
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 של מועצת העירייה )מן המניין(  42-הישיבה ה

 (09.10.2016) ראשון ז' בתשרי תשע"ז מיום

 



 09.10.2016)מן המניין(  42מספר  ישיבת מועצה
 

 2 

 

 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  42-הישיבה ה

 (09.10.16)ז' בתשרי תשע"ז , 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 -  מר יבגני יעקובוב

 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 -  גב' דריה מיולבאום

 
 

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ :חסרים

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

ן    מנכ"ל החברה הכלכלית -  מר יונתן רימו

 רו"ח החברה הכלכלית -  חרו"ח מוטי משי  
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 :היוםעל סדר 

 ;סקירת ראש העיר .1

יציאה לחו"ל של סגן ראש העיר מר פבל פולב, סגנית  ראש העיר גב'  .2

 כץ, ראש העיר מר אליהו שבירו.-שירה דקל

 חות כספיים: "אישור דו . 3

 חברה כלכלית אריאל א.

 חברה לפיתוח אזור תעשייה ב.

 תאגיד המים ג.

 ה דתיתמועצ ד.

 ;מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדירקטורית בחכ"ל .4

מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור  .5

 ;התעשייה

 אישור התב"רים שלהלן:  .6

 ₪ 149,981רכישת ציוד ביטחון ושע"ח ע"ס  -1016אישור תב"ר  א.

 ( מצ"ב אישור. 04)תקנה 

 60% - ₪ 89,988 –מקורות המימון: משרד התחבורה  

 40% - ₪ 59,993 -קרנות הרשות              

ע"ס שיפוץ והרחבת מבנה בגד זול  1017אישור תב"ר מס'  ב.

279,000 ₪ (74,000 $). 

 . 4.9.16מצ"ב אישור מיום  –מקור המימון: קרן לידידות  

דיון ואישור המלצות ועדת הביקורת לדוח הכספי והמפורט )המבוקרים(  .7

 ;2015  לשנת

 כלהלן:                                                                                                   2016אישור שינוי הצעת התקציב לשנת  .8

 והגדלת סעיף  ₪ 20,000תמיכות בספורט בסך  1829230820הקטנת סעיף 

 שינוי הנ"ל הינו כפוף. ה₪ 20,000תקציב חב' גוונים בסך   1821000870

לעניין חלוקת תמיכות. סכום זה  1/2016החלטת המועצה בישיבתה מס' 

 ;מיועד לפעילות כדורעף

  חוק עזר חנייה. .9
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 הצעה לסדר של חבר המועצה יוסי חן. .10

דקות למה שקורה  5התייחסות חבר המועצה מר יוסי חן למשך של  .11

 בנושא חינוך 

 ופה האחרונה. והתרבות בעיר אריאל בתק 

 שאילתה של חבר המועצה יוסי חן.  .12

 

 :תוספת לסדר היום

 

 החלפת יחיאל טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר.  .13
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. 42פותח את ישיבת המועצה שמן המניין מספר  אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי ולודמיל י נוכחים: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, ורד,  ה. לפני שאנ

מתחיל את סדר היום את סקירת ראש העיר, אני מבקש להוסיף לסדר היום 

מיד אחרי סקירת ראש העיר החלפה של יחיאל טוהמי ממלא מקום עם ורד 

בצוות שבוחרת הוועדה לבחירת רב העיר. אז אני מבקש להעלות להצבעה את 

ו נצביע על האישור לתוספת ואחרי שאני אסקור את סקירת ראש העיר אנחנ

השינוי ולאחר מכן נמשיך בסדר היום. מי בעד להוסיף את הנושא לסדר היום? 

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, ורד ולודמילה. מי נמנע? מי נגד? 

 

 אני לא משתתף.    :מר יוסי חן

 

 יוסי לא משתתף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר אבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

לא משתתף: מר יוסי חן(, לאשר הוספת סעיף  1ורד טויל, גב' לודמילה גוזב; 

 לסדר היום: החלפת יחיאל טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר.

 

 סקירת ראש העיר; .   1

 

 טוב, סקירת ראש העיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אפשר רק שאלה לפני סקירת ראש העיר אם אתה    :מר יוסי חן

  -כבר העלית עניין של שינויים. הדחתם אותי מיו"ר ועדת ביקורת

 

  -לא, זה לא הנושא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז  לסיעת דרך חדשה לאריאל מגיע יו"ר ועדה אחת,   :מר יוסי חן
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אני מבקש לישיבה הבאה תמנו אותי יו"ר ועדה, תמצאו איזו ועדה שאתם 

 רוצים, על פי החוק צריך למנות אותי בוועדה אחת. 

 

 את זה במה שנקרא מגמה חיובית.  ןאוקיי, אני אבח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה שמגיע על פי החוק לא חיובי, אם לא מגיע לי אל    :מר יוסי חן

 תיתן  לי. 

 

  -לא, גם אם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק אם מגיע.    :מר יוסי חן

 

  -לא מגיע לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, רק אם מגיע.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו נעשה את הכול כדי שיגיע לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק אם מגיע לי, אם לא מגיע לא.    :מר יוסי חן

 

טוב, אני פותח בסקירה, אני רוצה לעדכן ששר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הביטחון חבר הכנסת אביגדור ליברמן עם כל סיעת ישראל ביתנו ביקרו כאן 

. הביקור היה ביקור מאוד מוצלח הוא גם שוחח עם סטודנטים 12.9.16-בעיר ב

באוניברסיטה וגם הוא כמו האחרים הצהירו בצורה מאוד ברורה שאנחנו 

שבכל הסדר עתידי יישארו. דבר נוסף שאני רוצה  נמצאים באותם שטחים

לעדכן, יש נוהג בין מנכ"לים של רשויות כנס מנכ"ל מארח. ואנחנו אירחנו 

מנכ"לים מכל רחבי הארץ. בכנס השתתפו גם חברי כנסת דודי אמסלם, דוד 

ביטן, אלי כהן, וגם מנכ"לית משרד החינוך הגברת מיכל כהן. הכנס הזה היה 
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לעיר מאחר ואנחנו הצגנו פה את הדברים המרכזיים שאנחנו מאוד חשוב גם 

איתם מקדמים ופועלים, והם יהפכו אני מאמין לשגרירים טובים שלנו 

ברשויות שלהם. אנחנו אירחנו גם את המנכ"לים של תאגידי המים ליום 

פעילות אגב בתשלום, הם שילמו על זה, ליום פעילות במרכז לפיתוח מנהיגות 

ם. אני יכול להגיד לכם שהם התרשמו מאוד מהמקום ואני ובבית הראשוני

מעריך שגם הם יהיו שגרירים טובים שלנו ויביאו לכאן קבוצות נוספות 

מהערים שלהם. חלק מראשי הרשויות אמרו לי כבר שהם רוצים להגיע לכאן 

כדי להיחשף למקום שלנו. במסגרת העצמת עובדים אנחנו יצאנו לסיור בבית 

, הרמנו גם כוסית לקראת השנה החדשה שכללה הצגה, 22.9.16-התפוצות ב

ואני מבקש בעצם כאן להודות בשם כולנו לכל מי שנטל חלק בארגון 

האירועים. אני רוצה להדגיש, אני אמרתי את זה גם לעובדים, העובדים הם 

לבנת היסוד של כל המערכת שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו נעשה את הכול על 

יתקיים אירוע של שמחת תורה, אני  24.10.16בתאריך  מנת להעצים אותם.

מזמין כאן את כלל הציבור וכמובן אתכם חברי המועצה תקבלו את ההזמנה 

במגרשי הכדורסל של  20:00הזאתי כהזמנה אישית. אנחנו מתכנס בשעה 

היובל. בשנה שעברה זה היה מאוד מוצלח, אני ממליץ לכולם לבוא ולהגיע. אני 

הזדמנות הזו גם את כל חברי המועצה לסיור בקניון החדש רוצה להזמין ב

לחודש אנחנו נתחיל את הסיור במקום בשעה  14-שנבנה, ביום ו' הקרוב ב

בבוקר כדי שתוכלו לראות את קצב ההתפתחות. אנחנו מעריכים שבסוף  09:00

נובמבר תחילת דצמבר הקניון עם החנויות שנמצאות שם יפתחו לטובת כלל 

 הציבור. 

 

 ?אתה ראית את החומה שהם הרסו לכיוון הכביש   :ר יוסי חןמ

 שלא תהיה שמה תאונה. 

 

שעות לאסוף  72קרן אריאל לפיתוח הצליחה תוך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חתימות מכל רחבי העולם, חתימות של אנשים שמביעים תמיכה באריאל  2,411

אני קיבלתי את . החתימות האלו אוגדו לספר, BDS-ה ומגנים את החרם של
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הספר הזה ממנכ"ל קרן אריאל לפיתוח בשבוע שעבר ביום חמישי, והעברתי 

 אותו לראש הממשלה בכנס שהיה עם ראשי רשויות. אני חייב להגיד לכם שהוא

מאוד שמח לקבל את הספר, הודה לנו על הפעילות שאנחנו עושים גם הפעילות 

מבר אנחנו נתחיל בתהליך ההסברתית שאנחנו עושים בחו"ל. בתחילת חודש נוב

גנים, בשן, הדקל, אבנר  של הפיכת מספר רחובות לרחובות חד סטריים: 

והערבה. הנושא הזה עלה ונדון בוועדה תחבורה ברשותו של סגן ראש העיר מר 

פבל פולב, ואני יכול להגיד לכם שזאת תהיה בשורה טובה לעיר גם מבחינת 

שיהיו בעיר. דבר אחרון שאני רוצה איכות החיים וגם מבחינת כמויות החנייה 

להזמין את חברי המועצה, מתקיים היום התרמת דם של מד"א בלב החם 

בגוונים, ואני ממליץ לכולם להגיע ולתרום דם, כל תרומה בעצם יכולה להציל 

חיים. דבר אחרון, אני רוצה לסיים ולברך את כולם בברכת חתימה טובה, 

מים הנוראים, כל אחד עושה את חשבון אנחנו נמצאים מה שנקרא במסגרת הי

הנפש שלו, ואני רוצה לאחל לכם ולבני המשפחה שלכם ולכלל תושבי אריאל 

 תושבי ישראל שתהיה לנו שנה טובה ונכתב לחיים ליום כיפור. 

 

  -מכאן אני עובר בעצם לסדר היום, הנושא הראשון :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ס לזה שהוא פתח את החומה אתה לא רוצה להתייח   :מר יוסי חן

 בשביל לפתוח כביש ראשי? 

 

  -הנושא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה יכול לא להתייחס אבל אתה יודע עכשיו.    :מר יוסי חן

 

 החלפת יחיאל טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר. .   13

 

בענו הנושא הראשון בסדר היום כמו שאנחנו הצ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עליו, אנחנו בישיבה הקודמת הצבענו שיחיאל טוהמי יהיה נציג שלנו בצוות 
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שבוחר את הוועדה לבחירת רב עיר, ואנחנו מבקשים להחליף אותו במי שתהיה 

הנציגה שלנו, כדי שתהיה לנו גם נציגת נשים, זאת תהיה ורד. אני מעלה את 

  -זה להצבעה

 

 ניין הזה. אני רוצה להגיד משהו בע   :מר יוסי חן

 

 בבקשה, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גם אתה וגם ממלא המקום שלך שניכם בורחים    :מר יוסי חן

מההחלטות האלה למנות את רב העיר, ואני יודע מה השיקולים של הבריחה 

  -שלכם

 

  -לא אמרתי בריחה  :מר יחיאל טוהמי

 

גידו את מי תעמדו שניכם מול הציבור ותבואו ות   :מר יוסי חן

 אתם רוצים, והרי יש לכם רוב להעביר כל דבר, אז תעבירו. 

