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-
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על סדר היום :
.1

סקירת ראש העיר;

.2

אישרור דירקטו רים תאגיד המים:
א .נאוה בן הרוש
ב .אדי צירקוס
ג .מקס צ'רנוגלז

.3

מרכז צעירים ;

.4

אישור תב"רים המצ"ב:
א .אישור תב"ר  1059על סך  , ₪ 150,000נוער – אירועי קיץ .מעודפי
תקציב
. 2016
יש לציין ,תב"ר זה היה אמור להו פ יע בישיבת המועצה מיום 18.12.16
אישור תקציב  2017ושינוי תקציב  . 2016בטעות נשמט מהרשימה.
ב .תב"ר מס' " 1076סל מדע" בתי ספר יסודיים – קול קורא  , 7126על סך
 . ₪ 290,994מקורות המימון :א .קרן אריאל  . ₪ 36,994ב .משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל . ₪ 254,187
ג .תב"ר מס'  1077ע"ס  . ₪ 42,120הצבת תחנות אוטובוס חדשות ,חלק
העירייה במימון  . ₪ 42,120מקור המימון קרנות הרשות.
יש לציין ,עלות כל תחנה  ₪ 12,400בתוספת מע"מ .חלקה של העירייה
 ₪ 2,400בתוספת מע"מ לכל תחנה.

.5

עדכון החלטת מועצת העיר לעניין חשבונות עזר (מענקי מפעל הפיס) בבנק
דקסיה:
בעקרון ,כל מענק מתנהל ב חשבון נפרד ,ונדרשת לגביו החלטת מועצה
ספציפית .על מנת להקל על הפרוצדורה ,הרשות יכולה לקבל החלטת מועצה
כללית יותר ,המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק לשנתיים הקרובות.
להלן נוסח הצעת החלטה להחלטה כללית .יובהר כי החלטה כללית תוגבל
לשנתיים מכאן ואילך .ובכל שנתיים נדרש יהיה לקבל החלטת מועצה
עדכנית.
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"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 2017ו  , 2018 -לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".
6.

דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ( .) 30.6.16

7.

ביטול תב"ר  503על סך  , ₪ 80,000התב"ר נכלל בתב"ר ( 453כפל תב"רים).

8.

הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב ההצעה).

.9

 5דקות לחבר המועצה מר יוסי חן.
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.1

סקירת ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  . 47נוכחים

ב ישיבה :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק ויוסי .אנחנו פותחים בסקירת
ראש העיר .אני חזרתי בשבוע שעבר מהמסע לחו"ל ,היעדים שאנחנו התמקדנו
בהם בנסיעה האחרונה הנוכחית היו בפילדלפיה ,ניו יורק ,מוביל ,אלבמה,
ברמינגהם ופלורידה .אנחנו העמקנו את הקשרים עם הידיד ים שלנו ועם התומכים
הישנים ,ופתחנו ערוצים חדשים .הנסיעה הזאת הייתה נסיעה מוצלחת ,ואנחנו גם
קיבלנו תרומות יפות בנסיעה הזו .ב  2.2.17 -וב  1.2.17 -היו פה  2ביקורים מאוד
חשובים.

מר יוסי חן :

למה אתה לא מפרט לנו את סדר הגודל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תפריע לי בבקשה.

מר יוסי חן :

לא ,אני שואל ,אני אתה לא מפרט -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תפריע לי בבקשה.

מר יוסי חן :

תרומות יפות תגיד לנו כמה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תפריע לי בבקשה.

מר יוסי חן :

מה הבעיה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תפריע לי בבקשה.
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מר יוסי חן :

מי מפריע לך? תגיד לפחות את הרשימה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ב  1 -וב  2 -לפברואר היו ביקורים מאוד משמעותיים

ומאוד חשובים .ב  2.2.17 -ביקר ראש הממשלה ,הוא השתתף בטקס שהיה לזכרו
של רון נחמן ,ולאחר מכן הגיע אליי הביתה למפגש עם פעילים .וב  1.2.17 -ביקר
בעיר שר הביטחון .שניהם אמרו גם לתקשורת וגם לנו שאריאל נמצאת כאן
לתמיד .אפשרו לנו להפקיד את התב"ע של ה  839 -יחידות דיור ,תב"ע שהייתה
מוקפאת תקופה מאוד מאוד ארוכה.

מר יוסי חן :

 10שנים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 10שנים נכון .אישרו לנו להפקיד גם את כביש הגישה

לא ריאל מערב ,ואני מעריך שגם בימים הקרובים אנחנו נקבל היתר לעוד כ 722 -
יחידות דיור באריאל מערב ,שאני חושב שזאת בשורה מאוד גדולה לעיר היציאה
מערבה .כמו כן אושרה לנו כמו שאתם יודעים ואישרתם בוועדת תכנון ובנייה,
עוד תוספת של  24יחידות דיור על בסיס איחוד וחלוקה מח דש שעשינו במגרשים
בחלק המזרחי של העיר .האמירות האלה הם אמירות מאוד חשובות ,וכמו שאני
הדגשתי גם בארצות הברית רוח חדשה נושבת מגבעת הקפיטול ,ואני מאמין
שאנחנו נוכל להתקדם פה בצורה שורה לחלוטין ממה שהיה עד היום .עוד דבר
אחד ,אנחנו גם יצאנו לשיווק של שלושת המגר שים בבנה ביתך ,ובעצם אנחנו
מסיימים את המגרשים שנמצאים בבנה ביתך באזור השקד.
ב  12.2.17 -היה יריד תעסוקה במרכז הצעירים שהיה מוצלח מאוד .השתתפו סדר
גודל של בין  12או  14מעסיקים .זה גם מפעלים מאזור התעשייה ,גם קניון חניות
מהקניון של מגה אור ,משטרת ישראל ,אפיקי ם ,העירייה ועוד מעסיקים פרטיים.
סך הכול הצלחה גדולה .צריך לציין שרמת האבטלה בעיר היא נמוכה ,ובכל זאת
היריד הזה היה מוצלח .אנחנו מתכוונים לעשות את זה אחת לכמה זמן ,כדי
באמת לעזור גם לתושבים וגם לבעלי עסקים .ב  14.2.17 -סוף סוף אנחנו קבענו
מזוזה בסופר של רמי ל וי ,זו בעצם הייתה יריית הפתיחה לפתיחת החנויות
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שנמצאות בקניון של מגה אור .לא כל החנויות נפתחו ,אני מעריך שבתקופה
הקרובה אנחנו נראה עוד ועוד חנויות שנפתחות .ומתכוון רמי לוי לעשות אירוע
גדול לקראת פסח .אני יכול להגיד שזו בעצם בשורה מאוד גדולה לעיר ,זה ישנה
בצ ורה מהותית ומשמעותית את הרגלי הקנייה ,לא רק של תושבי העיר שלנו אלא
תושבי האזור כולו .אחרי שחזרתי מחו"ל נכנסתי לקניון והתגובות שקיבלתי
מהתושבים היו מאוד חמות ומאוד מחממות ,ובעקבות הכניסה של הסופר של רמי
לוי מגה התחיל בתחרות על ליבו של הקונה של התושב ,ומחירי ם ירדו בצורה
מאוד משמעותית ,יצאו במבצעים של קילו ב  10 -אגורות לירקות .אין ספק שיש
פה שינוי במגמה שיעשה רק טוב לתושבים.

מר יוסי חן :

אני חושב שמגיע שתגיד מילה טובה לראש העיר המנוח

רון נחמן שאגב תכנן את הקניון .מגיע לו איזו מילה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יפ ה ,אנחנו נמשיך .ב - 31.1.17 -

מר יוסי חן :

קשה לך הא ,קשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ממש לא קשה לי ,רון נחמן -

מר יוסי חן :

תאמין לי שאם זה היית אתה אני הייתי זה שאומר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני יודע ,אני יודע.

מר יוסי חן :

שאלי שבירו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני יודע ,אתה הגדול מכולם.

מר יוסי חן :

אבל אתה קשה לך לזכור -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה גדול מכולם.

מר יוסי חן :

קשה לך לזכור את האנשים ולתת לזה ,אתה בכלל גם

קשה לך לתת קרדיט ,קשה לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה הגדול מכולם.

מר יוסי חן :

את הקרדיטים טוב רק לקחת ,לא טוב לתת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה הגדול מכולם.

מר יוסי חן :

ראש עיר שעשה והקים ותכנן את הקניון הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין ספק ,רון נחמן היה  30שנה ראש עיר יש לו זכויות

רבות -

מר יוסי חן :

ביניהם הקניון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ויש לו זכויות רבות.

מר יוסי חן :

אני דיברתי על הקניון עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר אוקיי.

מר יוסי חן :

ברור שיש לו על הקניון ,יש לו זכויות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני יודע שאתה דיברת .ב  31.1.17 -היה גם ביקור של
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חמי פרס מרכז פרס לשלם ,ואנחנו נתחיל בשיתופי פעולה גם עם מרכז פרס
לשלום .אני חושב שזו אמירה מאוד משמעותית וחשובה לעיר ,גם ברמה
הלאומית .וביקור רופא פתח את שעריו מה  1.3.17 -גם לחיילים ,וכאן אנחנו עברנו
בעצם שלב נוסף בשירות שאנחנו נותנים לתושבים .הסתיימה עבודת הקירוי של
מגרש ה כדורסל בבית ספר אורט זבולון ,ואנחנו ממשיכים בפיתוח בכלל העיר
בדברים נוספים .עד כאן דיווח ראש העיר.

.2

אישרור דירקטורים תאגיד המים:
א .נאוה בן הרוש
ב .אדי צירקוס
ג .מקס צ'רנוגלז

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ועכשיו

עובר

אני

להמשך

סדר

היום,

אישור

הדירקטורים בתאגיד המים .אתם קיבלתם את השמות של האנשים ,אנחנו
מחויבים לאשרר את הדירקטורים .הוא יכול להישאר בישיבה נכון? אין שום
בעיה.

מר אריק דושי :

יש קריטריונים שצריך לעמוד בהם?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל מה שקורה אנחנו עושים מה שנקרא אשרור.

מה זאת אומרת? או תם אנשים שמופיעים כאן הם דירקטורים היום בתאגיד
המים.

מר אריק דושי :

הא הם דירקטורים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הם דירקטורים בתאגיד המים ,זה אשרור .אנחנו לא

מעלים אותם לאישור.

מר יוסי חן :

אני רוצה לשאול שאלה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רק שנייה אחת ,תן לי לסיים.

מר יוסי חן :

בבקשה תסיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מקס הוא דירקטוריון בתאגיד המים מזה הרבה מאוד

שנים ,נכון?

מר מקס צ'רנוגלז :

נכון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מההתחלה כמעט .אדי צירקוס אנחנו אישרנו אותה

לפני -

מר מקס צ'רנוגלז :

גם כבר קדנציה שנייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

גם קדנציה שנייה .נאווה היא גם כן תקופה מאוד

ארוכה .אנחנו באופן עקרוני יכולים למנות רק חבר מועצה אחד ,שני חברים
מועצה .אחד זה מקס והשני אני נמצא גם.

מר אריק דושי :

רגע ,מי שלא חבר מועצה ויושב בדירקטוריון זה בשכר

נכון? זה לא בחינם.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הדירקטורים של תאגיד המים הם מקבלים ,כשהם

מגיעים לפגישה הם מקבלים סכום כסף  ,הדירקטורים החיצוניים  ,חבר מועצה לא
מקבל כסף .לא מקס מקבל ולא אני מקבל.
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מר אריק דושי :

אתם יצאתם עליי כאילו אני מדבר שטויות .זה חבר

דירקטורים  ,אני יודע שחברי מועצה לא מקבלים ,אני רק רוצה לדעת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חברי הדירקטוריון -

מר יוסי חן :

בחברה הכלכלית לא מקבלים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בחברה הכלכלית לא מקבלים ,ובגוונים לא מקבלים.

