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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  38-הישיבה ה

 (08.05.16) ל' בניסן תשע"ו, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 עיר סגנית ראש ה -  כץ-גב' שירה דקל

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  םגב' דריה מיולבאו

 
 

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ :חסרים

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 הנדס העירמ -   בוריס גרינברגמר   

 ראש מדור רשוי - גב' דינה רפאלובסקי  
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .1

 ;מסגרת תמיכהאישור  .2

 ;עדכון ימי רעש . 3

 .₪ 48,571זהירות בדרכים סה"כ  509פתיחת תב"ר: תב"ר מס'  .4

( 70%) ₪ 34,000מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס 

 . 2016פיתוח 

) ₪ 14,571קרנות הרשות סך   (. 30%קרנות הרשות 

 סגירת תב"רים;  .5

 חבר מועצה יוסי חן; –הצעה לסדר  . 6

 מינוי סגן בתואר לראש העיר; .7
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 .סקירת ראש העיר .   1

 

שמן המניין אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. ואנחנו מתחילים בסדר היום. נוכחים: אלי, יחיאל, שירה, פבל, יבגני, 38מספר 

. אני אתחיל מה שנקרא בדיווח ראש העיר, מקס, דריה, אריק, ורד, מיקי ויוסי

אני רוצה להזמין את כולם, הצטרפה גם לודה. אני רוצה להזמין את כולם לכל 

אירועי יום העצמאות, יום הניצחון, יום הזיכרון שאנחנו מקיימים. וכל חברי 

המועצה מוזמנים לכל האירועים שיש. אני רוצה לפתוח ולומר לפני מספר ימים 

ון איזה שהיא כתבה שמדברת על מיצ"ב שנעשה במוסדות החינוך פורסם בעית

באריאל, כאשר התוצאות של אותו מיצ"ב היו תוצאות די עגומות בלשון המעטה, 

ולא לשנה הנוכחית,  2012רק שכחו לציין שתוצאות המיצ"ב מתייחסות לשנת 

לכם  ולכן אני רוצה א' להדגיש את זה כדי שכולם יידעו ודבר שני אנחנו נעביר

בסוף הישיבה מכתב של משרד החינוך ואנחנו נצרף את זה גם לפרוטוקול 

מבתי  20-הישיבה, שמצביע על כך שבית ספר התיכון שלנו אורט נמצא בין ה

ולהזמין  הספר הטובים יותר במדינת ישראל. דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם

וכה שבה אומני פותחים את היכל התרבות שלנו לתער 12.5.16-אתכם, אנחנו ב

ישראל יגיעו ויציגו את היצירות שלהם, וגם כאן כולם מוזמנים לבוא לבקר 

ולראות. אני רוצה בישיבת המועצה להדגיש, אנחנו עיר של אלופים, בחול המועד 

פסח משלחות שלנו יצאו לתחרויות באירופה בקנדה, ואני יכול לבשר לכם שגם 

מאשה גם מתחרים של רגינה וגם הקבוצה של לואיזה גם הקבוצה של דורה ו

מתחרים של גלב, שהוא לא נמצא כאן איתנו היום, הגיעו לתוצאות מאוד 

מרשימות מקומות ראשונים באירופה ומגיע להם יישר כוח ענק וכל הכבוד, אין 

ספק שהם מביאים כבוד גדול לעיר אריאל ולמדינת ישראל. אלה הדברים שאני 

  -ה לעבורמבקש לעדכן אתכם ומכאן אני רוצ

 

אני רוצה בבקשה להתייחס למה שאמרת שאנחנו    :מר יוסי חן

  -בבתי הספר 20במקום 
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  -אני אתן לך להתייחס, ואני אתן לך להתייחס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני עלול לשכוח חבל.    :מר יוסי חן

 

  -אז תרשום לך. אני מבקש להעלות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברכות גם מהאופוזיציה על ההישגים.   :מיקי חג'בימר 

 

תראו ההישגים הם הישגים של כולם ואין ספק, אין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בזה לא קואליציה ולא אופוזיציה וצריך לפרגן לכולם. 

 אישור מסגרת תמיכה; .   2

 

אני מבקש לעבור לסעיף ב' בסדר היום שזה אישור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ה, בבקשה אבי. מסגרת תמיכ

 

מסגרת התמיכה המלצות הוועדה למועצה אישור      :אבי עזרמר 

סך  ₪ 335,000, ספורט קבוצתי ₪ 75,000לאשר את המסגרות של ספורט אישי 

כלליות  תמיכות. 27.12.15-, כפי שאושר בישיבת המועצה ב₪ 410,000הכול 

, ₪ 108,000כי דת , מורשת וער₪ 9,000, מחקר ופיתוח ₪ 112,000חברה קהילה 

 . ₪ 453,000סך הכול  ₪ 224,000חינוך ונוער 

 

אני רוצה לקרוא לחברי מועצת העיר, אנחנו חייבים  :גב' דריה מיולבאום

לעשות משהו העיר הולכת וגדלה יש הרבה מאוד פעילות גם בתחום חברה 

וקהילה, גם בתחום מורשת וערכי דת. התמיכות לא מספיקות, השמיכה קצרה 

כדי לחלק אותה לכולם, ואנחנו חייבים לעשות עוד השנה, אם אפשר לפרוץ  מידי

  -את מסגרת התקציב ולהגדיל את התמיכות
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 יחס פרופורציונלי.   :מיקי חג'בימר 

 

 כן בוודאי.  :גב' דריה מיולבאום

 

  -₪ 75,000את הספורט למשל סעיף א', ספורט אישי   :מיקי חג'בימר 

 

לא, לא, אני אתן הבהרה, אני רוצה להבהיר. אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מדברים פה מה שנקרא על מסגרת התמיכות. אחרי שאנחנו נאשר את מסגרת 

התמיכות ועדת התמיכות תצטרך להתכנס לשבת ולבצע את החלוקה הפרטנית 

בפנים, וזה יבוא לאישור המועצה. עכשיו אני כבר אומר לכם, מאחר ואנחנו 

ומאחר ואנחנו רוצים להעביר כמה שיותר מהר את  נמצאים בחודש מאי

  -התמיכות לעמותות שמגיע להם

 

  -חודשים 7חודשים,  9אנחנו כבר בפיגור של   :מיקי חג'בימר 

 

 חודשים.  9לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חודשים.  7  :מיקי חג'בימר 

 

יד אנחנו לא יכול להיות, לא יכול להיות. אפשר להג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בפיגור של שנה. 

 

 חצי שנה.    :מר יוסי חן

 

בשביל הפרוטוקול. ולכן אני כבר אומר ופה אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מכם חברי המועצה, אנחנו נסיים את העבודה ואתם תקבלו עוד השבוע את 

הפירוט של החלוקה הפנימית. בשבוע הבא ביום ראשון אנחנו נקיים ישיבה שלא 
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המניין על מנת לאשר את התקציב, כדי שאנחנו שהגזבר יוכל להתחיל להזרים מן 

 את הכספים לכל מי שמגיע. 

 

  -זה הזמן עכשיו לדון לפני שהוועדה יושבת  :מיקי חג'בימר 

 

 בדיוק.    :מר יוסי חן

 

  -זה הזמן לדון, אוקיי אנחנו מצביעים עכשיו  :מיקי חג'בימר 

 

, אנחנו יכולים לדון רק על המסגרות, אנחנו לא לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יכולים לדון על הפנימי. 

