

 

  -אני לא חבר, אני לא חבר   :מר יוסי חן

 

 , אני מחבק אותו לא אותך. אני מעדיף אותו הנה  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני לא חבר   :מר יוסי חן

 

 בושה, אתה חבר? אתה חבר?   :מר יחיאל טוהמי

 

אני לא חבר של מי ששכח מאיפה הוא בא. אתה שכחת    :מר יוסי חן

 מאיפה הגעת ומאיפה יצאת. אתה שכחת אני לא... 

 

 יוסי בבקשה תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תנו לסיים, הם קופצים כל רגע, מה אני אעשה? החברים    :מר יוסי חן

 הטובים כשיש שכר לשניהם בקדנציה הבאה, הכול בסדר. 

 

 בבקשה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -טוב, אני מחכה לתשובה לדוברות, מחכה לתשובה לכל   :מר יוסי חן
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  -רשמתי הכול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -גערגע, ר   :מר יוסי חן

 

 לא צריך לחזור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, לא, כל מה שלא קיבלתי, פה מבקר העירייה שוב פעם    :מר יוסי חן

  -אני אומר לך. לא קיבלתי, גם דרך אגב גם הצעות לסדר יש לי היום לישיבה הצעה

 

 אבל זו ישיבה שלא מן המניין אין הצעות לסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז מה? יש הצעות לסדר.    :סי חןמר יו

 

 אין הצעות לסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -העלינו את זה בהצעות לסדר בקדנציה הקודמת   :מר יוסי חן

 

  -אין, אין, עזוב אותך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מאז שאתה ראש עיר   :מר יוסי חן

 

 החוק. יש חוק, אנחנו עובדים לפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מאז שאתה ראש עיר.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו עובדים לפי החוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אבל אני מודיע לך שיכלו להעלות את זה בישיבה הקודמת,    :מר יוסי חן

 כי זה הוגש גם לפני הישיבה הקודמת. 

 

 אז יעלו בישיבה הבאה מה הבעיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -חים ודוחיםודו   :מר יוסי חן

 

 בישיבה הבאה נעשה את זה מה הבעיה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ודוחים, הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 מיקי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? יעלו את זה.    :מר יחיאל טוהמי

 

אני הייתי מציע אדוני ממלא מקום ראש העיר יוסי, בואו   :מר מיקי חג'בי

.  באנו לפה לישיבת  תקציב, לא נכנס..

 

 שנה הוא...  15  :מר יחיאל טוהמי

 

  -דקה, דקה, תן לי לא הפרעתי לך  :מר מיקי חג'בי

 

 ביעד שלי הוא היה סגן ראש עיר.    :מר יוסי חן

 

 ישבתי בשקט, תקשיבו.   :מר מיקי חג'בי

 

 -הוא מדבר על   :מר יוסי חן
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 לויאליות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 חוצפן.    :מר יוסי חן

 

 תן לי, לא הפרעתי לך.   :מר מיקי חג'בי

 

 ויתרתי לו על ממלא מקום בתואר, החוצפן הזה שמדבר.    :מר יוסי חן

 

 הבאת לי, ויתרת לי, אכלו לי, שתו לי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 גם לי יש רצונות.    :מר יוסי חן

 

 אתה ויתרת לי.   :מר יחיאל טוהמי

 

רצונות, גם לי יש רצונות. אתה מדבר? חתיכת  גם לי יש   :מר יוסי חן

 חוצפן. 

 

חם עליו ככה, חם עליו. ככה, אתה לא מגיע לציפורן הקטנה   :מר יחיאל טוהמי

 שלי. 

 

 תן למיקי, אבל אל תפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה עשית אותי?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אל תפריע למיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני המעשים שלי לא אתה, אתה לא יכול לעשות כלום  :אל טוהמימר יחי
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 מה קרה?    :מר יוסי חן

 

 כלום אתה לא יכול לעשות.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -בגלל זה אתה מסכן   :מר יוסי חן

 

 אני מסכן.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -מ"ר לבד, אומלל 300-בודד, יושב ב   :מר יוסי חן

 

  -... זה אישי אבל  :מר יחיאל טוהמי

 

  -בושה, אישי   :מר יוסי חן

 

 זה אישי, למה אתה אומר לי את זה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אישי הא? וואלה כואב הלב עליך.    :מר יוסי חן

 

 זה לא יפה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה לבד, אף אחד לא אומר לך שלום ברחוב.    :מר יוסי חן

 

 ה לא יפה. זה אישי, ז  :מר יחיאל טוהמי

 

.. על הרווחה של עצמך.    :מר יוסי חן  אתה.

 

 זה אישי אבל זה לא יפה.   :מר יחיאל טוהמי
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.    :מר יוסי חן  אישי הא אישי. עוד פעם עם היד אישי

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אישי

 

 אישי אתה רוצה אישי.    :מר יוסי חן

 

 מיקי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אמרתי את דעתי בישיבת תקציב שבאה לחבר, את דעתי   :ימר מיקי חג'ב

אני לא אחזור על זה עוד פעם. אמרתי אז בוועדה שהתקציב המוגש הינו תקציב 

 מכירות, הצבעתי נגד בוועדה אצביע נגד גם עכשיו. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י מועצת העיר. זה אחד. הוזכר פה נושא של נסיעות של חבר  :מר מיקי חג'בי

מעטים המקרים שחברי מועצת העיר נסעו על חשבון משלם המיסים האריאלי, בדרך 

  -כלל נסעו על חשבון קרן אריאל לפיתוח, אולי אני טועה

 

 אתה טועה, אבל לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקנו אותי. אם ראש העיר החליט להוציא אותם על חשבון   :מר מיקי חג'בי

, אני חושב שלחברי מועצת העיר ולתושבים שמשם יצא כל הסבסוד, מגיע להם התקציב

 דין וחשבון את מה שעשיתם בחו"ל. לא יצאתם לטייל, יצאתם בשליחות ראש העיר... 

 

  -בישיבת המועצה הבאה תקבלו דיווח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר גמור.   :מר מיקי חג'בי
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  -גבימסודר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אמרתי, אם זה מופיע בישיבה הבאה בשמחה, בסדר גמור.   :מר מיקי חג'בי

 

 וודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את שלי אמרתי.   :מר מיקי חג'בי

 

לא, אנחנו דיברנו על זה ואלי צדק ואמר שיש עומס, אז   :מר פבל פולב

 דיברנו שאנחנו רוצים לדווח. 

 

אי. זה גם ישיבה שהיא לא מן המניין שמיועדת רק בווד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לתקציב. 

 

 אף אחד לא בורח והכול בסדר.   :מר פבל פולב

 

 אם בישיבת המועצה הבאה בסדר.   :מר מיקי חג'בי

 

 ... קטע קשה היה שווה.   :מר פבל פולב

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נדווח, אמרנו נדווח.   :מר פבל פולב

 

  -המשאיות מחכות שמה פבל הא? המשאיות שמה בהנהלה  :יקי חג'בימר מ

 

 זה לא קשור לתקציב.   :מר יחיאל טוהמי
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 בגללך, בגללך.   :מר פבל פולב

 

 לא בגללך.   :מר מיקי חג'בי

 

אני לא יודע להביא אותם ואז הם מצביעים, אולי הם תושבי   :מר פבל פולב

 .  אריאל..

 

  -ל אתהלא, פב  :מר מיקי חג'בי

 

 אני לא רוצה להביא אותם... של פבל.   :מר פבל פולב

 

 אתה נסעת כדי להביא עולים, זו המטרה.   :מר מיקי חג'בי

 

כן, אבל אתה אמרת שהם מצביעים שלי, אני עצרתי. אולי   :מר פבל פולב

 אני לא בסדר? 

 

 אני אמרתי מצביעים שלך?   :מר מיקי חג'בי

 

  -םלהביא אות  :מר פבל פולב

 

לא, לא, אנחנו רק אומרים שאתה התבלבלת, אתה לא שר    :מר יוסי חן

 הקליטה, אתה בסך הכול נבחר ציבור פה בעיר, אתה לא שר קליטה. 

 

 אבל התבלבלתי, התבלבלתי טוב.   :מר פבל פולב

 

 סגן ראש עיר, סגן ראש עיר.    :מר יוסי חן

 

 חריך. טוב תמשיך אתה התחלת יפה אני א  :מר פבל פולב
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 אתה אומר דברים שלא אמרתי בכלל.   :מר מיקי חג'בי

 

אם יש למישהו עוד שאלות אז אני אשמע, ואם לא אז אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אשיב. 

 

אני רוצה עוד הערה אחת בהמשך רק כדי לדייק את הדברים.   :כץ-גב' שירה דקל

נוספים, אזור התעשייה קודם כל נעשו פה מהלכים מדהימים של הכנסה של עסקים 

  -ואני אומרת פה

 

 . 4עסקים עכשיו נסגרו באזור התעשייה,  4   :מר יוסי חן

 

יוסי  :כץ-גב' שירה דקל   -רגע 

 

איזה עסקים? בואי תראי כמה חנויות נסגרות במרכז, את    :מר יוסי חן

 ..  לא חיה פה.

 

  -הקשבתי יפה  :כץ-גב' שירה דקל

 

  -מה את יכולה לשקריש גבול כ   :מר יוסי חן

 

  -לך ההיא לא הפריע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היא הפריעה לי, היא הפריעה לי.    :מר יוסי חן

 

 ... ואתה תקשיב עד הסוף.   :כץ-גב' שירה דקל

 

עכשיו את תקשיבי עד הסוף, עסקים נסגרים באזור    :מר יוסי חן
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 התעשייה. 

 

לא הפריעה לך, היא לא הפריעה לך. כשהוא  רגע, רגע, היא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ידבר תפריע לו. 

 

.    :מר יוסי חן  לא, אני אפריע גם לך וגם לו. גם לך אני אפריע וגם לו

 

 גם לי, אתה כל הזמן מפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בדיוק, אני עצם העובדה שאני יושב פה זה מפריע לך   :מר יוסי חן

 

 לי חס וחלילה.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

הייתם סוגרים את זה בישיבת סיעה את כל זה, ולא צריך את    :מר יוסי חן

 כל החגיגה הזו. 

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  חס וחלילה, אני דווקא שמח..

 

  -גם לא צריך הצבעות דרך אגב, בישיבת סיעה   :מר יוסי חן

 

ם נתחיל מהתחלה. אני רוצה סיים ואז אנחנו עוד פעיהוא   :כץ-גב' שירה דקל

להגיד שלעיר כמו אריאל בהקשר הזה של להעלות אשכול סוציואקונומי יש פה אתגר 

, אבל הסיבה שאנחנו מצליחים להתמודד איתו בלי לקצץ בפעילויות ולהגדיל אמתי

שזה דווקא משהו חיובי שאפשר לראות בתקציב, זה בגלל עבודה מאוד טובה שנעשתה 

ל אזור תעשייה מערב, הנה אני אדייק בשביל יוסי, אם בודקים כאן סביב הרחבה ש

  -שנים ואיפה אנחנו היום אנחנו במקום 3איפה היינו לפני 

 

  -את גם הקמת את אזור התעשייה אריאל מערב   :מר יוסי חן
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  -רגע, לא אני הקמתי  :כץ-גב' שירה דקל

 

 את הקמת אותו?    :מר יוסי חן

 

  -י דייוס  :כץ-גב' שירה דקל

 

 תעשי לי טובה, מספיק עם השטויות האלה.    :מר יוסי חן

 

 די, די, נו באמת.   :כץ-גב' שירה דקל

 

...   :מר יחיאל טוהמי  מה זה משנה יוסי, השלימו

 

מה מה זה משנה? אז מה? מה הקשר של ראש העיר לאזור    :מר יוסי חן

  -התעשייה אריאל מערב

 

 ד מה הקשר. אז אני אגי  :כץ-גב' שירה דקל

 

 בזה שהם בונים ובונים ובונים. מה הקשר?    :מר יוסי חן

 

 יוסי אני אגיד מה הקשר.   :כץ-גב' שירה דקל

 

  -שירה, אין קשר לראש עיר, לא לאזור התעשייה ולא לחינוך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בדיוק, בדיוק. לא לחינוך יש קשר   :מר יוסי חן

 

 אין קשר בכלל, רק יוסי הוא זה שמוביל את הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לחינוך הכושל יש קשר לראש העיר.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, תכבד במינימום, אתה לא מכבד כלום.   :כץ-גב' שירה דקל

 

  -אני מכבד, אני אגיד לך איפה הבעיה   :מר יוסי חן

 

 ם שקרובים אליך. אני מקווה שאתה מכבד לפחות את האנשי  :כץ-גב' שירה דקל

 

  -אני אגיד לך איפה את מפספסת   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, די  :כץ-גב' שירה דקל

 

  -ישיבות 4-כשאת באה אחת ל   :מר יוסי חן

 

  -די  :כץ-גב' שירה דקל

 

 שאת לא באה לאף ישיבה של ועדה.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, די.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 וץ לארץ על חשבון הקופה. שטסת לח   :מר יוסי חן

 

 אתה מעייף את כולם, זה לא יעזור לך.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 כי אני אומר לך את האמת? אני משקר?    :מר יוסי חן

 

 אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד, לא יעזור לך בית דין.   :כץ-גב' שירה דקל
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 את תגידי אבל רק אמת.    :מר יוסי חן

 

 אני אגיד.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 רק אמת.    :מר יוסי חן

 

אוקיי, אז אם תהיה בשקט לשם שינוי אולי יהיה קצת דברי   :כץ-גב' שירה דקל

 אמת. 

 

אז עכשיו כשדייקת שאמרת אזור התעשייה אריאל מערב, אז    :מר יוסי חן

 דייקת לא אמרת אזור התעשייה פה שנסגרו עסקים. 

 

.. תהיה בשקט ו  :כץ-גב' שירה דקל  בוא נמשיך.

 

 אני אהיה אם לא תשקרי, אם תשקרי אני אתערב.    :מר יוסי חן

 

שנים לא היינו במיצוי מלא של כל הקרקעות, נכון  3לפני   :כץ-גב' שירה דקל

להיום אנחנו במצב שכמעט או לגמרי אזור תעשייה אריאל מערב לא רק שהוא מיצה 

שנים האחרונות,  3-משהו שקרה ב את היכולת שלו, אלא הולכים לקראת הרחבה, וזה

  -הודות להובלה של ראש העיר יחד עם אבי המנכ"ל

 

  -די, די   :מר יוסי חן

 

  -זה קורה בגלל שני דברים  :כץ-גב' שירה דקל

 

 מספיק.    :מר יוסי חן

 

  -שאני אשים על השולחן  :כץ-גב' שירה דקל
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 מספיק נו.    :מר יוסי חן

 

  -א יעזור לךזה ל  :כץ-גב' שירה דקל

 

 יעזור לי.    :מר יוסי חן

 

 אני אסיים את מה שאני רוצה.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 -יעזור לי, כי את עכשיו מספרת סיפורים   :מר יוסי חן

 

  -כשמתייחסים לבעלי עסקים  :כץ-גב' שירה דקל

 

 לפרוטוקול שישמע אותך.    :מר יוסי חן

 

 את זה. לא, לא, אני אגיד   :כץ-גב' שירה דקל

 

 תגידי.    :מר יוסי חן

 

  -כשמתייחסים לבעלי עסקים  :כץ-גב' שירה דקל

 

 תגידי, אם את רוצה לשקר תגידי.    :מר יוסי חן

 

זה מוכיח את עצמו ואיך יודעים את זה? כשבעל עסק או   :כץ-גב' שירה דקל

עסוקה חברה גדולה מתכוון לפתוח פה עוד מפעל, אז יוסי הוא מייצר עוד מקומות ת

 וזה משהו חיובי, וכשיש משהו טוב תלמד להגיד יש גם משהו טוב. 

 

  -יש דברים טובים   :מר יוסי חן



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 83 

 

 בלי קשר למה שלא טוב.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 אבל אני מכיר גם מפעלים שעשו את הדרך ההפוכה.    :מר יוסי חן

 

  -רגע, רגע  :כץ-גב' שירה דקל

 

 עשו את הדרך ההפוכה בגלל ראש העירייה. אני מכיר גם ש   :מר יוסי חן

 

 אוי באמת די.  :כץ-גב' שירה דקל

 

 יש מה לעשות?    :מר יוסי חן

 

זה לא קשור לזה שזאת הדרך היחידה להתמודד עם   :כץ-גב' שירה דקל

המציאות, שהיא תהיה תמיד מאתגרת, להגיע לאחוזי גבייה גבוהים, צריך להגיד כל 

  -הכבוד גם על זה

 

  -ברור, לעקל חשבונות   :וסי חןמר י

 

  -ואני יכולה להגיד לך כמי שגם  :כץ-גב' שירה דקל

 

 לעקל לאנשים את החשבונות.    :מר יוסי חן

 

  -מי שגם היום אחראית על תחום הרווחה  :כץ-גב' שירה דקל

 

 את?    :מר יוסי חן

 

  -בכפר סבא  :כץ-גב' שירה דקל
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 הא בכפר סבא.    :מר יוסי חן

 

אני יכולה להגיד לך שכשאתה מוותר לאנשים אתה לא עוזר   :כץ-גב' שירה דקל

להם, אתה רק מקשה עליהם, ולכן אחוזי גבייה גבוהים זה חלק מליצור חיים תקינים 

ומסלול חיים תקין. אז אתה לפני שאתה תוקף את כל העולם, תחמיא על הדברים 

ות הבעיה במצ'ינג, אנחנו נצליח הטובים שקרו פה ובזכותם למרות הקיצוץ שיש ולמר

 כעיר שהיא עיר יחסית לא גדולה לעמוד באתגרים שצריך. 

 

 לא קרה פה שום דבר טוב.    :מר יוסי חן

 

  -בסדר, אז תגיד מילה טובה  :כץ-גב' שירה דקל

 

 רק לרעה.    :מר יוסי חן

 

  -וכל הכבוד לצוות שיושב כאן  :כץ-גב' שירה דקל

 

בים רק צומחים, אני לא יכול להיות שותף לזה לעקל התוש   :מר יוסי חן

חשבון לבן אדם נכה, לא יכול. ואתם יודעים שאני לא ארים יד בעד הרמת כיסא 

 עירייה, אני לא ארים את היד. 

 

  -... אל תדבר  :כץ-גב' שירה דקל

 

 10ואני לא ארים יש בעד לזרוק משפחות לרחוב, שיושבים    :מר יוסי חן

 יות. שנים באשקוב

 

 אל תביא את...   :כץ-גב' שירה דקל
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שנים הם שמה לא  10הלו מה קרה לכם השתגעתם לגמרי?    :מר יוסי חן

ילדים יזרקו לרחוב, אנשים נכים, אנשים חד הוריים יזרקו  20הסדרה, אומרים להם 

  -לרחוב

 

.   :כץ-גב' שירה דקל  יוסי זה פופוליסטי, יש..

 

 סדר היום. ואת עוברת ל   :מר יוסי חן

 

אם יש בן אדם נכה שיש לו בעיה תביא את השם שלו ליחיאל   :כץ-גב' שירה דקל

 לא בשולחן תקציב בישיבת תקציב, ככה לא פותרים בעיות. 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  נכון, נכון

 

 איפה? למה אני עובד אצלו?    :מר יוסי חן

 

. מיש רוצה לפתור בעיה עושה את זה.  :כץ-גב' שירה דקל . 

 

 אני עובד אצל יחיאל טוהמי?    :מר יוסי חן

 

 אתה לא עובד אצלו, אתה רוצה לעזור לנכה.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 אני נבחר ציבור.    :מר יוסי חן

 

 אתה רוצה לעזור לנכה?   :כץ-גב' שירה דקל

 

אני נבחר ציבור, אני רוצה לעזור לכל אלה שקיבלו מכתב    :מר יוסי חן

  -התראה
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 ... אתה לא יכול לעזור.   :יחיאל טוהמימר 

 

  -קיבלו מכתב התראה מהיועץ המשפטי להיזרק מהבתים   :מר יוסי חן

 

 אתה לא יכול לעזור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 להם אני רוצה לעזור.    :מר יוסי חן

 

 אתה לא יכול לעזור להם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 הם לא יזרקו.    :מר יוסי חן

 

 אתה לא יכול לעזור.   :והמימר יחיאל ט

 

 אני מודיע לך שהם לא יזרקו.    :מר יוסי חן

 

אתה יודע מי יכול לעזור? מחזיק תיק הרווחה יכול לעזור,   :מר יחיאל טוהמי

 אתה לא יכול לעזור. 

 

  -אוקיי, אבל אתה בינתיים   :מר יוסי חן

 

 אתה רק לדבר אתה אלוף.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני בינתיים אומר   :מר יוסי חן

 

 אתה אלוף.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני בינתיים אומר לך   :מר יוסי חן
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 ... מצטיין בדיבורים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 בינתיים אני אומר אל תעזור רק אל תפריע.    :מר יוסי חן

 

 אל תדאג.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -הם רוצים לגור בבתים   :מר יוסי חן

 

 אני אטפל בהם.   :טוהמימר יחיאל 

 

 בלי שתוציא להם התראות.    :מר יוסי חן

 

 אל תדאג.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה תטפל בהם. ראש העיר   :מר יוסי חן

 

 אני עד עכשיו טיפלתי פי מאה יותר טוב ממך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז חבל שלא היית בישיבת חכ"ל, ראש העיר אמר אני אזרוק   :מר יוסי חן

 את הפושעים לרחוב. 

 

 לא שמעתי את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז אני אומר לך, הנה הוא פה. הוא יזרוק אותם לרחוב.    :מר יוסי חן

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 88 

 ואתה לא אכפת לך, אתה תצביע עכשיו בעד.    :מר יוסי חן

 

 אפשר להגיד כמה דברים?  :גב' דריה מיולבאום

 

 רגע, אם הוא ייתן לדבר.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

  -לא, אני אומר לך דשה   :מר יוסי חן

 

 עוד לא סיימת?  :גב' דריה מיולבאום

 

,    :מר יוסי חן עכשיו מה שיקרה כשאת תצביעי על אישור של יועץ משפטי

 את מצביעה בעד לזרוק את המשפחות האלה לרחוב. 

 

 תך יוסי. את רוצה להגיד עוד מילה? טוב, שמענו או :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי.   :כץ-גב' שירה דקל

 

רק להתייחס למשהו קטן. יוסי, קודם כל אני רוצה לפנות  :גב' דריה מיולבאום

אליך, ליבי עם התושבים באשקוביות. אני כן חושבת שצריך לבוא ולשים את הדברים 

 האלה על שולחן המועצה. 

 

 תודה רבה.    :מר יוסי חן

 

  -אבל פה זה לא המקום, אנחנו כרגע דנים :גב' דריה מיולבאום

 

 אז איפה?    :מר יוסי חן

 

 בישיבת תקציב.  :גב' דריה מיולבאום
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 אז איפה?    :מר יוסי חן

 

יוסי, ישיבת תקציב זה לא המקום להביא אותם לדבר  :גב' דריה מיולבאום

עלות את זה על השולחן, הן עליהם. צריך לגשת לראש העיר למחזיק תיק הרווחה, לה

  -בוועדת רווחה, הן בישיבת מועצה, אבל בצורה כזאת, כי ככה

 

  -אני פניתי לו   :מר יוסי חן

 

 זה לא מכבד.  :גב' דריה מיולבאום

 

'אני    :מר יוסי חן פניתי לו בישיבה של חברה כלכלית, הוא אמר לי: 

 אזרוק את הפושעים לרחוב'. 

 

  -י לא באה להעליב אותךאנ :גב' דריה מיולבאום

 

.    :מר יוסי חן  הוא אמר לי: 'אני אזרוק אותם לרחוב'

 

  -אני איתם, הם יודעים גם שאני איתם. אבל לא בצורה כזאת :גב' דריה מיולבאום

 

אז איך את איתם? מה את מתכוונת לעשות כדי שהם לא    :מר יוסי חן

  -יזרקו לרחוב? בואי תהיי קונקרטית

 

 בואו נתמקד.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

איך את מחר בבוקר פועלת כחברת מועצה שהם לא יזרקו    :מר יוסי חן

יגידו להם המכתבים מבוטלים   -לרחוב שהמכתבים האלה יגנזו, 
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  -יוסי, בוא נחזור לישיבה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה צריך להבין, אתה צריך להבין, שהאנשים האלה   :מר יוסי חן

 

 בוא נחזור לישיבת התקציב.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 האנשים האלה בלחץ. הוצאת להם מכתב הם לחוצים.    :מר יוסי חן

 

 כבר עשית את ההצגה, כבר עשית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  אבל עשית לא עשית.

 

  -ההצגה הזאת זה ממש לא... אני רוצה להגיד :גב' דריה מיולבאום

 

 בגלל שאת אמרת את מה שאמרת הם בלחץ, את צריכה כדי    :מר יוסי חן

 לפתור להם לבטל להם את המכתב, שהמכתב הזה יתבטל.  

 

אז תפעל לבטל להם את המכתב, אל תביא אותם לפה ותעשה  :גב' דריה מיולבאום

 הצגות. 

 

 את הקואליציה, אם אני ראש עיר המכתב לא יוצא בכלל.    :מר יוסי חן

 

דבר ראשון אני דווקא כשעברתי על ספר התקציב ראיתי  :גב' דריה מיולבאום

תקציב הרבה יותר חברתי, וגם בשנה האחרונה נעשו כאן דברים בעיר שהם גם מחזקים 

את החינוך, גם את הנוער וגם את הפעילות החברתית והתמיכות. ואני מודה לכל 

 העוסקים במלאכה שמצאו...

 

  -סקר עכשיו, כנראה שראש העיר הוציא אותו יצא  :מר מיקי חג'בי
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. נסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  רגע, רגע..

 

 הם כתבו את התשובות כמה נפלא.   :מר מיקי חג'בי

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בסדר גמור, יצא הסקר..

 

רגע, שאלה שכחתי רק ג'והר אם תוכל להסביר לי בצהרונים  :גב' דריה מיולבאום

לא הצלחתי להבין את זה, הפעילות של הצהרונים הולכת וגדלה,  13ם עמוד בגווני

. איך זה  גוונים נותנים מענה מצוין לילדים. אז פה אני רואה את.. באמת הצהרונים של 

  -בא לידי ביטוי

 

  -א' זה סעיף הכנסות    :מר ג'והר חלבי

 

..  :גב' דריה מיולבאום  זה הכנסות.

 

ו  סעיף    :מר ג'והר חלבי הכנסות אנחנו בסך הכול משאילים מהסייעות שלנ

אחר הצהריים לגוונים והם משלמים לנו את החלק היחסי עבור אותם שעות. התקציב 

פה שנה שעברה הוא לא היה נכון, כי אמרתי... אנחנו מגדילים מכל מיני הכנסות 

. כי תכף אנחנו נעבור על ה שינוי של בשביל לקבל את המענק מה שנקרא מענק ביטחון..

תראי שיש ירידה. זה סך הכול הסכום שאנחנו הולכים לגבות מגוונים  2016תקציב 

 כנגד סייעות שאנחנו משאילים להם בשעות אחר הצהריים. 

 

 תודה.  :גב' דריה מיולבאום

 

טוב אוקיי, אז בוא אני אשיב על השאלות שהיו לפני שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הרי אתה חזק במתמטיקה נצביע. קודם כל יוסי,
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 מאוד חזק, לעומתך בטוח.    :מר יוסי חן

 

יודע, אני חלש מאוד במתמטיקה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו יודע, אני   אני 

 

 אתה מאוד חלש.    :מר יוסי חן

 

אבל אני רק בשביל שנשים את הדברים על השולחן בצורה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להצביע על כל הדברים שאתה העלית ואולי גם שם היו לך מדויקת, זה דרך אגב יכול 

יודע אנחנו   חברי מועצה.  13קצת טעויות, אז אני רק רוצה לתקן אותך. אתה 

 

 אני לא רואה.     :מר יוסי חן

 

  -חברי מועצה 13 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קבוע לא באים 2לא רואה, כל ישיבה יש    :מר יוסי חן

 

  -שנייה, תן לי לסיים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע, אבל אני אגיד לך משהו   :מר יוסי חן

 

  -תן לי לסיים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה כראש עיר   :מר יוסי חן

 

 לא, אני מדבר איתך על משהו אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל אני מדבר אתה כראש רשות   :מר יוסי חן
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  -לא, אני רוצה :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

אם חבר מועצה לא מגיע... אבל אם חבר מועצה לא מגיע    :מר יוסי חן

 ישיבות, יש לך תפקיד לעשות.  3-יותר מ

 

יודע לעשות חשבון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אמרתי לך שאתה 

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 אמרת שאתה יודע לעשות חשבון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע חשבון, לפתור עד    :יוסי חןמר   בטח.  13אני 

 

  -יפה. אם אתה רוצה אני אוכל לעזור לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אם אתה רוצה לעשות פוליטיקה   :מר יוסי חן

 

י  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אז אני אתן לך את הטלפון שלי יש שם מחשבון, אז אנ

 אראה לך. 

 

 . אז תראה לי   :מר יוסי חן

 

, אז 7.69זה  13-לחלק ל 100אתה בינתיים רק נציג אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בוא בשביל

 

 מה זה אומר?    :מר יוסי חן

 

  -בשביל :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 94 

 

 מה זה אומר הנתון הזה?    :מר יוסי חן

 

 אז אני אסביר לך, אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסביר לי.    :מר יוסי חן

 

 %8, אבל בוא בשביל נזרום אז 7.69לאט לאט, לא מהר מהר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -8%בסדר? זאת אומרת התמיכה שלך בעיר בסך הכול קיבלת מנדט אחד זה 

 

  -הצביעו לי למעלה   :מר יוסי חן

 

 . %20זה לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . %10-מעלה מהצביעו לי לרשות העיר ל   :מר יוסי חן

 

  -אז כנראה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, זה אומר שאם אתה סופר את אלה %60והגיעו להצביע רק    :מר יוסי חן

 תומכים.  20%שלא הגיעו, אז יש לי 

 

דרך אגב אם אתה סופר את אלה שלא הצביעו אולי היית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ראש עיר, אבל הם לא באו. 

 

 לא, לא, אני מדבר סטטיסטית באחוזים.    :מר יוסי חן

 

  -אז לכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.    :מר יוסי חן  אם אתה לא מבין

 

  -אז לכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אז אם היו מגיעים %10-הצביעו לי למעלה מ %60אם הגיעו    :מר יוסי חן

  -. ולמועצה20%על אותו יחס הייתי  100%

 

 האחוזים נשארים אותם אחוזים יוסי.  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

 קולות.  800-מילא רשות העיר קיבלתי למעלה מ   :מר יוסי חן

 

  -יוסי האחוזים לא יעזור כלום איך שתסובב את זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  נכון

 

  -האחוזים נשארים אותם אחוזים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ון, אבל אם אתה מדברנכ   :מר יוסי חן

 

 . %20-זאת אומרת שאף פעם לא תגיע ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

-. אם אתה מחלק מ%100-אבל אמרת שאתה רוצה להגיע ל   :מר יוסי חן

100%-  

 

  -זה לא משנה האחוזים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . %60אבל באו להצביע רק    :מר יוסי חן
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 ל גם האחרים מקבלים יותר, אותם אחוזים. אב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אני לא טוען לגבי אחרים.    :מר יוסי חן

 

  -אני מציע לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא טוען לגבי אחרים, אני טוען לגביי ולגביך.    :מר יוסי חן

 

  -תקשיב, אני אארגן לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יכול לארגן לבד. אל תארגן לי,    :מר יוסי חן

 

.. למתמטיקה ולהסביר לך את היחסיות :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אני.

 

 %60-אם אתה רוצה לספור את החלק היחסי שלי תחלק מ   :מר יוסי חן

  -100%-לא מ

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי זה מה שהגיעו להצביע.    :מר יוסי חן

 

 %50מצביעים וגם עם  %100הם נשארים גם עם  31טוב,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מצביעים. 

 

 זה ברור, זה ברור. רק היחס משתנה באחוזים.    :מר יוסי חן

 

  -והאחוזים נשארים אותו דבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 תלוי אם אתה לוקח מכמות המצביעים או מכמות התושבים.    :מר יוסי חן

 

ד לך סטודנט למתמטיקה, יסביר לך את הדבר אני אצמי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הזה. יכול להיות שיש בחברים שלך גם כאלה שיכולים להסביר לך. 

 

 , ותראה לאן תגיע. %60-ל 13אז תחלק    :מר יוסי חן

 

טוב. תקציב הטלפון אני רק רוצה להזכיר ולחדד, הוא ירד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

... סליקה, והוא לא עלה ולכן אני מבין את זה.  יועץ משפטי,  לגבי כל השאלות ששאלת 

אשראי הלוואות כל הדברים האלה אין מה לעשות אלה דברים שאנחנו צריכים לעשות. 

יודע, אז אני אחדש לך, יש רק  שמירה אין בכל גני הילדים, גם את זה אולי אתה לא 

גני ילדים, ומי שקובע איזה שמירה ואיפה תהיה שמירה בגני יל דים זה באכולות 

  -משטרת ישראל ולא אנחנו

 

 הא כן?    :מר יוסי חן

 

  -כן, אז כדאי שתלמד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו לא מתקצבים?    :מר יוסי חן

 

כדאי שתלמד. לא, אני אומר לך את זה, לא רוצה להיכנס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לזה

 

נותן זכויות לנבחר צי   :מר יוסי חן בור גם אם הוא עם מנדט זה שאתה לא 

  -אחד זה בסדר

 

 לא, אני נתתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אתה גם את המנדט אחד לא רוצה לראות.    :מר יוסי חן

 

 נתתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל מפה ועד להגיד, אתה לזרוק את האשמה למשטרה, אז    :מר יוסי חן

 מחר אני אוציא מכתב למשטרה. 

 

 תוציא מכתב למשטרה, זה בסדר גמור.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 למשטרה, אני אגיד להם למה בגן לא היה שומר ביום שישי?    :מר יוסי חן

 

תגיד ראש העיר אמר שמי שקובע את מקומות השומרים זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גני ילדים.   המשטרה וזה הולך לפי אשכולות 

 

  -זה אני אוציא יפה, את   :מר יוסי חן

 

 תשלח למשטרה וזה הכול בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

את זה אני אוציא גם למשטרה וגם להורים שיבינו למה ביום    :מר יוסי חן

 שישי אין שומר בגן. 

 

 תן לי לסיים. אם אתה רוצה תרשום לך, כדי שלא תשכח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דיברתי אז אתם נכנסתם לתוך הדברים,  לא, לא, כשאני   :מר יוסי חן

 תשלמו אותו דבר. 

 

תקציב הג"א זה בעצם תקציב שאנחנו משלמים ואנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נותנים, זה לא תקציב שאנחנו
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יודע, אני רק שואל על מה? על מה אתה משלם?    :מר יוסי חן  אני 

 

  -אנחנו משלמים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. במקלטים.    :י חןמר יוס .  מה יש מלחמה? 

 

 זה מדינת ישראל, זה לא אנחנו, זה לא אלינו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא אלינו.    :מר יוסי חן

 

זה לא אלינו, זה משרד הפנים. לך למשרד הפנים תגיד צריך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לבטל תקציב הג"א במדינת ישראל. 

 

 בנתי. הא ה   :מר יוסי חן

 

לא צריכים להיות מחסני הג"א, אם יהיה חירום לא יביאו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ציוד, זה מדינת ישראל. 

 

 שקלים למקלטים.  0הוצאת    :מר יוסי חן

 

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

 

 שקלים על מקלטים.  0   :מר יוסי חן

 

 "רים אתה לא זוכר? יש תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תב"רים.    :מר יוסי חן
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 אתה לא זוכר, אני אזכיר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, תזכיר לי.    :מר יוסי חן

 

.. אז אתה לא יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יש מה שנקרא, אתה כל הזמן.

 

 תזכיר לי, תזכיר לי.    :מר יוסי חן

 

ש תב"רים ואנחנו דרך אגב בנושא המקלטים קיבלנו פרס י :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 על זה שאנחנו מתחזקים את המקלטים. 

 

ורד אני מציע לך, לכי כשהוא היה באופוזיציה אחרי שהוא    :מר יוסי חן

  -פוטר ממנהל אגף הביטחון, תראי איזה דוקטורט הוא עשה בנושא המקלטים...

 

  -אנחנו נמשיך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע מה עושה.    :מר יוסי חן  תראי, היום הוא התהפך, הכיסא הזה לא 

 

 אנחנו נמשיך יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בבקשה, בבקשה.    :מר יוסי חן

 

אנחנו נמשיך, למרות שאתה רוצה להוריד את השכר לעובדי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -החינוך, אני לא מתכוון להוריד

 

לא לעובדי, למנהלת האגף. אתה אל תשים לי, אתה אומר לי    :מר יוסי חן

 -אתה
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  -למרות שאתה רוצה להוריד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... מנהלת אגף החינוך אני רוצה לשלוח אותה הביתה בכלל.    :מר יוסי חן

 

  -אנחנו לא נוריד, אנחנו לא נוריד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . לשלוח אותה   :מר יוסי חן

 

 את השכר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..   :מר מקס צ'רנוגלז  מה היא.

 

  -כן   :מר יוסי חן

 

..   :מר מקס צ'רנוגלז  מקלקלת את.

 

 היא זורקת ילדים מבית ספר.    :מר יוסי חן

 

 כן, כן.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 היא זורקת ילדים.    :מר יוסי חן

 

 אל תקשקש.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני לא רוצה לספר לך על ילד שנזרק לבית ספר בלוד,    :יוסי חןמר 

  -אלוהים ישמור מה שקרה שם
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נושא של קניית שירותים, רק אני אסביר, אנחנו מעבירים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרי את אשכולות הפיס... גוונים לחכ"ל, את היכל התרבות מגוונים לחכ"ל ולכן אנחנו 

  -תים דרך החכ"ל וזה תקין וזה בסדר גמור. ניצולי שואהעושים את קניית השירו

 

 כשזה היה באופוזיציה זה לא היה תקין.    :מר יוסי חן

 

ניצולי שואה גם אם תרצה שאני אוריד להם אני לא אוריד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להם

 

 לא, רק תגיד לי מי הם?    :מר יוסי חן

 

 ר לך, אני אסביר לך משהו אחד. אז אני אסבי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לי מי הם?    :מר יוסי חן

 

מלא תקציב.  %100ניצולי שואה זה עולים, אנחנו מקבלים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יש קריטריונים מאוד ברורים, הקריטריונים נמצאים במשרד של גילה, תדבר דרך אגב 

הזמן. יש עולים בעיר יש עם גילה, אולי היא תסביר לך, מה שאני אומר לך כל 

קריטריונים מי זה עולה ומי זה לא עולה, מי שקובע את הקריטריונים זה משרד 

הקליטה לגבי עולים ולגבי הנושא של וותיקים זה המשרד של גילה. הם מתקצבים לפי 

  -הקריטריונים שקל לשקל, גם אם תרצה שאני לא אתן לעולים ושאני לא אתן ל

 

  -חירות... ב   :מר יוסי חן

 

 לא, אני אומר לך. אני אתן להם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הרצל בן גוריון נהיית, איפה עולים? בואו כל העולים.    :מר יוסי חן
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  -יושבת כאןבעניין הדוברות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  שולחים חבר מועצה לחוץ לארץ..

 

  -יושבת כאן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  העיר מבחינה סטטיסטית הולכת אחורה..

 

  -יושבת כאן, אתה לא מכיר את הדוברת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אני לא מכיר, אם אני לא מכיר אותה יש לה בעיה   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

יש אווירה שלילית בעיר, יש אווירה שלילית. אתה מבין את    :מר יוסי חן

  -יחידות דיור ומה שיש היום בפועל 800זה? אם תיקח את יחס הכמות של מה שבנינו 

 

 אתה מדבר שטויות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

.    :מר יוסי חן  את הכמות שהציג ראש העיר, אתה כנראה לא מבין

 

אתה לא מבין, בינתיים אתה היחיד שמוכיח שאתה לא מבין   :מר מקס צ'רנוגלז

 דברים שאין לך מושג בכלל.  כלום. אתה אומר

 

אני בסך הכול שאלתי אותך אלי ואתה מסובב את זה אחרת,    :מר יוסי חן

  -אני שאלתי אותך מיהו ניצול שואה

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני השבתי לך..
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ולמי אתה נותן את הכסף זה הכול. לא למי אתה ממלא    :מר יוסי חן

 טפסים למשרד של גילה גמליאל. 

 

מיקי, דיווח יציאה לחו"ל כמו שנאמר כאן, אנחנו נעשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בצורה מסודרת. רק שתדעו יש עלייה בכמות העולים שעולה לאריאל, ואני שמח על כך. 

 

  -בכמות בארץ יש ירידה ובאריאל אנחנו  :מר פבל פולב

 

 ותו של פבל. ובאריאל יש עלייה אין ספק וזה לזכ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

  -הוא ייתן הוא ייתן בישיבה הבאה. ורק אני רוצה להעיר לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מיקי בעקבות הנסיעה של פבל יש עלייה.    :מר יוסי חן

 

 אמרתי לא? אמרתי לא?   :מר פבל פולב

 

ביל את זה זה אני אמרתי שהנושא של העלייה מאחר ומי שמו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גם פבל, אז יש לו זכויות גדולות גם בנושא הזה. 

 

 יפה, יפה.    :מר יוסי חן

 

ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מעלים להצבעה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מיקי אתה אמרת שהתקציב הזה הוא תקציב בחירות ובגלל זה אתה לא מוכן להצביע 

  -בעד
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 משמעית. חד    :מר יוסי חן

 

אני מכבד את האמירה שלך, אבל אני מעריך שגם שנה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שעברה זה היה תקציב בחירות ולא רצית

 

 לא.   :מר מיקי חג'בי

 

  -וגם לפני שנתיים היה תקציב בחירות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.   :מר מיקי חג'בי

 

  -עת נגד וגם לפני שנתיים הצבעת נגדגם שנה שעברה הצב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אני אזכיר לך אלי, אני אזכיר לך  :מר מיקי חג'בי

 

 ולכן האמירה הזאתי היא זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא מדבר איתך, הוא מזכיר לך.    :מר יוסי חן

 

, כל הפעמים הקודמים אני רגע דקה דקה, אני אזכיר לך  :מר מיקי חג'בי

.. של ראש העיר הצבעתי בגלל   -שאני לא שותף.

