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 ה יא צריכה להיות קצרה, אני מבקש לפתוח את הישיבה

: מר רון נחמן – ראה " ע
. מאד

.  דיווח ראש העיר. 1

 כשפתחנו,  אם אתם זוכרים, א ני מתכבד קודם כל להציג פה

: מר רון נחמן – ראה " ע

 העיר התאומה, Mobile Alabama  היתה שם גברת שבאה מעיריית, את פארק האתגרים
 נתקע בגלל שהיו לו,  שהיה אמור לבוא לטקס,  שהיא התנצלה שהשותף שלה, שלנו
 אז אחרי.  החזיקו אותו, בעיות עם הדרכון שלו והוא לא יכול היה לצאת מאמריקה
 הבוקר קיבלתי הודעה.  הוא הגיע ביום ששי,  כי הדרכון פג תוקף, שסידרו לו את זה
 הוא, mobile  הקבוצה נסעה לים המלח והוא ביקש לבוא מטעם העירייה של. שהוא פה
 הראיתי לו את,  מאזור התעשייה,  עשיתי ל ו סיור עכשיו.  אני קיבלתי אותו. חבר נבחר
 הייתי אומר שהוא השליח של,  ובעצם הדיבור הוא לגבי, כל הסיור שזה שעה וחצי
ראש העיר והעירייה לגבי הקשר שאנחנו רוצים לעשות עם חילופי נוער וכל מיני
. דברים אחרים שרוצים להשיג
I just presented you and I spoke about the Ceremon y that we had last week, that
you couldn't make it because of expiring the passport problems. Now, when it is
fixed it's o.k. That's the Cit y council. We have 11 people here, that's the Cit y
council – 11 people. How man y people leave in Mobile?

M r . Je rmaine Burrell : About 250 ,000 people leave in our City . We have a total
of 7 council members for each of the districs; And our Mayor Sam Johns send
his regards. He's very exited about the relationship that we have with Ariel. He
couldn't make this trip due to health reasons, but as I was talking to mayor
Nachman earlier, we're going to definitely try to make it happened, to get the
mayor out here and also… our relationship. So, it's very exciting, and you gu ys
have a beautiful cit y. I hope there's going to be an Ol ympic size pool next time.
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? מישהו רוצה להגיד תודה רבה

: מר רון נחמן – ראה " ע

. תגיד בשם כולם

: גב ' חנה גולן

: מר רון נחמן – ראה " ע
On behalf of the City council, I would like to appreciate the fact that even for a
short time you fought as a very great fighter, to get a new passport in order to
make the visit to Israel and come to the Cit y of Ariel. It's very courageous. On
behalf of the people we would like to thank you for coming. The lad y that was in
the Ceremon y, she brought the massage from the Mayor and the congratulations
and that was very nice. The people from Mobile are wonderful people, very
warm people. It was amazing the whole situation there, the whole Ceremon y, and
all of them enjo yed it. And there are some people who come and came again. I
suggest, as we spoke, that we need to plan the visit of the Mayor. We will know
exactl y how and when it can happen, and we are very much interested in youth
exchange. Our children, your children, your culture, our culture, your believe,
our believe. People to people connected – that's the key. I think that everybod y
understands and everybod y approves and everybod y agrees to such a platform.
Thank you and all the best.

M r . Jermaine Burrell : Thank you .

 אני רק יכול,  בהמשך למה שראיתם ביום חמישי, חברים

: מר רון נחמן – ראה " ע

, לבשר לכם שאחרי האירוע ביום ששי פגשתי את התורם הגדול ויש לנו עוד דבר יפה
 אבל.  אבל כשאני אקבל אותו אני אדווח כמובן למליאה, שאני עוד לא קיבלתי אותו
 כדי להציב שמה,  שירותים,  מ קלחות, אנחנו נוכל באמצעות זה לבנות את המלתחות
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עוד דברים נוספים לאירועים המוניים של מאות חבר ' ה ביחד  ,כי בלי זה לא יתנו את
האישור  .אני יכול להגיד לכם שהתורם החליט להמשיך לסייע לנו בבניה של הפארק
הזה  .זה דבר גדול מאד  .זה מה שפחות או יותר יש לי כאן כרגע להודיע  ,כי אנחנו
צריכי ם לרוץ עוד מעט לטקס של יום השואה  .זה בסך הכול דיווח ראש העיר  .אני לא
יודע אם יש לי עוד משהו לדווח פה  .היה את הנושא של האתרים של האינטרנט פה ,
שאנחנו מקום שלישי בארץ .

מר יחיאל ט והמי :

בהמשך למה שדיברת  ,אני רוצה קודם כל להגיד לך שזה

היה מדהים  ,זה היה מקסים  ,נהניתי  .זה היה באמת  ,משהו שלא רואים  .היה מכובד .