המקום היחידי שמקבלים -

מר יוסי חן :

יש בגוונים אחד שמקבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין.

מר יוסי חן :

אז תבדוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב בסדר .שאלות?

מר אריק דושי :

למה צריך לאשרר אותם התחלת להסביר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כי מה שקורה הם נכנסים לתקופה מסוימת ,ואחרי

התקופה הזאת צריך לאשרר אותם במועצה .

מר פבל פולב :

אולי עשו קומבינות .אם הכול בסדר אנחנו נשמח לאשר

להם.

מר יוסי חן :

 2שאלות ,אני הבנתי שדירקטור יכול לכהן רק  3שנים

לא יותר.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מותר לנו להאריך את הכהונה שלו.

מר יוסי חן :

זאת אומרת מי שאתם רוצים להאריך כהונה זה א פשרי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,מה זה מי שאתם רוצים?

מר יוסי חן :

אני שואל שאלה .בכל הדירקטוריונים בעירייה אם אדם

מכהן  3שנים ורוצים להאריך לו את התקופה אז מביאים אותו למועצת העיר וזה
אפשרי להאריך לו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נכון.

מר יוסי חן :

אוקי י .עכשיו דבר נוסף ,אתה שם לב אדוני המבקר

שאין פה שום נציג של אופוזיציה .כל הדירקטוריון הזה של המים שמדובר פה
במיליונים ,אין לאופוזיציה שום יד ורגל כדי לבדוק מה קורה שם ,מאשרים הכול
קואליציה .האם האופוזיציה לא רשאית להיות נציג אחד של אופוזיציה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי בוא אני אגיד לך -

מר יוסי חן :

אני שאלתי את המבקר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני אענה לך.

מר יוסי חן :

אני שואל את המבקר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אענה לך ואחרי זה המבקר יענה לך.
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מר יוסי חן :

הא אוקיי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א ני אענה לך ואחרי זה המבקר .לשמחתי הרבה ולצערך

הרב האופוזיציה קטנה ,והיא יכולה לקבל בהתאם לגודל היחסי שלה .ולכן
באופוזיציה יש היום  3אנשים.

מר יוסי חן :

לא ,יש . 2

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

באופוזיציה יש -

מר יוסי חן :

יש  2השלישית נמצאת בהסכם קואליציוני ואתה יודע

את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין לי הסכם קואליציוני.

מר יוסי חן :

היא יושבת ראש ועדת הביקורת אני מודיע לך ויש לה

הסכם ,בכל העיר פבל פולב שיש לו ... 3

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לו . 5

מר יוסי חן :

.6 ,5 ,4

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 1 0 , 9 , 8 , 7זכה.

מר יוסי חן :

זהו עד  10אתה יודע לספור? רק עד  ? 10אחרי  10אתה

לא יודע לספור?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני למדתי רק עד . 10
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מר יוסי חן :

אני מודיע לך שזה עבירה על החוק .יו"ר ועדת

הביקורת היא חלק מקואליציה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

היא לא בקואליציה.

מר יוסי חן :

היא לא עושה שום דבר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.

מר יוסי חן :

אני אומר את זה ,ואני אגיד את זה גם למי שצריך כולל

למבקר המדינה ,כולל היועץ המשפטי לממשלה.

מר פבל פולב :

כואב הלב.

מר יוסי חן :

כואב למי הלב?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מסכנה מסכנה.

מר פבל פולב :

לודה כואב לי הלב...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה ,אתה רוצה לענות לו? כן ,בבקשה המבקר.

מר יוסי חן :

אני מדבר בכלל בוועדת חינוך אין אופוזיציה ,אין לנו

מספיק כוח לא בוועדת חינוך ולא בגוונים ,בדירקטוריון של גוונים .איפה שאנחנו
לא נמצאים דרך אגב תשים לב ,ששמה יש את הבעיות .איפה שאין נציג של
אופוזיציה שמה יש לך גירעון -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב אוקיי -

מר יוסי חן :

רגע ,תרשה לי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא.

מר יוסי חן :

אני מדבר למבקר ,יש לך גירעו ן של מיליונים בגוונים,

והגיע לך מבקר המדינה לעשות שם ביקורת .יש לך בעיות עם ועדת חינוך ,אני
אומר לך היום ילדים יושבים בבית .ומנהלת אגף החינוך סילקה ילדים מבית ספר
שיושבים בבית ואף אחד לא -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא אתן לך להשמיץ את החינוך .תקשיב רגע אח ד -

מר יוסי חן :

אתה תשמיץ את החינוך -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה שאלת שאלה -

מר יוסי חן :

אני שואל שאלה ,אני אומר למבקר העירייה שישים לב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא יענה לך.

מר יוסי חן :

איפה שאין ביקורת של אופוזיציה ,שמה יש בעיות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תענה לו בבקשה.

מר אריה ברסקי :

אז אני אומר ככה  ,תראה שאלת שאלות בכמה נושאים.

אתה בהתחלה שאלת בנושא של חברות עירוניות .אז בכל מה שקשור לחברות
עירוניות צריך להסתכל על כל התמונה של החברות העירוניות ,והאופוזיציה
15

ישיבת מועצה מספר ( 47מן המניין) 05.03.2017

צריכה לקבל חלק יחסי בסך החברות העיר וניות .היא לא יכולה לקבל דירקטוריון
בכל חברה וחברה ,שאז יכול להיות מצב שהיא תהיה מעבר לחלקה היחסי ,זה מה
שאומר החוק .אם בכלל לא היו נציגי אופוזיציה בחברות העירוניות ,אז המצב
היה באמת בעייתי.

מר יוסי חן :

אין אופוזיציה בחברות העירוניות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סליחה? אתה לא? אתה לא מקשיב למה שהוא אומר.

מר אריה ברסקי :

בכל החברות העירוניות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה כנראה לא מבין עברית.

מר יוסי חן :

יש לי שאלה אחרת ,אם ...ובוא תקרא את פרוטוקול גם

של מבקר המדינה ,וגם תקרא את הנושא -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר ,אריה תקרא ותשיב לו.

מר יוסי חן :

אם יש לך רק חבר אופוזיציה אחד אז זאת אומרת שאז

לא יהיה אופוזיציה אחד ... .יש לו כוח של אחד רק.

מר אריה ברסקי :

אבל אתה מקבל.

מר יוסי חן :

אז תבדוק שמכניסים אותו לכל הוועדות ,על אפו ועל

חמתו של ראש הע יר .למה? כי רוצים מינהל תקין ,רוצים שקיפות ,וראש העיר
הזה פוחד משקיפות .פוחד משקיפות ,הוא שומע שקיפות הוא נבהל .הוא פוחד
להגיד כמה כסף הוא הביא מחוץ לארץ -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש ,אני מבקש -

מר יוסי חן :

כמה כסף הבאת? בוא תגיד לנו כמה הוצאות היו וכמה

הכנסות .מה הבעיה ,מה זה סוד צבאי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש -

מר יוסי חן :

הבאת הרי ,זה טרי עוד בראש הסכומים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות להצבעה את אישור הדירקטורים

נאוה בן הרוש ,אדי צירקוס ומקס צ'רנוגלז .מי בעד לאשר את הדירקטורי ם? אתה
יכול להצביע.

מר אבי עזר :

מותר לך להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יודע מה בסדר .בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני,

מקס ואריק .מי נגד? יוסי .עבר.
החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מק ס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשרר דירקטורים בתאגיד המים :נאוה בן הרוש ,אדי צירקוס ,מקס
צ'רנוגלז.

.3

מרכז צעירים ;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפני שאני עובר לנושא הבא שבו אני גם אצא ,שכחתי

לציין דבר נוסף בדבר ראש העיר ,ואני חושב ששווה לצי ין אותו .אתם יודעים מה ,
אני עובר לנושא הבא ,עובר לנושא הבא.
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מר יוסי חן :

למה הנה יש פה יו"ר ועדת הביקורת של הקרן ,אולי

הוא יגיד לנו כמה כסף יצא כמה נכנס .מה קורה בקרן היום ,איך נקבל את
הדו"חות .אני אומר לך אדון יעקב אקסט ,אני מבקש את כל הדו"חות לקבל .אם
אני לא אקבל אותם ממך או ממנו אני אפנה למבקר המדינה ,אני אפנה ליועץ
המשפטי לממשלה .אני גם אעשה עתירה לבית המשפט אם צריך .הכול בסדר.

מר יעקב אקסט:

יחיאל ,בוא נחזיר חזרה את הכיסאות אני אשב...

במקום שלי הכבוד.

מר יוסי חן :

יעקב ,אני בעד שתשב פה ,בוא .עד שאנחנו רואים

אותך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנושא הבא זה מרכז צעירים אבל לפרוטוקול אני

יצאתי מהישיבה.

מר יוסי חן :

למה חבל? מרכז צעירים זה חשוב .בוא ,למה אתה

בורח?

*** מר אליהו שבירו יוצא מחדר הישיבות ***

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להעלות את נושא מרכז צעירים.

מר יוסי חן :

 ...אני בא אליך יעקב אני מודיע לך ,גם אם אני צריך

לנסוע ללונדון.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להעלות את סעיף  3מרכז צעירים .אני מבקש

שאבי בבקשה ייתן -

18

ישיבת מועצה מספר ( 47מן המניין) 05.03.2017

עו"ד דוד זיו :

סקירה רקע?

מר אבי צימרמן :

ערב טוב לכולם ,אני אומר בקצרה -

מ ר יחיאל טוהמי :

תציג את השם שלך.

מר אבי צימרמן :

אבי צימרמן מנכ"ל קרן אריאל לפיתוח ,יש לי פה את

המבקר שלנו .בדיוק אנחנו תוך כדי מנהלים ישיבה כמה דלתות מפה .אנחנו
קיבלנו תרומה על סך ,טוב אני לא אכנס כרגע לסכומים -

מר יוסי חן :

למה?

מר אבי צימרמן :

קיב לנו תרומה -

מר יוסי חן :

למה? מתחיל להיות מעניין ,תגיד לנו את הסכום.

עו"ד דוד זיו :

קיבלנו מיליון דולר.

מר אבי צימרמן :

קיבלנו תרומה למספר נושאים ,כאשר הנושא העיקרי

של התורמים היה מרכז הצעירים על סך מיליון דולר .המבנה הוקם ,כאשר
התורמים זה נו ר ית וב וב שמס מניו יורק  .התורמים ביקשו לקרוא למבנה על שם
אוריה שבירו וזה עוד בחייה ,כאשר לאחר פטירה הם ביקשו לזרז את הנושא הזה.
לכן אלי ביקש לצאת מהישיבה -

מר מקס צ'רנוגלז :

במה זה תלוי?

מר אבי צימרמן :

תכף אני אגיד -
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מר מקס צ'רנוגלז :

במה זה תלוי?

(מדברים י חד)

מר יוסי חן :

 ...אם הייתי יודע שבשביל זה הוא בורח הייתי נותן

לצאת? מה הוא לא מתבייש? באמת.

מר אבי צימרמן :

אני רק מציג את הדבר הזה בפניכם -

מר יוסי חן :

רק תציג.

מר אבי צימרמן :

כי יש פה בסך הכול מבנה של ששייך לעירייה דרך אגב,

הוא לא שייך לקרן  .הקרן בנתה את המבנה מאפס ,תרמה כמנהגה את המבנה
לעירייה ,היא שייכת לכם לא לנו .אבל שוב כמו שמציין יחיאל בצדק ,נורית שמס
היא בת דודה של אוריה ולכן היה לה עוד יותר חשוב מעבר לזה שהיא מאוד
העריכה את אוריה בחייה כמובן לאחר פטירה אמרה שבמקום שזה ייקרא לכבודה
שה מקום ייקרא על שמה.