 

 דרך אגב זה אותו דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, לא, לא  :מר מיקי חג'בי

 

 זה אותו דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -אלי יש פה את הדברים  :מר מיקי חג'בי

 

 אותו חזון אותו תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פרסום פוליטי. ... לכיוון   :מר מיקי חג'בי

 

 אותו חזון אותו תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ראש העיר הקודם   :מר יוסי חן

 

  -מכאן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע תרשה לי משפט אחד   :מר יוסי חן

 

  -זה לא פינג פונג, אני עניתי לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נציגים מהאופוזיציהראש העיר הקודם היה מזמין    :מר יוסי חן

 

  -אני מעלה להצבעה, מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל גם אותך הוא הזמין   :מר יוסי חן

 

 זה לא הוא הזמין את אף אחד.       :???

 

.. היה מזמין אותך, דן איתך, אומר    :מר יוסי חן לא מביא לך תקציב טרי.

 לך אם יש לך הסתייגויות.
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.. על זה, קח את הפרוטוקולים ותבדוק, מה   :זמר מקס צ'רנוגל אתה הראשון.

 אתה מקשקש. 

 

תעשה לי טובה, אני לא לוקח את הפרוטוקולים, אני לוקח    :מר יוסי חן

 עובדות. 

 

.    :מר מקס צ'רנוגלז . .  ,  נכון

 

  -ראש העיר הקודם היה פשוט קורא לאופוזיציה ודן איתם   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

 רגע דריה, דריה שנייה יצאה.   :גב' ורד טוויל

 

 יש לכם רוב גם בלי דריה.    :מר יוסי חן

 

 תקראי לדריה, הנה דריה באה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זכות מינימאלית היא רוצה להצביע על תקציב.   :מר פבל פולב

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע איפה לודמילה?    :מר יוסי חן

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה האופוזיציה.

 

  לודמילה איפה? זה אופוזיציה לודמילה?   :מר יוסי חן
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 לודמילה חולה.   :מר פבל פולב

 

 איפה גלב? זה גם אופוזיציה גלב?    :מר יוסי חן

 

אישור  כולל 2017מי בעד לאשר את הצעת התקציב לשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שכר היועמ"ש, שכר מבקר הפנים ואישור מצבת כוח האדם? 

 

 רגע, רגע, זה לא הולך ביחד זה סעיפים נפרדים.    :מר יוסי חן

 

 לא, זה אותו סעיף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה סעיפים נפרדים.    :מר יוסי חן

 

 אז אחד אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ר לי אותו סעיף, אתה רואה שאתה לא יודע? למה אתה אומ   :מר יוסי חן

 זה סעיפים נפרדים. 

 

  -לא, זה אותו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, ליועמ"ש מצביעים בנפרד.    :מר יוסי חן

 

אוקיי, אז מי בעד לאשר את הצעת התקציב כפי שהוצג על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, ? בעד: יבגני, שי₪ 119,947,000ידי הגזבר על סך 

יוסי. מי נמנע?  נגד?   אריק, מקס. מי 

 

 רגע מה זה היה?   :מר מיקי חג'בי
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 תקציב תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד.   :מר מיקי חג'בי

 

יוסי ומיקי. עבר.  2נגד. אז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נגד 

שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר מיקי חג'בי, מר יוסי חן(, לאשר את הצעת  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

 . ₪ 119,947,000על סך  2017תקציב 

 

יועמ"ש כפי שמופיע בחוברת מי בעד לאשר את שכר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -התקציב

 

.    :מר יוסי חן  רגע, בסעיף הזה אני רוצה להגיד משהו

 

 אבל אמרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, ביועמ"ש אני רוצה להגיד משהו.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

השנה  אם תבדוק בשנה הקודמת הצבעתי בעד היועמ"ש.   :מר יוסי חן

 היות והוא הוציא את המכתב הזה לזרוק המשפחות האלה מהבתים אני אצביע נגד. 

 

 סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  וכל מי שיצביע פה בעד, הוא בעד לזרוק את..
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בסדר, בסדר, הבנו. מי בעד לאשר את שכר היועמ"ש כפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק ומקס. ? בעד: יבגני24שהוא מופיע בעמוד 

 מי נגד? יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1אריק דושי; מיולבאום, מר 

 שכר היועמ"ש כפי שמופיע בחוברת התקציב.  

 

 מבקר, צריך לצאת החוצה. כבר יצא?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אריה אומר שלא צריך להצביע על השכר שלו רק על הסעיף     :מר ג'והר חלבי

  -של עבודות קבלניות

 

 רק על התקציב של לשכת המבקר.     :ברסקימר אריה 

 

 הוא יכול להישאר.     :מר ג'והר חלבי

 

אוקיי, אתה יכול להישאר, תישאר. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הוצאות המבקר כפי שמופיע בחוברת

 

 . 22עמוד     :מר ג'והר חלבי

 

י, שירה, פבל, יחיאל, אלי, , מי בעד? בעד: יבגנ22עמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דריה, ורד, אריק ומקס. מי נגד? יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 הוצאות המבקר כפי שמופיע בחוברת התקציב.  
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  -מי בעד אישור תקן כוח אדם כפי שהוא מופיע בחוברת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 52עד  50בעמודים     :מר ג'והר חלבי

 

יבגני, שירה, פבל, יחיאל, . מי בעד? בעד: 52עד  50בעמודים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.   אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1שי; מיולבאום, מר אריק דו

 מצבת כוח אדם כפי שמופיע בחוברת התקציב.  

 

 ;2016להצעת התקציב לשנת  2אישור שינוי מס'  .   4

 

. בבקשה תציג את השינוי :ראה"ע-מר אליהו שבירו , אנחנו עוברים עכשיו לסעיף ה'

 אני יוצא, תציג בבקשה. 

 

, שינוי 2016השינוי בתקציב טוב חברים עכשיו נציג את     :מר ג'והר חלבי

, ₪מיליון  3-. בין היתר נלקח שם תחזית לקבל רזרבת שר ומענק ביטחון עוד כ2מספר 

את בתקווה כן שנקבל אותם במהלך דצמבר עוד כמה ימים. אז אם אנחנו לא נקבל 

מעט תקוצץ באופן המענק באופן מלא ו/או חלקי תוכנית התב"רים אשר תאושר עוד 

סך הכול התקציב שלנו אחרי השינוי יעמוד על . היחסי לסך העודף לסוף השנ

גם בהכנסות גם בהוצאות. יש לכם את הפירוט של ההכנסות מפורט  ₪ 120,913,000

בעמודים המצורפים וגם את כל הסעיפים של ההוצאות שביצענו שם שינויים. אם אתם 

 ם איזה שאלה כלשהי לרשותכם. רוצים לדון בסעיף מסוים, יש לכ

 

 אפשר להצביע.  :גב' דריה מיולבאום
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 . 2016לשנת  2שינוי מספר     :מר ג'והר חלבי

 

 ? 2016להצעת תקציב לשנת  2מי בעד אישור שינוי מספר   :מר יחיאל טוהמי

 

 . ₪ 120,913,000שעומד על     :מר ג'והר חלבי

 

 פבל, יחיאל, דריה, אריק ומקס.  מי בעד? יבגני, שירה,  :מר יחיאל טוהמי

 

 רגע, אלי נכנס.      :מר אבי עזר

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי גם.      :מר אבי עזר

 

 . 2אוקיי, בעד שינוי מספר   :מר יחיאל טוהמי

 

 בעד. מי נגד? יוסי ומיקי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל  מר אליהובעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' דריה מיולבאום, מר 

להצעת תקציב  2נגד: מר מיקי חג'בי, מר יוסי חן(, לאשר שינוי מספר  2אריק דושי; 

 . ₪ 120,913,000ע"ס  2016לשנת 

 

 ;2017-2018אישור תכנית הפיתוח לשנים  .   5

 

תכנית פיתוח לשנים  3עכשיו אנחנו עוברים לנושא מספר     :מר ג'והר חלבי

 6-שוב פעם חבר'ה אני חוזר הצפי שלנו לסיים את התקציב שלנו הוא כ. 2017-2018

ועוד מענק רזרבת  ₪מיליון  2מענק ביטחון  ₪מיליון  3. יש בתוך הסכום הזה ₪מיליון 

הסכומים הנ"ל במלואן ו/או חלק נקבל את שר, עוד לא קיבלנו את האישור, אם לא 
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מהם תוכינת התב"רים תצוצם באופן יחסי לסך העודף לכשנסיים את השנה. עפ"י 

שמקורות המימון שלהם מעודפי התקציב תב"רים תוכנית הפיתוח שבפניכם, ה

שוב אני מודיע, במידה והעודף לסוף השנה יהיה פחות , ₪ 5,637,000בסך מסתכמים 

נשאיר אותם תב"רים רק הקיטון יוקטנו באופן היחסי. זאת אומרת,  מהציפי התב"ר

  -יהיה באופן יחסי בהתאם לעודף שאנחנו נסיים אותה

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  באחוז הירידה..

 

את העודף הסופי נדע בוודאות רק בפברואר, בינתיים יש עוד     :מר ג'והר חלבי

עבור הסעות, יכול להיות שנקבל לפני  כל מיני הכנסות ממשרד החינוך שמקבלים

פברואר יכול להיות שלא, הכול פשוט מתרכז בסוף פברואר אנחנו נדע מה התוצאה 

הסופית של העודף שלנו. אנחנו פה במסגרת תכנית הפיתוח חייבים לעבור תב"ר תב"ר 

על סך  1019ולאשר כל אחד בפני עצמו. התב"ר הראשון הוא שדרוג פלאפונים תב"ר 

. אני אתן פה הסבר, אנחנו עכשיו שדרגנו את כל הפלאפונים של עובדי ₪ 60,000

, וזה היה ₪ 150,000העירייה. השקענו במסגרת התקציב שלנו התקציב הרגיל כמעט 

שנים  3-קשה באמצע השנה לחפש את התקציב הזה. לכן על מנת שאנחנו נשדרג אחת ל

נגיע  3את הטלפונים אנחנו נפתח תב"ר, תוך  , והסכום ₪ 160,000 ₪ 150,000-לשנים 

 הזה לא נצטרך לקחת אותו בעתיד מהתקציב השוטף. 

 

 אני מבקש להתייחס לנושא של התב"רים.   :מר מיקי חג'בי

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תראה, אתם גורמים לנו להצביע נגד תב"רים, מהסיבה   :מר מיקי חג'בי

יה באופוזיציה. אם אין את זה כתוב כל תב"ר הפשוטה ואני מזכיר את ראש העיר כשה

  -ותב"ר על מה אנחנו מצביעים

 

 הנה כתוב הוא אומר הוא מסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ן   :מר מיקי חג'בי דקה, דקה, אלי כשהיית יו"ר האופוזיציה היית אומר לרו

  -תשמע הכול כתוב

 

 גוד למה שהיה אנחנו מסבירים לך. לא, אבל הוא מסביר, בני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה התעקשת ובצדק אלי  :מר מיקי חג'בי

 

 אבל אני מסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 להביא את זה בכתוב.   :מר מיקי חג'בי

 

 ימים לפני.  10אבל הוא רוצה לקבל את זה    :מר יוסי חן

 

 זה היה. למה? אז למה לא לעשות את זה? דיברנו שכן   :מר מיקי חג'בי

 

 )מדברים יחד( 

 

יש נציג אופוזיציה שזה לצורך העניין אתה בוועדת כספים,   :מר אריק דושי

 היה את הזמן לשאול את כל התמיכות גם בוועדת כספים זה עלה. 

 

 לא רוצה לשאול, לא רק אני בוועדה.   :מר מיקי חג'בי

 

ג'והר הסביר.   :מר אריק דושי  לא, זאת אומרת 

 

 יש חברי מועצת עיר יש פרוטוקול.   :קי חג'בימר מי

 

 )מדברים יחד( 
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  -מי בעד לאשר את התב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע אני רוצה   :מר יוסי חן

 

 הא אתה רוצה גם להגיד, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לקבל הסבר היות ולא קיבלתי. למה הכוונה לשדרג    :מר יוסי חן

 ת הטלפונים? א

 

 אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תסביר לי למה, אני לא מבין   :מר יוסי חן

 

 פלאפונים.     :מר ג'והר חלבי

 

 . ₪ 70,000-פלאפונים, למה צריך לשדרג אותם ב   :מר יוסי חן

 

 אני אסביר לך, אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 משתמש כל כך בטלפון. הוא לא   :מר פבל פולב

 

 בדיוק אני לא משתמש, אני משתמש בטלפון על חשבוני.    :מר יוסי חן

 

 אני אסביר לך לאט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את כל הפונקציות.    :מר יוסי חן
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 גם אני.   :מר פבל פולב

 

 לא, אתה בינתיים. בינתיים פבל.    :מר יוסי חן

 

 שנים אני בחינם.  10-שנים מ 8  :מר פבל פולב

 

  -חלק מזה קיבלת   :מר יוסי חן

 

  -כואב לך, אבל עזוב נו לפחות  :מר פבל פולב

 

.    :מר יוסי חן  לא, לא כואב לי

 

 חבק אותי בזה. אני כמוך בדיוק.   :מר פבל פולב

 

 אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בינתיים בינתיים.   :מר פבל פולב

 

רק ההבדל הקטן שנסעת על חשבון הקופה אני לא, ראש    :מר יוסי חן

 .  העיר לא הציע לי לנסוע..

 

  -פעם אחת, ופעם ראשונה  :מר פבל פולב

 

 אפילו לנסוע לסוריה להביא עולים הוא לא נתן לי.    :מר יוסי חן

 

תאמין לי אם היית אומר לו שאתה אותו רוצה לנסוע   :מר אריק דושי

 רטיס. לעיראק היה מממן לך כ
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 נכון. יוסי אתה יודע שהייתי בארצות הברית?   :מר פבל פולב

 

.    :מר יוסי חן .  תאמין לי שאני נוסע.

 

אתה יודע מיקי, אתה לא שומע. מיקי, בארצות הברית הייתי   :מר פבל פולב

 גם נכון יוסי? אתה יודע, על חשבוני. 

 

 לא, אני לא יודע.    :מר יוסי חן

 

 חת לא משנה. שכ  :מר פבל פולב

 

 לא יודע, באמת פבל לא עוקב אחריך.    :מר יוסי חן

 

 תדע לפרגן גם.   :מר פבל פולב

 

  -לא עוקב אחריך   :מר יוסי חן

 

 לפרגן לא רק כל פעם להציק.   :מר פבל פולב

 

  -פבל בחיים   :מר יוסי חן

 

 שילמתי מכיסי.   :מר פבל פולב

 

  -ם שלך לאן אתה נוסע אני בכללתן לי, בחיים הפרטיי   :מר יוסי חן

 

 לא חיים פרטיים זה דווקא לייצג את עיריית אריאל.   :מר פבל פולב

 

יודע.    :מר יוסי חן  אני לא 
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  -בארצות הברית  :מר פבל פולב

 

  -אבל פבל בוא עכשיו כסגן ראש עיר   :מר יוסי חן

 

 אחר כך תתעדכן.   :מר פבל פולב

 

צה שתשאל את ראש העיר מתי הוא יושב עם לא, אני רו   :מר יוסי חן

 החבר'ה האלה מהאשקוביות. 

 

זה משהו אחר נשב אחרי, לא בהקלטה כי אני לא אוהב את   :מר פבל פולב

זה. אם יש בעיה אני לא אוהב להציג, אני אשאל. אבל לא בהקלטה פופוליסטית, אם 

 צריך לעזור נעזור. 

 

  -. פניתי אליולא פופוליסטית יש ברירה   :מר יוסי חן

 

  -אני אסביר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מתי הוא יושב איתם?    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 60,000אני אסביר לך למה זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסביר לי, תסביר לי.    :מר יוסי חן

 

מה לעשות אנחנו לא רוצים להוציא בבת אחת, לא מתכוונים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לשנה. מה שאנחנו רוצים אנחנו רוצים ליצור מצב שבו לא נצטרך  ₪ 60,000 להוציא

שעושים  ₪ 150,000להוציא מתוך התקציב השוטף של הרשות סכום של סדר גודל של 

שדרוגי פלאפונים ברשות. ולכן אנחנו נבנה את זה לאט לאט. כי אם אנחנו מוציאים 
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נו נצטרך לצמצם באותם דברים את זה מתוך התקציב השוטף, אז מה שיקרה זה שאנח

שאתה לא רוצה שנצמצם אותם. ולכן אנחנו בונים את התקציב הזה. אבל אתה יכול 

 איך שאתה רוצה. 

 

 לחודש.  ₪ 29אלי, בגלל שאתה לא משלם פלאפון זה עולה    :מר יוסי חן

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גיד לי אתה. לחודש, בוא ת ₪ 29-מה יש לשדרג ב   :מר יוסי חן

 

 הכול בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מה יש? ותגיד לי   :מר יוסי חן

 

 את המכשיר עצמו לא את החבילה, את המכשיר.   :מר אריק דושי

 

כל הבכירים האלה שמרווחים עשרות אלפי שקלים לא    :מר יוסי חן

 יכולים לשדרג לעצמם? באמת צריך את עיריית אריאל שתשדרג להם? 

 

 תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד.    :מר יוסי חן  אני אצביע, בטח שאני אצביע 

 

 תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא הכול, לא הכול, איפה שצריך אני אצביע נגד.    :מר יוסי חן
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טוב, בסדר גמור. מי בעד לאשר את התב"ר? פבל, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דריה, אריק ומקס. מי נגד? יוסי ומיקי. עבר. אלי, 

 

 דרך אגב זה יותר זה העובדים.   :מר פבל פולב

 

  -₪ 250,000לאריאל  40חגיגות  1020תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

אז תגידו למנהלים לא משדרגים, הם משדרגים על חשבונם.    :מר יוסי חן

 ד. והעובדים אתה יודע אני אצביע בעד, אני אצביע בע

 

 זה גם לעובדים, אתה הצבעת נגד העובדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ברוטו בשנה הוא לא יכול לשלם  800,000ראש עיר שמרוויח    :מר יוסי חן

 פלאפון?  ₪ 20

 

יודע על מה אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו יוסי הצבעת נגד העובדים, אתה אפילו לא 

 מצביע. 

 

ומע אותך, אני הצבעתי נגד המדיניות של ראש הפרוטוקול ש   :מר יוסי חן

  -העירייה

 

 נגד העובדים אתה הצבעת, נגד העובדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מדיניות כושלת של ראש העירייה, שמתבצעת על ידי מנכ"ל    :מר יוסי חן

 כושל והכול בסדר. מנכ"ל כושל, מנכ"ל כושל. 

 

 לל. לא ראוי להתייחסות בכ     :מר אבי עזר
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 אתה לא ראוי כי אתה מנכ"ל כושל.    :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכישלון מתחתיו, הוא מעליך.  אתה עומד בראש   :מר יוסי חן

 

יוסי, אתה יודע אתה לא יודע להתמודד בצינורות רגילים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יורד לרמה כל כך נמוכה ומבוזה,  מבוזה.  אז אתה 

 

סליחה, אם אני רושם מכתבים ולא מקבל תשובות, איזה    :מר יוסי חן

 צינורות? 

 

 אני, אני, לא הוא, אני, אני, רק אני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם אתה לא עונה, גם הוא לא עונה.    :מר יוסי חן

 

 לא הוא, אני, אני. זה מה שמרגיז אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה? מה אתה?    :וסי חןמר י

 

 אני אחראי, לא הוא אחראי, אני אחראי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל שתבין כשאני שולח אותך הביתה   :מר יוסי חן

 

 אני אחראי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כשאני שולח אותך הביתה זה בעסקת חבילה, אחד לוקח את    :מר יוסי חן

 השני. 
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 בוא נראה מי שולח את מי הביתה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

זה יקרה זה יקרה. מבטיח לך אני אשלח אותך הביתה,    :מר יוסי חן

 מבטיח לך. 

 

 כן מיקי, רצית להגיד משהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 אוכל אותך, אוכל אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, ממש לא.    :מר יוסי חן

 

 כל הנבואות שלך בינתיים לא התגשמו, בדיוק הפוך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 סבלנות, סבלנות.    :מר יוסי חן

 

 ההיפך דווקא אני מאמין לך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 סבלנות.    :מר יוסי חן

 

 שכל מה שאתה אומר קורה הפוך, וזה מה שכואב לך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא.    :מר יוסי חן

 

 כן.   :ר מקס צ'רנוגלזמ

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 123 

.    :מר יוסי חן  לא כואב לי

 

 כואב לך.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ממש לא.    :מר יוסי חן

 

 . 0וכל מה שאתה אומר שווה   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כן מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

טוב, אני הייתי רוצה לחדד את הנושא של המנכ"ל. זה לא   :מר מיקי חג'בי

ני לא מתכוון להגן עליו הוא מספיק מבוגר כדי להגן על עצמו. כל פעולה נחשב, א

 שמנכ"ל עושה אלי לקח אחריות. 

 

 נכון, חד וחלק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה הבעיה של אלי, המנכ"ל הוא המבצע. אז אם יש טענות  :מר מיקי חג'בי

 

 תבוא אליי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בוא אליו, הוא, הוא, הוא. ת  :מר מיקי חג'בי

 

 מיקי תודה רבה. בוא נמשיך לתב"ר הבא בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לי טענות, יש לי טענות לראש העירייה אלי שבירו, לא    :מר יוסי חן

 חסרות לי טענות. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר מיקי חג'בי,  2מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; פולב, מר 
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מעודפי תקציב  ₪ 60,000שדרוג פלאפונים על סך  1019מר יוסי חן(, לאשר תב"ר 

2016 . 

 

  תגיד לפרוטוקול. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם אנחנו נבטא ₪ 250,000לאריאל  40חגיגות  1020תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2018שנת את זה בשנה הבאה 

 

  -כן, אתה רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה שנת  2018בטח. ג'והר, אמר מיקי תקציב בחירות,    :מר יוסי חן

יודע, שהולכים לתת תקציבים לחגיגות   -בחירות מי שלא 

 

 לאריאל.  40אבל זה     :מר ג'והר חלבי

 

  -הולכים לחגוג   :מר יוסי חן

 

 לאריאל.  40אבל זה     :חלבימר ג'והר 

 

זה עוד חצי  ₪ 40,000-חגיגות ונותנים תוספות, וחוץ מה   :מר יוסי חן

 ליום העצמאות, הולכים לחגוג. אז זה אומר שמיקי צודק.  ₪מיליון 

 

יופי, בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בחירות 

 

 תקציב בחירות.    :מר יוסי חן

 

 . מי בעד לאשר את התקציב? %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ... ₪ 40,000להוסיף עוד    :מר יוסי חן

 

? בעד: יבגני, פבל, יחיאל, 1020מי בעד לאשר את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -אלי, דריה, ורד

 

 )מדברים יחד( 

 

אני חוזר על ההצבעה, בעד: יבגני, פבל, יחיאל, אלי, דריה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? מי נגד? יוסי. מיקי מי נגד?  אריק  ומקס. מי 

 

 אני לא יכול להצביע.   :מר מיקי חג'בי

 

 לא מצביע, נמנע. עבר. יוסי נגד מיקי נמנע, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1ולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב; פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מי

על לאריאל  40חגיגות  1020נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1נמנע: מר מיקי חג'בי; 

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 250,000סך 

 

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה על סך  1021תב"ר     :מר ג'והר חלבי

220,000 ₪ . 

 

 כול ביחד? כמה... הכול ביחד. ג'והר כמה זה ה   :מר יוסי חן

 

 הוא אמר לך, אתה לא מקשיב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה? כמה?    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 5,637,000    :מר ג'והר חלבי
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 תב"ר.  ₪ 5,600,000   :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את תב"ר שדרוג מחשבים במוסדות העירייה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זבר? בעד: יבגני, פבל, יחיאל, אלי, דריה, אריק ומקס. מי נגד? כפי שהציג הג

 

 מחשבים לעירייה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אגיד לך   :מר יוסי חן

 

  -מי נגד? עזוב, עזוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע תרשה לי, אני רוצה לנמק, אני רוצה לנמק. אתה אומר    :מר יוסי חן

  -. אתה צריך להגיד לי באיזה משרדים, באיזה מוסדותמחשבים במשרדי העירייה

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע לאן זה הולך.    :מר יוסי חן  לא משהו כוללני שאני לא 

 

 יוסי נגד, מיקי יצא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  הבנת למה אני מצביע נגד? כי זה כוללני

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי מבטיח לי שזה ילך למחשבים.    :מר יוסי חן

 

 הלאה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 127 

 

 שלא הולך למשהו אחר, הכול אפשרי בעירייה הזו.    :מר יוסי חן

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב;  פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה על סך  1021נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 220,000

 

מת עובדי העירייה על סך עצהשתלמויות וה 1022תב"ר     :מר ג'והר חלבי

150,000 ₪ . 

 

ת התב"ר כפי שהציג אותו הגזבר? בעד: מי בעד לאשר א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, פבל, יחיאל, אלי, דריה, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב; 

ת עובדי העירייה על סך עצמהשתלמויות וה 1022חן(, לאשר תב"ר נגד: מר יוסי 

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000

 

  -הכנת מכרזים 1023תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 תרשום שאני נגד לא לטעות.    :מר יוסי חן

 

להכנת מכרזים  ₪ 50,000על סך  1023. תב"ר ₪ 50,000    :מר ג'והר חלבי

 . 2017לשנת 

 

 אני רוצה להתייחס להכנת מכרזים.    :סי חןמר יו

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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הרי כל המכרזים בעיריית אריאל תפורים, זה ידוע זה לא    :מר יוסי חן

יגיע ל  30-סוד. כל המכרזים, שים לב מה אני אומר לך. אם מציג יחיד זוכה במכרז 

יודע איפה ה ₪מיליון   30מבקר הלך, מכרז מציע יחיד של בית ספר נחשונים, אני לא 

 במשרדי העירייה, אז איזה מכרזים?  2016עד  2012-יגיע, תקוע מ ₪מיליון 

 

כפי שהציג אותו הגזבר? בעד:  1023מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.  נגד?   יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק ומקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

הכנת מכרזים  1023נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000על סך  2017לשנת 

 

 . ₪ 110,000כלי אצירה  1024תב"ר     :ר ג'והר חלבימ

 

 מי בעד לאשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למיולים?    :מר יוסי חן

 

לא, לא, כלי אצירה זה פחי אשפה. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כפי שהציג אותו הגזבר? בעד פה אחד.  1024

 

 שלא תצטרך לספור. הנה אני חוסך לך    :מר יוסי חן

 

 יפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪ 110,000כלי אצירה על סך  1024הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 2016מעודפי תקציב . 
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 . ₪ 75,000רכישת מכונת שטיפה למדרכות על סך  1025תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

שנכנס לנושא של יש לי פה שאלה, יש עכשיו קבלן חדש    :מר יוסי חן

 הניקיון? 

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי

 

  -לא ההוא   :מר יוסי חן

 

.     :מר ג'והר חלבי ניקיון  לא, מה פתאום, לא 

 

הוא לא במכרז של הניקיון? עכשיו אני שואל הניקיון זה לא    :מר יוסי חן

 מבוצע על ידי קבלן? 

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי

 

לא הקבלן שמבצע את העבודה רוכש את הכלי  עכשיו למה   :מר יוסי חן

 הזה? למה העירייה מבצעת? 

 

 לא, זה מופיע במכרז.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... קבלן מנקה מטאטא רחובות    :מר ג'והר חלבי

 

 אבל עם הכלי שלנו?    :מר יוסי חן

 

רכז לא מה פתאום, זה מכונה שלנו לעובדי שפ"ע. נגיד המ    :מר ג'והר חלבי

  -המסחרי
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 זה בנוסף? דברים שלא נכנס הקבלן?    :מר יוסי חן

 

.     :מר ג'והר חלבי  נכון, לא קשור לקבלן

 

כפי שהציג הגזבר? בעד, יוסי  1025מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גם? פה אחד. 

רכישת מכונת שטיפה  5102הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 75,000ות על סך למדרכ

 

 שדרוג אמצעי מיגון אזור התעשייה.  ₪ 50,000 1026טוב      :מר ג'והר חלבי

 

  -כמו שהציג 1026מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מה זה   :מר יוסי חן

 

מצלמות אזור התעשייה צריך למגן אותו, צריך לשים שם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כדי שנוכל לראות אם קורה שם משהו. 

 

 אזור התעשייה אנחנו מדברים אריאל מערב?    :מר יוסי חן

 

 אריאל מערב פארק התעשיות.     :מר ג'והר חלבי

 

  -אני יש לי שאלה פה   :מר יוסי חן

 

 גונבים שם מכוניות הרבה.   :מר פבל פולב

 

ג'והר, הכול בסדר. יש לנו שם תעשיי   :מר יוסי חן נים חזקים, רגע 

תעשיינים חזקים, אני שואל למה באזור תעשייה שלנו פה הישן לא מטפלים? לא 
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  -ניקיון

 

 תפנה אליי זה לא קשור לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני פונה אליך, תחשוב שזה אליך, תיקח את זה אתה. הרי    :מר יוסי חן

 ברור שזה אליך. 

 

 סדר גמור. ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מדבר על ניקיון, תחזוקה, זה גועל נפש של אזור    :מר יוסי חן

 התעשייה איך שהוא נראה. למה פה אתם לא עושים את זה? למה רק שמה? 

 

 זה מצלמות, לא מנקים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן מצלמות גם פה.    :מר יוסי חן

 

 כפי שהציג הגזבר?  1026ר מי בעד לאשר את תב" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מאשרים לעשירים.    :מר יוסי חן

 

בעד: יבגני, פבל, יחיאל, אלי, דריה, שירה, ורד, אריק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.   ומקס. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ד

שדרוג אמצעי  1026נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000על סך  מיגון אזור התעשייה

 

 רכישת ציוד לשעת חירום.  ₪ 40,000 1027תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל,  :אה"ער-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

רכישת ציוד  1027נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -ה דקלשיר

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 40,000על סך לשעת חירום 

 

 . ₪ 60,000שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  1028תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

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

 

 פה גם כן להעיר הערה.  אני רוצה   :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תראו, הכניסה בצד המערבי שלנו כל בוקר יש פקקים    :מר יוסי חן

איומים. מדברים על שדרוג הכניסה הזו כבר עוד מימי רון. היו תקציבים היה משרד 

רגים התחבורה, הפקקים נוראיים ואיומים. אני רוצה לדעת אתם עוד משדרגים ומשד

  -ולא עושים כלום, הבטחתם

 

 זה לא קשור לעמדות שמירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה קשור לעמדות שמירה, אני אסביר לך למה.    :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור לעמדות שמירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עמדות שמירה, זה גם קשור לעמדת שמירה בכניסה לעיר    :מר יוסי חן
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 ר. באותו אזו

 

 טוב, הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אני שואל באותו אזור לא צריך לקיים את הנושא    :מר יוסי חן

  -שאתה הצבעת בעד

 

  -הבנתי אותך לא קשור לסעיף הזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שירותים, ברזייה להוסיף שמה   :מר יוסי חן

 

  -1028תב"ר  מי בעד לאשר את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יהיה יהיה.   :מר פבל פולב

 

 יהיה מתי?    :מר יוסי חן

 

בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי.   ומקס. מי נגד? 

 

 לא משתתף.   :מר מיקי חג'בי

 

 מיקי לא השתתף. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ם אני לא משתתף. בתב"רי  :מר מיקי חג'בי
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 60,000שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  1028לאשר תב"ר 

2016 . 

 

  -לחצני מצוקה 1029תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

אתה יכול להיות נמנע, לא משתתף יכול להיות בחוץ, אין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כזה דבר לא משתתף. 

 

 הוא יכול להיות פה ולא להשתתף.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה לא משתתף.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 אתה ממציא חוקים חדשים.    :מר יוסי חן

 

לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון במוסדות חינוך על  1029תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . ₪ 70,000סך 

 

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

 

רוצה שתדע, היה  רגע, רגע, בקשר ללחצני מצוקה. ג'והר אני   :מר יוסי חן

לנו תקציב של האינטרקום במוסדות חינוך. אני אומר לך שזה היה שם, עוד פעם 

 33המבקר נעלם לי, שזה ישראבלוף כל הדבר הזה, אבל יש שם מכרז אם אתה זוכר 

גנים. אני התקשרתי באופן אישי, ראש העיר אומר שאני לא פונה אליו, אני לא נוהג 

המזכירה לראש העירייה להגיד לו על אותם  לעשות את זה, התקשרתי דרך



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 135 

. בתי הספר יש שמה מאות תלמידים בניגוד לגנים שאני דרך אינטרקומים בבתי הספר

. ושמה נכון לעכשיו המציע הזוכה במכרז הקבלן אגב הובלתי גם את הנושא של הגנים

, עם כל זה אני אומר לך שחלק מזה לא ₪ 142,000כשהתקציב היה  ₪ 88,000נתן 

עושים, לבתי ספר עד לרגע זה אני לא ראיתי שהוא עשה, זאת אומרת אני לא יודע אם 

ניתנה הוראה או לא ניתנה הוראה, יש פה מצב אבסורדי שמצד אחד יש תקציב מצד 

שני זה לא נעשה, ואנחנו עכשיו לוחצים, אני רוצה להבין זה לא לחצן מצוקה 

 האינטרקום לילד שמגיע והשומר לא נמצא? 

 

 לא.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 זה לא נקרא לחצן מצוקה.    :מר יוסי חן

 

  -בוא אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שהוא קורא למזכירה אותו ילד בכיתה א'   :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -רגע לא סיימתי, אותו ילד   :מר יוסי חן

 

  -עברית, עבריתעברית,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אותו ילד   :מר יוסי חן

 

  -עברית, עברית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע, תן לי לסיים   :מר יוסי חן
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  -לחצן מצוקה אינטרקום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אני אסביר לך.    :מר יוסי חן

 

 ... עברית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ני עמדתי עם ילד בכיתה א' שהשומר בדיוק אני אסביר לך, א   :מר יוסי חן

לא היה והוא איחר כמה דקות והשער היה נעול הוא הרגיש במצוקה, מבחינתו אותו 

אינטרקום זה לחצן מצוקה, אם אתה לא מבין את זה ככה יש לך בעיה, מי שהיה מנהל 

ם אגף ביטחון, כי אותו ילד שנמצא בחוץ יכול להיפגע על ידי עובדים שמסתובבים ש

 ללא שומרים. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה. 

 

  -מאחר ואני הייתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פוטרת מאגף הביטחון.    :מר יוסי חן

 

מאחר ואני הייתי מנהל אגף ביטחון ומאחר ואני סיימתי את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -, לא הרבההשירות שלי בדרגת סגן אלוף והתעסקתי בנושא של ביטחון קצת יותר ממך

 

 כן, כן.    :מר יוסי חן

 

 לא הרבה קצת, אז אני אומר שמה שאנחנו עושים זה תקין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז מה אתה עושה בתחבורה הציבורית?    :מר יוסי חן

 

  -1029מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין לו מה להגיד.    :מר יוסי חן
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בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 מי נגד? יוסי. מיקי לא משתתף. הלאה. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -דקלשירה 

 ₪ 70,000לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון במוסדות חינוך על סך  1029לאשר תב"ר 

 .2016מעודפי תקציב 

 

 . ₪ 150,000שיפוץ מקלטים  1030תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

  -1030בעד לאשר את תב"ר אמרנו לא משפצים. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תקציב.  0היה שם    :מר יוסי חן

 

 נכון.  :גב' דריה מיולבאום

 

 תב"ר, תב"ר, יוסי תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה שם בתב"ר.    :מר יוסי חן

 

 נכון, במקום להוציא מתוך התקציב השוטף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה יכול להגיד לי   :מר יוסי חן

 

 תב"ר תקציב בלתי רגיל, תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -איזה מקלטים אתה הולך לשדרג? אתה יכול להגיד לי   :מר יוסי חן
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  -אמרתי לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כדי שאני אצביע בעד, תשלח לי איפה אתה משדרג.    :מר יוסי חן

 

 הנושא של מקלטים. אנחנו גם זכינו בפרס על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הפרס אני יודע איך מחלקים בשלטון המקומי. הפרס אני    :מר יוסי חן

 יודע איך מחלקים בשלטון המקומי, לי אל תספר מה זה... 

 

 שיפוץ מקלטים?  1030מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

באיזה תגיד לי מה אתה עושה, תגיד באיזה מקלט. איפה?    :מר יוסי חן

 מקלט? 

 

מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. מיקי לא משתתף. עבר.   אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

לבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיו

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000 על סך שיפוץ מקלטים 1030לאשר תב"ר 

 

  -טוב, התב"ר הבא הוא    :מר ג'והר חלבי

 

ציה כשלא נתנו לו את הנתונים הוא הצביע נגד באופוזי   :מר יוסי חן

 האלה. 

 

 העתקה...  230תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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בסוף שנה לא יעשו שנה הבאה יחזירו את זה לתקציב    :מר יוסי חן

 העיריה. 

 

הוא ממשרד הביטחון. משרד  ₪ 1,200,000התקציב     :מר ג'והר חלבי

 . ₪ 2,200,000התב"ר  קציבאנחנו מגיעים לסך הכול ת ₪ 1,200,000-הביטחון... עם ה

 

מי בעד לאשר את תב"ר העתקת ושדרוג מוקד החירום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הולך לעבור מתחת לבריכה העירונית, כאשר אנחנו  230באריאל, דרך אגב הוא מספר 

מקבלים גם תקציבים, מתחת לקאנטרי, אנחנו הולכים לקבל תקציבים נוספים כמובן 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 230ים. מי בעד לאשר את התב"ר ממשרדי הממשלה השונ

נגד? יוסי. מיקי לא משתתף. עבר.   יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

י יעקובוב גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגנ

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מקור  ₪ 2,200,000העתקת ושדרוג מוקד החירום באריאל על סך  230לאשר תב"ר 

 . המימון משרד הביטחון

 

לאגף  ₪ 90,000על סך  1031רכישת רכב ביטחון תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 ההנדסה. 

 

 לא רכב ביטחון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.     :מר ג'והר חלבי  רכב קטן

 

 רכב קטן, וזה במקום המיול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי
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? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1031מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וסי. זה... על המיולים אבל זה בסדר. יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? י

 מיקי לא משתתף עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

שתתף: מר מיקי חג'בי(, לא מ 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000סך לאגף הנדסה על רכישת רכב  1031לאשר תב"ר 

 

 . ₪ 72,000רכישת מדפים לאגף ההנדסה על סך  1032תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

  -אנחנו מרחיבים את אגף ההנדסה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הרחבנו.     :מר ג'והר חלבי

 

הרחבנו את אגף ההנדסה ואנחנו צריכים להרחיב את כל  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

הארכיון שלהם, ולכן אנחנו רוצים לקנות את המידוף הזה על ידי תב"ר. מי בעד לאשר 

 ? 1032את תב"ר 

 

דרך אגב פה בנושא הזה של התב"ר הזה אתם מאשרים    :מר יוסי חן

"ר למתקן כליאה, עד היום לא תב"רים תב"רים והכול טוב, אישרנו אם אתה זוכר תב

קרה והכסף חזר דרך אגב לטוטו, אותו מתקן שאישרנו ועבר את כל השלבים החזרנו 

 אותו לטוטו, עכשיו אני שואל האם יש... 

 

  -? עזוב1032טוב, מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא עבר בכלל, אני אביא לך את זה בכתוב.    :מר יוסי חן
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בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 עבר. מי נגד? יוסי, תודה רבה. מיקי לא משתתף. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יעקובוב גב'  פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 72,000רכישת מדפים לאגף ההנדסה על סך  1032לאשר תב"ר 

2016. 

 

 . ₪ 180,000תכניות מגירה תכנון  1033 תב"ר    :מר ג'והר חלבי

 

  -1033את תב"ר מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה? מה זה?    :מר יוסי חן

 

 תכנון תכניות מגירה.     :מר ג'והר חלבי

 

 לא, איזה מגירה, אני רוצה לדעת איזה מגירה.    :מר יוסי חן

 

יש לנו עכשיו גנים לתכנן יש לנו אולמות לתכנן, יש כל מיני     :מר ג'והר חלבי

 דברים. 

 

 . וזה יהיה במגירה   :מר יוסי חן

 

  -1033זה יהיה במגירה. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אתה צוחק אבל ברגע שיוצא קול קורא התוכנית כבר  :גב' דריה מיולבאום

 ..  מוכנה גשת.
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  -בעד: יבגני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אגיד לך דשה יוסי חן לא נוסע לשום מקום, כשיצטרכו    :מר יוסי חן

 ותי אני אבוא תוך דקה. א

 

שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי. 

 

 מה זה תכנית מגירה?    :מר יוסי חן

 

 מיקי לא משתתף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פעם בשנה?  20... כמו ראש העיר    :מר יוסי חן

 

 . כן הלאה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 180,000נון תכניות מגירה תכ 1033לאשר תב"ר 

 

 . ₪ 150,000על סך  1034העירייה תב"ר י טוב, שיפוץ מבנ    :מר ג'והר חלבי

 

 ? 1034מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלף פעם אני שואל איזה מבנה, אתה יודע להגיד לי?   :מר יוסי חן

 

 רייה. המבנים, המבנים של העי    :מר ג'והר חלבי
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 מבנים, משהו כללי.    :מר יוסי חן

 

בוודאי, יש נזילות יש זה צריך לתקן צריך לשמור כסף, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לא יודע איפה תהיה הנזילה. 

 

 אבל אני לא נוסע לחוץ לארץ, תביא בישיבה... אני אצביע.    :מר יוסי חן

 

  -? בעד:1034את תב"ר אוקיי, מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  דרך אגב זה גם כולל את האשקוביות..

 

יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? יוסי. 

 

כשאתה תשדרג גם את האשקוביות של התושבים האלה אני    :מר יוסי חן

 אצביע בעד. 

 

 מיקי לא משתתף. עבר.  :"עראה-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000העירייה על סך י שיפוץ מבנ 1034ר לאשר תב"

 

 שדרוג מזגנים במשרדי העירייה.  ₪ 70,000 1035תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: יבגני,  1035מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד? יוסי. מיקי לא משתתף. עבר. שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נג
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 70,000על סך שדרוג מזגנים במשרדי העירייה  1035אשר תב"ר ל

2016. 