מר רון נחמן – ראה " ע :

האירוע .

מר יחיאל ט והמי :

האירוע היה מכובד  .בוא נגיד  ,היה סדר מופתי  .בכלל  ,כל

הדבר הזה  ,היתה חגיגה לעיניים  .אתה רואה במקום כזה את העיר אריאל  ,זה מדהים .
אני רוצה להגיד שהיה באמת מדהים  .ה יה הכול למופת  .אני  ,פעם ראשונה שאני
נכנסתי למקום הזה בכלל  ,פעם ראשונה  .אני רוצה להגיד לך גם  ,כל הסדר המופתי
שהיה שם והכבוד שהיה והמעמד שהיה שם והיופי שיש שמה  ,אז אני רוצה להגיד
קודם כל תודה לך  ,למנכ " לית  ,לעובדים  .היה מדהים  .משהו מדהים  ,משהו באמת  ,זה
לא משח קים פוליטיים  .אני אומר את זה  ,באמת  ,טובת העיר  .זה משהו מדהים  .והערך
המוסף של זה שאנשים יבואו מבחוץ והעיר תזכה בעוד אנשים שיכירו את העיר וכולנו
נהנה מכול הדבר הזה  .ותודה לכם .

מר רון נחמן – ראה " ע :

תודה  .מישהו עוד רוצה להגיד משהו ?

מר יוסי חן :

אני רוצה לח זק את הדברים של יחיאל  .ואני חושב שכל

חברי מועצת העיר  ,כולם התרגשו שמה  ,היה מעמד מיוחד  .המעמד הזה עוד יוסיף
המון לעיר  .זה היה משהו  ,באמת  ,שגרם לצמרמורות  .אם אנחנו  ,אני מתאר לי גם מה
ראש העיר הרגיש  .ובאמת צריך להודות למנכ " לית העיר  ,לכל עובדי העירייה  ,עבדו
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שמ ה כמו משוגעים  ,כולם  .לא ראית הבדל מעמדות  ,מנהל  ,עובד – כולם נתנו  ,והלוואי
שנזכה להרבה רגעים כאלה .

מר פבל פולב :

התהליך כבר התחיל  .אנשים מתקשרים  ,כי רואים את זה

גם באינטרנט  ,ובערים אחרות .

מר רון נחמן – ראה " ע :

מקס  ,אתה רוצה להגיד משהו ?

מר מקס צ ' רנוגלז :

כן  .רציתי להגיד האמת מה שיוסי אמר  .חוץ מהארגון

הכללי  ,אז עובדי העירייה עבדו מאד יפה ושמעתי תגובות של אנשים שהיו שם  .מה
שכן  ,חבל מאד שהתקשורת המרכזית התעלמה מזה  ,מהאירוע  .אני לא יודע למה .
הארצית  .כי הערוצים הרוסיים דווקא דיווחים ודיווחים מאד טובים  ,ערוץ  9ו הערוץ
השני  . RTVIהם בדרך כלל עושים דיווחים מאד עוקצניים כאלה  ,ופה יצא ממש דיווח
טוב  ,וזה גם אומר משהו .

מר רון נחמן – ראה " ע :

מישהו עוד רוצה לשבח את העובדים ? סמו ?

מר אבי סמו :

אני לא הייתי  ,אבל קיבלתי פיד -בקים חיוביים .

מר רון נחמן – ראה " ע :

שבירו  ,אתה רוצה להגיד משהו ?

מר אלי שבירו :

אין ספק שהעובדים עשו פה עבודה יפה מאד ומגיע להם כל

הכבוד  .הסך הכול הכללי היה יפה מאד .

עו " ד אריאל עזריה :

וראש העיר ?

מר אלי שבירו :

כשאני מדבר על העובדים  ,אז אנחנו מדברים מראש העיר

וכולם .
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עו " ד אריאל עזריה :

אני רוצה לומר משהו  .להקים עסק זה הכי קל  ,אבל זה לא

עסק פשוט  ,זה עסק מורכב  ,לא קל להקים עסק כזה  .אני חושב שאחרי שכבר הצלחת
להקים עסק כזה  ,יש לו פוטנציאל לטעמי שהשמיים הם הגבול  .צריך להביא את כל
ילדי ישראל לכאן  ,פשוט להביא את כל ילדי ישראל לכאן  .לטעמי תהיה לזה תגובה
כלל ארצית במודעות שלנו לדורות הבאים  .ויכול להיות שבאמת זה מסוג הפרויקטים
שהם לא רק נותנים אולי תעסוקה לנוער ואולי מתווים דרך  ,אלא זה מסוג
הפרויקטים שיכולים להציב אותנו על המפה התודעתית של כלל מדינת ישראל וזה
הכיוון .

מר מקס צ ' רנוגלז :

העיקר שהממשלה תעזור בזה  .צריך לשכנע אנשים להגיע

לפה ועדיין יש דעות קדומות מה שנקרא .

