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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  48-הישיבה ה

 (06.04.2017) זע"תש ניסןבי' , חמישי מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 העיר חבר מועצת -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 
 

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל :חסרים

 משנה לראש העיר -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

ו  חברת מועצת העיר -  רד טווילגב' 

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי 

 מהנדס העירייה -  מר בוריס גרינברג  

 ראש מדור רישוי - גב' דינה רפאלובסקי  

 מר הראל שטרית  
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .1

 ;הצגת המלצות ועדת תמיכה .2

 אישור תב"רים: . 3

 .₪ 60,000זהירות בדרכים ע"ס  1078א. אישור תב"ר  

 (70%) ₪ 42,000סך  2017מקורות מימון: הרשות לבטיחות בדרכים      

 (30%) ₪ 18,000סך         קרנות הרשות                

שדרוג מערכות ההשקיה הציבורית ע"י ביטול  279ב. תיקון תב"ר 

 השתתפות 

עקב אי ניצול בזמן. התב"ר לאחר  ₪ 199,968רשות המים ע"ס     

 . ₪ 700,000תיקון יעמוד ע"ס 

תוספת  –הקמת אולם ספורט נחשונים ברח' מוריה  276ג. הגדלת תב"ר 

 .₪ 3,312,354בסך 

 ₪ 1,498,935ורות מימון: מפעל הפיס סך מק 

. סכום זה ₪ 2,891,935יש לציין כי תקציב הפיס המצטבר הינו בסך  

, על כן ההגדלה תעמוד 2012אשר אושר כבר  ₪ 1,393,000כולל סך 

 . ₪ 1,498,935על סך 

, 1427038/2012. הסבת הזמנה מס' ₪ 1,813,419משרד השיכון סך  

 הקמת מעון יום. 

 ;₪ 2,513,736הקמת מעון יום ע"ס  307ול תב"ר ביט .4

  דקות לחבר מועצת העיר מר יוסי חן. 5 .5

. מצ"ב הצעת 3שינוי מס'  2016שינוי ותיקון הצעת התקציב לשנת  .6

 השינוי.

 .₪ 300,000לאריאל בסך  40חגיגות  1020הגדלת תב"ר  .7

 .₪ 550,000סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  .2016מקורות המימון עודפי 

 .₪ 50,000השתלמויות והעצמת עובדים בסך  1022הגדלת תב"ר  .8

סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  .2016מקורות המימון עודפי תקציב 

200,000 ₪. 
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שדרוג מדרכות והנגשה ברחובות העיר  1079אישור תב"ר חדש מס'  . 9

 .₪ 350,000ע"ס 

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל 

שדרוג מערכות התאורה והברכות בפארק  1080חדש מס'  אישור תב"ר .10

 .₪ 350,000פארק ז'בוטינסקי ע"ס -הנחל

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל 

 .₪ 300,000הקמת שירותים ציבוריים ע"ס  1081אישור תב"ר חדש מס'  .11

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל 

 

 :תוספת לסדר היום

 

 התרבות לחברה הכלכלית. העברת היכל .12

 .אישרור דירקטור תאגיד המים: מקס צ'רנוגלז .   13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סקירת ראש  העיר; .   1
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. נוכחים: 48אני פותח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק, מקס ויוסי. האנשים יכולים להיכנס. אני 

העיר. מי שרוצה להיכנס יכול להיכנס ולשבת בשקט בצד, מתחיל בדיווח ראש 

זה בסדר גמור. אני רוצה לפתוח בדיווח ראש העיר. הדבר הראשון שאני רוצה 

-להגיד, אני יוצא לחופשה אישית שלי על חשבון ימי החופש שלי לחו"ל בין ה

.  מי שימלא את מקומי בתקופה שאני יוצא לחו"ל זה יחיאל 13.4.17-ל 9.4.17

והמי. אנחנו היום חילקנו לחברי המועצה בהשאלה טאבלטים על מנת ט

לחסוך בנייר, כמו שאנחנו דיברנו על זה בישיבת המועצה. קיבלנו אז החלטה 

שאנחנו נחלק טאבלטים כדי שכל המסמכים שאנחנו רוצים להעביר לכם 

-תוכלו לקבל את זה דרך המייל, ולא תצטרכו לקבל עותקים כתובים. ב

חנכנו  5.4.17-אנחנו חנכנו את קירוי מגרש הכדורסל באור זבולון. ב 27.3.17

. בל"ג בעומר הבריכה תהיה פתוחה לכלל את מרפאת ביקור רופא גם לחיילים

התושבים, מי שירצה הבריכה העירונית יוכל להיכנס חופשי. אנחנו נחלק לכם 

פורסמו בסוף הישיבה הזמנה לאירועי ימי הזיכרון ויום העצמאות, הדברים י

גם לכלל התושבים, ואני מזמין את כל חברי המועצה באופן אישי להשתתף 

אנחנו נקיים יריד תעסוקה במרכז צעירים לאור  20.4.17-באירועים. ב

יחידות דיור מחר  839-ה 130/8ההצלחה של היריד הקודם שהיה. התב"ע של 

יון למתן היא מתוכננת לעלות לד 26.4.17-להפקדה שלה וב 60-מסתיים יום ה

תוקף. התב"ע הזו גם עברה את הוועדה לתקצוב של משרד האוצר הות"ת 

בראשותו של אביגדור יצחקי, ומנהלת משרד השיכון נכנסת לתכנון לקראת 

שיווק. אין ספק שזה בשורה מאוד גדולה אם לא יהיו שינויים, אם לא יהיה 

נוכל לצאת איזה שהוא משהו שהוא יעצור אותנו מבחינה מדינית אז אנחנו 

יחידות דיור, אין ספק שזאת תהיה פה, זו בשורה ענקית.  839לשיווקים של 

-אנשים פחות מ 17הסטטיסטיים אנחנו   אנחנו דרך אגב היום על פי הנתונים

 תושבים.  20,000

 

 . 19,983     :מר אבי עזר
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לא לפי הלמ"ס לפי משרד הפנים. אני רוצה לציין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ל מוביל בוועדת תחבורה את הפתרון להגעה של אוטובוסים לקניון של שפב

 רמי לוי. הוא כבר פועל מספר חודשים בתחום הזה. 

 

 אתה רוצה אני אתן עדכון גם.   :מר פבל פולב

 

אחרי זה אני אשמח אם אתה באמת תיתן עדכון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תוספת לסדר היום של שני לגבי הנושא הזה. ואני מבקש להעלות להצבעה את 

נושאים. נושא אחד אנחנו הצגנו בעבר שאנחנו מעבירים את היכל התרבות 

לחברה הכלכלית, אנחנו צריכים גם להצביע על כך, ולכן זה יהיה תוספת 

 לסדר היום. מי בעד לאשר את התוספת? אושר פה אחד. 

הוחלט פה אחד לאשר תוספת לסדר היום: העברת היכל  החלטה:

 ות לחברה הכלכלית. התרב

 

אנחנו נוסיף תב"ר נוסף שלא עלה ברשימת התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עבור אולם הספורט. 

 

 זה רק שינוי?       :???

 

  -זה הגדלה של תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

'    :מר ג'והר חלבי י   -שינוי בסעיף 

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו י'  שינוי בסעיף 

 

בנושא הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט. אני     :חלבי מר ג'והר

 אסביר כשנגיע. 
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. מי בעד לאשר את התוספת לסדר היום? %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי;  מר פבל פולב,

 הוספת סעיף לסדר היום: הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט.

 

 העברת היכל התרבות לחברה הכלכלית.   .12

 

ומכאן בעצם אני רוצה לעבור לנושאים לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אנחנו הצגנו את זה שאנחנו אנחנו נתחיל קודם כל בנושא של היכל התרבות

מעבירים את היכל התרבות לחברה הכלכלית, ואני מבקש להעלות את זה 

 לאישור של המועצה. מי בעד לאשר את המהלך? 

 

 יש לי רק הערה אחת.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שעברו ממינהל  ₪ 25,000תשלומים של  4יש    :מר יוסי חן

עדיין עברו לגוונים, אני מבקש שיחזירו אותם לחברה הכלכלית, הספורט והם 

  -איפה שהחשבון הזה

 

 אבל מה הקשר ספורט להיכל התרבות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה מדבר רק   :מר יוסי חן

 

 תרבות, תרבות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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, אני מדבר על היכל התרבות, זה התרבות והספורט   :מר יוסי חן

 משרד התרבות והספורט. 

 

 לא, לא. לפרוטוקול לודה נכנסת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בסדר, אז מה שאני טוען שיש תקציב לתרבות,    :מר יוסי חן

 להיכל התרבות. 

 

לודה, את לא חייבת, יש לנו קוורום. תודה רבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לודה. 

 

 להיכל התרבות.  אלי, מה שאמרתי תקציב   :מר יוסי חן

 

 אוקיי בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . ₪ 25,000תשלומים של  4   :מר יוסי חן

 

  -יבדקו את זה, אם זה עבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אני מבקש שהמבקר שיבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

טוב. מי בעד לאשר את המהלך? אושר פה אחד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 רבה לכם. תודה 

העברת היכל התרבות לחברה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 הכלכלית.
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 הצגת המלצות ועדת תמיכה; .   2

 

ומכאן אני עובר להצגת המלצות של ועדת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התמיכות. 