מר אבי עזר :

תקריא גם את המכתב.

מר אבי צימרמן :

המכתב כזה ,אני מקריא באנגלית ,תרגום חופשי לאיזה

שפה שאתם רוצים" .שלום אלי ,מקווה שאתה והמשפחה בסדר .אני יודעת שזה
תקופה קשה למשפחה ואנחנו מאוד מתגעגעים כמוך לאוריה .ואני רציתי להזכיר
לך שנתנו את התרומה מראש למרכז הצעירים שזה ייקרא לכבוד ,אז היא אמרה
לכבוד ,בת הדודה שלנו אוריה .עכשיו אני רוצה לראות שייקרא על שמה מה
שיותר מהר" כך היא כותבת" :מרכז צעירים על שם אוריה שבירו" ,היא כותבת
את זה בעברית ,נורית היא ישראלית ,בת דודה של אוריה ,בקי צור היא כותבת
בעברית" .אלי זה חשוב לנו נורא .נא ליידע לנו מתי חנוכת המקום יתבצע .אהבה
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שלנו למשפחה נורית ובוב ".זו הבקשה שלה ,שוב אני לא חושב שאתם חייבים
הצבעה אבל קטונתי מלהגיד לכם מה לעשות ואיך להתנהל ,רק להפנות את הנושא
הזה לתשומת ליבכם.

מר יוסי חן :

אני רוצה להעיר הערה לפני היועץ המשפטי.

מר יחיאל טוהמי :

רגע שנייה -

מר יוסי חן :

זה היה צריך לעבור ועדת שמות לפני זה -

עו"ד דוד זיו :

לא.

מר יוסי חן :

לפני שזה מגיע לפה.

עו"ד דוד זיו :

לא.

מר יחיאל טוהמי :

רגע שנייה ,מכיוון שזה רכוש של העיר ייה -

מר יוסי חן :

אתה אל תגיד לי מה נכון מה לא נכון ,אל תתערב

בישיבה.

מר יחיאל טוהמי :

רגע ,יוסי אני רוצה להגיד משהו -

מר יוסי חן :

אתה בחור צעיר ואני אלמד אותך .חייב לעבור קודם -

מר פבל פולב :

וזה...

מר יחיאל טוהמי :

רגע ,אני רוצה להגיד משהו.
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מר יוסי חן :

תגיד ,תגיד משהו שהליקוק יהיה ליקוק חזק.

מר יחיאל טוהמי :

למה ליקוק? מה הקשר ליקוק?

מר יוסי חן :

אז תן לי לדבר ,אני אעזור לך.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד לך משהו יוסי.

מר יוסי חן :

תגיד לי משהו בבקשה .תגיד לי ,שים את הדברים בצד

ו בוא נהיה חברים והרגעים האלה .אני שומע מקשיב לך .את הפוליטיקה הזולה נו.

מר מקס צ'רנוגלז :

זה אתה פוליטיקה זולה.

מר יחיאל טוהמי :

אבל יוסי יוסי -

מר יוסי חן :

עוד פעם אתה התעוררת? התעוררת איפה היית.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מקס אל תענה לו בבקשה .

מר יוסי חן :

מי אתה בכלל.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,יש פה מצב מסוים -

מר יוסי חן :

כן.
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מר יחיאל טוהמי :

שקרה מה שקרה.

מר יוסי חן :

כן.

מר יחיאל טוהמי :

הגברת הנכבדה הזו זה היה צריך להיות על השם שלה,

היא ויתרה למען ,אני חושב שזה אצילות נפש להצב יע בעד ,צריך להסתכל על זה
בצורה לא פוליטית .בוא ...את הפוליטיקה פעם אחת ,כבר האישה לא בחייה ,בוא
באמת ניתן לזה כבוד .אני חושב יוסי ,דקה אתה תדבר -

מר יוסי חן :

בטח שאני אדבר.

מר יחיאל טוהמי :

אני יודע שאתה גם היית קרוב אליה ,ואני יודע שאתה

כיבדת אותה ,ואני יודע שהיא כיבדה אותך .אני אומר לך עוד פעם יש פה הצעה
של אישה שתרמה מיליון דולר למקום הזה ,שזה  4מיליון  ₪לא לירה .אני חושב
שאנחנו צריכים לכבד את הבקשה שלה ,במקום שעל השם יהיה על השם ,אני
חושב ,בכל אופן כשאתה רואה את אוריה זה לא פוליטיקה ,אני אומר לך א ני
מצטער להגיד לך יוסי לא פוליטיקה ,אישה באמת -

מר יוסי חן :

זה תספר למישהו אחר ,אבל עזוב זו לא הנקודה .אתה

רוצה לתת לי לדבר? יעקב תקשיב טוב יעקב -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,דבר יפה.

מר יוסי חן :

יעקב תקשיב יקירי וחברי ,אתה כשהיית חבר של רון

ואתה הרבה פעמים חיברת אותי לרון נחמן ,אני קראתי רחוב על שם רון נחמן,
דרך רון נחמן .מהרגע שאני קראתי את הרחוב בוועדת שמות ואחרי זה שהיא
עברה פה במליאת העיר ,ראש העיר הזה שיושב פה וברח עכשיו ,עיכב את זה לא
נתן לזה לקרות .הייתה לי שיחה איתו ,אתה יודע מה הוא אמר לי? אנ י נגד
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קריאת שמות על אנשים .רון נחמן הגדול הוא נגד קריאה .גם אותו דבר אמר לי
את זה סגן ראש העיר פבל פולב ,הוא נגד קריאת רחוב על אנשים -

מר פבל פולב :

שקרן.

מר יוסי חן :

הוא הצביע בעד.

מר פבל פולב :

שקרן.

מר יוסי חן :

אני שקרן ,הוא הצביע בעד הרחוב.

מר פבל פולב :

אתה שקרן וגם שקרן מבוגר.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר פבל פולב :

למה אתה משקר?

מר יוסי חן :

אוקיי ,תן לי לסיים ואני אוכיח לך שאתה סופר שקרן.

מר פבל פולב :

אתה שקרן.

מר יוסי חן :

אתה נגד ,אתה אמרת שאתה נגד קריאת רחובות על

שמות של אנשי ם.

מר פבל פולב :

אני נגד לעשות פופוליסטיקה בשמות ,תפתח מקום

מכובד גדול ,תבנה ותשים לזה שם ... .אני רוצה להחליף את זה -

(מדברים יחד)
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מר פבל פולב :

מי אתה שאתה מדבר איתי ככה.

מר יוסי חן :

תירגע ,אני זה אני ,אתה סגן כזה קטן .אתה עבריין,

אתה עבריין שעשה את המזגנים במרכז הצעירים .אתה שתדע יעקב מרכז צעירים
הוא עשה את המזגנים שמה ,שזה בניגוד לכל החוקים.

מר פבל פולב :

אתה שקרן.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,סליחה רגע -

מר יוסי חן :

רגע ,תן לי לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

סיים.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

(מדבר ים יחד)

מר יוסי חן :

אני אסיים ואתה תדבר.

מר פבל פולב :

לא ,מה פתאום.

מר יוסי חן :

כי אני באמצע .מה זה מה פתאום?

מר אריק דושי :

תוריד את זה מסדר היום ,תראה מה אתה עושה מזה.

מר יוסי חן :

אני אומר לך -
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מר אריק דושי :

תוריד את זה מסדר היום ,תבטל את זה .לא צריך

להצביע ,תוריד את זה.

מר יוסי חן :

אריק ,אריק ,תאמין לי צריך להצביע.

מר יחיאל טוהמי :

לא מוריד ,בבקשה.

מר יוסי חן :

תקשיב ,מה שאני אומר לך אותו ראש עיר שברח עכשיו,

הוא נגד קריאת שמות על שמות של אנשים שעשו למען העיר.

מר פבל פולב :

מ ה זה קשור?

מר יוסי חן :

עכשיו עם כל הכבוד -

מר יחיאל טוהמי :

הוא עשה -

מר יוסי חן :

רגע תן לי לסיים -

מר יחיאל טוהמי :

 ...והמשפחה מכבדת אותו ,ועכשיו אתה זורק בוץ

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

סיים.

מר יוסי חן :

אם יוסי חן לא הי ה נלחם ונאבק דרך רון נחמן ומגיע

דרך שר התחבורה -
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מר יחיאל טוהמי :

אני הצבעתי בעד...

מר יוסי חן :

אתה גם בוועדה הצבעת נגד וביקשת לשנות את

ההצבעה -

מר יחיאל טוהמי :

אני הצבעתי בעד.

מר יוסי חן :

וביקשת לשנות בוועדה .הצבעת בוועדה וביקשת לשנות

ואני אישר תי לך לשנות ,וגם במועצת העיר -

מר פבל פולב :

 ...אתה שקרן.

מר יוסי חן :

רגע תן לי לסיים ,אני אראה לך מי זה שקרן.

מר פבל פולב :

אני רק רוצה להגיד שאתה מראה דוגמא לכולם...

מר יוסי חן :

אני לא מראה לשום דוגמא .אני מודיע לך -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,יוסי...

מר יוסי חן :

רגע ,תן לי לסיים.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,סיימת.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים הוא עצר אותי באמצע ,אל תעצור אותי.

אני אומר לך רק שאותו שפן שברח מפה והוא נגד -

מר יחיאל טוהמי :

הוא ראש עיר תכבד אותו.
27

ישיבת מועצה מספר ( 47מן המניין) 05.03.2017

מר יוסי חן :

אני יותר מכבד את א שתו ממנו ,ואני בעד לקרוא על

שמה ,אני לא יודע אם דווקא את הפרויקט הזה ,כי אפשר להקים מוזיאון ואפשר
לעשות לה הנצחה ,למרות שלא היה לה איזה עשייה לעיר ,היא לא הייתה איזה
פעילה שעשתה בעיר או שבנתה בעיר -

מר יחיאל טוהמי :

מי ...בקהילה נתנה את הכסף.

מר יוסי חן :

אבל זה לא יכול להיות שאם יוסי חן היה חבר מועצה,

אז מחר יעשו משהו לזכר אשתו ,לא ,זה לא זה .אבל אני אומר ,אתה יודע אני
בקטע של המתים קצת יותר רגיש מה שכל אחד ממכם פה ,שיש לכם בית עלמין
בלי שירותים ואף אחד לא אכפת לו .בית עלמין בלי שירותים ולא אכפת לו .רג ע,
אל תעצור אותי -

מר יחיאל טוהמי :

סיימת ,סיימת.

מר יוסי חן :

לא סיימתי .יש לכם בית עלמין בלי שירותים -

מר יחיאל טוהמי :

אבל לא ,לא ,אל תדבר על בית העלמין ,זה לא מעניין

כרגע.

מר יוסי חן :

אז אני מודיע לך ,אתם אל תגידו לי על מה לדבר ,אני

אדבר על מה שאני רוצה.

מר יחיאל טוהמי :

סיימת?

מר יוסי חן :

אני לא סיימתי.
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מר פבל פולב :

יש לך בסוף  5דקות.

מר יוסי חן :

אני אדבר גם ב  5 -דקות ,תן לי לסיים -

מר יחיאל טוהמי :

סיימת.

מר יוסי חן :

מה שתכניסו לכם בראש ,אל תגיד אם סיימתי מה לא -

מר יחיאל טו המי :

אתה בעד?

מר יוסי חן :

מה הקשר? אם יהיה הצבעה אני אצביע.

מר יחיאל טוהמי :

אוקיי.

מר יוסי חן :

אני רק אומר לך שתכניס לך בראש ,אותו אחד שברח,

שיידעו כולם ,הוא היה נגד.

