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על סדר היום :
.1

סקירת ראש העיר;

.2

תבחינים תמיכות (מסמך יצא בנפרד) ;

.3

אישור וע דת בלאי ורכש – מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש ,מנהל רכש ;

.4

יציאת ראש העיר לחו"ל בין המועדים ; 2.12.17 – 9.11.17

.5

אישור מועצת העיר לבקשת הקדמת כספי מפעל הפיס;

.6

אישור תב"רים:
א .אישור תב"ר מספר  1090רכישת ציוד לגני תקשורת ע"ס . ₪ 280,400
מקורות המימון המוסד לב יטוח לאומי סך  . ₪ 224,320מ"ב אישור
הביטוח
הלאומי .השתתפות העירייה קרנות הרשות סך . ₪ 56,080
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  276הקמת אולם ספורט בסך . ₪ 305,782
מצ"ב אישור משרד השיכון תוספת להזמנה  1656149/2016בסך
₪ 305,782
מיום  . 16.7.17יש לציין ,ל אחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך
. ₪ 17,368,825
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  385הקמת מועדון פיס "בני עקיבא" בסך
350,000
.₪
מקורות המימון מפעל הפיס ו/או קרנות הרשות .הוגשה בקשה למפעל
הפיס
במידה ותאושר אזי יהיה ממפעל הפיס .במידה ובקשתנו לא תאושר
מ קור
המימון יהיה מקרנות הרשות.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  435שיקום מעון יום לקשיש בסך . ₪ 174,000
מקור המימון קרנות הרשות.
ה .אישור תב"ר  1091סימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס . ₪ 103,781
מקורות מימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן לעבודות פיתוח 20,756
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.₪
ו .אישור תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך . ₪ 115,000
מקורות מימון משרד התרבות.
.7

 5דקות לחבר מועצת העיר מר יוסי חן.

תוספת לסדר יום :
.8

הצעה לסדר של מר יוסי חן  -פרסום על שלט אלקטרוני.
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.1

סקירת ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתו ח את ישיבת המועצה מספר  , 53ישיבה

שמן המניין .אני אתחיל בנוכחים :אלי ,יחיאל ,פבל ,מקס ,ורד ,דושי ויוסי .אני
אתחיל בדיווח ראש העיר .לפרוטוקול יבגני הצטרף.
אנחנו פתחנו את שנת הלימודים בביקור של יו"ר הכנסת חבר הכנסת יולי
אדלשטיין ,הוא הגיע הצטרף אלינו לפתיחה ש ל החטיבה העליונה .פתיחת שנת
הלימודים בכללה הייתה טובה מאוד ועברה ללא בעיות מיוחדות .במסגרת
שיפוצי קיץ השלמנו  4חצרות של גני ילדים ,שיפצנו את כלל גני הילדים ,נוספו 2
גנים חדשים בגבעת האוניברסיטה .בבית ספר אורט זבולון נוספה מועדונית
וחיפינו באבן מחדש  2קירות  .כמו כן היו שיפוצי קיץ בכלל בתי הספר כולל בית
ספר נווה אריאל .חשוב להדגיש שבעקבות התמונה החינוכית זכינו עם אורט
בהצטיינות יתירה ממשרד החינוך ,כל מורה בחטיבה העליונה יקבל בונוס של כ -
 . ₪ 5,000הפרס ניתן על זינוק בהישגי הבגרויות מ  77% -ל  90% -ואחוזי הגיוס
לצה"ל הגבוהים ,בנים  97%ובנות  . 92%חשוב להגיד שזו פעם שנייה ב  4 -שנים
שאנחנו מקבלים את הפרס הזה ,כולל פרס של רשת אורט.
היו מספר ביקורים בעיר ,שר הכלכלה חבר הכנסת אלי כהן סייר באזור
התעשייה בתאריך  8.8.17כולל פגישה עם תעשיינים .נשיא המדינה ושר הכלכלה
התארחו בפאר ק התעשייה אריאל מערב ב  . 31.8.17 -התרשמו משיתוף הפעולה בין
היהודים לפלסטינאים ומהפיתוח המסיבי של אזור התעשייה .ביקרנו במפעל
אחווה והם ראו שם את היחסים בין היהודים והפלסטינאים שעובדים שם.
ולאחר מכן התכנסנו במפעל של נוימן יחד עם ראשי רשויות ונציגי בעלי מפעלים
שהיו במקום .אני רוצה להזכיר לכם לפני  4שנים היינו עם  20מפעלים ,היום
אנחנו עומדים על  45מפעלים באזור התעשייה ועוד  7בשלבי תכנון שונים,
ואנחנו מתכוונים להרחיב את אזור התעשייה שהוא  850דונם בעוד  1,350דונם,
כאשר  350דונם ראשונים יתחילו עוד כבר בשנה הבאה .חשו ב לציין גם שהפארק
הזה הוא אחד מ  2 -הנכסים האסטרטגיים של העיר ,מצד אחד במזרח
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האוניברסיטה ומצד שני במערב אזור תעשייה אריאל מערב.
במהלך כל הקיץ היו פעילויות רבות ומגוונות הן לבני הנוער והן לכלל הציבור,
שכללו לבני הנוער מסיבות נוער ,ירידה למימדיון ,לונה פארק ,ופעילויות שונות
במהלך הקיץ .בנוסף לכך אנחנו יצאנו עם גוונים כל יום שני למה שנקרא שני
בשכונה ,שבו בעצם הבאנו פעילויות לציבור הרחב ,כל פעם בשכונה אחרת .אנחנו
הפעלנו מה שנקרא קולנוע  1,000כוכבים .כל יום בימי א' בפארק ברוך שהיה
הצלחה מאוד גדולה ,אני רק רוצה לה זכיר זה היה קולנוע שבו הקרנו סרטים
חופשי ,כאשר ילדים שהגיעו למקום יכלו לרכוש פופקורן ,שתייה ,שערות סבתא,
כל דבר ב  , ₪ 1 -שאין ספק שזה נתן להורים גם שקט וגם אפשרות לקחת את
הילדים וליהנות מהם במחירים מאוד מאוד סבירים .עשינו יריד חוגים והשיא
היה בימות מפעל הפיס ב  30.8.17 -עם הפרויקט של רביבו ומופע לזרים מדהים.
בהזדמנות הזו אני אבקש להודות בשם כולנו גם לחברת גוונים ולכל הגופים
העירוניים שלקחו חלק בהצלחת האירועים .במהלך הקיץ אנחנו הפעלנו גם
קייטנות וגם בית ספר של קיץ ,גם פה הייתה הצלחה רבה .אנחנו שמענו חוות
דעת מאו ד טובות גם מההורים .אנחנו השלמנו תחנת אוטובוס בקניון של רמי
לוי ,אחת פנימית ואחת חיצונית .והקו הפנימי יחל לפעול בסוף השבוע ואולי אף
קצת לפני כן .אנחנו השלמנו גם את הכביש ברחוב נווה שאנן החיבור לרחוב
מוריה מהחלק הדרומי ,יתאפשר כניסה של תחבורה ציבורית אל השכ ונה ,ואני
מעריך שזה ייתן ,אני לא מעריך זה גם פתרון להסעת התלמידים ,ואין ספק שזו
בשורה גדולה לתושבי השכונה .בנושא של הסעות תלמידים בכלל ,כמו שאנחנו
החלטנו בישיבת המועצה הקודמת ,אנחנו הסמכנו לעשות משא ומתן מול
המסיעים .הגיעו להסכמות הועלו בפני ועדת מכרזים ,א ושרו בוועדת מכרזים
והשנה נפתחה השנה כמו שאמרתי גם בנושא הזה באופן סדיר וללא בעיות.

מר יוסי חן :

מה אושר בסוף? מה אושר בסוף איזה מהחלופות?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ישיבת התקציב לקראת שנת  2018מתוכננת לתחילת

נובמבר ,קחו את זה בחשבון ,אנחנו תכנן את זה בצורה כזו ואנחנו נודיע לכם
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מראש לגבי הישיבה .אני בנובמבר אצא למסע גיוס כספים ,מתאריך  9.11.17עד
 , 2.12.17כאשר השבוע האחרון הוא בעצם חופשה פרטית שלי .אנחנו גם נצביע
על זה במסגרת ה -

מר פבל פולב :

...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,בישיבה הזו.

