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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  54-הישיבה ה

 (05.11.17) חע"תש ט"ז בחשון, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 העיר חבר מועצת -  מר יבגני יעקובוב

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 
 

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ :חסרים

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חברת מועצת העיר -  ה מיולבאוםגב' דרי

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .1

 ;2016י המבוקר לשנת דיון בדו"ח הכספ .2

 ;2017אישור שינוי הצעת התקציב לשנת  . 3

 אישור / חידוש מינוי דירקטוריונים בתאגיד המים יובלים בשומרון .4

 מצ"ב קו"ח. –אליהו שבירו  א. 

 מצ"ב קו"ח. –סידורנקו אלה  ב. 

 מצ"ב קו"ח. –שי ברנטל  ג. 

 מצ"ב קו"ח. –רנה ברץ  ד.  

 200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט ע"ס  – 1096אישור תב"ר חדש מספר  .5

משרד התרבות והספורט. מצ"ב הודעת המשרד מיום  –. מקור המימון ₪

3.9.17. 

 דקות לחבר המועצה אריק דושי. 5 .6

 הצעה לסדר בנושא הקמת יד לבנים של חבר המועצה יוסי חן. .7

 

 תוספת לסדר היום:

 אישור תב"רים: .8

 .₪ 70,000היכל הספדים על סך  תכנון 1097א. תב"ר  

 .₪ 35,000, קרנות הרשות ₪ 35,000מקורות מימון: מועצה דתית      

 . ₪ 700,000מעון יום רובע ב' הרחבה על סך  1093ב. תב"ר מספר  

 .1458967/2013הזמנה  מקורות המימון: משרד השיכון.             

 160,000באריאל על סך הקמת שער חשמלי מול בית העלמין  1094ג. תב"ר  

₪. 

     .  .1.11.17הודעה בכתב מיום  מקורות המימון: משרד הביטחון

רכישת מבנה יביל לבניית בית כנסת גפן אריאל על סך  1095ד. תב"ר 

250,000  ₪ . 

  .10000154233אישור מרכבה  מקורות המימון משרד הדתות.      
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שמן  45שיבת המועצה מספר אני מבקש לפתוח את י :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אתחיל את סקירת ראש העיר אני אבקש לעשות תוספת לסדר לפני שאני המניין. 

היום ולעשות שינוי בסדר של הישיבה. אבל קודם כל נוכחים: אלי, יחיאל, פבל, 

התוספת לסדר היום שאני מבקש להעלות להצבעה יבגני, מקס, ורד, אריק ויוסי. 

שהצלחנו לגייס מולם כסף. זה אישור תב"ר מספר זה אישור תב"רים נוספים 

. מי בעד לאשר את התוספת של התב"רים לסדר היום? 1097-ו 1095, 1094, 1093

נגד?   בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד ואריק. מי 

 

אני יכול שאלה אחת לפני שאני מצביע? מתי ידעתם על    :מר יוסי חן

 השינוי הזה? היום בבוקר? 

 

השינוי הזה ביומיים האחרונים אנחנו קיבלנו חלק  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 מהאישורים לתקציבים ולכן אנחנו מעלים את זה עכשיו. 

 

אני אומר לי אין בעיה העניין הוא שצריך להיות סדר,    :מר יוסי חן

והסדר אומר שהיית צריך להעביר לי לפחות כל מה שיכולת לדעת, אלא אם כן 

 י שעה לפני שעתיים. קיבלת לפנ

 

 ואם הוא מקבל את זה היום אז מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אוקיי, אני מעלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

?    :מר יוסי חן אז אני צריך לשבת ללמוד את זה? אני צריך להתארגן

 אני צריך לעיין בזה? 