 

אלי, אלי, אמרה עכשיו דריה, היא אמרה דבר נכון.   :מיקי חג'בימר 

לספורט לדוגמא, על זה בעצם  ₪ 410,000אם אנחנו ניקח את המסגרת קריא 

 הוועדה תשב ותדון כיצד מחלקים. 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ונבוא ונגיד   :מיקי חג'בימר  אז אנחנו עכשיו בוא נצא קצת מהמסגרת 

  -נאמץ את הגישה של

 

  -זה לא יכול להיות בישיבה הזו, ולכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע אלי אלי, יש הישגים שאתה מנית אותם לתפארת   :מיקי חג'בימר 

.. אני חושב אריאל. הקבוצות האלה עושות עבודות נפלאות כמו כדורגל  כמו כל.

  -בוא נדון האם יש אפשרות להעלות את ה שלפני שזה מגיע לוועדה
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לא רלוונטי, ובוא אני אסביר לך גם למה לא רלוונטי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כי קודם כל דבר כזה צריך להעלות בוועדת כספים, ואם אנחנו לא נדון עכשיו 

ספים אז אנחנו באמת נמשיך ונתעכב במסגרת ואנחנו נשלח את הדברים לוועדת כ

  -ונמשיך ונתעכב ולא נעביר את הכספים. ולכן

 

  -לא, לא, אתה יכול בוועדת כספים להשלים  :מיקי חג'בימר 

 

לא, לא, לא, זה לא ככה. ולכן אנחנו נאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי.   המסגרת, אנחנו קודם כל נאשר את המסגרת ונתקדם הלאה. כן 

 

אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, אתה רוצה יחיאל אני    :מר יוסי חן

 אחכה. 

 

דוד שאלה קטנה, בשביל להשלים את המסגרת אנחנו   :מר יחיאל טוהמי

. הגדלה של תמיכות במשך הזמן הוא יכול להביא את זה. הוא  כמועצה כעירייה..

  -יכול להביא את התמיכות

 

 במהלך השנה.    :מר יוסי חן

 

  -רגע שנייה, אנחנו נאשר את התקציב  :יחיאל טוהמי מר

 

 על איזה ישיבת עבודה אתם מדברים?     :עו"ד דוד זיו

 

 , על מה מדובר? 2016התקציב הבא על מה מדובר?   :מר יחיאל טוהמי

 

 עכשיו.     :עו"ד דוד זיו
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כן. אבל אם אנחנו כרגע מאשרים מסגרת לפי מה   :מר יחיאל טוהמי

ר, נאשר את המסגרת, אבל הוא יכול להביא בפנינו עוד הגדלה, אין שאלי אומ

 שום בעיה אין מניעה מזה. 

 

קודם כל גם אני חושב שדריה צודקת, התקציב הוא    :מר יוסי חן

זעום. אנחנו דיברנו בזמנו על אחוז מתקציב העיר לספורט. דרך אגב גם ספורט 

י ₪ 150,000וגם בתי הכנסת שזה היה   ורדים אחורה במקום להתקדם. אנחנו רק 

 

לא יוסי, שמה לא אישרו את בתי הכנסת מה תעשה.   :מר יחיאל טוהמי

..  ₪ 10,000וכל השאר מקבלים   והשנה קיבלו.

 

 -אני אגיד לך משהו בנושא הזה   :מר יוסי חן

 

  -... העלאה תספר, בוא תספר על הדברים ש  :מר יחיאל טוהמי

 

כמה בתי כנסת, יש כאלה שצריכים יותר.  בונים עכשיו   :מר יוסי חן

אתה יודע לפעמים צריך לחלק את התקציב בצורה כזו שמי שצריך יותר ומי 

 שצריך פחות. 

 

 צודק.   :מר יחיאל טוהמי

 

גם בספורט אני יכול להגיד לכם שיש עמותה עכשיו    :מר יוסי חן

ם וכשהיא שיש לה פלוס גדול בחשבון והיא לא צריכה כרגע, אז לתת לאחרי

ניתן. עכשיו עוד דבר מה שהכי  תצטרך גם אם צריך לשבת באמצע שנה אנחנו 

חשוב, ואתם נותנים לנו את זה פה כמסגרת, אני בעד לשבת אבל אתה צריך לתת 

ימים לפני. ואני בעד לשבת בכל דקה ולתת כמה שיותר מהר  10לי את זה לפחות 

רנו שאנחנו מינואר נגמור את כי אנחנו באיחור של חצי שנה ולא שנה, כי דיב

הסיפור הזה, אבל בוא נגיד לא ינואר פברואר, לא פברואר מרץ, אבל בטח לא 
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ביוני, כי העמותות חיות וכבר אמצע שנה הם כבר מהיד לפה. הייתה לי שיחה עם 

יודעים כבר איך  דוד לפני הישיבה. אמרתי לו: 'דוד, הרי אתם כבר ישבתם, אתם 

לתת לנו את החלוקה, שאנחנו נשב ואז היום כבר היינו אתם מחלקים. למה לא 

  -באים עם הצעות'

 

 יש חוק.       :???

 

יוסי אני אענה לך, קודם כל זה נדחה מכמה סיבות,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוכלו באמת לקבל, ולכן היו  סיבה אחת זה שאנחנו רצינו ליצור מצב שהעמותות 

רים, וביקשו ארכה על מנת שנוכל לתת הרבה עמותות שלא הגישו את כל הדב

להם. הרי זה לא חוכמה, אני מבחינתי אין לי שום בעיה, בחודש ינואר לשבת ולא 

משנה מי הגיש ומי לא הגיש ואחרי זה היינו רצים אחרי הזנב שלנו למה לזה לא 

 נתנו ולזה לא נתנו. 

 

ומרת יש כאלה שלא הגישו. לא, זה לא ככה, מה את א  :מר יחיאל טוהמי

 לא. זה לא הולך ככה מיקי. 

 

.  :מיקי חג'בימר   אתה מחכה לה חצי שנה של..

 

 )מדברים יחד( 

 

יחיאל, לא היה פה עניין של הגשה מאוחרת ולא היה    :מר יוסי חן

פה זה, היה פה דברים שהיו צריכים לבדוק עוד פעם, ואני לא רוצה להיכנס לזה 

, סתם ₪ 75,000-בי הסעיף הראשון של הפה לפרוטוקול. אבל אני אומר עכשיו לג

דוגמא ספורטאים מצטיינים, ופבל כדאי שתקשיב. אנחנו קבענו עוד בקדנציה 

לספורטאים מצטיינים, ודרך אגב אלי  ₪ 100,000הקודמת אם אתה זוכר לתת 

היה שותף לזה מהאופוזיציה, ורק לא ידענו איזה פלטפורמה כדי כן להעביר 

ין ניהול תקין ובסוף זה התמסמס והחבר'ה לא קיבלו. והיה כן ניהול תקין וא
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בעקבות זה שקיבלתי את זה ביום חמישי, פנו אליי ספורטאים מצטיינים 

שהשתתפו בכל מיני אליפויות ואפילו באליפויות אירופה עם הישגים גדולים 

מאוד והם לא ידעו בכלל שיש את האופציה לתת אותה, כי אנחנו הולכים לפתור 

מה שלא היה בקדנציה הקודמת. עכשיו אני חושב מן הראוי שאנחנו את הבעיה 

ניתן להם את ההזדמנות להגיש, מגיע להם גם הזדמנות להגיש ולכן גם פה 

כדי שנוכל לתת  ₪ 100,000-ל ₪ 75,000-בסעיף הזה צריך להגדיל את הסכום מ

ו להם יותר. אני רוצה לשאול את שירה שהיא לא מסכימה, יש אנשים שלא ידע

 שהעירייה מתכוונת לתת את זה ויכולה לתת את זה בלי ניהול תקין. 