עו " ד אריאל עזריה :

צריך לעבוד עכשיו קשה מאד על שיווק .

מר יחיאל ט והמי :

רון  ,אני רוצה להגיד על זה משהו  .אני שמח שאנשים

הצטרפו למה שאמרתי והתור שלי הגיע עוד פעם  ,אני שמח שאמרתי וזה לא רק אני
אמרתי  .אני שמח שגרמתי להצטרף אלי בעניין הזה  .תודה לכם .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אני קודם כל מודה לכולכם  .באמת זו היתה שעה של קורת

רוח של באמת אחדות  ,של ביחד  .לודה  ,רצית להגיד משהו ? את יכולה להגיד  ,את לא
חייבת לשבת בשקט .

גב ' לודמילה גוזב :

כולם אומרים ואותו דבר אני יכול ה להגיד  ,שבאמת היה

נעים והיה יפה ולא ראיתי דבר כזה .

מר פבל פולב :

אני מחזק מילה במילה  .אמרת שלהקים עסק זה לא פשוט .

זה לא עסק  ,זה נראה לי משהו  ,אם מישהו היה מספר על דבר כזה לפני  ,לא הייתי
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מאמין שזה אפשרי  .על הר  ,בלי גישה  ,לעשות דבר כזה  .כי בן אדם שיודע שז ה מורכב ,
כספים אני לא מדבר בכלל כמה זה עלה  ,כרגיל זה עוד פעם תרומות  ,שקל אחד אנחנו
לא השקענו  ,אז זה דבר חזק  .עכשיו  ,זה הכול כרטיס ביקור  .אני הייתי בכנס
מוניציפאלי אחרי הפגישה  ,אנשים קודם כל כבר שמעו  ,שואלים  ,מתעניינים  ,ואני
מציג את זה בכבוד  .מה אמרנו פעם ? תבוא לעיר נקיה  ,יפה  ,אוויר טוב  ,אתה מתחיל
לספר  .היום אתה אומר – תשמע  ,תבוא  ,יש תעסוקה לילדים  ,אתה יכול ללמוד  .אתה
יכול להביא את בית -הספר  ,תביא גם את המורים של בית -הספר  ,תביא אותם ביחד .
היו שם הרבה מועצות  .אנחנו הי ינו אולי  , 20גם ראשי ערים הגיעו  ,לא קשור לי שראל
ביתנו  ,הגיעו הרבה ראשי ערים  ,ודיברו על זה  .זאת אומרת  ,זה רק באותו יום  ,זה
יתפתח ויילך  .וזה צעד חיובי של העיר  .יישר כוח לכולם .

מר מקס צ ' רנוגלז :

רציתי לשאול רק דבר אחד  ,כי הרבה אנשים באמת שואלים

מה התוכניות לגבי התושבים  ,כאילו לא בתי -ספר ולא דברים כא לה מאורגנים  ,אם
אנשים יכולים באיזה שהוא שלב לבוא ואיכשהו גם  ,או לטייל בפארק או להשתתף
בפעילות .

מר רון נחמן – ראה " ע :

המנכ " לית תענה לך .

גב ' חנה גולן :

הפעילות היא לא פעילות אישית  ,זו רק פעילות קבוצתית .

מר מקס צ ' רנוגלז :

זה ברור .

גב ' חנה גולן :

היא פעילות בתשלום  .אפילו שזה תושב עיר זו פעילות

שהיא בתשלום  .יהיה פרסום ואז יוכלו לפנות  ,להגיד – יש לנו קבוצה של  , 10של , 20
בגילאים כאלה ואחרים .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אני ברשותכם רוצה להודות למנכ " לית ולכל המנהלים ולכל

עובדי העירייה  ,להודות בשם מליאת המועצה על כל הע בודה הנפלאה שהם עשו
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להשלמת הפארק  ,לטקס ולמחויבות העמוקה שלהם  .הייתם צריכים לראות את
ההתלהבות שהיתה אצל כולם  .ואגב  ,זה מה שאמרו לי גם אנשים באוטובוס  .אתם
יודעים מה קנה אותם ? זה שהחבר ' ה שלנו עשו את הסלטים  ,זה שהם עשו את
הארוחה  .כשאני אמרתי באוטובוס שעכשיו אנ חנו הולכים we are going to have a ,