 

אנחנו מדברים על חינוך ונוער, אנחנו מדברים      :מר אבי עזר

חניכים.  25-ל 72-שיש לנו הנוער הלאומי, ירד מתנועות נוער  3בעיקרון על 

, ואנחנו ממליצים שזה ₪ 41,324כביכול היה צריך על פי אמות מידה לקבל 

יעבור לכנפיים של קרמבו, מאחר והוא היה פעמיים בשימועים. במקום לעלות 

חניכים. על פי כל אמות המידה  320-. בני עקיבא עלו הגיעו ל2/3-הוא ירד ב

 .166-. הצופים עלו ל₪ 114,371להם  שהכנו מגיע

סכום  ₪ 7,235חשוב לציין, הדוחות הכספיים של העמותה מראים עודף בסף 

. כמו כן, הדוחות הכספיים של 2017זה יקוזז מהתמיכה המאושרת לשנת 

סכום זה יקוזז מהתמיכה  ₪ 51,833עמותת הצופים מראים עוף בסך 

  .2017המאושרת לשנת 

 

 . 2016-ב      :???

 

חניכים  166אתה צודק. הצופים  116,524סליחה      :מר אבי עזר

פחות  ₪ 234,000, סך הכול התמיכות המדוברות ₪ 81,104והם אמורים לקבל 

48 ₪ . 

 

.. לנושא של הנוער     :מר ג'והר חלבי אני רק ברשותכם פה רוצה.

  -הלאומי

 

 בדיוק אם אפשר להרחיב קצת...   :מר יבגני יעקובוב
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יוקטן מתקציב התמיכות סכום זה  ₪ 41,324    :ג'והר חלבי מר

ויועבר למחלקת הנוער העירונית.   במסגרת שינוי תקציב לקראת מאי יוני 

הכנפיים של קרמבו הוא בתוך מחלקת הנוער, צריך להבהיר את הנקודה 

 הזאתי שזה שינוי תקציבי. 

 

 בו? מה זה, אפשר לדעת מה זה כנפיים של קרמ   :מר יוסי חן

 

כן, כנפיים של קרמבו, יש מה שנקרא תנועות נוער,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה כמו תנועת  ויש תנועה שמתעסקת עם ילדים מוגבלים. והכנפיים של קרמבו

נוער שמתעסקת עם ילדים מוגבלים ועושה שילוב יחד עם ילדים שאין להם 

 מוגבלויות עם ילדים שהם מוגבלים. 

 

לי רק הערה אחת לגבי הצופים. אני לא יודע יש    :מר יוסי חן

שנים תראו שהתקציב  4איך אתם קובעים את התמיכות, אבל תלכו אחורה 

. היום ₪מיליון  80, ותקציב העיר היה ₪ 100,000של הצופים היה מעל 

  -%40, זאת אומרת שהקיצוץ פה הוא משהו כמו ₪מיליון  120תקציב העיר 

 

 . ₪ 60,000ה היה בשנה שעבר     :מר אבי עזר

 

שנים, אז עכשיו אולי  4אני מדבר אמרתי לך    :מר יוסי חן

עשיתם תיקון קל, אבל אני חושב שאתם צריכים ללכת קודם כל למה שהיה 

והתקציב של התנועות  50%-בעבר, כי לא יכול להיות שתקציב העיר גדל ב

 האלה או של כל התמיכות פה בכלל. 

 

 מספר חניכים?  על אותו  :מר יחיאל טוהמי

 

על אותו מספר, אותו מספר אם לא יותר. היה יותר    :מר יוסי חן

 גם. 
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 חבר'ה זה הסכום שאושר לסעיף הזה.      :מר אבי עזר

 

 היה גם יותר.    :מר יוסי חן

 

 זה הסכום שאושר לסעיף הזה.      :מר אבי עזר

 

  אנחנו צריכים להצביע סעיף סעיף? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.     :עו"ד דוד זיו

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במקום שיש יותר צריך לתת יותר.    :מר יוסי חן

 

?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מי בעד לאשר את סעיף א'

 

 חינוך ונוער.      :מר אבי עזר

 

חינוך ונוער כפי שהוצג על ידי גם הגזבר וגם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המנכ"ל. 

 

 עמותה מותר?   :מר פבל פולב

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי בעד לאשר? אושר פה אחד תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנושא חינוך  החלטה:

 ונוער כפי שהוצג על ידי הגזבר והמנכ"ל.

 

 קדימה הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ע , ₪ 8,000חברה וקהילה אנחנו מדברים על פעמונים      :זרמר אבי 

 13,000, חסד לחיים ₪ 10,000 השנה יקבלו איחוד והצלה לא היו פעם שעברה

, יחד 26,000 , דאורייתא₪ 26,000, אגודה למען החייל ₪ 15,000, יד שרה ₪

,. ₪ 130,000, סך הכול ₪ 22,000, מוזיאון השואה ₪ 10,000נשפר   בנוסף 

ד לחיים חסר אישור ניהול תקין וכן עפ"י הדוחות הכספיים קיים סותת חעמ

על כן לא ניתן להעביר להם את התמיכה. האגודה למען  ₪ 38,860עודף בסף 

החייל, התבקשו להגיש דוח פרטני לסניף באריאל. כמו כן, עמותת יחד לשפר 

יקוזז סכום זה  ₪ 5,071ועפ"י הדוחות הכספיים קיים עודף תקציבי  בסך 

   מהתמיכה המאושרת.  

 

 אפשר להבין מי אלה איחוד והצלה? מה זה?   :מר יבגני יעקובוב

 

זה כמו מד"א, כמו זק"א ומד"א, זה סיוע ראשוני      :מר אבי עזר

 אלה שנמצאים על האופנועים, הם גם עוזרים לנו כאן בחירום. 

 

 ר. , הם עמותה? תסבי-שמה הם מוכשרים ל  :מר יבגני יעקובוב

 

זאת עמותה כמו מד"א שהיא בעצם  איחוד והצלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יש לה את האופנועים והם מגיעים

 

  -הראשונים ל  :מר יבגני יעקובוב
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 )מדברים יחד(

 

 יפה בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאלות, מה זה יחד לשפר? שאני לא יודע  2לי יש    :מר יוסי חן

 מה זה.

 

 הוצאנו גם בשנה שעברה.  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

 מה זה? אפשר לדעת מה זה?    :מר יוסי חן

 

 בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יחד לשפר זו עמותה שמטפלת באוכלוסייה בכל      :מר אבי עזר

 מיני חוגים למיניהם. אוכלוסייה קשת יום ברובה. 

 

בשיעורי עזר עמותה שמטפלת באוכלוסייה מה?    :מר יוסי חן

 לילדים? 

 

.      :מר אבי עזר ' וכו  לא, לא, לא, בחוגי ספורט 

 

 חוגי ספורט?    :מר יוסי חן

 

 כן.      :מר אבי עזר

 

אני אגיד לך, אני גר בעיר הזו ולא שמעתי עליהם,    :מר יוסי חן

 ולא ראיתי את הפעילות, אני אשמח אם תזמינו אותנו אחד לפעילות. 
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 בשמחה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אשמח לבוא לראות, ואולי אני אצטרך לעודד    :מר יוסי חן

את זה ולעזור. שתיים, לגבי הוועד למען החייל, אני אומר לכם באמת זה 

זה כל מה שאתם מקצים לוועד למען  ₪ 26,000-בזיון, בושה לעיר אריאל ש

ונותנים לחיילים ותורמ ים ועושים כל החייל שהם עכשיו בצמתים, הולכים 

השנה, והם צריכים ללכת ולהיות כמו מסכנים לגייס תרומות. אני חושב 

שאתם צריכים לתת את הדעת אם לא עכשיו במהלך השנה, אם לא במהלך 

השנה בשנה הבאה, הסכום הזה הוא מעבר לזה שזה, הסכום הזה קוצץ, אם 

ה התקציב , תראו מ₪מיליון  80תבדקו עוד פעם לכו אחורה תקציב העירייה 

שלהם ותראו מה היום. ועכשיו כולנו היינו בהרמת כוסית וראינו את הפעילות 

המבורכת שלהם, ואני חושב שבאמת תחשבו שנייה אם אפשר לתקן עכשיו אם 

זה עלוב שזה מה  ₪ 26,000-אפשר לתקן תוך כדי תנועה במהלך השנה, ה

  -שהעיר רואה את החיילים

 

 צה אישרה. זה מה שהמוע     :מר אבי עזר

 

בסדר, המועצה אישרה אבל אתה מביא למועצה    :מר יוסי חן

 . ₪ 26,000-לאשר. אני התנגדתי, אני גם היום מתנגד ל

 

 בסדר, בסדר אוקיי תתנגד זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה הכול, זכותי נכון.    :מר יוסי חן

 

  -ברה וקהילה? בעדמי בעד לאשר את הסעיף של ח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני בעד הכול, בוא אבל   :מר יוסי חן
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 בעד הכול, אוקיי אז פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד ה   :מר יוסי חן האלה ואני מבקש כמו  ₪ 26,000-אני רק 

 שאמרתי את היחד לשפר, יחד עם המנכ"ל לעשות סיור. 