 

יוסי אני רוצה להגיד משהו. יוסי אין ספק שתקציב   :מר יחיאל טוהמי

 התמיכות צריך לעלות, אין ספק פה. 

 

תקשיבו, אני רוצה לחדד אבל משהו שכנראה נראה לי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לספורטאים מצטיינים שזה. הדבר הזה של ספורט פה אנשים בונים הרים וגבעות 

אישי זה במסגרת העמותות, זה לא עכשיו יש לי ספורטאי יחידני שעכשיו הגיע 

  -לתוצאה, רק עמותה שיש לה אישור ניהול תקין

 

.    :מר יוסי חן  אבל אנחנו קבענו בוועדה שאין צורך בניהול תקין

 

יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני לא 

 

הנה יש לך יועץ משפטי יושב פה, אומר שאין צורך    :יוסי חן מר

  -בניהול תקין

 

 אני לא מכיר, אני לא מכיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חוזר מנכ"ל הוא אומר במפורש חוזר מנכ"ל גובר על    :מר יוסי חן

יועץ משפטי, ואני רוצה לקבל את זה. אז אתה אל  ניהול תקין, אומר לך את זה 
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רק ניהול תקין, יש פה עמותות שאין להם ניהול תקין אבל הם פעילים פה  תגיד

 באריאל, יש להם זיקה לאריאל והם רוצים את האפשרות להגיש. 

 

 )מדברים יחד( 

 

יוסי, אני רוצה להגיש משהו גם שאתה תאהב אותו.   :מר יחיאל טוהמי

. כבר הרבה שנים באין ספק שתקציב התמיכות צריך לעלות. אנחנו   אותו..

 

אז אני מקווה שאתה תפעל להעלות אותו, אתה תפעל    :מר יוסי חן

 להעלות אותו. 

 

אני חושב שגם אלי לוקח את זה בשתי ידיים ויעשה   :מר יחיאל טוהמי

 את זה. 

 

 . %100   :מר יוסי חן

 

 אני אומר לך את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 רק אל תדבר בשמי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... על מה אני מדבר?   :מר יחיאל טוהמי

 

 הא אוקיי, אם זה שנה הבאה אז זה סיפור אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. 2017אתה אמרת את זה בעצמך   :מר יחיאל טוהמי .. 

 

 שנה הבאה אין בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אבל אפשר גם תוך כדי השנה.    :מר יוסי חן

 

 גע שנייה, אני אמרתי מה שאתה אמרת. ר  :מר יחיאל טוהמי

 

 שנה הבאה אין ספק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין ספק הוא אמר. ברור לנו שהתקציב של התמיכות   :מר יחיאל טוהמי

  -זה לא

 

.    :מר יוסי חן  זה לא ירצה את כולנו

 

אוקיי, מה שאני מציע, אני מציע אתה יכול לקבל אתה   :מר יחיאל טוהמי

לא לקבל, זו הצעה שלי. אתה כראש עיר אתה יכול לקבל החלטה שאתה יכול 

במשך השנה תבדוק את התקציב ואם כן יהיה לך כספים כן לתת, זה עניין שלך 

נוצר לך איזה שהוא עודף מסוים אתה יכול להביא את זה אתה תראה יש כסף. 

 ידיים.  עוד פעם לוועדה ולהגדיל את התמיכות. ואני חושב שתיקח את זה בשתי

 

שירה רצתה להגיד משהו, נעשה סבב, שירה, דריה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אריק ונצביע. בואו נסיים, הרי אנחנו לא נסיים ככה ואפשר כל אחד יחזור, לכל 

אחד נתתי. אני נתתי לכל אחד את האפשרות לדבר, כל אחד קיבל את האפשרות 

נגיע להצבעה.   שלו ולאחר מכן 

 

אני רוצה להתייחס רגע לכמה נקודות. הנקודה   :כץ-גב' שירה דקל

הראשונה הנקודה של הזמן. נורא קל לבוא בטענות על החצי שנה הזאת. אבל אם 

עמותות שלא היו  2עמותות או  3אנחנו היינו מחליטים שזה חודש, אז היו 

 יכולות לקבל תקציב. 

 

 הרבה יותר.     :עו"ד דוד זיו
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. מיקי אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב 3-מיותר   :כץ-גב' שירה דקל

. אז אני אגיד עוד פעם בשבילך, שאם היינו עושים את זה תוך  ואחרי זה אתה..

חודש, אז מה שהיה קורה זה שהיו לנו כמה עמותות שלא היו יכולות לקבל 

תמיכה בכלל. ככול שאנחנו יותר גמישים ככה זה לוקח יותר זמן. ולכן השולחן 

גם אחראי לבוא ולהגיד אם אנחנו גמישים יש לזה מחיר  הזה צריך להיות

לגמישות הזאת שכל העמותות, כי זו עוגה אחת שחותכים אותה בו זמנית, אתה 

חותך אותה באותו רגע. למה? כי אם יש עמותה אחת שהיא לא נכנסת והיא 

 יוצאת הכסף מתחלק לפחות עמותות. 

 

 לה להיות. אמרתי, השאלה כמה...את יכו  :מיקי חג'בימר 

 

ומה את אומרת לעמותות שחצי שנה כבר בלי כסף? מה    :מר יוסי חן

 את אומרת? הם קיימות ויש להם הכול. מה את אומרת להם? 

 

אני מסכימה איתך, אבל יוסי אני מחזירה את השאלה   :כץ-גב' שירה דקל

אליך ואני אומרת אפשר להחליט, השולחן הזה יכול להחליט לתת להם, המחיר 

 של זה יהיה שיהיו עמותות אחרות שלא יקבלו. 

 

אבל אם תראי פרוטוקול של ישיבת מועצה שאישרנו    :מר יוסי חן

  -את התמיכות, החלטנו שעד מועד מסוים והארכנו את המועד גם

 

 כן, אבל אז הילדים שלנו שלא יקבלו.   :כץ-גב' שירה דקל

 

יוני שירה, אין   :מר יוסי חן בעיה מרץ, מרץ  אבל את מדברת על 

 בסדר אבל לא ביוני. 
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אני מסכימה איתך צריך לקצר את זה. יכול להיות   :כץ-גב' שירה דקל

  -שאם שנה אחת זה יקרה אז אולי זה יהיה. צריך לשאול את זה בשנה הבאה

 

לא, אבל זה קורה כמה פעמים. אבל בואי תיקחי את    :מר יוסי חן

 נה הבאה. זה את לתשומת לבך ותתקני את זה לש

 

... תנו לי להתקדם, אני מתקדמת הלאה להיבט אחר.   :כץ-גב' שירה דקל

בסופו של יום השמיכה היא קצרה. לעיר אריאל אין הרבה מאוד כסף, אנחנו 

כולנו מדברים גבוהה גבוהה רוצים עוד כסף, צריך להבין שיש מגבלות. 

ה אומר שאם ענף המשמעות של זה היא לעשות סדר עדיפויות. וצריך להבין שז

  -מסוים יקבל אז יכול להיות שמשהו אחר לא יקבל

 

 לא, לא.    :מר יוסי חן

 

כן, הרעיון הוא לא רק לשבת פה בחוסר אחריות   :כץ-גב' שירה דקל

  -ולהגיד

 

שירה את היית באופוזיציה דיברת אחרת, מה קרה    :מר יוסי חן

 נשמה? 