 

 זה כסף, כסף.   :מר יחיאל טוהמי

 

דר, אבל אני צריך לעשות שיעורי בית הכול כסף זה בס   :מר יוסי חן
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  -כחבר מועצה

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלא אם כן אני בא לא מוכן, אני בא מוכן לכל ישיבה.    :מר יוסי חן

 

 מצוין. אתה בעד נגד נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני נמנע.    :מר יוסי חן

 

 נמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע, יעזור לי?    :יוסי חן מר  אני לא 

 מצוין, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נמנע.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי; 

, 1094, 1093ר הוספת סעיף לסדר היום: אישור תב"רים נמנע: מר יוסי חן(, לאש

 .1097-ו 1095

 

דקות לחבר  5אני מבקש לעשות שינוי בסדר הדברים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מועצת העיר אריק דושי יהיה בסוף, אחרי ההצעה לסדר בנושא הקמת יד לבנים של 

בעד: אלי, יחיאל,  חבר המועצה יוסי חן. מי בעד לאשר את השינוי בלוח הזמנים?

יוסי נמנע. גם זה עבר.  נגד? מי נמנע?   פבל, יבגני, מקס, ורד ואריק. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי; 

 י בלוח הזמנים של סדר היום.נמנע: מר יוסי חן(, לאשר שינו
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 סקירת ראש  העיר; .1

 

אני רוצה לעדכן אתכם אני עובר לסקירת ראש העיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בביקורים שהיו בתקופה האחרונה בעיר. ביקור אחד שהוא היה ביקור מאוד חשוב 

זה של סנטורים ואנשי סנאט מארצות הברית שביקרו במרכז לפיתוח מנהיגות. 

יקור שהיה כאן אני הצגתי בפניהם גם את הקושי בקבלת היתרי בנייה, והם בב

. היה פה ביקור של BDS-הבטיחו לתמוך ולעזור גם בנושא הזה וגם בנושא החרם ב

אלוף פיקוד העורף, האלוף שיבח את ההיערכות העירונית לחירום ואישר מרכיבי 

ר לביטחון פנים חבר ביטחון שונים לעיר. היה כאן ביקור בשבוע שעבר של הש

הכנסת גלעד ארדן. הוא נפגש כאן גם עם גורמי המשטרה עם המחוז והמרחב, 

ולאחר מכן קיים פגישת עבודה יחד איתי ועם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעיר. 

תקני שוטרים שיבצעו פעילות רגלית, מה שנקרא שוטרי  6השר סיכם על תוספת של 

. עוד ₪מיליון  2חדשה לכיבוי, בעלות של  מקוף. השר אישר הקצאה של כבאית

אישר השר מימון חלקי לפקחים העובדים יחד עם השוטרים במסגרת השיטור 

העירוני, והבטיח לבדוק סיוע גם בנושא של הצבת מצלמות נוספות ברחבי העיר. 

דבר נוסף, אנחנו נציג בפני השר שהוא גם השר לעניינים אסטרטגיים, תכנית 

 משרד שלו יממן את התוכנית הזו. וה BDS-למלחמה ב

אני רוצה לציין בצורה חיובית מאוד את אירועי סוכות ובכללם את פסטיבל 

האקסטרים, פסטיבל שיהפוך למסורת בעיר. הפסטיבל עבר בהצלחה רבה, וזו 

בעצם ההזדמנות שלנו להודות גם בשמי וגם בשמכם לכל מי שנטל חלק, זה גם 

גוונים וגם עובדי העיר ייה. יש לנו תיאטרון בעיר תיאטרון מטרה, והשנה עובדי 

בפעם הראשונה הוא הופיע בפסטיבל עכו ונחל הצלחה רבה. אגב הפסטיבל הזה גם 

הופיע בחו"ל וקיבל גם פרס. אז מכאן אני רוצה גם לשלוח כל הכבוד ויישר כוח 

 למי שמופיע שם בתיאטרון.

נוער אנחנו פותחים סניף של כנפיים של  3.12.17בתאריך  קרמבו, זאת תנועת 

שמפעילה ילדים עם צרכים מיוחדים. זו בשורה כאן בעיר, ואני בעצם מזמין פה את 

כולכם לבוא לפתיחת הסניף. אני חייב לציין כאן גם את ממלא מקומי את יחיאל 

טוהמי שדחף ועזר בהקמה של הסניף. בשביל הפרוטוקול אני גם אציין ששירה דקל 
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אני נפגשתי, אני אתן איזה שהוא רקע, לפני כשנתיים  הצטרפה אלינו לישיבה.