 , dinnerאמרתי  ,אבל ה dinner -זה לא מסעדה ולא קייטרינג  ,זה אנשים שלנו עושים
לכם אוכל ביתי בשביל שתרגישו בבית  .איזה מחיאות כפיים באוטובוס  ,אחר כך
ראיתם את זה שמה  .אז אני שמח מאד  .אני מבין שאתם גם נתתם איזו ברכה טובה
לראש העי ר שהצליח להביא אתה כסף ולבוא עם החזון הזה ולעשות את זה  ,כי לא היו
הרבה אנשים שהאמינו שייצא משהו  .כמו עוד כמה דברים  ,אתם יודעים את זה  ,אני
אבל רגיל  .אנחנו נגדיל את זה  ,איך אמרת ?  , the sk y is the limitהגבול זה השמיים .
יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות אותם  .בעיני מצאה חן אווירת ה -ביחד של כולם
שם  ,ששרו  .אם אתם שואלים אותי מה היה הדבר שהכי מצא חן בעיני וקלטתי את
היופי של הדבר  ,שמעבר לכל חילוקי דעות כאלה ואחרים  ,לא משנה מה  ,אבל זה
שכולם ישבו ביחד וכולם היו ביחד ופרגנו והרגשתם אווירה בריאה  ,אווירה טובה  .זו
אריאל היפה  .זו אריאל היפה  ,מה אני אגיד לכם ? כך זה צריך להיות .
אז תודה רבה לכולכם על כל הברכות  .ובאמת  ,חנה  ,תמסרי בבקשה את כל התודות
ואת ההערכה של מליאת המועצה לכל העובדים  ,מהגדול ועד הקטן .

גב ' חנה גולן :

מהקטן ועד הגדול  .הקטנים הם שעושים את ההבדל .

מר רון נחמן – ראה " ע :

מהקטן ועד הגדול  ,מהבכיר ועד הזוטר  ,ואיך שאת לא

רוצה  .חברים  ,זה הדיווח .

 . 2אישור היעדרות נסיעת ראש העיר לארה " ב מתאריך  21.04.2010עד 07.05.2010
כולל .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אני אמור לנסוע בשבוע הבא לארה " ב  ,למערב  .אני צריך
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לגייס עוד כסף בשביל הפארק  .זה ע כשיו הנושא הראשי של גיוס הכספים  ,בשביל
שננסה להשיג עוד כסף  .יצטרכו לזה מיליון וחצי דולר וזה לא פשוט להביא את זה .

גב ' חנה גולן :

גם אולם המופעים .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אולם המופעים ויש עוד כל מיני דברים  .והתקופה היא לא

פשוטה  .אני צריך כרגיל לקבל את האישור להיעדרות  .אני כמובן צריך את אישור
המליאה להיעדרות ואני מבקש מהמליאה לאשר .

מר אלי שבירו :

אני רוצה רק להגיד משהו  ,אם אפשר .

מר רון נחמן – ראה " ע :

כן  ,בבקשה .

מר אלי שבירו :

אנחנו בסך הכול הכללי בכל היציאות תמכנו  .ואחת הבעיות

שאנחנו מוצאים זה שאנחנו לא מקבל ים אחרי זה איזה שהוא דיווח  ,חברי המועצה
לא מקבלים איזה שהוא דיווח מה הושג ומה לא הושג  ,מה הצליחו להביא ומה לא
הצליחו להביא  .אין ספק שאתה לא חייב  ,אבל אני חושב שמן הראוי היה שזה מה
שיקרה .

גב ' חנה גולן :

אבל  ,אלי  ,הצ ' ק של החצי מיליון דולר הוצג ; הצ ' ק של ה-

 $ 650,000הוצג .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אני לא רוצה לענות בכלל  .תענה אתה .

עו " ד אריאל עזריה :

לטעמי זו משימה היום לא פשוטה לגייס כסף .

מר אלי שבירו :

אני לא אמרתי שזו משימה קלה .
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עו " ד אריאל עזריה :

רגע  ,שניה  .בתהליכים של גיוס כסף  ,אני עוסק בזה במגזר

הפרטי עם מש קיעים  .בתהליך של גיוס כספים  ,אתה נמצא במקום שבו אתה צריך
להכין את הקרקע  ,להתחיל את השכנוע  ,התוצאות זה לא דבר שבא מיד  .אתה מכיר
את האנשים  .יכול להיות שאדם שמחר ראש העיר יכיר  ,בעוד שנה יתן תרומה  .אני
חושב שזה די מעליב לבוא ולומר – תשמע  ,אתה עוזב את הבית – וא ני מסתכל על זה
כעוזב את הבית  ,כי הוא נוסע  ,הוא עוזב את הבית והוא עוזב את המקום  ,והוא נוסע
הרבה  ,זה כבר לא טיול  ,זה עבודה – שהוא יבוא ויגיד לך  ,נפגשתי ביום כזה עם זה
וזה ושוחחתי איתו על כך  ,וביום אחר עם בן אדם כזה ושוחחתי איתו על כך  .השורה
התחתונה היא כמה כ סף מצליחים לגייס בקדנציה  .זו השורה התחתונה – כמה כסף
מצליחים לגייס בשנה  .מה עושים עם הכסף – זו השורה התחתונה  .ואני קצת נבוך
הייתי לשמוע או לשאול אפילו – מה אתה עושה בביקורים שלך בחו " ל ?