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לראות בעין אני והוא, הוא יו"ר ועדת תמיכות.    :מר יוסי חן

הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנושא חברה  החלטה:

 וקהילה כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.

 

 אבי בבקשה סעיף הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. פה ₪ 10,000טוב, מלגות מחקר באוניברסיטה      :מר אבי עזר

 עצה וזה כל התקציב שהולך רק אליהם. כבר אושר בישיבת המו

 

מי בעד לאשר את סעיף מלגות מחקר? אושר פה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד, תודה. 

מלגות הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנושא  החלטה:

 כפי שהוצג על ידי המנכ"ל. מחקר

 

ת דרכי דת אנחנו מדברים על עמות מורשת ישראל     :מר אבי עזר

יוסף, בית כנסת  היכלזה למעשה בית כנסת, בית כנסת  ₪ 11,000חב"ד, 

  -תפארת ישראל

 

 אריאל אריאל.   :מר יחיאל טוהמי
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תפארת אריאל, בית כנסת הרמב"ם, בית כנסת      :מר אבי עזר

, בית כנסת אפריםות אריאל, בית כנסת אחוות אחים, בית כנסת אוהל בש

נון ₪ 11,000אביר יעקב, כל אחד מהם  , ₪ 11,000. עוד בית כנסת יהושע בן 

ש"ח. מעבר לזה בית מדרש ישיבתי  11,000קהילת נצרים זה בית הכנסת 

, ביחד באריאל ₪ 5,000ש"ח, מחניים רשת החינוך יהודי לדוברי רוסית  5,000

 . ₪ 125,000. סך הכול ₪ 5,000

ינוך לדוברי רוסית לא הגישו יצוין , בתי כנסת תפארת אריאל , אביר יעקב ומחניים רשת ח

בקשות עד למועד הישיבה על כן לא יקבלו את התמיכה . עמו כן, הדוחות הכספיים של 

על כן התמיכה לא  ₪ 21,933עמותת בית כנסת יחד באריאל מראה עודף תקציבי בסך 

 תועבר. 

 

 אני רוצה משהו.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שוב פעם אני אומר לכם אתם מנותקים, תקציב    :מר יוסי חן

תמיכות לבתי כנסת. היום תקציב  ₪ 150,000, היה ₪מיליון  80העיר היה 

 . ₪ 125,000והתמיכה היא  ₪מיליון  120העיר 

 

  -עלה ל ₪ 108,000-מ     :מר אבי עזר

 

בסדר, זה מה שהיה בשנה שעברה, אבל בוא נלך    :מר יוסי חן

 . ₪ 150,000אחורה כשהיה 

 

 ... לא מגישים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל הנה הגישו.    :מר יוסי חן
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 לא כולם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ₪ 200,000מה שאני אומר היה צריך לאשר פה    :מר יוסי חן

. בשנה שעברה יש חלק ₪ 11,000-ו ₪ 10,000ולחלק אותם לבתי כנסת, לא 

צו להגיש כי הם אמרו שהסכומים דרך אגב שלא קיבלו, יש חלק שבכלל לא ר

 הם עלובים. 

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני טוען שאם זה מה שאתה חושב שמגיע למוסדות    :מר יוסי חן

שנים שאתה יושב על הכיסא  4-קיצוץ בסך הכול ב 50%דת, זה הסכום שזה 

 שיבושם לך. 

 

ל מורשת ישראל . מי בעד לאשר את הסעיף ש%100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עכשיו אני  וערכי דת? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי 

 רגוע. 

 

אני אהיה בעד, לא  ₪ 200,000תהיה רגוע, כשתביא    :מר יוסי חן

 את הסכום העלוב הזה. 

 

 לא, לא, בסדר, אני עכשיו רגוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כנסת? לבתי  ₪ 200,000  :מר אריק דושי

 

 כן, כן.    :מר יוסי חן

 

.   :מר אריק דושי  במקום להביא לעמותות..
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 גם וגם.    :מר יוסי חן

 

.. ₪ 200,000  :מר אריק דושי  לבתי כנסת? בתור איש מאמין.

 

 )מדברים יחד( 

 

 ... לבתי כנסת זה בסדר, גם ראש העיר מתנגד.    :מר יוסי חן

 

 ה מוגזם. יוסי, זה מוגזם, ז  :מר אריק דושי

 

נכון אתה צודק זה מוגזם, אבל אני אומר לך    :מר יוסי חן

 ש"ח.  200,000שצריך להיות 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

כפי שהוצג על ידי שת ישראל וערכי דת מוראת המלצת ועדת תמיכות בנושא 

 המנכ"ל.

 

 אבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לעמותה עמותות ספורט אנחנו ישבנו ודנו בנושא,      :מר אבי עזר

 ₪ 197,672לקידום הספורט והחינוך באריאל שני ענפים, לענף הכדורגל סך 

על אריאל עיר . האגודה לתרבות גופנית הפו₪ 46,525 סךקט רגל ולענף ה

כמו כן לעמותת מכבי התעמלות  ₪ 83,803בשומרון לענף הכדור סל סך

 . ₪ 410,000. סה"כ התמיכות בספורט ₪ 82,000באריאל סך 

 

 התעמלות אומנותית.   :מר פבל פולב
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 התעמלות אומנותית נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מנותית. התעמלות אומנותית, מכבי התעמלות או     :מר אבי עזר

 

שבאמת לא פירטתם את כמות  פה אני שם לב   :מר יוסי חן

המשתתפים הפעם. בדרך כלל כל שנה הייתם מפרטים לנו את כמו 

 המשתתפים, הפעם אני חושב שאני יודע גם למה, הרי זה מגמתי אני יודע לנו. 

 

 מה זה כמות הרשומים?   :מר אריק דושי

 

 תקציב בנוי פר משתתפים. המשתתפים כן. הרי ה   :מר יוסי חן

 

 יש, יש, תקבל את הפירוט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר, יכול לקבל גם עכשיו.      :מר אבי עזר

 

לא, היה צריך לתת לנו אותם לפני הישיבה גם, אם    :מר יוסי חן

  -אתה שואל אותי כדי שאני אוכל לשטח ולבדוק

 

 ך. לא צריך, לא צרי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אולי לעזור לך, ללכת לבדוק זה אחד. שתיים, אני    :מר יוסי חן

אומר לך שהתעמלות אומנותית התעמלות קרקע איך שתקרא לזה, תמיכה 

מאוד עלובה ביחס לכמות המשתתפות שמה, שזה באמת קיצצת אותם, אם 

 שנים אחורה.  4תיקח עוד פעם 

 

ל     :מר אבי עזר  ... 75-עלינו 
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 אבי, תן לו להגיד את זה לפרוטוקול.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

  -לפרוטוקול, קיצצת אותם ב   :מר יוסי חן

 

הוא רוצה להגיד לפרוטוקול, תן לו להגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לפרוטוקול ובואו נצביע. 

 

 קשה לכם לשמוע?    :מר יוסי חן

 

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

 

 איך אמרת אתמול? אתה מחבק אותם.    :יוסי חן מר

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הם לא רוצים את החיבוק שלך הם רוצים תקציב.    :מר יוסי חן

תאמין לי שהם לא רוצים את החיבוק. הם צריכים את התקציב, את התקצוב 

 שקיצצת אותם זה מה שהם צריכים.  50%-של ה

 

 . %100 :עראה"-מר אליהו שבירו

 

רגע, בכדורסל אני גם אומר לך שבכדורסל, אם    :מר יוסי חן

תיקח בכדורסל ביחס לכדורגל גם אותם קיצצת. הכדורסל יש להם פעילות לא 

פחות מהכדורגל היום, כדורגל לזכותו של מנכ"ל העירייה אבי עזר התפרקה 

בל עם קבוצת הנוער, התפרקה קבוצת נערים א', זה המגמה מה שהובלתם. א

  -כל זה, זה הפרס שצריך לתת להם את הסכום הזה? על זה
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.  :מר אריק דושי ..  למה? 

 

אני אענה לך אריק, אני אענה לך. קבוצת נוער    :מר יוסי חן

  -התפרקה

 

 של מה? כדורגל או כדורסל?   :מר אריק דושי

 

של נוער כדורגל. נוער כדורגל התפרקה, נערים א'    :מר יוסי חן

מהפעילות של מה שאתה תומך ירדה,  40%לא קיים. זה אומר שכמעט התפרק 

כי בית ספר לכדורגל, הבית ספר עצמו הוא צריך פחות, יש לו פחות הוצאות 

יותר הכנסות. ובנוער בעיקר נוער לנערים א' ההוצאות הם מאוד גדולות. 

ברגע שאתה מפרק אותם אין שום הצדקה לסכום הזה, אתה מבין? עכשיו אני 

לכדורגל, אבל תגדיל גם  ₪ 200,000א אומר, אני בעד לתת להם גם ל

 לכדורסל, תן לכדורסל, בוא נעלה את הכדורסל. 

 

אני רוצה רגע להגיד ברשותכם רבותיי, אני רוצה   :מר אריק דושי

-כדורסל עלינו מלהגיד משהו, הוא ערבב אותי אני כבר לא יודע מה להגיד. 

