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   ראש העיר-        מר רון נחמן  :נוכחים

  מ ראש העיר" מ-        מר פבל פולב

  סגן ראש העיר -      יחיאל תוהמי מר

   חברת מועצת העיר-        שירה דקל' גב

   חברת מועצת העיר-      לודמילה גוזב' גב

   חבר מועצת העיר-        מר אלי שבירו

   חבר מועצת העיר-        מר יוסי חן

   חבר מועצת העיר-      רנוגלס'צ מקס מר

    חבר מועצת העיר-        מר אבי סמו

   חבר מועצת העיר-      ד אריאל עזריה"עו    

  ת העיר חבר מועצ-      יעקב עמנואל מר    

  

  ל העירייה" מנכ-        חנה גולן' גב  :משתתפים

   מבקר העירייה-      מר אריה ברסקי    

   גזבר העירייה-        והר חלבי'מר ג    

   יועץ משפטי-      שרון שטייןד "עו    

   עוזר ראש העיר-       מר רז קינסליך    

   לתרבות הפנאי והספורטמנהל המרכז הבינתחומי -      )קוקי(מר חיים ביטון     

  :סדר היוםל ע

 .דיווח ראש העיר .1

ב פרוטוקול ועדת כספים ורשימת החובות " רצ–מחיקת חובות אבודים אישור  .2

 .האבודים

 .2009ח יוני "ב דו" מצ– 2009ח רבעוני יוני "דיון בדו .3

  .אריאל מערב. ת.חברי מועצה לדירקטורים למנהלת אאישור מינוי  .4

למרכז הבינתחומי  ₪ 62,000ס "אישור העברת יתרת הסכום של התמיכות בספורט ע .5

לשם יישום התוכנית והפעלת ענפי הספורט במחצית הראשונה , לתרבות הפנאי והספורט

 .2009-2010של עונת המשחקים 

ב התוכנית "רצ,  יזמות עסקית לנוער- ₪ 49,377ס " ע183' ר חדש מס"אישור תב .6

 .החינוכית
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 ת מועצהישיב, 17תוח את ישיבה מספר לפמתכבד אני . ערב טוב לכולם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

   .בראש וראשונה דיווח ראש העיר. מהמניין

  

  .דיווח ראש העיר. 1

  

אני אתחיל קודם כל משלב , הדיווחים שאני מבקש להביא לידיעתכם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

נו אנח. לא אישרו אף יחידת דיור לאריאל, בסיכום עם האמריקנים, הממשלה. של תוכניות הבנייה

יון עובן ' דונה'איפה שבונה היום ', דני נוימן' יחידות דיור בשכונה שקרויה 50ניסינו להוסיף עוד 

שהחברה הכלכלית תקבל את הקרקע כמו באזור , הלכנו לעשות את הבנייה בצורה מסוימת. נמרודי

, נים על זהכל גורמי השמאל שבעולם בו, ברגע שיש מכרז. ואז אנחנו לא צריכים את המכרז, התעשייה

. הברית והדברים נתקעים-מתחיל לחץ מארצות, מגיע ישירות לוושינגטון, מתחילים לפרסם את זה

תקוע עכשיו . עם הכול, עם משרד השיכון,  עם משרד הביטחון–אנחנו סיימנו את כל הפרוצדורות 

ואם .  מאושרות492יש .  יחידות דיור500נתניהו התחייב לאמריקנים על . במשרד ראש הממשלה

אבל הוא לא מתכוון .  יחידות דיור50אז יכול להיות שיתנו לנו , מישהו לא יבנה בתוך המסגרת הזאת

שכנראה הוא מפחד שזה יפגע ,  יחידות דיור שהוא התחייב לאמריקנים500-כנראה להוסיף מעל ה

זה , קדםשהפרוצדורה אושרה והפארק מת, חוץ מפארק האתגרים, ואצלנו. באמינות שלו או בשם שלו

מה שאישרנו בוועדה הקודמת של . למעשה באריאל אין שום יחידת דיור, כבר בהפקדה התוכניות

אלה יחידות דיור שהן הסמכות שלנו שאנחנו , אם אתם זוכרים, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

נית בעיה רצי. כדי שאתם תדעו מה מתרחש, אישרנו והדברים האלה חייבים פה להיות גם בפרוטוקול

 8עם ההקפאה שתהיה , אני לא יודע כרגע לאן אנחנו הולכים עם ההתחייבות של הממשלה. מאד

 מה יקרה אם בעוד חודש פתאום יתברר שיש –גם השאלות ששאלנו . משהו כזה,  חודשים9, חודשים

זה הגיע לרמות הבכירות ביותר הקטע הזה . אין לאף אחד תשובה? פיצוץ בכל השיחות עם הפלשתינים

בעיה לא . אני לא יודע בדיוק איפה אנחנו עומדים. ומעבר לכך אין לי שום חדשות. של האישורים

משום שהקרקע היא של , במועצה האזורית שומרון בונים. לא פשוטה לכל השומרון, פשוטה לאריאל

הם בונים בכל ישוב . הם לא צריכים לקבל אישורים של מכרזים ממשרד השיכון. החטיבה להתיישבות

איפה שאתם לא הולכים במועצות . מקבלים בנייה,  ישובים30-תכפילו את זה ב,  יחידות6, 5, 4, 3

מכל ' דפוק'מי שיוצא , או נגיד אחרת, הדבר שמתקדם לפחות מבחינתנו. הבנייה מתקדמת, האזוריות

, ציוןגוש ע, הם חשובים למדינת ישראל, כולם הכריזו על הגושים. המדיניות של הממשלה זה הגושים

ומי שנדפק מזה הכי הרבה . מי שנדפק מכל הפרוצדורות האלה זה הגושים. גוש אריאל, מעלה אדומים

, בגבעת זאב, נתנו להם כמה יחידות דיור שם, היום מעלה אדומים הוקפאה. זה הישובים העירוניים

שה ביותר ובעצם המכה הק. אבל הסך הכול מוקפא, ר עלית נתנו להם"בית. אבל למעשה הם מוקפאים
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הדבר הזה מטיל צל על העתיד של , כחברי מועצת העיר, ואני אומר את זה לכם כאן. זה בגוש השומרון

פירוש הדבר החלשה של כל האחיזה , כי פגיעה באריאל והחלשה של העיר אריאל. כל ההתיישבות כאן

של ראש הממשלה מה המדיניות של הממשלה ו, אז אני לא יודע בדיוק מה להגיד לכם. שלנו בשומרון

ואי אפשר לדעת לקראת , המעשים בצד השני רואים הפוך, כי הצהרות מצד אחד. ושל שרי הממשלה

הקטע . ברגע שתהיה התפתחות אני אודיע כאן למועצה. דבר מאד מאד חשוב. מה אנחנו הולכים

נו אישור קיבל, ל"גם כשאני מסביר לחו, לפחות, שנובע מתוך האישורים האלה בנושא פארק האתגרים

אז יש , עכשיו הוא קיבל גם פרס נובל לשלום. הברית-ראש הממשלה ונשיא ארצות, של שר הביטחון

, שהשבוע, אני רק יכול לבשר לכם, אנחנו בינתיים. זה יפה מאד. לנו גם את האישור שלו עם החותמת

 $, 650,000, ל מיליון שק2.5קיבלנו תרומה של , קיבלנו בשבוע שעבר תרומה מאד משמעותית לפארק

במסגרת , אתם זוכרים שנסענו לשמה. וזה הודות למערכת היחסים שאנחנו קשרנו עם מוביל אלבאמה

ואני לפחות , אותם החברים שאנחנו נפגשנו איתם ושכנענו, בוס-ר ו'יחד עם הת, של העיר התאומה

 אני רק יכול .ק'הם החליטו לתת את הצ. הם נוצרים, הם לא יהודים. בהופעות שמה פגשתי אותם

ולאותה משפחה של מיליונרים שתרמו לנו , על העבודה, בוס-ר ול'הת-בשם כולנו לומר תודה גדולה ל

זו היתה לי . זה עוזר לנו, אתם יודעים שכל המשבר הכלכלי לא קל לגייס בו כספים. את הסכום הזה

אנחנו . של התרומה הזאתר תודה רבה וחיבוק טוב על הקטע 'הת-אני רק יכולתי לומר ל. הפתעה גם כן

  . זה לא מספיק, כי אנחנו צריכים עוד כספים בשביל הפארק, מקווים לגייס עוד כספים

המרכז . אקדמיה לפני צבא, י'וינצ-אני רוצה להודיע כאן על פרויקט דה, אנחנו קיבלנו פה

ו החוצה יצא, הספר התיכון והחטיבה עם רשת אורט-ביחד עם בית, האוניברסיטאי אריאל בשומרון

יכולים לצבור את נקודות הזכות , ב"י-א"י-'שזה פרויקט של תלמידים מכיתות י, י'וינצ-בפרויקט דה

, הנדסה, במסלולים של מדעי המחשב, אנחנו הודענו כאן שאנחנו הולכים, הקרדיטציה, האקדמיות

יאל ורשת עיריית אר, וזה שיתוף פעולה בין הנהלת המרכז האוניברסיטאי. מדעי החברה, תקשורת

שחלק מהתואר הראשון כבר בידיים שלהם כשיסיימו את הלימודים , וזה מאפשר לתלמידים. אורט

אבל אני חושב שזה חשוב מאד שחברי מועצת , זה נמצא על האתר כל זה, יש פירוט שלם. של התיכון

  .כת שלנוגם כן בשורה טובה מבחינת המער. יוזמה מצוינת, העיר יידעו על ההתפתחות החיובית הזאת

ביקש להביע את תודתו , שהוא הקצין של הבילוש כאן במרחב השומרון,  אילן מלכה–עוד דבר נוסף 

  :והוא כותב לי, מהיום, זה מכתב שהוא הוציא אלי, ואני רוצה להגיד לכם כאן. העמוקה

לו אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה על שיתוף הפעולה המעולה , ראש העיר הנכבד, לרון נחמן"

חשוב לי לציין כי במהלך שנות . בדגש על חודשי הקיץ, זכיתי לקבל מאנשיך הנפלאים במהלך השנה

לא זכורה לי שנה בה התקיימו כה הרבה פעילויות עם מוכוונות לבני , עיסוקי בתחום הנוער באריאל

ת נזק ראיה והודות לכך נרשמה ירידה ניכרת בעבירות אלימות וגרימ. נוער בימים ובלילות כאחד

התברכת , ראש העיר. לרכוש ציבורי בעיר בחודשי הקיץ בהשוואה לשנים קודמות ועל כך יישר הכוח
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מקצועיים ואכפתיים שמבצעים את מלאכתם על הצד הטוב ביותר ומתוך , באנשי סגל איכותיים

 אז ברצוני להודות בעיקר למר, שמותיהם רבים.  פשוט תענוג לעבוד איתם–ובמשפט אחד . שליחות

, רניסים פינק; מנהל תחום נוער ומנהיגות, שלומי עמר; מנהל המרכז הבינתחומי, )קוקי(חיים ביטון 

מנהל , למר אלי נובוסלסקי, ואחרון חביב; מנהל האגף לשירותים חברתיים, אלי גלעד; רכז נוער

  ".מערכת הביטחון וצוותו

וכשהוא , נו מכירים אותו טוב מאדאנח, אילן. היום כשהגיע אלי זה שימח אותי, ואני חשבתי לנכון

  . אני חושב שגם זה צריך לשמח את חברי מועצת העיר. כותב מכתב הוא אחראי לכל מילה שהוא כותב

לא היו כאן , עים"לא היו לנו אירועים פח, עברנו אותם יחסית שקט. סך הכול עברנו תקופה של חגים

בעיקר ,  עם ההסתה של המוסלמים שמה,ועברנו את התקופה הזאת. כל מיני אירועים ביטחוניים

יש לנו אז כרגע . שהיה יכול להשפיע כמו אש כאן באזור שלנו, עם כל הדברים, הבית-ראיד סלאח בהר

אני . שמעתי את דחלאן מדבר ברדיו. ואני אומר את זה לכולנו פה. אני מקווה שזה ימשיך הלאה, שקט

די שהיום הוא קונצנזוס אצל כולם זה הקפאת הדבר היחי. שמעתי את העמדות של הרשות הפלשתינית

אלה הם הדברים שאנחנו צריכים . מעמידים אותנו בקונפרונטציה עם כל העולם, זאת אומרת. הבנייה

עם המכתבים של אילן מלכה ועם . כי אחרת אריאל לא תוכל להתקדם, לראות מה נעשה איתם

וזה היעד שאותו אנחנו . לך אחורהאריאל ת, אם לא תהיה בנייה. ההערכות ועם פארק האתגרים

אני , לכן אני אומר לכל אחד מחברי המועצה. צריכים לקדם ואיתו אנחנו צריכים ללכת לכל מקום

,  נו–שאנשים פונים אלי , הוא עשה בסוכה שלו בשבוע שעבר, מה שעשיתי אצל ישראל כץ בכנס, הייתי

אנשים לא . אנשים לא יודעים את זה. נהלא בו? מי בונה? כמה בונים? בונים, אה? מה נשמע, נחמן

זה לא יכול . עם מי שמדברים, המסר הזה צריך ללכת בכל מקום ומקום, עכשיו. יודעים שפה לא בונים

וכשאנשים . לא. בונים בצורה בלתי רגילה, מה זאת אומרת, להיות שאנשים יחיו בתחושה שפה

אתה ראית , אתה היית איתי שם,  תוהמי.זה פשוט משאיר אותם בהלם, מודעים לכך ומתוודעים לכך

, לכן. זה פשוט דברים מדהימים. המחנה הלאומי שלנו, אני מדבר על אנשים שלנו. את התגובות האלה

של התקשורת שכאן בעצם עובדים על כולם ' גנדהופרופ'צריכים להזים את ה, אני אומר ופונה לכולכם

כי אנחנו צריכים דעת ? למה.  צריך להגיד לאנשיםואת זה. זה לא נכון. זה לא נכון. ובונים ועושים

אני אשקול מה אני הולך לעשות , הברית-אני מחכה שאחזור מארצות. הוא יצטרך לעשות את זה, קהל

נראה אם הדברים . מול משרד ראש הממשלה, כולל כנראה הקמה של אוהל בירושלים, בקטע הזה

אני מקווה שכל , נצטרך לעשות את זה,  ברירהואם הם לא יתפתחו או לא תהיה. יתפתחו כמו שצריך

ואם לא תהיה ברירה , כמו שעשינו לפני שנים רבות, חברי מועצת העיר יצטרפו אלי באותו אוהל

  . אין מה לעושת. נצטרך לעשות את זה

? אתה? אישור מחיקת חובות אבודים, והר'ג, 2מי סוקר סעיף . אני רוצה כאן ללכת לפי הנושאים

  .בבקשה
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ב פרוטוקול ועדת כספים ורשימת החובות " רצ–ישור מחיקת חובות אבודים א. 2

  .האבודים

  

ישנם . בנושא מחיקת חוב,  לחודש שעבר9-ועדת כספים התכנסה ב    :והר חלבי'מר ג

כל הרשימה הזאת זה חובות שהצטברו עד . 2005עד , 97-98, 90חובות אבודים לעירייה שנצברו משנת 

 –אם תרצו שנעבור אחד אחד . לחומר המצורף יש רשימה מפורטת.  ברשימהועדת הכספים דנה. 2005

  . איך שאתם רוצים, לפי הצורך שלכם, נעבור אחד אחד

  

  . עברנו על זה. אין צורך     :מר אלי שבירו

  

לכל  ₪ 3,263,813סך הכול החוב על פי הרשימה המצטברת הוא     :והר חלבי'מר ג

, ניסינו. או שבכלל לא קיימים, או שנטשו את הארץ, עלי עסקים חייבים פרטיים והיתר ב3, החייבים

לכן . ואי אפשר להשיג שום דבר, עם הכול, דין-עם עורכי, עם חברת הגבייה, מיצינו את כל התהליכים

  .אנחנו מבקשים שתאשרו את מחיקת החוב. זה חוב שהוא מיועד למחיקה

  

  .  רבהתודה. אושר פה אחד? מי בעד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הוחלט פה אחד לאשר את מחיקת החובות האבודים על פי הרשימה שהוגשה בצירוף   :החלטה

  . פרוטוקול ועדת הכספים

  

  . 2009ח יוני "ב דו" מצ– 2009ח רבעוני יוני "דיון בדו. 3

  

ח מראה על עודף "הדו. ח יוני"דו, ח הרבעוני"הסעיף שני זה הדו    :והר חלבי'מר ג

שהעודף הזה הוא , ואני רוצה כאן להגיד מילה אחת.  שקל2,179,000יון בסך תקציבי בחציון הריש

 מיליון שקל 4.5אף אחד לא יודע בינתיים סופית אם הקיצוץ יישאר אותו קיצוץ של . עודף זמני ביותר

לקראת סוף השנה נוכל לדעת האם אנחנו . אף אחד בדיוק לא יודע מה יקרה, או שזה יוקטן או שיוגדל

כי . או שהעודף הזה יוכפל, או שאנחנו נעמוד במצב של איזון, ב של גירעון כתוצאה מהקיצוץנגיע למצ

אם . העודף הזה יוכפל, אם אנחנו נקבל את כל המענקים שלנו. בסך הכול העודף הזה הוא לחצי שנה

כן סך ל. או בגירעון כלשהו, או שנהיה באיזה איזון תקציבי אפסי, אנחנו פשוט, הקיצוץ יעמוד על כנו
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 ליוני עומד 30-סך הכול הגירעון המצטבר שלנו ל.  שקל עודף2,179,000-הכול בחציון הראשון סיימנו ב

-  סך הכול יש לנו עודף תקציבי ב–רים "תב-ל ב"כנ. בדף הראשון, זה בתקציב הרגיל,  4,108,000₪על 

העודף הזמני .  שקל330,000 שקל יש לנו גירעון זמני של 6,497,000, עודף זמני מה שנקרא, רים"תב

רים שעוד לא ניצלנו אותם והגירעון הוא כתוצאה מכספי פיתוח "תב-הוא כתוצאה מכספים שיש לנו ב

זה בסך . ממשרדי ממשלה שביצענו אותם כהוצאה ועוד לא קיבלנו את הכספים ממשרדי הממשלה

  .  ליוני30-הכול המצב ב

  

  .זה כסף שהובטח בעצם    :רנוגלס'מר מקס צ

  

-ה. כסף שהוצא ועוד לא קיבלנו ממשרדי ממשלה,  שקל630,000-ה    :והר חלבי'מר ג

  , שקל6,497,000

  

  .את הכסף עצמו לא קיבלנו. זה הרשאות שקיבלנו. זה מובטח שזה יגיע      :חנה גולן' גב

  

  .זה על בסיס הרשאות    :והר חלבי'מר ג

  

  .על זה אין הצבעה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זה רק לידיעה, לא    :והר חלבי'מר ג

  

  . הסעיף הבא? מישהו רוצה לשאול שאלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אריאל מערב. ת.אישור מינוי חברי מועצה לדירקטורים למנהלת א. 4

  

  ?"אריאלי"מי מועמד של סיעת    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ור חברי ואני רוצה להגיד כמה דברים לפרוטוקול בנושא של איש, אני     :מר אלי שבירו

אני רוצה להדגיש שעל פי התקנון צריך להיות ייצוג . מועצה לדירקטורים בכל החברות של העירייה

ולא רק במנהלת אזור , בכל חברות הבת של העירייה, הולם וייצוג בהתאם לכוח היחסי במועצה

,  כמה פעמיםאני מעלה את זה כבר, אין לנו, ל ביתרת"אין לנו את הייצוג הנ. תעשייה של אריאל מערב

  ,לא קיבלנו, העליתי את זה גם בעבר
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, אתה אומר לפרוטוקול תגיד כמו שזה צריך להיות, שלחתי לך מייל    :מר רז קינסליך

אז אמרתי . שלא נפתח לך הקובץ, תגיד את זה גם לפרוטוקול. שהגבת לי במייל שלא נפתח לך הקובץ

  .תיקח את זה מאצלי על השולחן, ואתב, אם לא נפתח לך אני לא יודע לשלוח לך, תבוא, לך

  

  .בוא לא נתמם, רז     :מר אלי שבירו

  

  .תגיד את זה לפרוטוקול גם    :מר רז קינסליך

  

  ?מה הבעיה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אנחנו צריכים ייצוג בתאגיד המים     :מר אלי שבירו

  

  .אבל אין בעיה    :מר רז קינסליך

  

  .ברתן לו לד, רז   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אנחנו צריכים ייצוג בתאגיד המים ואנחנו צריכים ייצוג     :מר אלי שבירו

  

  ?מה אני יכול לעשות, אבל אני שלחתי לו    :מר רז קינסליך

  

למה רק את זה אתם ? אז איך פתאום אתם מעלים את זה עכשיו     :מר אלי שבירו

  ?מעלים ואת הדברים האחרים אתם לא מעלים

  

  ?אפשר לדעת? מה הבעיה, אלי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

לפי , לפי החוק, אנחנו רוצים את הייצוג לפי הכוח היחסי שלנו. כן     :מר אלי שבירו

בכל מקום שבו יש , בכל מקום שבו יש חברי מועצה, גם בחברה הכלכלית, גם בתאגיד המים, התקנון

  . םאנחנו צריכים להיות שם ואנחנו לא ש, ייצוג לחברי המועצה בחברות הבת

  

  .יוסי, כן? זהו. או קיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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אם כבר עלה הנושא של תאגידים ועלה הנושא , אני רוצה להגיד משהו      :מר יוסי חן

אני . אני לא נכנס לשיקולים פוליטיים. אז עכשיו אני נוסע ויש ביוב זורם ברחובות, של תאגיד המים

זה לא שיקול , לא תמך, תמך. ה שהוא בישל שיאכלכל אחד מ .תמךלא נכנס לשיקול אם קבלן כזה 

  . פוליטי

  

  ?106-הודעת ל, סליחה      :חנה גולן' גב

  

  ?על מה אתה מדבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני מדבר על זה שקבלן תושב אריאל לא .  יודעים מזה106-אני חושב ש      :מר יוסי חן

אם היה לנו ייצוג שמה דירקטורים בתאגיד . גוזה רק בגלל שאין לנו ייצו, מביאים קבלן מבחוץ, עובד

  .זה לא היה קורה. אז זה לא היה קורה' מי אריאל'

  

  ?מה היה קורה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,היינו פועלים      :מר יוסי חן

  

  ?מה היה קורה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ה היה אני אגיד לך מ, אתה שואל אותי. אני אגיד לך מה היה קורה      :מר יוסי חן

היה קורה שהיינו משלמים פחות כסף לקבלן הקודם ומקבלים עבודה הרבה יותר טובה ממה . קורה

  ,שבן אדם לא נכנס לביוב ובן אדם, שיש היום

  

  ?באיזה רחוב, יוסי, סליחה      :חנה גולן' גב

  

  . והיינו מקבלים ייצוג אחר. 50רחוב נחשונים מספר       :מר יוסי חן

  

 ממה ששילמנו 2 למכרז ובמכרז הזה אנחנו משלמים כמעט פי יצאו     :מר אלי שבירו

  .לפני כן
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? למה.  בשביל להביא קבלן מבחוץ2אני לא מבין למה צריכים לשלם פי       :מר יוסי חן

  ? לא אכפת לכם מהקופה הציבורית? למה זה צריך לקרות

  

  ?בדקת את זה? 2פי , זה בדוק    :מר יחיאל תוהמי

  

  . תראה לי משהו שונה. יודע מהנתונים שיש לימה שאני       :מר יוסי חן

  

  . אני רוצה לדעת, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

אין , זה הכול בגלל שאנחנו. תראה לי. תראה לי. תראה לי משהו שונה      :מר יוסי חן

שיגיד לי המבקר אם זה לא , ואני יודע? בשביל מה נבחרנו למועצה. אנחנו לא נמצאים שמה, שקיפות

  .שצריך להיות נציגות לאופוזיציהעל פי החוק 

  

  .חייב להיות    :מר אריה ברסקי

  

מבקשים שותפות שנעמוד באוהל מול ראש . חייב להיות נציגות      :מר יוסי חן

  .אבל בואו נהיה שותפים לכל, אנחנו נבוא, הממשלה

  

  .אנחנו נעשה את זה יחד עם הביוב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אין בעיה      :מר יוסי חן

  

  .כל מה שעל פי החוק צריך להיעשות ייעשה, שבירו, אני רוצה לומר לך   :ע" ראה–רון נחמן ר מ

  

  , אנחנו כבר כמה חודשים אחרי     :מר אלי שבירו

  

  .עוד לא גמרנו קדנציה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אפשר לפתוח , דרך אגב, כמעט שנה אחרי הבחירות ועובדה שזה עולה     :מר אלי שבירו

  . גם שם זה עלה–ולים של הישיבות הקודמות בפרוטוק
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 כל מה שעל פי החוק צריך –אני יכול רק להגיד לך דבר אחד פשוט    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .זו ההתחייבות. להיעשות ייעשה

  

  .השאלה מתי      :מר יוסי חן

  

  .אולי בקדנציה הבאה, השאלה מתי     :מר אלי שבירו

  

  .ה שנה וזה כל ישיבה עולהעבר. כבר עברה שנה      :מר יוסי חן

  

דרך , שיח ביני לבין רז-הדו. עברה שנה וכל פעם אתם מופתעים מחדש     :מר אלי שבירו

  . תפתחו את הישיבה הקודמת ותבדקו את זה. שיח הזה היה גם בישיבה הקודמת-הדו, אגב

  

מי אלי ישלח , תיתן, תביא את זה? יש לך את זה פה. תביא את זה רגע      :חנה גולן' גב

  .הנציגים

  

  . לכל תאגיד     :מר אלי שבירו

  

ביזת הזהב לא , תאמין לי. לא צריך להתרגש. כל דבר יילך לפי החוק   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ,רק אני אומר לכם שאני מציע. נמצאת שמה

  

  .זה לא קשור     :מר אלי שבירו

  

חד ואחד מחברי מועצת כל א,  רק שכשמדובר בענייני מכרזיםאני מציע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . זה הכול. העיר שיהיה זהיר

  

כשאני שומע את הדבר הזה ? אני יכול לשאול אותך שאלה באמת, אלי    :ד אריאל עזריה"עו

  ,שאין לכם נציגות, ורק עכשיו אני שומע את זה

  

  .זאת אומרת שאתה לא מקשיב לישיבות, סליחה     :מר אלי שבירו

  

  . ועוד איך אני מקשיב לישיבות,אני מקשיב    :ד אריאל עזריה"עו
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  .תקרא מה שכתוב     :מר אלי שבירו

  

  

  . אחר כך אתה תענה לו, אריאל ידבר, רגע, רגע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

בגלל שאני יכול גם . רק עכשיו אני שומע שאין לכם נציגות, אלי    :ד אריאל עזריה"עו

שיבות שבהן היה מצב שבו חילקנו את אני זוכר את הי? אתה מופתע, מה? אתה בהלם, להראות לך

אולי בעצם בגלל שכל כך הרבה אנשים אצלכם , אז אולי אתה שכחת. הדירקטוריון וכל אחד בא וקיבל

אבל אתה לא צריך להיות ,  אתה עושה פרצוף של מופתע–בסיעה התחלפו אז לא היה אפשר לבוא ו 

  ,כנראה שאתה לא זוכר. מופתע

  

  .ת הדירקטורים חילקתם אולי בישיבת הנהלהכנראה שא     :מר אלי שבירו

  

  ,אנחנו חילקנו את זה כשהיה. לא חביבי, לא חביבי, לא, לא, לא    :ד אריאל עזריה"עו

  

  ,אז תפתח את הפרוטוקולים     :מר אלי שבירו

  

  .נביא את זה לישיבה הבאה, נפתח, נפתח    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . תקרא את הפרוטוקולים     :מר אלי שבירו

  

  . נביא לישיבה הבאה    :ד אריאל עזריה"עו

  

  ,כנראה שלא היה לכם רוב ואמרתם      :מר יוסי חן

  

  .אני רוצה לדעת בדיוק? לאיזו סיעה אתה משתייך, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .'אריאל ביתנו'אני בינתיים       :מר יוסי חן

  

  .'אריאל ביתנו'אתה לא    :ע" ראה–רון נחמן מר 
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אתה לא תגיד לי . 'אריאל ביתנו'אני . עוד שנה וחודש' אריאל ביתנו'      :מר יוסי חן

  .'אריאל ביתנו'אני , איפה אני שייך

  

  . אני קודם כל כן יכול להגיד לך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .לפני רגע הוא אמר שהוא אופוזיציה    :ד אריאל עזריה"עו

  

שלאופוזיציה צריך להיות הוא אמר , הוא לא אמר שהוא אופוזיציה     :מר אלי שבירו

  . ייצוג

  

  . אתה אל תגיד לי איפה אני נמצא, אריאל, אריאל      :מר יוסי חן

  

  .נהדר, ערני, איזה דיון סוער   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אנחנו נבוא ונפתח את הפרוטוקול שבו היתה חלוקה של כל     :ד אריאל עזריה"עו

  . לוטין כפי שלנו ישהדירקטוריון ואתה תראה שיש לכם נציגות זהה לח

  

  , עזריה צודק, אבל עזוב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אז בואו נבדוק את עצמנו מחדש      :מר יוסי חן

  

כי אם . שרק עכשיו אתה אומר את זה, אלי שבירו, ואני מאד מופתע    :ד אריאל עזריה"עו

  ,היית אומר את זה לפני כן

  

  .פתח את הפרוטוקולים ותראהת. זה לא נכון פשוט, לא    :רנוגלס'מר מקס צ

  

דואגים לכך שבאמת , היינו מסייעים לך, אם היית אומר את זה לפני כן    :ד אריאל עזריה"עו

  ,כיוון שזה, תהיה לכם גם נציגות

  

  .תדאג לנו עכשיו. אז תדאג לנו עכשיו      :מר יוסי חן
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זה . לזו שיש לנותהיה לכם נציגות זהה לחלוטין . בוודאי שנדאג לכם    :ד אריאל עזריה"עו

  . אינטרס גם שלנו

  

אם היו מקליטים בווידיאו הייתי אומר בדיוק , אני אגיד לך יותר מזה    :רנוגלס'מר מקס צ

  . תפתח את הפרוטוקולים ותראה.  פעמים לפחות3,  פעמים לפחות3, אותו דבר כמו שרז עושה ככה

  

אבל אני , זריה במקרה הזהלא שאני מחזק את ע, אלי, אני רוצה להגיד    :מר יחיאל תוהמי

כן רצו לשתף . אני אביא נציג,  כן–ואתה אמרת , יודע שמדי פעם כן אמרו לך תביא את הנציגים שלך

הוא אומר שהביאו קבלן פי ,  דקות3אבל מה שצורם לי מה שיוסי אמר לפני . איתך פעולה בעניין הזה

  . מקבלן שהיה2

  

  .מהקבלן הקודם      :מר יוסי חן

  

לא להגיע , צריך להסתכל על שקיפות, ואני חושב שבאמת הנציגות    :והמימר יחיאל ת

  .2למצב הזה שקבלן ייקח פי 

  

  .ולא תושב אריאל      :מר יוסי חן

  

זה ,  וזה אמת2אם זה פי . עם כל הכבוד, כי זה כסף ציבורי? הבנת    :מר יחיאל תוהמי

  . אני אומר לראש העיר גם, אני אומר את זה. חמור מאד. חמור מאד

  

  .זה בסדר, זה הכול בפרוטוקול   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

זה , זה כספי ציבור, דבר, דע לך,  זה חמור וזה2אם זה פי , תקשיב לזה    :מר יחיאל תוהמי

אם זה . למה זה הולך למישהו מבחוץ,  זה כלום2פי , זה כלום, אדוני ראש העיר. זה כלום, שום דבר

  ,ל הדברים שלךבדוק מה שאתה אומר ואני מסתמך ע

  

  .תוכיח לי שאני טועה      :מר יוסי חן

  

  .אני בהלם, אני פשוט בהלם ממה שאתה אומר    :מר יחיאל תוהמי
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  .תוכיח לי      :מר יוסי חן

  

  . אני רוצה לדעת, אז אני רוצה לקבל את זה    :מר יחיאל תוהמי

  

  .תוכיח לי שאני טועה      :מר יוסי חן

  

  ?קש סליחהאחר כך תב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אם כן. ברור    :מר יחיאל תוהמי

  

  , אז בוא אני רוצה להגיד לך משהו שתלמד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .חשוב לי, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

  .תגיד לי מתי אתה גומר? אתה גמרת לדבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .סיימתי    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?סיימת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כן    :אל תוהמימר יחי

  

עם כל הכבוד , אני רוצה קודם כל לומר. תודה? אפשר רגע אחד שקט   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אחד שמוסר את , אחד אחד. אני מציע לכם שתהיו זהירים, עם האינפורמציה שהוא מוסר, ליוסי חן

נדהם כל פעם אתה , אני שמעי אותך,  תוהמי–שתיים . האינפורמציה והשני שנסמך על האינפורמציה

  ,מחדש

  

אתה עכשיו עושה לי . לא קבעתי עובדה, אם זה אם. אתה אומר אם    :מר יחיאל תוהמי

  .אני יודע, שיעור כשמשפטן
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  . אני מחכה. אני אדבר, אתה תסיים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה אתה דואג. לישיבה הבאה יביאו את הנתונים המדויקים, יחיאל      :מר יוסי חן

  

  . עיריית אריאל לא דנה בדירקטוריון של גוף אחר   :ע" ראה–חמן רון נמר 

  

  ? ר הדירקטוריון שלהם"אתה יודע מי זה יו     :מר אלי שבירו

  

  .תאמין לי שאני יודע הכול, אני יודע הכול    :מר יחיאל תוהמי

  

  ? ר הדירקטוריון של תאגיד המים"מי זה יו     :מר אלי שבירו

  

  .אסור לו להיות, גוד ענייניהוא נמצא בני      :מר יוסי חן

  

  ?מי? של מי     :מר אלי שבירו

  

  . ראש העיר אסור לו להיות      :מר יוסי חן

  

  ?זה שאלה תשובה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אולי אריאל יודע, לא     :מר אלי שבירו

  

  . אני אגיד לך      :מר יוסי חן

  

  ?מי זה     :מר אלי שבירו

  

  .ותאסור לו להי. ראש העיר      :מר יוסי חן

  

  . , אחרי שאתם תגמרו לדבר ביניכם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אם זה אמת, לא    :מר יחיאל תוהמי
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, אז אני רוצה להגיד לך משהו. בכל הדבריםאתה ממש מומחה , תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

ריאל מועצת עיריית א. דנה בדברים שהיא מוסמכת לדון, כמו כל מועצת עיר, מועצת עיריית אריאל

בכל הכבוד , אתה לא מוסמך. שהם יהיו אחרים, יכולה לקבל החלטה שהדירקטורים שלה יהיו אחרים

יש לו את הדירקטוריון שלו על פי . להתעסק בכל הנושאים של גוף שהוא בכלל לא זה, גם ליוסי חן

, יוסי חןמה שאתה רוצה עם , כי אחרת. יש הפרדה וחומות סיניות בין כל הדברים. יש הפרטה, החוק

בעיקר שיושבים פה חברים של ? אתה שומע. זה המעורבות הפוליטית הכי מגעילה שיש במדינת ישראל

  , נשים שגם הועסקו על ידי התאגיד והתאגידא

  

  .לא היית בוועדה הזאת, אתה לא מכיר אותם. אין דירקטורים...    :מר יחיאל תוהמי

  

  . יבה בעוד שתי דקותאני סוגר את היש, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה אתה מפחיד אותי, תסגור את הישיבה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . סוגר את הישיבה, אני אומר לך את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?לא נעים לך לשמוע? לא נעים לך לשמוע    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אם הוא היה יכול בכלל לא היה מקיים את הישיבה      :מר יוסי חן

  

הצגות אתה רוצה . סוגר לך את הישיבה? שמעת מה אני אומר לך   :ע" ראה–חמן רון נמר 

  . ?הצגות? לעשות

  

זה , 2הוא אמר פי ? אתה יכול לענות לי, אני שאלתי? איזה הצגות    :מר יחיאל תוהמי

  ?מה אתה רוצה, אני מתנצל. לא אמת תגיד לא אמת, אם אמת תגיד אמת? אמת

  

  .  ה תדפוק עוד פעם על השולחן תהיה לך תשובה על המקוםאם את   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . תענה, הוא אמר משהו, בחייך, נו, תפסיק    :מר יחיאל תוהמי
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כשיש בקהל , ותלמד את זה פעם, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . ,אנשים שיש להם עניין ואתה פותח את הפה בדרך שאתה פותח עם יוסי חן

  

  .לא אני, יוסי אמר    :מר יחיאל תוהמי

  

, אני לא בא אליו בטענות. אתה סגן ראש העיר? שמעת מה אני אומר לך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

כשיושב כאן אדם שהיה בחוזה עם . אתה סגן ראש העיר. שיגיד מה שהוא רוצה, הוא אופוזיציה

אדוני , ואני אומר כאן,  לשניכם אומראני, התאגיד ואתה פותח את הפה שלך עם יוסי חן בצורה הזאת

  , אני רוצה שהדברים האלה יהיו ברורים, היועץ המשפטי

  