 

יוסי  :כץ-גב' שירה דקל   -רגע 

 

 תן לה להשלים את הדיבורים, למה אתם מפריעים?  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

רגע יוסי, רגע תן לי לסיים. תן לי לסיים ותנסה   :כץ-גב' שירה דקל

 להקשיב לי עד הסוף, בסדר? 

 

 אני מקשיב תאמיני לי.    :מר יוסי חן
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אני אומרת אנחנו צריכים לדעתי לקבל החלטה מהם   :כץ-גב' שירה דקל

המובילים שאנחנו כעיר רוצים לקדם, ולא להתפזר על כל דבר. אני לא  הענפים

בטוחה שבשלב הזה של העיר אריאל שהענפים שהם כדורגל, כדורסל, כדורעף, 

מחול, התעמלות קרקע, נלחמים על החיים שלהם זה הזמן להכניס ספורט אישי, 

אני מפסידה אני לא בטוחה ואני יודעת שזה לא פופוליסטי להגיד את זה ואולי 

אולי  ₪ 410,000אנשים שיכעסו שאני אומרת את זה, אבל אם כל התקציב הוא 

על ספורטאים אישיים, אולי צריך לקחת את זה  ₪ 75,000לא נכון לשים 

ולהכניס את זה לפול הגדול כדי שהענפים הגדולים יקבלו פה תקציב יותר גדול, 

  -הגיד איך אנחנו עכשיוזאת החלטה אחראית. החלטה אחראית זה לא לבוא ול

 

 אבל את אומרת את מה שאני אמרתי בדיוק.   :מיקי חג'בימר 

 

אני לא יודעת, אני הצעתי הצעה אני לא אמרתי שזה   :כץ-גב' שירה דקל

בהכרח, אני אומרת שלדעתי האישית שוב יכול להיות שלא נכון לקדם עכשיו 

ם את הענפים המרכזיים ספורט אישי. יכול להיות שאם אנחנו כעיר רוצים לקד

 שלא מצליחים להתרומם, צריך לקבל החלטה שכרגע אין מקום לספורט אישי. 

 

 יכול להיות שהחלוקה היא לא נכונה מלכתחילה?   :מיקי חג'בימר 

 

 איזו חלוקה?   :כץ-גב' שירה דקל

 

 לעמותות?   :מיקי חג'בימר 

 

ין לך הרבה מה החלוקה בעמותות זה קריטריונים, א  :כץ-גב' שירה דקל

  -לעשות. זה מספר ילדים מספר קבוצות כמה תחרויות

 

.    :מיקי חג'בימר  ..  , לא, אני שואל שאלה, כשאני עמותה אני יזם פרטי
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העבודה שלי מולכם. אני כיזם פרטי מקבל תמיכה מעיריית כפר סבא או שאני 

 משלם לעיריית כפר סבא? 

 

 אגודות ספורט בכפר סבא? אתה מדבר על מה? על   :כץ-גב' שירה דקל

 

  -לא, לא, כעמותה, באים אליך עמותה  :מיקי חג'בימר 

 

  -יש עמותות  :כץ-גב' שירה דקל

 

 שמקבלות?   :מיקי חג'בימר 

 

יודע כמה הם מקבלות?   :כץ-גב' שירה דקל , זה בדיחה זה ₪ 5,000אתה 

 לא עוזר בכלום. 

 

א איתנה מישהו בודק ואם אני מראה לך שהעמותה הי  :מיקי חג'בימר 

 אותה? 

 

 בוודאי שכן.     :עו"ד דוד זיו

 

 )מדברים יחד( 

 

.. של מה הולכים לחלק, לאיזה עמותות הולכים    :מר יוסי חן את.

 לחלק ואת תראי שבתוך זה יש מקום לשחק. 

 

 אני בודקת.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 ך. אם את רוצה את העזרה שלי אני אשמח לעזור ל   :מר יוסי חן
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בתבחיני תמיכות וגם במסמכים שיוגשו לנו שבוע  :גב' דריה מיולבאום

הבא, אני הייתי מבקשת מג'והר אם אפשר לראות לפי איזה קריטריונים באמת 

 מחולקת העוגה. 

 

 את תקבלי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני לא מדברת על ספורט אני מדברת על כל היתר.  :גב' דריה מיולבאום

 מה הנקודות ומה הניקוד שלפיו מחליטים מה גובה התמיכה.  זאת אומרת

 

הטבלה שבדרך כלל אנחנו מגישים לכם מופיע שם     :ג'והר חלבימר 

  -מספר חניכים, איזה אחוזים

 

אבל יש גם עמותות, יש בתי כנסת, לא בכל מקום יש  :גב' דריה מיולבאום

והעמותה  Xת מקבלת חניכים. אני רוצה לדעת לפי מה מחליטים שהעמותה הזא

  .Yהשנייה מקבלת 

 

 תקבלי את זה.      :אבי עזרמר 

 

 ימים לפני הישיבה.  10ואם אפשר    :מר יוסי חן

 

 לא, בזה אתה לא חייב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..  10אני רוצה    :מר יוסי חן  ימים לשבת כדי.

 

ימים  10חייב.  אתה לא חייב על זה, על זה אתה לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 היה כשישבנו על התקציב. 
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.    :מר יוסי חן .  לא, אני מדבר את הפירוט שאתה הולך.

 

  -ימים 10היה לנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תיתן לנו זמן.    :מר יוסי חן

 

 לא חייב, אתה לא חייב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא חייב?    :מר יוסי חן

 

 לא חייב. בבקשה אריק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האם ניתן בשבוע הזה עכשיו עד שאנחנו מצביעים על   :אריק דושימר 

התמיכות כפרטני לחלוקת העוגה, האם ועדת הכספים יכולה להתכנס השבוע 

 ולהחליט? 

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אנחנו יכולים להתכנס.   :מיקי חג'בימר 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הנה כל הוועדה פה.   :מיקי חג'בימר 

 

לא. אני מבקש לאשר מסגרות התמיכה כפי שהופיעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בטבלה. מי בעד לאשר? בעד: אלי, יחיאל, שירה, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק 

 וורד. מי מתנגד? 
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 ר. צר לי, אני מתנגד כי אני לא מבין איך זה יעבו   :מר יוסי חן

 

 יוסי. מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן ..  כשאתה תגיד לי איך זה עובר אני

 

 מיקי. עבר, אושר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגל

נמנע: מר מיקי  1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל; 

 חג'בי(, לאשר את מסגרת התמיכות. 

 

 עדכון ימי רעש; .   3

 

אנחנו בישיבה הקודמת דנו על ימי הרעש, אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה יום שבו התלמידים שז 29.12.16-להפוך את זה ל 31.12.16להחליף, במקום 

נמצאים בחופשת חנוכה ואנחנו יכולים לעשות פעילויות לחנוכה. אני רוצה 

 להזכיר האישור ליום רעש הוא לא לבתים פרטיים אלא לאירועים עירוניים. 

 

 בלילה?  12:00דרך אגב החוק בימי שישי ושבת הוא עד    :מר יוסי חן

 

 לה כן. בלי 12:00מוצאי שבת עד   :מר יחיאל טוהמי

 

 .  23:00בלילה ויתר הימים זה  12:00שישי ושבת    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את תיקון ימי הרעש? אושר פה אחד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תודה רבה.
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-ל 31.12.16-פה אחד, לאשר את תיקון ימי הרעש מההוחלט  החלטה:

29.12.16 . 