בכדורסל. איתי מביא תוצאות נכון אין  ₪ 20,000יעני עלינו באיזה  ₪ 64,000

מה להגיד, הקבוצות זה בעזרת השם אנחנו גם עולים ליגה, סבבה עד פה. שנה 

שעברה על הכדורגל לא כל כך ששת להביא כסף עד כמה שאני זוכר, הפכת פה 

עולמות כדי שהוא לא יקבל את הכסף. אז עכשיו כשהבן אדם מקבל את 

  -הכסף, אחי ערבבת לי

 

 רגע, אז אני אעזור לך אריק, אני אעזור לך.    :מר יוסי חן

 

 תעזור לי.   :מר אריק דושי

 

  -אני אעזור לך. קודם כל עכשיו   :מר יוסי חן
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 תעזור לי.   :מר אריק דושי

 

אני אעזור לך, יש עכשיו עמותה חדשה שמקבלת    :מר יוסי חן

 את הכסף. 

 

.   :מר אריק דושי  נכון

 

  -עמותה סוף סוף שיש לה ניהול תקין   :חןמר יוסי 

 

.   :מר אריק דושי  נכון

 

ותתנהל על פי החוק, לא מה שהיה פעם קודם    :מר יוסי חן

ישראבלוף שהיה מקבל את הניהול תקין דרך הפועל, לכן אני מצביע בעד, כי 

  -היה ישראבלוף אני מודיע לך, יש דו"ח של מבקר המדינה

 

 בסדר.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 שהיה ישראבלוף, לכן אני בעד.    :מר יוסי חן

 

  -... אתה מבין? אי אפשר להגיד  :מר אריק דושי

 

 -אבל אריק, אבל זו הסיבה שאני כל הזמן   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

 מי בעד לאשר את התקציב לאגודת הספורט?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 בעד.  זה הסיבה שאני   :מר יוסי חן

 

 אושר פה אחד.      :מר אבי עזר

 

 אושר פה אחד, יופי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הבטחנו לנורמן.   :מר אריק דושי

 

 זהו אנחנו גמרנו את הזה, נכון?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם הם לא היו באים זה לא היה עובר?    :מר יוסי חן

 

 וק אחרי ההצבעה. לא, מה הקשר? הם באו בדי  :מר אריק דושי

 

אבל בוא תשב, כי אמרת שאתה תורם כספים    :מר יוסי חן

ועכשיו אתה תעבוד בשכר סוף סוף. אתה לא יכול לשבת פה, אתה תעבוד 

 בשכר. 

 

 -קדימה, אנחנו עוברים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 . עצור, הוא ידבר לפרוטוקול אתה לא עונה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לפרוטוקול שי ברנטל הפעם הולך   :מר יוסי חן

 

 עצור, עצור, עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.    :מר יוסי חן  ... אל תעצור אותי

 

 עצור, עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אתה לא תעצור אותי

 

 עצור, עצור, עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. סו   :מר יוסי חן  ף סוף הוא לא תורם..

 

 אנחנו עוברים לתב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מבין על מה דיברתי, לשנייה הוא אומר יש   :מר אריק דושי

 כסף לכדורגל, אחר כך לא טוב, אחר כך...

 

 מה אמרתי? אמרתי שקבוצת הנוער התפרקה.    :מר יוסי חן

 

 קבל. שנה שעברה התנגדת שהוא י  :מר אריק דושי

 

  -הוא לא מקבל   :מר יוסי חן

 

.. שהוא יקבל כסף.   :מר אריק דושי  אתה.

 

הוא לא מקבל, הוא לא מקבל, אל תטעה הוא לא    :מר יוסי חן

 מקבל. 

 

  -ג'והר בבקשה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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יש עמותה שמקבלת והוא הולך לעבוד שם בשכר,    :מר יוסי חן

 הוא לא מקבל. 

 

 -ג'והר :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 זה לא לעמותה שלו.    :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

פבל את מחלקת הנוער שם אני הקמתי אם אתה לא    :מר יוסי חן

 יודע. 

 

.   :מר פבל פולב  בסדר, אנחנו נדבר על כל הפרויקטים..

 

 את כל תנועות הנוער אני הקמתי.    :מר יוסי חן

 

 מך... אתה תרמת לעצ  :מר פבל פולב

 

  -אני תרמתי לעצמי   :מר יוסי חן

 

 אז אל תרד לאחרים.   :מר פבל פולב

 

אתה תתבייש כשאתה אומר את זה. אני תרמתי    :מר יוסי חן

 ואני הקמתי. 

 

 אני תורם אתה לא.   :מר פבל פולב

 

 ואני במשך שנים, אתה לא תרמת שקל.    :מר יוסי חן
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 רים... אתה רק מסתכל על אח  :מר פבל פולב

 

אתה לא תרמת שקל, אני תרמתי שם, תרמתי שם    :מר יוסי חן

 מאוד אלפים. 

 

 ...   :מר פבל פולב

 

מאות אלפים, עבדתי בהתנדבות, בהתנדבות תרמתי    :מר יוסי חן

  -שם...

 

. לך תתרום   :מר פבל פולב אתה העברת מכיס לכיס, מה עשית..

 לעיר, תקום תעשה בחינם משהו. 

 

  -אני אענה לך   :חןמר יוסי 

 

.. בניידת אתה רוצה? תצטרף   :מר פבל פולב יום אחד בשבוע,.

אליי במקום לסיורים שאתה סתם עושה לפוליטיקה, תקום פעם אחת כל יום 

 שני בלילה לעזור את האישה את כולם, תיסע איתי בניידת תעזור לאנשים. 

 

 סיימת?    :מר יוסי חן

 

סיימתי. ואל תספר לאנשים אחרים  אתה רוצה? כן  :מר פבל פולב

 את השטויות שלך. 

 

 החזקתי מועדון כדורגל.  ₪ 30,000אני עם    :מר יוסי חן

 

 מה? אתה הכנת?   :מר פבל פולב
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 כשאתה ישנת בבית, איפה היית?    :מר יוסי חן

 

בכיס, זה מה  ₪ 40,000החזקת  ₪ 30,000לקחת   :מר פבל פולב

 שעשית בטח. 

 

 ? ₪ 40,000אפשר להחזיק  ₪ 30,000הא עם    :מר יוסי חן

 

 על זה גם קיבלת קנס.   :מר פבל פולב

 

 אני קיבלתי קנס?    :מר יוסי חן

 

 כן.   :מר פבל פולב

 

 על מה אתה מקשקש?    :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

בוא תגיד לי את זה בחוץ שגנבתי, תגיד לי בחוץ    :מר יוסי חן

 שגנבתי. 

 

מה אתה רוצה מכות בחוץ? מה אתה רוצה לצאת   :במר פבל פול

 החוצה? 

 

לא, תגיד לי בחוץ שגנבתי כדי שאני אתבע אותך    :מר יוסי חן

 חוצפן. 

 

 תעזוב אותי בשקט, אל תדבר שטויות זה הכול.   :מר פבל פולב



 06.04.17)מן המניין(  48מספר  ישיבת מועצה
 

 28 

 

.    :מר יוסי חן  חוצפן, אני גנבתי? יא חוצפן אחד, יא שקרן

 

  -וב, אני רוצה לעבור לט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אצל מי מצאו סמים בבית? תזכיר לי.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, יוסי, בוא נעבור לתב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סמים בבית? אתה מטומטם?   :מר פבל פולב

 

 למי יש בבית קומה שלישית?    :מר יוסי חן

 

 אתה מטומטם?   :מר פבל פולב

 

 יוט. אתה אד   :מר יוסי חן

 

 אתה שקרן היפותטי.   :מר פבל פולב

 

 אתה שקרן מיום שהמציאו אותך.    :מר יוסי חן

 

אם מצאו לי סמים בבית איך אני מתנדב במשטרה?   :מר פבל פולב

 איך אני מתנדב במשטרה? אתה אידיוט. 

 

 הוא ממונה לסגן ראש עיר שלך, אתה מבין?    :מר יוסי חן

 

באמת היה קורה כזה דבר כמו שאתה אומר  אם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הוא לא היה יכול להיות במשטרה. 
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 סגן ראש עיר שלך, אתה מבין?    :מר יוסי חן

 

 -אז לכן בואו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה שהוא עושה מזגנים לעירייה, את המזגן בבריכה    :מר יוסי חן

 מי עשה? מזגן בבריכה מי עשה?

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני אביא לך את החשבונית.    :סי חןמר יו

 

עמותות המלצת ועדת תמיכות בנושא הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

לעמותה לקידום הספורט והחינוך  כפי שהוצג על ידי המנכ"ל הספורט

 46,525ולענף הקט רגל סך  ₪ 197,672באריאל שני ענפים, לענף הכדורגל סך 

יאל עיר בשומרון לענף הכדור סל . האגודה לתרבות גופנית הפועל אר₪

. סה"כ ₪ 82,000כמו כן לעמותת מכבי התעמלות באריאל סך  ₪ 83,803סך

 .₪ 410,000התמיכות בספורט 

 

 .₪ 60,000זהירות בדרכים ע"ס  1078א. אישור תב"ר  .   3

 (70%) ₪ 42,000סך  2017מקורות מימון: הרשות לבטיחות בדרכים      

 (30%) ₪ 18,000סך         הרשות  קרנות               

 

 תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪ 60,000זהירות בדרכים על סך  1078תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 אני איתך סיימתי.   :מר פבל פולב
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אתה אפס אתה לא עושה כלום, אתה רעש    :מר יוסי חן

 וצלצולים. 

