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  :ל סדר היוםע

 .דיווח ראש העיר .1

 . מנהלי העירייה– 2009הצגת תוכניות עבודה לשנת  .2

 ).ארוחת צהריים תוגש במקום (–הפסקה  .3

  2009-2010הצעת תקציב פיתוח לשנים  .4

  2009צו המיסים לשנת אישור  .5

  2009אישור הצעת תקציב לשנת  .6

 .2009מבקר העירייה לשנת ' אישור הוצ .7

  2009אישור תקן כוח אדם לשנת  .8

  

ישיבה , אני מתכבד לפתוח את הישיבה שלא מן המניין. בוקר טוב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

, תקציב הפיתוח וכדומה,  צו המיסים–עם כל מה שקשור בו , שנועדה לצורך אישור תקציב העירייה

בראש וראשונה אני רוצה לברך את חברת . על פי סדר היום שאנחנו נעבור עליו, אישור תקן כוח אדם

, "אריאלי"הבאה בתור ברשימה של , שבעקבות התפטרותו של שי אורני, ר תמרה אבישר"המועצה ד

.  ממנויתפקיד ושגם תיהנאני מאחל לך הצלחה ב. מרגע התפטרותו הפכה להיות חברת מועצה, והיא

זה דבר שחשוב מאד להיות חלק מכל , זה יום האישה הבינלאומי אם אני לא טועה, אתם יודעים, היום

כי עד עכשיו היא היתה , לית תגיד כמה מילים"המנכ, העולמי הזה ואני מציע בקטע הזה" טרנד"ה

  ?איך זה נקרא, הממונה מטעם יועצת ראש הממשלה

  

  .יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה      :חנה גולן' גב

  

  .זה לא סתם, זה בהחלטה של ממשלת ישראל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .זה על פי חוק      :חנה גולן' גב

  

שהוטל , וכיוון שהיא ביקשה להשתחרר מהתפקיד שלה. זה על פי החוק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ביקשתי מחברת המועצה לודמילה לקבל אז , עליה על פי החוק ממשרד ראש הממשלה וחוק הכנסת

צריך . אז אני מבקש לברך אותה. והיא הביעה את הסכמתה, שהיא תהיה נציגה שלנו, את התפקיד

, זו קדנציה ראשונה שלך פה, גם לך, ואני מבקש. זה מינוי של ראש העיר. אני לא יודע? להצביע על זה

אישה וכל מה שכרוך בכך ולייצג אותנו אבל כבר עכשיו תצטרכי לדאוג לנושא של קידום מעמד ה
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  . בכבוד

  

  .דיווח ראש העיר. 1

  

. אני רציתי בקשר לתקציב העירייה לומר כמה מילים על תקציב המדינה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

. הוא נגזרת של תקציב המדינה שמאושר בכנסת, תקציב הרשויות המקומיות הוא לא עומד בפני עצמו

התקציב שהוכן על ידי אגף התקציבים באוצר עוד . ב המדינה לא מאושר עדייןהשנה בגלל הבחירות תקצי

 2008כיוון שכך אנחנו בנויים על תקציב . עוד לא אושר בכנסת, עוד לא אושר בממשלה, לא אושר בקבינט

הערכה . קחו בחשבון שאנחנו נמצאים כבר באפריל עכשיו. בהתאם לחוק באופן יחסי בחלוקה לחודשים

 יום 45תוך . שלפני חודש מאי לא יהיה שום דבר, ם אתם זוכרים בישיבה בדצמבר עוד שהיתהשהערכתי א

 ימים שבועיים 10-יש נניח הרכבת משלה בתוך ה. הממשלה צריכה להעביר תקציב, מיום הרכבת הממשלה

דש אתה מגיע לחו,  יום הממשלה צריכה להכין את התקציב45תוך , אנחנו מגיעים כבר לאפריל, הקרובים

, התקציב הולך להיות קשה ביותר. זה לא פשוט. חצי שנה כבר הולכת. ובעצם חצי שנה הלכה. מאי

וזה ,  מיליארד שקל9הולכים לקצץ , היום קראתי בעיתון. אומרים שהוא הקשה ביותר מזה עשרות שנים

 שזה, אם זה השיכון. קודם כל יפגע במשרדים שהם המשרדים שאנחנו קשורים איתם יותר מכל

אם זה משרד ; זה התמריצים לעידוד של תעשיינים, אם זה התעשייה; מענקים, משכנתאות, תמריצים

מה שהוא יקוצץ זה , וגם משרד הביטחון יקוצץ; שזה משפיע מיד על מקבלי הקצבאות והסיוע, הרווחה

למה שהוא מעבר , זה סיוע, זה לוגיסטיקה, זה תקנים. קודם כל בדברים שהם אינם נוגעים ללחימה

הממשלה הולכת , עכשיו. 2009-אז אם המצב היה קשה הוא יהיה הרבה יותר קשה ב. שנדרש ללחימה

הלוואי גם בשלטון המקומי היו עושים לנו . זה ברכה, זה דבר חשוב מאד, קודם כל. שנתי-לתקציב דו

דצמבר של כל  ב31-כי אז אתה יכול גם לתכנן לאורך זמן את הפעילויות שלא נגמרות ב, שנתי-תקציב דו

ואת הדבר הזה אני . כאשר נחתך התאריך הקובע של ההתחשבנויות השוטפות של אותה השנה, שנה

בעצם חברי המועצה , אנחנו יושבים כרגע. מבקש להביא לתשומת לב של חברי המועצה וגם המנהלים

,  שילבנואנחנו, אבל חברי המועצה החדשים עוד לא מכירים את הדבר הזה, הותיקים מכירים את זה

, בהחלטה שקיבלתי לפני הרבה מאד שנים, אבל אני, למרות שלפי החוק אין חובה לעשות את הדבר הזה

שהם מנהלים בעצם , אנשי המקצוע, חשבתי לנכון שחברי מועצת העיר צריכים לקבל סקירה מהמנהלים

ם בפני מליאת הם צריכים להביא את הדברים המקצועיי, את כל החיים היום יומיים של העיר בשוטף

יסקרו את . ב. על מנת שקודם כל יכירו את חברי מועצת העיר, המועצה שצריכה לקבוע את המדיניות

כל אחד ואחד , הצוות המקצועי. ימים אם לא שבועות, תוכניות העבודה שהם עבדו עליהן ימים רבים
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נה אחר כך נגזרת הכינו את תוכנית העבודה שממ. עם כל העובדים, ישב עם הצוות שלו, מהמנהלים

. והתקציב צריך לתת ביטוי לתוכנית העבודה המתוכננת, שהיא התקציב, התוכנית הכספית של העירייה

על מה , כל אחד ואחד ממנהלי האגפים פה ייתן את הסקירה שלו בפני חברי מליאת מועצת העיר, ועל כן

, אלו דברים לא ימשיכו; היכנסאלו דברים חדשים צריכים ל. מה הוא עשה ומה ממשיך, הוא הולך לעשות

כדי שגם נחסוך על , גם אני מבקש, כמובן שבקטעים האלה. כל הדברים האלה יובאו כאן. צריכים להיפסק

ניתן אותן , כל שאלה שיש לחבר מועצת עיר אנא לרשום, הזמן כי זה המון אנשים שנותנים את הדיווחים

לכל . על מנת לחסוך סימפוזיונים ארוכים, רי השניבריכוז ואחר כך יהיו תשובות על כל הדברים אחד אח

אני רואה בזה . ואם אין תשובה במקום תינתן תשובה גם בפעם הבאה, שאלה אני מקווה שתהיה תשובה

כך זה היה במשך שנים וגם השנה , חשיבות גדולה שמוצגת התוכנית על ידי האנשים שעושים אותה ברשות

ראיתם את , אנחנו מתארחים פה עכשיו במרכז הספורט. אחדרציתי לומר כאן עוד דבר . אותו דבר

וצריך להביא לתודעה של . גם המחירים שלהם הם טובים. הקפיטריה החדשה שהיא ברמה מאד גבוהה

וחשוב מאד שהציבור יידע שזה נפרד מהחלק של , הציבור שיש סוף סוף מקום לשבת גם בעיר הזאת

זה דבר . שזה לא שייך למנויים, שמי שרוצה מקבל טיפולים, פאכמו גם חדרי הס, זה פתוח לקהל, המנויים

עוד נקודה אחת שחשבתי כאן להעלות בטרם ניכנס לסדר . שמשלים עוד קטע כאן במרכז העצום הזה

עם הרמזור שמשרד התחבורה החליט אז , רק לדווח שבעקבות תאונות הדרכים שהיו. היום של הישיבה

תוך כדי אזהרה אישית שהם יהיו אחראים , שלי באופן אישי, שלנולהקים בניגוד לדרישות המפורשות 

וזה ממש מופנה אישית אחד אחד לאנשים , אישית לכל התאונות שתתקיימנה ותקרנה בצומת הזאת

לכל .  מיליון שקל שהיו אמורים לעשות את המחלפון15-20איזה . הם החליטו לחסוך את הכסף, האלה

שנהרג , אונה אחרונה שהיתה בין משאית ערבית ובין אוטובוס ערביבעקבות ת. הכביש יש חוץ מאת זה

, לים שלו שהתנגדו"ל משרד התחבורה שלח לכאן את הסמנכ"מנכ,  איש14-17שמה בן אדם ונפצעו איזה 

אני מקווה . זה נדחה לשבוע הבא, הוא היה אמור להיפגש איתי השבוע. וכנראה שתחול תזוזה, הם היו פה

מועצה , תדעו את הדבר הזה, שבגלל המועצה האזורית שומרון, שתדעו, בכל מקרה. שהם ימצאו את הכסף

גדר , היה אמור להיות שמה קיר של המשך הגדר. אזורית שומרון לא הסכימה שיהיה שמה מחלפון

מה , ואז היו צריכים לסגור את הכביש שיורד בצומת חארס. המערכת שלנו מהכפר מרדה ועד לברקן

היו צריכים לנסוע דרך ברקן בכביש , וכיוון שהקיר הזה היה חוסם את הירידה. שרשקרויה גיתאי אבי

כל הדברים האלה היו צריכים לעלות , גם הכביש העוקף, גם החומה. זה הרבה כסף. עוקף שצריך להיבנות

היה ראש , מועצה אזורית שומרון. ואז משרד הביטחון אמר שאין לו כסף.  מיליון שקל50בסביבות 

עשה מלחמת עולם כדי שתהיינה פניות שמאלה לכיוון אריאל מי שיורד ,  הקודם בנצי ליברמןהמועצה

. אני הזהרתי על התאונות האלה. אביב שיוכל לפנות שמאלה ולעלות למעלה-ומי שבא מתל, מכיוון עמנואל

 לא מזיז כנראה שעד שלא יהיו עוד כמה תאונות טובות עם כמה הרוגים שום דבר. וזה כתוב הכול, אמרתי
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גם אני לא יודע מי . אני מקווה עכשיו שלמרות זה דברים יזוזו. בממשלה הזאת אצל הפקידות הזאת כלום

אתם מכינים . מנהלי האגפים, לגבי עובדי העירייה, עכשיו. אי אפשר לדעת, יהיה שר התחבורה החדש

בהתאם להנחיות גם , בודה בתוכניות הע2006-7-8-שהן תוכניות שעל בסיס מה שעשינו בתוכניות עבודה 

אני רוצה לומר . גם המשרדים השונים עוד לא יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים. של המשרדים השונים

כי מאותו רגע שהממשלה מקבלת החלטה על . זה לא סופי, תצפו לכך שהתקציב שאנחנו נאשר אותו, לכם

כי הרי הם לא , היה הרבה יותר קשהזה אומר שבמשרדים השונים יהיו כאלה שהפגיעה ת, flatקיצוץ 

כי אף אחד לא יפגע שמה בעובדי המדינה , הם יטילו את זה על התושבים, יפטרו את כל העובדים שלהם

לרבות הרשויות , אבל הם כן יעשו את זה לגבי כל הגופים האחרים. שיושבים במשרדי הממשלה

 הממשלה והכנסת והנחיות משרד אז אני כבר אומר לכם שנצטרך לעקוב אחרי החלטות. המקומיות

ואז נצטרך לראות אם , ס כנראה"ש-איך שזה נראה זה יהיה מ, שאני גם לא יודע מי יהיה השר, הפנים

גם עכשיו שאנחנו מאשרים , כך שלפי הערכה שלי. או לא, ביעדי הפעולות, אנחנו עומדים ביעדי התקציב

ך השנה נצטרך לעשות ישיבה נוספת של מליאת ולפי דעתי במהל. 2009זה לא הסופי לשנת , את התקציב

אני רוצה מכאן להודות . אלה פחות או יותר הדברים שביקשתי למסור. המועצה ולראות מה אנחנו עושים

על העבודה שעשיתם בשביל שהיום הזה יתקיים בצורה , קודם כל לחנה ולכל הצוות של המנהלים

שזו ישיבת ,  העבודה ואני מקווה שחברי מועצת העיראני מאד מודה לכם על. הברורה, הטובה, המקצועית

בסוף היום יצטרפו לדברים שלי ויגבו את כל העובדים בתקופה המאד לא פשוטה , הקציב הראשונה

  .לית והמנהלים"זה פחות או יותר המבוא ועכשיו המנכ. זהו. מאד מאד לא פשוטה, שאנחנו עומדים בה
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. זה המבנה הכללי של העירייה. אנחנו נתחיל מהמבנה הכללי של העירייה      :חנה גולן' גב

החברה , שזה התאגיד,  את הגופים שמשויכים לעירייה;ועדות החובה, הוועדותאפשר לראות את 

פה הכללית האסי. החברה לפיתוח אזור התעשייה והמרכז הבינתחומי לתרבות הפנאי והספורט, הכלכלית

כולנו .  המרכז הבינתחומי לתרבות הפנאי והספורט–ס החליטה לשנות שם וזה השם החדש "של המתנ

זה כל , כמו שאתם רואים, המבנה העליון. זה מהווה תחרות למרכז הבינתחומי בהרצליה. נתרגל לזה

, מ"מ, דוברות, יהיועץ המשפט, כמובן מבקר העירייה. הכפיפויות של ראש העיר וחברי המועצה השונים

אפשר לראות מי , אני לא עשיתי לעצמי מבנה בנפרד, ל"המבנה התחתון זה לשכת מנכ. סגנים וכן הלאה

תיאום טיפול , ועד עובדים כמובן,  משאבי אנוש נאוה-יש לנו כפיפויות . ל באופן ישיר"כפוף ללשכת מנכ

הוא בראש ,  שאחראי עליו גלכיםמטה בטיחות בדר, )היא נמצאת כרגע בחופשת לידה(ובקרה זה רחל 
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).  תפקידים3 הוא עושה( גל –תקשורת .  מיכאל–מערכות מידע . יש לזה גם ועדת חובה, מטה הבטיחות

אחת זו פנינה פורמן שהיא אחראית על הקליטה בקהילה ,  עם שני אנשיםעושיםאנחנו , קליטה בקהילה

א אחראי על הקליטה בקהילה מארצות והאדם השני זה אבי צימרמן שהו; של העולים מחבר העמים

אמור , אבי בימים האלה מסיים את התפקיד שלו ואנחנו יצאנו כבר במכרז. מארצות הברית, מערב

משרדים . ל עושה"קשרי חוץ זה לשכת מנכ. הבחירה בעוד שבוע ואז ייבחר אדם אחר, להתקיים המכרז

משרדים , ולי גם מישהו מהאורחיםרק ככה לסבר את האוזן לחברי המועצה החדשים וא, ממשלתיים

. להבדיל ממקומות אחרים בארץ, הם כולם ממומנים על ידי העירייה, ממשלתיים קיימים בתוך אריאל

רון , בהחלטת ראש העיר דאז רון, היות ולא רצו להביא לכאן את השירות הזה כשאריאל היתה יותר קטנה

כל הפקידות של , זאת אומרת. שות המקומיתהוביל מהלך להביא לכאן את השירות על ידי עובדות הר

הם , את השכר, העירייה מממנת אותם, הם יושבים על מצבת כוח האדם של העירייה, הרשות המקומית

משרד רישוי נזק למשרד . המקצועיות שלהם כפופה לאותם המשרדים. עובד לכל דבר של עיריית אריאל

משרד . היא לא כפופה אלינו מקצועית בכלל, היא עוברת את כל ההשתלמויות, אותה פקידה. הפנים

דין רבני מזכיר -ובית. המשפט-זה על פי הנחיות בתי, משפט- מזכירות בבית2, משפט-בית. ל"התחבורה כנ

 הגזבר –יש לנו את שני התפקידים הסטטוטוריים . כל הקבוצה הזאת הם חלק מעובדי העירייה. אחד

רגון היום יומי 'האגף לשירותים חברתיים שאנחנו בז, ע"שפ, ומתחת לזה אגף החינוך. ומהנדס העיר

אין . אם יש שאלות אני אשמח.  אגפים6סך הכול לעירייה . ואגף ביטחון רישוי ואכיפה. קוראים לו רווחה

עם , לא לבד כמובן, ל מובילה פרויקטים גדולים על פי הנחיית ראש העיר"בעיקרון לשכת מנכ. שאלות

התבשלה ברגע שהתוכנית .  אז עם יועץ מקצועי שאנחנו שוכרים את שירותיואם יש צורך, צוות מקצועי

כל תוכניות , אנחנו יכולים לראות למעלה. האגף האחראי עליה ממשיך להוביל אותה, והיא יוצאת לדרך

יכול , אחת זה: יש לזה כמה סיבות, תוכניות שטרם החלו.  יש גם טיפה צבעוניות,אצלנוהעבודה מסודרות 

ע אפשר יהיה לראות שיש מהלכים "שפ-בעיקר ב. היא צריכה להתחיל התוכנית בעונת הקיץלהיות ש

מה . גם זאת אפשרות.  זה עוד לא הבשיל–דבר נוסף . הסיבה הנוספת חוסר תקציב. שעושים בקיץ

קצרת זו תוכנית , ובצבע ירוק זה תוכנית שכבר הסתיימה. שבביצוע זה תוכנית שכבר התחילה להתגבש

והשוטף זה דברים בשוטף שאנחנו . היא כבר לא תופיע יותר בשנה הבאה, גמרנו, סיימנו, שינו ע.טווח

שזה מובן , יש עוד הרבה מאד דברים שאנחנו עושים בשוטף. לא כל השוטף של העירייה נמצא כאן. עושים

, כות השירותתקן אי, אגב. 2009-אני אתחיל מהתוכניות שלי ל. מאליו ואין מה לציין את זה באופן מיוחד

קיבלנו את התקן , ברגע שמקבלים פעם אחת תקן.  זה משהו שיחזור על עצמו בכל שנהISO 901תקן של 

אמרתי לכם כבר תודה אבל לא , וזה, כל מנהלי האגפים עברו את המבחן בפעם אחת, בשנה שעברה

 לו תו תקן באיזה מי שיש. את תו התקן מקבלים בכל שנה מחדש. אז אני אומרת שוב תודה, בפורום הזה

האם אנחנו עובדים , כל שנה נבחנים מחדש. שהוא מקום שהוא עובד אז הוא יודע שתו תקן זה לא לחיים
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האם אנחנו עובדים על פי תוכניות ? האם אנחנו עובדים בממשקים הנכונים בין האגפים? על פי נהלי עבודה

.  המבחן הבא שלנו מתוכנן בסביבות מאיאז? והאם אנחנו עובדים על פי תקן ישראלי ואירופאי? העבודה

מצאנו לנכון לפי הנחיית ראש ,  שנים4עוד פרויקט שהתחלנו אותו לפני . אם יש שאלות לגבי זה אני אשמח

, ח הרביעי"זה כבר הדו, כל שנה, על פי תוכניות העבודה, העיר לדווח לתושב מה נעשה בעיר עם הכסף

כאן יש את כל . 2008ח האחרון של "זה הדו, יש לכל אחד מכם, ח תושב"אנחנו מוציאים דו. ח תושב"דו

אחד זה עם העיר :  העיר אריאל חתמה על שני הסכמים–קשרי חוץ . הביצועים שבוצעו לרווחת התושבים

מי שמוביל בכל הרשויות . ריקה-הרדיה זאת עיר שנמצאת במדינת קוסטה. זה היה לפני שנתיים, הרדיה

ראש העיר ואני נסענו . זה לא משהו ייחודי לאריאל, זאת אומרת. ל" מנכפרויקט של ערים תאומות זה

, אחר כך הם הגיעו לכאן. נפגשנו שם עם הנהלת המקום וכרתנו שם ברית ערים תאומות איתם, להרדיה

הקשרים , בכל מקרה. היה אירוח של שבוע שלם, היה טקס, יש פה חברי מועצה ותיקים שיודעים

מאד , מאד מגובשת, יש שם קהילה לא מבוטלת, ר עם הקהילה היהודיתמבוססים עם הרדיה בעיק

הם מאז כבר היו . הם בקשר איתנו. אבל מאד עשירה, אני לא יודעת מה המצב שלהם היום בדיוק. עשירה

אם זה באינטרנט או בטלפון או , במדיות השונותאנחנו נמצאים איתם בקשר רציף . מספר פעמים פה

-א"להביא אלינו להתארח בחופשת הקיץ בוגרים של כיתות י, לנו ולהם, ו כוונהיש לנ. בחליפת מכתבים

היות והם מאד חוששים מנישואי תערובת אז הם . הקהילה היהודית מאד רוצה את זה. בני נוער, ב"י

זו . הם רוצים להביא לכאן לפני האוניברסיטה שיכירו כאן בני נוער, הרי אין להם צבא, רוצים להביא לכאן

אלא צריך גם לתכנן איך ומי יארח אותם ומה , זה לא רק החלטה, זה לא פשוט. נית שצריכה להבשילתוכ

ראש העיר היה במובייל ? נכון רון, 2008אם אני לא טועה באוקטובר , העיר השניה שנחתם. נפיק מזה

ראש . ותראש העירייה שם פנה אלינו וביקש לכרות עם אריאל ברית ערים תאומ. הברית-אלבמה בארצות

ההסכם . שם נחתם ההסכם ואני מאד מקווה שהם יגיעו גם אלינו בקרוב ואנחנו ניסע לשם. העיר נסע לשם

הספר התיכוניים -הספר התיכון שלנו לבין בתי-עם מובייל מבוסס בעיקר על חילופי נוער וקשרים בין בית

בשביל לשלוח ,  מאד כסףכל הקשרים האלה צריכים הרבה. וכמובן בתחום התרבות והספורט. שלהם שם

וזה הדבר המשמעותי , שנמצאת מעבר לקו הירוק, עצם העובדה שהעיר אריאל, אבל. משלחות הלוך ושוב

אבל מספיק , שהיות והעולם לא מכיר את ההתיישבות מעבר לקו הירוק, יש פה אמירה מאד חשובה, פה

הם מחויבים כבר אלינו , ם תאומותשכרתו ברית ערי, בדרום אמריקה ובצפון אמריקה, שיש ערים בודדות

זה לא שאנחנו , משרד החוץ מעורב בכל זה, אגב. ואנחנו שברנו את החומה הבצורה הזאת של משרד החוץ

בהתחלה הוא לא כל כך בירך . משרד החוץ מאד מעורב. פתאום מוצאים איזו עיר ויאללה חותמים הסכם

וזה חשוב שגם העיר אריאל רשומה ברשומות . אבל בסופו של דבר הוא הסכים גם לברך על זה, על זה

המרכז . המרכז למנהיגות נוער. משרד החוץ של ערים במדינת ישראל שיש להן ערים תאומות מעבר לים

ראיתם שם את . שאתם רואים אותו דרך כביש ירושלים, למנהיגות נוער זה מה שנקרא המרכז לאתגרים
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 הם ,JH-מהחווה של ה, הברית-ר וברוס מארצות'ון התטסונ'המבנים נתרמו על ידי משפחת ג. כל המבנים

שני , אנחנו נמצאים בתהליכים. החליטו לתרום סדר גודל של יותר ממיליון דולר למתקנים עצמם, באו

מינהל , שאת הכתיבה עושה משרד החינוך, אחד זה כתיבת תוכניות עבודה: תהליכים מאד משמעותיים

ובדים רק על תוכניות הלימוד שמותאמים לתוכניות הלימוד של  איש שהם ע5קיבצו שם . חברה ונוער

והשותף . הברית-וזה לא בדיוק הנגזרת ממה שנעשה בארצות, שמותאמים לילדי ישראל, מדינת ישראל

שיחד איתם ישנה ועדה שמסיימת ממש בימים , הנוסף שלנו במשרד החינוך זה האגף לבטיחות וביטחון

ה מבחינת הבטיחות על מנת שמשרד החינוך יוכל להכניס את זה לתוך אלה לכתוב את כל תוכנית ההפעל

, הוא פרויקט ארצי, כמובן שכל הפרויקט הזה הוא לא פרויקט עירוני. ל של משרד החינוך"הנחיות מנכ

וגם בעיר בסדר גודל כמו שלנו זה גדול . לבד אי אפשר לעשות את זה, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך

המרכז הזה ישרת וייתן מענה . שרד החינוך יש גם הסכמות וגם התחייבויות כתובותבסיכום עם מ. מדי

יתנסו ויעברו את סדרת הלמידה הזאת , לבני נוער מכלל מדינת ישראל אשר יבואו לכאן למספר ימים

ועל ידי זה אריאל תהפוך לאיזה שהוא מרכז שהיא שואבת אליה בני נוער וככה גם תפיץ את , במרכז שלנו

יש לנו איזה שהוא קושי של , אין לנו תאריך, אתם רואים באדום, פתיחת המרכז. במדינת ישראלשמה 

באפריל מגיעה קבוצה . בקרוב מאד ייפתרזה אבל אנחנו כולנו תקווה ש, לפתור בעיה מנהלתית במינהל

לעשות הכשרה , JH RANCH-הגם מהחברה שמקימה את המתקנים וגם קבוצה של , הברית-מארצות

- ל14-זה יהיה בין ה. להכשיר אותם להשתמש במתקנים, ים שלנו שעברו קורסים פה על ידי וינגייטלאנש

קשור ולא כל כך .  את זהמקדמיםואנחנו , אז שיידע שזה זה, מי שמזדמן ויראה שם מטפסים.  באפריל24

סות שם להתנ, הברית- השנים האחרונות יצאו משלחות נוער לחווה בארצות7-אתם יודעים שב, קשור

יבוא המנהל חיים . נתחומיהשנה כל הפרויקט הזה עבר למרכז הבי. בחווה למנהיגות, שבועיים בחווה

מתוכם ,  מועמדים16ישנם . הוא מוביל את כל המהלך, )יש לו פשוט עכשיו ישיבה אצלו (במשך היום

ל דבר אני מקווה ובסופו ש. הברית- ילדים שייצאו גם השנה לחווה בארצות14- ל12ייבחרו לדעתי בין 

. אז לא יהיה שום צורך לנסוע לשם אלא אפשר יהיה לעשות את הכול כאן, שתיפתח אצלנו החווה שלנו

יש לנו את הקליטה הישירה בליווי של משפחות מצפון . קליטה בקהילה בשיתוף עם משרד הקליטה

לשמחתנו , טהמה שאף אחד לא האמין במשרד הקלי, בשנה אחת. כמו שאמרתי כבר קודם, אמריקה

התפקיד .  אם רון אמר אז זה יהיה–ל של משרד הקליטה יש לו איזו הערצה כלפי ראש העיר ואמר "המנכ

זאת אומרת שאם . כל מי שעובד בזה מתוקצב על ידי משרד הקליטה. הזה זה תפקיד של משרד הקליטה

זה . רך ללכת הביתהאותו אדם יצט, משרד הקליטה מבטל את התקן הזה של רכז קליטה מצפון אמריקה

זה האיש שהוא . לא נופל על התקציב של העירייה אלא אנחנו מקבלים את הכסף הזה ממשרד הקליטה

אבי הצליח ,  אולי תבוא משפחה אחת או שתיים–אמרו , למרות שלא האמינו, ובשנה אחת. הפרוייקטור

כולם . יש עם ילדים,  צעיריםיש זוגות, יש גם בודדים, לא כולן משפחות.  משפחות שנקלטו פה20להביא 
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  . התיישבו באריאל

  

  ?אבי, מי הפרוייקטור שמטפל    :מר יחיאל תוהמי

  

ואבי בימים אלה מסיים את , זה היה אבי צימרמן, אז אני אמרתי      :חנה גולן' גב

ועדת ההחלטה זה יחד עם . יצאנו במכרז ויש לנו בשבוע הבא ועדת החלטה לגבי הפרוייקטור. התפקיד

, הנושאים האחרים. זה לא יוצא מקופת העירייה. היות והם המממנים את הפרוייקטור, טהיקלמשרד ה

למרות שהעלייה התחילה , משרד הקליטה. זה בעיקר לעולים מחבר העמים,  זהות יהודית וישראליתגיבוש

לא , מממן את זה, עדיין משרד הקליטה מתקצב את זה,  שנה לעלייה20אנחנו כבר יכולים לחתום , 89-ב

אבל עדיין מאד חשוב לעשות פרויקטים ,  של העירייהmatchingעם , בכסף מאד מאד קטן, בכסף גדול

אלא הם בעלי זכות במסגרת חוק , הם לא יהודים, אתם יודעים, חלקם. לישראליות, לזהות יהודית בכלל

מאד חשוב , והנוערבעיקר בקרב הצעירים , וזה מאד חשוב, הם בני זוג, וחלקם בכלל לא יהודים, השבות

זאת . זה עוד פרויקט שאנחנו עושים עם משרד הקליטה, עידוד ותמיכה לאומנים עולים. לגבש את זה

שיהיה ברור שזה , יש ועדה של משרד הקליטה, משרד הקליטה ממיין, אנחנו מציעים פרויקטים, אומרת

דורה , כמו למשל דורה, נים עוליםעידוד ותמיכה לאומ.  לזה ניתן ולזה לא ניתן–הם אומרים , הם ממיינים

חיזוק . היא ממומנת בחלק מהתקציב שלה על ידי משרד הקליטה, שיש לה את הלהקה של מחולות העמים

הם , וטרנים, אלה שלחמו, יש לנו פה קבוצה של יוצאי מלחמת העולם השנייה. מורשת זה מוזיאון וטרנים

ואנחנו ביקשנו ,  נוסף שעשינו אותו פעם אחת השנה זה פרויקט–ומצטיינים על גלגלים . הקימו מוזיאון

אבל עדיין כתוכנית זו תוכנית , כרגע עוד לא קיבלנו תשובה חיובית. 2009-ל, לתקצב אותו גם לשנה הזאת

בקיץ יש להם . זה הילדים המצטיינים של משפחות העולים. אני מאד מקווה שהיא תצא לפועל. קיימת

  . למוזיאון המדע בחיפה וכן הלאה,  נוסעים למכון ויצמןהם, קייטנת מצטיינים על גלגלים

  

  ?אפשר כמה שאלות      :חןמר יוסי 

  

  .בבקשה, אפשר      :חנה גולן' גב

  

 משפחות 20-אם אפשר קצת יותר פרטים לגבי ה, שאלה ראשונה זה      :מר יוסי חן

הם , טו פהאני מבין שהם כבר נקל. תעסוקה, חתך אוכלוסיה, לדעת קצת עליהם, מצפון אמריקה

  .הם פה, הגיעו
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  .הם פה      :חנה גולן' גב

  

אני רוצה לדעת אם למדינת , ריקה-לגבי קוסטה. לא? יש לך פרטים      :מר יוסי חן

  .ישראל יש יחסים בינלאומיים עם קוסטה ריקה או שיש איזה נתק שם

  

היא אפילו , אביב-יש שגרירה שיושבת בתל. יש יחסים בינלאומיים      :חנה גולן' גב

ם קוסטה ריקה היתה "כשהכריזו על מדינת ישראל בהצבעה באו, יש יחסים עם קוסטה ריקה. יהודיה

כל השנים קוסטה ריקה מאד מאד אוהדת את מדינת , אחת המדינות שהצביעה בעד מדינת ישראל

  . ולא סתם הם ביקשו לעשות איתנו ברית ערים תאומות, ישראל

  

  .רת שיש איזו בעיה קטנהאמ, לגבי מרכז האתגרים      :מר יוסי חן

  

  .עדנאן ירחיב על זה      :חנה גולן' גב

  

אני רואה פה עידוד , לגבי, עכשיו. או קיי? אחר כך נשאל את עדנאן      :מר יוסי חן

? מה הקריטריונים כדי להיחשב עולה, אני רוצה לדעת קודם כל דבר אחד. ותמיכה לאומנים עולים

  ?כמה זמן עולה נחשב כעולה

  

 7שאלתי בשבוע שעבר את משרד הקליטה שהיו אצלי . שאלה מצוינת      :לןחנה גו' גב

 14,000וסך הכול התקציב שהם נותנים עד מאי ,  עד מאי2009לדון בתקציב ,  איש7, סתם קוריוז, איש

על השכר שלהם , תחשבו רק כמה כסף בוזבז על אנשים,  איש יצאו7,  איש הגיעו7, שעתיים ישבנו. שקל

כל זמן שמשרד . אין הגדרה. שאני אדע?  עד מתי זה עולה–שאלתי אותם . 14,000- ל,בשעתיים האלה

זה לא משהו שאני . אולם המופעים. זאת שאלה שגם אני שאלתי. אנחנו נהנים.  תיהנו–הקליטה מתקצב 

אנחנו מובילים , אני יותר ביום יום, כמובן יחד עם ראש העיר,  אבל בשלב הזה אני, איתולהתעסקאמשיך 

כי . עכשיו מהלך של לבחון אנשי מקצוע שיודעים ושיסייעו לנו להכין תוכנית תפעולית לאולם המופעים

צריך להיות , ברגע שהוא ייפתח זה כבר צריך להיות מתוקצב, לא ברגע שהוא ייפתח, ברגע שהוא ייפתח

נחנו יוצרים שיווק איך א? איזה סוגי מופעים יהיו שם? לאיזה פלח אוכלוסייה? איך יפעילו, הרבה קודם

יש ? העין ומזרחה קצת-האם נוכל להביא אוכלוסייה מראש? לכל הישובים שמסביב, לאוכלוסייה מסביבנו

כל הדבר הזה עכשיו נמצא . כמה זה יעלה וכן הלאה, הרבה מאד שאלות איך ומה ואיזה רפרטוארים יהיו

ים את התכנון לקראת הקיץ ואולם אני מקווה שאנחנו נשל. באיזה שהוא שלב ראשוני לגמרי של תכנון
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בתוכנית של שנה שעברה , האמת שבשנה שעברה, לכן גם הפתיחה. 2009המופעים יסתיים משהו כמו סוף 

הדברים . 2009אבל הוא לא ייפתח בקיץ , 2009מתוכנן היה להיפתח בקיץ , אולם המופעים אמור היה

הכול קצת , ם עם ההחלטות של המכרזיםג, גם עם המכרזים, גם עם הקבלן, התנהלו טיפה יותר לאט

כמו . קידום מעמד האישה. כל שבוע דוחה את העבודה וככה זה נדחה לעוד חודש ולעוד חודש, דוחה

יש יועצת , חוק מדינה, זה על פי חוק, תיקחי אותו, אם היה לי לפיד הייתי מעבירה אותו, לודה, שאמרתי

 מוציאה את כל התוכניות ואת ההשתלמויות ואת היא זו שבעצם, ראש הממשלה לקידום מעמד האישה

זה משהו שאנחנו צריכים איכשהו מן הגורן ומן היקב , לצערי הרב תקציב אין בזה.  וכן הלאהתההיערכויו

דיברנו , יחד עם האגף לשירותים חברתיים, לפני כן חשבתי שיהיה נכון להקים פורום נשים בעיר. לתקצב

, עושים נופש נשיםאנחנו בשוטף כבר הרבה מאד שנים . זה בצורה מסודרתאנחנו נעביר את , על זה עם אלי

, נשים שיש להן הרבה ילדים, נשים שעובדות קשה, חד הוריות, לא לכל הנשים אלא לנשים קשות יום

 ימים האלה הן גם 3-אלא ב, לא סתם לפוש,  ימים לים המלח או לאחד מהמלונות3-מוציאים אותן ל

בשנה שעברה הכול היה מוקדש לאלימות . ות והרצאות שקשורות לחיזוק האישהמקבלות סדנאות והדרכ

נורא חשוב לחזק את הנשים שיידעו איך להתמודד עם זה , כי אתם יודעים מה קורה במדינה, נגד נשים

וכמובן הרצאות ופעילויות והצגות להעצמה נשית שנעשות בשוטף בתוך . ואל מי לפנות ואיך להימנע מזה

. והכול עוד פתוח,  ימים זה היה10לפני , השנה פתחנו ביום האישה.  אירועים כאלה3 עשינו 2008-ב. העיר

,  אז אין לי מה להגיד2009היות ותוכניות העבודה הוכנו לקראת ,  אין מה לדבר על זה–בחירות ארציות 

רזים מכ, ל היא אחראית על המכרזים שיוצאים מהעירייה" לשכת מנכ–מכרזים . זה כבר הסתיים

. אני סימנתי כאן רק את ארבעת המכרזים הגדולים המאד משמעותיים. מכרזים גדולים, שמפורסמים

אבל אלה הגדולים שאנחנו יודעים . תוך כדי עבודה יכול להיות שייווצר מצב וצורך לעוד מכרז, קודם כל

, הסתיים,  כבר הושלםהוא,  ימים10ייצא בעוד ,  מערכות מידע ומחשוב–מכרז גדול מאד . שאנחנו יוצאים

ניקיון . מכרז גדול נוסף זה גינון ונוי של כל העיר.  ימים10הפרסום שלו יהיה בעוד . הכול ערוך ומוכן

עוד לא השלמנו את ההחלטה לגבי , "מכרזונים"זה , וציוד במות לאולם המופעים. רחובות של כל העיר

כל אלה זה מכרזים מאד . ה וכן הלאהאחר כך יהיה לנו את הבמות ומערכות ההגבר, מכרז הכיסאות

  . גדולים

  

  ?החזקה,  מה זה כולל?מה זה כולל, מערכות מידע ומחשוב    :מר יחיאל תוהמי

  

זה מחובר ? נכון, אנחנו כולנו עם מחשבים, כל נושא מינהל הכספים      :חנה גולן' גב

היינו עד השנה עם . של גביה, של שכר, של משכורות, מישהו נותן לנו את השירות הזה? איפה שהוא

אבל . מי שייבחר ייבחר, אנחנו יוצאים עכשיו למכרז. מ"יש עוד חברות כמו מל, החברה לאוטומציה
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זה , בתחום של מערכות מידע שמיכאל אחראי על זה באופן ישיר. אלה מכרזים מאד מאד גדולים

קיים אצלנו משהו כמו הוא כבר , אתם מכירים את האתר העירוני. עיצוב מחדש ושדרוג האתר העירוני

והרבה יותר קל , עם צבעים קצת יותר זה, לעשות אותו קצת יותר צעיר, לרענן, צריך לחדש.  שנים7

ובאופן כזה שכל אגף יוכל להזין פנימה את , יותר מזמין להיכנס פנימה, לדפדוף בפנים, ונוח לתפעול

 שעברה זכה במקום השלישי האתר שלנו בשנה. העשייה שלו מבלי שיצטרף לעבור דרך עוד מקום

אביב -עיריית תל. לא ידענו שנעשה סקר, אנחנו בעצמנו הופתענו. אביב-בסקר של אוניברסיטת תל

ויחד . אני חושבת שזה מאד מאד מכובד, אבל עיריית אריאל הקטנה מקום שלישי בארץ, הגדולה לא

יבוי של מערכות מידע לשעת ג, ERPוהפרויקט הבא . אני חושבת שצריך לעשות שינוי ורענון, עם זה

, נופל שם טיל, אם חס וחלילה קורה משהו והשרת המרכזי שלנו או משהו. חירום עם מחשוב וירטואלי

יש למישהו שאלות לגבי הדף . אז יש גיבוי וירטואלי, אז נניח ונופל טיל, מדברים כל הזמן על מלחמות

  .בבקשה? הזה

  

תר העירוני יפרסמו באמת עשייה ולא יתנגחו  שבאממליץאני . דבר קטן     :מר אלי שבירו

  .עם חברי אופוזיציה כאלה או אחרים

  

  .לא שמעתי טוב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

ואין , אמרתי שאני ממליץ שבאתר העירוני יפרסמו באמת את העשייה     :מר אלי שבירו

  . ולא יתנגחו עם חברי אופוזיציה כאלה או אחרים, ספק שיש עשייה

  

  .הערתך נרשמה   :ע" ראה–מן מר רון נח

  

  .תודה     :מר אלי שבירו

  

המידע שבאתר , גם זה נאמר ואני מקווה שזה לא יחזור על עצמו      :חנה גולן' גב

  .לא מתנדנד לשום צד, שוטף, העירוני צריך להיות מידע לקוני

  

 חצי מהתושבים הם דוברי רוסית? יש לנו באתר קטע בשפה הרוסית    :רנוגלס'מר מקס צ

  .אם כבר זה קיים אז צריך להיות מתוחזק. בקטע הרוסי, בואי נגיד,  יותר קל להם,תפקדיםומ
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זה פונקציה של . אם היה לי כוח אדם אז הייתי מתחזקת גם את זה      :חנה גולן' גב

זה מישהו שצריך לתרגם מעברית . אתה הרי עוסק במחשוב? נכון, אתה יודע את זה, אדם-כוח

להזין את זה פנימה ובשוטף כל , הוטה וגם עברית רהוטה על מנת לתרגם נכוןלדעת רוסית ר, לרוסית

  . הזמן לעשות את זה

  

  ,או שבכלל שלא יהיה כי זה נראה    :רנוגלס'מר מקס צ

  

בכל , כי ברשויות האחרות. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות      :חנה גולן' גב

  .אין רוסית בכלל, המדינה

  

  .ום שיש אוכלוסייה רוסית די גדולה צריךבמק    :רנוגלס'מר מקס צ

  

אם היה לי , אני לא מתנגדת לזה, אבל מתוך האוכלוסייה הרוסית, כן      :חנה גולן' גב

חלק גדול כבר , מתוך האוכלוסייה הרוסית הגדולה, אבל אני אומרת. כוח אדם הייתי עושה את זה

שהם כבר לא , המבוגר יותרמדובר על הפלח . והילדים שלהם בוודאי, שולטים בעברית כמוך

אבל אין לי כוח אדם לבצע את , אני לא מזלזלת בהם חלילה.  איש2,000הם , אוכלוסייה כל כך גדולה

  .הרישוי והאכיפה, מנהל אגף הביטחון, את גבי, אם אין לכם שאלות אלי, אני שמחה להזמין. זה

  

 על מתן ביטחון ותחושת אמון, מבחינת אגף הביטחון. בוקר טוב לכולם    :יל'מר גבי אברג

מבחינת המבנה הארגוני או . וכמו כן אחראי על פיקוח אכיפה ברישוי עסקים בעיר. ביטחון לתושבים

מוקד עירוני שהוא להבנתי , יש לנו מנהלה שזו המזכירה שלי, אז יש אותי, הגורמים שמתעסקים איתו

 בסוף אנחנו נועדנו לשרת את .הוא מרכז מאד משמעותי שנותן שירות ללקוח, וגם של ההנהלה פה

יש לנו מלא מערכות , המוקד העירוני הוא גם מורכב ממוקד צבאי. הלקוח זה התושבים. הלקוח

. כל מיני תלונות ואירועים, ואנחנו מטפלים בבעיות גם בישוב וגם סמוכים לישוב, משטרתיות, צבאיות

. וי עסקים והשני זה פיקוח עירוניאחד ריש,  אנחנו מדברים על שני סוגים–מבחינת רישוי ואכיפה 

, ברישוי עסקים כמובן אנחנו מתעסקים עם כל הנושא של ההיתרים והפעלת עסקים בעיר על פי החוק

כל מה , םכל מה שקשור לוונדליז, פיקוח עירוני. זה מתייחס לחוקיות, שוב. וזה מאד מאד חשוב

זה תחום שאנחנו מתעסקים , ח" של מלנושא. זה הפקחים שיש לנו, שקשור להתנהלות עירונית נאותה

מה קורה עם העיר , מרכז הפעלה בחירום, הוא מתעסק עם כל הנושא של המקלטים, איתו בשוטף

, שזה הפיתרון המיידי לאירועים בעיר, ביטחון ישובי. בקטע הזה אנחנו מתעסקים איתו. במלחמה
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 הביטחון היישובי יש לנו שתי תחת. לפעילויות שדורשות אבטחה וכמובן טיפול בוונדליזם וכאלה

המפקד שלה הוא ,  היא רועננה2008בשנת , כיתה חדשה יחסית,  כיתת כוננות ישובית–כיתות כוננות 

והיא , רציניים, לוחמים, הם כולם קצינים. וכיתת כוננות של המכללה שהיא בנויה על סטודנטים. חדש

שהוא אחראי , יש לנו בחור בשם פלטי, ינוךוביטחון מוסדות ח. אגב היותר מקצועית מבחינת מבצעיות

מוסדות החינוך זה בתי הספר וגני , על נושא של ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך וגני הילדים

, א"מד, כיבוי, זה משטרה, יש לנו גורמים שאנחנו עובדים איתם בתיאום ושיתוף פעולה צמוד. הילדים

האבטחה השוטפת בעיר מתנהלת .  מאד חשוב לנוזה, גם האגודה למען החייל.  משמר אזרחי,ל"צה

שהיא שומרת על שני השערים " תבל"חברת אבטחה ,  אחת–באמצעות שתי חברות אבטחה 

שזו חברה ששומרת על השער המזרחי והיא " נוף ים"וחברת ; המערביים שלנו וסיורים בתוך העיר

יש . ליים שהיו פה"הישוב הצהחברה שנכנסה וממומנת על ידי משרד הביטחון כחליף לחיילי הגנת 

מבחינת . ח" ועדת ביטחון וועדת מל– פעמים בשנה 4לבצע , שתי ועדות שהאגף הזה אחראי עליהן

רישוי עסקים והמשך בקרה .  בנושא של רישוי ואכיפה– 2009פעילויות שאנחנו מתכננים בשנת 

 של אזור התעשייה אריאל הנושא. העוסקים בעיר באזור התעשייה אריאל מערבאישור לכלל . ופיקוח

. כי אנחנו מתרחבים שם וגם שם אנחנו עוסקים בעניין הזה, מערב הוא נושא בתנופה לצורך העניין

כל אירוע ,  או אירוע אחר30-אירוע ה, לא כל אירוע שעושים. מתן אישורי רישוי באירועים עירוניים

 הוא נותן לנו כל מיני היבטים שמשפרים הוא טוב לנו כי, הוא לא מחייב, אגב. כזה מחייב אישור רישוי

. זה בשוטף, שוב, מבחינת אכיפת חוקי עזר עירוניים. לנו את הביטחון ואת ההיערכות שלנו לאירועים

אנחנו הולכים . זה גם כן דבר שהוא כל הזמן נבנה ומתרחב, פיקוח עירוני לשמירה על הסדר הציבורי

בעקבות . ופיקוח מקלטים משותפים במרכזים מסחרייםביקורות . אני אגע בזה בהמשך, להרחיב אותו

התייחסנו , לא הזנחנו אותו, הנושא של המקלטים תמיד היה, מאז שאני בתפקיד, המלחמה ובכלל

, אני לא מדבר על המקלטים הציבוריים. וכאן אני מתייחס על המקלטים של התושבים, אליו ברצינות

לא ניתן באף עיר לבדוק כל מקלט של כל , זו בעיה. םמקלטים של התושבי, אני אדבר עליהם עוד מעט

, ובהקשר של מקלטים משותפים. ש אני אגע בהן בהמשך,אבל בעניין הזה יצאו כל מיני הנחיות. תושב

אנחנו כן רוצים להיכנס ,  קומות או במרכזים מסחריים8-נגיד במבנה ה, שזה אומר במבנה קומות

כך שבכל מרכז . בכל רבעון לעבור על מרכז מסחרי, 2009הגדרנו בתוכנית עבודה , והתחלנו. לזה

  . מסחרי ששם יש מקלטים משותפים אנחנו נתחיל לבצע אכיפה

  

. גם בבתים משותפים אתם כן יכולים לדרוש מקלט מסודר ומוכן    :מר יחיאל תוהמי

  ?התחלתם עם זה
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  ,גדרההתחלה היא יותר בגדר הנחיות ולא ב. אני אסביר. כן    :יל'מר גבי אברג

  

  . גם יצאו מנשרים בעניין הזה      :חנה גולן' גב

  

וכשאתה מתחיל עם . פיקוח כזה דורש המון פקחים. אני אדבר על זה    :יל'מר גבי אברג

  ? מה איתו?  מה איתו–עוד שניה , היית אצלו, אחד

  

המקלטים האלה מלאים בציוד של כל , חס וחלילה מקרה חירום    :מר יחיאל תוהמי

  ?למה לא עשית? למה לא ראית? למה לא התרעת,  צריך לבוא ולתתהתושבים ואתה

  

  . אני אגע בזה. אתה צודק    :יל'מר גבי אברג

  

  . שיהיה גם את העניין הזה2009בתוכנית שלך לשנת     :מר יחיאל תוהמי

  

. מבחינת הסדרת חניה. אני אסביר את זה, אם לא. זה מופיע פה    :יל'מר גבי אברג

. להגדיר חוק עזר של החניה בעיר, ושבים שיש פה לעשות שינוי בעניין הזהאנחנו ח, הסדרת חניה

, זה אנשים מכל הכיוונים, כל מי שבא לקאונטרי. האזור הזה הוא אזור בעייתי מבחינת חניה, לדוגמא

מ גם בתוך עצמנו וגם "אנחנו הולכים לעשות הסדרה בעניין הזה ואנחנו בשיח ובמו. מפריע לתושבים

    .מפגעי רעש. ספות כדי להחיל את הדבר הזהעם חברות נו

  

  ?יש כוונה ליצור אזורים שבהם יצטרכו לשלם גם     :מר אלי שבירו

  

מי שלא . בעיקר גם כאלה שהם לא תושבי אריאל. בוודאי, בוודאי. כן    :יל'מר גבי אברג

טרם , יצועהוא בב, אבל זה נושא עוד שהוא בעבודה. תושב אריאל לא יכול להחנות איפה שהוא רוצה

  .כי הוא בביצוע ברמה של ישיבות וכאלה, אני כתבתי בביצוע. החל

  

, אתה בא ואתה מראה לנו את תוכנית העבודה שלך, אתה אומר ביצוע    :מר יחיאל תוהמי

  .כללי וזה, לא ככה. בבתים, זה מתחיל ברחובות, זה מתחיל במרכזים

  

ר זה לא פרויקט של רישוי ואכיפה היות והסדרת החניה בעי. שניה, רגע      :חנה גולן' גב
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אבל הפרויקט למעשה מתחיל במיפוי העיר על ידי , האכיפה בסופו של דבר תפעיל את האכיפה, רק

, עם חברה שהיא תמפה את העיר, תיכף נשמע, או שהוא כבר התקשר, אגף הנדסה מתקשר. הנדסה

, ין צורך ואנחנו ככה מפנטזיםיכול להיות שא. לעשות חניה בתשלום, אם בכלל, תבחן היכן יש צורך

קודם כל . הן יודעות לעשות את הבדיקה הזאת. יש חברות שהן מתמחות בזה. אבל אולי אין צורך

אז נדון בפיתרון באותו , באזורים שהם צפופי חניה ויש שם בעיה. אחר כך נחלק לאזורים. נמפה

ת חוקי העזר ובהתאם לחוקי ורק אחר כך נבחן א. איפה שאין בעיה לא צריך להמציא אותה. מקום

רק אחרי . בלי זה אי אפשר לזוז, העזר שיציע לנו היועץ המשפטי ומליאת המועצה תאשר אותם כמובן

  . שלבים לעבור עד שמגיעים לזה שהפקח יש לו את האפשרות לעשות עם זה משהו4-5יש לנו איזה , זה

  

  .ינהנכון לעכשיו זה על סדר היום והנושא בבח    :יל'מר גבי אברג

  

זה על סדר היום היות וגם יש לנו בעיה קשה מאד של חניית       :חנה גולן' גב

הם מעירים את , הם חונים בכל מקום. 5במיוחד מהשעה , אוטובוסים ומשאיות ברחבי העיר

ישנו אתר חניה , למרות שישנו סידור. תושבים מתלוננים אלינו,  לפנות בוקר5-התושבים ב

, הם חונים, זה לא עוזר, ג"ישנו סידור למשאיות על יד שער י, המכללהלאוטובוסים למעלה על יד 

באגף של גבי זה , זה ממש. גם היו מפגשים עם המשטרה. אנחנו צריכים איכשהו לפתור את הבעיה

  .ממש בשלב בתול לחלוטין

  

  ,חות למשאית שהוא יקבל והוא ישלם אותם" דו2-3אחרי , חנה    :מר יחיאל תוהמי

  

  . חות"אבל לא אנחנו נותנים את הדו      :חנה גולן' גב

  

  .חות"אבל אנחנו לא יכולים לתת דו    :ד שרון שטיין"עו

  

  ?בגלל שאין לך חוקי עזר, למה    :יל'מר גבי אברג

  

  . המשטרה לא עושה את זה. המשטרה יכולה, אנחנו לא      :חנה גולן' גב

  

קיומו של חוק . 1: מה דבריםיש פה שילוב של כ. סליחה, רק רגע אחד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

היא גובה את הקנסות ויש , היא נותנת את הקנסות, העירייה אז גובה, אם החוק קיים. עזר של חניות
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תקווה וכמו -אנחנו לא חשבנו שנצטרך להגיע לכאלה דברים כמו בפתח. לה את המנגנון של הפיקוח

שתי .  ומהירה מאשר התכנוניםאבל כנראה שהמציאות הרבה יותר חזקה. אביב או במקום אחר-בתל

שחברות האוטובוסים חייבות לשלם כסף , זה חניית אוטובוסים, בעיות שהן קריטיות מבחינתנו

. הם לא רוצים לשלם כסף.  לאפריל1-מה" דן"ועכשיו החברה שנכנסת במקום , בחניון" דן"לחברת 

, משטרה עכשיו אוכפת את זהוה, אני הודעתי לכל החברות, מועצת העיר, אני מודיע לכם פה למועצה

או במקומות אחרים שהם , או על הכבישים, עם כל החוכמות שלהם, כל מי שיחנה את האוטובוס

, יש בקושי שלושת רבעי חניה בשכונות הותיקות, כי לדיירים אין חניות, תופסים חניות של הדיירים

, ים אוטובוס אחד או משאיתברגע ששמ.  חניה למשפחה1.5ובשכונות החדשות זה , אחר כך חניה אחת

הם בשביל לחסוך , לכן. אין לך איפה לשים את האוטו שלך, אז אתה בא הביתה. תפסת כמה חניות

והם צריכים לקחת את הנהג מהבית לעבודה ומהעבודה , למעלה" דן"כסף לא רוצים ללכת לחניון 

לרבות חניה מתחת לבריכת , והם עושים כל מיני תרגילים. זה עולה להם כסף והם לא רוצים, הביתה

הוא עומד ,  ואז האוטובוס.לרבות ברחוב הנחשונים שהצרו אותו כדי למנוע תאונות, שחיה הציבורית

אתה סוטה לאמצע , ואז אתה עוקף אותו, הוא בולט החוצה האוטובוס, בחניה שהיא לאוטו קטן

מספיק עם כל התרגילים אני קיבלתי החלטה ש, כל הדברים האלה. הכביש ואתה עושה תאונה חזיתית

והודעתי את זה לחברות , זה לא מספיק טוב שמדברים איתם. והם יילכו בשיטה של המקל

זו היתה נדמה לי החברה לפיתוח , אני רוצה שתדעו שחברה אחת מהאוטובוסים. האוטובוסים

דעתי הו. הודיעה לי שהיא תפטר את כל הנהגים שלהם שהם תושבי אריאל, השומרון לפני כמה שנים

, אביב-וכמו שבחולון וכמו שבראשון וכמו שבתל. על סחיטה באיומים, להם שעל זה אני אלך למשטרה

בעיה . גם הם לא יעשו, בכל מיני מקומות בארץ יש איסור חניה של רכבים כאלה כבדים בתוך העיר

כנראה ו. הם לא באים להחנות שמה. הכנו להם חניון ליד השער המזרחי. אחרת היתה עם המשאיות

שהיה ראש ועדת תחבורה במשך שנים ניסה , מנו. שרק באמצעות המקל הדבר הזה יבוא לידי ביטוי

, אנחנו בודקים את כל המערכת עכשיו עם מומחי תחבורה לראות מה דרוש. להביא את זה לידי סוף

ל כי את כל הקנסות האלה אנחנו רוצים שהעירייה תקב. תוספת בחוק העזר, תיקון של חוק העזר

אז הכסף , כי אם אנחנו לא מקבלים את הכסף והמשטרה עושה. אותם ועל ידי כך תחזיק את הפיקוח

אז אתה לא . שאנחנו עושים מהקנסות הולך לחשב הכללי באוצר והעיר עצמה לא נהנית משום דבר

כמו שפה , יש דברים נוספים. זה חלק קטן, אני אומר את הדברים האלה. יכול לאכוף את החוק

, חזרתי מפה. בחניה של האוטובוס, שמתי את האוטו פה. אני קיבלתי פה קנס. ות ליד הבתיםהחני

  , ישבתי כאן בישיבה

  

  .הכי חשוב שתגיד ששילמת באותו יום      :חנה גולן' גב
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תשלמו את זה ותפרסמו שראש העיר ,  שקל250-באותו רגע נתתי את ה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אם ראש העיר עשה את העבירה של , שאף אחד לא יבוא בטענות מחר? ולמה". רפורט"קיבל את ה

ומחר אף אחד . הוא לא יותר טוב מכל אזרח אחר, הוא שילם את זה, 250, התנועה והוא חויב בכסף

, אני אומר את הדברים האלה.  חבל על הזמן–כי אתה לא נותן דוגמא אישית . לא יכול לבוא בטענות

אני יוצא מהבית ואני . עומד אוטובוס, שבאים החיילים שמה, ן החיילאיפה שיש הוועד למע, הבוקר

תאונת . הוא סטה מטר וחצי לתוך מרכז הכביש. רואה אוטובוס עוקף את האוטובוס שעומד שמה

אין לי איפה . אתה לא יכול להחנות כאן?  למה אתה חונה פה–ואני שואל את הבן אדם . דרכים ככה

הוא עומד בצד והאוטובוס עוקף ?  מה זאת אומרת אין לך איפה להחנות.זה לא מעניין אותי. להחנות

אבל זה , מאז שעשינו את הכיכר ירדו התאונות. אנחנו יש לנו בעיה קשה מאד של תאונות דרכים. אותו

   .והדבר הזה הוא חיוני כדי למנוע. כי נוסעים פה כמו משוגעים, לא מספיק

  

זה יכול להיות רק , ר שאנחנו הולכים לקבלחוקי עז, שאלה קטנה    :מר יחיאל תוהמי

  ?לאוטובוסים ומשאיות

  

מאושרת . חוק עזר מבוסס על תוכנית חניה שמוקמת ומאושרת    :ד שרון שטיין"עו

כרגע אין תוכנית חניה , עכשיו. ט תחבורה"מומלצת על ידי ראש העיר ומאושרת על ידי קמ, בהתחלה

צריך להכין קודם כל תוכנית , זה בדיוק זה, תוכנית חניהכל מה שדיברו פה עד עכשיו על הכנת . לעיר

   .יוחלט על הסדרי החניה בתוך העיר, אחרי שיושלם הליך הכנת תוכנית החניה. חניה עירונית

  

  . יכול להיות משאיות ואוטובוסים בהתחלה. בשלבים    :מר יחיאל תוהמי

  

  .ודשיםלהכין תוכנית חניה זה לוקח כמה ח, קודם כל      :חנה גולן' גב

  

  . זה לוקח זמן    :ד שרון שטיין"עו

  

צריך לקחת בחשבון שישנם אזורים באריאל שהתושבים צריכים     :ר תמרה אבישר"ד

אני חצי שעה , ק'כשאני רוצה ללכת לבנק להפקיד צ. אני לא מדברת על משאיות או אוטובוסים, שירות

,  שכולם בירידה לשעבר מהפסגהבנו שמה מרכז ללא חניות ואני לא אחנה שמה איפה. מחפשת חניה

' יום ששי במרכז רובע א. אין איפה להחנות את הרכב שמה במקום סביר, אבל יש אנשים שמתייאשים
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  .קשה מאד למצוא חניה

  

, הייתי נוכחת, אז אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר נפגש ראש העיר      :חנה גולן' גב

, יש לה שם בחלק התחתון שלה, ת חניה מתחתהחולים מחויבת לעשו-קופת. החולים-ל קופת"עם מנכ

כי מה . וזה נאמר להם בצורה שלא משתמעת לשני פנים. והם לא עושים את זה, של הקופה הכללית

ולתושבים אין , הם מאושרים מעצמם, הם חונים בחניה, העובדים של הקופה ושל הבנק, שקורה זה

  .איפה

  

איון לא - בן–שמו שם מחסום ,  חדשהולפני שבוע היתה המצאה. לא    :ר תמרה אבישר"ד

  .אין לו חניה, בסוף התושב שבא לקנות משהו, בקיצור. רוצה שהבנק יחנה

  

  .בעיה כזאת צריך לפתור, את רואה, הנה      :חנה גולן' גב

  

, כשבונים מרכז שנותן שרות לתושבים. לפני אוטובוסים ומשאיות    :ר תמרה אבישר"ד

  .צריך לדאוג גם לחניות

  

  . נכון מאד      : גולןחנה' גב

  

 2008בשנת העבודה . נושא שהוא מאד מאד חשוב, נושא של מפגעי רעש    :יל'מר גבי אברג

 לא 23:00מהשעה , 23:00כולם מכירים את החוקים של עד השעה . היה לנו המון המון בעיות

 המשרד יצא חוק של. פה אנחנו מדברים על כל שעה. 16:00 עד 14:00- ומ24:00מרעישים או משעה 

 בלילה 2-מישהו ב, לצורך העניין בלילה, הוא מאפשר לנו להסמיך את הפקחים שלנו, לאיכות הסביבה

גם , אגב. הם יוכלו לאכוף את זה מבחינה משמעתית, "פול ווליום" בלילה 23:00-מדליק מוסיקה או ב

 –בי ביטחון מבחינת מרכי. המשטרה אין להם את הסמכות והם רוצים להצטרף אלינו להסמכה הזאת

זה דבר שמטופל . תיאורה היקפית מסביב לישוב, זה דרך היקפית, מרכיבי ביטחון זה גדר היקפית

  .אנחנו עובדים מול פיקוד העורף, ישן, יש לנו שם בעיה בקטע חשמל, החלפת קטע חשמל. בשוטף

  

  .הרבה זמן כבר התאורה לא דולקת בתאורה ההיקפית      :מר יוסי חן

  

יכול , תיקנו קטע, יום חמישי שעבר אני דווחתי,  ימים3נכון ללפני     :יל'מר גבי אברג
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אבל יש לנו עוד קטע גדול שאנחנו פה מבקשים סיוע של פיקוד , להיות שזה הקטע שאתה מדבר עליו

  .העורף

  

  .רחוב האלון שמה      :מר יוסי חן

  

,  עירוניתמבחינת אבטחה. אני חושב שאנחנו מדברים על אותו מקום    :יל'מר גבי אברג

קרא לי . בחופש הגדול היו לנו המון תלונות. זה לקח מאד מאד מרכזי משמעותי, מאבטחים, סיורים

 לשפר צריך –אמרתי ? איך אנחנו משפרים, יש לי יותר מדי תלונות,  תקשיב–ראש העיר ואמר לי 

, תגברנו, קיבלתי,  שקל30,000אני חושב שזה היה , אושר לי תקציב נקודתי לעניין הזה. תוכנית תגבור

 –בנושא של סופי שבוע וחגים . 2009-זה מתוכנן גם ב, ואני מקווה, וזה לקח. וזה הוכיח את עצמו

. בחגים ובחופש הגדול על חשבונה שוטר, בסופי שבוע, המשטרה התחייבה שהיא מסייעת לנו בשוטר

 שעובד הרבה זמן צריך כל חברת אבטחה שעובדת או כל גוף. הגברת פיקוח ובקרה על חברות האבטחה

להתרענן ואנחנו מבינים את העניין הזה ואנחנו יושבים להם על הזנב ומעירים אותם מחדש כדי שלא 

בזה ,  אזור התעשייה אריאל מערב–מבחינת אזור התעשייה אריאל מערב . יכנסו לשגרה ולשאננות

נהלי ,  הוא מתרחב,הוא לא מגודר. באזור התעשייה אריאל מערב, אנחנו התקדמנו משמעותית

חברת האבטחה שמבצעת שם , נכון להיום, באזור התעשייה אריאל מערב. האבטחה שם היו בעייתיים

ולכן קשה לי לאכוף את החוק . מי שמשלם לה זה המפעלים. העירייה לא משלמת לה, את האבטחה

? לא עושיםלמה אתם לא עושים ולמה אתם , ה' חבר–אני אומר להם , כשאני בא לשומרים שם, שם

. בעל ההון הוא בעל הטון לצורך העניין. כי אני לא משלם להם. מתוך נימוס הם לא מעיפים אותי

סוכם שהם , ליאור ברקן, ר מנהלי התעשיינים שם"עם יו, ובמקרה הזה עשינו ישיבה עם כל המנהלים

שבסוף העירייה , יש לנו כוונה לשנות את זה. מאצילים לי את הסמכות לטפל ולכפות את האבטחה שם

היות ואין לי כל כך את , מבחינת נהלי עבודה. היא זו שתממן את הנושא של האבטחה באזור התעשייה

הצבא , ואנחנו כל הזמן באים בשם הצבא, ישבנו על הצבא שיוציאו נהלים, אנחנו כפינו, הסמכות

 היה –ת מצלמות מבחינ. המצב שם השתפר. וכל דבר אנחנו מביאים את הצבא, הצבא מחייב, מחייב

בפארק המים היתה , כשאני נכנסתי לתפקיד. זו תוכנית המצלמות בעיר. לנו מצב של מצלמות בעיר

המצלמות . אנחנו עשינו מיצוי למצלמות האלה. ס"ספר מילקן ובמתנ-בבית, בוטינסקי'ז, מצלמה

זה דבר שהוא ו, היינו צריכים כל הזמן לחפש ולאתר, זאת אומרת. האלה לא היו מצלמות מתריעות

שעה הוא מאבד , אחרי חצי שעה, כי בן אדם שמסתכל על מסך והתמונה היא קבועה ואין שינוי. שוחק

 VMD .VMD-הפכנו את המערבות ל, בעניין הזה עשינו שינוי. קטיביותובעצם מאבדים את האפ, עניין

,  תמונה יש זמזםברגע שיש שינוי. למצב שהם מתריעות, זאת אומרת, Video Motion Detectionזה 
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לאחרונה תפסנו שם מספר ילדים שזרקו אבנים , אגב. מפעיל סיור, מזהה, נכנס לזה, ישר המוקדן מגיע

הם . אל המוקד, עם ההורים שלהם, בעניין הזה השוטר הקהילתי הביא את הילדים. לבריכות המים

שלנו והפיצו את זה ופה הילדים האלה היו השגרירים . ראו את הילדים שלהם זורקים את האבנים

אז זה נושא . הם חושבים שכל העיר מרושתת וכל הזמן העין פקוחה, היום בכל העיר אריאל. לכל העיר

בעצם היא כבר , 2009המצלמה האחרת שאנחנו הולכים להתקין בשנת העבודה . VMDאחד של 

מון ברדק  יש המון ה"ללה"ב.  זה עוזר גם מודיעינית"ללה" ב".ללה"זה מצלמה ב, בתהליכים

  . והמצלמה כבר עומדת שם

  

  .ר שאושר בדצמבר"המצלמות החדשות שאתם שמים זה על בסיס התב     :מר אלי שבירו

  

אני נותן תמונת מצב . תיכף אני אדבר עליהן, המצלמות העתידיות. לא    :יל'מר גבי אברג

מה שהיינו את ,  לחודש אנחנו משלמים את מה שאתה מדבר25- או ב18-ב, הוא ממש. VMD-של ה

  . צריכים לשלם

  

מה שעכשיו , אני מקווה שבהקמת המצלמות הנוכחית. אני אגיד אחרת     :מר אלי שבירו

אני . כי א, ר שאושר בדצמבר"זה לא על בסיס התב, עושים ומה שעכשיו עובדים ומה שעכשיו מתקינים

ין ראש העיר לגבי החוקיות יש חילוקי דעות בינינו לב. ב; יודע שהוא עוד לא אושר על ידי משרד הפנים

אנחנו פנינו עם זה למשרד הפנים ואנחנו מחכים לתשובה של משרד . ר הזה"של ההצבעה על התב

  .הפנים

  

, המועצה. חילוקי דעות יכולים להיות מהיום עד מחר. אני אענה לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , מועצת העיר קיבלה החלטה

  

  .לא חוקית     :מר אלי שבירו

  

  .לדעתך   :ע" ראה– נחמן מר רון

  

  .נכון     :מר אלי שבירו

  

. אנחנו לא מתכוונים להיכנס לטכניקה הזאת שאתה מציע כאן. לדעתך   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  .מליאת מועצת העיר החליטה. אין שום בעיה בקטע הזה, זו זכותך, אתה פנית למשרד הפנים

  

  .החליטה לא חוקית     :מר אלי שבירו

  

  .הערת הערה לסדר? נכון, אנחנו לא מנהלים ויכוח הרי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .נכון     :מר אלי שבירו

  

. ההחלטה שאנחנו קיבלנו חוקית. אז אני נותן לך תשובה בקטע הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

משרד הפנים תמיד יש לו את הזכות של . אנחנו מכבדים את דעתך שאתה טוען שהיא איננה חוקית

הוא גם יצטרך להגיד איך . ואז היא מבוטלת, ד שההחלטה איננה בסדר והיא לא תקפההוטו להגי

, אני רק יכול לומר לך כך. שמשרד הפנים גם יאשר את זהאני מניח . מסדרים אותה אם היא לא בסדר

ר הזה כי אין לנו זמן לקראת הקיץ לשחק את המשחקים ואנחנו נתקין את "אנחנו נשתמש בתב

  ,כמו כל עיר, מותהמערכת של המצל

  

  ?ר לפני שיש אישור של משרד הפנים"להפעיל תב     :מר אלי שבירו

  

? בסדר, אתה יכול ללכת ולדרוש שיחייבו אותי חיוב אישי ואת העירייה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .זה הכול

  

אני . אני דווקא רוצה להתייחס למשהו אחר? אפשר לומר משהו      :חנה גולן' גב

זה , 2009שאם הצלחנו להציל משהו מתקציב העירייה של , ריכים לזכור את זהחושבת שכולנו צ

,  עוד לפני שייפלו עלינו הגזירות הקשות2009-לבצע משהו ב, לעירייה, שתהיה לנו איזו שהיא אפשרות

 מה ,flat-עכשיו שהממשלה תשית עלינו את הקיצוץ של ה. רים אי אפשר לגעת"כי בתב, רים"זה התב

רים זה הדבר "אז לפגוע בתב. זה הכסף היחיד שיהיה לבצע משהו, רים"זה רק התבשיישאר לנו 

  .כי זה ממש לא מענייני, אני לא נכנסת. האחרון שצריך לעשות

  

צמצום גירעון הוא . ר"כי זה נשמע כאילו רק פוגעים בתב, לא, לא, לא     :מר אלי שבירו

  .דבר שהוא לא סתם
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. ר לפני הזמן מקבלים הערת ביקורת"אם פותחים תבאתה יודע ש, אלי      :חנה גולן' גב

  .אפשר לחיות עם זה. אפשר לחיות עם זה. בסדר. יש הערת ביקורת. לא תולים אף אחד על העץ על זה

  

אם יושב פה המבקר והוא יגיד שזה , אם זאת השיטה בעירייה, או קיי     :מר אלי שבירו

  . זה בסדר גמור, המבקרנשמע את , אז בבקשה, בסדר רק לקבל אחרי זה הערה

  