 

 90,000רכישת רכב קטן למחלקת שפ"ע על סך  1036תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

? בעד: יבגני, 1036במקום מיול. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ריק, מקס. מי נגד? יוסי. שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, א

 

 )מדברים יחד( 

 

 יוסי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אדון אלי שבירו אני אמרתי לך משהו   :מר יוסי חן

 

 נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע, תן לנמק לך להסביר לך, איפה שאתה תביא רכב במקום    :מר יוסי חן

  -מיול אני בעד כדי שלא יהיה

 

 מקודם הצבעת נגד.  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

  -כדי שלא יהיה   :מר יוסי חן
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 אבל מקודם הצבעת נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה אל תגיד לי איך להצביע   :מר יוסי חן

 

 אני לא אומר לך, אני אומר לך אתה הצבעת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פעם לחוץ לארץ בשנה,  20עת רק שנייה, בינתיים גם אתה נס   :מר יוסי חן

  -עזוב אותך

 

 פעם.  50נכון,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. על חשבון הקופה. בוא  20אתה אוהב לצלול.    :מר יוסי חן פעם בשנה..

 נדבר על הנושא הזה, יש רכב במקום מיול אני בעד. 

 

תף. סבבה. מיקי אתה משתתף או לא משתתף בזה? לא משת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי בעד, מיקי לא משתתף. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל, מר יוסי חן; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000רכישת רכב קטן למחלקת שפ"ע על סך  1036 תב"ר

 

 איטום גגות.  ₪ 70,000 1037תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1037מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס

 

 לאן אנחנו רצים? רגע, רגע, מה זה?    :מר יוסי חן
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 אתה לא מקשיב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, תן לי לנמק   :מר יוסי חן

 

 אתה לא מקשיב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שאלה אותי חברת המועצה דשה שאלה   :מר יוסי חן

 

 לא, היא לא שואלת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אני אגיד לך.    :מר יוסי חן

 

 נו מה?  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

  -ביום שאתה תעשה איטום לאשקוביות של התושבים האלה   :מר יוסי חן

 

 תצביע בעד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

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

 

 נגד.    :מר יוסי חן

 

 . עבר. נגד יפה. מיקי לא משתתף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל
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 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 70,000על סך  איטום גגות 1037לאשר תב"ר 

 

 

 . ₪ 0,00063מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  1038תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

אמרת שזה רכוש עירייה, אגב אשקוביות אתה אומר רכוש    :מר יוסי חן

  -עירייה

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: יבגני,  1038מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. מיקי לא משתתף. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 360,000מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך  1038לאשר תב"ר 

2016  . 

 

 100,000עירוני על סך  לוטהחלפת תמרורים שי 1039תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

  -1039מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אגב גם פה אני רוצה להתייחס, תראו שימו לב אני פניתי גם    :וסי חןמר י

למנכ"ל וגם למהנדס בנושא של התמרורים והסימונים. אני אומר לכם בדרך רון נחמן, 

תכף קשה לכם קצת עם הדרך רון נחמן, ראש העיר התנגד לשינוי שלי, דרך רון נחמן 

יד כן, אין שם תמרורים, אין שאני הובלתי את זה הוא יג 2.2.17-שיהיה טקס ב

  -סימונים מעברי חצייה לפני מעברי חצייה

 

 ... הצבעת לבד? הצבעת לבד? לא הבנתי.   :מר יחיאל טוהמי
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 הצבענו פה אחד אני רוצה להזכיר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הובלת?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני עונה לך, אני עונה לך.    :מר יוסי חן

 

 אתה הובלת?   :יאל טוהמימר יח

 

  -אני אענה לך   :מר יוסי חן

 

 הצבעתי בעד. אני הצבעתי בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אתה בוועדה   :מר יוסי חן

 

 הצבעתי בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 הצבעת נגד וביקשת לשנות את ההצבעה שלך, אני משקר?    :מר יוסי חן

 

  -הצבעתי בעד  :מר יחיאל טוהמי

 

 בוועדה הצבעת נגד וביקשת לשנות את ההצבעה.    :ר יוסי חןמ

 

  -מה שקובע זה ישיבת המועצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במועצה פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 בישיבת המועצה זה היה פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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יודע הוא הוביל את זה.   :מר יחיאל טוהמי  אתה 

 

יודע יש לי אליך שאלה, אם אני עכשיו מצביע בעד אתה    :מר יוסי חן

 בנייה של קניון, אז אני הובלתי את הקניון? 

 

  -1039מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... אם לא אני זה לא קורה.    :מר יוסי חן

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1039מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? מי נגד? מי נגד? יוסי? יוסי? יוסי נגד? יחיאל  , אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

 

  -הבאתי מכתב ממשרד התחבורה   :מר יוסי חן

 

 יוסי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  שהכביש שלנו בגלל זה..

 

 יוסי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע מה התב"ר שאתה זהאני אפילו לא יוד   :מר יוסי חן   -ע על מה, לא 

 

 לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד ראש העיר.    :מר יוסי חן  אני 

 

 נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.    :מר יוסי חן  נגד כל דבר שאלי שבירו ראש העיר..

 

 מיקי לא משתתף עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד. ונגד כל דבר שהמנ   :מר יוסי חן  כ"ל יושב פה בשקט ומוביל, אני 

 

 בבקשה, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  כי אתה לא צריך להיות פה, אתה צריך להיות במודיעין

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר א

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 100,000עירוני על סך  לוטהחלפת תמרורים שי 1039לאשר תב"ר 

2016 .  

 

 . ₪ 110,000החלפת עמודי חשמל  1040תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

מי בעד לאשר את התב"ר?  1040החלפת עמודי חשמל תב"ר  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

נגד?   בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

 

 אני לא שמעתי את הגזבר פה.    :מר יוסי חן

 

 אתה לא מקשיב, אתה רק מדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -החלפת עמודי חשמל    :מר ג'והר חלבי

 

 החלפת עמודי חשמל בעיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 . ₪ 110,000    :מר ג'והר חלבי

 

אז אני דרך אגב גם עמודי חשמל מתחת למעברי חצייה, אני    :מר יוסי חן

. בכביש.   עובר אני אומר לך לא רואים את..

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז 

 

וג של עמודים, שדרוג של רגע, אתה כל פעם מביא שדר   :מר יוסי חן

 עמודים, ולא מתקן מתחת למעברי חצייה. 

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נגד, נגד, 

 

 במתכונת הזו אני נגד.    :מר יוסי חן

 

 נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  במתכונת הזאתי.

 

 מיקי לא משתתף עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)וב קולות הוחלט בר החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 110,000 על סך החלפת עמודי חשמל 1040לאשר תב"ר 

 

 . ₪ 60,000מערכת הגינון הציבורי  שדרוג 1041תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 152 

כפי שהציג הגזבר? בעד: יבגני,  1041מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. 

 

נגד כל דבר שהוא עושה, כל דבר   :מר יוסי חן שראש העיר עושה אני  אני 

 נגד. 

 

 יוסי נגד, מיקי לא משתתף. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 60,000שדרוג מערכת הגינון הציבורי על סך  1041לאשר תב"ר 

2016 . 

 

 . ₪ 170,000שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים  1042תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

בעד: יבגני, גנים ציבוריים?  1042מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

 

 נגד...   :מר יחיאל טוהמי

 

נגד גנים ציבוריים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לא, זה 

 

. זה תקציב בלתי רגיל, הרי    :מר יוסי חן נגד כל מה, הרי מה זה תב"ר..

  -ו, אתם תחזירו תשנו מתקציב כזהרוב הזה לא ייקרה, רוב הזה אתם לא תעש

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 170,000שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  1042אשר תב"ר ל
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2016 . 

 

גנים ציבוריים החלפת מתקנים על פי תקן  1043תב"ר     :מר ג'והר חלבי

380,000 ₪ . 

 

כפי שהציג אותו הגזבר? בעד:  1043מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. עבר. מיקי לא יבגני, שירה, פבל, יחיאל, 

 משתתף עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1חן;  נגד: מר יוסי 1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 ₪ 380,000גנים ציבוריים החלפת מתקנים על פי תקן על סך  1043לאשר תב"ר 

 . 2016מעודפי תקציב 

 

 החלפת גג מחסן דגלים.  ₪ 100,000על סך  1066תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 זה גג אסבסט שאסור להשאיר אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה גג אסבסט?  :לבאוםגב' דריה מיו

 

  -כן. מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר לדעת איפה זה נמצא?    :מר יוסי חן

 

  -ברחוב שנוסע לנחשונים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברחוב השומרון.      :מר אבי עזר
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  -בצד ימין. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לדעת איזה גג זה.  רגע, רגע, אני רוצה   :מר יוסי חן

 

  -אז אני אומר זה גג אסבסט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מול דוד חלפים.  :גב' דריה מיולבאום

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.  :גב' דריה מיולבאום

 

 ליד תחנת אוטובוס על המסוף שמה.      :מר אבי עזר

 

 לא, לא, תקשיבו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :י חןמר יוס  זהו אתה רואה גם היא לא מבינה, אז אין אני אבין

 

יש מחסן כשאתה נוסע לכיוון בית ספר נחשונים, בצד ימין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יש סובה, ליד הסובה יש מבנה, המבנה הזה יש לו גג

 

 ליד כיבוי האש?    :מר יוסי חן

 

 לא, איזה כיבוי אש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כי ליד כיבוי האש יש שמה   :ר יוסי חןמ

 

 בית ספר נחשונים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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דרך אגב ליד כיבוי האש יש מבנה אסבסט שם, יש מבנה של    :מר יוסי חן

  -העירייה עם אסבסט, מה זה לא מטפלים? עכשיו איפה נחשונים, נכנסו לנחשונים

 

 ד הסובה בצד ימין יש מבנה. יש את הסובה, לי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה יש במבנה הזה?    :מר יוסי חן

 

 מחסן, מחסן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה יש שם? מחסן של מה?    :מר יוסי חן

 

 דגלים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 של שפ"ע.      :מר אבי עזר

 

והיתר ? מיקי לא משתתף, 1066מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כולם בעד. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל, מר יוסי חן; -שירה דקל

 .מקרנות הרשות ₪ 100,000על סך  ג מחסן דגליםהחלפת ג 1066תב"ר 

 

 . ₪ 110,000דשא לפארק הכלבים  1067תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -גם פה אני רוצה ג'והר ברשותך   :מר יוסי חן
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ברשותכם רק שנייה אחת, שני התב"רים האחרונים הם     :מר ג'והר חלבי

 . 1067ותב"ר  1066רשות, תב"ר מקרנות ה

 

אני רוצה משהו בנושא של פארק הכלבים. תראה ראש העיר    :מר יוסי חן

החליט מאות אלפי שקלים על נושא של פארק הכלבים. לא התייעץ עם התושבים, 

התושבים באו ואמרו לנו לא מתאים האזור הזה. יותר מזה יש מתנגדים שגרים שם 

תנגדים, הם לא מעוניינים שם. המגרש הזה הוא לא צמוד למגרש הזה והם גם מ

בשימוש, הוא עלוב איך שהוא נראה. כל פעם שאתה עובר שם אתה רואה, עשינו טקס 

חגיגי הבאנו את כל העולם, המקום נראה עלוב, זה לא יעזור גם אם תשים מדשאות, 

ה צריך ברזיות, לא יודע מה שלא תעשה, התושבים אומרים המקום לא מתאים לנו. את

ג'והר אני מבין שלא אתהלהתייחס לתושבים.    -לא, לא, 

 

אחת הסיבות שלא משתמשים בו זה שאין דשא והכלבים  :גב' דריה מיולבאום

 נפצעים. 

 

 אתה אמרת צריך להתייחס.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה בסדר, אתה מבצע את זה, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

 צריך להתייחס.  לא, אמרת אתה    :מר ג'והר חלבי

 

לא, לא, סליחה ג'והר אם לא הבנת, ראש העירייה האטום    :מר יוסי חן

 צריך להתייחס לתושבים ולהבין שהם לא רוצים שם. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אז למה זה ריק, למה זה סגור?    :מר יוסי חן
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  -זה לא ריק  :מר מקס צ'רנוגלז

 

  -אנשים באמפי   :מר יוסי חן

 

  -יש שם אנשים  :רנוגלזמר מקס צ'

 

אתה לא רואה, הא גם באמפי. אני מציע לך לבדוק את עצמך    :מר יוסי חן

  -לפני שאתה

 

אני בדקתי את עצמי, בדקתי ואתה מדבר שטויות... אתה   :מר מקס צ'רנוגלז

מדבר שטויות כרגיל. משקר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אתה לא מבין כלום, 

 ם. אתה לא מבין כלו

 

 מה שאני שכחתי אתה עוד לא למדת.    :מר יוסי חן

 

.   :מר מקס צ'רנוגלז  כן, כן, כן

 

 עוד לא למדת.    :מר יוסי חן

 

 מקס, תן לפבל להגיד מילה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לקחת אחריות גם, אני לא יודע למה אתה פונה רק   :מר פבל פולב

  -לראש העיר

 

  -אני פונה, אתה אל תיקח אחריות, רק ראש העירייה   :מר יוסי חן

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 158 

, אני רוצה לקחת לא, כי זה בקשה של סיעת אריאל ביתנו  :מר פבל פולב

  -אחריות

 

 אז מה? אחריות על מה?    :מר יוסי חן

 

כי הוא תמך בנושא והוא עשה את זה בצורה הכי טובה, אבל   :מר פבל פולב

 לא היה לנו... 

 

 ז הוא כראש עיר לא היה צריך לתמוך בדבר כזה. א   :מר יוסי חן

 

 שנייה,  תן לי לסיים.   :מר פבל פולב

 

 הוא לא היה צריך לתמוך.    :מר יוסי חן

 

שנייה, המקום הזה אולי לא הכי טוב, כי בעיר שלנו אין   :מר פבל פולב

 מקומות טובים, כי היא די עמוסה, אנחנו מאוד מאוד צפופים, אז לא בטוח 100%

שנמצא מקום, אמפי זה מקום טוב גם שם היו מתנגדים נגד הכלבים, כי אני די עמוק 

בזה, יש לי כלב ואני גם התחלתי את זה ברגע שחשתי את הבעיה. איך נגעתי שצריך, כי 

אנשים אמרו, באים ילדים עם משפחות רוצים לשבת על הדשא, אתה יכול לנקות את 

קות, ויש אנשים שגם על זה מתלוננים. אז הדשא מקקי אבל פיפי אתה לא יכול לנ

אנחנו חיפשנו פתרון גם לאוכלוסייה שרוצים את הכלבים וגם אוכלוסייה שלא רוצים, 

חיפשנו פתרון. מקום ראש העיר החליט מסיבות כאלה ואחרות ואין ברירה, לא הכול 

100% . 

 

 וגם נבדקו כל המקומות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אנחנו לא הספקנו לעשות את זה כמו שצריך, כי  שנייה,  :מר פבל פולב

רצינו לפתוח והייתה דרישה, היו מתנגדים אני דיברתי עם מתנגדים. כל הטענות שהיו 
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להם בסוף אין להם חזקה, כי הם לא שומעים, אין ריח, הכול בסדר בינתיים אני עוקב. 

.. מבחינתך. א ני חושב שאין אני גם לא רוצה... את ראש העיר לבד להשאיר בבעיה.

 בעיה כי כל דבר אפשר לשפר. 

 

  -פבל אל תיקח את זה אישי   :מר יוסי חן

 

 אם לשים את זה על השולחן.    :מר פבל פולב

 

 ראש העיר הזה הוא כישלון.    :מר יוסי חן

 

.   :מר פבל פולב  אתה מושך את זה לאישי, אני מדבר..

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, אישי.    :מר יוסי חן

 

.    :מר פבל פולב  יהיה לך בחירות אתה..

 

 בחוץ אני שכן שלו שכן טוב.    :מר יוסי חן

 

 בינתיים, יוסי בינתיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כראש עיר הוא כישלון.    :מר יוסי חן

 

יוסי בינתיים, מי שהיה כישלון אם מסתכלים על מבחן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תוצאה זה מישהו אחר לא אני. ה

 

 מי זה המישהו אחר?    :מר יוסי חן
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? לא יודע תסתכל תבדוק. בעד: 1067מי בעד לאשר תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. מיקי לא 

 משתתף. והנושא הזה עבר גם. 

 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016דפי תקציב מעו ₪ 110,000 על סך דשא לפארק הכלבים 1067לאשר תב"ר 

 

 . ₪ 100,000אירועים וחגיגות עירוניים  1044טוב, תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

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

 

 ? 2018או  2017מתי זה? מתי זה? בשנת    :מר יוסי חן

 

 . 2017 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? 2017-התחילו הבחירות ב   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 רגע, אני רוצה לשאול שאלה.    :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור, הנושא על התב"ר, תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אתה התחלת את הבחירות וזה לא סוד אנחנו רואים מה    :מר יוסי חן

 אתה אומר לפרוטוקול. 

 

 אני נבחרתי. אני אומר מהרגע ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פעם לחוץ לארץ  20לא, לא, כי מהרגע שנבחרת היית נוסע    :מר יוסי חן

 בשנה. 

 

 מהרגע שנבחרתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל עכשיו אני אומר לך פבל בשבילך, כל הפארקים הרי    :מר יוסי חן

  -מלאים בצואה של כלבים. בוא אנשים תושבים פונים אליי

 

 זה לא קשור לתב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  אני.

 

ירים את היד? בעד: יבגני,  1044מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?   שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק. מי נגד? יוסי, מי 

 

  .נגד, נגד   :מר יוסי חן

 

 בר. יפה. מיקי לא משתתף. ע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, גב' -פולב, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' שירה דקל

 1044לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000 על סך אירועים וחגיגות עירוניים
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 30,000אירועים עירוניים מערכות חשמל קבועות  1045תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

 ... הייתי פה תאמין לי זה ייקח צ'יק צ'ק.    :מר יוסי חן

 

? מי בעד? בעד: יבגני, שירה, 1045מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יה, ורד, אריק. פבל, יחיאל, אלי, דר

 

 שכחת את מקס.  :גב' דריה מיולבאום

 

 ומקס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תאמין לי גם החיים שלכם היו יותר יפים.    :מר יוסי חן

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נגד? יוסי, נגד? יוסי, 

 

נגד ראש עיריית אריאל אלי שבירו.    :מר יוסי חן  נגד, נגד, 

 

 מיקי יצא, זה עבר.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב גב' 

אירועים  1045נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 30,000 על סך מערכות חשמל קבועות עירוניים

 

 . ₪ 350,000תכנית אקדמית לחינוך על יסודי  1046תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 ? 1046מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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רגע, רגע, למה אתה רץ? שנייה, הגענו לקטע של המסיבות,    :מר יוסי חן

  -ם לבחינוך. אתה לא ש

 

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

 

  -אתה לא שם לב   :מר יוסי חן

 

 לצמצם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה פעם עמדת בבוקר בשערים ובדקת כמה ילדים יוצאים    :מר יוסי חן

 ללימוד מחוץ לאריאל? 

 

 ם? תכנית אקדמית לחינוך, זה שערים? זה שערי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אקדמית. רגע, אם אתה עושה   :מר יוסי חן

 

 זה שערים? לא, לא, לא, עצור, תב"ר, תב"ר, תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא שערים אני מדבר על תלמידים.    :מר יוסי חן

 

 תב"ר, תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תלמידים.    :מר יוסי חן

 

  -זה תבקשתב"ר אחרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בגלל התוכנית  אבל תלמידים שהולכים ללמוד מחוץ לאריאל   :מר יוסי חן

  שלכם. 
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מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: יבגני, פבל, תב"ר, תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יחיאל, אלי, דריה, ורד, שירה

 

 לא, ורד לא.   :גב' דריה מיולבאום

 

 מקס. ורד, אריק ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ורד לא יודעת על מה מצביעים.    :מר יוסי חן

 

 שירה יצאה.   :מר פבל פולב

 

  -אני יודעת  :גב' ורד טוויל

 

 על מה מצביעים?    :מר יוסי חן

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יוסי, יוסי, יוסי 

 

ורד, דנים פה בדיני נפשות מאות אלפי שקלים, על כלום    :מר יוסי חן

 . ושום דבר

 

 יוסי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד, נגד.    :מר יוסי חן

 

 עבר. נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד אלי שבירו ראש עיריית אריאל לשעבר.    :מר יוסי חן



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 165 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מי

תכנית אקדמית לחינוך על יסודי  1046נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 350,000

 

 100,000תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי גנים  1047תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

? בעד: יבגני, פבל, יחיאל, אלי, 1047שר את תב"ר מי בעד לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

העשרה לחינוך הקדם יסודי תכנית  1047ר יוסי חן(, לאשר תב"ר נגד: מ 1ורד טוויל; 

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000 על סך גנים

 

 130,000תכנית העשרה לחינוך היסודי בתי ספר  1048תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

אני רוצה להתייחס פה להעשרה, אין פה העשרה ואין פה    :מר יוסי חן

ת על גבי התושבים. התושבים הפכו לכספומט, סוחטים אותם חינוך. יש פה התעשרו

 .  בעשרות אלפים לשנה בכל מיני הוצאות..

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו נוריד ונוסיף.  בוא 

 

 לא, מיליונים, סוחטים מיליונים.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

  -תפסיקו לסחוט את ההורים   :מר יוסי חן

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 166 

  -אשר את תב"רמי בעד ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע תרשה לי   :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור לתב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קשור לתב"ר   :מר יוסי חן

 

  -לא, תגיד לי למה אתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אומר העשרת, אני אומר שאתה לא מעשיר ההיפך.    :מר יוסי חן

 

 מור אמרת. אוקיי, בסדר ג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ההיפך לא רק שאתה לא מעשיר   :מר יוסי חן

 

 אמרת, אמרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה בסך הכול   :מר יוסי חן

 

 אמרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז תן לי לסיים   :מר יוסי חן

 

 לא, אבל מצביעים על כסף לתוכנית העשרה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כסף, כסף, למשל שכחה להגיד להגיד לך דשה שאתה גובה    :מר יוסי חן

 מההורים יותר כסף למפעל הזנה ממה שאתה מוציא. 
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 מה הקשר לזה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. למפעל הזנה?   :גב' ורד טוויל  מה..

 

? אוקיי בעד: יבגני, פבל, 1048מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי. עבר. יה, ורד, אריק מקס. נגד? יחיאל, אלי, דר

 

. הוא יקבל את זה לפרצוף. שיעשה סקרים עד    :מר יוסי חן לא רוצה..

 מחר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

תכנית העשרה לחינוך היסודי בתי  1048נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1רד טוויל; ו

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 130,000 על סך ספר

 

 . ₪ 80,000תכניות חינוכיים  1049תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: יבגני, פבל, יחיאל, אלי, 1049מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר. דריה, ור  ד, אריק, מקס. מי נגד? מי 

 

 תאמין לי שהם רועדים.    :מר יוסי חן

 

יוסי, זה אוכל אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה הרי אוכל אותך 

 

 אלי הכיסא רועד, התחיל לרעוד הכיסא.    :מר יוסי חן

ר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

 ₪ 80,000 חינוכיים על סךת ותכני 1049נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 
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 .2016מעודפי תקציב 

 

, מתחלק ₪ 110,000תיקון גגות מוסדות חינוך  1050תב"ר     :מר ג'והר חלבי

.. חל 2-ל  מקרנות הרשות.  ₪ 50,000תקציב עודפי יוצא מ ₪ 60,000קים.

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: יבגני,  1050מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

י, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

 תיקון גגות מוסדות חינוך על סך 1050נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .מקרנות הרשות 50,000מעודפי תקציב וסך  ₪ 60,000, מקורות המימון ₪ 110,000

 

  ₪ 90,000שדרוג מזגנים במוסדות חינוך  -1051ב"ר ת    :מר ג'והר חלבי

 

כשאתה עונה הוא לא עונה בבקשה, אם אתה עדיין מזכיר לו  :גב' דריה מיולבאום

 -עכשיו על זה שהשורשים שלך מכאן זה רק מוכיח

 

 )מדברים יחד( 

 

 מה זה הדבר הזה? לא באמת.  :גב' דריה מיולבאום

 

 ענה לך דשה. אני אענה לך, אני א   :מר יוסי חן

 

 עד לאן אתה הולך.  :גב' דריה מיולבאום

 

 אני אענה לך.    :מר יוסי חן
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..  :גב' דריה מיולבאום  לא, זה.

 

. עוד משהו, לא רק שהוא לא עולה   :מר יוסי חן   -דשה, אני..

 

 אפס תרבות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא רק שהוא לא עולה הוא נתקע באוויר בדרך.    :מר יוסי חן

 

  -יש דברים שגם לך :גב' דריה מיולבאום

 

 אפס תרבות, ושאנשים ידעו את זה. ושאנשים ידעו את זה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה תגיד לי גזען.    :מר יוסי חן

 

 ...   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה תגיד לי גזען.    :מר יוסי חן

 

 חתיכת גזען אתה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

קלטתי אותך לארץ, אני גזען? אני קלטתי אותך ועוד  אני   :מר יוסי חן

  -רבים כמוך

 

 אתה? אתה?   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני כן.    :מר יוסי חן

 

 אתה אפס...   :מר מקס צ'רנוגלז
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 ? 1051מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. ש   :מר יוסי חן ל אתה רואה איזה רשימה יש לך, תשמע את הרשימה.

 האנשים שהולכים איתך. 

 

 כן, אפס מאופס אתה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מי נגד? יוסי, יוסי

 

יוסי תקשיב רגע, יש פה אנשים שיש להם באמת להגיד משהו  :גב' דריה מיולבאום

 ם. רציני על חלק מהתב"רי

 

 אני לא נותן לך?    :מר יוסי חן

 

  -בגלל הקרקס שאתה עושה לנו :גב' דריה מיולבאום

 

 יוסי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו לא מצליחים להשחיל מילה.  :גב' דריה מיולבאום

 

 אז קדימה, אני מחכה לך.    :מר יוסי חן

 

ה תקשיב רגע, יש עוד אני מבקשת ממך, תעבור על הרשימ :גב' דריה מיולבאום

  -אנשים

 

דשה, בינתיים מה שאני רואה שכולם אילמים מדברים בינם    :מר יוסי חן
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 לבין עצמם ומצביעים. 

 

 אי אפשר כי אתה כל הזמן צועק.  :גב' דריה מיולבאום

 

 אז קדימה, תתרכזו.    :מר יוסי חן

 

 אי אפשר.  :גב' דריה מיולבאום

 

 תתרכזו.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, נגד?  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 אתם בושה.    :מר יוסי חן

 

 נגד? נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  רגע, היא רוצה לשאול אותך משהו

 

 נגד?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היא רוצה לשאול אותך משהו.    :מר יוסי חן

 

 תכף אני...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד? נגד?    :ןמר יוסי ח

 

 יש כמה סעיפים שאני רוצה ואני אשאל.  :גב' דריה מיולבאום
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 קדימה תשאלי. למה את מחכה שזה ייגמר?    :מר יוסי חן

 

 אבל תגיד מה אתה מצביע, נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אגיד לך, אני אגיד לך   :מר יוסי חן

 

  -נגד. עבר. עזוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, אני אגיד לך, איך אתה יודע שאני נגד?    :מר יוסי חן

 

 אתה אמרת נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני לא אמרתי כלום. מה שאני אומר שדשה עכשיו    :מר יוסי חן

  -אמרה, שהיא רוצה להתנגד לכמה דברים

 

 ת. אני לא רוצה להתנגד, אמרתי שיש לי כמה הערו :גב' דריה מיולבאום

 

 מאיפה אתה ממציא דברים.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

ויכול להיות שיש פה עוד אנשים שיש להם כמה הערות על  :גב' דריה מיולבאום

חלק מהסעיפים, ולא יכולים להגיד את ההערות שלהם, כי אתה צועק ובגלל שאתה 

 צועק אף אחד לא יכול לפתוח את הפה. 

 

  -אז אני אגיד לך משהו   :מר יוסי חן

 

אני מאוד מבקשת ממך, אומנם אני לא מנהלת את הישיבה,  :גב' דריה מיולבאום

  -אבל אני מאוד מבקשת ממך
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 צודקת.   :גב' ורד טוויל

 

טיפה להוריד את הטונים, כדי שעוד אנשים יוכלו להשתתף  :גב' דריה מיולבאום

 בדיון. 

 

סיעה. לא  דשה, דשה, הסדר הנכון של הערות זה בישיבת   :מר יוסי חן

 הייתה לכם ישיבת סיעה? 

 

 פעמים.  4ישיבת סיעה כבר דנו, כבר דנו על זה  :גב' דריה מיולבאום

 

 הא ועכשיו יש לך עוד הערות?    :מר יוסי חן

 

 אני לא בסיעה, זה בקואליציה גם דנו על זה, כן.  :גב' דריה מיולבאום

 

 בקואליציה נו ועדיין.    :מר יוסי חן

 

 ועדיין יש שאלות שאני רוצה שירשמו בפרוטוקול.  :לבאוםגב' דריה מיו

 

  -ועדיין יש לך עוד שאלות? עכשיו אני שואל אותך   :מר יוסי חן

 

  -אז אני מבקשת ממך טיפה להוריד את הטון :גב' דריה מיולבאום

 

  -אני שואל אותך   :מר יוסי חן

 

 כדי שאני אוכל להגיד...  :גב' דריה מיולבאום

 

איך את שדנה בישיבת סיעה ושאלת שאלות והכול וקיבלת    :חןמר יוסי 

 נתונים, אני לא קיבלתי שום נתון, איך את רוצה שאני אתייחס לזה? 
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  -תני לו לזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איך את רוצה שאני אתייחס לא קיבלתי שום נתון.    :מר יוסי חן

 

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

 

 נגד, נגד.    :יוסי חן מר

 

 נגד, נגד. יפה עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

 שדרוג מזגנים במוסדות החינוך 1051נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000ע"ס 

 

שדרוג מחשבים ומקרנים במוסדות החינוך  1052תב"ר     :מר ג'והר חלבי

100,000 ₪ . 

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, 1052מי בעד אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יו  סי. עבר. אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג מחשבים  1052נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000ך על סך ומקרנים במוסדות החינו

 

 

וגנים  תחזוקה ושדרוג 1053תב"ר     :מר ג'והר חלבי  . ₪ 90,000מתקני חצרות 
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 זה לא נגמר.    :מר יוסי חן

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, 1053מי בעד אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, דריה, אריק ומקס. מי נגד? 

 

.    :חןמר יוסי   מה קורה דשה נו? תגידי משהו

 

נגד. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נגד, יוסי 

 

 אני ישבתי בשקט.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, 

תחזוקה ושדרוג מתקני חצרות  1053נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000על סך  גניםב

 

מחולק  ₪ 200,000תחזוקה ושיפוץ מבנה הגנים  1054תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מהקרנות.  ₪ 90,000-מהעודפים ו ₪ 110,000

 

 מדובר?  על איזה גנים   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גני ילדים.     :מר ג'והר חלבי

 

 גנים, איזה גן?  33איזה? יש לנו    :מר יוסי חן

 

 אפשר?     :מר ג'והר חלבי
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 איפה שיהיו תקלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל את ראש העירייה.    :מר יוסי חן

 

 תקלות. איפה שיש     :מר ג'והר חלבי

 

 לא, את ראש העירייה.    :מר יוסי חן

 

 אז אני אומר לך איפה שיהיו תקלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זאת אומרת זה כסף ששמים במגירה   :מר יוסי חן

 

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

 

 כשיהיה תקלה בגן יתקנו.    :מר יוסי חן

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1054י בעד לאשר את תב"ר מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, דריה, אריק ומקס. מי נגד? 

 

 אני יכול לשאול אותך שאלה?    :מר יוסי חן

 

 מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.    :מר יוסי חן

 

 תענה לי ותשאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בכנסת עושים תקציב דו שנתי, למה תוביל פה תקציב דו    :ןמר יוסי ח
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 שנתי, תחסוך את ההצגה הזו. 

 

  -נו יאללה יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תחסוך את ההצגה הזו   :מר יוסי חן

 

 את ההצגה זה אתה עושה פה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הרי אם   :מר יוסי חן

 

 ? אתה נגד? נגדאתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, רגע, אני רוצה לדבר, רוצה לדבר.    :מר יוסי חן

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה 

 

 רוצה לדבר אני אגיד לך איך אני מצביע.    :מר יוסי חן

 

 נו אז תגיד איך אתה מצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ת כל זה יכולת תקשיב טוב, באמת אני אומר לך, הרי אתה א   :מר יוסי חן

לגמור בישיבת סיעה ישיבת קואליציה, אם יוסי חן לא נמצא אפשר לסגור את זה 

 בישיבת קואליציה, לא צריך את כל הטררם הזה. 

 

  -מה לעשות שאתה רק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מה לעשות שיוסי חן   :מר יוסי חן
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 בודדים באופוזיציה, מה לעשות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה לעשות שיוסי חן נתקע לך בגרון?    :מר יוסי חן

 

  -שלא הצליח להשיג קולות מתושבי העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תושבי אריאל הצליחו לתקוע לך אצבע אחת בגרון.    :מר יוסי חן

 

 למה מה קרה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אחת בגרוןכי תושבי אריאל הצליחו לתקוע לך אצבע    :מר יוסי חן

 

. עובדה שיוסי חן עם האצבע, עם האצבע שלו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו . תאמין לי.

 הכול עובר. 

 

 הכול עובר.    :מר יוסי חן

 

 הכול עובר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול עובר.    :מר יוסי חן

 

 אז הכול בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק לא בישיבת קואליציה, באים לפה באים לישיבת מועצה.    :מר יוסי חן

 

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

 

 נגד.    :מר יוסי חן
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 יפה, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבא

תחזוקה ושיפוץ מבנה הגנים  1054תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -שירה דקל

קרנות  ₪ 90,000עודפי תקציב וסך  ₪ 110,000, מקורתו המימון ₪ 200,000על סך 

 .הרשות

 

 . ₪ 80,000שדרוג ריהוט בגני ילדים  1055תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1055מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי   -יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

 

.    :מר יוסי חן  אני רוצה לשאול שאלה, לא, אני שואל יוסי

 

 תשאל כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ם לרווחהמה קורה עם תב"רים לנזקקים שקשורי   :מר יוסי חן

 

  -אבל זה לא קשור לתב"ר הזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בתים של אנשים שאין להם מה לאכול   :מר יוסי חן

 

  -זה לא קשור לתב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מכיר בית באריאל שאין לו דלתות בבית.    :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור, זה לא קשור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז תעשה תב"ר.    :מר יוסי חן

 

  -תשיג כסף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תעשה תב"ר. בושה וחרפה, זה אנשים פה, אנשים שלא חסר    :מר יוסי חן

 ..  להם כסף והם לא רואים מה חסר.

 

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

 

 -כשאני אהיה ראש עיר   :מר יוסי חן

 

נגד :ראה"ע-שבירומר אליהו    -אתה בעד או 

 

.   :מר יוסי חן  לכולם יהיה..

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני עובר, עבר בכל מקרה זה עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, 

שדרוג ריהוט  1055תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; ]-שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 80,000 על סך בגני ילדים

 

. ₪ 0,00032שדרוג מבנה בתי הספר היסודיים  1056תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . מקרנות הרשות ₪ 80,000מעודפי תקציב  ₪ 150,000
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 ₪ 150,000 ₪ 230,000, 1056אוקיי, מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקרנות הרשות? מי בעד? בעד: יבגני, שירה, פבל,  ₪ 80,000מעודפי התקציב ועוד 

נגד? יוסי. עבר.   יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

יחיאל טוהמי, מר פבל  מר אליהו שבירו, מרבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

מבנה שדרוג  1056תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי התקציב ועוד  ₪ 150,000מקורות  ₪ 230,000 בתי הספר היסודיים על סך

 .ות הרשותמקרנ ₪ 80,000

 

 . ₪ 90,000החלפת רהיטים בבתי הספר  1057תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 ? 1057מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עוד פעם שאלה   :מר יוסי חן

 

  -יבגני, שירה, פבל, יחיאל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אתה יכול להגיד לי באיזה בית ספר?    :מר יוסי חן

 

 איפה שאנחנו נצטרך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא אוקיי.    :מר יוסי חן

 

נגד? יוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר א

החלפת ריהוט  1057תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000בבתי ספר על סך 
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שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחטיבה עליונה  1058תב"ר     :מר ג'והר חלבי

מקרנות  ₪ 60,000מעודפי תקציב ועוד  ₪ 110,000, מחולק ₪ 170,000וחטיבת ביניים 

 הרשות. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: יבגני,  1058מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

בל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שיפוץ ותיקון  1058תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מקורות המימון  ₪ 170,000מפגעי בטיחות בחטיבה עליונה וחטיבת ביניים על סך 

 . מקרנות הרשות ₪ 60,000מעודפי תקציב ועוד  ₪ 110,000

 

 

עודפי תקציב  ₪ 90,000נוער במרכז העניינים  1060תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רגיל. 

 

 ? 1060מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רוצה להגיד לך, הכותרות האלה באמת   :מר יוסי חן

 

  -קודם מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -באמת הכותרות האלה נוער במכרז העניינים   :מר יוסי חן

 

בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נגד? 
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 אני אצביע רגע, אתה רץ יותר מידי מהר.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ב את הכותרת? אני לא נוער במרכז העניינים, אתה שם ל   :מר יוסי חן

 רואה שהנוער באריאל הוא במרכז העניינים. 

 

 תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא רואה, לאן אתה לוקח את הכסף?    :מר יוסי חן

 

יוסי, תצביע נגד, יאללה נגד, נגד. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  תצביע נגד 

 

יהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אלבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

נוער במרכז  1060תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000העניינים על סך 

 

 . ₪ 120,000שדרוג אולמות ספורט  6110תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1061מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק ומקס. מי נגד? מי נגד? זה לא משנה גם אם נגד או לא 

 נגד. עבר. 

, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמיבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג אולמות  1061תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1]כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 120,000ספורט על סך 
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מעודפי תקציב  ₪ 000120,שדרוג מגרשי ספורט  1062תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רגיל. 

 

? בעד: יבגני, שירה, פבל, 1062מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? מי נגד? מי נגד?  יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

 

 אתה שומע מה שהוא אומר.    :מר יוסי חן

 

...   :מר מקס צ'רנוגלז  זה בן אדם שאין לו

 

 מי נגד? מי נגד?  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

 אתה שומע מה שהוא אומר? למה אתה לא מעיר לו?    :מר יוסי חן

 

 יוסי, מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ואני מציע   :מר יוסי חן

 

נגד או נמנע, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו יוסי   זה הרי לא משנה אם 

 

לטה, ותשמע מה הוא ... תיקח את ההקלטה, תיקח את ההק   :מר יוסי חן

 אומר. 

 

 )מדברים יחד( 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

וג מגרשי שדר 1062תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; ]-שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 120,000על סך  ספורט
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 -שדרוג והחלפת מתקנים 1063ר תב"    :מר ג'והר חלבי

 

 אז למה אתה פונה אליי?    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  לא.

 

  -כי זה נוח לך לשמוע   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

 . מוקלט הכול תקרא מה הוא אמר   :מר יוסי חן

 

 ₪ 400,000? אנחנו מדברים על 1063מי בעד לאשר את תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 שאנחנו מתכוונים לפרק את... ולעשות אותם מבטון כדי שזה יהיה... שנים. 

 

 את מה לפרק?    :מר יוסי חן

 

 סקייטפארק לבטון.   :גב' ורד טוויל

 

 . ₪ 400,000   :מר יוסי חן

 

 הבנייה.  הבנייה,     :מר אבי עזר

 

  -מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. שזרקתם שמה, אתם לא יודעים אתם חדשים, אם    :מר יוסי חן כמה.

  -הייתם יודעים כמה כסף נזרק שמה
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 -יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 טון. ... ועכשיו זה יהיה לב   :מר יוסי חן

 

נגד? מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אריק ומקס. מי 

 

 עכשיו אחרי שזה נשרף זה יהיה לבטון.    :מר יוסי חן

 

נגד או נמנע :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -מי נגד? זה לא משנה יוסי אם אתה 

 

נגד, נגד, לא נמנע.    :מר יוסי חן  אני 

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נגד, נגד, 

 

 נגד.    :ר יוסי חןמ

 

 נגד, יפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג והחלפת  1063ב"ר תנגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 400,000על סך  מתקנים

 

שיפוץ אולם ספורט בית ספר מילקין על סך  1065תב"ר     :מר ג'והר חלבי

מקרן מתקנים ועוד  ₪ 386,000חלקים  2-. מקורות המימון מחולק ל₪ 552,000

 מקרנות הרשות.  ₪ 166,000
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לפי הפירוט שפירט הגזבר?  1065אשר את תב"ר מי בעד ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.  נגד?   בעד: יבגני, שירה, פבל, יחיאל, אלי, דריה, ורד, אריק, מקס. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

קובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יע

שיפוץ אולם  1065תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מקרן מתקנים  ₪ 386,000מקורות המימון  ₪ 552,000ספורט בית ספר מילקין על סך 

 . מקרנות הרשות ₪ 166,000ועוד 

 

דפי מעו ₪ 50,000שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  1064תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 תקציב רגיל. 

 

 -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע, פה אני רוצה רגע, שמתם לב שיפוץ מוסדות הרווחה,    :מר יוסי חן

  -במקום שיפוץ לבתים שזקוקים לרווחה

 

 אסור...   :כץ-גב' שירה דקל

 

  -את אל תגידי   :מר יוסי חן

 

 אני יוצא לרגע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אל תגידי לי מה אסור, אל תגידי לי מה אסור.    :מר יוסי חן

 

 ... שזקוקים לשיפוץ.  :גב' דריה מיולבאום

 

 אסור.   :כץ-גב' שירה דקל
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  -אסור לשפץ  :מר יחיאל טוהמי

 

.  :כץ-גב' שירה דקל  אסור לקחת תקציב..

 

 )מדברים יחד( 

 

שהוא  רגע, אני רוצה לענות לדריה, ראש העירייה מתפאר   :מר יוסי חן

 מביא כסף תרומות. 