  . אני מאד מפחד    :מר יחיאל תוהמי

  

  .ישיבות סגורות. נעשה ישיבות סגורות      :מר יוסי חן

  

  , אני אומר לך את הדברים האלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אני מאד מפחד    :מר יחיאל תוהמי

  

אבל הדברים האלה צריכים לעלות . אין לי בעיה, לא ישיבות סגורות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  , בצורה

  

  .מה שאתה אמרת זה משהו חמור מאד, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

אתה ? אולי כבר תלמד קצת נימוס? אתה רוצה גם להקשיב, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

תגיש . אתה גם סגן ראש העיר. אתה ראש סיעה, לתאאתה יכול להגיש שאי, יכול לשאול שאלה

  . זה לגיטימי. אתה מבקש את זה, תגיד הצעה לסדר, שאילתא בבקשה

  

סוף סוף אתה מקבל את . תראה כמה פעמים אמרו לך סגן ראש העיר      :מר יוסי חן

  .הכבוד המגיע

  

  ?מה זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 



 11.10.09) מן המניין( 17מספר  ישיבת מועצה
  

  19

  

  . דקות3-ראש העיר בכמה פעמים אמרת לו סגן       :מר יוסי חן

  

  .זה התואר שלו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . צריך לכבד אותו כסגן, הוא סגן, אני גם אומר. נכון      :מר יוסי חן

  

הוא יכול להגיש לראש העיר . הוא סיעה עצמאית, הוא ראש סיעה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  , אמר ככה, מסיניתורה , זה אורים ותומים, אמר יוסי חן, אני מבקש לדעת, פניה

  

  .אני אגיש את זה. אני מקבל מה שאתה אומר    :מר יחיאל תוהמי

  

לבוא ) פעם רביעית(זכותו כסגן ראש העיר , אדוני. אין בעיה. אין בעיה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

זה צורה של ? אנחנו פה ברכילות, אבל מה זה כאן. ולהגיש את הבקשה הזאת והדבר יקבל תשובה כאן

  . ככה לא עובדים. באמת?  מוסד מכובדדיון של

  

  .זה קצת צרם לנו, היות וראינו לראשונה ביוב זורם באריאל      :מר יוסי חן

  

תקווה ולעוד כמה -אני מציע לך שתלך גם לראש העין ולפתח. 100%   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .מקומות

  

  .פעם ראשונה. לא ראיתי עד היום ביוב זורם באריאל      :מר יוסי חן

  

, אז אני מציע לך. זה גם כן טוב. טוב שיש לנו ביוב שפעם ראשונה זורם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . ובלי הצהרות ובלי עניינים. זה הכול, סגן ראש העיר

  

  ?בישיבה הבאה אנחנו נעשה ישיבה סגורה. קיבלתי מה שאתה אומר    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אני בעד. אפשר      :מר יוסי חן

  

ביולי , מה שעשו חישובי, יש לנו פה, אני רוצה לבקש מכם כך, חברים   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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אני , בחברה הכלכלית לאריאל יש לנו, עכשיו ככה. ועשו את כל החישובים האלה, עוד עשו את זה

  .פבל, ובמקום לודמילה מהסיעה שלי) כתוב מיולי עוד(יש לנו את אלי שבירו , ר החברה הכלכלית"כיו

  

  .הוא שוב נדהם    :אל עזריהד ארי"עו

  

  .בטח שאני נדהם. בטח שאני נדהם     :מר אלי שבירו

  

  . זה מדהים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ר ועדת "יו, אלי שבירו, לפני זה אני רוצה להגיד משהו לגבי אלי, רון    :מר אריה ברסקי

וכל החברות . על פי התקנון הוא לא יכול לשמש כדירקטור בהנהלת גוף מבוקר. הביקורת שלנו

ר הוועדה לענייני "או שהוא יו, צריך להחליט. הכלכליות הם גופים מבוקרים בעצם של העירייה

  . אי אפשר לעשות את שניהם ביחד. ביקורת או שיהיה דירקטור שם

  

  . אני רוצה להציע משהו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ? איך לא קבעתי. לא קיבלתי את זה בכלל     :מר אלי שבירו

  

  .  ליולי6-הבנות מהמשרד העבירו ב. הועבר לאלי    :ר רז קינסליךמ

  

  ?איך הם העבירו? מה העבירו-ב     :מר אלי שבירו

  

לא יודע איך , גם אני העברתי לך את זה במייל וגם הבנות העבירו לך    :מר רז קינסליך

  . הם העבירו

  

  . יוני דואר העבירו את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אז כנראה יונים תועות, אם זה יוני דואר     :מר אלי שבירו

  

   .'אריאלי'ר סיעת "אדוני יו, אבל אני מבקש כאן   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .אני רוצה לדעת מי החברים בוועדה. אתה כרגע אמרת משהו, סליחה    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אלי ורון,  פבל–אמרו       :מר יוסי חן

  

  .  כאילורון ואני, פבל     :מר אלי שבירו

  

  ? אתה הוצאת אותי, אז מה. אני הייתי    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אתה לא היית בחברה הכלכלית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אבל אותי בחרו כדירקטור    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אתה לא היית בחברה הכלכלית, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אתה טועה, סליחה    :מר יחיאל תוהמי

  

  ,תוהמי      : גולןחנה' גב

  

  . אני השתתפתי בישיבה כזאת ומינו אותי. אבל זה לא נכון, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?והיתה הצבעה על זה      :חנה גולן' גב

  

  ? איך אתה עושה את זה. בטח, היתה הצבעה על זה    :מר יחיאל תוהמי

  

בוא נקבל את , אני מציע, רון. באמת, רון, בואו נעשה בצורה מסודרת     :מר אלי שבירו

  ,המסמך הזה ובישיבה הבאה

  

  .תודיע לי לפחות שאני מפוטר, סליחה    :מר יחיאל תוהמי

  

אני תוך שבוע אעביר לרז את כל . נקבל את המסמך הזה, אני אומר     :מר אלי שבירו

, אתם תעשו את הסדר אצלכם. החברים שלנו בשיבוצים לכל התאגידים ונעלה את זה בצורה מסודרת
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  . ונצביע בצורה מסודרת, כל הדברים האלה,  לא תוהמי,עם תוהמי

  

  .אני צריך להצביע    :מר יחיאל תוהמי

  

  .100%, 100%, לא     :מר אלי שבירו

  

  . אם אני לא אהיה אני אצביע הפוך    :מר יחיאל תוהמי

  

  .באמת, זה כאן לא קרקס, מספיק, תוהמי', אריאלי'ר סיעת "אדוני יו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זה קרקס    :יחיאל תוהמימר 

  

  .באמת, זה לא קרקס כאן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה מודיע כרגע שאתה . סליחה, כי אני התמניתי על ידי המועצה    :מר יחיאל תוהמי

תשלח לי מכתב שאני . מצטער להגיד לך, זה פגיעה בי, זה קרקס. פבל ואתה אומר שבירו, ראש-יושב

  . מפוטר

  

  ?סיימת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני מצטער , זה לא התנהגות, רון, לא סיימתי. אני אומר לך את זה, לא    :מר יחיאל תוהמי

  .להגיד לך

  

כי , לפי המפתח אתה מקבל עשירית מקום. הכול רשום בפרוטוקול   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ?הבנת. 11 חלקי 1אתה 

  

אני אצביע עכשיו איך . יו מחדשעכש' מיש-פריש'אז בוא נעשה , או קיי    :מר יחיאל תוהמי

  .שאני רוצה

  

אני רוצה להזכיר לך , בתור סיעה של אחד, אז אני רוצה שתדע? הבנת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ,את המפתח
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אני רוצה להגיד לך , בגלל שאני איתך בקואליציה. אל תזכיר לי כלום    :מר יחיאל תוהמי

  , שאני

  

. יוצר איתי ויכוחים ואני לא רוצה להתווכח איתך יותראתה כל הזמן    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .אני לא רוצה להתווכח איתך יותר

  

  .לא בסדר. זה לא בסדר, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

תבוא לראש , אתה סגן ראש העיר. אני לא רוצה להתווכח איתך יותר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ?גותהצ, פה' פאדיחות'מה אתה עושה לי כאן . העיר תשב איתו

  

  . on lineפיטרת אותי . 'פאדיחות'אתה עושה     :מר יחיאל תוהמי

  

החוק קובע את המשקל היחסי של כל אחד ואחד , אני חוזר ואומר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אנחנו , לגבי הנבחרים של הרשות המקומית או החברים. מהגופים או הסיעות שישנן ברשות המקומית

  . נפעל בדיוק לפי זה

  

  ?נכון, החוק דרך אגב גם קובע שיהיה חבר אופוזיציה בכל תאגיד     : שבירומר אלי

  

 אתה גם חבר –אתה נהנה משניים . אני אומר לך את הדבר הזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

עכשיו מה שצריך זה כל סיעה ? מה לעשות. אופוזיציה ואתה גם סיעה בסדר גודל כמו סיעת ראש העיר

והחלוקה היא ? מה לעשות. יש פחות. אין לנו.  תאגידים8אין לנו . להצריכה למנות את האנשים ש

  .מספרית

  

  ,אבל גם בזה חייב להיות חבר אופוזיציה. 100%     :מר אלי שבירו

  

  ?אז מה לעשות, יש רשויות שאין אופוזיציה    :מר רז קינסליך

  

אז , ופוזיציהאם היה לנו פה ממשלת אחדות לאומית ולא היתה פה א   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . לא היתה בכלל בעיה
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  ,ראש-לפי התקנון ראש עיר חייב להיות יושב. אני בזמנו בדקתי את זה    :מר רז קינסליך

  

  .וגם צריך להיות נציג אופוזיציה     :מר אלי שבירו

  

  . ולא מחייב נציג אופוזיציה    :מר רז קינסליך

  

  .ב לפי החלוקה של הכוח הפוליטיכתו. לא מחייב נציג אופוזיציה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . תראה לי את זה    :מר רז קינסליך

  

  .אני אראה לך. אני אראה לך את זה      :מר יוסי חן

  

נפעל לפי חוות , יש לי יועץ משפטי. 100%. תראו את הכול, בסדר, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

 מה –ומר לך את הדברים הללו אני א. לא של ראש העיר, הוא של העירייה. הדעת של היועץ המשפטי

ואתה תיקח את , כי התחלפו לך כמה אנשים, אתה תשב עם האנשים שלך. שהחוק קובע זה מה שיהיה

את זה אני מבקש .  שבץ נא–ואתה תיקח אותם ותגיד , בתקווה שלא יתחלפו, אותם האנשים שעכשיו

עיר ייקח את כל מה שאתה עוזר ראש ה. את זה למקום הזה, את זה למקום הזה, לשבץ למקום הזה

נביא את זה לישיבה הבאה ונגמור את כל , את כל הדברים, יכין את כל המתמטיקה, יישב, כתבת

  ?על זה אנחנו צריכים את האנרגיה לבזבז? בשביל מה, כולל תוהמי? למה להתווכח. העסק

  

, עםתפתח עוד הפ. אתה יודע כבר מתי, אבל על זה אני כבר דיברתי     :מר אלי שבירו

  . בואו נמשיך, טוב. תסתכל

  

הוחלט פה אחד להביא את נושא אישור מינוי חברי מועצה לדירקטורים   :החלטה

  .לדיון נוסף בישיבת המועצה הבאה

  

  למרכז ₪ 62,000ס "העברת יתרת הסכום של התמיכות בספורט עאישור . 5

  י הספורט לשם יישום התוכנית והפעלת ענפ,    הבינתחומי לתרבות הפנאי והספורט

  .2009-2010   במחצית הראשונה של עונת המשחקים 
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, תשאל לפני שהוא עונה. אתה שאלת בישיבה הקודמת שאלה, מנו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . שהוא יתייחס גם לשאלה שלך

  

חבר סיעת , והשאלה גם מופנית ליוסי חן, אני הבנתי מדיווח שקיבלנו    :מר יעקב עמנואל

  . חתום על הסכם קואליציוני מעבר לחומהש', אריאל ביתנו'

  

שאני בלי , מנו, אתה יודע? אתה ראית חתימה שלי פעם? אני חתום      :מר יוסי חן

  .כשאני אומר משהו בפה זה יותר מחתימה, לחתום

  

, וגם עוד אחרים, אני הבנתי שגם אתה וגם פבל כמחזיק תיק הספורט    :מר יעקב עמנואל

ויוסי חן מתעלם במפגיע , ר או משהו כזה" תוכניות הספורט של ביתעלהזמינו את יוסי חן לשבת 

והיות והוא . מ ראש העיר"גם אצלך במרכז הבינתחומי וגם אצל מ. ובמופגן ולא בא לישיבות ולפגישות

אז אי אפשר להסדיר את כל הטעון הסדר בכל הבעיות שצצו בטענות שיש , כך הבנתי, לא משתף פעולה

בה בשעה שהיועץ המשפטי . לעמותה הזו, חובות עבר או תמיכות עבר,  כספיםר אריאל להעברת"לבית

, כך הבנתי, היות ויוסי חן לא משתף פעולה. של העירייה אסר בתכלית האיסור להעביר כסף אליהם

אם כן נדע להתייחס אובייקטיבית , אז אני רוצה לדעת, הוא לא בא לפגישות איתך וגם לא עם פבל

וליוסי . אז השאלה אם אתה הזמנת אותו והוא לא בא. לטות שצריכות להתקבלובצורה מסודרת להח

  ?האם אתה הוזמנת ולא הלכת, חן

  

  .בבקשה, שרון ביקש להתייחס, לפני שיוסי וקוקי עונה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

איך יכול . רק לא כל כך ברור לי מהות השאלה, לא ביקש להתייחס    :ד שרון שטיין"עו

הרי הוא לא יכול להיות בעל תפקיד בעמותת . יהיה שותף לישיבות, בתור חבר מועצה, להיות שיוסי

  .ר"בית

  

  ?אז למה הזמינו אותו    :מר יעקב עמנואל

  

  . אני לא יודע אם הזמינו אותו    :ד שרון שטיין"עו

  

  . אולי לא הזמינו אותו     :מר אלי שבירו
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אתה אומר . צריך להתחמק משום דברלא , שרון. אולי לא הזמינו אותו    :מר יעקב עמנואל

מ "שאם מ, חזקה עלי וגם עליך צריכה להיות חזקה. אני אומר לך כן כי קיבלנו דיווח, אתה לא יודע

  . אז אולי הוא צודק, ראש העיר אומר שהוא הזמין אותו והוא לא בא

  

  .עכשיו אמרת למי אתה פונה. אז עכשיו אני אענה      :מר פבל פולב

  

  .בבקשה, המחזיק בספורט, פבל   :ע"ראה –רון נחמן מר 

  

מי , ראש-אנחנו מזמינים יושב. תאנחנו לא מזמינים אנשים אישי      :מר פבל פולב

כשמתקדמים בנושא של ההתחברות . שהיה שמה בקבוצות' אריאלי'ר אריאל או "שמחזיק את בית

קיבלנו החלטה , וראש העיר, אני כמחזיק תיק ספורט, תחומי-ואיכשהו החלטות של המנהל הרב

לא יוסי , והיתה הוראה. לעשות את הכול בשביל לתת לקבוצות בעיר להתאחד בצורה כזאת או אחרת

. זו היתה הוראה. יסביר, ידבר, יישב, לפנות אליו שיבוא, ר"מי שמחזיק את בית, חן ולא מישהו אחר

  ,כי אני, אני לא מזמין אישית אף אחד

  

  . אתה אמרת שהזמינו אותו. מנת אותואתה אמרת לי שהז    :מר יעקב עמנואל

  

  ?אז את מי הזמינו     :מר אלי שבירו

  

  . אני הבנתי ממך שהזמנת אותו והוא לא רוצה להופיע    :מר יעקב עמנואל

  

  ?אז את מי הזמינו     :מר אלי שבירו

  

אני מבין ואני . כל אחד מבין מה שהוא רוצה, מה שהבנת. אז אני עונה      :מר פבל פולב

  ,אומר

  

  .אני לא מטומטם ופה גם ראש העיר היה וגם חנה וכולם נוכחים    : יעקב עמנואלמר

  

  ?אמרתי מטומטם,  אנשים פה11יש , סליחה      :מר פבל פולב
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הזמינו אותך ולא . והנה יוסי חן פה, אמרת יוסי חן הזמנת אותו, פבל    :מר יעקב עמנואל

  ? הלכת

  

  , עם קוקינפגשתי כמה פעמים, הזמינו אותי      :מר יוסי חן

  

כשמזמינים . אתה עושה בלגאן במערכת, אז אתה אל תעשה בלגאן    :מר יעקב עמנואל

  .  תלך–אותך 

  

. לא נגד הזמנה, הלכתי ונפגשתי עם קוקי מיוזמתי, מנו, אתה יודע      :מר יוסי חן

 וקוקי פה מספיק הגון וישר להגיד שבזכותי הוא הצליח לעגל את כל הפינות ולהגיע לנקודה שהוא

שלא ייסעו למחוז . ס.מ-הצלתי אותו עם הנושא של ה, יותר מזה אני אגיד לך מנו. נמצא בה היום

ואני בטוח שקוקי , איפה שיכולתי לעזור עזרתי. מהר תעביר למחוז שרון,  קוקי–אמרתי לו . שומרון

, ה של קוקיביחד עם יוזמ, זה הכול היה מיוזמה שלי. אבל אף אחד לא הזמין אותי. מספיק הגון להגיד

אבל יושב פה . לנסות מה שאני יכול לעזור, כמי שקצת מעורה בספורט, לא כחבר מועצה. לנסות לעזור

ופבל , וקוקי לא יודע מי זה אריק קורן בכלל, ואריק קורן לא הוזמן,  והוא לא יכול לדבר, אריק קורן

מוקצים , זה פשוט. ידזה חבל להג. ואפשר להוציא פלט שיחות,לא הזמין אף פעם את אריק קורן

איתם רוצים לדבר . אף אחד לא מעוניין לדבר איתם, אף אחד לא מעוניין להזמין אותם, מחמת מיאוס

אז אני רוצה שחברי מועצת העיר יידעו שהתקבלה , ואם כבר אנחנו מעלים את זה. משפט-רק דרך בית

 בדיוק כמו שחתמת איתם ,ר את השימוש במגרש"משפט עליון שבוע שעבר לאפשר לבית-החלטה בבית

וחבל . ר להתאמן"משפט לאפשר לבית-ובהתאם למה שהתחייבתם בבית, 2008-2009-את ההסכם ב

  . היינו צריכים לגמור את זה פה בינינו, משפט-לא היינו צריכים להגיע לבית, משפט בכלל-שהגענו לבית

  

- כתוב שביתאיפה. אני אשמח לראות את ההחלטה איפה זה כתוב    :ד שרון שטיין"עו

  .המשפט הורה לאפשר את השימוש

  

  .קח, בבקשה      :מר יוסי חן

  

  .תקריא. בוא נקרא    :ד שרון שטיין"עו

  

  .בבקשה, אני אקריא      :מר יוסי חן
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  .כי אתה אמרת שאתה מאד מדייק בדברים שלך, לא    :ד שרון שטיין"עו

  

  . אני אראה לך, בבקשה. אני מדייק מאד      :מר יוסי חן

  

אני מבקש שהוא יקריא את ההחלטה ובואו נראה כולם ביחד איפה     :ן שטייןד שרו"עו

  ,כתוב

  

 לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים ובתגובתם – 1סעיף , הנה, הנה      :מר יוסי חן

מ על מנת לגבש הסדר ביניים "הנני מבקש מהצדדים שינהלו ביניהם מו, התקדימית של המשיבים

, עכשיו. המשפט- לפסק דינו של בית28ברוח האמור בסעיף , 2009-2010שיחול לגבי עונת המשחקים 

  ,28תיקח את סעיף 

  

  ? 2ומה כתוב בסעיף , רגע    :ד שרון שטיין"עו

  

 15.10.2009הצדדים ידווחו לי אם הגיעו להסדר כאמור עד התאריך       :מר יוסי חן

  .וכן אם יש בו כדי לייתר את העתירה

  

  ? מה כתוב3ובסעיף     :ד שרון שטיין"עו

  

,  שלעיל ובהתאם לו2לאחר שאקבל את הדיווח המבוקש בסעיף       :מר יוסי חן

.  אל תחתום–אתה רוצה לא לחתום . אחליט בדבר דרך המשך הטיפול בעתירה ובצו ביניים המבוקש

  .אין בעיה, משפט-תבזה בית. משפט-תבזה בית

  

  . רק בוא נדייק, אף אחד לא אמר שלא    :ד שרון שטיין"עו

  

  , אבל אתה בתור מה עכשיו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,בתור נציג ציבור ששומר על     :מר אלי שבירו

  

יכול להיות שאנחנו מבינים עברית , אני לא יודע? שהוא שומר על מה    :ד שרון שטיין"עו

  .שונה
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   - ב 28אבל יש סעיף      :מר אלי שבירו

  

חבר . משפט-החלטה של בית, אלי, בפניךבאים ומציגים ? מה זה קשור    :ד שרון שטיין"עו

ועד כמה שהבנת . ומקריאים לך, המשפט הורה לעירייה לתת לנו זכות שימוש- בית–מועצה אומר לך 

  , יכול להיות, הנקרא שלי בעברית אולי קצת פגומה

  

  . אז אל תשב איתם      :מר יוסי חן

  

  , אני לא אשב אישית. אני לא יודע    :ד שרון שטיין"עו

  

  .15.10-ב, המשפט-לפתחו של ביתנעביר חזרה את ההחלטה       :סי חןמר יו

  

ואתה , כשמקריאים לכם, רק אני מבקש. אני לא יושב עם אף אחד    :ד שרון שטיין"עו

  . מ" תשבו ותנהלו מו–משפט בסך הכול אמר - בית–אז תגיד , משפט-אומר שיש החלטה של בית

  

  .או קיי, או קיי      :מר יוסי חן

  

  .ולא יצא צו, ולא הכריח את העירייה    : שטייןד שרון"עו

  

  .ר להתאמן"אז עכשיו עיריית אריאל מיוזמתה תיתן לבית      :מר יוסי חן

  

  .לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אל תיתן, אז אל תיתן      :מר יוסי חן

  

מאחר ואתה גם לא טורח לקרוא את מה , אני אגיד לך עוד משהו    :ד שרון שטיין"עו

  .חלטה הזאת באה על רקע מה שכתוב בתשובה ולא בעתירההה, שכותבים

  

  ?בתשובה      :מר יוסי חן
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  . בתשובה    :ד שרון שטיין"עו

  

  ,משפט השלום-היא באה על רקע של מה שהיה בדיון בבית, לא      :מר יוסי חן

  

  .המשפט לא יודע בכלל מה היה-בית    :ד שרון שטיין"עו

  

  ?מי? ר"מי ייצג את בית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .משפט השלום אני ייצגתי-בבית      :מר יוסי חן

  

  ?ומי היה, נו    :ד שרון שטיין"עו

  

  .גם מנו. אני הייתי      :מר יוסי חן

  

  ?מי היה מטעם העירייה    :ד שרון שטיין"עו

  

  ,יגיד לך, בבקשה, הנה מנו      :מר יוסי חן

  

  ?ומי היה מטעם העירייה    :ד שרון שטיין"עו

  

מנו היה והוא פה והוא יעיד בדיוק ברוח הדברים . ד רוגל"מנו ועוהיה       :מר יוסי חן

  .תשמע את מנו. מה שעיריית אריאל התחייבה

  

  . אני רוצה לדייק    :מר יעקב עמנואל

  

  .אז בוא לא נדייק, לא    :ד שרון שטיין"עו

  

  ? למה לא. תן לו להגיד. תן לו לדייק     :מר אלי שבירו

  

  .הוא היה, תן לו. ייתאתה לא ה. תן לו      :מר יוסי חן
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  .אתה לא קראת את התשובה של העירייה, מהסיבה הפשוטה    :ד שרון שטיין"עו

  

  . קראתי. קראתי      :מר יוסי חן

  

באה על רקע מה שכתוב בתשובה ולא , אני אומר לך, וההחלטה הזאת    :ד שרון שטיין"עו

  . מחוץ לעתירה, ואין שום אזכור בכלל לדברים שאתם מדברים מחוץ לדברים. בעתירה

  

  .אתה כן רוצה לאשר שימוש, אז אם אני מבין בין השורות      :מר יוסי חן

  

  ,אני לא מחליט, תקשיב    :ד שרון שטיין"עו

  

  . אני מקשיב בין השורות      :מר יוסי חן

  

, מה שאני רוצה. אני לא מחליט אם יהיה שימוש או לא יהיה שימוש    :ד שרון שטיין"עו

חשוב , משפט-כשמקריאים החלטות של בית, דין אחר מטעם העירייה- עורךבתיקים שאני מטפל ולא

  .  מעלות את ההחלטה180-זה לסובב ב,  מעלות90-זה לא לסובב אותן ב. לי שההחלטות יהיו כמות שהן

  

אל . ובוא אל תיתן שימוש, אני לא עורך דין ואני הבנתי את זה ככה      :מר יוסי חן

  . בדיוק ברוח הדברים תקבל החלטה15-ותראה שב. תיתן

  

חשבתי . ויכול להיות שיגיעו להסדר, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא    :ד שרון שטיין"עו

  . מ"שאתה לא מעורב במו

  

  .אני רואה שאתה לא מעורב בכלל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

כל דבר שקשור בילדים ושמסתובבים . אני מעורב בכל. אני מעורב בכל      :מר יוסי חן

  . אני גם מעורב, ספר-חודשיים לא קיבלו אותו לבית, שהיום יש ילד. ובותברח

  

  .על הספורט, אני מדבר על הספורט   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ילד יושב חודשיים בבית בחינוך חובה ואף אחד . על הכול אני אגיד לך      :מר יוסי חן
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  .וביוב זורם ואף אחד לא אכפת לו. לא אכפת לו

  

. אל תהיה לי מחנך, ר אני מדבר"על בית. ר"אני מדבר על בית, ספורט   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . ר"על בית

  

אני מעורב , עוד מעט שאנחנו ניגע בנושא הזה, אז בוא תראה      :מר יוסי חן

  .  אצלי ברשימה8היה מספר , המאמן שלקחת, .ס.מ. ס.מ-ר וגם ב"בבית, "בני אריאל"ב, "הפועל"ב

  

  .טביעות אצבעותיך נמצאות בכל המקומות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .בכל מקום, בספורט. בכל מקום. בכל מקום      :מר יוסי חן

  

  .אני ראיתי את זה, שמתי לב. נכון   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

בספורט , .מ.ע-ו. ס.גם אם תעשה מ, לא יעזור לך. בספורט בכל מקום      :מר יוסי חן

  . זה אני

  

  ?מה לעשות. בסדר גמור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . תראה איך לקחת מאמן מהרשימה שלי? מה לעשות      :מר יוסי חן

  

  . אני לא מכיר אותם בכלל. אני לא שוכר אותם, אני לא לוקח מאמן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כמה שניסיתם להימנע מהקטע הפוליטי      :מר יוסי חן

  

  .לוקחים אנשי מקצוע, לא      :חנה גולן' גב

  

  .ר"אם יש להם זיקה לבית, איימו שם על אנשים? איזה אנשי מקצוע      :וסי חןמר י

  

משפט וצריכים -מכיוון שהעניין הזה תלוי בבית. אני רוצה להציע הצעה    :מר יחיאל תוהמי

  ,אני חושב שעכשיו,  לחודש15-להגיע עד ה
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לא זה , רק בנושא המגרש, יחיאל, זה רק בנושא המגרש דרך אגב      :מר יוסי חן

  .תמיכות

  

תגיד עכשיו פה למועצה שהעירייה כן , רצון טוב, בוא. לא סיימתי, דקה    :מר יחיאל תוהמי

  .תיתן להם להשתמש במגרש

  

  ?שאני אגיד    :ד שרון שטיין"עו

  

, שהוא ייתן את זה. שראש העיר יגיד את זה. תגיד את זה אתה, כן    :מר יחיאל תוהמי

. בתקופה הזאת יגיעו להסכם לגמור את הסיפור הזה, סכםשיתקצבו אותם עד סוף שנה ויגיעו לה

  .גועל נפש. מגעיל כל הפוליטיקה הזאת. מספיק עם הפוליטיקה הזאת

  

  . כל דבר נגוע בפוליטיקה      :מר יוסי חן

  

את שתי . תוציאו להם את העיניים. שטויות. שטויות. מגעיל, די    :מר יחיאל תוהמי

  .העיניים תוציאו להם

  

  ,ס"מיליון וחצי העבירו למתנ. ועל כסף קטן      :מר יוסי חן

  

  , תאמין לי, זה    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?למה אתה צועק עלי    :ד שרון שטיין"עו

  

  . כי אתה ראש העיר האמיתי    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?רק רון צריך לסבול    :מר יעקב עמנואל

  

  . אבל חנה ביני לבין רון, לא    :ד שרון שטיין"עו

  

יגיע היום שנצטרך . אתה תמים. אתה לא יודע כלום, תה תמיםא      :מר יוסי חן
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  .אל תדאג, להצביע עליך

  

  .זה לא לעניין יוסי, יוסי, סליחה רגע    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?זה לא לעניין      :מר יוסי חן

  

  .לא לעניין, יוסי, לא לעניין    :מר יחיאל תוהמי

  

  . הוא לא יודע כלום      :מר יוסי חן

  

אתה כבר מאיים על ? אתה כבר מאיים על יועץ משפטי שלא תצביע   :ע"ה רא–רון נחמן מר 

  ,יועץ משפטי שלא נותן חוות דעת

  

  .אחד שפוגע בילדי אריאל      :מר יוסי חן

  

  . זה לא לעניין, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

  ? אתה רוצה לדבר, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . לא הבינו אותי. לאטאני רוצה לדבר קצת יותר     :מר יחיאל תוהמי

  

  . אני רוצה שתחזור על זה, תדבר על המגעיל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, די, משפט-תיבמקום ללכת לב, יש הזדמנות פה עכשיו, אני אומר לך    :מר יחיאל תוהמי

תעשו , שיטוסו, תנו להם מטוס לבקעה, תשלחו אותם לבקעה. באמת מגעיל כל הסיפור הזה, מגעיל

 חודשים תגיעו 4ובמשך תנו להם תקציב עד סוף שנה , תנו להם לשחק במגרש. חזירו אותםת, חניה שם

אתה לא יכול . זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, רון, זה לא יכול להיות דבר כזה. איתם להסכם

הויכוחים , להכניס את כל חברי המועצה לתוך הקלחת של המלחמה המיותרת, להמשיך ככה

  ? למה אני צריך את זה. חובהמיותרים בר

  

  .תוהמי, איזה נאום חוצב להבות נתת   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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דקה וחצי הייתי , אם הייתי ראש העיר. אתה מתחכם הלא, תראה, רון    :מר יחיאל תוהמי

, רון. תמשיך בפוליטיקה שלך. תהיה פוליטיקאי. תתעסק בפוליטיקה, אתה לא רוצה. פותר את זה

  .אני לא צריך לספר לך, תה יודע מה קורה בפוליטיקהא, בפוליטיקה

  

ח הבעייתי של "המכתב הזה זה בעצם ניסיון להלבין את הדו, דרך אגב     :מר אלי שבירו

  ,ח שבו היה כתוב"הדו, 2007

  

  .אלי, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו    :מר יחיאל תוהמי

  

  .תוב בפרוטוקולחשוב שזה יהיה כ. חשוב שיגידו את זה     :מר אלי שבירו

  

הגיע , אני אומר דבר אחד. אני לא באתי עכשיו לעזור לאף אחד פה    :מר יחיאל תוהמי

  .במקום כל המשפטים, הזמן שאנחנו פה באמת נקבל שכל קצת היום

  

  .מסכים איתך לחלוטין     :מר אלי שבירו

  

,  זהמה? מי צריך את כל הדברים האלה, משפט-לא בית, משפט-בית    :מר יחיאל תוהמי

  .זה הכול? גרים באורנית האנשים האלה? איפה גרים, האנשים האלה? קרקס

  

אני מודיע לך שביטלנו את כל ההליך המשפטי לאור בקשה של ראש       :מר יוסי חן

  .חזרנו לאותה נקודה. העיר וחזרנו חזרה לאותה נקודה

  

  .ר"לא רק בבית, הבעיה שלנו היא בכל הספורט, דרך אגב     :מר אלי שבירו

  

  . אין לי בעיה, אם אתם רוצים לעשות כאן סימפוזיון   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אני חושב שצריך לתת    :מר יחיאל תוהמי

  

תגיד לי רק מתי אתה מסיים כי אני לוקח לך זמן עכשיו כמה , תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .אתה יכול לדבר
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  . שתי דקות אני מסיים    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אני לוקח שתי דקות. בבקשה? שתי דקות   :ע" ראה– נחמן רוןמר 

  

כשאתה רוצה לפתור , שתיקח באמת יוזמה אישית שלךהגיע הזמן , רון    :מר יחיאל תוהמי

את כל חברי , את כל המועצה, תפתור את העניין הזה ותשחרר אותנו, דבר אתה פותר אותו בדקה וחצי

שהם כביכול הכול פוליטיקה וקבענו בתוכנית אב ,  שפהעם כל זה. המועצה מהדברים השוליים האלה

כמו שגמרנו את הסיפור עם . בוא נפתור את הבעיה, לספורט ויוסי הצביע בעדה והכול היה בסדר

בשקיפות , בצורה אמיתית, ר אריאל בצורה שקופה"נסיים את הסיפור עם בית, עירוני אריאל

  . אבל צריכים לסיים את העניין, מוחלטת

  

  .ר"לא רק בית, זה כל הקבוצות     :י שבירומר אל

  

אתה לא , כי באמת. לקרבות רחוב, חברי המועצה, ודי להכניס אותנו    :מר יחיאל תוהמי

איך , איך שאתה רוצה אתה מסתכל. בראש הפירמידה, כי אתה נמצא למעלה, מכיר קרבות רחוב

  .שאתה רוצה אתה לא מסתכל

  

  .יש לך עוד חצי דקה? גמרת לנאום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

והוא , נתקדם כולם, תפתור את הבעיה עכשיו בדקה וחצי ויאללה    :מר יחיאל תוהמי

  .תדע לך, יצביע בעדך

  

  .שירה, בבקשה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אבל , אם כבר באמת דיברו על הספורט אז הבעיה בכדורגל היא אחת     :שירה דקל' גב

אני רוצה להתחיל מהבעיה הכי . יודעת אם כל מי שיושב פה מיודעואני לא . בכל שאר הענפים יש בעיה

מבחינת , נכון לכרגע. כדורסל, היום בשמונה וחצי בערב יש משחק של הפועל ברעננה. חמורה

נתחיל מזה שחצי מהקבוצה לא . אני אקח את הבעיות הכי חמורות.  בעיות6-יש קרוב ל, הכדורסל

אספו . אין להם תלבושת ייצוגית. 6עם , 12במקום קאדר של , םהם עולים היו. רפואיותעשתה בדיקות 

מורידים את החולצה בסוף המשחק וביום , הם היום עולים עם החולצות. שאריות משנים קודמות
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  . רביעי קבוצה אחרת הולכת לשחק עם אותה חולצה

  

  ?מאיפה את יודעת את כל זה    :מר יעקב עמנואל

  

אבל , בפעם הקודמת שאמרתי את זה מאד כעס, רון, בוא נגיד ככה     :שירה דקל' גב

  . כי זה לא רק זה, ואני אמשיך. וגם מהפועל כדורסל פנו אלי. פונים אלי הרבה

  

  . אין יותר הפועל בכדורסל. אין יותר הפועל כדורסל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני , תנו לי. פבל מיודע בכול מה שאני אומרת. פבל מיודע בהכול     :שירה דקל' גב

  .אני אעבור הכול. אחד אחד, אני אעבור מסודר, אסביר הכול לאט

  

אם בזה אנחנו מתעסקים , שנתתי לכםאחרי ההקדמה , תאמינו לי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .מצבה של אריאל יוצא מהכלל

  

  ,ילדים מסתובבים ברחובות     :מר אלי שבירו

  

  .מומחה לילדים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

גם אלה שגרים פה . זה לא פחות חשוב מאשר לבנות עוד יחידות, רון     :דקלשירה ' גב

ואני יכולה להגיד לך שכשאני אסיים הוא יסכים , ופבל יושב פה. צריכים לקבל את המענה הטוב ביותר

, לא עשו ביטוח לשחקנים, שאין בדיקות רפואיות, כי הבעיה היא לא רק בהפועל, איתי על כל דבר

 4יש . אני לא יודעת אם אתה יודע את זה. ות כקבוצות הישגיות רוצים לבטל אותןהקבוצות שרשומ

ולאף .  כולל בוגרים אני מדברת עכשיו4, קבוצות הישגיות בהפועל שלא רוצים שיהיו קבוצות הישגיות

, לא חתמו הסכמים, פרט לזה. וליותר מחצי מהשחקנים אין גם בדיקות רפואיות. אחד אין תלבושות

עוד שבוע הם לא ,  לספטמבר אנשים עובדים בלי לדעת מה קורה20-מה,  שכר עם המאמניםלא סגרו

אני יכולה להגיד לכם שאם לאנשים שהיום מובילים את תחומי הספורט לא , זאת אומרת. יהיו פה