  ,שמועצת העיר, כמו שצריךאני אגיד שמה שצריך לעשות זה     :מר אריה ברסקי

  

  ?ר"מותר להפעיל תב, ואם משרד הפנים לא מאשר. משרד הפנים יאשר     :מר אלי שבירו

  

  ,אבל אם אנחנו נשחק במשחק הזה      :חנה גולן' גב

  

  .גידתגיד את מה שיש לך לה, אריה     :מר אלי שבירו

  

  .אישור של מועצת העיר. צריך לעבוד לפני משרד הפנים, אני אומר    :מר אריה ברסקי

  

  מדברים ביחד

  

  .קודם כל אנחנו מנצלים אותה, ר הקודם היתה יתרה תקציבית"לתב      :חנה גולן' גב

  

  .במועצת העיר קיבלנו אישור להגדלה, אנחנו עשינו, אלי, בסך הכול    :והר חלבי'מר ג

  

אני מקווה שאנחנו נעבוד לפי החוקים ולא נעשה , יש חוקים, יש נהלים     :בירומר אלי ש

  .מה שאנחנו רוצים

  

זו לא השנה שעובדים לפי ,  אלי,אנחנו כל השנים עובדים לפי החוקים      :חנה גולן' גב

  .החוק

  

 נקבל –לבוא ולהגיד . אבל מה שאת אמרת עכשיו זה לא חוקי     :מר אלי שבירו

  . ואני מצפה שהמבקר יגיד מה שיגיד, זה לא תקין, בביקורתמכסימום הערה 
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  . היא לא אמרה את זה, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

את זה . אמרתי שנאבד את הכסף. תלו אף אחד על זהיאני אמרתי שלא       :חנה גולן' גב

  .זה יהיה חוקי ונאבד את הכסף. אמרתי

  

לא נולדנו היום וזו . להבהיר שני דברים, בירומר ש, אני מבקש אדוני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אין לך . וכך כל מדינת ישראל עם הרשויות המקומיות, לא השנה הראשונה שעיריית אריאל עובדת

אני רק אומר . כראש העיר, כמו שלי גם אין מונופול על המינהל הלא תקין, מונופול על המינהל התקין

יש , במידה שאנחנו נפעל שלא כדין. היא מוקלטת, רתאת ההערה שלך שאמרת לפרוטוקול אמ, לך כך

זה שיכול להיות חילוקי דעות בין אופוזיציה לבין , אני רק אומר לך. כמובן גורמים שיתקנו אותנו

הואיל ואתה פנית . זה לא עושה את זה בלתי חוקי, קואליציה לגבי שימוש בתקציבים כאלה ואחרים

ר הזה גם לא "תקבל אישור של משרד הפנים לגבי מימוש התבאני מניח שעד אשר לא י, למשרד הפנים

  ,אני נתתי את התשובה הזאת. יהיה

  

  .ר"יש יתרות בתב    :מר אריה ברסקי

  

  .אבל יש יתרות      :חנה גולן' גב

  

אתה לא צריך לקבל אישור של שבירו ושל , יש יתרות, אני חוזר ואומר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

? אמת, ר נוסף"מדבר שבירו על תב. יתרות מנוצלות ואין לזה שום דבר, כןל. אף אחד בשביל הדבר הזה

שלא יגידו שמישהו עושה עבודה איזו שהיא , וכדי להבהיר לפרוטוקול. על זה אתה מדבר, ההגדלה

 התקציב –כדי שהדברים יהיו ברורים אני מבהיר את זה , לתקנות ולהוראות ולהנחיות, בניגוד לכללים

אף אחד בעיריית אריאל לא יפעל , התקציב השני. ף מהפעם הקודמת יבוצע במלואושנשאר באותו סעי

אני לא ידעתי שזה לא , הואיל ואתה פנית. לפני שקיבלנו את האישור מהממונה על המחוז בקטע הזה

שאני אבקש לקבל את האישור של משרד , אחרי הישיבה הזאת, אני כבר מבטיח לך כרגע, הסתיים

ובמידה שלא ייתן את . ואז כל מה שאמרת היה לפרוטוקול, ים ייתן את האישורומשרד הפנ, הפנים

  .יגידו לנו גם מה אנחנו עושים ונפעל בהתאם לכך, האישור

  

  .100%     :מר אלי שבירו
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  ?אפשר להגיד משהו      :מר יוסי חן

  

  .כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

לית שאנחנו הולכים פה "כנוצר פה הרושם כאילו לפי הדברים של המנ      :מר יוסי חן

בתקציב , ואני עכשיו פה. לאיזו שנה קשה וכל שקל נצטרך לשקול פעמיים כשאנחנו מוציאים אותו

  .רואה הגדלה של תקציב הלשכה במאות אלפי שקלים, אני אכנס לזה בהמשך, 2009הזה של 

  

  .בוא ניכנס לזה בהמשך      :חנה גולן' גב

  

רק שלא ניכנס פה לאיזו אווירה . ניכנס? שךאת רוצה שניכנס בהמ      :מר יוסי חן

  .שכאילו אנחנו לפני פשיטת רגיל או משהו

  

אנחנו נמצאים כרגע בסקירה של תוכניות העבודה , אני מציע יוסי כרגע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שכל חבר מועצה יידע לאן העיר , קודם כל שהנושא הזה של תוכנית העבודה. נסיים את זה. השנתיות

יש , יש הערות לסעיפים, אחר כך יש הערות לתקציב. זה חשוב מאד קודם כל הרקע. הולכתהזאת 

  .החלק הבא של היום,  הבאsession-אבל זה במסגרת ה, לגיטימי, הערות לסדרי העדיפויות

  

.  התכנון שלנו זה כל שערי העיר– 2009-מבחינת תוספות מצלמות ב    :יל'מר גבי אברג

מעבר לעובדה שיש שם . אם היתה לנו מצלמה זה היה עוזר לנו לזהות. יםלאחרונה היו גניבות רכב

גם ככה ,  לכיוון פארק הגלגיליותVMDומצלמה שתחובר לאותו . מצלמה היא שומר יותר טוב, שומר

 זה דבר , תוכנית טיפוחהפעלת.  הגדלת המערך–משמר אזרחי . וזה הולך לקדם אותנו, יש שם תשתית

. 170- ל144-הגדלת מספר מערך המתנדבים מ. ל הזמן וזה מתוכנן להיעשותשעשינו וצריך לעשות כ

 מהחוג לקרימינולוגיה במתחם 13. מדובר פה על כאלה שהם כבר התנדבו והם בתהליכים

כאשר הכוונה שלנו שהפעילות שלהם תהיה נטו לטובת ,  מתנדבים אחרים13האוניברסיטאי פה ועוד 

 יש לנו את העירונית ויש לנו את –מבחינת כיתות כוננות . אלהעיר ולא ביצוע סיורים מחוץ לארי

 החלפת הגג ושיפוץ –ח "מחסן מל. בשוטף אנחנו מאמנים אותם, בשגרה. המתחם האוניברסיטאי

 יש שני מרכזי הפעלה –מרכז ההפעלה המבצעי . יש לנו עכשיו גג חדש שם, המתחם הסתיים תודה לאל

אז . 2008-התכנסנו אליו בתרגיל האחרון ב, י והשני זה לוגיסטיאחד הוא מבצע, לעירייה בשעת חירום
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שם אנחנו הקמנו תשתיות תקשורת ויש לנו יכולת היום לקבל ולהעביר מידע ממוחשב ממרכז ההפעלה 

יש לנו כוונה להתקין גם שם , מרכז ההפעלה הלוגיסטי. הוחלף שם הריהוט בשני מרכזי ההפעלה. הזה

ח ממוחשבת שנכנסה לעירייה " מערכת מל–ח "מחשוב מל. מכשיריםתשתית תקשורת ולהשלים שם 

 –ציוד רכש ואמצעי זיהוי ומיגון לאגפי העירייה . זה חלק מהמשימות. ואנחנו צריכים להטמיע אותה

רכשנו אמצעי זיהוי כמו הווסטים הצהובים האלה וגם אמצעי מיגון קרמיים , יש לנו את הדבר הזה

סקר מקלוט ,  מקלטים ציבוריים.הנושאים השוניםוזה מחולק לכלל , עיש לנו כרג. למצב של החמרה

נכון לעכשיו .  אנחנו לקחנו את זה כפרויקט מאד מאד משמעותי– מקלטים ציבוריים. א"י הג"עפ

יש , יש פעמון, יש חשמל, כל מקלט ציבורי שמישהו נכנס אליו. סיימנו את כל החשמל במקלטים

  ". פיקס", יש תאורת חירום, צלצול

  

  ?מה היה קודם    :ד אריאל עזריה"עו

  

לא " טו-טו-או" אבל היו ,רובן עבדו, קודם היה מערכות ישנות מאד    :יל'מר גבי אברג

יש לנו עכשיו אוויר . הכול לצורך העניין, נעשה פה שיפוץ כללי. חלק עבדו, חלק לא עבדו. עובדים

ינו להריץ מהר בעקבות המלחמה שהיתה  אנחנו רצ–בנושא של שיפוץ בינוי . נשימה בעניין החשמלל

הגיעו לפה סוקרים על פי .  יצאנו לסקר.ממוסדעצרנו והלכנו על משהו יותר . להריץ מהר, בעזה

אנחנו , זו עלות מאד מאד גבוהה, אמרו מה צריך, סקרו את כל המקלטים, המלצה של פיקוד העורף

נושא של מוקד .  ביצוע של הדבר הזהנעשה תעדוף במשימות בהתאם לתקציב שיאושר לנו ונחליט על

מי שמתקשר מהסלולר שלו בסוף  , הנושא של העברת מידע,  גם בעניין הזה–שיפור שירות , עירוני

הם , מספר נושאים שאני רוצה שתדעו שאנחנו מטפלים בהם. טיפול יקבל חזרה תשובה אליו

 דיון שאנחנו עושים הם בכל. פרויקטים עתירי משאבים או דורשים התערבות של משרדי ממשלה

בכל דיון שעשיתי עם . רוצים שזה יחובר למוקד  לצבא ואנחנושייכתהיא יש לנו גדר מערכת ש. עולים

חיבור מצלמות צבאיות . חיבור גדר המערכת למוקד, למי שאתם רוצים, לאלופים, ראש העיר זה עלה

אנחנו רוצים שהם , ייכות לצבאש, בחלקם נמצאים בתוך הישוב,  מצלמות צבאיות עוקפות3 יש לנו –

 זה גם – 5מיגון כביש . זה גם נושא שכל הזמן עולה וכנראה ימשיך לעלות עד שזה יושלם. יחוברו אלינו

ליצור שם גדר , שיפור מרכיבי ביטחון, מול כל בכיר אפשרי, כל דיון עולה. כן נושא שהוא בכותרות

פתרון צבאי . גם זה נושא שיעלה תמיד, ייה שםבאזור התעש, באריאל מערב אני מדבר, היקפית מסביב

שם יש , אנחנו בשונה מערים אחרות במרכז הארץ, אולי אתם לא יודעים, ח"לחירום בנושא של מל

זה נושא שעלה לאלוף פיקוד העורף וימשיך לעלות .  לנו אין דבר כזה–גדודי חילוץ , גדודי הצלה, נפה

  , וכמובן מה שדיבר ראש העיר. אכרגע זה בתהליכים מבחינת הצב. עד שימוסד
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  .א לא חל פה"שחוק הג, אם לא יודעים, זו הזדמנות גם להגיד      :חנה גולן' גב

  

  . נכון    :יל'מר גבי אברג

  

תעשה משאל מי יודע . א לא חל פה"אנשים לא מבינים מה זה חוק הג   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . את הדבר הזהתסביר. א ואם הוא חל פה או לא חל פה"מה זה חוק הג

  

  ?א"הג-אז איך אנחנו מעבירים כסף ל, א לא חל פה"אם חוק הג     :מר אלי שבירו

  

בישיבת ועדת הביקורת האחרונה נדמה לי התנהל ויכוח בקשר     :והר חלבי'מר ג

ואני אמרתי לך שאני פניתי למשרד הפנים ומשרד הפנים , אדם וכדומה-העסקת כוח, א"לתקציב הג

אלא כל עבודה , לא רק בהעסקת העובדים,  שאני יכול לעשות עם התקציב הזהאמר לי חד משמעית

, ביום חמישי שעבר. מבחינתם אנחנו מתנהלים איך שאנחנו רוצים. ולא חלה עלי שום חובה, אחרת

: היה אצלנו אבנר קוני  קצין המחוז והוא הוציא את המכתב הזה והוא כותב מפורשות, האחרון

 ".א אינו חל על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון"הנני להשיבך כי חוק הג, במענה למכתבך בנדון"

  . אנחנו לא חייבים, דהיינו

  

אבל , אנחנו נדבר על זה אולי בתקציב, זאת אומרת שמה שאתה אומר     :מר אלי שבירו

  .א מקומי"לא הג, א ארצי"הג. א"הג-בתקציב אנחנו מעבירים ל

  

  .א ארצי"גם הג    :והר חלבי'מר ג

  

זאת אומרת , זאת אומרת שאנחנו לא צריכים להעביר את הכסף הזה     :מר אלי שבירו

  .זה כסף שאנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים

  

  .זה בדיוק המכתב שקיבלתי ביום חמישי    :והר חלבי'מר ג

  

א "אין הג, א"הג-אנחנו לא מחויבים ל. אני פשוט רוצה להבין, לא, לא     :מר אלי שבירו

  .אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ארצי
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, הצעתי. עכשיו אתה שואל דבר שני, יוסי חן שאל קודם על דבר אחד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

רוני דנה ואתה תרשמו , תרשום לך את הנקודה הזאת, בגמר התקציב, כל הדברים האלה יהיו מרוכזים

  . את הנקודה להבהיר אותה

  

אתה מדבר על כך . לי שאלה בקשר לתוכנית העבודה שלךיש      :מר אלי שבירו

מי , אנחנו נמצאים במקום רגיש, ח הוא מאד חשוב"ועל כך שמטה מל, שהמקלטים זה מאד חשוב

  ?מי בביטחון צריך לוודא שהדברים מתבצעים? מי בביטחון אחראי על זה? בביטחון עושה את זה

  

  .המנהל      :חנה גולן' גב

  

  ?ל אגף הביטחוןמנה     :מר אלי שבירו

  

  . המנהל אחראי על הכול      :חנה גולן' גב

  

אבטחת , צ"אז אני לא צריך רבש , אם המנהל אחראי על הכול. זה נכון     :מר אלי שבירו

  ,אבל הוא מופיע שם כרובריקה. אני לא צריך כלום, מוסדות חינוך

  

ירד התקן , צ"ששהוא על תקן רב, עד עכשיו היה לי איש לעניין הזה    :יל'מר גבי אברג

, אי אפשר לאייש את התקן הזה, ניסינו לעשות שינויים, ל"ראש העיר יצא במכתב לסגן הרמטכ. הזה

  . נכון לעכשיו מי שיטפל בזה זה מנהל האגף עם מי שיש לו. הוא לא מתוקצב

  

  ? מה לעשות, מנהל האגף יעבוד יותר קשה פשוט      :חנה גולן' גב

  

 לעשות ביקורות במקלטים והוא יילך לעשות ביקורות הוא יילך גם     :מר אלי שבירו

  .ח"במטה מל

  

  ? למה לא. כן      :חנה גולן' גב

  

אז זה ,  לחודש31-האמת היא שמה שכולם יודעים שהוא גם עוזב ב     :מר אלי שבירו
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  ,בכלל

  

  . גם לראש העיר, לכל אחד יש מחליף, תמיד, יבוא במקומו מישהו חדש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני חושב , ואני אגיד את זה כאן בפורום של חברי המועצה, אני חושב     : אלי שבירומר

אנחנו נדבר על זה כשאנחנו נגיע , יש לנו, שיש לנו כסף לזה, שהתעלמות מנושא כזה חשוב ורגיש

מעל מנהל . הוא יהיה אחראי לכך, הוא ישבור את הראש,  מנהל האגף–להתעלם מזה ולהגיד , לתקציב

  .זה חוסר אחריות מבחינתנו. ל ומעל זה יש ראש העיר והכול וזה בסדר גמור"גם מנכאגף יש 

  

אבל למה אתה לא מדבר ברור ואתה אומר שרוצים לפטר מישהו , אלי      :מר יוסי חן

  .שרוצים לשלוח אותו הביתה כי היום הוא לא מוצא חן בעיני מישהו, שהוא העובד הזה, מסוים

  

  . אנחנו נדבר על זה. בר על זהאנחנו נד     :מר אלי שבירו

  

אני רואה שהנושא הזה הוא נוגע מאד לליבך כיוון שאתה היית , אלי    :ד אריאל עזריה"עו

גם לי יש כמה שאלות עליו , שהוא באמת כל כך קרוב לליבך, והנושא הזה. בתפקיד הזה עד לא מזמן

ר לי למה היינו צריכים עכשיו אני לא מבין ולא ברו. ולא סתם שאלתי מה היה קודם בנושא המקלטים

על מנת שאתם תצטרכו עכשיו באגף הביטחון להשקיע מה , למלחמה או למה שהיה, לחכות ללחימה

אנחנו נמצאים במצב שבו אתה בא ומעלה , בסך הכול, אני חושב, כלומר. שהיה צריך להשקיע כל הזמן

ודות שעוד יותר כואבות לליבי ואני מעלה נק, לנו נקודות שאולי כואבות לליבך כי אתה היית שם

  .כשהיית שם

  

אז אחד הדברים שהיוו בעיה שאני לא , אם אתה רוצה, כשהייתי שם     :מר אלי שבירו

אדם וגם תקציב -א היו צריכים להעמיד גם כוח"כי בתקציב הג, א"הייתי מוכן לחתום על תקציב הג

אנחנו עשינו מה שנקרא החזקת , ומה שאנחנו עשינו. ולא חתמתי עליו. בנושא של טיפול במקלטים

נוסף על ,  אתה–ואני אמרתי לו , נכון, שהוא ישב על תקן מסוים, אדם-לקחתי בן,  זאת אומרת.שבר

אומר לך את , אם הבן אדם הזה הולך, עכשיו. לעשות את ההחזקה הזאת, מה שנקרא, תפקידך חייב

אתה מאמין שהוא יעשה את ? ה את זההוא יעש. לא יהיה מי שיעשה את זה, זה גם מנהל אגף הביטחון

  . זה
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  .אני אחראי    :יל'מר גבי אברג

  

עכשיו . זה לא יהיה, אבל אם לא יהיה לו את המישהו שיעשה את זה     :מר אלי שבירו

  ,אם תסתכל על התקציב אתה תראה שאת הכסף לקחו ככולו, וגם. א"יש תקציב הג, אני אומר

  

  ,יםעוד פעם חוזר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 במקום שנשים חלק –את הכסף לקחו כולו ואמרו . דקה, רון, דקה     :מר אלי שבירו

, שהוא זה שיוכל לעשות ביקורת ולראות שהדברים מתנהלים, על תקן כוח אדם, מהכסף על כוח אדם

וזה על . אבל אז לא יהיה לך מי שבעצם יפקח על הדברים. ניקח את כל הכסף ונשים את זה בפעולות

על מנת ליצור מצב כזה של לקחת את אותו , ואני אומר את זה כאן על השולחן, צור מצב כזהמנת לי

אנחנו נהיה פושעים אם אנחנו נאשר את זה ואנחנו לא , אני אומר לכם. עובד ולהוציא אותו מהמערכת

יש את המסגרת . נאפשר שלמנהל אגף הביטחון יהיה את הבן אדם שיוכל לעשות את העבודה הזאת

לשים את , אנחנו נצטרך להחליט אם אנחנו רוצים לקחת חלק מהתקציב שהולך לפעולות, יביתהתקצ

אחרי שהיינו , אם היית קורא את הטיוטה של התקציב זה הופיע, זה היה בתקציב. זה כתקציב לאגף

  .אני חושב שזה לא חכם. בוועדה ירד וכל הכסף הלך לפעולות

  

גף הביטחון צריך לבוא ולהציג את הפעולות שהוא אני חושב שמנהל א    :ד אריאל עזריה"עו

ואנחנו לא צריכים עכשיו לדון , מתכוון לעשות והוא זה שצריך להיות אחראי על אגף הביטחון

ואתה רומז שהוא נמצא והוא עומד לא , ולהתעסק בנושא של עובד כזה או אחר שנמצא או לא נמצא

אני לא . י המדיניות והוא יפעל והוא יהיה אחראיאנחנו ניתן את המדיניות והוא יעבוד על פ. להיות

אז , כשמנהל הביטחון הוא האחראי, אני מבחינתי. מחפש את העובד הזה או האחר שהוא יהיה אחראי

  .הוא האחראי גם לנושא המקלוט

  

  .הוא אמר שחסר לו     :מר אלי שבירו

  

מצב שבו המקלטים אבל אם אנחנו הגענו למצב שהאזרחים בעיר היו ב    :ד אריאל עזריה"עו

כמו שעכשיו אני מצביע על מנהל , שוב, מבחינתי, לא היו מוכנים לקראת המלחמה האחרונה שהיתה

  .כאחראי אני מצביע על מנהל שאחראי לנושא המקלטים
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, יש כאן דבר מאד מוזר. אני מבקש פה לשים נקודה כאן לקטע הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

 5אתה עבדת כאן . ינה צריך תקופת צינון כדי לעבוד במקום אחראתה יודע שמי ששירת במד. אלי

, יש לי בעיה. ואתה מומחה בתחום העבודה שלך, נכנסת לפה בתקופה שכזאת, שנים ואתה לא צוננת

כמה פעמים , אלי, תגיד לי. אולי אני לא יודע כל מיני דברים, אולי הזיכרון שלי לא טוב, אתה יודע

כמה ? ביקרת בבתים המשותפים בשביל המקלטים הפרטיים, שהיה לךעם הצוות ,  שנים5-אתה ב

  ?ח לגבי המקלטים האלה והמצב שלהם"פעמים אתה הגשת לי דו

  

  .אני אגיד לך     :מר אלי שבירו

  

 לי אחר כך את ןתית. לא עכשיו לויכוח, אני שואל שאלה לפרוטוקול   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . זה

  

  ,זה בסדר, לא     :מר אלי שבירו

  

, נתתי לך לשאול שאלות, נתתי לך לדבר, אני לא הפרעתי לך, סליחה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

יש לי תחושה לא טובה שבמקום טיפול במקרו בנושא תקציב . אני גם לא מתכוון לעשות ויכוחים פה

י לך הואיל ואני אמרת. אתה רוצה לסחוף אותנו לטיפול בנושא של עובד כזה או אחר, ותוכנית העבודה

ולקחו את הכסף הזה לעוטף ,  תקנים23 תקנים ואתה תיקנת אותי ואמרת שמחקו 20שהצבא ביטל 

ל על מנת שיחזיר את התקן "ואני כתבתי מכתב לסגן הרמטכ, עזה ולכל הדברים של מערכת הביטחון

ע את אם אתה רוצה לרב? אבל מה לעשות, והתנגדתי לעניין הזה, ואני מתכוון והתכוונתי לעשות אותו

  ,המעגל על ידי כך שיש לך איזה שהוא כסף במקור תקציבי אחד כדי לפתור לך בעיה של תעסוקה

  

  .הוא יפתור לעיר בעיה, רון, הוא יפתור לנו בעיה     :מר אלי שבירו

  

כיוון שאני . תן לי להגיד את הדברים שלי, אני לא מתווכח, סליחה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ואתה גם הפכת , ד לפסים של אותו אדם שישב בתפקיד והיום אין לו תפקידרואה שכל הדיון הזה יור

ואת זה אני אגיד אחר כך בתקציב , גם בא כוח של איגוד עובדים, בנוסף להיותך חבר מועצה, להיות

מבחינתי כרגע הדיון הוא על תוכנית העבודה ולא על עובד כזה , לכן אני רוצה לומר לך כאן, ולא עכשיו

ההנהלה רשמה לפניה . כל העברות תקציב זו החלטה של ההנהלה, אין תקן, אין תקציב, ןלכ. או אחר

  . רשמנו את זה. שזה יהיה פשע כאשר לא יוקצה התקציב הזה? איך אמרת, את הודעתך
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  .לא יוקצה התקן הזה     :מר אלי שבירו

  

לדורי , נצחיםהיא תירשם פה לנצח , רשמנו את ההערה שלך. כן, כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .אין בעיות. עד סוף אחרית הימים, הדורות

  

  . יפה מאד     :מר אלי שבירו

  

  .בוא נלך הלאה. תודה. זהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,אתה שאלת שאלה, רגע, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  .לא אתה, אני מנהל את הישיבה, לא, לא, אל תגיד לי לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אבל שאלת אותי שאלה     :ירומר אלי שב

  

אני נתתי את זה , אמרתי לך, אני לא ביקשתי תשובה ממך, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .לפרוטוקול

  

  ?סתם זרקת את זה     :מר אלי שבירו

  

  . סתם זרקתי לפרוטוקול, כן. סתם זרקתי לפרוטוקול   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .יוסי רוצה לשאול שאלה      :חנה גולן' גב

  

קודם כל אני רוצה באמת להגיד לגבי גבי שאני מקבל תגובות מאד       :מר יוסי חן

 יש –אחת : מה שאני רוצה לשאול זה שתי שאלות. הוא עושה עבודה באמת טובה, טובות לגביו בעיר

, באמת, והשניה. זה עובדי שטחים? מה הדין לגביהם. פה עובדי ניקיון שמסתובבים בעיר ללא מאבטח

  ?למה אתה עוזב אותנו, עד שיש לנו עובד טוב? עוזב אותנולמה אתה 
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 יש לי בעיה אישית משפחתית שבגללה אני צריך –אני אתחיל מהשניה     :יל'מר גבי אברג

לגבי עובדי . אז אני נאלץ לעזוב, נמאס לאשתי שאני עובד בשטחים, אם אתה רוצה יותר מפורט. לעזוב

י ניקיון ללא אבטחה ונכון לעכשיו אנחנו אוכפים את העניין  אני לא מוכן שיסתובבו עובד–הניקיון 

חלק מהפיתרון . ובדים שלו היו מסתובביםשבעיקר הע, רלי'צ, היתה לנו בעיה עם קבלן ניקיון. הזה

 8-במקום ש, שתי מכונות, רלי רכש מכונות בהמלצה שלי'שצ, שאנחנו נתנו והוא כבר בא לידי ביצוע

וזה ,  מטר במספר דקות מועט1,300המכונות האלה עובדות בקצב של , םאנשים יפוזרו הוא מרכז אות

גם אם המשמעות שניקיון העיר , מעבר לזה הוא קיבל הנחיה לעבוד בצורה מרוכזת. אדם-חוסך בכוח

. כלקח שלמדנו מיד, ספר-בעקבות האירוע שהיה בקרית, אגב, וזה. יהיה יותר איטי אבל יותר ביטחוני

מוציא את הפועל , לוקח את הבן אדם, לוקח סיור, אני מקבל דיווח. יש בעיות? תלהגיד לך שאין בעיו

אבל בכל זאת . אבל אין הרבה מה לעשות עם הדבר הזה, לא כל כך מותר לי להוציא אותו, אגב. שלו

בגלל שהנושא הזה , יש עוד נקודה בעניין הזה. זו עבודה יום יומית, אנחנו לוקחים אחריות ומוציאים

 שהם עם ותקעלתה בקשה להיתר לעובדים עם קריטריונים ברמה , די הניקיון הוא די בעייתישל עוב

, בלי שום קשר. אז זה כרגע בתהליכים. שיקבלו היתר עבודה ללא אבטחה, גדול מאד והם מוכרים לנו

נה מכו. אדם-הוא יודע שהוא קנה מכונות כדי לחסוך בכוח. הוא צריך לעבוד יותר ריכוזי, רלי יודע'צ

  .  תוקפים–אם יש עדיין בעיות . אחת הוא שם עליה יהודי אחד ופותר חלק מהבעיות

  

  .אותו דבר. כמו גם עם קבלנים פרטיים      :חנה גולן' גב

  

  . עם כולם. עם כולם    :יל'מר גבי אברג

  

- תקווה ובראש-אני העליתי בפני אלוף הפיקוד את הנקודה שבפתח   :ע" ראה–מר רון נחמן 

, וזה לא יכול להיות שאלה שנמצאים מעבר לקו הירוק מערבה.  המגבלות כמו עלינוהעין אין את

והוא בודק את , אלוף הפיקוד אמר נכון. ולכן זה לא בסדר. תהיינה להם הנחיות אחרות מאשר אצלנו

-אתה צריך להכניס בן, אתה בבית שלך בונה, אתה בונה. הדברים האלה על מנת לאשר חיים תקינים

כאלה , אבל אחרים, חים שמבריחים אותם במכוניות"שב-חוץ מה, תקווה אין לו בעיה-בפתח, אדם

לא יכול להיות שישימו לנו מחסום על כביש . זה לא יכול להיות דבר כזה. אצלנו לא, שיש להם היתרים

וגם יקשו עלינו על כל ,  וישימו לנו מחסום נגד הגנבים שגונבים מאזור המרכז את המכוניות שלהם5

. את הדבר הזה העליתי בפני האלוף. זה דבר שהוא לא בסדר כי הוא לא שוויוני. ים היום יומייםהחי

צריכה . כל אחד שיושבים פה יזדקק לדבר הזה. זה לא משנה, מחר זה אתה, אמרתי שהיום זה אני

שכל ישר ותבונה איך מאפשרים לאנשים חיים תקינים בסיטואציה הביטחונית , להיות מידה של שכל
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אני קודם כל רציתי לשבח את גבי על העבודה שהוא עשה בקטע הזה . והדבר הזה נעשה. זאתה

, מכיוון שזו באמת בעיה מאד מאד רצינית שפתאום, מבחינת הכנת הניירות וכל הדברים האחרים

יכול להיות דבר ? מה יהיה פה, אחד תופס טרקטור כמו בירושלים, קורה איזה שהוא פיגוע, תאר לך

הכול . ואני לא יודע מה יעשה" אללה הוא אכבר"ירוץ , ייקח איזה סכין,  יעשה משהו אחראו. כזה

. שיהיה לנו אפשרות לחיות חיים, מצד שני גם, אבל אנחנו צריכים. 100%-אין ביטחון ב. יכול להיות

  .קח את האנשים שבונים בבנה ביתך

  

  .אנחנו עברנו את זה      :מר יוסי חן

  

  .אתה יודע מה זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני צריך לשים עליו שומר , שיש לי עובד אחד, אני מדבר מתוך ניסיון      :מר יוסי חן

  .עובד אחד. עם נשק

  

יש מיליון ? שאתה צריך להביא את האבן, אתה זוכר את הציפוי אבן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

 שאלת את גבי גם על עזיבתו הואיל ואתה, לכן הדבר הזה נמצא בתוכניות העבודה ואני פה. דברים

הוא עשה עבודה שניתנת לציון . אני קודם כל רוצה לומר לגבי על העבודה שהוא עשה כאן, וכדומה

ועשה כל מיני דברים אחרים שאני לא , קיבל את התפקיד הזה ממנהל הביטחון הקודם שבירו. בהחלט

א עשה שינויים מאד מאד רציניים אבל הו, גם שבירו יושב פה וגם גבי יושב פה. רוצה להיכנס כרגע

, הנושא של הפיקוח הפנימי כאן באריאל, ובעיקר אני מדבר כאן על הנושא של האכיפה. בקטעים הללו

אני רוצה , ואני בשם. ומגיע לו יישר כוח, עם כל תחושת ביטחון הפנים של התושב, הקטע עם המשטרה

מי , ועכשיו. ולומר תודה על העבודה שלךרוצים להודות לך , לומר לך גבי בשם כל מליאת המועצה

   .יחיאל, כן? הבא בתור

  

בתור .  ואני רוצה להגיד את זה לאלי דווקאאני רוצה להגיד משהו    :מר יחיאל תוהמי

אבל אתה בין , אני לא הכין מבין בענייני מצלמות, אני לא יודע,  שנים5, ט שהיית פה המון שנים"קב

אם , כי המצלמות בתוך הישוב,  פה לעניין עם אופוזיציה קואליציהקודם כל אל תהפוך את זה, אנשים

 בישוב  מהוונדליזם שיש בשביל לשמור על הסדר,תקווה- מצלמות בפתח600יש , קראת בעיתון השבת

 אני הגשתי –אתה צריך לברך על זה ולא להגיד . והרבה אנשים סבלו מזה, ואני סבלתי מזה, הזה

אולי הייתי אומר לך את , אני אומר לך את זה בפורום הזה, אלי, דולהזו לא חוכמה ג. למשרד הפנים
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, יש לך בעיה. נקודה. אתה צריך קודם כל לטובת הישוב.  עיניים אבל אני לא יכול לעשות את זה4-זה ב

זו . את הויכוח האמיתי בעניין הזה, באמת, כי אתה מוריד, אל תהפוך את זה לאופוזיציה קואליציה

אתה צריך להתגאות שאתה הצבעת בעד .  זו לא חוכמה–אדוני ראש העיר ,  תשמע– לא חוכמה לבוא

תסתכל קודם כל , וזו לא חוכמה לבקר כשאתה היית בתפקיד. ושיש פה עוד מצלמה בתוך הישוב הזה

אתה מטיל , אתה בא ואתה עושה פה, מה שאתה עושה פה, כי אתה. קצת אחורה ותדבר קצת קדימה

זה ויכוח שיהיה , זה לא הויכוח, העברת תקציב מפה לפה, א ויכוח פה על תקציבזה ל, פה איזה שהוא

כשתגיד משהו שזה באמת צודק אני . לנו ביטחון בישוב הזה וזה לא קשור לאופוזיציה קואליציה

ואני סבלתי , אנחנו סובלים פה מוונדליזם מטורף. אני אומר לך את זה חד משמעית, אהיה בעדך

כן . אתה לא יכול להעביר את זה, ראש העיר,  תשמע– אז אתה בא ואתה אומר .בצורה בלתי רגילה

אתה לא הופעת ,  הצביעו בעד6, היתה ישיבת מועצה, היה לו רוב במועצה, הוא יכול להעביר את זה

  ,  תשמע–עכשיו אתה בא בישיבת תקציב ואתה אומר . יכולת להתנגד ולא הגעת, בכלל

  

   .ייתי בישיבהה, קודם כל     :מר אלי שבירו

  

  . סליחה, נכון שהגעת, נכון שהגעת, סליחה, סליחה    :מר יחיאל תוהמי

  

  ?נכון, ואתה הצבעת נגד הרי, שבירו, אתה היית בישיבה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

   .אני אמרתי שזה לא חוקי     :מר אלי שבירו

  

מה שאני מציע , עבוא תשמ. או קיי, ישיבה שלא זה, לא חוקי, או קיי    :מר יחיאל תוהמי

מה , תשמע. תהיה ענייני, זה לא שאני לא מעריך אותך, אני מעריך אותך בתור בן אדם, באמת, לך

זה התפקיד , זכותך, זה בסדר,  תנגח–מה שאתה רוצה כאופוזיציה לנגח , שטוב לטובת הישוב טוב

  .תאמין לי שאנשים פה יודעים טיפה יותר ממך בעניין הזה. שלך

  

כדי שאני , אני אענה לך בקצרה כי מה שאתה אמרת נאמר לפרוטוקול     :ומר אלי שביר

  .אוכל לחזור גם כן

  

כי חבר המועצה שאל אותך , פה אתה מקבל את רשות הדיבור שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

   .אין בעיה, שאלה
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  .סגן ראש העיר    :מר יחיאל תוהמי

  

. מה שעומד לנגד עינינו זה טובת העירקודם כל . נכון, סגן ראש העיר     :מר אלי שבירו

וכשאנחנו הצבענו אנחנו אמרנו שאפשר לקחת את הכסף הזה . אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה

כי רק אכיפה אכיפה אכיפה לא תביא לך . ולהוריד את הוונדליזם בצורה אחרת ולא על ידי מצלמות

   . לתוצאה

  

אתה יכול להביא עוד , ד אנשים ועוד אנשיםעו. תסלח לי, זו דמגוגיה    :מר יחיאל תוהמי

אם בראש העין היום יש מוקד עם , אז אני אומר לך. עשה לי טובה, אל תהיה דמגוג, באמת? אנשים פה

, תקווה עשו את זה ואם בראשון עשו את זה-ואם בפתח, המון מצלמות והם רואים ובאים בזמן אמת

 10-אתה יודע כמה יעלה לך ה?  אנשים10י נשים אול? אז באריאל צריך לשים אנשים במקום מצלמות

  ?אנשים האלה

  

אם אתה רוצה אני יכול לתת לך תוכנית איך אנחנו חושבים , קודם כל     :מר אלי שבירו

   .שאפשר להוריד את רמת הוונדליזם לא על ידי מצלמות

  

 5ל אבל אל תנגח אותו בגל, אין בעיה, אז תגיש תוכנית לראש העיר    :מר יחיאל תוהמי

  .זה לא ענייני. זה לא ענייני. כן חוקי, זה לא חוקי, זה לא זה, ר"זה לא תב,  מצלמות6, מצלמות

  

כי הם , רים שאושרו בצורה לא חוקית"כי אם יש תב. ענייני מאד     :מר אלי שבירו

  ,הועלו

  

  .אתה קבעת שזה לא חוקי    :מר יחיאל תוהמי

  

   . אנחנו     :מר אלי שבירו

  

  .זה עוד לא אומר שזה זה. אתה קבעת. אנחנו הצבענו בעד    :מר יחיאל תוהמי

  

אם משרד . מה שיוחלט. חבל על הויכוח. אבל מה שיוחלט. 100%     :מר אלי שבירו
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  .אני לא אומר כלום, הפנים יחליט שזה חוקי

  

  .אז אל תגיד שזה לא חוקי    :מר יחיאל תוהמי

  

   .אני אגיד, לא     :מר אלי שבירו

  

  .ר הוא לא חוקי" התב–אתה אמרת , אמרת לראש העיר    :מר יחיאל תוהמי

  

-אמרתי שאנחנו טוענים שה. אפשר לבדוק. אמרתי לטעמי, לטעמי     :מר אלי שבירו

   . נחכה למשרד הפנים. רים לא חוקיים"תב

  

אתה לא צריך להתגאות על . אתה לא צריך להתגאות על זה, אלי, אז    :מר יחיאל תוהמי

  .אני אומר לך את זה, זה

  

   .לדעתך     :מר אלי שבירו

  

  .כי אתה עושה רע לישוב    :מר יחיאל תוהמי

  

  .לדעתך     :מר אלי שבירו

  

  ?אני יכול להגיד משהו פה, רון      :מר יוסי חן

  

  .בטח שאתה יכול, אתה יכול   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 הבן אדם עכשיו. לה על רבואני רוצה להגיד לך באמת שפה התלמיד ע      :מר יוסי חן

   .ישר ולעניין, הוא מדבר עניינית,  הוא לא עושה פוליטיקה.מתיימן

  

  .1ואתה פוליטיקאי מספר     :מר יחיאל תוהמי

  

את מה שאתה שכחת אני רוצה . אני מת ללמוד את מה שאתה שכחת      :מר יוסי חן
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  . ללמוד

  

תלמיד עלה על  שנים ה10. אני רוצה להגיד לך אבל שיש לך תקווה, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . שנים גם כן תהיה אותו דבר10גם אתה אחרי , רב

  

  ?אבל איך לא מצאת לו מקום ברשימה שלך      :מר יוסי חן

  

  .זה בסדר גמור   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ?למה לא מצאת לו מקום ברשימה שלך, אם כל כך הוא כזה      :מר יוסי חן

  

אני רוצה לסכם את , תקשיב טוב. היה בסדרהכול י. הכול יהיה בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ?ומי המציג הבא. הנקודה הזאת ולהודות למנהל אגף הביטחון בקטע הזה

  

  . עמליה–ע "אגף שפ      :חנה גולן' גב

  

  .בבקשה, עמליה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

יש , האגף לשיפור פני העיר, כפי שאתם רואים. צהריים טובים לכולם    :עמליה בירנבאום' גב

אני . שיושבת הראש זאת לודה, ע יש את הוועדה להגנת הסביבה"תחת אגף שפ. מזכירה, את המנהל

 היא אחראית על –מחלקת תחזוקה . אתן כמה מילים על כל מחלקה באגף ואת התפקידים שלה

טיפול , צביעת מעקות בטיחות: שזה בעצם כולל כמה דברים, התחזוקה השוטפת של רחובות העיר

אנחנו מטפלים , טיפול במרצפות ששורשי העצים מרימים אותם, ול במרצפות ששקעוטיפ, במדרכות

העברה של . המחלקה הזו נותנת גם מענה לוגיסטי לאירועים וטקסים שמתקיימים בישוב. בזה בשוטף

שאנחנו מפקחים על קבלן הגינון בכל מה , יש לנו את מחלקת הגינון. ציודים ממקום למקום כשצריך

שזה , יש את המחלקה להגנת הסביבה ובריאות הציבור. השקיה וכל מה שצריך, ה שתיל–שקשור 

תחת המחלקה להגנת הסביבה יש את תרבות . שינו את השם להגנת הסביבה. בעצם איכות הסביבה

שהתפקיד שלו זה פיקוח על , שיש לנו תברואן במחלקה הזאת, הדיור ויש את הפיקוח התברואתי

אם יש איזו , ועל פי קריאות; פיקוח תברואתי במוסדות חינוך; שורהלבדוק שהכול כ, עסקי מזון

 בתי אב שחברים 243 יש לנו נכון להיום –בתרבות הדיור . שהיא בעיה תברואתית הוא מטפל בזה
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  . אנחנו עושים עכשיו מהלך לצרף את השכונות החדשות. בתרבות הדיור

  

  .שיהיה ברור, זה רק בתים משותפים      :חנה גולן' גב

  

. אנחנו עושים מהלך לצרף שכונות חדשות. רק בתים משותפים, בוודאי    :עמליה בירנבאום' גב

יש לנו . משרד השיכון נותן איזה שהוא תקציב לבתים משותפים לשיפוץ, "אטרקציה"כפי שקראתם ב

שזה כולל ,  רכבים20יש לנו מעל . שהוא אחראי על כל נושא הרכבים בעירייה, גם את קצין הרכב

בעצם כל מה . להכניס למוסך כשצריך, התפקיד שלו להעביר אותם טסטים. 'קטנוע וכו, "וליםמי"

התפקיד .  עובדי ניקיון רחובות11שיש , יש לנו את מחלקת התברואה. שקשור לרכבים זה התפקיד שלו

אנחנו במהלך חודשי הקיץ וחגים מתגברים את הנושא של . פינוי אשפה וגזם בעיר, שלו לפקח עליהם

בנוסף , המחלקה הוטרינרית. יש לנו את המחלקה הוטרינרית ופיקוח וטרינרי. פינוי אשפה וגזם בעיר

כל משאית בשר שנכנסת לישוב מחויבת . לעבודה השוטפת שלה אחראית על מה שנקרא בדיקות בשר

נס כל ציוד שנכ. יש לנו גם את המחסן ואת האינוונטר. לעבור דרך המחלקה הוטרינרית ולקבל אישור

כמעט הכול , אם תשימו לב. 2009-זו התוכנית שלנו ל, כפי שאתם רואים. לעירייה עובר דרך המחסן

אנחנו עושים , גם בשוטף, ע מתחילים בדרך כלל"הדברים של שפ, כמו שחנה אמרה. טרם החל, באדום

  .אבל את רוב העבודה אנחנו נתחיל אחרי פסח, כמובן בחורף מה שצריך

  

  .ר"גם מחכים לאישור התבו      :חנה גולן' גב

  

אני מקווה . ר ואישור התקציב שיהיה היום"אישור תב, בוודאי    :עמליה בירנבאום' גב

אלה . תיקון הריצוף והוצאת שורשים,  כמו שאמרתי קודם–תחזוקה . שיאשרו והכול יהיה בסדר

טיפול . פליםכמובן שאם יש עוד רחוב או קורה עוד איזה שהוא מפגע תוך כדי אנחנו מט. הרחובות

. אנחנו מטפלים בהם, יש כאלה שיש בעיות. הקולטנים שנשברו, אלה הרחובות שנטפל, בקולטנים

אלה הרחובות שאנחנו נעשה , יש מעברים שצריכים טיפול,  יש מדרגות ששקעו–מעברים ומדרגות 

הפיס אשכול , אולמות הספורט,  שזה איטום של הגגות בכל מוסדות החינוך–מבני ציבור . אותם

אלה המקומות שבהם , כפי שאתם רואים.  הצבת ברזיות–פארקים וגני משחקים . והספריה העירונית

ברחוב הבשן אנחנו רוצים . להציב ברזיות לטובת התושבים, ר שיאושר"תלוי כמובן בתב, אנחנו רוצים

קנים אלה הרחובות שאנחנו רוצים להוסיף מת, שדרוג של גני משחק. להקים גן משחקים לילדים

זה הפארק ,  אנחנו רוצים להתקין בפארק הצופים–שירותים ציבוריים . חדשים או לשפר או להחליף

כל ששי שבת יש , מי שיודע ועובר ורואה, ששם, פארק עפרון שביציאה הישנה מאריאל. בדרך אפרתה
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רק ופא.  התקנו ברזיה2007בשנת . חשוב שיהיו שירותים, ימי הולדת ואירועים, שם פיקניקים

הם , תאגיד המים תרם שירותים ציבוריים. זה בעצם הפארק שנמצא במרכז המסחרי, העצמאות

כל גני . כמובן שלאחר אישור התקציב אני מקווה שאנחנו נפעיל אותם לטובת הציבור. 2008-הוצבו ב

ובעקבות הבדיקה , נבדקים אחת לחודש על ידי חברה שהיא מוסמכת לכך,  במספר28, המשחקים שלנו

לכל מתקני המשחקים באריאל יש אישור של מכון . להם הם מקבלים את אישור מכון התקניםש

  , תאגיד המים בשיתוף עם העירייה–בנושא הגינון . התקנים

  

היתה בעיה קשה מאד עם גני השעשועים או , אני רוצה לומר לכם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

. נות שקרו בכל מיני גני שעשועים בארץאחרי כל מיני אסו, זה עובר בדיקה. מתקני המשחקים

וזה , שהיו צריכים לעשות את כל הטיפולים האלה, וכשהתברר לנו ההיקף הזה זה היה היקף גדול מאד

. האמצעים והכול, גם מבחינת הכסף, זה לא פשוט, "נון שלנטיות"ככה היא עוברת ב, אז עכשיו. נעשה

  .אז חשוב מאד שגם הציבור יידע

  

  .וזה כבר שנה שניה      :חנה גולן' גב

  

" זבנג"שזה לא , בדיוק כמו שהיה קודם עם המקלטים, וזה דבר. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

זה , זה לא סתם, והדברים האלה שהציבור צריך אותם. אלא תהליך מתמשך של תחזוקה, וגמרנו

וק על ידם יש וזה בדי. אלא גם בבתים הפרטיים, לא רק הציבוריים, דומה בדיוק לנושא המקלטים

זה גם מחייב את העירייה להשיג תקציב שיהיה תקציב . גם זה אותו דבר, שמה גם מתקנים בשכונות

  .גם הבלתי צפוי, תחזוקה למשך כל השנה בכל שנה בשביל דברים שכאלה

  

  .זה הבטיחות של הילדים שלנו    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 אנחנו עכשיו מבצעים מיפוי של כל מערכות ההשקיה –בנושא גינון     :עמליה בירנבאום' גב

הצמחים שאנחנו , לא עכשיו בעצם, אנחנו עכשיו, המטרה שלנו, גםאנחנו . בעיר לצריכת מים מבוקרת

יש סוגי צמחים שאותם . אנחנו יצאנו להשתלמות בנושא. שתלנו וממשיכים לשתול הם חסכני מים

  .פחית את כמות המים בגלל המצב הקשה במדינהאנחנו נשתול כדי באמת לה
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זו כבר השנה השלישית שאנחנו , אני רוצה מילה לחברים חדשים      :חנה גולן' גב

  ,אין צמחיה שחוסכת מים, עושים החלפת צמחיה לצמחיה שהיא

  

  .צורכת פחות    :עמליה בירנבאום' גב

  

זה מצד . כת פחות מיםלצמחיה שצור. בדיוק, אלא שהיא צורכת פחות      :חנה גולן' גב

וזה .  חודשים3על מנת לא להוציא כספים על קניית צמחיה כל , שנתית-לצמחיה רב, מצד שני. אחד

. התקציב הוא רזה ביותר, להיפך, אנחנו לא מגדילים, זאת אומרת. מאד משמעותי מבחינת התקציב

כל מערכת השקיה , השקיהר למערכות "זה אותו תב, ר"זה לא יופעל עד שלא יאושר התב, זה על אדום

  . תותאם לאותו שתיל שנמצא ובהתאם לכך תתבצע ההשקיה

  

אז , יש את הצמחיה הזאת שבעונות השנה נושרים הפירות ומלכלכים    :ד אריאל עזריה"עו

  .גם על זה בטח נתת כבר את הדעת

  

כי כמה שפחות מתעסקים אז ככה פחות אני . כמה שפחות להתעסק      :חנה גולן' גב

  . ככה בזה אני גם משהו חוסכת, ה את הקבלןמעסיק

  

יום שלישי עוד , של הגשמים, בתום הסערה של המים, בשבוע שעבר    :מר עמנואל יעקב

אז מה הועילו חכמים , מתזים וטפטפות עובדות, ואני גיליתי שהרבה מאד טפטפות עובדות, היה גשם

  .היה גשם? בתקנתם

  

הרי אי , יצאה הנחיה של רשות המים לסגור את המיםכש, אני אומר לך    :עמליה בירנבאום' גב

באמת ירדו גשמים יפים בשבוע שבועיים . חורף לא היה, כפי שכולנו יודעים, אפשר לנתק לגמרי כי

כל מה ששתלנו וכל מה שהשקענו היה הולך , במידה והיינו סוגרים גם את הטפטפות. האחרונים

 מערכות 240יש לנו . ו כמו בכל העונות להשאירנאלצנ, אז הטפטפות לצמחים העונתיים. לאבדון

  .השקיה

  

שאם האדמה סופגת מים , כשזה יהיה ממוחשב זו תהיה הבקרה      :חנה גולן' גב

  .המערכת מפסיקה לטפטף
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  ?אבל למה לא לסגור את השיברים, זה בסדר הטכנולוגיה    :מר עמנואל יעקב

  

מה , ראות את כל הטפטפותכי אי אפשר לרוץ בכל העיר ול? למה      :חנה גולן' גב

  ?לעשות

  

-טו-או"ועכשיו אנחנו צריכים .  מערכות מחשב בכל העיר240יש , מנו    :עמליה בירנבאום' גב

  . נגמר החורף, לפתוח את כל המערכות מחדש כי בעצם זהו" טו

  

  .אנחנו מכירים את המערכות האלה. גם ידנית אפשר לעשות את זה    :מר עמנואל יעקב

  

  . בוודאי, הכול אפשר    :רנבאוםעמליה בי' גב

  

  .כשיורד גשם לבזבז מים, אפשר לסגור וחבל על המים    :מר עמנואל יעקב

  

אני מציע שאנחנו נסדר שעכשיו יבוא עוד גשם נוסף ואז תקבלי את    :ע" ראה–מר רון נחמן 

בלי , מה שמנו אומר, אבל דבר אחד. איך שבא הגשם הנוסף את סוגרת את המים, ההערה הזאת

, חייבים להקפיד בנושא של השיברים הראשיים איפה שישנם שמה, אני אומר כאן בקטע הזה, ציניות

  . שבמידה שיש גשם ויש צורך לחסוך בהשקיה ושלא יהיה טפטפות וממטרות וכל מיני דברים כאלה

  

  .בגלל זה אנחנו עושים עכשיו את המיפוי    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .עד עכשיו זה היה בסדר, זה בסדר גמור, העמלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .עשינו הרבה דברים, נכון, נכון    :עמליה בירנבאום' גב

  

  ,ומי שרואה      :חנה גולן' גב

  

  .לדווח גם, אנא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אז נטפל בזה, כן      :חנה גולן' גב
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  ?וניע או קבלן חיצ"עובדי שפ, מי מבצע, הטיפול השוטף    :רנוגלס'מר מקס צ

  

  ?בגינון אתה מדבר או בכלל, מה-טיפול שוטף ב    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .בגינון, בגינון    :רנוגלס'מר מקס צ

  

ע יש אדם שהוא אחראי עליו והוא אמור "יש קבלן גינון ומטעם שפ    :עמליה בירנבאום' גב

  . הכול זה דרך הקבלן. הכול, גיזום של עצים, לפקח על כל טיפול שהוא

  

  .מה שצריך לטפל דחוף בעצם    :רנוגלס'צמר מקס 

  

  .יש קבלן שהוא מוזעק כל הזמן, בוודאי, הכול    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .מיידית? כן, התגובה היא מהירה, זאת אומרת    :רנוגלס'מר מקס צ

  

, כל דבר שמגיע שמשהו לא בסדר, כל הערה, כמו שמנו אמר. מיידית    :עמליה בירנבאום' גב

, הוא יודע לנתק. בגלל זה מינינו אדם שיש לו גם ידע בנושא, אם לא על ידי הקבלן, תהוא מטופל מיידי

  . הוא למד והוא לומד. הוא יודע לסגור וכל מה שהוא צריך, הוא יודע לחבר

  

  ?מי זה האדם הזה      :מר יוסי חן

  

  . מיכאל    :עמליה בירנבאום' גב

  

יש עוד תפקידים ? הזההוא גם אחראי על הרכב וגם אחראי על       :מר יוסי חן

  .אני יכול להגיד לך שלמגרש כדורגל הוא לא הגיע? בשבילו

  

  . כל אדם עושה כמה תפקידים    :עמליה בירנבאום' גב

  

אם לא היינו הולכים , המים זרמו שם. למגרש הכדורגל הוא לא מגיע      :מר יוסי חן
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שיתחיל לעלות למגרש הכדורגל הגיע הזמן באמת שתיקחי את ההערה הזו ו. לסגור אז היו חגיגות שם

  .אני בניגוד עניינים פה כשאני אומר מגרש כדורגל. ולפקח ולראות מה קורה

  

אנחנו . אבל אני אעיר את תשומת ליבו, הוא מפקח. זה בסדר, לא    :עמליה בירנבאום' גב

זה , אתם רואים, אנחנו בשוטף. כמו שאמרתי זה איכות הסביבה, עכשיו במחלקה להגנת הסביבה

מים עומדים אם , במזרקות, מבצעים הדברות על ידי קבלן בכל מקורות המים ברחבי העיר, סגול

אנחנו עושים אחת לשנה הדברה סביב גדר הביטחון נגד מכרסמים . אנחנו מוצאים כל מיני מקומות

השנה . אנחנו עושים את זה כבר שנתיים. כמות המכרסמים ירדה. זה עוזר. שעולים מהשטחים לכאן

אתם תשימו לב עוד מעט שהיו הרבה מאד עשבים ולאט לאט . לנו גם הדברה בעשבייה במדרכותהתח

אתם , ר יאושר" במידה והתב–הפחתת פינוי אשפה . אנחנו מרססים ומכסחים את זה. זה יירד

הפח הסולארי הוא . כפי שמפורט, אנחנו נרכוש פחי אשפה סולאריים במרכזים המסחריים, הצבעתם

לא יהיה . שהאשפה היא מוסתרת, מה שטוב בו.  מאשפתון רגיל שישנו5ת שלו היא פי הקיבול, בעצם

וגם הפינוי שלו יהיה אחת לשבוע ולא כמו שאנחנו עושים היום , אשפתון שהזבל יגלוש ויפול על הרצפה

, לפלסטיק.  רוצים להוסיף ברחובות שפירטנו מתקנים למחזור2009- אנחנו ב–מתקני מחזור . יום-יום

  . ונייר לבן; קרטוניות; בגדים; ה אומר בקבוקיםשז

  

בזמנו הובלנו מהלך נגד . רק להעיר הערה בנושא של האשפה, עמליה    :מר עמנואל יעקב

וזה זריקת פסולת בניין ופסולת , מצד תושבים בלתי אחראיים בישוב, דבר שמקומם כאן את כולנו

הרי הפכו את זה , יוחד למעלה אזור מוריהבמ. בכל מיני פינות בעיר, כזו או אחרת, מוצקה, אחרת

השאלה אם נעשה כאן . אז קבענו עם הביטחון להוביל איזה שהוא מהלך לפיקוח. למזבלת חיריה

  ,כי זה ממש איכות הסביבה כאן, משהו

  

שהוא , באמת יש את סטאס, בגלל זה המחלקה הזאת. כן, כן, ועוד איך    :עמליה בירנבאום' גב

.  הוא עושה סיורים. חות"הוא גם יכול לתת דו, הוא גם יכול לאכוף, גם אישוריש לו , מנהל המחלקה

בשיתוף , וכל בעיה שהם נתקלים, הם עושים הרבה מאד סיורים, שהוא התברואן בעצם, הוא ומרק

ואחרי . לא תמיד אתה יכול במקום לתפוס את הבן אדם, אבל אתה יודע. חות"נותנים דו, הפקחים

  . אין מה לעשות.  לנו רק לפנותנותר, שאנחנו רואים

  

  ,מצמיגים ועד, צריך ללכת שמה לראות מה זורקים שמה    :מר עמנואל יעקב
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  .אתה מדבר בסוף רחוב מוריה, נכון    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .כל אזור ההר שמה. כן    :מר עמנואל יעקב

  

לפי ,  אנחנו שמנו,בסוף הרחובות שזה עיר היונה ויפה נוף, דרך אגב    :עמליה בירנבאום' גב

זורקות את הפסולת , מה שקורה שהמשאיות היו נכנסות. כדי למנוע כניסה, בולדרים, בקשתו של רון

  .זורקים, נכנסים, הם מזיזים? אתה חושב שזה עוזר. שמנו בולדרים. ולך תמצא אותן, בניין ונעלמות

  

שוב על מצלמות שנתית צריך לח-זה עוד מקום שבתוכנית רב, אז הנה      :חנה גולן' גב

  .על מנת לתפוס

  

  .זה באמת נורא    :עמליה בירנבאום' גב

  

  . ממש יד קשה    :מר עמנואל יעקב

  

צילמתי את זה וקיבלתי , מנו התחיל עם העניין הזה והוא שלח אותי    :יל'מר גבי אברג

  .איון במקרה טיפל בזה-ובן, מכתב

  

  .מי שנתפס ישלם. לא מרחם על אף אחד    :מר עמנואל יעקב

  

  . והם משלמים    :עמליה בירנבאום' גב

  

ליד הבית שלי , למשל. המתקנים של הבקבוקים, אחד: שני נושאים    :ר תמרה אבישר"ד

  .לא רוקנו אותו במהלך חודשיים, המתקן היה מלא

  

היתה . זה מה שקורה כשאנחנו תלויים בחסדי קבלן, היתה לנו בעיה    :עמליה בירנבאום' גב

היו כמה , לא רק ברחוב, והם לא פינו, משהו אדמיניסטרטיבי היה, לא יודעתאני , באמת בעיה בחברה

הם מגיעים אחת , הוצאנו להם מכתב חמור בנושא והיום הם עומדים בזמנים לפי מה שאנחנו. רחובות

אבל אם . הם מפנים, אז הם מגיעים אחת לחודש, תקווה-אריאל היא לא פתח. בגלל הכמויות, לחודש

אנחנו מוציאים בשקיות את , יש לנו את הרכבים. אנחנו מרוקנים לבד, ואיםאנחנו מקבלים ור
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  . כשמפנים הם לוקחים גם את זה, ע"משאירים באגף שפ, הבקבוקים

  

  .כל זה זה קבלן, למרות שכל פינוי הבקבוקים והמיכל הזה      :חנה גולן' גב

  

  .בוודאי    :עמליה בירנבאום' גב

  

   .כמו בכל המדינה      :חנה גולן' גב

  

זה קבלן . אין כמה קבלנים. זה אותו קבלן בכל המדינה. זה אותו קבלן    :עמליה בירנבאום' גב

, אין. אז אני לא מפנה,  טוב–הוא אמר לי , כשהוצאתי מכתב, כשאמרתי לו, בלעדי והוא היום יכול

  .אין מתחרים לו, הוא בלעדי בארץ

  

מי שנוסע באירופה בעיקר וגם .  עירייהזו מדיניות של, אני רוצה כאן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

את , את הזכוכיות, יש את הפלסטיקים. יש מדיניות ברורה של שנים רבות של הפרדה, הברית-בארצות

אני חושב שאנחנו כמליאת מועצה צריכים . כל הדברים האלה, גזם, פסולת מוצקה של בניין, הברזלים

שנתית אנחנו נגרום לכך שהתושבים -תוכנית רבלקבל את ההחלטה הזאת בתור מדיניות ולראות איך ב

   ,כי אם אתה זורק פסולת בניין. אצלנו יעשו את אותה הפרדה

  

  ,הרי אין מקום? אבל לאן תפנה    :מר יחיאל תוהמי

  

עוד לא .  כבר שאלה–אני לא הספקתי להגיד מילה , תן לי רגע, שניה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני . ברחוב הזה, לא במיקרו באזור הזה. קרו של רשות מקומיתאני מדבר כרגע ברמה של מ. גמרתי

אנחנו , שנתית כזאת-אני מציע שאנחנו נעשה תוכנית רב, אני חוזר ואומר כאן. מדבר כרגע על מדיניות

  ,שנתית שתאושר גם עם בחינה תקציבית-נעשה תוכנית רב

  

  .כי מדובר בהרבה מאד כסף    :עמליה בירנבאום' גב

  

ואני בטוח שכל חברי המועצה יתמכו בכזו . לכן אני אומר את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הייתי , כי כולנו רוצים לחיות באזור. כחומר לדיון או למחשבה, לכן אני פשוט מעלה את זה. תוכנית

אז לכן גם זה יצטרך לקבל גיבוי כספי כזה . יותר נחמדה, יותר טובה, אומר בסביבה הרבה יותר ירוקה
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, אז מראש היא תקבל את ההחלטה העקרונית. שר תוכנית כזאת תוגש למליאת המועצהאו אחר כא

  . אני מניח שהחברים יתמכו בזה

  

, אבל אני רוצה להוסיף ולומר שהתוכנית היא בשלבי עבודה של תכנון      :חנה גולן' גב

  .יחד עם המשרד לאיכות הסביבה כאן באריאל

  

  .גישה בנושאכבר מחר יש לנו פ    :עמליה בירנבאום' גב

  

אז זה . קודם כל צריך להתחיל לחנך את הילדים. לחינוך יש חלק עצום      :חנה גולן' גב

  , את הגיבויןיפה שהמועצה תית

  

  .זה מסר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .גם הגיבוי הרעיוני ובעיקר התקציבי      :חנה גולן' גב

  

אנחנו  מחר נפגשים עם . ימה שחשבנו זה באמת לקחת רחוב לניסו    :עמליה בירנבאום' גב

כי זה באמת , ה מאיכות הסביבה כדי להתחיל להכין איזה שהוא פרויקט במקום אחד בינתיים'איצ

  .ננסה, תקציב גדול מאד שנצטרך לאשר אותו ונראה

  

אז , ברגע שיש פעילות שוטפת כזאת, הבנתי שגם משרד איכות הסביבה    :רנוגלס'מר מקס צ

  .ר בתקציביםמשרד איכות הסביבה גם עוז

  

  .הרבה כסף אין להם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אבל כל שקל זה טוב, לא הרבה    :רנוגלס'מר מקס צ

  

כל שנה אנחנו מגישים . יש המון פרויקטים ושקל עוד לא קיבלנו, מקס      :חנה גולן' גב

  . תביא אותו, אז אם לקחת את זה ממישהו שנותן. ושקל לא קיבלנו

  

, לודה עשתה כאן השתלמות באמת בנושא מחזור, לפני כשבוע היינו    :םעמליה בירנבאו' גב
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באמת , המשרד שאתה אומר. לא רק שלנו, והיא תוכל להעיד ולהגיד שזו בעיה של כל העיריות בארץ

זה מה שאמרו . אבל המשאבים שהעירייה צריכה להשקיע כדי לקבל הם פי כמה וכמה, הוא נותן כסף

  . כלוםשהם לא עושים עם זה , שם

  

   .איך מפנים אשפה בבוקר, מהניסיון שלך בניו יורק, ספר להם, תוהמי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

הכול בא בשקיות , אם זה קרטונים ואם זה אשפה. זה משהו מדהים    :מר יחיאל תוהמי

הוא חייב . אין דבר כזה שקיות ככה לבנות או כל אחד זורק איך שהוא רוצה או זורק פתוח. שחורות

, אין דבר כזה זבל ככה, גם הזבל. זה מדהים לראות את זה, עם חוט שחור, להוציא את זה קשור

. נקי, זה משהו מדהים, בתוך הפח, הכול בא בשקיות שחורות. כל אחד מוציא איך שהוא רוצה, שקיות

. רצפהבדל סיגריה אתה לא רואה על ה, הסתובבנו, יורק-היינו בניו. בדל סיגריה אתה לא רואה ברחוב

אצל , וזה מתחיל מהבית, אין מה לדבר שזה חינוך, האמת שזה חינוך, זה חינוך. זה משהו מדהים

  . כולנו

  

אני חושב . אמרת שרחוב אחד יילקח כניסיון. בעניין הזה של הניסיון    :ד אריאל עזריה"עו

  , ושם ישהספר והגנים ששם הם אוכלים-אולי אפשר לקחת את בתי, באותה מסגרת של הניסיון, גם

  

  .זה מה שאנחנו מתכננים    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .אפשר לעשות גם עם זה אולי משהו, כלומר. ששם יש אשפה די זהה    :ד אריאל עזריה"עו

  

אני תיכף . אז זה מה שאנחנו עושים באמת בשיתוף עם החינוך. כן, כן    :עמליה בירנבאום' גב

  .חינוךבוקיימות כשאני אגיע לקידום בריאות , אסביר

  

הספר אפשר ליצור בהשקעה -שילוב של גזם עם האשפה מבתי, אגב    :ד אריאל עזריה"עו

  .מאד קטנה קומפוס לדוגמא

  

  .זה מה שאנחנו עושים, נכון    :עמליה בירנבאום' גב

  

האם יש , בעניין פסולת של בניה, ודבר שני. זה בעניין הזה, או קיי    :ד אריאל עזריה"עו
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  ?זרוקפיתרון לקבלן שרוצה ל

  

יש חברה שגורסת , אבל אנחנו בודקים, נכון להיום פיתרון אין, אז ככה    :עמליה בירנבאום' גב

הם גורסים ואז זה , אתה מוצא אתר. וזה גם למדנו בכנס, זה משהו שהוא חדש שיצא. פסולת בניין

לבחון , תוזה גם משהו שצריך לבדוק או. ואתה יכול לתת לתושבים או בכל מקום לשים, הופך למצעים

  . ברגע שיהיו את הממצאים ואת התקציב שצריך אז נראה אם כן או לא. אותו

  

הנושא השני שרציתי להעלות זה נושא של ריסוס מערכת הביוב בפני     :ר תמרה אבישר"ד

  .תיקנים לקראת הקיץ

  

יש , יש קבלן שמבצע, ואנחנו בשיתוף איתם. זה באחריות תאגיד המים    :עמליה בירנבאום' גב

  . באפריל1-הם צריכים להתחיל ב, תקופות

  

  .ה יצאו לטייל'כי כבר החבר    :ר תמרה אבישר"ד

  

   .קבלן שעושה את זה, אז זה בטיפול שוטף. הם כבר יוצאים, כן, כן    :עמליה בירנבאום' גב

  

  ?יגאל אחראי על הנושא הזה? מי אחראי, עמליה    :מר יחיאל תוהמי

  

   . בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבהתאגיד המים    :עמליה בירנבאום' גב

  

. כי הנושא הזה באמת קטסטרופה, מאד צריך להשגיח על הנושא הזה    :מר יחיאל תוהמי

  .כל שנה זה קטסטרופה

  

  . בוודאי, אנחנו משגיחים    :עמליה בירנבאום' גב

  

אני פניתי לעירייה כתושבת ונאמר לי שהעירייה לא עושה שום דבר     :ר תמרה אבישר"ד

  . לכן העליתי את זה,בנושא

  

  .עושים תמר, עושים, לא, לא, לא    :עמליה בירנבאום' גב
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   . זה מה שאמרו לי בטלפון    :ר תמרה אבישר"ד

  

  .וקים'רואים הרבה זחלים והרבה ג. זה גם לא נעים    :מר יחיאל תוהמי

  

  . זה נורא. זה נורא    :ר תמרה אבישר"ד

  

 אנחנו קיימנו –בנושא איכות סביבה בחינוך . תהם התחילו עכשיו לצא    :עמליה בירנבאום' גב

. הספר-היתה תחרות בין בת. אנחנו רוצים על כל מתקני מחזור הנייר לשים מדבקות חדשות. תחרות

אנחנו . זה יתנוסס על כל מתקני המחזור ברחבי העיר, יתחילו בביצוע" אמניר"שברגע ש, נבחר ציור

בניית תוכנית בנושא . והם יקבלו פרס, הספר-ם ביתאת ש, את שם התלמידה, נפרסם את זה בעיתון

. הספר-יש להם תוכנית והם נכנסים בשוטף לבתי, סטאס ביחד עם שרה.  זה בשוטף–איכות סביבה 

יכניסו , זה לפסולת אורגנית, אנחנו גם נציב. זה בהמשך למה שאריאל אמר, הצבת קומפוסטרים

בדיקות שגרתיות של התברואן , זה כמובן בשוטף, אהבדיקות תברו. לקומפוסטר ומזה יוצא דשן לגינון

 אתם תראו בימים הקרובים במרכז –מסתור אשפה . במוסדות חינוך ועל פי קריאות, בעסקים

אנחנו הזמנו קרטוניה מאד גדולה וכל פחי האשפה שנמצאים יהיו , אנחנו משפצים', המסחרי ברובע א

כי שם יש גם מחזור של .  מקום מחזור–א לזה נקר, בתוך מבנה סגור ושם אנחנו נשים שילוט של

ואני מקווה שנוכל להחיל את זה בכמה מקומות בעיר שיש . גם נייר וגם קרטוניה, גם בקבוקים, בגדים

. אלה הכמויות של מתקני המחזור שמפוזרים היום בעיר, ולדעתי זה אחרון. ריכוז של מיכלים למחזור

יהיה לנו , ברגע שיאושר התקציב. ברחובות מסוימים 2009התוספת בשנת ,  הכמות–אתם רואים 

  .תודה לכם. נוסיף יותר, תקציב לזה

  

  . דקות הפסקה5. תודה רבה      :חנה גולן' גב

  

  ה  פ  ס  ק  ה

  

מערכת החינוך מחויבת למיצוי הפוטנציאל של . אני מנהלת אגף החינוך      :שרה פרי' גב

וכמובן חתירה . ב ובתקווה להמשך גם"מגן עד י, ףמתן מענה לשונות ולפרט לאורך הרצ, כל תלמידיה

 גני ילדים חינוך 2, ד" גני ילדים של ממ4,  גני ילדים22, מנהלת גני ילדים, מינהלה, מנהלת. למצוינות

מועדונית לילדים שקשורים לרווחה , שתי קצינות ביקור סדיר.  גן טרום חובה וגן חובה–מיוחד 
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מענה , מענה לימודי, שמקבלים שם ארוחת צהריים', עד ד' ה אשנמצאים מכית,  ילדים15, ולחינוך

מנהל . מהגן עד חטיבת הביניים,  פסיכולוגים5, שרות פסיכולוגי, ח"מנהלת שפ. חברתי ותמיכה רגשית

ד "ממ;  שנתי6ספר -בית,  אורט יובלי אריאל.ה"היל-ומדריך נוער עולה , מדריך נוער, קידום נוער

-בית; ש עליזה בגין"ספר ע-בית; ספר מילקן-בית'; ודי וחטיבה עד כיתה טספר יס-בית, אורט זבולון