(מדברים יחד)

מר יעקב אקסט:

יוסי רק משפט ,קודם כל מי שלא מכיר שמי יעקב

אק סט ,אני הייתי הרבה שנים סגן ראש העיר וראש המועצה .אני מלווה את הקרן
מהקמתה .אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד ,הקרן בנויה ...הקרן בנויה על
תורמים שאנחנו עובדים קשה מאוד בשביל להביא אותם ,קשה מאוד ,עם אמונה
ואמון בדרישות של הקרן של התורמים ,הם קובעים לא אנחנו .ע ד היום במשך כל
ה  30 -שנה שהקרן קיימת ואני קיים בה ,לא היה מעולם מקרה שתורם ביקש משהו
ולא עשינו -

מר יוסי חן :

לא ,היה.
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מר יעקב אקסט:

לא היה.

מר יוסי חן :

היה.

מר יעקב אקסט:

אני אומר לך לא באחריות.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך היה ,תבדוק את הקאנ טרי .ביקשו על

השם של ג'ון ניגיס ואני עצרתי את זה ,תבדוק את זה.

מר יעקב אקסט:

הם היו . 7

מר יוסי חן :

הא היו . 7

מר יעקב אקסט:

פה זה יש רק אחד שנתן את כל הכסף.

מר יחיאל טוהמי :

יעקב דיברת מצוין תודה .אתה רוצה להגיד משהו?

מר פבל פולב :

אני חושב שה התנהגות שאתה מראה פה היא לא

לגיטימית.

מר יוסי חן :

אתה אל תלמד אותי התנהגות .אתה ילד ,בגיל שלי

אתה יודע כמה הלכתי אחורה ,אתה עוד תלמד...

מר יחיאל טוהמי :

יוסי אתה...

מר יוסי חן :

אתה בן אדם קטן ,אינטרסנט ,צבוע ,מה שמעניין אותו

זה כסף.
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מר יחיאל טו המי :

אתה רוצה להגיד משהו?

מר יוסי חן :

הוא עשה את המזגנים במכרז לצעירים ,לך אין סמכות

אפילו להצביע .אמורים להצביע ,אתה לא עשית את המזגנים במרכז הצעירים?

מר פבל פולב :

לא עשיתי ,לא עשיתי.

מר יוסי חן :

לא עשית את המזגנים בבריכת השחייה?

מר פבל פולב :

לא ,לא.

מר יוסי חן :

לא אוקיי ,אז אני אוכיח שעשית.

מר פבל פולב :

אז תבדוק.

מר יוסי חן :

אדוני המבקר אני אביא לך גם את החשבונית שהוא

עשה את העבודה.

מר פבל פולב :

לחץ הדם שלך עולה ,תן לי להגיד משהו.

מר יוסי חן :

 ...אתה גם עבריין.

מר פבל פו לב :

בסדר.

מר יוסי חן :

תבדוק אצלך בבית עשית קומה שלישית.

מר פבל פולב :

מה שתגיד ,מה שתגיד.
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מר יוסי חן :

פסולת של מזגנים זורק בכל העיר ,אתה לא תדבר...

מר יחיאל טוהמי :

יוסי אתה דיברת ,אף אחד לא הפריע לך.

מר יוסי חן :

הוא לא יפריע לי .אני אדבר ,אם פעם הבאה אתה

תפריע לי -

מר פבל פולב :

מה תעשה? תרביץ לי? תרביץ לי?

מר יוסי חן :

לא ,חס וחלילה ,אנחנו לא אלימים אתה עבריין ,אתה

מתעסק עם שוק אפור .תפסו לך סמים בבית.

מר יחיאל טוהמי :

פבל דבר.

מר פבל פולב :

אני חושב אם אנחנו רוצים לכבד מעשה שיש פה ,

שאנחנו רוצים לעשות את זה בכבוד אז צריך לדבר גם בכבוד -

מר יוסי חן :

אם היית אופוזיציה היית מדבר גם ככה? אם היית

אופוזיציה היית מדבר גם ככה?

מר יחיאל טוהמי :

אל תפריע לו יוסי.

מר פבל פולב :

כשאני הייתי באופוזיציה דיברתי יפה כל הזמן.

מר יוסי חן :

אתה דיברת יפה?

מר יחיאל טוהמי :

תמשיך אבל למה אתה עוצר?
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מר פבל פולב :

אני רוצה -

מר יוסי חן :

למה הוא עוצר באמת?

מר יחיאל טוהמי :

לא ,אל תפריע.

מר יוסי חן :

אל תעצור.

מר פבל פולב :

כשאני דיברתי והרמתי את הקול ורציתי להראות שכל

אחד יודע לצעוק ו מזה לא יוצא כלום .עובדה שממה שאנחנו ...כבר  20דקות לא
קרה כלום.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

הקרן לא שייכת למבקר.

מר יחיאל טוהמי :

סליחה רגע בבקשה.

מר פבל פולב :

אנחנו אולי בהתחלת הדרך ויש לנו שנה ומשהו לפני

בחירות ,אם ככה אנשים מכבדים את עצמם לא אות נו ,אתה יכול לדבר -

מר יוסי חן :

עזוב את הבחירות ,מה זה קשור לבחירות? מה קשור

לבחירות?

מר פבל פולב :

אנשים מדברים מה שהם רוצים.

מר יוסי חן :

מה זה קשור לבחירות עכשיו מה שהוא מקשקש?
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מר פבל פולב :

העובדה שלא אני צריך להוכיח הוא צריך להוכיח.

העובדה ש אני כן ילד ואני צעיר ,אז יש לי קצת יותר זמן ואני אנצל אותם לטובה,
אני לא אתווכח עם אנשים שצועקים -

מר יוסי חן :

הלשון עובדת.

מר פבל פולב :

מדברים לא יפה.

מר יוסי חן :

למה כי הבטיחו לך סגן בשכר? הבטיחו לך סגן בשכר

בקדנציה הבאה? תגיד את האמת ,שימו את ההסכמים על השולחן ,יש פה הסכם,
הבן אדם מובטח לו סגן בשכר בקדנציה הבאה ,הוא לא יתמודד לראשות העיר
הוא ...לראש העיר ,הכול...

מר יחיאל טוהמי :

אני מבקש -

מר יוסי חן :

העיר הזו כבר בטינופת.

מר יחיאל טוהמי :

להעלות הצבעה -

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

אני מבקש להעלות להצבעה -

מר מקס צ'רנוגלז :

רגע אנחנו צריכים להצביע?

מר אבי עזר :

כן ,כן.
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מר יחיאל טוהמי :

רגע שנייה תנו לי ,לקרוא למרכז הצעירים על שם

אוריה שבירו ,מי בעד? יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס -

מר אבי עזר :

פה אחד נו נגמר.

מר יוסי חן :

לא ,תגיד יוסי חן בעד.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי חן בעד.

מר יוסי חן :

יוסי חן היה יותר קרוב לאוריה שבירו מכולכם -

מר יחיאל טוהמי :

אמרתי את זה.

מר יוסי חן :

ואין קשר בכלל לקריאה לאוריה שבירו לאלי שבירו

הפחדן הזה.
החלטה:

.4

הוחלט פה אחד ,לקרוא למרכז הצעירים על שם אוריה שבירו.

אישור תב"רים המצ"ב:
א .אישור תב"ר  1059על סך  , ₪ 150,000נוער – אירועי קיץ .מעודפי
תקציב
. 2016
יש לציין ,תב"ר זה היה אמור להו פ יע בישיבת המועצה מיום 18.12.16
אישור תקציב  2017ושינוי תקציב  . 2016בטעות נשמט מהרשימה.
ב .תב"ר מס' " 1076סל מדע" בתי ספר יסודיים – קול קורא  , 7126על סך
 . ₪ 290,994מקורות המימון :א .קרן אריאל  . ₪ 36,994ב .משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל . ₪ 254,187
ג .תב"ר מס'  1077ע"ס  . ₪ 42,120הצבת תחנות אוטובוס חדשות ,חלק
העירייה במימון  . ₪ 42,120מקור המימון קרנות הרשות.
יש לציין ,עלות כל תחנה  ₪ 12,400בתוספת מע"מ .חלקה של העירייה
 ₪ 2,400בתוספת מע"מ לכל תחנה.
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מר יחיאל טוהמי :

 4אישור תב"רים .איפה ג 'והר? מי עושה את זה?

מר אבי עזר :

תב"ר  1076סל מדע בתי ספר יסודיים ,סליחה תב"ר

 1059על סך  ₪ 150,000לאירועי קיץ לנוער מעודפי תקציב  , 2016זה היה אמור
לעלות בדצמבר ,לא העלנו את זה בדצמבר ,מעלים את זה עכשיו.

מר יוסי חן :

איזה אירועים? מי מממן? מאיפה ב א הכסף?

מר אבי עזר :

אירועים אמרתי מעודפי תקציב . 2016

מר יוסי חן :

יש לך עודף בתקציב?

*** מר אליהו שבירו נכנס לחדר הישיבות ***

מר אבי עזר :

היה כן.

מר יוסי חן :

כמה היה לך עודף? כמה היה לך עודף? אתה גזבר? תגיד

לי כמה היה עודף .אני חושב שב תב"רים חייב להיות פה הגזבר אדוני המבקר,
אתה לא יכול להעלות את זה אם אין פה גזבר .הוא לא יכול לתת לי תשובות ,אני
רוצה תשובות .אתה לא יכול להעלות את זה עכשיו אם אין פה גזבר ,תביא את
הגזבר לפה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל אני יכול לעלות.

מר יוסי חן :

א תה אל תיתן לי ,יש פה גזבר שצריך לתת לי תשובות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל -
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מר יוסי חן :

מחר אני אוציא מכת ב על זה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תוציא מכתב ,תוציא מכתב.

מר יוסי חן :

כל העירייה הזו מתנהלת בצורה קלוקלת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תוציא מכתב  ,תוציא מכתב.

מר יוסי חן :

ולא חוקית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

לא חוקית שתבין .אתה תכף תראה כל המכתבים האלה

שאין תשובות עד היום שנים מ . 2015 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אתה רק מטה.

מר יוסי חן :

תכף נגיע לזה ,אני מטה מ  2015 -א ין לי תשובות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נגיע ,נגיע ,אתה מקבל תשובות -

מר יוסי חן :

הכול אין שקיפות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קשה לך לקבל את התשובות.

מר יוסי חן :

אין שקיפות ,הכול מושחת -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר גמור.
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מר יוסי חן :

הכול רקוב ואיפה ש אתה לא נוגע לא צומח דשא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סבבה .אני מבקש להעלות להצבעה את אישור תב"ר

 1059על סך  ₪ 150,000נוער אירועי קיץ -

מר יוסי חן :

אבל אתה צריך להגיד איזה אירועים אתה עושה בדיוק,

למה אתה מעביר את זה ...מה אנחנו מעבירים להם פתיחה ,עוד פתיחה ע ל
המרכז -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד ,ואתה תכתוב את

המכתב שאתה רוצה לכתוב.

מר יוסי חן :

אתה תיתן שקיפות מלאה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולכן אני מעלה את זה להצבעה.

מר יוסי חן :

 ...מלא לתב"ר .אתה תעלה ,אז למה אתה מביא

להצבעה? תשאיר את זה אצלך במשרד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה להצבעה ,מי בעד לאשר את תב"ר ? 1059

בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,אריק .מי נגד? יוסי.

מר יוסי חן :

יוסי חן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה ,עבר.

מר יוסי חן :

יוסי חן נגד.
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החלטה:

הוחלט ברו ב קולות (  6בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר תב"ר  1059על סך  , ₪ 150,000נוער – אירועי קיץ .מעודפי תקציב
. 2016

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הלאה ,תב"ר מספר  1076סל מדע בבתי ספר היסודיים,

יצא קול קורא של משרד המדע ,קול קורא מספר  7126על סך  , ₪ 290,994כאשר
מקורות המימון קרן אריאל  ₪ 36,994משרד המדע והטכנולוגיה והחלל 254,187
.₪

מר אריק דושי :

על מה באופן כללי הפרויקט?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פרויקט שבו אנחנו בבתי הספר היסודיים מעמיקים את

תחום המדע והחלל .יש תכנית מפורטת של אגף החינוך שלנו ,התוכנית הזאתי גם
מוצגת בפני משרד המדע על בסיס התוכנית הזו קיבלנו את הכסף .אם לא הייתה
תכנית לא היו מעבירים לנו את הכסף.