מר אבי עזר :

לא ,לא ,יש סעיף בסדר היום.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש סעיף בסדר היום .אני מבקש לפני שאנחנו עוברים

לסדר היום ,אני מבקש להוסיף לסדר היום את ההצעה לסדר של יוסי ,שדיבר על
כך שאנחנו נצביע ונאפשר לתושבי העיר לפרסם ללא תשלום בשלט האלקטרוני
כל מה שקשור לחתונות ,ב ר מצווה ,ימי הולדת וכל מה שקשור לזה .דבר על זה
כשנגיע להצעה .אני מבקש קודם כל לאשר את התוספת לסדר היום ,היא תהיה
לפני ה  5 -דקות של יוסי לקראת הסוף .מי בעד לאשר את התוספת? אושר פה
אחד ,תודה רבה .אני עובר עכשיו לסדר יום.

מר יוסי חן :

שאלתי רק שאלה אחת לגבי החלופה של ההסעות מה

נבחר בסוף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אתייחס -

מר יוסי חן :

אני יודע מראש גם בלי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אם אתה יודע ,אז הכול בסדר.

מר יוסי חן :

אבל בוא תגיד לפרוטוקול ,מה החלופה שנבחרה?
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יש  3חברות שזכו ,אחד זה רון גל השני זה ברקנית

מר אבי עזר :
והשלישית זה מסילות.

מר יבגני יעקובוב :

אמנון מסילות.

מר אבי עזר :

אמנון מסילות ,אלה החברות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תוספת לסדר היום – הצעה לסדר של מר

יוסי חן  -פרסום על שלט אלקטרוני.

.2

תבחינים תמיכות (מסמך יצא בנפרד );

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תבחיני תמיכות ,אנחנו שלחנו לכם את תבחיני

התמיכות .אם יש שאלות למישהו לגבי התבחינים אז בבקשה ,אין .אז מי בעד
לאשר את התבחינים כמו שהעברנו? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד,
דושי .מי נגד? יוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
 1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תבחיני תמיכות.

.3

אישור ועדת בלאי ורכש – מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש ,מנהל רכש;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנושא הבא אישור ועדת בלי ורכש ,כדי שאנחנו נוכל

לגרוע ציוד שהוא בעצם בלאי .הוועדה הזאתי מורכבת ממנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש
ומנהל הרכש .אם יש שאלות למישהו -
8

ישיבת מועצה מספר ( 53מן המניין) 03.09.2017

מר יוסי חן :

מה בדיוק יש שמה על הפרק? אפשר לקבל את הפירוט?

מר אבי עזר :

אין ,זה רק כשיהיה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין ,א נחנו קודם כל מכנסים את הוועדה כדי שאחרי

זה נוכל -

עו"ד דוד זיו :

לגרוע.

מר יוסי חן :

אישור הקמת ועדה?

עו"ד דוד זיו :

כן.

מר יוסי חן :

אז אישור הקמת ועדה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ודאי .מי בעד לאשר את הוועדה? אושר פה אחד ,תודה

רבה .מפעל הפיס שלח מכתב -

מר אבי עזר :

יציאת ראש העיר קודם.

מר יוסי חן :

דרך אגב למה אין אף חבר מועצה בוועדה הזאת?

עו"ד דוד זיו :

כי זו ועדה מקצועית.

מר אבי עזר :

זה ועדה מקצועית בלי חברי מועצה.

עו"ד דוד זיו :

אגב זה התקנון.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר וע דת בלאי ורכש – מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש,

מנהל רכש;

.4

יציאת ראש העיר לחו"ל בין המועדים ; 2.12.17 – 9.11.17

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כמו שאמרתי בדיווח ראש העיר  ,אני מתוכנן לצאת

מה  9.11.17 -עד ה  2.12.17 -לגיוס כספים בחו"ל .בתקופה הזו שאני אהיה בחו"ל,
כמו שאמרתי גם הש בוע האחרון הוא בעצם חופשה פרטית שלי ,אני רוצה גם
להדגיש היציאה ממומנת על ידי קרן אריאל לפיתוח ,העירייה לא צריכה לשלם
מתקציבה דבר .בזמן שאני אהיה בחו"ל מי שימלא את מקומי זה יחיאל טוהמי.
מי בעד לאשר את ה -

מר יוסי חן :

אני רוצה  2שאלות בנושא הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

אחד אני לא יודע אם אתה סופר כבר כמה פעמים אתה

טס לחו"ל ,אני לפי הספירה שלי ב  30 -עצרתי ,אבל אני שואל מה עלות הנסיעה
לקופה הציבורית ,שדרך אגב קרן אריאל לפיתוח זה מבחינתי ציבורי לחלוטין,
זה לא עסק פרטי .ושתיים ,האם הכנת תכני ת עסקית הצבת יעדים אתה יודע
בדיוק מה אתה הולך לבקש מה לגייס עבור מה? ואני כבר מספר פעמים מבקש גם
מיו"ר ועדת הביקורת בקרן את כל הנתונים ,דו"חות ,אל תאלצו אותי לפנות
למשרד המשפטים ,אני מבקש ממך אדוני המבקר שתדאג שאני אקבל כל חומר
שאני דורש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אני אשיב לך ,כנראה שלוח הספירה שלך הוא לא

לוח הספירה העשרוני הרגיל שהוא מתחיל עד  , 10יכול להיות שבאיזה שהוא שלב
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אחרי שאתה מתחיל אתה מדלג כבר למספר הבא ,אבל זה בסדר גמור .אני רק
רוצה להגיד -

מר יוסי חן :

אז תיתן לנו את המספר המדויק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רק רוצה להגיד -

מר יוסי חן :

אז תיתן את המספר המדויק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לך ,אני לא מסתתר ואני לא מתחמק.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

באופן עקרוני אני יוצא פעמיים בשנה .לצערי הרב

בשנה שעברה לא יכולתי לצאת את הפעמיים ,ואני יכול לבשר לכם ולבשר
לתושבים שאני מעריך שיקראו את הפרוטוקול הזה ,שאני ב  4 -שנים האחרונות
הצלחתי לגייס למעלה מ  30 -מיליון  ₪שבעקבות גיוסי הכספים האלה אנחנו
בנינו גם את בית הראשונים ,הצלחנו לפתוח מוקד רפואי ,גם בנינו מרכז צעירים,
קיבלנו את הכס פים כדי שנוכל לבנות את אולם הספורט של בית ספר נחשונים
החדש .את כל הפעילויות שאנחנו עשינו בקיץ שדיברתי עליהם גם שני בשכונה
וגם קולנוע  1,000כוכבים ופעילויות נוספות ,כל זה בא מתוך תרומות שאני
הצלחתי לגייס מקרן אריאל לפיתוח .אז זה -

מר יוסי חן :

אז תעביר לנ ו את הדו"חות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז זה -

מר יוסי חן :

תעביר לנו את הדו"חות הכספיים ,תעביר לנו את...
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל הדו"חות הכספיים -

מר יוסי חן :

תעביר לנו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל הדו"חות -

מר יוסי חן :

אתה חייב להעביר לנו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל הדו"חות -

מר יוסי חן :

תעביר שנראה את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקשיב לי רגע ,אם לא -

מר יוסי חן :

אני מקשיב ,הנה אני מקשיב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אתה לא מקשיב.

מר יוסי חן :

אני מקשיב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כול כל הדו"חות הכספיים של הקרן מפורסמים,

אין עם זה שום בעיה אפשר לראות אותם ,ולכן אני מבקש להעלות להצבעה את
אישור היציאה שלי לחו"ל .מי בעד לאשר את היציאה שלי לחו"ל? בעד :אלי,
יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ודושי .מי נגד? יוסי .עבר ,תודה רבה לכם.

ה חלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
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 1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר יציאת ראש העיר לחו"ל בין המועדים – 9.11.17
; 2.12.17

.5

אישור מועצת העיר לבקשת הקדמת כספי מפ על הפיס;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מפעל הפיס הוציא מכתב -

מר אבי עזר :

מפעל הפיס רוצה להקדים את הכספים שמגיעים לנו

בעתיד -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שנת  2019ו . 2020 -

מר אבי עזר :

מאחר ויש לו עודפים ,הוא רוצה להקדים את זה .מה

שאנחנו מבקשים להעלות את זה כ אן להסכמה של המועצה.

מר יוסי חן :

אני רוצה כמה משפטים פה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

אני רואה שאתם בכלל החלטתם לרוקן את הקופה

הציבורית מהעתיד .זאת אומרת מחר יבוא ראש עיר חדש ירצה לקבל כספים
מהפיס יגידו לו :את הכסף קיבל ראש העיר הקודם .

מר אבי עזר :

לא ,זה בשגרה.

מר יוסי חן :

זה לא בשגרה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תן לו להגיד ,תן לו להגיד.
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מר יוסי חן :

זה ממש לא בשגרה .אתה אומר  2019ו . 2020 -

מר אריק דושי :

נגמרו התירוצים.