 

.  :גב' דריה מיולבאום  אתה רוצה לעזור או שאתה רוצה..

 

 אפשר להביא תרומות לשפץ למסכנים האלה?    :מר יוסי חן

 

  -יוסי אתה רוצה לעזור בוא נעשה :גב' דריה מיולבאום

 

 בטח שאני רוצה לעזור.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא נעשה.  :גב' דריה מיולבאום

 

 בטח שאני רוצה. אני אעשה לך תכנית עבודה תבואי?    :וסי חןמר י

 

 כן.   :גב' ורד טוויל

 

 כן.  :גב' דריה מיולבאום

 

  -מי בעד  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני גם אתרים אתכם ואני אתרום   :מר יוסי חן
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 בכיף.   :גב' ורד טוויל

 

  -ווחהשיפוץ וריהוט מוסדות ר 1064יוסי, תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה קרה ראש העירייה התעייף?   :מר יוסי חן

 

יש לו פיפי. הוא בן אדם, הוא בן אדם. פבל, יחיאל, דריה,   :מר יחיאל טוהמי

  -ורד, אריק ומקס

 

 רגע, רגע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס 

שיפוץ וריהוט  1064תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; ]-שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000 על סך מוסדות הרווחה

 

 

 הוא רוצה להגיד מילה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לחוץ, הוא לחוץ שכל רגע הוא רוצה לשחרר לחץ. הלחץ הוא    :מר יוסי חן

 

 הוא בן אדם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לחוץ.    :מר יוסי חן

 

  -אני רוצה להגיד משהו. קודם כל אני רוצה להודות לכם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עוד לא סיימנו.    :מר יוסי חן
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  -רגע, ארק רוצה להגיד משהו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש עוד תב"רים.    :יוסי חןמר 

 

 אני רוצה אחרי זה להגיד משהו אחרי שאריק יגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

טוב, קודם כל אני חושב שכדאי להזכיר את יצחק קצין   :מר אריק דושי

 , שנפטר. תושב העיר איש מאוד מאוד עמוק, אני באופן אישי היו לי הרבה שיחות איתו

הדרך. אני אתייחס לכמה נקודות, פשוט לא רציתי להפריע,  אנחנו משפחה לאורך כל

והעדפתי להתייחס בסוף. לגבי דרך רון נחמן דבר מבורך, כולנו הצבענו על זה, כולנו 

בעד זה, גם ראש העיר. אנחנו גם נשמח יש הרבה פעילות עכשיו מתחילה להיות למעלה 

עניין הרווחה עם יחיאל,  בבית הראשונים לזכרו, חשוב להדגיש שזה גם לזכרו. לגבי

אני חושב שיחיאל עושה מעל ומעבר לרווחה, הלוואי והמצב של הרווחה בעבר היה כמו 

היום כשיחיאל מטפל בו, יחיאל באמת עושה את זה מכל הלב וכל מי שמטופל, זה 

דברים שכאילו אי אפשר לגבות עליהם את הקרדיט, כי יש חיסיון על הדברים האלה. 

אל עושה את זה יפה מאוד, ומגיע לו על זה שאפו. לגבי עניין ואני חושב שיחי

כולנו, סוג של ישיבה אפילו לא מן האשקוביות אני חושב שכדאי לכנס ישיבת מועצה 

המניין, כולנו ננסה להעלות פתרונות שאפשר בליווי יועץ משפטי, בליווי מבקר העירייה 

ברה כלכלית לא יודע מי, כדי אם צריך, כל מי שצריך שיכול להירתם לעניין הזה, ח

שנוכל לדון בעתיד של מה יהיה עם האשקוביות והחבר'ה שגרים שמה, למצוא לזה 

  -פתרונות ובטוח שאם אנחנו נכנס את מיטב המוחות לזה כן נמצא פתרונות

 

 אבל קודם כל תבטל את המכתב.    :מר יוסי חן

 

 אני לא הפרעתי לך.   :מר אריק דושי
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אריק, קודם כל לבטל את המכתב הזה שמרחף להם מעל    :מר יוסי חן

 הראש. 

 

אנחנו נשב נדון על זה וננסה למצוא לזה פתרונות, ואני בטוח   :מר אריק דושי

שנוכל למצוא. לגבי עניין התמיכות, קודם כל להגיד תודה לראש העיר שהגדיל גם את 

ותות, שזה נוגע התמיכות. אנחנו ככה ביקשנו והכול, הגדיל את התמיכות גם לעמ

בצורה ישירה לעניין הרווחה. כל העמותות האלה חסד לחיים ויחד באריאל והחבר'ה 

מהאגודה למען החייל, כל מי שעובד פה בקטע התנדבותי, עמותות שמתנדבות אנחנו 

הולכים להגדיל להם את התקציב כדי שיוכלו לעשות עוד, עוד מלגות לסטודנטים ועוד 

נוגע ישיר בתחום הרווחה. למשפחות שחסר להם וכל  הדברים האלה, זה מבורך וכן זה 

גם בתחום הספורט ראש העיר נענה לבקשתנו והגדיל את תקציב התמיכות לעמותות 

הספורט, דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, עכשיו הצטרפו אלינו עמותות חדשות, זה לא 

שגם איפה  יפגע בעמותות הקיימות. זאת אומרת הספורט כן צריך להתפתח וזה דבר

נוגע בתחום ברווחה, בנוער שהוא בעייתי, בנוער שהוא ברחובות  שהוא נסובב את זה 

וכל זה, עדיף שיתעסק בספורט ובפעילות מאשר בוונדליזם או כל מיני דברים כאלה, 

 או בסמים וכל מיני דברים כאלה. 

לה. עניין של שיפוץ מבנה עירייה אני אקשר את זה גם לגני שעשועים ודברים כא

דיברתי עם המנכ"ל ובדרך כלל הוא נענה לבקשות שלי, וגם הפעם הוא נענה לבקשה 

שלי לשפץ גני שעשועים בעיקר גם ברחוב הוורדים, אנחנו נעשה איזה שהוא פרויקט, 

דיברתי גם עם ליאת ועם איילה בלוך מעמותת יחד באריאל. יש לנו סטודנטים שגרים 

עבודה, הם יתנדבו. אבי הבטיח שהעירייה תתרום ברחוב הוורדים, אנחנו נשלח אותם ב

את הצבעים את המברשות את הדברים האלה, הסטודנטים אנחנו כבר בנינו אני וליאת 

צוות היגוי. אנחנו נתחיל כמובן ברחוב הוורדים מה שנקרא ברחובת הזה, ואנחנו לאט 

ו עובדים לאט נלך ונעלה. הם יעשו את כל הקטע של הצביעה את כל ההתנדבות, אנחנ

 על זה, כמובן נשמח לעדכן אתכם בכל מה שקורה בעניין הזה. 

יודע שמעתי את יוסי אומר פה: לנו, לכולנו אתם בושה, אתם בושה,  ודבר אחרון, לא 

אתם בושה. אני לא חושב שזה מתאים, אני כבר אמרתי את זה לפני כמה ישיבות, זה 

הם, אני הפסדתי יום עבודה פה, לא מתאים לדבר ככה לחברי מועצה שבאים מהזמן של



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 192 

באתי לפה מהזמן שלי כמו כולם פה, כדי לדון בעניינים האלה של העיר, אנחנו באים 

פעם לפעמים פעמיים בחודש חוץ מהוועדות שיש לנו. להגיד לנו שאנחנו בושה, אנחנו 

לא בושה, אנחנו עובדים במיוחד בשביל התושבים, אז אם מישהו פה ראה איזה שהיא 

ונהנה מההצגה, אני לא חושב שמישהו פה נהנה מההצגה, כל מה שקיבלתם פה,  הצגה

, חוץ מיגרנה בצד הזה כבר כל מי שהיה באולם הזה חוץ מכאבי ראש, אני קיבלתי

מכאבי ראש לא יצא מזה שום דבר, ההצגה הזאתי מיותרת, אנחנו לא בושה, אתה לא 

נו, כן הוא עולה חדש לפי בושה. הוא מתעסק בעלייה, הוא עשה את זה על חשבו

  -ההגדרות של הכנסת

 

 אתה מדבר על מקס, כי בהקלטה לא מבינים על מי.   :מר פבל פולב

 

על מקס שהלך על חשבונו בשביל לנסות להביא עולים, נוסע   :מר אריק דושי

לכנסת על חשבונו בשביל לדאוג לעולים, עושה דברים מעל ומעבר כמו כולנו פה. אנחנו 

אנחנו נמשיך לפעול למען התושבים. יגיע יום הבחירות כל אחד יחליט במי  לא בושה,

 הוא בוחר, זה לא אומר שאנחנו נפסיק לפעול פה. תודה רבה. 

 

אריק תודה רבה לך. אני רוצה להגיד שני דברים שלא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חילת דבריי, אמרתי, ולהגיד גם תודה. קודם כל אנחנו מתכוונים, לא אמרתי את זה בת

אנחנו מתכוונים להעמיד שלט אלקטרוני על מנת לחסוך בהוצאות של שילוט בכניסה 

  -לעיר. ודבר נוסף

 

לא נמאס לך על השלטים להוציא כל כך הרבה כסף, כל יום    :מר יוסי חן

  -שני וחמישי

 

 זה בדיוק מה שאמרו, אתה לא מקשיב בכלל.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

  -זה בדיוק כדי לחסוך  :גב' ורד טוויל
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שלט אלקטרוני כדי שהוא ישדר לציבור כל מיני שקרים.    :מר יוסי חן

 זינוק מטאורי בחינוך. 

 

 לא, זה בדיוק כדי לחסוך את העלויות...   :גב' ורד טוויל

 

 יש בחירות, המטרה לשקר לתושבים.    :מר יוסי חן

 

 ר. הדיבורים שלך לא ישדרו שום דב  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 עוד פעם אתה מקשקש.    :מר יוסי חן

 

  -ואנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לשקר לתושבים.    :מר יוסי חן

 

  -ואנחנו מתכוונים לרכוש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תפסיקו לשקר לתושבים הם לא מטומטים.    :מר יוסי חן

 

ם וניתן אותם מי שיודע להשתמש אנחנו נרכוש טאלבטי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לחברי המועצה, על מנת לחסוך בניירת ובדפים שאנחנו שולחים. 

 

 כמובן זה לא פרטי, אנחנו נחזיר אותם...   :מר אריק דושי

 

 זה כדי לחסוך בכל העלויות האלו... לא סביבתי ומיותר.   :גב' ורד טוויל
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סוגר את הקטע  זה לא במתנה, זה רכוש העירייה. לפני שאני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הזה של ההצבעה על התקציב, אני רוצה להגיד תודה רבה לחברי המועצה על האמון 

  -בתקציב עצמו. אין ספק שהתקציב הזה ימשיך להוביל את העיר קדימה, ואנחנו

 

 כמו שהוא הוביל כל השנים.    :מר יוסי חן

 

  -אין ספק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

את הדברים שלך, כמו שהורדת כל השנים את  הנה אני מחבק   :מר יוסי חן

 העיר אחורה ברוורס. 

 

יוסי, אתה יודע אחד הדברים שממש מציקים לך, ואני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מרגיש את זה איך זה בוער בעצמותיך

 

.    :מר יוסי חן  כואב לי

 

  -ואיך כואב לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למען התושבים, אותם תושבים מסכנים  תאמין לי מאוד,   :מר יוסי חן

  -חסרי אונים

 

 -שאנחנו מצליחים בחינוך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שחלקם אתה רוצה לזרוק אותם מהבית.    :מר יוסי חן

 

 שאנחנו מצליחים בחינוך ועולים באחוזי בגרות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חלקם אתה זורק אותם מבית ספר.    :מר יוסי חן
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 שאנחנו מנענו ירידת ילדים למטה.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

 מנענו, מנענו, עשינו.    :מר יוסי חן

 

  -שאנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה עשית? לא עשית כלום, העיר מוקפאת בנייה.    :מר יוסי חן

 

 ממשיכים לפתח ולבנות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ול הולך רוורס. אין הטבות מס, הכ   :מר יוסי חן

 

 . 2017ושאנחנו חונכים קניון בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

... אתה מספר סיפורים. למה הקניון? אתה הובלת את    :מר יוסי חן

 הקניון? אתה הובלת? יש לך קשר לקניון? 

 

  -אנחנו בונים עוד מרכז מסחרי גדול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ת בית ספר נחשונים. ושאתה תוקע א   :מר יוסי חן

 

. ושאנחנו נגדיל את 2018שאנחנו נפתח אותו בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הקאנטרי. 

 

ושאתה תקעת את... ותקעת את מגרש הכדורגל. מה אתה    :מר יוסי חן

 מספר סיפורים? 
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 זה קשה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנטרי? מה קאנטרי? לקחת זכויות גם על הק   :מר יוסי חן

 

 קשה לך, אני מרגיש מרגיש שקשה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תאמין לי שאין לך קשר לקאנטרי.    :מר יוסי חן

 

 אז מה שאני מציע לך תשתה כוס מים ותרגע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין לך קשר לקניון, אין לך קשר לשום דבר.    :מר יוסי חן

 

  -רוצה להזמין אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה עשית את הקניון?    :מר יוסי חן

 

אני רוצה להזמין את חברי המועצה לארוחת צהריים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שנמצאת כאן, ולאחר מכן אנחנו נתכנס שנית להצגת התוכניות של המנהלים. 

 *** הפסקה ***

 סקירת מנהלי אגפים ומחלקות העירייה; .   2

 

פתחנו את ההקלטה, אנחנו ממשיכים את הישיבה. ולפני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאנחנו ניגע בתוכניות העבודה ביקשתי משיר שהיא מנהלת מרכז הצעירים לספר קצת 

 על האכסניה שאנחנו נמצאים בה. שיר בבקשה. 

 

שלום לכולם, קוראים לי שיר, אני שיר אביקסיס, מצטערת   :שיר אביקסיסגב' 

אחרי שפעת ממש ממש חריפה. המרכז הזה נפתח רשמית בחודש  מראש על הקול אני

צירי פעילות עיקריים.  3יוני באירוע פתיחה מאוד מאוד חגיגי. מאז אנחנו עובדים על 

הציר הראשון כל מה שקשור למעורבות חברתית וקהילה, עכשיו קיבלנו חוזה מהמשרד 
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י להתחיל לקלוט עובד לשיוויון חברתי לעבוד ביחד איתם. אנחנו בשלבי חתימה כד

דרכם ולהריץ את התחום הזה. במסגרת זה, אם זה להקים מועצת צעירים עירונית, 

להקים כל מיני קבוצות שהמטרה שלהם להעלות את הנושא של צעירים על שיח היום 

מהרגע, שהשתחררתי מהצבא  18-35הציבורי כשההגדרה הגילאית של צעירים זה גילאי 

ות הורה צעיר, כולל כל מה שבאמצע, יעוץ מבחינת מקצוע, עד הרגע שאני הופך להי

 פיתוח קריירה, כל מה שנוגע לטווח גילאים הזה. 

הציר השני שאנחנו עובדים עליו זה ציר של יזמות. אנחנו מפתחים אותו ביחד עם 

שנים רק על הפן הזה. מי שאחראית על  6-אוניברסיטת אריאל. יש תכנית תקציבית ל

טעם האוניברסיטה קוראים לה ד"ר אלאונורה שקולניק, ומריה התוכנית הזאת מ

שראיתם אותה פה מהבוקר היא רכזת היזמות ותעסוקה. אנחנו ממש רוקמים עור 

וגידים לעשות יריד תעסוקה ומרכז צעירים בעוד כחודש וחצי שייתן מענה לכל תושבי 

 אריאל והסביבה.

לו מסלולי חיים, כל מה שמאפיין  והציר השלישי שאנחנו עובדים עליו אנחנו קוראים

את טווח הגילאים הזה, טיפה נגעתי אם זה רכז חיילים משוחררים, שכבר קיבלנו עובד 

ותקן ממשרד הביטחון לעשות פעם ראשונה באריאל ובשומרון הכוונת חיילים 

משוחררים אצלנו. עד בית הספר להורים צעירים שאחד הפעילויות הכי מקסימות 

ל יום שלישי בבוקר יש מועדון אימהות בחופשת לידה. מגיעות בדרך שקורות פה זה כ

אימהות בתחלופה משתנה, שפשוט באות לפה לבוקר של כיף, גם עם הילדים  10כלל 

שלהם וגם ליצור איזה שהיא רשמת חברתית בשבילם, להפיג את הבדידות הזאת של 

 האימהות שנמצאות בחופשת לידה ופשוט יושבות בבית והן לבד. 

מה עוד, אחד הדברים הכי חשובים שמרכז הצעירים חרט על הדגל שלו זה שיתוף 

ציבור. בכל אירוע שאנחנו נמצאים בו אני אומרת, הטלפון האישי שלי מופיע בכל 

פרסום. תשלחו לי הודעה, תרימו טלפון, תשלחו מייל או הודעה בפייסבוק, כל דבר רק 

שהמרכז הזה כל הזמן ידבר צעירים ולא תעדכנו אותנו מה באמת מעניין אתכם, כדי 

 ידבר דברים שלא בכלל נוגעים לצעירים. 

 

אני רק אוסיף באמת קודם כל ששיר היא צעירה מהעיר   :כץ-גב' שירה דקל

שגדלה פה וצמחה כאן והייתה לפני זה במחלקה לנוער, אז היא מגיעה גם עם ניסיון 
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.. בעיר בכלל להביא את הצעירים להבין שהם צעירים לדבר  וגם בעצם חוצבת דרך, כי.

את זה, לבוא לפה זה תהליך אנחנו מזמינים אתכם להזמין צעירים שאתם מכירים 

ויישר כוח ובהצלחה.   לבוא, ובאמת להיות חלק מהמרכז 

 

 תודה רבה.   :גב' שיר אביקסיס

 

אני גם אשלים עוד משהו, אני רוצה להזכיר לכם מרכז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. הצעיר ים נבנה בתרומה של מיליון דולר שאני הצלחתי להביא מתורם בארצות הברית..

ולטובת הפרויקט של יזמות עסקית בשיתוף עם האוניברסיטה, תרומה נוספת של 

שנים ממשפחת פיל בלוס אנג'לס, גם להם מגיע תודה  6דולר כל שנה במשך  200,000

בה. אתם יודעים המטרה שלנו בסופו ומכאן אני רוצה לעבור... שלנו, שיר תודה ררבה. 

של דבר זה לראות איך אנחנו כארגון משרתים את תושבי העיר אריאל תוך העמדת 

התושב במרכז כל תחומי העשייה שלנו, בשקיפות ביעילות ובאיזון תקציבי. אנחנו 

לשמחתי הרבה מצליחים לסיים את השנים שלנו גם מאוזנים וגם לפעמים עם איזה 

סוימת שנותנת לנו את האפשרות להמשיך גם את השנה שלאחר מכן שהיא רזרבה מ

בצורה מסודרת. אנחנו עיר אוניברסיטאית יש לנו באוניברסיטה כאן סדר גודל של 

סטודנטים, ואנחנו מדברים על כך שאנחנו עיר של חינוך תוך דגש על הטעמת  15,000

.. ומתן מענה לכל ל התלמידים שגרים ערכים לאהבת הארץ והאדם, פיתוח מצוינות.

בעיר, דרך אגב מתן מענה לתלמידים שגרים בעיר זה מתן מענה לילדים שיכולים ללמוד 

בעיר, ולמתן מענה לילדים שהם עם חינוך מיוחד או עם מגבלות גם מחוץ לעיר, 

והתפקיד שלנו זה למצוא להם את המקומות. אנחנו עיר מבטיחה ומקיימת גם בתחום 

מפעלים לפני  20-את אזור התעשייה בצורה מאוד משמעותית מתעסוקה, אנחנו הרחבנו 

ו  45-שנים ל 3 מפעלים. היום אנחנו מרחיבים גם את תחום התרבות והקהילה, ואנחנ

מקפידים על יצירת סביבת חיים איכותית ואסטטית. דבר נוסף שאנחנו אמרנו שאנחנו 

ם את השומרון שמים לנו כיעד זה לראות איך אנחנו מחברים, איך אנחנו מחברי

למרכז, איך אנחנו מחברים בין חילוניים לדתיים, ואיך אנחנו מחברים גם בין ערבים 

 ליהודים. חלק מהדברים האלה אנחנו עושים במרכז לפיתוח ערכים ומנהיגות. 
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אני ברשותכם גם אומר מספר הישגים שאנחנו הצלחנו להשיג בשנה האחרונה. ואני 

שאנחנו תמיד אומרים כולנו שהחינוך הוא עומד  אתחיל, זה לא סוד, אחד הדברים

בראש סדר העדיפות העירוני, ולכן אנחנו נתחיל בנושא החינוך. אנחנו העמקנו את 

שיתופי הפעולה עם האוניברסיטה עם הרבה מאוד פרויקטים ותוכניות מגן ילדים 

וי"ד ומסלול לאותם ילדים  .. כולל פתיחה של כיתה י"ג  אנחנו קוראים לזה עד.

שלומדים בכיתה י"ד, מסלול ישיר במידה והם ירצו למהנדסים באוניברסיטה, כאשר 

משכר הלימוד. יש לנו עלייה מאוד משמעותית במבחני הבגרות.  80%הצבא מממן 

בגרות, אבל אני לא מסתכל  88%-בגרות ל 61%שנים כשהיינו עם  4אנחנו עלינו מלפני 

איכות תעודת הבגרות, וגם שם יש לנו  רק על אחוזי הבגרות, אנחנו מסתכלים גם על

עלייה מאוד משמעותית. אנחנו בלמנו את הירידה של הילדים שירדו ללמוד בפתח 

תקווה בכיתה א'. ואנחנו עצרנו כמעט לחלוטין את המעבר של תלמידים בין בית ספר 

יסודי לחטיבת הביניים שנסעו למעלה אפריים. אנחנו השנה קיבלנו פרס חינוך מחוזי 

ית ספר אור זבולון, ואנחנו מתמודדים על פרס חינוך ארצי של קריית החינוך אורט לב

יובלי אריאל. אנחנו מתמודדים עלינו לשלב הגמר גם בהתמודדות על פרס למחלקת 

נוער עירונית. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנוער, זה בא לידי ביטוי ראיתם את זה גם 

בה. אנחנו משקיעים הרבה מאוד במוסדות בתקציבים שאנחנו אישרנו בתחילת הישי

גני  החינוך, גם את זה אנחנו רואים בכמות התב"רים שאנחנו מאשרים. אנחנו הקמנו 

ילדים ואנחנו מתכננים לבנות עוד גני ילדים בשנת העבודה הבאה. אנחנו שדרגנו 

חצרות בצורה מאוד משמעותית, החצר של בית ספר עליזה בגין שמי שלא היה שם שווה 

שהוא יעשה שם סיבוב ויראה בדיוק מה אנחנו עשינו שם. אנחנו נמצאים עכשיו 

בתהליך של שדרוג חצר בית הספר של אורט זבולון. התחלנו אותו השנה ואנחנו נסיים 

אותו בתחילת שנת העבודה הבאה. אנחנו שדרגנו חצרות של גני ילדים ברמה אחרת 

ואנחנו הולכים ת מגני הילדים שיש. לחלוטין. אנחנו כבר הצלחנו לשדרג כמעט מחצי

פרויקטים חדשים, אחד זה בית ספר נחשונים שהולך להיבנות בשכונת מוריה  2לבנות 

והתחלנו עבודות הפיתוח, שם בית ספר ואולם ספורט. ואנחנו בונים את המבנה של בני 

עקיבא בהמשך. זה מה שנקרא על קצה המזלג בנושא של חינוך. וכאן זה המקום לומר 

תודה רבה לאילנה וגם לכל עובדי אגף החינוך. אגב, אילנה נבחרה לפרויקט מאוד 
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ייחודי מוביל בין כל מנהלי אגפי החינוך בארץ, תכנית לימודית מאוד יוקרתית וגם שם 

 אנחנו נאחל לה בהצלחה. 

. השנה אנחנו גם בכל מה שנקרא תחום הרווחה יש לנו הישגים מאוד משמעותיים

נצטרף לפרויקט של ביטחון תזונתי. דרך אגב הרבה מאוד  2017מצטרפים, בשנת 

נשארנו בפרויקט  6-ל 5-יישובים יצאו מתוך הפרויקט הזה, אנחנו למרות שעלינו מ

הזה, ואנחנו בעצם ניתן מענה לתושבים רבים בתוך העיר. אנחנו גם מצטרפים לפרויקט 

ים בסיכון. יש לנו חיבור שנקרא בשבילי, כאן במרכז לצעירים לטיפול בצעירים שנמצא

מאוד הדוק לאוניברסיטה לבית ספר לעבודה סוציאלית, שהם מהווים מכפיל כוח 

עבורנו. וגם כאן צריך להגיד יישר כוח ליחיאל שהוא מחזיק את תיק הרווחה, לאלי 

 שהוא מנהל האגף ולכלל עובדי האגף. 

ת. יש תוספות שכר כמו שאמרתי אנחנו מתכווניים להעצים גם את העובדים של הרשו

שחלק מהם לא קשורים אלינו, קשורים להסכמי השכר שנחתמו במשך השנה עם 

הגורמים המוסמכים במדינת ישראל, ואנחנו כמובן נשלם את זה בשמחה רבה. אנחנו 

לילות לעובדים, ואנחנו נעשה את זה גם השנה  2נמשיך ואנחנו נצא להשתלמות בת 

לסייעות ולעובדי אגף החינוך להצטרף להשתלמות. לפני מועד פסח על מנת לאפשר גם 

אנחנו נמשיך ונצא לסיורי העשרה לעובדים. דרך אגב השנה בשנת העבודה הנוכחית 

אנחנו יצאנו לירושלים, אנחנו יצאנו לסיור בצפון ולתל אביב לבית התפוצות. אנחנו 

. כאשר נמשיך לאשר לעובדים לצאת ללימודים לאחר שנתיים שהם נמצאים פה ברשות

יום הלימודים יהיה על חשבון הרשות על מנת לאפשר להם להעשיר את עצמם, וגם כאן 

זאת ההזדמנות להודות לנאוה שהיא מנהלת מחלקת כוח אדם ולכל הצוות שעובדים 

 שם. 

בתחום הביטחון אנחנו מקדמים כרגע פרויקט לשליטה על פועלים בתוך העיר. אנחנו 

ההפעלה למרכז הפעלה חדש חדיש, כמו שדיברנו  מקדמים פרויקט של העתקת מרכז

עליו בתחילת הישיבה מתחת לבריכה של הקאנטרי. ואנחנו משפרים את מערכת 

הביטחון, וכאן אני רוצה להגיד תודה לאריק שהוא מחזיק תיק הביטחון, לאודי מנהל 

 האגף ולכלל העובדים המסורים שנמצאים באגף. 

, היינו בפערים מאוד משמעותיים, אנחנו קלטנו בהנדסה אנחנו קלטנו עובדים חדשים

עובדים חדשים פקחים, ואני מעריך שיהיה לנו שיפור בשירות בצורה משמעותית. 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 201 

אנחנו פעלנו בתוך העיר ויצרנו מספר רחובות שהם יהיו חד סיטריים על מנת להקל על 

ה לפבל התושבים גם בנושא חנייה וגם בנושא תנועה. וגם כאן המקום להגיד תודה רב

 שהוא מחזיק תיק תחבורה, לבוריס מנהל האגף וכלל העובדים.

בשפ"ע שדרגנו גני משחקים ואנחנו נמשיך ונשדרג. אנחנו טיפלנו באלפי מפגעים ברחבי 

העיר, זה לא אומר שאין אבל אנחנו נמשיך לעשות את זה. צריך לזכור צוות שפ"ע הוא 

נכנס גם יבגני, עושה את עבודתו צוות מצומצם שעושה עבודתו נפלאה. הנה בדיוק 

בצורה נפלאה וגם אנחנו מקדמים הרבה מאוד דברים בתחום איכות הסביבה, שזה 

קשור לשפ"ע, וזה המקום בעצם להודות גם ליבגני מחזיק תיק איכות הסביבה, 

 מליה וכלל עובדי שפ"ע. אל

בה שלנו בתוך גם בנושא של פניות הציבור יש לנו שיפור מאוד משמעותי גם בזמני התגו

המחלקות השונות והאגפים השונים, וגם בתגובה שלנו כלפי הציבור. וגם כאן אנחנו 

 צריכים להגיד תודה לראובן שהוא נמצא כאן.

ן  תחום המחשוב אנחנו הולכים ומתקדמים קדימה. אנחנו משדרגים מערכות שלנו, ואי

 לו. ספק שכאן מגיע יישר כוח גדול גם למיכאל ולכל עובדי הצוות ש

פיקוח שזאת עבודה לא פשוטה שמעמידה בעצם את אותם פקחים עובדים שלנו הרבה 

פעמים מול הציבור, לא תמיד רק בדברים הטובים אבל העבודה הזאתי בעצם משפרת 

את איכות החיים שלנו כתושבים. קשור גם לנושא של פיקוח וגם לנושא של רישיונות 

רוך, איפה הוא נמצא, ברוך וכל העובדים של עסק, וכאן אני רוצה להגיד את התודה לב

 הפיקוח. 

אנחנו התחלנו וסיימנו מספר פרויקטים משמעותיים. פרויקט אחד שהציגה אותו שיר 

לפני כמה דקות, זה מרכז צעירים שהתחיל לפעול כאן. מי שהוביל את כל המערכת הזו 

כן של מרכז של מרכז הצעירים, את כל הפרויקט הזה של הקמת מרכז צעירים והתו

הצעירים זו בעצם שירה ואני רוצה להגיד לה גם כן תודה רבה. אנחנו סיימנו והקמנו 

וגידים, והפעילות בבית הראשונים לזכרו של רון  את בית הראשונים שהוא קורם עור 

נחמן ז"ל, הפעילות שם רק הולכת וגדלה. ומי שהוביל את כל הפרויקט הזה של בית 

אן ורד אני רוצה להגיד לך תודה רבה עשיתם שם עבודה הראשונים זו ורד, וגם כ

מדהימה. השלמנו גם את הפרויקט של מוקד רפואי, ואני אוכל להגיד לכם שבתחילת 

אנחנו מרחיבים שם את החדר שנמצא בצד ימין בחלק הדרומי של המוקד  2017שנת 
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ים בשנת הרפואי, על מנת לאפשר גם קליטה של חיילים למוקד הרפואי. אנחנו משלימ

את הקניון של רמי לוי שאין ספק שהוא יביא לכאן תחרות והרגלי קנייה שונים  2017

לחלוטין בתחום הזה. אנחנו מקדמים גם והתחלנו בנייה של מרכז מסחרי גדול בכניסה 

 2018לרחוב מוריה. אין ספק שברגע שהמרכז הזה גם יסתיים בעוד שנתיים בשנת 

ר. גם היום אנחנו עיר מחוז אבל זה יעצים את זה תהיה פה תחרות אמתית בתוך העי

ויביא לכאן הרבה מאוד תושבים נוספים שיגיעו לכאן וירכשו כאן את הדברים שלהם. 

אנחנו מתכננים להרחיב את הקאנטרי ולבנות בו קומה נוספת על מנת לשפר את 

אים השירות שאנחנו נותנים לתושבים ולהגדיל את חדר הכושר שנמצא שם. אנחנו נמצ

יחידות דיור, חלקם  14,000-כמו שאתם יודעים בתכנוני בנייה מאוד מסיביים של כ

נמצאים גם בחלק המערבי וכמו שפתחתי ואמרתי בתחילת דבריי בתחילת היום, אני 

מקווה מאוד שהשינוי במגמה בארצות הברית יביא לאישורים, גם אישורים של תכניות 

לבנייה עצמה לא רק תכניות. אנחנו ממשיכים שנמצאות כאן בתוך העיר וגם אישורים 

להבטיח אנחנו ממשיכים לפתח את אזור התעשייה ואנחנו מתכננים הגדלה של השטח 

דונם. אני רוצה להזכיר לכם אנחנו התחלנו  1,300של אזור תעשייה אריאל מערב בעוד 

סדר  מפעלים. יש לנו עוד 45מפעלים, היום אנחנו נמצאים  20את אזור התעשייה עם 

אנשים שרוצים לזכות בו, חלק גדול מהם זה  3מגרשים שיש על כל מגרש  8גודל של 

אנשים שנמצאים כבר בתוך אזור התעשייה ואין ספק שזאת הצבעת אמון משמעותית 

למה שקורה אצלנו בעיר. אז מכאן אנחנו מי שמנצח על העבודה הזו זה מנכ"ל העיר 

  -עשייה. ומכאן אנחנו נעבור בעצםוגם לו אני רוצה להגיד תודה רבה על ה

 

  -אני רוצה בבקשה להגיד   :מר יוסי חן

 

  -סליחה, סליחה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תרשה לי, נתתי לך לדבר, תראה כמה נתתי לך לדבר   :מר יוסי חן

 

  -לא, אתה לא נתת לי לדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -הבחירות בעוד שנתיים   :מר יוסי חן

 

 אתה לא נתת לי לדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -נתתי לך לדבר   :מר יוסי חן

 

  -מכאן אנחנו עוברים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, נעשה קומה נוספת לקאנטרי שהזכיין יעשה, 14,000נבנה    :מר יוסי חן

 בוא תהיה אמתי תהיה רציני. 

 

  -מכאן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תגיד מה באמת עושים בוא   :מר יוסי חן

 

  -יוסי נכנסת עכשיו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נכנסתי עכשיו, אתה רואה   :מר יוסי חן

 

 עד שנכנסת התחלת להפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נתתי לך לדבר כדי לא להתעצבן על השקרים שלך.    :מר יוסי חן

 

 אז למה אתה מתעצבן?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא מבין, למה אתה משקר?    :ר יוסי חןמ

 

 למה אתה מתעצבן?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 למה לשקר פה לכולם?    :מר יוסי חן

 

  -בסדר, אוקיי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למי אתה משקר? לאנשים שעובדים בשכר.    :מר יוסי חן

 

 רים. מכאן אנחנו נעבור להצגה של הדב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נותן לו לדבר? הוא נותן לך לדבר.   :מר יחיאל טוהמי  אתה 

 

.    :מר יוסי חן נותן לו לדבר, אני, אני, אני  אני 

 

 הוא לא נותן לך לדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

נותן לו לדבר.    :מר יוסי חן  אני 

 

 הוא לא נותן לך לדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

.    :מר יוסי חן .  מה אתה.

 

  -יוסי אני רוצה להגיד לך :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

  -שמעתי שהוא עושה קמפיין בחירות   :מר יוסי חן

 

יוסי אני רוצה להגיד לך משהו, אני את מה שיש אמרתי, אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אתה תפריע
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 מה תעשה?    :מר יוסי חן

 

 . אני אגיד לך, אני סוגר את הישיבה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסגור.    :מר יוסי חן

 

 יפה מאוד, אז תפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסגור.    :מר יוסי חן

 

 תפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, תסגור.    :מר יוסי חן

 

 אז לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה מפחיד מישהו?    :מר יוסי חן

 

 ני סוגר את הישיבה. אם אתה מפריע, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מפחיד מישהו?    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי רגע, אלי משפט קצר, קצר.   :מר מיקי חג'בי

 

  -בואו תרשמו לכם, תקשיבו רגע אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.    :מר יוסי חן  הוא לא יכול..

 

  -לכם את הדבריםיש סדר, תרשמו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בנושא שאמרת עכשיו.   :מר מיקי חג'בי

 

תרשמו לכם, אין זה לא ככה. יש נוהלים יש פרוטוקול,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו עובדים לפי הפרוטוקול. 

 

.    :מר יוסי חן  ... כל המנהלים..

 

 מי שרוצה ירשום את מה שיש לו להגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. לא... קמפיין בחירות, בחירות עוד שנתיים.    :סי חןמר יו  אני יכול..

 

 בבקשה אבי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אגע בדברים במאקרו, ואני אשמח באמת שיהיה לי קצת      :מר אבי עזר

שקט והקשבה אני אתחיל בזה, אני אדבר רק במאקרו המנהלים יכנסו יותר לפרטי 

פור השירות לתושב, הן במענה הטלפוני, הן בפניות למוקד פרטים. אני אדבר על שי

אחרי הדברים, בודקים את הדברים ורוצים לראות איך  follow up, אנחנו עושים 106

אנחנו יכולים לתת מענה מהיר ואמין. אנחנו בסך הכול מתארגנים לנושא החירום, הן 

התארגנות גם לשלגים בתרגילים והן בפגישות פנימיות. מעבר לזה אנחנו מדברים על 

מערכות  2מערכות, בשנה אחת היו  3שנים שאני כאן  3-בעיר. חווינו בתקופה שלי ב

יופי למקלטים,  5שלג, התמודדנו עם זה יפה. בתחום החירום קיבלנו תעודה של  כוכבי 

ואני חושב שזה מבורך בראשותו של אודי וזה יפה מאוד. אנחנו גם מטפלים בנושא של 

שדרוג כניסה לעיר, כניסת פלסטינים לעיר. זה אומר שהמטרה שלנו סגירת מעגל ו

בשלב האחרון היא לדעת בכל רגע מי נמצא בעיר ומי עוזב את העיר ומי נכנס לעיר. 
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אנחנו מדברים על המשך שדרוג תשתיות בעיר על פי סדר העדיפויות שנקבע. אנחנו 

תחנות אוטובוסים, או  17מדברים על תחבורה ציבורית, אנחנו הולכים השנה לרענן 

תחנות אוטובוסים  17נקרא לזה במילים אחרות במישור העקרוני אישרו לנו לרענן 

תחנות ששדרגנו בשנה שעברה. אנחנו מדברים על העצמת  10-מונגשים בעיר בנוסף ל

העובד תפיסה של העובד במרכז, הן על ידי השתלמות קורסים, קידום בדרגות, וסיורי 

א לפיילוט בנושא תאורת לדים בבתי ספר. אנחנו נשקיע בחזות העיר, אנחנו נצהעשרה. 

נמשיך להשקיע. העיר גדלה נמשיך להשקיע והמטרה היא שהעיר תראה יפה וטוב. 

. אנחנו נמשיך להקים מוסדות 2016כוכבי יופי לשנת  5ובתחרות האחרונה קיבלנו 

נחנו מדברים על הקמת חינוך ולתכנן תכנונים עתידיים גם לגני ילדים ובתי ספר. א

מוסדות ציבור, אולם ספורט, קירוי מגרש ספורט של אור זבולון ואת בני עקיבא. אנחנו 

נמשיך במגמה להעלות את זכאי תעודות הבגרות והבגרות האיכותית. אנחנו מיסדנו 

את נושא העדלאידע, שנתיים עשינו את זה ואנחנו במטרה שזה יהיה באופן קבוע מידי 

. מיסדנו את נושא מירוץ האופניים או מסע 3.3.17-השנה זה יהיה ב שנה כמסורת.

האופניים ביום העצמאות עצמו, אירועי יום העצמאות כמובן שנמשיך. אנחנו נתמקד 

ונתמקצע בקולות קוראים שיכניסו ויביאו כספים לעיר. אנחנו נמשיך בהנגשת מוסדות 

של  100%טנית יש מימון של חינוך, כמובן... בתקציב. הנגשה הכללית והנגשה הפר

משרד החינוך כך שברגע שיש מישהו שמוגבל, אנחנו נטפל בהנגשה המלאה. אנחנו 

 4בהנגשת מבני ציבור ושטחים ציבוריים. אנחנו משדרגים  ₪ 300,000-השנה נשקיע כ

, אני מקווה שזה ימשיך, כמובן שזה מותנה ףגני ילדים וזו כבר השנה השנייה ברצ

משיכים לקדם תב"עות, תב"עות של פינוי בינוי, תב"עות בעיר עצמה, תקציב. אנחנו מ

יש לנו כמה תב"עות חלקם עברו כבר מחוזית, חלקם עברו מקומית, חלקם עדיין לא 

 .. כבר עברו את  893הגיעו למקומית. יש לנו כמה אלפי יחידות דיור שכבר עברו.

תב"עות, אנחנו ממשיכים  יחידות דיור שנמצאים בהליכי 14,000-המחוזית. יש לנו כ

להקים שירותים ציבוריים במקומות ציבוריים על פי תכנית סדורה. הכוונה היא 

תאים בכל שנה, גברים נשים ונכים. כל שנה במקום אחר  3שאנחנו נשים קומפלקס 

בהתאם לתוכנית סדורה של שפ"ע. אנחנו נמשיך בתמיכה בתנועות הנוער ולרתום אותם 

אירועים חריגים, וגם בקשר עם קשישים, וגם בהתנדבות בכלל. לסייע ולהתנדב גם ב

אנחנו נמצאים בפינוי בינוי שלב א' עבר ועדה מקומית, שלב ב' עבר ועדה מקומית, שלב 
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ו  -ב' לקראת ועדות מחוזיות. אנחנו-א' 

 

 מי שנמצא מחוץ, הוא לא יכול להתערב הוא לא יכול לשאול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני שואל, איפה זה בבקשה לדעת, איפה נמצא המקום?    :ןמר יוסי ח

מה קרה? שואלים אותך פה אנשים שאכפת להם, שזה מעניין אותם. פה יש שאלה 

  -עניינית, תרבותית

 

  -יוסי, יוסי, אני אומר עוד הפעם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נו ... לבחירות... פוליטיקה אנחשואלים שאלות, אתה   :מר יוסי חן

  -שותקים

 

 יוסי, אני לא מתכוון שיהיה פה הצגה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -גם אני לא, אין הצגה   :מר יוסי חן

 

  -ואם אתה תעשה פה הצגה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה הצגה? אתה עושה הצגה.    :מר יוסי חן

 

, אז אני פשוט ואם אתה תעשה פה הצגה, אם תעשה פה הצגה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אסגור את הישיבה. אנחנו את כל המצגות של העובדים נצביע על זה שהם ייכנסו לתוך 

הפרוטוקול של הישיבה ובזה נגמור את הסיפור. אני לא מתכוון, אין פה הצבעות. אם 

  -אתה רוצה לשמוע בבקשה, לא רוצה לשמוע תרשום לך את השאלות

 

  -אלי, תקשיב   :מר יוסי חן
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זה לגיטימי, תרשום לך את השאלות אני אתן לך זכות  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 דיבור. לא רוצה לדבר איתך כרגע. 