 בגני 668;  ילדים במערכת החינוך3,488סך הכול . ספר נחשונים ומרכז פסגה לפיתוח סגלי הוראה

  . ספר יסודיים-כ בתי" סה1,527-ו;  באורט יובלי אריאל1,290; הילדים

  

  .ד הילדנשמטה הוועדה לקידום מעמ      :חנה גולן' גב

  

אני שותפה ,  לוועדה הזאתנסמכיםשאנחנו , לקידום הילד והחינוך      :שרה פרי' גב

פרויקטים ,  אתם רואים שישנם פרויקטים בביצוע–פרויקטים חינוכיים . לוועדה בראשות ראש העיר

ל "ל קק"ראש העיר יזם את הקשר עם מנכ. ביוזמת ראש העיר, ל"פרויקט מעוף של קק. שבשוטף

מטרתו לחנך לאהבת הארץ . למרות שאנחנו מעבר לקו הירוק,  מעוף נכנסה לעיר אריאלותוכנית

כאשר השנה במסגרת ,  שנים3-פרויקט ל. מינוף לעשייה בתחום המנהיגות הצעירה, ואקולוגיה

הוכנסה הקופסא הכחולה לגני הילדים . הספר היסודיים-חטיבה ובתי, הפרויקט נטיעות לילדי הגן

אימוץ אתר . ל יהיו לנוער בחינוך הפורמאלי ובלתי פורמאלי"סיורים ממוקדי קק. םספר יסודיי-ובתי

סימון שבילים , גיזום', ששם אנחנו נתחיל עם קבוצה של מחויבות אישית של שכבת י, פארק אתגרים

השנה .  תוכנית בגני הילדים–בטיחות בדרכים . וגם בהמשך פינות ישיבה מחומרים ממוחזרים

והתוכנית , ישנה גם השתלמות לגננות במסגרת מרכז פסגה, רסימולאטו, ולם מתנועעהתחילה לנוע בע

שמשלבת , "מבראשית" תוכנית עם –העמקת הזהות היהודית .  בגניםהדעתמשולבת בכל תחומי 

כמה . הספר היסודיים-נמצאת בכל בתי. נכנסה השנה גם לגנים, מורשת ישראל וערכי ציונות ויהדות

שנערכה באורט '  קבלת שבת בתחילת שנה לכל שכבות א–ת התוכנית הזאת דברים שנעשו במסגר

ובקרוב . בעיר אריאל יצאה לטיול לילה של סליחות' כל שכבות ה. 'סיור סליחות לשכבת ה. זבולון

  . הספר היסודיים-יהיה חידון מורשת של נציגים מכל בתי

  

  , ב היו יוצאים דרך תוכנית בראשית"י     :מר אלי שבירו

  

זה לא במסגרת תוכנית ". מבראשית"לא במסגרת תוכנית       :שרה פרי' גב

  .היא לא תוכנית שנכנסת לחטיבה העליונה" מבראשית"תוכנית . זו תוכנית בית ספרית, "מבראשית"
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  ? היא לא היתה בשנה שעברה שם     :מר אלי שבירו

  

  .אני בשנה שעברה הייתי ביסודי. אני לא יודעת      :שרה פרי' גב

  

והשנה , והם היו, מהבן שלי שפשוט היה שם, כי אני יודע מידע אישי     :לי שבירומר א

  . אני מבין שהם ירדו מזה

  

הספר קבע את תוכנית הטיולים שלו בשיתוף עם -יכול להיות שבית      :שרה פרי' גב

הספר זו -כי תוכנית בראשית שנכנסת לבתי. אבל זו לא תוכנית שנכנסת לאורך כל השנה, בראשית

והתוכנית הזאת , ספר יסודי יש שעת מורשת-בכל בית. כנית שבועית שנכנסת ללימודי מורשתתו

יכול להיות שבמסגרת איזה שהוא פרויקט . ספר יסודיים-משולבת בתוך השעה הזאת של מורשת בבתי

  .הם עשו את הטיול הזה

  

  . שווה לבדוק את זה, זה היה מאד מוצלח, דרך אגב     :מר אלי שבירו

  

  .כל הפעילויות של מורשת הן מוצלחות      :ה פרישר' גב

  

  . אז לשמר     :מר אלי שבירו

  

תיאטרון תנועה וזמר לתלמידים הזקוקים לטיפוח וחיזוק בתחום . נכון      :שרה פרי' גב

-שאותרו על ידי צוות בין מקצועי בבתי', עד ט' ז', עד ו' ד-ילדים מ, ילדים שאותרו. הרגשי והחברתי

 בגני החובה התחלנו השנה –פיתוח מצוינות . ה והם יעלו הצגות למערכת החינוךהוקמה קבוצ. הספר

בעצם זה נותן .  ילדים בגני הילדים משחקים שחמט בקבוצות קטנות350. משחקי חשיבה ושחמט

ת  "אתוכנית מפ. יכולת יצירת תקשורת והביחד שלהם, מיומנות קוגניטיבית, מיומנות חברתית

גם כן תוכנית שנמצאת עכשיו , אסטרטגיות למידה, חיזוק יכולות,  חשיבהפיתוח', מוכנות לכיתה א

מיצוי הפוטנציאל וחתירה ', עד ו' ת לכיתות א"א תוכנית מפ–תוכניות שנמצאות בשוטף . בביצוע

תוכנית . ס"זו תוכנית שבשיתוף המתנ. אנגלית ושפה,  מתמטיקה–למצוינות במקצועות הליבה 

, היא לא בדיוק בשוטף, תוכנית שנמצאת', ג-'פיתוח מצוינות לכיתות א,  תוכנית עירונית–אמירים 

שהיא מדברת על פיתוח , רנזולי' זו תוכנית של פרופ, מי שיודע. היא תוכנית שעכשיו בחשיבה וביצוע

, בבתי ספר יסודיים, בעלי יכולות, מתן יכולת לילדים מצטיינים. התנהגות מצטיינת אצל ילדים
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- בתי59', עד ג' התוכנית הזאת בעצם נמצאת בכיתות א. העמקה, ר של חקרלהתנסות בחשיבה מעב

זה מודל העשרה . אנחנו ביקשנו להיכנס גם כן לתוכנית לשנה הבאה, ספר בארץ נמצאים בתוכנית

. הוא מדבר על העמקה לאורך יום הלימודים במהלך הלימודים הרגילים ומקצועות החובה. משולש

  . וקבוצות של מצוינות בנושא של חקר. י עניין מיוחדאחרי כן חשיפה לילדים בעל

  

  ? זה על אותו עיקרוןת "אמפ     :מר אלי שבירו

  

  .לא. לא      :שרה פרי' גב

  

  ? ת זה ילדים ספציפיים"אמפ     :מר אלי שבירו

  

 –תוכנית אמירים . ת זה אנשים רוצים ורושמים את הילדים"אמפ      :שרה פרי' גב

  . הספר-לך יום הלימודים בבתיתוכנית של משרד החינוך במה

  

, זה צריך להיות בצהוב, תוכנית אמירים תתחיל בשנה הבאה      :חנה גולן' גב

  . להתגבשות

  

  . כן      :שרה פרי' גב

  

  ? ת"אמפ-כמה תלמידים יש ב     :מר אלי שבירו

  

  . ילדים נכון לעכשיו350ת יש בסביבות "אמפ-ב      :שרה פרי' גב

  

  ? ת"אמפ-שרשומים ב     :מר אלי שבירו

  

  . 'עד ו' א-מ, ת"אמפ-שרשומים ב      :שרה פרי' גב

  

  ? תהיה תוכנית לכל התלמידים, שרה, תוכנית אמירים    :אילנה נולמן' גב

  

לכל , הספר-בכל בתי, בודאי', עד ג' בכל שכבות א, כן, כן, כן      :שרה פרי' גב
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מדברים . ד בתחומים רביםכי אנחנו באים ואומרים שהיכולת מצוינות נמצאת אצל כל אח, התלמידים

יכולת , כי אם מדברים על מצטיינים. ולכן אני חושבת שהמקום לתת לכולם, על אינטליגנציות מרובות

ההערכה שלנו והכיוון שלנו זה ילדים שעברו איזה שהם דיאגנוזה או אבחון מסוים ויש לנו רק את 

כל אחד מצטיין באיזה שהוא ' א-ל באב. אלה מצטיינים,  או קיי–ואז אפשר להגיד . 'ג-מכון סולד מ

  . צריך לתת להם את האפשרות לטעום את הדברים האלה, תחום

  

ת או "איש איזה שהם מדדים לבדוק הצלחות בין אמירים לבין מפ    :מר עמנואל יעקב

  , איזה שהם

  

ת היא לא אותה תוכנית כמו תוכנית "אתוכנית מפ. זו לא אותה תוכנית      :שרה פרי' גב

הספר ונותנים - אנחנו מתחברים למקצועות הנלמדים בבית–תוכנית אמירים באה ואומרת . אמירים

תוכנית . הספר בתוך התוכנית-את העניין של העמקה והחקר והיכולת לשלב את המורים של בית

. אמירים גם מחייבת את המורים לעבור השתלמות תלת שנתית בתחום הזה ואותם מורים מלמדים

  ,נית מופתזה משהו שדומה לתוכ

  

  ? היא טאקטיקה שונה מבחינת תכנים    :מר עמנואל יעקב

  

 –' עד ט' פרויקט מופת לכיתות ז. היא טאקטיקה שונה. כן. כן      :שרה פרי' גב

 בשנה –' מופת לכיתות י. מיצוי היכולות ואיכות הבגרות, רמה מוגברת והישגים, פיסיקה, מתמטיקה

. ב"עד י'  בשילוב תלמידים במרכז האוניברסיטאי לכיתות י...מסלולי . הקרובה ממשיכה תוכנית מופת

שאנחנו מדברים גם על , מגמות שמתאימות לצרכים חברתיים וטכנולוגיים, במקביל ללימודים

  . מכטרוניקה ועוד תחומים כאלה שיש להם בקשות מאד חזקות בשטח הצבאי היום

  

  ? מתי זה מתוכנן להיכנס     :מר אלי שבירו

  

 –טיפול בפרט . לקראת שנה הבאה התוכניות האלה אמורות להיכנס      :שרה פרי' גב

איתור טיפול בקרה והערכה לילדי טרום חובה בשיתוף השרות . טיפול בפרט, אמרנו מענה לשונות

את הטיפול הנכון , פסיכולוגים מאתרים ילדים מגן טרום חובה כדי לתת את המענה הנכון. הפסיכולוגי

. כמה שמטפלים יותר מוקדם עדיף. ולא אחרי כן לבוא ולהיתקל בבעיות' ה אוהמוכנות לגן חובה וכית

הסטודנטים . הספר היסודיים- חונכות של סטודנטים מהמרכז האוניברסיטאי לתלמידים בבתי–ח "פר
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יש להם גם בית ,  ילדים80נכון לשנה יש . לימודיים, צמצום פערים חברתיים. בעצם הם דגם לחיקוי

 סטודנטים משולבים במערכת החינוך וגם כן הרווחה –שחק . עילויות מקסימותעושים שם פ, ח"פר

 צמצום פערים חברתיים וחינוכיים ושיפור הישגים לימודיים לכיתות –שחר . ושירות חברתי קהילתי

-' חונכות אישית בליווי לימודי וחברתי לכיתות א–סיירת זאטוטים . שירותי רווחה וחינוך, ב"עד י' א

שהמשפחות במצב סוציו , ספר-תלמידים שאותרו בבתי, סטודנט צמוד לתלמיד. ת לשנתייםתוכני', ב

לתת , בקידום הלימודי, אקונומי נמוך וישנה השערה שהמצב הסוציו אקונומי יפגע ביכולת הלימודים

אותו חונך מלווה את הילדים האלו מעבר , שעתיים שבועיות. להם את המענה הלימודי והחברתי

   . ודיםלשעות הלימ

  

  , ספר-היום יש ילדים שלא מגיעים לבית, הספר-אם יש נשירה מבית    :מר יחיאל תוהמי

  

 עוד –עברית ידידותית . בוודאי, תיכף אני אתייחס לדברים האלה      :שרה פרי' גב

גם כן בליווי , טיפוח הזיקה לזהות ישראלית יהודית לילדי העולים, שיפור השפה. פרויקט אחד

  . כן חונכות אישיתגם , סטודנטים

  

בתוך המערך העירוני , חשוב לומר באופן כללי, לפני שאת עוברת      :חנה גולן' גב

כולל , מהאגף לשירותים חברתיים ודרך אגף החינוך על כל היבטיו הרבים,  סטודנטים300-משולבים כ

זה מערך שלא .  סטודנטים300-סך הכול כ, כולל אחרי ועוד כמה פרויקטים, כולל אתגרים, קידום נוער

   . פשוט לנהל אותו גם

  

  ?הם מתוגמלים או שזה בהתנדבות    :מר יחיאל תוהמי

  

, לא מתוך העיר, הם מתוגמלים על ידי קרנות שנותנות להם מלגות      :חנה גולן' גב

  . כל מיני קרנות, בנק הפועלים, תשובה, דלק, אלא כל מיני

  

השלמת . לימודי השלמה, לת יסודהשכ,  תוכנית הילה–קידום נוער       :שרה פרי' גב

  . בגרויות בקצב אישי בקבוצות קטנות, השכלה לנוער נושר

  

  . חשוב שתגידי כמה יש כאלה      :חנה גולן' גב
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, אנחנו מאתרים.  ילדים מועמדים3יש עוד ,  ילדים9נכון לעכשיו יש       :שרה פרי' גב

יר בעצם מאתרות וקידום נוער מאתר קצינות הביקור הסד, כאן אני מתייחסת אליך, וכאן אני עונה

 הפסיקו את הלימודים ,עמלנייםספר -שבעצם למדו בבתי, את אותם ילדים שנשרו לא רק מכאן

. הספר ואז אנחנו בעצם מביאים אותם לסיים את הבגרות כאן-אנחנו כל הזמן בקשר עם בתי. שלהם

. זה מה שאנחנו רוצים לתת, ותאבל לא עם בגר,  שנות לימוד או שסיימו מעבר לזה10כאלה שסיימו 

  .ויש גם את הקשר עם הצבא של דחיית השירות כדי שיסיימו את הבגרויות שלהם

  

  . 12סך הכול אפשר לומר שישנם , 3 יש ועוד 9אז       :חנה גולן' גב

  

. תוכנית סיכוי עם יצירת רשת ביטחון ושילוב בקהילה לנוער בסיכון. כן      :שרה פרי' גב

ישנם סטודנטים שחונכים . השבוע עשו להם פעילות נהדרת בבית הנוער,  ילדים30 נכון לעכשיו ישנם

.  שילוב למידה ורכיבה לבנים בסיכון במערכת החינוך–רוכבים בגדול . אישית כל אחד מהילדים האלו

שעתיים למידה ושעה של , הילדים האלה מקבלים שעתיים רכיבה. רכיבה אתגרית כטריגר ללמידה

 מתוכננת –קבוצת שחיה . חבוק אותם ולתת להם להיות חלק מהחברה הנורמטיביתל, מפגש חברתי

 5התוכנית הזאת בעצם מדברת על ליווי צמוד . במערכת החינוך' קבוצת שחיה לבנות בסיכון מכיתות ז

, כאשר הצפי שלהן לעבור הכשרה למצילות, ב"עד י' ימים בשבוע לקבוצה של בנות למהלך מכיתה ז

תגבור , אימוני כושר, תוכנית מאד יקרה של אימוני שחיה. ה שהוא אופק בחייםשיהיה להן איז

אחרי ,להגיע לקבל את האימונים שלהן, הספר-לחבוק אותן מהרגע שהן מסיימות ללמוד בבית. למידה

לא ללכת , 9לחזור הביתה בשעה . לקבל שם ארוחה ושמורה תלווה אותן בלמידה, כן להגיע לבית חם

 כדי לעשות את כל –העצמת צוותי חינוך והנהגות הורים .  לא רוצים שיהיו שםלמקומות שאנחנו

הדברים האלה אנחנו צריכים גם להעצים את צוותי החינוך וגם להיות ביחד עם הנהגות ההורים 

למידה והערכה במקצועות , השתלמויות באסטרטגיות הוראה. ולקבל את התמיכה והגיבוי והשיתוף

ימי עיון לכלל עובדי ההוראה בעיר בנושא . ב"מגן עד י, צוותי החינוך בפסגהעתירי מלל ומתמטיקה ל

ערכנו יום עיון אחד ביום המשפחה וזו היתה , בשיתוף המרכז האוניברסיטאי, הפרעות בתקשורת

סטודנטים שנה שניה נכנסים למערכת החינוך . מרצים מהמרכז האוניברסיטאי, הצלחה אדירה

הם יתנו קבוצות תמיכה והכול , בשנה השלישית שלהם, שר בשנה הבאהכא, במסגרת הלימודים שלהם

הנהגות . למידה משותפת,  תוכנית שנכנסה השנה–בונים הסכמות בחינוך . בשיתוף עם משרד החינוך

וכל זה , שיתוף פעולה, אמון, רכישת מיומנויות הדברות. רווחה ושירות פסיכולוגי, צוותי חינוך, הורים

, משרד החינוך, הפסגה, תוכנית שהיא בשיתוף עיריית אריאל, ך כאן בעיר אריאלמינוף החינולמען 

 רישום –מעברים ברצף . אגף הנוער וכל הגורמים הם למטרה אחת של ביחד למען העשייה החינוכית
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הספר -אבל היו כאלה שעוד לא נרשמו כמובן לבתי, כבר הסתיים' גני ילדים א. למוסדות החינוך

-כדי שבתי, והפעם לא ביוני אלא לפני פסח, ואנחנו נפתח עוד תקופת רישום). ילךזה בשב(היסודיים 

 1-ב', כיתות ט', כיתות ז. מבחינת כיתות הלימוד, הספר יוכלו להיערך בהתאם מבחינת המורים

 בניית רצף לימודי חברתי על ידי צוותי –הערכת תוכניות לימודים . באפריל מתחילים את הרישום

כדי שהמעבר יהיה , מעריכים, בודקים, יושבים, מובילי מקצועות, מובילי נושאים', ז-'חינוך כיתות ו

. וזה התחום החברתי רגשי, הספר-וכן יועצות בתי, מבחינת תוכניות הלימודים, רציף, מעבר טבעי

 השנה שונתה קצת התוכנית וכל הורי ילדי הגנים –' מפגשי הורים עם צוותי חינוך במעבר מגן לכיתה א

' מכיתה ט, לחטיבה' מכיתה ו. הספר היסודיים-היו להם ערבי חשיפה ומפגש בבתי' א-עולים לש

תלמידים . לאחר מכן מפגשי תלמידים, הספר-גם כן ייערכו מפגשי הורים בבתי, לחטיבה העליונה

לשתף , כדי לספר להם, תלמידים מהחטיבה העליונה יגיעו לחטיבת הביניים, מהחטיבה יגיעו ליסודי

נוצר צורך . ספר מילקן- חצר חינוכית בבית–שדרוג ותחזוקה . לענות על שאלות וגם על חששות, םאות

הספר למערכת החינוך כדי לשדרג את העשייה החינוכית והצורך הזה נוצר -להתאים את חצר בית

התוכנית עם ההנדסה ביחד ועדנאן ירחיב על התוכנית . הספר-בגלל בעיה בטיחותית של הכניסה לבית

שדרוג , ולאחר מיפוי צרכים. האטמורים בגני הילדים,  החלפת דודי החשמל–חיסכון באנרגיה . זאתה

 –שיפור אמצעי בטיחות בהתאם למיפוי . הספר-והחלפת מתקני חצר וציוד דידקטי בגני הילדים ובבתי

ל כל הספר לבדיקה בטיחותית ש-כבר בעוד שבועיים נכנס צוות לבתי. אנחנו כל שנה עורכים בדיקה

  . העזרים וכמובן שלפני הקיץ אנחנו נתחיל כבר לתת את המענה בהתאם לצורך

  

נורא חשוב שנציין שבכל שנה גם משרד החינוך וגם , אני רוצה רגע כאן      :חנה גולן' גב

בכל שנה , שפעם זה היה ברור מאליו שזה בסדר, מכון התקנים מוסיפים לתקנים שלהם עוד אלמנטים

ולכן זה גם באדום . ולכן בכל שנה צריך לבחון את זה מחדש ולהכניס שיפורים. הם מעלים את הרף

  . זה גם המשך וגם בחינה מחדש שתתחיל בקיץ, סגול אם אתם שמים לב

  

ספר -בית, הספר-מעבדות חדשות בבתי, שדרוג המחשוב בגני הילדים      :שרה פרי' גב

  .מילקן ואורט יובלי אריאל בחטיבה העליונה, עליזה בגין

  

  . רים"כל זה זה תב      :חנה גולן' גב

  

  .שאלות      :שרה פרי' גב
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  . רים"רוב התוכנית שלך היא תב      :חנה גולן' גב

  

  . כן      :שרה פרי' גב

  

יש לי שאלה שבעצם היא נגזרת של מה שכרגע בעצם קורה בפועל     :ר תמרה אבישר"ד

מערכת החינוך העל יסודית תלמידים לא רואים את , למרות כל מה שמוצג כאן, כנראה. באריאל

באריאל כמצוינת או כשואפת למצוינות וחלק גדול מהם מצביע ברגליים ויורד ללמוד במקומות 

  ? איזה מענים היא נותנת? מה המערכת עושה כדי להחזיר אותם לאריאל. עשרות תלמידים, אחרים

  

עשרות וגם לא , את מדברת על שנה שעברה, השנה הזאת, קודם כל      :שרה פרי' גב

ישנם תלמידים שקשה לנו . יורדים שני אוטובוסים למקומות שונים, החתך שאנחנו עשינו, תלמידים

ספר עמלניים ואנחנו לא יכולים עדיין -ישנם הרבה מאד תלמידים שיורדים לבתי. לתת את המענה

ינוך ספר לכיתות לח-ישנם ילדים שיורדים לבתי. וזה עיקר התלמידים, לצערי לתת כאן את המענה

  .שעדיין אנחנו לא יכולים לתת את המענה בחטיבה העליונה, מיוחד

  

  . זה לא העיקר    :ר תמרה אבישר"ד

  

אנחנו מיפינו את הצרכים ולכן נעשית . ספר איכותיים-וגם לבתי      :שרה פרי' גב

לבדיקה ובאמת שינוי בהתאם לצרכים עד כמה , שיש להם את הניסיון, "אורט"חשיבה עם רשת 

אבל באמת לבוא ולתת כמה שיותר , הרי לא נוכל לתת מענה לכל הקשת הרחבה. יכולים לתתשאנחנו 

  . מענה טוב יותר ונכון יותר כדי להחזיר את התלמידים אלינוןוכל שנה אני מצפה שאנחנו יינת, מענה

  

אני רוצה כאן קודם כל להזים את הדיבורים שמדברים על עשרות או    :ע" ראה–מר רון נחמן 

אנחנו בוועדת . בין המציאות לבין התדמית יש מרחק עצום. דול מהתלמידים שיורדים למטהחלק ג

אלה . החינוך קיבלנו משרה בישיבה שהיתה של ועדת החינוך פירוט מספרי של כל אותם הילדים

ספר המקצועי נדמה לי מקס פיין או איך שקוראים לזה -אלה שיורדים לבית, שיורדים לכפר הירוק

אלה שרוצים מקצועות מיוחדים שהם לא , אלה בחינוך המיוחד שאין לנו פתרונות, ביבא-בתל, שמה

וכמובן שדיברנו בוועדת החינוך גם על הקשר שבין האקדמיה באריאל לבין , ניתנים להשגה כאן

אומרת לי חנה שכבר שנה , עכשיו לאחרונה, אני חייב לציין שבזמן האחרון. מערכת החינוך של אריאל

וראיתם , ושפה משותפת, היחס הטוב, אבל לאחרונה היחס הזה התגבר, התחיל בשנה שעברהזה , וחצי
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בזמן שמערכת , לעזרה למערכת החינוך, ה' חבר300זה לא פשוט , את מספר הסטודנטים שבאים לפה

אתם יודעים את פסק דין עדאללה של הערבים בגליל . חוץ מצפון ונגב מקרקעים אותה, החינוך

מה שהוריד את התמריצים , הספר התיכון-מה שביטל לנו את המוחזקות בבית, בעקבות המלחמה

מה שפוגע בשעות שמוקצות , למורים להגיע לאריאל שלא נחשבת כאזור פיתוח מה שפעם היה

אביב אותו דבר -אנחנו וראש העין ותל. אביב-כל הדברים האלה משווים אותנו לתל. למערכת החינוך

שגם , מגני טרום חובה, עד עכשיו, כל הפגיעה הזאת, למרות כל זה, האלהוהדברים . אין הבדל, יעני

כל הדברים הללו הוצגו בוועדת ,  הרצף שלההמערכת שדיברנו על, משלמים יותר כסף מאשר קודם

, שיושבים שמה כל הגורמים שאמורים להיות בצד המקצועי, בישיבה הבאה של ועדת החינוך. החינוך

מה שאני רוצה לומר דבר . עקב אחרי ביצוע של כל התוכניות שהוצגו בפנינויעלו אותם הנושאים של מ

 למה הילד שלך –דיברתי עם אמא . אני נתקלתי בתופעה אישית. אחד לגבי התלמידים שלומדים בחוץ

היום , נניח החטיבה פה, הספר-כי עושים תדמית שבית? למה? יורד ללמוד מחוץ לאריאל' בכיתה ה

. סיפור של מכות. הם מפחדים לבוא, מדים בחטיבה פה כי עשינו את האיחודכבר כל התלמידים לו

? למה יורדים לכפר הירוק. הסתבר שיורדים לכפר הירוק? אביב-עוזב ויורד לתל' למה הילד בכיתה ט

נותנים לו , נותנים לו שמה ארוחת צהריים, הלוך וחזור, עם אוטובוס מכאן, משום שנותנים לו הסעה

וכל זה משום , נותנים להם סיוע ביום לימודים ארוך, אונטרי קלאב שיש להם שמהק, בריכת שחיה

שאלתי את כל הראשים של משרד ? שמעתם. ספר התיישבותי אזורי-הספר הזה נקרא בית-שבית

איזה התנחלויות עושים ? אביב-וכמה מתיישבים בתל? ספר אזורי התיישבותי- למה זה בית–החינוך 

אני שמח לבשר לכם ? את המכתבים לילדים שלנו פה כדי שיבואו לשםולמה הם שולחים ? שמה

. ויהיו עוד הרבה פחות בשנה הבאה, בשנת הלימודים הזו, ממה שהיה לפני כןשהשנה יש פחות ילדים 

בגלל המצב הכלכלי ובגלל העניין של המכה של מיידוף , ספר-אני לא בטוח שהם יוכלו לתת אותם בתי

ייס 'קרן צ. ואני מניח שאילנה נולמן מכירה את הקרן הזאת היטב, ייס'קרן צובעיקר , הברית-בארצות

פגעה פגיעה אנושה בכל מערכת החינוך . היא לא קיימת,  מיליון דולר860-הברית נמחקה ב-בארצות

, י"קרן רש. ספר-ורשת שלמה של בתי, האוניברסיטאות, דרך הטכניון, ממלגות לסטודנטים, בארץ

או קרן רוטשילד שהיא בצפון שמה לוקחת על . ת אם לא מאות מיליונים בנגבשהיא מסייעת בעשרו

הם היום בצמצומים דראסטיים של כל אותם המוסדות שהיו , שהם לא פעלו אצלנו, עצמה סיוע

שמשרד , אבל מה שעשינו בתקציב שהוגש לפה. קיבלנו רק מכות, אנחנו לא קיבלנו. מקבלים תמיכות

, אני עוד לא יודע מי יהיה שר החינוך, צה לקוות עכשיו שכאשר תוקם ממשלהואני רו, החינוך נתן לנו

 אני לא יודע כמה זמן את תהיי –אמרתי לה לפני הבחירות . זה כבר בטוח, אבל זה בטוח לא יולי תמיר

כי הקטע ההוא של שוויון .  שנים אהיה ראש העיר ואנחנו עוד ניפגש5אני יודע שאני , שרת החינוך

כי למעלה , הוא בא לפגוע בישובים בראש וראשונה ביהודה ושומרון ובראש וראשונה בנו, תההזדמנויו
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הם לא בעומק השטח כמונו ויש להם את הפיתרון המיידי של אלה , האדומים אין את הבעיה שלנו

היעדים כפי שהוצגו לפני , הייתי אומר, פה בקטע שלנו. שלומדים ממעלה אדומים עוברים לירושלים

לצמצם את הנשירה או , וזה לא אפשרי באופן מוחלט, ובפני ועדת החינוך זה לצמצם ככל שניתןלפחות 

אני רוצה את הטובים שיישארו , אני מדבר על הטובים, ודווקא הטובים אני מדבר, זליגה של ילדים

זו . הם חוזרים עכשיו הנה, ישנה תופעה שמחזירים ילדים שהיו קודם למטה. שהם יישארו כאן, פה

.  הנושא של המצוינות–' ב. תופעה מאד משמחת וזה יעד שרוצים להגיע מבחינת תוכנת העבודה

מי . לא. רים וכל הדברים האלה"מב, המצוינות זה לא הכוונה רק לדאוג לחלשים ולטעוני טיפוח

גם בהשקעה של , עכשיו בשביל זה העדיפות תהיה. ואין מה לעשות. שסוחב את הרכבת זה הקטר הטוב

עד לכיוון גני , אבל זה גם יילך למטה, וגם במשאבים ככל שיידרש וגם בתיאום עם רשת אורטזמן 

כולל שיתוף פעולה , כי ילד לא גדל במדף בסופרמרקט אלא זה מתחיל מיום שהוא נולד בעצם. הילדים

במילה . אלה הן המשימות העיקריות הייתי אומר של מערכת החינוך לשנים הקרובות. עם ההורים

ההחלטה שקיבלנו ואני אישית . כי בזה היא מסיימת גם את הקטע של ההצגה שלה,  אני אומראחת

הם נכנסו בצורה . לפי דעתי היתה החלטה מאד מאד נכונה, להכניס את רשת אורט, קיבלתי אותה

ולארגן את כל . פחות מחודש, לפני תחילת שנת הלימודים, בתוך שבועיים, בלתי רגילה מהירה

מגיע לרשת אורט כאן מאיתנו יישר כוח גדול , חטיבה והחטיבה העליונה תוך כדי תנועההמערכת של ה

גם מוועדי ההורים , גם מההורים, שקיבלנו ואנחנו מקבלים" בקים-פיד"מ. על הדרך שהם עשו את זה

אנחנו בוועדת החינוך כנראה נעשה ישיבה . בכיוון חיובי, הדברים הולכים בכיוון נכון, וגם מתלמידים

נוספת לקבל דיווח מעקב איך הדברים מתקדמים ואני מקווה שבסוף השנה נהיה אנשי בשורות טובים 

  .אסור שייפסק, זה תהליך ארוך והוא אף פעם לא נפסק, חינוך זה לא זבנג וגמרנו, אתם יודעים. יותר

  

, לדוגמא בכפר הירוק שנתת אותו כדוגמא, בתגובה לדברים שלך    :ר תמרה אבישר"ד

חלק גדול מהתלמידים מקבלים מענה . ים לא הולכים רק בגלל ארוחת צהריים ובריכההתלמיד

  .דיפרנציאלי ראוי יותר

  

  .יכול להיות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אז השאלה מה העירייה עושה כדי שיהיה פה מענה ראוי    :ר תמרה אבישר"ד

  

כשירד שכבה ,  איש18,000-ב. בואי אני אסביר לך מה העירייה עושה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אריאל מעולם לא היתה ולא תוכל , כשמקפיאים את הבנייה ואין לך מספיק ילדים, של חטיבת ביניים



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  62

כפי שאת לימדת בזמנו מתמטיקה כדי , וזה מה שהסברתי, ותמיד יהיו כאלה. לתת שום פיתרון לכולם

 כמורה אלא על בסיס כך והעסקנו אותך על בסיס מה שנקרא לא הסכם קבוע, לחזק את החזקים

וניסינו להשקיע את הדברים האלה כדי שאת תתרמי מהניסיון שלך כדי , out sourcingשהיית בעצם 

אותו דבר אנחנו , אני מזכיר לך את זה, שלא יירדו למקומות אחרים ועשית את העבודה בהצלחה

ו ונקבל כל מיני כספים אם משרד החינוך ייעתר לנ. הכול הוא פונקציה של תקציב. משתדלים לעשות

אין , שזה מוסד אקדמי, אם נוכל לעשות סגירה עם האוניברסיטה פה אצלנו, שאפשר יהיה לחזק אותנו

, אם אנחנו נגיע לכל הדברים. הרי זה יתרון עצום, הרבה ערים במדינת ישראל שיש להם אוניברסיטה

אנחנו יושבים , אני מדבר, מגמהה, אבל אני חוזר ואומר. בסופו של דבר הכול נגמר בהקצאה כספית

לתת פיתרון , המגמה היא להגביר את המצוינות. ובמגמהפה כרגע בתור מועצת עיר שדנים במדיניות 

אבל בעיקר אני מבקש לתת את ההדגשים שחזקים יהיו פה , דיפרנציאלי ככל שניתן גם לחלשים

. יש בעיות קשות מאד. ספר- בתינושא של תחזוקה של, וגם יש לנו בעיה קשה. ויישארו חלק מהמערכת

 –ספר -הנושא של בטיחות בבתי. היום משרד החינוך צמצם לחלוטין את התקציבים שמיועדים לכך

.  מיליון100בערך , כל מדינת ישראל,  מיליארד שקל וקיבלנו לזה1.3אנחנו דרשנו מהשלטון המקומי 

  .אלו המגמות, אמרתי,  המגמותאבל. כל הדברים האלה זה במסגרת העבודה השוטפת. 10%-פחות מ

  

שאני מסכימה עם כל מילה , מה שחסר לי זה הפער בין המגמות    :ר תמרה אבישר"ד

אני לא רואה מה בפועל הופך את המערכת של חטיבת . לבין מה שפועל בא לידי ביטוי בטבלה, שאמרת

  .הביניים והתיכון למצוינות

  

  . ואת תראי את התוצאותבעוד שנה אנחנו ניפגש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ?תוצאות של מה    :ר תמרה אבישר"ד

  

כל דבר . בעוד שנה את תראי שהפערים הצטמצמו לפי מה שאת חושבת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? כזה את רואה כבר וקובעת כאן מסקנות

  

  .אני לא רואה דברים פרקטיים טכניים שמתבצעים. לא    :ר תמרה אבישר"ד

  

  ? יכולה לענות בבקשהאני      :חנה גולן' גב
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  .כן    :ר תמרה אבישר"ד

  

, בשנה הזו, רק עכשיו" אורט"היות והכנסנו את רשת , קודם כל      :חנה גולן' גב

המגמות של אגף החינוך להוביל מערכת של רצפים . התוכנית הזאת זו תוכנית שאגף החינוך מוביל

, מה ששרה ציינה, ד"י, ג"כולל י, ב"ועד י, פיתוח חשיבה מתמטית וכן הלאה, במצוינות מגן הילדים

והמגמה השניה זה לעשות הסללה של מסלולים . זאת מגמה אחת. בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי

מה שנלמד בתיכון , ד לסיים באוניברסיטה את השנים שהם ברצף"י-ג"שאפשר יהיה מגן הילדים ועד י

זה לא , כל זה זה נבנה.  הנדסאיםלסיים, זאת אומרת. ספר להנדסאים-ניתן יהיה ללמד גם בבית

לא מופיעה פה התוכנית של רשת , ואני יודעת למה את מתכוונת, מה שלא מופיע פה. זה נבנה, בהבזק

, היתה מאשרת אותה" אורט"מושלמת והנהלת רשת , כי אם היתה כבר התוכנית גמורה". אורט"

כולנו , אני מקווה מאד, ת שלהתשלים את התוכני" אורט"אבל היות ורשת . אפשר היה להציג אותה

, "אורט"תבוא רשת , זה מה שגם הוחלט, אז אני משערת שבוועדת החינוך הבאה, בסוף מרץ, מקווים

, שזה לטפח את המצוינות, תציג את התוכנית שלה שהיא אמורה לתת מענה להנחיה של ראש העיר

. את הדיפרנסציה בתוך העיר, עד כמה שאפשר, ספר אחרים ולתת-למנוע ירידה לבתי, ליצור רצפים

זה . אז בעוד שנה זה ייראה, אם לא ייראה בשנה הזאת באופן מאד בולט. אני מקווה שזה מה שייראה

  .תהליך שגם צריך להיות מגובה בהרבה מאד תקציבים, באמת תהליך

  

כי כשאני הקמתי את . שלפחות הזמירות השתנו, רוצה לברך' אני א    :אילנה נולמן' גב

, אז מצאתי את עצמי די בודדה בעיר עם הביטוי הזה, והובלתי אותו על בסיס של מצוינות" היובל"

. אז קודם כל אני שמחה שהיום מבינים שהקטרים מושכים את העגלה קדימה. שהרבה לעג היה סביבו

  .זה שינוי נפלא לטובה

  

  .זה היה כל הזמן, זה לא שינוי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

גם אימוץ . מברכת עליו מאד. ואני מברכת עליו מאד. ממש לא    :אילנה נולמן' גב

אני . אז אני ממש שמחה שהעברתי לך את זה באהבה גדולה,  חינוך עם חיוך–" היובל"הסיסמא של 

והם . מתכוונים לעזוב" היובל"שבערך בין רבע לשליש מהמורים של מה שהיה , רוצה לומר בדאגה

, ביטלו הכול" אורט"וונים לעזוב כי במעבר המאד חד שהיה להם מתכ. אומרים לי את זה בדאגה רבה

ולכן רמת האלימות שם . כל מה שהיה ביטלו והשאירו את המורים חשופים. פשוט ביטלו הכול

  .הסלימה לרמות מטורפות
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  ?ביטלו מה    :מר עמנואל יעקב

  

שנבנה כל התקנון , כל התוכניות המוגנות, ביטלו את כל התוכניות    :אילנה נולמן' גב

והתוצאות לא אחרו . פשוט כל התוכניות בוטלו כי נכנסה רשת חדשה. עם תלמידים, שנים עם הורים

היום חוזרים אולי להבין . היה לא חכם, כי המעבר הזה היה חד, פשוט תשימו לב, שרה, אז אני. לבוא

 כי יש לנו עיר ,וחבל. אנחנו יודעים את זה. אבל המצב רע מאד בשטח, שזה היה טיפשי לעשות את זה

  . יש לנו מערכת אחת על יסודית וצריך לשמור עליה מכל משמר, אחת

  

  ?רצית להגיד משהו, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

בעקבות מה , רציתי להגיד אותו בסוף אבל אני, רציתי להגיד משהו. כן     :מר אלי שבירו

. ים ואנחנו מדברים על תוכניות עבודהאנחנו יושב. אני חושב ששווה להגיד אותו עכשיו, שאתה אמרת

. ומה שחסר לי בעצם בתוכניות העבודה זה אותם יעדים מדידים שאנחנו יודעים לאן אנחנו מתכווננים

אז אנחנו ישבנו ואנחנו יושבים , אם אתה לא היית אומר את מה הוצג לך כיעדים של אגף החינוך

אבל אנחנו בעצם לא יודעים לאן הספינה ,  אחרואנחנו רואים איזו שהיא פעילות של אגף כזה או אגף

ואני חושב שכשמציגים תוכנית עבודה היא חייבת להיות עם יעדים . הזאת בסופו של דבר רוצה להגיע

כדי שנוכל אחרי זה גם לבחון אותם אם אכן הם יושמו או לא , עם יעדים גם מדידים, מאד ברורים

וב כשמציגים את תוכנית העבודה וזה בעצם שתוכנית יש דבר נוסף שאני חושב שהוא מאד חש. יושמו

אנחנו בזמנו עשינו איזו שהיא השתלמות כדי ליצור תוכניות . העבודה הזאת תהיה מקושרת תקציב

ואני חושב שתוכנית עבודה שהיא מקושרת . ולצערי הרב גם אז זה לא בוצע, עבודה מקושרות תקציב

כי כשאנחנו יושבים . מה סדר העדיפות, ים שלנו הולכיםאנחנו יכולים לדעת בדיוק לאן הכספ, תקציב

אנחנו בעצם לא מצליחים לדעת מה סדר העדיפות האמיתי בתוך , ואנחנו רואים את הנושאים

ואנחנו הרי נצטרך לעשות איזה שהוא עדכון לתוכנית , שבתוכניות הבאות, הצעה. התוכנית הזאת

ועם תקציבים כדי שנוכל לדעת איך זה ,  מדידים,תוכנית העבודה תהיה עם יעדים ברורים, העבודה

  . עובד

  

. נושא אחד פה שאני לא רואה התייחסות זה לגבי הזהירות בדרכים      :מר יוסי חן

  ,גם עם שני הסיפורים עם האופניים, עברנו עכשיו כמה תאונות קשות
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  .היה במסך הקודם, היה, היה    :ר תמרה אבישר"ד

  

  ,  לתת להם מענה, ב"י-אני מדבר על ה      :מר יוסי חן

  

הכנסנו את התוכנית של , מה שלא היה, אבל מהגן אנחנו. ב בוודאי"י      :שרה פרי' גב

הגננות מקבלות , הכנסנו סימולטור, כאשר הכנסנו את זה לכל תחומי הלימוד, "לנוע בעולם מתנועע"

, מפמפם שם למעלהזה נהדר שאתה כל הזמן , כי אנחנו אומרים. השתלמות ומעבירות את זה לילדים

זה מופנם , אבל כשאתה מתחיל מהיסוד ואתה מחדיר את זה ואתה ממשיך את זה לאורך הרצף

  . ואני מקווה שמיושם, ומועבר

  

לוינשטיין ולקחת אותם -לעשות להם אולי ביקור בבית, ב"י-מה לגבי ה      :מר יוסי חן

  ? ולהביא מרצים, לכל המרכזים האלה של נהיגה בכל מיני תנאים

  

א מקבלים במסגרת הלימודים את "י-וה' י-ה, א בוא נאמר"י-ה      :שרה פרי' גב

וכל הדברים האלה " מי ששותה לא נוהג", קודם כל את כל הנושא של חשיפה של לנסוע, החשיפה

  . במסגרת החינוך החברתי שלהם, שקשורים לזה

  

, ן תקציב מדינהשהיות ועוד אי, עוד דבר נורא משמעותי להגיד יוסי      :חנה גולן' גב

נראה מה אנחנו יכולים , אז כשיהיה תקציב נקבל את התקציב, וזה תקציב מדינה הזהירות בדרכים

  .בכלל לעשות

  

יש לנו פה נוער , אני רוצה רק שתשימי לב לדבר שאני אומר לך מידע      :מר יוסי חן

  .ם האלהאז תשימו לב לדברי. שמשעמום הם יושבים והם שותים ואחרי כן הם גם נוהגים

  

  .אני מציע גם שההורים שלהם ישימו לב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אנחנו לא יכולים לעשות , אבל אנחנו נעשה את שלנו. ברור. ברור      :מר יוסי חן

  . במקום ההורים

  

  .התהליך צריך להיעשות ביחד      :שרה פרי' גב
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  .כמובן, ביחד      :מר יוסי חן

  

אני שמעתי עכשיו . החינוך יקר לכולנו. את זה בקצרהאני רוצה לומר     :מר עמנואל יעקב

כאילו שהמערכת בפני , ואני מתחלחל, שמעתי את אילנה, שמעתי את הסקירה שלך, את אילנה

גומרים את , אני אומר את זה בזה, באמת, אני שומע מחנכים כאן וגומרים את ההלל, מצד שני. קריסה

 קוגניטיבי כזה גדול בין סיש כאן איזה שהוא דיסוננ, מרכלו. ארגון שנעשה-על הרה, ההלל על התוכנית

אני התרשמתי . אני לא התרשמתי מכך. מה שאנחנו שומעים פה לבין השטח לפי מה שאילנה אומרת

ונכון שצריך יהיה לבדוק את . שהיא צריכה לתת מענים, שהתוכנית שדנו בה היתה תוכנית טובה

. זה איזה רצף שצריך להתבטא, ר למדוד את זה עכשיואי אפש. התפוקות שלה רק בחלוף זמן מסוים

כי זה קצת . להגיד שהמערכת לא קורסת, את כממונה על החינוך, אבל אני הייתי כן מבקש ממך

  .  אני לא יודע איפה לשים את עצמי בעניין הזה, מפחיד מה שאמרה אילנה

  

יש לי , נפגשתאני . תשים את עצמך במקום הנכון ואתה הוא הצודק      :שרה פרי' גב

אני , "אורט"פעמיים בחודש עם מנהלי ) ע"פ(יש לי פגישת עבודה , פגישה חודשית עם כל המנהלים

לא , אני בקשר רציף איתם ואני לא שמעתי את האמירות האלה, הם באים, נפגשת עם חדרי המורים

  .וגם מההורים, ואני חושבת שאני מעורה, לא של חוסר שביעות רצון, של עזיבה

  

? אני יכול להפגיש אותם עם הורים כאלה שיש להם את הבעיות האלה      : יוסי חןמר

שנביא , אולי נפגיש גם יחד עם ראש העיר. ספר לילדים- אנחנו מחפשים בתי–הם אומרים לי עכשיו 

ספר -מחפשים בתי, בימים אלה, על ילדים שהיום, לא נדבר באוויר, נביא מוחשי, אנשים פעם אחת

  .למטה

  

  .הכול יכול להיות   :ע" ראה– נחמן מר רון

  

  ,ואני רוצה שאולי ראש העיר ינסה לשכנע      :מר יוסי חן

  

, טוב. מי הולך, כל חבר מועצה יבדוק מי בא. הכול, הכול יכול להיות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הואיל ויש פה כמה מומחים לחינוך בקרב חברי מועצת . לשים סדר פה, בואו אני אגיד לכם משהו

ואתה . זה לא בטוח שתהיה גם שר משפטים הכי טוב, הדין הכי טוב-אז אתה יכול להיות עורך, עירה
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כנסת וראש -אפילו לא חבר, זה לא בטוח שתהיה שר האוצר הכי טוב, יכול להיות הכלכלן הכי טוב

 הכול בסך. אני לא מבין כלום בחינוך. אני בסך הכול לא מחנך. כל אחד במקומו, אז אני. ועדת כספים

. מה שלומדים במקצועות האלה, כל הדברים, הסללה? אני יכול להתווכח? מה אני מבין. אני ראש עיר

אם עוד לא יודעים את זה פה חברי מועצת . התפקיד שלנו לא לנהל. אנחנו צריכים לקבל החלטות

, ת הזו טובה המדיניו–יכול להגיד . היא מקבלת החלטות לגבי מדיניות, מועצת העיר לא מנהלת, העיר

אני שומע . היתה החלטה טובה או לא טובה" אורט"האם ללכת לרשת היית יכול להגיד . הבלא טו

, שנתי-עשינו הסכם איתם רב, אני מודיע לך, גברת. נולמן ביקורת שכאילו זו החלטה לא טובה' מהגב

שהיתה לנו אני רק יכול לומר לך שההצלחה הגדולה ביותר , לדעתך החשבה הזאת היתה לא טובה

הספר העל יסודיים -לא יכולה להחזיק את בתי, בסדר הגודל שלה, הביאה אותי למסקנה שאריאל

כי אני הרי מיניתי , ואין לי ויכוח. הכי טובה. אפילו שמנהלת חטיבת הביניים היא הכי טובה בעולם

 אבל יש חוץ ?מה לעשות. יכול להיות שאת צודקת, אני בקטע הזה אומר לך, אז יכול להיות. אותך

ואתה צריך להסתכל על ראש המערכת בתחילת התהליך . מחטיבת הביניים עוד גם חטיבה עליונה

מקבלים החלטות הכי , בחיים לא מקבלים החלטה יותר טובה, עכשיו. זה מה שצריך לעשות. מלמטה

נו ההרכב אנח, בקטע הזה אני ממליץ לכולנו. כי תמיד האויב של הטוב זה היותר טוב. פחות גרועות

אני מציע קצת .  חודשים בקושי4, פברואר-ינואר-דצמבר-נובמבר, יושבים מנובמבר, הזה של המועצה

ואפילו העל .  'עד ט' אפילו בחטיבה מלמדים מכיתה ז. 'עד ו' אפילו יסודי מלמדים מכיתה א. סבלנות

זה ? זה רציני.  אומריםכבר, כבר מקבלים מסקנות,  חודשים6עוד לא .  שנים6. ב"עד י' ז-יסודי זה מ

הגוף שהוא מטפל באופן , ואני אומר כך. אני לא רוצה להיכנס בכלל לויכוחים האלה, לכן. לא רציני

, נולמן שבישיבה הבאה היא תשתתף' אני מציע לגב. מקצועי בכל הנושא שנקרא חינוך זה ועדת החינוך

ואני אכבד את , ואת תשתתפי, לא אתכי אני מזמין את האנשים מבחוץ ו, ולא תזמין לי חברים מבחוץ

אלא מול מנהל , לא מולי כראש עיר. ואני אתן לך במה להגיד את כל מה שאת רוצה, כל האמירות שלך

הפורום . מול הארגונים שיבואו, מול המפקחים של משרד החינוך, "אורט"מול הנהלת רשת , התיכון

תקבלי ממני את , ר ותעלי את הדברים שלךואני אברך שתבואי מוכנה עם כל דבר ודב. הזה נועד לכך

באופן כללי דיברנו על , אנחנו יושבים היום פה, אני אומר ככה, ולכן. אני מודיע את זה, הזמן לכך

ואת , לא רק של תלמידים, גם של מורים, המגמות הן בעיקרן להביא להשבחה של המערכת. המגמות

" יק'צ"אתה רק עושה , מאד קל. ית מנהלת כאןיודעת כמה קל להוציא מורה מתוך המערכת כי את הי

על המקום ,  אריאל–כי אומרים , ואת יודעת כמה קל להביא מורים מבחוץ. והוא כבר יוצא החוצה

אתם יודעים את , מאד קל.  איש שרוצים להגיע לכאן15-20על כל תפקיד עומדים איזה , עומדים בתור

אז קצת , כל הדברים האלה. ם בלתי נדלים של כסףהרי יש לנו מאגרי, והכספים לא בעיה בכלל. זה

, אני כראש העיר אקבל בשמחה כל הערה שלך כבעלת מקצוע, לכן אני אומר כאן. פרופורציה לא תזיק
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נעביר את , תכיני את הדברים באופן מסודר לפני הישיבה, ובבקשה, מעבר לכך שאת גם חברת מועצה

אבל לפחות את הזכות , לא תמיד מסכימים. ל הכולותקבלי תשובה ע, זה לגורמים הנוגעים בדבר

אבל אני חושב ששמה זה . ואת הזכות לתשובה גם כן תקבלי. את הזכות לדיון תקבלי. להעלות תקבלי

אני מציע שבקטע הזה נמשיך הלאה כי יש לנו עוד תוכניות . המקום לדון באופן ספציפי בדברים הללו

אין דבר כזה שהעירייה פועלת בלי קשר בין תוכנית . ובה כסףלנושא של התוכנית מג, הערה לך. נוספות

  ,העבודה

  

  .זה הכול, מה שאני אומר זה שצריך להציג את זה     :מר אלי שבירו

  

  .אני רוצה להגיד לך שלא מציגים תוכניות עבודה בשום מקום, אלי      :חנה גולן' גב

  

  .אנחנו עושים פה מעבר לכך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 5היית , סליחה אלי, יש גם תוכניות, על מנת שיהיה ברור מהו התקציב      : גולןחנה' גב

  ,הצגת, שנים בתוך המערכת

  

  ?אז בשביל זה הלכנו לקורס     :מר אלי שבירו

  

  .אני לא יודעת בשביל מה      :חנה גולן' גב

  

אבל אנחנו הלכנו לקורס , אלא אם כן סתם בזבזנו את הכסף. לא יודע     :מר אלי שבירו

  .  כדי שבאמת אפשר יהיה לעשות את זה

  

  .כל קורס רק משדרג את המנהלים. עשינו עוד כמה קורסים, אלי      :חנה גולן' גב

  

  .נכון מאד     :מר אלי שבירו

  

כולו זה תוכניות , התקציב שנדון בו אחרי ארוחת הצהריים, עכשיו      :חנה גולן' גב

  .שם תמצא את כל תוכניות העבודה. רים" שזה ספר התב2בספר התקציב השוטף ובספר , עבודה
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  ,אני נתתי את ההערה הזאת לא כדי     :מר אלי שבירו

  

לא צריך להשאיר את , זאת הערה מצוינת וצריך לתת לה תשובה, לא      :חנה גולן' גב

  . ההערה באוויר

  

  .  הבא של התקציב אתה תראה את הדברים האלה שםsession-ב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

נכון שאתה מזמן את , מה שאנחנו אומרים זה כזה דבר. רק משהו אחד     : שבירומר אלי

אבל אני חושב שלא צריכים להיות נעולים לגבי אנשים ואפשר לשמוע אנשים , האנשים לוועדת החינוך

זה . כדי שבסך הכול הכללי אפשר יהיה לקבל מגוון של דעות ולפי זה לקבל את ההחלטות, נוספים

אם היית נותן להם להיכנס ולהשמיע , אני חושב שזה לא מה שהיה,  אנשים3עם עוד שאילנה הגיעה 

יכול להיות , לא, אולי. אולי היינו אולי קצת מחכימים יותר, אולי. לא היה מפיל, את הדברים שלהם

אני חושב . בייחוד אם הם אנשי מקצוע, יש איזו שהיא סבירות שאולי כן, אבל יכול להיות, שלא

אלא לפתוח את זה , תוח את זה ולא להשאיר את זה רק עם אותם אנשים שרק אתה מזמיןששווה לפ

כי באמת , ומשם לעשות גם אולי קבוצות עבודה קצת יותר מצומצמות. למשהו שהוא קצת יותר רחב

  .מה שחשוב זה העיר

  

נס כרגע אין לי שום כוונה להיכ. קודם כל אני מודה לך על ההערה, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אז . אתה כל הזמן מדבר על מינהל תקין ועל נוהל תקין וכדומה. אבל הדברים צריכים להתנהל, לעניין

  . צדדי-זה יכול להיות דו, צדדי-זה לא יכול להיות חד

  

  ,גם בכל ועדה יש נבחרי ציבור שהם בהתאם     :מר אלי שבירו

  

אתה רוצה לנהל את הקטע . יונאליזה לא בהתאם לכוח הפרופורצ, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

. אתה לא יכול לעשות את זה, אני כבר אומר לך. בוועדה שאתה יושב בה תעשה מה שאתה רוצה? הזה

זימון , אתה רוצה לדון בנושא של הזמנה, אבל אני חוזר ואומר. יש כללים, אתה לא יכול לעשות את זה

  ,שראש העיר מזמן או לא מזמן

  

  .תה אמרתא, לא     :מר אלי שבירו
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אתה רוצה בתור ראש האופוזיציה , נקיים, אנחנו נשב, אני רק אומר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אין לי ? לשבת איתי בשיחה פעם בחודש כמו שראש הממשלה מזמין את ראש האופוזיציה לעדכן אותו

אילנה חוץ מ, ישבתי עם כל אחד מהאנשים שלך. תביא את הנושאים שלך, תבוא. בבקשה. בעיה איתך

נולמן רוצה לשבת עם ראש ' אם גב, ואני כבר מפה אומר. הוא איננו עכשיו, אפילו עם שי ישבתי. נולמן

אני חושב שזה , אני גם אמרתי, תמרה תרצה לשבת איתי. תמיד, היא תבקש פגישה היא תקבל, העיר

ת זה בדרך ואפשר לעשות א. ואין שום בעיה. התפקיד של ראש עיר לשבת גם עם כל חברי המועצה

. אין מניעה. יכול להיות שזה ניתן לסדר, יכול להיות שאני אקבל את הדברים. מסוימת של הדברות

  .זה המון זמן, אנחנו בתחילת הקדנציה. השאלה רק איך עובדים

  

  .אני מסכים     :מר אלי שבירו

  

  . זה הכול   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

האגף לשירותים חברתיים . ם חברתייםאני אציג את האגף לשירותי     :מר אלי גיל עד

לקהילות , לקבוצות, למשפחות, שיקום והגנה ליחידים, תמיכה, טיפול, נותן מענה של איתור ואבחון

, מאבטלה, זה יכול לנבוע מעוני. יכול להיות משבר מתמשך, משבר יכול להיות זמני, שנמצאים במשבר

אנחנו עובדים במגוון שיטות של , בכל מקרה. מהזנחה, זה יכול לנבוע מהתעללות. ממוגבלות כלשהי

.  תיקים1,700-טיפלנו ב, 2008שנת , בשנה האחרונה, ורק כדי לסבר את האוזן. העבודה הסוציאלית

תיק יכול להיות גם אדם אחד , תיק יכול להיות משפחה שלמה,  אנשים1,700תיקים זה אומר שזה לא 

, והמענה יכול להיות לילד או לאדם.  ילד שעבר הזנחהתיק גם יכול להיות ילד שהתעללו בו או, בודד

  . לפעמים לקבוצה ולפעמים לקהילה שלמה, למשפחה

  

שהם מעל , מעלה אדומים. אני רק רוצה לשם ההשוואה, סליחה, אלי      :חנה גולן' גב

המצב .  תושבים18,000 תיקים עם 1,700אריאל .  תיקים1,500-הם מטפלים ב,  תושבים30,000-ל

אוכלוסיה לא ,  זה אומר שיש פה אוכלוסיה שהיא אוכלוסיה שזקוקה לשירותים חברתיים,שלנו

  .וזה אומר הרבה, חזקה

  

 מהתושבים באריאל היו בקשר כזה או אחר במהלך 35%, רק כדי להבין     :מר אלי גיל עד

 קשר שבועי אבל זה גם יכול היות, זה יכול להיות קשר פעם אחת. שנה פלוס עם האגף לשירותים חברתיים

 170-זה אומר שלעובדת סוציאלית ממוצעת יש בערך כ. ולפעמים אפילו קשר כל יומיים בגלל משהו מסוים
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לכל עובדת סוציאלית יש מספר , שיטת העבודה אצלנו זה שכל העיר אריאל מחולקת לרחובות. תיקים

ם שהיא אחראית על כמעט לכל עובדת סוציאלית יש תחו, ובנוסף לזה. רחובות שהיא אחראית עליהם

כי רואים את , כדי לחסוך בזמן, אני לא אפרט את הכול, מבחינת עץ המבנה. אותו תחום שהיא מטפלת

. כי אנחנו לא משרד השיכון, אנחנו למשל לא נותנים דיור. אבל כדי לשקף גם את צורת העבודה. הדברים

למשל להבטחת , טוח הלאומיאבל אנחנו מקשרים לבי, אנחנו לא נותנים פרנסה למי שהוא באבטלה

טיפול . אנחנו נותנים טיפול סוציאלי, אין לנו פסיכולוגים, אנחנו לא נותנים טיפול פסיכולוגי. הכנסה

שזה בעצם , המינהל והזכאות, ולכן. אבל על ידי גורמים חיצוניים, פסיכולוגי זה רק לזכאים במימון שלנו

ר הרובריקות שנותנים את העזרה המקצועית הוא מופרד משא, הגורם שנותן את העזרה החומרית

בדרך כלל העזרה היא תהיה עזרה , כדי שכאשר אדם או משפחה שבאים לבקש עזרה. שיקומית טיפולית

ואם אנחנו . אבל בדרך כלל העזרה החומרית היא סימפטום למשהו שלא שם הפיתרון, חומרית כלשהי

ולכן אנחנו מנסים כמה . הוא לא ינסה ללמוד לדוג, דגעל ידי העובדת הסוציאלית ניתן לו את ה, ניתן לאדם

. שיותר להפריד את זה ולתת את העזרה החומרית אצל אנשים שונים שהם אחראים על המינהל והזכאות

שיקום ונכויות , פיגור, עבודה קהילתית, אפשר לראות שאנחנו מטפלים בילד ונוער, מבחינת נושאים

יש לנו פקידת . אלה פקידות הסעד, על ילדים ועל חוסים,  חסרי ישעהגורמים שאמורים להגן על. וקשישים

שאמורה לתת את המענה להורים שנמצאים בתהליך של פרידה והילדים עלולים לצאת , סעד לסדרי דין

המשפט ממנה את -בית, ומכיוון שהם לא מגיעים להסכמה ביניהם לגבי הסדרי הראיה. מכך נפגעים

רק , זה חדש חדש, פקידת סעד לחוק פיגור. היות ממונה על הסדרי הראיהפקידת הסעד לתת תזכירים ול

יש לנו פקידת סעד שאמורה לתת מענה לאותם ילדים ומבוגרים בעלי פיגור שכלי שעלולים לבוא עכשיו 

  .לידי הזנחה וניצול

  

  ?כמה יש לנו כאלה      :חנה גולן' גב

  

, חציים נמצאים במוסדות.  באריאל120 ועד 0 אנשים עם פיגור מגיל 33      :מר אלי גיל עד

זה מצביע על איזה שהוא קושי לבוא ולתת מענה .  נמצאים בעיר15-זאת אומרת שרק כ. בהוסטלים

אז פקידת סעד לחוק , ובנוסף לזה. 15 אותם 120 ועד 0צריך לזכור שזה מגיל . למספר מועט של אנשים

בנוסף אליה , עושה תפקיד של ממלאת מקוםברוך השם בנוסף לילנה ש, שאני ועמד ומדבר אתכם, הנוער

? מה עוד יש לנו. בעזרת השם יהיה לנו מענה טוב גם ברובריקה הזאת, קיבלנו היום עוד אחת ויש לנו עכשיו

מרפאה , מסתבר שזה אכן בכל הארץ, ביררתי ביום חמישי האחרון, בכל הארץ, יש לנו דבר ייחודי בארץ

 השנים האלה כאן 7 אנשים שפנו במהלך 950-מטפלת ב,  שנים7ה פועלת מז, לבריאות הנפש כאן באריאל

, חלק מזה שייך לנו. ייחודי בארץ. דיכאון ופגיעות נפשיות, בעיקר בנושאים של פוסט טראומה, באריאל



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  72

העמותה אולי , "שיינס"יש לנו כאן מפעל שיקומי שמפעילה אותו עמותת . חלק למשרד הבריאות, לרווחה

מועדון , לקשישים שני מועדונים, ובנוסף לזה. עוסקת בנושא של מפעלים שיקומייםהטובה ביותר בארץ ש

. מועדון הלב החם מתאפיין באוכלוסיה של קשישים עולי חבר העמים. אמצע הדרך ומועדון הלב החם

.  יחידות דיור105, דיור מוגן ששייך לחברת עמידר. נקרא לזה ותיקים פה יותר בארץ, מועדון אמצע הדרך

עם אגף , עם שרה, משולש, אנחנו עובדים בצורה צמודה מאד". טיפולית"כז יום שמופעל על ידי חברת ומר

מה . וביחד אנחנו מנסים לתת מענה ופרויקטים משותפים, החינוך ועם המרכז הבינתחומי לתרבות הפנאי

הטיפול , וךלמשל לאגף החינ, אני חושב, צריך לזכור שבדומה. שאני אפרט עכשיו זה לגבי פרויקטים

מה שאני הולך לפרט זה רק . הוא קודם כל מקבל סיוע וטיפול, אדם בא ופונה, למשל. מתבצע כל הזמן

דבר ראשון . שעושים בנוסף לטיפול המתמשך, חלקם פרויקטים חדשים שאנחנו נותנים, לגבי פרויקטים

צו לקחת חלק  אנשים שר20-בשנה שעברה היה קורס פעילים שבו השתתפו כ. זה העצמה בקהילה

והשנה . קורס יפהפה ומאד אינטנסיבי, הם עברו קורס של שנה. בצורה התנדבותית, בפעילות כאן באריאל

לעשות אפיון של הצרכים ובעזרתם לבוא ולפתח , להקים צוותי עבודה, איתם ביחד, אנחנו מתכוונים

מועדונית , ים שתי מועדוניות אנחנו מפעיל–ילדים ונוער . מענים התנדבותיים פה בעיר לרווחת התושבים

השנה לשמחתנו אנחנו . אחת רק על ידי תקציבי הרווחה ומועדונית אחת מתקציבי הרווחה והחינוך

המועדוניות האלה נותנות .עומדים לקבל תקציב מהקרן לידידות כדי להפעיל את אחת המועדוניות האלה

ו הביתה לא יהיה שם בדרך כלל הורה אם הם יחזר, הספר-שאחרי בית', עד ד' מענה לילדים מכיתות א

-זה לא ממש בטוח שזה ההורה המתאים לקבל ילד שחוזר מבית, אם יהיה הורה. שיקבל אותם בבית

ולכן אנחנו נותנים מענה לאותם ילדים , אבל בעיקר לא מבחינה רגשית, לא בעזרה בשיעורי בית, הספר

 אנחנו מטפלים בשנה בערך –ערות וצעירות נ.  בערב ההורים באים ולוקחים אותם18:30-19:00ובשעה 

, 19 עד 13גילאי , פחות או יותר, אני מדבר על. בנות שנמצאות בסיכון,  נערות שנמצאות בסיכון30-בכ

פרויקט של העצמת אותן נערות , השנה אנחנו עומדים להפעיל פרויקט חדש. בסיכון גבוה, משהו כזה

ת בנושא של אילוף כלבים לנושא של העצמה של אותן זו חברה מיוחדת שמשתמש. בעזרת אילוף כלים

 –הדרכת הורים . חווית האהבה שאתה מקבל מבעל חיים שלא שופטת אותך, חווית השליטה, נערות

סדנאות להדרכה , השנה אנחנו מעבירים סדנאות להורים בכל גני הילדים. ציינתי פה שניים מהדברים

 הורים 13עכשיו יש ,  התחילו16, עצמה למשפחות חד הוריותכרגע מתקיימת קבוצת ה, ובנוסף לזה. הורית

  . יתכן שבמהלך השנה נפתח קבוצה נוספת. גם גברים וגם נשים שמשתתפות בקבוצה הזאת, חד הוריים

  

מי ? איך אתה מאתר אותם? ה האלה מגיעים אליך'איך החבר, אלי    :מר עמנואל יעקב

  ?מפנה אותם אליך
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מפרסמים ' אנחנו א, למשל במשפחות החד הוריות,  מההוריםחלק גדול     :מר אלי גיל עד

אנחנו כבר הרבה פעמים יודעים מי ההורים החד הוריים שיכולים , אבל בלי קשר לפרסום. את זה

מזמינים אותם לבוא , מתקשרים אליהם, פשוט שיווק ישיר, ואנחנו מתקשרים אליהם, ליהנות מזה

  .ולשמוע ולהשתתף בתוך הקבוצות האלה

  

  ?בתי הספר מפנים אליכם כאלה שמאותרים בעלי צרכים מיוחדים    :ר עמנואל יעקבמ

  

, הספר-יש קשר כל הזמן עם בתי. גם לגבי ההורים וגם לגבי הילדים     :מר אלי גיל עד

בעיקר לגבי , מנהלת אגף החינוך וכדומה, סיות"הקב, גם עם המנהלות, קשר מאד ישיר ומאד אישי

זה יכול להיות גם ילדים שנמצאים במשפחה שהיא במצוקה כלכלית וצריך . ילדים בסיכון אבל לא רק

אנחנו , הספר-הצהרוניות שבבתי, יום לימודים ארוך, אני אתן דוגמא, למשל. לעזור לה במשהו מסוים

עומדים לקבל תקציב מאד יפה שביקשנו כדי לממן לילדים שמאד , השנה עומדים לקבל מקרן לידידות

אנחנו , אנחנו מקבלים את השמות מאגף החינוך, הרוניות האלה ולהורים אין איךחשוב שהם יהיו בצ

  .ואנחנו עוזרים לממן את אותם ילדים בצהרוניות, פנינו גם לאותם הורים, פונים

  

האם יש קשר של מובהקות בין העובדה שיש לנו . בקצרה, עוד שאלה    :מר עמנואל יעקב

לבין נפח התיקים שאתה מטפל בהם אל מול , בר העמיםחלקם מח, חלקם עולים, חצי מהאוכלוסייה

  ?מקומות אחרים בארץ

  

קשה לי עדיין . ראש העיר שאל אותי את השאלה הזאת כמה פעמים     :מר אלי גיל עד

, אם אנחנו לקחנו את ראש העין  ואת מעלה אדומים כדוגמא. לבדוק את זה מול כל המקומות בארץ

 35%אצלנו מדובר על .  מהתושבים בקשר כזה או אחר30%-אז אצלם פחות או יותר מדובר על כ

הנושא . שאנחנו מתמודדים איתם, הזכיר ראש העיר מקודם, יש לנו דברים שבכל האגפים. מהתושבים

זה . אנחנו מתמודדים עם זה. כאילו קשה לבוא לפה, של ביטחון והסטריאוטיפ שיש לגבינו פה באריאל

יש לפה הגירה , הדיור פה הוא יחסית נמוך למקומות אחרים במרכזאנחנו יודעים שמכיוון ש. לא פשוט

אני חייב להגיד . שהיא לא תמיד של התושבים שמבחינה סוציו אקונומית הם תושבים חזקים

ואנחנו . רק תעברו, שעיריית ראש העין משלמת להם הובלה, ששמעתי על תושבים מראש העין

  .מקבלים אותם פה ונותנים להם שירות

  

אל תהיה לי , אני רוצה להגיד לכם פה. אנחנו לא מקבלים אותם פה   :ע" ראה–ן נחמן מר רו
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יש לי ויכוח גדול מאד עם משרד . כל המקרים הסוציאליים שיישארו שם, אני אמרתי, כזה גיבור

שהם בשולי , יש ועדה במשרד השיכון שהיא קובעת לכאלה חסרי דיור וכל מיני מסכנים. השיכון

יש שמה כמה בתים שמשרד , וכיוון שהדיור במוריה ולמעלה בשכונות. ם דיור ציבורילתת לה, החברה

אז הם מעבירים את זה , אז נניח שהבן אדם שגר שמה או נפטר או עזב, השיכון הוא הבעלים שלהם

. והתפלאתי במערכת הבחירות לראות כמה כוכבים שהגיעו אלינו מבחוץ. במסגרת הדיור הציבורי

 משרד השיכון –אמרו לי . שזה נטל אדיר על שירותי הרווחה? גיעו אותם הכוכבים איך ה–ושאלתי 

אין דבר , אמרתי.  לא שואלים את הרשות המקומית-אז עשיתי בלגאן שלם ואמרו לי . שלח אותם

וזה הגיע עד לשר . הדבר הזה לא יכול להיות. אתם לא תכניסו כאן מישהו בלעדי ההסכמה שלנו, כזה

, אבל התופעה היא מאד חמורה, אני מקווה שעצרנו את התהליך הזה.  לא הסכמנואנחנו. השיכון

.  לאותם ישובים שהם חלשיםה החלשה שלהםימכיוון שהישובים החזקים שולחים את כל האוכלוסי

זה לא יכול להיות מצב . עוד מוסיפים חטא על פשע, לכו לכל מיני מקומות כאלה,  מלאכיתלקריילכו 

פשוט , אנחנו עובדים בקטע הזה צמוד מאד, ופה עם אלי.  צריכים לעמוד על המשמראנחנו, לכן. כזה

זה , עם צרות, עם מחלות, עם אמא חד הורית,  ילדים5-6עם , כל משפחה כזאת שמגיעה לפה. שתדעו

זה . ואני לא מסכים למדיניות הזאת, החיים לא כל כך פשוטים. אז פשוט שתדעו. נטל אדיר על העיר

פתרתי את , Vאצלו משרד השיכון עושה . כי הממשלה יש לה מדיניות שלה, ד מול הממשלהאומר לעמו

אז הוא פתר . בראש העין או באיזה שהוא מקום" הומלסית"בעיית המשפחה המסכנה ההיא שהיתה 

   . אלי, הלאה. אלה דברים שכדאי לקחת אותם בחשבון. אנחנו עכשיו עושים מינוס אצלנו,  שלוV-את ה

  

האם אתם מטפלים באנשים של . יש לי שאלה קטנה לגבי דיור מוגן    :אל תוהמימר יחי

  ?דיור מוגן

  