 

 אבל אתה טועה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 טוב, לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני טועה.    :מר יוסי חן

 

יודע, אני  :מר יחיאל טוהמי   -אתה 

 

 יש לכם רוב.    :מר יוסי חן
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אני רוצה להיות בגוף הבוחר, אם  אם אתה לא יודע  :מר יחיאל טוהמי

 אני בוועדה אז אני לא יכול להיות. 

 

  -אני רוצה לראות אתכם בפרונט, אתם בוחרים   :מר יוסי חן

 

 ברור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ואתם מחליטים.    :מר יוסי חן

 

אני מעלה להצבעה, מי בעד לאשר את ההחלפה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -המיורד עם יחיאל טו

 

 ורד את יכולה להצביע.   :מר יחיאל טוהמי

 

מותר לך להצביע בוודאי. בעד: אלי, יחיאל, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, דריה, ורד ולודמילה. מי מתנגד? 

 

.    :מר יוסי חן .  נמנע רק בגלל שזה.

 

 נמנע יוסי, הבנתי. טוב תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

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

החלפת יחיאל נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1ורד טויל, גב' לודמילה גוזב; 

 טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר.

 

ל של סגן ראש העיר מר פבל פולב, סגנית  ראש העיר גב' יציאה לחו" .   2

 כץ, ראש העיר מר אליהו שבירו.-שירה דקל
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  -בסדר היום יציאות לחו"ל. אני 2סעיף מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה נעשה? את הכי אמתית הכי ישרה פה.    :מר יוסי חן

 

חודש הזה תחילת אני מתכוון לצאת לחו"ל בסוף ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חודש הבאה. יש כנס גדול שעושים בדאלאס לגיוס כספים. הכנס הזה הוא כנס 

כנסים בעצם. אני אצא  3שמתפרס על יום שלם בבוקר בצהריים ובערב, זה 

לחודש בבוקר, לפרוטוקול שירה מצטרפת. אני אגיד  31-מכאן ביום שני ב

לאס וביום רביעי אני לדאלאס ביום שני בלילה, ביום שלישי אני אהיה בדא

אחזור חזרה, אני אנחת כאן בחזרה ביום חמישי בערב. אז אנחנו בעצם 

 מצביעים נכון? 

 

 אני רוצה גם פה להגיד משהו לפני ההצבעה.    :מר יוסי חן

 

רגע, רגע, עוד מילה אחת ואז זה. בתקופה שאני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

טוהמי בכול התקופה מיום שני אהיה בחו"ל מי שימלא את מקומי זה יחיאל 

  -בעצם

 

  -מה זה לא ברור שממלא המקום ממלא את ה   :מר יוסי חן

 

אני צריך להגיד את זה ואנחנו צריכים גם להצביע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 על הנושא הזה. כן, מה רצית להגיד. 

 

מה שאני רוצה להגיד, אתה פה יוצר תקדים,    :מר יוסי חן

  -ול ביחד ואזמצביעים על הכ

 

 לא, לא, לא, אחד אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אוקיי, אז קודם כל אתה יודע שאני מתנגד לנסיעות    :מר יוסי חן

  -שלך על חשבון הקופה

 

  -קודם כל רק כדי להבהיר, טוב שאמרת את זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הנה אם זה לא על חשבון הקופה, אז אתה רואה   :מר יוסי חן

 

טוב שאמרת את זה, כדי שנבהיר את זה. לא יוצא על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -חשבון

 

 ... אם אתה יוצא על חשבונך הפרטי זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

קודם כל זה לא יוצא על חשבון הקופה הציבורית של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יתוחהעירייה, מי שמממן את הנסיעה שלי זה קרן אריאל לפ

 

 אריאל לפיתוח?  אז מה זה קרן   :מר יוסי חן

 

  -אני רק רוצה ככה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה משהו פרטי?    :מר יוסי חן

 

אתה שאלת אני אענה לך. אני רק רוצה לחדד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולהדגיש, בשנתיים וחצי האחרונות שבהם אני טסתי לחו"ל אני הצלחתי 

  -. בכסף הזה הצלחנו לבנות בית ראשונים₪מיליון  25-למעלה מלהביא לכאן 

 

מיליון  25-אתה תביא לנו בישיבה הבאה פירוט של ה   :מר יוסי חן

 איך הבאת אותם?  ₪
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 תן לי לסיים, תן לי לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תביא לנו שנראה איך זה נראה.    :מר יוסי חן

 

את המוקד הרפואי, בכסף הזה  ף הזה הקמנובכס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקמנו את מרכז הצעירים, בכסף הזה אנחנו נקים את אולם הספורט בבית 

ספר הנחשונים החדש, בכסף הזה עשינו פעילויות בקיץ, שני בשכונה, קולנוע 

  -אלף כוכבים, בכסף הזה עשינו פעילויות יחד עם מערכת החינוך. אז יוסי

 

י אומר לך הפרוטוקול שמע אותך, איך אתה אז אנ   :מר יוסי חן

אומר הפרוטוקול שמע אותך, וישבתי בשקט אבל אני אומר לך שאת בית הספר 

  -זה אושר 2012-שנים, מ 4למעלה אתה תוקע אותו כבר 

 

זה לא הנושא. מי בעד לאשר את היציאה שלי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דריה, ורד, לודמילה. מי מתנגד? לחו"ל? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, 

 יוסי. שירה סליחה, שירה בעד. 

 

אבל למה אתה צריך לבוא להצבעה אם אתה נוסע    :מר יוסי חן

 דרך הקרן? למה זה צריך לבוא להצבעה? 

 

 ככה זה כשראש עיר יוצא, מה לעשות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ימי עבודה  :מר יחיאל טוהמי

 

עבודה מהקופה של העירייה. אז יש איזה קשר  ימי   :מר יוסי חן

 לקופה של העירייה. 

 



 09.10.2016)מן המניין(  42מספר  ישיבת מועצה
 

 14 

אין ספק, כשאתה תהיה ראש עיר אם תהיה ראש עיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תוכל גם אתה... 

 

 ₪מיליון  25אני אשלח אותך, אם אתה תביא    :מר יוסי חן

אשלח ותראה לי איך הם נראים, מבטיח לך הנה פה כולם, אני אהיה ואני 

 אותך. 

 

 אין בעיה, אני שמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר מקס צ'רנוגלז  כבר שמענו את הבדיחה הזאתי

 

 אתה אוהב להיות בארצות הברית.    :מר יוסי חן

 

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

לז, גב' דריה מיולבאום, גב' מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוג

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל

 של ראש העיר מר אליהו שבירו.  ארה"ב"  ס"לדאלא לאשר יציאה לחו"ל

 

  -אנחנו עוברים לסגן ראש העיר מר פבל פולב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -סימן שהבדיחה אתה רואה אז אתה צוחק,   :מר יוסי חן

 

  -סגן ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. הכול בסדר.    :מר יוסי חן  אתה רק.
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סגן ראש העיר מתוכנן לצאת לכנס הסברה וקליטה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ועלייה במהלך חודש נובמבר וגם כאן אני מבקש להעלות להצבעה את אישור 

 היציאה של פבל. 

 

פה אני רוצה להגיד משהו. קודם כל אם אתה גם    :מר יוסי חן

 מביא אותו לאישור אז הוא יוצא על חשבון הקופה הציבורית. 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

,    :מר יוסי חן עכשיו קודם אם פבל נבחר ציבור סגן מתנדב כמוני

לא ברור לי למה צריך לתת הטבה כזו, למה פבל לא יכול לנסוע על חשבונו 

  -הפרטי

 

  -מאחר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר פבל עזוב רגע את החוק, אני מדבר עכשיו    :מר יוסי חן

מבחינה ציבורית, אנחנו לא הולכים לפי חוקים, חוקים יכול להיות שאני 

  -אבדוק את זה עם הבקרה במשרד הפנים אם זה אפשרי

 

 אז תבדוק, תבדוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע שאי אפשר להחזיר הוצאות או לתת    :חןמר יוסי  כי אני 

 הטבה לחבר מועצה או לסגן ראש עיר שהוא לא בשכר. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה אני אבדוק אבל לא קשור. אני מדבר עכשיו    :מר יוסי חן

מבחינה ציבורית, האם אנחנו הולכים פה ליצור תקדים שזה בפעם הראשונה 
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ך ממלא מקום שנסע על חשבונו גם בתקופה הקודמת, אני לא שיושב לימינ

מבין מה קרה עכשיו שאנחנו הולכים לשנות סדרי עולם, במיוחד שאתה הולך 

. אתה מראה לתושבים שאין לך כסף, אתה רוצה 2017-להעלות מיסים עכשיו ב

יודע  להעביר חוק עזר עירוני, כי אתה טוען שאתה רוצה למלא את הקופה, אני 

המניעים שלך, זה לא מובן לי כל הדברים האלה, כל הדברים האלה לא מה 

ברורים, למה עכשיו הולכים להעמיס עוד על הקופה, במיוחד שעכשיו עשית 

מבצע שעיקלת חשבונות בנק לאנשים שהיו חייבים ואני מבין שאנשים חייבים, 

לא  אתה הולך עכשיו בשנייה ומבזבז את הכסף חופשי, בסיור והסברות ואני

 . ויוצר תקדים..  יודע במה, 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי.    :מר יוסי חן

 

אני מעלה להצבעה, מי בעד לאשר את היציאה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?  פבל? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, ורד, שירה ולודמילה. מי 

 יוסי. עבר. 

 

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

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

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל

"להשתתף בכנס קליטה"  סגן ראש העיר מר פבל פולבלאשר יציאה לחו"ל של 

 . במוסקבה

 

היציאה הבאה זה יציאה של סגנית ראש העיר גב'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כץ לברצלונה בנושא של ערים חכמות וצעירים. -שירה דקל
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 גם פה אני רוצה להגיד.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מישיבות מועצה לא  %50קודם כל הגברת שירה דקל    :מר יוסי חן

לא הייתה, אני לא יודע מה היתר לא  60%ות תכנון ובנייה בדקתי מגיעה, ועד

יודעים יש סגנית  בדקתי. עובדת נבחרת ציבור כזו מצטיינת שאני שואל אתם 

 ראש עיר שקוראים לה שירה דקל, רוב האנשים לא יודעים מי זו. 

 

 עכשיו שיכירו אותה.   :מר יחיאל טוהמי

 

י, לא מובן לי כאילו מה אתה עכשיו מה שלא מובן ל   :מר יוסי חן

יודע אם היית שולח חברת מועצה כמו ורד שעשתה עבודה בבית ראשונים 

והשקיעה שמה כל כך, אתה יודע מה הייתי יושב בשקט. איך אחת כמו שירה 

דקל ציבורית זו שצעקה לנו בקדנציה הקודמת גוולט חתמה על דו"חות של 

  -₪עון של מיליון המתנ"ס איפה שהיא יושבת שמה ויש שמה גיר

 

 דקות.  5יש לך עוד משהו לדבר על זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מדבר על זה עכשיו, לא, אני מתייחס למה    :מר יוסי חן

שגברת שירה דקל. שהיא צעקה יש גירעון והוציאה מכתבים וחתמה עליהם, 

עכשיו והיום היא יושבת באותו דירקטוריון, אותו דירקטוריון כושל והיא 

 מקבלת פרס, פרס נוסעת לברצלונה, מה הערך המוסף של הנסיעה הזו? 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע, למה אתה קוטע אותי? אני רוצה   :מר יוסי חן
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 לא, אני שואל אם סיימת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל כך יש לי הזדמנות ליהנות, עד שיש לי הזדמנות    :מר יוסי חן

מול שירה ליהנות. הרי אני מכיר את שירה דקל, אני יודע מי זו שירה דקל עם 

נוער בכפר סבא. מה קרה שירה? קחי את זה  ערכים, בחורה עם ערכים שמחנכת 

על עצמך, בואי עכשיו תגידי אני לא רוצה לנסוע על חשבון הקופה, נוסעת על 

אני אברך אותך. אל חשבוני הפרטי, קטן עליי, וסעי על חשבונך ותאמיני לי 

 תיסעי על חשבון הקופה. 