 

 ... ישר קללות.   :מר פבל פולב

 

 אפס, מה זה קללה?     :י חןמר יוס

 

זה דוגמא, אתה מדבר על נוער, זה דוגמא שאתה   :מר פבל פולב

 מדבר. 

 

 אני, כמה נוער שאני גידלתי אתה יודע.    :מר יוסי חן

 

לא שילמת לנוער בבחירות, גנבת ילדים, מה אתה   :מר פבל פולב

 מדבר? 

 

 אני לא שילמתי?    :מר יוסי חן

 

נוער? בט  :מר פבל פולב  ח. אתה מדבר על 

 

תגיד לי יא חוצפן, אתה מכיר אחד שאני חייב לו    :מר יוסי חן

 כסף? 

 

 . 20אני אביא לך   :מר פבל פולב

 

.    :מר יוסי חן  תביא לי

 

 בסדר.   :מר פבל פולב
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 תקבל, למה אתה משקר?  20תביא לי, על כל    :מר יוסי חן

 

צריך, תשלם לאנשים שאתה לי? אני אליי כסף? לא   :מר פבל פולב

 חייב. 

 

. ₪ 60,000זהירות בדרכים על סך  1078תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו ₪ 42,000 זה קרנות הרשות. מי בעד  ₪ 18,000-זה הרשות לבטיחות בדרכים 

 לאשר את התב"ר? 

 

 אלי אני לא שמעתי, אני מבקש שתחזור.    :מר יוסי חן

 

 זור. אני אח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא שמעתי, רגע אני רוצה לקחת את התב"רים.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה. תב"ר, אתה צריך להקשיב, אתה לא חייב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לי בעיה בהקשבה כשהסגן שלך מקשקש.    :מר יוסי חן

 

אני מבין, אני מבין, אבל גם אתה מקשקש, אז בוא,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אם אתה תפסיק לקשקש

 

 ... אתה מקשקש יותר מכולם פה.    :מר יוסי חן

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אחראי על הקשקוש תאמין לי.    :מר יוסי חן
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 60,000זהירות בדרכים על סך  1078אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ומקרנות הרשות עוד  ₪ 42,000הרשות לבטיחות בדרכים הקצתה לנו  ,₪

 . מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד תודה רבה. ₪ 18,000

זהירות בדרכים ע"ס  1078תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ₪ 42,000סך  2017מקורות מימון: הרשות לבטיחות בדרכים       .₪ 60,000

 .(30%) ₪ 18,000סך         קרנות הרשות. (70%)

 

שדרוג מערכות ההשקיה הציבורית ע"י ביטול  279ב. תיקון תב"ר .  3

 השתתפות 

עקב אי ניצול בזמן. התב"ר לאחר תיקון  ₪ 199,968רשות המים ע"ס      

 .₪ 700,000יעמוד ע"ס 

 

 בבקשה ג'והר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג מערכות ההשקיה  279 תיקון עכשיו תב"ר    :מר ג'והר חלבי

ולהעמיד את  ₪ 199,968הציבורית, ביטול השתתפות רשות המים על סך 

 . אנחנו קיבלנו אישור בשעתו ניתן לו חלק מהתקציב₪ 700,000התב"ר על סך 

בגלל כל מיני בעיות בתכנון ורשות המים נותנת מן אישור של שנה ומקסימום 

 199,000-ת התקציב, הם ביטלו את העוד הארכה של שנה, לא הצלחנו לנצל א

כדי שאני אגיע למשרד הפנים לשחרר את הכספים מה שאנחנו מבטלים את  ₪

הפרויקט עכשיו, אני חייב להציג למשרד הפנים תב"ר מתוקן, לכן אנחנו 

 מבקשים לתקן את התב"ר. 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה להעיר הערה.    :מר יוסי חן
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 כן בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בעניין התב"ר הזה שאתם פעם אחר פעם מפספסים    :מר יוסי חן

מאות אלפי שקלים. גם בתב"ר של האינטרקום דרך אגב פספסתם, גם בתב"ר 

, ₪ 200,000, גם בשדרוג עכשיו מערכות השקיה ₪ 700,000של המתקן כליאה 

פספסתם וזה הלך, גם בית ספר  של מגרש הכדורגל ₪מיליון  4-גם את ה

, הילדים כבר סיימו 2017-אושר, אנחנו כבר ב 2012-נחשונים החדש שכבר מ

10 .   -פעמים..

 

יודע לפחות :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אתה 

 

, אני 359רגע, תרשה לי לסיים, וגם את תב"ר    :מר יוסי חן

. ₪מיליון  2.5 זה תב"ר שכונת בנה ביתך 359מודיע לך אדוני המבקר תב"ר 

עכשיו בתקופה הזו אני נכנס לגזבר והוא אומר לי שעכשיו המהנדס מגיש לו 

  -חשבונות, אני מבקש לדבר עם המהנדס לפי דרישה של הגזבר

 

 מה הקשר לתב"ר הזה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪מיליון  2.5אני אגיד לך מה הקשר,    :מר יוסי חן

 

  -ה, בוא בואסבב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנעלמו פה, אתה לא יכול לקחת את זה למקום    :מר יוסי חן

 -אתה לא יכול לקחת עאחר זה כסף צבוע. זה כסף צבוע זה תב"רים. כסף צבו

 

יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אני עכשיו בסעיף, 

 

  -אז מה אם אתה בסעיף   :מר יוסי חן
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  -אני בסעיף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל המהנדס שלך לא רוצה להיפגש כי יש הוראה    :יוסי חן מר

  -של המנכ"ל, הגזבר שולח אותי למהנדס

 

. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני בסעיף ב', אני בסעיף ב'

  -תיקון

 

  -₪מיליון  2.5אני מבקש את... ממך    :מר יוסי חן

 

יענ :ראה"ע-מר אליהו שבירו ה לך. יוסי, תשלח לו מכתב תשלח לו מכתב הוא 

 הוא יענה לך. 

 

 אני אשלח.    :מר יוסי חן

 

, מי בעד לאשר כפי שהציג את זה 279תיקון תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. תודה  הגזבר? בעד לאשר זה: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי 

 רבה עבר. 

ו, מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירבעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

שדרוג מערכות ההשקיה הציבורית ע"י ביטול השתתפות  279תיקון תב"ר 

עקב אי ניצול בזמן. התב"ר לאחר תיקון יעמוד  ₪ 199,968רשות המים ע"ס 

 .₪ 700,000ע"ס 

 

תוספת  –הקמת אולם ספורט נחשונים ברח' מוריה  276ג. הגדלת תב"ר .   3

 .₪ 3,312,354בסך 

 ₪ 1,498,935מקורות מימון: מפעל הפיס סך  
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. סכום זה ₪ 2,891,935יש לציין כי תקציב הפיס המצטבר הינו בסך  

, על כן ההגדלה תעמוד על 2012אשר אושר כבר  ₪ 1,393,000כולל סך 

 . ₪ 1,498,935סך 

, 1427038/2012. הסבת הזמנה מס' ₪ 1,813,419משרד השיכון סך  

 הקמת מעון יום.

 

זה גם מה שביקשנו תוספת לסדר  276טוב, תב"ר     :מר ג'והר חלבי

היום. בימים האחרונים אנחנו סיימנו את הנוהל של המכרז, קיבלנו הצעות 

נו גם זוכה. על פי הנתונים שיש לנו סך הכול הפרויקט הזה יעמוד, רובח

. מקורות המימון ₪ 16,800,554שלו יסתכמו כולל פיתוח על ההוצאות 

כאשר יש לנו תוספת ממפעל הפיס על  ₪ 12,373,711-שעומדים לרשותנו הם כ

, כך אנחנו מגיעים לרמת ₪ 1,813,419ועוד ממשרד השיכון  ₪ 1,498,935סך 

. ₪ 1,115,000, היינו כמעט ₪ 1,114,000-, חסר לנו כ₪ 15,686,065תקצוב של 

. ₪ 230,817אני הגשתי בקשה למשרד השיכון ואנחנו אמורים לקבל אישור על 

דיברתי עם מפעל הפיס אתמול, ועכשיו לפני שהגעתי לפה גם שיגרתי להם את 

 833,672הם אמורים לאשר לנו עוד  2017הבקשה, למרות המידע שלנו לשנת 

ים אישור , אם אנחנו לא נקבל את שני הסכומים האלה, כי אין לנו בינתי₪

אם לא נקבל את  ₪ 1,115,000-עקרוני, לא מהפיס ולא ממשרד השיכון, ה

התקציב מהפיס ומשרד השיכון, אנחנו מבקשים לאשר את זה מקרנות 

 . 100%הרשות. הסיכויים לקבל הם כמעט 

 

 יש לי רק שאלה אחת.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יצא מכרז ויש זוכה.  אמרת שכבר   :מר יוסי חן

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי
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בביצוע. זה אותו קבלן יחיד שהגיש גם על בית    :מר יוסי חן

 הספר? 

 

 קבלנים.  3באו       :???