 

  -אלי   :מר יוסי חן

 

 לא רוצה לדבר איתך. בבקשה תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תמיד בישיבות בסדרי עולם תמיד היה נהוג שתוך כדי זה    :מר יוסי חן

 מעירים הערות. 

 

  -יש נהוג :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 שואלים אותך כדי לשאול כדי להבין.    :מר יוסי חן

 

אני איתך אין לי נהוג, יש חוק. מה שאומר החוק, תרשום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תקבל זכות דיבור. 

 

 ... אתה פגוע אישי? אתה פגוע, אישית אתה לוקח את זה?    :מר יוסי חן

 

 כן, בבקשה.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

טוב, השכרת דירות לזוגות צעירים, אנחנו התחלנו בפרויקט      :מר אבי עזר

של השכרת דירות לזוגות צעירים, כפי שאושר במועצה העיר, והמטרה שלנו לבנות 

דירות לזוגות צעירים להשכרה גם לטווח ארוך, אנחנו מתחילים בטיפול הזה, אני 

שורים ואז נוכל לבנות את הדירות האלה. יש לנו את מקווה שנגיע להבשלה לקבלת אי

הבט"פ משרד לביטחון פנים, אנחנו בכל הקטגוריות נמצאים די הרבה מעל הדו"ח של 

הממוצע, מעל הנורמה במצב טוב מאוד, ובמקומות שצריך להיות מתחת אנחנו נמצאים 
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. באירועים חריגים אנחנו נמצאים הרבה מתחת, מצבנו על פמתחת קריא י הדו"ח הזה ..

 הוא טוב מאוד. אנחנו נמשיך בדבר הזה ונשמור על רמת טובה מאוד. 

רישוי עסקים אנחנו נדגיש שאנחנו נמשיך יותר ברישוי העסקים, ואנחנו נקרא לאנשים 

ננסה לסייע להם, על מנת שאנשים יעבדו כמו שצריך עם רישוי עסקים. יש שני נושאים 

התעשייה, לנושא יריד תעסוקה. פנו אלינו מאזורי  נוספים: יריד תעסוקה, אנחנו נרתם

מהקניון, מאפיקים, נמקם בעוד חודש וחצי יריד תעסוקה כאן, זה יעזור גם לתושבי 

 .. העיר למצוא מקומות תעסוקה, גם לבעלי העסקים לקבל עובדים, ואנחנו נהיה.

ונרכז את הנושא הזה.   שנעזור 

פרס ניהול תקין של שר הפנים ועל כך  בסך הכול הכללי בנושא הגזברות קיבלנו גם

יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אנחנו נעבור לאילנה נדלג על נאווה ונחזור לנאווה 

 אחרי זה, כי אילנה יוצאת. 

 

.. בסוף?    :מר יוסי חן  מתי.

 

 כן. בבקשה.      :מר אבי עזר

 

מאוד מאוד טוב, זה המבנה הארגוני של האגף, מדובר באגף   אילנה נולמן: 'גב

עובדים באגף הזה, יש הרבה מאוד מחלקות, הרבה מאוד עבודה,  190-גדול, יש כ

פעילות מאוד מאוד רחבה. זכות לנהל אותו. מצבת התלמידים שלומדים השנה בעיר 

 465שנים יש עלייה של  3-תשימו לב לגידול, ציינתי את אומדני הגידול מצד שמאל. ב

תלמידים, ובשנה  200-ת לתפקיד שלי עלינו בתלמידים בעיר, בשנתיים הראשונו

תלמידים, אין ספק שזה תוצאה מהדיור החדש שנבנה בעיר. פה  290-האחרונה עלינו ב

אתם רואים את זה לפי פילוח של בתי ספר. בסך הכול העיר גדלה יש יותר מוסדות 

 חינוך וזה מבורך. 

נים, אז הצגתי יעדי על ש 5-שיעדי העל בדרך כלל מציגים ליעדי העל, אתם יודעים 

ממש עם כניסתי לתפקיד, עמדנו בכל היעדים האלה. בנושא של גידול במספר 

שנים  5-, אנחנו ציפינו לראות ב15%שנים אנחנו רואים עלייה של  3התלמידים, אחרי 

יש לנו עוד שנתיים, נראה אם נעמוד ביעד הזה במלואו, זה בסך הכול עלייה מאוד  30%
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ה: אנחנו בתהליך של כתיבת תכנית מיוחדת במינה במדינת ישראל, יפה. היעדים לשנ

 תכנית פדגוגית עירונית, מעולם לא הוגשה תכנית כזאת למשרד החינוך. 

 

 מה זה? את השם? גרמר?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -גרמר  אילנה נולמן: 'גב

 

 מה זה אומר?   :מר יחיאל טוהמי

 

קרים, גרמר רנזולי מיטרה ורובינסון חו 4גרמר זה על שם   אילנה נולמן: 'גב

חוקרים שאני ככה קוראת את הדברים שלהם הרבה הרבה מאוד שנים, וביחד בנינו 

תכנית, אנחנו בשלבים האחרונים של הכתיבה שלה. הצגתי את ראשי הפרקים למשרד 

החינוך, לאגף המו"פ של המשרד, יש התלהבות מאוד מאוד גדולה לקבל את התוכנית 

כך שבאמת מאריאל תצא תורה וזה כיף. אנחנו בתהליך של הקמת בית ספר הזאת, אז 

שש שנתי חמד לבנים ובנות, מה שנקרא בית ספר דתי. ראש העיר ואני בדרך לפגוש את 

מנהלת האגף העל יסודי במשרד החינוך, כבר קיבלנו אישור עקרוני לכך. במקביל 

. למ חוננים, נוסף על התיכון שיש אנחנו בתהליך מרתק של הקמת תיכון ארצי נוסף..

שנים, כשאני כבר בתהליך מתקדם של תכנית  6בירושלים שניהלתי אותו במשך 

פדגוגית חדשה ופורצת דרך. ואם נקבל אישור ממנכ"לית המשרד אז זה גם תורה 

אדירה שתצא מתוך אריאל. הרעיון הוא שיהיה מוקם בתוך האוניבריסיטה. אנחנו כבר 

וחרטנו על הדגל שלנו השנה במיוחד האוניברסיטה בעניין הזה. בדיונים מתקדמים עם 

את שנת תנועות הנוער. אנחנו רוצים לצרף כמה שיותר תלמידים לתנועת הנוער. אני 

חושבת שזה אחת הברכות לעיר שלנו. חמ"ד אור זבולון בית ספר יסודי מדהים שיש בו 

ת קצת יותר משליש, זכה כיתות סך הכול, באמ 19כיתות של ניהול התנהגות מתוך  7

בפרס החינוך של מחוז מרכז, אנחנו ממש גאים בבית הספר הזה. בית ספר העל יסודי 

שלנו עלייה באמת מטאורית בזכאות. תכף אני אראה לכם בנתונים נוספים מעבר 

 4לא סופי משום שבינואר הולכים להיבחן לפחות עוד  88%לזכאות, אבל הנתון הזה 

, 90%-חד שהם עדיין לא עשו, אז אנחנו עתידים לעבור את התלמידים על מקצוע א
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וזאת עלייה באמת, אין עלייה כזו בכל מדינת ישראל, אנחנו מאוד מאוד גאים בבית 

הספר, באמת הצוות שם עבודה נפלאה, ובית הספר מועמד השנה לפרס של בית ספר 

ישגים שלנו לפי מצטיין מטעם רשת אורט, יש פה באמת עבודה נהדרת. הנה העלייה בה

פרמטרים שונים. אז גם הזכאות לבגרות עלתה. שאל אותי יחיאל לפני כמה זמן, מתוך 

תלמידים השנה  146כמה תלמידים, אז במחזור הזה שסיים ביוני שנה שעברה היו 

תלמידים, זאת אומרת אנחנו באמת רואים שהמחזורים  174לומדים בבית הספר בי"ב 

שימו לב לתעודות בגרות איכותיות, מדובר בתעודות של גם גדלים מבחינה מספרית. 

יחידות, במקרה הזה  5מקצועות של  2אנגלית ועוד  5מתמטיקה  5תלמידים שיש להם 

, זאת 14%-ההסתכלות הייתה מדעית עד תשע"ו, תראו איך גדלנו מתלמיד אחד גדלנו ל

 עלייה דרמטית. 

יחידות ולאו דווקא  5של  מקצועות 2בשנה הבאה משרד החינוך הולך לבדוק כל 

  -מקצועות מדעיים, והבשורה היא מצוינת כי אנחנו

 

 אנחנו נעלה עוד יותר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

היא אך ורק  כן, אנחנו לא אומרים שאינטליגנציה  אילנה נולמן: 'גב

אינטליגנציות שונות.  8מתמטיקית או לוגית, גרמר כבר מלמד אותנו שיש לפחות 

החברתית זה הנתון האחרון שאני אראה, משום שזאת השנה האחרונה, בשנה הבגרות 

שעברה זו הייתה השנה האחרונה שזה היה מתוך התנדבות של התלמידים עצמם, שימו 

שנים. החל משנה שעברה זאת כבר חובה במדינת ישראל, אז  3התנדבו במשך  40%לב 

ת התנדבות לתלמידים בעיר, הנתון הזה יירד. יפה פה עשייה נהדרת יש המון מקומו

והם הולכים ומתרחבים כל הזמן. אנחנו ממתינים לנתונים של בית הספר, אנחנו 

גיוס לצה"ל של תלמידי בית הספר, הנתונים הארציים  אחראים למה שקורה בנושא של 

הגיעו אבל לא הנתונים של בית הספר, ברגע שהם יגיעו אנחנו כמובן נפרסם אותם, 

 נגיש אין בעיה.הכול שקוף הכול 

תכניות פדגוגיות פורצות דרך שהתחלנו  10מה שאני רוצה להציג כרגע זה בעצם 

להוביל בעיר מאז שאני נכנסתי לתפקיד. אז הנושא הראשון זה באמת תכנית גרמר. 

שאמרתי לכם זאת הולכת להיות העיר הראשונה שתציג ניסוי עירוני, אין דבר כזה 
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דעת אם אתם יודעים אבל אריאל נבחרה להיות עיר במדינה וזאת ברכה. אני לא יו

מדגימה בתחום הרובוטיקה מטעם משרדי החינוך המדע והטכניון. התוכנית של נוער 

נכנסה בשנה שעבר ערכנו מיפוי ענק, והשנה כבר התחילו התוכניות בתוך  360בסיכון 

תכניות.  גני הילדים ובתוך בתי הספר. אנחנו משולבים עם האוניברסיטה באין ספור

כשהגעתי לעיר הייתה תכנית אחת בלבד לכיתה י"ב. עכשיו אין ספור תכניות כולל 

העובדה שהגנים התקשורתיים שלנו מה שנקרא ילדים שנמצאים על הרצף האוטיסטי, 

אז מקדם הבריאות שלהם זה המרפאות באוניברסיטה, וזאת ברכה נהדרת, כי מה 

טרופה. אנחנו הרחבנו מאוד את המענים של שהיה פה לפני שנה עם אלו"ט זה היה קטס

גן לחינוך מיוחד לעיכוב התפתחותי, פתחנו כיתות.  החינוך המיוחד בעיר, פתחנו עוד 

כיתות של חינוך מיוחד מה שלא היה. ילדים  3אני מזכירה לכולם שבתיכון נפתחו 

יי שכמעט כולם יסיימו בגרות מלאה וזאת גאווה אדירה, זאת אומרת גם ילדים ליקו

למידה יכולים להצליח, אנחנו בדיוק מדברים על מיצוי כל ילד מה המקום שבו הוא 

נמצא, כיתות קטנות, היות ומשרד החינוך כמעט ולא מתקצב אותן, נותן לנו על כל 

שעות, אז הרשות והרשת משקיעים פה עשרות אלפי שקלים בכיתות האלה,  4.2תלמיד 

 זה העניין.  אבל זה להשאיר כמה שיותר ילדים בעיר,

מענים אישיים יש יותר ויותר ילדים של חינוך מיוחד שיש להם סייעת אישית ולומדים 

ו 2ילדים כאלה,  7בכיתה רגילה. למשל בבית ספר נחשונים יש  עם  5-עם בעיות נפשיות 

בעיות תקשורת, מה שנקרא אוטיסטים. הם לומדים נהדר בכיתות רגילות עם סייעת 

יר כמה שיותר ילדים בעיר ולא להוציא אותם למסגרות חוץ אישית, וזה שוב להשא

כנסים בשנה של אנשי  3ואנחנו כמובן מכשירים את הצוותים כל הזמן,  עירוניות. 

 החינוך שלנו. 

גני חובה, פתחנו גן מוסיקלי עם יסודות המוזיקה הקלאסית. במהלך השנה הוא יעבור 

גם לגן שייתן באמת אומנות פלסטית למבנה הקבוע שלו. אנחנו מתכננים להפוך אותו 

 בהיקף אחר שגננות לא מסוגלות לתת, כדי לחשוף את הילדים לתחומי האומנות. 

 

 זאת תרומה שהצלחתי להביא מלוס אנג'לס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אילנה דיברת פעם על בית ספר מוסיקלי  :מר יחיאל טוהמי
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 הלוואי.   אילנה נולמן: 'גב

 

 אז קדימה.   :טוהמימר יחיאל 

 

זה בחלומות שלי. בבתי ספר יסודיים עשינו המון תכניות   אילנה נולמן: 'גב

פורצות דרך, כל בית ספר נמצא בתהליך סופי של ייחודיות בניהול עצמי, תכנית 

התמחויות,  7-התקשוב הלאומית, נבחרות, השאלת ספרים. בחטיבת הביניים עלינו ל

אל, התמחות שביעית בחטיבת הביניים. ואנחנו עומדים הוספנו התמחות מוסיקה יחי

מחר, שזאת תרומה ממש מתנה של  ממש בימים הקרובים לפתוח מעבדה שנקראת

משרד המדע והטכניון. מעבדה מאוד משוכללת בתחום המתמטיקה החלל והרובוטיקה 

באשכול הפיס, ממש בימים הקרובים כבר תבנה. בחטיבת הביניים כמו שאמרתי לצד 

תות של חינוך מיוחד יש לנו מגמות עילית מדהימות ונפלאות עם רובוטיקה וביו כי

יחידות לבגרות ופתחנו  15טכנולוגיה, כל אחד מהילדים האלה של המגמות האלה לומד 

י"ג. -חטיבה על תיכונית, כלומר הילדים שלנו בתחום השוחרים כרגע לומדים י"ד ו

 חבר'ה.  ואנחנו מקווים לפתח עוד קבוצות כאלה של

תכניות, יש כל כך הרבה יותר, אבל צריך לקצר.  10אני אציג כרגע שוב מהר מאוד עוד 

תכניות פורצות דרך בתחום של מינוף לימודי וחברתי, זאת אומרת איפה שצריך  10אז 

נוער, היחידה לקידום  לקדם ולדחוף ילדים שקצת יותר קשה להם אז יש לנו יחידת 

שנות  12תגייסים לצה"ל, אין נתון כזה במדינה. מסיימים מ 90%נוער שלנו מצטיינת 

לימוד, חלק גדול מסיים כמעט את כל הבגרויות, זה באמת צוות חדש, מנהלת חדשה 

ומדהימה שעושה שם עבודה נהדרת. מאות סטודנטים בשירות החינוך מגני הילדים ועד 

לת גם בגני החובה י"ב, עם עבודה נפלאה עם הרבה מאוד עמותות. תכנית קר"ב שפוע-ל

וגם ביסודי. הרבה הרבה מאוד תכניות של יחידת הנוער המדהימה שלנו שנמצאת 

יינת בשלטון המקומי. בכיתה ט' יש לנו כיתה עכשיו, בדיוק מציגים אותה כיחידה מצט

שנקראת תלם לתלמידים שאנחנו רוצים לתת להם במהלך כיתה ט' בשנה האחרונה 

תלמידים בלבד.  25מאוד רצינית, כיתה קטנה של  בחטיבה, דחיפה לימודית מאוד

הרשות והרשת משקיעים פה הון עתק של כסף, ואז הם נכנסים בצורה הרבה יותר 
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י' עד י"ב -טובה לתיכון, אנחנו מרוויחים את הילדים האלה. כמובן שבתיכון יש לנו מ

הארצי,  גם כיתות אתגר גם הזנק וגם מב"ר, וזה כיתות שמצליחות הרבה מעל הממוצע

אנחנו מאוד גאים. האשכול שלנו הפך להיות אשכול שהוא ממש מרכז עירוני למדעים 

ויותר  טכנולוגיה ואומנות. יש לנו מסגרות רבות מאוד בתום יום הלימודים, יותר 

הורים רוצים התייחסות לזה ולכן יש לנו גם מועדונית אור בשיתוף הרווחה, יש לנו גם 

בערב, יש לנו גם צהרוניות, וגם מרכז למידה  19:00עד את בית פרח שפתוח כל יום 

בחטיבת הביניים וזה עוזר להרבה מאוד ילדים. כמו שאמרתי חינוך מיוחד באמת 

עבודה מאוד אישית ותפירת חליפה מאוד מאוד אישית לכל ילד בהתאם לצרכים שלו. 

זה הוא כמובן בתי ספר של הקיץ ופרויקט דו לשוני בגני טרום חובה, הפרויקט ה

פרויקט מאוד מאוד חשוב, חלק גדול מהילדים העולים שלנו מחבר העמים מגיעים בגיל 

  -נכנסים לגן עירייה 3

 

 בלי לדעת עברית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא יודעים מילה אחת בעברית, ובלי לדעת עברית שזאת שפת   אילנה נולמן: 'גב

לכן אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד ההוראה בסופו של דבר יהיה קשה לקדם אותם, ו

כסף שאנחנו מקבלים מהרווחה החינוכית במשרד החינוך. תכניות חברתיות וערכיות 

תכניות, באמת המון המון עבודה תהליכי העצמה במרכז הארצי  10אז פה גם שמתי 

, ז', ט' וכל הכיתות של החינוך המיוחד  לפיתוח ערכים ומנהיגות. תלמידי כיתות ה'

לשם, עושים שם עבודה נהדרת על היחיד והיחד. תכניות עם הפנים לקהילה, יש  מגיעים

הרבה הרבה מאוד נתינה ותרומה, מתחילים את זה מגיל הגן, כדי ללמד ילדים מגיל 

מאוד מאוד צעיר לתת ולתרום. ביסודי יש הרבה מאוד פעילויות גם של תרומה 

ז' עד ט' -יש תכנית נהדרת ב ז' עד י"ב כל הילדים מתנדבים.-וקהילתיות, אבל מ

י' -שנקראת אור טוב, כל הילדים תורמים לקהילה. זאת אומרת למרות שהחובה היא מ

ז'. זה הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, אבל זאת מתנה -אצלנו היא מתחילה ב

 לילדים. 

 

תראו אני חושב אתם יודעים הנושא של יסודי שמתחברים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ות, למה אני מתכוון? אם יש בית ספר שמאמץ את מועדון אמצע הדרך, אם יש לקהיל

בית ספר אני מדבר על בתי ספר יסודיים, אם יש בית ספר יסודי שמאמץ את 

הוויטרנים, אם יש בית ספר יסודי שמאמץ את הטיפולית שנמצאת למעלה, כבר מהגיל 

 י לכל מה שקשור לערכים. הזה אז אני חושב שאין ספר שזה פה ברכה וזה חינוך אמת

 

נכון. יש לנו הרבה מאוד מסורות, אז באמת יש לנו את   אילנה נולמן: 'גב

, התחילה אותו שרה כהן אורגד עליה השלום. 30-, השנה זה השנה המירוץ הלפיד

, עדלאידע כמו שהזכיר המנכ"ל. כנס מקהלות מחוזי, פעם  נטיעות בט"ו בשבט כיתות ד'

באריאל במרץ כנס מקהלות מחוזי, אז זה נורא כיף, אני הולכת  ראשונה שהולך להיות

גני הילדים שזאת חגיגה נפלאה, חידון  לשיר עם אחת המקהלות. יום העצמאות של 

התנ"ך, שורשים, חגים, ימי זיכרון ממלכתיים, יום הניקיון הבינלאומי, יום הליכה 

ובדים ביחד על הדברים הבינלאומי, יום המעשים הטובים. באמת המון המון עבודה וע

האלה. יש מפעל הזנה גם בגני החובה וגם ביסודיים, יש הנגשה פרטנית כמו שהזכירו 

 לפניי. 

שיתוף והעצמה עם ההורים, אני מאוד שמחה שהצלחתי לשכנע את הנהגת ההורים 

להצטרף להנהגה הארצית. התהליכים שקורים עם הנהגת ההורים בשנתיים האחרונות 

ם. יש הרבה מאוד אמון, עשייה ביחד. אני לא מפתיעה את ההורים ממש ממש מרגשי

בשום דבר שאני עושה. יש תקלה הראשון שיודע על התקלה ממני אישית זה ראש 

בשיתוף הנהגת ההורים שלנו מאיר אנידם, חבר אמיץ ונאמן, אנחנו עובדים ביחד 

המנכ"ל הזכירו  פעולה אדיר. שיפוצים אז כבר באמת כולם לפניי, גם ראש העיר וגם

הרבה הרבה מאוד שיפוצים והצטיידות והקמה של מוסדות חדשים, אז אני לא אחזור 

על זה, עבודה מבורכת. וכמו שאני תמיד אומרת שדרוש כפר שלם כדי לגדל ילד, אז 

 תודה לכפר, זאת הזדמנות להגיד תודה. 

 

 אילנה תודה.      :מר אבי עזר

 

 יד משהו. אני רוצה להג  :מר יחיאל טוהמי
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אם מישהו ירצה לשאול שאלה לגבי הנושא הזה של אילנה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כי אילנה צריכה לעזוב אותנו. 

 

  -אני רוצה להגיד משהו  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני רוצה לשאול שאלה   :מר יוסי חן

 

את רגע, רק שנייה יוסי, אני מדבר על בית ספר מוסיקלי.   :מר יחיאל טוהמי

יודעת בהרבה ערים בארץ יש בית ספר מוסיקלי. קובעים איזה בית ספר שאתם רוצים, 

כמו עליזה בגין מה שאתם חושבים, עושים בית ספר מוסיקלי. מה המשמעות של זה? 

 וכמה צריך לתקצב את זה ולמה עד היום אין את זה? 

 

בגין הולך אז ככה במסגרת הייחודיות אז בית ספר עליזה   אילנה נולמן: 'גב

והופך להיות כנראה בית ספר מוסיקלי. ואנחנו כבר פתחנו התמחות מוסיקה בכיתה ז' 

. וכל תלמיד שרוצה לעשות בגרות ברסיטל, מה שנקרא בנגינה -שתמשיך ל יחידות,  5ט'

 דרך התיכון שלנו יכול לעשות את זה, זה משהו שהכנסנו. 

 

י הצלחתי להביא תרומות לבית ספר יותר מזה אני אגיד, אנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עליזה בגין, להקים שם חדר בקרה שמשם עושים את כל הבקרה על השליטה.

 

 ממש תחנת רדיו.   אילנה נולמן: 'גב

 

כמו תחנת רדיו כזו. הקימו שם חדר מוסיקה ברמה מאוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ת הספר הזה באמת גבוהה, שבה כל התלמידים יכולים להיכנס לשם וללמוד. אז בי

 הכיוון שלו זה בתחום המוסיקה. 

 

 אני מזמינה אותך לבקר שם יחיאל.   אילנה נולמן: 'גב
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 כן יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להתייחס לכמה דברים שהיא העלתה פה. אחד    :מר יוסי חן

ו לי ועד קודם כל היא הייתה מהמתנגדים לפרויקט של השאלת ספרים, זה נתון שנתנ

ההורים. אז אם הם אומרים לא נכון אני... בנוסף הייתה ירידה חדה, ירדנו 

  -מהעשירייה הראשונה לעשירייה השנייה בכמות מתגייסים ולוחמים

 

 מה פתאום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מה שפורסם עכשיו, אפשר לבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

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

 

 לפני שהגעתי.  2013... זה   אילנה נולמן: 'גב

 

 אני מדבר עכשיו על השנה האחרונה.    :מר יוסי חן

 

 . 2013זה   אילנה נולמן: 'גב

 

 אני מדבר על עכשיו, על השנה האחרונה.    :מר יוסי חן

 

 . 2013זה נתון של   אילנה נולמן: 'גב

 

 ה, אני אענה. אני אענ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מפעל הזנה כדאי מאוד שתבדקו את עצמכם, לי יש נכד בבית    :מר יוסי חן

 ספר שהוא לא מוכן לאכול שם. פשוט זורקים אוכל לפח. 
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 עכשיו? עכשיו? שינו עכשיו את הכול.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה שפעם אחרונה שדיברתי איתו זה היה סוף שנה שעברה.    :מר יוסי חן

 

 לא, יצא עכשיו חדש.       :???

 

.     :מר אבי עזר  החלפנו

 

דבר נוסף, השער בבית ספר היובל סגור מכיוון צפון, ילדים    :מר יוסי חן

לא עושים סיבוב הם פשוט קופצים מעל השער. ילד יכול לשבור את הראש, לשבור את 

 היד, כל זה בשביל סיפור של גרושים. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין שומרים בגני הילדים גם אם תגידו בימי שישי, אין    :מר יוסי חן

 53ניגשו  2010-אחוז הבגרויות, מהאתר של משרד החינוך בשומרים בגני הילדים. 

-ילדים זה פחות מחצי והגענו ל 24ניגשו  2014-, ב73%יחידות  4תלמידים למתמטיקה 

להגיע לתוצאה הזו? עכשיו דיברו  , האם היה צריך לזרוק כל כך הרבה ילדים כדי76%

פה מחלקת החינוך פורצת דרך, כל מילה שנייה פורצים דרך. אני שואל, האם כל 

ההורים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד מחוץ לאריאל, חלקם אפילו משלמים עבור 

הלימודים. הם לא מבינים שפה יש חינוך שפורץ דרך? אבל בואו נלך לנתונים היבשים, 

? 276-בתי ספר זכו לבונוס על הישגים ערכיים, האם אריאל בפנים בתוך ה 276פורסם 

 לא ראיתי את אריאל. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 50-בנוסף גם היה תחרות של המורה המצטיין. בתוך ה   :מר יוסי חן

מורים מצטיינים לא ראיתי אף מורה או מורה מאריאל, אם זה כל כך פורצי דרך וכל 
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ך מצטיינים, אני שואל איפה כל הדברים האלה? אולי אנחנו לא שמים לב, אולי אנחנו כ

 לא יודעים. 

 

 אז אני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אשמח שאתה תענה לי, אתה תענה לי הרי בסוף זה ברור,    :מר יוסי חן

 אני רוצה שאתה תענה לי, כי הכישלון הוא שלך. 

 

 אני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה היום עומד בראש הפירמידה והכישלון הוא שלך.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  למה כישלון? הוא עוד לא אמר לך מה הכישלון

 

לא על מה שהוא אומר לי, אני מדבר במבחן התוצאה. כשיש    :מר יוסי חן

  -ילדים שמעדיפים ללכת ללמוד במעלה אפריים

 

  -מבחן התוצאה תסתכל  :חיאל טוהמימר י

 

 רגע, למה אתה מפריע לי?    :מר יוסי חן

 

 תן לו, תן לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. לא הבנתי רק אתה מסתכל?   :מר יחיאל טוהמי  כל אחד מסתכל..

 

איך היית אומר פעם? היית אומר דמגוגיה אז התחלת עם    :מר יוסי חן

 -זה
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 , אבל באמת, מה שרואים אתה לא רואה? לא  :מר יחיאל טוהמי

 

בוא תתמקד, בוא תתמקד בנגינה, אתה התחלת לרצות    :מר יוסי חן

אומר לך שהכול זה אחיזת עיניים, פשוט יש להוביל מוסיקה, תוביל את המוסיקה. אני 

בחירות ולפני בחירות ראש העיר מנהל את האגף, מנהל את האגף ראש העיר ובפועל 

  -ללמוד במעלה אפריים, בתקופה שלנו מהעבר ילדים הולכים

 

 אפס.   אילנה נולמן: 'גב

 

 זה היה הפוך. מה אין אוטובוסים שמסיעים למעלה אפריים.    :מר יוסי חן

 

  -אני אענה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ילד אחד, ילד אחד הסיעו באוטובוס, אני לא רוצה להגיד את    :מר יוסי חן

  -יודעת מיהו שמו, כי הילד הזה את

 

  -אפס  אילנה נולמן: 'גב

 

הסיעו באוטובוס שלם. עכשיו אני אומר לכם עוד דבר תשימו    :מר יוסי חן

לב. מי שיש לו ילדים קטנים כבר מגילאי אפס מתחילים בבתי הספר לעשות להם 

אבחונים. כל אלה עם בעיה של קשב וריכוז מעבירים אותם לבית ספר מסוים, 

איפה האינטרגציה? איפה לערבב את הילדים ביחד? זה גם אפס, הכול  מתחילים לקטלג

זה אפס. אפשר לטמון את הראש בחול עד מחר, ואפשר לבוא לקבל את הנתונים של 

מנהלת אגף חינוך שדרך אגב היא יודעת מה אני חושב עליה, היא חברת מועצה לשעבר 

  -פוליטקאית, יודעת לדבר אין מה להגיד

 

 היא לא הייתה חברת מועצה זה כלום.   :ימר יחיאל טוהמ
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הייתה חברת מועצה, חברת מועצה לשעבר כל החיים היא    :מר יוסי חן

 תהיה. 

 

  -יוסי יוסי, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל החיים היא תהיה חברת מועצה לשעבר. אבל רגע תן לי    :מר יוסי חן

 יה והיא מגנה עליך. לסיים, אתה... להגן עליה זה בסדר, הרי אתה מגן על

 

 בבקשה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכישלון הוא של שניכם ביחד.    :מר יוסי חן

 

 והצלחה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אין הצלחות, הלוואי והיה תאמין לי.    :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

אתה יודע מה אני מציע, אני מציע שתשבו ביחד לא פה    :מר יוסי חן

אני לא אהיה, ותתחילו להרעיף שבחים אחד על השני, תספרו כמה נחמד פה, כמה כש

במקום להגיע  18,000-יחידות דיור, מ 800טוב פה, כמה אין פה אווירה שלילית. בנינו 

ומשהו, תשאלו אותי אני אגיד לכם, אתם  ₪ 19,000אנחנו תקועים עם  ₪ 25,000-ל

עכשיו בתקופה האחרונה, אני אדקלם לכם רוצים שמות של משפחות שעזבו את אריאל 

 אותם. אם כל כך טוב למה עוזבים? 

 

  -יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה התושבים בורחים? רגע, יוסי, יוסי, קוראים לי יוסי אל    :מר יוסי חן
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תדאג. אני אומר לכם חבר'ה תרימו את הראש מהשולחן, תפסיקו לעבוד על עצמכם 

יר הזו לא מתנהלת כמו שצריך, יושבים פה אנשים מנהלי אגפים בישיבות מנהלים, הע

  -שלא גרים בעיר, הם מנותקים מהעיר, הם לא יודעים מה קורה אחר הצהריים

 

 רגע, רגע, אנחנו סיכמנו שאתה מדבר על החינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מדבר על החינוך   :מר יוסי חן

 

  -את החינוך תגמור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מדבר על החינוך   :מר יוסי חן

 

 תגמור את החינוך, תרשום לך לדברים הבאים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין בעיה, אני אגמור אני אדבר על הכול.    :מר יוסי חן

 

 אז דבר רק על החינוך. לא, לא על הכול. דבר על החינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תראה, דיברת לפרוטוקול והתערבת באמצע לכל אחד, לא    :מר יוסי חן

 דיברתי מילה. 

 

 דיברתי, לי מותר דרך אגב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם לי מותר.    :מר יוסי חן

 

 לא, לך לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם לי מותר.    :מר יוסי חן
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 לא, לא, לך לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לי מותר   :מר יוסי חן

 

 לך לא, לך לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אנחנו בגן ילדים?    :מר יוסי חן

 

 אתה תקבל רשות דיבור תדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז הנה קיבלתי רשות   :מר יוסי חן

 

  -לא תקבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מפריע לי, אתה רואה.    :מר יוסי חן

 

אני מפריע לך כי אתה לא מדבר על הנושא של החינוך, דבר  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 על החינוך, בבקשה. 

 

אני אגיד לך למה אתה מפריע, אתה מפריע כי הדברים שאני    :מר יוסי חן

  -אומר

 

 אני לא מפריע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא נעימים לאוזניך.    :מר יוסי חן

 

  -הרי אני לא מתייחס לא, :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -אתה רוצה לעשות פוליטיקה   :מר יוסי חן

 

 הרי אני לא מתייחס למה שאתה אומר באמת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ואני לא רוצה לעשות פוליטיקה, אני מדבר מכאב אמתי.    :מר יוסי חן

 

יודע שאני לא מתייחס למה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו שאתה אבל יוסי, יוסי, אתה 

 אומר. 

 

יודע גם אני לא מתייחס למה שאתה אומר   :מר יוסי חן   -אתה 

 

  -לכן, זה רק בשביל הפרוטוקול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יפה.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא תתמקד בנושא של החינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בשביל הפרוטוקול   :מר יוסי חן

 

 ל הפרוטוקול תתמקד בנושא של החינוך.בשבי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יוסי, אם אתה כל כך מבין בחינוך, למה עד היום  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא משנה עזוב אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רוצה לתת לו...   :מר יחיאל טוהמי
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יודע מה אני מציע? אני מציע   :מר יוסי חן   -אתה 

 

 ל. עזוב יחיא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באמת, לזרוק בוץ כל הזמן על מנהל.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -יחיאל   :מר יוסי חן

 

תגיד לי אתה היית רוצה באיזה שהוא ארגון, אתה היית   :מר יחיאל טוהמי

 רוצה שיזרקו בוץ על האנשים שלו. 

 

 שיזרוק מה שהוא רוצה, זה לא משנה בכלל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא צריך לזרוק בוץ.   :מר יחיאל טוהמי

 

עכשיו אני רוצה לענות בבקשה יחיאל, אני אענה לך. תקשיב    :מר יוסי חן

חמוד יחיאל, אין נציג לאופוזיציה בוועדת חינוך. איפה אתה רוצה שבדיוק אני אזרוק 

 את הבוץ? אני לא בוועדת חינוך, ואף אחד מהאופוזיציה לא נמצא בוועדת חינוך. 

 

  -אתה לא תהיה גם :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 סתם דוגמא נתתי לך.    :מר יוסי חן

 

 לא, יש אופוזיציה, לודמילה בוועדת חינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לודמילה אופוזיציה.    :מר יוסי חן

 

  -אתה לא תהיה בוועדת חינוך :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -אמרת אוקיי הבנתי, רגע אני עונה לו,   :מר יוסי חן

 

אתה לא צריך לענות לו, אתה צריך לדבר איתי לא איתו,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איתי. 

 

 דיבר למה אני לא מדבר, למה אני לא אומר.    :מר יוסי חן

 

 לא, אני לא רוצה שתגיד. זה לא משנה לי מה אתה אומר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -וצה שאני אגידהנה הוא ענה לך, הוא לא ר   :מר יוסי חן

 

 חד וחלק אני אומר, זה לא משנה לי מה אתה אומר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר יחיאל טוהמי  לא, הוא צודק..

 

 הרי אתה לא ענייני, אתה סתם זה, אתה לא ענייני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי שבירו אתה רוצה אנשים לסתום להם את הפיות, אתה    :מר יוסי חן

. רו  צה רובוטים ומריונטות. יוסי חן לא כזה מה לעשות. בגלל זה הוא לא..

 

 יוסי חן כמעט היה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, הוא לא   :מר יוסי חן

 

 רק אני לא רציתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היה נדמה לך.    :מר יוסי חן
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 כמעט היה, רק אני לא רציתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נדמה לך, נדמה לך.    :מר יוסי חן

 

  -אז בוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נדמה לך   :מר יוסי חן

 

 נשים את הדברים על השולחן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע טוב מאוד שיוסי חן לא יצביע להעלאת    :מר יוסי חן נדמה לך. אתה 

  -תקציב, יוסי חן לא ישתוק

 

יוסי אמר לי משהו אחר. אני לא רוצה להגיד מה יוסי חן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -אמר לי

 

  -הא אתה רוצה   :מר יוסי חן

 

 בשיחה פנימית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה רוצה שאני אגיד לך מה אתה אמרת לי   :מר יוסי חן

 

 ולכן בוא תשאיר את זה ככה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יר את מה שהיה שם בשיחהעזוב, נשא   :מר יוסי חן

 

 תשאיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 229 

 

  -ומה שאתה אמרת לי גם   :מר יוסי חן

 

 עכשיו בוא נתמקד בחינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי, אז אני מציע בוא לא נרד נמוך.    :מר יוסי חן

 

 . בבקשה. אתה בינתיים יורד מאוד נמוך. בבקשה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה כי אני אומר משהו שלא מוצא חן בעיניך?    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, חס וחלילה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז מה הבעיה?    :מר יוסי חן

 

 אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה רואה אני אומר   :מר יוסי חן

 

 וך. רק תתמקד בחינ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה לא חינוך שאני אומר שאני את כל מה שאמרת לך, זה לא    :מר יוסי חן

 קשור? 

 

 לא, לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מפעל הזנה זה לא חינוך?    :מר יוסי חן
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 הזנה כן, ואני גם אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בגרויות זה לא חינוך?    :מר יוסי חן

 

 ואני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התייחסה מנהלת האגף למתגייסים, אני אומר שיש ירידה    :מר יוסי חן

 בזה. 

 

 אני אענה לך, אני אענה לך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא חינוך?    :מר יוסי חן

 

 אני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מורה מצטיין אז זה לא כשאני אומר על מורה מצטיין, אין    :מר יוסי חן

 חינוך. 

 

 אני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... הרבה דברים שחינוך חינוך חינוך.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא תתמקד רק בחינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התמקדתי אבל אתה רואה אתה קשה לך, יש לך כנראה בעיה    :מר יוסי חן

ה באמת קשה לך, שים לב אתה אף פעם לא, אני ישבתי של הפרעה של קשב וריכוז. את

בשקט ותאמין לי התאפקתי לשמוע אותה ובכוח, עבדתי על עצמי, ובכוח. אבל אתה לא 

 מתאפק. 
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 בבקשה, דבר. תדבר רק על החינוך, תאמין לי לא אפריע לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אסביר לך, אני אתה כל רגע, בבקשה בבקשה, תן לי אני    :מר יוסי חן

 משפטים.  4-אסכם ב

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

החינוך בעיר אריאל על הפנים, הכול אחיזת עיניים. נזרקו    :מר יוסי חן

פה ילדים לבית ספר הכי גרוע בלוד, הייתה התעללות שאותו ילד עבר, תאמינו לי אני 

יודעת למי אני מתכוון, הילד עבר התעללות, והגברת מחייכת והיא לא ישן בלילות. 

אנחנו לא נגיד שמות. יש פה מצב אבסורדי שמצד אחד חיצונית הכול נחמד הכול יפה 

הכול ורוד, בפועל חברים זה בדיוק ההיפך, זה מה שכואב לי. עכשיו תגיד כל מה שאתה 

 רוצה. 

 

 זהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי.    :מר יוסי חן

 

אז בוא אני אענה לך. אני לא יודע אם אתה זוכר אבל בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

העבודה הקודמת אני הגעתי לראש אכ"א כדי לקבל פרס על גיוס בעשירון העליון, וגם 

לפני שנתיים. והפרסום שהיה צריך ללמוד אמרתי, לפעמים צריך להסתכל על האותיות 

, הפרסום הזה שאתה 2013הקטנות ועל איזה שנתונים מדברים. הפרסום הוא על שנת 

מדבר עליו, ומאז לשמחתי הרבה אפשר לפתוח את הנתונים, אני יכול גם אחרי זה 

לצלם לך אותם, כדי שיהיו לך אותם. זה לא נתונים שלי דרך אגב, זה נתונים של משרד 

החינוך. תקרא את הנתונים האלה ותראה שיש לנו עלייה, ואנחנו רק צומחים באחוזי 

 גיוס לצבא. 

שני נושא של מפעל הזנה, מפעל הזנה היו מספר הערות בשנה שעברה, ואנחנו דבר 
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כארגון לומד הסקנו את המסקנות והחלפנו את מפעל ההזנה, ואני מקווה שעכשיו מפעל 

ההזנה הוא יהיה טוב. אם הוא לא יהיה טוב אז אנחנו גם כן נסיק את המסקנות ונראה 

 איך אנחנו פועלים הלאה. 

ני ילדים, אמרתי לך את זה בפעם הקודמת, אבל אני אגיד לך עוד לגבי שומרים בג

הפעם כדי שזה יהיה רשום בפרוטוקול. מי שקובע את התקנים של השמירה בגני 

הילדים זה משטרת ישראל, וזה לפי אשכולות. ואיפה שיש אשכול יש גם שומר, איפה 

 שאין אשכול גם לא יהיה שומר. 

 

 ל. יש סיור אב  :מר יחיאל טוהמי

 

 -דבר נוסף זריקת הילדים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. ביום שישי זה לא בסדר?  5   :מר יוסי חן  ימים.

 

  -שנייה, שנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני רוצה להבין.    :מר יוסי חן

 

  -תן לי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ימים יש שומר, ביום שישי אין 5   :מר יוסי חן

 

 תן לי, תן לי.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

 אין אשכול.    :מר יוסי חן

 

זריקת ילדים קודם כל לפי הנתונים שהוצגו פה אנחנו רואים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שנים  4שנים או  3שיש עלייה בכמות הילדים שלומדת באריאל, לשמחתי הרבה. לפני 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 233 

 5דים, והשנה הייתה כמה? יל 60לפתח תקווה בכיתה א' ירדו סדר גודל של כמעט 

 ילדים ירדו? 