   ?לקשישים או בכלל, מה-דיור מוגן ל     :מר אלי גיל עד

  

  .כן, קשישים    :מר יחיאל תוהמי

  

אבל ,  יחידות דיור שכולן מאוכלסות כרגע105יש כאן , דיור מוגן     :מר אלי גיל עד

   . אנחנו עושים קשר עם חברת עמידר, קוםבמידה ומתפנה ויש מ

  

האישה הולכת , יש פה הרבה קשישים שהגיעו מלמטה כי הבעל נפטר    :מר יחיאל תוהמי

לרוסים , לא נעים להגיד את זה, אז לצערי, היא מחפשת איזה שהוא דיור, לגור עם המשפחה שלה פה
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לאנשים אחרים , שתי דקות וחצי, "ק'צ-יק'צ"לרוסים זה , סליחה שאני אומר לך רון, "ק'צ-יק'צ"זה 

כי . שתהיה תשובה אמיתית, באמת, שתהיה תשובה פעם אחת, אז באמת. פה זה לוקח כמה שנים וחצי

מכרתי , אין לי בית. 80אני בן ,  תשמע–הוא אומר לי , הוא מדבר איתי, כשפונה אלי איזה קשיש, אני

 אני לא מקבל 80כשאני רוצה דיור מוגן בגיל , אןמפה אני הולך לא יודע ל, זהו, אני פה חי, את הבית

  .וזה צורם לי. מרימים בן אדם עם מנוף לתוך הדיור מוגן, אבל כשבא איזה מלמטה. שום דבר

  

אני רק רוצה להזכיר . הדיור מוגן אין חוץ מתושבי אריאל. אין מבחוץ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

   ,לך

  

  ,אז יש פה אנשים קשישים שפנו, ר כזהאז אם אין דב, או קיי    :מר יחיאל תוהמי

  

   . זה לא רק אנחנו, יש ועדה במשרד השיכון, אבל יש תור   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

, כי אני אומר לך, אני מקווה שזה טופל באמת בהגינות בעניין הזה    :מר יחיאל תוהמי

איך אני . מצליח להגיע אני לא –הוא אומר , בקושי זזים, 80בני , ממש מבוגרים, פונים אלי אנשים

  . אני לא יכול להגיע למקום כזה. לוקח זמן. זה לא הולך לי? עם מי אני אדבר? אעשה

  

   ?אותם אנשים שפנו אליך פנו לאלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אלי ייתן לי תשובה. אני לא יודע    :מר יחיאל תוהמי

  

עובדת אחת , רק להבין, ענהשנותנת מ, יש לנו עובדת קשישים מעולה     :מר אלי גיל עד

זה המצב בארץ , זה לא רק ככה באריאל, דרך אגב, המצב שלנו? או קיי,  קשישים פה באריאל800-ל

אבל אני אומר את זה לא רק , אני עומד בראשם, יש לנו שירותי רווחה? או קיי, של שירותי הרווחה

אין את זה בכל . ם הם מדהימיםהשירותים לקשישי. באמת באמת טובים, מעולים? או קיי, בגלל זה

הקשישים באריאל הם במצב יחסית מעולה לעומת . מקום מה שהצגתי מקודם לגבי המועדונים האלה

   .מקומות אחרים

  

 כמה יש קשישים לא רוסים בתוך –אני אשאל אותך שאלה מאד קשה     :מר יחיאל תוהמי

  .סליחה שאני שואל את השאלה הזאת? הדיור המוגן
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   .אני צריך לבדוק את זה. אני לא יודע     : עדמר אלי גיל

  

  .1.5,  בקושי1-2אולי איזה , באמת, תבדוק לי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .זה יירשם ואנחנו נבדוק, או קיי      :חנה גולן' גב

  

כל נושא של דיור . הדיור מוגן שייך לחברת עמידר, חשוב רק להבין     :מר אלי גיל עד

   ,משרד השיכון

  

  .אתם עושים את העבודה שלכם, אתם ממליצים, אבל אתם תומכים    :מימר יחיאל תוה

  

  .בהחלט, התפקיד שלנו בהחלט לעסוק בתיווך פה     :מר אלי גיל עד

  

כשהקמנו את , אתה יודע, יחיאל, אני רוצה לומר רק לסגן ראש העיר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

כי לפני זה בייגה שוחט לא רצה . טההיה השר של הקלי, זה היה עם יולי אדלשטיין, הדיור המוגן

 מיליון שקל כדי לשפץ 6-7והיו צריכים איזה , הוא היה שר האוצר אם אתה זוכר, לעשות בזה כלום

כי התקציבים באו . והטילו את זה באמצעות משרד השיכון על הצד של העלייה, את האשקוביות

היתה בעיה של אכלוס של . ורלא האמינו שאנשים יבואו לג. המועצות-מהקליטה לעולים מברית

ואז שוש לבבי יום אחד באה ומספרת לי . אז הרשימה התמלאה, ואחרי שסידרו אותן. הדירות האלה

   .תקווה לשלוח לנו קשישים-שבאים מפתח

  

  .כן, את זה שמעתי, כן    :מר יחיאל תוהמי

  

  .עד היום זה קיים, זה קיים, דרך אגב      :חנה גולן' גב

  

 לא יקום ולא –אז אמרתי להם , ומה שסיפרתי קודם על הסוציאליים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שבמידה שאתה שומע על אחד שבא , אני אומר את זה גם לך אלי, עכשיו. עניי עירך קודמים, יהיה

  .לא ניתן את זה. אני מבקש את ההודעה הזאת אלי במיידי, מלמטה ושמים אותו אצלנו
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  . זה מידצריך לעצור את     :מר עמנואל יעקב

  

  .זה בדיור הסוציאלי, זה לא בדיור המוגן      :חנה גולן' גב

  

  .מעבר לדיור הסוציאלי, אני מדבר על הדיור המוגן, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

בדיור הסוציאלי אתה בכלל . על הדיור המוגן יש לנו יותר השפעה. לא      :חנה גולן' גב

  . לא יודע ויש המון שמגיעים

  

  . ואנחנו צריכים לדעת בדיוק את הדברים האלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עוד מעט אני אגיד משהו , תוהמי, עוד מעט אני אגיד. בסדר גמור     :מר אלי גיל עד

. שאולי ייתן מענה גם לקשישים שאתה מדבר עליהם, מדהים שהולך בעזרת השם להיפתח השנה

שאנחנו מצטרפים השנה כדי להקים , שההיא תוכנית חד" כן לאם" תוכנית ה–" כן לאם"תוכנית ה

, ילדים להורים שיש להם קשיי תפקוד משמעותיים בגידול ילדים, המשמעות היא. אותה פה באריאל

לשדך בינם לבין , תהיה רכזת לפרויקט הזה, אנחנו השנה מתכוונים לשדך בינם, ילדים בגיל הרך

מהות שמקבלות הדרכה והן תומכות א, זה בדרך כלל עובד בין אמהות. הורים אחרים פה באריאל

זו תוכנית של שנתיים ובתום . וחונכות את אותן אמהות שזקוקות לעזרה בגידול הילדים בגיל הרך

אבל לפחות , אולי חלקן למדריכות, הכוונה היא שהן יהפכו, השנתיים האמהות שקיבלו את ההדרכה

 אני מקווה שנצליח להקים את .לנשים שתומכות בתוך התוכנית הזאת כנותנות ולא רק כנעזרות

, "חרות"קרן , כי לפני שבועיים שמענו שהקרן שאמורה לממן חצי מהתוכנית הזאת, התוכנית הזאת

יש ,  שנים3מפעל שיקומי שפועל פה כבר .  אני לא ארחיב עליו–המפעל השיקומי . נפלה עם מיידוף גם

גם , פעל יפהפה בכל קנה מידהמ, מפעילים את המפעל הזה" יימס'צ ","יימס'צ"לנו חוזה עם 

נותן מענה גם של פרנסה קצת ובעיקר מענה חברתי ומענה . לקשישים וגם לאנשים עם נכויות

קהילה .  השנה בעזרת השם אנחנו רוצים להפעיל פה באריאל קהילה תומכת–קשישים . תעסוקתי

. פרויקט הזהוינט ומשרד הרווחה והרשות המקומית הם המממנים של ה'תומכת זה פרויקט שהג

אבל אם אתה ,  שקלים לחודש100מנוי זה משהו כמו . אב משלם מנוי-שכל בית,  בתי אב200מדובר על 

בסופו של דבר . מקבל קצבת סיעוד ואם אתה נכה כזה ואם אתה עברת את השואה אתה מקבל הנחות

טלפון , ם אב ביתומקבלי, זה הכול,  שקלים40-50אב משהו כמו -פחות או יותר בממוצע זה עולה לבית

ואנחנו . פעילות תרבותית, די הרבה תמיכות, מוקד רפואי, שרות בתחזוקה, בבוקר לשאול מה שלומך
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גם קרן , פרויקט שכרגע מתבצע, החוויה הישראלית. השנה רוצים להתחיל להפעיל את זה כאן באריאל

שילובם של אנשים קשישים לסייע ב, פרויקט שנועד לעזור. הידידות נתנה לנו לזה תקציב מכובד ויפה

דברים , פעילויות בחגים, ביקור במוזיאונים, טיולים בארץ. בזהות היהודית והישראלית, בתרבות

הפרויקט הזה כבר יצא , הם התחילו כבר. שמשלבים בין הישראלים הותיקים לישראלים העולים

ועדון הלב החם ונציגה מרכזת אותו סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית בעזרת הצוות של מ, לדרך

 במהלך שנה שעברה ובמהלך השנה –מניעת אלימות במשפחה . של מועדון אמצע הדרך וזה כבר עובד

ואחרי זה , מופעים שפתוחים לקהל הרחב, אנחנו עושים הצגות, מעבר לטיפולים השוטפים, הקרובה

גדולים האלה הם יהיו הילדים ה. השנה יש לנו כוונה להכניס את זה גם לתוך התיכון. שיח-יש רב

וקורה שם משהו , שהם לא מדברים עליהם, הורים והילדים האלה גם לפעמים חווים דברים בבית

ילדים שבבית .  כרגע עובדת קבוצה טיפולית לילדים עדים לאלימות–טיפול קבוצתי . לפעמים בבית

הילד חווה את ו, שמקלל אותה, שצועק עליה, שלהם יכולים להיות מקרים של אב שמכה את האם

עומדת , מסתיימת עכשיו קבוצה אחת. קבוצת טיפול ותמיכה לנשים נפגעות אלימות, בנוסף לזה. הכול

 מפגשים להגנה 5גם לעבור סדנא של " ופר'צ"הקבוצה שמסיימת עומדת כ. להיפתח קבוצה שניה

 להיפתח בעוד זו קבוצה שעומדת, וקבוצת טיפול ותמיכה בגברים אלימים". יצו'ג-יאו'ג"עצמית של 

  . כחודש חודשיים

  

הרווחה . לומר שני דברים על הרווחה, לפני שאלי מסיים פה, אני רוצה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שהיא מענקי , עשרות שנים, במשך שנים, שוש לבבי שהקימה את שירותי הרווחה. עברה טלטלה

בדרכו , וכשאלי נכנס. כתהשאירה חלל לא קטן וזה לקח זמן לייצב מער, שירותי הרווחה בישראל

לפי מה , והיום יש לנו. הוא ייצב את כל המערכת, השקטה והיסודית ויחסי האנוש הטובים שלו

, יש לנו. יש לנו פה שירותי רווחה שהם לגאווה של מדינת ישראל, שאומרים משירותי הרווחה בארץ

  .שנקרא קצין סעד לנוערהבעיה הראשונה זה מה . ואני אגיד לכם מה הבעיות, בעיות, יחד עם זה

  

  .היום היא התחילה לעבוד      :חנה גולן' גב

  

אתה לא יכול לטפל בנוער עם . אני מתבשר שהיום היא התחילה לעבוד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ואי אפשר היה במשך שנה וחצי . את אותו האיש, בתי משפט בלי שיש את הטיפול של אותה פקידה

והיום אני . ל הגענו עם כל הדברים הללו"ועד לשר ולמנכ.  ובעיקר פה,בכלל בכל הארץ, למצוא בן אדם

לטעמי השם היותר מדי טוב שיש , הדבר השני. דבר אחד. מתבשר שיש פה כבר מישהי שתיכנס לכך

אז אני מאד שמח שהם . לשירותי הרווחה באריאל מביא עוד כאלה שהשירותים הטובים יינתנו להם
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, חולים, כי בסופו של דבר יהיה לנו זקנים,  אל תצטיין יותר מדי–אבל אמרתי לאלי , מצטיינים

, משפחות צעירות וכאלה שיתרמו, אנחנו צריכים צעירים. זה מה שיהיה לנו. פסחים, נכים, קשישים

  . אבל בזהירות, אז תצליח. לא כאלה שאנחנו נתרום להם

  

ה ולא הצלחנו להגיע אם עד היום עשינו טיפול במשפח, הדבר האחרון     :מר אלי גיל עד

השנה אנחנו פותחים מרכז לטיפול במשפחה שיתוקצב ממשרד הרווחה , לכולם כי לא קיבלנו תקצוב

  .וככה נוכל לתת מענה יותר טוב

  

אני רוצה להגיד תודה בשם מועצת העיר הקודמת והמועצה הזאת על    :ע" ראה–מר רון נחמן 

דות של רחבי והטיפול שלכם שעשיתם עם האסון הנורא של הרצח וההתאב,  אחד–שני דברים 

, הטיפול במשפחות, והאסונות שקרו לנו לאחרונה עם תאונות הדרכים. המשפחה שזה יוצא מהכלל

ותמסור בבקשה לצוותים שלכם . והעבודה שאתם עושים, ואקורד הסיום של שלושת הילדים שנקטפו

  . זה חשוב מאד. את יישר הכוח הגדול כאן

  

  ה  פ  ס  ק  ה

  

כל חברי המועצה עובדים , אני מניח, אגף ההנדסה. צהריים טובים    :ר עדנאן עיסאמ

, אנחנו עוסקים בדרך כלל בתכנון. אותו בוועדת תכנון ובנייה ומכירים את השירותים של ההנדסה

המבנה הארגוני של אגף . ליווי פרויקטים וליווי יזמים, פיתוח העיר ותשתיות העיר, קידום תכנון

מכירים , שכולכם חברים בה, ועדת תכנון ובנייה: אגף יש את המהנדס וישנן שתי ועדות ל–הנדסה 

מחלקת , מחלקת חשמל, ניהול פרויקטים, יש לנו מחלקת תחבורה. מזכירות. יש ועדת תחבורה. אותה

אבל , יש פה כפילות של תפקידים, מבנה הארגוני איך שהוא נשמע. רישוי ובנייה ופיקוח על הבנייה

   . עם כוח אדם מצומצם, טים ותחבורה זה ביחדפרויק

  

אני חושב שהשירות של מחלקת הנדסה . הייתי רוצה להעיר איזו הערה    :מר יחיאל תוהמי

סליחה שאני . השירות שלכם הוא גרוע מאד, כנציג ציבור, אני כנבחר, לא יודע, בשנים האחרונות

אני , אני מעריך אותך כבן אדם,  לך את זהואני אומר. השירות שלכם הוא שירות גרוע מאד, אומר לך

היא נותנת . אני לא מעריך את המחלקה שלך שנותנת שירות, אני מעריך אותך כבן אדם, אומר את זה

, ואני אומר את זה לפרוטוקול. לפעמים זה גם עינוי דין, תסלח לי, לא בסדר ולפעמים, שירות לא נכון

  . תודה.שיישמע
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פנו אלי אנשים שממש , הוא צודק, לחזק את הדברים האלהאני רוצה       :מר יוסי חן

   . מזלזלים בהם ולא מתייחסים אליהם

  

חייב להיפתר כל הזמן . זה חייב להיפתר, וגם זמן וכל הסיפור הזה    :מר יחיאל תוהמי

אנחנו לא צריכים להילחם על דבר שהוא דבר פשוט , אנחנו לא פה איזה שהוא. כל העיכוב הזה, הזה

הוא מקבל את ,  פעמים שולחים אותו3-אני לא רוצה לספר איזה מעשה של איזה מכתב ש. ביותר

לא , ואני אומר לך.  פעמים שולחים לו אותו דבר שהוא צריך לבצע3-המכתב אותו דבר שהוא ביצע ו

  . אתה פנית אלי, דיברת איתי פעם אחת, אתה יכול גם להגיד, אתה דיברת, ואריאל. אחד ולא שניים

  

ואם יש משהו רלוונטי לישיבה הזו אני , אתה תדבר בזמנך, תוהמי    :אריאל עזריהד "עו

   ,ואם הוא רלוונטי לישיבה אחרת. אומר

  

  .פה זה רלוונטי    :מר יחיאל תוהמי

  

זה מסוג הדברים שגם אני חשבתי עליהם דברים , תוהמי, סליחה    :ד אריאל עזריה"עו

כיוון שאם אני רוצה לטפל באופן יסודי אז . יך לומראבל אני לא חשבתי שזה הפורום שצר, מסוימים

   ,כמו שעשיתי עם חנה ורון ושוחחתי איתם על הנושא

  

  .תעשה איך שאתה רוצה בדרך שלך    :מר יחיאל תוהמי

  

ואני מאמין שהדברים דרך חנה ורון הם הדרך שבה הדבר יגיע . או קיי    :ד אריאל עזריה"עו

   .לכלל פיתרון

  

אני לא רוצה לתת דברים אישיים . אני לא מסכים איתך אבל זה בסדר    :מר יחיאל תוהמי

  .אבל אתה בדיוק חושב כמוני ולא צריך להתחבא מאחורי כלום, שאתה דיברת איתי פה

  

כולם יודעים , כולם מבינים על מה אתה מדבר, האמירה שלך ברורה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .שרון. יטופל. זה ידוע, את הבעיה
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, בכל רשות מקומית, אגף הנדסה. רק קצת בשביל לצנן את ההתלהבות    :ן שטייןד שרו"עו

מידת האינטראקציה שלהם עם התושבים היא יחסית , להבדיל מהאגפים האחרים שהם באמת

אם אני מנהל . מהות העבודה שלו היא לעבוד מול אנשי מקצוע, צריך להבין שאגף הנדסה, גבוהה

הגשת בקשה ,  אדוני– שנה עם תושב פלוני של העיר ואומר לו משפט במשך חצי-בביתויכוח כבר 

אז זה . בשביל זה אנשי מקצוע שעובדים על הדברים האלה, שמציירים" צטלע"להיתר בניה זה לא 

זה אומר שמידת . זה לא אומר שהשירות הוא לא טוב, יחיאל, שאגף הנדסה לא מטפל בבקשה שלו

זה לא אותו שירות שהם , רווחה או לחינוך ומקבליםשהם הולכים אולי ל, הציפיות שהתושבים

   . העבודה שלו צריכה להיות בעיקר מול אנשי מקצוע, זה אגף שבוא נגיד. אמורים לקבל מאגף הנדסה

  

אני . אל תיקח אותי למקומות שאני לא הגעתי, יש לי רק בקשה אליך    :מר יחיאל תוהמי

אני מדבר . אנשי מקצוע ואל תספר לי סיפורים, המון שנים במועצה ואל תיקח אותי למקומות שאני

אני מדבר איתך על דברים , סליחה שאני כועס, סליחה שאני אומר לך, איתך על דברים פשוטים

רוצה לבנות לא יודע , רוצה מההנדסה לבנות פרגולה, אני פה תושב. פשוטים שאתה צריך לתת לי מענה

, פרויקטים, מה זה. ואל תביא אותי לדברים אחרים. עם כל הכבוד לך, אתה לא צריך לענות אותי, מה

אתה , אני בן אדם לא מבין, דבר איתי פה פשוט, זה ענייני? אתה בונה פה קאונטרי, מה זה פה, תגיד לי

  .  שנים טוחנים פה את האנשים10.  שנים בתוך הבטן שלי פה10זה כבר . עורך דין ואני בן אדם פשוט

  

מה ? אתה יודע כמה? אתה יודע כמה דברים מעצבנים אותי, מיתוה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

   ,ד שרון שטיין"עו, תקשיב, יחיאל? שאני אתחיל להתעצבן, אתה רוצה שאני אעשה

  

  .אבל זה לא קשור, אני מכבד אותו    :מר יחיאל תוהמי

  

פה ישנן בעיות , ד שרון שטיין מסביר שבניגוד לאגפים אחרים"עו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

זה , מה שלא צריך להיות. מה שצריך להיות מטופל על ידי הנושא הסטטוטורי יטופל. סטטוטוריות

שלא יסחבו אותם פעם פעמיים על אותו הדבר כשהם , שלא יתעמרו באנשים, שלא תהיה סחבת

. יודעים את העניין הזה, אנחנו מודעים, אמרתי. מחדש מתחילים את זה, משלמים את הדברים שלהם

  .מנו, כן. צריך להתעצבןאתה לא 

  

אני לא חושב שעדנאן , ואל תחשדו בי, תראו. אני רוצה לומר משהו    :מר עמנואל יעקב

כשאני לפחות הייתי , אני רק רוצה להגיד. לא. עומד כאן עכשיו לוועדת חקירה או מחלקת ההנדסה
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ואני חושב שפה . המחלקה שיש לה הכי הרבה נפח פעילות הם הכי פחות עובדים, בתקופה בעירייה

. ואז אותם הדברים שאתה מצביע עליהם היו נחסכים, היה צריך לתת מענה גם לכוח האדם בהנדסה

ופה היה צריך לתת . מה שמעלה יוסי, והתוצאה היא מה שאתה מעלה, אבל מה לעשות וקיצצו וקיצצו

  . היו נעלמות התופעות האלה, להנדסה גם גיבוי בכוח אדם מקצועי

  

אני פשוט רוצה לנסות למקד את הטענה ואתה תקן , אם אפשר, סליחה    :זריהד אריאל ע"עו

הוא מקבל , מגיש בקשה להיתר, הטענה העיקרית של יחיאל היא בכך שאדם בא. אותי אם אני טועה

כשיש בדף הזה דרישות , הוא מקבל דף דרישות נוסף, הוא ממלא את כולן או חלק מהן, דף דרישות

   ?האם זו הכוונה. דםחדשות שלא היו בדף הקו

  

  .או חוזר על עצמו, או אותו דבר    :מר יחיאל תוהמי

  

   .אם הוא לא מילא אז בוודאי שהוא יקבל, אותו דבר    :ד אריאל עזריה"עו

  

  .אני יודע מה אני אומר, אני אומר לך, גם אם הוא ביצע    :מר יחיאל תוהמי

  

   .בסדראז אם אתה אומר את זה אז , או קיי    :ד אריאל עזריה"עו

  

  .הוא מקבל אותן דרישות מחדש, גם אם הוא ביצע    :מר יחיאל תוהמי

  

אז , אז אם אלה הטענות, אז או קיי. אלה הטענות? נכון, אלה הטענות    :ד אריאל עזריה"עו

זו שאלה שצריך , זו לא שאלה בכלל, לדעתי זה בכלל לא טענה מסוג הדברים שאנחנו יכולים עכשיו

. זה הכול, שזה לא יקרה,שיותר הדבר הזה לא יקרה,  באמצעות מנהל האגף,להנחות את אגף הנדסה

  . בזה זה נגמר, ברגע שהדבר הזה ינחת במחלקת ההנדסה ויטופל. כי זו באמת התעמרות באזרח

  

ללמד את הפקח החדש שהגיע מה זה יחסי , ושתיים. אריאל, זה אחד      :מר יוסי חן

  .סתכל עליו בזלזוללא לה, להסתכל ללקוח שלו בעניין. אנוש

  

נעשה תרגילים מול הראי , בוא נלמד אחד את השני, אני מציע, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .ונראה בדיוק איך כל אחד מדבר ומתנהג
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  .תמיד אשמח ללמוד ממך, תאמין לי. רון, ממך אני אשמח ללמוד      :מר יוסי חן

  

  .אין בעיה. בפגישה הבאה שלנואני אקח אותך לשיעור פרטי    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אצלך בכיף      :מר יוסי חן

  

  ?"דיל"עשינו    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ?מה זאת אומרת, בכיף      :מר יוסי חן

  

  .בבקשה, עדנאן.תודה. בסדר גמור   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

יש אם , אני ציפיתי את הטענות האלה, קודם כל. אני רוצה לענות, טוב    :מר עדנאן עיסא

. משום שאתם מדברים על תכנון ובנייה,להעלות אותן בוועדת תכנון ובנייה, צורך להעלות אותן

הטענות שנשמעו כאן הן , אם אני מציג את המבנה הארגוני, וכשאני הצגתי את המבנה הארגוני

אנחנו פועלים מתוקף חוק ויש לנו נהלים , עכשיו. מתייחסות רק למחלקה אחת שהיא מחלקת הרישוי

אתם תמיד , לתכנון ובנייה, ואני לא מעלה בקשה לוועדה. רורים ויש לנו הנחיות איך להגיש בקשהב

, כל החלטה שמתקבלת בוועדה, עכשיו. ע או לא"שואלים אותי בוועדה אם התוכנית תואמת תב

יש דרישות .  בכפוף להשלמות דרישות מהנדס הוועדה–בסוף אתם אומרים , שאתם מצביעים עליה

, מי שבסופו של דבר חותם על ההיתר,  ואם בן אדם לא משלים את הדרישות אז אנחנו חוזרים,ברורות

ואנחנו לא מתכוונים לעבור . ר הוועדה ומהנדס הוועדה"זה יו, גם אם זה פרגולה וגם אם זה קאונטרי

 .אין תיק שמתחיל בדרך הנכונה ולא מסתיים אחרי חודשיים. אין סחבת של תיקים. על החוק עכשיו

רוצים להפוך , לא רוצים לשלם למתכננים שלהם, יש להם בעיה תקציבית, הבעיה שהתושבים מגיעים

הרבה , אף פעם לא קיבלתי טענה, אם יש בעיה ספציפית כלפי אגף הרישוי. אותנו למתכננים שלהם

  . אנשים פונים אלי,  לא מתייחסX Yפעמים אני שומע 

  

   . כשיובואו לא נפתח את זה ע      :חנה גולן' גב

  

אני . בשיחה שלי אישית אני אמרתי לך את זה, דרך אגב. הערה קטנה    :מר יחיאל תוהמי
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וצריך , טיפה כוחנות, ואני מצטער, יש טיפה כוחנות, ואני אגיד לך משהו. אמרתי לך את זה בפירוש

   .להוריד את זה לתוך הפקידים

  

מה , קיבלנו את ההצטערות שלךאתה הצטערת כבר פעמיים ו, תוהמי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

   . אנחנו כולנו מצטערים יחד איתך? אתה רוצה

  

  .אני שמח    :מר יחיאל תוהמי

  

   ? כל דבר ?כל דבר חוזר, אצל התימנים ככה, תגיד לי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

ואתה ? למה אתה אומר את זה, יגידו שאתה גזען, תגיד תימנים עכשיו    :מר יחיאל תוהמי

  ? מה אתה אומר את זהל. לא כזה

  

הפרויקטים המתוכננים של אגף , 2009אני אעבור לתוכנית העבודה     :מר עדנאן עיסא

שיקום שכונות שהוא כולל קרצוף . זה שיקום שכונות, אנחנו מתחילים בפרויקט הראשון. הנדסה

על החלפה  אלא ואנחנו כאן מדברים לא על תיקון מפגעים במדרכות, החלפת מדרכות. וריבוד כבישים

אנחנו ,  שנה מאספלט והמצב הוא גרוע20 או 15אם יש מדרכה שנעשתה לפני . שלמה של מדרכות

מחדשים את מספור , מסתורי אשפה ומספור בתים. מחליפים את המדרכה לריצוף באבן משתלבת

 זה שיקום השכונות שאנחנו הולכים לעשות אותו במהלך –מעקבות בטיחות . הבתים ברחבי העיר

  ,בצד שמאל אנחנו רואים. 2009

  

אין שיקום . יש כאן כדי להטעות את המועצה, אבל זה לא נכון עדנאן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שהוא מוקצה לשכונות שהן ותיקות ובעיקר , שיקום שכונות זה תקציב ממשרד השיכון. שכונות

 הישראלי לא חל פה ולכן חוק הבנייה. מה שהיה השיכונים של מדינת ישראל, לשכונות של בנייה רוויה

הם הכניסו שיקום . של האגודה לתרבות הדיור, אתם יודעים את זה, יש גם בעיה עם ועדי בתים

הכספים האלה הופנו .  יש לו שיקום פיסי ויש לו שיקום חברתי–יש לו שני מובנים , מה שמובן, שכונות

, זאת אומרת.  שנה ויותר30 שנבנו המגבלה זה שכונות, אמרו. לערים הותיקות ואנחנו ביקשנו להיכנס

יש לנו את , ואחר כך יש לנו עם הבניה הרוויה. זה מודול בטון, אם אתה הולך לשכונה הכי ותיקה שלנו

ואחר כך גם את רסקו . ויש לנו את אשדר ברחוב הסביונים, שזה נקרא סמי בניה רוויה', קוטג-בריטיש

זה לא נקרא בניה ,  למעלה2- למטה ו2,  הכללים שלהםלפי,  יחידות דיור4-כי הם אומרים ש, יש בעיה
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אנחנו צריכים להילחם פה או להיאבק יותר נכון גם על ההגדרה וגם על המימון , זאת אומרת. רוויה

מאבק תקציבי , מאבק סטטוטורי. אלה דברים לא פשוטים לחלוטין. שני הדברים האלה. של ההגדרה

תקרא לזה שם , הייתי אומר, זה, קרוא לזה שיקום שכונותבמקום ל, מה שחשוב פה, ולכן. וכן הלאה

מישהו . כי זה מטעה. איך שתקרא לזה, אני לא יודע מה, שיקום רחובות או שינוי פני השכונה, אחר

  .יכול לחשוב שאנחנו מקבלים כסף

  

  .הכול מותנה תקציב, ואגב. שיקום רחובות      :חנה גולן' גב

  

משום שזה , ו גם קוראים לזה שיקום שכונותאנחנ. אני אוסיף    :מר עדנאן עיסא

  .המשכיות למה שמשרד השיכון היה צריך לעשות ואנחנו תובעים ממנו את הדבר הזה

  

  .זה נכון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 2009-אז אני כאן מדבר רק על הקטע שאנחנו מתכוונים לעשות אותו ב    :מר עדנאן עיסא

רשימה ארוכה של רחובות שהמצב שלהם מצריך שיפוץ ואנחנו יש לנו . והכול בוודאי קשור בתקציבים

ברחוב אבנר יש הרבה . אנחנו השנה נתחיל בששת הימים וברחוב אבנר. הולכים לפי סדר העדיפות

אנחנו השנה מתכננים לעשות את כל השיקום בששת . על המדרכות ועל האספלטתלונות של תושבים 

אנחנו ממשיכים השנה את המספור . ל וההגנה"ב האצ עשינו עבודה ברחו2008-ב. הימים ובאבנר

אנחנו , צבענו את הסימון כבישים, מסתורי אשפה, עשינו ריצופים, עשינו שם החלפות מדרכות. בתים

  . הפרויקט הבא זה הפארקים. נשלים שמה מספור בתים

  

  ?אפשר להפריע לרגע, סליחה     :מר אלי שבירו

  

  .כן    :מר עדנאן עיסא

  

כשאנחנו מבצעים שיקום של שכונה ומבצעים נניח החלפה של אבני     :זריהד אריאל ע"עו

  . מבחינה טכנית אני שואל? מי מבצע את הפיקוח על המבצע, ריצופים וכאלו, שפה

  

  .אגף הנדסה    :מר עדנאן עיסא

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  86

  ?אגף הנדסה    :ד אריאל עזריה"עו

  

צעים אנחנו גם כשאנחנו מב. עם כוח אדם שיש לו, אגף הנדסה. כן    :מר עדנאן עיסא

  .מפקחים על העבודה

  

הלא הפיקוח זה מה , לדעתי בנקודה הזו של הפיקוח, אז אני אומר לך    :ד אריאל עזריה"עו

  .לוודא שאכן יש התאמה? נכון, אנחנו מקבלים בתמורה למה שאנחנו משלמים

  

  .אנחנו מפקחים באמצעות אגף הנדסה. כן    :מר עדנאן עיסא

  

אני אמרתי שהפיקוח זה בעצם , אני לא אמרתי עדיין כלום, לא    :ד אריאל עזריה"עו

זה , בנקודה הזו, אני חושב שבאופן עקרוני. להתאים בין מה שאנחנו משלמים למה שאנחנו מקבלים

מקום שבו צריך אולי להשקיע יותר משאבים שלנו על מנת שנבצע פיקוח טוב יותר על מנת שאכן נקבל 

  .שלמיםאת מלוא התמורה עבור מה שאנחנו מ

  

, לגזור את האחוזים של הפיקוח, מה שאפשר מסך הכול התקציב      :חנה גולן' גב

  .אבל זה מה שאפשר, זה לא בהכרח יהיה טוב יותר. לקחת אפילו פיקוח חיצוני

  

הרי לא כל הפיקוח . אנחנו גם עושים את זה בפרויקטים מסוימים    :מר עדנאן עיסא

  . נעשה על ידי אגף הנדסה

  

  ,כי אני מסתובב בעיר ואני רואה מקומות    : עזריהד אריאל"עו

  

  .זה יכול לעמוד ככה חצי שנה. איפה שהוא לא אישר לא מקבלים כסף      :חנה גולן' גב

  

באריאל יש . אגף ההנדסה מורכב משניים וחצי אנשים. נעשה כאן סדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אנחנו גם , היום בעצם. 3; ד הבינוי והשיכוןמשר. 2; העירייה. 1: שני גורמים שבונים ועושים פיקוח

, כל שכונות המגורים, כל שכונת בנה ביתך, עכשיו. לגבי התעשייה זה אנחנו עושים את הפיקוח העליון

קראו . אנחנו ביקשנו את זה. זה ביצוע שמשרד השיכון סירב לתת לרשות המקומית לבצע את הפיתוח

נחנו ביקשנו שכל הפיתוח עד ראש השטח יהיה של א. לא מסכימים לזה. לא הפרטה, לזה הפרטה
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ואתה גוזר את הכסף הזה עבור הפיתוח מהעלויות , בביצוע של העירייה ובפיקוח של העירייה, העירייה

זה הקבלן צריך לעשות את , בתוך גבולות המגרש, ובתוך השטח עצמו. שהקבלן או האיש הפרטי משלם

, דין-היה פסק. השיכון סירב להשתחרר מהדברים האלהמשרד . העבודה והפיקוח צריך להיות עליו

שרצו לקבל את כל עבודות הפיתוח , לציון-לגבי החברה הכלכלית של ראשון, דין אתה יודע-כעורך

כספים כמו פיני בדש בעומר שקיבל , הרי הם עשו את כל ראשון מערב ועשו מיליארדים שמה, בראשון

למסקנה שאם הוא ייתן לכל רשות אחרי שהמינהל הקצה את כי משרד השיכון הגיע . ויותר לא נותנים

תעשה את כל הדברים , תפקח, תבצע, שהרשות המקומית תתכנן, אם זה קרקע של מינהל, הקרקע

איזה ? מה ייתן, ראש הממשלה, אז בהסכם הקואליציוני. אפשר לסגור את משרד השיכון, האלה

. אני אתן לך דוגמא בשביל לסבר את העין, ועכשי.  יש לנו את הבעיה הזאת–אז אמרו לו ? משרד

כשאתה עושה . יש מדרכות? מי עוד פה יושב מבנה ביתך, יש את יוסי, בשכונת בנה ביתך יש את שבירו

איך זה יכול . עשביה מתוך המדרכה, מדרכה עם אבן משולבת צריך להיות ריסוס שלא ייצא עשב

הבאנו את משרד .  לא נעשתה כמו שצריךהתשתית, זאת אומרת? להיות שאחרי שנה יוצא עשבים

. אנחנו לא קיבלנו את העבודה, עכשיו. זו עבודה שלהם, ל ומטה"מהמנכ, הראינו להם את זה, השיכון

יש לנו , אתן לך דוגמא. אז זה סחבת. לא קיבלנו את העבודה משום שאנחנו לא מוכנים לאיכות שכזאת

חסר לנו פה עוד איזה מיליון וחצי שקל בשביל , יאדקרוי פארק הוו, בוטינסקי'מה שנקרא ז, את פארק

.  שנה16כבר , אין תקציב של משרד השיכון וזה נשאר תקוע לא ככה ולא ככה. סוחבים אותנו. לגמור

. לא. נעשה את הכול, אנחנו נעשה את הפיקוח,  תנו לנו את הכסף ואנחנו נעשה את הביצוע–אמרנו 

  . מה שאתה אומר זה באחריות שלנו, עירייהה, פרויקטים שאנחנו עושים, לעומת זה

  

  .על זה אני מדבר    :ד אריאל עזריה"עו

  

אז הדברים האלה שאנחנו עושים אותם זה באחריות של עדנאן    :ע" ראה–מר רון נחמן 

. הוא לוקח אותם אז כמפקחים. out sourcingכמהנדס העיר ואנשים שהוא לוקח אותם כמפקחים 

אני לא יכול לבוא ,  הקימה את מרכז הספורט הזה ויש הרבה ליקוייםאם החברה הכלכלית: דוגמא

אני יכול לבוא בטענות רק לחברה . לא לאף משרד אחר, לא למשרד השיכון, בטענות כראש העיר

אז אני לא אשלם לו . והחברה הכלכלית תבוא בטענות למי שיאשר את הפיקוח הזה כאן. הכלכלית

  ,אם לזה אתה מתכוון. 100%- שאתה צודק בזו עבודה. אבל זה תלוי בנו. כסף

  

קודם כל , אפשר לגזור את האחוזים מהפיקוח, אז אם הפיקוח לא טוב      :חנה גולן' גב

  .שיהיה לנו כסף לבצע
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. ויורדים מזה, התשובה היא לגיטימית, אבל השאלה היא לגיטימית   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .תמשיך בבקשה. תודה

  

כפי , מה שאנחנו מציגים כאן, ם שכונות או שיקום רחובותשיקו    :מר עדנאן עיסא

אם יאושר התקציב אז . זה לא אומר שזו כל הרשימה. זה בסדר עדיפות, ששת הימים ואבנר, שאמרתי

אז נמשיך , הרי בסופו של דבר צריך לצאת לביצוע, ובמידה ויישאר חלק מהתקציב. אנחנו נעשה את זה

, מודול בטון, ת אחרים על פי רשימה כללית שהיא כוללת הסביוניםנרחיב את הביצוע במקומו, כאילו

פיתחנו אותו שאנחנו , יש לנו את פארק הוואדי. הפרויקט הבא זה הפארקים. 'חברון וכו, כוללת סניר

  ',מפארק הוואדי שלב ג'  סיימנו שלב ב2008-אנחנו ב. בשלבים

  

  .בוטינסקי'זה פארק ז      :חנה גולן' גב

  

השלמות , יש לנו השלמות פיתוח שמה. בוטינסקי נקרא'פארק ז    :מר עדנאן עיסא

מתוכנן ' פארק הוואדי שלב ג, עכשיו. צריכים לטפל. ריהוט פארקים וניקוז, גינון ומתקנים, שבילים

יש בעיית ניקוז שמה , הפארק בין בקעת הירדן לבין ששת הימים', ויש לנו את פארק הוואדי שלב ב

  . לטפל בבעיה הזאת במסגרת שיקום הפארק2009-כננים באנחנו מת, כתוצאה מהסחף

  

זה . תחזור אחורה. לא אמרת כלום, ופארק היובל שזה פארק חדש, רגע      :חנה גולן' גב

  .בוטינסקי'הגולן לבין פארק ז-על הגבעה שבין רחוב רמת, פארק היובל, פארק חדש

  

וזה הפרויקט , היובלאני אתן סקירה קצרה על פארק , פארק היובל    :מר עדנאן עיסא

, בפארק היובל בתכנון המקורי שלו היה אמור להיות –הפארק לפיתוח מנהיגות . הבא שאני מדבר עליו

אז הוחלט , וכתוצאה מהתפתחות התוכנית וההגדלה. לדרך הציונותספר היובל -במתחם בין בית

וחלט לפתח את ואז ה. 100מעבר לכביש , איפה שהמתקנים, להעביר אותה למקום הנוכחי היום

 ועשינו את המתקן החלקה ...עשינו ,  התחלנו בעבודות תשתית2008-ב. לעשות גינון ומתקנים, הפארק

שאנחנו , יש בעיית סחף בקצוות שמה. השנה אנחנו נשלים את הגינון, ואנחנו נשלים, בפארק הזה

ל במוסדות ציבור  אנחנו נטפ–מוסדות . אז זה יהיה במסגרת הפרויקט הנוכחי, צריכים לטפל בהם

 2008-ב. ספר מילקן-בית, מה ששרה בשיתוף עם החינוך, הפרויקט הראשון זה פיתוח חצר. בעיקר

ל לרחוב "ספר מילקן מרחוב צה-הוכנה תוכנית לפיתוח החצר האחורית ולהפיכת הכניסה של בית
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. ספר וועד ההוריםה-הנהלת בית, בליווי של אגף החינוך, התוכנית נעשתה על ידי אדריכל. בקעת הירדן

 –הפרויקט הבא . 2009במהלך ' אנחנו מתכוונים לבצע שלב א. התוכנית היא תוכנית שתבוצע בשלבים

מזה . הספר הוא מאזבסט-כולנו יודעים שהגג בבית, הגג. ספר ואולם הספורט מילקן-החלפת גג בית

 אני מקווה שבמהלך אז. מספר שנים אנחנו פונים למשרד החינוך שיתקצב אותנו בהחלפת הגג הזה

אנחנו גם מתכננים החלפת הגג של אולם , מה שכן. השנה יסתדר לנו לקבל תקציב ולהחליף את הגג

 זה מבנים –שיפוץ מבנים . 2009שלזה כבר יש תקציב ואנחנו נבצע אותו במהלך , הספורט מילקן

אנחנו מוסיפים , חהאגף הרוו. זה נמצא עכשיו בשלבי הצעות מחיר. אגף הרווחה, ששייכים לעירייה

הולכים לשפץ אותו לקליטת עוד מספר עובדים סוציאליים , המשפט-במקום המבנה שהיה בית, להם

אנחנו משפצים אותו לצורך ,  גן ילדים שנמצא רחוב הפסגה–קידום הנוער . שייכנסו למתחם הזה

 להכניס השנה פשוט שאנחנו הולכים, בעיית נזילות מהגג, יש בעיה באגף הנדסה, ואגף הנדסה. הנוער

, ספר דמוריה-אנחנו קוראים לזה בית, ספר יסודי-הפרויקט הבא זה תכנון והקמת בית. זיפות ויריעות

, בוא נגיד ככה, ספר נחשונים הולך להיסגר בגלל-בית. ספר נחשונים-הספר שיחליף את בית-שזה בית

ואז הוחלט , באריאל מזרחרוב התלמידים נמצאים , בגלל האוכלוסייה המתבגרת בשכונות והמרחק

. הגשנו בקשות למשרד החינוך ואנחנו ממש נמצאים בשלבים מתקדמים. ספר בסוף מוריה-לתכנן בית

 עשינו 2008-ב. 100 אנחנו מתכננים להסדיר את הצמתים לאורך כביש –הנושא הבא זה נושא תחבורה 

, תקצוב של משרד התחבורהב,  אנחנו מתכננים2009-ב. את הכיכר בצומת שדרות ירושלים העצמאות

ועוד , יש שתי כיכרות, צומת ירושלים שער הגיא, לבצע כיכר בצומת שדרות ירושלים ששת הימים

 שהוא לא 100הגולן לבין כביש - יש את הכביש המחבר בין רמת,היווניכיכר נוספת איפה שהיה הבית 

שיפורים . ונים לבצע אותהיש שמה בתכנון כיכר שאנו מתכו, אנחנו רוצים להפעיל אותו, בשימוש

, שהוצגה גם בפני חברי המועצה,  יש תוכנית לשיפורים גיאומטריים ברחוב הנחשונים–גיאומטריים 

שזה הגיע עד ', ב-ו'  ביצענו שלב א2008במהלך . באייר' מתחילת נחשונים דרך עפרון ועד כיכר ה

מצומת , השלב האחרוןאנחנו הגשנו בקשה למשרד התחבורה להשלים את . נחשונים העצמאות

  . באייר' נחשונים העצמאות עד כיכר ה

  

  ,יש שמה בעיה של מדרכות ושל      :מר יוסי חן

  

  . הכול בפנים    :מר עדנאן עיסא

  

זה , התוכניות קיימות. יש רק בעיה אחת שכנראה זה הכול תלוי בכסף   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ולצערי אני חושש מאד שהקיצוצים של ,  מוכןוהכול, ועד לכיכר הגדולה' מהמרכז המסחרי ברובע א
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  . יש לנו את הכול, אבל התוכניות מוכנות. משרדי הממשלה עכשיו יפגעו לנו בדברים האלה

  

  . זה סימן שיש סיכוי שיהיה פעם, זה שיש תוכניות זה כבר טוב      :מר יוסי חן

  

חנו כל שנה שאנ, זה פרויקט שהוא שוטף. צביעה וסימון פסי האטה    :מר עדנאן עיסא

צובעים מעברי חציה , אנחנו עושים סימון כבישים, במסגרת תקציב שמקבלים אותו ממשרד התחבורה

. הספר וגני הילדים כל שנה-בעיקר מתחילים את זה באזורי בתי, אז זה ברחבי העיר. והתקני בטיחות

, ת החניה באזורכתוצאה גם מהבנייה של הקאונטרי ומצוק,  אנחנו התחלנו–סידורי חניה לתושבים 

החוק מחייב מספר מקומות חניה בתחום המגרש כשיזם בונה ומספר , עות"תב-על פי התכנון ועל פי ה

כל הבניינים שמקומות החניה נמצאים בתחום , עכשיו. מסוים שתהיה חניה ציבורית לציבור הרחב

החוק אנחנו לא לפי . אנחנו רוצים להפוך להם את זה לחניה לתושבי הדירות בלבד, המגרש שלהם

התחלנו עם זה . אבל יש אפשרות לעשות תו חניה לתושבי האזור, יכולים להצמיד את החניה לדיירים

אנחנו מתכוונים להמשיך את זה ברחבי העיר . 'אנחנו קוראים לזה אזור א, באזור של הקאונטרי

 תווי חניה או להנפיק, להצמיד אותם, כשיש מקומות חניה שהם בתחום המגרש. במקומות אחרים

  . לדיירים שזו תהיה חניה רק שמשרתת את דיירי המקום

  

  ?איפה הוא חונה אם אין לו תו, אם יש מבקרים לאותו בית: שאלה      :מר פבל פולב

  

  ,1.5שאמר , דיבר על החניה, רון אמר קודם. בחניה הציבורית    :מר עדנאן עיסא

  

  ?אביב-מה עושים בתל      :חנה גולן' גב

  

  .יש גם משפחה שיש להם מכונית אחת או גרים באותו בית      :מר פבל פולב

  

  ?אז מה לעשות      :חנה גולן' גב

  

  .אם לא נדון, אני שואל אם חשבו על זה      :מר פבל פולב

  

  ?מה תדון? יש לך עוד שטח? אתה תמציא, אז מה   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  ,אולי לחשוב על, לא      :מר פבל פולב

  

, זה צפוף מאד, אתה רוצה עכשיו, קח את איפה שבנק אוצר החייל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ?מה תעשה, ועכשיו אתה תדון בתוכנית, קודם דיברה תמרה אבישר שהיא לא יכולה ללכת לשמה

  

  ?עד עכשיו חנו מכוניות      :מר פבל פולב

  

  .זו בדיוק הבעיה. לא לפי החוק      :חנה גולן' גב

  

היה בקושי רכב אחד ,  שנה כשבנו את זה30לפני מה שקורה ש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אתה לא יכול ? אז מה תעשה. לאישה יש אוטו והילד גם כן יש לו אוטו, היום לבעל יש אוטו. למשפחה

  ?מה עשו בכל מקום. לתת פיתרון

  

  . אין חניה? סבא-מה עושים בכפר? למה מכל דבר באריאל עושים בעיה      :חנה גולן' גב

  

מי . נעשה עניינים של חניה. וניתן פתרון, בוא, בוא נחשוב. בוא נחשוב   :ע"ה רא–מר רון נחמן 

  ?יממן

  

  .כשחשבו על הקאונטרי היה צריך לחשוב גם על מגרשי חניה      :מר פבל פולב

  

יש . אנשים לא רוצים לחנות, יש פה, יש לקאונטרי פה ויש גם מקדימה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אומרים לו , אחד, אתה יודע מה. לא רוצים ללכת.  להחנות פה למטהכולם יכולים, כאן למטה חניה

 למה אתה לא חונה למטה כדי שתבוא לאימון כאן –הוא אומר ככה , אני שמעתי באוזניים שלי, כאן

הוא יילך , הוא הולך שעה על ההליכון? אני אלך כל כך רחוק,  מה פתאום–הוא אומר ? בחדר הכושר

  . תקשיב? כל כך רחוק

  

  .זה פסיכולוגי      : פבל פולבמר

  

  . זה נכון, זה פסיכולוגי   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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לגבי אורחים שמגיעים לבקר , אבל השאלה של פבל היתה שאלה טובה      :מר יוסי חן

  .בבתים

  

כאילו כל , והחוק. התכנון נעשה על פי חוקים ותקנים. אני אתייחס לזה    :מר עדנאן עיסא

חייבת לעבור את אישור משרד , בקשה וגם התוכנית המתארית שעושים אותהכל יזם שמגיש , תוכנית

 מקומות חניה לכל יחידת 1.3דורש , והחוק הוא אבסורדי, החוק דורש. התחבורה על מספר החניות

אנחנו . שזה החניה הציבורית אמורה להיות,  בתחום המגרש ומחוץ למגרש1.7-דיור בתחום המגרש ו

זה מה שאנחנו מקבלים . מעבר לחוק מה שנקרא,  מקומות חניה2ידת דיור דורשים מהיזמים לכל יח

   , בגלל הצפיפות, לבוא ולנסות למצוא מקום לחניה נוספת, עכשיו. בשכונות החדשות

  

תמיד בסוף רחוב יש עוד איזה . אבל יש תמיד בסוף הרחוב עוד חניה    :מר יחיאל תוהמי

  .שהוא מקום

  

, ית זה חלק שיהיה ברחובהחניה הציבור,  זה מה שאני אומר.נכון. נכון    :מר עדנאן עיסא

  , היא לא חניה שמשרתת.למבקרים

  

יש לנו בעיה , עכשיו. בעיה אחת במקום בעיה אחרת זה לא נכוןלפתור       :מר פבל פולב

ויש לו , התרגל, בן אדם שגר. לא כל יום יש לנו בעיית חניה ליד הקאונטרי. של חניה בשעות מסוימות

אני משלם , אם הנכד בא, אם אני בא, הוא אומר, כי התג הזה. אז אולי נחשוב על השעות, חניהמקום 

  ? איפה הוא חונה? כסף

  

יש לכם , בוועדת תחבורה תעלו את כל הדברים האלה, אני מציע לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

יך להעלות את זה אבל צר. אין שום בעיה. אדרבא, תמצאו פתרונות. אין בעיה, תדונו, מספיק זמן

  . באופן ספציפי שמה

  

אנחנו עשינו סקר לתאורת רחוב ברחבי . הנושא הבא הוא נושא החשמל    :מר עדנאן עיסא

מה , אנחנו עשינו תוכנית. העיר ועל פי הסקר יש מספר עמודים ברחבי העיר שצריך להחליף אותם

,  עמודים שצריך להחליף אותם200-יש בסך הכול ברחבי העיר כ.  שנים3-שנתית ל-שנקרא תוכנית רב

-וזה פרויקט שיהיה שוטף ל, כמה שנספיק, אנחנו מתחילים השנה בחלק מהעמודים. לפי המצב שלהם

בעיר .  גם כאן עשינו סקר למרכזיות החשמל ברחבי העיר–שדרוג ושיקום מרכזיות חשמל .  שנים3
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 מתוך המרכזיות 22. ורת הרחובשהן שייכות לעירייה ומזינות את תא,  מרכזיות חשמל36אריאל יש 

במסגרת התוכנית אנחנו מתכוונים להתחיל . חלק שיפוץ קל, חלק מהן שיפוץ רציני, מצריכות שיפוץ

 במסגרת הסקר שנעשה –החלפת מנורות לחיסכון באנרגיה . 2009-לשפץ את המרכזיות האלה ב

ברים לחסוך באנרגיה על ידי ברוב המקומות עו, והיום. גם כללנו את מוסדות החינוך, לתאורת רחוב

בגנים ובמבני , ספר-בבתי, המנורות שנמצאות במוסדות חינוך אצלנו. כך שמחליפים את המנורות

 אנחנו יכולים לחסוך T5אם אנחנו מחליפים אותה למנורה חדשה שהיא . T8זה נקרא מנורה , העירייה

ואנחנו עכשיו הולכים לבצע את זה , ועשינו פיילוט בנושא הזה, זה סקר, זה בדוק. 65%באנרגיה עד 

יש לנו תוכניות . רון ביקש שאני ארחיב על זה, מרכז אתגרים, המרכז לפיתוח מנהיגות. במהלך השנה

תכנון למבנה הקיים , הברית-תכנון מושלם שזה כולל המתקנים שקיבלנו אותם מארצות, למרכז

וחוות ,  פיתוח שבילים ואגם מים,תכנון מתחם אוהלים ושבילים, שהוא צריך לשרת את בני הנוער

נתקלנו בבעיה שאנחנו לא מקבלים , 2007בסוף ' אנחנו התחלנו את שלב א. סוסים שתשרת את המרכז

משום שהתוכנית , למרות שפנינו בבקשה והביצוע גם נעשה בתיאום איתם, היתר מהמינהל האזרחי

. 100נה הדרומית מעבר לכביש משרד השיכון יזם תוכנית מתארית לשכו, שמשרד השיכון יזם אותה

אנחנו מלווים אותן מול משרד השיכון ומול המינהל האזרחי ומול מועצת תכנון , והתוכניות האלה

מזה . זה צריך לקבל אישור שר הביטחון, על מנת להביא את זה לדיון במועצת תכנון עליונה. עליונה

והמינהל . לדיון במועצת תכנון עליונהשנה וחצי התוכנית תקועה אצל שר הביטחון בשביל לאשר אותה 

ולכן אנחנו תקועים עם . לא יכולים לתת לנו הרשאת שימוש עד שהתוכנית תאושר אצל שר הביטחון

 להמשיך את 2009-בתוכנית שלנו ב, ולכן. אבל אני מקווה שיהיה סוף. הפרויקט הזה עד עכשיו

ביצענו יחד עם משרד , ם אנחנו עשינו עד היו–אולם מופעים . פיתוח השבילים והמרכז שם, הפיתוח

יש לנו כמה מכרזים שכבר יצאו במהלך . של אולם מופעים' שלב ב, אחרי ההקפאה', השיכון שלב ב

ברגע שנחליט . מכרז הכיסאות ומערכות הבמה, שזה עבודות הפיתוח מסביב לאולם המופעים, 2008

עד סוף השנה נסיים את העבודה באולם בכוונה ש, על קבלנים זוכים אנחנו נוכל להמשיך את העבודה

, מעדנים, זו מערכת שהיא כל הזמן מתעדכנת, GIS-זה מערכת ה, מערכת מידע גיאוגרפי. המופעים

מערכת של המיפוי , ופשוט כאן אנחנו נצטרך להמשיך להטמיע נתונים ולעדכן את הנתונים במערכת

 ברישוי יש לנו את תיקי –ון ממוחשב ארכי. 'עות וכו"תב, אם זה מפות, אם זה תשתיות, של העיר

אנחנו מתכוונים . בחדר גדול ובתיקים, הכול נמצא בארכיון. את כל הבקשות שאנחנו מקבלים, הבניה

ואז להפוך את הארכיון , לעשות סריקה ולמחשב אותם, במהלך השנה למחשב את כל התיקים האלה

. שכונת בנה ביתך החדשה, ריגות בניה בשכונת בנה ביתך היו ח–עות "קידום תב. לארכיון ממוחשב

התוכנית . ע על מנת לתת לגיטימציה למצב קיים"יזמה שינוי תב, בהסכמה עם הדיירים, העירייה יזמה

אנחנו , זה בתקצוב של העירייה, עוברת למועצת תכנון עליונה, עברה אותנו. נמצאת בהליכים
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ים בסוף להסדיר את נושא החריגות מתכוונים להמשיך את התוכנית על מנת שנוכל לאפשר לדייר

  .שלהם

  

  ?איך התושבים אמורים שמה להגיש את הבקשות      :מר יוסי חן

  

אז הם יצטרכו להתאים את הבית שלהם , ע תקבל תוקף"תב-ברגע שה    :מר עדנאן עיסא

  , זה יעלה לוועדה. ואז הוא יקבל היתר מחדש, כי אני מגיש בקשה חדשה על מצב קיים, ע"תב-לפי ה

  

יש תושבים שביקשת מהם עכשיו הם לא . ע תאושר"תב-ורק אחרי שה      :ר יוסי חןמ

  .יודעים מה לעשות

  

  ,אין דבר כזה שאני ביקשתי מתושב עכשיו, יוסי, אין דבר כזה    :מר עדנאן עיסא

  

  .אני אגיד לך אחר כך ממי ביקשת      :מר יוסי חן

  

-ן להסדיר אותם במסגרת האנחנו ביקשנו מתושבים על דברים שנית    :מר עדנאן עיסא

כאילו ביצע את , מי שקיבל היתר בניה וחרג בחזות של הבית: בוא אני אתן לך דוגמאות. ע בתוקף"תב

הוא יכול להגיש , בחלוקה הפנימית של הבית, בציפוי אבן, בחזות הבית, הבניה שלו בניגוד להיתר

מי שהגדיל את . ע"תב-רת ההם נדרשים להגיש בקשה על מנת להסדיר את זה במסג, בקשה עכשיו

אם אחד קושר את המרתף . ע הזאת נמצאת בהליך"תב-משום שה, הוא לא יכול להגיש, המרתף שלו

  ,אז זה, בחריגות השונות

  

  .בעיקר מדובר על המרתפים עד כמה שאנחנו הבנו    :מר עמנואל יעקב

  

 אלה שיש אבל כל. ע תקבל תוקף"תב-המרתפים זה דבר שיחכה עד שה    :מר עדנאן עיסא

ולא לקשור את החריגה הזו . הוא חייב להגיש את זה עכשיו, להם חריגות בחזיתות ובחלוקה של הבית

  . ע תקבל תוקף"תב-עד שה

  

צריך בשביל זה , מוריד קיר, תושב שמשנה בתוך הבית שלו, עדנאן    :ד אריאל עזריה"עו

  .אתה אמרת שהוא רוצה להתאים שינוי פנימי? היתר
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אם מישהו עשה שינויים פנימיים , אמרתי. אני עניתי ליוסי, לא    :אמר עדנאן עיס

  ,גם אם זה חלון, וחיצוניים בחזות

  

  .זה לא רלוונטי     :מר אלי שבירו

  

כל , בבנה ביתך, אני כבר יודע, משום שעוד הפעם, זה כן רלוונטי    :מר עדנאן עיסא

  .  זה לעומקאנחנו בודקים את. החריגות הם שינויים שמצריכים בקשה מחדשה

  

 צריך להבהיר את ...להפוך את זההכוונה היא לשינויים שהם לא בגדר     :ד שרון שטיין"עו

  . זה

  

  .  צריך לטפל בזה–מי שמוסיף יחידה . אריאל אמר להוריד קיר    :מר עדנאן עיסא

  

  . אנחנו בדיוק שעה עושים הפסקת צהריים. תודה רבה למנהלים      :חנה גולן' גב

  

    צ ה ר י י םה פ ס ק ת   

  

קודם כל אני רוצה להודות . אנחנו מגיעים לחלק השני, חברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

בארוחה הראשונה שאכלנו , לית העיר על כך שדאגה לנו פה לארוחת צהרים טעימה ודשנה כאן"למנכ

ה צריך לעשות לז. מאוד נחמד-זה מקום מאוד. אני חושב שנהניתם, קפה-קפה, בקפיטריה הזאת

וזה אחרי שעשינו , שהוא יום לא קצר, אנחנו עוברים לחלק השני של היום. פרסום שאנשים יגיעו לכאן

-2009שזה הצעת תקציב הפיתוח לשנים , אנחנו ניגש לסעיפים הבאים, את הצגת תכניות העבודה

רייה אישור הוצאות מבקר העי, 2009אישור הצעת תקציב לשנת , 2009אישור צו המיסים לשנת . 2010

מי מציג את . כל הסעיפים האלה אנחנו נלך אחד אחרי השני. 2009- ואישור תקן כוח אדם ל2009-ל

  . בבקשה, והר'ג? זה

  

  .2009-2010הצעת תקציב הפיתוח לשנים . 4
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-2009לכולם יש חוברת תקציב שנקראת תקציב פיתוח . שלום לכולם    :והר חלבי'מר ג

בחלק הראשון היא כוללת את כל .  חלקים3-היא מחולקת ל. אני רק אסביר על החוברת הזאת. 2010

חלק מהפרויקטים האלה אושרו , חלק מהתקציבים האלה. 2010- ו2009תקציבי הפיתוח לשנת 

כל , מה שכן. וחלק מהם הם ישנים עם תוספות, וחלק מהם הם חדשים, בישיבות המועצה בעבר

. אנחנו רק נעבור על החלק האחרון, מה שכן. אנחנו לא נעבור עליהם, רים שיש לנו שאושרו"התב

שני עמודים . שעד עכשיו לא עברו אישור מועצת העיר, רים שטרם אושרו"בחלק האחרון יש את התב

  ".תקציב בלתי רגיל לאישור מועצת העיר', נספח ב: "שמופיע למעלה, אחרונים

  

  ? אנחנו מצביעים רק על זה, זאת אומרת     :מר אלי שבירו

  

חלק , 1-3רים שנמצאים בעמודים "אנחנו מצביעים על זה כי יתר התב    :חלביוהר 'מר ג

 אישרנו 2007בדצמבר . 2007י מועצת העיר בתקציב הפיתוח בדצמבר "רים שכבר אושר ע"מהם תב

רים נוספים "מה שנשאר הוספנו תב. הורדנו, מה שביצענו גזרנו. 2009, 2008תכנית רב שנתית לשנים 

לכן אנחנו נאשר רק את . נו כן נבצע אותם וכן נוכל להשיג עבורם תקציביםשאנחנו חושבים שאנח

  . רים שאתם לא דנתם בהם כמועצת עיר"התב

  

  . ₪ אלף 202 תוספת בסך - נצר אריאל - 54ר "תב

  

, קהילת נצרים, ר של נצר אריאל"זה תב. 54ר "ר הראשון הוא תב"התב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו מקבלים תקציבים לקהילת נצרים . ר שמתמשך"וא תבה, 2007ר הזה התחיל בשנת "התב

חלק מהכספים , ₪ אלף 322ר מאושר על סך "יש לנו תב. ממשרד ראש הממשלה דרך משרד הפנים

חלק מהכספים עוד לא . עוד לא אישרנו אותם במועצת העיר, ₪ אלף 86- קיבלנו כ2008בסוף שנת 

 202לכן אנחנו מבקשים לאשר תוספת של , 2009 התקבלו והצפי שלנו שאנחנו נקבל עוד כסף בשנת

. זה מן פרויקט כזה שאנחנו בסך הכל צינור. אנחנו לא מטפלים בזה, התקציב הזה הוא בכלל. ₪אלף 

אנחנו בסך הכל . מועברת דרכם, י מנהלת סלע"כל תכניות העבודה של קהילת נצרים מאושרת ע

תקשורת בין המועצה כגזברות לבין מנהלת מערכת ה. מבקשים את החשבוניות בחסות אגף הרווחה

מעבירים את , אחרי שאנחנו מקבלים את כל האישורים. הוא מוודא את הכל, סלע זה אגף הרווחה

ברגע שהיא אישרה אנחנו מבצעים או הם מבצעים את הפרויקטים במסגרת , התכנית למנהלת סלע

ם למנהלת סלע רק אחרי שאנחנו וכך אנחנו מקבלים את הכסף ואנחנו מעבירי, אישור מנהלת סלע
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₪  אלף 86, אמרתי, שחלק ממנו, ₪ אלף 202-לכן אנחנו מבקשים פה להגדיל     ב. לא לפני כן, מקבלים

אחד על כל -אנחנו חייבים פה להצביע אחד. 2009- והיתר נקבל אותם      ב2008-שקיבלנו אותם כבר ב

  . ר"תב

  

 54' ר מס"אני מבקש לאשר את התב. אחד- אחדאנחנו נצביע עכשיו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . והר'הלאה ג. אושר, פה אחד. ירים יד? מי בעד, נצר אריאל

  

 .₪ אלף 202 תוספת בסך -נצר אריאל  - 54ר מספר "לאשר את תבפה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 200 תוספת בסך -א " אס- 33ר "תב

  

ר הוא "האומדן של התב. ר מתמשך"בגם זה ת, ר אסא" זה תב33ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו מבקשים עכשיו . ₪ אלף 600ר מאושר בסך "עד סוף השנה שעברה יש לנו תב. ₪ אלף 800

ואנחנו מתכוונים לקבל את זה ממשרד החינוך , מקור אחד ממשרדי ממשלה. ₪ אלף 200תוספת של 

 800להעמיד אותו על , ₪לף  א600-בסך הכל אנחנו מבקשים להגדיל מ. והמקור השני מקרנות הרשות

  . קרנות הרשות₪  אלף 100-ו, משרד החינוך₪  אלף 100:  מקורות מימון2שזה , ₪אלף 

  

  . ירים יד? מי בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

מה ? לא ידענו עליהם? קרנות הרשות לא היו לנו בדצמבר. להבין, רגע     :מר אלי שבירו

  ? זה קרנות הרשות

  

אנחנו מעבירים . עודפים בקרנות הרשות, ש לנו קופה בקרנות הרשותי    :והר חלבי'מר ג

  . עכשיו₪  אלף 100

  

  ? 2008זה עודפים של שנת      :מר אלי שבירו

  

הרי קרנות תמיד , 2008אני מדבר קרנות . 2008לא עודפים של תקציב     :והר חלבי'מר ג

  , עכשיו יש לנו קרנות. יש לך
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קרנות הרשות קיימות כל . וף שנה אתה עושה קרנות רשותזה לא בס   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ובסוף השנה כשיש עודפים אתה מעביר לקרנות הרשות למטרות נוספות גם כן. השנה

  

 שאותו אישרתם עם הקצאה 2008אין קשר בין העודף של שנת      :ח רוני דנה"רו

אם , רים ישנים"מעודפי תבאם זה , קרנות הרשות זה כספים שקיימים. רים לבין קרנות הרשות"לתב

היית רואה , ח הרבעוני"אילו היית מתעמק בדו. חות הכספיים"ויש יתרה בדו, זה דברים שהיו בעבר

  .  ומכאן אנחנו מקצים את זה, את קרנות הרשות מוצגות במאזן

  

  . קרנות הרשות זה נשמע כאילו קרן מיוחדת, כספי הרשות    :יחיאל תוהמימר 

  

  . זה מושג שקוראים לו קרנות הרשות, לא     :ח רוני דנה"רו

  

  . אבל הוא שאל מה זה קרנות הרשות. אני מבין את זה    :יחיאל תוהמימר 

  

  . לאט יבינו-לאט     :ח רוני דנה"רו

  

או החזר , קרנות הרשות זה כספים שאנחנו פשוט משך השנה נגבים    :והר חלבי'מר ג

כל מיני קרנות כאלה שנשארים . משך השניםרים ב"מהיטל השבחה או הכנסות מאנטנות או עודפי תב

אין , אנחנו מנצלים אותה לפי הצורך. כעודפים במסגרת התקציב הבלתי רגיל עוברים לקרנות הרשות

  . ₪ אלף 50ניקח , ₪ אלף 50עכשיו יש לנו צורך לנצל . שום מחויבות שאנחנו ננצל אותם בסוף השנה

  

   ? אלף אתה רוצה100-בעה את התוספת של האני מבקש להעלות להצ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ₪ אלף 800ויעמוד על .  ₪ אלף 200    :והר חלבי'מר ג

  

זה הפעילות של הנוער נגד , א" אס- 33ר "תב. ₪ אלף 800-שיעמוד על ה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .ר הבא"תב. פה אחד אושר. ירים יד? מי בעד, אלימות סמים ואלכוהול

  

  .₪ אלף 200 תוספת בסך -א " אס- 33ר "תבלאשר את ד פה אחהוחלט   :החלטה
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  .₪ אלף 600 תוספת בסך - שדרוג ומחשוב מוסדות חינוך - 158ר "תב

  

אתם כמועצת העיר מעודפי .  שדרוג ומחשוב מוסדות חינוך- 158ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . ₪ אלף 600-אנחנו מבקשים להגדיל את זה ב. ₪ אלף 600התקציב אישרתם 

  

שאמרתי פה , אני לא שמתי לב שאילנה לא נמצאת, לפרוטוקול, סליחה   :ע" ראה–רון נחמן מר 

רון , פבל, לודמילה, אריאל, מנו, שבירו, מקס, תמרה אבישר, יוסי: אז אני מבקש פה אחד זה, אחד

, בבקשה. לפחות הבהרה לפרוטוקול, פה אחד למעט אילנה שהיא עזבה את הישיבה. ויחיאל תוהמי

   .תמשיך

  

. ₪ אלף 600מאושר , 158' ר מס"תב, שדרוג ומחשוב מוסדות חינוך    :והר חלבי'מר ג

ננסה להשיג ממפעל הפיס או ממשרד ₪  אלף 200. ₪ אלף 600אנחנו מבקשים להגדיל את זה בעוד 

כדי לכסות ₪  מיליון 1.2מקרנות הרשות שיעמוד על סך ₪  אלף 400ועוד , החינוך או מכל מקום אחר

  . נושא המחשוב, גני ילדים ובתי ספר, רישות שלנו למוסדות חינוךאת כל הד

  

  ? כן, 158ר "תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . נכון    :והר חלבי'מר ג

  

אושר פה . ירים יד? מי בעד.  שדרות ומחשוב מוסדות חינוך- 158ר "תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אחד

  

 אלף 600 תוספת בסך -רוג מוסדות חינוך  שד- 158ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪.  