 

למה קשה לך לענות ג'והר? אני שואל את השאלה    :מר יוסי חן

זה  ומשהו, שעכשיו ₪מיליון  20-האם זה אותו קבלן יחיד שהגיע במכרז של ה

 ? ₪מיליון  30-יגיע ל

 

  -אתה    :מר ג'והר חלבי

 

 כן או לא.    :מר יוסי חן

 

  -אתה מתכוון לקבלן הכושי או ה    :מר ג'והר חלבי

 

היה קבלן אחד, סליחה היה קבלן אחד שניגש    :מר יוסי חן

 למכרז, הבנתי אז התשובה היא כן. 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז התשובה היא כן.    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר את התב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ההגדלות.     :מר ג'והר חלבי

 

 את ההגדלות כפי שהציג אותם הגזבר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 וגם את זה קשה להגיד, אתה מבין אדוני המבקר?    :מר יוסי חן

 

 מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הבעיה להגיד כן?    :מר יוסי חן

 

יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אלי, יחיאל, פבל, יבגני ואריק. מי נגד? 

 

 ברור שאני נגד.    :מר יוסי חן

 

 יפה מאוד, אני שמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. שהמכרז הזה תפור.    :מר יוסי חן  ואני אומר לך שכל.

הו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר אליבעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

תוספת בסך  –הקמת אולם ספורט נחשונים ברח' מוריה  276הגדלת תב"ר 

 . ₪ 1,498,935מקורות מימון: מפעל הפיס סך  .₪ 3,312,354

. סכום זה כולל סך ₪ 2,891,935ש לציין כי תקציב הפיס המצטבר הינו בסך י

 1,498,935, על כן ההגדלה תעמוד על סך 2012אשר אושר כבר  ₪ 1,393,000

, הקמת 1427038/2012. הסבת הזמנה מס' ₪ 1,813,419. משרד השיכון סך ₪

אשר מקורות  ₪ 1,115,000בהמשך בסך כמו כן, הגדלת התב"ר  מעון יום.

 רנות הרשות. המימון יהיו מפעל הפיס , משרד השיכון וק

 

 ;₪ 2,513,736הקמת מעון יום ע"ס  307ביטול תב"ר .   4

 

 , נכון? 307תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 כן, כן.      :מר אבי עזר

 

 הקמת מעון יום.  307תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קיבלנו  307הקמת מעון יום, ביטול התב"ר. תב"ר     :מר ג'והר חלבי

והתב"ר הזה בוטל כי אנחנו הסבנו את  ₪ 2,513,000על סך הרשאה תקציבית 

הולך לאולם הספורט, ועוד מה  ₪ 1,813,419-התקציב הזה, חלק ממנו ה

ילך למעון הספורט. אנחנו פה בגלל מדיניות של  ₪ 230,000שסיכמנו עכשיו 

ש"ח שלא יתנו לנו  150,000ש"ח  100,000משרד השיכון יהיה פספוס של איזה 

בל אנחנו ביטלנו את התב"ר הזה כי קיבלנו אישור להקמת מעון יום אותם, א

 ממשרד התמ"ת. 

 

? אושר. אלי, 307מי בעד לאשר את ביטול תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. תודה רבה עבר.   יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי 

 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי,בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 ;₪ 2,513,736הקמת מעון יום ע"ס  307ביטול תב"ר 

 

. מצ"ב הצעת 3שינוי מס'  2016שינוי ותיקון הצעת התקציב לשנת .   6

 השינוי.

 

 דקות ליוסי.  5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , יש עוד. לא, יש עוד    :מר ג'והר חלבי

 

 הא יש תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם שינוי תקציב. יש שינוי ותוספת.     :מר ג'והר חלבי
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 כן, כן, תמשיך סליחה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו . 2016יש לנו גם עכשיו שינוי תקציב לשנת     :מר ג'והר חלבי

קציב המתוקנת מבקשים לשנות את התקציב, העברתי לכם את הצעת הת

. קיבלנו ממשרד הפנים לפני ממש תחילת שבוע שעבר אישור 2016לשנת 

. בסך הכול השינוי, כל השינוי הוא 2016לחלוקת מענק ביטחון נוסף לשנת 

. בסך הכול לאחר השינוי אנחנו נעמוד על עודף תקציבי של ₪ 1,091,000

ם לאשר, תכף אני , מתוך זה אנחנו רוצים ג₪ 1,800,000-כמעט פלוס מינוס כ

לתב"רים.  אחרי  ₪ 1,400,000-אודיע לכם איזה תב"ר, מתוך זה לוקחים כ

 . ₪ 122,004,000יעמוד על  2016לשנת  התקציב יעמוד 3מס' השינוי 

 

לשנת  3מי בעד לאשר את שינוי התקציב מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 סי. עבר. ? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי נגד? יו2016

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

לאשר נגד: מר יוסי חן(,  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 . מצ"ב הצעת השינוי.3שינוי מס'  2016שינוי ותיקון הצעת התקציב לשנת 

 

 .₪ 300,000לאריאל בסך  40חגיגות  1020הגדלת תב"ר .   7

 .₪ 550,000. סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 2016מקורות המימון עודפי       

 

 תב"רים בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 1020תב"רים יופי. התב"ר הראשון הוא תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, אנחנו אישרנו את התב"ר לאריאל, אנחנו מבקשים להגדיל 40חגיגות 

 40לחגיגות  ₪ 250,000מהעודפים אישרנו  2017באישור התקציב לשנת 

 550,000ולהעמיד את זה על  ₪ 300,000-לאריאל. אנחנו מבקשים להגדיל ב

₪ . 
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מי בעד לאשר את הגדלת התב"ר כפי שהציג הגזבר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, עד: ב 5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

הגדלת נגד: מר יוסי חן(,  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

. 2016מקורות המימון עודפי  .₪ 300,000לאריאל בסך  40חגיגות  1020תב"ר 

 .₪ 550,000סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 

 

 .₪ 50,000סך השתלמויות והעצמת עובדים ב 1022הגדלת תב"ר .   8

. סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 2016מקורות המימון עודפי תקציב       

200,000 ₪. 

 

. גם פה אנחנו ₪ 50,000תוספת בסך  1022תב"ר     :מר ג'והר חלבי

-להשתלמויות העובדים, אנחנו מבקשים להגדיל את זה ל ₪ 150,000אישרנו 

200,000 ₪ . 

 

ר את התב"ר כפי שהציג אותו הגזבר? מי בעד לאש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי, זה פה אחד.    בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק 

השתלמויות  1022הגדלת תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

. סה"כ 2016מקורות המימון עודפי תקציב  .₪ 50,000והעצמת עובדים בסך 

 .₪ 200,000התב"ר לאחר ההגדלה 

 

שדרוג מדרכות והנגשה ברחובות העיר ע"ס  1079מס'  אישור תב"ר חדש.   9

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל  .₪ 350,000

 

שדרוג מדרכות והנגשה ברחובות העיר  0791תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2016. כנ"ל מעודפי תקציב ₪ 350,000
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  -מי בעד לאשר את תב"ר החדש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לי רק שאלה אחת, אתה יכול להגיד לי איפה    :מר יוסי חן

 בדיוק? 

 

 מה זה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איפה אתה משדרג, איזה מדרכות, באיזה רחוב,    :מר יוסי חן

 באיזה כתובת? 

 

אנחנו נעשה, הרי קיבלנו עכשיו תוספת של כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לא מאשרים כזה תב"ר ולא עושים עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו 

 שום דבר. 

 

 למה בואו נעשה.    :מר יוסי חן

 

  -אפשרות שנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... אני מוכן לבדוק אותך איפה תעשה.    :מר יוסי חן

 

אל תדאג. אנחנו בישיבת המועצה הבאה נגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המדרכות. אוקיי? באיזה רחובות אנחנו הולכים לשדרג את 

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בכפוף לזה שאתה מתחייב   :מר יוסי חן
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 זה לא בכפוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בכפוף לזה   :מר יוסי חן

 

 אתה יכול להגיד בכפוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 וטוקול. אני אומר לפר   :מר יוסי חן

 

 תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בכפוף לזה שראש העירייה   :מר יוסי חן

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אבל יוסי זה בסדר תצביע 

 

 יביא את זה בפעם הבאה, אני מצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

 מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו הגזבר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם לא תאמין לי שאני אדאג לבדוק אותך.    :מר יוסי חן

 

  -בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד, אני בעד אבי עזר.    :מר יוסי חן

 

 ויוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בכפוף לזה שבחודש הבא הוא יביא בדיוק את    :מר יוסי חן

 ת, שנדע לבדוק את זה לאן הולך הכסף. הרחובות ואת הכתובו
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שדרוג מדרכות  1079תב"ר חדש מס' הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

. מקורות המימון עודפי תקציב רגיל ₪ 350,000והנגשה ברחובות העיר ע"ס 

2016. 

 

 

 

שדרוג מערכות התאורה והברכות בפארק  1080אישור תב"ר חדש מס' .   10

 .₪ 350,000ע"ס פארק ז'בוטינסקי -הנחל

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל         

 

 הלאה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג מערכות התאורה והברכות  1080תב"ר     :מר ג'והר חלבי

. מקורות ₪ 350,000בפארק הנחל, פארק ז'בוטינסקי מה שנקרא על סך 

 . 2016המימון עודפי תקציב 

 

  -מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הערה אחת, הערה אחת לגבי הפארק. הפארק הזה    :מר יוסי חן

אתם מאשרים פעם אחר פעם אחר פעם כסף ואני בעד, אבל בפועל לא נעשה 

 כלום. 