אבל אני אגיד , אני מדברת על הפועל אריאל. זה לא היה, היה חשוב על הכתפיים שלהם לקחת את זה

  ,מכבי בני אריאל בכדורסל. בי בני אריאלגם על מכ

  

  ?מה את בדיוק מבקשת מאיתנו   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  . קודם כל אני רוצה שכולם יידעו את זה. אני תיכף אגיד לך     :שירה דקל' גב

  

  .נניח, בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

,  לספורט עברהמאחר ואנחנו דנים בזה שכל התוכנית אב, מעבר לזה     :שירה דקל' גב

אני אומרת . אני רוצה שתדע שבכל הענפים יש בעיה היום,  הולכים להתייחס לזה5ואנחנו בסעיף 

יכול , מקסים ככל שיהיה, אתם יודעים בוודאות שאדם אחד בעיר, העברתם את הכול, ברצינות

אין . תאין תלבושו. קבוצת נשים אמורה להתחיל לשחק?  ענפים שיש בהם היבט תחרותי4להוביל 

ואתה לא יכול להגיד אחרת כי , והוא יושב פה עכשיו, ופבל יודע. זה בכלל לא קורה. הזמנה של ציוד

  . היום גם בדקתי את זה

  

  .אני אענה, את תתני לי לדבר      :מר פבל פולב

  

אני דיברתי על קבוצה הישגית . אני רוצה לעבור ענף ענף. כשאני אסיים     :שירה דקל' גב

  ,שיםליגה לאומית נ

  

  .תיכף קוקי יתייחס   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הקבוצה היחידה בעיר שהיא ליגה , שאמורה לייצג את העיר הזאת     :שירה דקל' גב

כל , התחלת האימון התחילה מאוחר. והכול מגיע באיחור. וגם לנו עוד אין מספיק, לאומית

אנשים . עוד לא היה הסכם, ס" במתנכל הילדים היום עדיין לא. מכבי בני אריאל בכדורסל. ההתנהלות

כל מי שמתקשר , כי פבל יודע, ואני אומרת. אנשים מרגישים שאין להם תשובות, מרגישים באוויר

  . תעזרו לנו? עם מי אנחנו יכולים לדבר?  מה קורה פה–כדי להגיד , לפבל מתקשר גם אלי

  

זה . ליון שקל לספורט מי10אי אפשר לתת .  מיליון שקל10זה , שירה    :מר יחיאל תוהמי

  .הרבה כסף

  

  .מלא כסף     :מר אלי שבירו

  

מה שחשוב לי עכשיו זה כל הילדים שיושבים בכל הקבוצות , אני     :שירה דקל' גב
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  ,האלה

  

  ?שירה, את סיימת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .עוד שני משפטים     :שירה דקל' גב

  

  .זהו, םתנו לה עוד שני משפטים לסיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .50הפורצת יצאה לנחשונים , אני רוצה רק להגיד תודה ליוסי      :חנה גולן' גב

  

  .תודה גם לך      :מר יוסי חן

  

  ?כזו מהירות, ק'צ-יק'צ. תאגיד טוב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .לית מתערבת זה רץ"רק כשהמנכ      :מר יוסי חן

  

  ? בלי הקבלנים? כזו מהירות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

גם היא , אני מקווה שגם בנושא של הילד הזה שיושב בבית חודשיים      :מר יוסי חן

  . ספר מחר-תתערב והיא תחזיר אותו לבית

  

  . אני לא יודעת על זה      :חנה גולן' גב

  

  . אני אדאג שיעבירו לך מכתב מסודר      :מר יוסי חן

  

  .שירה, כן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

זה שבמכבי בני אריאל , ם האחרונים שחשובים לי להגידשני המשפטי     :שירה דקל' גב

 קבוצות 3. אבל אני לא נכנסת אליה, מתוך החלטה שלא ברור לי, בכדורסל כבר אין קבוצות הישגיות

הם ישחקו בטורניר , הישגיות שהיו אמורות לייצג את העיר באיגוד הכדורסל כבר לא יהיו הישגיות

אמנם לעשות מהלך יש בו איזו שהיא .  חושבת שכולם מביניםויש לזה חסרונות שאני, מקומי בלבד
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ואנחנו , בשמונה וחצי בערב יש משחק, אבל אנחנו פה מדברים על מצב שהליגה התחילה היום, ירידה

צריך להתייחס לזה ברמה , ואני חושב שפבל או מי שצריך להתייחס לזה. לא מוכנים באף ענף

  . ענפיםהכי יש פה בעיה תהומית בכל , המיידית

  

נוגע , באמת, הנושא הזה, אני חייב לומר לך, שירה? אני יכול חצי דקה    :ד אריאל עזריה"עו

נראה שעשית עבודה , אני חושב שעשית. ובכלל בעיר יש אלף ואחד נושאים. לליבו של כל אחד מאיתנו

כמו , רותכדי לקבל תשובות מסוד, כשאילתא, למה לא העלית את זה בצורה מסודרת. מעמיקה ובדקת

  , את זורקת עלינו עכשיו. כדי שגם אנחנו נדע את הנושא, שצריך

  

  .אתה הצבעת על תוכנית ספורט    :רנוגלס'מר מקס צ

  

שיכול להיות שאנחנו היינו , את זורקת לנו נושא. תקשיב שניה אחת    :ד אריאל עזריה"עו

  . רוצים בעצמנו גם לבוא ולבדוק ולשאול את השאלות

  

  .אתה כבר הצבעת. לא שאלת, אתה הצבעת    :רנוגלס'מר מקס צ

  

יידע וייכנס לתוך תוכו של ,  חברים כאן11, אי אפשר שכל אחד מאיתנו    :ד אריאל עזריה"עו

  ,או ילד, כמו שיוסי בא ומדבר על ילדה שהיא נמצאת כבר. כל נושא ונושא

  

  .אני לא מדברת על ילדה אחת, תקשיב לי, רגע, אריאל, אבל     :שירה דקל' גב

  

שילד או , כמו שהוא מדבר על מערכת החינוך. שניה אחת, תני לי לסיים    :ד אריאל עזריה"עו

  ? למה לא להוציא איזה שהוא מכתב. ילדה לא נמצאים שם כבר תקופה ארוכה ואף אחד לא יודע

  

  ,אנחנו יושבים היום, אריאל     :מר אלי שבירו

  

למה הדברים לא יוצאים בצורה ? יםלמה אתה נכנס לי לדבר, סליחה    :ד אריאל עזריה"עו

אלא כדי שבאותו רגע שיודעים עליהם ידווחו על , לא על מנת שהם ככה יישמעו עכשיו בחלל, מסודרת

ואם היית באה והיית נותנת אפשרות לטפל . הדבר הזה למי שצריך לטפל וכדי שמי שצריך לטפל יטפל

אבל היית מעלה , ך את אומרת שכן העלואולי בנושא של, ואז היית מעלה שאילתא, ולא היה מטופל

  . שאילתא מסודרת ואז גם אנחנו היינו רוצים לדעת וגם אנחנו היינו מחפשים תשובה
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  ,שירה. בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני , אין זמן לשאילתא. א. כי הוא חייב להבין, בדקה אני חייבת, רגע     :שירה דקל' גב

 6יש לה ? יש לך תשובות לתת לה. חק היום בשמונה וחציהקבוצה מתחילה לש. אסביר לך למה

  ,שחקנים

  

  . לפני שעתיים להרים טלפון לרז להכניס את זה לסדר היום    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . העברת כספים–זה מופיע בסדר היום , הנה     :מר אלי שבירו

  

  .אנחנו מדברים על משהו אחר, לא, לא,לא     :ד אריאל עזריה"עו

  

  . עד הפרט הכי קטן פבל יודע, הכול, פבל יודע הכול, יותר מזה     :קלשירה ד' גב

  

  . הבנו, שירה, סליחה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?הוא מסוגל? אז הוא יעשה את זה, ואם הוא יידע, אריאל      :מר יוסי חן

  

  ?  הוא לא מטפל,אם אנחנו נדע שיש בעיה    :ד אריאל עזריה"עו

  

  ?מה הוא מסוגל לעשות? מי זה אנחנו      :מר יוסי חן

  

  ?אני יכול לקבל רשות דיבור,  פעם פבל20אמרו פה       :מר פבל פולב

  

מ ראש העיר ומי שמתעסק בנושא של "מ, פבל, קודם כל, ביקשתי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

יש בעיות , לא רק בכדורגל, שבעצם, יש פה האשמות או טענות קשות מאד,  שעות ביממה24הספורט 

אבל קודם כל , אחריך ידבר קוקי ויתקן את כולם, כיוון שאתה מתעסק בזה.  האחריםגם בענפים

  .בבקשה. אתה

  

בשביל זה . אם לא היה בעיות אז לא היתה תוכנית ספורט, קודם כל      :מר פבל פולב
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לא היינו יושבים , אם לא היה בעיות. בשביל לקדם ולעשות דברים יותר טוב, עושים תוכנית ספורט

לא ידוע אם בשביל , לא אמרת שום דבר חדש. את צודקת, ואני אומר לך. שיש בעיותבטח . פה

גם . אני גם בשטח, כשהיו בעיות בכדורעף אני הגעתי. את יודעת גם, או שאני באמת יודע, הפרוטוקול

אני יכול לזרז , מה שאני כן יודע.  הגיעו בדיקות רפואיות–כשאמרו שאין בדיקות רפואיות ליום שלישי 

אי אפשר לפתור הכול , עם כל הכבוד, אבל. מה שאני יכול, ואני כן עושה יוסי, ואני עושה ואני נוכח

בשביל זה קוקי יקבל זכות דיבור והוא יפתח את , אז כן יש דברים שעדיין קורים ויש בעיות. ביום אחד

היום אני גם . כי אני אישית לא יושב עם כל התלבושות, בדיוק מה קורה בשטח, זה יותר טוב

לא , עד הפרט הקטן, אני נוכח בכל דקה. והיה תקלה, לא הזמינו וכן הזמינו, התערבתי שאמרתם שאין

יק 'אם היה הכול בצ. לצערי אין זמן. לכל פיתרון צריך זמן, עכשיו. ואני כן יודע. בהנהלה בלבד, פיסית

  .לא היינו יושבים פה

  

  ? זמןאיזה ? על מה אתה מדבר, פבל     : שירה דקל'גב

  

  .בעונה הבאה     :מר אלי שבירו

  

  ?להוציא תלבושות     :שירה דקל' גב

  

 שנים שעושים 5אחרי ,  שנים5אחרי , זה בכלל לא מצחיק, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אלה שכאן מדברים , "'סבוטאז"- שנים שעושים את ה5, בהחלטות מליאת מועצת העיר" 'סבוטאז"

  ?מדברעל מה אתה , ואלה שאינם כאן

  

אנחנו קיבלנו איזו שהיא החלטה . הקבוצות עבדו בעונה הקודמת     :מר אלי שבירו

  . מסוימת

  

.  תקשיבו–אני מדבר .  אני הקשבתי–אתם דיברתם . אני מבקש כבוד      :מר פבל פולב

לא , אם הכול חלק, עכשיו. מטפלים. עובדים. אמרתי שיש? שירה, אמרתי שאין בעיות. אז אני ממשיך

, אז מה. בהתחלה קשה. אז אנחנו עושים שינוי, אבל עבד לא מספיק טוב, כשהכול עבד.  שינוייםעושים

אני לא בא ומוציא כסף מהכיס בשביל , גם תלבושת. נעשה ונפתור את כל הבעיות? לוותר? לא לעשות

. מןאז יהיה תלבושת והם יקבלו תלבושת בז. צריך לעשות אותו חוקי, חוקי, זה תהליך. לקנות כרגע

, יש לנו צוות מאומן, אנחנו פה בשביל זה, יש בעיות. בשטח הכול עובד. קוקי יפרט איך ומה עושים

  ,צוות טוב
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  .שמונה וחצי משחק? איזה בשטח הכול עובד, פבל     :שירה דקל' גב

  

עובדים על . עובדים. פותרים את הבעיות, אני אומר שבשטח עובד      :מר פבל פולב

את אומרת שאנחנו . את לא יכולה לפסול את זה, עכשיו. נפתור את הבעיות. תמודעים לבעיו. הבעיות

  ?או שיש בעיות? זה מה שאמרת? לא נצליח

  

 קבוצות הישגיות 5אני אומרת שאם מישהו לא יתעורר אתה תאבד      :שירה דקל' גב

  .השנה

  

מה . םהטלפון הראשון שלי היום בבוקר היה לאנשי, אנחנו היום בבוקר      :מר פבל פולב

אנשים מקצועיים שאותם קיבלו לעבודה עקב הכישרונות שלהם והם , שצריך יחליט הבן אדם בשטח

אנחנו לא עושים . אנס ואת העבודה לעשות'ניתן להם את הצ. יסיימו את העבודה ויעבדו כמו שצריך

קבענו , מה שכן. אנחנו לא פותרים בעיות. יש אנשים שבשטח עובדים. חברי מועצה, אנחנו, את זה

משתדלים מכסימום , פחות טוב, יותר טוב. אני כן עוקב אחרי זה ואנשים עובדים בשטח, מדיניות

  .זה הכול. שאפשר ונשתדל ונעשה את זה בסוף

  

  . בבקשה, קוקי. או קיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

מה קודם כל אני אתחיל מזה שאנחנו קיבלנו משי. אני אענה, חברים   :)קוקי(מר חיים ביטון 

מיותר . בעצם להוציא לפועל את ההחלטה של מועצת העיר ולממש את תוכנית האב לספורט, מכם

גם אני מתאר לעצמי שאתם לא הייתם מחליטים להוציא , להגיד שאם לא היו קשיים כאלה ואחרים

אז אם קבוצת הנשים של הכדורסל . ואני אתחיל דווקא מהסיפא. כסף ולבנות תוכנית אב לספורט

קבוצת אז אני יכול להגיד שלפני חודש ההחלטה של בני אריאל היתה שלא תהיה , ד חשובהמאד מא

ואת יודעת את זה , ביקשתי לא, לית וגם ראש העיר"ואני בגיבוי של גם המנכ. נשים כדורעף בליגה

אנחנו נמצא את הפיתרונות . ביקשתי לא לסגור את הקבוצה, אני גם אמרתי לך את זה, שירה היטב

עכשיו אני רוצה . לא דבר פשוט, כי להגיע לרמה הזו של הליגה. תפעל, ם שהקבוצה תישארהכספיי

אנחנו , ה'חבר. זה הכי קל בעולם לומר, ודברים ייראו פה יפים' פוקוס-הוקוס'להיות קוסם או , להגיד

מי ו. שאני רק מבחינת צנעת הפרט לא אוכל לומר את זה פה, לקחנו את בני אריאל עם גירעון מפחיד

. מנהלים איתו דיאלוג, נכון, אנחנו. לא רוצה להגיד התמוטטות, הוא היה על סף, שניהל את בני אריאל

והבן . ז שלי"ואתם יכולים לבדוק שאני לא מדבר באוויר אלא בלו. מחר בארבע ייסגר הדיאלוג הזה
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בזבז אותם זה כספי ציבור ואני לא יכול ל, מה לעשות. אדם דרש כל מיני דרישות כאלה ואחרות

ניסינו עד כמה שיותר להגיע להסכם שנוכל לחיות איתו ולהביא את הכדורעף למקום הראוי . באוויר

עם , שבוע שעבר נסעו כמה בנות מהקבוצה, ורק אפרופו תלבושת. והכדורעף יגיע למקום הראוי לו. לו

  , מנהל מחלקת הספורט, רמי

  

  .רמי לא הגיע     :שירה דקל' גב

  

  .רמי שכח להגיע      :מר יוסי חן

  

כל , אז קודם. אפרופו אני רוצה לומר על זה. תן לי דקה, סליחה, שניה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  ,הנושא גם של

  

  .הוא לא הגיע. הוא לא הגיע     :מר אלי שבירו

  

  .איך אתם יודעים הכול   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . הכול, הכול אנחנו יודעים      :מר יוסי חן

  

  . הוא אורח כאן. אני חושב שהיה מן הראוי לתת לו לדבר    :עזריהד אריאל "עו

  

  .הוא לא אורח      :מר יוסי חן

  

ואני באמת רוצה לומר שגם . אני אורח בישיבת המועצה הזו, לא, לא   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  ,פניישבנו רק ל, "הפועל"גם ב, אני יכול לומר שכל קבוצות הכדורסל. הנושא הזה ימצא את פיתרונות

  

  .שבוע שעבר      :חנה גולן' גב

  

יש מהלכים , תבינו. בכדי לסגור, עם מוטי, שלוש-גם לפני שעתיים, לא   :)קוקי(מר חיים ביטון 

ואני לא . גם מאבקים אישיים', פרסונות'גם ה. אבל הם מאד מאד מורכבים, שהם נראים מאד פשוטים

ואחת הסיבות שאני ביקשתי להעלות פה . פיםגם נושא של כס. אני אומר פה הכול על השולחן, מתבייש

אז אם לא תעבירו אלינו . בכדי שנוכל לממש חלק מהדברים שאת גם אומרת, ולהעביר אלינו את הכסף
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  ?מה לעשות. גם לא נוכל מחר לעשות חלק מהדברים האלה, את הכסף הזה

  

  ?מה הבעיה. נעביר את הכסף ישירות לקבוצות     :מר אלי שבירו

  

  .זה בניגוד לחוק      :לןחנה גו' גב

  

  ,שהיום, מר שבירו, אז אם אתה יודע. אז יפה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  .לא לקבוצות, ס"זה בניגוד לחוק להעביר את הכסף למתנ      :מר יוסי חן

  

  .לא, לא, לא. דקה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

, עמותת צינוראתה אסור לך להיות . אמרתי לך שהוא יגיד אחרת, הנה      :מר יוסי חן

  .אסור לך

  

. תאמין לי, תמצא, תקשיב לי עד הסוף. אתה לא מקשיב לי, לא, לא   :)קוקי(מר חיים ביטון 

, אריאל. ס.כל האגודות נכנסו תחת מטריה אחת של מ, כל הקבוצות, אנחנו בעצם, כשאני אומר

  .ר שלה יושב פה"שהיו

  

זה לא , הכניס תחת הכנפייםאין לה שום סמכות ל. זה ממש לא נכון      :מר יוסי חן

  .חוקי

  

  .תבקש רשות דיבור. אל תפריע לו, עשה לי טובה, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אני אבקש      :מר יוסי חן

  

תבקש רשות דיבור . אנחנו לא במה של ויכוחים? מה אתה רוצה. בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . תקבל–

  

  .מתנצל. צודק      :מר יוסי חן
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  .קוקי, בבקשה. תודה   :ע" ראה–נחמן רון מר 

  

, אז בוא, אמרת לפני זה משפט שאני ארצה תיכף גם לדבר עליו, יוסי   :)קוקי(מר חיים ביטון 

, עכשיו. כי זה מה שאני יודע להגיד, ואני אומר רק את האמת לאמיתה, תן לי לומר מה שאני אומר

ואתם יודעים שבכדורסל היו . ונותגם עם הכדורעף ומחר זה ימצא את פיתר, התחלנו תהליכים

אתם יודעים את זה יותר טוב , זה לא חדש לכם, מלחמות עולם ומאבקים בין הפועל לבין בני אריאל

. לא משנה, בהצלחה כזו או בהצלחה אחרת, ושנים העיר הזאת ניסתה גם להתמודד עם זה, ממני

ום שכל הקבוצות תפעלנה ותתחיל אנחנו היום מגיעים למצב שכולם אמורים להתכנס לאיזה שהוא מק

כולל מועדון , כולל הפועל, כולל בני אריאל, תתחיל לפעול בצורה מאד מאד מסודרת, את הפעילות

  ,כולל כל הקבוצות, כולל ההתעמלות האמנותית, הקליעה

  

  .ר"כולל בית      :מר יוסי חן

  

, ני יכול להגיד פהא, ר"ואתה מדבר על בית, אתה יודע, אני. דקה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

אבל גם בשביל , ר"ר או לא לבית"אני לא הכתובת להגיד אם יעבירו פה כספים לבית, השאלה שנשאלה

אמרתי לי שזה לא אריה , ר"כשאני דיברתי איתך ושאלתי אותך מי האחראי על בית, ההגינות יוסי

  .קורן אז

  

 תבוא בלי אנשי –לי ורציתי להפגיש אותך ואמרת . אמרתי אריה קורן      :מר יוסי חן

  .ר"בית

  

  . אז זה לא היה אריה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  . לפני שהגעת זה אריה. זה אריה מנובמבר      :מר יוסי חן

  

והדיאלוגים עם . אבל לא משנה, אני אראה לך גם שם שהופנה אלינו   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  .אני לא ישבתי איתו, התחיל בתקופתו של מנהל מחלקת הספורט הקודם' אריה וכו

  

  .לא דיברו איתו אף פעם      :מר יוסי חן

  

  .יכול להיות   :)קוקי(מר חיים ביטון 
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  .אז לא היה דיאלוג      :מר יוסי חן

  

  .התחיל ניסיון לדיאלוג. דקה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  .ולא היהלא היה ולא התחיל       :מר יוסי חן

  

  .עזוב, גיבאחר כך ת, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כי להגיד דברים נכונים, לא      :מר יוסי חן

  

  ,מותר לו להגיד, אז תרשום לך את זה, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ... מכיר את קוקי שהוא מדייק בדבריםכי אני      :מר יוסי חן

  

  .  תקבל רשות דיבור–אתה תרצה לדבר , יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אנחנו רוצים , עם כל הקבוצות, אנחנו מבחינתנו, אני אומר במפורש   :)קוקי(מר חיים ביטון 

התהליך . אנחנו רוצים שהקבוצות יקבלו שדרוג ויעלו עוד כמה דרגות למעלה. שכל הקבוצות תפעלנה

  . הוא לא פשוט

  

  .אז בואו ניתן להם את הכסף ישירות     :מר אלי שבירו

  

מי שהחליט לבצע את פעילות האב לספורט זה , עתשמ. יכול להיות. א   :)קוקי(מר חיים ביטון 

. תקרא מה אתם החלטתם, וכשאתם החלטתם. זה אתה וחברי המועצה פה, לא קוקי ולא אף אחד

  .זה התפקיד שלי. לא אף אחד אחר, אתם החלטתם. התפקיד שלי הוא להוציא לפועל החלטות שלכם

  

  .תיכף נתייחס     :מר אלי שבירו

  

והיו , גם בכדורסל וגם בכדורגל עם הפועל, מעבר לזה אני אומר, עכשיו   :)קוקי(מר חיים ביטון 

ולשמחתי אנחנו קושרים את כל , גם עם הכדורעף וגם עם הפועל בכדורסל, לנו דיאלוגים לא פשוטים
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ר יימצא "ואני מקווה שגם עם בית, עם בני אריאל מחר ייסגר בארבע, עם הפועל סגרנו. הקצוות

  . שתהיה מנוחה והספורט יעלה שוב מדרגה באריאלהפיתרון ואני מקווה 

  

  .זו המטרה      :מר פבל פולב

  

אם פה באמת תהיה מוטיבציה לקחת את תוכנית האב לספורט    :)קוקי(מר חיים ביטון 

אני יכול להגיד שאנחנו מבחינתנו מקבלים תשלום להוציא את ההחלטה . ולהוציא אותה אל הפועל

  . הזו אל הפועל

  

יש איזה שהוא ? לאן זה הולך?  שקל עכשיו62,000-מה אתה עושה עם ה    :המימר יחיאל תו

  .אם אתה יודע להגיד, תגיד? מה-אתה נותן אותם ל, אתה יכול להגיד? כיוון

  

אנחנו התחלנו לעשות מספר מהלכים גם עם , תראה. אני אגיד   :)קוקי(מר חיים ביטון 

שפה חברת , תדע לך שבני אריאל. ת אדיריםעם גירעונו, כל הקבוצות שקיבלנו אותן. הקבוצות

  .לא יכלו לרשום אותה לליגה כי לא היה להם כסף, המועצה מתהדרת בקבוצה

  

  . שקל4,000כי נותנים      :מר אלי שבירו

  

  .לא אני, אתה מחליט כמה לתת   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  . הלוואי ואני הייתי מחליט. בסדר     :מר אלי שבירו

  

אתם מחליטים כמה , אתה חבר מועצה. אתה חבר מועצה. אתה מחליט   :)קוקי (מר חיים ביטון

  .כסף לתת

  

  .אני מסכים איתך. זה נכון. זה נכון     :מר אלי שבירו

  

אף אחד .  תתנו–תחליטו לתת מיליון שקל לספורט ? אז מה אתה רוצה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  ,מאיתנו לא אומר מה

  

  .100%- איתך באני מסכים     :מר אלי שבירו
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תמשיכו , בין כה וכה אתם עושים את זה. כל הטענות לראש העיר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .הלאה

  

הקבוצות היו בגירעונות מאד גדולים ואנחנו , מה שאני רוצה לומר   :)קוקי(מר חיים ביטון 

 התחייבויות בליצור' ריסק'יצרנו גם התחייבויות שאני לוקח פה , ואני אומר לך, התחלנו תהליך

. כי בבסיס שלהם העמותות האלה לא רצו לפתוח חלק מהקבוצות. שהקבוצות האלה יתחילו לפעול

מי שהחליט פנימי שהוא רוצה שקבוצות הכדורסל יעברו , תדייקי, שירה, ואפרופו מה שאת אומרת

כנע אותם אני רוצה לש. אני לא מסכים איתם. מסיבות כלכליות, זה בני אריאל, לאזורי ולא לארצי

  . לא שלנו, אבל זה שיקול פנימי של בני אריאל. לעשות משהו אחר

  

  ?אנחנו יכולים לדעת כמה כסף הולכים לתת לכל קבוצה     :מר אלי שבירו

  

אני יכול להגיד לך שבמסגרת שנת התקציב הזו אנחנו צריכים לחיות    :)קוקי(מר חיים ביטון 

  . ו לפעולשאתם אישרתם לנ, ולהתנהל עם התקציב שקיים

  

  . זה בלתי אפשרי      :מר יוסי חן

  

  . אני אומר לך, בלתי אפשרי לחלוטין   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

, ס לא מדווח למועצה"המתנ. המבקר יבדוק, הוא ייתן דיווח למבקר    :ד שרון שטיין"עו

  . הוא מדווח למבקר העיר

  

  ,ע אחד לשיםאני רוצה רג, סליחה שניה אחת, קוקי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה לא בסדר    :מר יחיאל תוהמי

  

  . זה בעייתי. זה בעייתי? אתה מבין, זה סודי, לא     :מר אלי שבירו

  

נותן , מאד עניינית,  מדבר עניינית,נותן לנו תמונה', על הכיפאק'חור ב    :מר יחיאל תוהמי

  . תנו לשמוע אותו, תשובות לכל אחד
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  .הוא גוף מבוקר. הוא מדווח למבקר העירייה? מה זה קשור בכלל    :ד שרון שטיין"עו

  

בוא נתייחס , הוא נותן סקירה. ברור שהוא מדווח למבקר העירייה    :מר יחיאל תוהמי

  .אליו יפה

  

זה ? אתה מבין, זה צריך לעשות שיהיה שיחת העיר, פה זה לא משנה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . בסדר

  

  .מצויןזה דבר . לא שיחת העיר    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?אתה לא סומך על קוקי שייתן את זה בדיוק פה      :מר יוסי חן

  

  . אני מדבר למועצה, אני לא מדבר אליך, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

עם . עליו תסמוך, עלי אתה לא סומך. תסמוך על האינטליגנציה שלו      :מר יוסי חן

  .קטעת אותו גם באמצע הדברים. תראה מה עשית, ההערות שלך

  

  . אני מבקש ממך יוסי שתפסיק לדבר בצורה כזאת ליועץ המשפטי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?אני בגן ילדים, למה      :מר יוסי חן

  

  .כן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .יש לך טעות. אז יש לך טעות? כן      :מר יוסי חן

  

  .בגן ילדים, כן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . ה למה הוא גרםתרא. יש לך טעות      :מר יוסי חן

  

  . אתה חבר מועצת עיר. אתה בגן ילדים   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .תראה מה הוא גרם, הערת ביניים      :מר יוסי חן

  

  ,אתה חבר מועצת עיר ואתה תתחיל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה לא . לא שלך, אני חבר מועצת עיר שנבחרתי בקולות של תושבים      :מר יוסי חן

  .למועצת העירבחרת אותי 

  

  ?מאיזו סיעה אתה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אריאל      :מר יוסי חן

  

קודם ? רגל שם, רגל פה? מה אתה? אתה קואליציה? אתה אופוזיציה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

, במועצה הזאת, לא היה לנו אף פעם פה במליאה, אתה יודע. תתייחס בכבוד ליועץ המשפטי, כל

  . ברק-אולי אתה רגיל לזה מבני. ת התבטאות כפי שאתה מתבטאמעולם לא היתה צור

  

היית עושה מה שאתה , היה לך רוב. כי לא היו לך חיים כאלה קשים      :מר יוסי חן

  .איך שאתה רוצה, רוצה

  

  ?אתה מבין את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  , עתירותשמגישים, שעושים שיעורי בית, היום יש אנשים פה שבודקים      :מר יוסי חן

  

  . יוסי, אבל תלמד לדבר בנימוס. הבנו את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . רק זה לא נעים לך לאוזן, אני מדבר מאד נימוס      :מר יוסי חן

  

  .אתה תלמד לדבר בנימוס   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, היית רגיל לסגור את הכול בישיבות הנהלה. כי מישהו מציק לך פה      :מר יוסי חן

חתמת הסכם עם סיעה . את הקשיים שלך, אתה רואה את הבעיות שלך. ם לא עובר לך שום דברהיו
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תמורת אפס אתה , אני לא יודע מה קרה לך, אתה היית הסוחר הכי גדול בעולם פעם. שהביאה לך אפס

  ,החזקתי ממך, אתה יודע מה, רון, אני מתפלא עליך. משלם שכר מלא

  

  ? יעה אתהמאיזו ס   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

מה ? תמורת מה שאתה משלם שכר מלא, רון, מה אתה מקבל. לא יודע      :מר יוסי חן

  ?אתה מקבל

  

  ?מה אתה? אתה ליכוד או ישראל ביתנו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אפס אתה מקבל, רון, אפס אתה מקבל. תגיד לי מה אתה מקבל      :מר יוסי חן

  

  ? שלךגמרת את הנאום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אני אבקש רשות דיבור      :מר יוסי חן

  

אנחנו , ופניתי ואמרתי לך, רק אני מבקש ממך. אתה תקבל אותה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

לא , מוצא חן בעיניך. הוא יועץ משפטי, היועץ המשפטי הוא לא חבר שלך. צריכים לשמור על הכבוד

  .אל תעז לאיים. ואל תעז לאיים, מוצא חן בעיניך

  

  .שומר על הכבוד, לא מאיים, לא מאיים, לא, לא      : יוסי חןמר

  

  ,שכאשר יגיע הזמן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .שומר על הכבוד. לא מאיים      :מר יוסי חן

  

  .לא אני, הפרוטוקול שמע את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אני לא מאיים, הפרוטוקול שמע      :מר יוסי חן

  

  .אני מציע לך טוב מאד.  תאיים על יועץ משפטי שלא תצביע בעדואל   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .בבוא היום אני אצביע איך שאני רוצה. זה לא איום      :מר יוסי חן

  

  .אל תאיים. אתה תצביע איך שאתה רוצה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .ורוב הסיכויים שזה יהיה נגד. איך שאני רוצה      :מר יוסי חן

  

  .אל תאיים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

רוב , תבוא ההצבעה. אני מודיע לך, אני אומר לך. אני לא מאיים      :מר יוסי חן

  .הסיכויים שזה יהיה נגד אם הוא ימשיך להתנהל ככה

  

  .הוא לא יתנהל לפי רוח הדברים שלך. בסדר גמור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אתה יש לך רוב, אתה יש לך רוב, זכותך      :מר יוסי חן

  

  .הוא יועץ משפטי של העירייה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, אם היה לי רוב אז היה. לי אין רוב. תעביר את זה, אתה יש לך רוב      :מר יוסי חן

 קראת דחוף למנו, אתה עשית היום ישיבת חירום לפני הישיבה הזו, אתה מנהל פה, אתה הרוב

  . לא אני, אתה עשית ישיבת חירום. ראיתי אותם, ולתוהמי

  

  ?על מה אנחנו מדברים? על מה הנושא      :מר פבל פולב

  

  .לא יודע, פבל, תאמין לי. לא יודע      :מר יוסי חן

  

הם צריכים לבוא לידי ביטוי , יש פה חברי אופוזיציה מתוסכלים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .זה המקום היחידי שיכולים לבוא. בישיבה

  

  . אגבזה נכון דרך . בדיוק. בדיוק      :מר יוסי חן
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  ,אבל אני מבקש. אז זה בסדר גמור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אם אתה לא נותן. רון, זה נכון      :מר יוסי חן

  

  .לא רוצח להתנצח איתך, יוסי, גמרנו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

חבר , אם אתה למחלקת חינוך נותן הוראה לא לדבר עם חבר מועצה      :מר יוסי חן

  .רק פה? ום יש ליאז איזה מק, ועדת חינוך

  

  .אולי יש ראש עיר מתוסכל ולא חברי אופוזיציה מתוסכלים     :מר אלי שבירו

  

  .את זה אני לא אמרתי, לא      :מר יוסי חן

  

  .הוא אמר, לא     :מר אלי שבירו

  

אני מודה שאני . אני מתוסכל. אני מתוסכל. את זה לא אמרתי      :מר יוסי חן

  .אני מודה? מה לעשות. כלמהמצב הקשה בעיר אני מתוס. מתוסכל

  

  ,רצית לקבל רשות דיבור, קיבלת את הבמה, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .עכשיו הגנתי עליך. הגנתי עליך עכשיו      :מר יוסי חן

  

  .תגיד מה שאתה רוצה, תגיד בזמן שלך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אני לא אמרתי. אני שאלתי, לא     :מר אלי שבירו

  

. תמשיכו. והצגות תמשיכו הלאה 'פאדיחות'אתם רוצים לעשות    :ע" ראה–ן רון נחממר 

  . תמשיך, שבירו. תמשיכו

  

  . ממש לא     :מר אלי שבירו
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  .תן לקוקי לסיים את הדברים      :מר יוסי חן

  

  . תמשיכו הלאה. תמשיך עם שבירו, אתה אל תגיד לי מה לעשות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זה הכול. י מתוסכל מכל המצבאנ, אלי      :מר יוסי חן

  

  .מועצת עיר. שייראו את הקרקס שלכם פה, תמשיכו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

 יוסי חן מתוסכל מכל המצב שקורה –תכתוב על זה גם בעיתון , שיראו      :מר יוסי חן

  . מכל המצב. בעיר היום

  

 תעלה אותה –ך ביקורת יש ל, אני עוד הפעם חוזר ומודיע לך? סיימת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אתה תלמד לדבר עם יועץ משפטי כמו שצריך ואתה צריך לשמור על הכבוד של היועץ . כמו שצריך

מוצא חן . של העירייה, לא של ראש העיר, הוא יועץ משפטי של העירייה. הוא לא חבר שלך, המשפטי

. אל תאיים. תי שיגיע הזמןתצביע איך שתצביע מ. אל תאיים על אף אחד, לא מוצא חן בעיניך, בעיניך

  .זה מה שאני אומר לך לפרוטוקול

  

  ?זה איום? זה איום      :מר יוסי חן

  

  .אני אוציא לך את הפרוטוקול, כן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?זה איום. אז זכותו הדמוקרטית, אם אדם רוצה להצביע נגד      :מר יוסי חן

  

  .אתה מאיים,  כן–אני אומר לך את זה כאן    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  , יוסי חן רוצה להצביע נגד–תגיד . אז לך למשטרה. אז לך למשטרה      :מר יוסי חן

  

  .אם אני אצטרך אני יודע את הדרך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אם זה איום לך למשטרה. לך      :מר יוסי חן
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  .ור ממךאני לא צריך איש, אם אני אצטרך אני יודע את הדרך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ? דקות על מה אתם מדברים עכשיו20אבל     :מר יחיאל תוהמי

  

  .לא יודע      :מר יוסי חן

  

  .תמשיך, הלאה, תגיד לו בסדר, הוא אמר    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?איימתי על מישהו? מה בסדר, רגע      :מר יוסי חן

  

  . נגמר הסיפור–הוא אומר אל תאיים .  לא איימתי–תגיד     :מר יחיאל תוהמי

  

  . זה איום–אם אתה אומר שאני לא אעשה זה אם אתה לא תעשה זה       :מר פבל פולב

  

  ?זה איום      :מר יוסי חן

  

  .בטח      :מר פבל פולב

  

שליברמן יבקש , פבל. זה פוליטי, זה לא משהו אישי. זה איום פוליטי      :מר יוסי חן

  .תסביר לו למה לא. אתסביר לו למה ל. תסביר לו למה לא, ממני להצביע עבור היועץ המשפטי

  

  . שנה באריאל30עוד לא היתה תופעה כזאת    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ליברמן מתקשר לבקש שיאשרו את היועץ . היתה, תאמין לי, רון. היתה      :מר יוסי חן

  .המשפטי

  