מר אבי עזר :

יש את המסמך ,זה מופיע במסמך.

מר יוסי חן :

אני רוצה להבין אבל דבר אחד ,היות ואורט מנהלים פה

את בתי הספר ,אורט מנהלים אז למה אנחנו צריכים לממן את זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד ,תצביע נגד.

מר יוסי חן :

אל תגיד לי תצביע ,תן לי פירוט בבקשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז תצביע נגד.
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מר יוסי חן :

אל תג יד לי איך להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,תצביע נגד.

מר יוסי חן :

אני לא שואל אותך איך להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

אני אצביע איך שאני רוצה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני -

מר יוסי חן :

אתה  ,אתה ,אתה ...אתה אומר ב  4 -משפטים ,אותך לא

מעניין את הילדים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אותי מעניין הילדים.

מר יוסי חן :

יש ילדים עכשיו שיושבים בבית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

והם לא במסגרת חינוכית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר -

מר יוסי חן :

החינוכיים שלך יושבים בבית ,ואותך זה בכלל לא

מעניין.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

את תב"ר  1076סל מדע בתי ספר על סך ₪ 290,994

בהתאם לפירוט שאמרתי קודם.

מר יוסי חן :

לא אמרת פירוט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד?

מר יוסי חן :

אתה לא נתת -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא מקשיב ,אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה.

מר יוסי חן :

הוא לא נתן שום פירוט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ואריק .מי

נגד? יוסי תודה רבה.

מר יוסי חן :

יוסי חן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עבר.

החל טה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר תב"ר מס' " 1076סל מדע" בתי ספר יסודיים – קול קורא  , 7126על
סך

 . ₪ 290,994מקורות המימון :א .קרן אריאל  . ₪ 36,994ב .משרד

המדע

הטכנולוגיה והחלל . ₪ 254,187

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר מספר  1077על סך  ₪ 42,120זה הצבת  15תחנות

אוטובוס חדשות .חלק העירייה במימון זה  42,120כאשר עלות כל תחנה היא
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 ₪ 12,400בתוספת החלק של העירייה שהוא על כל תחנה ר ק  ₪ 2,400פלוס מע"מ
לכל תחנה.

מר אבי עזר :

 ₪ 150,000זה משרד התחבורה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

- ₪ 150,000

מר יוסי חן :

איפה התחנות יוצבו?

מר אבי עזר :

יש טבלה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש תכנית.

מר יוסי חן :

יש טבלה בדיוק כתובות הכול.

מר אב י עזר :

יש טבלה תכנית מסודר  15תחנות.

מר מקס צ'רנוגלז :

אפילו לא פתחת...

מר יוסי חן :

לא ,לא פתחתי.

מר אריק דושי :

אם כבר מחליפים תחנות התחנה שליד קופת חולים

כללית ...יש תחנה מוצבת עם מפרץ אחריה לא הגיוני .אפשר שמה מה שנקרא
"לאכול" את החתיכה הזאת י.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר  1077על סך  ? ₪ 42,120בעד:
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אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,אריק .מי נגד? הא אתה בעד? בעד פה אחד ,טוב.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1077ע"ס  . ₪ 42,120הצבת

תחנות אוטובוס חדשות ,חלק העיריי ה במימון  . ₪ 42,120מקור המימון קרנות
הרשות.

.5

עדכון החלטת מועצת העיר לעניין חשבונות עזר (מענקי מפעל הפיס) בבנק
דקסיה:
בעקרון ,כל מענק מתנהל בחשבון נפרד ,ונדרשת לגביו החלטת מועצה
ספציפית .על מנת להקל על הפרוצדורה ,הרשות יכולה לקבל החלטת
מועצה כללית יו תר ,המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק לשנתיים
הקרובות .להלן נוסח הצעת החלטה להחלטה כללית .יובהר כי החלטה
כללית תוגבל לשנתיים מכאן ואילך .ובכל שנתיים נדרש יהיה לקבל
החלטת מועצה עדכנית.
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 2017ו  , 2018 -לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה
ישראל".

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חשבון עזר בבנק דקסיה .

מר אבי עזר :

מה שקורה מפעל הפיס מעביר את הכספים לבנק דקסיה

וזה פר פרויקט ולזה צריך לפתוח ח שבון עזר שדרכו הם מזרימים את הכסף ,זה
חשבון ייעודי לכל פרויקט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלא ייצא מצב כזה שאנחנו מקבלים כסף לפרויקט

מסוים ולוקחים אותו למשרד אחר.

מר יוסי חן :

אתם מקבלים לגן ...מחסן סגור -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולכן פותחים חשבון עזר לטובת הנושא הזה.
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מר אריק דושי :

ואז הבנק מחייב אותך כאילו שזה לפרויקט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם למשל מפעל הפיס רוצה עכשיו לתת לנו כסף עבור

אולם ספורט ,אז אנחנו פותחים חשבון עזר יש סעיף אולם ספורט והכסף הולך
ישירות לשם.

עו"ד דוד זיו :

צבוע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עכשיו אני לא יכול לקחת את הכסף הזה ולעשות איתו

משהו אחר ,לכן הוא צבוע למקום מסוים .הנוסח הוא :המועצה מאשרת פתיחת
חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2018 2017לכל פרויקט שימומן
על ידי מפעל הפיס ,יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק
דקסיה ישראל ,שלא ייצא מצב כזה כמו שאמרתי קודם .מי בעד לאשר את הנוסח -

אתה צריך לאמץ את זה לכל התאגידים לכל המקומות

מר יוסי חן :
לא רק פה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר הנוסח כפי שאמרתי?

מר יוסי חן :

בטח שאנחנו נאשר את זה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יופי פה אחד.

מר יוסי חן :

צריך לאמץ את זה לכולם שאתה לא תוכל לעשות מה

שאתה רוצה.
החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל

בע"מ בשנים  2018 2017לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס  .יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל .
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.6

דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ( .) 30.6.16

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,דיון בדו"ח הכספי החצי שנתי הסקור ,בבקשה.

מר אבי עזר :

יש בעיקרון את הדו"ח הכספי שמדברים עליו בוועדת

הכספים .אם תפתחו בעמוד  , 6סליחה נתחיל בעמוד  4יש לנו את ה גירעונות,
אנחנו גמרנו אחרי כל התב"רים בעודף של  ₪ 347,000שהוא יורד מהגירעון הכללי
שהיה לפני כן ,מ  ₪ 4,233,000 -נשאר  . ₪ 3,886,000יש לנו ככה :בעודפים למטה,
יש לנו עודפים בתקציב הבלתי רגיל ,עודפי מימון זמניים זה  , ₪ 9,560,000זה
פרויקטים שעדיין לא הסתיימו ועדי ין לא גמרו לשלם .ויש את הגירעונות ממימון
זמני של ה  , ₪ 8,275,000 -זה כספים שעדיין לא קיבלנו מהתב"רים ממוסדות
הממשלה ,שעדיין לא הגיעו אלינו ואושרו .אנחנו נעבור לעמוד מספר  , 6אנחנו
מדברים על סך הכול ההכנסות שיש בעירייה  ₪ 56,926,000סך הכול ההוצאות
היו  ₪ 56,579,000עודף  , ₪ 347,000שבא לידי ביטוי בעמוד  4שקיזז מתוך
הגירעון הקודם שהיה ,כך שהוא התקזז ל . ₪ 3,886,000 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שאלות אם יש ,כי בזה לא צריך להצביע.

מר יוסי חן :

אני רוצה לשאול ככה ,היה תב"ר  359ב  2016 -אני

ישבתי עם הגזבר גם על זה ,ש  2.5 -מי ליון  ₪על  84יחידות של בנה ביתך שנכנס
לעירייה  2.5מיליון  . ₪להפתעתי ב  2016 -אני יושב איתו הוא אומר לי הוצאנו את
זה ב  . 2016 -אני גר בשכונה הזו ולא ב  2014 -ולא ב  2015 -ולא ב  , 2016 -יותר מזה
יושב פה יהודה חסון שישב עם משרד השיכון באותה תקופה ,התקיימה פה בחדר
הזה י שיבה ,הייתה פה הגברת רבקה אידלסון והיה פה גדי רייבוך ממשרד
השיכון ,ושמה על סמך מצגת של ליקויים שהוא הציג בכל השכונה קיבלנו כסף.
קיבלנו  2סכומים אחד זה  ₪ 475,000והשני זה השלמה ל  2.5 -מיליון  , ₪זה 2
נקודה משהו .הליקויים האלה אני אומר לך אדוני המהנדס ואדוני ה מבקר ,אני
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לא מדבר אליהם ,לא תוקנו לא נעשה כלום ,אני מזמין אתכם לסיור ברחוב ,בואו
איתי לסיור ברחוב ,תראו ששום דבר לא נעשה .אני דרך אגב -

מר אריק דושי :

על איזה רחוב יוסי אתה מדבר?

מר יוסי חן :

הרחוב שלנו השקד ,וכל הרחובות שמה .זה פשוט הגזבר

אמר לי גם לג שת למהנדס לקבל ממנו את הפירוט של כל מה שנעשה שם כולל
התכנון .אני מתכוון להגיע אליך לקבל את הכול .אני מודיע לך שלא נעשה שם
שום דבר .כל מי שעובר ברחוב יכול להסתכל מול הבית שלי מגרש שהיה אמור
להיות עלייה לנכים ,שאין בכלל עלייה לנכים בשכונה הזו ,אין מעברי חציי ה ,אין
מעקות בטיחות ,אין שום דבר ,כלום לא קרה וה  2.5 -מיליון  ₪יצאו .משום מה
הודיע לי הגזבר שאין את ה  2.5 -מיליון  , ₪הם לא קיימים יותר ,נעשו עבודות ב -
 . 2016עכשיו אתם גרים שם בשכונה אתם נוסעים ,ראיתם שנעשה משהו ב 2016 -
אולי אני לא ראיתי ,אולי אני לא גר שמה .עד יין הרחוב הזה יש שם דברים
בטיחותיים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו מדברים עכשיו על הדו"ח הסקור.

מר יוסי חן :

זה בדו"ח זה ב . 2016 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא אוקיי.

מר יוסי חן :

ב  , 2016 -זה כסף שנכנס ב . 2016 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

ופה מישהו צריך לתת הסבר רק איך הלכו ה  2.5 -מיליון

 ₪האלה ,בלי לעשות כלום זה כסף צבוע .לכן אמרתי שאני מוכן שכל דבר יהיה
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כסף צבוע ,כל דבר שיהיה חשבון צבוע ,אני בעד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי .מה עוד?

מר יוסי חן :

זהו על זה רציתי להתמקד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם יש למישהו עוד שאלות .אין.

.7

ביטול תב"ר  503על סך  , ₪ 80,000התב"ר נכלל בתב"ר ( 453כפל
תב"רים).

מר אבי עזר :

נעבור לסעיף . 7

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוברים לסעיף . 7

מר אבי עזר :

ביטול תב"ר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש תב"ר  503על סך  , ₪ 8 0,000התב"ר נכלל בתב"ר

 , 453יש פה כפל של תב"ר ואנחנו מבקשים לבטל את תב"ר . 503

 ...איך לא שמת לב מקס שיש כפל ,למה לא עצרת

מר יוסי חן :
תיקנת אותם?