  

  . ₪ אלף 200 תוספת בסך -" זהירות" בטיחות בדרכים - 94ר "תב

  

ר מתמשך שמתוקצב "גם זה תב, "זהירות" בטיחות בדרכים - 94ר "תב    :והר חלבי'מר ג
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סך הכל התקציב . בחלקו מקרנות הרשות וחלקו האחר ממשרד התחבורה באגודה למניעת תאונות

. ₪ אלף 200אנחנו מבקשים לאשר הגדלה של כמעט . ₪ אלף 225כאשר מאושר , ₪ אלף 426מוד על יע

  .₪ אלף 426סך הכל יעמוד על . מקרנות הרשות₪  אלף 60ממשרד התחבורה ועוד ₪  אלף 140

  

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

  

 200 תוספת בסך -" זהירות"יחות בדרכים  בט- 94ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪אלף 

  

  . ₪ אלף 1100 תוספת בסך -' ג+'ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תב

  

אישרנו מעודפי . 'עד ג' ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו מבקשים לאשר . ₪יליון  מ1.5-האומדן שלנו הוא ל, הצפי שלנו. ₪ אלף 400התקציב הרגיל 

, קרנות הרשות₪  אלף 500. משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר כלשהו₪  אלף 200תוספת של 

נעביר גם את זה , ₪ אלף 400יהיה לנו עוד , במידה ואנחנו נישאר בעודף, 2009והצפי שלנו גם בעודפי 

  . לשם

  

  ?כמה יש לך בקרנות היום    :עמנואל יעקבמר 

  

  .₪ מיליון 2.157בקרנות יש לי     :חלביוהר 'מר ג

  

בזה אנחנו . 'ג+'ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , גומרים קומפלט

  

  . ר הזה"את התב      :חנה גולן' גב

  

  , אנחנו גומרים את כל הטיפול של מילקין, לא רק זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .תנאי שיהיו לנו הכנסותזה ב      :חנה גולן' גב
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אני ראיתי , התכנית הזו, ס מילקין"בי ?אפשר לשאול שאלה בעניין הזה      :יוסי חןמר 

  ? מיני פארק? איך זה נקרא, יש שם איזה סיפור של קיר תומך ויש שם את המגרש. במקרה את התכנית

  

  .אני מבקש שעדנאן יתייחס לדברים האלה    :והר חלבי'מר ג

  

  . 'מיני ביץ      :חנה גולן' גב

  

בצד הדרומי ולא על המגרש ' למה אי אפשר לעשות את המיני ביץ      :יוסי חןמר 

  . ואז אתה חוסך בעלויות ויש לך שם הוצאה גדולה של קיר תומך? הקיים

  

אנחנו חוסכים בעלויות בזה שאנחנו עושים אותו על מגרש , קודם כל    :עדנאן עיסאמר 

נלקח בחשבון הנושא הפדגוגי , התכנון של החצר, בתכנית החלוקהושנית כל , הכדורסל הקיים היום

  ', א-ס רוצה לעשות חלוקה בין הכיתות מ"שהנהלת ביה

  

  . זאת אומרת חלוקה בחצר. 'ו' וד' ג-'א      :ישרה פר' גב

  

  .הפעילויות של התלמידים, שתהיה הפרדה בחצר    :עדנאן עיסאמר 

  

  ? כמה זה עולה שם? יר התומך הזהאתה ראית את העלויות של הק      :יוסי חןמר 

  

  . זה דברים שחייבים לעשות אותם, אין מה לעשות    :עדנאן עיסאמר 

  

  . ₪ אלף 600משהו כמו       :יוסי חןמר 

  

כולל כל , כל החצר. ₪ מיליון 1.4כל האומדן הוא , ר"כל התב. לא    :עדנאן עיסאמר 

  . העבודות

  

ירים ? מי בעד. 'ג+'ב+'ס מילקין שלב א"ר ביה שיקום חצ- 155ר "תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אושר פה אחד. יד
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 -' ג+'ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 1100תוספת בסך 

  

  . ₪ אלף 300 על סך  תיקון גגות ומפגעי בטיחות- הסדרת ליקויים בבתי ספר - 167ר "תב

  

. תיקון גגות ומפגעי בטיחות,  הסדרת ליקויים בבתי ספר- 167ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו , מקווים לקבל תקציב כלשהו ממשרד החינוך. ₪ אלף 300ר הזה האומדן שלנו הוא "גם התב

  . ר חדש"תב, ₪ אלף 300אנחנו מבקשים לאשר , אם נקבל. נגיש בקשות

  

  ? אבל זה לא מקרנות הרשות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . לא    :והר חלבי'מר ג

  

  .זה ממשלה, לא מקרנות הרשות     :ח רוני דנה"רו

  

  . זו הוצאה מותנית בהכנסה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בדיוק כך    :עדנאן עיסאמר 

  

נוכל אז , אם נקבל את ההכנסה הזאת ממשרד החינוך, זאת אומרת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . בעקבות האישור כאן לבצע את זה

  

  . נכון מאוד    :עדנאן עיסא מר

  

  . בסדר, אוקי. לא נקבל לא מתבצע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .יישארו הליקויים. ברור    :עמנואל יעקבמר 
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  . או שימצאו מקור אחר    :עדנאן עיסאמר 

  

  . או שיצטרכו למצוא מקור אחר     :ח רוני דנה"רו

  

אושר פה . ירים יד?  הסדרת ליקויים בבתי ספר- 167ר "מי בעד תב. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אחד

  

 תיקון גגות -  הסדרת ליקויים בבתי ספר- 167ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 300 על סך - ומפגעי בטיחות

  

  . ₪ מיליון 10על סך , ס יסודי ברחוב מוריה"הקמת בי - 168ר "תב

  

ס יסודי "זו תכנית להקמת בי, ס יסודי ברחוב מוריה" הקמת בי- 168    :והר חלבי'מר ג

  . משרד החינוך כמובן, מי שצריך לממן את זה. ₪ מיליון 10חדש על סך 

  

  . אושר. ירים יד? מי בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 10על סך , ס יסודי ברחוב מוריה"הקמת בי - 168ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ן מיליו

  

  .₪ אלף 200על סך ,  מסיכון לסיכוי- 161ר "תב

  

₪  אלף 100משרד החינוך . ₪ אלף 200,   מסיכון לסיכוי- 161ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . ₪ אלף 100 עוד 2009-2010ועודפי תקציב 

  

אז מה אנחנו ? -של משרד ה₪  אלף 100-מה קורה במידה ואין לך את ה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? עושים
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  . התכניות מצטמצמות      :חנה גולן' גב

  

אנחנו אז ממשיכים בכל מקרה בגלל שזה נוגע לילדים , זאת אומרת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . שזה רק מהתקציב שלנו₪  אלף 100-נבצע ב, בגלל זה, שלנו פה

  

  . נכון מאוד    :עדנאן עיסאמר 

  

  ? נכון שרה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . כן. כן. כן      :שרה פרי' גב

  

  ? זה ברור   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ?נכון, זה מקורות חוץ₪  אלף 100-ה     :מר אלי שבירו

  

  .  יש פה2, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,  ממשרד ממשלתי100     :ח רוני דנה"רו

  

  . מהיתרות שלנו₪  אלף 100-ו, כן     :מר אלי שבירו

  

  . נכון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

מה . אין ספק לזה? נכון, ופה זה דבר שמבחינתנו הוא חשוב, מה קורה     :ירומר אלי שב

  ? קורה אם משרד החינוך לא נותן את הכסף

  

  . שאלתי את השאלה הזאת עכשיו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . לא     :מר אלי שבירו
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-ן את ההמקור חוץ לא נות, והיה ומשרד החינוך. זה מה שאני שאלתי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ,  אלף100

  

  .  אלף שלנו100אז נשאר רק       :חנה גולן' גב

  

  . אלף שלנו100נשאר    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? אם לא יהיה יתרות. אם יהיה יתרות, מיתרות     :מר אלי שבירו

  

אנחנו בזה . מה שהוא אומר זה יהיה היתרות האלה. מה שיש, מכאן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . מהיקף הפרויקטמבצעים אז חצי 

  

מה , 2009-2010הרובריקה של עודפי תקציב , פה. שפשוט אנחנו נבין     :מר אלי שבירו

.  אנחנו נדע אותו רק בסוף השנה2009-2010הרי התקציב של , שאני אומר זה הרי גם יהיה בפרוטוקול

. ל לממש אותוגם לא נוכ, אם לא נקבל ממשרד החינוך. אתה לא יכול כאילו לממש אותו, זאת אומרת

אלא מתוך נגיד , האלה לא מיתרות₪  אלף 100-אז בוא ניקח את ה. אנחנו תקועים, זאת אומרת

  .ולפחות חצי מהפרויקט נעשה. שזה כסף שאתה יודע שיש, הקרנות

  

  . אני בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אז אני מעביר את זה לקרנות הרשות    :עדנאן עיסאמר 

  

  . אני בעד לעשות את זה. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  זה עובר לקרנות הרשות2009-2010במקום עודפים של      :ח רוני דנה"רו

  

  . ללכת על בטוח בחצי. כן     :מר אלי שבירו

  

תעביר את זה מעודפי . אושר פה אחד. ירים יד? מי בעד. מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , 2009תקציב 
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  . הרשותלקרנות     :עדנאן עיסאמר 

  

  . ₪ אלף 200על סך ,   מסיכון לסיכוי- 161 ר"תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 125תוספת בסך ,  נוער במרכז העניינים- 108ר "תב

  

אם אתם . ר מתמשך"גם זה תב,   נוער במרכז העניינים- 108ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו . ₪ אלף 175רד החינוך אישרנו סך הכל ממש₪  אלף 75- עם ה2008גם מאופי תקציב , זוכרים

  . לקרנות הרשות₪  אלף 50-משרד החינוך ו₪  אלף 75 - 2009מבקשים הגדלה נוספת של שנת 

  

  . אושר פה אחד. ירים יד? מי בעד,  נוער מרכז העניינים- 108פרויקט    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 אלף 125 תוספת בסך - רכז העניינים  נוער במ- 108ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪ .  

  

  .₪ אלף 300תוספת בסך , י תכנית" נוער וחינוך עפ- 150ר "תב

  

. ₪ אלף 300אתם גם אישרתם . י תכנית"  נוער וחינוך עפ- 150ר "תב    :והר חלבי'מר ג

הזה אנחנו במקום שניתן את העודף , יהיה עוד עודף, 2009אנחנו מבקשים במידה גם לקראת סוף שנת 

, 2010אבל הביצוע יהיה בשנת , ר לאותה מטרה"להגדיל את התב₪  אלף 300ניקח עוד , למטרה אחרת

  . שכבר אישרנו אותם₪  אלף 300 עכי בסך הכל יש לנו להירג

  

  . המשכיות תהיה, זאת אומרת. בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

   .אני לא זוכר? אפשר לדעת מה זה התכניות האלה      :יוסי חןמר 

  

  . דנתם בזה    :והר חלבי'מר ג
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  . שרה הציגה את כל התכניות      :חנה גולן' גב

  

  ? זה מה שהיא הציגה פה      :יוסי חןמר 

  

  . כל התכניות      :חנה גולן' גב

  

  . זה חלק מהתכניות    :והר חלבי'מר ג

  

, רנוזה לא זבנג וגמ, זה לא חד שנתי, כיוון שהתכניות האלה מתמשכות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

 כבר 2010במידה שנקבל כבר יהיה שריון להמשך של , ₪ אלף 300-לכן השנה הזאת יש לנו פה את ה

  .פה אחד אושר. ירים יד? י תכנית" נוער וחינוך עפ- 150ר "מי בעד תב. מיידית

  

 300 תוספת בסך -י תכנית "וחינוך עפ  נוער - 150ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪אלף 

  

  .₪ אלף 50על סך ,  העתקת קיר טיפוס- 177ר "תב

  

. מקורות ממשלה₪  אלף 50סך הכל .  העתקת קיר טיפוס- 177ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . עדנאן יכול לתת הסבר מה זה, אני מבקש אם יש שאלות

  

  ?מה זה העתקת קיר טיפוס, עדנאן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ציה לקיר טיפוס בסוף רחוב הבשןבעבר הקמנו את הקונסטרוק    :עדנאן עיסאמר 

  

  , ישן בקצה-ישן-זה הקיר טיפוס הישן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

זה עלות . אז אנחנו רוצים להעביר אותו למרכז האתגרים החדש. לנוער    :עדנאן עיסאמר 

  . ההעברה פשוט
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  ? זה המתקן מהברזל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,  ויש את הלוחות שנמצאים בתוך,המסלול שלו ברזל    :עדנאן עיסאמר 

  

  .  ואתה רוצה להוסיף את זה לפארק האתגרים למעשה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . במידה והכסף בא מהממשלה      :פבל פולבמר 

  

  ? מי עושה את זה    :עמנואל יעקבמר 

  

  . זה מקורות חוץ אני רואה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? פיזיתאבל מי יעשה , לא    :עמנואל יעקבמר 

  

  . זה דרך קבלן    :עדנאן עיסאמר 

  

אבל זה גם כן מותנה . זה המתקן ההוא שמוצע בשכטר בקצה שם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . בכסף מבחוץ

  

  . כן, מבחוץ    :והר חלבי'מר ג

  

  . אושר פה אחד. ירים יד? מי בעד להעתיק את קיר הטיפוס. אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .₪ אלף 50 על סך -העתקת קיר טיפוס   - 177ר "תבלאשר את אחד פה הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 180 על סך -השלמת פיתוח החצר ,  מועדון קהילתי ברחוב מוריה- 173ר "תב

  

המועדון אושר . מועדון קהילתי ברחוב מוריה השלמת פיתוח החצר    :והר חלבי'מר ג

לצרכי הפיתוח סביב . הקמנו את המועדון, 2008-2009שנה שעברה במסגרת תקציבי הפיתוח של שנת 
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  . אנחנו גם מבקשים את זה ממקורות חוץ. ₪ אלף 180המועדון אנחנו מבקשים 

  

  . אני לא מבין את זה?  אלף180מה יקרה אם לא תקבל ממקורות חוץ    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . רון, אני התייחסתי כאן למקורות חוץ    :והר חלבי'מר ג

  

הבניין עומד ואתה לא תפעיל ? אז מה? ואם לא תקבל מקורות חוץ   :ע"אה ר–מר רון נחמן 

  ? אותו

  

מה שאישרו לנו , תכנית הפיתוח, ממשרד הפנים₪  אלף 319יש לנו , לא    :והר חלבי'מר ג

בדרך כלל אנחנו מקבלים תקציב פיתוח ממשרד . אני רוצה גם שחברי המועצה ישמעו גם. עכשיו

משרד הפנים ובכלל . ₪ אלף 319קיבלנו לפני כמה ימים אישור על , כשיוע, השנה. ₪הפנים כמיליון 

 לנגב 80%,  לכל הארץ20%, ממשלת ישראל החליטה לחלק את תקציב הפיתוח שלה לשני חלקים

לכן נגיש את הבקשה למשרד הפנים . ₪ אלף 319-ל₪  אלף 970, ₪ אלף 900-אנחנו קוצצנו מ. ולגליל

  . וח המבנה הזהלפית₪  אלף 319-לקחת חלק מה

  

שאמרתי לכם על , פשוט מה שפתחתי היום את יום הדיונים הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

מתוך ₪  אלף 700הורידו לנו . אתם רואים מה זה אומר, שהממשלה קבעה גליל ונגב, הקיצוצים

  . ₪כמיליון 

  

  . זה הממשלה הקודמת      :יוסי חןמר 

  

, עוד אין תקציב מדינה אבל כבר תקעו אותנו פה. ו את זההורידו לנ. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שתבינו מה משמעות . ₪ אלף 300-זה עומד על כ, שבמקום שהתקציב שלנו יהיה קרוב למיליון

שאני מקווה שהממשלה החדשה הזאת היא תשנה את , כל זה מהסיווג שלנו. הקיצוצים שאמרתי

שזה יאפשר לנו , יהיה לנו עוד כמה מאות אלפיםאז ,  אלף שהוא אומר300-אז במקום ה. הפרופורציה

על המינימום שישנו כדי לא , אבל אנחנו הולכים פה על הנומינאלי. לעשות ביצוע של פרויקטים נוספים

פה . ירים יד?  מועדון הקהילתי השלמת הפיתוח- 173ר "מי בעד תב. להיכנס להתחייבויות וחובות

  . אחד
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השלמת פיתוח , מועדון קהילתי ברחוב מוריה  - 173ר "בתאשר את פה אחד להוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 180 על סך -החצר 

  

  .₪ אלף 450 תוספת בסך -'  תקשורת ומחשוב שלב ב- 111ר "תב

  

אנחנו , ₪ אלף 750ר על סך "יש לנו תב. 'תקשורת ומחשוב בשלב ב    :והר חלבי'מר ג

זה נוסף .  מחשוב מוסדות העירייה,מהכנסות מאנטנות₪  מיליון 1.2-מבקשים להגדיל את זה ל

פשוט מאוד אנחנו . כל האגפים של העירייה, גם מוסדות העירייה, למחשוב של מוסדות החינוך

  , מבקשים להעביר

  

  ? ר אתה"איזה תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 1.2כי אם יעמוד על . ₪ אלף 450, ואני מבקש פה לתקן. 111ר "תב    :והר חלבי'מר ג

 750ומאושר ₪  מיליון 1.2ר אם אנחנו מעמידים אותו על "אותו תב. ₪ אלף 450צריך זה ₪ מיליון 

  . ₪ אלף 450אנחנו חייבים להשלים , ₪אלף 

  

  ?  צריך להיות450 זה 400במקום    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ₪ מיליון 1.2ואז יעמוד על . כן    :והר חלבי'מר ג

  

  ?... זה מה שהאנטנות₪  אלף 400      :פבל פולבמר 

  

  . זה חלק מהכנסות מאנטנות. לא    :והר חלבי'מר ג

  

, תאמין לי, ואללה. קוראים לה אנטנות, כולם יש להם את כבשת הרש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ?מישהו מכם טיפס פעם על האנטנה הזאת. עשו שיעורי בית על האנטנות כולם

  

קצת מהכסף לפני לפחות שייהנה , לפחות אם מישהו מקבל סרטן      :יוסי חןמר 

  .שהוא מת



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  111

  

 - 111ר "תב, טוב. מעניין. כולם נהיו מומחים לאנטנות, אני לא יודע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .אושר, פה אחד. ירים יד? מי בעד. 'תקשורת ומחשוב שלב ב

  

 450 תוספת בסך -' תקשורת ומחשוב שלב ב  - 111ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה 

  .₪אלף 

  

  .₪ אלף 100 תוספת בסך - מצלמות - מערכת ביטחון ובקרה - 92ר "תב

  

. ר שמתמשך"גם זה תב.  מערכת ביטחון ובקרה מצלמות- 92ר "תב    :והר חלבי'מר ג

תוספת של , דהיינו.  881,900₪-אנחנו מבקשים להגדיל אותו ל.  631,900₪הוא עומד עכשיו על סך 

  .מקרנות הרשות₪  אלף 100

  

  ? זה לא מה שאנחנו אישרנו     :מר אלי שבירו

  

  , תסתכל שם, 150אתה אישרת     :והר חלבי'מר ג

  

  . בסדר, זה מה שאנחנו לא אישרנו, לא     :מר אלי שבירו

  

  , ₪ אלף 150מועצת העיר אישרה פה . לא משנה    :והר חלבי'מר ג

  

  . אתה טועה, 100לא         :???

  

  ? ₪ אלף 880   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 שאישרו אותם חברי מועצת העיר 150-ה,  שמאושרים150-יש פה את ה    :והר חלבי'מר ג

  . י משרד הפנים" זה מה שמאושר גם ע631-ה, אני הצבעתי, 31-מה

  

פה . ר מערכת ביטחון בקרה ומצלמות"תב?  מי בעד- 92ר "תב, אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . אחד אושר

  

 תוספת - מצלמות -ת ביטחון ובקרה מערכ  - 92ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 100בסך 

  

  . ₪ אלף 17 תוספת בסך -ח " החלפת גג מחסן מל- 160ר "תב

  

  ,ח" החלפת גג מחסן מל- 160    :והר חלבי'מר ג

  

  . זה כבר בוצע     :מר אלי שבירו

  

אבל אנחנו קיבלנו את ההרשאה לאחרונה , י התאגיד"זה כבר בוצע ע    :והר חלבי'מר ג

  ,  חלק שלנו50%- הפנים את הממשרד

  

  ? הרשאה קיבלתם אתה יודע מתי     :מר אלי שבירו

  

  . קיבלנו לקראת סוף השנה    :והר חלבי'מר ג

  

  . את ההרשאה קיבלתם כשאני עזבתי     :מר אלי שבירו

  

אני אוציא לך את זה , אתה יודע מה, ההרשאה. מה פתאום, לא, לא    :והר חלבי'מר ג

  . מפה

  

  . עזוב, עזוב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה גבי קיבל את זה רק לאחרונה, לא    :והר חלבי'מר ג

  

  , אנחנו נפתח ואת הכסף הזה אנחנו צריכים, התאגיד ביצע      :חנה גולן' גב
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על זה הוא מדבר וזה גם , משרד הפנים מתחייב על מחצית הסכום    :יל'גבי אברגמר 

  . ח"זה מה שנסגר לגבי גג המל. משרדי הממשלה

  

  ? זה גג אסבסט להחליף וזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .החליפו כבר. כן      :חנה גולן' גב

  

והמימון עכשיו מוחזר , מי שעשה את הביצוע זה התאגיד, זאת אומרת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . לו כי התאגיד הרי לא תורם את הכסף הזה

  

  . כי אנחנו בשותף שם, מחצית      :חנה גולן' גב

  

מי ,  אלף17-ח האישור של ה" החלפת גג מחסן מל- 160סעיף ? יש בעיה   :ע" ראה–ן נחמן מר רו

  .אושר פה אחד. ירים יד? בעד

  

 אלף 17 תוספת בסך -ח "החלפת גג מחסן מל - 160ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪ .  

  

  . ₪ אלף 25 על סך - רכישת קטנוע - 179ר "תב

  

 אלף 25אנחנו מבקשים לאשר רכישת קטנוע בסך , ישת קטנוע רכ- 179    :והר חלבי'מר ג

  . להחליף את הקטנוע הקיים, ע וגינון"למחלקת שפ₪ 

  

אולי שווה , הרי כבר עם הקטנוע הזה עשו תאונות, מבחינה בטיחותית     :מר אלי שבירו

  .לראות אם צריך לקנות מיול נוסף, לשקול

  

  . בגלל זה רצינו,  נכנס בשביליםהקטנוע הוא קטן והוא    :עמליה בירנבאום' גב

  

אבל כל חודשי החורף אי אפשר לנסוע , קטנוע קטן נכנס בשבילים     :מר אלי שבירו
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  , איתו

  

אנחנו לא יכולים לנהל את העבודה של מנהל , אלי תקשיב, אני מציע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

מיול בשביל זה ואופנוע בשביל , משאית בשביל זה, ע אומר אני צריך טנדר בשביל זה"מנהל שפ. ע"שפ

, אבל אני אומר כרגע. ההערה היא הערה, כן, מותר לך להגיד, אני לא חושב שאנחנו צריכים לנהל. זה

את העמדת התקציב לטובת מנהל האגף שרוצה , אנחנו צריכים לעשות את הלוקיישן מה שנקרא

  . כמו שאומרים, צריך לתת לו את חופש הביצוע. להפעיל את זה

  

אני . אני אומר עוד הפעם, אין לי שום בעיה. אני רק מציע, אין לי בעיה     : אלי שבירומר

 גלגלים 4יש כלים שהם עם . אני חושב שאותו בן אדם צריך להגיע באמת למקומות, חושב שצריך לתת

אפשר לאשר את . לדעתי צריך לבחון את זה. אני אומר שווה לבחון את זה,  גלגלים שהם יכולים3או 

  . תקציב ואחרי זה לבחון אם קונים רכב כזה או קונים רכב כזהה

  

אם יהיה להם לא טוב , יבחנו את זה, אנחנו נאשר את התקציב, בוא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ויצטרכו תוספת נביא את זה לאישור נוסף וגמרנו את העניין

  

  . אם יהיה כסף      :חנה גולן' גב

  

אנחנו מאשרים את התקציב הזה וגם אם . בל בעיקרון הזהא, בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

מבחינת אישור של מליאת המועצה לקבל רכב לא דו גלגלי אלא , כבר אני אומר לך את זה, תצטרכי

אז לא צריך לבוא עוד , יש אופנועים כאלה שיהיו יותר יציבים וזה יעלה עוד כמה שקלים, תלת גלגלי

  . שור של מליאת המועצה מהיוםפעם לקבל אישור כי יש כבר את האי

  

  . תלת גלגלי יעלה יותר      :חנה גולן' גב

  

  , את העיקרון הזה קבענו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , בכל מקרה הם יצטרכו לאשר      :חנה גולן' גב

  

  ,  אישרנו, לא יצטרכו לאשר עוד הפעם   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . בוודאי? את הכסף      :חנה גולן' גב

  

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

  

  . ₪ אלף 25 על סך - רכישת קטנוע - 179ר "תבלאשר את פה אחד  הוחלט   :החלטה

  

  . ₪ אלף 120 על סך - החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה - 169ר "תב

  

. ₪ אלף 120סך הכל ,  החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה- 169ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אני מבקש . ₪ אלף 120זה צריך להיות , זו טעות, ₪ אלף 200עמודה האחרונה כתוב ב, אם תשימו לב

  . ₪ אלף 120-לאשר את זה ב

  

  . כלי אצירה זה הפחי אשפה    :עמליה בירנבאום' גב

  

  ? מאיזה מקורות אלה    :עמנואל יעקבמר 

  

  .  זה חיצוני     :מר אלי שבירו

  

הם . מטיילים בשכונה? רה אותםאת מכי, אצלנו יש פחים שנוסעים      :מר יוסי חן

  . יוצאים לבד בשכונה לטייל

  

  . אבל סידרנו אותם, לא    :עמליה בירנבאום' גב

  

  ? אתה רוצה לקבל אותם ממקורות חיצוניים    :עמנואל יעקבמר 

  

התכנית הזאת הוכנה לפני , כי אני אומר לך, אני כתבתי כאן מקורות    :והר חלבי'מר ג

משרד הפנים נתן , לשנה₪ וציפינו ממש ממשרד הפנים לקבל עוד מיליון , חודשיים-כמעט חודש וחצי

 - לא נצליח , במידה ונצליח לגייס את זה ממשרד הפנים אדרבא. אנחנו נכין תכנית כזאת, ₪ אלף 316
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  . או שנתכנס עוד פעם ונמצא מקור מימון אחר. אנחנו לא נעשה את זה

  

  . אושר? מי בעד, לפת אשפתונים הח- 169סעיף . אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 על סך - החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה - 169ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 120

  

  . ₪ אלף 450 על סך - ארכיון ממוחשב סריקת תיקי בנייה - 166ר "תב

  

  . ₪ אלף 450 -סקירת תיקי בנייה ,   ארכיון ממוחשב- 166ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  

  . זה חשוב מאוד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אם נצליח , אנחנו ננסה להשיג את זה ממקורות חוץ. גם ממקורות חוץ    :והר חלבי'מר ג

  . אדרבא

  

  ? עדנאן, ומה יקרה אם לא תשיג את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . נשלים שנה הבאה    :עדנאן עיסאמר 

  

אני , מוכרחים להגיע. ע לנושא של ארכיון ממוחשבאנחנו חייבים להגי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

מוכרחים לעשות הכל כדי שבכמה שנים כל הארכיון של ההנדסה יהיה , אומר לך אדוני הגזבר

  . אי אפשר להמשיך לעבוד ככה. ממוחשב

  

  . אתה קבעת לעצמך שזה מחשוב, תחום האנטנות הוא גם    :והר חלבי'מר ג

  

כולם על . נהיה לי כבר חור בראש מהאנטנות, תי מהאנטנותתעזבו או   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . איזה מזל שהיה לי עוד את השכל לעשות את העסקאות האלה אז. האנטנות
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  . בגלל האנטנות, אתה יודע, יש בעיה של שידור    :עמנואל יעקבמר 

  

, העיראני רוצה לומר לכם חברי מועצת . כי נכנס בראש יותר מדי שם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

 CD-אז היום מגישים להנדסה את הדיסקט או ה. כל העולם הולך היום לכל המידע הדיגיטלי, תראו

אלא , כמו לכולם, כמו למשרד השיכון, היום אי אפשר להגיש כמו לפיס. או אני לא יודע מה שעושים

אנחנו . ריהכל הרשויות במדינת ישראל זה ההיסטו, הבעיה שהרשויות נתקעות בה. אם כן זה דיגיטלי

 ותראו מה זאת אומרת לקחת את כל הארכיון של תל 100לכו לתל אביב שחוגגת .  שנה30, עוד צעירים

, אבל אם אנחנו לא נתחיל לעשות כמו שצריך את הקטע הזה. לעשות אותו דיגיטלי, אביב ולצלם אותו

  . לעולם זה לא יקרה

  

  . ניקח מזה, אם לא יהיה. נותאפשר לקחת מהקר. יש לנו כסף בקרנות     :מר אלי שבירו

  

עוד נצטרך לחשוב איפה , השנה תהיה מאוד קשה... אני מציעה שלא       :חנה גולן' גב

  . לקצץ

  

קודם כל . צריך לאשר את הסעיף הזה, אני אומר שקודם כל בעיקרון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

י זה בקשר לכל נושא ויכול להיות שהממשלה תיתן כ, והיה ונקבל כסף מבחוץ. לאשר את הסעיף

, הרי אי אפשר לעשות תכנית של גשר אם אין לך את כל הדברים. האצת התכניות של הבנייה בארץ

, אבל אני כבר אומר לך. אז קודם כל נאשר את זה. זה סיפור. מהטאבו והבעלויות וכל הדברים האלה

שבתוך כך וכך שנים יהיה חייבים לעשות את התשתית הזאת , לדעתי כראש העיר, והר'גם עדנאן וגם ג

חייבים לעשות . מקבל את כל התשובות הכל בסדר, מהבית הוא נכנס, בא אזרח. לנו ארכיון ממוחשב

  . את זה

  

י "בדיוק עפ, אם ראית בתכניות של ההנדסה, אז אדוני ראש העיר      :חנה גולן' גב

, ב לקראת תקציב המדינההיות ואנחנו יודעים שכולנו נמצאים במצב לא טו. ההנחיה שלך זה בתכנית

אני מעדיפה שנעשה , והיה ולא. אז אני מציעה לאשר את זה והיה ויהיה לנו כסף נתחיל לקדם את זה

אין לנו ברירה אנחנו ,  ועברנו את זה כברflatכי בסוף כשמקצצים פלאט , הכל בלבד שלא ניגע בעובדים

  .  לגעת בעובדים עד יעבור זעםעדיף לדחות ביצוע של דברים מסוימים ולא. מגיעים לפיטורין

  

  . אין על זה ויכוח   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . הרי לא תמיד תהיה בעיה כלכלית. כי הזעם יעבור      :חנה גולן' גב

  

אני יודע שזה לא , התקבולים שמתקבלים מאגרות הבנייה למיניהן    :עמנואל יעקבמר 

  , הרבה

  

  . אין בנייה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ?איזה בנייה      :נה גולןח' גב

  

  ? -האם זה משועבד או שאפשר, השאלה אם אפשר. המעט שיש    :עמנואל יעקבמר 

  

זה לא משועבד זה חלק מתקציב העירייה וזה מממן בין היתר את      :ח רוני דנה"רו

  . מחלקת ההנדסה

  

 לבנות אם היום תבוא ממשלה ותגיד עכשיו מאשרים, אם היתה בנייה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ,  יחידות דיור1,000

  

  . עתידי, לזה אני מתכוון    :עמנואל יעקבמר 

  

  .  יחידות דיור אז זה פותר לך הרבה בעיות1,000   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ממש לא נתווכח. לא נתווכח      :חנה גולן' גב

  

 ארכיון - 166סעיף , חברים.  יחידות דיור יתנו עכשיו200גם אם . כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אושר פה אחד. ירים יד? מי בעד, ממוחשב

  

 על סך - ארכיון ממוחשב סריקת תיקי בנייה - 166ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 450
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  . ₪ אלף 80 על סך - יועץ תחבורה - הטמעת מערכת תמרורים - תכנית תמרור - 174ר "תב

  

יועץ , הטמעת מערכת תמרורים, תמרורים תכניות - 174ר " תב    :והר חלבי'מר ג

  . הצפי הוא לקבל את זה ממשרד התחבורה. ₪ אלף 80סך הכל , תחבורה

  

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

  

,  הטמעת מערכת תמרורים- תכנית תמרור - 174ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 80 על סך -יועץ תחבורה 

  

  . ₪ אלף 100 על סך - חלוקת העיר לאזורים - תווי חנייה - 175ר "תב

  

גם הצפי . ₪ אלף 100, חלוקת העיר לאזורים,   תווי חנייה- 175ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . ממשרד התחבורה

  

  . זה התכנון      :חנה גולן' גב

  

? מה אתך, יוסי. ושרא? מי בעד, 175על . ירים יד? מי בעד, זה התכנון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ?אתה אצבע ככה או אצבע ככה

  

  . קשה לי עם הסעיף הזה      :יוסי חןמר 

  

תיתן 'בא פעם אחת מישהו לבר ואמר לברמן . בוא אני אגיד לך משהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אז ', אצבע ככה או אצבע ככה'אמר לו הברמן . 'אצבע'אמר ?', כמה אתה רוצה'אמר ', לי בבקשה ויסקי

  .ני לא יודע בדיוקא

  

  . נראה לי, אתה היית הברמן      :יוסי חןמר 

  

 על סך - חלוקת העיר לאזורים - תווי חנייה - 175ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה
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  . ₪ אלף 100

  

  . ₪ אלף 100 על סך -) מרכז הספורט( הסדרת חנייה בדרך אפרתה - 176ר "תב

  

  , ייה בדרך אפרתה מרכז הספורט הסדרת חנ- 176ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  

  . זה פה חייבים לסדר את זה, כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . משרד התחבורה, ₪ אלף 100גם     :והר חלבי'מר ג

  

  . אושר. ירים יד? מי בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 -) מרכז הספורט( הסדרת חנייה בדרך אפרתה - 176ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 100 סך על

  

י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שורשים, קירות גינון, המשך תכנית,  שיקום רחובות העיר- 159ר "תב

  . ₪ על סך מיליון -' שלב א) 'ב+'רובעים א(

  

י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שורשים, קירות גינון, המשך תכנית,  שיקום רחובות העיר- 163ר "תב

  . ₪ על סך מיליון - 'שלב ב) 'ב+'רובעים א(

  

, שורשים, גינון, המשך תכנית קירות,  שיקום רחובות העיר- 159ר "תב    :והר חלבי'מר ג

אנחנו מקווים , גם ממקורות חוץ₪ אחד על סך מיליון ,  חלקים2-ר שמחולק ל"זה תב. תאורה, ריבוד

לקים כי השנה נתקלתי אני חילקתי את זה לשני ח. 163ר "ר השני הוא תב"והתב. להשיג ממקורות חוץ

הם ביקשו ממני להתחיל להשיג להם , ר מצטבר"בבעיה מול משרד הפנים לשחרר כספים בגלל תב

ר " תב-רים "לכן אני פיצלתי את זה לשני תב. הקשה עליי בשחרור הכספים, ניירת של שנה שעברה

ממשרדי ממשלה בתקווה שנשיג מקורות ממשרד הפנים או , 2010ר אחד לשנת " ותב2009אחד לשנת 

  . אחרים
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-      ו159? מי בעד, המשך התכנית,  שיקום רחובות העיר- 163ר "תב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .   אושר פה אחד163

  

המשך תכנית ,  שיקום רחובות העיר- 163- ו159ר "תבלאשר את פה אחד  הוחלט   :החלטה

  . ₪ מיליון 2 על סך -' ב+'שלב א) 'ב+'ארובעים (י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שורשים, קירות גינון

  

  .₪ מיליון 2 בסך -'  שיפורים גיאומטריים ברחוב נחשונים שלב ב- 164ר "תב

  

₪  מיליון 2',  שיפורים גיאומטריים ברחוב נחשונים שלב ב- 164ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . משרד התחבורה

  

בלי שום קשר אני מציע , ו שםהשינויים שנעש, רחוב נחשונים, דרך אגב     :מר אלי שבירו

  , אם נוסעים שם על הכביש רואים את כל הסימנים של הצמיגים. שידברו על זה גם בוועדת תחבורה

  

  . של המשאיות      :חנה גולן' גב

  

  . גם מכוניות פרטיות     :מר אלי שבירו

  

  . של המשאיות שיוצאות מחניות הן פוגעות כל הזמן באיי התנועה      :חנה גולן' גב

  

היו , איי התנועה האלה גם ברכבים פרטיים שווה לבדוק את זה, לא     :מר אלי שבירו

  . לדעתי זה מסוכן. שם כבר תאונות

  

  . צודק      :חנה גולן' גב

  

  מי בעד 164סעיף . תבדקו את ההערה של שבירו. תבדקו את הדבר הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .אושר פה אחה? שיפורים גיאומטריים
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'  שיפורים גיאומטריים ברחוב נחשונים שלב ב- 164ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ מיליון 2 בסך -

  

  .₪מיליון  1.2 בסך -חסכון בחשמל  -הקמת מערכות חשמל סולריים  - 162ר "תב

  

 1.2,  הקמת מערכות חשמל סולריים בחסכון בחשמל- 162ר "תב    :והר חלבי'מר ג

 אלף 400  עוד 2009-2010עודפי תקציב , ₪ אלף 400 -קרנות הרשות , ₪לף  א400 -ממשלה . ₪מיליון 

  .₪ מיליון 1.2סך הכל . ₪

  

  ? אתה מאמין שתקבל כסף מהמדינה בשביל זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,משרד הפנים. יש עידוד. אני מקווה    :והר חלבי'מר ג

  

  ? הזה מה שהצגת בתכנית העבוד, עדנאן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

במקום לקחת צריכת חשמל , ס לעשות גג סולרי"זה בנוסף לביה    :עדנאן עיסאמר 

  .מחברת חשמל עושים גג סולרי ואז משתמשים

  

אתה רוצה שנעשה את יצירת החשמל דרך הסולרי ואז נחסוך את    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . הכספים

  

  . ואתה תקבל כסף בחזרה מחברת חשמל    :עדנאן עיסאמר 

  

  , זו ההצעה של הגברת. בסדר גמור   :ע" ראה–ן נחמן מר רו

  

  . זה שלך      :חנה גולן' גב

  

. פקיד אני. אני סך הכל אין לי כלום. אני אין לי שום הצעות כאן, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .אושר. ירים יד? מי בעד, שהעיר תהיה עיר ירוקה,  הקמת מערכות חשמל סולריים- 162סעיף 
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חסכון  - הקמת מערכות חשמל סולריים - 162ר " תבלאשר את פה אחד  הוחלט  :החלטה

  .  ₪מיליון 1.2 בסך -בחשמל 

  

  אלף120 בסך - מוריה, הציונות, הוורדים, הבשן' רח, התקנת עמודי תאורה בפארקים - 170ר "תב

₪.  

  

, הוורדים, רחוב הבשן,  התקנת עמודי תאורה בפארקים- 170ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . בעיקר ממשרד הפנים. גם בתקווה לקבל ממשרדי ממשלה, ₪ אלף 120מוריה על סך , ונותהצי

  

  . שר התשתיות בני בגין. 170אושר . ירים יד? מי בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

זה בדיוק מה . תכנית עבודה מקושרת תקציב, זו דרך אגב אלי      :חנה גולן' גב

  .זה בפנים, שהמנהלים הראו

  

  .ואת יודעת בדיוק למה אני דיברתי, אני דיברתי למשהו אחר     :ירומר אלי שב

  

, הבשן' רח, התקנת עמודי תאורה בפארקים - 170ר "  תבלאשר את פה הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף120 בסך - מוריה, הציונות, הוורדים

  

  . ₪ אלף384 בסך -  מרכזיות12, שדרוג מרכזיות חשמל - 171ר "תב

  

  . ₪ אלף 384,  מרכזיות12,  שדרוג מרכזיות חשמל- 171    :והר חלבי'מר ג

  

  ? מה זה שדרוג מרכזיות חשמל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה מה שקודם עדנאן הסביר     :ח רוני דנה"רו

  

 מרכזיות שאנחנו 22י הסקר יש "מרכזיות החשמל ברחבי העיר עפ    :עדנאן עיסאמר 
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  .יו השנה עכש12-אנחנו מתחילים ב, צריכים לשדרג אותן

  

  ? במה אנחנו עוסקים שדרוג   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . משפצים אותם    :עדנאן עיסאמר 

  

  ? זה שיפוצים שלהם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .את הפקקים, את הבדידים, את לוחות החשמל    :מר עמנואל יעקב

  

  ? זה יחד עם חברת חשמל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה העירייה, לא, לא    :עדנאן עיסאמר 

  

  ? נכון, של העירייה, זה שלנו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה לא של חברת חשמל    :עדנאן עיסאמר 

  

  . בסדר. זה לא של חברת חשמל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . תאורת רחוב    :עדנאן עיסאמר 

  

מי , חשמל שדרות מרכזיות - 171סעיף . את זה חייבים לעשות, אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אושר פה אחד. ירים יד? בעד

  

 בסך -  מרכזיות12, שדרוג מרכזיות חשמל - 171ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף384

  

  . ₪ אלף800בסך  השלמת פיתוח פארק היובל - 165ר "תב
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גם מהממשלה . ₪ אלף 800 - השלמת פיתוח פארק היובל - 165    :והר חלבי'מר ג

  . הנדיבה

  

  . הרי היא מתפלצת, צביה אפרתי תראה את הכסף הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . דרך אגב, היא היתה צריכה אבל לעשות את זה      :חנה גולן' גב

  

  . היא צריכה לתת את הכסף   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

משרד השיכון היה צריך לעשות את זה ולא להשאיר את שטחי הבור       :חנה גולן' גב

  .אז היה לנו כסף לעשות את הפארק, ה יודע שאם היה לנו את הבניין הנוסף על יד שניידראת. האלה

  

הבניין , 79, אם היה הבניין ברחוב הציונות זה נקרא, מה שאומרת חנה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

, כי הרי זה כספים של פיתוח, אם הוא היה בנוי אז הכסף הזה היה מגיע, שתקוע בשלב היסודות

הרי , אז הם עצרו את הכל. ה משרד השיכון הוא מקבל החזרי פיתוח והוא מחזיר את זהשכשבונ

אגרות , וכשאין לנו בנייה אין לנו הכנסות, פעם אחת לא נותנים לנו בנייה. דופקים אותנו פעמיים

פעם אחת אין תוספת של אוכלוסייה ופעם . אז תוקעים אותנו פעמיים, והיטלים וכל הדברים האלה

אלה הם . אין לנו גם את הכספים בשביל לגמור את מה שמשרד השיכון היה צריך לעשותשנייה 

אושר פה אחד . ירים יד? מי בעד? זה ברור. מקורות ממשלתיים₪  אלף 800לכן כתוב פה , הדברים

165 .  

  

  . ₪ אלף800בסך  השלמת פיתוח פארק היובל - 165ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  . ₪ אלף250בסך , שיקום אפיק המים -'  שלב בפארק הוואדי - 172ר "תב

  

הבנתי שיש . ₪ אלף 250שיקום אפיק המים ,  פארק הוואדי- 172ר "תב    :והר חלבי'מר ג

  . עדנאן אמר לי יסדירו את זה, שם בעיה בניקוז המים
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, הפארק הקיים, כמו שאמרתי בין רחוב בקעת הירדן ששת הימים    :עדנאן עיסאמר 

אנחנו . אז המים גולשים לשכנים ולתוך הבתים ברחוב ברק, צאה מהסחף אפיק הוודאי נסתםכתו

  . צריכים לשקם את האפיק

  

  . זה אבל בחלק הישן של הפארק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בין בקעת הירדן לבין ששת הימים, אמרתי    :עדנאן עיסאמר 

  

כשעשינו את פיתוח הפארק בין ששת . אני רוצה להסביר לכם משהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , בשכונה של בן יקר, ים שם'בקוטג, הימים מערבה

  

  . 95,94-זה היה ב    :עדנאן עיסאמר 

  

אני אז דיברתי עם . אז היה פואד שר השיכון ועצרו לנו את הבנייה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

והתנפחו ', לתוך הבתיםתראה תמונות שאנשים חודרים להם מים מהשיטפונות 'אמרתי לו , פואד

פואד נבהל שנתבע את הממשלה בגלל . הקירות כי היתה חדירה של המים והטחב לתוך הבתים

אז קראנו לזה ניקוז . 'אני אתן כסף לניקוז הוואדי'ואמר , ההקפאה של רבין אז שהיתה של השכונות

ונומנט של הרוסים ואדריכל הנוף תכנן את כל הפארק מאיפה שיש המ, לקחנו אדריכל נוף, הוואדי

. ועד לרחוב ששת הימים, הכיכר עם העיגול שם של הסקטבורד, של ציון הניצחון על הנאצים שם, שם

אז , ס היובל"כשרצינו להמשיך את ניקוז הוואדי משם לכיוון בי. קראנו לזה בעזרת השם ניקוז הוואדי

בוטינסקי הלכתי אז לשלומי 'ארק זפ. 'בוטינסקי'זה נקרא פארק ז, זה כבר לא ניקוז הוואדי, לא'אמרו 

ר שותף של הקרן הקיימת והוא החליט שאם יקראו את הפארק על "היה יו, ר שהיה"מבית

בעזרת השם הכל . של משרד השיכון₪  מיליון 4מול ₪  מיליון 4ונתנו . matchingהם יתנו , בוטינסקי'ז

, החלק ההוא, וד נגמור את הפארקע, אני לא יודע. צריך לגמור את זה, עכשיו אין מישהו אחר. כאן

, עם הבוטקה של השומר וכמעט, איפה השומר, ונקבל רצועה שהיא תתחיל בסופו של דבר מהכניסה

רצף שלא יהיה נתון למכוניות ולסיכונים , כל זה יהיה רצועה. הייתי אומר עד הפארק שם ליד הצופים

  . תכנון הארוךזה בעצם ה. ויהיה פס כזה לאורך כל העיר הזאת, תחבורתיים

  

  . נמלא את זה מים ונשוט בסירות    :עמנואל יעקבמר 
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, המים רציתי לעשות שם ליד הביוב לעשות את האגם, אני תאמין לי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אושר פה אחד. ירים יד? מי בעד, שיקום אפיק המים,  פארק הוואדי172סעיף . לא ויתרתי עליו

  

, שיקום אפיק המים -'  שלב בפארק הוואדי - 172ר " תבאת לאשר פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף250בסך 

  

  . 86,792₪בסך  תשתיות מיחזור - 178ר "תב

  

קיבלנו אישור מהמשרד להגנת .  תשתיות מיחזור- 178ר אחרון "תב    :והר חלבי'מר ג

  . אמליה תוסיף מה זה תשתיות מיחזור. לתשתיות מחזור ₪ 86,792הסביבה על סך 

  

  . רווח נקי, זה בסדר   :ע" ראה–ר רון נחמן מ

  

  .להוסיף עוד מתקנים לעשות מקומות מיחזור    :עמליה בירנבאום' גב

  

  .אושר פה אחד. ירים יד?  תשתיות מיחזור178מי בעד סעיף , חברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 86,792₪בסך  תשתיות מיחזור - 178ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .2009אישור צו המיסים לשנת . 5

  

  .עכשיו צו המיסים. רים"סיימנו את התב. זהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 באישור משרד הפנים 4.57 הוא בתוספת של 2009בשנת , צו המיסים    :והר חלבי'מר ג

 היא לשיקול, י בקשר להגדלה'בבוקר גם דיברתי עם משרד הפנים עם רני פינצ. ובהנחיית משרד הפנים

אנחנו בסך הכל מצביעים על הצו . חד משמעית בהנחיית היועץ המשפטי היא לא לשיקול דעתנו. דעתנו

, וגם תוהמי שאל אותי, כי שאלת אותי אלי בזמנו. אבל אנחנו פשוט מחויבים בהגדלה. כנוהל רגיל

  .  היא לא לשיקול דעת4.57חד משמעית ההגדלה , י'והתקשרתי בבוקר לרני פינצ
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  , אני קראתי. יש לי שאלה     :ירומר אלי שב

  

  ? איפה קראת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

הגדילו את צו , שראש העין למשל. במה בפתח או ידיעות בפתח     :מר אלי שבירו

  . 3%-הארנונה שלהם רק ב

  

אני רוצה , וגם קראתי כמו אלי במה בפתח, אני דיברתי עם זוהר בבוקר    :יחיאל תוהמימר 

מועצת העיר תבקש מגזבר העירייה שיגיש , 4.57חנו נאשר פה את הצו שלנו על שאנ, להציע הצעה

   -להעלאה של מכסימום, בקשה למשרד הפנים לצמצום

  

  , הוא אומר לך חד משמעית שזה לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מותר, מותר    :יחיאל תוהמימר 

  

  . אני אסביר רק את הנושא, ברשותכם     :ח רוני דנה"רו

  

  . אני בדקתי את זה, שנייה, זה מותר    :יאל תוהמייחמר 

  

  . אני לא מתווכח     :ח רוני דנה"רו

  

מועצת העיר יכולה לבקש ממשרד . אנחנו יכולים. מותר, יעקב    :יחיאל תוהמימר 

  . 3%-שזה יהיה ב, הממשלה בגלל התקופה הקשה

  

השנתית הוא עדכון הארנונה . ברשותכם אני רק אסביר את הנושא     :ח רוני דנה"רו

 מהגידול או השינוי בתעריפי הארנונה הוא 80%-שבו קבעו ש, י משרד הפנים מזמן"נוסחא שאושר ע

 נקבעים 20%-ו, אלה הם המדדים הקובעים, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מאוקטובר לאוקטובר

רק שנייה אני תן לי . ההגדלות של תעריפי הארנונה הן אוטומטיות. י הגידול השכר הממוצע במשק"ע

, למרות שזה לא נעים, אתם בעצם די חותמת גומי. ואחרי כן נחזור לראות את האלטרנטיבות, אסביר

לבוא , מה שכאן יחיאל העלה את הרעיון וזה אפשרי. בנושא הזה כי זה הקביעה הזו היא אוטומטית
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הן , יג בארנונהכי לצורך שינוי חר.  ובנוסף לבקש לפנות למשרד הפנים והאוצר4.57-לאשר את ה

לפנות אליהם בבקשה . שני השרים, יש לקבל אישורי שר הפנים והאוצר, להגדלה נוספת והן להקטנה

  .  או לכל אחוז אחר שתקבלו3%-להקטין ל

  

. ממש לא, ואני לא אומר את זה בשביל הפופוליזם, אני רוצה לומר כך    :עמנואל יעקבמר 

אם אנחנו באים . ל איזשהן הכנסות אל מול הוצאותאנחנו יש לנו תכנית עבודה שהיא מושתתת ע

כך אני רואה . לא נעמוד ביעדים. ההכנסות הן פחותות, משמעות שהתקבולים, ומורידים את הארנונה

. אני לא אומר את זה לשם הפופוליזם. יחיאל לא הפרעתי לך, וזה מתמטיקה פשוטה, מצד שני. את זה

אחד אומר הגזבר שחד משמעית . יש שני דברים, אלא מה. כמובן שאני רוצה שישלמו פחות כשיש כסף

ויש עתירה נגד עיריית , נדמה לי שגם אני קראתי את הכתבה. י אומר שאסור לנו לחרוג בשום דבר'פינצ

אני לא רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי או ללכת בלי . למה הם עשו את זה כי זה לא חוקי, ראש העין

הרי ,  ששר הפנים ילך לשר האוצר שילך לראש הממשלה שילך לזהלכתוב מכתב, כלומר. ולהרגיש עם

זה ממש . אילוזיות כאלה שגוררות אותנו לכתוב וזה, אז למה לנו להיכנס למן אשליות. זה לא יקרה

אני אומר לכם שזה . גם אני בעד להוריד את הארנונה, בשביל הפרוטוקול מול התושבים. לא נראה לי

  . פוגע בתכנית

  

  . לא, עזוב, זו דמגוגי עכשיו. עזוב, לא    :תוהמייחיאל מר 

  

   ?זו דמגוגיה    :עמנואל יעקבמר 

  

  . סליחה. מה שאתה אומר זה דמגוגיה. עכשיו כן    :יחיאל תוהמימר 

  

אם זו , נזר על ראשו, בוא נשמע את ההגיגים של ידידנו? מנו סיים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . דבר, וואללה אתה, דמגוגיה

  

יכולנו לסבול את . לפני זה היה קצת סביר. הסיום שלך היה דמגוגיה    :ל תוהמייחיאמר 

 ₪ 4,000מרוויחים , 15 שקל נטו או 10,000כי אני מכיר אנשים פה שלא בדיוק מרוויחים . מה שאמרת

  .ותאמין לי זה קשה להם, במפעל

  

   ?מה זה קשור למה שאמרתי    :עמנואל יעקבמר 
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  . כי אתה מעלה לנו את הארנונה,  לי מה זה קשוראל תגיד    :יחיאל תוהמימר 

  

  . אני כן אגיד לך    :עמנואל יעקבמר 

  

אני לפני שדיברתי , סליחה, יש חוק. תקשיב, תקשיב לי שנייה, שנייה    :יחיאל תוהמימר 

. והר וגם דיברתי עם ראש העיר'וגם כשדיברתי עם רוני ודיברתי עם ג, עיריית עם הגזבר בבוקר שאלתי

,  נאשר את התקציב כמו שהוא, לא דמגוגיה, אנחנו נלך נאשר את התקציב, תראה' לראש העיר אמרתי

-להוריד את הארנונה מ, בבקשה, תבדוק את החוק, ומועצת העיר זו הזכות שלה לבקש משר הפנים

  . 3.57- ל4.57

  

  ? אתה יכול להצביע? זה קרה פעם    :עמנואל יעקבמר 

  

  .  שנייה,שנייה יעקב    :יחיאל תוהמימר 

  

  ? זה קרה פעם    :עמנואל יעקבמר 

  

  .תן לי בבקשה להסביר, אבל שנייה    :יחיאל תוהמימר 

  

  . הוא אומר לך שזה אפשרי, הנה? למה לא, כן     :מר אלי שבירו

  

  .זו אפשרות, שנייה יעקב    :יחיאל תוהמימר 

  

  , לבקש זו אפשרות      :חנה גולן' גב

  

  . אז בוא ננסה, קודם כל לנסות זה תמיד טוב. סליחה, לא סיימתי    :יחיאל תוהמימר 

  

  .לא רוצה. אני לא רוצה לנסות כשאני יודע שאני מתבזה. מסכים איתך    :עמנואל יעקבמר 

  

  . אני רוצה לסיים, שנייה, לא סיימתי. שנייה. אתה לא מתבזה, לא    :יחיאל תוהמימר 
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   .אבל תסיים, אני רוצה לשאול שאלה, יחיאל     :מר אלי שבירו

  

באמת . גם אפשרי, לבוא במסגרת החוק גם תמיד, לנסות תמיד. שנייה    :יחיאל תוהמימר 

שנה ,  שנים ככה10אני פה איזה . עוד שנייה אחת, אבל אם לא תנסה אז אף פעם לא. אני אומר את זה

  .  העלינו לאנשים7%? אתה זוכר אדוני, 7%-היתה שנה שתכנית הבראה העלינו ב, 11

  

  . זוכר     :הח רוני דנ"רו

  

  ? נכון, בשביל תכנית הבראה של העירייה? למה    :יחיאל תוהמימר 

  

  . 2004-נדמה לי ב     :ח רוני דנה"רו

  

  ? זה בסדר7%לתת להם בראש ? 7%לתת להם ? אז זה היה בסדר    :יחיאל תוהמימר 

  

  , אז זה היה, לא, אז לא     :ח רוני דנה"רו

  

  ? מה זה היה    :יחיאל תוהמימר 

  

  , אז זה במסגרת תכנית ההבראה משרד הפנים כפה עלינו     :וני דנהח ר"רו

  

  . חייב אותנו      :חנה גולן' גב

  

  . זה שונה. לא, ואילץ אותנו להגדיל את הארנונה     :ח רוני דנה"רו

  

  . תשמע, עזוב. עם כל הכבוד זה נפל על התושבים    :יחיאל תוהמימר 

  

  . תושביםברור שזה נפל על ה. ברור     :ח רוני דנה"רו

  

קודם כל להצביע בעד צו הארנונה , אני מבקש עכשיו ממועצת העיר, לא    :יחיאל תוהמימר 
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  ? מה הבעיה. ובד בבד לבקש מגזבר העירייה שיגיש בקשה בשם העירייה

  

כמה : אני מבקש ממך לשקול שוב את הדברים שלך לאור הטיעון הבא    :ד אריאל עזריה"עו

ה מבקש להוריד לאותם משפחה שיש לה בית שאתה אומר שהיא  שאת1%כסף זה ההפרש של אותו 

  ? ר" מ100- ל70אז יש להניח שהוא בין , נזקקת

  

  .אתה טועה, ממש לא. 3- או ל3.57- ל4.57-תצמצם מ, לא    :יחיאל תוהמימר 

  

  . למשפחה ₪ 3או  ₪ 2אתה נלחם על בערך , לא סליחה    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . וןממש לא נכ     :מר אלי שבירו

  

  .בוא תעשה את החשבון, בבקשה    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . עזוב אותך, זה לא נכון      :יוסי חןמר 

  

. האלה מאוד חשובים ₪ 3,4,5-תוהמי מבקש מהתמיכות שה, אריאל     :אלי שבירומר 

רוב התושבים הם קשי יום שיש להם . אני מדבר על רוב התושבים שנמצאים באריאל, על הקולקטיב

ומה מבקש , חנו שמענו מהרווחה כמה אנשים יש להם בעיות וכמה אנשים הם נזקקיםאנ, בעיה

  , אנחנו מאשרים את צו הארנונה ומבקשים מהגזבר להוציא מכתב'כולה לבוא ולהגיד ? תוהמי

  

זאת אומרת אתה ', אנחנו מבקשים'כשאתה אומר . אני לא הבנתי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

     ?ותוהמי ביחד מבקשים

  

כשתוהמי מבקש דברים טובים אנחנו . אני מסכים עם תוהמי     :ר אלי שבירומ

  .מצטרפים

  

  . אולי גם אני מבקש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אם תבקש אנחנו נתמוך     :אלי שבירומר 
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  . אז בוא אני אעשה סוף לדיון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

. אני בעד ואני אצביע בעד, ל ולעזוראם אתם כל כך רוצים להק, סליחה    :ד אריאל עזריה"עו

  .אני מסכים. בוא נוריד הכל? 1%-למה רק להוריד את זה ב

  

  , אריאל צודק מבחינת החישוב     :ח רוני דנה"רו

  

, כל שנה אגרת המים והביוב, כל דיון. מספיק, נו. עזבו רגע אחד, רוני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , כולם רוצים להיות פופוליסטיים. זבוע. כל שנה זה ריטואל חוזר, אגרת המיסים

  

  . ממש לא, לא    :יחיאל תוהמימר 

  

. אנחנו רוצים להיות רק לגופו של עניין. רק אנחנו לא רוצים. שקט רגע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אנחנו אין לנו זכות של סירוב או , קודם כל. זה כמו חוק פרקינסון, תראו על מה אנחנו מתווכחים

לאף אחד מחברי מליאת , באותו רגע שההנחיות הן של ממשלת ישראל. ות הממשלהתיקון של החלט

זה גם עמד . ללכת ולשנות את ההחלטות האלה,  overrulingמועצת העיר אין את הסמכות לעשות

אם הם רוצים לחזור , בפסיקה ועם הגיבורים הגדולים בראש העין שהיה להם חשב מלווה כמה שנים

-כל ה, ה שיש להם עם אזור הקניונים החדשים ששמים ליד כפר קאסם שםלחשב מלווה ביחד עם מ

לכן כולם . ייקח להם את זה משרד הפנים, שהם חושבים שיקבלו את המיסים האלה₪  מיליון 191

אתה כל כך רוצה 'משרד הפנים אומר , אנחנו כולנו יש לנו מענק לאיזון זאת אומרת. גיבורים גדולים

אני פה מקבל גם , לכן יש לנו שני דברים. 'אל תבוא אליי לבקש את הכסף, להוריד את ההכנסות שלך

. לבקש אפשר, שזה לא צעד פופוליסטי, בהנחה אמרנו. את העמדה של יחיאל וגם את העמדה של כולם

לא , לא קואליציה, לא אופוזיציה. פה אחד של כל המליאה, אני חושב שהפנייה הזאת תהיה של כולנו

אנחנו מחויבים לקיים את החלטות הממשלה , נכון, במסר לתושבים. וזמה אחרתיוזמה כזאת או י

לכל יישוב יש את האופי שלו ואנחנו פונים ומבקשים שידונו , יחד עם זה. ואנחנו עשינו את הדבר הזה

אם , אני לא רוצה להגיד אריאל. בכמה לקזז אני לא קובע. יתנו לנו את האפשרות לקזז, מחדש ויבדקו

אם . טוב', אוקי נותנים לכם'אם יגידו לנו , שיתנו לנו את האפשרות בעיקרון. לא רוצה,  2₪ו  א2%זה 

על דבר שלא ? אנחנו בינינו נריב על ביצה שלא נולדה. זה הכל. ההחלטה קיימת וגמרנו את הסיפור, לא

  ? אתם מבינים? בשביל מה, שייך בכלל בידיים שלנו
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אני רוצה ,  אבל יש פה כמה דברים שאני לא יודע.לגבי התוספת הבנתי      :יוסי חןמר 

ר אני יודע שעד היום לא גבינו "מוסדות מלכ, למשל. כמה דברים בתוך הצו, להבין פה מבחינה חוקית

  . תקנו אותי אם אני טועה, ר"מיסים ממוסדות מלכ

  

  . רים"העיקרון הוא קודם כל לגבי מלכ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עמותות , זה בתי כנסת, ודע שעד היום לא גבינו כספים מכאלהאני י      :יוסי חןמר 

  .השאלה אם יש פה כוונה להתחיל לגבות מהם. כל כאלה שמפעילים, ספורט

  

י "אם תצליח להשיג את האישור של משרד הפנים לפטור עפ, כל עמותה    :והר חלבי'מר ג

  . תשלם, אם לא תשיג. היא תקבל, חוק הפטורים

  

  . עד היום לא נדרשו ולא דרשו? זאת אומרתמה       :יוסי חןמר 

  

  . בטח, נדרשו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

חלק . נדרשו והגישו בקשה ואני חתמתי להם גם? מה פתאום    :והר חלבי'מר ג

אני חתמתי להם באופן , יש קהילת נצרים שיש להם את העמותה עכשיו. מהעמותות אני חתמתי להם

לכל עמותה . נים שהם מבקשים לזכות בפטור שמשרד הפנים קבעהם מגישים בקשה למשרד הפ. אישי

  . אנחנו לא מאשרים שום דבר, מי שדן בזה זה משרד הפנים. הרי יש פטור משלה

  

  . אף עמותה באריאל לא תקבל את הפטור הזה      :יוסי חןמר 

  

  . יש כאלה שקיבלו? למה    :והר חלבי'מר ג

  

לא יקבלו את .  מכיר את העמותותאני, אני אומר לך באחריות      :יוסי חןמר 

  . הפטורים

  

  .  אף עמותה לא תקבל פטור היום   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . לא תקבל את הפטורים      :יוסי חןמר 

  

  , תקראו עיתונים היום, תקשיבו טוב, הרי האוצר. גמרו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אתה לא תוכל גם לגבות את זה      :יוסי חןמר 

  

  . המכללה להשכלה גבוהה פה הגישה בקשה ויש לה פטור משני שליש    :חלביוהר 'מר ג

  

  ? מה אתה תגבה מהם מיסים, זה גם עמותות? מה לגבי כל בתי הכנסת      :יוסי חןמר 

  

  . יוסי, כן. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יכול להיות שיש להם את האישור    :והר חלבי'מר ג

  

  ? למה לכם לעשות את זה.  להם אישוראין, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מה זה, מותר לי להתנגד לדבר כזה      :יוסי חןמר 

  

  . מותר לך להתנגד, כן, בוא אני אסביר לך משהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יש לי עוד כמה דברים, זה רק סעיף אחד      :יוסי חןמר 

  

חוק העמותות . ק העמותות בכללבוא אני אסביר לכם מה קורה עם חו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הפטורים שאתה כרשות . הכנסות המדינה, הרי זה אגף המיסים של משרד האוצר, ומס הכנסה בעיקר

מה זאת . אתה נותן את זה על חשבון התקציב המרכזי של מדינת ישראל, מקומית נותן בסופו של דבר

באיזשהו . חות שאתה נתתבתקציב של המדינה כתוב שהם צריכים לממן את החוסר בהנ? אומרת

למשל , לא רק זה. והיום יש כתבה בעיתון שהולכים לבטל את כל הפטורים. מקום צריך לסתום את זה

תשלם היום על ,  מס50%אם אתה משלם , זאת אומרת. רוצים למסות את קופות הגמל. קופות הגמל

זה גמר לך ?  זה עושהאתה יודע מה.  מס50%תשלם , בכסף שהורידו והמעביד נתן, מה שאתה צברת
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בהנחיות שהיו היו לנו , עכשיו.  מיליארד שקל כרגע9כי יש להם גירעון של ? למה. את כל הקופות גמל

ובקדנציה הקודמת חבר . אנחנו חייבנו אותם בכסף, היום המרכז האקדמי, בזמנו המכללה. ויכוחים

יחד עם גזבר העיר לשעבר הכינו . ₪ מיליון 44מועצה אחד פנה למבקר המדינה ואמר שאנחנו לא גבינו 

 מיליון 44-יכול להיות דבר כזה ש. באו לבדוק את זה עם מבקר המדינה, ומה שקרה. את הדברים הללו

  . לא בית כנסת? אנחנו כאלה חדלי אישים ולא גובים את הכסף? ₪

  

  . י חוק בתי כנסת פטורים"עפ, קודם כל      :חנה גולן' גב

  

  . צריך לבדוק את זה, אני לא יודע בדיוק,  בית כנסתלא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . נבדק, הנה      :חנה גולן' גב

  

מופיעות בחוק מי פטור מי , עמותות למיניהן, עכשיו אני חוזר ואומר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

לקחנו , לקחנו את תל חי, כאשר נבדק הנושא של האקדמיה לקחנו את אוניברסיטת תל אביב. לא פטור

לבדוק את כל הדברים , את כולם, לקחנו את האוניברסיטה העברית, לקחנו את בר אילן, לוןאת אשק

. נהיה מיליון וחצי₪  מיליון 44-כל ה. ההר הוליד עכבר? בסוף מה יצא. עם יועצים משפטיים עם הכל

יבדוק היועץ . בכמה אחוזים קטנים באישור הארנונה, כי הם חייבים רק בחלק? מיליון וחצי למה

  , אם פטורים, משפטי אם בתי כנסת פטורים מהארנונהה

  

  , גם עמותות, זה לא רק בתי כנסת      :יוסי חןמר 

  

  . כל אחד ואחד מאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? מה תעשה. אין להם לשלם? כל אלה שאין להם מאיפה יביאו      :יוסי חןמר 

  

  ?כנסתאיפה כתוב פה בתי . כל אחד ואחד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

יגיד . זה כל העמותות הם לא, כתוב עמותות ללא כוונות רווח. לא כתוב      :יוסי חןמר 

. אין מאיפה לקחת, אין להם, תכניסו לכם את זה לראש. אין להם לשלם. לנו המבקר פה למה הכוונה

  ? תוציאו את הפעילות, אתם תבואו לגבות, מה
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  .   יוסי,אבל החוק קובע את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אתה לא יכול להחליט . אתה לא יכול לפטור אותם בעצמך, אבל יוסי     :ח רוני דנה"רו

  . אסור לך. שאתה לא גובה

  

אני לא יכול לגבות את זה גם אם תרים את היד וגם אם כולם פה       :יוסי חןמר 

  , ירימו

  

  . אסור לך. אבל אסור לך להחליט שאתה לא גובה     :ח רוני דנה"רו

  

אתה יכול להגדיל את התקציב . אתה יכול לעשות משהו אחר     :לי שבירומר א

  . לעמותות

  

  ? מה זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אתה יכול להגדיל את התקציב לעמותות     :מר אלי שבירו

  

הבעיה שלנו . תקשיב טוב, אלי, תעשה הגדלות. אתה יכול לעשות הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הוא יכול , הוא יכול להיות מועדון נוער, הוא יכול להיות בית כנסת. א כוונת רווחזה נקרא תאגיד לל

זה הכל נכנס בתוך . כל דבר ודבר, היכל התרבות, הוא יכול להיות מה שאתה רוצה, להיות קאונטרי

עכשיו בא מס הכנסה או אלה שעוסקים במיסוי ואומרים בתוך מה שנקרא הארגונים ללא . ההגדרה

ויש כאלה , ייש כאלה שחייבים בתשלום מינימאל, יש כאלה שזכאים לפטור מסוים כזה, כוונת רווח

אנחנו רק אומרים . אנחנו לא עושים את זה, והם עושים את ההגדרה. שלא זכאים לא לזה ולא לזה

אלה נכנסים , לא ביזנס, אתה מבין, הם לא מפעל, הם לא עסק, שיש לנו ארגונים שהם לא חנות

אז פועלים . נגמר הסיפור, יה והם מביאים את האישורים כמו שהביאו מהאוניברסיטהוה. לקטגוריה

כתב לי פתק , אומר לי כאן עכשיו. 'זה לא, זה כן'אבל לא אנחנו קובעים . הגזבר פועל לפי זה. לפי זה

יש , זאת אומרת. שבתי כנסת לפי מיטב ידיעתו פטורים בכלל מתשלום של ארנונה, היועץ המשפטי

  .  לשאלה שלךתשובה
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הכלל הוא , יש כלל, באופן עקרוני. אני רוצה גם קצת להרחיב על זה      :אריה ברמר 

מדבר על המצב הבסיסי שבו העירייה צריכה לחייב בתשלום ארנונה את כל הגופים והמוסדות אשר 

אבל לכל כלל כמו . זה בעצם המס המקומי, נמצאים בתחומה ולגבות מהם את תשלום הארנונה

, יש פטור למי שהוא נכה. אחר כך יש לי רשימה מלאה של פטורים. יש יוצא מן הכלל, נו יודעיםשאנח

כולם , צו הארנונה מדבר קודם כל על החיוב. אקונומי מסוים-ומי שבמצב סוציו, ומי שהוא מבוגר

כמו מוסד ציבורי ממס , אבל באמת מוסדות ציבור שיש להם את כל האישורים מהרשויות. חייבים

 46והרבה פעמים גם אישור לעניין סעיף , ואישור ניהול תקין, מ"ר ממע"נסה ואישור של מלכהכ

אז אתה הרבה פעמים , ברגע שיש לך את כל האישורים האלה. לפקודת מס הכנסה לעניין תרומות

כך שמה שקורה . נכנס לתכולה של הפטורים מתשלום הארנונה כפי שקיים על הרבה מוסדות ציבור

  . רות החיוב הכללי הם לא משלמים כי הם נכנסים לתוך הרשת של הפטורלמ, שפועל

  

  . השאלה איזה אישור ספציפי צריך בשביל להיות פטור מארנונה      :יוסי חןמר 

  

אני זוכר ככה בלי . לבתי כנסת גם יש, למיטב זכרוני. יש סעיף הפטורים      :אריה ברמר 

  , להיכנס

  

  , אבל עמותות. י חוק"גם עפבתי כנסת פטורים     :והר חלבי'מר ג

  

  ? -כל העמותות של הצופים      :יוסי חןמר 

  

אני . זה התקנות. יוסי, הצופים צריכים להגיש בקשה למשרד הפנים    :והר חלבי'מר ג

  . שאין להם את האישורים, את המצוקה, מבין אותך

  

  , הצופים ובני עקיבא והנוער      :חנה גולן' גב

  

  ?עם להגיש אישור כזהאתה ניסית פ      :יוסי חןמר 

  

  . אבל אני חושב שיש להם את האישור גם    :והר חלבי'מר ג

  

  , לא תצליח      :יוסי חןמר 
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  .  אבל צריך לבדוק את זה. נדמה לי. נדמה לי שתנועות נוער גם פטורות     :ח רוני דנה"רו

  

כמו . כי קודם החוק הוא מכיל הכל, צריך לראות את סעיף הפטורים      :אריה ברמר 

לפי ? למה עמותה פטורה, מוסד ציבורי, זה פטור, זה פטור. פטורים... , שבמס הכנסה כולם חייבים

  . אבל זה הכלל.  לפקודה9.2סעיף 

  

  ? מה קרה עכשיו? איפה הייתם כל השנים      :יוסי חןמר 

  

  . זה תמיד היה, לא      :אריה ברמר 

  

  ? כל השנים      :יוסי חןמר 

  

  . הצו הזה הוא אותו צו.  השתנה פהאבל זה לא     :ח רוני דנה"רו

  

  . זה כל שנה אותו הדבר. זה אותו הדבר      :אריה ברמר 

  

  . אותו צו בדיוק     :ח רוני דנה"רו

  

 שאתם 2.1.2בסעיף . יש עוד סעיפים. אני רואה כמה דברים שהשתנו      :יוסי חןמר 

עדנאן יגיד לנו ? למה, בנפרדכאילו כל קומה , ...כותבים חיוב של מדרגות פנימיות יש לחייב כחלק מ

  . זה שטח שמחייבים אותו פעם אחת? למה צריך לחייב כל קומה. הוא מבין בהנדסה

  

  . אבל ככה זה בארנונה        :???