מר אלי שבירו :

קודם כל  ,לא היתה כוונה שיתנו  ,מה שנקר א  ,פרטי מסע .

זאת לא הכוונה .

עו " ד אריאל עזריה :

אז מה אתה רוצה ?

מר יחיאל ט והמי :

היית ביום חמישי  .זו העדות –  5מיליון שקל  ,זו העדות

שלך  .אתה בעצמך פרגנת  ,אני שמעתי אותך  .זכותך לבקש  ,זכותך לשאול  ,זכותך
להגיד לו  ,זה בסדר  ,אין לי בעיה עם זה .

מר רון נחמן – ר אה " ע :

מה אתה מאשר  ,תסלח לי  ,מה אתה מאשר  ,שבירו ? אתה

מאשר את ההיעדרות שלי של שבועיים ?

מר אלי שבירו :

אנחנו נדרשים להצביע על ,

עו " ד אריאל עזריה :

הוא לא נוסע על חשבון העירייה .
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מר רון נחמן – ראה " ע :

אני לא רוצה להיכנס בכלל לזה .

מר יחיאל ט והמי :

אלי  ,אני רוצה להגיד משהו  ,באמת  .אמרת – אמרת  ,זו

זכותך להגיד כל מה שאתה רוצה  .אתה יכול להגיד שעכשיו יום  ,עכשיו  7בבוקר  ,זה
בסדר  .אבל אתה מסתכל על הפרויקט  .אתה בעצמך לפני יומיים אמרת דברים ,

מר אלי שבירו :

מה הקשר בין שני הדברים ?

מר יחיאל ט והמי :

אז מה הוא הלך ? למה ? יש לך פה מציאות  .יש יותר טוב

ממה שאתה רואה ? כשאתה רואה בעיניים אתה צריך להגיד ' שאפו ' ,כל הכבוד ראש
העיר  ,תיסע עוד פעם ועוד פעם ותביא כסף  .כל יומיים תיסע  .אלי  ,אני לא תוקף
אותך .

גב ' לודמילה גוזב :

תגיד פעם אחת תודה רבה  .פעם אחת .

מר רון נחמן – ראה " ע :

הוא לא יודע  .הוא לא יודע .

מר יחיאל ט והמי :

אלי  ,אני לא תוקף אותך  ,זכותך  .אני רק אומר  ,באמת ,

תסתכל קצת .

גב ' לודמילה גוזב :

ותגיד כל הכבוד ,

מר אלי שבירו :

כשצריך להגיד תודה רבה אז אני אומר תודה רבה  .וכשצריך

להגיד כל הכבוד  ,אז גם אני אומר כל הכבוד  .אבל בלי שום קש ר  ,בלי שום קשר  ,אני
חושב ששווה  ,אחרי שראש עיר נוסע לחו " ל לגייס כספים ,

מר יחיאל ט והמי :

אבל אתה מקבל דיווח .
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עו " ד אריאל עזריה :

הוא נוסע על חשבונך ? הוא נוסע על חשבון העירייה ?

מר רון נחמן – ראה " ע :

הוא לא נוסע לגייס כספים  ,שבירו  ,הוא לא פקיד שלך .

מר אלי ש בירו :

מותר לי להגיד את מה שאני חושב ואני אגיד את מה שאני

חושב .

מר רון נחמן – ראה " ע :

תגיד  .תגיד .

עו " ד אריאל עזריה :

אני רוצה לומר עוד מילה אחת  .אלי  ,תראה  ,רון נוסע

במסגרת קרן  ,קרן שגם אתה מחר יכול להקים וגם אתה יכול מחר ללכת ולהתחיל
לגייס כספים  .אתה גם מ חר יכול להקים קרן  ,מחר אתה יכול לנסוע לארה " ב ,

מר יוסי חן :

אתה סתם מעצים את העניין ואתה מנפח את זה סתם .

עו " ד אריאל עזריה :

למה מעצים את העניין ? למה ? אם בבחירות הוא בא והבטיח

שהוא גם יכול לגייס כספים ,

מר יוסי חן :

אין בחירות עכשיו  ,עזוב  ,אין בחירות  .עז וב את השטויות

האלה  ,אריאל .

עו " ד אריאל עזריה :

זה מרגיז  .יוסי  ,זה מרגיז .

מר יוסי חן :

לפעמים אתה רוצה לעשות טוב  ,אתה עושה רק נזק  .עכשיו

במה שאתה עושה  ,אתה עושה לראש העיר נזק  .כי אתה מעצים את העניין .

עו " ד אריאל עזריה :

לא  ,זה לא העניין .
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מר יוסי חן :

אני חושב ככה  .מותר לי .