 

 .₪ 48,571ים סה"כ זהירות בדרכ 509פתיחת תב"ר: תב"ר מס'  .   4

( 70%) ₪ 34,000מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס          

 . 2016פיתוח 

 (.30%קרנות הרשות ) ₪ 14,571קרנות הרשות סך          

 

 950פתיחת תב"ר, אנחנו מבקשים לפתוח תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ורות המימון: הרשות הלאומית . מק₪ 48,571זהירות בדרכים, סך הכול 

 14,571שזה  30%, ומקרנות הרשות עוד 70%שזה  ₪ 34,000לבטיחות בדברים 

 ? 505. מי בעד לאשר את התב"ר ₪

 

 מה זה אומר זהירות בדרכים?    :מר יוסי חן

 

 זהירות בדרכים זה כל סימון הכבישים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לגני ילדים זהירות בדרכים, זה הדרכה בבתי ספר      :אבי עזרמר 

 הדרכות. 

 

 הדרכות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק הדרכות.    :מר יוסי חן

 

 הדרכות הדרכות.      :אבי עזרמר 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זהירות בדרכים  950מס'  פתיחת תב"רפה אחד לאשר הוחלט  החלטה:
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מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס  .₪ 48,571סה"כ 

קרנות הרשות  ₪ 14,571. קרנות הרשות סך 2016( פיתוח 70%) ₪ 34,000

(30%.) 

 

 סגירת תב"רים; .   5

 

אני מבקש סגירת תב"רים. ג'והר תתחיל להקריא את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הרשימה. 

 

החלפת עמודי חשמל, התקציב היה  287ב"ר יש לנו ת    :ג'והר חלבימר 

 . 0יתרה  ₪ 150,000ביצוע. הכנסות הוצאות  ₪ 150,000

 

מי בעד לאשר את סגירת התב"ר, אושר. יוסי מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איתך? 

 

 לא, לא מכיר פה כלום.    :מר יוסי חן

 

יבגני, מקס, לא מכיר. בעד: אלי, יחיאל, שירה, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?   דריה, אריק, ורד ומיקי. מי 

 

יודע כלום, אני נגד.    :מר יוסי חן  אני לא 

 

 יוסי נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דר
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נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 החלפת עמודי תאורה.  287לאשר סגירת תב"ר 

 

. ₪ 100,000מבני גנים  תחזוקה ושיפוץ 336תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 30.05נשאר עודף  ₪ 99,969.75מעודפי תקציב, הוצאות  ₪ 100,000הכנסות היה 

 ר לקרנות הרשות. עוב ₪

 

מי בעד לאשר את סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.    שירה, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק, ורד ומיקי. מי נגד? 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעק

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושיפוץ מבני גנים.  336לאשר סגירת תב"ר 

 

תחזוקה ושדרוג מתקני חצרות בגני ילדים  421תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 . 0, יתרה ₪ 170,000. ביצוע הכנסות הוצאות ₪ 170,000

 

 ? 421מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על איזה גנים מדובר?  :גב' דריה מיולבאום

 

 זה גני ילדים שעשינו את שיפוץ החצרות.      :אבי עזרמר 

 

 מי בעד סגירת התב"ר? בעד, מיקי מה קורה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בעד, אני רוצה רק לשאול  :מיקי חג'בימר 
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בעד: אלי, יחיאל, שירה, פבל, יבגני, מקס, דריה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, ורד ומיקי. מי מתנגד? יוסי עבר. 

 

אני רוצה לשאול, מי מבצע את העבודות של התב"רים   :מיקי חג'בימר 

 האלו? מי הקבלן המבצע? 

 

 זה בוצע כבר.     :עו"ד דוד זיו

 

לציין שביקשנו בוועדת כספים  אני רק רוצה  :גב' ורד טוויל

גנים זה הולך. כאילו לא להצביע  כשמגישים את התב"רים לתת לנו פירוט לאיזה 

 על זה על עיוור. 

 

 )מדברים יחד( 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' דריה  גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז,

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושדרוג מתקני חצרות בגני ילדים.   421לאשר סגירת תב"ר 

 

תקציב,  ₪ 40,000ושיפוץ מבני גני ילדים תחזוקה  422    :ג'והר חלבימר 

 אין עודף.  ₪ 40,000ביצוע  הכנסות הוצאות 

 

מי בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, שירה, פבל,  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 יבגני, מקס, דריה, אריק, ורד, מיקי. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים.   422לאשר סגירת תב"ר 

 

עודפי  ₪ 150,000שיפוץ מבני בתי ספר  423תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 מאוזן.  ₪ 150,000תקציב רגיל. הכנסות הוצאות 

 

מי בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, שירה, פבל,  :"עראה-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, דריה, אריק, ורד, מיקי. נגד? יוסי. עבר.  

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(,  1יק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; מיולבאום, מר אר

 שיפוץ מבני בתי ספר.   423לאשר סגירת תב"ר 

 

 103,655ציוד ביטחון ושעת חירום במוס"ח  442תב"ר     :ג'והר חלבימר 

₪ . 

 

  -איזה עוד ציוד, אנחנו דנו בזה בישיבת מועצה  :מיקי חג'בימר 

 

, כשאנחנו מדברים על ציוד ביטחון לשעת חירום לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

במוס"ח זה כל הדברים שקשורים לנושא של בטיחות וביטחון. יש הרי כל הזמן 

תחזוקה שוטפת, הרי זה בסופו של דבר מה שנקרא תחזוקה שוטפת של הדברים. 

הן מגבילי חלונות כדי שאנשים לא ייצאו החוצה, מגיני אצבעות, מעקות, כל 

? בעד: אלי, 442ה זה נכנס בתוך התב"ר הזה. מי בעד סגירת תב"ר הדברים האל

נגד. עבר.   יחיאל, יוסי   שירה, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק, ורד, מיקי. מי נגד? 

 

אני רק רוצה, אחרי שהוא מסיים אני מבקש לשאול   :מיקי חג'בימר 
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 שאלה. 

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 .  ציוד ביטחון ושעת חירום במוס"ח 442לאשר סגירת תב"ר 

 

כנ"ל  ₪ 150,000לשעת חירום  רכישת ציוד 354תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 מאוזן.  ₪ 150,000מעודפי תקציב רגיל. ביצוע הכנסות הוצאות 

 

שירה, פבל,  מי בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד. עבר.    יבגני, מקס, דריה, אריק, ורד, מיקי. מי נגד? יוסי 

 

בנושא הזה דוד, האם אפשרי להביא אני מבקשת  :םגב' דריה מיולבאו

 למועצה את הפרוטוקולים של ועדת הכספים? 

 

 וודאי... אבל למה את צריכה את זה פה.     :עו"ד דוד זיו

 

 את תקבלי את הפרוטוקולים מה הבעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תבואי ותקבלי, אין שום בעיה.     :עו"ד דוד זיו

 

 מי שרוצה יכול לקבל.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 תגידי איזה ועדה את רוצה.     :ג'והר חלבימר 
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  -טוב, אני עובר לנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אלי.   :מיקי חג'בימר 

 

 כן סליחה מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עם ג'והר אני מבקש גם הקשבה שלך.  דבר אני רוצה  :מיקי חג'בימר 

לי פה איזה שהיא שאלה, יש איזה שהיא שמועה בשכונה החדשה ליד  יש

  -האוניברסיטה

 

 מה? מה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ליד האוניברסיטה למעלה יש שכונה חדשה שיש בעיה   :מיקי חג'בימר 

שיועדו לפיתוח  ₪ 800,000-בפיתוח שם, ונאמר לתושבים שם שהתקציב קריא כ

רות בעיר, אבל זה לא בקדנציה הזאת בקדנציה המקום יילקחו לטובת כיכ

 הקודמת. 