  

  ? למה כל קומה בנפרד      :יוסי חןמר 

  

  .האמת, לא הבנתי את השאלה     :ח רוני דנה"רו

  

 יודע שבמרכז הארץ חדרי אני, דרך אגב, כשמחשבים את שטח הבית      :יוסי חןמר 
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  . מה שאני יודע, לפי הידע. בכלל לא מחייבים ארנונה, מדרגות ושירותים וזה

  

  . אתה לא צודק, לא     :ח רוני דנה"רו

  

, אם יש לך מדרגות. אבל את לא מכניסה בכל קומה את המדרגות, כן      :יוסי חןמר 

  ? מה, אז בכל קומה את סופרת את השטח

  

  . י הדיירים שבקומה"לקים את זה עפמח      :שרה פרי' גב

  

זה , גם אם תזמיני קבלן לבנות לך. מחלקים פעם אחת מה שיש למטה      :יוסי חןמר 

  . יהיה אותו דבר

  

  . ממש לא      :שרה פרי' גב

  

, אני הייתי במקרה בישיבה החגיגית לפני שנה, הדבר השלישי      :יוסי חןמר 

. 75זה היה שם . ר" מ3 ולא 3 על 2.5אישרתם . לה את זהשם אני זוכר שמנו הע, ואישרתם את הגגונים

  , ר שאמרו שהגגונים שם באריאל בגלל הגשם"מ

  

אנחנו לא שינינו שום , ר" מ3זה מופיע בפרוטוקול של המועצה , יוסי    :והר חלבי'מר ג

  . דבר

  

  , אז אני אומר לך שאישרתם את זה בהצבעה מיוחדת      :יוסי חןמר 

  

  . אני גם הייתי, נו    :והר חלבי'מר ג

  

  , אצלו בבית, והעלה את זה גם יחיאל, ר" מ7.5-ב      :יוסי חןמר 

  

. אני זוכר טוב מאוד מי שהעלה את זה. בי בכלל'מי שהעלה את זה חג    :והר חלבי'מר ג

  ,זה היה מופיע בפרוטוקול
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 3אתה עומד אתה מתרטב אם אתה עושה ? ר גגון באריאל" מ3מה זה       :יוסי חןמר 

  . אתה מתרטב כולך, ר גגון ויורד לך גשם" מ3-תעמוד ב. גגוןר "מ

  

  .אתה אומר שכאילו הנתונים הם לא נכונים, לא משנה    :והר חלבי'מר ג

  

  . ר" מ7.5אני אומר שזה צריך להיות       :יוסי חןמר 

  

-  השתנה ב2008 לעומת 2009 או 2009 לעומת 2008צו המיסים של שנת     :והר חלבי'מר ג

  . מעבר לזה שום שינוי לא נעשה.  והתוספת של מרכז הספורט4.57הגדלה של :  סעיפים2

  

  , אני הייתי שם, אל תגיד לי, על הגגונים דנתם במיוחד      :יוסי חןמר 

  

  . אני אומר לך שכן דנו    :והר חלבי'מר ג

  

  . במיוחד הצבעתם על זה      :יוסי חןמר 

  

  .  מטר3תה אומר שהגודל היה עד א. אבל אני מדבר על סך כל הגודל    :והר חלבי'מר ג

  

  . 2.5 על 3הגודל היה שם       :יוסי חןמר 

  

אפשר . אם הוא צודק אז זה יתוקן. אפשר לבדוק את זה. אין בעיה     :ח רוני דנה"רו

  . לבדוק את זה בפרוטוקול

  

אחד . הדיון היה בכמה וריאציות, אני מוכרח במקרה הזה לומר לך    :עמנואל יעקבמר 

קבענו על הגגות ' וב, זה יהיה החיוב, 2.5 על 3ואנחנו קבענו . גם בוועדת כספים' ב, במועצת העיר

אני לא הסתכלתי אם לקחתם בחשבון את ארגז . שאותו לא ניקח בחשבון, על ארגז הרוח, משופעים

  . ר" מ3 כפול 2.5הבסיס יהיה , אבל את הגגונים בהחלט קבענו, הרוח

  

אם היה . ולם מוכן לחזור לפרוטוקול של שנה שעברהאני כאן בפני כ    :והר חלבי'מר ג

כי זה פשוט , ר" מ3זה יישאר , ר" מ3אם היה מופיע עד . אנחנו נתקן את הצו בהתאם, 3 על 2.5מופיע 
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  . חייב להיות בכפוף להחלטה שלכם

  

  .  אבל תבדוק את זה, אני מסכים איתך    :עמנואל יעקבמר 

  

תרשום את .  רוצה בבקשה ברשותכם לסכם את זהאני, קודם כל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אם הבעיה היא טעות חשבונית כזאת או אחרת . ההערה של יוסי חן ותיתן את התשובה לעניין הזה

  . היא תתוקן

  

  . יתוקן    :והר חלבי'מר ג

  

, כל שינוי של חוק הארנונה מחייב אישור של שר הפנים, במידה שלא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני רק רוצה . אנחנו לא עושים שינויים כי כל דבר יכול לעשות בעיות. תם לא רוצים לדעתא, זה סיפור

של התעריפים , אזור המלאכה מה היה לנו אז, להזכיר לכם את הארנונה של אזור תעשייה למטה פה

  . שם

  

למה ועדת הנחות לא התכנסה או שהיא התכנסה . רק שאלה אחרונה      :יוסי חןמר 

  ? ואני לא יודע

  

  . לא יודע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . י הצורך"היא מתכנסת עפ      :חנה גולן' גב

  

  . 2008ועדת הנחות לשנת       :יוסי חןמר 

  

ההנחות בסך הכל מכלול . אני אסביר איך ועדת הנחות מתכנסת    :והר חלבי'מר ג

  ,י קריטריונים"ההנחות שיש לנו הוא עפ

  

  . אני מדבר על חריגים      :יוסי חןמר 

  

אנחנו כרשות מקומית יכול . אני בסך הכל משלים את המשפט, סליחה    :והר חלבי'מר ג
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אחד זה משפחת רחביה , הייתי אצל דליה קרמפל לפני יומיים, להיות שיש לנו מקרה אחד או שניים

, גם ועדת הנחות, מתכנסים, אנחנו פשוט עכשיו מסיימים את התקציב. שני מקרים. ועוד מקרה אחר

  , עררגם ועדת 

  

עכשיו הבאת , יש את משפחת קלברס שהם לא שילמו לך כמה שנים      :יוסי חןמר 

  ,  שנים לא שילמו4? מוכר לך, משפחת קלברס. להם הוצאה לפועל

  

  . אני לא חושב שזה נכון, אבל אנחנו לא מזכירים שמות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה חסוי      :חנה גולן' גב

  

  . יוסי, זה חסוי הדברים האלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

בגלל שהוא . אני מכיר עוד מקרים,  מקרים2אז הוא אומר שיש רק       :יוסי חןמר 

  . אם הוא לא היה אומר לא הייתי אומר, אמר רחבי

  

  . הוא טעה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני טעיתי, אתה צודק    :והר חלבי'מר ג

  

קיימת ועדה כזו של נבחרי .  צריכה להתכנסאבל אני אומר לך שהוועדה      :יוסי חןמר 

  . ציבור וחייבים לכנס אותה

  

אתה מתעלם מהעובדה שתקציב העירייה צריך להיות מאושר , יוסי    :והר חלבי'מר ג

  , אנחנו פשוט, בדצמבר

  

אנחנו , הוועדה הזו מבחינתי לא קיימת, אבל כאילו מה אתה אומר לי      :יוסי חןמר 

  , מחליטים לבד

  

  ? -למה, מקס היה אצלי ואני סיכמתי איתו על פגישות? למה    :הר חלביו'מר ג
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  ? ועדת הנחות      :יוסי חןמר 

  

  . כן    :והר חלבי'מר ג

  

  .התחלנו לעשות הכנות, עשינו הכנה כבר    :רנוגלס'מקס צמר 

  

  . אני גם חבר בוועדת הנחות, רגע    :יחיאל תוהמימר 

  

  . לוועדת הנחותעד עכשיו לא היה חומר      :ח רוני דנה"רו

  

  . ר זה מקס"היו      :חנה גולן' גב

  

  ? ר ועדת הנחות"אתה יו, מקס   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . נכון    :רנוגלס'מקס צמר 

  

  . הוא מכנס את הוועדה, כן      :חנה גולן' גב

  

  , הרי זה עניין טכני, מה שאני מציע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אלי, אתה לא היית      :יוסי חןמר 

  

, י מה שנקבע כאן"הוועדה שפועלת עפ. מקס הוא ראש ועדת הנחות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אלה בעיות עובדתיות זה לא . מה אסור, י החוקים של מדינת ישראל מה מותר"י צו הארנונה ועפ"עפ

ת ותראו א, תבקש את הגזבר, זמן את הישיבה, אני מציע. 'ולג' ולב' זה מקרה ספציפי לא, דבר עקרוני

אתה לא . אותו בן אדם שיוסי הזכיר את השם שלו הוא צריך לפנות, אם יש על סדר היום משהו, כל זה

  . לא', כל מי שרוצה לקבל הנחה תבואו אליי, רגע'אומר 

  

  . חריגים      :יוסי חןמר 
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החריג צריך לפנות . לא אתה פונה עבור החריג. אבל החריג צריך לפנות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אתה , לכן מה אני מציע. 'ד', ג', ב', החסד זה ההנחה בגלל א. ונות כדי לקבל איזשהו חסד מסויםלשלט

גזבר , בתור ראש הוועדה, תשאל אותו אם יש לו איזה שהם, תעשה פגישה עם הגזבר, ראש הוועדה

הגזבר עומד לרשותך כראש הוועדה בקטע הזה עם . מקס, של הוועדה הזאת, הוא המזכיר לך

  . תשאל אותו, תשב איתו, רמציההאינפו

  

  , וסיכמנו שאחרי התקציב, אז ישבנו כבר ועשינו הכנה    :רנוגלס'מקס צמר 

  

אז אני מבקש לאשר את צו . נגמר הסיפור.  הנה? שמעת יוסי. יופי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ת ההקבלה מרכז הספורט והנופש שעשו א,  בעמוד הראשון119סעיף , שימו לב. צו הארנונה, המיסים

זה פרויקטים גדולים , 118? אתם רואים. הוא כמו בית מלון, אתם רואים את הדבר הזה. לבית מלון

וזה בא לידי ביטוי גם בארנונה שהם משלמים כי זה . ועשינו להם את ההקבלה פה, מאוד שיש בעיר

אשר את צו מי בעד ל. לאפשר את איכות החיים לתושבים, מבנים או מוסדות עתירי שטח בקטע הזה

  . פה אחד. ירים יד בבקשה? הארנונה כמוגש

  

  . תקרא את המכתב        :???

  

, עמנואל יעקב, שבירואלי , רנוגלס'צ מקס, תמרה אבישר,  חןיוסי(פה אחד הוחלט   :החלטה

)  אילנה נולמן-לא נכחה בהצבעה . ויחיאל תוהמינחמן רון ,  פולבפבל,  גוזבלודמילה,  עזריהאריאל

 .הארנונה/המיסיםצו לאשר את 

  

ההחלטה הנוספת , עכשיו. אישרנו את צו הארנונה, קודם כל. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

לשר הפנים , לשלוח מכתב בקשה למשרד הפנים, שאנחנו פה אחד מסמיכים את ראש העיר, שתהיה פה

ר הצעת פה אחד אוש? מי בעד. על מנת לבחון את האפשרות לתת הנחה לנוכח המצב באריאל וכדומה

  . תודה. ההחלטה הזאת

  

פה אחד להסמיך את ראש העיר לשלוח מכתב בקשה למשרד הפנים על מנת הוחלט   :החלטה

 .לבחון את האפשרות לתת הנחה לנוכח המצב באריאל
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  .2009אישור הצעת תקציב לשנת . 6

  

  . סעיף הבא, הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני אתן . התקציב הרגיל, 2009עירייה לשנת סעיף הבא הוא תקציב ה    :והר חלבי'מר ג

  . חנה, ממש בקצרה, כמה מילים על התקציב

  

זה , 2009-עכשיו אנחנו נכנסים לסעיף הבא של אישור הצעת התקציב ל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . לפי סדר היום שיש לנו

  

  . נכון מאוד    :והר חלבי'מר ג

  

 שיש פה הרבה סעיפים ואולי לאנשים יש שאלות כיוון, מה שאני מבקש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני לא יודע מי מציג , שאנחנו נעבור, מה שאני מציע לצורך יעילות הדיון, או הערות או אני לא יודע מה

  ?והר'אתה ג, את זה

  

  , לא נציג את זה, אנחנו נסביר את זה בכמה מילים    :והר חלבי'מר ג

  

אני מבקש ממך תרשום את , רוני. יגיש את זה, להכל מי שיש לו שא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . הדברים

  

  . אני ארשום את השאלות ובסוף ניתן תשובות     :ח רוני דנה"רו

  

תיתן תשובות , אתה תרכז את הכל, הערה, אתה תרשום כל שאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . קדימה. להכל ואחרי זה נעשה הצבעה

  

 עם 2008ם כל הצעת התקציב היא בנויה על בסיס קוד, אני אגיד ככה    :והר חלבי'מר ג

לקחנו בחשבון והתייחסנו ממש בכובד ראש לנושא של קיצוץ משרד . 2009שינויים למיניהם לשנת 
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גם זה גרם לקיטון בסך הכל , הפנים והיה לנו גם את החלק של העברת בתי ספר על יסודי לרשת אורט

קיצוץ משרד הפנים גם גרם לקיטון חלקי . הכנסותכי גם הוקטנו ההוצאות וגם ה, במסגרת התקציב

אם אנחנו לוקחים את הקיצוץ בתוספת העברת החינוך העל , אבל בכל מקרה יש לנו גידול, כלשהו

הקיטון הוא פחות מכך כי יש לנו הכנסות יתר . ₪ מיליון 12.5הקיטון הוא כמעט , יסודי לרשת אורט

גם , 4.5%ת מארנונה כתוצאה גם מהתוספת של  וגם הכנסו2009עצמיות שהגדלנו אותם לשנת 

עם הפרשי , גם בתוספת של מבנים חדשים בעירייה, מהתוספת של מפעלים נוספים באזור התעשייה

סך הכל . הכל ביחד ייתן לנו גם גידול בנושא של ההכנסות מארנונה, 2009המדידות לתיקון לשנת 

כל ההוצאות בנויות . חלק הוצאות, חלק הכנסותמחולק . ₪ מיליון 81,114התקציב שלנו יעמוד על סך 

לכן סך הכל . כי אי אפשר לעשות הוצאה אם יש לך פחות הכנסה, בכפוף למסגרת ההכנסות שיש לנו

אם יש לכם שאלות , היה לכם חוברת התקציב. ההוצאות האלה הם ממש באופן מקביל לצד ההכנסות

  . קשהבב, שאלות מיוחדות שנדון בהן, על סעיפים מיוחדים

  

שאני היום רק בגלל מגבלה של , אני רוצה להגיד לפרוטוקול, קודם כל      :יוסי חןמר 

רק בגלל המגבלה של התקנון שאין לי שום כוונה . היום הייתי מצביע נגד כל התקציב הזה, תקנון

 ואם היה לי גם מספיק רוב גם. אז אני אצביע היום בעד, בטח לא בשלב הזה, להגיע לפרישה מהסיעה

שאין , אבל מה שאני רוצה להגיד לך. כי הייתי מעמיד את זה גם במבחן של בית המשפט, הייתי נמנע

 ואני אגע 2009בתקציב שאתם הגשתם אין שום בשורה לתושב בשנת . פה שום בשורה בתקציב הזה

  , אבל אני מציע, סעיף-בסעיף

  

  . אתה יכול לדבר, זו הבמה שלך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

כי אם אני עכשיו לבד אתמקד פה בכל תקציב . דף-אני מציע שנעבור דף      :סי חןיומר 

אולי יש לאחרים אותם שאלות כמו שלי ואותן הערות כמו , אז בוא נעבור. זה ייקח הרבה זמן, הזה

  . שלי

  

מה , אנחנו רושמים וניתן תשובה לכל שאלה, תשאלו שאלות. אין בעיה     :ח רוני דנה"רו

  . שאנחנו יכולים

  

שכר , הפסקה הראשונה, לצורך העניין' בסעיף א. 4' דף מס, קודם כל      :יוסי חןמר 

  . י משרד הפנים"אני רוצה לדעת האם זה אושר ע, כללי
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מליאת העיר כאן , משרד הפנים מאשר אם מליאת המועצה מאשרת     :ח רוני דנה"רו

אין עוד . שרד הפנים זה האישורי מ"אישור התקציב ע. זה הולך למשרד הפנים, יש תקציב, מאשרת

  . אישור

  

  ? אין עדיין אישור      :יוסי חןמר 

  

מינוי סגן ראש . אני רוצה להסביר רוני שהדברים יהיו ברורים, בוא, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני לא יודע איזו , אומר רוני שהגידול בשכר הוא לא בגלל שיש. י החוק"עיר במשרה מלאה זה עפ

יש הסכם עבודה שהיינו צריכים לעדכן את . או כל מיני כאלה דברים מי יודע מהקבלת עובדים 

סך הכל מה שכותבים פה זה מינוי סגן ועוד הקידום שכר של עובדים . את השכר לעובדים, התשלום

  . י הסכמי עבודה"עפ

  

שנת ותק , קידום זוחל זה דרגות אוטומטיות. יש קידום זוחל     :ח רוני דנה"רו

  .אוטומטית

  

  . יש את אישור שכר בכירים שאנחנו אישרנו בדצמבר      :יוסי חןמר 

  

  . מה שאישרתם בדצמבר     :ח רוני דנה"רו

  

  . והר שזה הולך לאישור של משרד הפנים'אני הבנתי מג      :יוסי חןמר 

  

והמשרד מאשר את , זה הולך למשרד הפנים לאישור במסגרת התקציב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אבל משרד הפנים לא יכול לאשר לפני שמליאת המועצה דנה . קיבל תוקף,  זה אושראז, הדבר הזה

  . ואישרה את זה

  

נשלח אני מבין למשרד , אנחנו אישרנו בדצמבר את שכר הבכירים, לא     :מר אלי שבירו

  . עוד לא קיבלנו את האישור, הפנים

  

לך משרד הפנים אין אומר , מה זה אישור שכר ברשות מקומית, תראה     :ח רוני דנה"רו
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אנחנו פה . מה שאתה מאשר כפוף לזה שאתה מאשר תקציב, לי שום בעיה לאשר לך את השכר

ותוספת , מאשרים תקציב שבו יש את הגידול במשרה של סגן ראש העיר מחצי למשרה מלאה

 במונחים₪  של דרגות וותק של עובדים שזה מביא את זה למיליון םהנורמאליי, השינויים הטבעיים

ברגע שהתקציב הזה מאושר הוא הולך . אני לא מבין פשוט את הבעיה. זה הכל. שנתיים של הרשות

  . וזה האישור, ברגע שמשרד הפנים רואה שזה מאושר הוא מאשר אותו גם. למשרד הפנים

  

  ? הוא מאשר אוטומט      :יוסי חןמר 

  

אישור של . הו חריגופה אין מש. אלא אם יש משהו חריג מאוד. כן. כן     :ח רוני דנה"רו

  .  זה לא לפי רצון כזה או אחר, סגן ראש עיר זה לפי חוק

  

  . היו פוסלים לך את זה,  סגנים ולא סגן אחד2אם היינו עושים    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אז את זה היו פוסלים לכם אוטומטית     :ח רוני דנה"רו

  

   ?מה עוד.  זה היה4עמוד . הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

שימת לב בעיקר 'למה הכוונה , פסקה הבאה פעולות כלליות' בסעיף ב      :יוסי חןמר 

  '? בריאות, לנושא התברואה

  

זה . תסביר רוני לחברי המועצה? אתה יודע, מה זה פעולות כלליות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . תסביר להם מה זה פעולות כלליות שיידעו, תקציב ראשון שלהם

  

 זה דברי 4- ו3שני הדפים האלו עמוד , קודם כל. נסביר לכולם, אוקי     :ח רוני דנה"רו

. מאוד כללי פר נושא-מאוד- שורות הסבר מאוד2,3-בדברי ההסבר יש כאן ממש ב. הסבר לתקציב

תוספת של מפעלים באזור התעשייה מביאים לנו את הגידול , 4.57, הארנונה אנחנו דיברנו עליה קודם

כבעצם דברי ההסבר כאן מרכזים את ,  עובר עכשיו סעיף אחד אחר השניאני. ₪ מיליון 1.2של 

מה שיש לנו כאן זו הכנסה זניחה של , י התאגיד"מפעל המים מופעל ע. הפירוטים שיש בתוך הסעיפים

₪  מיליון 10-משרד החינוך יש לנו קיטון של כ. של עוד מספר עשרות אלפי שקלים זניחים, חובות עבר

יש גידול מקביל , ₪ אלף 600-משרד הרווחה יש גידול בהכנסות של כ. רטשנובע מהמעבר לאו
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זו החלטה של משרד הפנים לרשויות המקומיות בינתיים , 8.2%משרד הפנים יש קיטון של . בהוצאות

 וזה נמצא בתוך התקציב של 8.2אבל ההנחיה היתה לקצץ , עדיין אין לנו מסגרות סופיות, לתקצב

אם לא יהיה קיצוץ אז . גם בהוצאה, גם בהכנסה הוא מותנה. נכון להיום, געסעיף של מענק מותנה כר

, השכר הכללי שהסברנו אותו לפני רגע. אם יהיה קיצוץ אז אין את ההוצאה, נוכל לבצע את ההוצאה

, הפעולות הכלליות הם מדברים באופן כללי שאין כאן שום שינוי מהותי לעומת הביצוע בשנה הקודמת

ואם יש , שהתייחסו לעודף וכאן הם לא מופיעים כמובן, רים שאושרו בסוף השנה"התבאלא בנושא של 

אז יש את העדכונים בתוך , עדכון חוזה כזה או אחר לפי מכרז זה או אחר שהיה במהלך השנה

 6עמוד . 6אפשר לראות את הסכומים בעמוד . אלה הם המסגרות באופן כללי מאוד. הפעולות הכלליות

זה אותו תקציב שאתם , 2008האמצעי הוא תקציב מעודכן , 2007 ביצוע -אחד . רים טו3יש לכם פה 

כמו . ואפשר לראות את השינויים, 2009ואת הצעת התקציב לשנת , כבר אישרתם את העדכון שלו

ואפשר , 4.57-שנובע בעיקר מאזור התעשייה ומה₪  מיליון 1.4אז הארנונה הכללית , שאמרנו קודם

כי גם , אני סברתי שלא צריך לעבור פה כרגע על כל סעיף וסעיף וכל עמוד ועמוד. םלראות כאן המספרי

אם . ואם יש לכם שאלות אני חושב שכדאי לעבור לשאלות,  ימים10קיבלתם את החוברות האלה 

  . אין לי בעיה, סעיף עד הבוקר-אני מוכן לעבור פה סעיף, אתם רוצים

  

  . ודה אחת שלא תהיה ברורהאני לא רוצה נק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . כל מה שיש. כן, שהכל יעלה     :ח רוני דנה"רו

  

 נותן 2009שהתקציב של ,  למטה4אתם רושמים באותו דף , קודם כל      :יוסי חןמר 

, הוא לא נותן מענה לא לספורט. אני לא חושב כמוכם, מענה מקיף לתחומי השירותים המוניציפאליים

  , 9'  בדף מס-שתיים . זה אחד. אין שקל אחד, לא לבתי כנסת, נטיםלא למלגות לסטוד, לא לנוער

  

שזה נותן מענה לכל השירותים , הכוונה פה בפסקה הזו שנכתבה, יוסי     :ח רוני דנה"רו

  , התחזוקה של העיר, השמירה, כל נושא הגינון, המוניציפאליים

  

אני לא חושב ,  זהאבל אני אומר לך שאני בשוטף כתושב לא מרגיש את      :יוסי חןמר 

  . אני אומר לך כתושב. שזה נותן מענה

  

אני לא התייחסתי כרגע . אתה לא הבנת למה התכוונתי, יוסי שנייה, לא     :ח רוני דנה"רו
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. 'וכו, אני יכול להגיד זה מעט,  זה הרבה100אתה יכול להגיד , 100כמובן שאם כתוב פה . לנושא נוער

, זה תחזוקה, זה שמירה, זה גינון, ליים אנחנו כולנו יודעים מה זהשירותים מוניציפא. זה לא הוויכוח

  . אלה הם השירותים המוניציפאליים. זה תאורה, זה חשמל

  

זה . להעביר לסעיפים אחרים, אבל אפשר לחסוך בגינון קצת, כן      :יוסי חןמר 

  . להעביר מסעיף לסעיף. הכוונה

  

  . הפסקה הזאתזו היתה המשמעות של . בסדר     :ח רוני דנה"רו

  

  , יש פה נציג של, בתי כנסת אין להם שקל אחד      :יוסי חןמר 

  

  . אנחנו לא מתקצבים בתי כנסת. אנחנו לא יכולים לתקצב בתי כנסת     :ח רוני דנה"רו

  

בין פסילה גורפת של כל . בוא נעשה הפרדה בין שני דברים, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . בעצם אתה מדבר למעשה על תמיכות. התמיכותהתקציב לבין הקטע הזה שנקרא 

  

  . אני מדבר על מה שפבל הבטיח לבוחרים שלו      :יוסי חןמר 

  

אני יודע מה שפבל הבטיח לבוחרים ומה שתוהמי הבטיח לבוחרים ומה    :ע" ראה–מר רון נחמן 

לם וגם אתם התחייבתם לבוחרים וגם שבירו התחייב לבוחרים וכו, שכולנו התחייבו לבוחרים

תקציב . זה נושא שנקרא תקציב תמיכות, ההתחייבויות, כל זה, עכשיו. כולם. התחייבו לבוחרים

הוא לא נותן את , אתה טוען ההיקף של תקציב התמיכות כפי שהוא מוצג פה, תמיכות בהיקף שלו

כחברי מועצת העיר שצריכים , התשובה לכל המהווים האלה של אותם האנשים ושלנו אתה אומר

  ? נכון, זה מה שאתה אומר בעצם. 'תראו מה עשינו בשבילכם'לציבור ולהגיד לחזור 

  

ואני אומר גם שאם היום הם יצביעו פה על המסגרת הזו במסגרת . נכון      :יוסי חןמר 

לא יכולים לפרוץ את , אין לנו. אחר כך תגיד להם הצבעתם על המסגרת. גם לא תוכל לשנות, הזו

  .זה לפרוץ את התקציב. המסגרת

  

 80מעבר לכל הסכום הזה יש עוד איזה . אז זו נקודה אחת. מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  , 90-אז החלק ה. שזה כל הפעולות של העירייה₪ מיליון 

  

  , מיליון אחד, מזיז קצת,  הייתי עוזר לך80-אז אני מתוך ה      :יוסי חןמר 

  

  . אין שום בעיה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מסדר את כל הבלגן      :יוסי חןמר 

  

  . נדבר, אין בעיה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . הכל היה בסדר      :יוסי חןמר 

  

קודם כל . אחר כך נראה את ההצעות, אבל קודם כל שאל את השאלות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? התקציב הוא כמה. בוא נעשה את הפרופורציה

  

  . ₪ מיליון 81     :ח רוני דנה"רו

  

. 81אז כולה מיליון אחד מתוך . אתה מדבר לי על מיליון. ₪ מיליון 81   :ע" ראה–חמן מר רון נ

פתחת , אתה אומר.  מיליון ונראה את הדברים80-נלך את ה. אז בואו קודם כל נעזוב את המיליון הזה

  . בזה שלא היית מאשר את התקציב וכדומה

  

  . לא הייתי מאשר      :יוסי חןמר 

  

  ? יש לך כאן הערות? מדוע, לא היית מאשר את הדברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

, אחר כך מה שיקרה מצב, בגלל שכל התקציב לדעתי, אני אומר לך      :יוסי חןמר 

  . לא הרבה, קצת. כל הזמן דיברנו לשנות את סדר העדיפויות, אנחנו אמרנו

  

  '? אמרנו'מי זה    :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . הכל מי שיושב פ      :יוסי חןמר 

  

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

  

   -אתה גם אמרת ש. חוץ ממך, אני אומר לך      :יוסי חןמר 

  

, כי קבעתי את העדיפויות, אני לא אמרתי את זה לשנות סדר עדיפויות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אריאל ביתנו אתה , יודעאני לא , אתם ראיתם, אתה אולי ראית, שבירו עם הסיעה שלו, אני לא יודע

   -או

  

  . מה שפבל הבטיח. אריאל ביתנו יש לי את זה בכתוב מה שהבטחנו      :יוסי חןמר 

  

אני . אני רוצה להבין טוב את נקודת המוצא שלך, תקשיב יוסי, בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? נכון. כותאתה בעצם אומר שאתה רוצה כחבר מועצה להגדיל תקציב של תמי. רוצה להבין את זה

  

  . כן      :יוסי חןמר 

  

אתה אומר עניות . לא יודע בכמה, במאות אחוזים, באיקס אחוזים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . הוא לא מספיק לפי דעתי, לא נראה לי שתקציב התמיכות הוא ריאלי, אני כחבר מועצת עיר, דעתי

  

  . חד משמעית      :יוסי חןמר 

  

  ? אני צריך לתרגם אותך, מה. תגיד מה אתה רוצה, תדבר, התגיד את   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

לכל מי שאנחנו רוצים , לא נותן מענה לתושבים, חד משמעית לא ריאלי      :יוסי חןמר 

  . זה לעג לרש. לתת לו מענה

  

  ? מה אתה מציע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אני מציע שאם היו עושים שינוי      :יוסי חןמר 
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  ? מה אתה מציע   :ע"ה רא–מר רון נחמן 

  

זה היה צריך לשבת פה מעל התקציב ולראות איך , ממקומות אחרים      :יוסי חןמר 

כבר נמאס לנו , הוא אמר גינון. מזיזים מסעיף לסעיף, מגייסים את הכסף מתוך התקציב הקיים

  . בנוער ישיר, רוצים להשקיע בילדים ישירות. לשמוע גינון

  

אני רוצה לשמוע את ההצעות . אחד-רוצה קודם כל לשמוע אחדאני    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .שלכם

  

מדברים על מה . אנחנו גם לא מדברים על דברים בשמיים, עכשיו      :יוסי חןמר 

. אנחנו פה משרתים את הציבור, הרי מה בסך הכל. שהבטחנו לאנשים על סמך דרישה של התושבים

 סטודנטים 80לא ייתכן שיש לנו פה .  לסטודנטיםתמיכה, תמיכה לבתי כנסת, יש דרישה של התושבים

  . מלגות לסטודנטים₪  אלף 62עם סך הכל , הצגתם את זה קודם, ח"שעוסקים בפר

  

  . זה בכלל לא אותם סטודנטים      :חנה גולן' גב

  

את יודעת שיש פה סטודנטים . אני יודע, זה לא לאותם סטודנטים      :יוסי חןמר 

אז אנחנו .  מלגה3כי בכתובת הישנה שלהם הם מקבלים פי , ם כתובתשגרים באריאל והם לא מעבירי

כי אנחנו יש לנו כוונה שהסטודנטים האלה בסוף יתגוררו פה ויבואו . מפסידים אותם פעמיים

אז אם אנחנו לא נעלה את . הוא אומר לא כדאי לי. והוא לא משנה אפילו כתובת, להתיישב אצלנו

  .  נעודד אותם לבוא לפה כי זה העתיד של אריאלבואו, שניתן להם עידוד, התקציב

  

לית מה היא אומרת לגבי הנקודה הזאת של "תשמע את המנכ, אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . סטודנטים

  

.  סטודנטים מקבלים מלגות מכל מקור אחר ולא מהעירייה300-כל ה      :חנה גולן' גב

מזה ייגזר , יקס כסף לתמיכות כלליותמתוך הא. העירייה הקציבה איקס כסף לתמיכות כלליות

הסברתי את זה גם בישיבה , הסכום לסטודנטים בתמורה לזה שהסטודנטים להבדיל משנים קודמות

להבדיל משנים קודמות שהם רק קיבלו מלגה ותמיכה מהעירייה לא החזירו לעירייה שום , הקודמת
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י קריטריונים שאנחנו "ות עפהסטודנטים יצטרכו להתחייב להחזיר שע, אז התמיכות האלה. דבר

  .  עליהם נדון בישיבת מועצה אחרת בכלל

  

 סטודנטים 10,000הם לא קיבלו מתוך . אבל הם לא קיבלו כלום      :יוסי חןמר 

את , גם אם תרצי לחלק להם.  ומשהו לא מקבלים כלום400, 500-ומתוך ה, 500רשומים באריאל רק 

  . הוא לא יגיש לך בכלל את הבקשה ₪ 500ובשביל  ₪ 500יכולה לתת להם אולי 

  

  , אבל היינו בישיבה הקודמת, יוסי      :חנה גולן' גב

  

  . הוא לא יגיש לך בקשה למלגה      :יוסי חןמר 

  

זה , אנחנו דנים בסעיף הזה. אני רוצה לחדד את הדברים, יוסי. בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אם אני מבין . ם את נושא מסגרת התמיכותהצעת התקציב כוללת ג. 2009אישור הצעת התקציב לשנת 

יש לך כן בעיה לנושא מה , אתה טוען שלגבי כל סעיפי התקציב אין לך בעיה מיוחדת, אותך נכון

  ? זה מה שאתה אומר. שנקרא תקציב התמיכות של הרשות המקומית

  

  . יש לי עוד כמה נקודות      :יוסי חןמר 

  

עוד אנשים רוצים , קודות האחרות ונלך הלאהאז בוא תיתן את הנ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . לדבר

  

 אתם יש לכם צפי 2009-ב,  בסעיף של תכנון ובניין עיר9למשל בעמוד       :יוסי חןמר 

  ? מאיפה בדיוק יגיע, אני יודע שיש הקפאת בנייה. הכנסה מאגרת רישיונות ובנייה₪  אלף 550-ל

  

  . אזור התעשייה     :ח רוני דנה"רו

  

  ? זה הכל מאזור התעשייה      :יוסי חןמר 

  

  . כן     :ח רוני דנה"רו
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  , זאת אומרת הוא בטוח, זה כסף שקיים, זאת אומרת      :יוסי חןמר 

  

  , אנחנו לא יכולים לדעת, זו התחזית יוסי     :ח רוני דנה"רו

  

  ,  אלף ואז יהיה חסר100לא יהיה מצב שבסוף שנה ייכנס פה רק       :יוסי חןמר 

  

אנחנו .  אלף100 אלף היינו כותבים 100אם היינו חושבים שזה , לא     :ח רוני דנה"רו

אי אפשר לדעת בדיוק את המספרים . שזה יהיה קרוב מאוד,  אלף בהנחה שזה מה שיהיה550כתבנו 

  . זה לא משהו ודאי. האלה

  

  ? זה הכל הערכות      :יוסי חןמר 

  

לא , א יגישו תכניותאם פתאום משהו יתקע ול. כן, זו הערכה. כן     :ח רוני דנה"רו

  . זו גם אפשרות, יכול להיות אגב שיהיה יותר גם. אז יכול להיות, יתקדמו עם משהו

  

  . הקפאה בבנייה, כי אני שומע מצד אחד, טוב      :יוסי חןמר 

  

  . יוסי, הערה נוספת. הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ר התעשייהלא מדובר על אזו, ההקפאה היא בתוך היישוב     :ח רוני דנה"רו

  

זה גם כל ההערכות של , גם לגבי כל ההכנסות השונות באותו עמוד      :יוסי חןמר 

  . 9איפה שרשום הכנסות שונות בעמוד ? ההכנסות

  

אם אתה . כל זה זה הערכות שמתבססות על שנה קודמת, תראה     :ח רוני דנה"רו

א הערכות מופרכות או מצוצות זה ל. אז היה פחות או יותר את המספרים האלו, מסתכל שנה קודמת

  . יש להן בסיס. מהאצבע

  

  . פחות... ולקחתם מרווח פה של    :יחיאל תוהמימר 
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  . יכול להיות     :ח רוני דנה"רו

  

אם ניקח את . אני יכול להצביע על נקודה בקשר להכנסות עצמיות, יוסי    :והר חלבי'מר ג

אתה מכפיל בסך הכל , יש לך נתון מסוים, אם ניקח את שכר הלימוד של תלמידי בתי הספר, הארנונה

אתה יודע בדיוק אינדיקציה פחות , הקיים או אתה מכפיל בסך כל אגרת כל תלמיד בנפרד' המטראז

אבל . 10% כי יכול להיות שיהיה בלתי צפוי שלא ישלמו איזה 10%-אנחנו לוקחים מינון ב, או יותר

אלא , אתה לא יכול להתבסס על נתון מדויק, בההכנסות שונות למיניהן שאין לך אינדיקציה כמה תג

  . או אתה מתייחס גם לגבייה משנה הקודמת. פשוט על הערכה

  

  . יש פה לדעתי ההערכות מוגזמות      :יוסי חןמר 

  

  ? הערכות מוגזמות    :והר חלבי'מר ג

  

  . 10תראה בעמוד . כן      :יוסי חןמר 

  

   ?מוגזם למעלה? מנופח למעלה, מה     :ח רוני דנה"רו

  

, גני חובה תשלומי הורים,  יש לך בחינוך קדם יסודי10בעמוד . כן. כן      :יוסי חןמר 

איך , הבנתי שיש לנו פחות ילדים בסך הכל, עכשיו. 520שנה קודמת זה היה ,  אלף631אני רואה 

  ? ההכנסה יכולה לגדול אם יש לנו פחות ילדים

  

  , גם להיכנסאני מוכן , אם תרשה לי להסביר לך    :והר חלבי'מר ג

  

  . בשביל זה אתה פה      :יוסי חןמר 

  

. יש פה את הנוסחא, אני גם מוכן להיכנס לפירוט איך הגענו לחישוב    :והר חלבי'מר ג

אם תסתכל . סך הכל היה כאן ערבוב בין הרישום בהכנסות לחינוך. ישבתי עם שוש אמיר מהחינוך

ישבתי עם שוש . עשיתי הפרדה, רבוב ברישוםכאן היה ע. א"חינוך קדם יסודי ומתחת לזה יול, למעלה

אתה רוצה לדעת בדיוק ₪  אלף 631-את ה, לקחנו מספר תלמידים. עשינו את הרישום המדויק, אמיר

 פחות שלא נגבה אותם בגלל מצוקות מסוימות 10% פחות כי יש סיכוי של 10%-התייחסנו ל, איך גבינו
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  . משפחות שלא ישלמו וכל מיני, של משפחות

  

  . זו הכוונה של המצב הקשה      :יוסי חןמר 

  

, יש הזנה. בדיוק אנחנו עשינו את החישוב המדויק לפי מספר תלמידים    :והר חלבי'מר ג

, א אחר הצהרים"שאל אותי בזמנו אלי בנושא של יול. אחר הצהרים וכדומה, יש השתתפות הורים

נוסף לכך שאנחנו , הוצאהחלק מה. בדקתי את זה עם שוש אמיר, הלכתי. ₪ אלף 990, צהרונים

זה בעמוד . ₪ אלף 631-מההורים הוא ב, חלק מההכנסה,  שלנו11%, 10%-משתתפים את ה, משלמים

10 .  

  

  ? חיברת סעיפים    :עמנואל יעקבמר 

  

  . חיברנו סעיפים כי זה שייך לזה    :והר חלבי'מר ג

  

  . אחר כךאני מציע שאנחנו נרשום באמת את כל השאלות ו, רון     :ח רוני דנה"רו

  

  . תרשמו את זה, אני אמרתי לכם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

כי , עכשיו אנחנו נרשום את השאלות. תשובה-אז עכשיו לא נענה שאלה     :ח רוני דנה"רו

  . בטח שאלות גם יצטלבו לנו

  

, אני רואה שגם למרות שההכנסות גדלות בתחום של גני החובה      :יוסי חןמר 

  , 2תראה באותו מקום בסעיף . לשנה₪  אלף 75-פה הצלחתם להתייעל ב. ו פחותהעוזרות גננות יעלו לנ

  

  . עוזרת לגננות, גננות. אני רואה, כן, כן     :ח רוני דנה"רו

  

ואנחנו עכשיו משלמים פחות , יותר ילדים, הכנסה יותר גדולה      :יוסי חןמר 

  . לסייעות

  

  . נענה על זה     :ח רוני דנה"רו
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החינוך המיוחד אני רואה פה .  בחינוך המיוחד12עמוד , לי עודיש       :יוסי חןמר 

  .  לעומת שנה קודמת80%קיצוץ של 

  

  . תקבל על זה תשובה, בסדר יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,15עמוד . למטה. אין כלום, 100%פנימיות יום קיצוץ       :יוסי חןמר 

  

  ?מה היתה השאלה     :ח רוני דנה"רו

  

  .15עמוד , אוקי. איך זה ירד לאפס   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יש אפס הכנסות. 15הספרייה העירונית בעמוד       :יוסי חןמר 

  

  . אני לא שומע ?15מה בעמוד      :ח רוני דנה"רו

  

  ,  לא יהיה לנו2009-ב, הספרייה העירונית      :יוסי חןמר 

  

  . י החוק אסור לגבות"כי עפ      :חנה גולן' גב

  

  . נענה להם אחר כך, ין דברא     :ח רוני דנה"רו

  

אחד יקבל תשובה על -אחד, הוא שאל את השאלה, יענו לכם, ה'חבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . מה הבעיה, הכל

  

אני . מדריכים לקידום נוער מנותק, באותו מקום למטה עם הנוער      :יוסי חןמר 

 רואים אותם שהם עובדים אולי אתם. אני לא רואה לא מדריכים ולא רואה אותם, נמצא הרבה בשטח

  . עם הנוער

  

  . זה חדש    :והר חלבי'מר ג
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  . הייתי רוצה באמת לדעת מי זה המדריכים האלה      :יוסי חןמר 

  

  ? אתה שואל משהו על התקציב פה או על מי מאייש את המשרות     :ח רוני דנה"רו

  

  , מי מאייש את המשרות      :יוסי חןמר 

  

  , עכשיו זה עבר להיות בעירייה, ס"ה במסגרת המתנקידום נוער הי    :והר חלבי'מר ג

  

  . שרה תענה על זה. חנה תענה על זה. תרשום, אחר כך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

כמה . שאלתי קודם את חנה לגבי הקריטריונים לחשב כעולה, 20עמוד       :יוסי חןמר 

  ? איך זה עובד בדיוק? שנים עולה נחשב עולה

  

  . רד הקליטה כל השניםלפי מש      :חנה גולן' גב

  

  . בקטע של השירותים לעולים      :יוסי חןמר 

  

  . זה בתחום הרווחה בכלל    :והר חלבי'מר ג

  

אז אנחנו , אם לא אומרים לנו שנפסק. אז זה בסדר, כל עוד נותנים לנו     :מר אלי שבירו

  . ממש ככה. ממשיכים הלאה

  

ו בצורה דרסטית בהנהלת  אני רואה שההוצאות שלנו גדל23עמוד       :יוסי חןמר 

ופה רואים הגדלות בכל , קיצוצים, אנחנו מצד אחד מדברים על מצב קשה, אז עוד פעם. המועצה

קודם כל אני רוצה לדעת למה הכוונה .  יש לנו מידע לציבור24עמוד . 100%חלק הגדלות של . הסעיפים

. ₪ אלף 100ודוברות עוד ,  ₪ אלף100אחרי זה יש מידע לתושבים עוד . ₪ אלף 25שיש פה , פרסומים

פה יש . נחשוב במקומות האלה, אם אנחנו נמצאים בתקופה קשה, השאלה שלי היא כזו, אני חושב

  . מקומות שאפשר לקצץ
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  . 18 היתה 2006דוברות בשנת , דרך אגב     :מר אלי שבירו

  

  .אין לנו פה את ההיסטוריה הזאת     :ח רוני דנה"רו

  

היום היא , 18 דוברות היה 2006בשנת , אני אומר.  לתת לךאני יכול     :מר אלי שבירו

100 .  

  

  ?  כמה היה2000בשנת    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 2006הלכתי רק עד . לא הלכתי כל כך רחוק     :מר אלי שבירו

  

  ? מה זה רלוונטי בכלל, עזוב בחייך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? למה לא. רלוונטי     :מר אלי שבירו

  

  . לא היתה שום דוברות ולא כלום. לא היה דובר, לא היתה דוברות   :ע" ראה–ן נחמן מר רו

  

  ? נכון, היית הרי, אתה יודע      :חנה גולן' גב

  

אפשר . אז ראש העיר היה מדברר, כשהיינו צריכים לדברר אותך למשל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , אני יכול להוציא את ראובן שפירא הביתה וראש העיר, לחסוך

  

שעוד לא יחשוב שיש לנו משהו , תמצא לו תפקיד אחר? למה הביתה     :מר אלי שבירו

תאמין לי הוא יהיה יותר טוב , שים אותו מנהל אגף הספורט, במקום דובר. תמצא לו תפקיד אחר. נגדו

  . מנהל אגף הספורט. מהקיים

  

  .אני לא מתעסק במה שאני לא מכיר    :ראובן שפיראמר 

  

  . אתה תלמד מהר, אני אעזור לך. יש לך כישרון, תאמין לי ראובן     :מר אלי שבירו
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  ? איזה עמוד אנחנו יוסי     :ח רוני דנה"רו

  

₪  אלף 60, ראיתי משהו עם חגיגות, ראיתי כוח אדם נדמה לי. 25עמוד       :יוסי חןמר 

יוק חוגגים מה אנחנו בד. בכוח אדם, למעלה? מה אנחנו חוגגים. משהו, עובדים, מסיבות, חגיגות

שאמרו לנו שאין , הגענו לסעיף של הייעוץ משפטי, וייעוץ משפטי? עכשיו לעובדים₪  אלף 60שצריך 

 208- ל2007 בין 100%יש הבדל של . 100%אני רואה תוספת של , הגדלה בין גילי רוגל ליועץ המשפטי

  .  זה אותו הדר2009-ול

  

  . תקבל הסבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 2008-יעוץ משפטי זה כמו ל. לא הבנתי     :דנהח רוני "רו

  

  . 2007-תראה מה קורה ב      :יוסי חןמר 

  

  . 161? 2006-ואתה יודע מה היה ב     :מר אלי שבירו

  

אתם לא רואים את .  סעיפים זה אוחד לאחד3היו . לא, לא, לא, רוני      :חנה גולן' גב

  . הסעיפים הקודמים כי זה איננו פה

  

  .100%אבל זה לא , אין ספק שיש גידול    :והר חלבי'מר ג

  

  . 457- ו457-עלה ל, 215- עלה ל161-זה מ     :מר אלי שבירו

  

  .  הסעיפים יחד3אבל זה איחוד של , לא    :והר חלבי'מר ג

  

  . אבל לך על הסך הכל הכללי     :ח רוני דנה"רו

  

  , גילי רוגל היה מקבל על הנסיעות שלו    :והר חלבי'מר ג

  

  ? זה בא לידי ביטוי בתקציב בסך הכל הכללי     :מר אלי שבירו



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  163

  

  .לך לסך הכל של הפרק הזה. הסך הכל למטה. לא     :ח רוני דנה"רו

  

  . ₪ אלף 365    :והר חלבי'מר ג

  

הרי גילי רוגל קיבל על תביעות . אתה לא יכול לקחת רק את הסעיף     :ח רוני דנה"רו

  . משפטיות מיוחדות בסעיף נפרד

  

  , אבל ההצעה של גילי רוגל. אני מסכים איתך, ן יש גידולאכ    :והר חלבי'מר ג

  

  . אחד-אבל נענה אחד      :חנה גולן' גב

  

ניקוי , יש פה טיאוט עבודות קבלניות.  שירותים מקומיים27עמוד       :יוסי חןמר 

  . ₪ אלף 680רחובות 

  

  ? מה הבעיה עם טיאוט רחובות     :ח רוני דנה"רו

  

-פתאום      ב.  אני רואה אפס2007-ב. ני רואה אפס א2008-הבעיה ב      :יוסי חןמר 

אני מבין שזה . ארלי לקנות מכונה וזה'אמרו לצ, פה נגעו כבר בנקודה הזו. ₪ אלף 680 אני רואה 2009

  . דבר שצריך לבוא לוועדת מכרזים

  

- ואפס       ב2008- ב725אתה רואה היה ,  סעיפים למטה6תרד , יוסי     :ח רוני דנה"רו

  .אז חבל,  סעיפים למטה אתה רואה את זה6אתה יורד . אז ברור שזה מיון של סעיפים, 2009

  

  ?  אנחנו משתתפים בהוצאות של הטנדר ביטחון של המכללה29עמוד       :יוסי חןמר 

  

  . כן     :ח רוני דנה"רו

  

במסגרת מרכזי , זו ההשתתפות שלנו בהוצאות של הטנדר של המכללה    :והר חלבי'מר ג

  .  במסגרת תקצוב משרד הביטחוןזה. ביטחון
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  . זה אפילו שבירו סידר את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? זה צריך לתת תשובה או שכבר זה בסדר, אז רגע     :ח רוני דנה"רו

  

  . ירד, זה בסדר, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ₪ אלף 206יש לך ,  פיקוח בנייה שכר30עמוד . נתת, לא      :יוסי חןמר 

  

  . כן, 266     : רוני דנהח"רו

  

  ? זה הפקח החדש שהגיע      :יוסי חןמר 

  

  . זה תקן כוח אדם. ואמור להגיע עוד פקח. לא      :חנה גולן' גב

  

  ?מה עוד יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה שתי משרות    :והר חלבי'מר ג

  

  .טוב אז נענה לו אחר כך, זה שתי משרות פה     :ח רוני דנה"רו

  

יש כאן עוד אנשים שרוצים . נו רוני באמת, תענה על הכל אחר כך   :ע" ראה– מר רון נחמן

  . לשאול

  

  . צודק, צודק, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

  ?  אלף22- אנחנו יורדים ל680-מ. בסעיף של דרכים ומדרכות, 31עמוד       :יוסי חןמר 

  

  . הלאה. אני רושם, בסדר     :ח רוני דנה"רו
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  . בטיחות בדרכים אפס, 32ר עמוד אותו הדב      :יוסי חןמר 

  

  . לפני רגע. ר"תב      :חנה גולן' גב

  

  . אנחנו ניתן לו תשובות, הוא שואל, אבל לא חשוב, אבל זה כתוב גם     :ח רוני דנה"רו

  

  ? מה קרה? מה אין לכם סבלנות, ה'חבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? אתה שאלת על בטיחות בדרכים, רגע     :ח רוני דנה"רו

  

  . כן      :יוסי חןר מ

  

  ? האלה ₪ 4,000-על ה     :ח רוני דנה"רו

  

  . אין כלום, יש אפס      :יוסי חןמר 

  

  . אוקי,  לאפס4-שירד מ     :ח רוני דנה"רו

  

  . מעניין אותי הדברים האלה. כן      :יוסי חןמר 

  

  . אין בעיה, בסדר     :ח רוני דנה"רו

  

. חסכון בהוצאה עבור מים,  במים מדברים על חסכון כל הזמן33עמוד       :יוסי חןמר 

זה תוספת של עוד איזה . 950- ל2008- ב650-אז יש לנו עכשיו גם אני רואה פה בסעיף למים וגינון מ

  . ₪ אלף 300

  

  ?  אלף של המים950אתה מתייחס לסעיף של , זאת אומרת. הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

-יש פה הגדלה למים     ל. דורגלרשום למטה מגרש כ, אותו עמוד. כן      :יוסי חןמר 

  .  הזה103-שזה נראה לי מוגזם שם ה, 103
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  .אני מניח, זה לפי מונה. זה בטח לפי מונה, טוב     :ח רוני דנה"רו

  

עמוד . אני חושב שאפשר לחסוך שם הרבה מים. תבדוק את זה, אוקי      :יוסי חןמר 

יש . ני רוצה לדעת מי העובדים של השכונהא. שכר, עולים,  עובדי שכונה- תראה בשירותים לעולים 47

  . תגיד לי מה זה. לי גם בשכונה שרוצים לעבוד

  

  ? מי העובדים האלה? מה אתה שואל     :ח רוני דנה"רו

  

  . רוצה לדעת מה זה. כן      :יוסי חןמר 

  

  ? שמות של עובדים, מה     :ח רוני דנה"רו

  

  . מה הם עושים, םמה השירות שהם נותני. מה זה הדבר הזה      :יוסי חןמר 

  

  .הוא יסביר אחר כך, טוב שאלי פה     :ח רוני דנה"רו

  

אני יודע . ' אלף בסעיף א116תוספת של ,  מועצה דתית48עמוד       :יוסי חןמר 

אז מצד אחד מקצצים . מהאנשים שעובדים במועצה הדתית ביקשו מהם עכשיו לקצץ בשכר שלהם

  ?מצד שני מגדילים להם את התקציב, להם בשכר

  

  ? מה עוד. אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

אני חשבתי לתומי שתוהמי חתם על הסכם קואליציוני והוא צריך    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? לא, להציג את ענייני הדת

  

ופבל אמר בתקציב , אז תוהמי ביקש עזרה. ביקש עזרה. אני עוזר לו      :יוסי חןמר 

  .הו רוןז. נתחיל מהשני, הראשון לא כדאי לעשות בעיות

  

  ? זה סיימת   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . אני עייף וזה, מקס ביקש שתקצר. קיצצתי, עשיתי הנחות      :יוסי חןמר 

  

  . בבקשה, מקס. לא? תמרה, את רוצה להעיר משהו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  חלק מהשאלות שהוא שאל אז גם לי היו    :רנוגלס'מקס צמר 

  

  . לא צריך עוד פעם,  שאלמה שהוא     :ח רוני דנה"רו

  

בבתי , יש בבית ספר נחשונים גביית הורים.  יש לי שאלה11עמוד . ברור    :רנוגלס'מקס צמר 

  ? ס הזה"רק בבי, החלטנו שלא משלמים, ספר אחרים זה לא מופיע לנו

  

  ? מה עוד, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

, דף אחד אחורה. מה מדוברעל , יש שם דמי חבר בארגונים, 25עמוד     :רנוגלס'צמקס מר 

. 4שורה , יש שם מזכירות מים, אבל רק שתסבירו, פה אני חושב שזה גם איזשהו איחוד סעיפים, 24

  . 2,000₪, 1,000בסעיפים אחרים זה , קודם כל זה לא היה

  

  . מזכירות מים, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

חשמל . סעיף אחרון, בות תאורת רחו32-ב. חלק מהדברים יוסי שאל    :רנוגלס'מקס צמר 

  . פתאום אפס יש, שטחי ציבור

  

קודם . בסעיף האחרון רפורמה בחינוכית, 36יש לי הערה כאן בעמוד     :ר תמרה אבישר"ד

 82-איך זה ירד מ? מה זה הדבר הזה בכלל.  אלף20- אלף ל82-ואיך הפערים כאלה גדולים מ, כל מה זה

  ?  אלף20-אלף ל

  

מה בדיוק , יש קודם כל בית דין רבני שונות. 35, חורה עוד פעםאחד א    :רנוגלס'מקס צמר 

  ? על מה מדובר בדיוק, מערכת ממוחשבת לאכיפה, ובאותו עמוד יש פיקוח עירוני? השונות
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  ? -אתה עכשיו מציג את כל הספר או, אלי    :יחיאל תוהמימר 

  

  ? לא, יש לנו זמן. בטח     :מר אלי שבירו

  

  ? פיליבסטר אתה מתכוון לעשות לנו פה, מה זה    :יחיאל תוהמימר 

  

  , לפני שאני נוגע בתקציב עצמו     :מר אלי שבירו

  

  . אל תשכחו, אין ארוחת ערב     :ח רוני דנה"רו

  

  , 34עמוד , רק בקשה אחת יש לי, אלי    :יחיאל תוהמימר 

  

  ? למה אתה רוצה ללכת     :מר אלי שבירו

  

  . לא    :יחיאל תוהמימר 

  

  .  חכהאז     :מר אלי שבירו

  

  . הוא פוחד לשכוח     :ח רוני דנה"רו

  

לא ? כן, אני מבקש,  בתמיכות34עמוד . ההצעה שלי ואני אשתה לי קפה    :יחיאל תוהמימר 

  . אומר לך למה

  

  . שאלות עכשיו. בקשות זה אחר כך      :חנה גולן' גב

  

  . בקשות אחר כך, אוקי? בקשות אחר כך    :יחיאל תוהמימר 

  

. אנחנו ישבנו אז בוועדת כספים, לפני שניגע לעצם התקציב, דם כלקו     :מר אלי שבירו

צריכה להיות איזושהי הלימה בין הכנסות והוצאות בנושא מסוים , אני אמרתי שלפי מה שאני מבין

אנחנו רואים , אם אנחנו בודקים את זה. לבין מה שקורה בתוך התקציב בפירוט, בעמוד המרכז
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משרדים , 5422עצמיות חינוך , לדוגמא. לא עשו פה שום שינוי, זאת אומרת. שההערה הזאת נשארה

מה שאני .  יש לנו את הריכוז6בעמוד . אתה מגיע לסכום מסוים שאתה עולה אתה מסתכל, 12912

. גם את מה שקורה בתוך הפירוט, שהריכוז הזה צריך להיות תואם בסופו של דבר לפי נושאים, אומר

ואתה סופר , אתה סופר את זה ועוד זה ואתה הולך לחינוך, נוךמה יש בחי, ואם אתה מסתכל למשל

  . אותו הדבר גם ברווחה. אתה רואה שיש פערים. את מה שיש לך בהכנסות של החינוך

  

  , הסברנו לך אז. לא חושב שיש פערים     :ח רוני דנה"רו

  

  .תרשום אבל? לא, אתה תענה בסוף      :חנה גולן' גב

  

  . אני רושם, אוקי. נענה בסוף. רבסד, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

אני חושב שבסך הכל הכללי , אני מצטרף אגב ליוסי, לעצם התקציב     :מר אלי שבירו

, ומצד אחד אנחנו באים ואנחנו אומרים. אנחנו באמת לא רואים פה איזושהי בשורה בתקציב הזה

ומצד שני .  סכומיםוהממשלה תוריד לנו, אנחנו נמצאים במצב כלכלי קשה ואנחנו נקבל צמצומים

, אישרנו שכר בכירים, יותר₪  אלף 200בחודש דצמבר אנחנו אישרנו את היועץ המשפטי בהיקף של 

וזה בעצם לא עומד בקנה . אני מדבר על הכל מסביב. ₪ אלף 350בסך הכל הכללי בסדר גודל של כמעט 

עם התקציב בשני נושאים יש לי בעיה , דבר נוסף. אחד עם האמירות הגדולות שאנחנו מדברים עליהם

שראש , דרך אגב, חבל? למה התקציב הרגיל מוקטן.  התקציב הרגיל מוקטן-אחד . מרכזיים חשובים

  . אבל, ועוד חברי מועצה לא נמצאים פה, וסגן ראש העיר לא נמצא פה, העיר לא נמצא פה

  

  ? מה דעתך, אז אולי תחכה לרגע, הם יצאו לרגע לשירותים        :???

  

  . אני גם אלך לשירותים, אז אתם יודעים מה     :בירומר אלי ש

  

  ***הפסקה *** 

. הבנתי שעשו הפסקה כי אתה התלוננת שראש העיר וסגנו אינם, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? מותר, לפרוטוקול אני מודיע. אז אני ביקשתי הפסקת פיפי

  

  . תמחק את זה בבקשה    :יחיאל תוהמימר 
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  .יהיה כתוב שם, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 בתקציב -אחד . אמרתי שיש לי בעיה עם הסעיף בשני נושאים מרכזיים     :מר אלי שבירו

אני אחזור לנושא . אחד זה נושא האנטנות. הרגיל אנחנו רואים שחסרים הכנסות מכל מיני גורמים

בדיוק כמו שמופיעים נכסים של העירייה צריכים להופיע . האנטנות אלה נכסים של העירייה. האנטנות

אני מבין , עכשיו. כדי שבסך הכל התקציב הרגיל שלנו יהיה יותר גדול, ההכנסות. כל הנכסים האחרים

, הגזבר או מישהו אחר, תקן אותי אם אני טועה, ₪שההכנסות מהאנטנות הם סדר גודל של מיליון 

  ? נכון או לא. אני לא יודע

  

  . ₪ מיליון 1.2      :חנה גולן' גב

  

רים אנחנו "ובחלוקה של התקציב בתב, ₪ מיליון 1.2התקציב הוא      :אלי שבירומר 

₪  אלף 600שיש לנו עוד , זאת אומרת. מתוך האנטנות לטובת הנושא הזה₪  אלף 400רואים שיש 

גם לנסות לממש את הדברים שרוב , שאפשר בעצם איתם לעשות דברים נוספים וזה לא מילה גסה

  .  החברים שנמצאים פה הבטיחו לתושביםרוב, החברים שנמצאים פה

  

  . לא הבנתי, לא שמעתי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

, תכף אני אגע בהם, אפשר לעשות דברים₪  אלף 600-אני אומר שב     :מר אלי שבירו

  . מה שרוב האנשים שנמצאים פה הבטיחו, בתי כנסת, ספורט, הגדלת תמיכות

  

  ? בר כשאתה אומר רובבשם מי אתה מד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני יודע שאריאל ,  שלנו4אני מדבר בשם , אני מדבר בשם רוב האנשים     :מר אלי שבירו

אני . זאת אומרת שבסך הכל הכללי רוב האנשים, אני יודע שתוהמי הבטיח לזה. ביתנו הבטיחו גם כן

מופיעים בספר יש דברים נוספים שהם . אני יודע מה אחרים הבטיחו, לא יודע מה אתם הבטחתם

ופה יכול להיות שאתם תבהירו לנו . אבל משום מה אנחנו לא רואים אותם חוזרים, התקציב בהכנסות

  , אחד יש מה שנקרא. את הדברים

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  171

  ? איזה עמוד     :ח רוני דנה"רו

  

. קודם כל דבר אחד שאני זוכר אותו זה הבריכה. תכף אני אגיד לך     :מר אלי שבירו

יש פעם אחת ,  רובריקות2בבריכה אנחנו רואים שיש לנו . 9בהכנסות עמוד ? איזה עמוד זה הבריכה

ואם אנחנו מסתכלים בעבר אז אנחנו . 490ופעם אחת ,  בסעיף420-נגמר ב, הכנסות מבריכת שחייה

אבל אם מסתכלים על , 2007אמנם זה לא מופיע בביצוע . רואים שההכנסות התקבלו משני הסעיפים

זאת . 2006-וגם      ב, נוספים₪  אלף 50 שיש שם 2008 את זה בתקציב רואים, 2008התקציב של 

ואני לא ,  גם מפה וגם משם50-אנחנו רואים שבסך הכל הכללי לאורך השנים קיבלנו את ה, אומרת

  , יש לנו, דבר נוסף. 50-מבין למה זה יורד ל

  

  . הוא צריך לכתוב את מה שאתה אומר, רגע      :חנה גולן' גב

  

הדבר הנוסף שאמנם הוא נמצא בהוצאות אבל אנחנו יודעים שהוא לא      :ירומר אלי שב

  . יש לנו קנגו שהוא שייך למשמר האזרחי, מתבצע

  

  . כל דבר אני חייב עמוד. עמוד     :ח רוני דנה"רו

  

יש לנו רכב שיטור , 28המשמר האזרחי עמוד . אני אצטרך לדפדף     :מר אלי שבירו

כי אין לו מנוע ולא ,  הרכב הזה כמעט שנה לא נוסע-אחד . הגיד שני דבריםלגבי זה אני יכול ל. קהילתי

אז מי שמממן את הדלק זו , שזה ניידת משותפת,  כשיש רכב שיטור קהילתי-ודבר שני . תוקן

וחלק מהכסף הזה אפשר לקחת אותו , ולכן כל הסעיף הזה הוא סעיף בעייתי. המשטרה ולא העירייה

  . יודעאתה הרי . לדברים אחרים

  

  ? אלי, היה לו מנוע        :???

  

שכר דירה של , יש משהו שלא כל כך ברור לי, דבר נוסף. היה לו מנוע     :מר אלי שבירו

אבל אני יודע , הוא לא מופיע לפני כן, 2009, 2008-זה סכום שהוא מופיע ב, 49עמוד . הקוביות

, 12 כפול 41 הקוביות כפול 250 יש ,אני יודע ותקן אותי אם אני טועה. שמשלמים שכר דירה לעמידר

  ? לא, לחודש ₪ 41. ₪ אלף 130זה יוצא סדר גודל של 
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  ? מאיפה המספר הזה. אלי, מה אתה אומר      :חנה גולן' גב

  

  .  יחידות כאלה2500אני רוצה     :והר חלבי'מר ג

  

  ? בסדר, אז אני אשמח לקבל את הפירוט לגבי זה     :מר אלי שבירו

  

  ? מאיפה לקחת את זה, 41. תסמוך על מה שכתוב      :חנה גולן' גב

  

 זה היה 2008-אבל ב, פה מופיע אפס. 7אגרת רישיונות לשלטים עמוד      :מר אלי שבירו

  . 55 זה היה 2007-וב, 30

  

  ?  כמה2006-ב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , עשיתי רק, אתה רואה, 2006לא ירדתי עד      :מר אלי שבירו

  

  ?  איפה היה אפס.  הבנתילא     :ח רוני דנה"רו

  

  ? מה שאלה אבל      :חנה גולן' גב

  

זאת הכנסה שצריך לקחת אותה בחשבון ואי אפשר , אני אומר     :מר אלי שבירו

אבל כשאני . אפס, אפס, כתוב לנו פה אפס. יש אגרת רישיונות לשלטים,  אגרות7עמוד . להתעלם ממנה

  ,  שהוא נמצא פה2008הסתכלתי על התקציב של 

  

  ? ויש שוני בין מה שיש פה למה שיש שם    :והר חלבי'ר גמ

  

  .תן להבין, רגע     :ח רוני דנה"רו

  

  .30 - 2008-אז כתוב ב     :מר אלי שבירו

  

  . זו השורה מעל, אז הנה     :ח רוני דנה"רו
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  ? מה זה השורה מעל     :מר אלי שבירו

  

  . אתה תיתן לו תשובה      :חנה גולן' גב

  

  .  אבל זה כתוב פה,לא     :ח רוני דנה"רו

  

  . תרשום את זה. מה לעשות      :חנה גולן' גב

  

  . עד שאני ארשום את השאלה     :ח רוני דנה"רו

  

  . אנשים לא מכירים את התקציב כמוך, רוני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 30אבל יש כאן , לא     :ח רוני דנה"רו

  

 2008ובתקציב .  מול העיניים2008אני יושב עם תקציב , תאמין לי, רוני     :מר אלי שבירו

 - 2008שכתוב בה , יש רובריקה אחת שכתוב רישיונות ופרסום.  יש שתי רובריקות2009כמו בתקציב 

, וכתוב אגרת רישיונות לשלטים, 33 - 2006ביצוע . 30 - 2007תקציב סופי . 30 - 2007תקציב מקורי , 30

  , ז זה שני דבריםא. 25 גם כתוב 2007ותקציב , 25 כתוב 2007ובתקציב 

  

  . אני מצטער מאוד, אין לי את החוברת הזאת     :ח רוני דנה"רו

  

  . 2008זה תקציב של      :מר אלי שבירו

  

, אולי זה לפני תיקונים, תביא לי אותה. מה לעשות, אז אין לי אותה     :ח רוני דנה"רו

  . אולי זו לא האחרונה

  

  . תיקוניםהרי נעשו . זה לפני התיקונים      :חנה גולן' גב

  

אז אני לא , אתה מביא לי משהו שאין לי מולי, אבל אני לא יכול לדעת     :ח רוני דנה"רו
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  . יכול לענות לך עליו

  

 פעמים 3גם תקציב מקורי ועוד .  שינויים3 בוצעו 2008הרי תקציב     :והר חלבי'מר ג

  . שינינו

  

  . תהיו יותר זריזיםאז בואו ? אתם יודעים כמה עולה הקלטה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

יש פה עלייה בהכנסות בצורה . 8עמוד , השתתפות תושבים, שמירה     :מר אלי שבירו

אני אשמח לשמוע ממה , אני פשוט לא יודע אם יש עלייה באגרת שמירה או אין, מאוד משמעותית

  . אני לא בטוח שיש כל כך הרבה נוספים שבאו. נובעת העלייה המשמעותית הזאת

  

  . תוספת₪  אלף 200   :ע" ראה–מן מר רון נח

  

  , אז חבל, פשוט יש פה דברים שכבר שאלו אותם, לא     :מר אלי שבירו

  

  . חבל שלא עשיתם תיאום מראש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עמוד אז -אם היינו עוברים עמוד. עמוד-אתה לא רצית לעבור עמוד, לא     :מר אלי שבירו

  .15עמוד , ספרייה עירונית, הכל היה

  

  . שאלו      :חנה גולן' גב

  

בספרייה עירונית נכון שביטלו את דמי . אני רק רוצה לחדד. שאלו, נכון     :מר אלי שבירו

יש מה שנקרא , אני עדיין בשלב ההכנסות, 15גם בנוער עמוד ? נכון. הרישום אבל תושבי חוץ משלמים

עושים שם כל , ימי הולדתעושים שם מסיבות , עושים שם מסיבות לסטודנטים, הכנסות מהטרמינל

  . זה לא בא לידי ביטוי בהכנסות אצלנו. לא הבנתי? ס"מה זה מתנ. מיני דברים

  

  . גם חתונות עושים כבר בבית הנוער. גם עושים מסיבות בבית הנוער      :חנה גולן' גב

  

  . ס אני תכף אגע בו"הנושא של המתנ, תראו     :מר אלי שבירו
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  ? עיף אתה מתכוון פהאבל לאיזה ס    :והר חלבי'מר ג

  

  . אני אומר שיש הכנסות, אני אומר שחסרים פה, לא     :מר אלי שבירו

  

  ? מה זה? של מסיבות     :ח רוני דנה"רו

  

  . מנכסים של העירייה     :מר אלי שבירו

  

מקבלים את דמי השכירות , אין לנו פה הכנסות כי אנחנו שוכרים      :חנה גולן' גב

ס עושה את השכירות "והמתנ, ת השכירות על מה שאנחנו משלמיםהם מחזירים לנו א, ס"מהמתנ

  . זה בכלל לא הכנסות שלנו. שהוא צריך למסיבות וכן הלאה

  

לדעתי הוא צריך להיכנס לתוך , 22עמוד , אנטנות דיברנו. אוקי     :מר אלי שבירו

  . הנכסים

  

מה היה קורה . טנותאנ. מזל כזה. איזה מזל. איזה מזל שיש אנטנות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . שבירו, נו. איזה מזל? מה היה קורה? בלי אנטנות

  

אם החברים יסתכלו אני חושב , 28עמוד , אני חוזר ואומר. א"נושא הג     :מר אלי שבירו

אבל אין , ואנחנו נראה שיש הרבה מאוד כסף שהולך לנושא של תיקונים וחומרים, שזה מאוד חשוב

א יש טבלה מאוד ברורה שמדברת על "במסגרת של תקציב הג. זהאת כוח האדם שיפקח על הדבר ה

. א צריכים להיות שם אנשים"לפי תקני תקציב הג. כמה תקני כוח אדם צריכים עבור המשימות האלה

  , זה דבר שהוא חשוב ואנחנו צריכים לראות, אני אומר עוד הפעם

  

או איך ? אסון,  איך אמרת,אמרת בהתחלה של היום שזה עלול להיות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אמרת את זה

  

  . נכון. נכון     :מר אלי שבירו

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  176

  . אתה חזרת לאותה נקודה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אז לכן חזרתי על . כי אמרנו שנדבר על זה גם בנושא של התקציב. נכון     :מר אלי שבירו

  . זה גם עכשיו

   

  . וד מעטאני גם אתייחס לזה ע. בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? לא חבל על ההקלטה רון        :???