עו " ד אריאל עזריה :

או קיי  ,מותר לך לחשוב ככה  .אני מסתכל על השורה

התחתונה ואני מסתכל שלא צריך לבוא ולהיכנס בדברים הקטנים האלה  .העיר
מתפקדת מעולה  .לא זכור לי שכשראש העיר נעדר פתאום מצאנו את עצמנו תחת שוקת
שבורה ולא היו כאן פיתרונות  .ולכן אני חושב שאם ראש העיר נוסע כדי להביא כסף ,
כדי להקים דברים לרווחת התושבים ,

מר רון נחמן – ראה " ע :

חברים  ,אני רוצה לסכם  .אתה רוצה להגיד משהו  ,מנו ?

מר יעקב עמנואל :

מה שאני רוצה לומר  ,שאני משווה את זה לערים אחרות  ,אז

העיר הזאת בסופו של הדבר  ,בכל השנים שאני נמ צא פה  ,חלק גדול מאד ממנה זה היה
רק מתרומות ומכספים שהגיעו מבחוץ  .מה לעשות  ,אין לנו תמיד קונצנזוס בתקציב ,
ולכן אני חושב שכל נסיעה כזו  ,גם אם היא לא מביאה תוצאה מיידית  ,הרי האפקטים
המצטברים שלה והניסיון המצטבר הוא שבסוף יש פרויקטים ויש דברים  .ולכן  ,יישר
כוח על הנסיעות בסך הכול  .אני יודע מה זה להסתובב בעולם  .אם אתה כן רוצה לתת
דיווח או לא לתת דיווח  ,זה כבר מעניינך  ,לפי הצרכים שבהם אתה מוצא את המקום .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אני רוצה לומר מילה אחת  .שבירו  ,אתה יודע  ,מה שאתה

עכשיו עושה  ,מה שעשית  ,אני הייתי אומר שזה אפילו קצת מעליב  .אתה תושב אריאל
הרבה זמן  .אני צריך לספר לך מה נעשה ? ג ' יפ ביטחון עכשיו חדש מגיע תרומה  .איך זה
בא ? קאונטרי קלאב שנבנה לתפארת מדינת ישראל  ,איך זה בא ? פארק האתגרים  ,איך
זה בא ? אמבולנסים ממוגני ירי  ,איך זה בא ? את האמבולנסים האחרים שהיו שהבאנו ,
א יך זה בא ? איך כל הדברים האלה נעשו ? המרכז המתנ " ס  ,הספריה  ,איך זה בא ?
הקמפוס של מילקן באוניברסיטה  ,איך זה בא ? אתה עוד בחוצפתך אומר לי שאני צריך
לדווח לך ? אתה רואה את הכול בעיניים .

מר אלי שבירו :

לא לי  ,לא לי  ,אתה צריך לדווח ,
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מר רון נחמן – ראה " ע :

אני לא צרי ך לדווח שום דבר  .אני לא צריך לדווח כלום .

תקשיב לי טוב  ,שבירו  ,אני לא רוצה להיכנס איתך לויכוח כי זה פשוט מעליב  .יש
דברים שאנשים קטנים מציגים אותם כך  .פעם אחת תתעלה על עצמך  ,תהיה יותר
גדול  .אני אומר לך את זה  .מעבר לזה  ,אני אדווח מה שאני רוצה לדווח  .אני מדווח ,
מראה לכם פה  ,ואני לך אומר  ,עזריה  ,אני לא נוסע לגייס כסף  .אני נוסע כדי להרבות
את שמה של אריאל בנכר  .כדי לקחת את אריאל  ,לא ברמה של שבירו  ,של איזה
' שטייטעל ' ,עיירה קטנה כזאת שרבה בינה לבין עצמה  ,אלא מקום מרכזי במדינת
ישראל  .את כל המלחמות הטיפשיות האלה שיש פ ה אני לא מספר באמריקה  .אני לא
מספר באף מקום  .למה לא מספר ? כי תועלת זה לא מביא לאף אחד  .את כל
ה ' שטיקים ' שלו מה שהוא מדבר  ,אני לא עושה החוצה  .אני רק מספר כמה טוב
באריאל  .איזה אוויר טוב יש פה  .איזו אוכלוסיה  .איזו מועצה נהדרת  .כל הדברים
האלה  .כי כשאתה מוכר טוב אתה מקבל טוב  .כשאתה מוכר רע אז אתה מקבל רע .
וכשבן אדם רע  ,הוא יכול רק להביא רע  .לכן אני קורא לך שבירו  ,פעם אחת  ,כבר
אמרתי לך את הקטע הזה  ,אני צריך לנסוע כפרות  ,אתה עושה לי טובה ? אני לא צריך
את האשור שלך  .אתה לא משלם כסף בשביל זה  .רק אני אומר לך  ,זה בושה ש ל ראש
עיר בקדנציה ששית  ,שכל מה שיש לך בעיר הזאת נבנה כולו מתרומות ולא ממשרד
השיכון ולא ממשרדי ממשלה  .מכסף שאנשים פרטיים נתנו  ,ולא בגללך  .והדבר הזה ,
כשאתה מציג את הדבר הזה בצורה שאתה מציג  ,אתה מעליב  .אני אומר לך את זה  ,זה
הכול .