מר יוסי חן :

ו  , 2020 -לפני דקה אמרת שאולם הספורט נבנה

מכספים שאתה מביא מתרומות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אמרתי שתוספת השלמה -

מר יוסי חן :

השלמה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,השלמה.

מר יוסי חן :

השלמה ,השלמה .אז תביא עוד השלמה ואל תיקח את

ההקדמות ,את המקדמה מהזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה תצבי ע נגד.

מר יוסי חן :

ברור .עכשיו אני שואל ,אתם פעם אחר פעם עושים

תכנית עסקית ,לכל מיני פרויקטים ,וכל פעם השלמה תוספות ,מצביעים פעם
נוספת .למה צריך להקדים כספים? למה לרוקן את הקופה? למה לקחת הלוואות
מבנקים לחברות העירוניות? אולי תתנהלו כמו שצריך כדי שלא נ צטרך להגיע
למקומות האלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אשיב לך -

מר אריק דושי :

אני לא מבין מה ,כאילו אם נותנים אנחנו לא ניקח?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אשיב לך.

מר אריק דושי :

נחכה בעדן כאילו...

מר יוסי חן :

לא יהיה לך אותם פעמיים ,לא מקבלים פעמיים,

מקבלים פעם אחת .בינתיים עשית תכנית עסקית לאולם ,תעבוד עם התוכנית
העסקית שלך תעמוד ביעד בנייה.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אני רק אחדד לך ואני אסביר לך .יכולנו לבנות

אולם ספורט קטן -

מר יוסי חן :

באמת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שלא ייתן מענ ה לפי התוכנית העסקית שאנחנו

מקבלים כספים -

מר יוסי חן :

אבל התוכנית המקורית היא תכנית גדולה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא.

מר יוסי חן :

אתה לא משנה את התוכנית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא.

מר יוסי חן :

אתה לא עושה תכנית יותר גדולה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא.

מר יוסי חן :

מה לא?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא יודע.

מר יוסי חן :

מזמן שינינו את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אתה לא יודע.

מר יוסי חן :

אני כן יודע ,מזמן שינינו את זה .למה אתה אומר לי,

אתה לא יודע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו היינ ו צריכים לבנות אולם קטן -

מר יוסי חן :

נכון ,ומזמן שינינו את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ומאחר ואנחנו לא רוצים לבנות -

מר יוסי חן :

ובנינו תכנית בהתאם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר ואנחנו לא רוצים לבנות אולם קטן ,הצלחתי

להשיג  $ 1,300,000ממילקין בסיור שלי שם ,ואנחנו יכולים לבנות אולם גדול
יותר ,שיכול לתת מענה לכלל הציבור .עכשיו ההחלטה הזאתי היא החלטה של
דירקטוריון מפעל הפיס ,והיא הולכת לכלל הרשויות .ומה שקורה זה שסוף סוף
אנחנו יכולים ,יש להם עודפים שאפשר עם העודפים האלה להשתמש .מפעל הפיס
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יודע לתת גם כספ ים בצורה כזו .אני חושב שחשוב שאנחנו נקדם פרויקטים בתוך
העיר .עכשיו אני מבקש להעלות את זה להצבעה ,מי בעד -

מר יוסי חן :

ואז אתה תטבע...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר ,מי בעד לאשר ,אתה יכול להצביע נגד -

מר יוסי חן :

ברור ,אני נגד ,מה אני נגד כל...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר? מי בעד לאשר את ההצעה של מפעל

הפיס? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ודושי .מי נגד? יוסי .חן חן תודה
רבה לך.

מר יוסי חן :

הוא מציע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה אושר.

מר יוסי חן :

 ...הבקשה שלכם לא מציעים לכם לבו א לקחת כסף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,אישור תב"רים.

מר יוסי חן :

והוא מציג את זה איך שנוח לו.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
 1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר הקדמת כספי מפעל הפיס.

.6

אישור תב"רים:
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א .אישור תב"ר מספר  1090רכישת ציוד לגני תקשורת ע"ס . ₪ 280,400
מקורות המימון המוסד לביטוח לאומי סך  . ₪ 224,320מ"ב אישור
הביטוח
הלאומי .השתתפות העירייה קרנות הרשות סך . ₪ 56,080
ב .אישור הגדלת תב "ר מס'  276הקמת אולם ספורט בסך . ₪ 305,782
מצ"ב אישור משרד השיכון תוספת להזמנה  1656149/2016בסך
 ₪ 305,782מיום  . 16.7.17יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך
. ₪ 17,368,251
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  385הקמת מועדון פיס "בני עקיבא" בסך
350,000
.₪
מקורות המימון מפעל הפיס ו/או קרנות הרשות .הוגשה בקשה למפעל
הפיס
במידה ותאושר אזי יהיה ממפעל הפיס .במידה ובקשתנו לא תאושר
מקור
המימון יהיה מקרנות הרשות.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  435שיקום מעון יום לקשיש בסך 174,000
.₪
מקור המימון קר נות הרשות.
ה .אישור תב"ר  1091סימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס . ₪ 103,781
מקורות מימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן לעבודות פיתוח 20,756
.₪
ו .אישור תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך . ₪ 115,000
מקורות מימון משרד התרבות.

תב"רים ,

מר אבי עזר :

1090

רכישת

ציוד

לגנים

תקשורתיים

 ₪ 224,320 . ₪ 280,400מביטוח לאומי ,מצ'ינג שלנו  . ₪ 56,080יש לנו את
האישור של ביטוח לאומי לציוד שאנחנו ביקשנו הסכומים שהם אישרו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר  1090כפי שהציג אותם אבי?

אושר פה אחד ,תודה.
החלט ה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1090רכישת ציוד לגני

תקשורת ע"ס  . ₪ 280,400מקורות המימון המוסד לביטוח לאומי סך 224,320
 . ₪מ"ב אישור ביטוח הלאומי .השתתפות העירייה קרנות הרשות סך 56,080
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.₪

מר אבי עזר :

הגדלת תב"ר  276הקמת אולם ספורט בסך . ₪ 305,782

זה תוספת שקיבלנו ממשרד השיכון שמיועד לדבר הזה ,סך הכול . ₪ 305,782

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך של 17,368 , 251

-₪

מר יוסי חן :

ומה העלות סך הכול של הבנייה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנה אמרתי ,אתה לא מקשיב.

מר יוסי חן :

לא ,עלות הבנ ייה סך הכול ,לא כמה יעמוד התב"ר,

כמה עלות הבנייה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה העלות.

מר יוסי חן :

עלות הבנייה זה  17מיליון . ₪

מר אבי עזר :

נעביר לך את הנתון.

מר יוסי חן :

לא שאלה ,אתה אומר שאתה מביא תרומות להשלמה

של האולם ,לפני רגע אמרת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל בתב"ר הזה יש גם את התרומה.

מר יוסי חן :

זה כבר כולל ,ה  17 -מיליון  ₪כולל התרומה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה כולל התרומה.

מר יוסי חן :

אז אני מבקש לקבל פירוט מדויק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תקבל .מי בעד לאשר את התוספת? פה אחד.

החלט ה:
ספורט

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  276הקמת אולם
סך

305,782

.₪

מצ"ב

אישור

משרד

השיכון

תוספת

להזמנה

 1656149/2016בסך  ₪ 305,782מיום  . 16.7.17יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר
יעמוד על סך . ₪ 17,368,251

מר אבי עזר :

הגדלת תב"ר  385הקמת מועדון פיס בני עקיבא בסך

 . ₪ 350,000המקורות יבואו או ממפעל הפיס ואם לא אז מקרן אריאל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קרנות הרשות.

מר אבי עזר :

מקרנות הרשות ,ואז אנחנו נבנה את כל בני עקיבא -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כולל פיתוח חצר.

מר יוסי חן :

יש לי כמה הערות ,קודם כל המ ועדון הזה של בני

עקיבא ,אנחנו מדברים עליו כבר מהקדנציה הקודמת .מקום עלוב שזה בושה
שהם כבר סוחבים עוד  5שנים בתת תנאים שהם נמצאים בהם .כל פעם מבטיחים
להם ,כל שנה עומד ראש העיר מבטיח להם :עכשיו אני עושה ,עכשיו אני עושה.
אז בסדר אני לא אכפת לי לבלוע את הגלולה שהגעת לשנת בחירות ותעשה ,אבל
תעשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.
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מר יוסי חן :

רגע ,טוב טוב אבל תעשה.