 

יודע על מה אתה מדבר. אפשר לשאול את מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני לא 

 שהיה לפניי. 

 

.   :מיקי חג'בימר  אתה לא יכול לתבוע אותו או לא יכול לשאול אותו

זה  אתה יכול לשאול את... אפשר להביא אותו לפה ואם זה נעשה, השאלה אם

 נכון. כי נאמר לאותם תושבים שהכסף שיועד לפיתוח נלקח לטובת כיכרות. 

 

 נראה לך דבר כזה? אתה רציני?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מי אמר?   :כץ-גב' שירה דקל
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יכול להיות דבר כזה? תשאל אותי אמתי, יכול להיות   :מר יחיאל טוהמי

 זה יכול להיות דבר כזה?  דבר כזה? שכסף שמיועד לשכונה להעביר אותו לכיכר,

 

 לא יתכן, לכן אני שואל את השאלה.   :מיקי חג'בימר 

 

 אני לא מכיר כזה דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא יכול להיות דבר כזה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני לא מכיר כזה דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קבלים אישור ממשרד התחבורהכל כיכר שנעשית מ  :מר יחיאל טוהמי

 

 נכון, כולל פיקוח.   :מיקי חג'בימר 

 

 נכון. זה לא יכול להיות דבר כזה.   :מר יחיאל טוהמי

 

.   :מיקי חג'בימר   נכון

 

 אני רוצה לפני ההצעה של יוסי לשאול שאלה.   :אריק דושימר 

 

ר תושב מיקי, אני רוצה להגיד לך משהו קטן. אני בתו  :מקס צ'רנוגלזמר 

מהפגישות שהיו עם  99%-של השכונה הזאת, אני הייתי בכל הפגישות או ב

העירייה. היו שם הרבה שאלות היו הרבה תשובות. כיכרות אני לא זוכר שאי 

פעם דיברו בכלל. הסבירו לנו מה עם הכסף לאן הולך התקציב, מה חסר או לא 
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ברוב הפגישות, כי אני  חסר. אני לא שמעתי, אני תושב שם, אני אומר אני הייתי

 שם בזה. 

 

 טוב בבקשה יוסי הצעה לסדר שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לפני שיוסי מדבר, בהקשר למה שמיקי אמר.   :אריק דושימר 

חשבתי אולי כאילו זה יותר מופנה גם לדוד אם זה ניתן באופן חוקי, בגלל 

טה עברו תלאות, מקס אני שהתושבים האלה כביכול תושבי גבעת האוניברסי

מאמין יודע על מה מדובר. האם ניתן באופן חוקי אולי, אני לא יודע אני רק 

שואל, בשנה הבאה לא בשנה הזאתי אולי, לתת להם איזה שהיא הקלה בארנונה 

 או משהו על מה שהם עברו. 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דוד אולי הוא ייתן בשביל זה אני מפנה את השאלה ל  :אריק דושימר 

 תשובה. 

 

 ארנונה זה מס, לא קשור לשום דבר.     :עו"ד דוד זיו

 

 גם אם התושבים לא מקבלים שירותים?   :גב' ורד טוויל

 

 גם אם התושבים לא מקבלים שירותים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העירייה לא יכולה להגיש בקשה חריגה או משהו?   :גב' ורד טוויל

 

 אי אפשר להגדיר את השכונה כשכונה בפיתוח?  :מיולבאוםגב' דריה 

 

אפשר ויש תקדים. כשבנו את היכל התרבות השכונה   :מיקי חג'בימר 
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  -של רסקו מדורגים

 

 אני לא רוצה להגיד מה היה פעם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קיבלו הנחות  :מיקי חג'בימר 

 

 הוא אומר אולי יש תקדים.   :אריק דושימר 

 

אני לא רוצה להגיד מה היה פעם. פעם היו יכולים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לעשות כל מיני דברים. 

 

יש שכונות שלמות שאין להם אישור בנייה עד עכשיו,   :מקס צ'רנוגלזמר 

 אז מה? 

 

תשאל שאלה אחרת האם האוניברסיטה משלמת את    :מר יוסי חן

 כל מה שהיא אמורה לשלם, תגיד לי? 

 

 כן.       :???

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה 

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

  . חירום רכישת ציוד לשעת 354לאשר סגירת תב"ר 

 

 חבר מועצה יוסי חן; –הצעה לסדר  .   6

 

 טוב, בבקשה יוסי הצעה לסדר שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ההצעה שלי זה בעקבות התנהלות בניגוד לתקנון של    :מר יוסי חן

)ב(. מאחר ומר אליהו שבירו ראש עיריית אריאל וחלק  143העירייה סעיף 

יאל פועלים בניגוד לחוק, מבקש לקיים דיון מהגורמים המוסמכים בעיריית אר

הוצאתי מכתב לממונה בעקבות  והצבעה ואני אסביר. קודם כל לפני שאני אסביר

  -כל מה שזה. אני מבקש מהממונה שיתאפשר לי, ואני ממש בשני משפטים

 

 . 3-חופשי אפילו ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ווקא אני רוצה לחלק אין בעיה, אני אשתמש תודה. וד   :מר יוסי חן

לך ציון, היום אתה מתנהל כמו שצריך, אם היית מתנהל כמו היום יכול להיות 

 שאנחנו היום לא היינו מהצד. 

 

 אז יאללה יוסי, שניכם בלבן פשוט.     :עו"ד דוד זיו

 

אז אנחנו נצטרך לתאם פעם הבאה מה ללבוש, רק בלי    :מר יוסי חן

ני פונה פעם אחר פעם למשרדי העירייה עם עניבה. אבל אני ממש בקיצור, א

מספר מכתבים. למשל הצבה של מבנים יבילים שביום אחד צצו במגרש משחקים 

ברחוב בית לחם, שטחים ציבוריים שהושכרו לתושבים ויש מצב שחלק נתבעים 

ג'והר, ג'והר על ידי מלפני חודש  וחלק לא, הסעות של אגף רווחה הלך מפה 

י את הפירוט של ההסעות של אגף הרווחה, משום מה אבי ואפילו יותר נתן לאב

מחליט לא להעביר לי אותם. אבי פה הבטיח לי תשובה אחרי חודש מכל מכתב 

אנחנו נמצאים במאי, לא  21.2.16-שאני אגיש והסכמתי לזה, המכתב הזה הוא מ

 קיבלתי. 

 

 אבל זה בסדר, אני מחכה למכתב חודשיים שלושה.   :מיקי חג'בימר 

 

  -22.12.15-יש לי פה מכתב מ   :ר יוסי חןמ
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 אתה יכול להמתין זה בסדר.   :מיקי חג'בימר 

 

הסכם להקמת מרכז רפואי, גם כן לא קיבלתי. זאת    :מר יוסי חן

.. עכשיו אני  אומרת שזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם, שאני לא מקבל.