 

  -חלק גדול מסובסד  :מר יחיאל טוהמי

 

מה הקשר? אז בוא נסבסד לכל חברי המועצה. בוא    :מר יוסי חן

נסבסד גם ללודמילה בוא נסבסד לכולם. מה זה מסובסד למי שרוצים, בוא 

הם תארים נסבסד. יש פה עוד נבחרי ציבור מתנדבים משקיעים מזמנם, אין ל

  -הם באים לתרום הם באים לעשות. לא יכול להיות

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן סיימתי.    :מר יוסי חן

 

יופי. מי בעד היציאה של שירה דקל? בעד: אלי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, ורד, שירה ולודמילה. מי נגד? יוסי. תודה רבה 

 עבר. 

 

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

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

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל
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גנית  ראש סשל  "לברצלונה בנושא של ערים חכמות"לאשר יציאה לחו"ל 

 .כץ-העיר גב' שירה דקל

 

 אישור דו"חות כספיים:  .   3

 .חברה כלכלית אריאל א.         

 

אנחנו עוברים לסעיף הבא סעיף הצגת הדו"חות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הכספיים, זה הצגת דו"חות כספיים דרך אגב אנחנו לא צריכים לאשר אותם 

 , בקצרה. רק מציגים אותם, בבקשה החברה הכלכלית

 

ערב טוב, החברה הכלכלית זה רואה חשבון של   :מר יונתן רימון

 החברה מוטי משיח, הוא יציג את הדו"ח הכספי. 

 

ערב טוב לכולם, מדובר בדו"חות כספיים לשנת   :רו"ח מוטי משיח

זאת חוות הדעת של רואה חשבון לבעלי המניות של  3. אוקיי בעמוד 2015

עת שלנו היא חלקה אין לנו הסתייגויות והימנעויות החברה הכלכלית, חוות הד

קיבלנו שיתוף פעולה מלא מהנהלת החברה בכל שאלה בכל נושא כלשהן. 

 ₪ 9,200,000ניתן לראות שלחברה  31.12.15המאזן ליום  4שהעלינו. עמוד 

, יש גידול ברכוש הקבוע שנובע 31.12.15-במזומן ושווה מזומן פיקדונות ל

גדול  ₪מיליון  13ריכה הישנה. ניתן לראות שהרכוש השוטף ברובו מהשקעה בב

, זה מעיד על האיתנות הפיננסית ₪מיליון  11.5-מההתחייבויות השוטפות של כ

מציג את הרווח וההפסד של החברה, יש גידול בהכנסות  5של החברה. עמוד 

. החברה 2015בשנת  ₪ 18,443,000-ו ₪מיליון  13-שעמד על כ 2014משנת 

שנובע רובו ככולו מפחת על  ₪ 750,000-ת בהפסד קטן את השנה של כמסיימ

, ניתן לראות גידול בתזרים. 7הרכוש הקבוע. דו"ח על תזרים מזומנים בעמוד 

יש תזרים מזומנים חיובי לחברה. בסך הכול חברה איתנה מציגה גידול בכל 

לשנת  הפרמטרים שלה, בכל היקפי הפעילות. אין תביעות משפטיות נגד החברה
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. אין אירועים מיוחדים שהתרחשו מתום השנה ועד שערכנו והדפסנו את 2015

 . 2015הדו"חות הכספיים לשנת 

 

 אני יכול לשאול אותך כמה שאלות?    :מר יוסי חן

 

 בשמחה.   :רו"ח מוטי משיח

 

 . ₪ 750,423קודם כל כמו שציינת החברה הפסידה    :מר יוסי חן

 

.   :רו"ח מוטי משיח  נכון

 

 2015עכשיו הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בשנת    :מר יוסי חן

. אנחנו מדברים על 5. אתה יכול להסתכל בעמוד 25%-ב 2014לעומת שנת 

והרווח הגולמי  ₪מיליון  5-גדלו ב 2015. ההכנסות בשנת ₪ 500,000משהו כמו 

, כשאתה אומר חברה איתנה. עכשיו למרות זאת שיש לך הפסד של 50%-ירד ב

יודע מה יהיה ב₪ 750,000 , 2015זה הדו"חות של  2016-, ואני לא נביא אני לא 

הלוואה לגוונים. עכשיו  ₪ 300,000העבירה או עומדת להעביר  2016-החברה ב

מרשה לעצמה  2016-ב 2015-ב ₪ 750,000איך יכול להיות שחברה שמפסידה 

, היא כבר ללכת להלוות כסף לחברה שאנחנו לא יודעים איך היא מתנהלת

, ואני ₪ 300,000ועכשיו הולכים להלוות לה עוד  ₪מצאו לה גירעון של מיליון 

לא יודע למרות שיש לך תגיד ביטחונות אם אתה תקבל את הכסף. אני למשל 

אם היה חברה פרטית ולא חברה עירונית יגיד לך מבקר העירייה יגיד לך גזבר 

ת. אני לא מכיר מישהו העירייה אף אחד לא היה מלווה כסף לחברה אחר

לחברה, חברה כזו  ₪ 300,000מהמגזר הפרטי שהיה מעז לקחת סיכון ולהלוות 

 שנמצאת בגירעונות. 

 

 , תגיד לי מה זה חברה? זה עיריית אריאל  :מר יחיאל טוהמי
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תן לי לסיים ברשותך, אחר כך תשאל אותי אני    :מר יוסי חן

י על הכול. גם הקרן זה עיריית אענה לך על הכול. כשאני אסיים תשאל אות

אריאל, כרגע אמר ראש העיר הוא לא יוצא על חשבון העירייה, הוא אמר אני 

יוצא על חשבון הקרן. אני אומר לך שהקרן שייכת לעיריית אריאל חד 

משמעית, זה לא עסק פרטי של אף אחד. עכשיו אני מבקש גם מהמנכ"ל שידווח 

שהיה פה פעמיים ביקור של מבקר  לחברי המועצה, אולי הם לא יודעים,

המדינה, כרגע כל ההתנהלות בחברה הכלכלית נמצאת בבדיקה. אני מבקש 

ממנו, ירצה לדווח לא ירצה לדווח. כמה פעמים היה, כמה זמן, מה רצה 

יודע אם אתם  המבקר, איזה חומר, מה התבקשנו להעביר. עכשיו אני לא 

ם, מה שנקרא בית בכפר, אני יודעים חברי המועצה לגבי מעונות הסטודנטי

הייתי בהתנגדות בישיבת התנגדויות במינהל, מתברר שבכלל השטח שמה הוא 

שטח חום, כדי לעשות קומה שנייה צריך שינוי תב"ע, הם בכלל לא יודעים על 

הקומה הראשונה. אני לא מבין איך אנחנו כחברה כלכלית עושים עסקים, כי 

כי כל המבנים שקיימים שם הם לא אנחנו פה בעצם נחשבים עבריינים, 

חוקיים, על פי המינהל על פי מהנדס העירייה, שהוא אומר שטח חום והוא 

. אז איך אנחנו  יודע ושאלו אותו: 'אתה מקדם שינוי תב"ע?' הוא אמר: 'לא'

כעירייה עושים עסקים עם קבלן פרטי שכל הדבר הזה זה חריגה שם, כל הדבר 

ם ואני מתכוון להוציא לפיקוח במינהל כדי הזה צריך לרדת להיות שטח חו

עכשיו אני רוצה לדעת כמה בסך הכול כסף ברוטו ונטו שיטפלו בדבר הזה. 

נכנס מכל העסקה הזאת של הבית בכפר, אני לא הצלחתי למצוא את זה ואתה 

לא חייב להעביר לי את זה עכשיו אם אין לך. כמו שציינתי אם לא ידעת עד 

בישיבה הזו בוועדת התנגדויות ואתה יודע שזה שטח היום ואתה היום היית 

חום ואתה יודע שעל פי המינהל אין שמה כלום, עכשיו אתה כבר יודע. עכשיו 

אני אומר עוד משהו, ישבנו בישיבה בדירקטוריון בישיבה האחרונה אני מקבל 

פרוטוקול ופה אני מבקש ממך אדוני מבקר העירייה, אני מצביע נגד העברה של 

, ואני אתן לך לקרוא את הפרוטוקול, בכלל לא מצוין שם, אני ₪ 300,000

מצביע בעד דירקטורית שהביאה גברת דינה שליט, ראש העיר חתום על 

הפרוטוקול אבל הסתייגויות שם גם שלי גם של ראש העיר, דרך אגב כל 
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הישיבה מוקלטת, אבל עם הסתייגויות, שום דבר אין בפרוטוקול אין זכר, זאת 

הפרוטוקול לא משקף שום דבר ממה שהיה בזה ולדעתי זה קורה בכל  אומרת

 ישיבות הדירקטוריונים, אז בואו נקבל החלטה שמקליטים ומתמללים הכול. 

 

 זה לא קשור לדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה קשור לחברה הכלכלית. אני מדבר על החברה    :מר יוסי חן

 -הכלכלית

 

זה לא קשור לדו"ח הכספי. לא, לא, הדיון הוא דרך  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  -אגב על

 

 על ההצגה.      :מר אבי עזר

 

  -ההצגה היא הצגה לגבי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הצגה לא הצגה   :מר יוסי חן

 

 אז אני נותן לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יות שהיו לא, הנה אני סיימתי. סיימתי זה ההסתייגו   :מר יוסי חן

 לי מכל הדבר הזה. 

 

 רק מה שקשור לדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין פה הצעה.      :מר אבי עזר

 

 אין פה הצבעה, רק מה שקשור לדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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דיברתי על הגידול בהכנסות למעט השינוי בהוצאות.   :רו"ח מוטי משיח

. עכשיו מה שקורה אנחנו נ וקטים בשיטה שמרנית. יש המון פרויקטים..

מכירים קודם בהוצאה כשהיא מתבצעת בפועל, הכנסות או רווח שנובע 

כתוצאה מהפעילות רק כאשר הפרויקט מסתיים ואנחנו יכולים להכיר בוודאות 

ברווח שנובע ממנו. ולכן יש שנים שבהם אתה רואה באמת גידול בהכנסות 

, לכאורה לא ₪מיליון  7ד גידול בהוצאות של ומנג ₪מיליון  5לדוגמא של 

הגיוני אבל כן הגיוני, כי ההוצאה הוצאה בפועל הכנסה אנחנו נכיר 

ואז תראה  2017 2016-כשהפרויקט יסתיים, והפרויקט יכול להיות שיסתיים ב

רווח שנובע ממנו. לכן אתה רואה פערים בין השנים השונות. עכשיו לעניין 

, וכשאנחנו מגישים את 2016נו נמצאים כבר בסוף שנת איתנות הכלכלית, אנחה

, אנחנו 2016הדו"ח ועורכים אותו אנחנו סוקרים, מקבלים נתונים גם על שנת 

ובוחנים כל מיני אירועים  2016יושבים עם המנכ"ל מקבלים נתונים על 

שהתרחשו לאחר תאריך המאזן. ולא ראינו שום דבר מהותי שמשפיע על 

לפחות עד היום. עכשיו לחברה יש  2016במהלך שנת  האיתנות של החברה

, לכן נושא של הלוואות ₪מיליון  9יתרות מזומנים מאוד גדולות של מעל 

 ₪מיליון  9מתוך  ₪ 300,000כמובן זה החלטה של ההנהלה לא שלנו, אבל 

 סכום שלהערכתי החברה יכולה לעמוד בו. 