אתה , שבירו שותק, יש לך חצי פרוטוקול, קיבלת במה גדולה היום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .תתנו לקוקי לגמור את הדברים שלו. נהדר, מדבר

  

  .אתה יכול להמשיך. מצטערים מאד בשם כל הצוות שיושב פה      :מר פבל פולב
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  .קוקי, קדימה. ממש מרנין לראות את זה, נהדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני רק יכול לומר ככה לסיכום הדברים לגבי מה שהעלתה גם שירה    :)קוקי(מר חיים ביטון 

אני יכול . אני יכול לומר שאנחנו לקראת סיום של תפירת כל הקצוות עם כל אגודות הספורט. והשאר

  ,להבטיח פה שכל אגודות הספורט

  

  ?ר"כולל בית    :מר יחיאל תוהמי

  

  ,ר"עם בית   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  .סיפור אחר     :מר אלי שבירו

  

 –אתה רוצה לדבר בשמך . מילים לפהאל תכניס לי , שבירו. סליחה, לא   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  .תדבר

  

תקשיב גם , שפעם אחת תהיה רציני. תקשיב? למה סתם לזרוק הערות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

, קודם כל תשב בשקט, אז תשב שם, אתה עוד לא ניהלת שום משא ומתן עם אף אחד. לדברים האלה

  .  של העירייה הזאתותן כבוד להחלטות. תן כבוד. מ"תן כבוד לאנשים שמנהלים מו

  

גם אם הם נגד , אני אתן כבוד ואני אגיד את מה שאני חושב, רון נחמן     :מר אלי שבירו

  . מה שאתה חושב

  

הרגזנו את ,  איזה יופי–אחרי הישיבה יבואו . בבקשה הלאה, קוקי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

לך ולכולכם ,  בישיבות מועצהאני פשוט בז לצורה הזאת של התנהגות, לא מרגיזים אותי. ראש העיר

  ,אם אלה הבעיות של העירייה. בז, ביחד

  

  .אם אתה בז לי זה כבוד גדול בשבילי. זה כבוד גדול      :מר יוסי חן

  

  .הדדי? אתה יודע מה זה הדדי. הדדי. הדדי     :מר אלי שבירו

  

  .עבורי זה כבוד גדול      :מר יוסי חן
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  ?באורנית מתנהלת הישיבהככה . בושה וחרפה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . הדדי. הדדי     :מר אלי שבירו

  

  .אתה שמה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כדאי שתבוא לראות     :מר אלי שבירו

  

  .אלה הבעיות שמטרידות את אריאל היום. תתביישו לכם. בושה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . ותהילדים שמסתובבים ברחוב בלי לדעת מה לעש, כן     :מר אלי שבירו

  

  .זה לא מכובד, באמת, אבל זה לא, אלי    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אז אני עונה, כמו שהוא אומר     :מר אלי שבירו

  

  . זה לא מכובד. תן לו לסיים    :מר יחיאל תוהמי

  

  . חשבתי שאתם תהיו יותר רציניים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .מחר תתפטרו כולכם      :מר יוסי חן

  

  ?קשור מנהל מרכז תרבות לכל השיחה הזאתאיך       :מר פבל פולב

  

ותראה , תשאל את היועץ המשפטי למה הוא זרק את ההערה ביניים      :מר יוסי חן

  .תראה למה זה גרם. למה זה גרם

  

אני רוצה . אני רוצה שיסיים מנהל מרכז תרבות את המילים שלו      :מר פבל פולב

  ?זכותו להגיד. לשמוע שהוא יסיים
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  . בכבוד. בוודאי? יזו שאלהא      :מר יוסי חן

  

  .אתם לא נותנים לו לסיים, אתם חברי מועצה      :מר פבל פולב

  

  .בבקשה, קוקי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, אני מאמין שמחר יש לנו את הקבוצה של בני אריאל, אז כמו שאמרתי   :)קוקי(מר חיים ביטון 

ואז אני אוכל להגיד , לסגור, ים האלהמבחינתנו לגבי הענפ, שהיא הקבוצה האחרונה שאנחנו אמורים

אני יכול , ר"לגבי בית. בפה מלא שגם הנושא של הכדורסל וגם הנושא של הכדורעף ימצא את פתרונו

 לחודש אני אמור לזמן 15-המשפט והודיעו לי שעד ה-להגיד שהיום אני קיבלתי את המסמך של בית

אז אני יכול להגיד . איזה שהוא פיתרוןאת אריה ולשבת עם אריה ולדבר עם אריה ולנסות למצוא 

, לית"אני לא אומר את זה בכדי לא להיות נחמד לא לראש העיר ולא למנכ, מי שמכיר אותי, ואני, שפה

 שעות 3אני היום לפני . תשב, תבדוק, יש פה החלטה,  אדוני–אמרו לי . אני קיבלתי את המסמך הזה

יקבל , אני מקדים את המאוחר, ר אריה קורןמח. בערך קיבלתי את המסמך הזה מהיועץ המשפטי

אני , מי שהספיק להכיר אותי. נשב וננסה למצוא פיתרון, יקבעו איתו פגישה, טלפון מהמזכירה שלי

אני יכול להגיד בגדול שאין ילד שרוצה . להגיע ברוח טובה ולמצוא פיתרון, מנסה למצוא בכל דבר

ים מחלק גדול מהילדים כי לא רצינו ליצור מצב של אנחנו עדיין לא גבינו כספ, עם קשיים, להתאמן

זה . רגישים וחצי לכל מה שקורה, האמינו לי שאנחנו לא רגישים. התחייבויות עד שלא ייסגרו

  .אם יש שאלות אני אשמח לענות. מבחינתי

  

ר שוקי "בבסיס התוכנית של ד, תראה, שאלה אחת. כמה שאלות, כן    :מר יעקב עמנואל

  ?איפה אתה עומד עם כל העניין הזה. בוצות תחת כותר אחדלאחד את הק, דקל

  

מאחר והעיר גם קטנה וגם , התוכנית של שוקי דקל אומרת דבר פשוט   :)קוקי(מר חיים ביטון 

על מנת שישקיעו את , רוצים שבכל ענף תהיה קבוצה ייצוגית אחת, המשאבים לא גדולים בעיר הזאת

זה מה . ושאיתה לנסות להגיע למכסימום הישגים, אחתבקבוצה , המעט שיש הכי טוב בתחום אחד

אנחנו רוצים להגיע למצב שתהיה קבוצה אחת , אז בכדורגל התחלנו דיאלוג. שאנחנו התחלנו להוביל

אני . אז בכדורסל המצב מאד מסורבל. רוצים להגיע למצב שתהיה גם קבוצה אחת בכדורסל. בכדורגל

שנה הבאה הפועל יהיו , שיכו לרוץ בשני מישוריםיכול להגיד שהתקבלה החלטה שהשנה הם ימ

  ,בכדורסל
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  .מתכנסים לקבוצה אחת    :מר יעקב עמנואל

  

אלא אם כן במהלך . הפועל בכדורסל ובני אריאל יתעסקו בכדורעף, כן   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  .אז אולי דברים מקצועיים ישתנו, השנה נגלה שהקבוצה הזו יותר טובה מהאחרים

  

ר אריאל לשעבר רוצה להתאחד ולהתמזג עם "קבוצת בית, מתוך ידיעה    :עמנואלמר יעקב 

יש נכונות ללכת ? איפה אתה עומד עם העניין הזה. או כל שם שתקרא לה, מועדון ספורט אריאל

  ?ולאחד את זה כבר תחת קבוצה אחת

  

אל הולכים עובדה שגם בני ארי. עובדה שזה הולך, אני אמרתי את זה   :)קוקי(מר חיים ביטון 

עמותה שעובדת , אגודה שהיום עומדת לבד, תבין. אנחנו רוצים גם לנסות לעזור לאגודות. להתכנס

  . זה המון כסף, גם מזכירות, גם שיווק, גם פרסום, בכדי לנהל את עצמה, היום לבד

  

  ?מ לאחד אותם"כרגע אתה במו, אני מדבר. זה בסדר, לא, לא    :מר יעקב עמנואל

  

  .כן   :)קוקי (מר חיים ביטון

  

היות והיו ניסיונות במחצית . אם יורשה לי להסביר את השאלה      :חנה גולן' גב

ר ועם עירוני אריאל "השנייה של העונה הקודמת לשאת ולתת עם הפועל ועם בני אריאל ועם בית

הגענו למצב שבקיץ היה צריך להתחיל לרשום , והניסיונות האלה של משאים ומתנים כשלו, משהו

אולי היא , כי אם העיר היו לה הרבה משאבים? למה. ם לקבוצות ועוד לא נסגרו המשאים ומתניםילדי

  . זה שם המשחק. פשוט כסף. כי כל אחד רוצה כסף. היתה מגיעה לפיתרונות הרבה יותר מהר

  

  .לטובת הנוער      :מר פבל פולב

  

 כל מיני לטובת הנוער רוצים כסף ותמורת הכסף מוכנים לעשות      :חנה גולן' גב

  . שקל62,000-זה ה, מה שיש לנו זה כלום וחצי. אבל כסף אין לנו. וזה בסדר, מהלכים

  

  .65     :מר אלי שבירו

  

  .טוב שאתה מדייק. 65      :חנה גולן' גב
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  .עוד יותר מדויק, 65,165      :מר יוסי חן

  

, יש התעמלות קרקע. זה לא רק כל מה שקשור לכדור. ס.מ-תחת ה      :חנה גולן' גב

שהם מצטיינים שנה אחרי שנה ברמה , יש קליעה. ברמה הארצית, שהם מצטיינים שנה אחרי שנה

אם באמת כולם היו בידיים נקיות . מהפכה כזאת לא עושים ביום אחד, עכשיו. יש מה לעשות. הארצית

היות וזה . מ וכולם רק למטרת הספורט היו מתאחדים לקראת הקיץ הכול היה כבר מאוחד"באים למו

אני כל . כי אני גם מאד מעורבת? למה אני עונה, אז לשאלה שלך. אנחנו בפיגור של חצי שנה,  נעשהלא

כל זה אמור להתכנס תחת גג , במחצית הזאת, לעונה הזאת. יום יושבת עם הנושא הזה של הספורט

  . שום דבר לא נבנה ביום אחד. זה לוקח זמן. אחד

  

  .שותף להכנת התוכניות לפחות בחלק מהזמןאת יודעת שאני הייתי     :מר יעקב עמנואל

  

  .אני יודעת. אני יודעת      :חנה גולן' גב

  

מה אתה . זה מעט מזעיר ₪ 65,000-ה.  אני רק רוצה לשאול שאלה    :מר יעקב עמנואל

  ?מה תעשה עם זה? לקדם, למה זה הולך? זה הולך לגירעון השוטף? עושה עם זה

  

, רק היום להתחיל רישומים של קבוצות, תשמע, דםאמרתי גם קו   :)קוקי(מר חיים ביטון 

צריך לרשום אותן . לשים עשרות אלפי שקלים היום בכדי שהקבוצות האלה יתחילו לפעול-מדובר ב

 שנים לא קנו לבנות האלה 3, מדברים על תלבושות. צריך לשלם לאיגוד השופטים, לאיגודים

  .שות והיה מצוין שנים היו בלי תלבו3. אז זה בסדר.  שנים3, תלבושות

  

  ? אז מה אתה רוצה, לא היה תקציב      :מר יוסי חן

  

אז . זה היה בסדר,  שנים לא קנו תלבושות3,  שנים לא היו תלבושות3   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  . בסדר, עכשיו פתאום צריך לקנות הכול לכולם ומיד והכול וצריך וזה

  

  .כל טופס, קל ש50רק לתת טופס בהתאחדות זה       :חנה גולן' גב

  

  .אני יודע שאת מעורבת. כל הכבוד      :מר יוסי חן
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לית שבוע שעבר היתה בהתאחדות "אני יכול להגיד לך שהמנכ, תשמע   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  . כמעט יום יום

  

  . כשהם רוצים הכול אפשר. עשו תלבושת גם מהיום למחר      :מר יוסי חן

  

  ?אפשר. יש לי הצעה     :מר אלי שבירו

  

בא מהחלל , אני פשוט יושב פה כמו אחד, אני רוצה לדעת אם הוא, רגע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

פשוט אני לא מבין את , אני לא יודע, אני רוצה להגיד לכם. החיצון ומסתכל על התופעה הזאת פה

במועצה הקודמת קיבלו החלטה על תוכנית . אני רגיל שמקבלים החלטות ומבצעים אותן. הקטע הזה

. במועצה הזאת אישרו ואישררו את כל העסק הזה. במועצה הזאת אישרו את תוכנית הספורט. ורטספ

טוב לנו המצב שהיה .  אנחנו לא רוצים את התוכנית הזאת–יכולים לבוא חברי מועצת העיר להגיד 

את מכירה , תקשיבי טוב, שירה. על משל המערה, אני רק רוצה לספר לכם על משל אפלטון. כמו שהיה

  ?את משל המערה של אפלטון

  

  .אולי     :שירה דקל' גב

  

  ?נכון, את מחנכת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .לא     :שירה דקל' גב

  

משל המערה , לפי משל אפלטון, פעם היה. אז אני אספר לך את זה? לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

וכל . אות לקירעם הידיים שלהם מחוברות עם שלשל, שהיו אנשים אסורים בתוך המערה, שלו

ואז הם חשבו שזה העולם . שנכנסים לתוך המערההמציאות שהם ראו זה ההשתקפות של קרני האור 

בואו נפתח את השלשלאות ונוציא את , ה' חבר–בא איזה אחד כזה מאד מאד אקטיבי ואמר . שלהם

, לם האמיתיזה לא העו. זה עולם של צללים, זה לא העולם. עצמנו מתוך המערה הזאת לעולם האמיתי

אחרי כמה זמן כולם חזרו . יצאו החוצה, פרקו את השלשלאות שלהם, הלכו.  בסדר–אמרו . זה צל אור

? מה היה לכם?  מה קרה–שואלים אותם . עומדים ככה, קשרו את עצמם בחזרה לקיר. בחזרה למערה

  .שמה זה הפחיד אותנו. זה היה העולם האמיתי.  אנחנו התרגלנו לדבר הזה–הוא אמר 

אנחנו , ההישגים שלנו כאלה גדולים, אם המצב היה כל כך טוב באריאל, אני אומר את זה כאן
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היינו ממש בצמרת , בכל, בכדורגל, בכדורסל, בכדורעף, התחרינו בליגה לאומית ובליגה הארצית

 תושבים לא יכול לאפשר לעצמו את הלוקסוס 18,000יישוב בסדר גודל של . אי אפשר, הספורט בארץ

אני לא מבין למה .  תהיה קבוצה בענף–וההחלטות אמרו . ולכן התקבלו החלטות באופן רציונאלי. ההז

  ,ר מתעקש"בית

  

  .רון, עכשיו יש רק קבוצת כדורגל אחת, אבל דרך אגב     :מר אלי שבירו

  

תקשיבו . שמעתי את כולכם, שמעתי אותך בסבלנות, תקשיב, שניה רגע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ,עם כל ההצגות ועם כל ההתחכמויות.  תהיה קבוצה אחת בענף–חיה שלי היתה ברורה ההנ. טוב

  

  .זו היתה החלטת מועצה      :חנה גולן' גב

  

, עכשיו. זג בהחלטות-לא עושים זיג. זו היתה החלטה והיא תקוים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

מוטי , גם עם פריזן, עם הפועלגם , ר"גם עם בית, מ גם עם מה שהיה עירוני אריאל"תקיימו מו, אמרתי

אני לא צריך לספר לכם את הדברים שהיו . להביא את כולם ביחד, עם כל אחד ואחד, לוי וכולם ביחד

, זה התמודדות, זה חשיבה, זה תהליך, כשעושים שינוי זה בעיה, זה לא קל. פה במשך שנים באריאל

אף . לא אנחנו עשינו. הרבה כספים. להאני לא רוצה לפרט פה כל מיני דברים כא. זה חובות כספיים

אף אחד מכם לא ניהל את . חוץ מיוסי חן בזמנו, אחד מחברי מועצת העיר לא ניהל את העמותות שם

כי הוא , והוא יודע מה זה החובות שיש שם ואיך יוצאים מהם. הוא יודע מה זה. אף אחד. העמותה

ולכן אני . והוא יודע גם אז מה היה, תהמנו גם היה אז בהנהלה של העמו. אף אחד אחר. עסק בזה

. אבל לפעמים גם צריכים לתת סיוע, לבוא ולבקר זה טוב. בפורום הזה, אומר את הדברים האלה כאן

כשהתמנינו , עם כל מה שאנחנו קבענו. זה דברים שאנחנו יודעים, שירה, כל הדברים שאת העלית

כשקיבלנו את ההחלטה על , קדמה לךואת עוד לא ישבת במועצה אלא זו ש, לחברי מועצת עיר

נגמרים עם תום העונה , כמו שאמרה חנה, אם הדברים היו כבר, האישרור של תוכנית הספורט

אנחנו היינו . את הכול, את הבדיקות, היינו מנצלים את כל הקיץ לעשות את הכרטיסים, הקודמת

אלה דברים . צריך לעשותעם כל מה ש, עם המאמנים, למצוא את האנשים, צריכים להכין את הכול

מה שהיה , ואם היינו מקבלים את שיתוף הפעולה, שהיו צריכים להיות ביוני והודענו על זה מקודם

אצלי , מה לעשות שהדברים התגלגלו בדרך כזאת שעם הפועל. אז הכול היה היום גמור, מתבקש

  ?שלושה שבועות, לפני שבועיים, מתי ישבנו פה עם מוטי, במשרד

  

  .אבל סגרנו איתו לפני שבועיים. חודש      :גולןחנה ' גב
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  .אבל לקח זמן      :מר פבל פולב

  

  ,אחרי שכבר אמרתי? כמה זמן לקח לבשל את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?למה משכו      :מר פבל פולב

  

אתה . תפסיק להגיד משכו. לא הם, למה אתה משכת? למה משכו      :מר יוסי חן

  . משכת

  

  ? פעם אתה מאייםעוד      :מר פבל פולב

  

  .תלך למשטרה גם אתה. כל הזמן אתה מאוים      :מר יוסי חן

  

אני . אני נורא מברך על ההתעניינות של כולם פה, חברים. מספיק, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

סוף סוף נושא אחד מביא את כולם . התרוממות רוח יש לי, מה אני אגיד לכם, פשוט כל כולי

  .להתרוממות רוח כזו

  

  .ר"שנתיים מדברים על בית. נמאס לנו. כי נמאס לנו    :מר יחיאל תוהמי

  

 חברי מועצה 8הספורט שלח לך . הספורט עשה לך מהפך בעירייה      :מר יוסי חן

  .  חברי מועצה הלכו הביתה8. אתה לא מבין את זה, הביתה

  

 הסיפור תגמור את. תגמור את העניין הזה.  תגמור את העניין הזה    :מר יחיאל תוהמי

  .הזה

  

  ?סגן ראש העיר, אני יכול לסיים את המשפט שלי? סיימת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?אתה מנציח את זה? ר"בית, ר"בית, ר"כל הזמן בית    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אני מדבר על הפועל עכשיו, לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .'פאסה'הפועל זה     :מר יחיאל תוהמי

  

  .אמרתי את זה. אמרתי שקיסר הוא כבר לא מזכיר ההסתדרות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ועם חברי ,  שנים בערך6.5אני יושבת פה , אני אמרתי קודם לרון      :חנה גולן' גב

מי דואג להם ?  מה קורה עם הלהקת ריקודים של דורה–אף פעם לא שמעתי מישהו ששואל , המועצה

, הלהקה שמופיעה בכל אירוח, זה לא מעניין אף אחד? מה קורה עם הכסף שלהם? לבגדים ולתלבושות

כל אחד ישאיר את האגו בבית . בלי אגו. תעזרו? אתם רוצים לפתור את הבעיה. רק הספורט. בכל זה

  .ונעזור לילדים

  

אז אין ספק שאפשר יהיה לפתור , אם תהיה היענות מכל הכיוונים     :מר אלי שבירו

  . דברים ולקדם אותם

  

  .יוסי, בבקשה. אני רוצה לסגור את הנושא, בבקשה   :ע"ראה –רון נחמן מר 

  

 אלא היתרה 62,000-שלא מדובר ב, קודם כל לעשות תיקון לפרוטוקול      :מר יוסי חן

אני הצבעתי בעד תוכנית , חברים, דבר נוסף. לפי ההמלצות של ועדת התמיכות, לתמיכות, 65,165היא 

חברי אריאלי לא השתתפו אז , רון, לידיעתך. בהכשכל חברי אריאלי לא השתתפו בישי, הספורט

. ר שוקי דקל"קראתי היטב את התוכנית של ד. קבוצה אחת בכל ענף, אני הצבעתי בעד, בישיבה

כי זו התוכנית היחידה שגם יכולה . התוכנית אומרת לשמר את העמותות תחת קבוצה אחת בכל ענף

  .לקבל תמיכות

  

  .לשמר את העמותות     :מר אלי שבירו

  

זו עמותה שלא רשאית לקבל הקצבות , אריאל. ס.מ-עם כל הכבוד ל      :מר יוסי חן

יושב פה המבקר ואני ארצה לשמוע מה . זה לא חוקי. תרומותלא רשאית גם לקבל . בשנתיים הקרובות

, עכשיו. לא חוקי, גם אם טוענים שהביאו תרומות. לא יכול לקבל לא תמיכות ולא תרומות. הוא אומר

אני הצבעתי בעד להעביר תמיכות , אני הצבעתי בעד, לפי מה שהמלצתם ואנחנו אישרנו, אומראני בא ו

באיגוד , קבוצה יחידה, אז היום בכדורסל יש לנו בענף את הפועל. קבוצה אחת, לכל קבוצה בכל ענף

בענף . ביטלו את הרישום, אין בני אריאל.  הפועל אריאל–רשומה קבוצה יחידה , הכדורסל תבדקו
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שכמובן לא זכאית בשנתיים , אריאל. ס. יש קבוצה אחת שנקראת מ–דורגל יש שתי קבוצות הכ

  . רק עכשיו הוקמה. אין לה ניהול תקין, הקרובות לשום תקציב

  

  .אנחנו יודעים את זה      :חנה גולן' גב

  

העמותה היחידה . עובדה קיימת? מה לעשות. ר אריאל"ויש את בית      :מר יוסי חן

אם תיקחו . ויש את בני אריאל. ר אריאל" בית– האלה שנותרו 50%-קצבות מתוך השיכולה לקבל ה

אני הצבעתי בעד ההמלצות של ועדת , אנחנו הצבענו בעד, לפי ההמלצות של הוועדה, את מה שנשאר

, הפועל אריאל-אז מה שיש לכם היום ל. גם ככה הסכומים הם זעומים. התמיכות שאתם המלצתם

אין החלטה חוקית שאפשר להעביר רק חצי , מבקר העירייה יגיד לכם,  אגבשדרך, המחצית השנייה

  .שנה תמיכות

  

  .נכון. חצי     :מר אלי שבירו

  

דין את כל הנושא הזה של כל התמיכות -מעבר לזה שבדקו עורכי      :מר יוסי חן

  . מאד בעייתי, אין מידתיות, אין שוויוניות, שאישרתם

  

  ?מי זה אישרתם      :חנה גולן' גב

  

  .אושר. אישרנו     :מר אלי שבירו

  

אפשר , עכשיו יש לכם ענף הכדורסל. מאד בעייתי. אנחנו אישרנו      :מר יוסי חן

זה לא יעמוד לכם , כל העברה אחרת שתחליטו. להעביר להפועל את המחצית השנייה ורק להפועל

פעם לעמוד ואתם רוצים עוד . אתם יכולים לקבל איזה החלטה שאתם רוצים. המשפט-במבחן בית

אנחנו נעמיד את .  בבקשה–משפט ועוד פעם להוציא הוצאות משפטיות ועוד פעם להפסיד כסף -בבית

  . משפט-זה במבחן בית

  

  . ויש חיוב אישי גם     :מר אלי שבירו

  

למי שיצביע בעד ההחלטה הזו להעביר , ויהיה גם חיוב אישי דרך אגב      :מר יוסי חן

אז יש לכם . כי גם אותו יתבעו בעתירה.  שיידע שהוא יהיה צפוי,ס"למתנ, 65,165-את ה, את הכסף
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 3,845-ו, ר" לבית28,616,  להפועל32,704, לפי המלצות הוועדה, אם תעשו את החישוב, בכדורסל

אני אומר לכם , וקוקי. קוקי באמת עושה עבודה טובה, עכשיו. זה מה שיש על פי מה שאושר. לכדורעף

הסכומים שהוא מתחייב . ס פה ואת המרכז הבינתחומי לגירעון עצום"נאתם תכניסו את המת, שתדעו

רק תדעו שגם אם , בבקשה, אם אתם רוצים ללכת למהלך, בבקשה. עליהם זה סכומים אסטרונומיים

להעביר מסעיף , הוא יצטרך לקחת מסעיפים אחרים. זה לא יספיק לו, 70 או 65-תעבירו לו את ה

קוקי יהיה מספיק הגון להגיד שעזרתי לו ולא התעלמתי , עכשיו. הלהעביר לקראת השנה הבא, לסעיף

ואני . ניסיתי לעזור. עוד הוא היה עסוק ולא יכולנו להיפגש, ההיפך, כל פעם שהוא ביקש ממני. ממנו

הצבענו בעד לאשר את . הצבענו קבוצה בכל ענף. על פי מה שהצבענו, בואו נתנהל על פי החוק, אומר

  ? מה קרה.  בואו נאשר אותם כמו שהצבענו–מיכות ההמלצות של ועדת הת

  

  .עזוב, זה עד דצמבר     :מר אלי שבירו

  

, מעכשיו נעבוד עד ינואר, ובינואר? עכשיו באמצע השנה אנחנו משנים      :מר יוסי חן

כי מי שיגיד לי . בלי פוליטיקות, נעשה קבוצה אחת בכל ענף שמקובלת על כולם, נסדר את כל העניינים

ועל פי , בואו בלי פוליטיקות ובלי שום דבר. אז תסתכלו מי האנשים שמה,  אין פוליטיקות.ס.מ-שב

צ אז הם "פעם ראש העיר אמר שאם התמיכות היו עומדים במבחן בג, לא נצטרך לעמוד. החוק נתנהל

זה גם , ואני אומר לכם שככה אם זה עובר ויגישו עתירה נגד התמיכות איך שאישרנו. לא היו עומדים

ספרי יקבל פי לא יודע כמה מכדורעף תחרותי -לא יכול להיות שכדורעף בית. אין מידתיות. א יעמודל

נוציא את . בואו נעשה פעם אחת סדר עם כל התמיכות, חברים, אין חיה כזו. בליגה לאומית

לא טוב בטח לראש , זה לא טוב לאף אחד, אני בעד להוציא את הפוליטיקה. הפוליטיקה מהספורט

  ,  בואו נרתם כולנו.העיר

  

  . אני לא ישן בלילה? למה זה לא טוב, לראש העיר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

שתהיה קבוצה אחת חזקה בכל ענף , נרתם כולנו למען מטרה אחת      :מר יוסי חן

  .שתקבל את כל המשאבים

  

  , מה המניע למשל. אני אשאל אותך שאלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . שהוא אומר זה תוכנית האב בספורטמה      :חנה גולן' גב
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רק הוא לא אומר איך הוא תורם לקטע , הוא אומר את הדברים, כן, כן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

, ופה יש קונצנזוס עם כל חברי מועצת העיר, הרי היעד של כולנו פה. אני שואל שאלה כרגע. הזה

להכניס כמה שיותר בני . להישגיםשאנחנו הולכים למכסם את האפשרויות של אנשי אריאל להגיע 

  ?אתם מסכימים. עם הכול, עם בתי הספר? נכון, נוער וילדים בכל התהליך הספורטיבי

  

  .100%-ב     :מר אלי שבירו

  

  .100%, כן      :מר יוסי חן

  

, רגע אחד, אמרתי. אני השתוממתי, אם אנחנו הולכים לתהליך הזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

שאתה דיברת על הכדורגל או על , אחת כדי להשיג את המימון בשנתייםמה מונע לעשות קבוצה 

ר "ודיברתי עם אבי לוזון שהוא יו, שני קוראים לו, ר איגוד הכדורסל"דיברתי עם יו. הכדורסל

מה מונע לקחת בענף הכדורסל קבוצה אחת ולקרוא . אנחנו מכירים את כל הכללים האלה. הכדורגל

עם זה שהוא מקבל את התקציב ,  של הפועלticket-יש לה אז את ה. 'אלמועדון ספורט הפועל ארי'לה 

  . ואנחנו עושים את זה, ולא מפסיד כלום ולא צריך לחכות שנתיים

  

  .זו הדרך הנכונה      :מר יוסי חן

  

  .היא דרך נכונה, זה בסדר     :מר אלי שבירו

  

מועדון ספורט  '–ומר עכשיו אני הולך למכבי וא. אני אומר כדורסל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

נלך . ונהיינו קבוצה אחת בענף. לא הפסדנו כלום. הכול לפי זה, מקבל את כל התמיכות. 'מכבי כדורעף

  ,היו שתי קבוצות. לכדורגל

  

  .נשארה אחת     :מר אלי שבירו

  

מה מונע שתהיה קבוצה אחת . ר"יש בית, עכשיו יש מועדון ספורט   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .תגיד לי? מה מונע? מה'? ר אריאל"ט ביתמועדון ספור'

  

  . אני גם שואל את השאלה      :מר יוסי חן
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  .אני שואל מה מונע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אנחנו שואלים את אותה שאלה     :מר אלי שבירו

  

  '?אריאל. ס.מ'אז למה הייתם צריכים לרשום       :מר יוסי חן

  

  ?בוצה נוספתלמה היו צריכים להקים ק     :מר אלי שבירו

  

אם היה אפשר לקחת ', אריאל. ס.מ'למה היה צריך לרשום בהתאחדות       :מר יוסי חן

  ,להביא את האנשים שלכם שאתם רוצים לשים אותם, ר"את ההנהלה של בית

  

  '?האנשים שלכם'מי זה    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זה מנהל הקמפיין שלך      :מר יוסי חן

  

  . בוא לא נתמם, רון, באמת, נו     :מר אלי שבירו

  

יחד , ר"ר בית"היינו מביאים אותו ליו. מנהל הקמפיין, ר האגודה"יו      :מר יוסי חן

כמו שזה , ר עירוני אריאל"שתיקרא בית, ר עמותה אחת"ומפעילים תחת בית, עם האנשים הקיימים

  .אני יכול להראות לך במסמכים כתובים. זה השם שלה המוכר על ידי העירייה, דרך אגב

  

הואיל ואתה בקיא יותר מכל מישהו אחר , יוסי חן, אני חוזר ואומר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אולי גם שם אתה , אני לא מדבר על כדורסל, ברזי ההתאחדות ואתה מכיר את כל הפרסונות בכדורגל

מה היתה המניעה של קארש ושל , ואני אומר דבר כזה. אז אני בקטע הזה מדבר דווקא אליך, יודע

בשביל להרוויח את השנתיים אנחנו '? מועדון ספורט אריאל'ר שיהיו תחת הכותרת שנקראת "יתב

אמר לי את זה גם בהתאחדות , הרי גם אמר לי את זה אבי לוזון. עושים את הטאקטיקה הזאת

אני , ושלי, האינטרס שלנו. כאן שיחקו כל מיני דברים שהם לא מהעניין? אלא מה. הכדורסל אותו דבר

שלא , מחדש, אם היינו היום מתחילים מחדש. הוא שתהיה פה קבוצה אחת,  לך בראש וראשונהאומר

כי זו אגודה שעוד , אז שנתיים היינו צריכים לסחוב ולא היתה שום תמיכה, אז צודקים, היה שום דבר

טה  או ללכת עם ההחל–אני כראש העיר יש לי שתי אפשרויות . כרגע יש שתי אפשרויות. אין לה את זה

זה גם יעלה במחיר של אי תמיכה של המרכזים של , ולהגיד, של מועצת העיר שאושררה בשתי קדנציות
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?  ומה יקרה עם הכרטיסים–אמרתי לו . אמר לי את זה אבי לוזון. הספורט או של ההתאחדויות האלה

הם , ויםמגיל מס, אחרי חצי שנה. חצי שנה לא ישחקו,  לא ייתן שחרור של כרטיסים–הוא אומר לי 

 האם אתה –ההחלטה שאתה צריך לקבל היא כזאת . לא צריך. לא יכולים להחזיר את הכרטיסים

כמו שקוקי עושה , אם אפשר להגיע לידי הסכמה, ולכן. עקבי או אתה לא עקבי בהחלטות שאתה מקבל

? ירוניר וגם עם ע"מ גם עם בית" האם אתה מוכן שאני אנהל מו–הוא שאל אותי . אני הראשון, את זה

זה . לך תעשה את העבודה הזאת, יש לך מנדט, מ גם עם הפועל קוקי"האם אתה מוכן שאני אנהל מו

  ,אולי דווקא, ולכן. אין לו שום משקעים או שום דבר אחר שישנם מההיסטוריה, יותר טוב כי הוא

  

  ?מה אתה רוצה לעשות, אבל דבר יותר אופרטיבית, הבנו אותך    :מר יחיאל תוהמי

  

הידוע בשם , קוקי, אופרטיבי יש לנו פה את מנהל המרכז הבינתחומי   :ע" ראה–ן נחמן רומר 

יש לו את כל . הוא הוסמך על ידי כראש העיר לנהל את כל מה שצריך בתחום הספורט, חיים ביטון

הוא יגיע למסקנות שהוא צריך להגיע ואני בטוח שיעשה את זה . את כל הגיבוי ממני, המנדט ממני

 ענפים 4הוא לא יכול להחזיק , אחראי על הספורט, יש לו עוד מישהו שעובד יחד איתו.  טובהבדרך הכי

זה . יש כאן תוכנית שלמה שצריך לעשות, יצטרכו בכל ענף הנהלה של ענף. עם כל הקבוצות

  .לוגיסטיקה

  

  .אנחנו בחצי הדרך      :חנה גולן' גב

  

אחד יכול לנהל גם ? אנחנו לא יודעים, מה. אנחנו עוד לא עושים את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .אין דבר כזה? גם כדורגל, גם כדורעף, כדורסל

  

מה שאנחנו באים ואנחנו . אנחנו מסכימים עם מה שאתה אומר     :מר אלי שבירו

כי זה בעצם הקבוצות שנשארו כקבוצות , בוא נחלק את התמיכות לפי מה שדיבר יוסי, אומרים

אנחנו לא . גם אנחנו חושבים שצריכה להיות קבוצת כדורגל אחת, לךאני אומר , נמשיך. בודדות

ואנחנו . ולא שתי קבוצות כדורעף ולא שתי קבוצות כדורסל. חושבים שצריכות להיות פה שתי קבוצות

  ,נחלק את הכסף כמו שאנחנו ביחד, זה עד דצמבר, נחלק את הכסף. חושבים שצריכה להיות אחת

  

  . על פי החוק.כמו שהוחלט      :מר יוסי חן

  

  . כמו שהחלטנו     :מר אלי שבירו
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  .באמת, אלי, אתה לא יכול לעשות את זה ככה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אלי, זה בניגוד להחלטה הקודמת      :חנה גולן' גב

  

  .זה בהתאם להחלטה הקודמת, זה לא בניגוד. לא נכון      :מר יוסי חן

  

  ,ס"ו דרך אגב שכל הכסף עובר למתנאנחנו לא קבענ. זה בהתאם     :מר אלי שבירו

  

  . משפט-עוד פעם בית, משפט-נביא את זה עוד פעם לבית, לא      :מר יוסי חן

  

ואני אומר . אתה לא מקשיב למה שאני אומר? למה אתה סתם קוטע    :ד שרון שטיין"עו

  .זה לא נופל בגדר ההחלטה הקודמת, דווקא העתירה הזאת היא לא מסוג. שזה לא נכון

  

  . בסדר, או קיי      :סי חןמר יו

  

אתם צריכים לקחת בחשבון . אני רק רוצה להעיר לכם הערה אחת    :ד שרון שטיין"עו

בסוף , אבל היא קובעת שהקבוצה הזאת תפעל תחת, שהתוכנית אב לספורט קובעת קבוצה אחת

  . התהליך היא תפעל תחת מסגרת העירייה

  

  .אין בעיה      :מר יוסי חן

  

.  בבקשה–אתם רוצים ליישם את זה , זה אומר. יוסי, שניה רגע    :ד שרון שטיין"עו

  , המשמעות

  

  . אני בעד כולם. אין בעיה      :מר יוסי חן

  

. אתם מסתכלים רק על החצי הראשון של ההחלטה, יוסי, שניה רגע    :ד שרון שטיין"עו

השני של אותה החלק . החצי הראשון של התוכנית אומר באמת שתהיה קבוצה אחת ייצוגית בכל ענף

מוצעות שמה שתי חלופות לפעולה והחלופה שנבחרה שכל הקבוצות האלה יפעלו תחת , תוכנית אומר

זה יעבור . זה אומר שבסוף התהליך לא תהיה מסגרת של עמותות פרטיות. המסגרת של העירייה
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  .למסגרת אחרת

  