 

 אף אחד לא אישר לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא נעשה כלום. תבדוק מה שאתה אישרת גם    :מר יוסי חן

 ן של המזרקה ולא נעשה כלום. עכשיו אתה מאשר לתאורה. לתיקו

 

 יוסי, יוסי בשביל הפרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני אומר את זה בשביל הגזבר שיידע שהוא מאשר    :מר יוסי חן

 כסף, הוא הרי לא בודק. 

 

 טוב סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י   :מר יוסי חן וצא ובפועל לא נעשה שום דבר לא נעשה, הכסף 

 כלום. 

 

כפי  1080סבבה, אתה צודק. אישור תב"ר חדש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג אותו הגזבר, מי בעד? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי נגד? 

 יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1יעקובוב, מר אריק דושי; מר פבל פולב, מר יבגני 

פארק -שדרוג מערכות התאורה והברכות בפארק הנחל 1080תב"ר חדש מס' 

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל  .₪ 350,000ז'בוטינסקי ע"ס 

 

 .₪ 300,000הקמת שירותים ציבוריים ע"ס  1081אישור תב"ר חדש מס' .   11

 .2016המימון עודפי תקציב רגיל מקורות         

 

הקמת שירותים ציבוריים  1081אישור תב"ר חדש     :מר ג'והר חלבי

 . 2016ש"ח. מקורות המימון עודף תקציב  300,000על סך 

 

  -מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה, איפה אתה מקים שירותים?    :מר יוסי חן

 

  -נחנו נעשה תכנית ואנחנוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -לא, כי אני אומר ג'והר, אתה צוחק אבל   :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יוסי    :מר ג'והר חלבי

 

לא, אני אמרתי ג'והר צוחק, אני אמרתי ג'והר    :מר יוסי חן

צוחק, הערתי הערה. ג'והר תקשיב בבית העלמין אין שירותים, אין. בית 

 עלמין שלם בלי שירותים. 

 

 אולי זה יהיה שם?   :מר אריק דושי

 

 אולי זה יהיה שם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אני שואל.    :מר יוסי חן

 

 נו אז בסדר.   :מר אריק דושי

 

 אנחנו נבחן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה אולי? זה קודם כל שם.    :מר יוסי חן

 

  -כי אנחנו קודם כל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :וסי חןמר י  קודם כל בית העלמין

 

אנחנו קודם כל מאשרים את זה. מי בעד לאשר, מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בעד לאשר את תב"ר
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אני מאשר ואני אלחץ עליך שאתה תעשה בבית    :מר יוסי חן

 העלמין שירותים. 

 

 ? אושר פה אחד. תודה רבה. 1081 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקמת  1081תב"ר חדש מס' אחד, לאשר את  הוחלט פה החלטה:

מקורות המימון עודפי תקציב רגיל  .₪ 300,000שירותים ציבוריים ע"ס 

2016. 

 

 .מקס צ'רנוגלז אישרור דירקטור תאגיד המים:.   13

 

נושא אחרון שאני מבקש להעלות להצבעה, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקס כחבר דירקטוריון בתאגיד הצבענו בישיבת המועצה הקודמת על אישור 

המים. מאחר והוועדה מבקשת שאנחנו נאשר את הדבר הזה שלא בנוכחותו, 

לאשר את המינוי אז אני מבקש להעלות את המינוי שלו שוב להצבעה. מי בעד 

  -של מקס? בעד: אלי, יחיאל

 

 זה חידוש.   :מר יחיאל טוהמי

 

נוכחותו? בעד: אלי,  כן. מי בעד אישרור ללא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? מי נמנע? יוסי עבר.   יחיאל, פבל, יבגני, אריק. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

: מר יוסי חן(, נמנע 1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 דירקטור תאגיד המים: מקס צ'רנוגלז.לאשרר 

 

 לחבר מועצת העיר מר יוסי חן.דקות  5.   5

 דקות לחבר המועצה מר יוסי חן.  5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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טוב, אריה אני מבקש בעיקר אתה כי הם ממילא זה    :מר יוסי חן

לא מעניין אותם. אני מוציא מכתבים לראש העיר למנכ"ל העירייה לכל 

כשאני מקבל  האנשים המובילים בעירייה ואני לא מקבל תשובות. עכשיו גם

  -כבר תשובות

 

 ... מתנצל דרך אגב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תן לי לסיים ואז נראה. וגם כשאני מקבל תשובות    :מר יוסי חן

אז כנראה לראש העירייה יש לו בעיה בהבנה. אתה שואל אותו א' הוא עונה 

מא. לך ב'. עכשיו היות ואני מכיר אותו עם המשחקים שלו, אני אתן לך דוג

אני שואל שאלה מאוד פשוטה לגבי אגף הרווחה בעירייה, מבקש פירוט 

עד היום א' מי החברה שמסיעה את כל הנושא של הרווחה ומה  2015מינואר 

גובה התשלום ששולם לחברה. אני מקבל תשובה, התשובה שאני מקבל: 

"להלן החברות שמבצעות הסעות עבור עיריית אריאל, עבור כל העירייה, רון 

גל הסעות, מטיילי א. עדן בע"מ, אמנון מסילות בע"מ, מטיילי ברקנית." זה 

התשובה שאני מקבל. עכשיו אני רוצה לדעת אם אני צריך להתנצל על תשובה 

כזו שאני מקבל לא לעניין בכלל, וזה מבחינת ראש העירייה הוא חושב שהוא 

יש מגרסה  נתן תשובה, זה פעם אחת. פעם שנייה אני כותב לו על המגרסה.

שפועלת אני טוען בניגוד לחוק. אז מראים לי שאיזה ועדה שאישרה אותה. 

אבל הוועדה במקום שהיא אישרה אותה היא קבעה במפורש שאי אפשר 

להביא משאיות מחוץ לאריאל לגרוס, רק את מה שיש בתוך העיר. אז יש 

לתי משאיות שגורסות, זה אחד. שתיים, אותן משאיות עושות נזק אדיר. שא

אם לקחו ערבויות מאותה חברה, שדרך אגב גם ביקשתי את המכרז, ביקשתי 

ב' -אם היה מכרז. א' אם התקיים מכרז כדי שהחברה הזו תוכל לעבוד שמה. ו

עובדת שמה אם  אם היה מכרז אם לקחו ערבויות. דבר נוסף אם החברה הזו

: אני שואל. ואז אני מקבל תשובה היא שילמה משהו לעיריית אריאל

"המגרסה פועלת בהתאם להיתר שניתן בוועדת רישוי עם כל האישורים." זו 

התשובה שאני מקבל, במקום לקבל תשובה נקודתית. עכשיו מה שאני עוד 
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 21שואל לגבי הקניון. הייתה בעיה בקניון במבשרת ציון עם רמי לוי סכום של 

האם רמי שהוא לא שילם, לאור זה אני שאלתי את השאלה. שאלתי  ₪מיליון 

  -מה גובה התשלום שהוא משלם עבור ארנונה 4לוי מהיום שהוא מקבל טופס 

 

אתה רק מבין שזה שונה, שזה שמה מקורה ופה לא   :מר יחיאל טוהמי

 מקורה. 

 

לא, אני מדבר על מה שלא. אני שואל על מה שהוא    :מר יוסי חן

ם. אני רק צריך לשלם, אני לא מבקש שהוא ישלם איפה שהוא לא צריך לשל

 רוצה לדעת כמה הוא משלם. 

 

  -מה הבעיה  :מר יחיאל טוהמי

 

אז רגע שנייה זה אחד, ושתיים הרי הוא שילם    :מר יוסי חן

אגרות לתאגיד מאריאל. כמו כל אחד שבונה משלם את האגרות לתאגיד. 

רוצה שאלתי שאלה מה גובה האגרות. אז אני מקבל תשובה שהוא משלם על 

טענתי על פי החוק לא על פי החוק? אני מבקש את התשובה  פי החוק. אני

, תן לי תשובה בהתאם לשאלה, ולא לעשות בהתאם לשאלה, כדי שאני אתנצל

ראש קטן לכתוב לי הוא משלם על פי החוק, כולם משלמים על פי החוק, כל 

 אחד שיושב פה משלם על פי החוק. 

  -דרך אגב  :מר יחיאל טוהמי

 

קשתי פירוט כמה הוא משלם, עבור כמה מטר בי   :מר יוסי חן

הוא שילם אגרות בנייה, כמה מטר הוא משלם עבור מיסי עירייה. זה מה 

שביקשתי לא לענות לי תשובה. אם אתה תיתן לי את התשובות האלה בהתאם 

אני אדע מה לעשות עם זה הלאה כדי לבדוק. מדובר פה בסכומים 

הביא תנופה לעיר, אני מקווה באמת אסטרונומים של מיליונים שאמורים גם ל

שהמיליונים האלה יתנו תנופה לעיר ואנחנו נראה את זה שזה בא לביטוי 
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בתקציב העירייה, ואז נוכל גם להעלות את כל התמיכות ולא לקצץ תמיכות. 