 

  -דברים לא התייחסת 2   :מר יוסי חן

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

דברים. אחד זה  2דברים נושאים הוא לא התייחס,  2   :מר יוסי חן

 . 25%-לגבי הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות ב

 

אני אתייחס, הגידול בהנהלה וכלליות גדל בגלל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהפעילות של החברה גדלה בצורה מאוד משמעותית. אם החברה הייתה 
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ארת באותה פעילות של פעם, לא היינו יכולים להעלות גם בהוצאות של נש

 הנהלה וכלליות. 

 

 אבל הכול יחסי.    :מר יוסי חן

 

לכן, גם כשאתה מסתכל ביחסיות הצמיחה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החברה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר גדולה מהעלייה בהוצאות הנהלה 

 וכלליות. 

 

 ? %50-דווקא ברגע שהרווח הגולמי יורד ב   :מר יוסי חן

 

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

 

 אבל יוסי ההפסד נובע מפחת.      :מר אבי עזר

 

אני מציע שתשב עם משיח יסבירו לך בדיוק את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המושגים ואז תבין שיש הבדלים מאוד משמעותיים במה שאתה אומר. 

 

 נכון. וההפסד נובע בעיקרו מפחת ולא מהפסד הפסד.      :מר אבי עזר

 

.. של הקאנטרי שהוציאו    :מר יוסי חן אבל אבי אני אגיד לך.

 אותם אחת ומכניסים אותם פה, אנחנו מכירים את הפחתים האלה. 

 

  -אבי אני מציע באמת, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ת הפחת, אל תכנס לנושא של הפחת. אז בוא עזוב א   :מר יוסי חן

 לא זה יביא לכם את הישועה הפחתים האלה. 
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יוסי אני מציע שתשב ותלמד את הנושא ואז זה יהיה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יותר טוב. 

 

 תאמין לי אני למדתי את הנושא.    :מר יוסי חן

 

  -אני מודה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אומר כן עושים ככה. בסוף אתה   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא אומר עושים ככה.    :מר יוסי חן

 

 אתה העיקר שואל שאלות...   :מר יחיאל טוהמי

 

אני לא מוכן שאתה תכניס את זה על הפחת. אתה גם    :מר יוסי חן

 מנהל... אתה יודע מה זה פחת, אי אפשר להכניס את הכול על הפחת. 

 

 ויונתן. תודה רבה מוטי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . חברה לפיתוח אזור תעשייה ב.         

 

 החברה לפיתוח אזור התעשייה, יונתן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 להתראות לכולם, שנה טובה.   :רו"ח מוטי משיח

 

 שנה טובה גמר חתימה טובה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 *** רו"ח מוטי משיח יוצא מחדר הישיבות ***
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החברה השנייה שאני המנכ"ל שלה זה החברה   :מר יונתן רימון

.. בחברה הזאת יש מעט מאוד  לפיתוח אזור התעשייה. אלה שהיו לפני שנה.

עילות כלכלית, אין בה עובדים ואין בה הוצאות, היא הייתה פעילה פעם, היא פ

בעיקר  משתמשת לקביעת מדיניות לגבי נושאים הקשורים של ההפעלה 

בערך לפני שנתיים היה לה זכות לקבל איזה שהוא  השוטפת באזור התעשייה.

נכס, להשקיע בנכס והיא עושה פרויקט של הקמת מבנה להשכרה, אחד 

מהדברים שראש העיר הביע את רצונו זה למצוא פתרון לבתי מלאכה המקומות 

הקטנים פה, והכוונה בהקצאה שהיא מקבלת זה לתת מענה לאותם מפעלים 

דונם, וזה  6דונם  5דונם  4מדברים על מפעלים של  קטנים, כי בדרך כלל אנחנו

מ"ר. עכשיו  800מ"ר  500לא מתאים למפעלים שצריכים פחות מדונם, רוצים 

כיוון שהחברה הכלכלית היא החברה המפתחת של אזור התעשייה, החברה 

לפיתוח יכולה לקבל הקצאת קרקע, אין לה כסף לחברה לפיתוח אז החברה 

לחברה לפיתוח, החברה לפיתוח משלמת לחברה  הכלכלית עושה הלוואה

הכלכלית חזרה את הוצאות הפיתוח, כל זה אמור להיסגר כאשר יקימו את שני 

  -המבנים שצריכים להקים שם. הדיירים ישלמו שכר דירה

 

 דו"ח כספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל מה שמופיע פה בדו"ח הכספי זה אך ורק אותם   :מר יונתן רימון

ואות. וההלוואות האלה לפי החוזים שלהם לא משלמים אותם, משלמים הלו

אך ורק ריבית רעיונית כרגע עד שהפרויקטים נגמרים ומממשים את הנכסים 

 האלה. 

 

יונתן תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  שאלות? 

 

  -אין עובדים אין  :מר יונתן רימון

 

 מה זה ריבית רעיוניות?    :מר יוסי חן
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 -ריבית רעיונית, זה ריבית  :ן רימוןמר יונת

 

 זה ישראבלוף?    :מר יוסי חן

 

  -לא  :מר יונתן רימון

 

 מה זה ריבית רעיונית?    :מר יוסי חן

 

ריבית רעיונית זה הריבית שמס הכנסה, לדוגמא   :מר יונתן רימון

עסק נותן הלוואה למישהו או לבעל העסק, הוא לא יכול לתת את ההלוואה בלי 

ת, הוא חייב להכניס לדו"חות הכספיים. בדרך כלל ריבית זה ריבית שאדם ריבי

משלם לך. אבל אם אדם לא  משלם לך עדיין, לדוגמא בדו"חות האלה הם 

יתחילו לשלם ריבית רק בעוד שנה או שנתיים, על אותה תקופה בתוך הדו"ח 

  -כבר מופיע שיש ריבית רעיונית בסכום מסוים שעליו

 

 שהיא תחויב בעתיד.    :מר יוסי חן

 

 שהוא כבר מחויב היום רק לא משלמים אותו היום.   :מר יונתן רימון

 

 כי אין להם כסף.    :מר יוסי חן

 

כי כיום אין דייר בתוך המבנה. עד שהמבנה יקום   :מר יונתן רימון

ייקח איזה שנתיים שלוש, צריכים לבנות אותו ואז מהדייר יש להם שכר דירה 

, והחברה לפיתוח מתוך הכסף הזה תחזיר לחברה הכלכלית את לחברה לפיתוח

 אותם הלוואות שהיא לקחה. 

 

 אוקיי, יש שאלות ליונתן? תודה רבה יונתן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 שוב פעם אני מצרף דו"ח לצורך הפרוטוקול.   :מר יונתן רימון

 

יה לך גמר בסדר גמור. יונתן, תודה רבה לך שיה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חתימה טובה. 

 

 חג שמח, גמר חתימה טובה.   :מר יונתן רימון

 

יונתן רימון יוצא מחדר הישיבות ***   *** מר 

 

 מועצה דתית ד.         

 

המועצה הדתית אני אציג את המועצה הדתית.      :מר אבי עזר

 ₪ן . יש לנו מזומנים כחצי מיליו₪ 1,251,343בעיקרון יש לנו ברכוש סך הכול 

, ₪ 751,000, מענקים לקבל זה כספים שאנחנו צריכים לקבל ₪ 499,000

, רכוש קבוע נטו יש לנו ₪ 885,000ויתרות חובה הם יעברו כמעט לאפס 

 ₪ 452,000. בהתחייבויות מול זה יש לנו ₪ 2,600,000, סך הכול ₪ 1,348,000

ן ארוך אין סך הכול התחייבויות כאשר יש את הפירוט שלהם. התחייבויות לזמ

, ₪ 595,000והנכסים נטו שלנו הם לפעילויות  ₪ 44,000לנו פה כמעט כלום 

. ₪ 2,600,000, סך הכול הנושא מתאזן ₪ 1,348,000שימוש רכוש קבוע זה 

 כאשר העיקר שלנו היום זה הפיתוח של בית העלמין. 

 

אפשר רק שאלה אחת לגבי בית העלמין שאתה    :מר יוסי חן

מה הוא באמת קטסטרופה, אין סככות מבזים את המת, מזכיר? המצב ש

מספידים אותו בתוך רכב, השתתפתי בכמה לוויות שממש התביישתי, גם 

מבחינת הביזוי של המת, גם מבחינת ביזוי של האנשים שאבלים שמה, מה 

הבעיה להקים סככה אחת דחוף, מה הבעיה להקים שירותים, מה הבעיה 

.. כאלה גבוהות, מה לעשות כמה דברים אלמנטריים  בסיסיים, אתה אומר.
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 הבעיה לעשות את כל הדברים האלה, אני לא מבין. 

 

 אנחנו נשאל את עמוס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה תשאל את עמוס?    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה צריך לשאול את עמוס? אתה ראש העיר צריך    :מר יוסי חן

 וס? לשאול את עמ

 

המועצה הדתית אחראית על בית העלמין, לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -העירייה אחראית על בית העלמין, לכן אנחנו

 

אז למה אתה מציג לנו את הדו"חות של המועצה    :מר יוסי חן

 הדתית? 

 

אנחנו מחויבים שהם יציגו, אנחנו לא מצביעים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ם בהם, אנחנו עושיםעליהם, אנחנו לא דני

 

... אנחנו מתחבאים אנחנו מתחבקים, הכול בסדר    :מר יוסי חן

 אלי, זכותך להגיד אני לא קשור אליי, ראש העיר לא קשור למועצה דתית. 

 

  -שאלות ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין שאלות.    :מר יוסי חן

 

 אין שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 א קשור, לא קשור למועצה הדתית. ל   :מר יוסי חן

 

  -אני עובר לנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה עם תאגיד המים אתה דן בו או שלא?   :מר יוסי חן

 

 תאגיד המים אנחנו נדון בו בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא יורד מסדר היום.    :מר יוסי חן

 

 יום.יורד מסדר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדירקטורית בחכ"ל; .   4

 

סלוצקובסקי אנה הנושא הבא זה מינוי הגברת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אל בנימין כדירקטוריות בחכ"ל. מה שקורה הדירקטורים -והגברת בת

שנים ולכן הגיע הזמן שאנחנו  3-החיצוניים הם דירקטורים שמתחלפים אחת ל

יף את הדירקטורים. אתם קיבלתם את קורות החיים של צריכים להחל

  -האנשים, אחרי שאנחנו מאשרים אותם זה עולה לאישור

 

.      :מר אבי עזר .  בחברה הכלכלית.

 

לא, לא, זה עולה לאישור של הוועדה לאישור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דירקטורים ורק לאחר שהוועדה מאשרת אותם הם יכולים להיכנס 

 רים. כדירקטו

 

 הדירקטורים.  2אני רוצה להגיד משהו בנושא של    :מר יוסי חן



 09.10.2016)מן המניין(  42מספר  ישיבת מועצה
 

 31 

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קודם כל אני קראתי גם את קורות החיים   :מר יוסי חן

 

 דירקטוריות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

של הגברת סלוצקובסקי על פניו היא נראית בסדר    :מר יוסי חן

אל בנימין שאני מכיר אותה ברמה האישית, רוצה לברך -ת בתגמור וגם הגבר

שלי כדירקטורית כמי שבאה  2אותך בכלל שאתה לוקח את מספר 

  -מהאופוזיציה

 

 אתה רואה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שעדיין אצלי היא שותפה בחשבון הבנק, אני מברך    :מר יוסי חן

 אותך על זה. 