  

  . שבירו, נו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אלא אם כן זה אותו .  תאורת רחוב שכר32לא ברור לי מה זה בעמוד      :מר אלי שבירו

אני חושב ,  בנושא של מוסדות כלליים ופה למרות שאמרו שידברו על בקשות אחרי זה34עמוד , מנהל

זה באמת . לעג לרש, איך אמר יוסי מקודם. לתמיכות ופעולות הספורט לא מספיקשנושא של התקציב 

  .ופה צריך לעשות שינוי משמעותי בסעיפים האלה, לעג לרש

  

  . זה סיסמאות. מה שאתה אומר לא מספיק. אבל פרט   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

יש , קטניםאם אנחנו מדברים שיש בלי הדברים ה. אז אני אפרט, לא     :מר אלי שבירו

אז אנחנו , שהם פער בין מה שמוצג בתקציב מהאנטנות לבין מה שמוקצה בתקציב₪  אלף 600

 -אחד . ולתת אותם לדברים שאנחנו אמרנו שהם חשובים₪  אלף 600-חושבים שצריך לקחת את ה

 250להגדיל את התקציב תמיכות לפעילויות של תנועות הנוער וכל מה שקשור בזה בעוד . לנושא הנוער

תמיכות , לפתוח סעיף נוסף₪  אלף 100-לתת תוספת לנושא של הספורט ו₪  אלף 250ועוד , ₪אלף 

תקבע את הקריטריונים ולפי זה יחלקו את , אחרי שוועדת התמיכות תתכנס, כמובן. בבתי כנסת

  . יתחלק בצורה שאני אמרתי כתוספת₪  אלף 600-אבל שבתקציב ה. הכסף

  

, כי עוד מעט יבוא עלינו כזה קיצוץ,  שגם תחשבו על הרזרבותאני מציע      :חנה גולן' גב

כל תקציב צריך שיהיה לו . על רזרבות. תחשבו גם על זה. שנצטרך לשבת ולחשוב את מי לא לפטר

  . רזרבות
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שהוספנו לבכירים את האלפים . תבדקי לאלה שעובדים בשכר מינימום      :יוסי חןמר 

הבטחת שתבדקי לי לגבי אלה שעובדים בשכר , כל הזמןהרמתי את היד , ואמרתי לך שאני בעד

  . מינימום

  

  ? שמה לגבי אלה      :חנה גולן' גב

  

  . אמרת שתבדקי, מה המצב שלהם, תראי אם אפשר      :יוסי חןמר 

  

, יש הסכמים קיבוציים של ההסתדרות. אין פה מטה קסמים. בדקתי      :חנה גולן' גב

   ,ומה שההסדר הקיבוצי מחייב זה שמקבלים

  

  ? לתת להם שיהיה להם לאכול, אי אפשר להוסיף להם משהו      :יוסי חןמר 

  

. הלוואי והייתי יכולה מאותם האנטנות לתת לאלה שמרוויחים מעט      :חנה גולן' גב

  . באמת שכן

  

  ,  בתשלומים בלתי רגילים49עמוד      :מר אלי שבירו

  

  ? כמה עמודים יש סך הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 52. זה לקראת הסוף    :ר חלביוה'מר ג

  

זה כמעט , 60- ל42 גידול של בין 2009- ל2008יש פנסיונרים נבחרים בין      :מר אלי שבירו

50% .  

  

  . ₪ אלף 18      :פבל פולבמר 

  

אבל על , יכול להיות שאני לא יודע. 50%זה כמעט ₪  אלף 18     :מר אלי שבירו

  , פנסיונרים נבחרים
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  ?תמרה, 42- מ50%לף זה  א18      :חנה גולן' גב

  

  .40. דומה, דומה    :ר תמרה אבישר"ד

  

  . 40%זה       :חנה גולן' גב

  

. אבל אני אשמח אם אנחנו נשמע ונדע, אני לא יודע איזה נבחרים יצאו     :מר אלי שבירו

  .ס"הדבר השני שהוא עקרוני זה נושא המתנ

  

  ? זה סיימנו     :ח רוני דנה"רו

  

  . ור לתקציבאבל זה קש     :מר אלי שבירו

  

  . אבל סיימנו מבחינת תיקונים וזה. ברור, כן, כן     :ח רוני דנה"רו

  

  , ד"ס יש מכתב מעו"המתנ. ס"נושא המתנ     :מר אלי שבירו

  

  . מת, ס"נגמר המתנ. המרכז הבינתחומי לתרבות ופנאי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

קראו לו , ס"ל המתניש לנו מסמך שנשלח אלינו מהיועץ המשפטי ש     :מר אלי שבירו

ואנחנו כחברי המועצה , ס זו עמותה פרטית לחלוטין"שאומר שהמתנ, ס"איך שאתה רוצה אבל המתנ

אז אני גם בוועדת כספים כשדיברנו . אין לנו שום אפשרות להשפיע, אין לנו השפעה, אין לנו שום קשר

אנחנו לא , וף פרטי לחלוטיןס הזה הוא ג"אם המתנ, אני לא זוכר, על הנושא הזה או בוועדת ביקורת

אנחנו לא שותפים לבחירת מנהל , ס"אנחנו לא יושבים בהנהלת המתנ, שותפים להחלטות שלו

  , שאני רוצה להזכיר שבעקבות הבחירה הזאת, ס"המתנ

  

  . לא היית שותף, אתה לא שותף. לא היינו שותפים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  מכתב שאומר שהעירייה לא היתה שותפהיש. לא היינו שותפים     :מר אלי שבירו
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  . אתה לא היית שותף   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

ד אתגר שאומר את זה בצורה "אני יכול לתת לך את המכתב של עו     :מר אלי שבירו

  . מאוד ברורה

  

  ? מה הבעיה. אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 על תקציב לאותה עמותה שלנו איך אנחנו יכולים להצביע, אם זה ככה     :מר אלי שבירו

  . זה כמו שאנחנו נצביע עכשיו בתקציב לתת כסף לצופים או אני לא יודע מה? אין שום קשר אליה

  

  ? מה עוד. הבנו את השאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זהו     :מר אלי שבירו

  

  . הבבקש, פבל, כן? יש עוד מישהו רוצה שאו שנלך לסיכומים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אז כל מה ששאלתם שאלתי לפני אז כבר , ר ועדת כספים"אני כיו      :פבל פולבמר 

אני שמעתי על , יש לי רק שאלה אחת. אז רוב השאלות בטח נקבל תשובות. עשיתם את העבודה לפניי

לתושבים , אנחנו ביקשנו גם הסכם קואליציוני וגם לפני, יוסי חן צודק. תמיכות של בית כנסת והכל

עכשיו אנחנו העברנו בפגישה של מועצה והצבענו עקב . בנו להגדיל את הסכום ולנסות לעזורהתחיי

אני רוצה ? איך הוא יתבצע. 2009האחדות הארצית של הספורט  שהוא לא מתוקצב בשום תקציב 

אבל לא רוצה , ויש לי אחרי זה עוד מה להגיד. לקבל תשובה איך זה אפשר לממש ואיך זה נכנס בפנים

  . תודה. אני אגיד גם, אם תרשו לי בסוף. כי יש הרבה שאלות, עלהפרי

  

  . בבקשה תשובות לשאלות שעלו, רוני. בטח שירשו לך, כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני רק רוצה להזכיר שאין שאלות כיוון שאנחנו בסיעה כבר ישבנו     :ד אריאל עזריה"עו

  . וקיבלנו את כל התשובות לכל השאלות

  

  ?לא רוצים לשתף אותנו קצת      :ןיוסי חמר 
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  . י ההסכם אתה חלק מהקואליציה"עפ, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . לא הזמינו אותי      :יוסי חןמר 

  

, היית מצביע נגד התקציב, קודם אתה אמרת שאם לא היתה לך בעיה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .  אני לא יודע, אז אני לא יודע האם אתה קואליציה או האם אתה אופוזיציה

  

  . לא הזמנת אותי, אתה ידעת? אתה הזמנת אותי      :יוסי חןמר 

  

  . תגיד לי מה אתה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . גם אני לא יודע, האמת      :יוסי חןמר 

  

  .אני מאמין לך, אתה יודע מה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 עוזרות 10עמוד . ותנתחיל עם השאלות של יוסי שפתח את השאל     :ח רוני דנה"רו

  , 12חינוך מיוחד בעמוד . כתוצאה מירידה בכמות הגנים, ₪ אלף 75לגננות יש ירידה של 

  

אני הבנתי שיש תקציב שצריך להעביר לוועד . יש לי עוד שאלה אחת     :מר אלי שבירו

  , לא נכון, אם זה נכון. מאיזושהי התחייבות משנים קודמות

  

  ? למי להעביר     :ח רוני דנה"רו

  

  . לוועד     :מר אלי שבירו

  

  ? לוועד     :ח רוני דנה"רו

  

  ? אם צריך להעביר כסף הוא צריך להיות בתוך התקציב     :מר אלי שבירו
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  ?מה זה אומר, אם הוא לא בתוך התקציב      :חנה גולן' גב

  

  . אני שואל, לא יודע     :מר אלי שבירו

  

ואני מאוד שמח על הקשרים , ר הוועד"אני ראיתי את המכתב של יו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הם גם הביאו . זה קשרים שהם מאוד אמיצים וטובים. ר הוועד לחברי מועצת העיר"שהם בין יו

וההנהלה הנוראה , למערכת יחסי עבודה טובה מאוד כי ועד העובדים עד היום היה בודד באפילה

גן של האיגוד המקצועי והוא מופיע ועכשיו נולד להם מ. הזאת התעמרה בו ופגעה בו ובציבור העובדים

וגם עכשיו חברי מועצת העיר דואגים לכספים . על תקנים, בדיונים משפטיים על פיטורי עובדים

מי שדן . אז בוא אני אגיד לך את הדברים אלי שבירו. שלכאורה וייתכן שהם מגיעים לוועד העובדים

אתה לא על התקן של איש האיגוד , ע ליועד כמה שידו. בנושא של ועדי עובדים זה האיגוד המקצועי

  . המקצועי

  

  .ממש להפך. להפך      :חנה גולן' גב

  

חבר , אתה על תקן של חבר מועצת העיר שאסור לך כחבר מועצת העיר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . בדירקטוריון ללכת ולחתור תחת אושיותיה של הרשות המקומית שבא אתה חבר הדירקטוריון

  

  , אני לא חותר תחת     :מר אלי שבירו

  

, הייתי כל כך נחמד, אני שמעתי אותך יום שלם, אני לא מתווכח איתך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אתה נבחרת בציבור לא להיות , אדוני היקר. רק אני אומר לך שצריך להעמיד את הדברים על דיוקם

 במכרז להיות עובד תבקש לחזור, תתפטר, אתה רוצה להיות ראש ועד העובדים. ראש ועד העובדים

  .אין לי בעיה, הכל בסדר, תצטרף לוועד העובדים, עירייה

  

  . אני כנבחר ציבור אעשה מה שאני חושב שצריך לעשות, רון     :מר אלי שבירו

  

אני כבר אמרתי לך את זה גם לגבי השיחות שלך , בוא, תקשיב שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

לא , אני נתתי הנחיה לכל צוות המנהלים שלא לענות לך. יבהעם המנהלים ואני אומר את זה פה ביש

כל זה . רז קינסליך, באמצעות עוזר ראש העיר, כל מה שאתה רוצה תעשה באמצעותי. לדבר איתך
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אבל את כללי המינהל אני , אני אומר לך בנימוס ובאדיבות. תקבל תשובות לכל, תקבל דלת פתוחה

 או שתתייצב ותמלא את התנאים האלה כמו שצריך -תיים ועל כן אחת מהש. עדיין קובע ולא אתה

  , וניתן כבוד הדדי אחד לשני או אם לא

  

  , ניתן כבוד הדדי אבל אני     :מר אלי שבירו

  

. גם איתי לא תדבר, אז גם לא רק שלא תדבר עם כל המנהלים, אם לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , ואז תוכל לדבר לקיר או תלך למבקר המדינה

  

  . אין בעיה     :לי שבירומר א

  

  . עם מי שאתה רוצה, או תלך למבקר משרד הפנים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אני אומר לך שאני, אין בעיה     :מר אלי שבירו

  

  , שבירו תקשיב לי, אבל אני אומר את זה לך כרגע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אני חבר מועצה ואני אגיד     :מר אלי שבירו

  

כל , אני אומר לך עוד הפעם, אבל אני רוצה לסיים את המשפט, שבירו   :ע" ראה–מן מר רון נח

 קולות החליט הציבור שאני 200בהפרש של , אני רוצה לומר לך ולהזכיר לך. היום עבר נחמד מאוד

  . אנהל את העירייה ולא אתה

  

  . מאה אחוז     :מר אלי שבירו

  

. בלת מנדט רביעי שנלקח ממני המנדט החמישי קולות קי5בהפרש של    :ע" ראה–מר רון נחמן 

עד עצם ההערות , עד עכשיו. אז אני קיבלתי את הכרעת הבוחר כמו שאתה צריך לקבל את זה

, מועצת העיר, במסגרת של דיונים של חברי מועצה, לגיטימי, הכל היה בסדר גמור, האחרונות שלך

לא לגיטימי התערבות חברי , א לגיטימימה ל, אני רק יכול לומר לך דבר. קביעת מדיניות וכדומה

אמרתי לך בשיחת הטלפון ואני גם חוזר להגיד לך כרגע , ועל כן. מועצת העיר בניהול ענייני העירייה
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אני לא אקבל את המעורבות שלך בעניינים של ניהול העובדים וענייני ניהול , לפרוטוקול ולהקלטה

. אני חוזר כאן לפרוטוקול, שיחת הטלפון בינינואני אמרתי לך את זה ב. לא אקבל את זה. המועצה

בדיון שבין האיגוד , עצם העובדה שאתה הופעת כעד מומחה או אני לא יודע בתור מה, יותר חמור מכך

וכאן , אתה במקום לעמוד מאחורי ההנהלה לנוכח הצמצומים, ועד העובדים, המקצועי לבין העירייה

מכל , שאלת את השאלות אני גם אתייחס לנקודה הזאתאחרי ש, ותכף אני גם, דנו בהם על תקנים

בגלל שיש לך קשרים אישיים ? ואתה יודע למה. היחידי שהופיע שם זה אתה, חברי מועצת העיר הזאת

  . עם אותו בן אדם

  

  . שלילי חזק     :מר אלי שבירו

  

נך הבן אדם הזה אתה החו. יש לך קשרים אישיים עם אותו בן אדם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

בכלל להופיע , אתה פסול לחלוטין בניגוד אינטרסים. אתה פסול, יש לך קשר אישי, אתה חבר שלו, שלו

  ,  חברי מועצת העיר11ולכן מכל . ד מה זה אומר"תשאל את אריאל עזריה שיגיד לך כעו, בעניין שלו

  

  .יש לי אירוע משפחתי, אני מתנצלת      :חנה גולן' גב

  

היחידי שעשה את המעשה הזה זה ,  חברי מועצת העיר11וך כל מת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אתה

  

  . היו מצטרפים אליי אנשים נוספים, ואם תשאל     :מר אלי שבירו

  

אני , אני לא מתכוון להתווכח, אני אומר לך אלי שבירו, אני מודיע לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

, מציע לך, אני רק אומר לך אלי.  אותךכיבדתי, מילה אחת, לא הפרעתי לך בכל מסכת האמירה שלך

 שנים 5יש לך ניסיון . אני חושב שאין לך ניסיון עדיין להיות כחבר מועצת עיר מה מותר ומה אסור

אבל תעשה . מכבד אותך על מה שתעשה, אני מכבד אותך על מה שעשית. שהיית מנהל אגף בעירייה

. אסור לך להיות במצב של ניגוד אינטרסיםוההבחנה בין השניים אומרת שאתה . הבחנה בין השניים

אל תיכנס , הכי חברית, ואני פונה אליך באמת בצורה הכי קוליגיאלית, והפנייה שלי אליך היא כזאת

הנושא של מערכת יחסי עבודה זה לא מעניינך כחבר מועצת . לדברים שאתה לא צריך להיכנס בהם

אני , דווקא בגלל זה שזה חבר שלך אישית,  להפך.וגם אם מדובר בחבר שלך אישית. לא מעניינך. העיר

. אני אשלח אותך לשם, אם אתה רוצה. צחי הנגבי וכולם ביחד, אשלח אותך עכשיו לפרשיות אולמרט
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נא . די לחכימא ברמיזא, ולכן אני אמרתי. לשם אני אשלח אותך ותדע את הדברים האלה טוב מאוד

  . בבקשה לא להיכנס לדברים האלה

  

אני אפנה . כמו שאמרתי לך גם בשיחת הטלפון, ואני אשיב ואני אגיד     :רומר אלי שבי

אני פונה , כשאני פונה אל המנהלים בעירייה. אני אדבר עם מי שאני רוצה לדבר, למי שאני רוצה לפנות

אני אשתה , ואם אני אצטרך לשתות איתם כוס קפה. ואני אגיד להם שלום, אליהם בהקשר החברי

אני אמשיך להגיד . ואתה לא תגיד לי לא להגיד שלום לזה או לזה, ין בזה שום פסולאיתם כוס קפה וא

  . שלום ואני אמשיך להיפגש איתם ואני אמשיך לדבר איתם

  

  . תעני לו שלום, כל יום שאלי שבירו אומר לך שלום, עמליה. מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יפה מאוד     :מר אלי שבירו

  

  . תעני לו שלום, שאלי שבירו אומר לך שלום, וכל יום נאוה   :ע"ראה –מר רון נחמן 

  

  .  יפה מאוד     :מר אלי שבירו

   

ואותו הדבר . אתה אומר לו שלום, כל יום שהוא אומר לך שלום, והר'וג   :ע" ראה–מר רון נחמן 

יאמר , ברגע שתאמר לו שלום, אבל כל אחד ואחד מהאנשים האלה. רק הדובר לא. אלי ועדנאן ושרה

הנה אני נותן כאן את , אבל מעבר לשלום. אני מבטיח לך שתקבל שלום תמורת שלום. לך שלום

, לית וקיבלו ממני"קיבלו הנחיה מהמנכ, הנה אני אומר את זה פה, אף אחד מעובדי העירייה, ההנחיה

אתה , ש העירדרך רז קינסליך עוזר רא. הכל דרכי. לא כלום, לא ידברו איתך, לא יתנו לך אינפורמציה

אני גם לא סוגר , אתה יכול להרים לי גם טלפון, תגיד לו אני מבקש שאלה לראש העיר. תפנה אליו

כל שאלה שלך , לכן אני אומר לך. גם אותך, ואני מכבד כל חברי מועצה. אתה יודע את זה, טלפונים

הערת את , אתראה דוגמ, ואם אני חושב שצריך לעשות משהו. תתקבל בכבוד דרך ארץ והגינות

טעות ? אתה איך כתבת? נכון, תשומת הלב שלנו לגבי האם הישיבה היא מן המניין או לא מהמניין

כל , קיבלנו. נשמע את העניין, זה נכון, ואמרתי הוא צודק. אני לא הייתי בארץ, סופר או משהו כזה

  . הכבוד

  

יקים אותך על מחממים אותך ומדל, אני אמרתי לך גם בטלפון, רון     :מר אלי שבירו
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  . סתם

  

שים פה מים , מהר, אני כאן, אני צריך לכבות אותי, תן לי מים לפני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אני רוצה שיכבו אותי למה מדליקים אותי. מהר

  

  . יפה מאוד     :מר אלי שבירו

  

האם אתה יכול להתייחס , ח"אדוני הרו. עכשיו בוא נלך הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . בבקשה? לותלשא

  

לא סומכים ? אתה לא סומך על מנהלי מחלקות, רון אבל יש לי שאלה      :יוסי חןמר 

יותר טוב , מה? על מנהלי המחלקות על השיקול דעת שלהם שהם יכולים לדבר עם חברי מועצה

הוא , אז מה, אם אני שואל אותו שאלה? שאנחנו נעשה ישיבה שלא מן המניין באיזה נושא ונביא אותם

  ?לא יכול לענות לי

  

  . לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני סומך עליהם ועל שיקול הדעת שלהם      :יוסי חןמר 

  

 חברי מועצת עיר והם לא מתכוונים כל 10כי יש , הוא לא יענה לך, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , חוץ מלתת תשובות, הם צריכים גם לעבוד. זה הכל. היום שאלות ותשובות

  

  . אנחנו לא מפריעים להם לעבוד      :סי חןיומר 

  

  .  לפוליטיקאים שצריכים לתת תשובות לאנשים בעיר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אין כוונה להפריע, לא מפריעים      :יוסי חןמר 

  

. יש כל הדברים. יש הצעה לסדר, יש שאילתא? יש לך שאלות. זה הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אנחנו עובדים מסודר
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זה , אבל אם יושבים בוועדת כספים ויש אחרי זה שאלת הבהרה לגזבר     :מר אלי שבירו

  ? צריך ללכת דרכך

  

  , אתה תשב איתי בפגישה שוטפת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? על מה אתה מדבר     :מר אלי שבירו

  

עיר רז עוזר ראש ה, בפגישה שוטפת איתי, אלי שבירו, אני מציע לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , יקבע לך פגישה, אתה מכיר אותו, קינסליך

  

  , אם יושבים בוועדת כספים     :מר אלי שבירו

  

  ? אתה רוצה תשובה, שאלת שאלה, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אם יושבים וועדת כספים. הגזבר נמצא פה, הנה     :מר אלי שבירו

  

  ? אתה רוצה תשובה, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? אז זה צריך ללכת אליך, ויש שאלת הבהרה     :לי שבירומר א

  

  ? אתה רוצה תשובה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה מה שהיה     :מר אלי שבירו

  

נגמרה ועדת . אתה רוצה תשובה אז אני אומר לך כך, אלי שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , תאמין לי תקבל, טלפון לראש העיר, יש לך שאלות, הכספים

  

  ? למה ראש העיר, רון    :יחיאל תוהמיר מ
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  , ראש העיר הוא היחידי הנבחר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

   ?מה הבעיה, הוא יכול לשאול אותו גם, ר ועדת כספים"יש יו    :יחיאל תוהמימר 

  

  . הוא לא מדבר איתו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? למה    :יחיאל תוהמימר 

  

אז . כי הם באותה הסיעה, הוא לא יכול לדבר איתו. סיעה שלוכי זה ב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אבל . זה לא יכול להיות ככה? מה אתה רוצה ממנו. הוא ראש ועדת הכספים, הוא לא יכול לקבל ממנו

  . אז שבירו לכן פונה אליי, שבירו לא בסיעה הזאת

  

  ? ר ועדת הכספים יכול לשאול אותו"יו, רגע     :מר אלי שבירו

  

  .יכול לעשות הכל, גם ממלא ראש העיר, ר ועדת הכספים"יו   :ע" ראה–מן מר רון נח

  

  ? יכול לשאול אותו     :מר אלי שבירו

  

  . הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? ר ועדה"כל יו     :מר אלי שבירו

  

  . גם מהקואליציה כל אחד יכול. הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? לר ועדה יכול לשאו"כל יו     :מר אלי שבירו

  

  . נו מספיק כבר, ה'חבר, עזוב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

ר ועדה ישאל "כל יו. באמת, לא? ר ועדה יכול לשאול בתחום שלו"כל יו     :מר אלי שבירו

  .אני שואל שאלה באמת? בתחום שלו
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  . אחר כך אני אענה לך. אבל אני רוצה לגמור את התקציב, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . לא, לא, לא, לא     :רומר אלי שבי

  

  . לא, לא, לא, אל תגיד לי לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? ר ועדה יכול לשאול בתחום שלו"כל יו     :מר אלי שבירו

  

  , אני אעשה לך קורס איך צריכים להתנהג חברי מועצה, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , ועדות, ים מה שנקראהם מחזיק, נמצאים פה כל חברי המועצה     :מר אלי שבירו

  

  , מספיק, מספיק, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . באמת, נו     :מר אלי שבירו

  

אני מוכן ? בסדר, אחר כך נדבר על נהלי עבודה, תן קודם כל להתייחס   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , להמשיך איתך אחרי הישיבה הזאת

  

  . אתה התחלת אבל     :מר אלי שבירו

  

אתם רוצים בבקשה להתייחס לשאלות , והר חלבי'רוני דנה וג, אדוני   :ע"ראה –מר רון נחמן 

  .ולגמור וללכת להצבעות, הרציניות ששאלו אחת אחרי השנייה

  

 חינוך -שאלה שנייה . שאלה ראשונה אני עניתי לכם על עוזרות הגננות     :ח רוני דנה"רו

זה פשוט מעבר , 3132-ל,  באמצע11עמוד כל הקבוצה הזו של החינוך המיוחד עברה ל, 12מיוחד בעמוד 

 בלי 776אתה רואה כאן את כל הסעיפים . אתה יכול לראות את זה בחוברת, טכני לסעיפים אחרים

  ? שנה קודמת
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, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים... , אני יכול להגיד משהו לאלי, רוני     :מר אלי שבירו

אני לא צריף פה ,  אני אקרא את הפרוטוקולאמרתי. רק בשביל שתענה, אני שאלתי את השאלות

  . לדפדף

  

  . לי אין בעיה     :ח רוני דנה"רו

  

  . אתה אמרת אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים     :מר אלי שבירו

  

  . אני אענה על כל השאלות     :ח רוני דנה"רו

  

  . זה מוקלט, תקרא את הקלטה     :מר אלי שבירו

  

  ?שמה עושים     :ח רוני דנה"רו

  

   .אני אמרתי שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים    :הר חלביו'מר ג

  

  , כשתגיע ההקלטה. כן     :מר אלי שבירו

  

  ? מה זאת אומרת     :ח רוני דנה"רו

  

  . תבדוק אותי. מוקלט הכל     :מר אלי שבירו

  

  ? אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים     :ח רוני דנה"רו

  

  ? אתה מדבר על משהו ספציפי    :והר חלבי'מר ג

  

  . מה שאנחנו רוצים. תבדוק אותי     : אלי שבירומר

  

הם לא רוצים ? אתם לא רוצים תשובות, רגע? על מה הוא מדבר     :ח רוני דנה"רו

  ?תשובות
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  . אני רוצה, לא. רוצים, רוצים     :מר אלי שבירו

  

  ? צחוקים וזה, אתה עושה סטלבט     :ח רוני דנה"רו

  

  . לא, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  , אני מצאתי לנכון. הרי יכולנו לעשות את העסק בקיצור   :ע" ראה–חמן מר רון נ

  

  ? למה בקיצור     :מר אלי שבירו

  

ואני בעד הדמוקרטיה וזכות . אתם יודעים את זה, אני דמוקרטור ידוע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

,  וגם שיהיהגם כשזה מוקלט, ואני אמרתי שאני רוצה למצות את כל השאלות שישנן, הביטוי לכל אחד

אני מציע בוא נשמע , ובאמת בדרך ארץ ובכבוד רשמו את כל זה, אז אם שאלו כולם. צריך להיות רשום

  , את רוני

  

  ?איך אני אקצר. לא נותנים לי לדבר     :ח רוני דנה"רו

  

  . שיתנו את כל התשובות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . באמת, לא לקצר     :מר אלי שבירו

  

 אין יותר פנימיות יום אז אין את ההכנסה יותר -פנימיות יום      :ח רוני דנה"רו

אתם אומרים .  אנחנו באמת התייחסנו לספרייה שלא גובים יותר כספים- ספרייה 15עמוד . מההורים

 מי -קידום נוער . אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שזה זניח, אני לא יודע את הכמות, תושבי חוץ

  ? יוסי, ינדמה ל, המדריכים שאלת

  

  . כן      :יוסי חןמר 

  

הופעל , ס" היה בחסות המתנ2008קידום נוער בכל עד כמעט סוף שנת     :והר חלבי'מר ג
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  ,  מדריכים2, קלטנו מנהל יחידה, עכשיו פרסמנו מכרז. ס"דרך המתנ

  

  . מדריך נוער ומדריך נוער עולה,  מדריכים2      :שרה פרי' גב

  

לפני . י משרד החינוך ועובר דרך העירייה"ם מתוקצב עוג, משרות והכל    :והר חלבי'מר ג

  . כיחידה בתוך אגף החינוך, עכשיו זה במסגרת העירייה. ס"כן עבר דרך העירייה והעברנו את זה למתנ

  

  ? יש כבר או שעוד לא. לא אמרת לי אבל מי המדריכים      :יוסי חןמר 

  

  . יש, כן    :והר חלבי'מר ג

  

  . ומדריך נוער זה גלעד מנשה, ער עולה זה ארטיום קרוליש מדריך נו      :שרה פרי' גב

  

, הוא ברשימת לב? ארטיום הזה יכול להיות שהוא היה ברשימה של לב      :יוסי חןמר 

  ? הוא יכול להיות משתתף במכרז

  

  , זה מכרז? מה הקשר      :שרה פרי' גב

  

  ?  ברשימת לב יכול להיות להשתתף במכרז7מקום       :יוסי חןמר 

  

  , הוא עבר מכרז של משרד החינוך, שנייה      : פרישרה' גב

  

   ?מה הקשר, הוא לא חבר מועצה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

וזה . מנהל קידום נוער ישב שם, מכרז של אגף הנוער של משרד החינוך      :שרה פרי' גב

  . אין כל קשר

  

  ? אין קשר      :יוסי חןמר 

  

  . הוא לא מישהו מהמועצה      :שרה פרי' גב
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  ? אין פה ניגוד עניינים      :וסי חןימר 

  

  . תגידי לו שאין כל קשר, תמרה. אין כל קשר, אין      :שרה פרי' גב

  

  . אני אגיד לו משהו אחר    :ר תמרה אבישר"ד

  

עיקר הגידול הוא בשכר . ₪ אלף 489 יש גידול של -הנהלת המועצה      :ח רוני דנה"רו

,  מידע לציבור24עמוד . ורז. שזה עיקר הגידול, ₪ף  אל300-שזה כ, חצי משרת חצי סגן ראש עיר נוסף

  , דוברות, פרסומים

  

ושאלו אחרי שעשו במעבדה ניסיון , אתה יודע שעשו מחקר בביולוגיה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ככה הורידו לו את כל . עם זבוב שכל פעם הורידו לו רגל ואמרו זבוב פחות רגל אחת לא יכול לעוף

 רגליים 8שזבוב בלי , ואז כשהגיעו למסקנות של המחקר,  רגליים8י בזבוב זה נדמה ל, הרגליים שלו

הוא לא , רגל שנייה ורגל שלישית, תוריד לו רגל אחת, ראש העיר, אז זה אותו הדבר. הוא לא יכול לעוף

  . אין בעיה, זה בסדר. יכול לעוף

  

  ? מה זה, חס וחלילה      :יוסי חןמר 

  

  . א לראש העירל, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אמרת ראש העיר      :יוסי חןמר 

  

  . את הזבוב אני אומר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 25. 'מכרזים וכו,  הפרסומים24עמוד , יוסי אני איתך, מידע לציבור     :ח רוני דנה"רו

  , מידע לתושבים זה. הפרסום בעיתון הוא פרסום שוטף שבעיתון, אלף זה המכרזים

  

  ? להעביר לסעיפים אחרים, י אפשר לקצץ פה בתחומים האלהא      :יוסי חןמר 
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 אלף לפי החלטת הנהלת 100- אלף ל180-יש קיצוץ מ, החוברות האלה     :ח רוני דנה"רו

  . י החלטת הנהלה"זה עפ? אתה רואה את זה.  אלף100- אלף ל175-וגם בדוברות יש קיצוץ מ. המועצה

  

  . 18- ו18, ס ובזה שם"ת במתנאבל ראיתי השתתפות בדוברו      :יוסי חןמר 

  

  . הם משתתפים בהוצאות שלנו     :ח רוני דנה"רו

  

  . הם מעבירים לנו    :והר חלבי'מר ג

  

, 25עמוד . אז הם משלמים לנו השתתפות, כי הדובר גם מדברר אותם     :ח רוני דנה"רו

  . מה שאלת שם לגבי כוח אדם אני לא יודע, כוח אדם

  

  . ל מסיבת עובדיםהוא שאל ע    :והר חלבי'מר ג

  

  . אוקי,  אלף מסיבת עובדים60-את ה     :ח רוני דנה"רו

  

  .זה נהוג בעיריית אריאל כל שנה יש מסיבת עובדים, זה כל שנה    :והר חלבי'מר ג

  

  . שנה שעברה לא היה? למה    :ר תמרה אבישר"ד

  

  . ודאי שהיה, היה        :???

  

היתה קרן ,  קיבלה פרסים במהלך השניםעיריית אריאל. אני אציין, היו     :ח רוני דנה"רו

בשנים האחרונות הקרן הזאת מימנה את אותם . שמנו אותו בצד, פרס ששמנו את הכסף שקיבלנו

  . המסיבות של העובדים והשנה זה ממומן במסגרת התקציב הרגיל

  

,  קיבלה פרס ניהול תקין2007 עיריית אריאל על שנת 2008בשנת     :והר חלבי'מר ג

  , אישור

  

 25עמוד . רק גלויה לקיר, בלי פרס כספי. קיבלנו ניהול תקין בלי פרס     :ח רוני דנה"ור
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 זה נרשם במספר סעיפים תקציביים וזה 2006-ב. 2006-אתם נכנסתם איתי פה ל,  אוקי-ייעוץ משפטי 

שכר .  סוגים של שכר טרחה2היו לו , בזמנו גילי רוגל היה מקבל את שכר הטרחה שלו. לא רלוונטי

ועוד כל מיני , וגם נסיעות שהיו לו שם, רחה שוטף ושכר הטרחה לתביעות משפטיות מיוחדותט

ויש גידול לעומת . כאן הכל מתרכז לסעיף אחד. ולכן זה נבנה במספר סעיפים, השתתפות בהוצאות

. 2009- גם ב2008זה אותו תקציב שאושר לפי ,  אין גידול2008אבל לעומת . שהוא היסטורי, 2007

  ,  זו תוספת של עוד פקח בנייה שאנחנו- 30ח בנייה שכר בעמוד פיקו

  

סך .  קלטנו פקח בנייה נוסף2008לקראת סוף שנת  , 2008במהלך שנת     :והר חלבי'מר ג

התוספת היא , 2009אם אנחנו נעשה את התחשיב לשנת . 2008הכל לא היתה לו הוצאה מלאה של שנת 

  . שנה שלמהמהשלמת שכר לשכר , נובעת מהשלמת השנה

  

  ? אז צריך עוד, ויש הקפאה ויש זה, אבל אנחנו אמרנו שאין בנייה, כן      :יוסי חןמר 

  

  . 2008אבל יש לך פקח נוסף שנקלט בשנת , לא    :והר חלבי'מר ג

  

  . 94פיקוח רב תכליתי עוד , אבל יש גם עוד אחד, רגע    :ר תמרה אבישר"ד

  

  . פיקוח רב תכליתי, כן    :והר חלבי'מר ג

  

  ? אז כמה עוד פקחים יש    :ר תמרה אבישר"ד

  

צריך להיות הנדסאי . ועוד תכנית לקליטת אחד נוסף,  עכשיו2יש     :והר חלבי'מר ג

  .בתחום הנדסה, בתחום הבנייה

  

  ? מה הסיפור    :ר תמרה אבישר"ד

  

אבל הם , יש הרבה תקנים שאני רואה שהם עדיין לא מומשו, דרך אגב     :מר אלי שבירו

  . תוקצבו

  

עוד , עוד חודשיים, אם אנחנו רוצים לקלוט עובד בעוד חודש, תראה     :ח רוני דנה"רו
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  . אני חייב. אני חייב לבנות אותו בתקציב, שלושה

  

אבל יש גם . שקודם אמרו שאנחנו צריכים לדאוג וזה, אני רק אומר, לא     :מר אלי שבירו

  , בתקציב הזה

  

אם אנחנו .  בחשבון רק חלק יחסי פה בתקציבאבל בדרך כלל נלקח, לא     :ח רוני דנה"רו

  , מעריכים שנקלוט

  

  ? מנהלן באולם הספורט ואולם אירועים זה חלק יחסי בתקציב     :מר אלי שבירו

  

  ?אז מה תעשה    :והר חלבי'מר ג

  

  ? מה לעשות     :ח רוני דנה"רו

  

 שיש לנו אני רק אומר שאנחנו צריכים לזכור. אני לא אומר שלא צריך     :מר אלי שבירו

  , תקנים עם כסף

  

  . אנחנו בנינו את התקנים האלה, זה לא שיש לנו     :ח רוני דנה"רו

  

שבנינו תקציב עם תקנים שחלק מהם לא מאויש עדיין והוא יאויש      :מר אלי שבירו

  . ויהיה לנו יתרה תקציבית

  

יטת משרה לקל... אתה לא יכול לבקש ממשרד הפנים. אני אסביר לך    :והר חלבי'מר ג

  , עובד נוסף אם לא תוקצב

  

  . לא הבנת מה שאני אומר     :מר אלי שבירו

  

  . בסוף השנה יישאר עודף, אם לא נקלוט אותו. אני הבנתי אותך    :והר חלבי'מר ג

  

  ? מה שאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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אמרתי שצריכים לזכור . לא שאלה, אני אמרתי הערה. אין שאלה, לא     :מר אלי שבירו

אין ספק שיצטרכו , הכל הכללי יש פה תקנים של אנשים שהם תוקצבו והם יצטרכו אותםשבסך 

זה איזשהו רווח מסוים ליתרה התקציבית ,  חודשים4זה כבר , ואנחנו כבר עוד מעט אפריל. אותם

  . כי האנשים האלה עוד לא נמצאים, שתישאר

  

, ים בינואר אלא באפרילכשאנחנו יודעים מראש שאנחנו לא קולט, אלי     :ח רוני דנה"רו

 6זה יכול להיות . זה לא תמיד מדויק, עכשיו.  חודשים9אנחנו מתקצבים עם אותה הנחת עבודה 

  . אנחנו משתדלים להתאים את התקציב ככל השאר, 9 או 7, חודשים

  

  ?נכון, אישור כוח אדם... יש לנו עניין לסעיף? אפשר לעבור הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני מסביר לו, לא     :י דנהח רונ"רו

  

  ?אתם עושים סלט מהכל, מה, נטפל בזה בכוח אדם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .680, מדרכות, דרכים, 31עמוד . אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

  . זה פה, ר"זה תב    :והר חלבי'מר ג

  

 כי פשוט זה,  אלף680- היתה לך שאלה למה ירד תקציב ב31בעמוד      :ח רוני דנה"רו

. זה מה שאישרתם בישיבת המועצה. וזה היה בשנה שעברה ואין את זה השנה. ר"היה השתתפות בתב

  .  על האפס- בטיחות בדרכים 32בעמוד 

  

  .אישרנו. ר"כל הבטיחות בדרכים יש תב, האפס הזה    :והר חלבי'מר ג

  

היו פה תקציבים זניחים של . ר"זה הכל הולך היום במסגרת התב     :ח רוני דנה"רו

 מים 33עמוד . ההוצאות האלה, רים"וזה הולך במסגרת התב, שאנחנו לא מממשים אותם ₪ 4,000

הבעיה . ₪ אלף 300זה נכון שכשרואים תקציב מול תקציב רואים גידול של ,  המים בגינון-בגינון 

 1.1והעלות האמיתית היתה ,  כבר לא היה מעודכן מפני שהיה גידול במחירי המים2008שתקציב 
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רים "זה לאחר שאנחנו מקווים גם שנחסוך בין היתר בעקבות תב₪  אלף 950-וה. 2008-ב₪ ון מילי

  .שאישרתם לחיסכון במים

  

  . נבטל חלק מהמזרקות     :מר אלי שבירו

  

  . קי-אבל או, זה לא התכנון כרגע     :ח רוני דנה"רו

  

  . זה הגינון. זה לא שייך, לא    :והר חלבי'מר ג

  

  ? יש עוד סעיפים שלא מופיעים,  רגע    :ר תמרה אבישר"ד

  

  . 41אבל יש עוד בעמוד , לא      :יוסי חןמר 

  

  . אין לי מה לענות לך, הוצאות המים, מגרש הכדורגל     :ח רוני דנה"רו

  

  . 41עמוד , דילגת      :יוסי חןמר 

  

אבל אתה יכול לשאול עוד ,  בכלל לא מופיע אצלי41. לא דילגתי, לא     :ח רוני דנה"רו

  .  לי בעיהאין, פעם

  

  . 41פעולות תרבות בעמוד       :יוסי חןמר 

  

אמרת על אצטדיון .  מה שאמרת לי על הכדורגל33-אני עדיין ב, בסדר     :ח רוני דנה"רו

שירותים לעולים בעמוד . זה עלויות המים שהם מחויבים. אין לי תשובה. המים יותר מדי, הכדורגל

  .  אין לי41. 41לא עמוד , 47

  

אני רוצה שתבדקו לגבי המים אולי מישהו התחבר , רוני. רגע, רגע   :ע" ראה– מר רון נחמן

  . למים

  

  . אני רשמתי את זה, אנחנו נבדוק    :עמליה בירנבאום' גב
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כי היו לנו אז תלונות שמישהו התחבר למים , אני רוצה שתבדקו את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . וקיבל מים בלי שעון

  

פשוט המים שם פועלים בלי . אני בדקתי את זה כבר, חברו למיםלא הת      :יוסי חןמר 

  . אני אומר לך מבדיקה במגרש כדורגל. בלי הבחנה, בקרה

  

זה , אבל מי שצריך לבדוק אם יש גניבות מים, אני מכבד אותך, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אני שמח שאתה גם כן בדקת את זה. המנגנון

  

? קחים כסף לעשות ביקורות על כל הנקודות של המיםמאיפה לו      :מר פבל פולב

  ?להיכנס בעתיד

  

הוא צריך לעשות את . האחראי על המגרש, יש עובד שצריך לבדוק, לא      :יוסי חןמר 

  . קוב בכל השקיה34שזה , וגם לראות שהמים למשל בחורף לא עובדות הממטרות, הבדיקה בכלל

  

  ? ואתה בדקת את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .בדקתי את זה יחד עם סטס      :יוסי חןמר 

  

  ? שמה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עכשיו בשבועות , עכשיו בימי החורף.  קוב34שכל השקיה מיותרת זה       :יוסי חןמר 

  , האחרונים אם לא היינו עולים לסגור אז המים היו

  

  ? -מי חיבר אבל שם את ה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זה הממטרות, לא      :יוסי חןמר 

  

  . ההוא של הסוסים אני חושב שם. אבל היה שם עוד, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . חתכו את זה אבל. זה חשמל, לא      :יוסי חןמר 

  

  ?מים לא? חשמל     :ח רוני דנה"רו

  

  . רק חשמל. עצרו את זה      :יוסי חןמר 

  

  . במגרש₪  אלף 97 היתה 2008-העלות של המים ב, יוסי     :ח רוני דנה"רו

  

  . 2007ממש דומה לשנת     :והר חלבי'מר ג

  

  . זה התקצוב, זאת אומרת     :ח רוני דנה"רו

  

כי אנחנו החזקנו במשך שנה את , אני אומר לך שאפשר לחסוך שם      :יוסי חןמר 

  . כולל גינון וכולל מים, כולל חשמל, ₪ אלף 150מגרש הכדורגל עם תקציב של 

  

  ? 41בעמוד מה רצית      :ח רוני דנה"רו

  

ורק , ₪ אלף 314יש לנו הוצאה של ,  בפעולות תרבות41עמוד , תראה      :יוסי חןמר 

  , כל השאר זה.  אלף זה עבור אירועים80

  

, אולם המופעים, יש את המנהלה. זה מה שכרגע אלי אמר, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  . ההפרשזה כל , שזה עיקר ההפרש, שאנחנו תקצבנו אותו שייכנס במהלך השנה

  

  . הוא אמור להכניס גם הכנסות, האולם הזה, הוא יצטרך דרך אגב     :מר אלי שבירו

  

  . אבל לא מהיום הראשון, יכול להיות     :ח רוני דנה"רו

  

עוד לפני . זה יעלה הרבה כסף. יעלה לנו כסף, האולם הזה כשיופעל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ל באריאל יהיו כמה מוסדות שהם ישדרגו אותם בצורה אב. יעלה הרבה כסף, שאתה פותח אותו בכלל
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לא עלייה אלא גם עלייה , קליטה זאת אומרת, עיר מושכת עלייה, כזאת שיהיה אם יפתחו את הבנייה

יש לך . יש לך את היכל התרבות שיהיה בשביל תרבות, יש לך את מרכז הספורט. פנימית שלנו

זה פונה , טקיסטים- כל הדברים האלה זה פונה להיי-ם יש פארק אתגרי, יש לך בית מלון, אוניברסיטה

וזה נותן נקודות משיכה לעיר , לאלה שרוצים לעשות ספורט אתגרי וכדומה, לאקסטרים, לאנשי נופש

להקים אותם זה עשרות . הרבה כסף. אלה תשתיות גדולות מאוד שמדרך הטבע הן עולות כסף. הזאת

הרי כל , אני אגיד לך יותר מזה. נצטרך להחזיק אותםאלה דבר אבל שבסופו של דבר . מיליונים

כי המסה הקריטית יכולה להחזיק כאלה ,  אלף תושבים30הדברים הללו בנויים על עיר של לפחות 

אבל . זה נטל גדול מאוד,  אלף תושבים18,19,20אם ימשיכו את הקפאת הבנייה ונישאר רק . מוסדות

אז ,  אלף תושבים30-להגיע ליעד ל, קווה שתיתן לבנותואני מ, באותו רגע שהממשלה תפשיר בנייה

 כשאין לך לתת 30-הרי איך תגיע ל. אבל זה כמו הביצה והתרנגולת. זה סיפור אחר לגמרי, הכל משתנה

  . הלאה, רוני, קדימה. זה דבר שגורר דבר או יוצר דבר. לאנשים מה לעשות פה

  

שזו ,  זה מושג של משרד הרווחהעובדי שכונות, עולים, 47בעמוד      :ח רוני דנה"רו

  , אז אני לא הבנתי מה. ₪ אלף 35אנחנו מתוקצבים , ההגדרה של הסעיף הזה

  

  . מתחת, למטה, הוא שאל על שכר      :מר פבל פולב

  

  .  אלף שכר153      :יוסי חןמר 

  

  . אלי ייתן את התשובה. זה עובד שכונה, כן, כן    :והר חלבי'מר ג

  

אנחנו מממנים את זה דרך . ונה זה המנהלת של המפעל המוגןעובד שכ     :גיל עדמר אלי 

  . אבל חלק מזה זה דרך זה, ייניס מממן'חלק זה צ, חלק מזה. התקציב של עובד שכונה

  

  . צריך לדעת כל דבר למה הולך, צריך שקיפות      :יוסי חןמר 

  

  . אתה מקבל תשובה, אז הנה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ביל ההוא לההואלא זה בש      :יוסי חןמר 
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  . הנה אתה מקבל תשובה     :ח רוני דנה"רו

  

משרד הרווחה יכול לתת לנו את זה רק דרך תקציב שנקרא עובד      :גיל עדמר אלי 

  , בלעדי זה אנחנו לא יכולים לממן. שכונות

  

אם אני שואל אז באמת , אתה יודע שאני יודע. כי צריך עובד שכונות      :יוסי חןמר 

זה לא חוכמה לבוא , ה ששותים'עם כל החבר, כי מה שקורה היום אחרי לילה. כונותצריך עובד ש

יש מלא גנים . גם יש גנים סגורים, להביא אותם. צריך לבוא אליהם כל השנה, אליהם רק בבחירות

  . לתחזק אותם, להפוך להם את זה למועדונים, שנסגרו

  

  .זה עובדי הנוער     :מר אלי גיל עד

  

, אנחנו בכספים. אנחנו לא חוזרים כרגע לתכנית העבודה של העירייה   :ע"ראה –מר רון נחמן 

  . תקציב

  

י המשרד " התקציב הזה נקבע ע- מועצה דתית השתתפות 48עמוד      :ח רוני דנה"רו

₪  אלף 900ואנחנו תקצבנו פה  ₪ 899,216הסכום המדויק הוא . קיבלנו את ההנחיה. לשירותי דת

  . 11אני חוזר עכשיו אחורה לעמוד . הלאה. יוסי, ותיךובזה הסתיימו שאל, עגול

  

  ? אני מבין שאין בכלל, שאלתי שם אם יש תקציב לבתי כנסת      :יוסי חןמר 

  

  . אני אתייחס   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  רשות מקומית לא מתקצבת בתי כנסת-בתי כנסת      :ח רוני דנה"רו

  

ני אמרתי שבין התקציב לבין התמיכות אני עושה א. אני אתייחס לזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . לא נשכח שום דבר. הפרדה

  

, שאלתם למה יש רק גביית הורים בנחשונים. אני לא נכנס לזה, בסדר     :ח רוני דנה"רו

  ? זו השאלה
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  . בבקשה, י ההסבר של שרה"עפ. כן    :והר חלבי'מר ג

  

באף בית ספר אין .  תלמידי חוץרק בנחשונים יש תלמידי חוץ וזו אגרת      :שרה פרי' גב

  . 'וכו' מגדלים וכו, נופים, ברקן, נחשונים. תלמידי חוץ

  

מרכז שלטון , מדובר בארגון הגזברים,  דמי חבר בארגונים25לעמוד      :ח רוני דנה"רו

. כל האיגודים למיניהם של כל העובדים הסטטוטוריים וההשתתפויות שלנו בהם, מהנדסים, מקומי

הכל מחויב , כל המנהלה של העירייה.  זה חיוב של כל אגפי העירייה כאן-במזכירות  מים 24עמוד 

שהיה שם כרגע ₪  אלף 20- ה- 32חשמל שטחי ציבור בעמוד . במזכירות שאצלה מתוקצב כל המבנים

הוא נרשם שם וביטלנו את הסעיף , הוא עבר למעלה לתאורת הרחובות לתוך החשמל הכללי, הוא אפס

  . ורמה בחינוכית זה תמרה שאלה רפ- 36. הזה

  

לפי החלטת . היא כבר כמה שנים, הרפורמה הזאת היא מתמשכת. כן    :והר חלבי'מר ג

תכנית האב . העירייה השנה אנחנו שמים קץ והפחתנו את השעות בהרבה שעות כי אין צורך יותר

לא ראינו שיש עוד . ₪ אלף 20-אנחנו החלטנו השנה שמקצצים את זה ל, שרה גם תרחיב על זה, לחינוך

  , זה שכר של יועץ. איזה צורך כלשהו ביועץ הזה

  

  . יועצת משאבי ידע      :שרה פרי' גב

  

  ? זו יועצת חיצונית     :מר אלי שבירו

  

, במסגרת התכנית האסטרטגית היועצת הזאת של משאבי ידע, כן      :שרה פרי' גב

וכשנצטרך . כי קיבלנו את העזרה, ההפחתנו את התמיכ, ובחשיבה משותפת אנחנו הפחתנו את השעות

  . זה יהיה נקודתי

  

זה בעצם כל תקציב הפעולות , שונות₪  אלף 40 בית דין רבני - 35עמוד      :ח רוני דנה"רו

  . 'פקסים וכו, כל התחזוקה של המשרד, בולים, זה דברי דואר, זה נסיעות, של בית הדין

  

מועברת לעירייה לצד , בית הדיןי " מההוצאה הזאת מתוקצבת ע50%    :והר חלבי'מר ג
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  . ההכנסות

  

  . מערכת ממוחשבת לאכיפה, פיקוח עירוני     :ח רוני דנה"רו

  

כל המערכת . להפעיל, זו מערכת פיקוח חדשה שאנחנו מתכוונים לאכוף    :והר חלבי'מר ג

אפשרות לחנייה , של הפיקוח החדשה שלעירייה יש תכנית בנושא של החנייה ולמדחנים האלה

  , ההתארגנות הזאת, כל ההוצאה. תמוסדר

  

, הגבייה, התשלומים, המעקב אחריהם, הרפורטים, כל נושא החנייה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

התכנית הזאת מתבצעת אחר , זו מערכת ממוחשבת שלפי התכנית שמארגנים לכל רשות ורשות, כל זה

  . י כך שכל הפרמטרים נמצאים על המחשב ויש את כל המעקב"כך ע

  

  .  חוזר אלינו בהכנסות50%-אתה בתשובה לשאלה הקודמת אמרת ש     : אלי שבירומר

  

  ? 50%איזה    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מבית הדין הרבני     :מר אלי שבירו

  

  . זה כיף להתגרש פה? אתה לא מבין, בית הדין הרבני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

ם שאלה כללית לגבי ריכוזי התחלת ע, לשאלות של אלי שבירו     :ח רוני דנה"רו

  . בבקשה? אתה רוצה להסביר. התקציב

  

אם , סך הכל הריכוז מופיע לך הכנסות מחינוך, אלי. אני אסביר את זה    :והר חלבי'מר ג

אם תסתכל בפירוט של ההכנסות . ₪ מיליון 18,339ביחד , זה משרד החינוך ואם זה תשלום הורים

ל ההכנסות מחינוך הכללי בפירוט הוא כולל הכנסה מהמשרד ברכיב הזה ש. ₪ מיליון 19,404מופיע 

  , פה שאנחנו עושים את הריכוז. לביטחון פנים לכיסוי הוצאות אבטחת מוסדות חינוך

  

  . אין לי התאמה עוד הפעם, אבל אם אני מוריד את זה     :מר אלי שבירו
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  ? למה    :והר חלבי'מר ג

  

אמרו לי שיתקנו את זה ,  הכל חינוך סך14אם אתה מסתכל בעמוד      :מר אלי שבירו

זאת ? נכון, 18,754 אתה תראה שסך הכל חינוך זה 14אם תסתכל בעמוד . ומשום מה לא ראיתי

  . 420הפער הוא , אומרת

  

בסך . ₪ אלף 650יש לך עוד אחרי זה חינוך , אתה צריך להמשיך, לא    :והר חלבי'מר ג

  . ₪ אלף 50 שזה, הכל החינוך אתה לוקח גם סל תרבות וספורט

  

קשה מאוד לבדוק את זה כמו .  הכנסות ממשרד החינוך8.2-יש לך גם ב     :ח רוני דנה"רו

. חות של מחשב שהם פולטים לנו לפי סעיפים תקציביים"יש דו, אם אתה רוצה. שאתה בודק את זה

. חיבוריש . אתה יכול לקחת לראות סך הכל שם שהוא סך הכל פה,  זה משרד החינוך920אז כל סעיפי 

יש , יש לי הכנסות עצמיות חינוך, כי למשל בהכנסות. כאן כשאתה מנסה לאסוף אותם זה יותר בעייתי

, הוא לא מופיע פה בחינוך. שהוא בתרבות, יש לי ממשרד החינוך שהוא לא בחינוך, לי משרד החינוך

  ? אתה מבין את הבעיה. אבל הוא עדיין ממשרד החינוך, הוא מופיע בתרבות

  

  ? -השאלה אם בטור החשבונאי כשאתה מחבר אותם    :נואל יעקבעממר 

  

  . בטור החשבונאי ברור שזה מסתכם     :ח רוני דנה"רו

  

  ? הכל מוחלט, בסוף יוצא לך    :עמנואל יעקבמר 

  

, 8.1משרד המשטרה נותן לי את השמירה שהוא בתוך , עכשיו. ברור     :ח רוני דנה"רו

לכן אם אתה רוצה . החינוך הוא במשרדי ממשלה אחריםאבל הוא לא במשרד , שזה פרק החינוך

  . אבל זה חבל על הזמן של כולם. נאסוף את המספרים ונעשה אותם, נשב, תבוא, לעשות ממש התאמה

  

  . אתה רק אומר לו שלום, אתה לא יושב איתו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . רון, אבל אני לא עובד עירייה, רגע     :ח רוני דנה"רו
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  .אתה אומר לו רק שלום   :ע" ראה– נחמן מר רון

  

 היה 2008התקצוב של שנת .  העלית את נושא בריכת השחייה9בעמוד      :ח רוני דנה"רו

  . התקצוב היה שגוי, 50יש שם פעמיים . 50ההכנסה בפועל היא רק ,  אלף אחד היה שם מיותר50, שגוי

  

  .  היה שגוי2008-ב    :והר חלבי'מר ג

  

  . תקציב אחד מהשניים הוא לא היה נכון     :ח רוני דנה"רו

  

והיא , אני מבין שהבריכה נמצאת בחברה הכלכלית, זאת אומרת     :מר אלי שבירו

  ? זה הכל? ₪ אלף 50משלמת לנו עבור הבריכה 

  

  . כן     :ח רוני דנה"רו

  

  ... רק, זה עוד טוב שהיא משלמת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . תה רווחית מאודלפני כן היא הי     :מר אלי שבירו

  

בשיפוצים , אתה יודע, כשלא משקיעים. בטח שהיא היתה רווחית   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ודברים כאלה

  

היו להם . הכל העירייה מימנה להם. וכשהם לא משלמים על מים      :אריה ברמר 

  . רווחים

  

שום , מללא שאנחנו משלמים חש, ₪ אלף 50אנחנו מקבלים רווח נטו     :והר חלבי'מר ג

  . דבר

  

זה משרד ,  8,000₪- לא יודע על ה- רכב שיטור קהילתי 28לגבי עמוד      :ח רוני דנה"רו

  ? המשטרה

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  206

  . מה, תחבר את הכל, 8,000זה לא      :מר אלי שבירו

  

  . אמרת לי על הדלק שהמשטרה משלמת, לא     :ח רוני דנה"רו

  

האוטו הזה עומד בלי מנוע . וסעהוא כבר שנה לא נ. לא נוסע, לא עובד     :מר אלי שבירו

  . לא שווה לתקן את האוטו הזה, תאמין לי. וכבר יותר משנה שלמה, שנה שלמה

  

  ? איזה אוטו זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ₪ אלף 35-אבל הם תקצבו אותו פה ב. הקנגו     :מר אלי שבירו

  

 מכוניות וזה 3שיש , העלתה את העניין לפני שבוע, לית חנה גולן"המנכ      :פבל פולבמר 

  , יתבצע

  

  . מוכרים אותם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מוכרים ומשקיעים      :פבל פולבמר 

  

המספר הזה של הקנגו מתוקצב , בקנגו הזה, מה שאני אומר, לא הבנתי     :מר אלי שבירו

  . ₪ אלף 35-פה ב

  

  . כדי לתקן אותו    :עמליה בירנבאום' גב

  

  . הוא איננו. ת הכסף הזה ונשים אותו במקום אחרבוא ניקח א     :מר אלי שבירו

  

  ? איפה אתם רוצים לשים     :ח רוני דנה"רו

  ) מדברים ביחד(

  . אני חושב על אפשרות למצוא פתרון לזה ולקנות רכב חדש    :והר חלבי'מר ג

  

  . אני מבקש שתיקח את זה מהאנטנות, והר'ג   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  .  זה לאנטנותנביא את      :ח רוני דנה"רו

  ) מדברים ביחד(

, רוני. חבל על הזמן, שבע בערב, ה'חבר. אין פה סימפוזיונים, חברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . האלה

  

זה אותו . אני לא מבין את השאלה, שכר דירה למשרדי העירייה, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  . זה שכר הדירה שעולה לנו, ₪ אלף 324מחיר של שנה שעברה 

  

  ? לפני כן כמה היה     :ר אלי שבירומ

  

  . 310היה      :ח רוני דנה"רו

  

זה החשבון על . לחודש₪  אלף 27, לחודש₪  אלף 28זה בממוצע של     :והר חלבי'מר ג

  . זה הסכמים ישנים מזה שנים. אין לנו פה שום אפשרות בכלל להתווכח איתם, עמידר

  

  .  יש גידול-  אגרת שמירה8אני חוזר לעמוד      :ח רוני דנה"רו

  

  . זה תוספת    :והר חלבי'מר ג

  

,  2,860₪אבל הביצוע היה , 2,700 התקציב הוא 2008בשנת . אין גידול     :ח רוני דנה"רו

  . זו לא תוספת, שזה קידום במדד₪  אלף 150והוספנו עוד 

  

  ? אין עלייה באגרת שמירה, מה שחשוב לי לדעת     :מר אלי שבירו

  

  .  אותו הדבר. אין עליה, לא, לא     :ח רוני דנה"רו

  

  . אין מעבר לזה. תוספת המדד    :והר חלבי'מר ג

  

  . דיברנו על ספרייה? ספרייה עירונית עוד פעם. אותו דבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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היום אתה גובה .  5₪אגרת השמירה היתה , חוק העזר בזמנו שנחקק    :והר חלבי'מר ג

כל שנה זה קופץ גם עם . מאז שנחקק החוק עד היום.  המדדכי יש את,  750₪-על כל יחידת דיור כ

  . המדד

  

אנחנו גובים יותר כסף ממה , אגרת השמירה הזאת אני אומר לך     :מר אלי שבירו

  . שאנחנו מוציאים בצורה משמעותית

  

  . אבל יש לך סך כל ההוצאות של האגף, בבקשה    :והר חלבי'מר ג

  

עוברים . תן תשובות, שאלו שאלות. גמרנו. להתווכחאני לא רוצה    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .גמרנו. להצבעה

  

  .  נוער15עמוד , רגע     :ח רוני דנה"רו

  

  ... מי שמפעיל אותו . הטרמינל הוא לא שייך לנו    :והר חלבי'מר ג

  

  . זה הסבירו לך את הנושא, אוקי     :ח רוני דנה"רו

  

אבל אם הטרמינל לא שייך לנו אז . הסבירו לי זה בסדר, רגע סליחה     :מר אלי שבירו

  ? למה אנחנו משלמים עליו שכר דירה

  

, ס עצמו"המתנ. אנחנו שוכרים מבעל הבית את המבנה של הטרמינל    :והר חלבי'מר ג

על עוד מבנים ועוד ₪  אלף 370ס משלם לנו כמעט "אם תסתכל בהכנסות יש לנו דמי שימוש שהמתנ

   ,9כנס לעמוד . הוצאות שהוא מחזיר לנו

  

ס אז למה "אם העבירו את זה למתנ. השאלה שלי היא פשוטה, לא     :מר אלי שבירו

  ? ס לא משלם את השכירות"המתנ

  

  .הוא משלם     :ח רוני דנה"רו
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  . הוא משלם לי    :והר חלבי'מר ג

  

  . הוא מחזיר לנו את זה במסגרת ההשתתפות, הוא משלם לנו     :ח רוני דנה"רו

  

  . ס"אחת המתנ, אחת אנחנו משתמשים.  קומות2 הוא כי המבנה    :והר חלבי'מר ג

  

  . אנחנו מרכזים את התשלום     :ח רוני דנה"רו

  

  . אני לא מבין? מה הביג דיל פה, זה עניין של התחשבנות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 9עמוד . ₪ אלף 370ס "יש החזר מהמתנ, 9אבל כנס לעמוד     :והר חלבי'מר ג

  

  . נו מספיק, באמת, הלאה, הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . א היום כבר"דיברנו על ההג, א" בהג28עמוד      :ח רוני דנה"רו

  

  .א"אין תקן בהג. כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יש     :מר אלי שבירו

  

  .אני אומר אין, אתה אמרת יש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? צורי לוי? לתת שם של עובד, מה,  תאורת רחוב שכר מדובר32עמוד      :ח רוני דנה"רו

  

  . אתה לא נותן שום שמות, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? מי שאל מי עובד שם     :ח רוני דנה"רו

  

  . נו כבר ענו לי באותו רגע, אני     :מר אלי שבירו
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מישהו פה ,  תקציב תמיכות ספורט להגדיל34עמוד . מצוין, ענו לך     :ח רוני דנה"רו

  . ביקש

  

  . אני מתייחס לתמיכות   :ע" ראה–חמן מר רון נ

  

  , רק אני אתן עוד תשובה אחת כי בזה סיימנו     :ח רוני דנה"רו

  

  .  אתה צריך להגיע52עמוד    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , הפנסיונרים פה זה גידול של, רגע     :ח רוני דנה"רו

  

  . זה בקשר ליגאל רוזנטל    :והר חלבי'מר ג

  

  ? שמה     :מר אלי שבירו

  

  . פנסיונר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , היה הפרשים     :ח רוני דנה"רו

  

  . היה שם טעות    :והר חלבי'מר ג

  

  . 60- זה עלה ל42-מ     :מר אלי שבירו

  

זו היתה התחשבנות לשנים אחורה עם יגאל רוזנטל לגבי אחוז . לא עלה    :נאוה בן הרוש' גב

  . והיינו צריכים להחזיר לו לפי החוק, ניכינו לו יותר מדי. פנסיה שלא צריך לנכות לו

  

  ? שבשנה האחרי זה יורד חזרה, זאת אומרת     :מר אלי שבירו

  

  . זה גידול חד פעמי. זה חד פעמי. בוודאי, יורד חזרה    :נאוה בן הרוש' גב
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  ? סיימת. מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  רק תמיכות ספורט נשאר שאלה פתוחה . כן      :רוני דנהמר 

  

בסעיף הזה . עכשיו אני רוצה כמה דברים פה לסיכום ענייני היום   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני אומר לכל חברי מועצת . תודה לכל חברי המועצה, קודם כל. 2009שנקרא אישור הצעת תקציב 

הרי גם כן עברה על התקציב וגם ועדת הכספים , הקואליציה, ההנהלה, העיר כי גם אנחנו כידוע לכם

  . דנה

  

  . הסדר יום, כוח אדם        :???