 על פי אתה חייב. אתה חייב עמותה בשביל להפעיל קבוצות ספורט      :מר יוסי חן

  .אתה חייב עמותה, יגיד לך, יש פה מבקר. החוק

  

  . אפשר גם חברה עירונית    :ד שרון שטיין"עו

  

  .גם חברה אפשר דרך אגב      :מר יוסי חן

  

  .וזו בדיוק הנקודה, אז אפשר גם חברה, נכון    :ד שרון שטיין"עו

  

,  עירוניתס הוא לא חברה"המתנ. ס הוא לא חברה עירונית"אבל המתנ     :מר אלי שבירו

  .היא עמותה פרטית

  

אני מזכיר , ואישרתם, בסוף התהליך, אני אומר. כרגע אנחנו בתהליך    :ד שרון שטיין"עו

  .אישרתם הקמה של חברה כזאת, אישרתם באחת מישיבות המועצה, לכם

  

צריך להתחיל ובסוף , כמו שאתה אומר, אפשר להתחיל, אז אני אומר     :מר אלי שבירו

  ,גיעהתהליך אנחנו נ

  

  . לי אין בעיה עם זה    :ד שרון שטיין"עו

  

  . אתה יושב בוועדה. על פי מה שהמלצת. על פי מה שהחלטת      :מר יוסי חן

  

  ?מה אתה מציע, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

יעלה לך . ס.מ-המהלך הזה של ה, שתדע לך, רון, קודם כל. אני אגיד      :מר יוסי חן

  .אולי תביא את זה מתרומות, אאני לא יודע איך תבי.  שקל100,000

  

, מה זה? יוסי, כסף שלי, מה זה? למה כל דבר זה אישי'? יעלה לך'למה    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  '?יעלה לך'מה זה . זה כסף של עיריית אריאל? זה כסף שלך
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כי אתה לא יכול , חשבתי שזה כספים פרטיים? זה עיריית אריאל, אה      :מר יוסי חן

  . ף שנתייםלהעביר להם כס

  

  . לא יודע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אז אני אומר לך      :מר יוסי חן

  

  .בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . יגיד לך גם המבקר      :מר יוסי חן
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  .יוסי, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  . אני רוצה רק לסיים במשפט אחד      :מר יוסי חן

  

  .אני לא מבין, יוסי, אני עוד לא יודע מה אתה רוצה   :ע" ראה– נחמן רוןמר 

  

ר לא רשמו "בית. ר לבין עירוני"הצלחתי לגרום לאיחוד בקיץ בין בית      :מר יוסי חן

ככה שהיה אמור שעירוני יפעילו מחלקת נוער . מחלקת נוער השנה ועירוני לא התכוונו לרשום בוגרים

בכדורגל הצלחנו . לא שתי קבוצות,  שיהיה קבוצה אחת באמת בכל ענף,והצלחנו לגרום לזה, ר"ובית

  .לא הצלחנו. ולא הצלחנו, בכדורסל ניסיתי לשבת עם הגורמים שמה וזה היה קשה. לאחד

  

  .ניסינו ולא הצלחנו. נכון     :מר אלי שבירו

  

ואני מקווה שבאמת יצליחו , ואז ניתקתי מגע ואז קוקי נכנס לתמונה      :מר יוסי חן

  .אבל זה לטובת העניין דרך אגב. שמה

  

  ?יוסי, מה אתה מציע    :מר יחיאל תוהמי

  

. ר שוקי דקל"אני מציע שכל קבוצה תפעל בהתאם להחלטה של ד      :מר יוסי חן

עמותת גג , מה שרון כל הזמן רצה, ותהיה עמותת גג, אותן עמותות, עם העמותות. תקראו אותה

דרך . חות לעמותה הזאת ולצאת לדרך"כולם יתנו את הדו .היא תפקח על כל העסק הזה, ס"המתנ

  .שהוא יוכל לפעול גם בהתאם, גם בינואר תצטרכו לאשר תקציב לקוקי, אגב

  

  .נצטרך      :חנה גולן' גב

  

היה . כי בלי התקציב זה יתפרק. לאשר תקציב ראוי, כולל אני, נצטרך      :מר יוסי חן

ס צעק ורצה "ואחרי חצי שנה המתנ, לה שעוד לא היו פההיו כא, ס"שנה אחת זה היה במתנ, לי ניסיון

, ולהערכתי.  שקל200,000ובאותה שנה הוא סיים עם גרעון של , להחזיר את הגלגל אחורה ולא יכול

ותזכרו .  שקל400,000יסיים עם גירעון של , עם התשלומים שהוא משלם, 2009-1010את עונת , קוקי

בואו נעשה , ואני אומר.  שקל400,000 יהיה חסר להם 2010יוני ב, אנחנו נשב פה, מה שאני אומר לכם

קבוצה , בואו נעשה קבוצה אחת משניהם, .ס.מ- שקל עם ה100,000-חבל לזרוק את הכי , כבר עכשיו
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  . גם יכולה לקבל את ההקצבות ממינהל הספורט וממועצת ההימורים, שיכולה לקבל תמיכות

  

מחר נתחיל , סליחה שאני מתערב, מרים אותו דבראז שניכם או   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  ,דיאלוג

  

  .זה לא יכול להיות, ס"להעביר את הכסף למתנ     :מר אלי שבירו

  

  . תעזוב את הדברים האלה, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זה לא חוקי      :מר יוסי חן

  

  ?למה לעזוב     :מר אלי שבירו

  

כדורסל , עוד הפעם, והכול מתנקז, ע על שני דבריםאני מדבר כאן כרג   :ע" ראה–רון נחמן מר 

בשביל . כרגע יש לנו צורך לאפשר לקוקי לממש את תוכנית הספורט, אמרתי לכם את הקטע. זה הפועל

  .הדבר הזה הוא גם צריך לקבל כסף כדי שיוכל לעשות את זה

  

  ?למה     :מר אלי שבירו

  

  . אני אסביר לך למה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הוא הולך , יש תקציב. הוא אמר שלא, שאלתי אם הוא נותן משהו יותר     :י שבירומר אל

  . לפי התקציב

  

  ?למה אתה אומר שאמרתי לא   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

 –שאלתי אותך . אפשר לבדוק, אמרת מה שאושר, אמרת שמה שאושר     :מר אלי שבירו

  . שאושר במועצה אנחנו במסגרת של מה –אמרת ? כמה כסף אתם הולכים לתת

  

  .מה שאושר במועצה זה להעביר את הכסף   :)קוקי(מר חיים ביטון 
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  . לא מתוך התקציב הזה      :מר יוסי חן

  

  ,אז בוא נחלק אותו, 65-אם זה ה     :מר אלי שבירו

  

. אני לא מבין? פה' מסחרה'אנחנו עושים , מה זה. אני לא מחלק את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . גמרנו את העניין. תצביעו נגד? לא רוצים לתת לו.  את הספורטהוא ביקש לנהל

  

  ?65-אבל למה מהתקציב הזה של ה, רוצים      :מר יוסי חן

  

  ? אני תכננתי את זה, עזוב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .העמותות האלה כרגע הן לא נמצאות במקום הזה, 65-ה? 65-למה מה      :מר יוסי חן

  

, 2009בדצמבר שעשינו את התקציב של , 2008ני תכננתי בדצמבר א   :ע" ראה–רון נחמן מר 

זה . והודענו שיהיה תקציב עד תום העונה כדי לא לפגוע בהליכים של אותן הקבוצות ששיחקו בליגות

אני . עד תום העונה, המשפט ועם כל הדברים האלה-הלכנו גם לפני זה עם בית, זה היה ידוע, היה ברור

עכשיו אנחנו . נגמר, כשעושים את ההסכמות האלה,  את הדברים האלהמשוכנע הייתי שכשעושים

אנחנו חייבים לממש , עכשיו לכן. לא יילך. 2008כאילו אנחנו נמצאים בדצמבר , 2009נמצאים בדצמבר 

עשה את הדברים , מ"קוקי קיבל הסמכה לנהל מו. מי שמממש אותן זה קוקי. את החלטות המועצה

אני רוצה שחברי מועצת העיר יתנו את האמון .  יהיה ככה או אחרת65-מתווכחים איתי אם ה. האלה

לתפארת מדינת ישראל ולתועלת אריאל ותפארת , שהוא ינהל את הדבר לתועלת מדינת ישראל, בקוקי

  . אריאל

  

זה לא חוקי להעביר לעמותה פרטית כסף שהם , זה לא חוקי, אבל רון     :מר אלי שבירו

  . זה אסור. יעבירו את זה לעמותה אחרת

  

  .נסגור את זה מעכשיו ובינואר נקבל תקציב. בוא נעשה את זה מינואר      :מר יוסי חן

  

  . הוא יקנה את החולצות? אלי, למה הם צריכים להעביר      :חנה גולן' גב

  

הוא לא יכול לשמש עמותת . הוא לא יכול. הוא לא יכול. כי זה החוק      :מר יוסי חן
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  .ת המבקרתשאלי א. צינור על פי החוק

  

הוא לא יכול לשלם את הבדיקות ? הוא לא יכול לקנות חולצות      :חנה גולן' גב

מה . הוא מביא את ההסעות, הוא עושה את הבדיקות הרפואיות, הוא קונה את החולצות? הרפואיות

  ?רע בזה

  

  ?ואיך הוא משלם את זה      :מר יוסי חן

  

  . כל העבודה הזאתהוא עושה את . הוא לא משלם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אריאל יכולה לקבל . ס.באמת תסביר לי אם מ, אני מבקש מאריה    :מר יחיאל תוהמי

  ?נעליים,  חולצות–תמיכה עקיפה 

  

  . לא יכולה      :חנה גולן' גב

  

איך באמת נותנים ? אז איך אנחנו היום מממנים את הקבוצה הזו    :מר יחיאל תוהמי

אנחנו ? מה, להעביר את זה? מה אתה הולך לעשות, שקל 65,000-וב? מאיזה כסף, לקבוצה הזאת

  . רוצים לדעת מה אתה עושה בכסף הזה

  

  ? נכון,  חילקנו כבר65. תשובת בינייםאני רוצה לענות לך רגע       :חנה גולן' גב

  

  .נכון, כן    :מר יחיאל תוהמי

  

  .ו דבראות. אז יוסי צעק שזה לא מספיק כסף. כלום? מה יכלו לעשות      :חנה גולן' גב

  

, זה שזה לא מספיק. עובדה שהקבוצות חיות ונושמות. עשו? למה. עשו      :מר יוסי חן

  .אבל עשו

  

  . אז גם לא מספיק ויעשו      :חנה גולן' גב

  

אני , ראש העיר הציע הצעה. אני רוצה להציע הצעה. אל תפריע לי, יוסי    :מר יחיאל תוהמי
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לממן ,  שקל16-15,000, ר עד סוף השנה" לביתשחלק מהכסף הזה יתנו. רוצה להציע הצעה נגדית

לא יתכן שנקבור קבוצה ונשאיר קבוצה שיכולה כן . ס"ואת השאר להעביר למתנ, אותם עד סוף שנה

, אני אומר לך. אני נגד זה. לקבל תמיכות וקבוצה שלא יכולה לקבל תמיכות ולעשות כל מיני דברים

תגמרו את הסיפור ,  פעם200עד ינואר תשבו . אר לדברבינו, עד סוף שנה, ר לחיות"אני בעד לתת לבית

  . ר יותר"אני לא רוצה לשמוע בית. ר ובזה יסתיים העניין"הזה עם בית

  

  ? שעות לסגור את האיחוד24אתה מסוגל תוך     :מר יעקב עמנואל

  

  ,ר"אם יהיה רצון טוב מצד בית   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  ,אז תבטלו את התוכנית אב לספורט?  והפועל לאר יקבלו"למה שבית    :ד שרון שטיין"עו

  

? אתה לא מבין תוהמי, זה מה שרוצים. אין בעיה, צריך לבטל את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . אתה תמים אתה

  

  . אני לא תמים, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

  )מדברים ביחד(

  

נעמיד , תכמו שהמליצה ועדת התמיכו. לא בדרך שאתה מתרגם את זה      :מר יוסי חן

  .משפט-במבחן ביתאת זה 

  

  ?משפט-הכול בית    :מר יעקב עמנואל

  

  .כי ככה זה הולך      :מר יוסי חן

  

  .אני לא מבין? משפט-הכול בית    :מר יעקב עמנואל

  

  .לא על פי החוק, היועץ המשפטי נותן את האילוצים איך שנוח לו      :מר יוסי חן

  

 שעות 24קוקי תוך , תקשיב רגע, שרון? טמשפ-הכול בית? מה קרה לנו    :מר יעקב עמנואל
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  .אם יש רצון טוב, יכול לסגור את הזה

  

  ? למה קוקי? גליוטינה, מה זה כאן?  שעות24מה זה    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .עשה לי טובה, רון    :מר יעקב עמנואל

  

  ?מה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,דיברת. עשה לי טובה    :מר יעקב עמנואל

  

  ? שעות24מה זה    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .לא שאלתי אותך, אני שואל את קוקי    :מר יעקב עמנואל

  

  . מ צריך שני צדדים"למו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . לא אותך, אני שאלתי את קוקי, אני שאלתי את קוקי, אז רגע    :מר יעקב עמנואל

  

  .אני אשיב לך גם אם שאלת את קוקי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה יכול לסגור את זה עם רצון . אני רוצה לשמוע את זה ממנו, לא    :עקב עמנואלמר י

  ? שעות24-טוב ב

  

  .אפשר להעביר את זה, אם יהיה רצון של כל הצדדים   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

אפשר להעביר את התקציב בלי בעיות , אם סוגרים את העניין, ואז    :מר יעקב עמנואל

  ?ליישות החדשה הזאת

  

  . לא אני, זה אתם מחליטים. זה אל תשאל אותי   :)קוקי( חיים ביטון מר

  

  ? ומה הקשר בין זה לזה. אני לא מבין את זה בכלל   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  ?אתה לא מבין את הקשר    :מר יעקב עמנואל

  

  ,זה מה,  שקל65,000-זה ה, ס מיליון וחצי"העברתי למתנ      :מר יוסי חן

  

  . אל תבין את זה, ובט    :מר יעקב עמנואל

  

אבל זה מוגבל לזה שהוא מיועד לשירותים ליישום תוכנית האב , לא    :ד שרון שטיין"עו

  . לספורט

  

  . 300,000הוא הולך להוציא ? 65,000-זה ה      :מר יוסי חן

  

יגיעו , יהיה דיון. בואו נדחה את זה לישיבה הבאה. יש לי עוד הצעה    :מר יחיאל תוהמי

  . באה נעלה את זה עוד פעםבישיבה ה, להסכם

  

  . הקבוצות חיות ונושמות, תיגמר השנה, יחיאל      :מר יוסי חן

  

  .אין מה לעשות    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אתה בדצמבר, אתה לא נמצא בינואר. בעוד חודש נהיה בדצמבר      :מר יוסי חן

  

  . בואו נעשה שבוע הבא ישיבה שלא מן המניין ונסגור את זה     :מר אלי שבירו

  

  .בחודש אוקטובר דנים בתמיכות של ינואר      :מר יוסי חן

  

  . אז נדחה את זה לישיבה הבאה    :מר יחיאל תוהמי

  

  .בבקשה, אריאל, כן. תצביע נגד. לא דוחה שום דבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?היו הוצאות?  התחילו לשחק...      :חנה גולן' גב

  



 11.10.09) מן המניין( 17מספר  ישיבת מועצה
  

  81

לא היו הוצאות .  היו הוצאותגם להם? ר"לא היו הוצאות לבית      :מר יוסי חן

  .גם היו הוצאות? להפועל

  

  ,הוצאות לציוד שנעלם. ציוד היה      :חנה גולן' גב

  

  ?למי      :מר יוסי חן

  

היו הוצאות על ציוד , )ס"סליחה שאני קוראת לך מתנ(ס היו "למתנ      :חנה גולן' גב

  . שנעלם מהמגרש

  

  . קיבל כנפיים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?קנה ציוד ולקחו לו ?ס קנה פעם איזה ציוד"המתנ, למה      :מר יוסי חן

  

. התאדה פתאום, קנה ציוד שהיה ונאלץ לקנות כי הוא נעלם. לא      :חנה גולן' גב

  . ואתה יודע כמה זה עולה, מסמנת דשא

  

לעירוני אריאל לא היה אף פעם . אף פעם לא היה להם מסמנת דשא      :מר יוסי חן

  .הם מכרו לך אוויר. אין להם ולא היה להם. ךאני מודיע ל. מסמנת דשא

  

  .יש לי מסמך      :חנה גולן' גב

  

  ,אני אומר לך לפרוטוקול, תשמעי, אבל הנה      :מר יוסי חן

  

  ,היה במגרש הכדורגל, לא עירוני אריאל, לא      :חנה גולן' גב

  

  . ר יש מסמנת"לבית, יש עדיין      :מר יוסי חן

  

  . ר לא נותנת את זה"אבל בית. ר"לבית, נכון      :חנה גולן' גב

  

תני לה ? ר תתן לך אם את לא נותנת לה את התקציב שלה"למה שבית      :מר יוסי חן
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  .היא תתן לך, את התקציב

  

שהוא קיבל , ר"יש לי אבל מסמך שחתום עליו חבר קודם בבית, סליחה      :חנה גולן' גב

  .את המסמנת

  

היא מזמן עברה ,  שנה20י לפנ, המסמנת הזו שאת מדברת עליה      :מר יוסי חן

  . מהעולם

  

  .  שנה20 זה לא 2000שנת , לא      :חנה גולן' גב

  

זה , מסמנת לא מחזיקה לכל החיים?  שנים10לפני , על מה את מדברת      :מר יוסי חן

אולי פעם אחת אריאל באמת יוציא אותנו . גם רכב שאת קונה הוא מתבלה. דבר שמתבלה

  '?פלונטר'מה

  

אני יכול , אם אני מנסה לעשות ככה ניתוח של הדברים שנאמרים    :הד אריאל עזרי"עו

  , כי רק אתה מדבר, הטיעון המרכזי שלך, מצד אחד יוסי, להגיע למסקנה אחת

  

  .אנחנו מדברים באותו קול, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  . אבל כנראה שאותו קול, אותך אני לא שומע    :ד אריאל עזריה"עו

  

 –יש לך שמיעה שהיא סלקטיבית . ראה שיש לך שמיעה סלקטיביתכנ     :מר אלי שבירו

  . כשאתה לא רוצה אתה לא שומע, כשאתה רוצה אתה שומע

  

שאתה כדרך , אתה נתת את התשובה שציפיתי לשמוע ממך, אלי שבירו    :ד אריאל עזריה"עו

  ,הרי אצלך כל האמירות הן כדרך אגב ואתה לא בונה איזה שהוא משהו, אגב

  

  . בדיוק כמוך     :שבירומר אלי 

  

  .ככה אתה חושב, בדיוק כמוני    :ד אריאל עזריה"עו
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אתה . עשינו שיעורי בית, בניגוד אליך, אנחנו. אני שונה לחלוטין ממך     :מר אלי שבירו

, לך תשב. אתה רוצה שיביאו לך. אתה אפילו לא עושה שיעורי בית, הולך להצביע על העברת תמיכות

  . תדע ולא תבקש שיביאו לך כתוב לפניתראה ואחרי זה, תלמד

  

אז עם כל הדברים . או קיי. ככה אתה מרגיש ואני לא שומע אותך    :ד אריאל עזריה"עו

  , שאתם ועם כל הדברים עכשיו שאתה אומר

  

 –אתה תרצה לענות . זכותו לדבר, הוא? למה להתנהג ככה, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

מה ? אבל למה להיכנס אחד לדברים של השני. ו לא סותמים פיותאנחנ. תדבר, תבקש רשות דיבור

  ? אתה מרוויח מזה

  

הטיעון המרכזי שעולה מהדברים שלך , יוסי, הדברים שאני שומע ממך    :ד אריאל עזריה"עו

אני שומע גם ברקע . זה הטיעון המרכזי שאני שומע, כלומר. הוא שיש בעיה בחוקיות בכלל של התהליך

  ,בוא ניתן כמה דקות, אז אני מציע. נכון. דברים נוספים

  

  .למבקר. למבקר      :מר יוסי חן

  

כשאתה בא , יבוא ויאמר האם אתה באמת, ליועץ המשפטי, למבקר    :ד אריאל עזריה"עו

וגם , ואני גם קורא כאן את המסמך עכשיו של חיובים אישיים, ואתה אומר את הדברים ומהלך אימים

אז הם , אם יש דברים. המשפטי ולמבקר לבוא ולומר את דעתם בנושאבוא ניתן ליועץ , אמרת את זה

  ,אתה יכול, כיוון שהטיעון הזה. אז תצטרך למצוא איזה שהוא טיעון אחר, ואם לא. יאמרו אותם

  

  .אז תצביע איך שאתה מבין      :מר יוסי חן

  

  .ברשות ראש העיר, בוא ניתן להם, אז בוא אולי נשמע. ודאי    :ד אריאל עזריה"עו

  

  .בבקשה, אריה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אכן באמת הספורט הוא תמיד נושא שמוציא את האמוציות מאנשים    :מר אריה ברסקי

  

  ?יותר מבתי כנסת   :ע" ראה–רון נחמן מר 



 11.10.09) מן המניין( 17מספר  ישיבת מועצה
  

  84

  

אני זוכר את זה מימים , זה משהו שמושך. כמעט כמו בתי כנסת    :מר אריה ברסקי

האדם מנסה לברוח מהכבוד אבל , כמו שאומרים, לפעמיםאנחנו עכשיו מתעסקים עם זה ו. ימימה

, שמעתי אותך יוסי. אבל הספורט כנראה זה חלק מאיתנו, מנסים לצאת מהספורט. הכבוד רודף אחריו

ואני חושב שעם השנים . יש לך פה אני חושב באמת מכל חברי המועצה ניסיון מאד עשיר עם עמותות

כי יש הרבה מהנקודות שאתה אומר הם , ברים הבעייתייםוזה הד, אבל. אתה צברת באמת הרבה ידע

נוצר איזה שהוא רושם , אז הנקודות שנשמעות אמיתיות. אבל חלק הוא גם לא נכון. דברים נכונים

על פי , התמיכות, קודם כל. אז מבחינת התמיכות. וזה הדבר הכי מטעה והכי מסוכן, כאילו שהכול נכון

? מה זאת אומרת. על בסיס מזומן, בניגוד להתחייבויות אחרות, הן ניתנות, הנוהל של משרד הפנים

כלי , תיכף נבין מאיפה התחילה כל הבעיה פה בעצם, חות הכספיים"בחשבונות וגם ברישום בדו

ברגע ? מה זה אומר. החשבונאות ברשויות מקומיות אומרות שהוצאות נרשמות על בסיס מצטבר

כך קורה .  זה כהוצאה גם אם לא שילמתי את הכסף בפועלאני צריך לרשום את, שנוצרה לי התחייבות

על פי חוזר , התמיכות באופן ספציפי. כל מיני התחייבויות, כך קורה עם זכאים שונים, עם ספק

אתה רושם את ההוצאה ? מה זאת אומרת. הן משולמות לפי בסיס מזומן, ל של משרד הפנים"המנכ

.  לדצמבר של אותה שנה31 לממש את ההתחייבות עד אבל חייב, רק בשנה שבה זה נוצל ואתה חייב

, לא הובאו מסמכים, כן הובאו מסמכים, מכל סיבה שהיא, היה ולא מימשת את התמיכה הזו

 31הכסף לא שולם עד , אלף ואחת סיבות, לא המלצה של היועץ המשפטי, ההמלצה של היועץ המשפטי

הבעיה נוצרה בכלל בטעות ? צרה פה הבעיהמאיפה נו.  התמיכה הזו מבוטלת–בדצמבר של אותה שנה 

כשאני מדבר על שנה , היות ובאמת עוד בשנה שעברה. שעל זה כולם התלבשו, ח הכספי"שהופיעה בדו

, ועדת תמיכות ומועצת העיר החליטה על סכום מסוים של תמיכה, 2007שעברה אני מדבר על שנת 

בהתאם להמלצות , מה שקורה. ה אושרהלכאורה התמיכ, ולאחר שהעמותות נבדקו והיו כל המסמכים

אז הוא רשם . והר מבחינתו כגזבר רצה לשלם את הסכום'ג. הכסף נעצר, של היועץ המשפטי שהיה

אנחנו יודעים . אבל בפועל לא היתה הוצאה, שכאילו נרשמה הוצאה, אז מה שקורה. התחייבות

 היה צריך להיות המבקר הקודם .חות הכספיים הוא לא נכון"אז הרישום בדו? נכון, שהכסף לא הגיע

כולנו בני , ואיך אומרים, אבל הוא מסיבות ששמורות עימו. של משרד הפנים ולבטל את ההוצאה הזו

ומפה התחיל . ורשם את זה כהוצאה, וטעה, גם הוא יכול לטעות, גם המבקר מטעם משרד הפנים, אדם

  , והר אפילו הביא את זה'וגם ג. כל הבלגאן

  

אנחנו , כדי לא לסתור את ההליך המשפטי, יש נקודה מאד חשובה    :והר חלבי'מר ג

על בסיס , המשפט יכריח אותנו לשלם-במידה ובית. היינו חייבים לרשום הוצאה על בסיס מצטבר

ועצם העובדה שהיא תחזור לספרים בכפוף לחוות דעת היועץ . היא תחזור לספרים, אם לא. התשלום



 11.10.09) מן המניין( 17מספר  ישיבת מועצה
  

  85

  .המשפטי

  

אתה קיבלת אתה כסף .  אתה שקרן–אמרו לי , סו אותי אנשיםתפ, אני      :מר יוסי חן

חות "וכל אחד היה יכול להבין מהדו. ר וגנבת אותו"ר בית"חות של עיריית אריאל כשהיית יו"לפי הדו

  . שכאילו קיבלתי את הכסף

  

  .ר שאומר להחזיר את הכסף"ואחרי זה יצא מכתב לבית     :מר אלי שבירו

  

אז . יצא לי מכתב להחזיר את הכסף שלא קיבלתי. הכסףלהחזיר את       :מר יוסי חן

   ?מה לעשות, תגן קצת על שמי הטוב

  

  ?אפשר לראות את המכתב הזה    :ד שרון שטיין"עו

  

  . של המבקר דרך אגב. כן, כן     :מר אלי שבירו

  

   . היתה טעות. שלי. שלי    :מר אריה ברסקי

  

  .גדיא-כל העניין הזה חד. גדיא-חד    :מר יעקב עמנואל

  

  . קורה גם שהמבקר טועה      :חנה גולן' גב

  

  . כולם טועים לאורך כל הדרך, לא    :מר יעקב עמנואל

  

  . ר"רק עם בית, מנו, ר אבל"רק עם בית      :מר יוסי חן

  

  .בואו ניתן למבקר לסיים את הדברים    :ד אריאל עזריה"עו

  

והר אומר ולפי 'גגם כפי ש, הכסף לא ניתן והכסף הזה, שורה תחתונה    :מר אריה ברסקי

לגבי הדבר . זה דבר אחד. צריך לחזור בחזרה לספרים של המועצה, חוות דעת של היועץ המשפטי

מאיפה באה הטענה שהעמותה צריכה להיות פעילה לפחות שנתיים , נכון, האחר שאמרת לגבי תמיכות

יג אישור של  העמותה צריכה להש–כי חלק מנוהל מתן תמיכות ? על מנת שאפשר יהיה לתת תמיכות
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. הוא דורש ניהול של שנתיים, בשביל להביא את האישור ניהול תקין, ורשם העמותות. ניהול תיקון

 בינואר של תחילת שנה עד 1-האם זה שנתיים מ, יש פה גם פרשנות מה זה שנתיים, שנתיים, דרך אגב

  ,ם חודשי3אני מכיר עמותה שהיתה . או שנתיים על פני שתי שנות מס,  בדצמבר31

  

  .זה לא משנה. לא עומדת לא בזה ולא בזה. ס.מ. 100%      :מר יוסי חן

  

אישור מרשם , גם זה קורה. היא קיבלה אישור ניהול תקין,  חודשים3    :מר אריה ברסקי

באמת על פי החוק לא , מה שאתה אומר, .ס.שבאמת מ, אז זה לעניין התמיכות. העמותות שהגיע

אלא בגלל שלא היה את האישור ניהול , ל שהעירייה לא יכולה לתתלא בגל, התקבל אישור ניהול תקין

פשוט כי רשם , לא כי העירייה לא רוצה או לא יכולה. תקין אז היא לא תוכל לקבל את התמיכה

  .העמותות לא ייתן

  

  . זה לא חוקי לתת     :מר אלי שבירו

  

  .לגבי העברת הכסף למרכז    :ד אריאל עזריה"עו

  

מה נוצר כרגע בספרים של , ברישום החשבונאי, מה שקורה, ועכשי    :מר אריה ברסקי

שהעירייה צריכה לתת , יש התחייבות שהעמותה. נרשמה הוצאת תמיכה כנגד התחייבות? העירייה

כמו , כל זה בבסיסו מטעות, כלומר. כשהיא לא היתה צריכה להירשם, כי ההוצאה נרשמה, כסף

זה לא היה . ם את זה ואז לא היתה את הבעיה הזולא היה צריך בכלל לרשו, גדיא-שאתה אומר חד

, אז חלק מהאנשים אולי היו מתרגזים שלא קיבלו את הכסף, לא מופיע שום דבר, מופיע בספרים

  . אבל בסופו של דבר זה לא רשום, בצדק או שלא בצדק

  

של להעביר , ס"הגענו לשלב הזה של המתנ. אבל השאלה אחרת, לא     :מר אלי שבירו

  .שהיא תעביר לעמותה אחרת, חרת שהיא עמותה פרטיתלעמותה א

  

  . תשמש עמותת צינור      :מר יוסי חן

  

  ?למה צינור, היא להקמה. אבל היא לא עמותת צינור      :חנה גולן' גב

  

  ?.ס.של מ? של מה? איזה הקמה      :מר יוסי חן
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  .יוסי, צריך גם לדייק במונחים    :מר אריה ברסקי

  

  .זו המחלוקת.  בדיוק הענייןזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .תבדוק. אני אומר לך שזה לא יעמוד. זה המחלוקת החוקית      :מר יוסי חן

  

זה . ואתה לא רוצה את תוכנית הספורט. ס.אתה לא רוצה מ. בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . אני מבין את זה. הכול

  

  .אני רוצה חוקי      :מר יוסי חן

  

  .ין את זהאני מב   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אתה לא מבין נכון. אני רוצה      :מר יוסי חן

  

  .תן לו לענות. בוא נשמע מה אומר המבקר     :מר אלי שבירו

  

אי אפשר , על פי החוק, כמו שאני אומר, תמיכות בפועל, אני אומר    :מר אריה ברסקי

, מצד אחר. כותאי אפשר להעביר תמי, השנה הסתיימה. אי אפשר להעביר כי השנה הסתיימה. להעביר

, ועוד נקודה שצריך לקחת פה בחשבון. להעביר לאיזו שהיא מטרה, יש לנו פה איזו שהיא התחייבות

מועצת העיר אישרה והחלטות אנחנו , לא מישהו אישר, שיש לנו פה תוכנית ספורט שמועצת העיר

  ,יש לנו איזו שהיא פעילות. יודעים שצריך לקיים

  

  . הספורט קיימותאבל אגודות     :מר אלי שבירו

  

  .זה תואם את האישור, זה בסדר, רוצה בכל ענף      :מר יוסי חן

  

, המועצה אישרה וגם ועדת תמיכות, גם התשלום של הכסף אמור ללכת    :מר אריה ברסקי

כל , גם מעכשיו, אז אם. רגל וענף הכדורסלוענף הכד, זה לענף הכדורעף. לא בהכרח לקבוצות. לפעילות

  .כי הם חילקו את זה בסופו של דבר, ותה פעילותלאעוד הכסף יילך 
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על זה הצביעו חברי .  רשום במפורש–הפועל , ר" בית–רשום במפורש       :מר יוסי חן

  .מועצת העיר

  

  .זה היה במחצית של העונה הקודמת      :חנה גולן' גב

  

רשום מחצית ? מה זה מחצית. רשום גם מחצית שניה, לא, לא, לא      :מר יוסי חן

אתם ניהלתם את הנייר , אתם רשמתם. סך הכול מחצית שניה לאגודות עירוניות. תראי למטה. שניה

רשמתם אגודות . על מחצית שניה לאגודות עירוניות, על זה הצביעו חברי מועצת העיר. לא אני, הזה

  .יש תושבים שרוצים לשחק בקבוצה? להשבית את הזה באמצע הפעילות, אז מה עכשיו. עירוניות

  

  .אתה לא נותן לו להשלים את התשובה, יוסי    :ריאל עזריהד א"עו

  

  . על פי הניירות, מתקן אותו קצת. אני פשוט מתקן אותו      :מר יוסי חן

  

  . תן לו לענות. תן לו לענות על התשובה. עזוב לתקן    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . תן לו את המסמך, יחיאל      :מר יוסי חן

  

כי בשביל להעביר את זה כתמיכה צריך , א לא תמיכההפעולה הזאת הי    :מר אריה ברסקי

ואם יעבירו את זה לעמותות . לעשות ועדת תמיכות ואז מועצת העיר הם רוצים לראות את זה כתמיכה

כי בגלל . ר כתמיכה"גם לא לתמיכות של בית, כי אסור להעביר את זה,  לחיוב אישיועדהזה , עכשיו

  ,ר ולא"לא לבית, אי אפשר להעביר את זה, שהשנה הסתיימה

  

  .אנחנו עוד לא בדצמבר. עוד לא הסתיימה     :מר אלי שבירו

  

  .2009-אנחנו עוד ב      :מר יוסי חן

  

  ,אתה מדבר על הכספים של, לא    :מר אריה ברסקי

  

, אנחנו עכשיו. אנחנו מדברים על עכשיו, אנחנו מדברים על עכשיו, לא     :מר אלי שבירו
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  . 2009שנת 

  

ר היתה מקבלת כסף הכול "אם בית? אתה יודע למה זה, מנו, אתה יודע   :ע"ה רא–רון נחמן מר 

  .היה נפתר

  

  .אולי      :מר יוסי חן

  

אני אומר פה , זה הכול. אל תספר לי סיפורים. זה בדיוק העניין   :ע" ראה–רון נחמן מר 

שפטיים כאלה וכל מיני טיעונים מ. כל זה סחטנות של התקציב הציבורי של עיריית אריאל, לפרוטוקול

  ,זו סחטנות, או אחרים

  

  ?למה? למה? למה      :מר יוסי חן

  

אני אומר את זה . אני לא מדבר איתך. אני לא מדבר איתך עכשיו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . לפרוטוקול

  

  . 300,000$פעם נתת       :מר יוסי חן

  

  , אם הדבר הזה היה נגמר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,300,000נתת , רון    :מר יחיאל תוהמי

  

  .לפני שאני הייתי, אמרו לי $ 300,000      :מר יוסי חן

  

  . שקל שילמו רק לשוקי דקל145,000     :מר אלי שבירו

  

  .כסף קטן?  עמותות3- שקל ל65,000      :מר יוסי חן

  

.  שקל שילמו לשוקי דקל כדי שיעשה את התוכנית ספורט145,000     :מר אלי שבירו

  . לקנות תוכנית ספורט, שקל 145,000.  שקל145,000
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  . לא יעזור לכם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כדורסל,  שקל זה יותר ממה שנותנים לכל אגודות הכדורגל145,000     :מר אלי שבירו

  

שצריך לכבד אותם באותה מידה כמו את , חברי המועצה הקודמת, אלי      :חנה גולן' גב

  ,זאת

  

  . ותםמכבד א. מכבד אותם     :מר אלי שבירו

  

  ,קיבלו החלטה שלוקחים מומחה      :חנה גולן' גב

  

 שקל בשביל 145,000לקחת . מותר לבקר אבל את ההחלטה הזאת     :מר אלי שבירו

  , האמיני לי, לבנות תוכנית ספורט שאומרת קבוצה אחת

  

  ,שילמת הרבה כסף, "אורבניק"כי עשית את זה כבר פעם עם חברת       :מר יוסי חן

  

  .אני לא מכירה את החברה הזאת, "אורבניק"      :חנה גולן' גב

  

  . לא יצא מזה כלום. וגם לא יצא, לפנייך      :מר יוסי חן

  

  , שקל זה16,000, זה מצחיק, אתה יודע מה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . ר"בית, זה בעיה, ר"זה בית.  שקל לחודש1,000? על מה מדברים      :מר יוסי חן

  

לא תצא לפועל אם לא יאפשרו להוציא , טובה בעולםהכי , שום תוכנית      :חנה גולן' גב

, אם כולנו. היא לא תצא לפועל, וכל אחד מתוך כוונות הכי טובות, אם שמים לה רגליים. אותה לפועל

 לי מה –ובאמת כמו שיוסי תמיד אומר , אלא נראה את הילדים, נראה לא את העמותות, כולנו, באמת

,  נהניתי אתמול לראות אותם על המגרש– שיהיו על המגרש שחשוב זה הילדים שבמקום שיהיו ברחוב

  אבל זה מה שהם אוהבים .  דקות הלוך ושוב בחום70ריחמתי עליהם שהם רצים 

  