 

 . 4  אילנה נולמן: 'גב

 

ילדים נסעו באוטובוסים, אתה  35ילדים. ולמעלה אפריים  4 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -צודק. רק השנה אפס. אין ספק

 

 ... אין אוטובוס שיוצא למעלה אפריים?    :מר יוסי חן

 

 הסוף. אתה לא מקשיב עד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני שואל. אתה אומר אפס.    :מר יוסי חן

 

אני אשלים לך. הרי מה שקורה יש ילדים שיצאו ללמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

במעלה אפריים, הם צריכים להמשיך ללמוד במעלה אפריים, הם צריכים להמשיך 

ילדים  35ו שנים הי 4לנסוע. ואז מה שקורה צריך לראות איך יש את הירידה. אם לפני 

ולאט לאט אתה רואה את הירידה, והשנה אפס אז כשהם יגמרו את הלימודים, 

  -הקבוצה של השנה הזו אז תראה שלא יהיו נסיעות, אבל אין מה לעשות צריך להסתכל

 

 לא, אחרי שמצאו בית ספר יותר טוב במקום אחר.    :מר יוסי חן

 

ולראות. הנתונים לגבי זכאויות צריך להסתכל על הדברים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לבחינות בגרות, הם שקופים הם ברורים הם ידועים, אני גם יכול לתת לך, אני אצלם 

  -לך עוד פעם כדי שלא נדבר

 

 צלם לי, צלם לי.    :מר יוסי חן
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  -יחידות 4כדי שתדע, זרקת נושא של אני אצלם לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ים. כמות הנבחנ   :מר יוסי חן

 

יחידות לגבי מתמטיקה, אז רק בשביל הפרוטוקול  4זרקת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאנחנו נדע, אז אנחנו יכולים לראות את אנחנו עלינו בצורה מאוד משמעותית מתשע"ג 

  -עד תשע"ו, מה שהיה לפני כן אותי זה לא כל כך מעניין, מה שאותי מעניין

 

 למה?    :מר יוסי חן

 

  -זה מה בשנים, כי אז אני לא יכולתי להשפיע :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

אבל היית יו"ר ועדת חינוך גם בקדנציה הקודמת. הוא היה    :מר יוסי חן

 יו"ר ועדת חינוך, ממלא מקום ראש עיר. 

 

יודע מה, אני רוצה להגיד לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אתה 

 

נוגע עכשיו היה...   :מר יוסי חן  לחינוך.  השנים שהוא 

 

  -אני רוצה להגיד לך אם אני לוקח את מה שהיה לפני כן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא היה חבר בוועדה.    :מר יוסי חן

 

אם אני לוקח את זה אז אני גם שמח שבתקופה שלי יחד עם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דהימים אילנה ויחד עם כל המערכת החינוכית הצלחנו להגיע להישגים הכל כך מ

שהופיע פה על השקפים. דרך אגב אני אמרתי לך אני אצלם לך כדי שיהיה לך את זה גם 

 כן. 
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 צלם לי, חבל שלא העברת את הטפסים לפני הייתי גם בודק.    :מר יוסי חן

 

בונוס, לפני שנתיים אנחנו קיבלנו בונוס, בונוס נותנים דרך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תית. לפני שנתיים הייתה לנו קפיצה מאוד משמעותית, וזה אגב לקפיצה מאוד משמעו

היה גם כן אני לא יודע איך לא שמת לב, אבל בפרסום הגדול שהיה בכניסה לעיר כתבנו 

. אני מעריך שהמורים של אורט יובלי אריאל קיבלו בונוס על קפיצה מאוד משמעותית

י גם השנה הזו ששנה הבאה אם תעקוב אתה תראה שגם עוד הפעם הם מקבלים, כ

 3-בגרות, פעמיים ב 88%-שעכשיו הולכת להסתיים יש לנו את הקפיצה המשמעותית ל

  -שנים אנחנו נקבל בונוס. זה רק מצביע באמת על הרמה. אז בוא טול קורה מבעד עיניך

 

  -לא, אני אשלח לך את הפירוט   :מר יוסי חן

 

ים, אתה כל הזמן יכול כשיש דברים שהם דברים חיובי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להיות נגד, זה בסדר גמור, אתה יכול לתת ביקורת תגיד מה שאתה רוצה

 

 לא, לא, לא, הביקורת על הכישלון הגדול שלך.    :מר יוסי חן

 

אבל איך אמר מקס ההצלחה שלי זה בעצם הכישלון שלך,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וזה קשה לך. אז בסדר. 

 

 וסי, יש משהו טוב בעיר הזאת? י  :מר יחיאל טוהמי

 

  -תקשיב טוב   :מר יוסי חן

 

  -יש משהו טוב בעיר? לא, תגיד משהו טוב  :מר יחיאל טוהמי

 

 את משוחררת תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  *** גב' אילנה נולמן יוצאת מחדר הישיבות ***

 

פה נכדים ואני אני בניגוד אליכם יש לי פה ילדים ויש לי    :מר יוסי חן

  -יותר שורשי מכם, וזה יותר חשוב לי מאשר אתם, אתם אין לכם פה כלום

 

 עוד פעם אתם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה והוא אותו דבר.    :מר יוסי חן

 

 יש משהו חיובי? יש משהו חיובי?   :מר יחיאל טוהמי

 

מה  אין שום דבר, אין חיובי, ראש עירייה שהוא כישלון   :מר יוסי חן

 שמעניין אותו רק לטוס לחוץ לארץ. 

 

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

 

ולצלול, תשאל אותו איפה הוא צלל בעקבה ואיפה הוא צלל,    :מר יוסי חן

 תשאל אותו. 

 

 שיהנה בחופש הפרטי שלו שיהנה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -הא בחופש הפרטי על חשבון   :מר יוסי חן

 

 מותר לו, מותר לו.   :והמימר יחיאל ט

 

 על חשבון הקופה הציבורית.    :מר יוסי חן

 

 לא על חשבון הקופה הציבורית.   :מר יחיאל טוהמי
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 אתה מצביע לו שיקבל שכר.    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  לא.

 

..   :מר יוסי חן  הוא מעולם לא ויתר.

 

 י אתה יודע צריך גם לדעת איך לשקר. בעקבה, קודם כל יוס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי, לא טסת לירדן לצלול?    :מר יוסי חן

 

 בטח, יצאתי לירדן וצללתי על חשבון מי? על חשבונך?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תגיד לי כשאתה נוסע לחוץ לארץ אתה לא מבקש מהם    :מר יוסי חן

  -שיצביעו לך

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 להשלים לך את ימי העבודה?    :וסי חןמר י

 

לא, לא. כשאני נסעתי לעקבה יצאתי על חשבוני. מה לעשות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חופש שלי. 

 

  -אז במקרה של עקבה   :מר יוסי חן

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אני גם לא ביקשתי ממך שאתה תצביע לי. אז לכן 

 

סיים את הימים בעקבה, ואז כשהוא טס  לא, אבל הוא   :מר יוסי חן
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 לארצות הברית הוא היה צריך שתצביעו לו והצבעתם לו. 

 

 אתה תמשיך לשקר זה בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 הרי אתה כל הזמן משקר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה   :מר יוסי חן

 

 אתה כל הזמן מסלף. ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

... לא משקר לאף אחד,  אתה משקר לכולם. מרוב שאתה    :מר יוסי חן

 משקר אתה מאמין לעצמך. 

 

 נאוה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שלום לכולם, מוצג לפניכם המבנה הארגוני של עיריית   :גב' נאוה בן הרוש

די משרד הפנים, והוא מוצג אריאל. מבנה ארגוני כפי שאתם רואים הוא נדרש על י

בדרך המקובלת על ידי משרד הפנים עם כל הכפיפויות כל הדברים האלה. כל מה 

כמעט על פי חוק. אם יש לכם שאלות לגבי  שאתם רואים פה הם דברים שהם מחויבים

עץ המבנה בבקשה. לגבי נתונים מספריים משאבי אנוש, מספר עובדי עיריית אריאל זה 

ו במצב סטטי יחסית למספר העובדים. רובם עובדים קצת שעתיים, עובדים אנחנ 294

עובדים ברשות המקומית, כמובן  392-פנסיונרים. סך הכול אנחנו מכינים שכר ל 98

המספרים האלה הם לא גדלים במיוחד כי אנחנו סך הכול נשארים באותה מצבת, אבל 

עיריית אריאל, כמו שאתם כמובן לפי דרישה ודרישות שלנו. זה בעצם הפילוג של עובדי 

עובדים כמעט זה  300-רואים קצת קשה לראות הרוב המכריע זה עובדי חינוך. מתוך ה

עובדי חינוך על כל מחלקותיו, בתי ספר גנים הכול, היתר מתחלק מחלקת רווחה  185
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אחר כך צועדת השאר ממש מעט עובדים בכל מחלקה, מעט עובדים שעושים הרבה 

דם על הנושאים של העצמת עובד. אז כמו שאלי סיפר אנחנו בשנה עבודה. דיבר אלי קו

האחרונה פתחנו את העירייה ללימודים של עובדים אקדמאיים. אין עובד שמבקש 

עובדים שלומדים בכל מיני חוגים שונים  6לצאת כמעט ולא יוצא. אנחנו כרגע עם 

לנו. בנושא רווחת באוניברסיטה לשמחתי פה, וידינו עוד נטויה כמובן לפי הצרכים ש

העובד מדיניות ראש העיר היא בעצם להעצים את העובדים אצלנו, ואנחנו עושים המון 

המון פעילויות לטובת העניין. כשהרעיון מאחורי הפעילות שלנו זה עובדים שהם 

מועצמים מחזירים גם פידבק, זאת אומרת עובד שמבסוט במקום העבודה נותן תוצר 

משקיעים בהמון המון היבטים, בסיורים שהם רובם סיורים  טוב אחר כך, ולכן אנחנו

בהרצאות מעניינות, אנחנו מביאים להם דברים שבאמת מהשורה הראשונה,  לימודיים

והכול על מנת לתת תחושה גם של גיבוש וגם של מקום עבודה שחושב על הפרט, ואנחנו 

ם התקציבים שלנו. בצורה באמת, אני חושבת טובה, וככול שהיד משגת ע עושים את זה

נחתם הסכם שכר במשק שנותן  2016מדיניות השכר, אני קצת אתן לכם בגדול, בשנת 

תוספת אחוזית כמעט לכל הדירוגים. כמעט כל עובד בעירייה ירגיש את התוספת שכר 

הזו, היא באה גם מבחינת תוספות שקליות, גם מבחינת תוספות אחוזיות שכולם כולם 

עים כמובן גם על העלאת שכר המינימום, הוא פחות רלוונטי כולם נכללים, אתם יוד

לגבינו, כי אצלנו אין עובדים כמעט שמקבלים שכר מינימום, אבל בכל מקרה זה מעלה 

את הדירוג של העובדים מבחינת שכר השעה שלהם, ואנחנו כמובן צועדים במדיניות 

 הממשלה בעניין הזה ללא כחל וסרק.

.. ועדת מנגנון שמידי שנה מתכנסת וגם בנושא של קידום עובדים מע בר למה שפירטתי.

במהלך השנה על מנת לקדם עובדים שהם באמת מצטיינים יותר בכוח העבודה שלהם, 

אנחנו נותנים להם דרגות אישיות, ונותנים להם תוספות שכר שאנחנו יכולים שוב לתת 

 שיות, זהו תודה. במסגרות הניתנות לנו על ידי מדינת ישראל. דיברתי על דרגות אי

 

 שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לנו עובדים מצטיינים באמת שמגיע להם, לתת להם פרס   :מר פבל פולב

 כספי לא רק... יש לנו אפשרות? 
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  -אנחנו נותנים, אנחנו נותנים כל שנה  :גב' נאוה בן הרוש

 

 פרס כספי?   :מר פבל פולב

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פרס כספי לעובדים המצטיינים, כל שנה. כל שנה נותנים   :ב' נאוה בן הרושג

 פרס כספי. 

 

 לראשון ולשני ולשלישי.  ₪ 2,000     :מר אבי עזר

 

 לראשון?  2,000נאוה, לראשון?  2,000  :מר יחיאל טוהמי

 

 לראשון.  2,000כן,      :מר אבי עזר

 

 כן.   :גב' נאוה בן הרוש

 

 כן, שפ"ע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.      :מר אבי עזר  אמליה בואי

 

שלום, צהריים טובים לכולם, אני אציג את אגף שפ"ע. זה  :גב' אמליה בירנבאום

 המבנה הארגוני של האגף. ניתן לראות במה בעצם אגף שפ"ע מתעסק ביום יום. 

 

 בהכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה שזז בעצם בעיר, זה תחת אגף שפ"ע.  הכול בדיוק. כל :גב' אמליה בירנבאום
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התחיל לעבוד קבלן גינון חדש שעושה  1.12.16-הניקיון, פינוי אשפה, פינוי גזם, ב

שעות ביום מגננים את כל העיר,  8עובדים שכל יום הם כאן,  11עבודה טובה. יש לו 

וגני הילדים. יש לנו  ל בוקר, עובדי ניקיון רחובות שמגיעים בכ 13כולל את בתי הספר 

מנקים את העיר, משתדלים להגיע לכל מקום. השאיפה שלנו היא להעלות את רמת 

 36הניקיון ולאט לאט נעשה את זה. טיפול בגני משחק ציבוריים, יש לנו היום באריאל 

גנים של מתקני כושר ציבוריים שאנחנו מתחזקים אותם. פעם בשבוע  4גני משחק ועוד 

ומטפל במה שצריך, ואחת לחודש יש לנו קבלן חיצוני עובד שפ"ע עובר בגנים מתחזק 

שהוא מורשה של מכון התקנים. כל הגנים באריאל הם מאושרים על ידי מכון התקנים. 

בטיפול במפגעי בטיחות במרחב הציבורי, משתלבות שהתרוממו, מעקות אנחנו מטפלים 

עובדים  5, 4 שנפלו או שחלודים, איך אמר ראש העיר? כל מה שזז בעיר אגף שפ"ע עם

שלנו מטפלים. אנחנו שמים דגש, חבל שיבגני לא פה, אבל פבל כאן, אנחנו שמים דגש 

על כל נושא המחזור. הכנסנו עכשיו פחים כתומים לעיר, אתם בוודאי ראיתם. הכנסנו 

מתקנים באזור המלאכה והמרכזים  5פחי מחזור לזכוכית שזה משהו חדש, יש לנו 

וד מתקנים כאלה גם ברחבי העיר לתושבים שהם יזרקו המסחריים, אנחנו נכניס ע

 זכוכיות, בקבוקים, צנצנות כל מה שצריך. 

בחודש הקרוב אנחנו הזמנו מדבקות, על כל פח אשפה ירוק תודבק מדבקה, ועל כל 

מדבקה אנחנו נכתוב את ימי פינוי האשפה, ימי פינוי של פחים כתומים וימי פינוי של 

שב יהיה קל, הוא ידע מתי להוציא את הגזם ואת האשפה גזם וגרוטאות, כדי שלתו

 החוצה. 

אתם ראיתם יש קבלן שעובד ברחבי העיר, התחלנו לשדרג את ביתני האשפה. מה זה 

שהוא שלנו התחלנו לשדרג שנים לא עשו  ביתן אשפה? כמו באורי בראון זה חדר אשפה

ומבפנים, אנחנו גם  את זה, אנחנו צובעים, מתקנים את הריצוף, את החיפוי מבחוץ

מגדילים אותו. חלק מהביתנים הכניסה אליהם הייתה קטנה אנחנו הגדלנו, כדי שיהיה 

 קל לתושב להיכנס ולזרוק את האשפה. 

אנשים שעושים עבודה לטעמי  3יש כמובן תחת אגף שפ"ע את המחלקה הווטרינרית, 

הם עושים ביקורות מצוינת. המחלקה הווטרינרית אמונה על כל נושא התברואה בעיר, 

בכל העסקים בעיר, הם עוברים יש להם תאריכים קבועים שבהם הם נכנסים לכל עסק 

בעיר ובודקים אותו. כל משאית מזון שנכנסת לעיר היא לא נכנסת עד שמישהו 
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ונותן לה אישור. אם זה משאיות ביצים, עוף, בשר, כל משאית  מהמחלקה לא עובר 

יה באזור השער המזרחי, עודד מטפל בכלבים יש שם שנכנסת נבדקת. יש לנו גם כלבי

גם חתולים, כלבייה בין היפות בארץ והמתוחזקות. אנחנו גם מתחזקים את פארק 

התעשיות אריאל מערב מי שלא יודע. אנחנו נותנים מענה וטיפול בכל מוסדות החינוך 

דות חינוך, והציבור. אם זה מזגנים, טיפול, נזילות, כל דבר שקורה במשרדים או במוס

שפ"ע נותנים את המענה. כמובן מענה לוגיסטי באירועים, בכל האירועים העירוניים, 

את העובדים שלי שם, ואנחנו גם מכינים את העיר לקראת החורף. טפו טפו  אתם תראו

טפו אתם ראיתם השנה בגשמים החזקים עברנו בלי נזקים, אנחנו מנקים את 

לפני הגשמים ואחרי גשמים, החבר'ה שלי עם יד  הקולטנים לפני, מנקים את המרזבים

. עבודות יזומות 2016על הדופק. זה מה שעשינו, ככה יש פירוט כל מה שעשינו בשנת 

כמו שאמרתי תיקנו קולטנים, התאמנו שוחות, הצבנו מאחזי יד בשכונות ותיקות לפי 

מנו פינות בקשות של קשישים שקשה להם לעלות במדרגות, יצאנו ושמנו מאחזי יד. הק

גזם, שברחובות לא יזרקו איפה שבא להם יש פינה עם שלט עם ימי הפינוי. המשכנו את 

פרויקט שדרוג מערכות השקיה. כפי שאתם יודעים מערכות השקיה בעיר אריאל 

ממוחשבות הם של אקווה, המערכות מתוכנתות יש מפעיל מבחוץ וסיימנו את כל העיר 

דות החינוך. ניקינו את החול בגני המשחק פעמיים עכשיו, כל העיר מרושתת כולל מוס

כבר השנה. החלפנו מושבים לנדנדות לבוגרים ולפעוטות. אתם יכולים לראות בגני 

משחק ובמרכז המסחרי החלפנו עכשיו, שמנו אשפתונים גדולים יותר, חדישים יותר. 

מותר מה שמנו שלטי הוריה שלטים בכל גן משחק אתה נכנס לגן ואתה יכול לראות מה 

אסור, לכבד את חוק הרעש. בגן משחקים ילדים מרעישים, הפקח יכול לבוא ולהוציא 

אותם כיוון שיש שלט והוא אמור לנהוג על פי מה שכתוב. ברחוב דבורה בנינו חומה 

שתמנע את הסחף של החול לכביש מהגן. אנחנו בכל שנה מפרקים ומתקינים את רשתות 

יקרעו, לפני הקיץ מתקינים אותם. התקנו בירזיות הצל. לפני החורף מורידים שלא 

נוף יש רשת הצללה חדשה.  חדשות. בסוף רחוב הירדן החלפנו מתקני משחק. ביפה 

  -כולכם הייתם, אני חושבת רובכם, בפתיחתו של פארק הכלבים ברחוב

 

 בפארק הנחל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 . בפארק הנחל :גב' אמליה בירנבאום

 

 לא נשאר ממנו כבר כלום.    :ןמר יוסי ח

 

 למה? הייתי שם השבוע.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 כן, תמשיכי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מדבר מהיום, לא נשאר ממנו כלום.    :מר יוסי חן

 

 גשם, מה אתה רוצה.   :מר פבל פולב

 

ת הדגשים אנחנו מטפלים בשוטף בתאורת הרחוב. אני אתן א :גב' אמליה בירנבאום

של אגף שפ"ע. אנחנו מתכננים לשדרג גן משחקים או בכלניות או בוורדים.  2017לשנת 

אלו גנים ישנים ואנחנו מאוד מקווים תלוי בתקציב, לשדרג אחד מהם. אנחנו נשדרג 

את הפארקים של מתקני הכושר הציבורי וזה על פי מכון התקנים. מכון התקנים הוציא 

 כל המתקנים.  אנחנו עכשיו לקראת שדרוגנהלים חדשים, פסל חלק ו

 

 אתם מחזירים אותם כן?       :???

 

  -בוודאי עושים :גב' אמליה בירנבאום

 

  -לא, זה לא שמחזירים אותם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את מה שאפשר, מחליפים אותם.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 לא אותם, מתקנים.       :???

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 244 

 ודאי, ברור. בו :גב' אמליה בירנבאום

 

 חדשים שעומדים בתקנים.      :מר אבי עזר

 

חדשים שעומדים בתקן. ושבפארק הכלבים במקום החול  :גב' אמליה בירנבאום

שיש היום יהיה דשא. כמו שאבי אמר נציב שירותים ציבוריים בגן במרכז המסחרי 

שיהיה  ברובע א', זה אחד הגנים הגדולים מגיעים לשם הרבה ילדים והרבה הורים,

להם גם שירותים. עבודות שוטפות של האגף, מתחזקים את הרחובות ואת מוסדות 

גני המשחק. נמשיך בהקמה של פינות גזם  החינוך והציבור. אנחנו נמשיך בשילוט 

 והמחזור ברחובות נוספים בעיר. וכמובן נמשיך להציב מאחזי יד ברחובות ותיקים. 

 

יד משהו. קודם כל אני רוצה לומר, רגע, אני רוצה להג  :מר יחיאל טוהמי

מכיוון שאני גם עובד איתך באופן רצוף, להגיד לך תודה רבה. וזה הדבר הכי חשוב 

שאת עושה עבודה מדהימה עבודת קודש, עם כוח האדם שיש לך, ואין לך כוח אדם, 

. יזום בתוך העיר, במקום  קצר. אני דיברתי עם אלי לפני יומיים שאת צריכה לעשות..

שים יתקשרו אליך יגידו לך יש פה בור שם בור, לעשות בצורה מערכתית שאנ

סיסטמטית בתוך העיר שכונה שכונה, ולבדוק איפה יש נזק בכביש או נזק במדרכה 

שבאמת שמצריך דחוף, כי אני מבין שאם את תעשי את כל העיר אז יהיה לך כמויות 

ים הכי מסוכנים והכי מטורפות שלא תוכלי לעמוד בהם תקציבית. אבל לעשות דבר

דחופים, על מנת שבאמת קודם כל אנשים פחות, מה שמפריע לאנשים זה מה שבאזור 

שלהם בקרבה שלהם, מה שמציק להם באמצע הכניסה, סתם דוגמא באזור המרכז 

המסחרי פה שהיה איזה בכניסה, שפניתי אליך תוך יום כבר טופל, אבל לפעמים לוקח 

לא הייתי מתקשר היה לוקח טיפה זמן, אני חושב שצריך זמן שמתקשרים עוד שזה, אם 

 לעשות משהו יזום שלכם כדי לצמצם תלונות של תושבים. תודה. 

 

 כן יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 2קודם כל כדי לעשות את מה שהוא אמר את צריכה עוד    :מר יוסי חן
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מעל הראש, ואת עובדת  עובדים שעושים יותר מידי ועושים באמת 2.5עובדים, וגם ככה 

 במכבי אש בכיבוי שריפות. 

 

 לא, היא עושה עבודה, חוץ מזה היא עושה עבודה.   :מר יחיאל טוהמי

 

.. אני אמרתי   :מר יוסי חן . 

 

 לא רק כיבוי.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -היא בשפ"ע היא בכיבוי אשר   :מר יוסי חן

 

 זה מחמאה.  :גב' אמליה בירנבאום

 

דבר נוסף אמליה נגעת במאחזי יד, אז אני רוצה להגיד לך    :מר יוסי חן

יברסיטה יש שמה ירידה מאוד מאוד שבשבוע שעבר בגשמים ברחוב ציון בגבעת האונ

מסוכנת ואין מאחזי יד, אז שווה ללכת ולעשות שמה בגבעת האוניברסיטה רחוב ציון, 

 החברים שלו שמה.  תראי יש שמה ממש ירידה מאוד מסוכנת, אולי פבל הלך לבקר את

 

 איפה?   :מר פבל פולב

 

ן    :מר יוסי חן ברחוב ציון. עלייה בין המפלס התחתון למפלס העליו

 מהחנייה זה עליי מאוד גבוהה ואין מאחזי יד. 

 

 בוריס בבקשה.      :מר אבי עזר

 

,   :מר בוריס גרינברג שלום לכולם גם לאגף ההנדסה. קודם... של האגף שלנו

.. מבחינת מטרות האגף, הכי חשוב זה שיפור השירות עו 7אנחנו  בדים, סך הכול יש לנו.

שזה קשור לרישוי וכל מיני פניות של האנשים. כמובן קיצור זמנים להוצאת היתרי 
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בנייה שזה חלק מאוד חשוב. קידום תב"עות תכניות בניין עיר, קידום עבודות תכנון 

ה במסגרת ועדות תחבורה וכדומה. בנייה ותשתיות. מענה בנושאים תחבורתיים, ז

תיאום ועדות תחבורה וועדות נכים, זה ביחד עם פבל אנחנו עושים את זה. והטמעת 

. GISפרויקט מלפני שנה שהוא נמשך הטמעת מערכת  . . 

. אחד זה גני 2016עכשיו לגבי פרויקטים שהסתיימו או מסתיימים עד סוף דצמבר 

בות ציונות ובשן זה חידוש אספלט וקרצוף, ילדים ברחוב הערבה, שדרוג קטעים ברחו

. 2017ניקוז תת קרקעי ברחובות נחשונים ודרך עפרון זה פרויקט מתמשך גם לשנת 

יחידות, זה במאליבו  90עבודות תשתית בפארק המנהיגות. סלילה ופיתוח במתחם 

  -בסיוון, מי שמכיר את האזור הזה. סימון כבישים בכל רחבי העיר. רענון

 

 . 17     :עזרמר אבי 

 

 4תחנות אוטובוס. שדרוג חצרות  10, זה 16לא, לא, זה   :מר בוריס גרינברג

כיתות גן ברחובות ימית וברק. הנגשת בית ספר מילקין, זה רק הנגשה חלקית עבור 

כיתות  4נכה. אנחנו ממשיכים בנושא הנגשה באותו בית ספר ועוד כמה מוקדים. ביצוע 

עבודה בגמר, החודש זה מסתיים. שדרוג תשתיות בזק אקוסטיות, זה נמצא ממש ב

 וחברת חשמל, זה במשך כל השנה. 

. דובר כאן על בניית 2017עכשיו לגבי פרויקטים חדשים, כמעט זה תכנית שלנו לשנת 

גני ילדים  בית ספר יסודי חדש נחשונים ורחוב מוריה. אולם ספורט חדש באותו מגרש. 

נווה שאנן זה מגרש , ויש לנו עוד נוסף ברחוב רמת הגולן ליד בניין 828 חדשים ברחוב 

  -חדש

 

 . 5רמת הגולן      :מר אבי עזר

 

 בוריס, מתי מתחילה הבנייה ומתי מסתיימת?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה לגבי גן ילדים?  :מר בוריס גרינברג
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 בית ספר.   :גב' ורד טוויל

 

לו בעבודות עפר. לגבי גן זה כבר בביצוע התחי 828לגבי   :מר בוריס גרינברג

ילדים ברמת הגולן יש לנו כבר תכנון, זה תכנון חוזר וגם... זה גם השנה יהיה. בניית 

מועדון בני עקיבא, קירוי מגרש ספורט בביצוע באור זבולון כבר ניתקו את הכלונסאות 

... יום לקשיש, אנחנו  של העמודים. מרכז הפעלה הוזכר כאן, זה מתחת לקאנטרי. 

..  17להוציא מכרז ולפרסם אותו. החלפת  1.1.17ים חומר עד אוספ  תחנות אוטובוס.

 

 כן, אמרו את זה כבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

הסדרת ציר כניסה ויציאה זה דרך מינהל האזרחי בסיוע   :מר בוריס גרינברג

שלו. הסדרת מעגל התנועה בצומת המציל היהודי שד' ירושלים, קיבלנו תוספת 

ה יוצא לביצוע בינואר. ביצוע צומת אורי בראון הפסגה, זה ממש יקרה תקציבית וז

בקרוב גם בינואר, אנחנו עכשיו בעצם ברישיונות עבודה נמצאים. ביצוע שיפור כניסה 

מערבית, יש לנו תקצוב ותכנון, מתחילים את זה גם כן באביב או תחילת אביב. השלמת 

. בשתכנון בכביש עוקף האוניברסיטה, זה יתבצע  נה הבאה. ביצוע הסדרת שרוול..

יודעים יש כזה מיקום איפה שהבוטק'ה לפני הבוטק'ה יש  וכניסה בדרך עפרון, אתם 

נגישות  מעקף כזה שם בשיתוף עם מחלקת הביטחון אנחנו נקים את העסק הזה. ביצוע 

ישיבות בוועדת  2למעבר ציבורי ברחוב הנגב, זה בתכנון שלנו אושר בזמנו לפני 

זה בתחום התכנון, זה קידום תכניות מתאר לעיר והכנת תב"עות עתידיות תחבורה. 

.. יחידות דיור, מדובר כאן על  יחידות דיור, מחצית מזה באמת נמצא  14,000להגדלת.

בשלבים מאוד מתקדמים, אני לא נכנס לפירוט, אבל מי שירצה יכול להתקשר למחלקת 

  -דותיחי 1,292ההנדסה. בקצרה זה תב"ע דרום מזרחית 

 

 הצבענו על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.      :מר אבי עזר
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תב"ע לבנה ביתך זה שניהם הולכים לדיון במחוזית, הם   :מר בוריס גרינברג

יחידות דיור. יש לנו תב"ע נקודתית בין שני מבנים, מבנה  98עברו ועדה מקומית זה 

יעוד למבנה ציבור, עוד לא החלטנו יחידות כל אחת, אנחנו משנים את הי 50מגורים של 

, חלק יזמים פרטיים 5מה יהיה, אבל זה פונקציה ציבורית. יש לנו תב"עות מערביות 

חלק משרד השיכון, לא זוכר אפילו מה בדיוק, זה אשכול שלם כאשר כביש גישה אושר 

עכשיו על ידי משרד הביטחון לדיון. הייתה בעיה של עיכוב לכל השכונות האלה 

ך שלו דרך אגב מגיע לאזור תעשייה שלנו מערבי. תב"ע נקודתית לאיצטדיון וההמש

עירוני, זה משהו חדש. תכנון ואדי כניסה נמצא בעיצומו כרגע. תכנון מעגל תנועה בסוף 

רחוב מוריה, קיבלנו תקציב ממשרד התחבורה חלקי, בסוף רחוב מוריה ממש. וקבלת 

  -כרגע נמצאתוקף לכביש גישה לשכונת אריאל מערב. זה 

 

 שהוא מאוד משמעותי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ממשרד הביטחון.      :מר אבי עזר

 

,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו זה הציר שנוסע לכיוון אריאל מערב שברגע שיאשרו אותו

 . י  702, 701אז זה יפתח לנו את הפתח להמשיך.. ראיתי שאת זה, יש הרי את שנ

ל, מול הבית של יוסי. מה שאנחנו רוצים לעשות שם, המגדלים, ביניהם יש שם חל

אנחנו רוצים לעשות שם שינוי תב"ע נקודתי, כדי שנוכל לעשות שם מבני ציבור, ולבנות 

 מעלית שתהיה הנגשה. כן בבקשה יוסי. 

 

חלק זה שאלות ורוב הדברים לא קשורים אליך בוריס. בית    :מר יוסי חן

ספר נחשונים. בית ספר נחשונים אושר בתכנון  ספר נחשונים, נגעת בבניה של בית

ועוד לא התחלנו לבנות אותו. כל הילדים של  2017-. אנחנו מגיעים ל2012-ובנייה ב

ההורים שגרים באזור גבעת האוניברסיטה, שהבטחנו להם לפני שנים שנפתור להם, זה 

מתגלגל בעיה קשה, זה הורים ששולחים את הילדים עד לנחשונים, בעיה מאוד קשה. 

ומציגים לנו את זה בתוכניות עבודה וזה תקוע. לגבי ההסעות של מעוד שנה ועוד שנה 

הילדים שגרים בגבעת האוניברסיטה ובעיקר בשכונות החדשות, יש בעיה מאוד קשה. 
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עד שלא ייהרג לנו חלילה איזה ילד שמסתובבים שם שההסעות לא נכנסות פנימה, יכול 

  -להיות אסון

 

 כי אין מעגל, אין מעגל. יש כניסה ויציאה.   :מימר יחיאל טוה

 

יודע, תפתרו את זה, מעגל מעגלים. שתיים, דבר    :מר יוסי חן לא יודע, לא 

נוסף דיברתי איתך על סימון מעברי חציות, ולפתור את הבעיה של הגישה. אם כבר אין 

רך רון להם הסעה ואם כבר הם הולכים ברגל והם חותכים את הכביש המסוכן הזה ד

 נחמן, צריך גם להציב תמרורים, לפני המעבר מהבהבים וגם לסמן את מעברי החצייה. 

 

אני מסכימה עם מה שאתה אומר, רק לחזק שנייה אחת מה   :גב' ורד טוויל

שיוסי אומר. יש שמה בעיה קשה של ילדים שההורים משלמים מכיסם על הסעות 

 פרטיות. 

 

 ס, אני אתייחס לזה. אני אתייח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דבר נוסף, נגעת בגני הילדים ברחוב הערבה, יש שם בעיה    :מר יוסי חן

קשה של חנייה מסביב לגן, והיה אפשר לפתור את הבעיה הזאת תוך כדי הבנייה של 

הגנים, יש מקום, צריך לשים לזה לב. סימון של כבישים, אז בסימון של הכבישים אני 

אבל אחרי שסוללים, למשל ברחוב הציונות סללו לפני רוצה להגיד שיש שיפור, 

שבועיים, משאירים את זה לפעמים ככה חודש וחודשיים, וזה מעברי חצייה זה דברים 

  -חשובים במקומות

 

.   :מר בוריס גרינברג  לא, סימנתי, אתה יודע שסומן

 

אני חושב שהבוקר עברתי ולא היה מסומן, אז נדמה לי    :מר יוסי חן

אני מעלה את זה. בנוסף בעיקר, פבל לא פה הוא עברתי ולא היה מסומן לכן  שהבוקר

בטלפון עכשיו מנהל את העולם, יש לנו בעיה של סימון חניות. בגלל שהחניות לא 
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 -מסומנות בעיר

 

 ... חצי עולם יוסי, פבל חצי עולם מנהל.   :מר יחיאל טוהמי

 

ובות שלמים שזה לא סימון חניות בעיר בעייתי, יש רח   :מר יוסי חן

מסומן, במרכזים המסחריים אתה רואה לפעמים שבגלל זה גם נוצרת מצוקה של 

חנייה. אז אם אנחנו נשפר את הנושא של הסימון גם נפתור את הבעיה, חלקית, של 

מצוקת החנייה. דבר נוסף שצריך לשים לב, ודיברתי איתך השבוע על זה בוריס, רישוי 

לים תהליך, שעוד פעם לא הכול קשור אליך, אבל אם עסקים נתקעים אנשים מתחי

מישהו התחיל לפני שנה וחצי תהליך של רישוי עסקים והוא לא סיים את זה היום, 

  -שאני אחרי שנה וחצי

 

 אין דבר כזה.   :מר יחיאל טוהמי

 

נו, הבאתי לו בן אדם אחד שהוכחתי שנמצא אצלו    :מר יוסי חן עזוב 

  -במקרה בהנדסה מחודש מאי

 

 הנדסה, זה הכול בהנדסה.   :מר יחיאל טוהמי

 

לא, לא, זה אצלו ממאי, לפני כן זה תקוע לפני. עוד פעם זה    :מר יוסי חן

דברים שצריכים לתת. עכשיו אני אגיד לכם בראש העין, תשאל את החברים שלך, יש 

אחד שהתפקיד שלו זה ללכת לעסקים, כמו שאמרת לאמליה, לעשות פעילות יזומה 

החוצה. ללכת לעסקים ולשאול אותם מה אפשר לעזור, מה אפשר לתקן, ולפתור את 

הבעיה הזו של רישוי עסקים, כי זו בעיה חמורה וקשה. דרך אגב עוד דבר, הוועדה של 

הנכים, שימו לב גם פבל גם בוריס עם התמרורים האלה של הנכים, עדיין פונים אליי 

ת שלהם השבוע, אבל צריכים גם לזה לתת, אנשים שנתקעים, אני עוד אפנה עם השמו

, אז אצלם צריך כי אותו אחד, למשל אחד עבר כריתת רגל, אחד עבר צנתור השבוע

 טיפול יותר מהיר ומענה יותר מהיר. 
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דיברת על הנושא של בית ספר נחשונים, אבל כדי להתחיל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד החינוך, ועד שמשרד החינוך לא לבנות את בית הספר אתה צריך לקבל תקציב של 

מוציא הרשאה אז אנחנו יכולים לאשר את זה כמה שאנחנו רוצים בוועדת תכנון 

 ובנייה, ההרשאה הגיעה רק עכשיו ולכן לא יכולנו לצאת לבנייה. 

 

 למה?    :מר יוסי חן

 

  -כי לא קיבלנו את ההרשאה ממשרד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ני אראה לך את המכתב ששלחו לך, למה אתה לא אבל א   :מר יוסי חן

 מגיש בקשה. 

 

  -לא, לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה רוצה העתק מהמכתב הזה?    :מר יוסי חן

 

  -זה לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה לא שייך?    :מר יוסי חן

 

הסעות מגבעת  זה לא קשור זה לא עכשיו. דבר שני, נושא של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

האוניברסיטה. מאחר והפיתוח של גבעת האוניברסיטה מתבסס על שלושת היזמים 

נוספים מגיעים דרך  50%שנמצאים שם בגבעה, שזה מוצלח, נבו וניצני אריאל, כאשר 

משרד השיכון והרשות לא יכולה להעמיד כסף מתקציבה לטובת הנושא הזה, ומאחר 

הפיתוח ולכן משרד השיכון לא שילם את החלק ויזם אחד עדיין לא שילם את כספי 

שלו, לא ניתן להשלים את הכביש שמתחבר לרחוב מוריה. אנחנו כרשות לא יכולים 

נוכל להמשיך את  לעשות את הכביש הזה על חשבוננו, ועד אשר לא יהיה כל הכספים לא 
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ורה, הפיתוח בשכונה. כשהדיירים דיברנו איתנו אנחנו הצגנו בפניהם בצורה מאוד בר

שלא נוכל לעשות פיתוח של השכונה לא נצליח לסיים את הפיתוח של השכונה אם לא 

נקבל את כל הכספים. יכולנו להיות זה ולהגיד אנשים לא יכנסו לבתים שלהם, ואז 

יכול להיות שהם היו גרים במקום שיש בו מעבר חצייה ושיש לו מדרכה ויותר קרוב 

היו מתרסקים, כי הם היו צריכים לשלם גם לבית הספר, אבל יכול להיות שהם גם 

שכירות וגם את המשכנתא של הבתים, ולכן במכלול השיקולים ומאחר וגם הם ביקשו, 

הסכמנו בעצם לקדם את התוכנית ולאכלס אותם גם בתצורה הזו. ברגע שנקבל, יש לנו 

, ברגע שנקבל את הכספים ממוצלח אז 24.1.17-חוזה עם מוצלח שאמור להסתיים ב

וכל לקבל גם את הכספים ממשרד השיכון. אגב, אנחנו ביקשנו ממשרד השיכון נ

שיקדימו לנו את הכסף ושיאפשרו לנו כסף רק להשלים את הקטע של הכביש הזה, כדי 

שתחבורה ציבורית תיכנס. אם זה לא יהיה, אז אנחנו לא נוכל להשלים, עם כל הרצון 

כי זה לא בסמכותנו ואין לנו מקור הטוב, אנחנו לא נוכל להשלים את הכביש הזה, 

ותחבורה ציבורית, אותם ילדים שגרים שם ונוסעים למוריה, הרי הם תקציבי לזה. 

מקבלים זיכוי בכסף של תחבורה ציבורית, ולכן זה מקזז את זה. אנחנו כדי לקדם את 

ויורד חזרה דרך רחוב   -הנושא פרצנו ציר שמחבר, עושה מן עיקוף כזה 

 

 דרך בית אל.      :מר אבי עזר

 

דרך בית אל. אתם יודעים האנשים רוצים לאכול את העוגה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולהשאיר אותה שלמה. יש היום התנגדות של תושבים שהאוטובוסים של הסעת ילדים, 

לא אוטובוסים תחבורה ציבורית כללית, יעברו דרך הרחוב הזה. למה? כי זה מפריע 

יות רחוב ללא מוצא ולא רוצים אוטובוסים. אנחנו נמצאים להם והם היו אמורים לה

  -איתם במה שנקרא

 

 השורה באמצע.   :מר פבל פולב

 

השורה באמצע, פבל מכיר הוא הוביל גם את הפיתרון הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אם רוצים לתת פיתרון אז יש משמעות, אז אנשים יצטרכו להתכוונן. אני ביקשתי 
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ב שחתום על ידי כל ההורים שהם מוכנים לוותר על התחבורה והם שיביאו לי מכת

מוכנים שהילדים שלהם ילכו ברגל לרחוב מוריה ומשם לעלות על התחבורה של הסעות 

ילדים. אם אני לא אקבל את זה אנחנו נשלים את הקטע הקטנצ'יק הזה, שזה דבר 

ז אנחנו נכניס תחבורה שאנחנו יכולים לעשות אותו, כי זה לא השקעה של מיליונים, וא

 להסעת ילדים. 

 

צריך להמתין לבוריס, לא הייתה שום התייחסות בתוכנית   :מר אריק דושי

. זה דבר ממש ממש דחוף, כל מי שמבקר פה  2017 לפיתרון חנייה באזור התעשייה..

יודע את זה על בשרו, יודע שהוא עומד שמה איזה  דקות בשביל  20באזור התעשייה 

  -לצאת

 

 יש כאלה שלא באים מראש לא נכנסים.    :יוסי חןמר 

 

יש כאלה שלא באים בגלל זה גם. לשקול את זה בחיוב ממש   :מר אריק דושי

ממש ממש, ובאופן גם דחוף. דיברתי אז גם בישיבת מועצה אם אפשר לנסות לשקול גם 

 30 איזה שהוא שיקום פיתוח, לפחות לא של הכביש של המדרכה ברחוב הירדן שזה כבר

, זה דברים שהם 2017ומשהו שנה מדרכה. אז לנסות לראות איך משנים את תכנית 

דחופים. כי ברחוב הירדן עד שיפול לנו שם מישהו במדרכה הזאתי ואז אנחנו ניתבע 

 ..  ואז נצטרך לשלם כסף... ובאזור התעשייה זה בעיה שרק הולכת ומחמירה.