מר אריק דושי :

כתבו לו -

מר יוסי חן :

תעשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תן לו לסיים.

מר יוסי חן :

לא ,לא כתבו לי לא ,תאמין לי אני יודע לכתוב.

מר אר יק דושי :

פעם היית אומר בעל פה ,היום התחלת לקרוא מהדף?

מר יוסי חן :

אני כן.

מר אריק דושי :

השתנו ,הזמנים השתנו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן יוסי בבקשה.

מר אריק דושי :

למדת תכנית עסקית וזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי בבקשה.

מר יוסי חן :

לא ,אני ל א רוצה להפריע לו פשוט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא טוב.
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פעם אחר פעם אתם מבקשים להגדיל בפועל לא מתבצע

מר יוסי חן :

שם כלום .אני רוצה שתציבו יעדים ,תגידו לנו מתי סוף סוף יתחילו לעבוד עם
בני עקיבא.

מר אבי עזר :

בחודש הקרוב יהיה הנחת אבן פינה.

מר יוסי חן :

לא ,אבן הפינה בוא נניח כמה אבני פינה .מתי -

מר אבי עזר :

יתחילו ,יתחילו לעבוד.

מר יוסי חן :

יתחילו ומתי יסיימו? עזוב את אבני הפינה ,אבני פינה

אנחנו מכירים.

מר אבי עזר :

בחודש הקרוב.

מר יוסי חן :

שיתחילו לעבוד לא אבן פינה ,שיתחילו לעבו ד.

מר מקס צ'רנוגלז :

הוא סיפר שאולם צעירים לא יקום ,וזה לא יקום.

מר יבגני יעקובוב :

שימשיך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  385התוספת של ה ₪ 350,000 -

לבני עקיבא? אושר פה אחד .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  385הקמת מועדון

פיס "בני עקיבא" בסך  . ₪ 350,000מקורות המימון מפעל הפיס ו/או קרנות
הרשות .הוגשה ב קשה למפעל הפיס במידה ותאושר אזי יהיה ממפעל הפיס.
במידה ובקשתנו לא תאושר מקור המימון יהיה מקרנות הרשות.
22

ישיבת מועצה מספר ( 53מן המניין) 03.09.2017

מר אבי עזר :

אישור תב"ר  435שיקום מעון יום לקשיש ,זה הרחבה

ושי פוץ בסך  . ₪ 174,000גם כאן ...שנוכל להתחיל בזמן הקרוב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מקורות המימון קרנות הרשות.

מר אבי עזר :

מקורות המימון קרנות הרשות או מפעל הפיס מה

שיאושר.

מר יוסי חן :

פה בנושא הזה אני לא מבין ,כבר הגשתם בקשה לשרה

לשוויון חברתי לגילה ג מליאל בכל מיני תקצובים .למה לא ביקשתם בקשה מאוד
פשוטה כיתות לימוד לאזרחים ותיקים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר לזה?

מר יוסי חן :

אני שואל ,אבל אתה עכשיו בונה מקום לקשיש -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר?

מר יוסי חן :

אתה מרוקן אותו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא בונה מקום לקשיש -

מר יוסי חן :

אני שואל אותך ,למה לא הגשת תקצוב לכיתות לימוד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,אתה לא יודע מה זה.

מר יוסי חן :

אני יודע מה זה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה זה? מה זה?

מר יוסי חן :

אני שואל אותך שאלה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא ,לא ,מה זה? על מה אתה הולך להצביע?

מר יוסי חן :

אני שואל אותך ,אני שואל אותך עכשיו שאלה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה זה מעון יום -

מר יוסי חן :

אני שואל אותך -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה זה? מה זה?

מר יוסי חן :

מעון יום לקשיש  .עכשיו אני שואל אותך.

מר אריק דושי :

הוא בכלל לא יודע איפה זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה זה?

מר יוסי חן :

אני שואל את השאלות ולא אתה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא יוסי ,איפה זה?

מר יוסי חן :

אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה זה?
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מר יוסי חן :

שאול אותך שאלה מאוד פשוטה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא קשור לדיון.

מר יוסי חן :

למה אתה לא הגשת בקשה לתקצוב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא קשור לדיון.

מר יוסי חן :

למה לא הגשת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה זה? איפה זה?

מר יוסי חן :

עזוב נו -

מר אריק דושי :

איפה זה? תגיד לי איפה זה ,איפה המעון יום לקשיש

הזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה זה? איפה זה?

מר יוסי חן :

אני אומר לך -

מר אריק דושי :

אתה הולך להצביע...

מר יוסי חן :

תענה לי למה לא הגשת בקשה לשרה? למה לא הגשת

בקשה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אני מעלה להצבעה -
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מר יוסי חן :

האזרחים הוותיקים לא חשובים?

מר אריק דושי :

לא חשובים? מיליון  ₪שמנו עכשיו רק לשפץ את זה.

אתה אפילו לא יודע איפה זה ,לא חשובים? הלכת לראות שם זקנים קשישים
ביקרת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א ני מעלה להצבעה את הגדלת תב"ר  435שיקום מעון

יום לקשיש.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד .תודה רבה.

מר יוסי חן :

תראה מרכז אוניברסיטאי בוויקיפדיה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  435שיקום מעון יום

לקש יש בסך  . ₪ 174,000מקור המימון קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קדימה.

מר אבי עזר :

אישור תב"ר  1091סימון כבישים על סך . ₪ 103,781

מקורות המימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן לעבודות פיתוח . ₪ 20,756
מצ'ינג  , 80-20תב"ר חדש.

מר יוסי חן :

אני רוצה גם כמ ה דברים פה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.
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מר יוסי חן :

לפני שלהקת המעודדות שלך תכף יתחילו לצעוק .ככה,

שמח שסוף סוף אחרי שהעליתי את הנושא של סימון כבישים ברחבי העיר -

??? :

זה לא קשור לזה.

מר יוסי חן :

התחלת לסמן -

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה באמת מפתיע .זה נראה לי כאילו אתה פעם

ראשונה שנה ראשונה חבר מועצה .הרי אתה יודע אתה לא שנה ראשונה .גם
בתקופה שהיינו באופוזיציה ,לקראת תחילת שנת לימודים עושים סימוני
כבישים ,הרי אתה יודע את זה.

מר יוסי חן :

סיימת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יו דע .אבל לא משנה -

מר יוסי חן :

אם לא משנה ,אז תן לסיים ,אם לא משנה.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

אני שואל אותך שאלה ,אני שואל אותך שאלה ,למה

אין פיקוח על החומר שמסמנים איתו כי בעוד חודשיים הכול יהיה מחוק? ואתה
אמרת שאתה משתמש ,אני אומר לך שמשתמש בחומר זול ,אתה יכול לחייך
המנכ"ל עד מחרתיים בבוקר ,אבל משתמשים ,זה אחד .לא סימנו הרבה מקומות
בעיר -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בשביל זה אנחנו מגדילים את התב"ר ,כדי שנוכל

להמשיך לסמן.

מר יוסי חן :

אבל אתה אמרת שאתה מסמן פעם אחת בקיץ.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא -

מר יוסי חן :

בישיבה הקודמת תקרא את הפרוטוקול ,אתה יודע

שאני מסמן פעם אחת בקיץ.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל הצלחנו להשיג עוד כסף יוסי.

מר יוסי חן :

אבל אתה אמרת שאתה מסמן -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

העיר גדלה.

מר יוסי חן :

הא לא היה לך כסף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

העיר גדלה.

מר יוסי חן :

עכשיו העיר גדלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

העיר גדלה.

מר יוסי חן :

אתה מביא מיליונים של תרומות ,על מה אתה מדבר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר?
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מר יוסי חן :

אתה מדבר פה על עשרות אלפים לסמן כבישים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר?

מר יוסי חן :

השארת את העיר לא מסומנת במשך חודשים רבים

בשביל עשרות אלפים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אוקיי.

מר יוסי חן :

זה בגלל ,אני אגיד לך למה ,אמר המנכ"ל במפורש,

הוא רוצה לסמן במכה אחת ,לחסוך כסף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ט וב -

מר יוסי חן :

רגע ,רגע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן בבקשה.

מר יוסי חן :

אז עכשיו אני שואל אותך שאלה ,תעשו זה בסדר ,שבו

במשרד תאכלו בורקסים ותנהלו את הישיבה ביניכם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,בבקשה נו יוסי יוסי.