  .אז בואו ניתן את זה לעמותות     :מר אלי שבירו
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  .בואו נקים את החברה הזאת, אלוהים? אבל מה אתם רוצים      :חנה גולן' גב

  

במקום שזה יהיה כרגע .  שום בעיה להקים את החברה הזאתאז אין     :מר אלי שבירו

  ,הכסף יעבור, ס"שהכסף יעבור דרך המתנ, דרך

  

  ?ועד ינואר ממה הם יחיו      :חנה גולן' גב

  

  .ואנחנו ביחד נבנה, ישירות לעמותות, הכסף יעבור לעמותות ישירות     :מר אלי שבירו

  

פה זה . בדרך של קוקי יעלה יותר, גבדרך א, בדרך הזו זה יעלה לך יותר      :מר יוסי חן

  . זה יעלה יותר זול, לנו, לנו. יעלה לך יותר זול

  

, ר שוקי דקל"קודם כל אני רוצה להגיב על ד. אני רוצה להציע משהו    :מר יעקב עמנואל

  .שהוא עשה תוכנית מצוינת

  

  .100%     :מר אלי שבירו

  

   -אל תעלו אותו כאן כ     :מר יעקב עמנואל

  

  ,ר"ר שבירו מבין יותר מד"ד   :ע" ראה–חמן רון נמר 

  

  . בתי אב500הוא עשה סקר של . הוא לא עשה לבד      :חנה גולן' גב

  

  .ר שוקי דקל"אני רק אמרתי כמה כסף נתנו לד     :מר אלי שבירו

  

  . אתה רק אמרת, אני יודע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אמרתיזה לא אני,  שקל145,000, זה כתוב פה     :מר אלי שבירו

  

  ? מה לעשות   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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אני הייתי אומר להם איך עושים . כסף לים. תאמין לי שזרקו כסף לים      :מר יוסי חן

  .את זה בחינם

  

אורים , ר שוקי דקל"אני עבדתי תקופה עם ד. אני רוצה להגן עליו    :מר יעקב עמנואל

כל .  להוציא את התוכנית הזאת מן הכוח אל הפועלכולנו רוצים. נתן לנו כיוונים, האיש מבין, ותומים

המחלוקת היא האם להעביר את הכסף דרך המרכז הבינתחומי או לתת את זה לעמותות והעמותות 

ואני שואל את , האם הדרך הזאת. על הדרך, זה כל העניין. יישבו אחר כך עם קוקי ויגיעו להסכמה

, שאם קוקי יושב איתם, עתי ורון לא מקבל את זהאני הצ, כי אני הצעתי? האם היא אפשרית, המבקר

  . הכול יכול לבוא על מקומו בשלום,  שעות גומר את העניין24תוך 

  

  . ר"היחידים שנשארו זה בית. בני אריאל סגור. הפועל כבר סגור      :חנה גולן' גב

  

  .הוא אומר שהוא רוצה לסגור עניין, הוא פה, אבל הנה    :מר יעקב עמנואל

  

. הכול סגור בשעה, ר ויוסי חן יקבלו כסף"אם בית, אמרתי לך. בסדר   :ע" ראה–מן רון נחמר 

הכול בא על מקומו בשלום תוך , לא הוא אלא שליחו, יוסי חן יקבל כסף. תוהמי, זה בשבילך. זה הכול

  ? שמעת.  דקות5-ב.  דקות5

  

  ?למה לא העמדת את זה במבחן      :מר יוסי חן

  

מה . אני מקווה, לדעתי אתה תסכים, יש לי הצעת ביניים, חהסלי, יוסי      :חנה גולן' גב

להוציא את החלק של , למרכז הבינתחומי, היות ועם כולם זה סגור כבר, דעתכם שנאשר העברת הכסף

  ? מה דעתכם על זה. מ"ר נשאיר עד לסיום המו"את החלק של בית. ר"בית

  

  .יה ונושמתזו אגודה ח? למה לא תעבירי? מה קרה, למה      :מר יוסי חן

  

  ? אתה מדבר בשם מוטי, מה. אבל הם רוצים לעבוד איתנו      :חנה גולן' גב

  

  ?מה הקשר      :מר יוסי חן
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  . טוב לו איתנו, צביקה סגר. טוב לו איתנו, מוטי סגר      :חנה גולן' גב

  

  .משפט-זה לא יעמוד במבחן בית. יש חוקים      :מר יוסי חן

  

  . ר שזה בסדר והמבקר אומר שזה בסדרהיועץ המשפטי אומ    :מר יעקב עמנואל

  

  ,זה לא יתכן. הוא יכול להגיד עד מחר      :מר יוסי חן

  

  ,ר"אני רוצה לשמור את הכסף של בית, להיפך      :חנה גולן' גב

  

  .לא צריך לשמור      :מר יוסי חן

  

שמו את זה באיזה חשבון ועכשיו . שמרנו את זה בפעם הקודמת     :מר אלי שבירו

   .מחזירים את זה

  

  ?2009למה לא לשלם להם את       :מר יוסי חן

  

  ,אם הוא לא יקבל כסף? אתה מבין את זה, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אישרת , ר עמותה יותר גדולה מעירוני"בית. לשמור זה לא יעבור      :מר יוסי חן

  ? 12ר " ולבית16,000

  

  ?אתם כבר כמה ברוך השם, 30אתם       :חנה גולן' גב

  

  ?30מה       :חןמר יוסי 

  

  . שחקנים30אתם       :חנה גולן' גב

  

  . לא רשאית לקבל. ס.מ. הם אין להם כלום      :מר יוסי חן

  

  .50-אני רשמתי יותר מ, מותק      :חנה גולן' גב
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מתחילת ? מה לעשות. לא יכולה. לא יכולה לקבל הקצבות. ס.אבל מ      :מר יוסי חן

  .12,000רונות  שנים אח3-ב.  העבירו להם12,000, בושה, שנה

  

  .משפט-כרגע העניין עומד בפני בית    :מר יעקב עמנואל

  

  .  שקל12,000 שנים 3-ב? אתה מבין      :מר יוסי חן

  

משפט עולה רק את השיתוף פעולה כדי שהם יעלו -בבית, זה עומד, לא     :מר אלי שבירו

  . למגרש

  

  ?כוןנ, משפט כרגע-זה עומד בבית. הכול עומד, בסדר    :מר יעקב עמנואל

  

ביטלנו את כל ההליך לדרישתו . עוד לא. עוד לא. משפט-לא עומד בבית      :מר יוסי חן

  .רק שימוש. משפט זה המגרש ואם יגיעו להסכמות זה נגמר-הדבר היחיד שעומד לבית. של ראש העיר

  

  ?ואת הזה משכתם    :מר יעקב עמנואל

  

משכתי את . שוך תמ–ביקש ממני ראש העיר . מזמן. מזמן. בטח      :מר יוסי חן

  . אין תביעה על הכסף. כי הוא ביקש ממני למשוך, משכתי.  תביעה200,000עם , העתירה

  

  ?למה לא קיבלתם חצי      :חנה גולן' גב

  

  .12,000, קיבלנו חצי      :מר יוסי חן

  

  .12אז נשאר לכם עוד       :חנה גולן' גב

  

  .כי החצי הלא לא היה נכון. לא      :מר יוסי חן

  

  . הוא קיבל חצי מהחצי     :מר אלי שבירו
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 זה לא על פי 12,000-וה. אני יודע,  שקל12,000הוא קיבל , לא, לא      :מר יוסי חן

  .שהיא לא נכונה, עוד הודעתי לך שהכמות אז. החוק

  

  ?שמבחינת כמות הילדים      :חנה גולן' גב

  

  . ודאי. ודאי      :מר יוסי חן

  

  .את זה המבקר בודק      :חנה גולן' גב

  

  .שיבדוק. שיבדוק      : חןמר יוסי

  

, תבינו רק דבר אחד, אחרי כל ההתעוררות הזאת, אני מבקש כאן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

באותו רגע שהלכו הפעולות בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי מועצת העיר ודנו עם כל העמותות וסגרו 

יבואו , וצע כאןלפי מה שמ, באותו רגע שאתם עכשיו יוצאים בדרך אחרת, איתן וסיכמו איתן

קחו את . גם אנחנו חוזרים בנו ועושים את זה?  למה אתם עושים את זה–העמותות האחרות ויגידו 

  .ותעשו את זה, יש כאלה שמעוניינים לעשות את זה, יש מי שרוצה לטרפד את הקטע הזה. הדבר הזה

  

  .אז אנחנו ננסה לפחות לטרפד, אם אתה רוצה בדרך הזו      :מר יוסי חן

  

  .אתה כל הזמן מטרפד   :ע" ראה–ון נחמן רמר 

  

. כי הדרך שלך היא לא נכונה ואתה עקשן, אני אנסה לטרפד לפחות      :מר יוסי חן

כי . שיהיה צפוי לתביעות ולחיוב אישי, מי שירים יד עבור הדבר הזה.  תתעקש–אתה רוצה להתעקש 

  . מה שאישרתם, זה בניגוד להליך של ועדת התמיכות

  

  .אני לא הבנתי? זה חוקי או לא חוקי, הסעיף כמו שהוא מופיע, אריה      :מר אבי סמו

  

לפעילות כדורסל ולפעילות , לפעילות כדורגל. התמיכות אושרו לפעילות    :מר אריה ברסקי

  ,על פי הקריטריונים שקבעה גם אז, כדורעף ופעילויות אחרות שהיו

  

  ?וההעברה של התמיכות למרכז הבינתחומי      :מר אבי סמו
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שבגלל שהפעילות מתחילה , באותו זמן, ואז גם הוחלט אני חושב    :מר אריה ברסקי

ולפעילות , שחצי מהפעילות עד יוני שתהיה היא תתן לעמותות הישנות, באמת עכשיו בספטמבר

  . החדשה שתהיה כבר תינתן למסגרת החדשה

  

, ר להעבירמות, אני שואל אותך. לא למרכז הבינתחומי, אריה, אבל     :מר אלי שבירו

  ,להעביר את הכסף לעמותה, ואנחנו רוצים חיזוק, ושאלנו את זה

  

  . הצבעת על זה, לעמותות עירוניות במחצית שניה, הצבעת על זה      :מר יוסי חן

  

  ,אם זה יוצא לאותה פעילות    :מר אריה ברסקי

  

  ? לעמותות, מה     :מר אלי שבירו

  

  .אישרנו לפעילות, לא אישרנו    :מר אריה ברסקי

  

  ?של מה? איזה פעילות      :מר יוסי חן

  

  ?של מי? איזה פעילות     :מר אלי שבירו

  

מי רשאי לקבל , ר אריאל עכשיו"חוץ מבית? מי רשאי לקבל, כדורגל      :מר יוסי חן

  ?מי רשאי לקבל, תגיד לי על פי החוק? תמיכות

  

שנים קודמות כי ב. מי שאושר בזמנו זה לפעילות, אני אומר על פי חוק    :מר אריה ברסקי

  .אישרנו לאגודות

  

  . אתה מתחמק מתשובה. אתה מתחמק מתשובה     :מר אלי שבירו

  

  . עמותה שאין לה שנתיים אסור לה לקבל כסף, הוא טוען שקבוצה    :מר יעקב עמנואל

  

  . זה לא עובר אליהם, לא    :ד שרון שטיין"עו
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אני שואל ? מי יקנול? למי יקנו את החולצות ואת התלבושות? איך     :מר אלי שבירו

לסתם ילדים , מה? למי יקנו, את המכנסיים והחולצות,  למי יקנו את החולצות ואת התלבושות–אותך 

  ? ברחוב

  

אני מבקש לשאול , ברשותך, שרון, באופן מאד ישיר עכשיו אני שואל    :ד אריאל עזריה"עו

לשאול אותך , מציתיתשהתשובה שלה צריכה להיות קצרה ות, באופן מאד ישיר שאלה מאד ברורה

כמו שהוא מוגדר , כאשר אנחנו נצביע על הסעיף הזה, האם אנחנו כחברי מועצת העיר. ואחר כך אותך

האם אנחנו יכולים להצביע בעד הסעיף כמו שהוא מופיע ? האם אנחנו עוברים על חוק כלשהו, כאן

  .בתשובה פשוטה וקלה, כרגע

  

  ? כן או לא, בלי פלפולים    :מר יעקב עמנואל

  

  .כמו שהוא מופיע? כן או לא. קלה    :ד אריאל עזריה"עו

  

  , אם זה יילך לאותה פעילות. ההצבעה צריכה להיות לפעילות    :מר אריה ברסקי

  

  ,תקרא בבקשה, אני נורא מתנצל, אתה נותן לי תשובה, לא    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . תקרא את הסעיף     :מר אלי שבירו

  

האם . זה הכול.  הסעיף עליו אנחנו אמורים להצביע עכשיותקרא את    :ד אריאל עזריה"עו

  . תשובה ברורה? אפשר להצביע או אי אפשר להצביע

  

  ?יש תשובה לשאלה שלו, שרון   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אני לא מצביע בעד אם אני לא מקבל ? אולי שרון ייתן לנו את התשובה    :ד אריאל עזריה"עו

  ?מה זה לא נקבל תשובה. תשובה

  

מחר . הוא רוצה להיות מגובה. צודק אריאל. כל הכבוד. צודק אריאל      :מר יוסי חן

  . יתבעו אותו
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  ,ברמת עיקרון    :מר אריה ברסקי

  

  . אתה לא הבנת את השאלה, עזוב עקרונות    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . באמת, זה כאן מוקלט ולא יהיה שום דבר כאן בהקלטה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ס באופן עקרוני אפשר לתת "למתנ. אי אפשר לתת תמיכה. ס.מ-ל    :ברסקימר אריה 

  . כי לו את כל האישורים, תמיכה

  

-ס מעביר ל"המתנ? ס את הכסף"למי מעביר המתנ, .ס.מ-אני מצביע ל    :ד אריאל עזריה"עו

  .ס.מ

  

  ?.ס.מ-ס מותר להעביר ל"למתנ     :מר אלי שבירו

  

  . לא    :מר אריה ברסקי

  

. אנחנו נצטרך לבדוק את זה? .ס.מ-ס מותר לקנות תלבושות ל"למתנ     :מר אלי שבירו

  ?.ס.מ-ס מותר לקנות תלבושות ל"למתנ

  

  .ס מותר"אני לא נכנס ספציפית אם למתנ    :מר אריה ברסקי

  

  .אתה מבקר של העירייה. אתה מבקר של העירייה. אל תתמם, אריה     :מר אלי שבירו

  

  .בואו נמתין לתשובה?  פונה אליו ככהלמה אתה, אלי    :ד אריאל עזריה"עו

  

עלתה . אדוני היועץ המשפטי. אני מבקש שקט, שבירו. תודה, אריאל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

האם היא כשרה מבחינה משפטית , אם אני מצביע על החלטה מסוג זה. פה שאלה שאנשים שואלים פה

אז אני כראש העיר , ן של חיוב אישיאם היא לא כשרה מבחינה משפטית ויכול להיות פה עניי? או לא

יושב כאן , יושב לי כאן יועץ משפטי. 'להסיר מכשול מפני עיוור'כתוב . לא רוצה להכשיל אף אחד פה

אדוני היועץ , אני שואל אותך. לא מעניין אותי, לא רוצה להבין בזה, אני לא מבין בזה, מבקר העירייה
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קודם כל . אל תתווכח, תלמד ממני, ני מציע לךאז א, אמנם שבירו מתווכח עם המבקר, המשפטי

  .תשמע

  

  .אני שואל, אני לא מתווכח     :מר אלי שבירו

  

, אז תחכה רגע אחד. אבל אתה שואל עם אמירה גדולה, בסדר, בסדר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .צים וכל הדברים"בג-אתה מומחה ל, יוסי. זה הכול? שמעת. נשמע את היועץ המשפטי

  

  .צ"זה עוקף בג      :מר יוסי חן

  

  .אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. או קיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .עכשיו אתה תקבל הכשרה      :מר יוסי חן

  

היא מועברת למרכז , אריאל. ס.מ-התמיכה לא מועברת לא ל    :ד שרון שטיין"עו

היה . מיכותאני מזכיר לכם מה היתה ההחלטה הקודמת של המועצה בעניין הת, עכשיו. הבינתחומי

אישרתם בהתחלה את . שהתחלק על פי קריטריונים שאושרו, סכום כולל של תמיכות לספורט

בחלק מענפי . אחרי זה הוגשה הצעה איך לחלק את התמיכות על פי יישום הקריטריונים, הקריטריונים

, פי הספורטרוב ענ, אני לא זוכר בדיוק, באישי נדמה לי זה היה לכל השנה, זה היה בקבוצתי, הספורט

  ,התמיכה היתה על בסיס תחשיב חצי שנתי והיתרה כאילו שוריינה לצורך יישום תוכנית האב לספורט

  

הוא אומר . תן לו לקרוא מחצית שניה. תן לו, תן לו לקרוא את זה      :מר יוסי חן

  . רשום מחצית שניה לאגודות עירוניות. משהו לא נכון

  

תה אמורה להיות משוריינת לצורך יישום תוכנית והמחצית השניה הי    :ד שרון שטיין"עו

, עכשיו גוף כזה כרגע לא קיים. ולאפשר לגוף שיבוא וייכנס ויפעל, האב ואיחוד של כל קבוצות הספורט

, ומה שדובר זה שבשלב הראשון המרכז הבינתחומי הוא זה שיפעל ליישום תוכנית האב בספורט

לאט , ולכן. זה המסגרת הרעיונית שהיתה.  ייקח זמןכשבטווח הארוך אנחנו נשלים את התוכנית וזה

ושוב . המטרה היא להכניס את הפעילות של העמותות תחת המסגרת של המרכז הבינתחומי, לאט

בעתיד הרחוק לאט לאט כולם ייעלמו ובעצם יהיה איזה שהוא תאגיד עירוני אחד שהוא זה , פעם

גם בגלל שזה , ואז בעצם התאגיד הזה. הספורטינהל את כל פעילות , בסוף התהליך, שבסופו של דבר
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תוכנית . 1: תוכנית האב לספורט אומרת שני דברים, אני מזכיר, שוב פעם, יהיה תאגיד של העירייה

  . החלופה שנבחרה שפועלת תחת העירייה. 2. קבוצה אחת בענף ייצוגי

  

  .זה המצב כיום      :מר יוסי חן

  

כי העמותות הן , זה לא המצב כיום, יוסי, לא. יוסי, לא. לא. לא    :ד שרון שטיין"עו

  . עמותות פרטיות

  

  .תן לו לסיים, עוד לא קיבלת את התשובה, יוסי    :ד אריאל עזריה"עו

  

מה , מה שאנחנו דיברנו. יש כרגע את היתרה הזאת שנשארה, עכשיו    :ד שרון שטיין"עו

בגלל זה אנחנו נאלצנו לחזור , בגלל זה חזרנו, שההמלצה היתה של ועדת התמיכות זה לקחת את הכסף

, אותו גוף שאמור ליישם את תוכנית האב לספורט היה קיים, כי אם בסופו של דבר היה גוף. למועצה

לא היינו . היינו מאשרים את זה כבר בהחלטה הקודמת על התמיכות, אז בעצם לא היינו צריכים

ל הביצוע של התוכנית מבוצעת תחת כרגע כ, יש לנו, מאחר והגוף הזה לא קיים. צריכים לחזור לפה

את מה , המועצהאנחנו חוזרים למועצה ומבקשים את אישור , המסגרת של המרכז הבינתחומי

, עכשיו. זה בשורה התחתונה כל המהות של התהליך הזה. ששריינו לפני חצי שנה להעביר לגוף הזה

ואם . ם לא יעבור הלאההוא לא יכול לעבור הלאה והוא ג, הכסף הזה יישאר במרכז הבינתחומי

יש החלטה שאנחנו בסופו של דבר נקבע איזה שהוא נוהל של , תסתכלו גם בפרוטוקול של הישיבה

  . לעקוב אחרי הכספים האלההעברות שגזבר העירייה גם יוכל 

  

  .אולי זה יעבור    :מר יחיאל תוהמי

  

, מה שאריה אמרוזה , ס והוא ישמש"הוא יישאר במתנ. הוא לא יעבור    :ד שרון שטיין"עו

אני לא אתחיל לצבוע לכם , מבחינתי, הוא לא, זאת אומרת.  הוא ישמש לפעילות הספורט–אריה אמר 

אני לא חושב שהוא צריך לבוא ולמשל לשמש כבסיס לאיזה שהוא תשלום משכורת לאיזה , כל דבר

את פעילות אבל אם צריך לקנות ציוד ואם צריך לבצע תיקונים במגרשים שאמורים לשמש . מישהו

  ,הספורט או

  

יש לו עכשיו לשלם ? אז מאיפה ישלמו את כל השכר של המאמנים      :מר יוסי חן

  . מחר יש לו משכורות, מחר יש לו. עשרות אלפי שקלים יש לו לשלם. משכורות
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אנחנו הצבענו בעד התוכנית אבל , הוא אמר, הוא אמר דבר כזה    :מר יחיאל תוהמי

  ,אבל אנחנו מיישמים את התוכנית, אין גוף? אתה מבין,  הזהאבל אין את הגוף, לספורט

  

  .כן, אין גוף    :ד שרון שטיין"עו

  

  .אני הצבעתי בעד, יחיאל      :מר יוסי חן

  

  .תודה רבה, הבנתי אותך מצוין    :מר יחיאל תוהמי

  

זה , מחצית שניה לאגודות עירוניות.  הצבעתי בעד–קיבלתי דף , יחיאל      :מר יוסי חן

יש . אין גוף. הגוף הזה לא קיים. לאיזה גוף שהוא לא קיים? עכשיו מה.  קיבלתי והצבעתי בעדמה שאני

  . בלי רגליים, לו רק ראש

  

  .אין לו גוף, הבנתי, הבנתי    :מר יחיאל תוהמי

  

אני רוצה לראות איך , עשרות אלפי שקלים, מחר יש משכורות, תשמע      :מר יוסי חן

  .את הכסףמשלמים את זה אם אתה לא מעביר 

  

  ?הכול בנוי על הכסף של העירייה, מה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .ודאי      :מר יוסי חן

  

  . מה פתאום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מישהו יביא כסף מהבית, מה זה. ודאי      :מר יוסי חן

  

  ?מה פתאום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

גם תרומות . להביא תרומותגם לא יכולים . ס.מ-אז אני מודיע לך שה      :מר יוסי חן

  .הם לא יכולים לקבל
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אנחנו צריכים לשלם , שחקני חיזוק, השחקנים שלך שאת המשלם להם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

, איזה שטויות אלה? יש הסכם עבודה בינינו? אנחנו צריכים לשלם אותם, המאמנים שלך? להם שכר

  .איזה שטויות, בחייך

  

  . שלמעשה אין גוף, שמענו,  אתה שמעת עכשיואבל, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אין גוף      :מר יוסי חן

  

במקום כל , אני מציע לכם, אם זה לא ככה. ס"זה הרי הכול דרך המתנ    :מר יחיאל תוהמי

  .ר"שעתיים מדברים על בית, תאמין לי, קודם כל הדברת הזאת, סליחה רגע, הדברת הזו שעתיים

  

זה על , כדורעף ליגה לאומית, זה בני אריאל, זה הפועל, ר"לא בית, לא      :מר יוסי חן

  . כולם

  

איפה שלא . הצליח, ס עשה עבודת קודש"מנהל המתנ, סליחה רגע    :מר יחיאל תוהמי

  . ייגמר העניין הזה, חודשיים, עוד חודש, תנו תמיכות? מלחמת עולם, מה קרה. קחו זמן, הצלחתם

  

  .ה נותן את התמיכותאת? מה זה תנו תמיכות    :ד שרון שטיין"עו

  

את הפוליטיקה הזאת תסיימו ? לעשות פוליטיקה, מה אתם רוצים    :מר יחיאל תוהמי

  . מספיק. די, כבר

  

  . את צודק, יחיאל, אתה צודק      :מר יוסי חן

  

  .כל הזמן, מלחמות, מלחמות    :מר יחיאל תוהמי

  

  .ל כופר בעיקר המוציא את עצמו מהכל–בהגדה של פסח כתוב    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

 20כשאתה לא רוצה זה ,  דקות5כשאתה רוצה זה , עזוב, עזוב, עזוב    :מר יחיאל תוהמי

  . אני מכיר אותך. שנה גם
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  . שמעתי אותך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .ר מאות אלפי שקלים כשרצית"קיבלנו בבית      :מר יוסי חן

  

  . אתה יודע, אני מכיר אותך מצוין    :מר יחיאל תוהמי

  

מאות אלפי , ר קיבלנו ממך תמיכות של מאות אלפי שקלים"בבית      :מר יוסי חן

? זה מה שיפיל את עיריית אריאל?  שקל16,000על , עכשיו על מה אתה מדבר. שקלים לאורך השנים

  .שאושר כחוק והגישו את המסמכים ויש את הכול

  

  ,  הגוף הזהמכיוון שבתוכנית אב לספורט אין את, אני מציע    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אין את הגוף, אין      :מר יוסי חן

  

ר עד סוף שנה ולבקש ממנהל " שקל לטובת בית16,000אני מציע לחלק     :מר יחיאל תוהמי

  , הוא מוכשר מאד, ס"המתנ

  

שהוא לא יוכל , הוא אמר. גם הם צריכים לקבל. גם שאר האגודות     :מר אלי שבירו

  ,יהיה לתת לאגודות

  

  .כל האגודות, כל האגודות    :מר יחיאל תוהמי

  

  .65,000-המבקר יגיד לך מי על פי חוק רשאי לקבל מה      :מר יוסי חן

  

  .אני בעד. אני בעד    :מר יחיאל תוהמי

  

  . שקל65,000-שיגיד על פי החוק מי רשאי לקבל מה      :מר יוסי חן

  

עם , ר"ס יישב עם בית"אני בעד שהקרקס הזה יסתיים ומנהל המתנ    :מר יחיאל תוהמי

  .יסיימו את העניין הזה פעם אחת, העמותה
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  . בוא אני רוצה להגיד לך משהו, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה נמצא . כבר נמאס לי מכל זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה    :מר יחיאל תוהמי

  . במקום אחר ואני במקום אחר

  

  ?אתה מרשה לראש העיר להגיד משהו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אתה גם קובע וגם אתה יודע. אתה יכול תמיד להגיע    :מר יחיאל תוהמי

  

אני רוצה להגיד לך תודה על הדברים שלך . בוא אני אגיד לך משהו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

מהרסייך , 'אני רוצה לומר. אני רוצה להגיד תודה לכל אחד מאלה שלקח חלק בדיון. חוצבי הלהבות

שמקבלים החלטה ואחר כך ' סורמייה' אתם כחברי מועצת עיר לא שווים את ה.'ומחרבייך ממך ייצאו

  . הכול יעבור בשלום, ר"תתן כסף לבית. תוהמי, זה מה שאתה עושה. מתחילים להתחפף

  

  ? שקל16,000    :מר יחיאל תוהמי

  

  . ואתה תומך בזה, תוהמי, זה מה שיש. הכול יעבור בשלום   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,מה שצריך להיות זה בכדורסל להפועל אריאל, יחיאל     :ירומר אלי שב

  

  . אתה לא מנהל אותי ואני אצביע איך שאני רוצה, אלי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .זה בסדר, יש לך בן ברית. יש לך בן ברית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אבל אני מצביע, אני בקואליציה    :מר יחיאל תוהמי

  

  .הוא לא איתי, בקואליציההוא , לא     :מר אלי שבירו

  

  .הוא בן ברית שלך, לא, לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .הוא לא איתי, הוא בקואליציה, לא     :מר אלי שבירו

  

  .מצביע הכול עם ראש העיר, ר"למעט בית, אני    :מר יחיאל תוהמי

  

  ,32אני חושב שצריך לתת      :מר אלי שבירו

  

  .ים לכולםאם מחלקים אז מחלק    :ד שרון שטיין"עו

  

  . לכולם לחלק, לכולם    :מר יחיאל תוהמי

  

אתם יכולים לקבל , תוהמי, תקשיב טוב. נגמרה תוכנית הספורט   :ע" ראה–רון נחמן מר 

. זה הכול. לכולם תודיעו שתוכנית הספורט בוטלה, תחלקו לכל העמותות, החלטה מה שאתם רוצים

  . זה מה שאתם רוצים

  

  . זה לא ככה ונגמר הסיפור, אל, רון, לא     :מר אלי שבירו

  

  ,תקשיב, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,אפשר לתת, רון     :מר אלי שבירו

  

  .לאחד לא, אי אפשר לתת לאחד כן. אי אפשר לתת שום דבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

עוד . מ"יגמרו את המו, מ"ימשיכו את המו, בואו ניתן לאגודות ישירות     :מר אלי שבירו

  ,2010נחנו יושבים על תקציב מעט א

  

  .מ"אני לא ממשיך מו, אדון שבירו, תקשיב לי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .תן לי להגיד     :מר אלי שבירו

  

שלא תהיה . זה הכול, לא מקבל את זה. גמרנו את הדברים האלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .לא צריך, תוכנית ספורט
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  . י לסייםתן ל. תן לי לסיים     :מר אלי שבירו

  

אני מציע שבשנה הבאה התקציב הבא יהיה מיליון שקל בספורט ולא     :מר יחיאל תוהמי

 16,000אתם לא תשלמו . יהיה ספורט הישגי, יהיה כסף למאמנים, יהיה הרבה כסף. תהיה בעיה בכלל

  . חכו, תאמינו לי. אתם תשלמו מיליון שקל, שקל

  

  . תוהמי, זה בסדר, תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה מכניס אותי , במקום לסיים עם זה ולפתור את העניין הזה, אתה    :מר יחיאל תוהמי

פעם אחת לסגור את , באמת, כל הזמן לתוך האש ועכשיו יש לי הזדמנות באמת לסגור את העניין הזה

  . העניין

  

, הפועלזה לא , ר זה סדין אדום"בית. זה לא ייסגר. יחיאל, זה לא ייסגר      :מר יוסי חן

  .  ר זה סדין אדום"בית

  

  . זהו, עד סוף שנה תגמרו את הסיפור איתם    :מר יחיאל תוהמי

  

  )מדברים ביחד(

  

אם תרצה או לא ,  גופים האלה3-על פי חוק אתה יכול לתת רק ל      :מר יוסי חן

  ? רחמהי, מאיפה הוא יבוא, הוא לא הגיש בקשה. אין, משפט-זה לא יעמוד מול מבחן בית, אין. תרצה

  

  . אתם לוקחים פה סיכון שתשלמו כסף סתם    :ד שרון שטיין"עו

  

  .הגופים האחרים הסכימו והצטרפו, אבל שרון      :חנה גולן' גב

  

הגופים , אבל ברגע שהם יידעו ששיניתם את כל ההחלטה מלכתחילה    :ד שרון שטיין"עו

  , האחרים יבואו ויגידו לך

  

  . יגיעואם לא ידחפו אותם הם לא      :מר יוסי חן
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. זה קבוצה אחת, הפועל זה קבוצה אחת. פה מדובר על קבוצה אחת    :מר יחיאל תוהמי

, לא רוצים לשלם מיסים. להתראות. חלק את הכסף? אתה רואה אותם,  גופים פה3יש , עזוב אותך

  . מיליון שקל תשלמו. 100תשלמו , 60לא תשלמו . 60תשלמו 

  

  . סףלשלם הוצאות משפט יש כ      :מר יוסי חן

  

  . תשלמו להם,  גופים פה3יש לך     :מר יחיאל תוהמי

  

  ...לאבל הם הסכימו       :חנה גולן' גב

  

  ?אבל אם הם יחזרו בהם    :ד שרון שטיין"עו

  

  . ר"היחיד זה בית      :חנה גולן' גב

  

  .נגמור את הסיפור, גמרנו, ר"אז בית    :מר יחיאל תוהמי

  

ומי ? הבנת. יהיה לך שקט, ר יקבל כסף"בית. פוראמרתי לך את כל הסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .זה יוסי חן, שמוביל את זה

  

  ? שקל16,000    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?16למה , 12      :חנה גולן' גב

  

  .לא דיברת ככה רון.  שקל נתת300,000    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?אולי כבר תסתום את הפה שלך כבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אתה עושה פוליטיקה לצערי. היית נדיב. ית נדיבהי    :מר יחיאל תוהמי

  

  ,תקשיב, אתה יודע מה   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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תוציא לכולם , תוציא לו את שתי העיניים. אתה עושה פוליטיקה לצערי    :מר יחיאל תוהמי

 אתה, עכשיו אני אגיד פה, מצטער להגיד לך, אתה משתמש בי. בחייך, תעזוב אותך. את שתי העיניים

אתה לא תקבל את האצבע . בגלל האצבע שלי, אתה משתמש בי. משתמש בי כשק חבטות שלך ברחוב

  .ר"שלי היום כי אתה תסיים את העניין של בית

  

  .גם לא תקבל את האצבע שלי, אל תעשה לי טובות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אתה לא תקבל את האצבע שלי    :מר יחיאל תוהמי

  

  . תסתכל עליך. הם חוגגים כאן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה . אין עם מי לדבר, לא עוזר, רבתי איתך,  פעם200ביקשתי ממך     :מר יחיאל תוהמי

  .זהו. אני מצטער, וזה לא יילך לך, רוצה רק מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה

  

  . הבנתי אותך, או קיי. גמור. בסדר, או קיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .זהו? הבנת    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?גמרנו? שתקת כבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .עוד לא סיימתי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אז תגמור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אחרי הישיבה אני אדבר    :מר יחיאל תוהמי

  

אני לא אדבר . אני לא אדבר איתך בכלל. לא אדבר איתך אחרי הישיבה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

לאיפה . זה הכול. ותלך לאיפה שאתה רוצה. זה הכול. בפורום הזה לא אתווכח איתךאני פה . איתך

אני אומר לכם את הדברים האלה פשוט , פשוט תבינו טוב, אני אומר את זה ככה. שאתה רוצה תלך

 לפי 100-130-150,000-זה ייגמר ב. ר" שקל לבית12,000-זה לא ייגמר ב. שהדברים יהיו לפרוטוקול
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  .הדרישות

  

  ?רון, למה אתה אומר את זה      :חנה גולן' בג

  

כי אני מותר לי להגיד כל מה שאני אומר כמו שכל . כי אני אומר את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

ומי שמייצג , כל הדברים האלה פה, אני אומר כאן לפרוטוקול, ואת הסחטנות הזאת. אחד אחר אומר

  ,בין בגלוי ובין בסמוי, מוביל את המהלכיםשהוא , את הדברים האלה זה חבר המועצה יוסי חן

  

-בביתאתה תגיד את כל מה שאתה אומר . משפט-תגיד את זה בבית      :מר יוסי חן

  .משפט-תגיד בבית,  והכול150,000-סחטנות ו. תזכור מה שאני אומר לך. משפט

  

  ?מאיפה אתה יודע אם לא ישבת לדבר איתי בכלל        :קהל

  

אתה אל . כי תצא החוצה,  בכלל לא מדבר איתך ותשב בשקטאני   :ע" ראה–רון נחמן מר 

ואני אומר את זה . תלך לאיפה שאתה רוצה.  כאןstandingאין לך בכלל . כי תצא החוצה, תתערב כאן

שנאסר עליו בזמנו לקחת חלק בכל הדברים , שעסק בדברים האלה, אני מצפה מחבר מועצת העיר, כך

  ,האלה

  

לא נאסר עלי מעולם לעסוק במה שאני . ואתה מטעהיש לך טעות       :מר יוסי חן

  .גם היום מותר לי. רוצה

  

  ?מה זה. הוא חבר מועצה     :מר אלי שבירו

  

שמוטי לוי היה סגן ראש עיר והיה איתך , גם היום מותר לי      :מר יוסי חן

 –ובמבר ר מנ"ר בית"אבל כשיוסי חן לא יו. זה היה בסדר. ר הפועל" שנים הוא היה יו10, בקואליציה

  ? במה הוא עסק, הוא עסק. זה לא בסדר

  

  .שעתיים ושלושת רבעי אני יושב ושומע אתכם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

. אתה לא רוצה להעביר בהתאם לחוק. כי אתה עקשן. כי אתה עקשן      :מר יוסי חן

  .תשאל את המבקר רק למי אתה יכול להעביר
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  .ר כלוםאני לא רוצה להעבי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הוא מבין , הוא יגיד לך, חשבון-הוא רואה. את המבקר, תשאל אותו      :מר יוסי חן

  .בעמותות

  

  .בושה וחרפה כל הדיון, אתה יודע מה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

זה בושה וחרפה שמאוגוסט ילדים לא מתאמנים , נכון, בושה וחרפה      :מר יוסי חן

  .במגרש

  

  ,אני מכבד אותך, ושב ומקשיב לךאני י   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אתה לא מכבד אותי      :מר יוסי חן

  

  .אתה לא מכבד אותו     :מר אלי שבירו

  

  .אתה לא מכבד אותי, אתה אומר סחטנות      :מר יוסי חן

  

  ?סחטנות זה מכבד אותו     :מר אלי שבירו

  

  .משפט-אני בדרישה שלך ביטלתי את כל העתירות לבית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?שבירו, אני דיברתי אליך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה זה קשור     :מר אלי שבירו

  