 

  -ע, כתוב שם. אבל אני אומר עוד פעםהירדן דרך אגב מופי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... תכנית של בוריס.   :מר אריק דושי

 

אני לא יודע, אנחנו נבחן את זה ונראה. בלי שום קשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הבטחתי לכם שאנחנו נשב ביחד על כל הנושא של תכניות הפיתוח, וכשנשב ביחד על 

נו, ואז נצטרך לקבל החלטות מה תכניות הפיתוח אנחנו נראה מה התקציב שיש ל
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מורידים ומה מוסיפים. הרי המשחק הוא משחק סכום אפס, ואחרי זה גם נחזור חזרה 

 ..  למועצה.

 

לתקציב אז מתי זה  2017-אבל אם לא צבעת את זה עכשיו ב   :מר יוסי חן

 ?2018-יהיה ב

 

  -יש תכנית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שינוי תקציב אז שינוי תקציב. אם צריך לעשות   :מר אריק דושי

 

מותר לך לעשות שינויים, אנחנו מה שנקרא ארגון שמתקדם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולומד, ואם יש הערות אנחנו נשמח לשמוע. 

 

יש שמה את הגינה הציבורית שאפשר חלק מהגינה להפוך    :מר יוסי חן

 לחנייה. 

 

את זה אז, כאילו זה הפיתרון  כן, כן, בדיוק, זה גם הצעתי  :מר אריק דושי

 הכי טוב. 

 

 עוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מיכאל בבקשה.      :מר אבי עזר

 

שלום רב לכולם, קצת על מחלקת מערכות מידע. המחלקה  :מר מיכאל אלטיניקוב

שלנו אחראית על תפעול  קידום ופיתוח מערכות מחשוב בעירייה מוסדות העיר, 

וגני ילדים. אנחנו אחראים כמובן על  במערכת החינוך שכוללת גם את כל בתי הספר 

תחזוקה של מערך המחשוב העירוני וקידום רעיונות חדשניים בתחום המחשוב והיום 

זה גם פולש מתחום המחשוב לדברים החדשים. בין היתר אנחנו מתחזקים מחשבים 
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ות המידע שזה וציוד נלווה לכל המוסדות שאותם ציינתי. אנחנו מתחזקים את כל מערכ

תוכנות למיניהם שמותקנים באותם מחשבים. קידום פתרונות ורעיונות בתחומים 

טכנולוגים שונים לאגפי עירייה ומערכות חינוך. אנחנו מתחזקים את כל המערך 

. בכל מיני צורות,  הטלפוני העירוני, תשתיות תקשורת למיניהם קווים אלחוטיים..

, ביניהם גם אתר העירייה, בתי ספר, ואתרים מתעסקים גם בבניה ותחזוקת האתרים

.. בין הפרויקטים  ייחודיים של מערכת חינוך... השנה גם סיימנו אתר חדש של הפסגה.

זה הנגשת אתר עירוני וקבלת תו תקן מנגישות ישראל  2016שיש לציין שביצענו בשנת 

... מונגש לפי חוק שחוקקו אותו ונכנס ובעצם קיבל איזה שהוAAברמה  א אורכה, , 

עמדות מחשב גם  50-הוא לא נכנס לתוקפו עדיין, ועדיין עשינו את זה. החלפנו כ

בעירייה וגם במוסדות חינוך. סיימנו גם פרויקט של התקנת מערכות הקרנה ומערכות 

בתי ספר יסודיים. והתחלנו במה שנקרא  4-כיתות הן בבתי ספר, ב 15אור קולי בעוד 

.. תפקודית שק צת התעכב בשנה קודמת ועכשיו אנחנו נכנסנו ממש בניית פרויקט.

 GISליישום עצמו, ותוך כדי אנחנו גם מעדכנים, בוריס ציין את הנתונים במערכות 

גרמטרי שלקח באמת כחצי שנה מיפוי, ועכשיו שהתחלנו בפרויטק של מיפוי פוטו

 סה. , גם של רציפות וגם מערכת תפעולית של הנדGIS-מכניסים נתונים על מערכות ה

 

מיכאל כשאתה אומר פרויקט תסביר מה זה. מה זה פרויקט?   :מר יחיאל טוהמי

 אתה אומר אני עושה פרויקט, איזה פרויקט? 

 

 ... תפקודית?  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 לא, אמרת לפני זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

. GIS     :מר אבי עזר .  . GIS, קליטה של.

 

ה להבין, אני לא אומר עכשיו בהתרסה אני רגע, אני רוצ  :מר יחיאל טוהמי

  -שואל. אתה אומר פרויקטים, עשינו פרויקטים
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 על איזה פרויקט אתה שואל?  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 על מה זה מדובר?   :מר יחיאל טוהמי

 

 תגיד לו.  GIS     :מר אבי עזר

 

כרגע על  אנחנו מדברים GISאם אנחנו מדברים על פרויקט  :מר מיכאל אלטיניקוב

שלב של חידוש נתונים. כי הנתונים שישנם באותם מערכות הם די התיישנו. כלומר נבנו 

.. אז זה מהות הפרויקט של לצאת לפרויקט של מיפוי.   שכונות חדשות שלא מופיעות על.

 

 הבנתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

מפה לבנות אותם בצורה כמו סוג של מפה, ולהגיש אותה כ :מר מיכאל אלטיניקוב

 קיימת כשכבה קיימת חדשה, כך שתראה אותם על גבי מפות האלקטרוניות האלה. 

 

לנו איזה מי מבטיח את כל נושא המחשוב מבחינת שלא יהיה   :מר יחיאל טוהמי

  -שהוא באג בתוך המערכת הזאת? מי מגן על

 

  -תלוי, גם ישנם... של אותם מערכות :מר מיכאל אלטיניקוב

 

  -ש איזו חברה מבחוץ? למה אני שואלי  :מר יחיאל טוהמי

 

 תלוי.  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 אבטחת מידע, בסדר אני רוצה לדעת.   :מר יחיאל טוהמי

 

לא, אבטחת מידע והבטחת איכות של התוכנה זה שני דברים  :מר מיכאל אלטיניקוב

  -שונים
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 אוקיי, אז תסביר טיפה.   :מר יחיאל טוהמי

 

ם אנחנו מדברים על הבטחת איכות של אותם תוכנות, אז א :מר מיכאל אלטיניקוב

כמובן זה בדרך כלל זה אחריות של היצרן של אותו ספק של אותו פיתרון, שבשלב מה 

שנקרא בחירה של יישום או בחירת פיתרון מסוים, בשלבי מכרז בדרך כלל, כאילו בזה 

  -ובן זה נשלחזה נבדק. אלא אם כן נמצא איזה שהוא באג תוך כדי שימוש, אז כמ

 

 אתה מדבר על תוכנות מסוימות?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן.  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

.      :מר אבי עזר  סוג התוכנות כן

 

באופן כללי אני מדבר. אם נמצא איזה שהוא באג ספציפי  :מר מיכאל אלטיניקוב

ור לטפל במערכת מסוימת אז כמובן כותבים איזה שהוא דו"ח שולחים לספק והוא אמ

 בזה, לתקן ולספק איזה שהוא פיתרון. אבל לרוב זה באחריות של אותו ספק. 

 

 הבנתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

שאתה בונה אתם עשיתם איזה שהוא ככה,  GISבמערכת  :גב' דריה מיולבאום

  -פניתם לכל אגפי העירייה אם יש להם שכבות שהם רוצים להוסיף על מנת ש

 

 בוודאי.  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 אם זה שפ"ע אם זה רישוי עסקים.  :גב' דריה מיולבאום

 

 בוודאי.  :מר מיכאל אלטיניקוב
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  -זאת אומרת זה יפעל באופן רוחבי מול כל ה :גב' דריה מיולבאום

 

בשלב הנוכחי אנחנו מטפלים אך ורק מה שנקרא בשכבות  :מר מיכאל אלטיניקוב

על פני הקרקע. תוך כדי גם במסגרת  הבסיסיות בשכבות של מיפוי, מה שאומרים

 הרציפות אנחנו מטפלים בכמה שכבות חיוניות שביניהם. 

 

זה כלי מצוין, והיום כל גורם חיצוני גם שאתה מתקשר איתו  :גב' דריה מיולבאום

.. לך את הנקודה על התצ"א.   הוא.

 

ט הבעיה היחידה היא באמת שהנתונים האלו עולים לא מע :מר מיכאל אלטיניקוב

  -כסף. לכן אנחנו עושים את זה בשלבים. זאת אומרת כל שכבה

 

  -אבל בסופו של דבר המטרה היא להגיע :גב' דריה מיולבאום

 

בוודאי ולתת שימוש לכל התושבים אפילו, לא רק לעובדי  :מר מיכאל אלטיניקוב

 הנתונים, להנגיש את הנתונים האלה לכל התושבים. באמת אותם נתונים ישמשו לא רק

עובדי עירייה, שזה כלי חיוני עבורם, אלא גם תושבים על מנת לקצר ולהנגיש את 

 המידע. 

 

 מצוין.  :גב' דריה מיולבאום

 

 זאת המטרה כמובן.  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

מיכאל שאלה אחת רק, אולי זה קשור אליך אז אני שמח    :מר יוסי חן

 נטנות שמפוזרות. שראש העירייה פה. לגבי האנטנות הסולריות, כל הא

 

 סולרית, זה לא קשור סולרית.  :מר מיכאל אלטיניקוב
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.      :מר אבי עזר  לא קשור אליו, לא קשור אליו

 

כי בשנים האחרונות פשוט יש פה עלייה במחלה הנוראית    :מר יוסי חן

מבחינת כמות התושבים שחוטפים אותה, ואני חושב שאין מנוס מלבדוק את הדבר 

תי גם יש קשר בין אותם אנטנות שנמצאות קרוב, במיוחד בעליזה בגין הזה, כי לדע

 -שמה שיש איזה אנטנה אחת

 

 עשו שם בדיקות קרינה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מציע שתבדקו אותם, תבדקו כמה אנשים חלו בסרטן    :מר יוסי חן

אחד, אז את  שגרים שמה ברדיוס הזה ואתם תזדעזעו. כי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד

 זה הגיע הזמן שהעירייה תבדוק את הדבר הזה. 

 

 זה לא נמצא בתחום האחריות שלנו.  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

אני אמרתי, בשביל זה אני שמח שראש העירייה פה שהוא    :מר יוסי חן

 יבדוק. 

 

יוסי, אתה יכול לגשת לאיגוד ערים לאיכות הסביבה, לבקש  :גב' דריה מיולבאום

 ראות את הסקר... מהם ל

 

 יש דו"חות קבועים ולפי תקנים עומדים מוציאים תכנית.      :מר אבי עזר

 

 אני אבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

אני עוד לא הגשתי תכנית עבודה אז כל מה שהיה זה מה  :מר מיכאל אלטיניקוב

 27001אנחנו נתמקד בהכנת ארגון להעברת תקן איזו  2017שהיה. תכנית עבודה לשנת 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 260 

זה תחום אבטחת מידע, שכנראה הולך להיכנס לתוקף או מהשנה או משנה הבאה. 

אנחנו נמשיך בפרויקט של השלמת התקנת מקרנים במעט הכיתות שנשארו לנו בבתי 

ספר יסודיים, ועוברים לגני הילדים. ואנחנו נתמקד בשדרוג התשתית, התשתית הפיזית 

ל אותם מערכות מחשוב, אנחנו נתמקד שלנו על מנת גם לחסוך בעלות התחזוקה ש

.. על מנת לצמצם בכמות הקופסאות שיש לנו בארונות מחשוב. ב -כנראה בתצורה של.

תכננו גם יציאה למכרז בתחום מערכות ליבה, כולל ביצוע פילוג נתונים במערכות  2017

  -ליבה, על מנת שנוכל לעשות גם ממשקים

 

 זה לדבר בשפה אחת.      :מר אבי עזר

 

כן. כי יש היום חוסר במערכות גבייה. באיזה שהוא מספור  :מר מיכאל אלטיניקוב

מספר משלם אחיד מכל מיני סיבות זה נוצר. הולכים גם להיות חדשניים ולחדש רישוי 

לעבוד עם מוצרי מייקרוסופוט שהוא רלוונטי לעמדות מחשבים בכל משרדי העירייה, 

מערכות הפעלה וגם מבחינת ערכות אופיס.  כך שנוכל גם להיות מעודכנים גם מבחינת

 ובזה נתמקד, שוב עם דגש על שירות. 

 

.      :מר אבי עזר  כן אודי

 

צהריים טובים לכולם, זה המבנה של אגף הביטחון עם   :מר אודי להב

וקטורים,  2-יחידות הסמך של מתנדבים, חירום וגורמים נלווים אלינו. האגף פועל ב

והנחיות ונהלים של צבא הגנה לישראל. והשני זה הערכות  אחד זה כל נושא הפח"ע

דברים  2העירייה והעיר לתרחישי הייחוס. תכנית העל שלנו אנחנו מסתכלים על 

לעיר, חלק מזה ציין בפתיח ראש  24/7מרכזיים, אחד... תקופת הפעלה של מענה 

ממש ולבנות העיר... מרכז ההפעלה לחירום. יש עוד גורמים נוספים שאנחנו צריכים ל

יום לממש את זה. השני זה מימוש תפיסה של העיר  20בשביל להגיע לזה, זה ייקח עד 

אריאל כעיר המחוז פה שתומכת את היישובים בסביבה מבחינת תחום החירום 

 50%והביטחון ומסייעת להם. נקודות מרכזיות שעשינו במהלך השנה, שיפצנו 

נו אתר חירום אינטרנטי בהובלה של מהמקלטים בעיר, מהמקלטים הציבוריים. השק
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מאירה ממחלקת מערכות מידע. רכשנו ציוד ייעודי לחירום, סתם כדוגמא ציוד קשר 

לניידת השיטור העירוני, כדי לחבר בין הכוחות באירועים. ביצענו מגוון תרגילים 

 . ואימונים גם לכיתות הכוננות וגם לכוחות החירום של העיר עם גורמי חוץ. ביצענו..

קמה ליחידת הסער שזה יחידה לסיוע במתווה של רעידות אדמה ותרחישי קיצון ה

. מנהלת  כאלה. ועשינו שיפוץ למוקד העירוני, שאת השיפוץ ואת כל... ההפעלה..

תעודות, אחת לשיפוץ  2-המחלקה שם גבריאלה. בדרך גם כמו שאתם רואים זכינו ב

 ה גם. המקלטים והשנייה לשיח מכוונן שמערכות מידע זכו ב

? דבר ראשון אנחנו מתכנסים, סוף השנה נעשה מין 2017מה אנחנו עושים לגבי 

סימולטור בפיקוד העורף. וכפועל יוצא מכך אנחנו נעשה סדרת אימונים לכל המכלולים 

בעירייה טרם האימון הגדול הזה. דבר נוסף זה שיפור הכשירות של כוחות החירום 

ווה. דברים נוספים, אנחנו נעשה את שלב ב' של העירוניים והרכש של ציוד חירום נל

נגענו בהם. נתמקד בהקמת המרכז החירום העירוני בשאיפה  שיפוץ המקלטים שעוד לא 

ונכניס טכנולוגיות נוספות, הכוונה במסגרת עיר ללא  לסיים אותו עד תום השנה. 

ית אלימות בסיוע של ראובן ושל המשטרה של המרחב. ואנחנו רוצים להקים שער בב

ב' כדי שלנו תהיה -עלמין, שער ביטחון כמו בכניסות. א' כדי להקל על התושבים ו

 שליטה יותר טובה שם. 

 

 יש לי רק שאלה קטנה.  :גב' דריה מיולבאום

 

 בטח, בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני באמת קשת הבנה, אבל אולי אתה תצליח להסביר לי  :גב' דריה מיולבאום

 צריך את המעקף גם בשעות הערב. פעם אחת. למה 

 

  -אני אסביר לך, אני אסביר לך. מה שקורה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל פעם שנכנסים בעלי אומר לי אני לא מכיר מישהו  :גב' דריה מיולבאום

 בעירייה... 
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אז אני אסביר לך. מה שקורה אם שמת לב המחסום נמצא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את אומרת אם אתה נכנס לשער הישן המחסום שמונע בן אדם לפרוץ שער, זאחרי קו ה

לתוך היישוב נמצא בין המעגל לפני השער. זאת אומרת שאם אתה לא עושה את העיקוף 

הזה ומישהו נכנס פנימה והוא לא האט והוא פורץ, אין לי שום דרך לעצור אותו. כמו 

פשר בעצם להוריד אותו. יסה, השער הצהוב נמצא אחרי השער, אז אלמשל בשער הכנ

  -ולכן אתה חייב לעשות את המעקף ואז בכל מקרה, אתה בתנועה כשאתה נכנס לתוך

 

 או להזיז את הבוטק'ה.   :מר פבל פולב

 

 , זהו כן. -אי אפשר להוזיז את ה :גב' דריה מיולבאום

 

את הבוטק'ה, אנחנו הולכים בכלל לעשות שם שינויים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רי תנועה ואז ברגע שאנחנו נעשה את השינויים בהסדרי תנועה ונפריד את בהסד

 .. נוכל ליצור.  הכניסה של הפועלים הפלשתינאים מהכניסה הרגילה, אז אנחנו 

 

שאלות בנושא של ביטחון. אחד עדיין יש את  2אני רוצה    :מר יוסי חן

לנים על בעיות הבעיה בבקרים עם העובדים שנכנסים בבקרים, עדיין מתלוננים קב

וקשיים בכניסה. ביציאה אין בעיה כי יש איזו החלטה נכונה לדעתי שאין צורך להגיע 

עובדים  10פיזית לשער. דבר נוסף יש איפה ואיפה בין תושב לתושב, ובין קבלן שמחזיק 

. לגבי השומר שצריך להיות צמוד, אז יש פה איפה ואיפה גם 1לבין קבלן שמחזיק עובד 

 10אני מדבר, לא על אותו עובד שיש לו  1ברמה של אותו עובד עם עובד באכיפה וגם 

ניקיון וזה בסדר מבחינתי,  10עובדים. אתה רואה לפעמים בעיר מסתובבים  עובדים של 

עובדים מסתובבים לבד וחלילה אם תופסים מעסיק  10לי זה לא מפריע, אתה רואה 

ישור וגם כן בהחזרה יש אחד אצלו בתוך הבית, לוקחים לו את הא 1שיש לו עובד 

אני לא רוצה להתחיל שיכול לקבל בחזרה ויש אחד שיכול לקבל את זה רק במינהל. 

להיכנס לשמות. הדברים האלה חייבים להיפסק, אין יותר העדפות לכזה או לאחר. דבר 

נוסף שיש אחד שמגיע אדון חבר שלי גם יוסי ואזנה, מגיע לעשות אישורים לעובדים של 
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עשייה אריאל מערב, אומרים לי החבר'ה הוא תופס להם את הפקידה במשך אזור ת

שעתיים והם תקועים. צריכים למצוא סידור לזה, אני לא יודע אם זה גם התפקיד, אני 

יוסי ואזנה שהוא חבר, אבל אולי  לא יודע מה התפקיד באמת, מה הגדרת התפקיד של 

ים. כי אותם אנשים לפעמים גם שייקח ליתר התושבים ויעשה להם גם את האישור

 1אישורים ומישהו אחר בא עם אישור  100נתקעים שעתיים. תחשבו שבא אחד לעשות 

ומחכה שעתיים. אז בואו כל הדברים האלה, אני מבין שרוצים לדאוג לתעשיינים, 

רוצים לדאוג להם לשיפוצים להכול, אבל גם להביא להם את האישורים, אין בעיה 

-ומ 09:00בבוקר או עד  07:00-ידה שעתיים קודם שישבו איתה מבואו תקבעו עם הפק

יקבלו קהל והיא תוסיף שעה קדימה יותר. אז לכל הדברים האלה מספיק עם  09:00

הדברים האלה שמי שחלש, ומי שלא מקושר במקומות הנכונים, ומי שהמנכ"ל לא חבר 

חות קונטנר אחר לא שלו אוי ואבוי לו, גם בנושא של דו"חות. קונטנר אחד מקבל דו"

מקבל דו"חות, אז תחליטו אם יש אחידות בדברים האלה, או אם יש איפה ואיפה. אני 

  -עומד עם קבלן שולחים לו פקח לעשות לו דו"ח ולא עושים לו דו"ח

 

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

 

ו"חות. לא עושים לו דו"ח, דיברתי על איפה ואיפה של הד   :מר יוסי חן

וזה דרך אגב הכול בסוף מגיע לביטחון. הוא מדבר עם המנכ"ל על ידי, הוא מדבר עם 

המנכ"ל ואין דו"ח. לעומת זאת אומר לי מישהו שבוע לפני, שעשה איזה מכירה של 

איזה דירה עם שלטים והוא כן קיבל את הדו"ח. ואתם יודעים בדיוק למי אני מתכוון 

ת הזו, מספיק עם האיפה ואיפה, מספיק מי שלא חבר ומי השמות. מספיק עם הכוחניו

ולא מקושר מתנהגים איתו אחרת, מי שחלש, אני תמיד אדאג לחלשים זה לא יעזור 

לכם, ואני מציע, לא יודע בדיוק מה הגדרת התפקיד בנושא של הביטחון, אני מציע 

באמת לקחת לתשומת ליבכם גם את הנושא של אין שירותים ואין ברז בכניסה 

וביציאה, שמקומי או קבלן צריכים שירותים והם עומדים שמה בתור, תחשבו על זה 

ואין סככה בגשם, אתם שנה אחרי שנה מגלגלים את זה ולא עושים, ונעשה ולא עושים, 

 אז לא אכפת לכם זה בסדר תמשיכו ככה. 
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 טוב, זה אפילו לא שווה התייחסות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שווה.  לא   :מר יוסי חן

 

  -קודם כל הצבענו על זה  :מר אריק דושי

 

 לא משנה, לכן אני אומר לא שווה התייחסות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... זה חלק מהסיפור  :מר אריק דושי

 

 כן, כן, אז אני מחכה לראות את זה בעין אריק.    :מר יוסי חן

 

כמו שנה שעברה אני ... במקום להתעסק בצעקות. קודם כל   :מר אריק דושי

אגיד גם השנה, בשנה שעברה זה היה עוד בחיתולים, אבל השנה יש הוכחות בשטח של 

הביצועים של מנהל האגף החדש, ביצועים שאי אפשר לתאר אותם. אני כיו"ר ומחזיק 

תרגילי מל"ח שהוא עשה. אני  2-תיק ביטחון וגם כחבר ועדת מל"ח, הייתי שותף גם ב

ריית אריאל לא נתקלו בכאלה התקלות וזה חשוב שאנחנו לא חושב שכל עובדי עי

מוכנים לשעת חירום בתקציבים אותו שרוול בידוק שבוריס דיבר עליו, זה בעצם 

פרויקט של אודי שהוא מתקצב אותו, הוא גם מביא כסף לזה, הוא לא עושה משהו 

 .  ואומר..

 

 נכון מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

א כסף לזה, שיפוץ המוקד העירוני הוא הביא כסף לזה, מבי  :מר אריק דושי

להכול הוא מביא כספים. גם ברמה הביטחונית ביצענו שימוע וגם קנס לחברת האבטחה 

על הסעיפים שיוסי דיבר עליהם שאין אבטחה במוסדות החינוך, שהיה כמה פאקים של 

ב להגיד את חברת האבטחה, זה לא כשלים שלנו, זה כשלים של חברת האבטחה, וחשו

 9,000זה, יש מחסור מטורף במאבטחים בתחום המוס"ח, בכל הארץ חסרים איזה 
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מאבטחים, אני לא מגזים במספרים שאני אומר, אודי גם יוכל לחזק אותי... מוס"ח גם 

היה מחזק אותי. חשוב שתדעו גם, אסור לשים מאבטח שלא עבר אסמכת מוס"ח 

משטרת ישראל, זה לא בידיים שלנו בכלל. במוס"ח, זה החלטה של משרד החינוך עם 

מהם חולים אנחנו לא יכולים לשים  2או  1אז אם יש כמות של מאבטחי מוס"ח ועכשיו 

מאבטח רגיל, כי הוא לא עבר... וכל הדברים האלה, זה קצת בעייתי וגם על זה אנחנו 

ר שאני נלחמים בשיניים גם אודי וגם אני, וחברת אבטחה נקנסה בעניין הזה. עוד דב

רוצה להגיד לחברי המועצה, פונים אליכם תושבים כשהם רואים מפגעים או לא מטופל 

להם דברים וזה, אז הם פונים אלינו כחברי מועצה טפלו לי בזה. הטעות הכי גדולה 

שאתם יכולים לו: אני אטפל בזה אני אדבר עם אמליה. זה לא נכון, חבר'ה זה כשל 

שפונים אליי ופונים אליי ים, אני חבר מועצה היחידי במערכת זה לא עובד ככה. אני כ

שיש לו איזו מסעדה, וכל מי שרוצה לבלבל את המוח קונה מנה פלאפל אוכל לי את 

התקשרת? לא. אז לא תפנה  106הראש שעה וחצי, וזה בסדר גמור. אבל אני אומר לו 

 אליי בכלל. 

 

  -דרך אגב יש שם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יעבירו את זה לאמליה, אמליה  106, 106קודם תתקשר   :שימר אריק דו

תעביר את זה לכוחות, בסוף יש נוהל חדש שאודי השריש אותו שמנהלת המוקד או 

מישהו מטעמה חוזר לתושב לשאול אותו באיזה סטטוס זה עומד, האם הבעיה טופלה, 

המוקד זה דבר שלא היה בחיים באריאל, השיתוף פעולה הזה בין אודי למנהלת 

זה. אל תפתרו להם את הבעיות בעצמכם,  לאמליה, כל השילוב הזה מטורף, תנסו את

אני יודע שאתם חושבים שזה, לא יודע עוזר מביא קולות מביא מנדטים, זה לא 

. אם רק אז לא טופל אין בעיה נעלה 106-הפיתרון זה כשל במערכת, תפנו אותם ל

 . 106, בשביל זה יש 106-להם להתקשר לבדרגים, נבדוק למה זה לא עובד, אבל תנו 

 

 יש שם מנהלת מוקד מצוינת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סימפטית.   :מר אריק דושי
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דרך אגב תושבים הגיעו אליי, הם הגיעו אליי אחרי שכבר    :מר יוסי חן

 היו במוקד ולא קיבלו את המענה. 

 

 ברוך בבקשה.      :מר אבי עזר

 

ב צהריים טובים לכולם, אגף פיקוח ורישוי עסקים. בחרנו טו  :מר ברוך אנגל

פה להציג בפניכם השוואת נתונים על הפעילות שאנחנו עושים. בחרנו מספר עבירות 

שהם מתוך סל העבירות שמשרד לבט"פ נתן לנו לטפל בהם. אנחנו רוצים להראות 

התושבים עלייה מזערית בהפרעות המנוחה, אחד מהדברים ש 2016לשנת  2015משנת 

פונים למוקד או פונים למשטרה זה בהפרעות מנוחה, והמשטרה ומשרד הבט"פ שם 

לעצמו את העבירה הזאתי כאחת מהעבירות שצריך לטפל בה ועושים מעקבים אחרי זה, 

ברמה אפילו של ממ"ר ומפקד מחוז. אפשר לראות שהייתה עלייה קטנה מאוד מזערית 

ידי. עלייה בשפיכות אלכוהול, אנחנו מדברים בהפרעות המנוחה, מטפלים בזה באופן מ

על אלכוהול שנמצא בשטח הציבורי, שצורכים אותו נוער, במיוחד מדובר בקטינים, 

שאנחנו תופסים אותם בשתיית אלכוהול. רואים עלייה  13וקטינים ברמה של מגיל 

זר שפיכות של אלכוהול. עבירות איכות הסביבה, זה חוקי ע 20%-ב 2016-ל 2015משנת 

העירוניים שאנחנו מטפלים בהם, מבין הזנחות גינות, הזנחות גרוטאות רכב וכל מה 

שקשור בעבירות של איכות סביבה, גם אנחנו רואים פה עלייה. לחימה בתאונות 

תאונות  3דרכים, כתוב פה זה עלייה, זה לא פלוס זה מינוס, היה צריך להיות פחות 

, אין עלייה בתאונות 13%ולא פלוס  13%אז זה מינוס  2016-ל 2015דרכים משנת 

אתם יכולים לראות עבירות של אכיפת בעלי חיים, שגם פה ניתן הדרכים אלא ירידה. 

דגש ובקשה על ידי ראש העיר לשים דגש על הנושא הזה. אתם יכולים לראות שניתנו 

דו"חות שניתנו. זה אומר שיש התראות אנחנו יותר עושים  53התראות מול  103

ה, ואלה שמקבלים את הדו"חות זה כאלה או שנתפסו או שממש נצפו על חם הסבר

 מבצעים את העבירה הזאתי. 

, כפי שאתם יודעים אנחנו נתונים תחת הוועדה, ועדה שאנחנו 2017יעדים לשנת 

מקבלים ממנה ברשות ראש העיר וברשות המשטרה עם הממ"ר שהם יושבים אחת לשנה 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 267 

הבאות. אז היעד הראשון שקיבלנו זה צמצום הפרעות  וקובעים לנו את היעדים לשנים

, זה גם דרישה משטרתית להוריד את הקמות הרעש, 40%-המנוחה מקורות הרעש ב

כשמדובר על הקמות רעש אנחנו מדברים גם בשטח הציבורי וגם בשטח הפרטי, מסיבות 

ש פה ובסגנון הזה. צמצום עבירות בעלי חיים, שזה עדיין אחד מהתופעות הקשות שי

בתוך העיר. אכיפת עבירות פסולת בניין בין אם זה מקבלנים ובין אם זה מאנשים 

פרטיים שזורקים פסולת בניין גם לתוך הפחים הירוקים שאסור לעשות את זה, או 

, בשביל  תופעה של מי שמשפץ ברובע א' אז את פסולת הבניין שלו זורק אותה ברובע ב'

י שעשה את העבירה הזאתי. בטיחות בדרכים, שאנחנו לא נעלה על המקום הזה על מ

בין פעילות הסברה שאנחנו עושים במוסדות החינוך, אנחנו גם עושים הסברה בשטח, 

במיוחד אנחנו מרכזים את זה לימי חמישי ושישי או בחופשים של הילדים ממוסדות 

החינוך. בלילה אנחנו הולכים לאזור התעשייה עושים שם הסברה בנושא מי ששתה 

א ינהג, או שמחלקים פלאיירים או שמדביקים על המכוניות כל מיני זה, או שעושים של

מבצעים גם של בדיקת אלכוהול. והדבר האחרון שקיבל ראש העיר לעשות הכשרה 

לפקחים להכוונת תנועה, זה בעקבות שעושים כל מיני שיפוצים פה בעיר, אז שהפקחים 

 ונת תנועה, ולא יצטרכו את המשטרה. גם הם יוכלו לעשות את העבודה הזאת של הכו

 

 או כל בוקר ללכת להכווין תנועה בכניסה.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו עושים את זה כל בוקר.   :מר ברוך אנגל

 

יודע.    :מר יוסי חן  אני 

 

זה אחד המשימות שלנו הקבועות. רישוי עסקים בחרנו   :מר ברוך אנגל

שנמצאים בטיפול, עשינו אותם לפי קבוצות  עסקים 107עכשיו נציג... יש לנו כרגע 

נמצאים עכשיו  35עסקים האלה שנמצאים כרגע בטיפול,  107-העיסוק שלהם. מתוך ה

  -עסקים שנמצאים בתהליך של 70או  65בחידוש, זאת אומרת בערך 

 

 של רישוי, של חידוש רישוי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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לזה החידושים שאנחנו עושים כל של רישוי עסקים ומעבר   :מר ברוך אנגל

עסקים שהם עכשיו נמצאים בתהליך הזה, כל אחד לפי קבוצת  35שנה, השנה יש לנו 

 העיסוק שלו. 

 

איך העסקים בעיר עולים? יש יותר עסקים בעיר שפחות או   :מר יחיאל טוהמי

 יותר אותו מספר? 

 

 כן, רואים את זה באזור תעשייה.   :מר ברוך אנגל

 

 שמה?   :טוהמי מר יחיאל

 

 45, 35-שיש יותר פתיחה של עסקים, התחלנו אז ב  :מר ברוך אנגל

 שהמפעלים מגישים בקשות לרישוי עסקים. 

 

 לא, אני מדבר פה באזור, בתוך העיר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 בתוך העיר הסגירה והפתיחה אותו דבר.   :מר ברוך אנגל

 

 אותו דבר כמעט.      :מר אבי עזר

 

אותו דבר כמעט. הסקר האחרון שנעשה על ידי משרד   :וך אנגלמר בר

לביטחון פנים, התבקשתי להציג כמה דברים שנוגעים אלינו לשיטור העירוני. שאלו את 

התושבים כמה פעמים יצא להם להיפגש עם השיטור העירוני. מה שבכחול זה הנתון 

מהתושבים  60%הארצי, ומה שבתכלת זה הנתון בתוך אריאל. זה אומר שכמעט 

מכירים את השיטור העירוני, נפגשו איתו או בגלל שהם ביקשו את העזרה שלו או שהם 

 ביצוע אכיפה במקום. 
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 הם מצוינים.   :מר יחיאל טוהמי

 

. לכל הנתונים במה  %44-יחסית ל  :מר ברוך אנגל בתוך המדינה אנחנו..

ף פעם לא ראו אותנו וא 30%שקורה בסך הכול המדינה. לעיתים נדירות ראו אותנו 

, אבל סך הכול הנתון מאוד גבוה שמכירים את השיטור העירוני. זה גם מתוך 11%

הפרסומים שאנחנו עושים... שלנו. השאלה שנשאלה באיזו מידה אתה חושש להיפגע 

מהאירועים הבאים ביישוב שאתה מתגורר בו. גם אפשר לראות שהנתון הארצי מאוד 

במדינת ישראל.  30%אנשים מתוך  15%ות ברכוש זה גבוה יחסית לאריאל, הפגיע

 8%בכל הארץ. פיזית ממש אלימות זה  23%, יחסית לעומת 10%אלימות מילולית זה 

בפועל  14%ובאריאל  30%. והקמות רעש אתם רואים בכל הארץ זה כמעט 21%מתוך 

  -זה שהם, ממש נתונים שמראים שהעבודה של השיטור העירוני

 

כל הקמת רעש זה בכלל הזוי. מה זה הקמת רעש, באיזה   :מר יחיאל טוהמי

דציבלים, זה בכלל מצחיק כל הקמת רעש. אתם שם איזה מוסיקה קטנה ושכן מתקשר 

ניידת, זה בכלל סיפור בפני עצמו.   שולחים לך 

 

אבל בשביל זה כל נושא הדציבלים ירד מהחוק, עכשיו נתנו   :מר ברוך אנגל

השמיעה שלו, על פי חוות דעת שלו הוא יכול לאכוף את סמכות לשוטר שהוא על פי 

 המקום. 

 

 ברוך בתוך המערכת שלך יש להם הסברה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 הוא אמר את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן, הוא אמר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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עד כמה הם נחשפו חשיפה לעבירות שאלו את התושבים   :מר ברוך אנגל

לעבירות. אפשר לראות את זה שגם אנחנו נמוכים יחסית לנתונים בארץ. השחתת 

 61%רכוש, אלימות מילולית, אלימות פיזית וגם הקמות הרעש החשיפה לעומת בארץ 

 -באריאל. זהו סך הכול ה 34%נחשפו לרעש לעומת 

 

 אפשר לשאול שאלות?  :גב' דריה מיולבאום

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

באמת כל הכבוד על זה שרמת ביטחון אז נתחיל קודם כל  :גב' דריה מיולבאום

אישית עולה, באמת מרגישים את זה בעיר, השוטרים והפקחים שמסתובבים כאן, אני 

חושבת שבהחלט נוכחותם מאוד מורגשת. יש לי אבל כמה שאלות לגבי מאיפה 

מקרים יותר ממה שהיה  130ה אומר בשפיכת אלכוהול, שז 20%-שהתחלת. עלייה ב

נוער ששותים אלכוהול בגני שעשועים. לצערי  בשנה שעברה, שזה אומר שיש יותר בני 

  -לא נמצאת כאן אילנה נולמן, אני מקווה שאולי ראובן יתייחס לזה בהמשך. אבל

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה יכול להיות גם.

 

 ם. יש קורלציה שמעבירי     :מר אבי עזר

 

 יש סינכרון?  :גב' דריה מיולבאום

 

 כן בטח.      :מר אבי עזר

 

  -זאת אומרת הנתונים עוברים :גב' דריה מיולבאום

 

.      :מר אבי עזר .  עובר.
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  -לחינוך ולרווחה :גב' דריה מיולבאום

 

 יש קורלציה מלאה, כל נתון כזה כל שבוע מדווח לכולם.      :מר אבי עזר

 

 אוקיי, מצוין.  :אוםגב' דריה מיולב

 

  -אל תדאג היא יודעת היא יו"ר ועדת סמים  :מר אריק דושי

 

 כן, כן.      :מר אבי עזר

 

מהמקרים. בואי תסתובבי איתי  %100דשה את לא יודעת על    :מר יוסי חן

 . 12באזור תעשייה תראי ילדים בגיל 

 

יודעת כמה אני  אני לא יודעת מתי אתה מסתובב אבל אני :גב' דריה מיולבאום

 מסתובבת. 

 

 אני אלך יחד איתך.    :מר יוסי חן

 

, אחד היעדים זה צמצום הפרעות 2017לגבי יעדים לשנת  :גב' דריה מיולבאום

מנוחה. שגם כאן אני פונה גם למנכ"ל העירייה וגם לראש העיר וגם לכל הנוגעים בדבר, 

ו יושבים בעיר שבנויה בצורת הרעש יימשך כל עוד לא יהיה לבני נוער לאן ללכת. אנחנ

עמק, איך הגדרנו את זה בצורה נכונה? איפה שתעשה אפצ'י ישמעו אותך בצד השני של 

העיר. זה משהו שחייב לבוא לאיזה שהוא פיתרון מערכתי, כי אנחנו מדברים על אותם 

קבוצות נערים שפשוט מסתובבים מפארק לפארק. בעצם מה שהשוטרים עושים זה סוג 

שוטרים וגנבים, צריך למצוא להם מקום, אלי חייבים למצוא להם מקום. של משחק 

הם בני נוער, הם רוצים לשבת בערב הם רוצים להרעיש, ואנחנו צריכים למצוא להם 

עיסוק / מקום לעשות את זה בלי שתהיה הפרעת רעש. זה ילדים טובים אנחנו לא 

 מדברים פה על חבורות עבריינים. 
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  -אף אחד לא מדבר על :"עראה-מר אליהו שבירו

 

המצב הזה חייב לבוא לידי פיתרונות. אי אפשר לצמצם את  :גב' דריה מיולבאום

 בלי שנוכל לתת להם מענה.  זה

 

אני חולק עליך. למה אני חולק עליך? אם היו בונים עכשיו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

היה רחוק ולבוא את העיר, אז אולי היינו יכולים לתכנן איזה שהוא מקום שהוא י

ולהגיד: אוקיי שם אנחנו נעשה את אזור הבילוי שלנו. העיר היא נתונה, אני אפתח לך 

  -את המפה תשימי לי אצבע תגידי כאן אני רוצה

 

 יש איזה מקום שחשבתי עליו, נדבר על זה אחר כך.   :מר אריק דושי

 

דברים  2חו בחשבון שנייה שנייה רגע דקה, כאן אני רוצה. ק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחידות  839נוספים: אחד, התב"ע שאנחנו אישרנו ומה קורה בחלק ההוא, והתב"ע של 

דיור שהיא גם אמורה להיות עוד קטע. דבר נוסף אני רוצה להזכיר לכם שהנוער מעדיף 

להיות קרוב לעיר, כשאנחנו נכנסנו לתפקיד אנחנו בנינו להם אזור שהם יוכלו לשבת 

עה הזאתי שממה יורים את הזיקוקים, שלחנו אותם לשם אבל הם לא בו, אמרנו בגב

 הלכו לשם. למה הם לא הלכו לשם?

 

 הם הלכו לשם, גם שם היו הפרעות רעש.  :גב' דריה מיולבאום

 

הם הלכו לשם, אני אגיד לך בדיוק, הם כולם באו אליי, כל   :מר אריק דושי

 הילדים באו לי עם הדו"ח ביד. 

 

 תן לי רגע, שנייה.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

..   :מר אריק דושי  היו שמה, השטח.
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 אריק, תן לי, תן לי רגע להגיד משהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עושים דו"חות שם על רעש.    :מר יוסי חן

 

קבוצות של אנשים. קבוצה אחת זה אנשים  2הגיעו לשם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עים לשם היו פותחים את הדלתות של המכונית והיו עושים שיש להם מכוניות שהיו מגי

רעש, הוא יכול לספר לכם. ואז אין מה לעשות זה עושה רעש. זה דרך אגב אנשים עם 

רכב יכולים לנסוע לכל מקום, והמקום הזה לא נותן את המענה. זה לא האנשים 

ים למצוא את שעושים את הרעש בפארקים. עכשיו אני בא ואני אומר בואו אנחנו צריכ

הדרך, וזה התפקיד שלנו למצוא את הדרך איך אנשים ישארו בתוך הפארקים ולא יעשו 

רעש. יש הרי את ציפורי לילה שמסתובבות, הם לא קשורים לאכיפה. יש הרבה מאוד 

פעילויות שהם פעילויות חינוכיות שאתה יכול לעשות עם הילדים באותם מקומות 

, ואז אתה יכול להוריד את רמת הווליום והרעש ולא ולהוריד את רמת הווליום והרעש

לחפש איזה שהוא מקום שבו הם יוכלו ללכת ולעשות רעש. אבל אני אשב איתכם, אם 

 יש לכם מקום אני תמיד אהיה מוכן לשמוע. 

 

 אולי אפשר לפתוח אפילו את בית הנוער לסירוגין.  :גב' דריה מיולבאום

 

גם כן. תראו אם אתם יוצאים מתוך נקודת הנחה  בית הנוער :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאתם נותנים לילדים לעשות רעש, זה מה שאתם רוצים, לתת לילדים לעשות רעש. אז 

 הם ילכו לבית הנוער הם יעשו רעש בבית הנוער. 