 

 בה. תודה ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רק רוצה להציע לך עוד שתי הצעות, הנה פה    :מר יוסי חן

קוראים לו אריק קורן תכניס אותו לוועדת ביטחון,  3לפרוטוקול, יש לי מספר 

קוראים לו  4תאמין לי בהתנדבות יביא לך רק דברים טובים. יש לי מספר 

עתי, כי יהודה חסון, תכניס אותו לוועדת איכות הסביבה אפילו במקומי הצ

הוא הרבה יותר טוב גם ממני מבחינת איכות סביבה. בוא אם באמת מעניין 

האלה גם, ואני  2-אותך טובת העניין ולא פוליטיקה זולה, בוא תיקח את ה

 אברך אותך גם על זה. 

 

 אני אשקול בכובד ראש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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י לא הגיע דרך אגב אנחנו כחברי מועצה, מיקי חג'ב   :מר יוסי חן

גיע לנו גם מינוי הוא ביקש שאני גם אעלה את הנושא הזה, אנחנו דרך אגב מ

  -של נציגי ציבור, אתה לא יכול להתעלם מזה. גם לנו מותר למנות על פי החוק

 

 אל מה אתה רוצה עכשיו? -קיבלת בת     :מר אבי עזר

 

אל אתה ממנה, אתה לא תבחר לי את מי -לא, בת   :מר יוסי חן

 למנות, עם כל הכבוד את המשחקים האלה עזוב. 

 

.      :מר אבי עזר .  אתה אמרת.

 

אני אמרתי שאני מברך על המינוי שלך ואני בעד.    :מר יוסי חן

עכשיו עוד פעם מגיע לי, אומר גם מבקר העירייה אם לא שמעת, מגיע לי גם 

אחת וגם מגיע לי נציג באחד הדירקטוריונים אותו דבר  נציגות כיו"ר ועדה

 לגבי חג'בי. 

 

זה תלוי בכמות הדירקטורים שיש, זה לפי המפתח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -היחסי ומאחר ואתה אחד אז המפתח היחסי

 

 אז אני אחד ומיקי אחד שנינו ביחד שניים.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את גברת אנה ואת גברת בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אל? אושר פה אחד אני שמח. -בת

 

והגב' מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ת בחכ"ל;וכדירקטוריאל בנימין -בת
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מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור  .   5

 התעשייה;

 

רת אנה אנחנו מבקשים, מאחר ויש זיקה בין את הגב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החברה הכלכלית לבין החברה לפיתוח אזור התעשייה, אז אנחנו מבקשים 

לאשר אותה גם בחברה לפיתוח אזור התעשייה, מי בעד לאשר את הגברת אנה? 

 אושר פה אחד אני שמח. 

מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ;בחברה לפיתוח אזור התעשייהת וכדירקטורי

 

 אישור התב"רים שלהלן:  .   6

 ₪ 149,981רכישת ציוד ביטחון ושע"ח ע"ס  -1016אישור תב"ר  א.         

 )תקנה( מצ"ב אישור. 

 60% - ₪ 89,988 –מקורות המימון: משרד התחבורה              

 40% - ₪ 59,993 -קרנות הרשות                        

זול  1017אישור תב"ר מס'  ב.          ע"ס שיפוץ והרחבת מבנה בגד 

279,000 ₪ (74,000 $.) 

 .4.9.16מצ"ב אישור מיום  –מקור המימון: קרן לידידות            

 

 ואנחנו עוברים לנושא התב"רים. ג'והר בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כישת ציוד ביטחון ר 1016תב"ר ראשון אישור תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 של משרד החינוך.  04תקנה  ₪ 149,981לשעת חירום על סך 

 

 . 14 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 04זה  14זה לא     :מר ג'והר חלבי

 

 , בסדר.  04אוקיי      :מר אבי עזר
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 %60משרד החינוך. משרד החינוך מממן  04תקנה     :מר ג'והר חלבי

 . 40%-רק כ ₪ 59,993קרנות הרשות  ₪ 89,988

 

  -אני רוצה   :מר יוסי חן

 

 רק שתדעו על מה מדובר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה הערה בנושא הזה.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר?    :מר יוסי חן

 

 בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תך, תראה קודם כל אני שוב פעם רוצה לברך או   :מר יוסי חן

הוצאתי כבר מכתב  6.12-בישיבה אחת קיבלת ממני כבר כמה ברכות. אני ב

חודשים ואתה מיישם את זה מברך  10בקשר להתקנת האינטרקומים, לקח לך 

 אותך על זה. 

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אני בניגוד לפה חבר'ה שיצביעו ירימו יורידו    :מר יוסי חן

עשות בדיקה, אולי גם אתה לא בדקת. אני רוצה לתת לך כמה יד בלתי ל

. יישם את העבודה.  טיפים, ואם תקרא את מה שאני אגיד עכשיו, אולי אתה..

דרך אגב עוד רק שאלה אחת ג'והר לפני זה, הוא נתן לנו פה טבלה מצורפת. זה 
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 הטבלה שמצורפת של התב"ר נכון? אתה יכול להגיד לי כמה מתוך הזה עבודות

 כבר בוצעו? אולי אף עבודה לא בוצעה?

 

 היום פתחנו את התב"ר.    :מר ג'והר חלבי

 

 זה משהו חדש?    :מר יוסי חן

 

 אינטרקומים אנחנו מבצעים עכשיו.  30חדש, חדש.     :מר ג'והר חלבי

 

 . 33    :עו"ד דוד זיו

 

, יש פה כל מיני דברים 9עד  1-כי פה אתה מצביע מ   :מר יוסי חן

  -זה בגין, נחשונים, מילקיןעלי

 

  -לא קשור, התב"ר    :מר ג'והר חלבי

 

 התב"ר מתייחס רק למספר אחד ברשימה?    :מר יוסי חן

 

 149,000-התב"ר מתייחס עכשיו לכל המסגרת של ה    :מר ג'והר חלבי

. משרד החינוך לא ישחרר את היתר אם אנחנו לא מבצעים בהתאם למה ₪

 שאושר. 

 

  -כבר בוצע או 9עד  2זה ברור לי, השאלה אם מספר    :מר יוסי חן

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שום דבר לא בוצע.     :מר ג'והר חלבי
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 כלום, אין כסף עוד.      :מר אבי עזר

 

. אז אני אומר ככה: מדברים פה %100הא אוקיי    :מר יוסי חן

 אינטרקומים נכון?  30כרגע על 

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי

 

, נכון אנחנו 1עכשיו ככה עלות עבודה פה בסעיף    :מר יוסי חן

 . ₪ 120,000זה  1מדברים על סעיף 

 

 כן.     :מר ג'והר חלבי

 

אני ביררתי עם חברים שבאים מהתחום הזה,    :מר יוסי חן

ושאלתי אותם הם אומרים שיש פה כמה דגמים בנושא הזה, שפשוט אלי שלא 

נתיים אם אתה תעשה את הטעות הזאת, בעוד שנתיים תיפול פה, כי עוד ש

 תצטרך לעשות הכול מחדש. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו יש כמה חברות שמתעסקות עם הדבר הזה, יש    :מר יוסי חן

  -חברה אחת שכולם מכירים זה מולטי לוק יש את חברת

 

ום שאנחנו נשב עכשיו רגע, אני מציע כזה דבר, במק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אני אשמח לקבל ממך פירוט בדיוק למה אתה מתכוון, אנחנו את הדברים 

  -נבחן

 

אני אשלח לך את זה יותר מפורט, אני אגיד לך רק    :מר יוסי חן

  -בגדול ראיתי את זה גם בהצעה, לשים לב שיבצעו באמת את החיווט ואת הכול
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 אין ספק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :וסי חןמר י . כי יש מקומות שזה כבר קיים, אני דרך אגב יש לי.

יש דבר מאוד חשוב, החברה של מולטי לוק דרך אגב שזה מאוד חשוב, אם יש 

 הפסקת חשמל השערים נפתחים אוטומט, אז צריך להיזהר מזה. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני גם את זה אתן לך בכתוב.    :מר יוסי חן

 

 בשמחה, אני אשמח מאוד.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 בסדר? אני אתן לך את הכול בכתוב.    :מר יוסי חן

 

מצוין. מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. הגזבר? 

רכישת ציוד ביטחון  -1016תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ( מצ"ב אישור. 04 תקנה) ₪ 149,981ושע"ח ע"ס 

 60% - ₪ 89,988 –קורות המימון: משרד התחבורה מ

 40% - ₪ 59,993 -קרנות הרשות                    

 

שיפוץ והרחבת מבנה בגד זול על  1017תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

 . מקורות המימון קרן לידידות מצ"ב גם אישור. $ 74,000-כ ₪ 279,000סך 

 

 מימון.  %100     :מר אבי עזר
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 מימון.  %100    :מר ג'והר חלבי

 

 מימון.  %100זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא היה ברכות?   :מר פבל פולב

 

זה תב"ר שגם אם לודמילה תהיה ראש עיר יהיה לך    :מר יוסי חן

 אותו פבל. 

 

 למה גם?    :גב' לודמילה גוזב

 

 ברך. איפה שצריך לברך אני מ   :מר יוסי חן

 

טוב, מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? יוסי גם אתה בעד? 

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

 יפה. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ע"ס שיפוץ והרחבת  1017תב"ר מס' הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 (.$ 74,000) ₪ 279,000מבנה בגד זול 

 .4.9.16מצ"ב אישור מיום  –ר המימון: קרן לידידות מקו

 

דיון ואישור המלצות ועדת הביקורת לדוח הכספי והמפורט  .   7

 )המבוקרים( לשנת 

 2015; 
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 ועדת ביקורת, אריה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתם קיבלתם שני דו"חות בעצם שהגיש המבקר     :מר אריה ברסקי

ששני הדו"חות האלה יש עוד דו"ח אחד קוראים החיצוני מטעם משרד הפנים. 

והדו"ח השני זה דו"ח המפורט. כבכול שנה  31.12.15לו דו"חות כספיים ליום 

מבקר משרד הפנים מכין את הדו"חות האלה מגיש אותם לעירייה. ועדת 

ביקורת דנה בדו"חות האלה ובעצם מגישה את ההמלצות שלה לאשר. אנחנו 

ל הדו"חות הכספיים המפורטים ולאחר מכן גו'הר נעשה איזה שהיא סקירה ש

יציג גם את הדו"חות הכספיים עצמם. אם אתם תפתחו בדו"חות הביקורת 

המפורטים שכוללים נושא ביקורת רוחביים שמשרד הפנים קבע לכל הרשויות 

 , אתם תוכלו לראות את הליקויים שנמצאו השנה. 5המקומיות בעמוד מספר 

 

  -מסתכל כנראהאף אחד לא       :???

 

.. התגובה תהיה לא כמו    :מר יוסי חן אין מה להסתכל אנחנו.