מר אלי שבירו :

אז אני אומר לך  ,זה שאתה מביא כסף ,

מר רון נחמן – ראה " ע :

לא מביא כסף  .אני מביא איכות חיים לאריאל  ,לך ולאשתך

ולמשפחה שלך  .זה הכול .

מר אלי שבירו :

זה שאתה מביא תרומות  ,זה מבורך  ,ואנחנו אומרים תודה

רבה .
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מר רון נחמן – ראה " ע :

אל תעשה לי טובה .

מר אלי שבירו :

כמו שאתה אמר ת  ,אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד  .לא

' שטיקים ' ולא כל מיני כאלה מילים שאתה מדבר .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אנשים רעים לא יעזור להם שום דבר  .אתה רע  ,רע  .יש לך

אופי רע  .אתה רע וטיפש  ,שני הדברים ביחד  .וזה הדבר הכי גרוע  ,טיפש ורע ביחד .
הנה  ,בפרוטוקול  .שני הדברים ה אלה זו קומבינציה הכי מסוכנת  .זה מעליב אותי
לשבת בכלל בדיון שכזה  .זה הכול .

מר אלי שבירו :

 . 100%אתה יכול להיעלב  ,אבל אני לא ארד לרמה שלך ואני

לא אכנה אותך בכינויים שאתה מכנה .

מר יעקב עמנואל :

לא צריך להיגרר לזה .

מר רון נחמן – ראה " ע :

אבל זה עלבון  ,בחייך  ,עזוב אותי מהדברים האלה  .עד

שאתה באת לעירייה לא היה דבר כזה  ,במשך  20שנה  ,רק כשבאת המצאת את הגלגל .

מר יחיאל ט והמי :

רון ,

מר רון נחמן – ראה " ע :

עזוב אותי  ,באמת  ,איזה מן דבר כזה  .חברים שלך אפילו

מסתכלים עליך  ,לא אני  .מספיק כבר  ,שבירו  ,מספיק  ,תהיה כבר בן א דם  .זה הכול .
גמרתי את הדיון  .מי בעד לאשר את נסיעת ראש העיר ? ירים את היד  .הצביעו בעד :
רון  ,פבל  ,לודמילה  ,טוהמי  ,אריאל  ,מנו  ,יוסי  .מי נגד ? מי נמנע ? נמנעו  :צ ' רנוגלז  ,סמו
ושבירו  .תודה רבה .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות )  7בעד  :מר רון נחמן  ,מר פבל פולב  ,גב ' לודמילה
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גוזב  ,מר יחיאל טוהמי  ,עו " ד אריאל עזריה  ,מר יעקב עמנואל  ,מר יוסי חן 3 .
נמנעים  :מר אלי שבירו  ,מר מקס צ ' רנוגלז  ,מר אבי סמו (  ,לאשר את היעדרות נסיעת
ראש העיר לארה " ב מתאריך  21.04.2010עד  07.05.2010כולל .

מר רון נחמן – ראה " ע :

תב " רים  .בבקשה  ,ג ' והר .

 . 3אישור תב " רים .

מר ג ' והר חלבי :

יש לנו שני סעיפים  :תב " ר אחד חדש  ,תב " ר מספר – 198

הסדרת צומת שד ' ירושלים ורח ' שער הגיא  .קיבלנו הרשאה על סך ₪ 1,500,000
שמחולקת לשני חלקים  ₪ 1,200,000 :ממשרד התחבורה  ,התחייבות שהתקבלה מה17 -
למרץ  ; 2010ועוד חלק הרשות  ,מקרנות הרשות  . ₪ 300,000 ,אנחנו מבקשים ,

מר אלי שבירו :

מר ג ' והר חלבי :

עוד הפעם  ,סליחה  ,לא עקבתי .

קיבלנו

הרשאה

תקציבית

ממשרד

התחבורה ,

שהיא

מצורפת  ,על סך  ₪ 1,200,000והתחייבות שלנו היא להשתתף ב , ₪ 300,000 -להסדרת
צומת שד ' ירושלים שער הגיא  .בסך הכול ביחד  . ₪ 1,500,000מספר ה -ת ב " ר . 198
אנחנו מבקשים את האישור שלכם ל -תב " ר .

מר אבי סמו :

לפי מה שרשום פה  ,זה אומר שצריכים תוך חודש כבר

להתחיל לעבוד על זה  .תוך חודש צריכים לעבוד על הכיכר .