יש,

מר אבי עזר :

יש,

הנה

התב"ר

כאן,

תכנון

הסדרת

חניון

למשאיות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את ביטול תב"ר  ? 503בעד :אלי ,יחיאל,

פבל ,יבגני ,מקס ואריק .מי נגד? יוסי עבר.
החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר
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פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר ביטול תב"ר  503על סך  , ₪ 80,000התב"ר נכלל בתב"ר ( 453כפל
תב"רים).

.8

הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב ההצעה).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר לסעיף  8הצעה לסדר של חבר המועצה יוסי

חן ,ההצעה מופיעה בפניכם .בבקשה יוסי.

מר יוסי חן :

אני מאוד אשמח אם מקס צ'רנוגלז קרא את הה צעה

שלי לסדר ,אולי זה חשוב לו גם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקריא לו ,תקריא לו.

מר יוסי חן :

אני אקריא לו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,תקריא לו.

מר יוסי חן :

על הפרק מדובר בבית העלמין המרכזי באריאל.

ביקשתי פה לקיים דיון בזה רק לאחר שראש העיר כתב לי .אנ י הוצאתי מכתב
לראש העיר ,וראש העיר כתב לי ,אני משום מה לא מוצא את המכתבים ,גם שלי
וגם שלו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בגלל זה אתה אומר שלא כתבתי לך.

מר יוסי חן :

במקרה הזה כתבת לי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

גם האחרים ,אתה פשוט לא מוצא אותם.
48

ישיבת מועצה מספר ( 47מן המניין) 05.03.2017

מר יוסי חן :

ל א ,לא ,לא ,אז תביא לי אותם ,אז תביא לי אותם.

איפה שאני לא מוצא תביא לי אותם .זה קל העתק הדבק .אבל יש פה בית עלמין,
ממלא מקום ראש העיר חשוב לך בית עלמין?

מר אריק דושי :

רגע ,הוא מוסר מזל טוב שנייה.

מר יוסי חן :

צודק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן תמשיך.

מר יוסי חן :

לא ,זה חשוב לי שהוא יו"ר ברבנות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצא תצא תדבר בחוץ ,אתה יכול להישאר גם שם ,זה

בסדר.

מר יוסי חן :

אולי זה לא קשור הוא יכול לצאת ,אני מדבר על בית

העלמין  ,שמקס צ'ר נוגלז משחק עכשיו בטלפון ולא מעניין אותו בית העלמין ,או לי
יבגני אולי גם אותך לא מעניין?

מר יבגני יעקובוב :

אתה לא מעניין.

מר יוסי חן :

פנו אליי דווקא עולים.

מר יבגני יעקובוב :

הקשקושים שלך לא מעניינים.

מר יוסי חן :

פנו אליי דווקא עולים שהיו בלוויה ,אתה יודע הם היו

בלוויה שם -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי אתה רוצה להתמקד?

מר יוסי חן :

אני מתמקד ,על מה אני מדבר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כולם רוצים לשמוע אותך ,מה אתה רוצה? תגיד אתה

לפרוטוקול את מה שאתה רוצה להגיד.

מר יוסי חן :

אבל אני רוצה להגיד להם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל הם לא רוצים לשמוע אות ך -

מר יוסי חן :

זה חשוב לי שהחבר'ה האלה שמייצגים ציבור גדול -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא מעניין אותם אבל ,זאת הבעיה.

מר יוסי חן :

אם תגיד לי לא מעניין ,אני לא אפנה אליך יותר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא מעניין אותם אפילו.

מר יוסי חן :

יבגני אני מעניין ,מעניין בית העלמין? עזוב את יוסי

חן ,יוסי חן לא צריך לעניין את אף אחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי תמשיך להגיד את מה שאתה רוצה לפרוטוקול.

מר יוסי חן :

מה שמעניין -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כי זה מה שחשוב אז תגיד.
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מר יוסי חן :

ברור ,זה מה שח שוב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז יפה אז תגיד.

מר יוסי חן :

אבל מה שחשוב יותר מהפרוטוקול שזה יבוצע ,שישמע

מנכ"ל העירייה שלא גר פה ,שאנחנו הולכים לבית עלמין ואין לנו שירותים,
ריבונו של עולם אין שירותים אין תא שירותים אחד ,מינימום זה כבר שנים ,אין
שירותים .דבר שני -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.

מר יוסי חן :

לא ,אולי לא ביקשתי דבר אלמנטרי ,אולי ביקשתי

איזה דבר מיוחד ,שירותים ריבונו של עולם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.

מר יוסי חן :

ביקשתי -

מר יחיאל טוהמי :

פנית למועצה דתית?

מר יוסי חן :

פניתי לכל העולם ,תן לי לסיים ,פניתי לכל העולם,

פניתי לכל העולם.

מר יחיאל טוהמי :

 ...לבית העלמין.

מר יוסי חן :

פניתי ,תן לי לסיים ,קיבלתי את התשובה של ראש

העירייה .דבר נוסף ,חברים אתם הייתם שמה ומספידים את המת תחת כיפת
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השמיים בגשמים בשלגים בברד ,אתם יודעים מה זה עצוב ,זה מעליב ,זה כואב
כפל כפליים בטח למשפחות ,אני אומר לכם חברים אנחנו פה אין שום סיבה
שבעולם שלא תהיה סככה מינימאלית ,בינתיים בשלב ראשון .אני לא מדבר כרגע
על מבנה לוויות כמו בבתי עלמין ,אני מדבר על סככה לבנות בכמה עשרות אלפים,
שמנכ"ל העירייה רצה להבי א את רמי לוי למגרש כדורגל הוא ידע לעשות את זה,
תביאו את זה אם בתרומה אם איך שאתם רוצים ,תכבדו את המתים לעשות סככה
א' ב' .דבר נוסף הכביש מסוכן ,יכול להיות שמה יום אחד אסון .הייתי בלוויה ב -
 19:00בערב גשם חושך אין תאורה ,אם אתה נכנס כבר לכביש אתה לא יכול
להסת ובב ,יש שמה קטע שאתה יכול ליפול .מה אני אומר? בסך הכול לקחת
פסולת שזורקים שמה בכל מיני מקומות ,למלא כדי שמישהו חלילה לא יתהפך,
אני כבר לא מדבר על תאורה .תאורה ,מה מבקשים דברים בסיסיים .בית העלמין
הזה דברים בסיסיים שאסור לנו לתת עוד יום אחד ככה שזה יימשך ,ז ה העניין.
עכשיו אני בטוח שכולכם רוצים את זה ,ולכולכם זה חשוב ,ועם כל הכבוד שיגידו
לנו מועצה דתית -

מר פבל פולב :

אני חושב שנקרא לשירותים על שם של יוסי חן.

מר יוסי חן :

מועצה דתית בתקופת רון נחמן הייתה מקבלת בין

 , ₪ 80,000אפשר לבדוק את הדו"חות ,לכו לדו" חות הכספיים ,קיבלה המועצה
הדתית מרון בתקופה שהיה ראש עיר ,בין  ₪ 80,000ל  ₪ 300,000 -בשנה .היום הם
לא מקבלים שקל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא מבין מה ההצעה שלך.

מר יוסי חן :

ההצעה שלי היא שעכשיו באופן מידי מחר בבוקר אתה

תעזוב את כל העיסוקים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,אני ארוץ עם טורייה ולעבוד.
52

ישיבת מועצה מספר ( 47מן המניין) 05.03.2017

מר יוסי חן :

אתה לא צריך לעבוד עם טורייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למה? אולי נלך ביחד.

מר יוסי חן :

אתה יודע מה אם אתה תהיה עם הטורייה אני אהיה

איתך ,אבל אם אתה חושב שאנחנו עובדים בשיטה הסינית עם טוריות כד י לפטור
את בעיית האבטלה בסין -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי ,בסדר.

מר יוסי חן :

אז מה אנחנו מדברים ,תגיד לי אתה באמת מציאותי

מה שאתה אומר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אתה יודע פופוליסטיקה זולה -

מר יוסי חן :

פופוליסטיקה זולה ,זה פופוליסטיקה זול ה שירותים

לבאי בית עלמין?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פופוליסטיקה זולה זה דבר שאתה אלוף בו .ולכן -

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,אני רוצה להגיד משהו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולכן אני -

מר יוסי חן :

תגיד ,אתה צריך לבקש רשות ממני? אני שמח שאתה

מבקש ממני רשות ,אבל בק ש רשות מזה שיושב לידך.
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מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד לך משהו ,בית הקברות של אריאל...

אתה יודע שאין היום -

מר יוסי חן :

אבל מ . 2013 -

מר יחיאל טוהמי :

תן לי ,אני לא הפרעתי לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למה? מ  , 1993 -למה ? 2013

מר יוסי חן :

מ  2013 -בית ה עלמין פה ,אני מדבר על פה ,אתה מדבר

איתי על ברקן?

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,בית העלמין של אריאל היה בברקן -

מר אבי עזר :

 ...ב . 2015 -

מר יוסי חן :

 2013אושר בית העלמין ,התחלת לקבור בינואר , 2014

תבדוק אותי ,אם אתה לא יודע.

מר אבי עזר :

אני יודע יות ר טוב ממך.

מר יוסי חן :

אתה לא גר פה ,אתה לא יודע יותר טוב ממני ... .עד

מחר אני מודיע לך שב  2014 -כבר התחילו לקבור.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

תשאל את המועצה הדתית.
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מר יחיאל טוהמי :

לא הפרעתי לך יוסי.

מר מקס צ'רנוגלז :

איזה קשקשן.

מר יוסי חן :

אתה קשקשן תשאל.

מר מקס צ'רנוגלז :

אני יודע בדיוק.

מר יוסי חן :

תשאל ,אתה יודע בדיוק ,תשאל.

מר יחיאל טוהמי :

בית העלמין אריאל היה בברקן -

מר יוסי חן :

עד שנת -

מר יחיאל טוהמי :

רגע -

מר יוסי חן :

. 2013

מר יחיאל טוהמי :

אני לא זוכר את התאריכים .אני רוצה להגיד לך היה

ברקן לא היה מקומות ,צריך להגיד מילה טובה באמת לאלי שבירו -

מר יוסי חן :

על מה?

מר יחיאל טוהמי :

שפרץ דרך ,אתה יודע אם הוא לא היה מטפל בזה לא

היה בית קברות עד היום.

מר יוסי חן :

אז אני מודיע לך -
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מר יחיאל טוהמי :

סליחה אל תפרי ע לי.

מר יוסי חן :

לך לדני דנון סגן שר הביטחון ,תשאל אותו מי פנה אליו

אחרי שזה נתקע.

מר יחיאל טוהמי :

זה אתה ,זה אתה יוסי.

מר יוסי חן :

תשאל אותו מי פנה אליו.

מר יחיאל טוהמי :

אתה בנית את העיר יוסי ,עזוב נו.

מר יוסי חן :

אני בניתי ,מה אתה ...מ ה אתה ממציא המצאות? הוא

פנה? הוא לא פנה לאף אחד הוא לא יכל .למה פנו אליי? תשאל למה פנו אליי.

מר יחיאל טוהמי :

תן לי להגיד לך משהו -

מר יוסי חן :

תגיד את האמת.

מר יחיאל טוהמי :

הבן אדם פרץ דרך- ...

מר יוסי חן :

מה פרץ דרך?

מר יחיאל טוהמי :

מי עשה את הפגישה? אתה עשית?

מר יוסי חן :

אבל התכנון של בית העלמין קיים עוד מימי רון זכרונו

לברכה ,אישרנו את זה במועצה.

מר יחיאל טוהמי :

עזוב יוסי.
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מר יוסי חן :

מה לא? אישרנו את זה במועצה.

מר יחיאל טוהמי :

ממש לא ,ממש לא.

מר יוסי חן :

די נו .ב - 2013 -

מר יחיאל טוהמי :

ממש לא.