  -שאריה רוצה, כי הביקורת היא

 

 אריה אל תתלהב בקיצור.     :עו"ד דוד זיו

 

???:       .  אני אומר לך אל תתלהב מידי

 

 תקריא תקריא.    :מר יוסי חן

 

יקריים שהועלו בקיצור פרק ב' שזה הממצאים הע    :מר אריה ברסקי

בביקורת השנה ונכתב פה שלא נמצאו ליקויים במהלך הביקורת שנערכה 

  -בשנת

 

 תודה רבה צריך להגיד את זה בקול רם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 איזו שנה?   :מר מקס צ'רנוגלז

 

. כדאי גם לראות בעמוד הבא בפרק ג' שזה 2015שנת     :מר אריה ברסקי

ה... אחר תיקון ליקויים. כי לא מספיק רק הליקויים נושא לא פחות חשוב שז

שמוצאים, השאלה גם מה נעשה איתם. האם הם תוקנו לא תוקנו, האם נעשתה 

איזה שהיא פעילות כדי לתקן אותם. אז אם אנחנו עוברים על הליקויים 

והטיפול שנעשה על ידי העירייה בליקויים אלה,  שהתגלו בשנים הקודמות

ות שלמשל בכל מה שקשור בארנונה ומים הליקוי הזה תוקן. אנחנו יכולים לרא

נושא של מערך שכר והעסקת עובדים תוקן. מה שתוקן חלקית זה נושא של 

 2013הקצאות בשנת  5ניהול נכסים ובטיחות. ושמה הוא מציין המבקר שבמתן 

לא פעלה העירייה על פי הנחיות שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, על 

ת למבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, לא מינתה ועדת הקצאת קרקעו

הקצאות, לא ניהלה ספר הקצאות, לא קיבלה את אישור המועצה להקצאות, 

לא פרסמה בעיתונות הודעות בנוגע להקצאות, ולא קיבלה את אישור המועצה 

ועדת השקעות  2014משרד הפנים לחוזי התקשרויות. העירייה הקימה בשנת 

להכשרת הקצאות שאושרו לא בהתאם להנחיות. אז העירייה  והחלה בפעילות

באמת יש ועדת הקצאות, היא עכשיו יושבת וכבר התכנסה מספר פעמים בשנה. 

היא בעצם מתקנת את הליקוי הזה, היא מסדירה את כל נושא הקצאת 

הקרקעות נושא שהיה מוזנח בשנים האחרונות לא טופל, ועכשיו העניין הזה 

בר לא מעט קרקעות הוועדה דנה, מוגשות בקשות, נקבעו בעבודה, הוקצו כ

קריטריונים ובהתאם להם גם מתקיימים דיונים ומתקבלות החלטות, עדיין 

 הנושא לא הוסדר לגמרי אבל זה בטיפול ולכן גם מצוין פה שזה תוקן חלקית. 

 

שנבין על מה מדובר, אנחנו מדברים על בנו בתי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו צריכים לתת הקצאות של קרקע לבית הכנסת למשל. אז אלה דברים כנסת והי

  -שאנחנו מטפלים בהם מתקנים את ה
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אבל לא היה לעכב להם את התמיכות בכלל    :מר יוסי חן

ההקצאות האלה, כי אתה לא דרשת את זה במעמד בקשת התמיכות. היית 

 גרוש ורבע.  צריך לדרוש את זה ואז היו גם מגישים, במקום זה מעכבים להם

 

  -אני מבקש לתקן פה, אני מבקש לתקן    :מר ג'והר חלבי

 

 טעות איומה.      :עו"ד דוד זיו

 

  -בתחילת השנה    :מר ג'והר חלבי

 

פנו אליי בתי כנסת ואמרו לי שבגלל ההקצאה לא    :מר יוסי חן

 נותנים להם את הכסף. 

 

יוסי, בחודש מאי שאתם     :מר ג'והר חלבי .. יוסי,  אישרתם פה.

תמיכות לכולם, הוצאנו לכולם מכתבים וכתבנו להם שהרבעון האחרון לא 

ישוחרר הכסף אם לא תגישו את הבקשה. כבר עברה יותר מחצי שנה אפילו 

 מכתב לא קיבלנו. זה הערה של... 

 

ג'והר אני מקבל את מה שאתה אומר אבל תכניס את    :מר יוסי חן

  -זה לבקשת התמיכות כחלק מה

 

לא קשור, לא קשור. יוסי בוא תקשיב, יש מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שנקרא הקצאת מקרקעין שחייבים להסדיר אותה. 

 

 שזה משהו חדש, זה פעם ראשונה.    :מר יוסי חן

 

  -אבל תקשיב רגע אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לא, לא חדש.     :עו"ד דוד זיו

 

 שו מהם. בשנים עברו לא ביק   :מר יוסי חן

 

  -לא, תקשיבו עד הסוף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לבתי כנסת מה שהם אמרו   :מר יוסי חן

 

 לא, תקשיב עד הסוף, תקשיב יוסי עד הסוף בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מקשיב.    :מר יוסי חן

 

אנחנו הוצאנו מכתב לכל בתי הכנסת וביקשנו מהם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בוא ולהסדיר את הנושא. זה כולה לבוא לכאן להסדיר את הנושא. אחרת ל

בשנה הבאה אתה כאופוזיציה תבוא ותגיד לי: לא תיקנתם את הליקויים. 

 אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. 

 

.    :מר יוסי חן  כמה בתי כנסת..

 

רה אנחנו רוצים שיתוקנו הליקויים, ולכן זה פרוצדו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאוד פשוטה להגיע לכאן לחתום על הקצאת הקרקע ובזה מקבלים את הכסף 

  -חזרה. לא צריך לעשות מזה סיפור כל כך גדול. זה הגעה חתימה

 

  -הכול בסדר, אבל למה לבוא ולהגיד   :מר יוסי חן

 

  -אבל אם זה לא היה, אם לא היו שולחים להם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ן להם הם יחתמו, מה הבעיה? לא, ת   :מר יוסי חן
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אז יבואו יחתמו ויקבלו, שלחו להם מכתב. אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בחודש מאי נשלח מכתב לכולם. בהתחלה חשבתי שלא שלחו. 

 

 ... דבר עם הבחור שלך שמתעסק.   :מר יחיאל טוהמי

 

הסעיף האחרון שמופיע פה שמתייחס לנושא של     :מר אריה ברסקי

דיווח כספי בהתקשרויות, מדבר על כך שהעירייה אינה מנהלת רשימת רישום 

 ספקים וקבלנים למכרז זוטא כנדרש בהנחיות. תגובה הגזבר שהתקבלה

שהעירייה אימצה את הערת הביקורת ותפעל בהקדם בהתאם להוראות הנוהל 

  -בעניין רשימת ספקים וקבלנים למכרזי זוטא. אבל בעניין זה חשוב לציין ש

 

 אנחנו מחמירים.     :ד דוד זיועו"

 

  -אנחנו מחמירים אנחנו לא משתמשים במכרז זוטא    :מר ג'והר חלבי

 

 אין זוטא.     :עו"ד דוד זיו

 

ל    :מר ג'והר חלבי שבמסגרת הצעות  ₪ 165,000-ברגע שזה מעבר 

 מחיר אנחנו יוצאים למכרז פומבי. 

 

 מצוין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל לא סיכמנו שיותר לא יהיו מכרזי זוטא?    :מר יוסי חן

 

 אין.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה בדיוק מה שהוא אמר.      :???
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 עכשיו זה מכרז?  ₪ 120,000אבל רגע    :מר יוסי חן

 

 לא.      :מר אבי עזר

 

 . ₪ 163,000, ₪ 160,000לא, עד     :מר ג'והר חלבי

 

שעכשיו פיצלת את כל  אנחנו לא מפצלים כמו   :מר יוסי חן

 העבודה הזו לכמה. 

 

 לא, אסור.     :עו"ד דוד זיו

 

 מי פיצל? איפה ראית שפיצלנו?     :מר ג'והר חלבי

 

  -למעלה ואחר כך למטה ₪ 120,000   :מר יוסי חן

 

 אני לא פיצלתי, זה מה שהם אישרו.     :מר ג'והר חלבי

 

 )מדברים יחד(

 

בשנים הבאות הדו"חות של החברות ... שלהבא     :מר אריה ברסקי

הכלכליות הם צריכות להיות מוגשות מוקדם יותר, ברמה העקרונית זה אמור 

  -30.4-להיות ב

 

 צודק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

השנה אנחנו קצת עושים מאוחר, אז צריך איך     :מר אריה ברסקי

  -שהוא
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 קצת הרבה.    :מר יוסי חן

 

 צודק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

צריך למסור להם שהם ידאגו בשנה הבאה הדו"חות     :מר אריה ברסקי

 יהיו מוקדם יותר. 

 

  -. מי בעד לאשר את%100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה להתייחס.    :מר יוסי חן

 

 הא בקשה, בקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל נגעת  הבטחתי לאריה שאני אתייחס בסוף. קודם   :מר יוסי חן

בנושא של הגשת הדו"חות שלא הוגשו בזמן ובאיחור גדול. עכשיו אני אומר לך 

שכל מה שיש פה בדו"ח הזה של הביקורת, שכשאתה לא עושה את הביקורת 

בזמן אמת, ואתה יודע כשהייתי יו"ר ועדת ביקורת ודיברתי איתך כבר לפני 

ל העניין, וגם אתה הרבה חודשים על זה, אז אתה מאבד גם את האפקטיביות ש

 -נקלע לברוך כזה כמו בגוונים

 

אתה מתבלבל, אתה מתבלבל בין הגשת הדו"חות של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

.. בביקורת.   החברות.

 

  -אני מדבר על הביקורת   :מר יוסי חן

 

 אבל הביקורת היא חיצונית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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קורת צריכה להיעשות הביקורת חיצונית, אבל בי   :מר יוסי חן

  -בזמן אמת. כשאתה לא עושה

 

 נעביר את זה למשרד הפנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מחליט מה אתה בודק, הכול בסדר. עכשיו אתה    :מר יוסי חן

  -יודע

 

 מי אתה? אתה שר הפנים.       :???

 

יודע שבעבר קיבלת הערה   :מר יוסי חן  -אתה 

 

 )מדברים יחד( 

 

. לא מעניין אותנו אבל עכשיו אתה עושה את אותה    :וסי חןמר י ..

, לגבי 2016טעות ושוב פעם אתה תקבל הערה על התמיכות, מה שקרה בשנת 

 התמיכות לספורט. 

 

 אוקיי.     :מר אריה ברסקי

 

עכשיו גם אתה לא עשית בדיקה לגבי תרומות שאני    :מר יוסי חן

לא  ת מקבלנים, ציינתי לך במפורשציינתי שקיבל מנכ"ל העירייה תרומו

  -בודקים, חברות בנייה לא בודקים

 

 לא קשור לדו"ח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מדבר על מה שצריך לבדוק   :מר יוסי חן
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 -לא קשור לדו"ח יוסי בוא בוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לעבר ולעתיד ואותו דבר לנותני שירותים   :מר יוסי חן

 

 הדיון יוסי, הדיון הוא על הדו"ח.  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

אלי למה אתה קוטע אותי, מה אתה חושש? תן לי    :מר יוסי חן

 כמה דקות והכול יהיה בסדר. 

 

 ... חמש דקות אחרי זה.      :מר אבי עזר

 

שתי דקות אבי, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, גם    :מר יוסי חן

ך שגם הדו"ח של העירייה לא משקף את מה שהיה, פה למקליט, אני אומר ל

והרבה פעמים אני קולט שנמחקים דברים, אני אומר לך אדוני המקליט עכשיו 

  -לשים לב, זה עבירה פלילית אם יהיה חסר לי משפט אחד שמה

 

 נו לך למשטרה.   :מר יבגני יעקובוב

 

ני ואם אני, אתה אל תשלח אותי, אני יודע לאן א   :מר יוסי חן

 צריך ללכת. 