מר יוסי חן :

אני שואל אותך שאלה ,אם אתה מסמן רק בקיץ ,למה

אתה מגיש בקשה עכשיו לתב"ר? אתה אומר שאתה מסמן פעם אחת בקיץ? אתה
עכשיו תקבל כסף מה תעשה איתו? תשמור אותו עד הקיץ הבא?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נראה לי שיש לך חוסר בהבנה.
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מר יוסי חן :

לך יש חוסר בהבנה .לך יש חוסר בהבנה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

ואני מציע לך תצא לשטח -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סיימת?

מר יוסי חן :

תבדוק שסימנו בחומר זול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

והחומר הזול הזה בעוד חודשיים יהיה מחוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סיימת?

מר יוסי חן :

ודאי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תודה רבה .מי בעד לאשר את התב"ר ? 1091

מר אבי עזר :

פה אחד ,פה אחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פה אחד ,תודה רבה.

מר יוסי חן :

בטח שאני בעד ,מה זה כסף שלך? מחר הוא יגיד הביא

מחו"ל.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  109 1סימון כבישים והתקני

בטיחות ע"ס  . ₪ 103,781מקורות מימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן
לעבודות פיתוח . ₪ 20,756

מר אבי עזר :

אישור תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך . ₪ 115,000

מקורות מימון משרד התרבות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר -

מר יוסי חן :

רגע ,ה פסטיבל הזה שידעו פה חברי המועצה ,הרי הם

לא קוראים את החומר ,חייבים לקיים אותו עד סוף השנה.

גב' ורד טוויל :

דבר בשם עצמך.

מר מקס צ'רנוגלז :

דבר בשם עצמך.

מר יוסי חן :

חייבים ,אני מדבר בשמכם -

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,דבר בשם עצמך.

גב' ורד טוויל :

לא ,אתה מדבר בשמנו?

מר יוסי חן :

אז אני שואל אותך שאלה ,אז עד מתי אפשר לקיים

את הפסטיבל?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סוכות ,סוכות.

מר יוסי חן :

סוכות עד מתי? לא ,מבחינת האישור של התב"ר.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא סוכות שנה הבאה.

(מדברים יחד)

גב' ורד טווי ל :

אני הגעתי מוכנה עוד לפני שבוע.

מר יוסי חן :

ברור ,זה להראות לך שהחבר'ה שלך לא קוראים את

החומר לפני.

מר יוסי חן :

תאמין לי הם יודעים.

גב' ורד טוויל :

אנחנו סומכים על אלי.

מר יוסי חן :

אתם סומכים על אלי ,זה בסדר.

מר אריק דושי :

מה השאלה? אני לא הבנתי מה השאלה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר -

גב' ורד טוויל :

קראנו והשלמנו ושאלנו את השאלות ,הכול בסדר...

מר יוסי חן :

הא אבל הם לא יודעים את הדברים.

מר יחיאל טוהמי :

יודעים ,יודעים.

מר יוסי חן :

עובדה היא אומרת היא סומכת על אלי.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר -

מר מקס צ'רנוגלז :

דבר בשם עצמך.

(מדברים יחד)

גב' ורד טוויל :

אני סומכת על אלי ,קראתי את החומר ושאלתי שאלות

לא בישיבת מועצה.

מר יוסי חן :

הא הבנתי.

גב' ורד טוויל :

מרוצה?

מר יוסי חן :

למה? למה? תשאלי אולי זה מע ניין.

מר אריק דושי :

מה יש לשאול ,היא אמרה לך שהיא קראה את החומר.

גב' ורד טוויל :

קראתי את החומר ,שאלתי שאלות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור תב"ר -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

הכול בסדר ורד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור תב"ר  1092פסטיבל סוכות  2017שי וסי לא

יתבלבל ויחשוב אולי שזה מדובר על - 2018
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מר יוסי חן :

לא ,לא ,אני לא אחשוב ,אתה מחויב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסך  ₪ 115,000מקורות מימון משרד התרבות ,מי

בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד ,תודה רבה.

מר יוסי חן :

החלטה:

מחויב ,שלא תטעו יש לנו שנת בחירות.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך

. ₪ 115,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עכשיו אנחנו עוברים להצעה לסדר של יוסי .יוסי

מבקש להעלות הצעה לסדר.

מר אריק דושי :

אני יכול להגיד לפני שאני זה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא רוצה ב  5 -דקות שלו?

מר אריק דושי :

אני רוצה עכשיו לפני.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר אריק דושי :

יש לי על הלב,

אני רוצה

להגיד כמה דברים

לפרוטוקול .אני לא חושב ,אני חשבתי להתייחס דווקא בישיבת מועצה ולא
ברשת חברתית ,כמו שכל השאר התייחסו .מדובר על כל העל י הום התקשורתי
הזה שנהיה בשישי שבת הזה ,על כל הסיפור של מרכז הצעירים .שלפי דעתי לא
מכבד אף אחד .אני יכול להגיד שהכרתי גם את אוריה ,עוד מהתקופה ...אני
מכיר את אוריה לפני שעבדתי בחברת חשמל ,אישה משכמה ומעלה ז"ל וגם את
אורון הכרתי מכיתה ב' אנחנו חברים לידע כללי ,ועד היום שהוא נהרג .הבאנו
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את זה לישיבת מועצה ,כולנו היינו פה ,לא היה פה אחד שלא היה ,דנו בנושא
הזה ,אלי לא היה כשהצבענו על זה ,הוא יצא החוצה .דנו בנושא הזה -

מר יוסי חן :

יוסי לא הצביע בעד ...,שהוא לא משתתף בישיבה.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא נכון .תקרא את הפרוטוקול.

מר אריק דושי :

סליחה ,סליחה ,תן לי לסיים.

מר מקס צ'רנוגלז :

תקרא את הפרוטוקול.

מר יוסי חן :

אני אקרא ,אני אקרא.

(מדברים יחד)

מר מקס צ'רנוגלז :

איזה שקרן.

מר יוסי חן :

לא משתתף.

מר מקס צ'רנוגלז :

אז אני אקריא לך עכשיו.

מר יוסי חן :

תקריא לי את כל הפרוטוקול.

מר מקס צ'רנוגלז :

את כל הפרוטוקול.

מר יוסי חן :

תביא את כל הפרוטוקול ,הנה קח קח אותו קח.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא צריך.
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מר יוסי חן :

קח הנה הוא פה.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא צריך יש לי.

מר יוסי חן :

תקריא את הכול לא את השורה האחרונה שאנ י אומר

לא ,תקריא את הכול.

מר מקס צ'רנוגלז :

שאתה אומר ,תגידו את השם שלי שאני בעד.

מר יוסי חן :

לא.

מר מקס צ'רנוגלז :

שקרן.

מר יוסי חן :

לא נכון .אומר לי אבי עזר' :תגיד שאתה בעד' אמרתי:

'לא' ,אמרתי' :לא' ,ויש נקודה אחרי הלא.

מר מקס צ'רנוגלז :

סל יחה אריק תמשיך ,תמשיך.

מר יוסי חן :

אני לא בעד ,אני לא בעד.

מר אריק דושי :

אני רוצה להמשיך ,אני רוצה לסיים אלי 2 .דקות

אני...

מר יוסי חן :

אני לא בעד ,זה אסור לעשות את זה ,זה לא חוקי היה,

כל המהלך היה לא חוקי.

מר מקס צ'רנוגלז :

שקרן.
36

ישיבת מועצה מספר ( 53מן המניין) 03.09.2017

מר יוסי חן :

לא עבר ועדת שמות ,אני אמרתי את זה גם בזה .אף

אחד לא יכול להביא כסף ולהגיד אני רוצה לקרוא ...לדבר מסוים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אריק אני מבקש ,מאחר ויש פה עניין גם אישי שלי ,אז

אני אגיד כמה מילים ואני לא רוצה להמשיך עם זה .כל תורם שתורם כסף על
מנת להקי ם פרויקט ,אנחנו לא מביאים את זה לוועדת שמות ,אנחנו נותנים לו
את האפשרות לשים את השם שהוא רוצה על אותו מבנה שאנחנו בונים .זה נעשה
בכל מקום בארץ ולא רק כאן .ואוריה ז"ל השיגה תרומה של מיליון דולר להקמת
מרכז צעירים .בהתחלה חשבה המשפחה לקרוא את מרכז הצעירים על השם של
ההורים של אותה תורמת שתרמה שקוראים לה נורית .אבל לאחר מכן ובגלל זה
גם בהתחלה אם שמתם לב היה כתוב שם "לוי נגר בני" ,אבל לאחר שהם ראו מה
מצבה של אוריה הם התעקשו להחליף את השם ולשים את השם של אוריה.
כשאוריה הייתה בחיים אני לא הסכמתי .לא שאני לא הסכמתי ,אוריה לא
הסכימה .הכסף שהיא תרמה -

מר מקס צ'רנוגלז :

שזה הגיוני.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא הסתכם במיליון דולר ,הוא הסתכם הרבה יותר

ממיליון דולר ,ולכן אנחנו בעצם יכולנו בכלל לא לעלות את זה לישיבה כאן,
ישיבת המועצה ,ולכן אני ביקשתי ,אני ביקשתי לעלות את זה לישיבת המועצה,
כדי שישיבת המועצה תחליט ,ואני לא הייתי נוכח גם בישיבה הזאת .הסכמת או
לא הסכמת אין לזה -

מר יוסי חן :

אבל יש תקנון של גיוס תרומות .יש פה ניגוד עניינים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עזוב ,עזוב ,אני לא -
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מר יוסי חן :

יש פה ניגוד עניינים ,אתה לא יכול לעשות ,תראה מה

קורה בערים אחרות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא נכנס.