מר יוסי חן :

אתה יכול להגיד עד מחר ,אני פניתי לדני דנון -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

וזה אתה לא יודע?

מר יוסי חן :

וביקשתי ממני בתפקיד שלו כסגן שר הביטחון והוא

אישר את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה פנית ,הוא אישר בזכותך -

מר יוסי חן :

. 100 %

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ואתה הצבעת והכול עבר.

מר יוסי חן :

בטח ,לא היה לך איפה לקבור ,בברקן לא היה לך

קברים.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,בוא אני אגיד לך משהו עד הסוף ,אין ספק שצריך

להיות שמה ,אני מסכים ,שצריך להיות סככה וצריך להיות דברים ,ב אמת אבל -
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מר יוסי חן :

ושירותים.

מר יחיאל טוהמי :

רגע שנייה ,ושירותים ,אבל לא בהתנהלות שלך.

מר יוסי חן :

אז איך היית -

מר יחיאל טוהמי :

אל תיפגע ,לא בהתנהלות שלך .מה אתה חושב

שבהתנהלות שלך ,למה אתה לא מגייס כספים?

מר יוסי חן :

תגיד לי -

מר יחיא ל טוהמי :

למה אתה לא מגייס כספים ? לא הבנתי אותך.

מר יוסי חן :

אני אענה לך -

מר יחיאל טוהמי :

לך תביא ,אתה...

מר יוסי חן :

אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה?

מר יחיאל טוהמי :

כן.

מר יוסי חן :

אני הבאתי  2מיליון  ₪להיכל התרבות ,אני מודיע לך 2

מיליון  . ₪אני הבאתי מגרש מיני פיץ' תלך ליד הפארק -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוד לא מצאתי את הכסף.

מר יוסי חן :

ולא הייתי ראש עיר דרך אגב ,לא הייתי ראש עיר.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוד לא מצאתי את הכסף.

מר יוסי חן :

עכשיו אתה אומר לי שירותים כימיים ,ראש עיר עם כל

הגודל שלו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוד לא מצאתי את הכסף.

מר יוסי חן :

לא יכול לשים שם שירותים כימיים?

מר יחיאל טוהמי :

 ...אתה סתם -

מר יוסי חן :

מה אתה ,נתת תשובה הכי דבילית שיש ,אתה צריך

להגיד מחר ,אני כממלא מקום ראש עיר בלי סמכויות הולך לשים שמה שירותים
כימיים.

מר יחיאל טוהמי :

אני לא אגיד דברים כאלה.

מר יוסי חן :

למה? למה?

מר יחיאל טוהמי :

אני לא אגיד דברים כאלה.

מר יוסי חן :

בלי סמכויות...

מר יחיאל טוהמי :

בסדר זה אתה אומר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מר יוסי חן -

מר יוסי חן :

אני מתוק אני לא מר ,אתה מר ,אתה מר אלי שבירו,
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אני המתוק יוסי חן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מר יוסי חן ,בית עלמין הוא באחריות מועצה דתית,

אנחנו למרות ,אתה תקשיב לי עד הסוף -

מר יוסי חן :

אתה לא היית ,כשיצאת שנייה אמרתי שבדו"חות אם

תלך ,כשרון נחמן היה ראש עיר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בית עלמין ,אל תפריע לי -

מר יוסי חן :

נתן בין  ₪ 80,000ל  ₪ 300,000 -בשנה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם אתה תפריע לי אני לא אענה לך .אם תפריע לי ,לא

אענה לך.

מר יוסי חן :

שמח לקבל תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה .בית עלמין הוא ב אחריות מועצה דתית ,ולמרות

שבית העלמין נמצא באחריות מועצה דתית ,והרשות לא מממנת בניית קברים
וכאלה דברים ,אנחנו דרך החברה הכלכלית נתנו הלוואה למועצה הדתית על מנת
לעשות את הדברים ,על מנת ליצור מצב שאפשר יהיה לקבור .אני רוצה להזכיר לך
שמה שקרה אז זה שבית העלמי ן בברקן התמלא ,כשאנחנו נכנסנו לתפקיד
בקדנציה שלנו ,עוד לפני הקדנציה הקודמת גם בתקופתו של רון ,לא היה סיכום
לגבי מיקום בית העלמין .רצו להקים את בית העלמין בחלק המערבי של אזור
התעשייה ,אבל השטחים שרצו להקים את בית העלמין שם ,הם היו מחוץ לקו
כחול ,הם היו על א דמות סקר ,ולכן אי אפשר היה להקים את זה שם ,ולכן רק
בקדנציה הזו ,שאני נמצא בה ,אנחנו הצלחנו למצוא את המקום הזה שהוגדר
בהתחלה כמתקנים הנדסיים ,לא כבית עלמין .ועשינו פה ,אנחנו פה הצבענו
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להקים את בית העלמין שם .הרשות השקיעה הרבה מאוד בבית העלמין ,ויש מה
שנקרא סדרי עדיפויות .קודם כל מכינים קברים ,אחרי זה יוצרים דרך ,אני רוצה
להזכיר לך שבהתחלה גם לא היה דרך לשם -

מר יחיאל טוהמי :

עלינו מלמעלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נסענו דרך עפר.

מר יחיאל טוהמי :

כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הייתה דרך עפר .את רומא לא בנו ביום אחד ,ואפשר

דרך אגב להרוס ביום אחד את כל מה שעושים -

מר יוסי חן :

שירותים זה דבר בסיסי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אפשר להרוס הכול ביום אחד .אנחנו פועלים כל הזמן,

ואנחנו נמשיך כל הזמן לפעול כדי לראות איך אנחנו משלימים שם ,גם אולם
הספדים וגם שירותים ,ובעזרת השם גם זה יגיע .ולכן כל ההתלהמות הזו וכל
הדברים האלה זה מה שנקרא כמו שאמרתי קודם ,זה פופוליסטיקה זולה .אבל לא
משנה.
.9

 5דקות לחבר המועצה מר יוסי חן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 5דקות לחבר המועצה מר יוסי חן ,בבקשה ,לגבי סעיף

מספר  . 9בבקשה יוסי.

מר יוסי חן :

אז אני פה שמח שאני מוצא את המבקר ,אני פה כבר

תקופה ארוכה מאוד כותב מכתבים שאני לא מקבל עליהם תשובות .יש פה
מכתבים מ  , 29.1.17 -מ  , 21.12.16 -דרך אגב במקרה פגש אותי היועץ המשפטי
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וביקש העתקים ,נתתי לו .הוא ביקש לא אני נתתי לו ,אחרי שזה עבר לו דרך
לשכת ראש העיר ,ודרך אגב זה עובר לכל הגורמים ,גם אליך זה עבר .כל
המכתבים האלה עברו גם אליך .יש פה פרויקט של בית בכפר ,יש פה עוד פרויקט
של בית בכפר רחוב התבור ,שהיום דנו בזה .אני מבקש תשובות לא נותנים לי .יש
פה אי סדרים בהתנהלות מועצת העיר ,לא קיבלתי תשובה .יש פה -

עו"ד דוד זיו :

לא ,זה לאבנר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סליחה ,סליחה.

עו"ד דוד זיו :

לא ,זה לאבנר...

מר יוסי חן :

יש פה אגף הרווחה בעיריית אריאל ,ביקשתי מ 1.1.15 -

מי מבצע את ההסעות .מה כל כך פשוט? תוציא מי מבצע תביא לי .אל תביא לי
שם ,תן לי פירוט מלא מ י מסיע? מי מסיע את החינוך המיוחד? מה קרה ,ממה
אנחנו פוחדים? צריך שקיפות ,תנו לי בבקשה מי מסיע .זה מ  2016 -ביקשתי
בפברואר  , 2016זה כבר שנה ,אין תשובה .הוצאתי מכתב לראש העיר עם שאלות.
תכתוב לי לא היה ולא נברא ,אתה ממציא אני לא מילאתי מעולם את בלוני הגז...
תוצ יא תגיד לי לא ,שוכח .האם הבטחת תפקידים כדי להיבחר? האם זה נעשה לא
נעשה? תגיד לי לא היה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובות ,קיבלת תשובות -

מר יוסי חן :

לא קיבלתי תשובות לזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובות.

מר יוסי חן :

אז תוציא לי את ההעתק ,תב יא לי מחר העתק.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א' תקבל.

מר יוסי חן :

 100 %אני שמח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקבל העתקים .רק מה שאני מבקש שבישיבה הבאה

תתנצל.

מר יוסי חן :

אם כן אני אתנצל ,מודיע לך .למרות שיש לי פה

חסינות ,אם אתה תראה לי כל מכתב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,זה לא קשור לחסינות .להתנצל צריך חסינות?

מר יוסי חן :

לא ,אז אני אומר לך -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה בסדר גמור ,אני מכיר את ההתנהגות הזאת.

מר יוסי חן :

אני אומר לך שאני אתנצל ,אני אתנצל גם בחוץ ,אני

אתנצל בכל מקום -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא צריך ,זה באופן עקרוני.

מר יוסי חן :

איפה שטעיתי .אבל גם אני מציע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה באופן עקרוני.

מר יוסי חן :

אני מציע שגם אתה תתנצל איפה שצריך להתנצל.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בוודאי.

מר יוסי חן :

גם אתה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,אוקיי.

מר יוסי חן :

למשל קריאה על שם רון נחמן שהיית נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר ,זה בשאילתות שלך?

מר יוסי חן :

אני אומר למשל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה בשאילתות שלך?

מר יוסי חן :

למשל .אז צריך להתנצל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בק ריאת השם של דרך רון נחמן אני הצבעתי בעד.

מר יוסי חן :

הצבעת בעד אבל היית נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הצבעתי בעד.

מר יוסי חן :

תקופה מסוימת לא הסכמת עם זה ,ישבת מולי אמרת

לי יוסי אני מתנגד -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי 5 ,דקות נו תמשיך לדבר.

מר יוסי חן :

אוקיי ,תסיט את הדיון בסדר .עכשיו אני גם ביקשתי
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במכתב הזה לגבי המינוי של הגב' לינדה סגנית ,האם היא מותנה ,היא עבדה אצלך
במטה להזכיר לך ,לא קיבלתי תשובה .את שי ברנטל ,זה לא סוד מיניתם אותו
בכדורגל ,היה נבחר ציבור מקום ברשימה שלכם .את שלמה רואימ י והגב' אריאלה
זיסוביץ ,מינית אותם כיועצים ,להזכיר לך היו איתך במטה ,הגברת אריאלה
הייתה בתוך המטה שלך בקטע הפוליטי עזרה לך להיבחר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב הרבה תושבים עזרו לי להיבחר.

מר יוסי חן :

. 100 %

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אה טוב בסדר 64 % ,מה תושבים עזרו לי להיבחר.

מר יוסי חן :

ביקשתי שתכתוב לי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובה.

מר יוסי חן :

לא ,אתה אמרת ששלחת לי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובה.

מר יוסי חן :

עכשיו? או ששלחת לי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלחתי לך תשובה.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך שלא קיבלתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובה ,אני אראה לך ,ובוא נראה מה קורה

בישיבה הבאה.
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מר יוסי חן :

אני לא רק שלא קיבלתי ,גם הגעתי כמה פעמים ללשכה

לבקש תשובות ולא נתנו לי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תמשיך ,תמשיך.

מר יוסי חן :

שאלתי מה טיב היחסים שלך עם האדון בן עיון החבר

הקבלן ,רציתי לדעת מה טיב היחסים .האם קיבלת ממנו תרומות באופן עקיף או
באופן ישיר ,שאלתי תן לי תשובות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

עכשיו החבר'ה של נצרים שאתה מגן עליהם ונותן להם

לפלוש שמה על שטח בצורה לא חוקית ברחוב הבשן .האם אתה מחויב להם? האם
הם תמכו בך בכסף בתקופת הבחירות? זה תשובות שאתה צריך לתת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תמשיך ,תמשיך.