  

  . נסיים את זה, אוקי      :רוני דנהמר 

  

נולדת בחודש ? מה קרה? אין לכם סבלנות. מותק שלי, אני יודע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אז מה אתה קופץ לי , 2009- אישור הצעת תקציב ל- 6אנחנו עכשיו בסעיף מספר ? מה קרה? השביעי

ואני אומר לכל מועצת העיר שבאמת ,  כל רוצה להודות לכל חברי המועצהאני קודם. מה קרה? קדימה

והר שיש להם 'וזה בסבלנות ובסובלנות ואני מודה גם לרוני ולג, עברו על התקציב ושאלו את השאלות

אמרת שבגלל שאתה לא רוצה להיות ,  יוסי-אחד . כמה דברים שרציתי לומר פה. תשובה לכל שאלה

אם אתה רוצה לפרוש , ככזה כי זה עלול לפגוע בך במהלכים עתידיים שלךלהיתפס , פורש מסיעה

אז לו היית עכשיו מצביע היית . כל זה, כעבור כך וכך חודשים, לא רוצה לפרוש מהסיעה, מהסיעה

ובן , אני חושב שיש כאן טעות. נחשב פורש מסיעה והתכניות העתידיות שלך אולי לא היו מצליחות

או שהוא מצביע בעד או שהוא מצביע , הוא צריך להיות עם יושר פנימי,  Integrityאדם צריך להיות עם

כי הסיפור הזה שאתה כרגע עושה את השיקול ,  לעשות את שני הדברים ביחדאתה לא יכול. נגד

יש כאן לפי דעתי איזושהי התנגשות נורמטיבית בינך כחבר מועצת העיר שצריך לדאוג , האישי שלך

  , אז אני לא רוצה להיכנס לדיון.  חן שדואג לעצמוובינך כיוסי, לכלל

  

  . אין לי כוונה לפרוש. אני לא אגיע לפרישה ולא רוצה לפרוש, רון      :יוסי חןמר 

  

  . זו בדיוק השאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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תהיה לך עוד סיעה ,  חודש20עוד , בעוד שנתיים. חד משמעית אומר      :יוסי חןמר 

  .במועצה

  

הואיל ואנחנו חתומים על , אני שמעתי אותך כרגע ואני אומר לך כרגע   :ע" ראה–ן מר רון נחמ

  , אני מציע לך, ביחד עם אריאל ביתנו, סיעת לב, הסכם

  

  . אני אומר לך שמי שחתמה איתך לא היתה מוסמכת לחתום      :יוסי חןמר 

  

אתה , מציע לך, אז אני מציע לך כיוון שאני חתום על הסכם. בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אל תענה , עזוב, בוא. זה הכל. תתקבל בכל הכבוד, תחליט שאתה חבר בקואליציה, 2אחד מסיעה בת 

  . לי עכשיו

  

  . לא אענה      :יוסי חןמר 

  

אתה . תחליט. את ההצעה בפורום שכזה, נתתי לך את הדבר הזה כרגע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

 לאלי -שתיים . עזוב. איתך והכל יבוא על מקומו בשלוםקבעתי , אני אפגש איתך? רוצה לשבת איתי

אני , לצערי הרב. הרי זו לא יוזמה שלנו, ט או איך קוראים לזה"הנושא של ביטול תקן של הקב, שבירו

לא הייתי בארץ עכשיו וראיתי כל מיני הודעות מוועד העובדים על הסיפור של אותו קצין הביטחון 

אני באופן אישי בכלל אין לי שום דבר עם מישהו אבל , ן לנו שום דברהרי אי. שכולנו יודעים מי הוא

  , הוא לא שלנו בכלל, והנושא הזה הוא נושא כללי, אחרי שגם אני עדכנתי אותך

  

אבל . יכול להיות שתגיד לא צריך, השאלה אם צריך. אתה מפספס, רון     :מר אלי שבירו

  .זו השאלה. א"השאלה אם צריך תקן להג

  

כסף , א יש כסף"ולכן הואיל ובסעיף של הג, תקשיב שנייה אלי. שנייה   :ע" ראה–חמן מר רון נ

וכאשר השאלה שלנו הגיעה לנושא של . אתה יכול להשתמש בו גם לפעולות וגם לשכר או דברים כאלה

ועד העובדים אמר שיש תקנים , התדיינות במערכת של יחסי עבודה כי ועד העובדים לא אמר את זה

  . ולא היא' ילך לכסא ב' במקום שיושב בכסא א. שה שינוי מהכסא הזה לכסא השניא שנע"בהג
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בשנה שעברה אם תפתח את הספר אתה . אני אגיד לך למה, כן היא, רון     :מר אלי שבירו

אנחנו אישרנו למשרד הפנים . מה שאנחנו הצהרנו למשרד הפנים,  תקנים2א יש "תראה שעל תקן הג

אין את .  תקנים2רשמנו , אז אתה תסתכל בשנה שעברה, ים כוח אדםכמו שאנחנו עכשיו מאשר

  . שניים, לא אחד. האנשים

  

. כשביטלו תקן אין תקן. ועד העובדים, ועד העובדים בא בדרישה. לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ולעשות חוכמות ולנייד ממקום למקום אני לא מקבל את הניוד הזה

  

  , יש תקן. ודאבל זה לא ני     :מר אלי שבירו

  

, ואני מציע לך, אני ישבתי כל היום שמעתי, אלי, אבל אני לא מתווכח   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .הבן אדם אין לו מה לעשות, בוטל התקן, כבר קודם אמרתי לך גם את העניין הזה

  

  . יש קשר לתקן, אין קשר לבן אדם     :מר אלי שבירו

  

אבל אתה דיברת והצגת ואני . לא אליך,  לפרוטוקולאני חוזר ומדבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

עיריית , בתור מנהלת משאבי אנוש, ואני אומר עוד הפעם ואני אומר את זה לך נאוה. עכשיו מסכם

את כל התרגילים שעושים , כאשר התקן אינו ממומן. אריאל מחזיקה אדם על תקן כאשר הוא ממומן

ואם האיגוד המקצועי רוצה לעשות . ברים האלה לא יהיוהד. לא ילך אצלנו, של להוציא חדש מפני ישן

לא מפחד מאף . אני הולך לסכסוך עבודה, אני מודיע כאן למועצה, אצלנו סכסוך עבודה על העניין הזה

אני דואג לעובדים יותר . אחד-אחד. כולל האיגוד המקצועי וכולל כל אלה שנהיו מגני עובדים, אחד

לכן את טוב הלב ללכת ולהוציא את האחרון שהוא . ים האלהמכל אחד אחר מכל אחר מכל הפעיל

זה לא מספיק שאתה , אגב כשהוצע לאותו בן אדם לעשות את המבחנים של התאמה להיות פקח, פקח

כי התכונות שנדרשות להיות בתפקיד הזה שונות מהתכונות , קצין ביטחון או נהג על רכב ביטחון

של כל מיני דברים , של הגינות, של יושר. ל התאמה לתפקידיש כאן פרמטרים שונים לחלוטין ש. האלה

, אתה תוקע לו את הרפורט, כי אתם יודעים מה זה אומר פקח. של עמידה בפני כל מיני פיתויים. כאלה

  .יש כללים שלמים. לא תוקע לו

  

  , אבל אתה לא     :מר אלי שבירו
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ולכן אני . זה הכל. וטוקול עכשיואני מדבר לפר, אני לא מתווכח איתך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

לא העליתי דברים כאלה , כי אף פעם מאז שאני ראש עיר. לא הייתי מעלה את זה אם זה לא היה עולה

משזה הגיע לידי כך , אבל אני אומר. כי אלה דברים בכלל שבישיבה סגורה, לישיבת מועצה במליאה

אני אומר , דבר כזה עוד לא קרה כאן, ותשל הכרזה של סכסוך עבודה או ללכת לסחוב אותנו לבוררוי

. אני מדבר על התופעה. ולכן אין לי שום טענה כלפי אדם זה או אחר. לא היה דבר כזה.  שנה25, לכם

לית לשבת ולהגיש רשימה של "עלול להיות מצב שנאוה תצטרך יחד עם המנכ, תאמינו לי, התופעה הזו

כי אני לא יודע מה יקרה בעוד . ו מוציאים החוצהואז נצטרך לראות את מי אנחנ. אנשים לפיטורין

ואותה גברת ראש ועד העובדים . זה עלול להיות הדבר הזה. חודש וחצי כשתקציב המדינה יאושר

עכשיו אספתי לי , שהיא חתומה על המכתבים, שהיא כותבת את המכתבים שלה יחד עם השנייה שם

הם מגנים . את ההשמצות, רואה את הדבריםאני . מעולם לא התעסקתי בזה, תיק של הדברים האלה

מה ? בסדום ועמורה? איפה אנחנו נמצאים? מה זה. על העובדים מפני ההנהלה השרירותית הזאת

עכשיו . שמעתי. ומנו הגיב על זה היום. אוף. נולמן כמה שהמצב קטסטרופלי בחינוך' שמעתי מגב? קרה

, מפטרת אותם בלי סיבה, מתעמרת בעובדים, יתהנהלה כזו אכזר, איזה מן דבר כזה, אני שומע גם פה

. דוגמא בארץ. אנחנו דוגמא בארץ למערכת יחסי עבודה תקינה? איפה הגענו פה? מה זה, רודפת אותם

, אמרתי לך גם קודם את זה אלי, ולך אני חזרתי. רציתי להגיד את זה. תסתכלו ברשויות אחרות, תלכו

ואני מאוד מעריך את הנכונות , נייני האיגוד המקצועיאני מציע שתשאיר לדרג המקצועי לעסוק בע

  . יותר לא אוסיף מילה, איך אומרים, אבל טול קורה מעיניך ובזה, שלך לסייע לאנשים והכל

  

תקן , איך שלא תגיד ומה שלא תגיד, א הוא תקן חשוב"תקן הג, רון     :מר אלי שבירו

  , שהיה צריך

  

יקרה משהו , יקרה איזשהו אסון. יי כראש העירהאחריות היא על   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ?מה אתה רוצה יותר מזה. אני מודיע לך כאן לפרוטוקול. קטסטרופה זה עליי אחריות

  

  , אבל מחובתנו לבוא ולהגיד, אין ספק שהאחריות היא עליך     :מר אלי שבירו

  

  . אתה אמרת את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,ואנחנו נמצאים במקום רגיש, א תקן חשובשהתקן הזה הו     :מר אלי שבירו
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  . אבל אתה אמרת את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני רוצה לחזור על זה, היות ואתה גם אמרת את הדברים     :מר אלי שבירו

  

  , אלי שבירו. אבל אני לא רוצה להתווכח   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . וזה חשוב     :מר אלי שבירו

  

,  פעמים בישיבה הזאת3נרשמה בפרוטוקול , הואיל ודעתך נשמעה   :ע"ה רא–מר רון נחמן 

 שנים אחורה ולראות כמה היית 5אני לא רוצה ללכת , ואנחנו מאוד שמחים שאתה ער לדברים האלה

  . עירני בכל מיני דברים אחרים

  

  . אני אשמח, אפשר, אפשר     :מר אלי שבירו

  

יש לי . תאמין לי אני אעשה לך את זה.  יום אחדאני אעשה לך את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . זיכרון טוב וגם דוקומנטים

  

  . גם לי     :מר אלי שבירו

  

ואז אני לא בטוח שתעמוד כל כך , אז אני אעשה את הדברים האלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

זאנה אני אביא את יוסי ו, אבל אז אולי אני אצטרך לקחת את וזאנה. נחמד ככה בסיטואציה הזאת

  . שהוא יהיה עדות מטעם התביעה

  

אני לא יודע . ואם אתה רוצה יש גם משטרה. אם יש לך משהו אז תעלה     :מר אלי שבירו

  , בדיוק על מה אתה מדבר

  

  , אני אביא את יוסי וזאנה, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . תביא את מי שאתה רוצה     :מר אלי שבירו
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  .  מטעם התביעה לגבי מנהל הביטחון הקודםכעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בבקשה, תביא את מי שאתה רוצה     :מר אלי שבירו

  

  . אל תכניס אותי לזה, נו באמת, עזוב את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני מכניס אותך בכוונה, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

 שנים 5לך יתרון גדול שעבדת יש . הבנתי את זה. בסדר. תודה. אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , במערכת ואתה אמור לדעת את הדברים

  

  . אין ספק. אין ספק     :מר אלי שבירו

  

  ,  שנים את הדברים5-לצערי אתה לא כל כך למדת ב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אולי     :מר אלי שבירו

  

מדת אז אתה גם היום שכיוון שהיית ולא ל, אבל יש לך גם חיסרון גדול   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .אל תמשוך אותי, אלי. עזוב את זה, אז עזוב? אתה מבין. אז זאת בעיה. לא יודע

  

  ? למה שאני אעזוב. אני לא אעזוב, לא     :מר אלי שבירו

  

  . אל תמשוך אותי בלשון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אני מושך     :מר אלי שבירו

  

  . אל תמשוך אותי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בוודאי? למה לא     :מר אלי שבירו
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הגדלה של . הלאה. הכל יהיה שם. הכל דברי הימים של עיריית אריאל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

י ההגדרה של התמיכות "משום שעפ, יש כאן כדי להטעות. קודם כל לגבי הספורט, תקציב התמיכות

, אריאל אני חושב הסך הכלתקציב הספורט ב. זה לא רק התמיכה הישירה אלא התמיכה העקיפה

   ?נכון, אתה שאלת גם כן פבל

  

  . כן, כן      :פבל פולבמר 

  

אתה יכול להגיד לי בכמה הוא , הסך הכל של תקציב הספורט באריאל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? מסתכם

  

  . ₪ מיליון 1.9-פחות או יותר מגיע ל    :והר חלבי'מר ג

  

  . בתקשיב טו? שמעתם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . כולל אחזקת מתקנים₪  מיליון 1.9-כ    :והר חלבי'מר ג

  

  . תקציב הספורט של העיר אריאל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , שאתה יכול להכניס לתקציב המתקנים את תקציב התמיכות...      :יוסי חןמר 

  

  . הוא שאל אותי שאלה    :והר חלבי'מר ג

  

  . הכל בפנים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 אלף תושבים יהיו לנו יותר 30שאם אנחנו נהיה , עכשיו אמר רון      :י חןיוסמר 

  , הכנסות

  

  . אבל הוא שאל שאלה ברורה    :והר חלבי'מר ג

  

  . הוא שאל אותך ואתה עונה בציניות      :יוסי חןמר 
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  . ספורט... מה. הוא שאל שאלה ברורה    :והר חלבי'מר ג

  

 17לקבוצת כדורסל יכול להיות , דורגלאתה מאמין שתקציב לקבוצת כ      :יוסי חןמר 

  . זה לא מספיק למאמן נוער? אלף לשנה

  

  . אני אומר לך מהן הוצאות הספורט    :והר חלבי'מר ג

  

  . אז אל תכניס את תקציב האולמות והמתקנים, בסדר      :יוסי חןמר 

  

  . אנחנו לא מנהלים ויכוח, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אבל בוא נהיה, םלא מנהלי      :יוסי חןמר 

  

בסוף , אפשר לא להסכים, אפשר להסכים לה. יש תשובה, היתה שאלה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , אני אבל רוצה שלא? נכון, זו דמוקרטיה. מצביעים

  

אבל אותה נקודה שההוצאה על המתקן היא הרבה יותר מההוצאה       :יוסי חןמר 

  . השוטפת

  

תשובה כראש העיר למה שנקרא הקצבת עיריית אריאל אני נותן    :ע" ראה–מר רון נחמן 

 תקציב ישיר -אחד . י העירייה"ונושאי ספורט יש שני סוגי תקציבים שמושקעים ע. לנושאי ספורט

ואחד תקציב עקיף שהולך למתקנים שהולך למתקנים שבהם האגודות . לאגודות עצמן או למי שפועל

צריך , ע במפורש שבתוך התמיכה לכל הנושא הזהמה לעשות שהחוק קוב. משחקות או כולם משחקים

ולכן בין הצגת העניין שכאילו העירייה . לקחת את הכסף ואת השווה כסף ואת כל הדברים ביחד

האגודות , עכשיו. ברוטו₪  מיליון 1.9זה . זה פשוט לא נכון פבל, ₪ אלף 220-בתקציב שלה תומכת ב

אם עמותה , החוק של העמותות, שלפי היום, דבר אחדאני יכול להגיד לכם . עצמן צריכות לגייס כסף

הגוף , שמקבלת תמיכה לא מגייסת באופן עצמאי את חלק הארי של הכספים שנדרשים לעמותה

  . אסור להם לתת לה כסף, דהיינו המדינה והרשות המקומית, המממן
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  . ממש לא נכון      :יוסי חןמר 

  

   ,לך לאגודה למען החייל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ממש לא נכון      :יוסי חןמר 

  

  , לך לאגודה למען החייל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אני מתעסק עם הרבה עמותות. תשאל אותו אם זה נכון, יש מבקר      :יוסי חןמר 

  

  . תשאל אותם מדוע הם לא מקבלים ניהול תקין   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , לל שהם מוציאיםהם לא מקבלים ניהול תקין בג     :מר אלי שבירו

  

  . לנו יש ניהול תקין?  מה הקשר      :יוסי חןמר 

  

יגיד , יש להם הוצאה גדולה בהנהלה וכלליות.על ההנהלה שלהם יותר     :מר אלי שבירו

  .ח"לך המבקר שהוא גם רו

  

אני חוזר , שבירו שאל עם האנטנות. לגבי תקציב התמיכות, עכשיו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אולי תיתנו לו ? ₪ אלף 600יש לנו , אז אולי אתם תגידו לי, ₪ אלף 600לו בצד איזה שיש , לאנטנות

  . בכלל₪  אלף 600איפה יש , תשובה בעניין

  

אני , אני כבר נתתי לאלי שבירו את התשובה במסגרת ועדת הכספים      :רוני דנהמר 

  . אחזור על תשובה פה במסגרת הכללית

  

  . שה לפרוטוקולתחזור בבק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

. בערך, תקציב האנטנות קיים באריאל כבר נדמה לי כעשור הוא חוגג      :רוני דנהמר 

  . תזכיר לי אתה יודע, רון
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  . יותר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

במשך כל השנים תקציב האנטנות שימש לנושא של . יותר מעשור      :רוני דנהמר 

ן בבחינת החוגים שקשורים או הפעילות שקשורה מחשוב או הנושא של הקולנוע וכל מה שהיה כא

  . בתקשורת

  

  ...שאינם מתוקצבים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

להוציא שנה אחת שבה העירייה היתה בגירעון גדול מאוד והיינו . אמת      :רוני דנהמר 

, להוציא שנה אחת ויחידה, והשתמשנו בכספי האנטנות למסגרת התקציב הרגיל, בתכנית הבראה

וזה המקום שלו והוא .  או לא יודע כמה שנים התקציב הזה משמש לנושאים שציינתי12 או 10 במשך

של תקשורת , ר"מתוקצב והוא מובא אליכם או למליאת המועצה כל פעם במסגרת של אישור של תב

  . והוא מאושר על ידכם, או של מחשוב

  

  . זה הולך רק לתקשורת, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

וזה לא קשור בכלל . לדעתי אין מקום היום לעשות שינוי בנושא הזה      :נהרוני דמר 

  . לנושא של תמיכות או ספורט או כל דבר אחר

  

הוא צריך להיות בנכסים . התקציב מאנטנות זה תקציב מנכסים. שנייה     :מר אלי שבירו

ספר הזה יחד עם בתקציב שלנו ב. נכנס מהאנטנות₪  מיליון 1.2. כדי שהוא יהיה גלוי על השולחן

  . ₪ אלף 400רים יש "הספר הזה של התב

  

  , אתם תאשרו, נכון      :רוני דנהמר 

  

  . שנשארים באוויר₪  אלף 600שיש עוד , זאת אומרת     :מר אלי שבירו

  

  , הם יוגשו אליכם בהמשך, הם כל שנה. הם לא נשארים באוויר      :רוני דנהמר 
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  . ים פההשאלה אם הם מחולק, לא     :מר אלי שבירו

  

  . אני אתן תשובה    :והר חלבי'מר ג

  

  . הם לא מחולקים. השאלה היא רוני אם הם מחולקים     :מר אלי שבירו

  

 היא עומדת על סך 31.12.2008-סך הכל היתרה ליום ה, סליחה אלי    :והר חלבי'מר ג

נפתחו , שנהמה שקיבלנו במהלך כל ה, כי מה שגבינו.  599,688₪אנחנו אישרנו , עכשיו.  599,688₪

  , רים במהלך השנה שלפני שאתה בכלל הגעת להיות חבר מועצת העיר"תב

  

  ?2009גבית את שנת , מה. אני חוזר, 2009והר שנת 'ג     :מר אלי שבירו

  

הם מיתרת ₪  אלף 400מה שלקחנו עכשיו , אני לא מדבר על שנת, לא    :והר חלבי'מר ג

2008 .  

  

תקשיב , תקשיב טוב מה שאני אומר, ה שאני אומראז מ. עוד יותר טוב     :מר אלי שבירו

הרי השנה , כי נשאר לנו? למה.  עוד יותר טוב2008אם אתה אומר שלקחנו את זה משנה של , והר'ג

  .לחלק₪  מיליון 1.2שיש עוד , זאת אומרת. ₪ מיליון 1.2אנחנו נגבה 

  

אבל ראש העיר לא . ₪ אלף 200אני מוסיף לך עוד . גם₪  אלף 200ועוד     :והר חלבי'מר ג

  .מסכים עוד להעביר אותם לתקציב הרגיל

  

אבל את ההחלטה איך , ₪ מיליון 3נניח שיש עכשיו , אלי. אני יודע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אז ההנהלה מקבלת אותה₪  מיליון 3-אתה משתמש ב

  

  . נכון     :מר אלי שבירו

  

לא באנטנות אלא בסך הכל , יםוהיא דנה גם בדבר, ההנהלה דנה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אני מדבר , ואני מכאן הולך אחרי שדיברתי על תקציב הספורט עם התמיכה הישירה והעקיפה. שישנו

. עד עכשיו יש כאן שני דברים. תקציב התמיכות נדון בוועדה. כאן כרגע על הנושא של תקציב התמיכות
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שעד היום לא היה שום פרמטר , דת בגלל שאנחנו מחמת הרוב רוצים גם לסייע לתחום של ה-אחד 

צריך להוריד מכל אחד , שאנחנו נרצה לקחת מהם כסף₪  אלף 220-ואם אנחנו נמצאים בתוך ה, כזה

גם את המינימום או את , כי זה לא יהיה הוגן, אין לי לפי דעתי שום כוונה, זאת אומרת. ואחד כספים

שביקשתי ליזום פה להגדיל , רוצה שתדעעל כן אני . ללכת לצמצם אותם, התקציבים האלה שנותנים

ולהגיש את הבקשות של , לצורך הנושא של בתי הכנסת₪  אלף 50-תקציב תמיכות בשנה הזאת ב

אז הם צריכים להגיש את . כי זה לא היה בפרמטרים בכלל, כי עד היום הם לא הגישו. התמיכה

  .  את זהאי אפשר לאשר להם, כי אם הם לא מגישים. הבקשות לוועדת התמיכות

  

   ?כמה בתי כנסת     :מר אלי שבירו

  

  ?  אלף50סך הכל       :יוסי חןמר 

  

  .אבל הם צריכים להיות עמותה ועמותה רשומה עם ניהול תקין וכל זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? 10,000, זאת אומרת     :מר אלי שבירו

  

  . כן, כן, כמה שיש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בשנה ₪ 5,000     :מר אלי שבירו

  

זה קודם כל הצד העקרוני שמוסיפים את הסעיף הזה , אל תדאג   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שהזמן להגשת הבקשות יוארך עד , ואני רוצה שיירשם לפרוטוקול, והזמן. שנקרא תמיכה מוסדות דת

כל , במשך השבועיים הקרובים הם יקבלו אחרי הישיבה של היום הודעה, זאת אומרת.  למרץ25-ה

  ,יצטרכו להגיש את הניירות, אלה שהם נמצאים בבתי הכנסת

  

   ?המועד יוארך רק לבתי הכנסת      :יוסי חןמר 

  

  . בכלל. לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

   ?למה לא      :יוסי חןמר 
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כל אחד שרוצה להגיש בקשות , כולם, המועד של כל בקשות התמיכה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . כבר לגמור קודם את המועד, היינו צריכים להגיש את זה. צורה מסודרתתמיכה יוכל להגיש אותם ב

  

  . מי שלא הגיש יש לו בעיה. הגישו כולם      :יוסי חןמר 

  

  . 25-עד    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

. אני רוצה לשאול את המבקר. אני חושב שאתה פועל בניגוד לחוק      :יוסי חןמר 

  ? כשיואנחנו יכולים בכלל להאריך את המועד ע

  

  . כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

הבעיה שאם יש תאריך ולא מאריכים אותו ודנים . מותר להאריך      :אריה ברמר 

  . אז זו בעיה, בעמותות שהגישו בקשה לתמיכה אחרי התאריך שלא הוארך

  

  ? ועכשיו מאריכים, אם מישהו במועד הקובע לא היה לו ניהול תקין      :יוסי חןמר 

  

  .  המועד האחרון. אז זה בסדר      :אריה ברמר 

  

בשנה . זה אחרי הכל, זה אחרי בחירות, יוסי אין תקציב מדינה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . הדברים נעשים קודםתנורמאלי

  

  . רק לבתי כנסת יגישו בקשות, אין לי בעיה להאריך לבתי כנסת בלבד      :יוסי חןמר 

  

מהבחינה שלנו יש מישהו שרוצה להגיש , כאןאבל אני רק אומר לך    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ותכף נצביע על כל הדברים האלה,  למרץ25-עד ה. אני לא אסגור לו את הדלת, בקשה

  

  , עמותות לא מקבלות תקציב מינואר, עוד מעט נגמרת השנה      :יוסי חןמר 
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  . אין לנו תקציב מאושר, אבל אין תקציב יוסי      :רוני דנהמר 

  

  . אין לנו תקציב   :ע"אה ר–מר רון נחמן 

  

  . היום אתם מאשרים      :רוני דנהמר 

  

  . 12 חלקי 1אבל אתה יודע שאתה יכול לתת       :יוסי חןמר 

  

  . זה לא ככה בתמיכות, לא. אבל היום אתם מאשרים      :רוני דנהמר 

  

  . הסעיף הבא. הלאה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? 12 חלקי 1לא יכול לתת אם היום מאשרים את זה פה אתה       :יוסי חןמר 

  

  . אחרי האישור. כן      :רוני דנהמר 

  

  ? מה רצית לשאול, אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אנחנו מבקשים להעלות היות ויש יתרה שנצביע ויגידו , מה שאני מבקש     :מר אלי שבירו

  . אין לי בעיה עם זה, לא

  

אתה רוצה הצעת החלטה , אלי.  זהזכותך להעלות להצבעה את, בסדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . זה הכל, אתה תעלה אותה ונוריד לך אותה, מטעמך

  

  . זה בסדר גמור, אוקי     :מר אלי שבירו

  

  . קדימה, נו, אין בעיה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , היות ויש יתרות כספיות     :מר אלי שבירו
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  . אבל תנמק את זה כשתגיד את ההצעה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני אומר     :מר אלי שבירו

  

בוא נעשה קצת סדר בדברים . באמת, נו, אבל אני לא מצביע עוד עכשיו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

ס במתכונת הקודמת ומרכז הנוכחי "מה שנקרא המתנ,  אז קודם כל-ס "לגבי הנושא של המתנ. האלה

והוא בחזקת מה שנקרא , ןסים עדיי"הוא פועל לפי תקנות חברת המתנ, הבינתחומי שאני אומר

  .ויש לו את הדירקטוריון שלו ויש לו את הכללים שלו וכל הדברים האלה. ס מודרך"מתנ

  

  . ס"ד של המתנ"אבל זה לא מה שכתב לי העו     :מר אלי שבירו

  

  . אתה יכול להתכתב עם כל העולם, אני לא יודע מה כתב לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

המבקר קיבל , חבל שהיועץ המשפטי לא נמצא פה,  שלח גם אלהוא, לא     :מר אלי שבירו

  . אני יכול להראות לך גם את המכתב הזה. את המכתב הזה

  

  . תראה לי אותו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אתה גם אני חושב מכותב אליו. בבקשה     :מר אלי שבירו

  

  . יכול להיות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . וא עמותה פרטית לחלוטיןשכתוב שה     :מר אלי שבירו

  

  . לא שהוא פרטית, כתוב שהוא עמותה לא עירונית      :אריה ברמר 

  

  ? מי כתב את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ד אתגר"עו     :מר אלי שבירו
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  . סים כתב לך"חשבתי שחברת המתנ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ד של העמותה"זה העו     :מר אלי שבירו

  

אתה לא מבין . זה לא תאגיד עירוני. אבל הוא כותב פה בעניין זה, נכון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .זה לא שייך לזה. קח, קח את זה אלי. את העניין הזה

  

הוויכוח התעורר בעקבות , היה בזמנו. יש שני דברים. אני אגיד ככה      :אריה ברמר 

  , ח מבקר המדינה"דו

  

  . ללא שייך לנו בכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . 2005מדצמבר       :אריה ברמר 

  

  . זה לכל מדינת ישראל הדבר הזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

מה אומר . מה שקוראים לזה מעין עירוני, ששם עלתה טענה של תאגיד      :אריה ברמר 

אבל בלי כל , תאגיד עירוני זה אומר שאתה יכול להעביר תמיכות לאותו תאגיד? תאגיד עירוני

כמו חברה . אבל אז התאגיד נהיה עירוני על כל המשתמע, בלי מתן תמיכה,  הקצבותהפרוצדורה של

היות ובמקרה . לרבות כל הנציגות של חברי מועצת העיר באותם הדברים, כמו חברה כלכלית, עירונית

  . אני קראתי, ס אינו עונה לקריטריונים של החברה העירונית וזה מה שהוא כותב"שלנו המתנ

  

  . זה מה שהוא כותב לך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עמותה . אין מושג כזה של עמותה פרטית. לא כתוב שזה עמותה פרטית      :אריה ברמר 

ולכן גם אפשר לתמוך בהן ובשביל זה הן , מכירות בזה, גם מטעם הרשויות, בהגדרה היא מוסד ציבורי

כי הרי כל הכנסה ברמה . בשביל זה ההכנסות שלהם בכלל לא ממוסות, מקבלות אישור ניהול תקין

, מכיוון שהם גוף ציבורי ופועלות למען מטרה ציבורית. כל אדם צריך לשלם על זה מס, העקרונית

ולכן גם המכתב הזה . הם פטורות ממס, שמדינת ישראל הכירה במטרות האלה כמטרות ציבוריות

לה לא המועצה מתייחס לעובדה שמדובר בעצם בעמותה שאינה עירונית מבחינה זו שההנהלה ש
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  . אין שם נציגי מועצה כמו שבחברה הכלכלית או כמו שהיה בתאגיד המים, כלומר. קובעת

  

  ? מה ההבדל בין העמותה לצופים     :מר אלי שבירו

  

היית בא , אם היית שואל אותי לפני כן, אני מציע לך, בוא אלי, עזוב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  .הייתי מסביר לך את הדברים, אליי

  

  , אני ישבתי ושאלתי את זה בישיבה' א     :מר אלי שבירו

  

 שאומר סזה סטאטו, אני רק יכול לומר לך. אז אני לא יודע בישיבה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

אז הנושא של המניות והקצאת המניות , עמותה עירונית, שאם אתה מוגדר כעמותה או חברה עירונית

  , והשליטה וכל זה

  

  . בבעלות העירייההיא       :אריה ברמר 

  

, החברה הכלכלית או החברה לפיתוח אזור תעשייה. אני אתן לך דוגמא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . או בראשון לציון נניח שיש לו את החברה העירונית לתרבות ולחינוך

  

  ? מה ההבדל אבל בין הצופים לבין זה     :מר אלי שבירו

  

סים שעוד לא התנתקו "י התקנון של חברת המתנכי אנחנו פועלים לפ   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , ולפי התקנון הזה היום הנהלת, מהם

  

  , סים אז יש נציגות עירונית"לפי התקנון של חברת המתנ     :מר אלי שבירו

  

  . אין נציגות עירונית   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? סים"בחברה במתנ     :מר אלי שבירו

  

  . אתה תלמד את התקנון ואני אתן לך ללמוד אותו. אין נציגות   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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   -יש פה את, הנה     :מר אלי שבירו

  

  . אני אומר לך, יש לך פה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . יש לנו את המבקר     :מר אלי שבירו

  

בהנהלה על עמותה של . הסברתי לך את זה, אמרתי לך. בסדר, אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

. נקודה. אין נציגות לחברי מועצת העיר, ס מודרך"מה שנקרא מתנ,  היא מודרכתסים גם"חברת המתנ

ס ואין אף אחד מחברי ההנהלה או חברי מועצת העיר במשך כל אותם "ר המתנ"ועל כן אני היום לא יו

ולכן . פשוט מאוד. ס"אף אחד מהם לא כהן כחבר הנהלת מתנ, השנים האחרונות מאז שעשינו את זה

ס הזה או את המרכז הבינתחומי "אנחנו מתקצבים את המתנ, עכשיו. מה ששאלת, אלהזו התשובה לש

של התמיכות אם אני , הקצבה בסיסית בתקציב שלו,  שאנחנו נותנים לו תשלום-אחד . בשני אופנים

לא נתן . נתן שירות מקבל כסף. אנחנו קונים שירותים. ומעבר לזה הוא חייב למכור שירותים, לא טועה

לפני הרבה , מהרשות₪  מיליון 3התקציב שלהם היה תמיכה של , פעם בזמנו. א מקבל כסףשירות ל

. זה הולך על משכורת כי אין לך שום תפוקה ואין לך כלום₪  מיליון 3כשאתה נותן . ₪ מיליון 3. שנים

מאותו רגע אתה צריך לתת תפוקה , ברגע שאתה צריך לחזור לעבוד כמו שכר עידוד נורמות פרמיות

ס "המתנ, על הכסף שאנחנו נותנים בין תמיכה ישירה ובין קניית שירותים. וא צריך להיות רווחיוה

ולכן . זה הכל. כי אחרת הוא לא יכול לעמוד, משלש או יותר את מה שהוא מביא הכנסות מהציבור

כרגע , אחרי שגמרנו את כל הדברים הללו. ס"זו התשובה לגבי המתנ. זאת הצורה של המבנה שישנו

  . ₪ מיליון 1.9-התמיכה של עיריית אריאל או ההשתתפות שלה זה ב, בנושא של הספורט

  

לא , זה שאנחנו העברנו את פרויקט ההתאגדות של הספורט העירוני      :פבל פולבמר 

  . מתוקצב

  

מהעונה הבאה אחרי . אני יכול להגיד לך דבר אחד מה שהולך לקרות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

זה ילך לקבוצה . לאגודות האלה, עיקר הכסף הולך לעמותות, תהיינה אגודות, זאתשתסתיים העונה ה

,  אלף50אז במקום לתת , יהיה ריכוז מאמצים. אחת כמו שהסכמנו וקיבלנו את ההחלטה במועצה

  .  אלף או משהו כזה100יהיה 
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  ? ...תמיכות של... זה      :פבל פולבמר 

  

אני כבר אומר את . יו אני יכול להגיד לך עוד דבר נוסףעכש. בוודאי, כן   :ע" ראה–מר רון נחמן 

פשוט שתדע את זה שבירו שאתה , אני דיברתי עם אנשי משרד הפנים. זה גם פה לישיבת המועצה

י מדינת "הדבר שמשרד הפנים מתנגד לו לחלוטין זה שברשות מקומית נתמכת ע, דיברת על התמיכות

, הם מתנגדים בכל תוקף לכך, וד של מיליונים פה אצלנוישראל במענק של איזון בסכומים גדולים מא

כי אם יש . שאתם לא תהיו גיבורים על חשבון מדינת ישראל שנותנת לכם לסגור גירעון, איך אמר לי

אז קח בבקשה את הכסף הזה תקטין את הגירעון או שתעשה דברים שלא , הוא אומר לי, לך עודפים

אבל זה שאני נותן לך מענק לאיזון אתה לא . מענק לאיזוןואל תבוא לבקש ממני , יהיו לך חובות

ואם תקבלו . זה לא יקום ולא יהיה, מקטין את הגירעון ועכשיו על חשבוני רוצה לתת עוד תמיכות

  , ואני מדבר בשמו. אנחנו פוסלים לכם את ההחלטה הזאת לחלוטין, הוא אמר לי, החלטה כזאת

  

, אמרת לא, ואמרנו לך שהכסף ילך לגירעוןרים "כשהצבענו נגד התב      :יוסי חןמר 

  .עכשיו הפוך, אני לא אוכל לקבל מענקים.  עדיף שיהיה גירעון

  

  . יוסי אתה מערבב בין שני דברים, לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אז תסביר לי, אני מערבב      :יוסי חןמר 

  

.  אתה מאשר תקציב רגיל.זה לא שייך לזה, אתה מערבב בין שני דברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

הוצאות הפעולות של הרשות , התקציב הרגיל הוא נועד לתשלום של שכר או הוצאות קבועות שיש

בתוך התקציב הזה . ₪ מיליון 81תקציב השכר והפעולות זה סך הכל , שני הדברים האלה. המקומית

רד הפנים ואומר אם בא מש. זה פעולות שאתה נותן אותן, נמצא גם תקציב התמיכות כי זו הפעולה

על החשבון שלי לא תעשה את זה , אתה תגדיל את התקציב של התמיכות שאתה מקבל ממני תמיכות

  . ואנחנו לא נאשר את זה

  

  . תראה מה קורה בערים אחרות      :יוסי חןמר 

  

  . אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בערים אחרות   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . קורה בכפרים ערביםבוא תראה מה       :יוסי חןמר 

  

  . אני יודע בדיוק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , קבוצת כדורגל בכפר ערבי₪  אלף 400      :יוסי חןמר 

  

  . הבנתי, אני שמעתי את זה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  , אתה פה לכל הסכום ביחד      :יוסי חןמר 

  

כל מי , ביותהמשרד שלי מטפל בכמה רשויות ער. זה היה, יוסי      :רוני דנהמר 

  . להם את התמיכות... , שבתכנית הבראה שם

  

אני רוצה סעיף אחרון לומר . הבנו את העניין, יוסי. 28זה , מספיק, רוני   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , כמו שאמר קודם על תקציב הפיתוח, שעל אף שנעשה קיצוץ בתקציב המדינה שמוקצה לאריאל, כאן

  

  .  גם ברגיל יש₪ מיליון 1.248      :רוני דנהמר 

  

לית העירייה קיבלה את ההנחיה "מנכ, למרות כל זה. יש גם ברגיל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

כרגע אנחנו . שכרגע לא תערוך שינויים שנוגעים בדרישות שיש לנו ובשירות שניתן לציבור, ממני לפחות

בנוסף ביקשתי לעשות . שנהיה יותר חכמים עוד כמה זמן, עוד לא יודעים כלום מה קורה עם המדינה

אם אתם שואלים אותי מהי הדילמה שנצטרך לעמוד בפניה . כל מאמץ כדי להימנע מפיטורין עתידיים

, זו תהיה דילמה לגבי מידת השירות שאנחנו נותנים לתושבים מצד אחד, בזמן הקרוב במהלך השנה

שלי יהיה קשה מאוד כי שני הדברים האלה ביחד לפי הערכה . נגד התעסוקה של העובדים מצד שני

ואז נצטרך לקבל החלטה אם מדיניות שאנחנו הולכים לפיטורין או אנחנו הולכים . לקיים אותם

  . להורדת שירות

  

  ? עוד פעם משתמשים בנשק של הפיטורין      :יוסי חןמר 

  

  .אנחנו לא משתמשים בנשק   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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  . ין האלההפיטור, עוד פעם הפיטורין עולה      :יוסי חןמר 

  

  . אני לא משתמש בנשק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

הגדלת תקציב , ואמרת הגדלה, לפני כמה חודשים דיברת אחרת      :יוסי חןמר 

אנחנו כל פעם משתמשים בנושא של . ועכשיו פתאום הפוך, תוספות לבכירים, והוצאות בלשכה

  . אנחנו נגד פיטורין ואנחנו בעד עובדי העירייה. הפיטורין

  

  , ועד עכשיו אנחנו לא פיטרנו, כולנו בעד העובדים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . כולנו בעד העובדים ונגד פיטורין      :יוסי חןמר 

  

  , אני מדווח, גם אני נגד פיטורין   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

? הדבר הזה? זה מה שיציל, אבל זה בדיוק בסעיף של התמיכות. נכון      :יוסי חןמר 

  ? ה מתעקש עליו כבר כמה שניםהדבר שאת

  

בסופו של דבר , כמו בכל דבר יש כל הדיבורים, אתה יודע, יוסי, הבנו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . צריכים להגיע להכרעות

  

  . אני יודע, נכון, נכון      :יוסי חןמר 

  

. יעאז אתה יכול להצב, הואיל ואמרת שהיית יכול להצביע נגד התקציב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , אז אני עכשיו מבקש

  

  . בוא נעלה את ההצעה שלי, רגע לפני     :מר אלי שבירו

  

  . אתה תעלה את ההצעה שלך, אני מעלה את ההצעה שלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  232

, את התמיכות₪  אלף 50בעקבות ההחלטה להגדיל .  סעיפים לתקן2      :רוני דנהמר 

  , 49ומקטינים בסעיף בעמוד , 1765000820זה סעיף . ₪לף  א270- אלף ל220- גדל מ34אז סעיף בעמוד 

  

  . ₪ אלף 255- ל305-סעיף הוצאות שנים קודמות מ    :והר חלבי'מר ג

  

  . ₪ אלף 255הוא יעמוד על . 1994000972סעיף       :רוני דנהמר 

  

אני מבקש להצביע בעד הגדלת הסעיף הזה של התמיכות , קודם כל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

, לודה, פבל, רון, תוהמי. ירים יד? מי בעד. ח שלנו" לפי מה שהקריא רו270- ל220-מ, ₪ אלף 50בעוד 

  . ההצעה עברה. מקס ותמרה, שבירו? מי נמנע? מי נגד. יוסי חן בעד, מנו, אריאל

  

מר , מר עמנואל יעקב,  מר רון נחמן,מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , מר אלי שבירו: נמנע 4. מר יוסי חן, מר פבל פולב,  לודמילה גוזב'גב, אריאל עזריה

  :לאשר) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

 50ח וכן לאשר את הגדלת סעיף תמיכות בעוד " אש81.114 בסך 2209הצעת תקציב לשנת   .1

  .₪ אלף 270כ " סה-₪ אלף 

 .ח" אש50להקטין סעיף הוצאות שנים קודמות בסך   .2

  

את ההצעה ... האם אתה יכול בהצעה שלך לפני שאתה מעלה אותה ל    :נואל יעקבעממר 

  . לנוער, שאם ישנם עודפים הרי או אתה תערוך דיון או שאתה תעדיף להעדיף אותם לפעולות חינוך

  

. הנושא של הגדלת הסעיף, קודם כל זה עבר. תכף אני אתייחס לזה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? ים לעשותעכשיו מה אנחנו צריכ

  

  . אישור התקציב      :רוני דנהמר 

  

לאשר את התקציב כפי שהוגש בתיקון , הצעת ראש העיר, אני מבקש   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . התוספת הזאת לתקציב התמיכות

  

  . בואו קודם כל את ההצעה שלי, אז רגע     :מר אלי שבירו
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  . לךמה ההצעה ש, תגיד את ההצעה שלך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אבל , למרות שזה לא מופיע ככה בספר, מאחר ויש בתקציב הרגיל     :מר אלי שבירו

אנחנו מבקשים להעלות את תקציב התמיכות כדי , ₪בתקציב הרגיל מנכסים עודף של עוד כמיליון 

 אלף 500-להעלות את תקציב התמיכות ל. בתנועות הנוער, כדי לשפר את הנוער ולתמוך בנוער, לתגבר

את התקציב ₪  אלף 100-ולהעלות ל₪  אלף 500-לות את תקציב הספורט לעמותות הספורט ללהע, ₪

  . לבתי הכנסת

  

אני שמעתי את . אני לא מסכים לה, אני שמעתי את ההצעה שלך. אוקי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

שבמהלך השנה לאחר שיתבהר המצב ויתבררו כל התנאים , ואני רוצה לומר כך, הבקשה של מנו

פיים והכלכליים במדינת ישראל לאחר הרכבת הממשלה ולאחר שנקבל הנחיות ברורות מה לגבי הכס

  , אנחנו תמיד יכולים במהלך השנה לעשות מהלך שאנחנו רוצים לעשות, התקציב

  

  ?מה זה משנה. רון, שאנשים יצביעו נגד, בוא נצביע     :מר אלי שבירו

  

שאנחנו יכולים תמיד לעשות . לא אליך, נואני מתייחס למ, סליחה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , לא רק להעלאה, ישיבה שלא מן המניין ולבחון את האפשרויות כדי לעשות שינויים כאלה ואחרים

  

  . אמרת שנה שעברה ולא עשית      :יוסי חןמר 

  

, שליש מהשנה כבר הולך, אנחנו עכשיו נמצאים בתחילת השנה כבר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

חושב כן לעשות את , אני בהחלט כן מנו. ה שעד הקיץ אנחנו נדע איפה אנחנו עומדיםואנחנו מקוו

, נצטרך להביא את זה מחדש לפה, גם אם נקבל הנחיות של קיצוץ תקציבי וצמצום, הדבר הזה

  . להראות איך מקצצים את הסעיפים

  

  . בכל מקרה יהיה תיקון לתקציב      :רוני דנהמר 

  

אז אני מניח שגם , יבוא המן מהשמיים ונקבל כמה מאנים, ם נקבלוא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , מי בעד ההצעה, ועל כן. אז נצטרך לשנות סעיפים תקציביים
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זה כמו לשאול מי בעד , אני חייב לומר לך, אלי. מילה אחת, רק שנייה    :ד אריאל עזריה"עו

  , יכולם בעד להוסיף לחינוך עוד מיליונ. חיסול הטרור ועכשיו להצביע

  

  . יש כספים, אריאל     :מר אלי שבירו

  

  . אני לא מפריע לך כשאתה מדבר, תן לי לדבר    :ד אריאל עזריה"עו

  

  . סליחה, כן     :מר אלי שבירו

  

מכאן , תוציאו מכאן'אבל אתה לא יכול מאינשהו להנחית עלינו עכשיו     :ד אריאל עזריה"עו

אנחנו מצביעים נגד כיוון שזה משהו . לא', ...שהו ותיקחו את הכסף ותיתנו אותו למ, ₪ומכאן מיליון 

  . שהוא לא רציני

  

  . אריאל, אתה פועל בניגוד עניינים      :יוסי חןמר 

  

שלא משובץ ₪ יש מיליון , אם לא היה כסף, אם לא היה יתרה, אריאל     :מר אלי שבירו

  , אני אומר לך. ונשאר בצד

  

  . כבר עברנו את כל זה. מספיק, סליחה שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בבקשה, בואו נסביר     :מר אלי שבירו

  

? מי בעד הצעתו של אלי שבירו, חברים. הבהרת את הדברים, הסברת   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ירים יד? מי נגד. מקס ושבירו, תמרה. ירים יד

  

  . רק בגלל המגבלה שלי, אני הייתי מצביע בעד      :יוסי חןמר 

  

. נגד. תוהמי, רון, פבל, לודה, אריאל, מנו, יוסי חן בעד. זה טוב מאוד   :ע"ראה –מר רון נחמן 

מי ? מי בעד הצעת ראש העיר לאשר את התקציב כפי שהובא בפני המליאה. ההצעה של שבירו הוסרה
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  . ירים יד? בעד

  

  . אני בעד  בהסתייגות גדולה      :יוסי חןמר 

  

רון , פבל, לודה, אריאל, מנו, בהסתייגות גדולה בעדיוסי חן . מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . תודה רבה. התקציב עבר. ויחיאל תוהמי

  

  . צריך לפרוטוקול? הצביעו, אבל מי נגד, רגע    :אילנה נולמן' גב

  

  ? אתם נגד ההצבעה, רגע? מי נגד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

שהנושא של , וקולדבר אחד אני אגיד לפרוט. אנחנו נמנעים, לא     :מר אלי שבירו

כל , אני מכבד את מה שאתה אמרת, אני מחדד את זה למרות מה שאתה אמרת, אני אומר, הקצאה

  . לא תקין, ס אני אומר לא חוקי"נושא הקצאה למתנ

  

למה .  חודש גם אני אהיה נגד20בעוד ? מה הבעיה? למה אתה לא נגד      :יוסי חןמר 

  ? למה אתה צריך להימנע? אתה לא נגד

  

  , יש דברים בתוך התקציב     :אלי שבירומר 

  

  . זה שיקולים שלו, יוסי. כל אחד והשיקולים שלו    :עמנואל יעקבמר 

  

 חודש אהיה אתכם גם 20אני בעוד . תהיו נגד, העיקר בתקציב אין לך      :יוסי חןמר 

אמר לא זה תקציב שכאילו . אל תסכימו לתקציב כזה. תחשבו שנייה. עכשיו אין לי ברירה. בנגד הזה

  . הם עושים מה שהם רוצים. היה בחירות

  

  . זה חבר סיעה שהיא הקואליציה והצביע בעד ומסביר נגד, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,  חודש20בעוד ? אתה רואה, נו      :יוסי חןמר 
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  . כי הוא צודק     :מר אלי שבירו

  

  . בטח שהוא צודק   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ...  חודש יהיה לך20ד בעו      :יוסי חןמר 

  

  , שיהיה לו אומץ לב ציבורי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  חודש20יהיה לי בעוד       :יוסי חןמר 

  

  . היום. לא בעוד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  חודש יהיה לי20בעוד       :יוסי חןמר 

  

  .  חודש אלוהים יודע מה יקרה20בעוד    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ,  של פבל50%-אף אחד גם לא קבע שה. יהיה לי אומץ. יהיה לי      :יוסי חןמר 

  

  , היום אין לך אומץ לב ציבורי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .אולי נעמיד את זה גם למבחן של בית המשפט.  שלי50%-זה יותר מה      :יוסי חןמר 

  

  , אי אפשר, יוסי תקשיב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . ני לא רוצהא, עזוב נו      :יוסי חןמר 

  

  .בבית המשפט... קודם כל לא מעניין מה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 20עוד . כל דבר. אני בעד כל דבר שתביא. לא תביא אותי לפרישה, רון      :יוסי חןמר 

  . חודש
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  .  חודש20יש לי רוב בטוח , זאת אומרת. מאה אחוז   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  תקציברק בנושא. בתקציב      :יוסי חןמר 

  

  . רק בתקציב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בכל היתר אין לך      :יוסי חןמר 

  

  . אין לנו בעיה. בסדר, לקחתי אותך בחשבון. בכל היתר אין   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . בחייך. עד אז יעברו הרבה מים בירדן, יוסי    :עמנואל יעקבמר 

  

, בין שהוא פוליטיקאי של שעה וחציפבל צריך להתעורר ולה, רק מה      :יוסי חןמר 

  . לבוא ולקיים, להחיל את מה שהוא הבטיח לבוחר

  

  ? ואתה פוליטיקאי של שעתיים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . שנים אתה מכיר אותי10אני       :יוסי חןמר 

  

  .  אל תדבר בשם שלי, תדבר בשם שלך, תסתכל עליי, יוסי      :פבל פולבמר 

  

  . בר גם בשם שלךאני מד      :יוסי חןמר 

  

  ? למה      :פבל פולבמר 

  

  , כי אתה פוליטיקאי מתחיל שרק עכשיו התחיל לדבר      :יוסי חןמר 

  

  ? מה זה משנה      :פבל פולבמר 

  

 מתקציב 1%הבטחת לאנשים בכתוב שתיתן . אתה כבר משקר לאנשים      :יוסי חןמר 
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  , העיר

  

  ? משקר לאנשים      :פבל פולבמר 

  

  . בטח      :יוסי חןמר 

  

  , שאני אדאג ואני אפעל... אמרתי ל      :פבל פולבמר 

  

  . זה הזמן, הנה, עכשיו? מתי תדאג? אבל מתי      :יוסי חןמר 

  

  . אבל זה לא בא לידי ביטוי בתקציב     :מר אלי שבירו

  

  . אני אתך, תרים. אני ארים איתך, בוא עכשיו תרים יד.... עכשיו      :יוסי חןמר 

  

  ? ...רמה זה קשו      :פבל פולבמר 

  

  , זה קשור      :יוסי חןמר 

  

  ...תפסיקו לעשות מזה . שלך... דבר      :פבל פולבמר 

  

  , הבטחתם, הבטחתם לבני נוער     :מר אלי שבירו

  

  . שבירו, שניכם מדברים, לא שומעים אתכם   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . הבטחתם לבתי כנסת     :מר אלי שבירו

  

  ?  שלךשבירו בסיעה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . אני עוזר לו, לא     :מר אלי שבירו

  ) מדברים ביחד(
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  .הצבעתי. מספיק     :מר אלי שבירו

  

  ...לא היינו הולכים ביחד אם לא היה לנו, פבל      :יוסי חןמר 

  ) מדברים ביחד(

  

  . שזה יהיה ברור לפרוטוקול, רון    :עמליה בירנבאום' גב

  

  . ובא עכשיו מצביע נגד,  לבוחרמבטיח? איך הוא עושה דבר כזה      :יוסי חןמר 

  

  .לא אתה. אני אתן דין בסך הכל לבוחר      :פבל פולבמר 

  

  ? זה כל זה בשביל משכורת      :יוסי חןמר 

  

  . בשם שלי      :פבל פולבמר 

  

  ? כל זה בשביל המשכורת      :יוסי חןמר 

  

  . אני אדבר על זה גם      :פבל פולבמר 

  

   ?כל זה בשביל המשכורת      :יוסי חןמר 

  

  . תודה רבה. אני גם לזה אתייחס      :פבל פולבמר 

  

  . נו, תתייחס      :יוסי חןמר 

  

  . תודה רבה. לראש העיר שיסיים המשפט... אני נותן      :פבל פולבמר 

  

  . אין בעד מה. אוקי      :יוסי חןמר 

  

אני מודה לכם שאתם . אני מודה לך, אדוני ממלא מקום ראש העיר   :ע" ראה–מר רון נחמן 
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אני ? נכון, אתה לא התבקשת כאן לסייע, אדוני הדובר. אני מאוד שמח, ם לראש העיר להתבטאנותני

. אני רוצה להבין? אתה נמנעת או אתה נגד, שבירו. קודם כל מודה לחברי המועצה על אישור התקציב

  ? נמנע

  

  . אנחנו נמנענו     :מר אלי שבירו

  

כי היחידי ,  ההחלטה האמיצה שנמנעתםאני קודם כל מברך אתכם על   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . זה היה יוסי חן, ובגלל הנסיבות הצביע בעד, שבעצם היה לכאורה נגד

  

  , אנחנו נמנענו לא בגלל שאנחנו חושבים שזה     :מר אלי שבירו

  

. נמענת זאת אומרת אתה לא בעד ולא נגד. אתה נמנעת. לא משנה למה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , כל אחד, בסדר, אבל עזוב, זה לא מסתדר לי בראש. אבל אני לא בעד כי אני נגד. הככה אני מבין את ז

  

  . הכל יסתדר לך      :יוסי חןמר 

  

  .זו הצעת תקציב. הלכ יסתדר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

מר , מר עמנואל יעקב, מר רון נחמן, מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , מר אלי שבירו:  נמנע4. מר יוסי חן, מר פבל פולב, מילה גוזבלוד' גב, אריאל עזריה

  .2009-2010לאשר הצעת תקציב פיתוח לשנים ) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

  

  .2009אישור הוצאות מבקר העירייה לשנת . 7

  

  . אישור הוצאות מבקר העירייה. 7עכשיו הגענו לסעיף    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

צריך לאשר את תקציב מבקר . זה משהו טכני, למען הפרוטוקול      :רוני דנהמר 

  , העירייה
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  ? מה? אתה צריך לצאת החוצה? אתה צריך להישאר פה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . זו לא ישיבה פרטית    :והר חלבי'מר ג

  

 3, 23תקציב מבקר העירייה נמצא בעמוד . זה לא פרטי וזה לא אישי      :רוני דנהמר 

 אלף 75וקניית שירותים  ₪ 3,000סעיף הוצאות ארגוניות , ₪ אלף 210סעיף שכר . אחרוניםסעיפים 

  . זה צריך לבוא לאישור נפרד. ₪

  

  ? מה אנחנו צריכים לאשר פה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . מה שאמרתי עכשיו. זהו      :רוני דנהמר 

  

  . מה שמופיע פה    :והר חלבי'מר ג

  

  . הסעיפים האחרונים 3לאשר את       :רוני דנהמר 

  

 3, 1612000750- ו1612000580, 1612000110הסעיפים , חברים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? אתם מצביעים נגד? אתם מה אתכם, שבירו. ירים יד? מי בעד, ₪ אלף 75- ו3,000, 210הסעיפים הללו 

  

  . תן לנו לפתוח את העמוד, רגע     :מר אלי שבירו

  

  .  משהו טכני שזה צריך לאשר בנפרדזה, אלי      :רוני דנהמר 

  

  . 7פה אחד עבר סעיף ? מי בעד   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

 210 -סעיף שכר :  כדלקמן2009הוצאות מבקר העירייה לשנת  לאשר פה אחדהוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 75 - קניית שירותים,  3,000₪ - סעיף הוצאות ארגוניות, ₪אלף 

  

  .2009אישור תקן כוח אדם לשנת . 8
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  . נאוה, 2009-אישור תקן כוח אדם ל, וסעיף אחרון   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

, כל ההוצאות של כוח אדם שיש פה, זה במסגרת חוברת התקציב, לא    :והר חלבי'מר ג

  . אנחנו מאשרים אותם כחלק מהתקציב בסעיף כולל כזה

  

  ? זה נמצא בתוך ספר התקציב   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .  עמודים אחרונים2זה . כן, כן      :הרוני דנמר 

  

  . יש אנשים שיושבים על תקנים כפולים,דרך אגב, אבל גם פה     :מר אלי שבירו

  

  . לא יודע   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? למה    :והר חלבי'מר ג

  

יושב גם על החצי תקן של , ניבדו, כמו שאמרה עמליה למשל? למה     :מר אלי שבירו

  , בטח עלמפקח גינון ועוד תקן 

  

  ? אתה מכיר את משרד העבודה והרווחה. זה צירופי תקנים   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

עובד אחד עושה כמה . הוא עושה כמה תפקידים. אבל זה תקן אחד    :עמליה בירנבאום' גב

  .תפקידים

  

  . ושליש משרה שם ורבע משרה כאן, יש שישית משרה פה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  ? על איזה תקן הוא יושב? נכון, הוא יושב על תקן, רגע     :מר אלי שבירו

  ) מדברים ביחד(

 2-אנחנו חילקנו את המשרה שלו ל. ניבדו מועסק במשרה מלאה    :והר חלבי'מר ג

 יישאר אצל עמליה בטיפול ברכבים של 50%-ו,  הוא יטפל בנושא של הפיקוח על הגינון50%, חלקים

  . זה הכל. א תצטרך אותוהעירייה ועוד כל מיני דברים אם הי
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אבל היא מחולקת לפעילויות כאלה שלא , 100%המשכורת שלו היא    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , יישב על הכסא

  

  . 100%-אי אפשר לתת לעובד יותר מ      :רוני דנהמר 

  

מי בעד לאשר את התקן של כוח אדם כפי שבא לידי ביטוי בהצעת    :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . ירים ידו? התקציב שאושרה

  

  .שנייה, רגע     :מר אלי שבירו

  

  . גמרנו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . רגע, רגע, רגע, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  ? לא, לא, למה לא   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני רוצה להעלות הצעה נגדית . כי אני גם כן רוצה להעלות הצעה     :מר אלי שבירו

אני מבקש להעלות . לא יהיה התקן הזה, ים לא רוצים את התקן הזהיגידו אנש. לנושא של תקן אחד

, מקלטים, א"ויש צורך בכל נושא הג, להצבעה מאחר ואנחנו נמצאים במקום רגיש מבחינה ביטחונית

לא שניים כמו . אני חושב שאנחנו צריכים להקצות לטובת הנושא הזה תקן, מרכז הפעלה, מחסנים

  . אני מבקש להעלות את זה להצבעה. זאתאחד בשנה ה. שהיה בשנה שעברה

  

אני מבקש להעלות את ההצעה של ראש , חברים. יחד עם האנטנות   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  , העיר

  

  , אני מבקש     :מר אלי שבירו

  

  . שמענו את ההצעה שלך   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  . שיצביעו נגד, אני מבקש להעלות את זה     :מר אלי שבירו
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שלך נפסלה , אם יקבלו את ההצעה שלי. אבל שמענו את ההצעה שלך   :ע" ראה–מן מר רון נח

  . במילא

  

  , רגע, רגע, אני, לא, לא     :מר אלי שבירו

  

  ? מה אתה רוצה   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  .בואו נעשה את זה מסודר. כמו שעשינו מקודם     :מר אלי שבירו

  

  . ירים יד?  שבירומי בעד הצעתו של אלי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני , שההצעה כל כך לא מנומקת והיא כל כך לא מוסברת, כל זאת אלי    :ד אריאל עזריה"עו

  . א"אני יכול לתת לך הרצאה של שעה וחצי על מה החשיבות של תקן הג. אתנגד לה

  

לצורך הדמוקרטיה מי בעד הצעתו של . הצעת את הצעתך, שבירו   :ע" ראה–מר רון נחמן 

. רון ותוהמי, פבל, יהודה, אריאל, יוסי ומנו. ירים יד? מי נגד. מקס ושבירו, תמרה. רים ידוי? שבירו

מי בעד הצעת ראש העיר לאשר את תקן כוח האדם בהתאם . הצעתו של שבירו הורדה מסדר היום

 ?מי נגד. רון ותוהמי, פבל, לודה, אריאל, מנו, יוסי. ירים את ידו? לתקציב שהמליאה אישרה זה עתה

  .מקס ואלי שבירו, תמרה? מי נמנע

  

מר , מר עמנואל יעקב, מר רון נחמן, מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , מר אלי שבירו:  נמנע4. מר יוסי חן, מר פבל פולב, לודמילה גוזב' גב, אריאל עזריה

  .2009תקן כוח אדם לשנת לאשר ) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

  

הממלא . תודה לכם על כל העבודה שעשיתם. אני מאוד מודה לכם   :ע" ראה–רון נחמן מר 

  .רק אמרתי תודה רבה, אני עוד לא נעלתי את הישיבה. פבל, כן. מקום רוצה להגיד שתי מילים

  

כממלא מקום ראש . שקט אני מבקש. אני מבקש שיהיה שקט.  דקות2      :פבל פולבמר 

מתרגש ושמח להיות פה בפגישה ראשונה שלי , נו וגם כחבר מועצהר סיעת אריאל בית"כיו, העיר

ושמח לראות שאנשים מתמקמים בכל הנקודות וממש הדיון . מתרגש. בהעברת תקציב ודיון על תקציב



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  245

לא נעים , רק מה. ואנחנו רואים רק בזה שאפשר להגיע להישגים וליעדים. הקטנות וטוב... חזק וה

  . נראה לי זה רק חלשים יכולים לעשות כזה דברכי , שאנשים צועקים ומאיימים

  

  ? מי איים עליך    :עמנואל יעקבמר 

  

  . אני מדבר, אנשים      :פבל פולבמר 

  

  ? מי איים עליך? אנשים    :עמנואל יעקבמר 

  

  ? אפשר לסיים. אני מדבר      :פבל פולבמר 

  

  . אני שומע    :עמנואל יעקבמר 

  

  . אז אני אסיים      :פבל פולבמר 

  

  . נו, תנו לו לסיים   :ע" ראה– נחמן מר רון

  

  ? מי איים עליך    :עמנואל יעקבמר 

  

אני אגיע . משכורת, מה, מה קורה,  חודש20איומים מה יהיה אחרי       :פבל פולבמר 

אני פשוט כי עוד . קיבלנו החלטות כאלה ואחרות, אני קודם כל שמח שהגענו לסוף של דבר. לכל דבר

וטוב . שאלנו וקיבלתי תשובות, עברתי על השאלות, ר ועדת כספים"ובגלל שאני י, פעם אני חוזר

אבל קיבלת את כל , וגם בישיבת כספים אלי שבירו לא יודע מה מצחיק, שאתם עברתם עוד פעם

, אז אני עוד פעם חוזר לעצמי. כל התשובות שלך אתה קיבלת. תגיד כן או לא, מה שביקשת, התשובות

, לגבי השנה הקשה שמתחילה להיות עכשיו. ד לי וגם לכל מי שהיה פהשמח וכבו, לגבי מה שקרה היום

קיבלתי בעצמי כי אני , אז אני חלק מההחלטות שהייתי בעד, אני שומע לא רק בארץ גם בחוץ לארץ

ייקח לי עוד . וגם עשו עבודה לפניי, כי לא בכל אני מבין, חלק הייתי חייב לסמוך על בעלי מקצוע. מבין

אני גם , דבר שני. היום אני נותן כבוד ליד אנשים שנתנו את התשובות. ואז אני אתמקדאני אלמד , זמן

אני רוצה , כאזרח ישראל שמודה בבעיה, שזה לא כחבר מועצה, הולך להפקיד את המשכורת שלי

ולא לדבר תיקח , איכשהו כל אחד מאיתנו צריך לעשות משהו קטן בשביל שיהיה משהו גדול. להשתתף
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  . אני אישית הולך להפקיד את המשכורת שלי למטרה. אני ככה חושב. תהתעשה א, מפה

  

  . אז יהיה לספורט      :יוסי חןמר 

  

, תן לשם, ולא לקחת משם. אני, אני הולך לעשות משהו. זה אני אחליט      :פבל פולבמר 

נחנו ואם אני אוכל בעתיד לעזור לכל מה שאנחנו דיברנו ולהגיע לדברים שא. אני אישית. תביא לשם

אני . אז שנה הבאה, ואין לנו כסף, אז עוד שנה קשה לנו, השנה הזאת אז לא. יש לנו עוד זמן, הבטחנו

  . בבקשה. אז תודה רבה? אוקי. ולא היום. כמה שאפשר. אלחם עד הסוף

  

  . כל הכבוד. כל הכבוד לפבל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

אני השתתפתי , בוד לראש העירעם כל הכ, אני רוצה להגיד, קודם כל      :יוסי חןמר 

אתה תמיד תשמע את אותו , בהרבה ישיבות מועצה כצופה ותמיד כשאתה תגיע לסעיף של התמיכות

תמיד הספורט זה יהיה בסדר עדיפויות . זה, אני מעדיף לא לפטר עובדים, תשמע. אותו תקליט. תקליט

שלא תבין שגם .  הכל מוקלט,הנה. שלא תחשוב שבשנה הבאה יהיה פה משהו שונה. הכי נמוך שיש

אני . זה תקליט שבור, זה, בעוד כמה חודשים יתכנסו, עם כל הכבוד, עכשיו מה שאמר ראש העיר

תראה איך , קח את זה כאתגר, אז בוא עכשיו תיקח אתה. אף פעם זה לא מתממש, אראה לך את זה

  . היום יש לנו את ליברמן שם. אתה גם אולי מביא כסף מהממשלה

  

  . לא פוסל את האפשרות      : פולבפבלמר 

  

אולי במהלך השנה הזאת , ותראה אולי גם יתפנה איזה תקציבים      :יוסי חןמר 

  . ותביא תקציבים, תתקן את זה

  

  . לא פוסל את האפשרות      :פבל פולבמר 

  

והגיע הזמן שהנוער שלנו יקבלו את מה שמגיע כמו כל נוער במקום       :יוסי חןמר 

  . אחר

  

  , אם זה בתמיכות או ביעדים אחרים. אני מסכים      :בפבל פולמר 
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  . פבל, אנחנו הבטחנו את זה לבוחר. וזה מה שאנחנו הבטחנו      :יוסי חןמר 

  

ואני אעשה מכסימום שבסיעה שלי וגם , ואני אגיע לכל יעד שאני יכול      :פבל פולבמר 

  . תודה רבה. אני אקח, ליאת כל הגב תיתנו , ואנחנו סיעה מפלגתית, בישראל ביתנו שתומכת בנו

  

וקודם כל על ההצהרה שלו על כך שהוא , אני רוצה לומר תודה לפבל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

לית "אתה תודיע כמובן למנכ. באופן אישי קיבל החלטה להפחית את שכרו כממלא מקום ראש העיר

מצד שני . ו בשורה טובהובאמת שא, אז יישר כוח. ולנאוה בדיוק על מנת שהדברים יסודרו כמו שצריך

  , אתם שניכם סיעה אחת, ואני אומר לך את זה, אני פונה אליך יוסי שוב פעם

  

  . בשמי גם      :פבל פולבמר 

  

תהיה חלק פעם אחת , תעזוב את כל השטויות, ואני פונה אליך ואומר   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  . אנחנו נשב איתך, חאני לא רוצה לנהל ויכו, אני נותן לך תשובה, תצטרף. מההנהלה

  

  , עושים את, כבר ריטואל קבוע, אנחנו כל סוף ישיבה      :יוסי חןמר 

  

, אולי אני אצליח לשכנע אותך, אני אשב איתך, אני פונה אליך, יוסי   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  ? בסדר. שתהיה חבורה אחת

  

  . אולי      :יוסי חןמר 

  

  .הישיבה נעולה, םתודה רבה לכ. זה הכל   :ע" ראה–מר רון נחמן 

  

  

  
_______________  

  רון נחמן
  ראש העירייה

______________  
  חנה גולן

  ל העירייה"מנכ
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  :ריכוז החלטות

  .2009-2010הצעת תקציב הפיתוח לשנים . 4

  

  . ₪ אלף 202 תוספת בסך - נצר אריאל - 54ר "תב 

  

 .₪ אלף 202 בסך  תוספת-נצר אריאל  - 54ר מספר "לאשר את תבפה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 200 תוספת בסך -א " אס- 33ר "תב

  

  .₪ אלף 200 תוספת בסך -א " אס- 33ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 600 תוספת בסך - שדרוג ומחשוב מוסדות חינוך - 158ר "תב

  

 אלף 600 תוספת בסך - שדרוג מוסדות חינוך - 158ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪.  

  

  . ₪ אלף 200 תוספת בסך -" זהירות" בטיחות בדרכים - 94ר "תב

  

 200 תוספת בסך -" זהירות" בטיחות בדרכים - 94ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪אלף 

  

  . ₪ אלף 1100 תוספת בסך -' ג+'ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תב

  

 -' ג+'ב+'ס מילקין שלב א" שיקום חצר בי- 155ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 1100תוספת בסך 

  

  . ₪ אלף 300 על סך  תיקון גגות ומפגעי בטיחות- הסדרת ליקויים בבתי ספר - 167ר "תב
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 תיקון גגות -  הסדרת ליקויים בבתי ספר- 167ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 300 על סך - ומפגעי בטיחות

  

  . ₪ מיליון 10על סך , ס יסודי ברחוב מוריה"הקמת בי - 168ר "תב

  

 10על סך , ס יסודי ברחוב מוריה"הקמת בי - 168ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪מיליון 

  

  .₪ אלף 200על סך ,  מסיכון לסיכוי- 161ר "תב

  

  . ₪ אלף 200 על סך,   מסיכון לסיכוי- 161 ר"תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  .₪ אלף 125תוספת בסך ,  נוער במרכז העניינים- 108ר "תב

  

 אלף 125 תוספת בסך -   נוער במרכז העניינים- 108ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪ .  

  

  .₪ אלף 300תוספת בסך , י תכנית" נוער וחינוך עפ- 150ר "תב

  

 300 תוספת בסך -י תכנית "חינוך עפו  נוער - 150ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪אלף 

  

  .₪ אלף 50על סך ,  העתקת קיר טיפוס- 177ר "תב

  

  .₪ אלף 50 על סך -העתקת קיר טיפוס   - 177ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  



 08.03.09) שלא מן המניין( 7מספר  ישיבת מועצה
  

  250

  .₪ אלף 180 על סך -השלמת פיתוח החצר ,  מועדון קהילתי ברחוב מוריה- 173ר "תב

  

השלמת פיתוח , מועדון קהילתי ברחוב מוריה  - 173ר "תבאשר את לפה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 180 על סך -החצר 

  

  .₪ אלף 450 תוספת בסך -'  תקשורת ומחשוב שלב ב- 111ר "תב

  

 450 תוספת בסך -' תקשורת ומחשוב שלב ב  - 111ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪אלף 

  

  .₪ אלף 100 תוספת בסך -מצלמות  - מערכת ביטחון ובקרה - 92ר "תב

  

 תוספת - מצלמות -מערכת ביטחון ובקרה   - 92ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 100בסך 

  

  . ₪ אלף 17 תוספת בסך -ח " החלפת גג מחסן מל- 160ר "תב

  

 אלף 17 תוספת בסך -ח "החלפת גג מחסן מל - 160ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

₪ .  

  

  . ₪ אלף 25 על סך - רכישת קטנוע - 179ר "תב

  

  . ₪ אלף 25 על סך - רכישת קטנוע - 179ר "תבלאשר את פה אחד  הוחלט   :החלטה

  

  . ₪ אלף 120 על סך - החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה - 169ר "תב

  

 על סך - החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה - 169ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה
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  . ₪ אלף 120

  

  . ₪ אלף 450 על סך - ארכיון ממוחשב סריקת תיקי בנייה - 166ר "תב

  

 על סך - ארכיון ממוחשב סריקת תיקי בנייה - 166ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 450

  

  . ₪ אלף 80 על סך - יועץ תחבורה - הטמעת מערכת תמרורים - תכנית תמרור - 174ר "תב

  

,  הטמעת מערכת תמרורים- תכנית תמרור - 174ר "תבלאשר את פה אחד  הוחלט  :החלטה

  . ₪ אלף 80 על סך -יועץ תחבורה 

  

  . ₪ אלף 100 על סך - חלוקת העיר לאזורים - תווי חנייה - 175ר "תב

  

 על סך - חלוקת העיר לאזורים - תווי חנייה - 175ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 100

  

  . ₪ אלף 100 על סך -) מרכז הספורט( הסדרת חנייה בדרך אפרתה - 176ר "תב

  

 -) מרכז הספורט( הסדרת חנייה בדרך אפרתה - 176ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף 100על סך 

  

י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שורשים, קירות גינון, המשך תכנית,  שיקום רחובות העיר- 159ר "תב

  . ₪ על סך מיליון -' שלב א) 'ב+'ארובעים (

  

י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שורשים, קירות גינון, המשך תכנית,  שיקום רחובות העיר- 163ר "תב

  . ₪ על סך מיליון -' שלב ב) 'ב+'רובעים א(
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המשך תכנית ,  שיקום רחובות העיר- 163- ו159ר "תבלאשר את פה אחד  הוחלט   :החלטה

  . ₪ מיליון 2 על סך -' ב+'שלב א) 'ב+'רובעים א(י הצורך "ותאורה עפ, ריבוד, שיםשור, קירות גינון

  

  .₪ מיליון 2 בסך -'  שיפורים גיאומטריים ברחוב נחשונים שלב ב- 164ר "תב

  

'  שיפורים גיאומטריים ברחוב נחשונים שלב ב- 164ר "תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ מיליון 2 בסך -

  

  .₪מיליון  1.2 בסך -חסכון בחשמל  -הקמת מערכות חשמל סולריים  - 162ר "תב

  

חסכון  - הקמת מערכות חשמל סולריים - 162ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  .  ₪מיליון 1.2 בסך -בחשמל 

  

  אלף120 בסך - מוריה, הציונות, הוורדים, הבשן' רח, התקנת עמודי תאורה בפארקים - 170ר "תב

₪.  

  

, הבשן' רח, התקנת עמודי תאורה בפארקים - 170ר "  תבלאשר את פה הוחלט   :ההחלט

  . ₪ אלף120 בסך - מוריה, הציונות, הוורדים

  

  . ₪ אלף384 בסך -  מרכזיות12, שדרוג מרכזיות חשמל - 171ר "תב

  

 בסך -  מרכזיות12, שדרוג מרכזיות חשמל - 171ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף384

  

  . ₪ אלף800בסך  השלמת פיתוח פארק היובל - 165ר "תב
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  . ₪ אלף800בסך  השלמת פיתוח פארק היובל - 165ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

  . ₪ אלף250בסך , שיקום אפיק המים -'  שלב בפארק הוואדי - 172ר "תב

  

, שיקום אפיק המים -'  שלב בפארק הוואדי - 172ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  . ₪ אלף250בסך 

  

  . 86,792₪בסך  תשתיות מיחזור - 178ר "תב

  

  . 86,792₪בסך  תשתיות מיחזור - 178ר " תבלאשר את פה אחד הוחלט   :החלטה

  

מר , מר עמנואל יעקב, מר רון נחמן, מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , מר אלי שבירו:  נמנע4. מר יוסי חן,  מר פבל פולב,לודמילה גוזב' גב, אריאל עזריה

  .2009-2010לאשר הצעת תקציב פיתוח לשנים ) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

  

  .2009אישור צו המיסים לשנת . 5

  

פה אחד להסמיך את ראש העיר לשלוח מכתב בקשה למשרד הפנים על מנת הוחלט   :החלטה

 .ח המצב באריאללבחון את האפשרות לתת הנחה לנוכ

  

  .2009אישור הצעת תקציב לשנת . 6

  

מר , מר עמנואל יעקב,  מר רון נחמן,מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , מר אלי שבירו: נמנע 4. מר יוסי חן, מר פבל פולב, לודמילה גוזב' גב, אריאל עזריה

  :לאשר) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

 50הגדלת סעיף תמיכות בעוד ח וכן לאשר את " אש81,114 בסך 2009יב לשנת הצעת תקצ  .1

  .₪ אלף 270כ " סה-₪ אלף 

 .ח" אש50להקטין סעיף הוצאות שנים קודמות בסך   .2
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  .2009אישור הוצאות מבקר העירייה לשנת . 7

  

 210 -סעיף שכר :  כדלקמן2009הוצאות מבקר העירייה לשנת  לאשר פה אחדהוחלט   :החלטה

  .₪ אלף 75 - קניית שירותים,  3,000₪ - סעיף הוצאות ארגוניות, ₪אלף 

  

  .2009אישור תקן כוח אדם לשנת . 8

  

מר , מר עמנואל יעקב, מר רון נחמן, מר יחיאל תוהמי:  בעד7(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר מקס , ומר אלי שביר:  נמנע4. מר יוסי חן, מר פבל פולב, לודמילה גוזב' גב, אריאל עזריה

  .2009תקן כוח אדם לשנת לאשר ) תמרה אבישר' גב, רנוגלס'צ

  

  

  

  
  
  