תן לי את התשובות, זה הכול. ודבר אחרון לדוד זיו. עורך דין דוד זיו באמת 

ד אותך. אם אני רוצה הצעה לסדר ואתה כותב לי אני אומר לך אני מאוד מכב

מכתב, בוא אני אציע לך הצעה יותר טובה, צלצל אליי תגיד לי יוסי בוא 

  -נשתה כוס מים ביחד, נשתה כוס מים

 

.     :עו"ד דוד זיו . . 

 

בוא אבל אני אסביר לך מה אני שם לב דוד, שכל    :מר יוסי חן

וא מבחינתכם מוקש אתם דוחים. הרי פעם שאני רוצה להעלות איזה משהו שה

 זה יעלה בעוד חודש, אני אשב איתך, ואתה תגיד לי איך לרשום. 

 

... יצאת להשתלמות בקדנציה הקודמת, יצאת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להשתלמות בקדנציה הזו, תלמד לכתוב הצעה לסדר. אני כל הצעה לסדר 

אבל אם אתה שולח לי שתהיה בהתאם למה שצריך להיות אני אעלה אותה. 

סתם מכתב שהוא לא נותן שום דבר, הוא לא הצעה לסדר, אני לא אעלה 

אותה. אז תלמד, אתה יכול לעשות השתלמות נוספת אם אתה רוצה, אפשר 

לארגן לך, תלמד איך כותבים הצעה לסדר ואז יכול להיות שבמידה ותגיע 

אני לא אמנע שום  הצעה לסדר כמו שהיא צריכה להיות, אז אנחנו, תאמין לי

 הצעה לסדר שלך. 

 

סיימת? עכשיו אני אגיד לך, את זה הפרוטוקול    :מר יוסי חן

שמע, אתה לא תלמד אותי, עובדה שהוכחתי לך בתכנון ובנייה שלפני חודש 

 יכולת לאשר את משפחת היקרי ולא עשית את מה שאמרתי לך, אני מוכיח לך. 

 

  -... תקשיב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנייה, תרשה לי לסיים, נתתי לך לסיים את כל מה    :מר יוסי חן
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שאמרת. אני אומר לך שנים אנחנו מגישים בצורה כזו את הבקשות ואת 

 2ההצעות לסדר, פתאום אתם מחליטים להתפלפל, אין בעיה, אנחנו ניקח לנו 

 עורכי דין ונגיש לכם בהתאם. 

 

 הכי טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ונגיש לכם בהתאם.    :סי חןמר יו

 

  -הדקות 5אז נגמר הכי טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה שאתה היית לוקח את דוד זיו בזמנו שהיה    :מר יוסי חן

  -מגיש לך, אני אקח

 

אני רוצה לאחל לכל חברי המועצה חג פסח כשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אל, תודה רבה. ושמח לכל תושבי אריאל ולכל תושבי מדינת ישר

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
 

 :ריכוז החלטות

 

 סקירת ראש  העיר; .   1

 

הוחלט פה אחד לאשר תוספת לסדר היום: העברת היכל  החלטה:

 התרבות לחברה הכלכלית. 

 

, מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירובעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 
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 הוספת סעיף לסדר היום: הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט.

 

 העברת היכל התרבות לחברה הכלכלית. .   12

 

העברת היכל התרבות לחברה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 הכלכלית.

 

 לצות ועדת תמיכה;הצגת המ .   2

 

הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנושא חינוך  החלטה:

 ונוער כפי שהוצג על ידי הגזבר והמנכ"ל.

 

הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנושא חברה  החלטה:

 וקהילה כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.

 

ושא מלגות הוחלט פה אחד, לאשר את המלצת ועדת תמיכות בנ החלטה:

 מחקר כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

כפי שהוצג על ידי מורשת ישראל וערכי דת את המלצת ועדת תמיכות בנושא 

 המנכ"ל.

 

עמותות המלצת ועדת תמיכות בנושא הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

המלצת ועדת הוחלט פה אחד, לאשר את  כפי שהוצג על ידי המנכ"ל הספורט
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לעמותה לקידום  כפי שהוצג על ידי המנכ"ל עמותות הספורטתמיכות בנושא 

ולענף  ₪ 197,672הספורט והחינוך באריאל שני ענפים, לענף הכדורגל סך 

. האגודה לתרבות גופנית הפועל אריאל עיר בשומרון ₪ 46,525סך הקט רגל 

כמו כן לעמותת מכבי התעמלות באריאל סך  ₪ 83,803לענף הכדור סל סך

 .₪ 410,000. סה"כ התמיכות בספורט ₪ 82,000

 

 .₪ 60,000זהירות בדרכים ע"ס  1078א. אישור תב"ר  .   3

 (70%) ₪ 42,000סך  2017מקורות מימון: הרשות לבטיחות בדרכים      

 (30%) ₪ 18,000סך         קרנות הרשות                

 

זהירות בדרכים ע"ס  1078תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ₪ 42,000סך  2017מקורות מימון: הרשות לבטיחות בדרכים       .₪ 60,000

 .(30%) ₪ 18,000סך        קרנות הרשות . (70%)

 

שדרוג מערכות ההשקיה הציבורית ע"י ביטול  279ון תב"ר ב. תיק.  3

 השתתפות 

עקב אי ניצול בזמן. התב"ר לאחר תיקון  ₪ 199,968רשות המים ע"ס      

 .₪ 700,000יעמוד ע"ס 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

שדרוג מערכות ההשקיה הציבורית ע"י ביטול השתתפות  279תיקון תב"ר 

עקב אי ניצול בזמן. התב"ר לאחר תיקון יעמוד  ₪ 199,968רשות המים ע"ס 

 .₪ 700,000ע"ס 

 

תוספת  –הקמת אולם ספורט נחשונים ברח' מוריה  276ג. הגדלת תב"ר .   3

 .₪ 3,312,354בסך 

 ₪ 1,498,935רות מימון: מפעל הפיס סך מקו 

. סכום זה ₪ 2,891,935יש לציין כי תקציב הפיס המצטבר הינו בסך  
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, על כן ההגדלה תעמוד על 2012אשר אושר כבר  ₪ 1,393,000כולל סך 

 . ₪ 1,498,935סך 

, 1427038/2012. הסבת הזמנה מס' ₪ 1,813,419משרד השיכון סך  

 הקמת מעון יום.

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

תוספת בסך  –הקמת אולם ספורט נחשונים ברח' מוריה  276הגדלת תב"ר 

 . ₪ 1,498,935מקורות מימון: מפעל הפיס סך  .₪ 3,312,354

. סכום זה כולל סך ₪ 2,891,935קציב הפיס המצטבר הינו בסך ש לציין כי תי

 1,498,935, על כן ההגדלה תעמוד על סך 2012אשר אושר כבר  ₪ 1,393,000

, הקמת 1427038/2012. הסבת הזמנה מס' ₪ 1,813,419. משרד השיכון סך ₪

 מעון יום.

 

 ;₪ 2,513,736הקמת מעון יום ע"ס  307ביטול תב"ר .   4

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 ;₪ 2,513,736הקמת מעון יום ע"ס  307ביטול תב"ר 

 

. מצ"ב הצעת 3שינוי מס'  2016שינוי ותיקון הצעת התקציב לשנת .   6

 השינוי.

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)לט ברוב קולות הוח החלטה:

לאשר נגד: מר יוסי חן(,  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 . מצ"ב הצעת השינוי.3שינוי מס'  2016שינוי ותיקון הצעת התקציב לשנת 

 

 



 06.04.17)מן המניין(  48מספר  ישיבת מועצה
 

 54 

 .₪ 300,000לאריאל בסך  40חגיגות  1020הגדלת תב"ר .   7

 .₪ 550,000. סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 2016ת המימון עודפי מקורו      

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

הגדלת נגד: מר יוסי חן(,  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

. 2016מקורות המימון עודפי  .₪ 300,000לאריאל בסך  40חגיגות  1020תב"ר 

 .₪ 550,000סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 

 

 .₪ 50,000השתלמויות והעצמת עובדים בסך  1022הגדלת תב"ר .   8

. סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה 2016מקורות המימון עודפי תקציב       

200,000 ₪. 

 

שדרוג מדרכות  1079תב"ר חדש מס' הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

. מקורות המימון עודפי תקציב רגיל ₪ 350,000והנגשה ברחובות העיר ע"ס 

2016. 

 

שדרוג מערכות התאורה והברכות בפארק  1080אישור תב"ר חדש מס' .   10

 .₪ 350,000פארק ז'בוטינסקי ע"ס -הנחל

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל         

 

 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי,בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

פארק -שדרוג מערכות התאורה והברכות בפארק הנחל 1080תב"ר חדש מס' 

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל  .₪ 350,000ז'בוטינסקי ע"ס 

 

 .₪ 300,000הקמת שירותים ציבוריים ע"ס  1081אישור תב"ר חדש מס' .   11

 .2016מקורות המימון עודפי תקציב רגיל         
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הקמת  1081תב"ר חדש מס' הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

מקורות המימון עודפי תקציב רגיל  .₪ 300,000שירותים ציבוריים ע"ס 

2016. 

 

 .מקס צ'רנוגלז אישרור דירקטור תאגיד המים:.   13

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  5)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

: מר יוסי חן(, נמנע 1מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי; 

 דירקטור תאגיד המים: מקס צ'רנוגלז.לאשרר 

 

 