מר יוסי חן :

תראה מה קורה ,גם אני לא נכנס ,אבל אם העלית את

זה -

(מדברים יחד)

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תשקר פה לפחות.

מר יוסי חן :

יש תקנון -

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תשקר פה לפחות .נכנסת ועוד איך ,ובגלל זה אריק

אמר את זה.

מר יוסי חן :

 ...תקנון לגיוס תרומות.

מר מקס צ'רנוגלז :

אין לכם בושה ואין לכם מצפון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה את זה להצעה לסדר.

מר מקס צ'רנוגלז :

חצוף.

.8

הצעה לסדר של מר יוסי חן  -פרסום על שלט אלקט רוני.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה להצעה לסדר את ההצעה של חבר המועצה

מר יוסי חן ,ובוא תסביר בבקשה את ההצעה שאתה רוצה...

מר יוסי חן :

תראו ,קודם כל אני חושב שכל השלט הזה ,ולמי

שנתתם להפעיל את השלט הזה ,זה נולד בחטא ,יש פה ניגוד עניינים חמור מאוד.

ע ו"ד דוד זיו :

מה ההצעה אבל יוסי.

מר יוסי חן :

אתם תבדקו ,אני אגיד לך מה ההצעה .יש שלט

בכניסה שאתם נתתם אותו למישהו שהוא איש פוליטי .תבדקו לאיזו עמותה הוא
משויך ואיזו עמותה העירייה תומכת בעמותה שהוא נמצא בה .ולא יכול להיות
שיתנו קודם כל לאדם פרטי את הש לט הזה .בשום אופן השלט הזה לא ילך לאדם
פרטי .שיפתח עסק -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אקריא ,עצור ,עצור ,עצור -

מר יוסי חן :

אני אקריא ,אני יודע להקריא את ההצעה שלי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עצור ,עצור ,אני אקריא -

מר יוסי חן :

אני יודע להקריא את ההצעה של י ,אני אקריא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אקריא -

מר מקס צ'רנוגלז :

אני אמרתי לך.

מר יוסי חן :

אני אקריא ,כן אמרת לו.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ההצעה לסדר -

מר יוסי חן :

והוא יודע למה הוא אמר לך .לא יקום ולא יהיה

השלט הזה עם השם של הבן אדם הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יוסי ,יוסי עצור -

מר יוסי חן :

זה לא עסק פרטי עיריית אריאל תחלקו את הנכסים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ההצעה לסדר שאתה מבקש זה לעלות ולהצביע כדי

לאפשר לתושבי העיר אריאל לפרסם ללא תשלום חתונות ,בר מצווה ,בת מצווה,
ימי הולדת וכדומה ,על השלט הדיגיטלי שנמצא בכניסה לעיר .אני חושב ששווה
אולי יוסי להרחיב את זה קצת ,ולאשר לכל תושב אריאל שרוצה להיכנס למנצ'ס
ולקבל ארוחה בחינם או לגרג או לרמי לוי גם אפשר אני חושב ,מאחר וזה קניינו
פרטי של מישהו אנחנו לא יכולים להחליט כזאת החלטה .וההחלטה שלך היא לא
רק שהיא פופוליסיטית אני לא יודע מה אתה רוצה להשיג ,אבל כמו שאמרתי אם
אתה רוצה אתה יכול גם להציע מקומות נוספים ,אולי זה יעזור .תכף אני נותן
לך את ה  5 -דקות ,אבל פה אנחנו צריכים להצביע.

מר יוסי חן :

רגע ,רגע ,תן לי להשלים לך אתה הסברת את מה

שאתה קראת ,יש לך בעיה בהבנת הנקרא .מה שכתוב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,זה מה שכתוב אני אקריא עוד הפעם.

מר יוסי חן :

מה שכתוב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אקריא עוד הפעם ,יוסי יש לי הבנה -
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מר יוסי חן :

אני צריך להסביר את זה ,לא אתה .ההצעה שלי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לי הבנה.

מר יוסי חן :

אני צריך להסביר לך ,יש לך בעיה בהבנה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לי הבנה מאוד -

מר יוסי חן :

יש לך בעיה בהבנה ,כי אני ראיתי בשלט שפרסמו פה

ימי הולדת -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בכסף.

מר יוסי חן :

ואני אומר ,מה זה בכסף ,מי נתן בכלל סמכות למישהו

לשים שם שלט בלי מכרז -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תתלונן.

מר יוסי חן :

מה זה תלך תתלונן ,מה זה הפקרות? אנחנו חיים

במדינה של הפקרות?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש -

מר יוסי חן :

למה דווקא קיבל הבן אדם הזה את השלט ולא בן אדם

אחר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר וההצעה הזאתי לא הצעה -
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(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מאחר וההצעה הזאתי -

מר יוסי חן :

 ...יפרסמו שם גם עניינים פוליטיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להסיר אותה מסדר היום.

מר יוסי חן :

מה קרה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד להסיר אותה מסדר היום?

מר יוסי חן :

למה? העלית אותה כבר .העלית עכשיו אתה מסיר

אותה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן  ,אני רק רציתי להראות כמה אתה מגוחך.

מר יוסי חן :

אתה רק פוחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני -

מר יוסי חן :

זה מהפחד .

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ומקס .מי נגד?

מר יוסי חן :

אתה מסיר אותה מהפחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי נגד? יוסי -
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מר יוסי חן :

לא ,אתה מסיר אותה כי אתה פחדן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי נגד? מי נגד?

מר יוסי חן :

אתה התחלת בדון בהצעה ,אתה לא ה סרת אותה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.

מר יוסי חן :

אתה לא הסרת אותה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 ...עבר .יוסי  5דקות -

מר מקס צ'רנוגלז :

שנייה ,שנייה .חצי דקה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חצי דקה בבקשה.

מר מקס צ'רנוגלז :

כי אני התחלתי משהו אני רוצה לסיים  .אני פשוט

מקריא "מר יחיאל טוהמי :אני מבקש להעלות להצבעה" אנחנו מדברים על
הנושא שדיברנו ,אני שאלתי" :רגע אנחנו צריכים להצביע? אבי עזר :כן .יחיאל
טוהמי :רגע שנייה ,תנו לי לקרוא למרכז הצעירים על שם אוריה שבירו ,מי בעד?
יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס .אבי עזר :פה אחד נו נגמר .יוסי חן :לא ,תגיד יוסי חן
בעד .מר יחיאל טוהמי :יוסי חן בעד .יוסי חן :יוסי חן היה יותר קרוב לאוריה
שבירו מכולכם .יחיאל טוהמי :אמרתי כן .יוסי חן :ואין קשר בכלל לקריאת
אוריה שבירו  ...זהו הוחלט פה אחד ".לא היה שום התנגדות -

מר יוסי חן :

אתה יכול לק רוא את הפרוטוקול עוד  200פעם ,אתה

שקרן ותבדוק אצלך בבית מי שקרן.
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מר מקס צ'רנוגלז :

רגע ,רגע -

מר יוסי חן :

תבדוק אצלך בבית מי שקרן ,לא אצלי.

מר מקס צ'רנוגלז :

רגע ,רגע -

מר יוסי חן :

אני מציע לך שתבדוק אתה מתחיל כבר לעבור את

הגבולות.

מר מקס צ'רנו גלז :

רגע ,רגע ,תסתום.

מר יוסי חן :

אתה תסתום -

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה עובר את הגבולות.

מר יוסי חן :

תבדוק מה קורה אצלך בבית אני מציע לך.

מר מקס צ'רנוגלז :

רגע -

מר יוסי חן :

אני לא אתן -

מר מקס צ'רנוגלז :

למה? אתה פחדן ,אתה פחדן ,אתה מפחד מהאמת .