מר יוסי חן :

הגענו לקטע של הצבת אותם מבנים ברחוב הבשן פינת

הגלבוע ,יצא מכתב יצא פקח לשטח ,לא קורה כלום הם ב ונים ,עשו נזק לתשתיות,
תושבים שמה משתוללים לא מבינים מה קרה ,הורידו להם גינת משחקים מתקני
כושר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוד מעט ה  5 -דקות נגמרות לך ,כן הלאה.

מר יוסי חן :

אתה לקחת זמן ,תאמין לי עבדתי על זה בבית ,זה פחות

מ  5 -דקות בהרבה .אז אני אומר לך אדו ני המהנדס ואדוני היועץ המשפטי ואדוני
המבקר ,לא יכול להיות שאתה תגור סמוך למתקן משחקים וגינת משחקים ,בוקר
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אחד יציבו לך עליה מבנים ויצקו לך ויעשו לך נזק לתשתיות ויורידו לך את כל
המתקנים ואת הגינה בכלל ,יבטלו לך את הגינה .מה זה הפקרות? איפה אנחנו
חיים? זה חרי גה מהיתר בנייה שניתן לקניון .הקניון זה לא התוכנית שאנחנו
אישרנו ,אני מבקש ממך אדוני המהנדס לשבת איתך עם התוכניות הישנות ועם
מה שקורה בפועל שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי ,זה לא -

מר יוסי חן :

זה מכתב ,במסגרת ה  5 -דקות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא א וקיי.

מר יוסי חן :

יצא מכתב ,אני לא בא עכשיו ,יצא מכתב אני מבקש

תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קיבלת תשובה.

מר יוסי חן :

לא קיבלתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

בניית בית ספר ירוק גם כן לא קיבלתי תשובה עד היום

מכרז ,בית הספר אושר ב  , 2012 -ועדת מכרזים אישרה ב  , 2014 -מועצת העיר
אישרה ב - 2016 -

עו"ד דוד זיו :

יוסי ,תוציא מכתב...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי נו תמשיך.
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מר יוסי חן :

לא קיבלתי תשובה עד היום אני מדבר.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלחת את זה? ברגע ששלחת לממונה -

מר יוסי חן :

אבל אני שלחתי ,תקשיב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ברגע ששלחת לממונה ,אל תגיד לי לא שלחת לממונה -

מר יוסי חן :

אני אענה לך ,לא שלחתי לממונה ,רק אחרי חצי שנה

שלא קיבלתי תשובה ,אם הייתי מקבל ממך תשובה לא הייתי שולח לממונה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסד ר ,תקבל תשובה מהממונה.

מר יוסי חן :

ב . 7.9.16 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקבל תשובה מהממונה.

מר יוסי חן :

אוקיי .גם אדוני מבקר העירייה ,אולי אתה לא יודע,

גם הוצאתי אליך מכתב חתום גם לשכת מנכ"ל על התמיכות לעמותת הפועל וכל
מה שקורה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כבר קיבלת תשובה.

מר יוסי חן :

לא קיבלתי תשובה .אני מבקש תשובה.
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מר אריה ברסקי :

אז הנה עכשיו לפרוטוקול אני אומר לך תשובה.

לעמותת הפועל יש אישור ניהול תקין בניגוד למה ...בפעם הקודמת.

מר יוסי חן :

למה לא לתת תשובה בכתב? למה עכשיו אתה נותן לי

את זה .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה קיבלת את התשובה הזו .הוא נתן לך את התשובה

הזאת -

מר יוסי חן :

הוא לא נתן תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כשישבנו ודיברנו -

מר יוסי חן :

אל תיתן תשובה בעל פה ,אני רוצה תשובה בכתב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

די נו.

מר יוסי חן :

אל תגיד לי די נו .אני צריך לקבל תשובה בכתב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר ,תמשיך הלאה.

מר יוסי חן :

שלחתי את זה בחודש נובמבר - 2016

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר ,בסדר.

מר יוסי חן :

מאז עברו הרבה חודשים ,תן לי תשובה בכתב מה קרה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה כבר דנו בזה -
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מר יוסי חן :

מה קרה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

גם במועצה.

מר יוסי חן :

לא דנו בזה ,תן לי תשובה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תגיד לא דנו.

מר יוסי חן :

עכשיו המגרסה הניידת ששלחתי לך שיש שם מחצבה,

ישר שלחת לי תשובה שאין מחצבה .אבל כשי ש מגרסה ניידת שגורסת שם
במיליונים ,מיליונים עושים שם ,באים משאיות מחוץ לאריאל שופכים שם.
שאלתי מי אישר את זה ,באיזה כסף ,מי נהנה מהכסף הזה .יש פה מיליונים
שהולכים ,תסתכלו איפה שיש מגרסות ומחצבות מיליונים ,מישהו שם לב? מבקש
תשובה ,מה ביקשת? תשובה .מי? איזה ועדה אישרה את זה? אם איכות הסביבה
אישר את זה? אם יש לזה רישיון עסק? אם זה הגיע לוועדת מכרזים? למה דווקא
הערבי הזה ולא אני -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תנו לו להמשיך...

מר יוסי חן :

בטח תנו לו להמשיך ,זה הכול מופיע פה .עכשיו אני

אומר לכם ,פה זה רק דוגמית קטנ ה ,פה יש עכשיו אני נותן לך את זה ,זה עובר
אליך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הבנתי.

מר יוסי חן :

זה רק דוגמית ,כשתגמור את זה יש עוד .למה אתה

תעביר לו? אני רוצה להעביר למבקר העירייה .למה לא צריך?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 ...תן לו -

מר יוסי חן :

ואני אפילו לא מחתים אותו ,אני סומך שהוא יאשר

שהוא קיבל את זה .אני סומך שהוא יאשר שהוא קיבל את זה .פה יש ישיבת
מועצה .אני אומר לך אבל בגדול אריה ,אין לי שום ציפיות מראש העיר .ראש
העיר מתנהל במחשכים ,אני מצפה שקיפות .הוא הבטיח שקיפות לתושבים כשהוא
בא להיבחר ,אני לא רוא ה שקיפות .אין שום שקיפות ,הכול בשושו .אין ועדת
ביקורת פה אין שם ,לודמילה עם הקומבינות שלה שהיא קופוזיציה קוראת
לעצמה .אין ועדת ביקורת ,אין כלום ,אתה רואה את זה ,אני לא צריך להגיד לך.
אתה רואה כמה דברים קורים בעיר הזו ,בלי אפשרות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סי ימת? לא ,אתה יכול לעשות איתו פגישת עבודה.

סיימת עם השאלות שלך?

מר יוסי חן :

אני מדבר למבקר בישיבת מועצה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה?

מר יוסי חן :

מדבר למבקר ,מה קרה? תקשיב גם אתה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני הבנתי אותך ושמעתי אותך ,ואתה לא מחדש

לי-

מר יוסי חן :

הא אתה יודע את זה כל הדברים האלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ואתה ממשיך עם השטויות שלך.
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מר יוסי חן :

כל הדברים האלה ידועים לך ,כולל המגרסה כולל הכול

ידוע לך 100% .אני שמח שזה ידוע לך .כי את ההסברים אתה תצטרך לתת במקום
אחר ,לא פה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין בעיה.

מר יוסי חן :

זה ייצא מפה ,זה לא יישאר פה .עכשיו אני אספר לך

סיפור ,כשאתה לא היית פה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אני לא רוצה סיפורים ,בוא תתמקד בשלך -

מר יוסי חן :

אני מתמקד ,אני מסיים בעוד  20שניות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עוד  20שניות.

מר יוסי חן :

כשאתה לא היית פה 60 ,רשויות ,היה פרסום ש 60 -

רשויות הסתבכו בפליליים ,האחרון זה היה בכפר סבא .אני אומר לך ואמרתי לך
את זה גם ב  4 -עיניים ,אלי אני רוצה להיות ראש עיר רוצה להיבחר על ידי
הציבור ,לא רוצה להיבחר בגלל כל מיני דברים שאולי מכשילים אותך ,אולי אתה
לא יודע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב עברו  20שניות.

מר יוסי חן :

עכשיו מה אתה אומר אני יודע ,עכשיו מה אתה אומר

אני יודע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סיימת? סיימת? אתה קיבלת תשובות.
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מר יוסי חן :

לא ,אם אתה יודע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,תודה רבה סגרתי את הישיבה.

מר יוסי חן :

אני לא קיבלתי תשובות ,אבל אם אתה יודע אז אני

שמח שאתה אומר שאתה יודע.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:

.2

אישרור דיר קטורים תאגיד המים:
א .נאוה בן הרוש
ב .אדי צירקוס
ג .מקס צ'רנוגלז

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשרר דירקטורים בתאגיד המים :נאוה בן הרוש  ,אדי צירקוס ,מקס
צ'רנוגלז.
.3

מרכז צעירים;

החלטה:
.4

הוחלט פה אחד ,לקרוא למרכז הצעירים על שם אוריה שבירו.

אישור תב"רים המצ"ב:
א .אישור תב"ר  1059על סך  , ₪ 150,000נוער – אירועי קיץ .מעודפי
תקציב
. 2016
יש לציין ,תב"ר זה הי ה אמור להו פ יע בישיבת המועצה מיום 18.12.16
אישור ת קציב  2017ושינוי תקציב  . 2016בטעות נשמט מהרשימה.
ב .תב"ר מס' " 1076סל מדע" בתי ספר יסודיים – קול קורא  , 7126על סך
 . ₪ 290,994מקורות המימון :א .קרן אריאל  . ₪ 36,994ב .משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל . ₪ 254,187
ג .תב"ר מס'  1077ע"ס  . ₪ 42,120הצבת תחנות אוטובוס חדשות ,חלק
העירייה במימון  . ₪ 42,120מקור המימון קרנות הרשות.
יש לציין ,עלות כל תחנה  ₪ 12,400בתוספת מע"מ .חלקה של העירי יה
 ₪ 2,400בתוספת מע"מ לכל תחנה.

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר תב"ר  1059על סך  , ₪ 150,000נוער – אירועי קיץ .מעודפי תקציב
. 2016
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החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר תב"ר מס' " 1076סל מדע" בתי ספר יסודיים – קול קורא  , 7126על
סך

 . ₪ 290,994מקורו ת המימון :א .קרן אריאל  . ₪ 36,994ב .משרד

המדע

הטכנולוגיה והחלל . ₪ 254,187

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1077ע"ס  . ₪ 42,120הצבת

תחנות אוטובוס חדשות ,חלק העירייה במימון  . ₪ 42,120מקור המימון קרנות
הרשות.
.5

עדכון החלטת מועצת העיר ל עניין חשבונות עזר (מענקי מפעל הפיס) בבנק
בעקרון ,כל מענק מתנהל בחשבון נפרד ,ונדרשת לגביו
דקסיה:
החלטת מועצה ספציפית .על מנת להקל על הפרוצדורה ,הרשות יכולה
לקבל החלטת מועצה כללית יותר ,המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק
לשנתיים הקרובות .להלן נוסח הצעת החלטה ל החלטה כללית .יובהר כי
החלטה כללית תוגבל לשנתיים מכאן ואילך .ובכל שנתיים נדרש יהיה
לקבל החלטת מועצה עדכנית.
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 2017ו  , 2018 -לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשב ון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל

בע"מ בשנים  2018 2017לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס  .יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל .
.7

ביטול תב"ר  503על סך  , ₪ 80,000התב "ר נכלל בתב"ר ( 453כפל
תב"רים).

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אריק דושי;  1נגד :מר יוסי
חן) ,לאשר ביטול תב"ר  503על סך  , ₪ 80,000התב"ר נכלל בתב"ר ( 453כפל
תב"רים).
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