 

 הרעיון פה זה לא לתת להם לעשות רעש.   :מר אריק דושי

 

  -הם יעשו רעש :גב' דריה מיולבאום

 

.. לך מקום שראינו על המפה שיכול להיות מעניין  :ושימר אריק ד   -אני.
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 סבבה, אשמח לשמוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל צריך גם להיות עם ראש פתוח כי אתה יודע זה יעלה   :מר אריק דושי

  -איזה שקל שתיים, אנחנו נרצה לרשת מצלמות, כדי שלא יהיה אתה יודע

 

 אשמח לשמוע. אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נשב על זה.   :מר אריק דושי

 

ועוד שאלה בנושא רישוי עסקים, רציתי לדעת אם מתוקצב  :גב' דריה מיולבאום

עמדת עיון לבעלי עסקים. זה גם שירות לבעלי עסקים לתושבים פה במקום,  2017לשנת 

יכה עמדת עיון אלקטרונית, אתה מכיר את הנושא אלי? זה עמדת עיון אלקטרונית שצר

לעמוד במדור רישוי עסקים ובעצם כל מי שמגיע, לדוגמא נניח ולאריק יש עסק אז הוא 

  -יכול להגיע ולעיין בעמדת העיון הזאת, להוציא משם את כל החומר

 

 זה חוק רישוי עסקים מחייב אותנו להקים את הזה.   :מר ברוך אנגל

 

אז רציתי לדעת אם זה כן, חוק רישוי עסקים מחייב את זה,  :גב' דריה מיולבאום

  -נכנס ל

 

 עמדה כזאתי.  ₪ 10,000אנחנו שמנו את זה, זה כמעט   :מר ברוך אנגל

 

 אז זה נכנס לתקציב השנה?  :גב' דריה מיולבאום

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אנחנו שמנו אותה השנה בתקציב.   :מר ברוך אנגל
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ני רוצה באמת להגיד שאתה ברוך כמה נקודות, קודם כל א   :מר יוסי חן

באופן אישי מאוד מוערך, ותושבים פונים אליי אומרים לי שמקבלים ממך יחס אישי 

 וחם והכוונה בכל מה שצריך. 

 

 הוא עזר לך יוסי, בגלל זה אתה אומר את זה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 למה אתה עוקץ?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד(

 

וצה להגיד לך משהו, יחיאל טוהמי תקשיב טוב, אין לי אני ר   :מר יוסי חן

  -עסקים בעיר, אין לי שום צורך בעזרה, אין לי שום עניין עם רישוי עסקים

 

 לא, עזר למישהו אחר בשבילך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני כל העזרה שלי זה למען תושבים.    :מר יוסי חן

 

 סבבה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה הכול. לגבי הדו"חות נגעת בנושא של הדו"חות ולפי    :חןמר יוסי 

הנתון שנתת פה כאילו שהדו"חות הם בירידה. אני אומר לך אם תיקח לך את ספר 

התקציב עיריית אריאל בונה על מאות אלפי שקלים הכנסות מדו"חות, שאם לא יהיו 

 יהיה חסר בתקציב. זה אם תראה בספר התקציב, זה אחד. 

 

 ... אתה צוחק הא? זה מצחיק.   :טוהמי מר יחיאל

 

זאת אומרת שהעירייה מחכה לדו"חות לעשות דו"חות, הם    :מר יוסי חן
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  -צריכים את זה במאות אלפים. שתיים

 

אני יכול להגיד לך שהעיר היחידה אני חושב במדינת ישראל   :מר ברוך אנגל

, אני אומר לך במפורש, אין שהפיקוח לא קיבל יעדים בדו"חות. אין לנו יעדים בדו"חות

 דבר כזה באף עיר. 

 

  -אבל בתקציב   :מר יוסי חן

 

כל פקח שיוצא היום לעבודה בפתח תקווה בתל אביב בכל   :מר ברוך אנגל

מקום, חייב לחזור עם כמות של דו"חות, אם לא מבחינתם הוא לא עשה את העבודה. 

  -אצלנו אנחנו ממש

 

 על ספר התקציב.  אבל אני דיברתי   :מר יוסי חן

 

 ... מאשר נותנים.   :מר ברוך אנגל

 

  -ברוך, ספר התקציב מופיע פה   :מר יוסי חן

 

 אני אתקומם עכשיו מר ברוך.     :מר ג'והר חלבי

 

ג'והר הכניס סעיף הכנסות מדו"חות. ג'והר הכניס סעיף    :מר יוסי חן

 כזה. 

 

  -יש גם בתי משפט     :מר אבי עזר

 

 אני דיברתי על דו"חות על הכול, אין בעיה.    :מר יוסי חן

 

 יש תושבי חוץ.      :מר אבי עזר
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תושבי חוץ בדרך כלל פה לא מקבלים דו"חות רק מקבלים    :מר יוסי חן

 משכורות. 

 

 לא, מקבלים... אתה כנראה לא מכיר.      :מר אבי עזר

 

ה בהכנסות. אנחנו יוסי, יש בית משפט, בית משפט יש חלוק    :מר ג'והר חלבי

 . 30%והם מקבלים  70%מקבלים 

 

בסדר, אבל מישהו צריך לעשות להם את הדו"ח כדי שיגיעו    :מר יוסי חן

 לבית משפט. 

 

 הם עושים להם את הדו"ח.      :מר אבי עזר

 

מי שתובעת אותו הרשות. נגיד מועצה אזורית שומרון, בית     :מר ג'והר חלבי

המשפט מתנהל אצלנו, אנחנו מוציאים את כל ההוצאות הם הדין הוא נמצא אצלנו, 

 .  70%אנחנו מקבלים  30%מקבלים מהקנס 

 

 זה מקנסות מכל האזור שלנו.   :מר ברוך אנגל

 

 זה לא דו"חות של אריאל.     :מר ג'והר חלבי

 

  -בסדר. דבר נוסף שרק לאחרונה נודע לי   :מר יוסי חן

 

 עון בבית המשפט. ואין... בגיר    :מר ג'והר חלבי

 

 טוב מאוד.    :מר יוסי חן
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 אין מה לעשות.     :מר ג'והר חלבי

 

מצוין. חוץ מזה ברוך לגבי משרד הבריאות. לא יעלה על    :מר יוסי חן

יגיעו לפה פעם ב חודשים לתת לנו את הבדיקה של רישוי  3-הדעת שמשרד הבריאות 

השומרון. ופה חבל שראש העיר יוצא העסקים. אנחנו לא איזה עיר נדחת, אריאל בירת 

כי זה עבודה שלו, הוא כראש רשות היה צריך ללכת למשרד ממשלה ולצעוק במקומות 

הנכונים ויש גם ועדות בכנסת, כדי לדאוג לנושא הזה, שלא יהיה מצב שתושב שמחכה 

חודשים, זה לא הגיוני, לא נתפס. עוד דבר נוסף דו"חות  3למשרד הבריאות יחכה 

של גזם, ברוך נושא גזם. מישהו סיפר לי שקיבל דו"ח על גזם, בגלל שהוא בנושא 

הוציא לא ביום המתאים ועל הדו"ח היה רשום בעוד ימים שאפשר להוציא גזם, הוא 

  -ממש מבולבל. לכן צריך לפרסם את הימים ואת המועדים המדויקים

 

 זה מה שדיברה אמליה.      :מר אבי עזר

 

 3אז להתחיל לפרסם. לא לבלבל את התושבים. זהו אוקיי    :מר יוסי חן

עסקים שנמצאים בתהליך רישוי כמה זמן  70-נקודות, דרך אגב לא נתת נתון שמתוך ה

.. לדבר הזה.   הם בתהליך, כי יש פה עסקים שהם יותר מידי בתהליך, את זה צריך לתת.

 

קוע מול מה אתה רוצה לסגור אותם יוסי? אם יש עסק שת :גב' דריה מיולבאום

  -אחד הגורמים

 

 ממש לא.    :מר יוסי חן

 

 מה אתה מציע?  :גב' דריה מיולבאום

 

אני אגיד לך, ממש לא ההיפך. את צריכה להבין כנראה את    :מר יוסי חן

לא בקטע של העסקים. אז אני אסביר לך, אני אענה לך, לא עשית עסקים מעולם. אני 

עסק שהוא אמור למכור משקאות אסביר לך למשל דוגמא של מישהו שיש לו 
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י  אלכוהולים, אם אין לו רישיון עסק הוא לא יכול למכור, הוא מפסיד כסף. אז אנ

 אומר לסגור אותם אני אומר ההיפך לזרז כדי לתת להם את האישור. 

 

 %40רגע שנייה יוסי תן לי רגע, במדינת ישראל מעל  :גב' דריה מיולבאום

ש רפורמה וכל בתהליך, מדוע? בגלל הרגולציה. י מהעסקים נמצאים ללא רישיון עסק

הזמן מנסים להקל וכל הזמן מנסים לבוא לקראת בעל עסק, אבל בפועל לרוב זה בא 

 דווקא נגדו ולא בעדו. 

 

 את מקבלת את התהליך שבן אדם יהיה שנה וחצי בתהליך?    :מר יוסי חן

 

נמצא שנה וחצי  אופציות בן אדם 2רגע שנייה, יש לך  :גב' דריה מיולבאום

יודע שיש פה תהליך או שיש איזה שהיא בעיה  בתהליך, דבר אחד זה להגיד אני 

תכנונית או שיש איזה שהיא בעיה מבנית, אנחנו מטפלים בזה זה נמצא בטיפול הבן 

אדם יכול בינתיים לעבוד, או להוציא צו בית משפט ולסגור אותו. על איזה דרך אתה 

 בדיוק מציע כאן? 

 

לא זה ולא זה, אני מה שאני מבקש שאת תזרזי את הטיפול    :י חןמר יוס

  -בתהליך

 

 ברוך מזרז את הטיפול בתהליך.  :גב' דריה מיולבאום

 

לא, שנה וחצי זה לא מזרז תהליך, את יכולה לצעוק עד    :מר יוסי חן

  -מחרתיים

 

 אני לא צועקת.  :גב' דריה מיולבאום
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מניים לאנשים זה בסדר, אפשר לתת להם ולתת רישיונות ז   :מר יוסי חן

רישיונות זמניים, אבל אי אפשר לחדש רישיון זמני ברשיון זמני, את כנראה לא מעורה, 

 צאי לשטח תביני על מה אני מדבר. 

 

 מה לך ולאנשי עסקים? מה את מתערבת?   :מר אריק דושי

 

למבנה  את יכולה לחייך, אל תתערבי, אריק דושי שנה וחצי   :מר יוסי חן

  -שהוא נמצא שם אין רישיון עסק, אין רישיון עסק. פיצה רומא אין לו רישיון עסק

 

 אז מה אתה מציע? לסגור אותו?  :גב' דריה מיולבאום

 

 אז זה לא יכול להיות שנה וחצי.    :מר יוסי חן

 

 זה לא פשוט להוציא רישיון עסק.   :מר אריק דושי

 

 ט. זה צריך להיות פשו   :מר יוסי חן

 

יודע.   :מר אריק דושי  בוא אני אלמד אותך כמה דברים שאתה לא 

 

 זה צריך להיות מאוד פשוט.    :מר יוסי חן

 

  -חבר'ה חבר'ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עוד פעם אמרת, אין לי עסק באריאל, אין לי עסקים   :מר אריק דושי

  -באריאל

 

 סקים. אין לי עסקים אבל אני ניהלתי ע   :מר יוסי חן
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עסקים באריאל, אתה לא מבין כלום בתהליך  5אצלי היו   :מר אריק דושי

 הוצאת רישוי עסק. 

 

 אני לא מבין, לא מבין.    :מר יוסי חן

 

 אז תודה רבה, אז תגיד אני לא מבין.   :מר אריק דושי

 

 בואו נתקדם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לתי ברישוי עסקים לאנשים אתה מבין, אתה יודע כמה טיפ   :מר יוסי חן

 בעסקים. 

 

 יוסי, בואו נתקדם. בבקשה אלי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. 2017שלום לכולם, תכניות אגף לשירותים חברתיים לשנת   :עד-מר אלי גיל

אני משתדל לעבור עליהם במהירות, יש דברים מתוך הרשימה שאני לא אפרט אני קורא 

המשך והגדלה סיוע בצהרוניות, זה  2ני עובר לסעיף את הדברים היותר משמעותיים. א

ויגדל בשנה הבאה. אנחנו מדברים על הורים  דבר חדש שהיה השנה וכל הזמן הולך וגדל 

שמעוניינים לעבוד במצב כלכלי קשה שבעזרת ראש העיר ויחיאל אנחנו מצאנו להם 

ם יוכלו תקציב ואנחנו עוזרים להם לממן צהרוניות עבור הילדים שלהם, כדי שה

להמשיך בעבודה. פתיחת תכנית ראשית, תכנית ראשית זו תכנית שמתבצעת אצל ילדים 

בסיכון בבית שלהם יחד עם עובדת שמגיעה אליהם הבית ועובדת יחד עם ההורים ועם 

, השנה אנחנו נתחיל אותה. והקמת מענה לילדים 360הילדים ביחד במסגרת תכנית 

ל ילדים שהם ילדים בסיכון, ולכן יחד עם מועדון . מדובר ע14עד  12בסיכון בגילאי 

דוריתא בנינו להם מסלול פעמיים בשבוע שבו הם יוכלו להיות וגם יהיה קשר יחד עם 

ההורים שלהם. מבחינת נושא של נכויות ומוגבלות שכלית, אנחנו עובדים מאוד קשה 

 3.5בין  על נושא של הרחבה ושיפוץ המפעל השיקומי. מדובר על פרויקט בשווי של

 ואנחנו עובדים מול הביטוח הלאומי כדי לקבל את רוב המימון.  ₪מיליון  4-ל ₪מיליון 
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ויש לנו גם תרומה מאוד נכבדת מתורמת מארצות הברית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

-דולר ל 300,000שהביעה את ההסכמה שלה לתת לנו את התרומה, סדר גודל של בין 

 דולר.  350,000

 

כן. אני עובר למטה סדנאות והרצאות להורים לילדים עם   :עד-מר אלי גיל

שנים הייתי אומר  6, 5אוטיזם. כל הנושא של אוטיזם אם היינו יושבים פה עכשיו לפני 

. שנה שעברה בפברואר 42אנשים עם אוטיזם בעיר. אנחנו הגענו כרגע למספר  5שיש 

, זה עולה 42שיו זה כבר . עכ35כשהיה פה שר רווחה הוא שאל כמה יש, אמרנו לו 

גיל  80%בצורה מטאורית. וכמעט כולם  מהאוכלוסייה האלה ילדים ממש קטנים בין 

, כי שם עושים את האבחונים ושם מגלים את זה. ואנחנו רוצים לתת 6, 5שנה לגיל 

להורים שמתמודדים. יחיאל התחיל תהליך של קשר  עם כנפיים  back upכמה שיותר 

שנה אנחנו רוצים לבדוק אפשרות של להתאים את תנועת הנוער של קרמבו, במהלך ה

 הזאת. 

 

 ... לאכול קרמבו, לא ידעתי שאתה אוכל קרמבו.    :מר יוסי חן

 

  -תנועת נוער  :עד-מר אלי גיל

 

 זה משהו מדהים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ממתי אתה אוכל קרמבו.    :מר יוסי חן

 

 , זה ילדים לחינוך מיוחד. ... זה משהו מדהים  :מר יחיאל טוהמי

 

 אם אתה מקושר זה בטוח זה מדהים.    :מר יוסי חן
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נוער לילדים עם נכויות, ולראות האם יש מספיק   :עד-מר אלי גיל תנועת 

ילדים ברחבי העיר שירצו את הדבר הזה ואז נראה מה עושים, כדי להקים את זה. פרט 

ה ולכן כרגע אני פשוט מדלג על זה, ומשפחה המרכז למניעת אלימות אני מציג בכל שנ

לא בגלל שזה לא חשוב אלא בגלל שדי מכירים. אני עובר לנושא של ביטחון תזונתי, פה 

יש דבר מאוד מיוחד, ראש העיר הזכיר מקודם הנושא של אש"ל ירושלים, כל הנושא 

של ביטחון תזונתי משרד הרווחה מכיר בו ומשדרג אותו ואנחנו קיבלנו בשבוע שעבר 

הערים, היינו גם עד עכשיו, מה מיוחד? המיוחד הוא שכל  31אישור להיות אחת מבין 

, אני לא בטוח שיש שם מישהו 3, 2, 1הערים כל הרשויות שנמצאות נמצאים באשכולות 

, איך זה שאנחנו בפנים, הם אומרים לנו 6אפילו, ואנחנו עכשיו באשכול  4באשכול 

א לאיך צריך לעבוד בנושא הזה, ולכן חשוב לנו בצורה הכי מפורשת אתם המקום הדוגמ

, בשווי  ₪ 500שאתם תישארו. המשמעות היא עזרה של   500בכרטיס מזון בירקות וכו'

משפחות ברחבי העיר, בלי לבקש טובה בלי עמותות. בנוסף לזה יש לנו  78-כרגע ל ₪

זרה את כל העמותות שנמצאות סביב שולחן עגול, וכולם מתואמים יחד איתנו לע

 לאותם משפחות. 

 

  -ומשהו 70יש פרמטרים שקובעים את אותם    :מר יוסי חן

 

 וודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מאוד מדויקים, מאוד מדויקים בעזרת תוכנת מחשב, זה   :עד-מר אלי גיל

חלק מהעניין. אחד הדברים שמסייעים לנו להישאר בפרויקט הזה זה שאנחנו מפעילים 

ית שנקראת תכנית ענבלים, זה משפחות בכל שנה, השנה כרגע נפתח עם פעמונים תכנ

משפחות שלומדות כלכלת בית נבונה בתהליך קבוצתי מאוד מאוד  13לפני שבועיים 

בכבוד ובידידות חשוב, כלכלת בית + נושא תעסוקתי + הנושא של הזוגיות במשפחה. 

אב לקשישים מעל גיל  לכל בית ₪ 300קשישים,  200-לעזרה ל ₪ 720,000-זו תכנית ב

מקבלים את זה בתי אב כאלה  200ומעלה שמקבלים אבטחת הכנסה, זה גם עובד  80

בכל חודש. אנחנו מתמקדים השנה בנושא של חד הוריות, כבר אנחנו לקחנו מישהי 

שהיא מומחית לתחום של הקמת קבוצות לחד הוריות, כשהכוונה היא זה לא רק קבוצה 
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יוכלו לבוא ולשתף להיות קבוצה בפני עצמה, טיפולית זה קבוצה שבהם  החד הוריות 

קוראים לזה קל"ע קבוצה לעזרה עצמית. אני ממשיך הלאה, מבחינת עבודה קהילתית 

ועיר ללא אלימות השנה השביעית השנה שיהיה פרויקט מעגלים מתרחבים, אנחנו בכל 

רויקטים. הרעיון פ 12פרויקטים, השנה ככול הנראה כרגע יש כבר  8שנה רוצים לעשות 

הוא כל הנושא של תקשורת בין אישית שמתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר כבר בבתי 

הספר, מועדוניות, בית חם לנערה, וגם לאנשים מבוגרים. כל הנושא של תקשורת בין 

אישית שתהיה תקשורת בין אישית נכונה וראויה, ואיך מנהלים כעס ואיך מנהלים 

סטודנטים מתלבשים על העיר  100-ה הסוציאלית, כקונפליקט. סטודנטים מהעבוד

שלנו במהלך אפריל מאי ובכל מיני פרויקטים ברחבי העיר לעניין הזה. קיבלנו אישור 

מהקרן לידידות לבניית מבנה חדש של מה שהיה עד היום מחסן בגד זול ונראה נוראי, 

בדים במהלך אנחנו הולכים להקים מבנה חדש שייקרא בית הידידות שעליו אנחנו עו

החצי שנה הקרובה, לא רק על המבנה אלא גם על התוכן שבו, מה יהיה בו, איך אנחנו 

משלבים שם מתנדבים ובני נוער, ושבאמת לכל אדם יהיה נעים לבוא ולצרוך את 

השירותים שלו. אני מקווה שביולי זה יעמוד, כבר יהיו את האנשים. וערב עירוני 

ו לפני שבועיים עם לינור אברג'יל, בכל שנה אנחנו למניעת אלימות במשפחה, היה לנ

 עושים, זה סוג של ערב מאוד מאוד מכובד שנוגע בתחום הזה. 

בתחום של אזרחים ותיקים אנחנו נרחיב את מעון היום לקשיש השנה בסכום של 

מהתקציב מגיע מהביטוח הלאומי. אנחנו עומדים להרחיב השנה את  80%, ₪ 950,000

אזרחים ותיקים עם תקציב שאנחנו אמורים לקבל מהמשרד לשיוויון שירותי הפנאי ל

שבועות התחילו ימי עיון וסדנאות לבני משפחה שמטפלים בחולי  3חברתי. וממש לפני 

דמנציה ואלצהיימר, הרבה פעמים אנחנו מתמקדים בקשישים אבל בני המשפחה 

אנחנו מתמקדים שמטפלים בהם הם אלה שצריכים את התמיכה ולדעת מה לעשות ולכן 

 בהם השנה. 

ואם הזכירו מקודם את כל הנושא של סמים ואלכוהול, כל הנושא של צעירים וצעירות 

נוער מכור ומבוגרים  כל הזמן הולך ומשתדרג. אני מפנה לסעיפים השני והשלישי 

שנים לא היה פה כלום מהבחינה הזאת של טיפול במכורים. היום יש  6,7מכורים. לפני 

נוער שמקבלים טיפול כמכורים ויש רשימת המתנה.  15ר מעל שנה יש בכל רגע כב בני 
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 10-אותו דבר מבוגרים, החל מהשנה האחרונה והלאה אנחנו מטפלים בכל שלב ב

  -אנשים שמעוניינים לקבל טיפול בהתמכרויות וזה רק

 

 התמכרויות למה?    :מר יוסי חן

 

אלכוהול, בעיקר אלכוהול התמכרויות לסמים והתמכרויות ל  :עד-מר אלי גיל

ימים  3זה דבר אחד, והזכיר ראש העיר אנחנו קיבלנו אישור ממש לפני אבל גם סמים. 

לתוכנית בשבילי, תכנית כאן במרכז צעירים שמתקדת בצעירים בסיכון. זאת אומרת 

נוער ולא גמרו  גויסו לצבא  12אותם אלה שהיו בני  שנות לימוד והיו בקידום נוער ולא 

, כ ל החבר'ה האלה הם אחר כך הופכים למבוגרים והם עדיין מבוגרים בסיכון, וכו'

צעירים אבל לא ילדים. תהיה לנו עובדת סוציאלית שתהיה פה ותעזור להם להשתלב 

גם בתחום של לימודים תעסוקה וחברה. יש לנו עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול 

יפורי לילה, בנושא של סמים לאורך כל השנה הרצאות, סדנאות, הצגות, סיורים, צ

קבוצות למכורים  3ואלכוהול, והחל משנה שעברה וזה ימשך גם השנה יש לנו 

אנונימיים, קבוצה אחת למכורים בסמים, קבוצה שנייה לאלכוהול וקבוצה שלישית 

 למכורים לסקס, יש כזה דבר מסתבר וזה אנשים שממש זקוקים לעזרה. 

יף השני, תכנית נאמני אזור שנכנסת לעבודה בדברים הכלליים אני מסתכל על הסע

ממש בימים האלה, מתנדבי החירום העירוני שלנו שלכל אחד מהם מסונפים, נקרא לזה 

יודעים  5משהו כמו  קשישים שיודעים עליהם, הם יודעים על הקשישים והקשישים 

עליהם, ככה שגם בעיתות למשל שלג הם נמצאים איתם בקשר ומדווחים אחורה וגם 

ידה והוא צריך עזרה הם עוזרים להם. והדבר האחרון אני מסתכל למטה הטמעת במ

מערכת מעגלי התערבות מערכת ממוחשבת של תיק פונה, זה תהליך שלוקח שנה 

להטמיע את זה. אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, זה בעזרת השם בעוד שנה 

ידנית אלא רק בצורה אנחנו נוכל לבוא ולהגיד שלא מנוהלים יותר תיקים בצורה 

 ממוחשבת, זה הכול. 

 

יודע איך זה נופל לך, תמיד  2אלי    :מר יוסי חן נקודות, תראה אני לא 

לפני ישיבת תקציב אני נתקל בבעיות האלה של תושבים שפונים אליי. אתה יודע אם 
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נקודות לדעתי  2אני עובר את הישיבה אז אולי אני גם לא מעלה את זה. אז יש 

חודשים, והאבא אומר  4טיפול. אחד, זה אותו ילד שיושב בבית כבר עוד מעט שחייבים 

לי הבית שלי כבר מתפרק, הבית מתפרק. כי מה שקורה ההורים עובדים שניהם, ובגלל 

שהילד בבית הם נאלצים להיעדר מהעבודה. ואם אנחנו כעיריית אריאל וכמחלקת 

חודשים,  4פתרנו את זה כבר רווחה לא העמדנו את זה בראש סדר העדיפויות ולא 

ואומר לי הבחור במפורש, הבית שלי מתפרק אולי אני הולך לגירושים. אז למה מחכים 

יודע לאיזה ילד אני מתכוון.   שהכול ייהרס? ואתה 

 

  -כן, אני יודע. יש לי גם תשובה ואני לא יכול להגיד  :עד-מר אלי גיל

 

 ת פה. לא, לא, אנחנו לא ניתן תשובו   :מר יוסי חן

 

  -זה דברים שנוגעים  :עד-מר אלי גיל

 

לא ניתן תשובות פה, אני רק אומר לך שאם זה מגיע למצב    :מר יוסי חן

הזה זה לא טוב. דבר נוסף, תושבת העיר שאחרי הרבה חודשים אזרה אומץ בכלל להגיע 

 אליך למשרד, וגם כן לא מקבלת את המענה וגם אני אעביר לך את השם שלך, וזה לא

ייתכן. זאת אומרת אם מישהי כזו פונה אחרי חודשים והיא אומרת לך במפורש אני לא 

  -רוצה

 

 מה היא צריכה, אל תגיד מי זו, מה היא צריכה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני לא אגיד מה היא צריכה   :מר יוסי חן

 

 מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אגיד   :מר יוסי חן
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זו.  לא  :מר יחיאל טוהמי  מה היא צריכה? אל תגיד מי 

 

  -אני אגיד לאלי במי מדובר   :מר יוסי חן

 

 אבל מה היא צריכה?   :מר יחיאל טוהמי

 

זה צנעת הפרט, מה היא צריכה פה מתומלל ומוקלט, אני    :מר יוסי חן

עיניים. אני אומר רק דבר אחד, אם עבר מאז כמעט חודש ולא ניתן  4-אדבר עם אלי ב

 בר הזה, אז יש פה בעיה. טיפול לד

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מדבר על זה כשיטה, כי זה מקרים שאני מכיר, מה עם    :מר יוסי חן

 המקרים שאני לא מכיר. 

 

.. הכול מטופל.   :מר יחיאל טוהמי  אין.

 

האלה מכל הארץ שאני יודע אותם, מכל העיר  2-בדיוק ה   :מר יוסי חן

 ם. הכול מטופל בסדר. שאני יודע אות

 

  -תראו אני אגיד לכם, קודם כל אני אשמח  :עד-מר אלי גיל

 

 רגע, זה הסוף? זהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

,   :עד-מר אלי גיל אני רק אגיד כזה דבר, אני אומר את זה ממש באופן אישי

הגנה על חסרי ישע, בדרך כלל דברים שהם מבחינתי בראש סדר מעייני, אחד זה ה 2יש 
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ילדים, ושתיים שירות לתושב. כל השאר כל הפרויקטים כל מה שזה זה רק בזה. אני 

, אני מבטיח לא להפסיק לנסות, ואם יש 100%-יודע שלעולם אני לא אצליח להגיע ל

עדיין עוד תושב ועוד תושב, באמת באופן אישי כרגיל להגיד אני מטפל בזה גם אם 

 אישי.  צריך באופן

 

מה שאני מבקש זה להגיד למנכ"ל, המנכ"ל ידאג לטפל בזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי תודה רבה. 

 

 ממתי מנכ"ל מטפל בענייני רווחה?    :מר יוסי חן

 

.      :מר אבי עזר .  המנכ"ל מטפל בכל.

 

. הכי גרועה ששמעתי    :מר יוסי חן .. . לטפל בענייני רווחה באמת.  ממתי..

  היום.

 

כתובות  3אני אומר בצורה מאוד פשוטה, אם יש לך בעיה יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לפנות. אחד זה ראש העיר, שתיים בנושא רווחה זה ממלא מקומו יחיאל טוהמי ושלוש 

 זה מנכ"ל. 

 

אז פניתי אליך בנושא רווחה, הסעות של הרווחה כבר שנה    :מר יוסי חן

 לא קיבלתי תשובה. 

 

.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו  אז זה לא יעזור לך גם אם תפנה..

 

פניתי למנכ"ל גם לא קיבלתי תשובה, אז מי אמור לתת לי    :מר יוסי חן

 את התשובה? 

 

 אז אין לך מה לפנות לאלי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 289 

 

 אז מי אמור לתת את התשובה?    :מר יוסי חן

 

 ת לאלי. אז אין לך מה לפנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... תעשו לי טובה.    :מר יוסי חן

 

. לכולם אני בטוח. אני מציג את כל   :מר ראובן פרנק טוב אני אחרון אז..

תכניות המניעה והטיפול שיש בעיר אריאל, פעם ראשונה שמציגים. זה באמת בגלל 

.. שיש לנו   -הריבוי.

 

 ומה התפקיד, תגיד לו מה התפקיד.    :מר יוסי חן

 

אני מנהל תכנית עיר ללא אלימות, היום אני מציג את   :בן פרנקמר ראו

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, תכנית מחוברים של משרד הקליטה, עיר 

גופי  2. סך הכול באריאל עוד לפני שאנחנו הגענו היה 360ללא אלימות וגם קצת... 

 מניעה הכי גדולים שזה הרווחה והחינוך, אלי ואילנה. 

 

 מי זה אנחנו?    :ר יוסי חןמ

 

 אנחנו זה כל אלה.   :מר ראובן פרנק

 

 לא, מעניין אותי לדעת מאיזה שנים.    :מר יוסי חן

 

 תרשום, תרשום, נענה לך אחרי זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים האחרונות, עיר  5,6-תכניות מניעה ב 4על זה נוספו עוד   :מר ראובן פרנק

.. רשות למלחמה  ללא אלימות, תכנית מחוברים של משרד הקליטה לנוער מתבודד.
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בסמים ואלכוהול, והתוכנית הלאומית לילדים בסיכון. סך הכול תקציב מניעה היום 

, זה החלוקה התקציבית ₪ 1,3000,000, ₪ 1,200,000לטובת ילדים ונוער באריאל של 

שזה קצת פחות.  בערך שליש שליש שליש פלוס מינוס, חוץ מהרשות לסמים ואלכוהול

היעדים שלנו השנה: אחד זה הרחבת השולחן העגול עם נציגי חינוך ורווחה, אחרי 

שכולנו הסתכרנו בינינו עכשיו אנחנו עוברים לשיתוף פעולה מלא עם כל עובדי החינוך 

והרווחה, שפ"י, בית חם לנערה, כאלה דברים. הורות, בסוף השנה כלומר לפני 

ן רשמי את פורום הורות, עם נציגים כמעט מכל החינוך, חודשיים בעצם הקמנו באופ

רווחה, גוונים הכול והכול גני ילדים. ואני חושב מחר בעצם יש את הפגישה הראשונה 

, עם איזה שהיא תכנית כללית לגבי כמה סדנאות 2017של פורום הורות לתוכניות 

יך בפרסום של כל הורים נעשה בבתי ספר, בגני ילדים, נוער קצה וכו'. פרסום, להמש

נושא המניעה, קצת להגדיל את המודעות של תושבים בעיר של הורים של ילדים. עוד 

נוער, ונחזור עליו השנה מיפוי  2013-סקר שעשינו ב התנהגויות סיכוניות בקרב בני 

שהעברנו שאלון של כל בני הנוער בכיתות, האמת שזה היה חטיבה עליונה של סמים 

  -המון דבריםאלכוהול אלימות ועוד 

 

 זה מתחיל בחטיבה.  :גב' דריה מיולבאום

 

כן, אולי נתחיל השנה... ימי עיון מקצועיים זה משהו שהשנה   :מר ראובן פרנק

.. עם מחלקת הרווחה בנושא אלימות  אנחנו נכנסים אליו קצת יותר, זה ממש אנחנו.

אחרון היה  במשפחה. בעצם לחשוף את כל אנשי המקצוע בעיר להרצאות תוכן. ודבר

רעיון שעלה בוועדת סמים ואלכוהול לפני שנה כמעט, איזה שהוא אירוע שיא לבני 

ייעודי לקבוצת בני נוער  הנוער, שבני הנוער בעצם יובילו אותו. השנה גם נתנו תקציב 

שהתפקיד שלהם להוביל את זה, ויש לנו פגישה עם מנהל אגף מחלקת נוער בזמן הקרוב 

 על זה. 

 

 לא אמרת לנו את זה.   :ימר אריק דוש

 

הנה בבקשה, לא הייתי בוועדה. זה בגדול, זה באמת מה   :מר ראובן פרנק
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שברוך התחיל עם הסקר שהעבירו פה בעיר של עיר ללא אלימות והמשרד לביטחון 

מעל  15%פנים. בסך הכול רואים שוב אנחנו התכלת אנחנו באמת מצטיינים במדדים, 

גם מבחינת הובלה של הנהגת היישוב מעורבים בזה זה  בנושא של מודעות לתוכנית,

תושבים, גם במודעות לסיירת הורים שבאמת עבדנו קשה השנה בעזרת  341סקר של 

אנשים שמודעים לסיירת  30%הרכזת סיירת הורים, אז באמת פער משמעותי של 

חנו הורים, עכשיו צריך לעבור את הרובריקון לזה שהם גם יתנדבו. אבל בהתנדבות אנ

מהעיר שמתנדבים וזה ככה בכל הארץ. זה בגדול כל  16%עומדים בממוצע הארצי שזה 

הנושא של מניעה. זה בתפקיד השני וגם בקטן יותר אני רואה יצא כל הנושא של איכות 

השירות, כל מבדק האיזו שאנחנו נעשה השנה, סקר שביעות רצון תושבים וכל הנושא 

 יימתי תודה. של כתיבת נהלים עירוניים. זהו ס

 

טוב, יישר כוח ראובן הדברים באמת נעשים ואנחנו רואים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את התוצאות שלהם. אני רוצה להודות גם לחברי המועצה וגם למנהלים ואני סוגר את 

 הישיבה. תודה רבה לכולם. 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 "ל העירייהמנכ
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  :ריכוז החלטות

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

 נגד: מר יוסי חן(, לאשר שינוי בסדר היום.  1דושי גב' דריה מיולבאום; 

 

, כולל אישור שכר היועמ"ש, שכר מבקר 2017ור הצעת התקציב לשנת איש .   3

 הפנים ואישור מצבת כ"א;

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר מיקי חג'בי, מר יוסי חן(, לאשר את הצעת  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

 . ₪ 119,947,000על סך  2017תקציב 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 שכר היועמ"ש כפי שמופיע בחוברת התקציב.  

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1ק דושי; מיולבאום, מר ארי

 הוצאות המבקר כפי שמופיע בחוברת התקציב.  

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1ום, מר אריק דושי; מיולבא

 מצבת כוח אדם כפי שמופיע בחוברת התקציב.  
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 ;2016להצעת התקציב לשנת  2אישור שינוי מס'  .   4

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' דריה מיולבאום, מר פולב, מר יבגני יעקובוב, מ

להצעת תקציב  2נגד: מר מיקי חג'בי, מר יוסי חן(, לאשר שינוי מספר  2אריק דושי; 

 . ש"ח 120,913,000המסתכם בסך  2016לשנת 

 

 ;2017-2018אישור תכנית הפיתוח לשנים  .   5

 

ו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר מיקי חג'בי,  2פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

מעודפי תקציב  ₪ 60,000שדרוג פלאפונים על סך  1019מר יוסי חן(, לאשר תב"ר 

2016 . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1לב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב; פו

על לאריאל  40חגיגות  1020נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1נמנע: מר מיקי חג'בי; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 250,000סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1לב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב; פו

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה על סך  1021נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 220,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב; פולב, מר מקס 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 294 

עובדי העירייה על סך עצמת השתלמויות וה 1022נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב פולב, מר מקס צ'רנוגלז,

הכנת מכרזים  1023נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000על סך  2017לשנת 

 

 ₪ 110,000כלי אצירה על סך  1024הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . 2016ב מעודפי תקצי

 

רכישת מכונת שטיפה  1025הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 75,000למדרכות על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,בפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובו

שדרוג אמצעי  1026נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000על סך  מיגון אזור התעשייה

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,דושי, מר יבגני יעקובוב פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק

רכישת ציוד  1027נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 40,000על סך לשעת חירום 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,באום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובובפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיול
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לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 60,000שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  1028לאשר תב"ר 

2016 . 

 

, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמיבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 ₪ 70,000לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון במוסדות חינוך על סך  1029לאשר תב"ר 

 .2016מעודפי תקציב 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  ה:החלט

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000 על סך שיפוץ מקלטים 1030לאשר תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

משרד  ₪ 2,200,000העתקת ושדרוג מוקד החירום באריאל על סך  230תב"ר  לאשר

 הביטחון

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1: מר יוסי חן; נגד 1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000סך לאגף הנדסה על רכישת רכב  1031לאשר תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,ובפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 72,000רכישת מדפים לאגף ההנדסה על סך  1032לאשר תב"ר 

2016. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,ריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובובפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ד

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 180,000תכניות מגירה תכנון  1033לאשר תב"ר 

 

פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000העירייה על סך י שיפוץ מבנ 1034לאשר תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל ד: בע 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

דפי תקציב מעו ₪ 70,000על סך שדרוג מזגנים במשרדי העירייה  1035לאשר תב"ר 

2016. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל, מר יוסי חן; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000רכב קטן למחלקת שפ"ע על סך רכישת  1036תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 70,000איטום גגות על סך  1037לאשר תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1ד טוויל; כץ, גב' ור-שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 360,000מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך  1038לאשר תב"ר 

2016 . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,דושי, מר יבגני יעקובוב פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 100,000עירוני על סך  לוטהחלפת תמרורים שי 1039לאשר תב"ר 

2016 .  

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,ולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובובפ

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 110,000 על סך החלפת עמודי חשמל 1040לאשר תב"ר 

 

ליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב
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לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

ב מעודפי תקצי ₪ 60,000שדרוג מערכת הגינון הציבורי על סך  1041לאשר תב"ר 

2016 . 

 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

מעודפי תקציב  ₪ 170,000ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  שדרוג 1042לאשר תב"ר 

2016 . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 ₪ 380,000גנים ציבוריים החלפת מתקנים על פי תקן על סך  1043לאשר תב"ר 

 . 2016מעודפי תקציב 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,קובובפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יע

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל, מר יוסי חן; -שירה דקל

 .קרנות הרשות  ₪ 100,000על סך  החלפת גג מחסן דגלים 1066תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובובפולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום

לא משתתף: מר מיקי חג'בי(,  1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . קרנות הרשות ₪ 110,000 על סך דשא לפארק הכלבים 1067לאשר תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, גב' -גב' שירה דקל ,דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב פולב, גב'

 1044לא משתתף: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000 על סך אירועים וחגיגות עירוניים

 

יאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  ,פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב

אירועים  1045נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 30,000 על סך עירוניים מערכות חשמל קבועות

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

תכנית אקדמית לחינוך על יסודי  1046נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 350,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל עד: ב 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

העשרה לחינוך הקדם יסודי תכנית  1047נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000 על סך גנים

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)קולות  הוחלט ברוב החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

תכנית העשרה לחינוך היסודי בתי  1048נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 130,000 על סך ספר

 



 18.12.16)שלא מן המניין(  44מספר  ישיבת מועצה
 

 300 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

 ₪ 80,000 חינוכיים על סךת ותכני 1049נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016מעודפי תקציב 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

 תיקון גגות מוסדות חינוך על סך 1050נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .קרנות הרשות ₪ 50,000ועוד  2016מעודפי תקציב ₪ 60,000סך  ₪ 110,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

סך  שדרוג מזגנים במוסדות החינוך 1051נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1ורד טוויל; 

 .2016דפי תקציב מעו ₪ 90,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג מחשבים  1052נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 100,000ת החינוך על סך ומקרנים במוסדו

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

מתקני חצרות  תחזוקה ושדרוג 1053נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1כץ; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000על סך  גניםב

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

קה ושיפוץ מבנה הגנים תחזו 1054תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -שירה דקל

 . קרנות הרשות ₪ 90,000ועוד  2016מעודפי תקציב  ₪ 110,000סך  ₪ 200,000על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג ריהוט  1055תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1ץ, גב' ורד טוויל; ]כ-שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 80,000 על סך בגני ילדים

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב'  פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב,

מבנה שדרוג  1056תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

ועוד  2016מעודפי תקציב  ₪ 150,000סך  ₪ 230,000 בתי הספר היסודיים על סך

 .קרנות הרשות ₪ 80,000

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס 

החלפת ריהוט  1057תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000בבתי ספר על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שיפוץ ותיקון  1058תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 ₪ 110,000סך  ₪ 170,000מפגעי בטיחות בחטיבה עליונה וחטיבת ביניים על סך 

 .קרנות הרשות ₪ 60,000ועוד  2016מעודפי תקציב 

 . 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

נוער במרכז  1060תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 90,000העניינים על סך 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג אולמות  1061 תב"רנגד: מר יוסי חן(, לאשר  1]כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 120,000ספורט על סך 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג מגרשי  1062תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; ]-שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 120,000על סך  ספורט

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שדרוג והחלפת  1063תב"ר ר נגד: מר יוסי חן(, לאש 1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 . 2016מעודפי תקציב  ₪ 400,000על סך  מתקנים

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר יבגני יעקובוב, גב' 

שיפוץ אולם  1065תב"ר יוסי חן(, לאשר נגד: מר  1כץ, גב' ורד טוויל; -שירה דקל

 166,000קרן מתקנים ועוד  ₪ 386,000סך  ₪ 552,000ספורט בית ספר מילקין על סך 

 .קרנות הרשות ₪
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יבגני יעקובוב, גב' פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, 

שיפוץ וריהוט  1064תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ, גב' ורד טוויל; ]-שירה דקל

 .2016מעודפי תקציב  ₪ 50,000 על סך מוסדות הרווחה