מר יוסי חן :

אני פחדן? מה אתה קורא את הפרוטוקול?

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה מפחד...
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מר יוסי חן :

בוא נביא את ההקלטה ,הנה יש פה נקודה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה פוחד מהאמת.

מר יוסי חן :

אני לא פוחד מהאמת.

מר מקס צ'רנוגלז :

אז תחכה .בכל הדיון הזה -

מר יוסי חן :

אני עכשיו אגיד ,דבר.

מר מקס צ'רנוגלז :

בסדר .בכל הדיון הזה אתה לא דיברת על שום הנצחה

על שום דבר -

מר יוסי חן :

נכון.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה התנגחת עם יחיאל -

מר יוסי חן :

נכון.

מר מקס צ'רנוגלז :

התנגחת עם פבל ,התנגחת קצת איתי ניסית ,התנגחת

עם אבי ,התנגחת עם עוד אנשים ,לא דיברת על שום דבר ,על הנצחה של אף אחד.
הדבר היחיד הזכרת את העניין של דרך רון נחמן ,זהו זה מה שהיה בדיון,
התנגחויות שלך ,ובסוף זה מה שהיה .אתה רוצה להגיד לי שכל חברי המועצה
קיבלו את הפרוטוקול הלא נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולא קיבלנו...

מר יוסי חן :

עכשיו אני רוצה ברשותך -
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מר מקס צ'רנוגלז :

רגע ,רגע -

מר יוסי חן :

אני אגיד לך -

מר מקס צ'רנוגלז :

תענה לי.

מר יוסי חן :

הנה אני אגיד לך -

מר מקס צ'רנוגלז :

כן או לא?

מר יוסי חן :

אני אגיד לך -

מר מקס צ'רנוגלז :

כן או לא?

מר יוסי חן :

לא ,לא ,אני לא אגיד לך כן או לא .אני מגיב לך.

מר מקס צ'רנוגלז :

כן או לא?

מר יוסי חן :

הנה הפרוטוקול.

מר מקס צ'רנוגלז :

כן או לא? הנה הפרוטוקול.

מר יוסי חן :

הנה הפרוטוקול שאתה קורא בבקשה ,מה כתוב?

מר מקס צ'רנוגלז :

כן או לא?
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מר יוסי חן :

"אבי עזר :פה אחד נו נגמר ".ואז "יוסי חן :לא .אתה

לא תגיד יוסי חן בעד" -

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,לא ,אתה.

מר יוסי חן :

"לא ,לא ".נקודה אחרי הלא ,יש נקודה אחרי הלא.

מר מקס צ'רנוגלז :

יש פסיק לא נקודה.

מר יוסי חן :

יש פסיק ,א תה תעשה פסיק תעשה נקודה תעשה מה

שאתה רוצה .אבל יוסי חן אמר לא.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה אל תנסה עכשיו לשחק .אל תנסה לשחק.

מר יוסי חן :

למה עשו פסיק ,למה הפסיק?

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תנסה לשחק עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בואו ,אני מבקש.

מר יוסי חן :

אנחנו נביא את...

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תנסה לשחק עכשיו.

מר יוסי חן :

אנחנו לא משחקים.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתם נתפסתם בשקרים ,נתפסתם בשקרים וזהו.
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מר יוסי חן :

לא ,לא ,לא.

מר מקס צ'רנוגלז :

וזהו תקבל את זה ,תקבל את זה בגבורה .תקבל את זה

בגבורה.

מר יוסי חן :

שקרים -

מר מקס צ'רנוגלז :

תקבל את זה בגבורה .תקבל את זה בגבורה .תקבל את

זה בגבורה ,שקרן.

מר יוסי חן :

שקרים זה אצלך בבית...

מר מקס צ'רנוגלז :

תקבל את זה בגבורה ,שקרן.

מר יוסי חן :

תסתכל אליי -

מר מקס צ'רנוגלז :

תקבל את זה בגבורה ,שק רן.

מר יוסי חן :

מה שקורה אצלך בבית זה שקרים.

מר מקס צ'רנוגלז :

תקבל את זה בגבורה ,שקרן.

מר יוסי חן :

תבדוק ,תבדוק אצלך בבית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי חן 5 ,דקות לפרוטוקול -

מר יוסי חן :

לא תישאר ,תישאר למה אתה הולך?
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מר מקס צ'רנוגלז :

כי אנ י לא רוצה לשמוע את השטויות שלך.

מר יוסי חן :

למה? בוא ,בוא ,בוא .בוא למה? אתה צריך לשמור על

הבית?

החלטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז;  1נגד :מר יוסי חן) ,להסיר את
ההצעה לסדר ש ל מר יוסי חן מסדר היום.

.7

 5דקות לחבר מועצת העיר מר יוסי חן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 5דקות לפרוטוקול בבקשה.

מר יוסי חן :

תראה מה אני עושה לאנשים שלך .אתה לא נותן להם

ריטלין? תגיד לי ,הוא כמעט שבר את הדלת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הזמן שלך מתחיל לתקת ק בבקשה.

מר יוסי חן :

הזמן מתקתק הכול בסדר ,אני מבין שאתה לא לחוץ.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני ממש לא לחוץ.

מר יוסי חן :

עכשיו פשוט מאוד ה  5 -דקות הם בנושא המכתבים

שאני מוציא לראש העירייה ,פעם הוא מגיב פעם הוא לא מגיב ,פעם הוא מגיב
ככה ,ופעם הוא מגיב אחרת .ונתחיל ,אני מוציא לו מכתב על ליקויי ביטחון
חמורים בצמוד לגדר הביטחון .חבל שיו"ר ועדת הביטחון ברח .אני לא יודע
איזה הכשרה יש לו להיות יו"ר ועדת ביטחון ,אבל הוא יו"ר ועדת ביטחון .אני
כותב

שאין

תאורה.

כותב

לי

ראש
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פופוליטיק ה" במקום להתייחס עניינית ,הוא כותב פופוליטיקה .אבל מה אחרי
שאני כותב את המכתב בכמה ימים הפלא ופלא הולכים לסדר את התאורה,
מסדרים את התאורה וחושפים את הצמחייה .שולחים שמה צוות לחשוף את
הצמחייה ,זה אחרי שאני כותב את המכתב ,לא לפני .ובסוף יש שמה שער
שמתחת לשער אפשר לעבור ,לא צריך להתכופף יותר מידי  ,לא צריך לעשות
הכשרה של הצנחנים ,אפשר לבוא ולהיכנס ,זה כאילו שהשער לא קיים .אבל את
ראש העירייה עכשיו זה לא מעניין וזה בסדר .הלאה בואו נתקדם ,הזנחה ,אני
כותב לו הזנחה קשה בגני ילדים .מה הוא כותב לי? "דוחה מכל וכל את קב יעתך
שקיימת הזנחה ".לפני דקה מה הוא אמר? שיפצנו גנים ,קנינו לגנים .מעניין
אומר לי מישהו בעירייה ,אני לא אגיד את שמו ,הנחיתו עליי בדקה ה  . 90 -אז
הנה אם זה הצליח ובגנים האלה שיפצו והוסיפו ,אני את שלי עשיתי .עכשיו
ליקויים בטיחותיים ברחוב הערבה .אני שולח לך ליק ויים ,את מישהו זה מעניין
בכלל? שיש שמה גני ילדים אין סימוני מעבר חצייה ,אלוהים ישמור גני ילדים.

מר יחיאל טוהמי :

אנחנו נעשה סימונים...

מר יוסי חן :

אז תסמן אין מעברי חצייה.

מר יחיאל טוהמי :

אבל עושים סימון עכשיו -

מר יוסי חן :

אין מעבר חצייה.

מר יחיאל טוהמי :

הצבענו בעד ,הצבעת בעד.

מר יוסי חן :

יש שמה מתקן איסוף של בגדים חוסם את המדרכה,

אימא הולכת עם העגלה נתקעת במתקן איסוף ,רוצה לחצות לצד שני אין לה
מעבר חצייה .אבל זה לא מעניין את ראש העירייה ,הוא עסוק עכשיו בעניינים
אחרים.
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מר יחיאל טוהמי :

אבל יוסי יש לי שאלה אליך.

מר יוסי חן :

רגע ,תן לי לסיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תן לו לסיים את ה  5 -דקות.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לו עוד  2.5דקות.