אנחנו קיימנו תחרות יחד עם בית הספר לאדריכלות באוניברסיטה בשיתוף קרן 

אריאל לפיתוח להקמת אנדרטה לבנים שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה. 

הייתה תחרות ונבחרה תכנית שהייתה אמורה להיות בבית ספר היובל, במקום שבו 

עצם אנחנו עושים את טקסי יום הזיכרון. מה שקרה זה שכשאנחנו עשינו בחינת ב

-ל ₪ 800,000עלויות, התברר שהתוכנית הזאת העלות שלה היא סדר גודל של בין 

, היחידה להנצחת החייל לא הייתה מוכנה להשתתף איתנו אם אנחנו ₪ 1,000,000

ני חשבתי שזה לא נכון מוסיפים גם את חללי נפגעי פעולות האיבה, ומאחר וא

לעשות אנדרטאות שונות אנחנו לא קיבלנו מהם את התקציבים. דרך אגב התקציב 

 50,000שלהם הוא תקציב מאוד נמוך הוא לא תקציב גבוה, הוא בסדר גודל שבין 

. ניסיתי להשיג תרומות בחוץ לארץ להקים את האנדרטה, לא כל ₪ 100,000-ל ₪

, ₪ 1,000,000עד  ₪ 800,000דברים עליו שהם כך הצלחתי, בהיקפים שאנחנו מ

ולכן נפגשתי עם נציגים של המשפחות השכולות גם מפעולות האיבה וגם מחללי 

מערכות ישראל. והגענו להבנות להקים אנדרטה בפארק החבלים פארק אורי בראון 

במקום שהוא נמצא ליד יער המחטים, אני חושב שזה מקום שהוא נותן כבוד גם 

נו, והוא גם יאפשר בעצם להנציח את הנופלים גם ממערכות ישראל וגם לילדים של

אנחנו נקים את האנדרטה הזו לפני יום הזיכרון. מכאן אני מבקש מפעולות האיבה. 

  -לעבור

 

לדעת המשפחות המקום הזה? המיקום שבחרת זה על    :מר יוסי חן

 דעת המשפחות? 

 

  -אני גמרתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רק שואל שאלה   :סי חןמר יו

 

  -אני אמרתי, אני אמרתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אם זה על דעתם של המשפחות, כי בסופו של יום צריך    :מר יוסי חן

 ללכת איתם יד ביד. 

 

  -יוסי, יוסי, יגיע התור שלך לדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עה לסדרעזוב, אני לא מדבר עכשיו על ההצ   :מר יוסי חן

 

  -על דיווח ראש העיר לא מתווכחים ולא אומרים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אתה כמה שנים לא דן בנושא הזה.    :מר יוסי חן

 

 על דיווח ראש העיר לא דנים ולא מתווכחים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל אותך שאלה אם זה על דעתם של המשפחות.    :מר יוסי חן

 

 :ישור תב"ריםא .8

 .₪ 70,000תכנון היכל הספדים על סך  1097א. תב"ר  

 .₪ 35,000, קרנות הרשות ₪ 35,000מקורות מימון: מועצה דתית      

 . ₪ 700,000מעון יום רובע ב' הרחבה על סך  1093תב"ר מספר ב.  

 1458967/2013הזמנה  .מקורות המימון: משרד השיכון             

 160,000הקמת שער חשמלי מול בית העלמין באריאל על סך  1094תב"ר ג.  

₪. 

ן     1.11.17הודעה בכתב מיום  .מקורות המימון: משרד הביטחו

רכישת מבנה יביל לבניית בית כנסת גפן אריאל על סך  1095תב"ר ד. 

250,000 

    ₪ . 

 10000154233אישור מרכבה  מקורות המימון משרד הדתות.   

 

אני עובר לתוספת לסדר היום לאישור התב"רים. התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. כאשר מקורות ₪ 70,000תכנון היכל הספדים על סך  1097הראשון זה תב"ר 

. אני לטובת נושא ₪ 35,000וקרנות הרשות  ₪ 35,000המימון זה המועצה הדתית 
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ות לגבי של היכל ההספדים זה אחד היעדים שלנו בגיוסי הכספים שלנו. אם יש שאל

 הנושא של התב"ר. 