  ? דיברתי אליך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

ואחרי זה אתה אומר מכבד , אומר סחטנות, אתה מדבר על חבר מועצה     :מר אלי שבירו

  ?אותו
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  , ר שבירו"אתה ד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

משפט לפי דרישה שלך ואתה לא -לתי את כל העתירות בביתאני ביט      :מר יוסי חן

  . 'פייר'לא היית איתי . 'פייר'היית איתי 

  

היחידי שיש , מכולם, מכל העמותות, מכל הספורט, אני חוזר ואומר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .ר"זה העמותה של בית, איתו את הבעיה והיחידי שעושה את כל הדברים האלה

  

  ,יש לך בעיה עם הכדורסל,  לך בעיה עם הכדורעףיש      :מר יוסי חן

  

הוא לא , הוא מדבר על כל האגודות, הוא מדבר על אגודת הכדורסל      :מר אבי סמו

  . ר"מדבר על בית

  

  .סמו, אתה לא הקשבת   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . ר"בית. ר" בית–זה מה שהוא שומע       :מר יוסי חן

  

אני , אתה רוצה לדבר? למה הצעקות האלה. אבל תקשיב, הבנתי, סמו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

ישב וניהל , של עיריית אריאל, כ שלנו"קוקי בתור ב, כל האגודות, אני רק אומר לך כך. אתן לך לדבר

מחר יש לנו את . הוא גמר את כל הדברים בעיקרון ודברים בהסכמים. את כל השיחות עם כולם

עם הכדורסל .  אותה הקבוצה של הכדורעף אם אני לא טועהשל, לפי מה שהוא אומר, הסיפור שייגמר

  .זה נגמר

  

  . הוא אמר לפני רגע שיש שתי קבוצות? מה נגמר     :מר אלי שבירו

  

אלה דברים . עוד לא חתום, יש הסכם בעל פה. רון, זה לא נסגר עדיין     :שירה דקל' גב

  .שעוד לא סגורים

  

  ? סביראת שומעת מה שאני מ   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .כי זה לא נכון, שמעתי ואני מעדכנת אותך     :שירה דקל' גב

  

  .אני מעדכן אותך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?אז מה שקוקי אומר זה לא נכון      :חנה גולן' גב

  

יכול להיות שבחלק מהדברים לא , לצערי, קוקי. קוקי אומר נכון     :שירה דקל' גב

  .מעודכן

  

  .את מעודכנת. 100%   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,כי זה שעם הפועל סגרו עיקרי דברים     :שירה דקל' גב

  

  .מ"הוא מנהל את המו? קוקי לא מעודכן      :חנה גולן' גב

  

ואני מסכימה איתו ונותנת לו את , יכול להיות, אני אומרת, אבל הנה     :שירה דקל' גב

כבר קודם טענת שמה , יהתן לי רגע לסיים כדי שיה. הדברים באמת מאד מורכבים, כל הקרדיט

זה שהגעת ; מ מורכב אני יודעת"זה שעשית מו. אז תן לי לפחות לדייק את זה, שאמרתי לא נכון

, אין חוזים, זה שאין הסכמים, זה שלא נחתמו דברים; הפועל הסכימו איתך כבר, להסכמות זה נכון

  ,אין, אין, אין, אין ביטוחים

  

  ?עמה הבעיה כרג   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . זה הכול. רק תדייק בפרטים, רון, אני אומרת     :שירה דקל' גב

  

  .יש ביטוחים, שירה, סליחה      :חנה גולן' גב

  

  .חנה, להפועל אין ביטוח     :שירה דקל' גב

  

  .יש ביטוחים      :חנה גולן' גב
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  .להפועל אין ביטוח, לא     :שירה דקל' גב

  

  .יש ביטוחים.  מעודכנתאת לא. את לא מעודכנת, שירה      :חנה גולן' גב

  

  . אגרות שיפוט לא שילמת עד לרגע זה      :מר יוסי חן

  

אתם רוצים כל אחד לנהל את , יושבים פה בישיבת מועצה, חברים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . בבקשה? הכדורגל, הכדורעף, קבוצת הכדורסל

  

  . רק שתדייק, לא     :שירה דקל' גב

  

של הקבוצה הזו ' ר'מנג'יהיה , שיתפטר כל אחד מהמועצהאני מציע    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ,של הקבוצה הזאת' ר'מנג, 'בענף הזה

  

  .אנחנו רוצים לתת להם את מה שאנחנו סיכמנו, לא     :מר אלי שבירו

  

  . תבקש רשות דיבור תקבל, אל תפריע לי שאני מדבר כרגע, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .100%     :מר אלי שבירו

  

  . תודה רבה? בסדר   :ע" ראה–ן נחמן רומר 

  

  .בבקשה     :מר אלי שבירו

  

הדבר היחידי , אני רק רוצה להגיד לכם שוב פעם, ולכן. אני שמח מאד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

, אני ציפיתי שהחברים פה. זה הדיון שהיה כאן היום, שהוא בעצם נועד לטרפד את תוכנית הספורט

עם ,  אנחנו נאמנים למה שאנחנו סיכמנו–יגיד , ליציה או אופוזיציהבלי קשר למי שהוא בקוא, כולם

אנחנו ,  לא–הוא אומר , מה שכאן היום עושה הדיון. הולכה של תוכנית הספורט על פי המתווה שנקבע

זה עצם . ואנחנו נראה כאן שאנחנו לא מסכימים לזה ואנחנו נפוצץ את כל העסק. הולכים אחורה

מי בעד לפוצץ את , אני אעלה להצבעה. אין לי בעיה בקטע הזה.  אין לי בעיה.ההליך שנמצא כאן היום

  ,ההסכם של הספורט כפי שהוגש לעירייה
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עכשיו זה , מה. תביא את זה לישיבה הבאה. זה לא מה שאתה מבקש      :מר יוסי חן

ת זה תביא א. אין סעיף כזה? מאיפה אתה מביא לנו עכשיו לפוצץ. זה לא על סדר היום? דבר חדש

  .בישיבה הבאה

  

  ?אתה רוצה רשות דיבור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כן      :מר יוסי חן

  

אני אביא את זה , אני אומר. קודם שבירו אחר כך אתה. אני אתן לך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

ואז ,  באנו הנה כדי לפוצץ את תוכנית הספורט שעליה החלטנו לפני כמה חודשים–בתור זה שאומר 

זה בישיבה , אתה לא יכול, זה לא על סדר היום,  לא–אומר לי עכשיו יוסי חן . על הדברים האלהנצביע 

. אני אביא את זה לישיבה הבאה, ואם זה בישיבה הבאה. נשאל את היועץ המשפטי. יכול להיות. הבאה

תהיה זו .  איך פוצצנו את תוכנית הספורט של עיריית אריאל שאישרנו אותה–ואז יהיה . אין בעיה

. שלא יהיה כלום, שלא יהיה ספורט, שלא תהיה תוכנית ספורט. אין לי בעיה. כל אחד ואחד. ההצבעה

. אבל פעם אחת המועצה הזאת תתנהג כמו שצריך. אני אומר את הדברים האלה. שום דבר שלא יהיה

  .אחר כך יוסי חן, שבירו, בבקשה

  

אנחנו . נו בעד תוכנית הספורטאנח. אני מבקש להגיד גם לפרוטוקול     :מר אלי שבירו

יש כרגע את הפועל אריאל בכדורסל שצריך , מה שיש כרגע. רוצים להעביר את הכספים בהתאם לחוק

שמותר , שהיא היחידה שנשארה, ר אריאל"יש את בית. 32,704, לפי מה שאנחנו החלטנו, להעביר לה

 בני אריאל כדורעף שצריך להעביר ויש את. 28,616שצריך להעביר לה , לה לקבל גם תמיכות בכדורגל

אנחנו חושבים שצריך להעביר את הכסף ישירות לעמותות . אנחנו בעד תוכנית הספורט. 3,845לה 

שאנחנו הולכים , כדי להגיע למצב שאנחנו בשנת התקציב הבאה, מ"תוך כדי המשך ניהול מו, הספורט

כולל כל , ל הדברים האלה ביחדנקצה כסף לעמותת גג שהיא תנהל את כ, להצביע עליה עוד מעט

אתה יכול לנסות לסובב את זה ולנסות להביא את זה . ואנחנו לא רוצים לפוצץ. הקבוצות שאני אמרתי

מכל הכיוונים ולהגיד שאתה רוצה לעשות איזו שהיא הצעה שכאילו אנחנו רוצים לפוצץ את תוכנית 

. אנחנו אומרים את זה גם היום, אזאמרנו את זה גם . תוכנית הספורט חשובה לנו.  לא–הספורט 

  .אנחנו חושבים שהדרך שלנו היא הדרך הנכונה, אנחנו מדברים על הדרך

  

  .יוסי, כן. או קיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 



 11.10.09) מן המניין( 17מספר  ישיבת מועצה
  

  115

  

אם מישהו עכשיו מתחרט על המהלך שהוא עשה ואמר , חברים, תראו      :מר יוסי חן

, ר"צרה סיטואציה היום שבכדורגל יש רק ביתר ונו"וכנראה יש אלוהים עם בית, קבוצה אחת בכל ענף

ירצו . אם נרצה או לא נרצה. יש רק הפועל, מה שרצינו כל השנים, ובכדורסל. על פי החוק, מה לעשות

שזה , ויש את הכדורעף. כי אין להם קבוצות והם גם לא רוצים,  הם לא יכולים–בני אריאל לתבוע 

שאני גם התחייבתי לתת להם , 3,845 גם בישיבה של ודיברנו על זה, באמת בושה מה שאישרנו להם

, ליגה לאומית, בנות שרוצות לשחק כדורעף, זה באמת כואב. כי באמת זה עלוב, באופן אישי תרומה

כמו שאלי , ואף אחד לא רוצה לפוצץ. ואנחנו באים ומתברברים על סכומים עלובים, ברמה הכי גבוהה

כמו שזה כתוב פה ,  דבר אם עכשיו יעבירו את התמיכות פהלא יקרה שום. כולנו בעד התוכנית, אמר

שנדע , מהיום נסגור את הסיפור כבר לינואר הבא, לא נחכה לדצמבר או לינואר. מהיום, על פי החוק

וככה נוכל גם לקבל . הכול יהיה סגור וברור מעכשיו. בדיוק איך זה עובד ואיך אנחנו מפעילים את זה

שקוקי לא יצטרך לעמוד בגרעון בשנה הבאה , לספורט, יחיאל אמרכמו ש, את ההגדלה של תקציב

התוכנית . אין שום כוונה לפוצץ, שיהיה ברור, ואין שום כוונה לפוצץ. ולהתחיל העברות מסעיף לסעיף

יש דבר שרצו ללכת ? לא יסתדר. רק צריך לעשות את זה בדיוק כמו שאלי אמר ובשלבים, היא טובה

אז אין לכם שום , כמו הפועל, ותות שכבר החליטו שהן מוכנות להצטרףאם יש עמ, למהלך ולא קרה

ואם יש כדורעף . אתם תתנו להם הרי יותר עד סוף השנה, 32-הרי ה? ממה אתם דואגים. בעיה

  . ממה שרשום פה10בטוח שיעלה לכם פי , שהסכימו להצטרף

  

  ?לכם או לנו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

איפה ? מה הבעיה שלכם, אז עכשיו אני אומר. לכולנו? ייאו ק, לכולנו      :מר יוסי חן

על פי , 28,616נשאר לה לקבל , ר בכדורגל"בית, סיטואציה, פתאום יצא מצב, ר"פתאום בית? הנקודה

, תבדקי את מה שאישרת. נשאר לכדורגל רק את הסכום הזה למחצית שניה, על מה שאישרתם, החוק

  ,וזה לא סוף העולם אם יאשרו את זה. מה שישזה , תבדקי את זה, את בוועדת תמיכות

  

  . לא לכדורגל, ר"אושר לבית      :חנה גולן' גב

  

תבדקי מה . מה יש עכשיו לתת רק לכדורגל, תבדקי סך הכול כדורגל      :מר יוסי חן

  . את יכולה לתת

  

  .לא לכדורגל, ר"היא אמרה לבית, יוסי    :מר יחיאל תוהמי
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אז הכסף , אז מה, יש עמותה אחת שנעלמה, מותותיש כדורגל שתי ע      :מר יוסי חן

  ? נעלם

  

  .הכסף ייעלם, כן      :חנה גולן' גב

  

  ?למה ייעלם      :מר יוסי חן

  

  .יכנס לקופת העירייה      :חנה גולן' גב

  

  ?אז מה, .ס.יעשו איחוד יחד עם מ. יילך לילדים? למה     :מר אלי שבירו

  

  .יש פה בוגרים, אין פה ילדים      :חנה גולן' גב

  

  . זה יילך לאותה קבוצה. אבל אנחנו רוצים שיהיה איחוד     :מר אלי שבירו

  

  ? הם תושבי אריאל, בבוגרים,  שרשומים אצלך עכשיו30-כמה מה      :חנה גולן' גב

  

  .כולם      :מר יוסי חן

  

  ?כולם      :חנה גולן' גב

  

  .כולם תושבי אריאל      :מר יוסי חן

  

  .מצוין      :חנה גולן' גב

  

העברנו , היתה כוונה באמת איחוד עם כל מחלקת הנוער, ועשינו איחוד      :מר יוסי חן

שלא , שלא יהיו שתי קבוצות, כל הכוונה היתה שתהיה קבוצה אחת במחלקת הנוער. אותה לעירוני

 100,000אין לו ,  עם כל הכבודקרשויואל . וגם בבוגרים התכוונו שתהיה קבוצה אחת. יהיו כפילויות

צריך לעצור ,  שקל עכשיו100,000לזרוק . ס.מ-ולדעתי גם זה טעות עם ה, וגרתשקל להחזיק קבוצה ב

איך עושים . לראות איך עושים את זה, לנסות כמה שיותר מהר להוביל את המהלך, את זה כבר היום
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  .  שעות24-אולי קוקי יצליח לפתור את זה ב. את המהלך לקבוצה אחת בוגרת

  

  ? למה צריך את זה בכלל?.ס.מ-למה צריך ל     :שירה דקל' גב

  

  ?את מתחילה עכשיו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אני לא הייתי פה     :שירה דקל' גב

  

  . נעשה שיעורים מיוחדים? מה לעשות, אז לא היית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .היתה לנו קבוצה אחת     :שירה דקל' גב

  

או ונתנו וביקשו להתאחד הרי נש.  חודשים9באיחור של , שאלה נהדרת      :חנה גולן' גב

  . ולא התאחדו

  

כי התוכנית אב לספורט שימשה ככלי להעיף ? למה נשארה קבוצה אחת    :ד שרון שטיין"עו

זה ? זה שנשאר עומד על הרגליים הוא זה שיקבל את הכסף? מה אתם אומרים, עכשיו. את האחרות

  . מה שעומד מאחורי זה

  

  . ק את זהיש אלמנטים אחרים לבדו     :שירה דקל' גב

  

כי בכדורגל היו ? למה זה היה מסובך, אבל את צריכה להבין. לא משנה    :ד שרון שטיין"עו

הסכימו לבטל את הפעילות , האחרות הלכו על הקו של התוכנית, אחת נשארה.  קבוצות2-3איזה 

  ,שלהן

  

  .לא נכון      :מר יוסי חן

  

  . כן, כן, כן. בטח   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .אני לא ראיתי הסכם, אולי אני טועה, לא יודע    :טייןד שרון ש"עו
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  .רים"רק בית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ? מה יוצא, עכשיו. נשארה עמותה אחת? מה, עכשיו    :ד שרון שטיין"עו

  

  ?כולם לא מבינים כלום      :חנה גולן' גב

  

  ?למה? .ס.מ, למה הקמתם עוד גוף שלישי      :מר יוסי חן

  

  . ככה קבענו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?למה      :מר יוסי חן

  

  ,יוסי, אני אגיד לך למה. ככה קבענו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .ר והקבוצה השנייה לא מוכנות להסתדר ביניהן"כי בית    :ד שרון שטיין"עו

  

  .כי אתה מבין את הדברים האלה, כי אתה יותר פיקח מכל אלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .היו שתי אגודות שלא היו מוכנות להסתדר ביניהן    :ד שרון שטיין"עו

  

אז אתה , כי מועדון ספורט אריאל שיהיה בכדורגל ובכדורסל וכדורעף   :ע" ראה–רון נחמן מר 

 כולנו עכשיו מועדון ספורט –יודע שאפשר היה לקחת את שתי הקבוצות הישנות פה בכדורגל ולהגיד 

  ,רים או מועדון ספורט"אריאל בית

  

  ?מה ההבדל? ר עירוני אריאל"ומה ההבדל בין בית      :י חןמר יוס

  

. לקחת את זה ולקחת את כולם ולשים ביחד. אותו דבר. אותו דבר. אין   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אתה יודע . הכלכליים והאגואיסטיים וכל הדברים האחרים, אתה מכיר את האינטרסים שהיו, אבל

  . אותם יותר טוב ממישהו אחר

  

 יום נעשה 30תוך .  יום30נעשה את זה תוך , אז בוא ניקח את זה עכשיו      :חןמר יוסי 
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  . את זה

  

מ כדי "באותו רגע שיישב קוקי ויהיה לו כאן את המנדט לנהל מו, ולכן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

כדורסל נגמר , ופה אנחנו מדברים רק על הכדורגל, לגמור את העניין הזה ויביאו לידי איחוד של כולם

  ,זה דברים, כדורעףו

  

בלי ,  חודשים10העמותות האלה קיימות כבר ? עד אז מה קורה      :מר יוסי חן

  ?מה יהיה עד אז, תקציבים

  

  .זה הכול.  שעות הדבר ניתן להסתיים24תוך . מנו דיבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, ות שע24ותיקח לא ,  שקל16,000-אז בוא תאשר להם את ה. אין בעיה      :מר יוסי חן

  . יום30קח .  יום30תיקח 

  

  .  יום30אנחנו לא רוצים .  יום30אנחנו לא רוצים    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  , שקל לטובת16,000נחלק בוא . ההצעה שלו בסדר    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?16,000עוד פעם       :חנה גולן' גב

  

  . שקל28,000הוא אמר שזה     :מר יחיאל תוהמי

  

מה שהיה , תוהמי. הוא רוצה גם את ההקצבה של העמותה השנייהכי     :ד שרון שטיין"עו

להעביר , הוא רוצה לקחת, השניה, לא יודע איך קוראים לה, האחוז שהיה מיועד לעמותת, מיועד

  ,עכשיו

  

משפט ייתן על פי -בית. משפט ייתן-בית, משפט-תביעה לבית, שרון      :מר יוסי חן

  . תאמין לי, החוק

  

  ?מה זה בצד, מיתוה     :מר אלי שבירו
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  .ר"יעמוד לטובת בית    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?למה לא להעביר אותו? איפה יעמוד? בחשבון הסודי, איפה יעמוד     :מר אלי שבירו

  

  .עתירה      :מר יוסי חן

  

  , ראש העיר הציע    :מר יחיאל תוהמי

  

 הבעיה – ר תקבל כסף"בית, אני חוזר ואומר, אמרתי לכם עוד הפעם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .  פעמים לפרוטוקול10אני אומר את זה כבר .  הבעיה תמשיך להיות–ר לא תקבל כסף "בית. נגמרה

  

אי אפשר להעביר את זה . כל האגודות צריכות לקבל בהתאם לחוק, רון     :מר אלי שבירו

  . למרכז הבינתחומי

  

  )מדברים ביחד(

  

  . שקל150,000   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .הוא לא אמר את זה    :ימר יחיאל תוהמ

  

  . שקל150,000אני אומר . אני אומר את זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  , שקל עד סוף שנה16,000, אז אני אומר לך    :מר יחיאל תוהמי

  

 200,000. 200,000אריאל השנה אתה תוציא . ס.מ-אני אומר לך שב      :מר יוסי חן

  . אריאל השנה. ס.מ-תוציא ב

  

  . חצי מיליון   :ע"ה רא–רון נחמן מר 

  

  . בסדר      :מר יוסי חן
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  .ללכת לגייס תרומות, זאת המשימה שלהם      :חנה גולן' גב

  

  .על פי החוק, אסור להם      :מר יוסי חן

  

  ? מאנשים פרטיים. 'ספונסרים'      :חנה גולן' גב

  

  .עזבי, אף אחד לא יתרום      :מר יוסי חן

  

  ?למה אתה אומר את זה      :חנה גולן' גב

  

  .כי אני חי שם את התרומות האלה, ככה      :וסי חןמר י

  

  ?נכון, ר יש רצון להתאחד עם המרכז הבינתחומי"לבית, יוסי    :מר יעקב עמנואל

  

  .מועדון ספורט אריאל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .בלי אקדח על הראש      :מר יוסי חן

  

שנה לך לקבל אז מה זה מ,  שעות אתם מתאחדים24תוך . בלי אקדח    :מר יעקב עמנואל

  ? את הכסף אחר כך

  

  , שקל האלה16,000-מה הבעיה שיעבירו את ה      :מר יוסי חן

  

  ?16-איך הגעת ל. 12      :חנה גולן' גב

  

את לא יכולה לאחד להעביר ככה , 352 על פי חוק השוויון 16,000      :מר יוסי חן

  .ולאחד להעביר ככה

  

  . רק אריה יגיד אם זה נכון      :חנה גולן' גב

  

אם אריה . 32אם אריה יגיד אז זה , אני עוד אגיד לך יותר מזה. שיגיד      : יוסי חןמר
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  .זה הסכום שאני טוען ולא אתם, יגיד

  

  .מה שאריה יגיד      :חנה גולן' גב

  

  . אני אומר לך במפורש. 28,616אם אריה אומר אז זה       :מר יוסי חן

  

  .28 – 28אם הוא יגיד . מה שאריה יגיד      :חנה גולן' גב

  

  . את לא יכולה סכום אחר להעביר לשום מקום. זה הסכום      :מר יוסי חן

  

  ?ולמה הולך הכסף הזה    :מר יעקב עמנואל

  

  .לפעילות שוטפת      :מר יוסי חן

  

  .ס"אבל אתה עובר למתנ    :מר יעקב עמנואל

  

  . אסור? ס"קשורים למתנ, מה? מה פתאום      :מר יוסי חן

  

  . איחודאבל מחר עושים    :מר יעקב עמנואל

  

  ,הוא יצטרך להמשיך, גם אם יהיה איחוד      :מר יוסי חן

  

  . הוא אמר שהוא לא יכול להעביר לאגודות, מנו     :מר אלי שבירו

  

  .ר עוברת עם הנדוניה"אבל בית    :מר יעקב עמנואל

  

, בינתיים המרכז הבינתחומי שילם את כל הכספים לרישום, אבל מנו      :חנה גולן' גב

  .בר הזהלכל הד, לבדיקות

  

  ?למה הוא שילם בלי שאישרנו את זה      :מר יוסי חן
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  ? אתה מאשר לו, מה זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .הוא חייב לבצע. אתה אישרת את התוכנית אב לספורט      :חנה גולן' גב

  

  . הוא צריך לבצע אותה, אתה אישרת תוכנית   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

, יש לך עוד תקציבים שהעברת לו? 65-מתוך הלמה ? מה זה לבצע      :מר יוסי חן

?  שהעברת לו1,300,000-למה לא מתוך ה? למה לא משם. ספרי- לבית57,000 להתעמלות ועוד 60,000

  ?65,000-למה דווקא ב

  

אבל מישהו . נכון, הוא שילם מהכסף שהעברנו לו על דברים אחרים, לא      :חנה גולן' גב

  . היה צריך לשלם את זה

  

  . 100%      :חןמר יוסי 

  

  ,62-אפשר להעביר את ה, ההצעה שלי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .65,165זה       :מר יוסי חן

  

  ,והוא כרגע התחייב פה,  שקל למרכז הבינתחומי65,000    :מר יחיאל תוהמי

  

  .הוא אסור לו להעביר אלינו. אסור לו. אסור לו להעביר      :מר יוסי חן

  

  . אני לא מבין? תוהמי,  ככהלמה אני צריך ללכת     :מר אלי שבירו

  

  .אסור.  אסור לעמותה להיות עמותת צינור–יש חוק שאומר . אסור לו      :מר יוסי חן

  

  . הוא לא יכול     :מר אלי שבירו

  

  ?הוא יכול או לא יכול, אריה    :מר יחיאל תוהמי
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  . הוא לא יכול    :מר אריה ברסקי

  

  ?אכפת לי? ה אכפת לי שקוקי יעבירמ, אם הוא היה יכול. הוא לא יכול      :מר יוסי חן

  

את כל היתר להעביר והכסף ,  להוציא את הכסף שלו–אז לכן הצעתי       :חנה גולן' גב

  ,מ"ינהלו מו, ר ישאר"של בית

  

  ?ר"למה אנחנו מדברים על בית      :מר אבי סמו

  

  . כי כולם כבר הסכימו      :חנה גולן' גב

  

  . לא חוקיזה , חנה, אבל זה לא חוקי     :מר אלי שבירו

  

  ?למה שלא תעבירי להפועל ישירות ולזה ישירות      :מר יוסי חן

  

  ,ר ועל"אנחנו מדברים על בית. אבל עדיין לא קיבלנו תשובה      :מר אבי סמו

  

אותו סכום שאת . ההעברה תהיה משהו טכני. זה יהיה משהו טכני רק      :מר יוסי חן

  ,תעבירי אותו, רוצה להעביר מפה

  

  ?ז מה אנחנו יושבים פה בכללא      :מר אבי סמו

  

  . אף אחד לא אומר כלום, כולם רבים, לא יודעת      :חנה גולן' גב

  

  , שקל30,000בסך הכול , ר"יש לכם הוצאות נגיד לבית    :והר חלבי'מר ג

  

  . ביטוחים הוא יכול לעשות להם    :ד שרון שטיין"עו

  

את כל הדברים .  ציודקניית. אז המרכז הבינתחומי כבר עשה את זה      :חנה גולן' גב

  . האלה הוא עשה
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  .  נעשה סידור חדש2010-ב.  הם כבר עשו2009-ב      :מר יוסי חן

  

כמו שסיכמנו ,  שהם מחלקים את הכסף לעמותות כמו שהיהאומר...      :מר אלי שבירו

  ? מה הסיפור, דצמבר זה עוד חודשיים, בשנת העבודה הבאה נשב בצורה מסודרת. בהתחלה

  

  ? למה לחכות חודשיים. עוד חודש אפשר לשבת      :מר יוסי חן

  

  ?רק בגלל זה? זה רק בגלל שאנחנו אמרנו? מה הסיפור     :מר אלי שבירו

  

. הרי הם מחכים למוצא פיך. תן כבר תשובה ונקבל פה החלטה, שרון      :חנה גולן' גב

  .או תגיד נדחה את הישיבה, או פיתרון ביניים, תן. אז בבקשה תתעשת

  

  . second opinion-אני חושב לדחות את הכל ל    :עמנואלמר יעקב 

  

  .2011-נדחה ל      :מר יוסי חן

  

  .לעוד חוות דעת נוספת    :מר יעקב עמנואל

  

  .נגמר, 2009אתה באוקטובר , מנו, אתה באוקטובר      :מר יוסי חן

  

  .אין להם כסף, הם חנוקים     :מר אלי שבירו

  

  ?למה תדחה      :מר יוסי חן

  

  .ראש העיר יוצא לנסיעה    :למר יעקב עמנוא

  

  .הוא יביא תרומות      :מר יוסי חן

  

אני מבטיח לך שלנוכח הדיון כאן שהיה . הוא לא יביא תרומות לזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

החשק שלי , לנוכח העמדה שלכם, אם היתה לי מחשבה ללכת ולגייס תרומות לכל ענפי הספורט, היום

אין , החשק שלי לנוכח העמדה שכאן באה לידי ביטוי, י כראש העיראנ, אני אומר את זה. הולך ופורח
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  .פה שום דבר עם ילדים

  

  . עושים דווקא. עושים עכשיו דווקא, אנחנו כמו בגן      :מר יוסי חן

  

  .הוא יודע להביא תרומות. שבירו יביא תרומות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,בשבוע שאתה חוזר אנחנו נקיים    :מר יעקב עמנואל

  

עכשיו צריכים לקבל החלטה . ההצעה הזו לא מקובלת? מה פתאום, מנו      :מר יוסי חן

  .העמותות האלה חיות ונושמות וקיימות. ולהעביר את הכסף

  

  .אין להם כסף. אין להם כסף     :מר אלי שבירו

  

? להרוג את הבן אדם ואחרי שהוא ימות לתת לו משהו, מה אתה רוצה      :מר יוסי חן

למה ? למה. משפט ויהיו הוצאות משפטיות-לא תהיה ברירה ואחר כך יילכו לבית, רירהכי פשוט אין ב

  ? שקל50,000משפט כן תסכים לתת -לבית? לגרום הוצאות משפטיות מיותרות

  

  .אבל זה לא על סדר היום, יוסי      :חנה גולן' גב

  

  . זה מה שיקרה. זה מה שיקרה      :מר יוסי חן

  

  . של ראש העיר ביחד על שינוי ההצעה ואפשר שזה יהיה אפשר להצביע     :מר אלי שבירו

  

נמאס לי להגיע ,  שנים7-8אחרי . לי נמאס. תצביעו מה שאתם רוצים   :ע" ראה–רון נחמן מר 

היא לטרפד את תוכנית , מנו, המגמה. כאילו שרק עכשיו התחלנו את תוכנית הספורט, לדיון הזה

  .הספורט

  

  .לא נכון     :מר אלי שבירו

  

  .זאת המגמה   :ע" ראה–ון נחמן רמר 
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  .לא נכון     :מר אלי שבירו

  

המגמה היא , אני אומר לך, אני אומר לך מנו, אמרת את זה, שבירו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

כי . זה הדרך הזאת של העבודה' טריגר'ה. 'טריגר'והדרך היא באמצעות . לטרפד את תוכנית הספורט

. ס. קוקי את כל הנושא של איחוד ביחד והיו קוראים לזה מר עם"אם למשל היו גומרים בית? למה

  . היתה נפתרת הבעיה של העמותה, רים אריאל"בית

  

  ?מה לעשות שלא פנו אליהם ולא ישבו איתם      :מר יוסי חן

  

  . כל הבעיות היו נפתרות   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . פנו אליך ואתה לא הלכת לישיבות    :מר יעקב עמנואל

  

  .אתה צודק      :ןמר יוסי ח

  

  .פנו אליך ולא הלכת. הוא אמר לי, הנה    :מר יעקב עמנואל

  

  .קוקי לא אמר לך? קוקי אמר לך      :מר יוסי חן

  

  . בשם קוקי    :מר יעקב עמנואל

  

  .קוקי לא אמר את זה והוא לא יגיד את זה גם      :מר יוסי חן

  

  . הבלגאןואתה לא הלכת והנה כל . בשם קוקי. קוקי לא    :מר יעקב עמנואל

  

  . ואני אשם      :מר יוסי חן

  

אנחנו יכולים לשבת עד , תקשיב רגע, שרון, אני רוצה. הבנו, יוסי    :מר יעקב עמנואל

אלא מתוך רצון לנסות , ולא מתוך כניעה לאף אחד, אני רוצה. הבוקר על המדוכה ולא נמצא פיתרון

נחנו יכולים לבוא להצביע ולהגיד האם א. באמת לא מתוך כניעה לאף אחד, ולפתור את הפלונטר הזה

  ?עד סוף שנת התקציב, שאנחנו מקפיאים את החלטתנו הקודמת בדבר אישור התוכנית לחודשיים
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איפה אתה חי . יש לך התאחדויות לכדורגל? אתה עושה צחוק, תגיד   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ?בכלל

  

  ?מה זה    :מר יעקב עמנואל

  

  ?חיאיפה אתה    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . תן לו אבל להציע, רון, רגע      :חנה גולן' גב

  

  ?מה להציע להקפיא את כל זה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .תן לו להציע, סליחה      :חנה גולן' גב

  

ואז יש חלוקת תקציב מסודרת להקפיא לחודשיים ואחר כך להצביע     :מר יעקב עמנואל

  . מרכז הבינתחומיואחר כך בתקציב שנה הבאה הכול עובר דרך ה. לכולם

  

  .לא ירדתי לסוף דעתך    :ד שרון שטיין"עו

  

אנחנו מצביעים שההצבעה הקודמת של מועצת העיר בדבר התנעת     :מר יעקב עמנואל

  . אנחנו מקפיאים אותה כרגע עד סוף השנה, תהליך תוכנית הספורט

  

  ? ואיך מחלקים את הכסף     :מר אלי שבירו

  

  .א תוכל לחלק אותול, אבל הכסף    :ד שרון שטיין"עו

  

גם אריה לא נותן . הוא אומר שזה חוקי. לחלק לעמותות. לעמותות, לא    :מר יעקב עמנואל

  . אי אפשר דרך צינור שני, זה צריך לעבור לעמותות,  לא–הוא אומר לך . לך תשובה חד משמעית

  

  .אתה לא יכול להעביר מעמותה לעמותה    :ד שרון שטיין"עו
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  . לעמותהלא    :מר יעקב עמנואל

  

  . הוא לא יכול להעביר מעמותה לעמותה, לא     :מר אלי שבירו

  

  .אבל זה לא משהו חדש      :חנה גולן' גב

  

שאנחנו , אתה פותר את הבעיה החוקית ובשנת התקציב הקרובה    :מר יעקב עמנואל

 של כל עד אז כולם עושים איחוד. הכול בצורה מסודרת, אנחנו נצביע שהכול עובר דרך קוקי, מצביעים

  .הקבוצות וכך תפתור את הבעיה

  

 65,000-בואו נקבל החלטה שה, אם כולנו בעד הספורט. יש לי הצעה      :חנה גולן' גב

  ,בישיבה הבאה נצביע על שינוי, והר יעשה שינוי תקציבי'ג, שקל האלה

  

  ?מה זה הישיבה הבאה. אין לנו זמן לעוד חודש      :מר יוסי חן

  

והר יעלה הצעה לשינוי 'בישיבה הבאה ג. תן לי להשלים, גער, סליחה      :חנה גולן' גב

  , שקל65,000נפתח סעיף תקציבי על , תקציב

  

  .אין צורך אבל      :מר יוסי חן

  

העירייה מממנת את מה שהיא צריכה , ואז אין שום בעיה, סליחה רגע      :חנה גולן' גב

  .זה יהיה במסגרת הסעיף התקציבי. למי שהיא צריכה

  

  .יש תקציב מאושר. יש לך אבל גם היום תקציב      :מר יוסי חן

  

  . לפי אגודות, מאושר, 65יש . יש תקציב     :מר אלי שבירו

  

  ?למה צריך עוד פעם לאשר      :מר יוסי חן

  

על מנת להוביל את התוכנית אב לספורט ולשמר את מה שקיימו עם       :חנה גולן' גב

  . האגודות האחרות
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ס עד " שקל למתנ100,000עיף תקציבי להעביר עוד למה לא תמצאי ס      :מר יוסי חן

  ?סוף השנה

  

  ?אתה תתן לי את זה      :חנה גולן' גב

  

  .קצת מפה, תעשי קצת משם. תנסי למצוא      :מר יוסי חן

  

  ?אבל אתה תאשר לי להעביר יותר ממה שאישרתם      :חנה גולן' גב

  

-למה זה דווקא האבל . כולם יהיו פה בעד. כולם יהיו פה בעד, כן      :מר יוסי חן

בואי תאשרי ,  האלה תני לעמותות65,000-את ה?  האלה65,000-למה דווקא על ה?  האלה65,000

  .1,400,000תאשרי , 1,300,000ס במקום "למתנ

  

עוד , בשנת התקציב הבאה, לחודש וחצי להקפיא, רון, אני אומר לך    :מר יעקב עמנואל

  ,חודש וחצי

  

  .אנחנו בעד     :מר אלי שבירו

  

  .ותפתור את הבעיה    :ר יעקב עמנואלמ

  

  ?מנו, אתה יודע מה טוב אצלך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה טוב אצלי    :מר יעקב עמנואל

  

. אצלך זה שאתה תמים ותוהמי נמצא בלחצים. אצלך ואצל תוהמי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .אלה שני הדברים

  

  . אתה תמים,  שנים10עבדתי חצי שכר . אתה באמת היית תמים, מנו      :מר יוסי חן

  

שאלוהים ? איך אומרים. שונאים אתה לא צריך, אם אתה צריך ידידים   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  . מהשונאים אשמר לבד, ישמור אותי מהידידים

  

לא תצא , לא תמימות, כן תמימות, אתה תשב עכשיו עד הבוקר    :מר יעקב עמנואל

  . מהבעיה

  

  . יהיה ספורטשלא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

כפי ,  אפשרויות3יש . אנחנו בקצב הזה נשב עד הבוקר וזה לא הפיתרון    :מר אריה ברסקי

יש עמותות שכבר , אופציה אחת זה אופציה שהעלה פה יוסי חן:  אופציות3יש . שאני רואה אותן

וף ס הוא ג"כי המתנ, ס"להעביר את זה למתנ, אופציה אחרת. נתמכו ואפשר להעביר להן את זה

  .שזה הפעילות ספורט, מאושר ושיעשה את הפעילות שלשמה הוא מתחייב

  

  .בלי להעביר לעמותות אחרות     :מר אלי שבירו

  