מר יוסי חן :

יש שמה גן משחקים ,לא עבר  2דקות ,גן משחקים ,כל

הגן משחקים אם אתם תלכו ותראו ברחוב הערבה ,מתקן אחד עלוב ,אין גדר,
אין תאורה ,אין ברזייה ,כבר אמרתי על מעברי החצייה ,והחבר'ה האלה הכול
בסדר ,לא מעניין אותם .פנו אליהם דרך אגב ,פנו אליהם אמרו לתושבים אין מה
לעשות ,אז אולי עכשיו בגלל שיש בחירות אולי יסדרו את גן המשחקים הזה.
בניית קיר אקוסטי ,אחרי שרצתי אחריהם כל כך הרבה עם הקיר האקוסטי
והסלילה של כביש רחוב הערבה ,סללו את רחוב הערבה והקיר האקוסטי גרמו
לנזקים שמה לתושבים .יש שמה סכנה ,כמובן מהנדס העיר כולם יודעים ,לא
אכפת להם אמרתי גם על המדרכה ,כל מה שקורה שמה על המדרכה עם חיי אדם.
אריה אתה חייב לראות את זה ,חיי אדם ,אין מדרכה ילד יכול ליפול ,אני אקח
אותך לסיור .אפילו לא אכפת להם ,אז יגיד יוסי חן אז מה .עכשיו הגענו
לפואנטה ב  , 10.7.17 -כמה זמן עבר מה  ? 10.7.17 -תזכירו לי.

??? :

חודשיים.

מר יוסי חן :

חודשיים ,הקמת אתר הנצחה לחללי צה"ל משטרה

וכוחות הביטחון בעיר באריאל ,לזה ראש העיר לא נתן תגובה .מעניין למה .הוא
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לא הגיב בכלל ,הוא גם לא מקשיב זה לא מעניין אותו ,מבחינתו שלא יהיה ,זה
בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הכול רשום בפרוטוקול.

מר יוסי חן :

הכול רשום .אבל בחודש הבא יהיה הצעה לסדר ,ואני

רוצה לראות איך הוא יצביע ,על הקמת בית יד לבנים באריאל ,שדרך אגב יש לזה
תקצוב גם ממשרד הביטחון וגם מהמשטרה וגם לתת נחת קצת למשפחות האלה
של  9שנים ,משפחות שכולות .המקרה שלו הספציפי  11חודש בא לציון גואל ,הם
 9שנים מחכים והוא הבטיח להם ד רך אגב ,ולא קורה כלום .אבל זה לא אכפת
לו ,אתם רואים הוא מחייך ,צלמו אותו לא אותי ,הוא מחייך הוא טוב לו ,הוא
לא מעניין אותו .ותראו כל חברי המועצה פבל ,טוהמי ,דושי ,כולם ברחו ,אין
אחד ,צ'רנוגלז כמעט שבר את הדלת ביציאה .חבר'ה הם היו רוצים לעשות ישיבת
מועצה בל י זה ,לסיים את זה פה במשרד ,עם בורקסים ועוגות ,לא יודעים מאיפה
נפל להם יוסי חן ,משגע אותם ,שואל שאלות קשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי דקה לסיום.

מר יוסי חן :

דקה לסיום ,שואל שאלות קשות ,קשה להם מאוד ,הם

כבר הכנסתי אותם למערכת בחירות שנה וחצי לפני ,מז יעים תראו אותם ,מי
שיעמוד פה בחוץ יראו איך הם מזיעים ,איך הם רצים לתושבים ,איך הם
מכתתים רגליים .אבל אני מאוד מקווה שכל המהלך הזה באמת יהיה רק לרווחת
תושבי אריאל .דיבר ראש העיר שהוא התחיל את השנה בלי שום תקלות במערכת
החינוך ,אני הייתי בבית ספר מילקין  ,הסכנ ה זועקת לשמיים ,אתה אפילו לא
הלכת לבדוק .עמודים מתפוררים ,עץ עומד ליפול ,אין תאורה שמה50% ,
מהתאורה לא עובדת ,רטיבות .אבל הכול ,התחילה השנה ברגל ימין ,הכול פיקס.
עכשיו נשאיר לך קצת לישיבה הבאה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אז קודם כל לפני שאני סוגר את הישי בה ,אני

מקווה מאוד שאתה מאמין למה שאתה אומר גם.

מר יוסי חן :

אני אקח אותך לראות ,בוא איתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מקווה מאוד -

מר יוסי חן :

בוא איתי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אני לא מתווכח איתך.

מר יוסי חן :

בוא מחר בבוקר ,אני ואתה בבית ספר מילקין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מקווה מאוד שאתה מאמין למה שאתה אומר.

מר יוסי חן :

אבל בוא אתה רוצה לראות מצגת? אני אראה לך

עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני סוגר את הישיבה ,תודה רבה הישיבה נסגרה.

מר יוסי חן :

בלי פרוטוקול ,אתה רוצה לראות סר ט?
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______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תוספת לסדר היום – הצעה לסדר של מר

יוסי חן  -פרסום על שלט אלקטרוני.

.2

תבחינים תמיכות (מסמך יצא בנפרד);

החלטה:

הוחלט בר וב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
 1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תבחיני תמיכות.

.3

אישור ועדת בלאי ורכש – מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש ,מנהל רכש;

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר ועדת בלאי ורכש – מנכ"ל ,גזבר ,יועמ"ש,

מנהל רכש;

.4

יציאת ראש העיר לחו"ל בין המועדים ; 2.12.17 – 9.11.17

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
 1נגד :מר יוסי ח ן) ,לאשר יציאת ראש העיר לחו"ל בין המועדים – 9.11.17
; 2.12.17

.5

אישור מועצת העיר לבקשת הקדמת כספי מפעל הפיס;

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;
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 1נגד  :מר יוסי חן) ,לאשר הקדמת כספי מפעל הפיס.

.6

אישור תב"רים:
א .אישור תב"ר מספר  1090רכישת ציוד לגני תקשורת ע"ס . ₪ 280,400
מקורות המימון המוסד לביטוח לאומי סך  . ₪ 224,320מ"ב אישור
הביטוח
הלאומי .השתתפות העירייה קרנות הרשות סך . ₪ 56,080
ב .אישו ר הגדלת תב"ר מס'  276הקמת אולם ספורט בסך . ₪ 305,782
מצ"ב אישור משרד השיכון תוספת להזמנה  1656149/2016בסך
₪ 305,782
מיום  . 16.7.17יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך
. ₪ 17,368,215
ג .אישור הגדלת תב"ר מס'  385הקמת מועדון פיס "בני עקיבא" בסך
350,000
.₪
מקורות המימון מפעל הפיס ו/או קרנות הרשות .הוגשה בקשה למפעל
הפיס
במידה ותאושר אזי יהיה ממפעל הפיס .במידה ובקשתנו לא תאושר
מקור
המימון יהיה מקרנות הרשות.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  435שיקום מעון יום לקשיש בסך 174,000
.₪
מקור המימון קרנות הרשות.
ה .אישור תב"ר  1091סימון כבישים והתקני בטיחות ע"ס . ₪ 103,781
מקורות מימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן לעבודות פיתוח 20,756
.₪
ו .אישור תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך . ₪ 115,000
מקורות מימון משרד התרבות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1090רכישת ציוד לגני

תקשורת ע"ס  . ₪ 280,400מקורות המימון המוסד לביטוח לאומי סך 224,320
 . ₪מ"ב אישור ביטוח הלאומי .השתתפות העירייה קרנות הרשות סך 56,080
.₪
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החלטה:
ספורט

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  276הקמת אולם
סך

305,782

.₪

מצ"ב

אישור

משרד

השיכון

תוספת

להזמנה

 1656149/2016בסך  ₪ 305,782מיום  . 16.7.17יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר
יעמוד על סך . ₪ 17,368,215

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  385הקמת מועדון

פיס "בני עקיבא" בסך  . ₪ 350,000מקורות המימון מפעל הפיס ו/או קרנות
הרשות .הוגשה ב קשה למפעל הפיס במידה ותאושר אזי יהיה ממפעל הפיס.
במידה ובקשתנו לא תאושר מקור המימון יהיה מקרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  435שיקום מעון יום

לקשיש בסך  . ₪ 174,000מקור המימון קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1091סימון כבישים והתקני

בטיחות ע"ס  . ₪ 103,781מקורות מימון משרד התחבורה  ₪ 83,025וקרן
לעבודות פיתוח . ₪ 20,756

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1092פסטיבל סוכות על סך

. ₪ 115,000

.8

הצעה לסדר של מר יוסי חן  -פרסום על שלט אלקטרוני.

הח לטה:

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

פבל פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז;  1נגד :מר יוסי חן) ,להסיר את
ההצעה לסדר של מר יוסי חן מסדר היום.
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