ר כותב מכתב, מצפה לקבל כחבר מועצה שמתנדב והולך ובודק ויוצא לשטח וכב

מכתב בטח גם כיו"ר ועדת הביקורת. אני חושב שההתנהלות הזו היא לא תקינה, 

אי אפשר להמשיך להתנהל בצורה כזו, אתם צריכים לעשות באמת. אני אומר 

לכם גם מה שאני רואה, שהעירייה מתנהלת כמו עסק פרטי. עושים כל מיני 

תרימים אותו פעם לחינוך את זה ופעם אז בתמורה מ 4עסקים עם קבלנים טופס 

איזה כיכר עם ההוא, ופעם איזה העתקה של תחנה, פעם אחר פעם אחר פעם אני 

רואה מצב שאני לדעתי זה לא תקין, כי מאיפה אני יודע שלקחו ממנו רק עבור 

חינוך ורק עבור זה ואין דברים מעבר. יותר מזה אני אגיד לכם גם שאתם תשמעו 

ים שניגשו למכרזים זכו במכרז ואז פנו אליהם אנשים כי הם את זה, יש קבלנ

הולכים להעביר את זה הלאה, הם לא מבצעים אומרים: 'לי יש חברים בעיריית 

  -אריאל, אני יש לי חברים'

 

 אבל זה לא קשור להצעה לסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני מדבר על התנהלות, יש לי מכתבים על    :מר יוסי חן

דברים האלה, אני אמציא לכם הכול אני כותב ואני לא מקבל תשובות. מגיע ה

המכתב שלי ללשכת המנכ"ל, דרך אגב בעבר הייתי מפנה לכולם אז אמר לי אבי: 

יודעים למי, העברת לכולם לא יודעים מי ענה לך מי לא ענה', לא  'אנחנו לא 

ה את הפקידה חשוב שאף אחד לא ענה אבל גם אצל אבי לא עונים. אני רוא

לוקחת את המכתב שלי מתייקת אותו ושמה זה נגמר, ואני חושב שאתם צריכים 

לקחת את כל המכתבים נושא נושא, וגם דרך אגב תשובה שאני כבר קיבלתי, 

תשובה אחרונה שקיבלתי מאבי, אני לא הצלחתי לקרוא אותה ואני קצת מבין 

נחזור למסלול, בואו ניתן  לא הרבה, לא הצלחתי לקרוא. אני אומר: חברים בואו

התנהלות כמו שצריך, בואו נכבד את כל חברי המועצה פה אופוזיציה קואליציה. 
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יש אירועים תזמינו בצורה מסודרת, תשמרו מקום לנבחרי הציבור, לא יכול 

להגיע למקום למרות שלא הוזמנתי, מה לעשות יש לי נכדים בגנים אני מגיע, 

מקום של מישהי שהיא פעילה בגנים, ולא היה אבל נאלצתי בלי כוונה לתפוס 

נעים הרגשתי לא נעים. ואז מזל שהקמנו איזה מישהו, וגם הרגשתי לא נעים עם 

זה, כי להקים תושבת שכבר ישבה זו הרגשה לא נעימה. קחו לתשומת לבכם, 

אתם מארגנים אירוע שימו מקום לכל נבחרי הציבור, אפשר להרים טלפון לשאול 

אז לא צריך לשים לו מקום, מי שאומר שהוא מגיע ולא יגיע אז מי לא מגיע, 

להבא לא יהיה לו מקום. בואו נעשה כמו שהיה בעבר, ויחיאל יודע שהוא פנה 

אליי גם בקדנציה הקודמת וביקש את העזרה שלי בנושאים האלה עזרתי לו. 

עכשיו אנחנו רוצים להתנהל פה במועצה על פי החוק על פי הדין כמו שצריך 

בבקשה, לא רוצים אין בעיה יש לזה גם דרכים אחרות. עכשיו לשיקול שלכם, 

בואו נחזור למסלול אפשר עכשיו להגיד שאנחנו קו על העבר, כי אני אומר לכם 

  -זה פשוט מאוד מצב ש

 

 דקות כבר יוסי.  6דיברת   :מר יחיאל טוהמי

 

 תן לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ני אפסיק. אתה רוצה א   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני בא ברוח טובה, אני אומר לך באמת אני בא ברוח    :מר יוסי חן

-טובה. יש לי מכתב שהוצאתי גם לראש העיר ונתתי לו אותו באופן אישי ב

וגם לגביו אני מחכה לתשובה. אני בינתיים לא אומר מה מו מחכה  3.4.16

תשובות. לא תיתנו לי את התשובות זה גם בסדר, אני אדע לתשובות, תנו לי את ה

 איך לפעול. רק על פי החוק אני אפעל. 
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 מה ההצעה להצבעה? איפה ההצבעה פה?   :אריק דושימר 

 

ההצעה זה פשוט מאוד, זה גם לטובתכם דרך אגב. איך    :מר יוסי חן

, כי לא תמיד נותנים לכם את הכול. שיתנו לכל חבר  אמרת? 'אני רוצה פרוטוקול'

מועצה שהוא יהיה נגיש, זה גם חוק, זה חוק חופש המידע. כל דבר שחבר מועצה 

 חודשים. 3רוצה לא צריך לחכות חודש, אני גם חולק על אבי אבל 

 

תשמע אנחנו מדברים על מה שנקרא התקנון. התקנון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שה אז אנחנו נשתדל לתת מדבר על כך שברגע שחבר מועצה מגיש איזה שהיא בק

 60את התשובה כמה שיותר מהר, אבל במסגרת החוק זה מאפשר לנו להיערך עד 

יום, ואנחנו במסגרת הזו אני מבטיח לך שאנחנו נעמוד. אני גם יכול לבוא ולהגיד 

לך שכל בקשה של חברה מועצה צריכה להיות מופנית או אליי או למנכ"ל 

שתלך ישירות למנהל או עובד בתוך העירייה העירייה. כל בקשה של חבר מועצה 

לא תזכה להתייחסות. אתה אומר אתה רוצה לעבוד בצורה מסודרת? אני זורם 

איתך, נעבוד בצורה מסודרת, וברגע שנעבוד בצורה מסודרת תקבל את כל 

התשובות בלוחות הזמנים כפי שאנחנו מחויבים לזה, אין עם זה שום בעיה. וכל 

ל תקבל בהתאם לחוק, אז אין עם זה שום בעיה. ולכן אני נייר שאתה תרצה לקב

  -מצטרף

 

אז מי אמור לתת לי את זה, כמו שאני אמור לקבל    :מר יוסי חן

 בשבועיים הקרובים. 

 

המנכ"ל יעביר לך את התשובות בצורה מסודרת ואני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אם לחוק אז אני מצטרף לזה. אני עובד בהתאם לחוק, ומאחר ואני עובד בהת

 מצטרף למה שאתה אומר. 

 

אתה רוצה לעבוד בעתיד בהתאם לחוק, אם את דצמבר    :מר יוסי חן

 וינואר לא קיבלתי והפניתי את זה, אז זה אומר שזה בניגוד לחוק. 
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אתה תראה שכל שאילתה ששאלת יש תשובה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שהתקבלה. 