באמת , כפי שאני רואה, אופציה שלישית. בלי להעביר לעמותות אחרות    :מר אריה ברסקי

וכנית כפי להטיל את התאם באמת רוצים , אפשר לעשות את השינוי התקציבי, כמו שחנה הציעה

  ,שמועצת העיר

  

  .אם כולם בעד הספורט      :חנה גולן' גב

  

וכדי ליישם אותה אפשר , החליטה את תוכנית הספורט העירונית    :מר אריה ברסקי

כי . ס יעשה"או שהעירייה תעשה או שהמתנ, לעשות שינוי תקציבי ולהעביר את הכסף הזה, להעביר

ויש אופציה גם של קניית , אופציה אחת זה של תמיכות –כשאתה מעביר כספים יש כמה אופציות , זה

אפשר להעביר את זה וזה . ס"שאתה קונה את שירותי הספורט מהמתנ, שירותים שאפשר לעשות

מה שצריך . זה דבר שאפשר לעשות. באמת יעמוד בכל קנה מידה ובכל הקריטריונים המחמירים ביותר

  .רוצים לעשותלעשות עכשיו זה רק להחליט איזו אופציה אנחנו 

  

  .זאת הבעיה      :חנה גולן' גב

  

, עכשיו אנחנו באוקטובר? למה לא לבחור בינואר את איזו אופציה      :מר יוסי חן

. כבר עירוני אריאל נגמר הסיפור שלו. לא יהיה קיים, עד אז הגוף הזה ימות, נתחיל זה, נתחיל לבחור
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  .התנדף. נגמר. בני אריאל בכדורסל נמחק

  

  .בכדורעף אבל הם צריכים את התקצוב הזה עכשיו     :שירה דקל' גב

  

  .כדורעף הם חייבים את התקצוב      :מר יוסי חן

  

  . וגם בכדורסל הם צריכים     :שירה דקל' גב

  

גם לתת להם את הכסף ולא לעשות , או לחלק: יש פה שתי אפשרויות    :והר חלבי'מר ג

  .חלוקה כאילו להפלות אותם לרעה

  

  .הם קיבלו. בלוהם קי      :מר יוסי חן

  

  .וב פעם להגיש בקשות עד חודש הבאאו צריך לבקש מכולם ש. סליחה    :והר חלבי'מר ג

  

' מתזזים'אתם חושבים שאני בתור ראש העיר איזה דחליל ש, תגידו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

לה שכל א. שהעמותות יפלו. שלא יצביעו. לא יקום ולא יהיה? אתם באמת חושבים, מה, תגידו? אותו

רק אני . אין לי טענה. עם זה רוצים לצאת לציבור וזה בסדר גמור. זאת היתה הכוונה. הכול בסדר. יפלו

הרי כל התהליך הזה היה יכול להיות כבר . מתפלא על כמה אנשים שלא מבינים את הצעדים קדימה

  .בחודש יוני

  

  .נכון      :חנה גולן' גב

  

אני שואל את ? למה זה עולה היום. באוקטובראנחנו יושבים היום    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ?למה זה לא נגמר? מדוע, אדון יוסי חן

  

הלכת בדרך של כוחניות להחליף , לא יצרת מגע, כי אתה לא פנית      :מר יוסי חן

  ?להזכיר לך. לא אפשרת שימוש במגרש, החלפת מנעולים בכוח, מנעולים

  

  . משפט-היה צו של בית? אני   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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וקיבלת עכשיו פסיקה של . הלכת בכוח. לא אפשרת שימוש במגרש      :מר יוסי חן

  ,משפט בניגוד-בית

  

  . לא קיבלנו שום פסיקה. 100%   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה , כי אין מנוס איתך, ותיכף תקבל עוד פסיקה גם בנושא התמיכות      :מר יוסי חן

,  לתת הוצאות משפטיות70,000יש לך כסף , ושמה. פטמש-רק דרך בתי, לא מגיעים איתך בדרך אחרת

  . לתת לכל הגופים ביחד65,000ואין לך פה 

  

  . 100%   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .100%. או קיי      :מר יוסי חן

  

  .הבנו את העניין   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

זה תצא עם . תפוצץ, אם אתה רוצה לפוצץ את התוכנית ספורט, עכשיו      :מר יוסי חן

ותגיד יוסי .  רון נחמן החליט לפוצץ את הספורט באריאל בגלל האופוזיציה–גם מחר כותרת בעיתון 

  .בגלל יוסי חן אני החלטתי לפוצץ את התוכנית ספורט. תגיד יוסי חן אשם. חן אשם

  

אנחנו מכירים , יוסי חן, אני אומר לך את זה פה. אני לא אגיד שום דבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .כל הפעילות הזאת היא באה לטרפד את תוכנית הספורט,  וחצייום

  

  .אז אני אומר לך שלא נכון      :מר יוסי חן

  

  .שלילי     :מר אלי שבירו

  

  . לא נכון     :שירה דקל' גב

  

  .  אתה טועה ומטעה–אתה תגיד ככה ואני אגיד לך       :מר יוסי חן

  

  .לא נכון לחלוטין     :מר אלי שבירו
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  . רון, אנחנו מעורבים בספורט הרבה יותר מכם     :שירה דקל' גב

  

  , הואיל ואת חדשה ואת לא תמימה, שירה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

. ואני יש לי אינטרס לקדם את זה. אבל לא בענייני הספורט, אני חדשה     :שירה דקל' גב

  ?יש לי אינטרס לקחת את זה אחורה

  

  ?רק לך, לאף אחד אין אינטרס   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה לוקח את זה לכיוון לא נכון ואגודות , אני רוצה להגיד לך, רון     :שירה דקל' גב

יש להם . הן נתנו מחויבויות מתחילת שנת התקציב. הספורט האלה צריכות גם את התקציב הזה

  .חובות

  

אנחנו סיכמנו שמנהל המרכז לתרבות הפנאי יושב עם כל , תקשיבי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ,ותה ועמותהעמ

  

  .אבל זה עוד לא נגמר     :שירה דקל' גב

  

יש גם , מעבר לכסף שנותנים לעמותות. תקשיבי לי רגע עד הסוף   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . יש כל מיני דברים אחרים, תקציבים שצריך לחזק מתקנים

  

  .אמרו שזה לא יכנס במסגרת של התמיכות, ודרך אגב     :מר אלי שבירו

  

למה אתה מתפרץ ? מר שבירו, אבל למה אתה מפרץ לדברים שלי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . יש הוצאות אחרות, מעבר לכל הדברים, ולכן? מה קרה? אין לך סבלנות? לדברים שלי

  

, אני. מחר אני עושה עתירה, גם אם הוא יביא את זה ויעבור לו עכשיו      :מר יוסי חן

  .של כל התמיכותעוצר את כל הכספים , עושה עתירה, יוסי חן

  

  .תעצור את הכול. תעצור את הכול, יוסי, אין בעיה   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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תפיל עלי .  יוסי חן פוצץ את תוכנית הספורט באריאל–ותגיד . או קיי      :מר יוסי חן

  .את התיק

  

ר אני לא אפיל עליך שתהיה גיבו. אני לא אתן לך את הכבוד הזה, בחייך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . לאומי

  

  .תוכנית הספורט תתקיים      :חנה גולן' גב

  

 100,000 לעמותות ותאשרי עוד 65,000-אז תעבירי את ה? תתקיים      :מר יוסי חן

  ,תמצאי כבר איך להשיג להם את הכסף, ס"למתנ

  

  .ואנחנו נתמוך     :מר אלי שבירו

  

ואם . ם יתכנסושכול, ובינואר כבר תהיה תוכנית חדשה. ואנחנו נתמוך      :מר יוסי חן

להודיע להתאחדות ,  יום30לעשות קבוצה אחת כבר עוד , .ס.מ-ר ל" יום לכנס בין בית30אפשר תוך 

  ,שקבוצה

  

  ,ר נמחקת והיא נכנסת"שבית      :חנה גולן' גב

  

יש לך . זה עמותה ותיקה. ר לא יכולה להימחק"בית? ר"למה בית      :מר יוסי חן

  . תובילי את. בואי קחי רוב.  קחי רוב בהנהלהבואי? אנשים שאת רוצה להכניס להנהלה

  

  .הם שנתיים תקועים, .ס.הרי אם את הולכת על מ? מה הבעיה     :מר אלי שבירו

  

  .תביאי אותם. ס.מ-את אותם אנשים שיש לך ב      :חנה גולן' גב

  

  .אבל זה לא התוכנית של תוכנית אב בספורט      :חנה גולן' גב

  

  ?למה לא      :מר יוסי חן
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  . כי כתוב שכולם בסופו של דבר הם קבוצות עירוניות      :ה גולןחנ' גב

  

  . במסגרת העמותות      :מר יוסי חן

  

  .100%     :מר אלי שבירו

  

  . פעמים10אני מסביר    :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

   ... אחת להקים תאגיד עירוני ואחת –יש הרי שתי חלופות     :ד שרון שטיין"עו

  

  .אדון תוהמי, וף אתה מביןסוף ס   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

 יום תהיה אגודה שנקראת 30עוד .  יום30עוד , לא בסוף.  יום30תוך       :מר יוסי חן

  .זה לא מפריע לו איך היא תיקרא, תלראש העיר אין לו התנגדו, ר עירוני אריאל"בית

  

  ? כן, אריאל. ס.ר מ"בית    :מר יחיאל תוהמי

  

אין צורך בשתי , ה איחוד ותהיה קבוצה אחתויהי .אריאל. ס.ר מ"בית      :מר יוסי חן

  .קבוצות בוגרים

  

  ,וחברי העמותה יהיו מאיזה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . משניהם      :מר יוסי חן

  

  ?מה הבעיה     :מר אלי שבירו

  

  .ואז העמותות הותיקות יוכלו לקבל הקצבות      :מר יוסי חן

  

כמה זה התמיכות , אגבדרך , כמה אתה מקבל. בוא נעשה משהו אחר      :חנה גולן' גב

  ?לותיקות מהתאחדות הכדורגל
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את יכולה , אם את תרשמי את כל הקבוצות האלה. תלוי כמה קבוצות      :מר יוסי חן

ר "בבית. ס.מ-במקום ב, .ס.מ-אם הקבוצות שרשמת יפעלו אכן ב,  שקל50,000-להגיע רק בכדורגל ל

  .ממועצת ההימורים שקל תמיכות רק 50,000-אז תוכלי להגיע כמעט ל, עירוני

  

שאתם הצבעתם , היות ותוכנית האב לספורט. בוא נעשה משהו אחר      :חנה גולן' גב

  .בוא נעשה משהו אחר, .ס.היא אומרת שבסופו של דבר הכול זה מ, עליה

  

, תקראי את תוכנית הספורט ותראי. בתוכנית הספורט. ס.לא אמרנו מ      :מר יוסי חן

  .ס.אין מ

  

  . כתוב קבוצות עירוניות. ס. כתוב מלא      :חנה גולן' גב

  

. זה גם עירוני? ר עירוני אריאל זה לא עירוני"בית, אז מה זה. בסדר      :מר יוסי חן

  ? עכשיו אנחנו חוזרים לשם

  

זה . ס.מ-היות וה, אני רוצה לקחת את ההצעה שלך ואני רוצה להציע      :חנה גולן' גב

  ,טוחה שחשוב לך לא רק הכדורגלאני ב, אלא זה כל ענפי הספורט, לא רק כדורגל

  

  .ס.בני אריאל מ, .ס.זה יהיה הפועל מ. הכול      :מר יוסי חן

  

. ס.מ-בוא תיכנס אתה לתוך ה, .ס.מ-אז מה דעתך שבתוך ה. רק שניה      :חנה גולן' גב

  ,.ס.מ-נרחיב את ההנהלה של ה, תכניס את האנשים שלך, להנהלה

  

  . האבל זו תהיה קבוצה חדש     :מר אלי שבירו

  

  ,אלי, אבל סליחה      :חנה גולן' גב

  

  .אבל זה קבוצה חדשה     :מר אלי שבירו

  

  .50,000אני לוקחת על עצמי       :חנה גולן' גב
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  ? לא חבל על הכסף שלנו? למה אבל     :מר אלי שבירו

  

בוא . זה יותר זול, 50אני הולכת על . 100 תמצאי –קודם הוא אמר לי       :חנה גולן' גב

  . שים שלך להנהלה ותשפיע מבפניםתכניס את האנ

  

. 50 מכאן וניקח משם 50בוא ניתן . 'סבבה '– 50אם היא רוצה לתת      :מר אלי שבירו

  ?50למה לוותר על . 100יהיה לנו 

  

  )מדברים ביחד(

  

יחד עם , אתה מוכן לתת לנו את המנדט, אדוני ראש העיר, אתה מוכן      :חנה גולן' גב

  ?מ"הל מושנשב וננ, קוקי ויוסי ואני

  

  ?בתור מה? למה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אנחנו שרוצים להגשים את התוכנית , בתור הוא שמומחה לספורט      :חנה גולן' גב

  ?מה זה משנה. לספורט

  

אם לוקחים את ההצעה של חנה ומה שיוסי אומר ? מותר לי להציע, רון   :)קוקי(מר חיים ביטון 

ולגבי שתי העמותות האחרות הן כבר נכנסו פנימה , ה אומרתשהוא לא רחוק בכלל ממה שחנ, במקביל

 48בואו ניקח על עצמנו . ר"לכאורה הבעיה היחידה היא בהעברה של בית. אז אין איתן בעיה, למטריה

מוצאים איזה פיתרון ואז , יושבים פרק זמן, ר"מ עם בית"נכנסים למו, לא יודע מה,  שעות72, שעות

  ,מגיעים לפה והכסף הזה

  

? מה הבעיה? אבל מה הבעיה בינתיים להעביר חלק מהכסף. אין בעיה      : יוסי חןמר

  .זה ייקח עוד חודש? אתה יכול לא לשלם משכורות מחר. אבל העמותות קיימות

  

  . מקציבים זמן. לא ייקח חודש   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  .בואו נקבע את הישיבה באה ליום חמישי     :מר אלי שבירו
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  . עוד שלושה, עוד שבועיים? מה זה משנה, קובעים   :)קוקי(ון מר חיים ביט

  

  . יש משכורות? 10-אתה יכול לא לשלם משכורות עכשיו ב      :מר יוסי חן

  

  , ימים4קח , יוסי   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  . אי אפשר. אי אפשר      :מר יוסי חן

  

  ?למה אתה מתעקש? למה אתה אומר אי אפשר    :מר יחיאל תוהמי

  

אתה , אתה לא בפברואר, אתה באוקטובר. אתה באוקטובר. אי אפשר      :יוסי חןמר 

  . באוקטובר

  

  .נשב ונצביע, בואו נקבע ישיבה בשבוע הבא     :מר אלי שבירו

  

. דין-יש עורך, יש אלף ואחד דברים, יש ביטוחים, יש הרשמות, לא, לא      :מר יוסי חן

  .  ימים חייב להעביר כסף4אתה בעוד 

  

נעשה ישיבה . בואו נעשה שבוע הבא ביום ראשון ישיבה ונסגור את זה     :בירומר אלי ש

עד יום ראשון יעשו את כל המשאים ומתנים וביום ראשון , שלא מן המניין בשבוע הבא ביום ראשון

  . נביא להצבעה

  

  .אז אל תצביע על כלום עכשיו, או קיי      :מר יוסי חן

  

  .  על כלוםעכשיו לא מצביעים, לא     :מר אלי שבירו

  

  . נצביע, נבוא ביום ראשון הבא, אין בעיה. לא מעבירים שום דבר      :מר יוסי חן

  

  . אני בחוץ לארץ   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .מ ראש עיר"יש מ, הנה, אבל רגע     :מר אלי שבירו
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  .אבל תהיה פחות אצבע, לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .סכמותאבל אנחנו נגיע לה, לא     :מר אלי שבירו

  

  .אני צריך קיזוז   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אנחנו נגיע להסכמות, אני מבטיח לך     :מר אלי שבירו

  

  .אני רוצה קיזוז   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

את תיחשב כמצביע עם . אנחנו מתחייבים מעכשיו לכבד קיזוז      :מר יוסי חן

  . מקבלים את ההצבעה שלך. הקואליציה

  

  .אני תומך בהצעה שלכם. מצוינת ההצעה שלכם. ההצעה שלכם מצוינת    :מר יחיאל תוהמי

  

  .תשע ורבע, הוא תומך כי הוא רוצה ללכת הביתה כבר      :חנה גולן' גב

  

  .לא אכפת לי לשבת עוד קצת, אני לא רוצה, לא    :מר יחיאל תוהמי

  

  ? נכון, זה מעניין ככה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .נחנו בעדא. אני בעד     :מר אלי שבירו

  

  ?מה-ש   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,יום ראשון ישיבה שלא מן המניין, מ השבוע"שנעשה מו     :מר אלי שבירו

  

  .לא נעשה      :חנה גולן' גב

  

  . הם יעשו     :מר אלי שבירו
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  ,אם אתם מסכימים שיהיה      :חנה גולן' גב

  

  .כן, כן     :מר אלי שבירו

  

  ,רום גדול זהמ בפו"מו, קודם כל      :חנה גולן' גב

  

  .מ"שלושתכם תעשו מו. זה ברור לחלוטין, לא, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  ,המועצה מסמיכה את חנה ואותי ואת   :)קוקי(מר חיים ביטון 

  

  .קודם כל את יוסי      :חנה גולן' גב

  

וביום ראשון שבוע , .ס.מ-עם ה, יישבו ביחד, ר"את יוסי והנהלת בית     :מר אלי שבירו

  . נקזז את רון, ישיבה שלא מן המנייןהבא נעשה 

  

אפשר לעשות ישיבת מועצה שלא מן המניין ביום .  ימים זה הרבה4      :חנה גולן' גב

  . אפשר לעשות את זה, אם יש רצון. לפני שהוא טס, שלישי

  

  .אני אמרתי לכם את עמדתי. אין לי שום עניין בנושא הזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?אין לך עניין בתוכנית הספורט    :רנוגלס'מר מקס צ

  

  . אני אין לי שום הצעה. אני לא רוצה להעלות שום הצעה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הוא . ראש העיר ביקש שאני אעלה את ההצעה, אני רוצה, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

ל ש, אני מקבל את ההצעה של חנה. אז אני מעלה את ההצעה, זה מעייף, זה קשה. בהפסקה עכשיו

  ?ככה את אומרת,  שעות48, בואי נגיד, מ תוך"הם ינהלו מו, אני מדבר על חבר המועצה, קוקי ושל יוסי

  

  .מספיק, נכון      :חנה גולן' גב
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ישיבה שלא מן המניין יום שלישי בעזרת השם תהיה . נסיים את זה    :מר יחיאל תוהמי

  .ובזה נסיים את העניין

  

  ,בעיה עםיום שלישי יש לנו      :מר אלי שבירו

  

  .לא משנה, יום רביעי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .רביעי אני מוכן     :מר אלי שבירו

  

ואני מאמין מאמין , ישיבת שלא מן המניין, יום רביעי בעזרת השם    :מר יחיאל תוהמי

  . לטובת עם ישראל, שתגיעו להסכמה

  

 אז לא תהיה ,אנחנו נגיע להסכמות, אל תדאג, גם אם צריך לקזז נקזז     :מר אלי שבירו

  ?אז מה זה משנה. נגיע להצעה פה אחד. בעיה

  

  ?מי בעד? אתם מקבלים את ההצעה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אני בכלל לא מבין את כל הדברים האלה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?מה אתה רוצה. אתה נח, אמרת שאתה לא מדבר    :מר יחיאל תוהמי

  

, סתכל עליך ואני שואל את עצמי איפה אני יושבאני מ. אני לא נח   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ?במושב ליצים

  

  .אם הייתי מצביע איתך זה לא היה מושב ליצים. תפסיק, תפסיק, אוי    :מר יחיאל תוהמי

  

  . גם ככה וככה, לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

למדתי ממך . באמת, תירגע. הייתי אחד האנשים הכי חכמים לידך    :מר יחיאל תוהמי

  .אני לא, אז תגיע איתו, יש לך בעיה עם יוסי חן. אני לא יוסי חן, בוא נשאיר. אז עזוב, משהו
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והיה , כמוך, ה ככה'עם כל החבר, אריק שרון היה יושב ככה, אתה יודע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  ? מה אני עושה כאן–היה יושב ככה ושואל את עצמו , מסתכל ככה

  

  .נותולא היה מתעסק בקט      :מר יוסי חן

  

  .עזוב את השטויות האלה, אז אני אומר לך את הדברים האלה כרגע   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ,לית הציעה הצעה"המנכ    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?אתה רוצה קצת לשתוק. הבנתי אותך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .לא    :מר יחיאל תוהמי

  

  .דבר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  . אז אל תפריעו לו עכשיו,  בהפסקהראש העיר    :מר יחיאל תוהמי

  

מנהל בצוות , באותו רגע שקוקי. אני רוצה להגיד לכם את הדבר הזה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

כי עם שאר , עם הקבוצה היחידה שנשארה עוד בכדורגל, כזה ואחר את אותו הדיון שהוא צריך לנהל

רון וצריך לגמור את זה היום או מחר בין שגמר קומפלט ובין שגמר בעיק, הענפים הוא גמר את הכול

אם הוא גמר אותו , מ"ברגע שהוא גמר את המו. בקטע הזה לא צריך לעשות שום דבר. הצהריים-אחר

הוא יביא את הדברים האלה לידיעת האנשים ולא צריך לעשות ישיבה שלא , או אם הוא לא גמר אותו

 הזה באותו רגע שנגמר וההחלטה היא כי הדבר. מן המניין היום ולא ביום שלישי ולא ביום אחר

 אריאל מכבי . ס.מ-ו, גם יקבל את התמיכות, הפועל אריאל. ס.שישנה קבוצה אחת בענף ויקראו לזה מ

גם של העמותות וגם של הזרמת , זה פתר את כל הבעיות, בזה. ס.או מ, רים אריאל"בית. ס.או מ

וכשיש את הסיכום חומים .  הסיכום הזהבאותו רגע צריך להיות. הכספים וגם של כל הדברים האלה

ולא דיבורים . וההסכם הזה מחייב את הצדדים, היועץ המשפטי של העירייה, דין-הסכם עם העורך

 –לא יהיה הסכם חתום מאושר על ידי היועץ המשפטי של העירייה . ולא סיפורים ולא שום דבר אחר

כך . כולם, י הצדדים או את עשרת הצדדיםיחייבו את שנ, הדברים האלה יהיו גמורים. לא יהיה כלום

ובקטע הזה . הדברים האלה יצטרכו להגיע לסיום. 'וכך יהיה גם עם ג' כך זה היה עם ג', זה היה עם א

החלטות של מועצת העיר , ובלבד דבר אחד. יש לי את היכולת ללכת ולהתגמש על כל מיני דברים, אני
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העלינו עכשיו את . ה שניה שאנחנו עושים את זהקדנצי, זה פעם שניה. אלה ההחלטות שתקוימנה

או שהיא נאמנה למה שהיא מצביעה או , פה המליאה הזאת צריכה לקבל החלטה. הדברים על הדרך

, אם אתם שואלים אותי, לפי דעתי. ולא לעשות שינויים פעם ככה ופעם ככה וכל זה. שהיא לא נאמנה

אותה עמותה שיש לה את הזכויות שלה כאן כי זה גם שומר על הכבוד של . אפשר לסכם את זה

יש . אתה הקמת את זה, אני אומר את זה לך, אני אמרתי את זה גם למוטי לוי. אם זה הפועל, באריאל

צריך להסתכל לאן אנחנו גם , אבל מצד שני. אז אי אפשר לקחת ולזרוק אותן. לך את הזכויות האלה

אז הקומבינה שעושים את השם כך או , קבוצה אחתאם אנחנו רוצים שתהיה בכל ענף . הולכים קדימה

צריך לבחון את , של כספים שמגיעים למישהו על בסיס הוכחות שישיש בעיות . זה ניתן לגישור, אחרת

אני מאד מאד . לא פה בישיבת המועצה. מ שקוקי צריך לנהל"זה בחלק מהמו. זה ולראות מה עושים

לא צריך לפעול עם , ואני אומר את זה כאן,  לכם את זהאבל אני אומר . מכבד כל אחד ואחד מהחברים

אם אנחנו מתוך מה שאתם . יש עניין הכול,  יש עניין של רישום–אמר יוסי חן קודם . אקדח על הרקה

, רוצים את כל זה, אנחנו רוצים את התוכנית, אנחנו רוצים עמותה אחת, כולם פה אחד אמרו,אמרתם

 –אבל , אנחנו רוצים את זה,  כן–אבל אם הבסיס הוא שנגיד . אם זה הבסיס אז יש על מה לדבר

לא יכול ללכת הדבר . זה לא יכול ללכת', חוחא והיתלולא'והאבל הזה הופך את הכול ועושה את זה 

קוקי יודע בדיוק לאיזה , אפשר כאן לנהל את הדברים. מחר זה יום שני, אני אומר כאן, ולכן. הזה

צריך לשמור על הכבוד של כל אחד . ר יודעים מה הם רוצים"ה של בית'החבר, כיוון הוא רוצה להגיע

אני אומר . זה ניתן להגיע מחר בישיבה של שעתיים גומרים את הכול. ואחד ולעשות את העבודה הזאת

  . בשעתיים גומרים את הכול. את זה לכם

  

  ?מה קרה, ואם שעתיים וחצי    :מר יחיאל תוהמי

  

ובאותו . אפשר לעשות את זה. זה הכול. 'אקסטרה'ם וחצי נותן שעתיי   :ע" ראה–רון נחמן מר 

מה , ההסכמה הזאת היא על דעת של כולם. הכול נגמר ולא צריך את כל הישיבות, רגע שיצא ענן לבן

  ,שכולם אמרו פה היום

  

  ? שעות3אתה צריך להגיד את זה אחרי .  שעות3. אני כועס עליך    :מר יחיאל תוהמי

  

  .נמאס לי לשמוע אותך עכשיו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  ?  וללכת הביתה כבר7לא יכולת להגיד את זה בשעה     :מר יחיאל תוהמי
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  .לתוך האוזן הזאת ויוצא משם, נכנס לי כאן   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .שמעתי, כן    :מר יחיאל תוהמי

  

ים וחצי ניתן שעתי, בתוך שעתיים, אני אומר את הדבר הזה, עכשיו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

כי אנחנו , ינסחו את ההסכם הזה היועץ המשפטי ויגמור את הכול. לסגור את העניין ולהגיע להסכם

אנחנו מחויבים . לפני כל עמותה אחרת. אנחנו חברי מועצת העיר, קודם כל מחויבים לעיריית אריאל

ורא מכבד את כל ואני נ. למה שהעירייה הזאת מוסמכת להחליט, בהגדרת התפקיד שלנו, קודם כל

המחויבות שלנו כחברי , ולכן אני אומר לכם. אבל קודם כל זה התפקיד שלנו, את כולן, העמותות

אם עושים . הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, ועל כן. מועצת עיר היא קודם כל למועצתה עיר

ין לי התנגדות בקטע אני א, ברוח ההצעות שהעלו פה עוד אחרים, את הקטע הזה ברוח ההצעה של חנה

מעבר לזה אני לא .  נגמור את זה–חיכינו עד היום .  שעות48-את ה,  שעות24-אני מוכן לתת את ה. הזה

.  לחודש15-אנחנו צריכים לתת תשובה עד ה, צ"יש לנו כאן בג. אני לא מוכן. מוכן לסחוב יום אחד

 הדברים נסגרו והם קבוצות הכדורגלכי אחת מ. צ"בג-גם נשיב ל, אנחנו לפי מה שייסגר בשיחות האלה

אם נגיע , רים"ועם הקטע השני של קבוצת בית. דין-שאושר על ידי עורך, חתומים בהסכם מחייב

 אתם –סוף סוף הולכים ביחד ,  הנה–להסכמה שנגיע סוף סוף לאיחוד ונצא בבשורה לכל הציבור 

אבל אנחנו צריכים . תהיה ההצלחהזו . זו תהיה ההצלחה הכי גדולה של המועצה הזאת? שואלים אותי

  ,המשפט-כי בית. לסגור

  

זה לא קשור . המשפט לשיחות-זה לא קשור אבל שיבוש במגרש בבית      :מר יוסי חן

  .אל תקשור את זה אחד לשני. אחד לשני

  

  ,יוסי, הואיל ואתה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

לקשור את זה עם אתה רוצה , מה. אבל זה לא קשור אחד לשני, לא      :מר יוסי חן

 50%, רים" הנהלה מבית50%שיתוף פעולה של , אני אומר לך, אם יהיה? השיחות עם השימוש במגרש

  .אין בעיה, שיתוף פעולה מלא, מי שתקבע אתה או כל מי שרוצה

  

  .28 או 49-ל, 50-אני לא נכנס כרגע ל   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אם אתה פתאום ,  אני אחסוך לך זמןאולי, אז אני אומר לך מעכשיו      :מר יוסי חן
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אם , 50-50אם השותפות תהיה אמיתית וכנה של , עכשיו ליד כולם, הנה, תתן איזה שפן מהשרוול

 של אנשים 50%אתה תקבל שמה , כי יושבים על העמותה הותיקה כי צריך, ר לא נמחקת"עמותת בית

  .ה שמבקרים אותה גם היוםבנוסף למ, שיוכלו לנהל עמותה ותיקה ולבקר אותה ולבדוק אותה

  

  ?מ כאן"אתה מבין למה אני לא רוצה לנהל מו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

אתה מתחיל לסחוב , אני אגיד לך מה, אבל אני פוחד. אתה לא רוצה      :מר יוסי חן

  . זה רק בנושא המגרש, משפט-אם אתה רוצה להודיע לבית. משפט-את זה למקומות שנודיע לבית

  

אבל אתה לא מנהל , יוסי. אבל אתה עוד לא מנהל אותי. הבנתי אותך   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  . אותי

  

  . לא אני, המשפט קבע-בית. אני לא מנהל אותך      :מר יוסי חן

  

  .לא הבנתי? אז מה הבעיה, אבל הוא מגיע איתך להסכם, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

  . אין בעיה. אין בעיה      :מר יוסי חן

  

עיריית אריאל לא תפעל , אתם חברי מועצת עיר, חברי המועצה, תבינו   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אז , משפט-אם אתה רוצה ללכת דרך בתי. אני אומר את זה לכולכם כאן. משפט-תחת איומים של בתי

  .זה הכול. משפט-בוא נלך לבית, לא נעשה כלום

  

אתה אילצת .  נלך– משפט-אם תאלץ אותנו ללכת לבית. או קיי. או קיי      :מר יוסי חן

  . לא נתת להיכנס, שברת את המנעולים. משפט בנושא המגרש-אותנו ללכת לבית

  

  ? למה אתה חוזר אחורה, יוסי    :מר יחיאל תוהמי

  

ואני גם לא מאמין שבסוף , ביטלתי הכול, אני ביטלתי עתירות, יחיאל      :מר יוסי חן

גם אתה תשב בישיבה הזו .  אתה בישיבהבוא גם תשב. אבל אני אתן את כל כולי. נגיע להסכמות

  .ותראה שאני נותן את הכול
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  . בלעדי אני מבטיח לך שתגיע    :מר יחיאל תוהמי

  

  .או קיי      :מר יוסי חן

  

אף אחד לא ינהל מלחמות בתוך מועצת העיר ומחוץ , אני חוזר ואומר   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אני אומר . ינויות משפטיות עם הרשות המקומיתלא ינהל כשיד אחת שלו הולכת להתדי, למועצת העיר

שבזה כל עמותה בזה גמרה את , כי מה שקורה בכל סיכום יהיה. את הדברים האלה באופן חד וחלק

לא יהיה . זה מה שיהיה, כשמקבלים את הסיכום. כל ההתחכמויות ואת כל ההתנגחויות ואת הכול

  . זה יהיה כאן. סוף הסכסוך, חותמים שזהוש, מ עם הפלשתינאים"כמו שאומרים במו, מצב שבו אין

  

  .זה ברור. זה ברור      :מר יוסי חן

  

  ?זה ברור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .ברור      :מר יוסי חן

  

  . אני אומר את זה לפרוטוקול שיהיה עוד יותר ברור   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

הסכם ויסכימו  אם חותמים על –אז אני אומר לך את זה יותר ברור       :מר יוסי חן

  ?מצטערים, אנחנו מתנצלים, חתמנו, יגידו, מה. אז נגמר, לחתום על הסכם

  

  .חתימה על הסכם משפטי הוא סופי    :מר יעקב עמנואל

  

  ?אתה פעם חתמת איתנו על איזה הסכם ולא קיימנו. סופי, בדיוק      :מר יוסי חן

  

  ,ה לראות את זהאני רוצ. אני שמח על ההערות של כולם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

  .כל השנים, כל הסכם שחתמת קיימנו      :מר יוסי חן

  

  , אני לא בצוות, אבל היות והציעו שתהיה בצוות. יוסי, הבנו, יוסי   :ע" ראה–רון נחמן מר 
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  .יהיה הרבה יותר קל. יהיה יותר קל? אתה רוצה להיות בצוות      :מר יוסי חן

  

, אני רק אומר דבר אחד פשוט. לא רוצה להתעסק בזהאני , לא, לא, לא   :ע" ראה–רון נחמן מר 

אם . בדרך כזאת או בדרך אחרת,  שעות אפשרות לסגור את כל העניינים האלה48יש תוך , שתבינו

אנחנו על כל פנים הסמכנו את קוקי כבר לפני כמה שבועות . ואפשר לעשות את זה,  יכולים–רוצים 

עובדה שהוא גמר עם , ם מוטיעובדה שהוא גמר ע, אל עובדה שהוא גם עם יו.לגמור את כל הדברים

, אם זה ניתן, אני חוזר ומסכם את זה. זו ההנחיה. ה האלה כאן'עובדה שהוא לא גמר עם החבר, פריזן

כמו , יש לנו יועץ משפטי, יהיה חתום, אפשר לעשות הודעה טלפונית לכולם שהדברים האלה סוכמו

 רון –אומרים , ב מקבל מכם טלפון"ואז אני מארה.  זהיאשר את, שהוא עבר על ההסכמים האחרים

. הכול התפוצץ,  לא הגענו לשום דבר–או יגידו . בסדר.  הולכים לדרך חדשה–מזל טוב , חתמנו, נחמן

כמה ? כמה? כמה אפשר לעשות כאן. יילך הכול, יילך הספורט, יילך כל הדברים. נלך לבית משפט

יישבו , עכשיו? אתם יודעים כמה שנים,  אני מתעסק עם זה כבר.ריבונו של עולם? אפשר לעשות את זה

וידונו בכל אותן הנקודות בשביל להעמיד את ענפי הספורט בצורה הטובה ביותר האופטימאלית 

ואני . תקבלו החלטה. זה הכול. זה הכול? מה אני אתעסק עם זה.  לא צריך–לא .  טוב–רוצים . לאריאל

כי כל הדברים , גם לא על הסעיף הבא, לא אצביע היום על הסעיף הזהאני , מציע להוריד מסדר היום

 –לא נגיע להסכמה .  טוב–נגיע להסכמה ,  שעות48, נסגור את זה. קשורים ביחד וכל הסוגיה הזאת

  . נקבל החלטה בהצבעות מה עושים, תהיה ישיבה

  

  .אנחנו בעד     :מר אלי שבירו

  

  . תודה רבה. אושר פה אחד? מי בעד הצעה זאת. ההצעהאז זו . זה הכול   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  

מר חיים : מ"הוחלט פה אחד לאשר את הצעת ראש העיר להסמיך את הצוות הר  :החלטה

 שעות ולהביאן לאישור 24-48 לנסות לגבש הסכמות תוך –מר יוסי חן , חנה גולן' גב, )קוקי(ביטון 

  ). אפשרי גם אישור טלפוני(למליאת מועצת העיר 

  

  

  
_______________  

  רון נחמן
  ראש העירייה

______________  
גולן   חנה 

  ל העירייה"מנכ
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  :ריכוז החלטות

  

ב פרוטוקול ועדת כספים ורשימת החובות " רצ–אישור מחיקת חובות אבודים . 2

  .האבודים

  

הוחלט פה אחד לאשר את מחיקת החובות האבודים על פי הרשימה   :החלטה

  .  ועדת הכספיםשהוגשה בצירוף פרוטוקול

  

  .אריאל מערב. ת.אישור מינוי חבר מועצה לדירקטורים למנהלת א. 4

  

הוחלט פה אחד להביא את נושא אישור מינוי חברי מועצה לדירקטורים   :החלטה

  .לדיון נוסף בישיבת המועצה הבאה

  

  למרכז ₪ 62,000ס "אישור העברת יתרת הסכום של התמיכות בספורט ע. 5

  לשם יישום התוכנית והפעלת ענפי הספורט , בות הפנאי והספורט   הבינתחומי לתר

  .2009-2010   במחצית הראשונה של עונת המשחקים 

  

מר חיים : מ"הוחלט פה אחד לאשר את הצעת ראש העיר להסמיך את הצוות הר  :החלטה

  לאישור שעות ולהביאן24-48 לנסות לגבש הסכמות תוך –מר יוסי חן , חנה גולן' גב, )קוקי(ביטון 

   ).אפשרי גם אישור טלפוני( העיר למליאת מועצת
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