 

 לך למשטרה.   :מר יבגני יעקובוב

 

 ... הולך לליברמן להגיד לו מי לא עשה צבא.    :מר יוסי חן

 

 מה הקשר?   :מר יבגני יעקובוב

 

 הכול בסדר.    :מר יוסי חן
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 זה קשור...   :מר יבגני יעקובוב

 

  -אני פניתי אליך, אתה היועץ שלי   :מר יוסי חן

 

 יש לך מחויבות, יש לך מחויבות אבל לא?   :במר יבגני יעקובו

 

 אני אעשה את מה שצריך.    :מר יוסי חן

 

זה מחויבות פלילית שלך, או שאתה סתם מדבר. לא,   :מר יבגני יעקובוב

  -אני שואל באמת

 

 תשאל את ליברמן... לא עשה צבא והוא שר ביטחון.    :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

 כן יוסי בבקשה.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אני אומר עכשיו אריה, שים לב יש פה    :מר יוסי חן

קבלנים שנתנו תרומות למנכ"ל העירייה, אנחנו פה העירייה אף אחד לא יודע 

  -מחברי המועצה כמה נתנו, מי נתנו, עבור מה נתנו, איך נתנו

 

יודע?   :גב' לודמילה גוזב  אתה 

 

מה אתה מדבר בשם כולם? למה הוא מדבר רגע, ל  :מר מקס צ'רנוגלז

יודעים. דבר במקרה בשבילך.   בשם כולם, כאילו כולם יודעים כולם לא 
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הכול בסדר פבל אתה תטוס לחו"ל והכול יהיה    :מר יוסי חן

 בסדר. 

 

 ברור, ברור, תודה רבה לך.   :מר פבל פולב

 

 קיבלת אישור, קיבלת אישור.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

... אז גם רמי לוי באמצעות חטיבת הנדל"ן גם נתן    :חןמר יוסי 

 תרומה, רוצה לדעת איך נתן, מה נתן, כמה נתן, למי נתן. 

 

 היית רוצה לדעת, אתה רוצה להגיד.   :מר פבל פולב

 

אני הייתי רוצה לדעת, אתם אולי יודעים כבר, אני    :מר יוסי חן

 לא יודע. 

 

 תייחס לדו"ח. נו יוסי ת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

משפטים  2אני מתייחס, למה אתה קצר רוח, עוד    :מר יוסי חן

 ואני מסיים. תראו כמה פעמים אתם מפריעים. 

 

 נכון, כי אין הערות לדו"ח, אז זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו עוד משהו גם זה קשור לדו"ח, כי אם אתה לא    :מר יוסי חן

ו"ח הבא עוד פעם יהיה. יש לך יועץ משפטי שמוציא תדון בזה עכשיו, אז בד

התרעות לכל מיני אנשים שעוברים על החוק. ואז אותם אנשים פתאום פוגשים 

אותי ואומרים לי הלכנו וצילמנו עוד מקומות שיש גם מקומות של עבירות 

 כאלה ואחרות ואז מגיעים איתם להסדר. 
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.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אבל יוסי בוא..

 

 שהיום אנחנו לא נעשה סדר בחיים. זאת אומרת    :ר יוסי חןמ

 

  -תקשיב, תקשיב יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -משפט אחרון   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, יש גבול, יש גבול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן משפט אחרון ואני מסיים.    :מר יוסי חן

 

 תקשיב יש גבול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 משפט אחרון ואני מסיים.    :מר יוסי חן

 

 משפט אחרון, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אני אומר לך ואני אומר את זה למבקר    :מר יוסי חן

העירייה ואני אומר את זה ליועץ המשפטי שהפכו את משרד מנכ"ל לחמ"ל 

  -לחפש חבר מועצה, להתקשר לכל העולם

 

יוסי, יוסי, יוסי עצור :עראה"-מר אליהו שבירו   -תקשיב רגע, יוסי, 

 

.    :מר יוסי חן .  להזדהות בתור מבקר עירייה.

 

 יוסי עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני אומר לך שזו עבירה פלילית.    :מר יוסי חן

 

דקות ותדבר. אני  5אתה תבקש בישיבה הבאה עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אשרמבקש להעלות להצבעה ול

 

 בושה אבי, בושה, לא מדבר שטויות.    :מר יוסי חן

 

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

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מבקש להעלות להצבעה את המלצות ועדת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, מי בעד לאשר? בעד: אלי, יחיאל, 2015הביקורת לדו"ח הכספי המפורט לשנת 

מקס, דריה, ורד, שירה, לודמילה. מי נגד? יוסי כמובן, זה בסדר  פבל, יבגני,

 גמור. יוסי אני קורא לך לסדר. 

 

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

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

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1ודמילה גוזב; ורד טויל, גב' שירה דקל, גב' ל

 ;2015ח הכספי והמפורט )המבוקרים( לשנת "המלצות ועדת הביקורת לדו

 

 6. עמוד 6... לעמוד 2015חברים הדו"ח הכספי לשנת     :מר ג'והר חלבי

 ₪ 107,769,000. בהכנסות ₪ 109,165,000-סך הכול התקציב הסתכם ב

, דו"ח ₪ 136,000-כול יש לנו עודף בהכנסות כ, סך ה₪ 107,633,000בהוצאות 

 העירייה הדו"ח הכספי של העירייה. 

 

 זה הדו"ח השני שדיברנו עליו.     :מר אריה ברסקי
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 ₪מיליון  3העודף הזה הוא אחרי שהעברנו     :מר ג'והר חלבי

. סך הכול הגירעון המצטבר שלנו ₪ 136,000לתב"רים, אז נשאר עודף של 

, יש לנו ₪ 4,369,000הגירעון בתחילת השנה היה  4, בעמוד 4בעמוד מספר 

, הגירעון המצטבר לסוף השנה הוא ₪ 136,000עודף תקציבי אמרנו לשנה 

 . ₪ 4,002,000בתב"רים יש לנו עודף זמני של  5. בעמוד ₪ 4,233,000

 

 זה האישור של השינוי תקציב גם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יה עוד לא הגענו, זה הדו"ח הכספי. שני    :מר ג'והר חלבי

 

 טוב אוקיי. אנחנו מצביעים עליו? זה רק דיווח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כלהלן:                                                                                                   2016אישור שינוי הצעת התקציב לשנת   .   8

והגדלת  ₪ 20,000תמיכות בספורט בסך  1829230820הקטנת סעיף           

 סעיף 

. השינוי הנ"ל הינו ₪ 20,000תקציב חב' גוונים בסך   1821000870          

 בכפוף 

לעניין חלוקת תמיכות. סכום  1/2016להחלטת המועצה בישיבתה מס'           

 מיועד לפעילות כדורעף;  זה 

 

 

אישור שינוי  8. סעיף 8תעבור לשינוי הצעת תקציב  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 . 2016הצעת תקציב לשנת 

 

חברים, אני מזכיר לכם בישיבת ועדת התמיכות     :מר ג'והר חלבי

, וסוכם שאנחנו צריכים ₪ 20,000שאישרתם את חלוקת התמיכות אישרתם סך 

גוונים כ די לתקצב להעביר את זה מהסעיף של תמיכות לסעיף תקצוב לחברת 

 פעילות ספורטיבית של כדורעף, נכון אבי? 
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 כן, כן.      :מר אבי עזר

 

לכדורעף. אז מה שאנחנו עושים אנחנו מקטינים     :מר ג'והר חלבי

תקציב לחברת  1821000870ומגדילים סעיף  ₪ 20,000-ב 1829230820מסעיף 

 לצורכי מה שנקרא פעילות כדורעף.  ₪ 20,000גוונים בעוד 

 

זה אנחנו הצבענו על זה אני מזכיר לכם בינואר  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

2016 . 

 

 אני רוצה להעיר הערה בנושא.    :מר יוסי חן

 

 להעיר הערה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה בסך הכול כדי להעביר עוד כסף הסעיף הזה    :מר יוסי חן

  -לגוונים, חברה כושלת שמייצרת גירעונות

 

 אתה עוד מעט הולך לדבר על החברה, לא?  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

גוונים, אתה מעביר לה כסף כרגע, חברה כושלת,    :מר יוסי חן על 

  -עומד בראשה מנכ"ל כושל עם מינויים פוליטיים שמה

 

יש לך עוד כמה דקות לדבר, זה לא קשור, זה לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 קשור. 

 

  -למה לא קשורקשור    :מר יוסי חן
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זה לא קשור, זה לא קשור, הצבענו על זה בישיבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקודמת. מי בעד לאשר את השינוי... כפי שהציע ג'והר? בעד: אלי, יחיאל, 

 פבל, יבגני, מקס, דריה, ורד, שירה ולודמילה. מי נגד? יוסי כמובן, עבר. 

 

 כמובן.    :מר יוסי חן

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

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

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1ורד טויל, גב' שירה דקל, גב' לודמילה גוזב; 

                                           כלהלן:                                 2016שינוי הצעת התקציב לשנת 

והגדלת סעיף            ₪ 20,000תמיכות בספורט בסך  1829230820הקטנת סעיף 

. השינוי הנ"ל הינו בכפוף           ₪ 20,000תקציב חב' גוונים בסך   1821000870

לעניין חלוקת תמיכות. סכום זה  1/2016להחלטת המועצה בישיבתה מס' 

ח הכספי והמפורט "המלצות ועדת הביקורת לדו ד לפעילות כדורעף;מיוע

 ;2015)המבוקרים( לשנת 

 

10   . .  הצעה לסדר של חבר המועצה יוסי חן

 

  -אנחנו עוברים עכשיו לשאילתה של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין חוק עזר עירוני?  9הא סעיף    :מר יוסי חן

 

 דר. קיבלת תיקון.  לא, הצעה לס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  הא חוק עזר עירוני ירד, מעניין למה.   :מר יוסי חן

 

הצעה לסדר לקראת ישיבת המועצה, אתה רוצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להקריא את ההצעה שלך? 
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 כן, אני אקריא.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה תקריא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 4-יאל קיבלה החלטה לפני ככידוע לכם עיריית אר   :מר יוסי חן

  -שנים

 

 לא, לא, תקריא בבקשה את ההצעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מקריא הצעה לסדר, זה מה אני מקריא.    :מר יוסי חן

 

 כן בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 4-כידוע לכם עיריית אריאל קיבלה החלטה לפני כ   :מר יוסי חן

ייה הזעיר בעיר אריאל לשטח מסחרי. לאור שנים להפוך את אזור התעש

האמור כל המפעילים נאלצים לשלם מיסי עירייה גבוהים בעשרות אחוזים 

למרות שממשיכים להשתמש במבנים לתעשייה, חלק מהם לתעשייה ולא 

למסחר. לאור האמור מבקש בישיבת המועצה להעלות את הנושא לדיון, ואני 

פה טעות לדעתי, אנשים שמה נמצאים אסביר לכם במה הדברים אמורים. יש 

פתאום יום אחד למרות שהעסק שלהם לא השתנה בהגדרה שלו, המיסים 

  -שלהם השתנו בצורה מטורפת. הם לא עומדים בזה

 

 לא, לא, מה אתה מבקש? מה אתה מבקש?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה שאני מבקש שאנחנו נתקן את המצב.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, תקריא את מה שאתה מבקש.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי
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אז מה שאני מבקש לתקן את המצב כך שמי שלא    :מר יוסי חן

 משתמש במבנה למסחר ישלם מיסי עירייה כשטח לתעשייה. 

 

 יפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מה שאני מבקש.    :מר יוסי חן

 

הוא יהיה דיון מיותר, כי יפה. אז אני חושב שהדיון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאחר, וככה אנחנו גובים. מי שמשתמש בשטח שלו למסחר אנחנו גובים ממנו 

 מסחר, מי שמשתמש בשטח שלו לתעשייה משלם תעשייה, בזה נגמר הסיפור. 

 

 איך אתה קובע את ההגדרה של המסחר או תעשייה?    :מר יוסי חן

 

צו ארנונה הכול מסודר,  יש הגדרות ברורות, יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו עובדים בדיוק כמו שאמרת, הכול בסדר גמור. 