 

.    :מר יוסי חן  שלא קיבלתי

 

שהתקבלה התקבלה. אבל לא משנה, בוא איך אמרת  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

מעכשיו אנחנו מתחילים קדימה, אז אנחנו מתחילים. וברוח הזו אני רוצה בעצם 

 -לברך את כולם

 

 )מדברים יחד( 

 מינוי סגן בתואר לראש העיר; .   7

 

לא  לא סיימנו אל תדאגו. לא שכחתי אל תדאגו, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שכחתי את הסעיף האחרון. הסעיף האחרון זה הדובדבן שבקצפת, לא שכחתי 

אותו אל תדאגו. עם זה אני בעצם רוצה לסיים את הישיבה ולכן בפרק זמן הזה 

של עד שאנחנו נעלה את הנושא האחרון, אני רוצה לברך גם אתכם ולברך גם את 

הגנו בשנים עברו משפחותיכם את תושבי אריאל בחג עצמאות שמח. אנחנו כמנ

אנחנו נחלק לכל חבר מועצה שי צנוע לקראת החג. ומכאן כשאנחנו מקבלים את 

 הדבר הזה אני רוצה כציון להעלות להצבעה את המינוי של פבל כסגן ראש העיר. 

 

יש לי שאלה... השאלה הראשונה של היותי   :מיקי חג'בימר 

יודע האם הובא לאי שור המועצה את בחירתו באופוזיציה וחבר מועצה, אני לא 

 של מר פבל לסגן ראש העיר. 

 

 לא הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא נבחר כשלא היית.       :???
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 אתה לא היית מה לעשות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

... כל הזמן אני חשבתי עד   :מיקי חג'בימר  בסדר עכשיו פה השאלה. 

 היום שפבל הוא סגן ראש העיר. 

 

 חשבת.  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

. הוא סגן ראש העיר.   :מיקי חג'בימר   שמעתי..

 

  -פבל לפני מספר חודשים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הודח.    :מר יוסי חן

 

  -הוא לא הודח, הוא שלח מכתב וביקש לסיים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה המכתב?   :מיקי חג'בימר 

 

..דר :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ך אגב אם תסתכל טוב.

 

 )מדברים יחד( 

 

 עכשיו אני מבקש להעלות להצבעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה המכתב?   :מיקי חג'בימר 

 

 יש מכתב.   :פבל פולבמר 
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 איפה הוא?   :מיקי חג'בימר 

 

. פנה אליי היום יחיאל ואני חייב הבהרה.    :מר יוסי חן קודם כל..

ל בחוץ פה בשבוע שעבר ואני אמרתי לפבל שהוא כנבחר הייתה לי שיחה עם פב

יוסי מה לא ' :אמר ליהוא המזגנים בעיר, אז ציבור לא צריך לעבוד עם קטע של 

 'מה יוסי לא לעבוד בכלל?'  ?. נכון, אתה מצטט נכון'לעבוד בכלל

 

 לא אמרתי מי אתה שתגיד לי איפה לעבוד.   :פבל פולבמר 

 

נכו   :מר יוסי חן ן. אמרת מי אתה ולמה לא לעבוד בכלל. נכון, 

הקטע הוא של המזגנים זה פשוט מאוד מה שאני הסברתי לפבל, הוא לא יכול 

למשל לעבוד קבלן בית מזגנים של אבי בן עיון ואז לבוא להצביע לו. אמרתי אל 

 תשתתף בהצבעות שלו, אל תשתתף. אני לא אומר לך אל תעבוד איתו. 

 

 המשפטי?  אתה היועץ  :פבל פולבמר 

 

 שנייה, לא סיימתי.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, תן לי שנייה.    :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור, זה לא קשור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל רגע תן לי לסיים. אמרת שאתה רוצה להתנהג כמו    :מר יוסי חן

 שצריך, אני רוצה לסיים תן לי לסיים. 

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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..   :פבל פולבמר   אתה עושה מעצמך צחוק.

 

אני לא עושה מעצמי שום צחוק. עכשיו אתה מה שבאת    :מר יוסי חן

 -ואמרת לי: 'מה יחיאל אמר לך?' לא אני אמרתי לך שיחיאל אמר לי

 

.   :פבל פולבמר   זה לא..

 

  -: 'מה יחיאל'יחיאל לא היה, אתה אמרת לי   :מר יוסי חן

 

 אני לא אמרתי את זה.   :פבל פולבמר 

 

 אתה אמרת את זה, 'מה יחיאל אמר לך?'    :מר יוסי חן

 

.   :פבל פולבמר  .  כנראה הגיל עושה את שלו או שמשהו אחר.

 

אבל שנייה פבל, אתה צריך להבין דבר אחד, אם אתה    :מר יוסי חן

ר חשובה מהביצוע בפועל, זו הבעיה לא יודע שכנבחר ציבור לפעמים הנראות יות

 שלך. 

 

.   :פבל פולבמר   אני נראה מצוין

 

אתה חושב שאין לי חילוקי דעות עם יחיאל? גם איתו    :מר יוסי חן

יש לי חילוקי דעות על הסעות. זכותי להיות בחילוקי דעות איתו. אני לא 

  -אמרתי: יחיאל אמר. אתה אמרת

 

 נראה. הוא מפחד ממך כ  :פבל פולבמר 
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לא מפחד מאף אחד, לא מפחד מאף אחד. אתה אמרת    :מר יוסי חן

 ..  במפורש.

 

 24אני מבקש לאשר את פבל סגן ראש עיר לפי סעיף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

)א(. מי בעד לאשר את הבקשה שאני מעלה? מותר לך להצביע פבל. בעד: אלי, 

תנגד? יוסי. מי נמנע? מיקי. יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק וורד. מי מ

 ברכות פבל. 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' ורד טויל; 

 )א(.  24של פבל פולב כסגן ראש העיר על פי סעיף מינויו 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 אישור מסגרת תמיכה; .   2

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פול

נמנע: מר מיקי  1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל; 

 חג'בי(, לאשר את מסגרת התמיכות. 

 

 עדכון ימי רעש; .   3

 

-ל 31.12.16-פה אחד, לאשר את תיקון ימי הרעש מההוחלט  החלטה:

29.12.16 . 

 

 .₪ 48,571זהירות בדרכים סה"כ  509תב"ר: תב"ר מס'  פתיחת .   4

( 70%) ₪ 34,000מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס          

 . 2016פיתוח 

 (.30%קרנות הרשות ) ₪ 14,571קרנות הרשות סך          

 

זהירות בדרכים  950מס'  פתיחת תב"רפה אחד לאשר הוחלט  החלטה:

מקור המימון: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ע"ס  .₪ 48,571סה"כ 

קרנות הרשות  ₪ 14,571. קרנות הרשות סך 2016( פיתוח 70%) ₪ 34,000

(30%.) 

 

 סגירת תב"רים; .   5

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:



 08.05.16)מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 41 

צ'רנוגלז, גב' דריה  גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 החלפת עמודי תאורה.  287לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנו

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושיפוץ מבני גנים.  336לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנו

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושדרוג מתקני חצרות בגני ילדים.   421לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים.   422לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

עקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני י

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 שיפוץ מבני בתי ספר.   423לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

וב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקוב
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נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

 .  ציוד ביטחון ושעת חירום במוס"ח 442לאשר סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

י יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה גב' שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגנ

נגד: מר יוסי חן(,  1מיולבאום, מר אריק דושי, גב' ורד טויל, מר מיקי חג'בי; 

  . רכישת ציוד לשעת חירום 354לאשר סגירת תב"ר 

 

 מינוי סגן בתואר לראש העיר; .   7

 

 מרמר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' ורד טויל; 

 )א(.  24מינויו של פבל פולב כסגן ראש העיר על פי סעיף 

 

 