מר ג ' והר חלבי :

אנחנו מתחילים לעבוד  .זה רק התקבל ב 17 -למרץ .

מר רון נחמן – ראה " ע :

מי בעד לאשר את ה -תב " ר ? ירים את היד  .אושר פה אחד .
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את תב " ר מס '  – 198הסדרת צומת שד ' ירושלים

ורח ' שער הגיא  ,ע " ס . ₪ 1,500,000

מר ג ' והר חלבי :

סעיף ב ' – סגירת תב " רים  .יש לנו  4תב " רים שהסתיימו

במהלך השנים האחרונות  ,בעיקר בשנת  . 2009אנחנו מבקשים לסגור אותם  .ה -תב " ר
הראשון זה תב " ר מספר  – 69תמיכה ורווחה  .התקציב היה  , ₪ 77,500התקבל 30,000
 ₪ועוד  ₪ 27,500חלק הרשות  .ביצענו בפועל הוצאות  . ₪ 30,000נשאר יתרה של
 . ₪ 27,500זה תב " ר שנגרר משנת  , 2005פשוט היתה שם בעיה בניצול  .אנחנו מבקשים
לסגור את זה  .אחר כך למחלק ת הרווחה ננסה למצוא איזה תב " ר אחר שניקח את
המקור הזה משם  .אז מבקשים לסגור תב " ר  , 69עם יתרה של  . ₪ 27,500הכסף הזה
של היתרה יחזור חזרה לקרנות הרשות מאותו מקור שלקחנו אותו .

מר רון נחמן – ראה " ע :

החלטה :

מי בעד ? ירים יד  .אושר פה אחד .

הוחלט פה אחד לאשר את סגיר ת תב " ר מס '  – 69תמיכה ורווחה  ,עם

יתרה של . ₪ 27,500

מר ג ' והר חלבי :

תב " ר שני זה תב " ר מספר  – 74שיפורים גיאומטריים ברחוב

הנחשונים  .היה לנו תקציב על סך  . ₪ 3,695,000הביצוע הסתיים במהלך תחילת שנת
 . 2009הסתכם הביצוע ב . ₪ 3,675,454 -כנ " ל ההוצאות באותו סכום  .ה -תב " ר הסתיים
באפס גרעון  .מבקשים לסגור אותו .

מר רון נחמן – ראה " ע :

החלטה :

מי בעד לסגור ? ירים יד  .אושר פה אחד .

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 74שיפורים גיאומטריים

ברח ' הנחשונים – באפס גרעון .

מר ג ' והר חלבי :

תב " ר  – 102הסדרת צומת העצמאות שדד ' ירושלים – כנ " ל ,
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 ₪ 1,500,000תקציב  ,ביצוע הכנסות והוצאות על אותו סכום  ,זה הסתיים באפס
גרעון .

מר רון נחמן – ראה " ע :

החלטה :

מי בעד לסגור ? ירים יד  .פה אחד אושר .

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 102הסדרת צומת

העצמאות שד ' ירושלים – באפס גרעון .

מר ג ' והר חלבי :

תב " ר  – 160החלפת גג מחסן מל " ח  .קיבלנו הרשאה ממשרד

הפנים על  , ₪ 16,500ביצענו באותו סכום  ,גם אפס גרעון  .מבקשים לסגור את ה -תב " ר .

מר רון נחמן – ראה " ע :

החלטה :

מי בעד ? אושר .

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 160החלפת גג מחסן

מל " ח – באפס גרעון .

______________
חנה גולן
מנכ " ל העירייה

_______ ________
רון נחמן
ראש העירייה
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ריכוז החלטות :
 . 2אישור היעדרות נסיעת ראש העיר לארה " ב מתאריך  21.04.2010עד 07.05.2010
כולל .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות )  7בעד  :מר רון נחמן  ,מר פבל פולב  ,גב ' לודמילה

גוזב  ,מר יחיאל טוהמי  ,עו " ד אריאל עזריה  ,מר יעקב עמנואל  ,מר יוסי חן 3 .
נמנעים  :מר אלי שבירו  ,מר מקס צ ' רנוגלז  ,מר אבי סמו (  ,לאשר את היעדרות נסיעת
ראש העיר לארה " ב מתאריך  21.04.2010עד  07.05.2010כולל .

 . 3אישור תב " רים .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את תב " ר מס '  – 198הסדרת צומת שד ' ירו שלים

ורח ' שער הגיא  ,ע " ס . ₪ 1,500,000

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 69תמיכה ורווחה  ,עם

יתרה של . ₪ 27,500

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 74שיפורים גיאומטריים

ברח ' הנחשונים – באפס גרעון .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 102הסדרת צומת

העצמאות שד ' ירושלים – באפס גרעון .

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב " ר מס '  – 160החלפת גג מחסן

מל " ח – באפס גרעון .
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