 

 צו ארנונה מפורט.     :מר ג'והר חלבי

 

דקות למה שקורה  5התייחסות חבר המועצה מר יוסי חן למשך של .   11

 בנושא חינוך 

 והתרבות בעיר אריאל בתקופה האחרונה.        

 

דקות להתייחס לכל מה שקורה  5לך עכשיו טוב יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 והתרבות.  בנושא חינוך

 

  -אדוני ראש העיר ברשותך למשפחה יש  :מר פבל פולב
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אין בעיה, אתם יכולים ללכת. לפרוטוקול יבגני ופבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יצאו שיהיה לכם חג שמח. 

 

 אתה רוצה להשאיר את השאילתה לסוף?    :מר יוסי חן

 

 כן, שאילתה לסוף.      :אבי עזרמר 

 

 דקות.  5בבקשה יוסי, יש לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אולי אעשה את זה בפחות.    :מר יוסי חן

 

 מה שתחליט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לאחרונה מפרסם ראש עיריית אריאל נתונים לגבי    :מר יוסי חן

  -ניכם שני נתוניםהציונים בבגרויות. מה שאני רוצה להציג בפ

 

רגע לודה שנייה אחת, תישארי כמה דקות אין לנו      :מר אבי עזר

 קוורום אם את יוצאת. 

 

.. קוורום לא צריך, לודה תודה רבה :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -לא אין.

 

 זה בסדר, אחרי שזה מותר.    :מר יוסי חן

 

  *** גב' לודמילה גוזב יוצאת מחדר הישיבות ***

 

 4נתונים, אחד לגבי מתמטיקה  2אני אציג לכם    :וסי חןמר י

 2014תלמידים. בשנת  53בבגרויות שנבחנו  73%היו לנו  2010יחידות. בשנת 

תלמידים. מה אני מתכוון להגיד? כשאתה מציג  24כשנבחנו  76%-היינו ב
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נתונים תגיד גם כמה תלמידים הגיעו לבחינות וכמה נבחנו. דבר שני שאני אתן 

תלמידים, דרך  58עם  85%-היינו ב 2010יחידות  5יחידות.  5ונים לאנגלית נת

תלמידים  52עם  88%היינו  2014-אגב זה נתונים מהאתר של משרד החינוך. ב

אני מציע שתבדקו כמה תלמידים  2015-שניגשו. לכן כשמציגים נתונים נכון ל

ניגשו למבחני הבגרויות, כמה מהם עבור את המבחן בסוף, כמה  בסך הכול 

 277מהם לומדים בעיר אריאל, וכמה מהם לומדים מחוץ לאריאל. נתון נוסף 

בתי  277בתי ספר זכו לבונוס שנתי, הנה פה זה הפרסום מי שלא ראה פה יש 

ספר שזכו לבונוס. חיפשתי את אריאל, לא מצאתי. עכשיו על מה נותנים את 

ם, אחד בעשייה בית הבונוס? לאיזה נתונים הם נמדדים? יש היבטים רחבי

ספרית, החישוב כולל ממדים חברתיים, ערכים לימודיים, זכאות לבגרות, 

מעורבות חברתית, שילוב ילדי החינוך המיוחד, קליטת עולים חדשים, מניעת 

נשירה של תלמידים, טוהר הבחינות ועוד. מבדיקה באתר של משרד החינוך 

המצטיין של המדינה, מתוך אנחנו לא מופיעים. בנוסף לסיום בתחרות המורה 

המורים שהגיעו לסוף אין שום מורה מאריאל, משום מה אריאל לא נמצאת  50

שמה. לגבי התרבות והספורט, חברת גוונים הנה חזרנו אליה, שאמונה על 

פעילות התרבות בעיר נכשלה בגדול. אחד ידוע לכולנו על הגירעון. שתיים, 

יר. השיא בעיר אחרונים כמות דלה נכשלים פעם אחר פעם בארגון מופעים בע

נוער בכלל שהתבטלה הגיעו  ביותר שהגיעו להופעה של קובי פרץ, והופעה של 

האומנים קיבלו כסף, רק מי שלא הגיע זה התושבים. ואנחנו אחר כך מחלקים 

להם ציונים שם. כסף שירד לטמיון ממשרד התרבות מהפיס או מאיפה שמגיע 

כידוע לכם מינויים פוליטיים. יש יועצים  משרדי ממשלה. בנוסף בגוונים

אם לא זה שמקבלים מאות אלפי שקלים, אני לא יודע מה זה יועצי אחיתופל 

שעסק כושל מביא יועצים. אני לא יודע למה סגנית והמנכ"ל שנמצא פעם כן 

יודע זה הנתונים שאמרו לי, שבועיים ברומניה שבועיים פה.  ופעם לא, אני לא 

אוהב לפגוע בשכר, לדעתי אולי לקחת אותו למקום עבודה אני דרך אגב לא 

אחר באותו שכר, אין לי שום עניין לפגוע לו בשכר, רק יש לי עניין לזה שהעסק 

הזה כושל, ואי אפשר לייצר גירעונות של מיליונים. עכשיו היכל התרבות, היכל 

התרבות מקבל כסף ממינהל הספורט משרת התרבות והכסף עובר בכלל 
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שאתם ים. איפה נשמע דבר כזה? זה עבירה על החוק. אתם מדווחים לגוונ

מקבלים כסף להיכל התרבות הוא עובר בכלל לגוונים, אומרת לי מישהי 

'לדיווח שלנו יש זה הולך להיכל התרבות'. אז אני מודיע  במשרד התרבות: 

לכם שאתם יודעים את זה שלא הולך להיכל התרבות, שגוונים השתלטה על 

  -בנק של היכל התרבותחשבון ה

 

.   :מר יחיאל טוהמי  יוסי, אם אתה לא יודע..

 

תתקן אותי, תן לי לסיים, תן לי רק לסיים ואחרי זה    :מר יוסי חן

 אני אשמח לדעת. 

 

 תן לו לדבר, יש לו רשות דיבור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, יהיה רשום שזה בניגוד לחוק להעביר את הכסף   :מר יוסי חן

הזה. עכשיו פיטרתם שמה עובדים, אנשים יש להם משפחות. מפטרים דווקא 

את אלה שעובדים, למה לא מפטרים את אלה שמסתובבים שמה במינויים 

פוליטיים ומקבלים הרבה יותר כסף מאלה שבאמת עבדו? חשבתם על זה פעם, 

 זה עניין אתכם הקופה הציבורית, כל הדברים האלה לא מעניין. עכשיו יושב

פה מבקר העירייה, אני התרעתי לו לפני חודשים, חודשים לפני שהגיע לפה 

ביקורת של דודי ספיר, הודעתי למבקר העירייה כיו"ר ועדת הביקורת, כלום 

לא נעשה. ואני אומר לך שאם לא תעשה הלאה אז יהיה לך עוד גירעון בעוד 

 . סיימתי בפחות. ₪שנה תצטרך להביא עוד פעם מיליון 

 

 יפה מאוד, כל הכבוד אני שמח.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

12   ..  שאילתה של חבר המועצה יוסי חן

 

נעבור לשאילתה של חבר המועצה יוסי חן, בבקשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאילתה. תקריא את השאילתה. 
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רבות במספר השאילתה היא כזו: למרות פניות    :מר יוסי חן

ועדת הביקורת ובדיקת מבקר משרד הפנים חודשים במסגרת תפקידי כיו"ר 

בחברת גוונים, לא נעשה דבר  ₪לפני חודשיים שמצא גירעון בסך של מיליון 

וחצי דבר כדי למנוע גירעונות בעתיד. הפסקת עבודתם של היועצים בסך של 

מאות אלפי שקלים, הפסקת עבודתם של העובדים שמונו לא על פי כישוריהם 

בדיקה מקיפה של כל ההוצאות הכספיות מאז שמונה אלא מינויים פוליטיים ו

גוונים.  שי אורני  לתפקיד מנכ"ל 

 

על השאילתה. כל מה שמתבצע  טוב, אז אני אענה לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וזו  בגוונים הוא על פי חוק, כל המינויים שהיו בגוונים הם על פי כישורים 

 בעצם התשובה. תודה רבה אני נועל את הישיבה. 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
 

 

 .:ריכוז החלטות

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

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

לא משתתף: מר יוסי חן(, לאשר הוספת סעיף  1 ורד טויל, גב' לודמילה גוזב;

 לסדר היום: החלפת יחיאל טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר.

 
 החלפת יחיאל טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר. .   13

 

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

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

החלפת יחיאל נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1ורד טויל, גב' לודמילה גוזב; 

 טוהמי עם ורד טוויל בוועדה לבחירת רב העיר.



 09.10.2016)מן המניין(  42מספר  ישיבת מועצה
 

 61 

 
יציאה לחו"ל של סגן ראש העיר מר פבל פולב, סגנית  ראש העיר גב'  .   2

 הו שבירו.כץ, ראש העיר מר אלי-שירה דקל

 

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

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

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל

 ר מר אליהו שבירו. של ראש העיארה"ב"   ס"לדאלאלאשר יציאה לחו"ל 

 

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

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

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל

סגן ראש העיר של ה" במוסקבה "להשתתף בכנס קליטלאשר יציאה לחו"ל 

 . מר פבל פולב

 

 

 

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

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

מתנגד: מר יוסי חן(,  1כץ; -ורד טויל, גב' לודמילה גוזב, גב' שירה דקל

סגנית  ראש של  "לברצלונה בנושא של ערים חכמות"לחו"ל  לאשר יציאה

 .כץ-העיר גב' שירה דקל

 
 מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדירקטורית בחכ"ל; .   4

 

והגב' מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ת בחכ"ל;וכדירקטוריאל בנימין -בת
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קטורית בחברה לפיתוח אזור מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה כדיר .   5

 התעשייה;

 

מינוי הגב' סלוצקובסקי אנה הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ;בחברה לפיתוח אזור התעשייהת וכדירקטורי

 
 אישור התב"רים שלהלן:  .   6

 ₪ 149,981רכישת ציוד ביטחון ושע"ח ע"ס  -1016אישור תב"ר  א.         

 )תקנה

 ב אישור. ( מצ"14                  

 60% - ₪ 89,988 –מקורות המימון: משרד התחבורה              

 40% - ₪ 59,993 -קרנות הרשות                        

זול  1017אישור תב"ר מס'  ב.          ע"ס שיפוץ והרחבת מבנה בגד 

279,000 ₪  

          (74,000 $.) 

 .4.9.16ב אישור מיום מצ" –מקור המימון: קרן לידידות            

 

רכישת ציוד ביטחון  -1016תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 ( מצ"ב אישור. 04 )תקנה ₪ 149,981ושע"ח ע"ס 

 60% - ₪ 89,988 –קורות המימון: משרד התחבורה מ

 40% - ₪ 59,993 -קרנות הרשות                    

 

ע"ס שיפוץ והרחבת  0171תב"ר מס' הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 (.$ 74,000) ₪ 279,000מבנה בגד זול 

 .4.9.16מצ"ב אישור מיום  –מקור המימון: קרן לידידות 

 
דיון ואישור המלצות ועדת הביקורת לדוח הכספי והמפורט  .   7

 )המבוקרים( לשנת 

 2015; 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום,  גב'  מר

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1ורד טויל, גב' שירה דקל, גב' לודמילה גוזב; 

 ;2015ח הכספי והמפורט )המבוקרים( לשנת "המלצות ועדת הביקורת לדו

 
                                                                                             כלהלן:       2016אישור שינוי הצעת התקציב לשנת   .   8
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