 

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי ואת מבקר    :מר יוסי חן

העירייה. אני מקבל תב"ר עכשיו לפני כמה דקות, אני לא יכול להתכונן אליו, 

מדובר פה בהון תועפות, אני רוצה לדעת אם זה חוקי. אם זה חוקי והכול בסדר 

נושאים האלה את התב"רים, אין לי שום אין בעיה. אני עכשיו קיבלתי כרגע את ה

אפשרות להיערך, גם את הדו"ח של הביקורת קיבלתי הרגע ממש עכשיו את 

הדברים האלה. אני רוצה לדעת אם זה חוקי וזה בסדר נמשיך את זה בישיבה, אם 

 זה לא חוקי אני מבקש שתורידו את זה מסדר היום. 

 

 לתב"רים אנחנו יכולים?  תב"רים, אם יש תוספת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אין מניעה מבחינתי    :עו"ד דוד זיו

 

 אין מניעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע מה... שמה    :עו"ד דוד זיו   -לאשר... של תב"רים אני לא 

 

  -ועדת ביקורת דיון   :מר יוסי חן

 

ביקורת,  תכף, אנחנו נגיע לוועדת ביקורת נדבר על ועדת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"רים זה בסדר. אז בוא נצביע. דרך אגב אם אתה חושב שלא צריך לתכנן היכל 

   -הספדים

 

.    :מר יוסי חן  ראיתי יש להם רוב לעשות..

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 רגע, אני רוצה, ביקשתי לשאול את דעתו של המבקר.    :מר יוסי חן

 

יוסי, הוא תכף יגיד רגע, :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -רגע, 

 

אם הוא יגיד לפרוטוקול כמו שאמר היועץ המשפטי, אז    :מר יוסי חן

 אין בעיה. 

 

תקשיב רגע יוסי, אם אתה חושב שלא צריך לתכנן היכל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הספדים

 

  -לא, אני   :מר יוסי חן

 

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

 

  -אני בטוח שצריך לתכנן   :ר יוסי חןמ

 

 לא יוסי עזוב, אל תעשה פוליטיקה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את ההיכל הזה זה אני זה לא אתה.    :מר יוסי חן

 

 הכול זה אתה, הכול זה אתה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רץ אחריך על בית העלמין כבר תקופה ארוכה.    :מר יוסי חן

 

 זה הכול אתה נכון.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

.    :מר יוסי חן .  אני רץ אחריך עם בית העלמין תקופה ארוכה, כבר.
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 אז הנה תב"ר, אז הנה תב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 אז אם אתה בעד אז בוא נצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מצביע לא משנה מה...  אני גם מראש   :מר יוסי חן

 

 אז בוא נצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל אני שואל מבחינה פרוצדורה   :מר יוסי חן

 

 פרוצדורלית יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוקיי, אז אני אומר לך עכשיו לדעת חוקי לא חוקי, זה    :מר יוסי חן

 הכול. 

 

ה יכול להגיש שאילתה הוא ייתן לך אם אתה רוצה את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תשובה. 

 

אבל למה בשאילתה יש פה מבקר... הוא יענה לי כן כן    :מר יוסי חן

 לא לא. 

 

 נתן היועץ המשפטי תשובה, מבחינתי התשובה נכונה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. קיבלת כסף היום לטובת משהו   :מר יחיאל טוהמי למה אתה צריך..

 ה צריך להתכונן? מה יש פה להתכונן? לא הבנתי. להספדים, למה את
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  -אני בניגוד   :מר יוסי חן

 

 קיבלת כסף.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני בניגוד אליך   :מר יוסי חן

 

אתה מתנגד לזה? תגיד אני מתנגד, מה אתה עושה   :מר יחיאל טוהמי

עם זה די  פופוליטיקה פה יוסי? תפסיק... כל כסף שמגיע לעיר מבורך, תפסיק

מספיק. אתה שואל אותו, אתה שואל אותו, אתה שואל אותי. מה אתה עושה 

פוליטיקה? לא. יש דברים שאל תעשה פוליטיקה. קיבלנו כסף למטרה מסוימת 

  -תצביע בעד, בלי אם ומה

 

  -אני בניגוד אליך, אני בניגוד אליך   :מר יוסי חן

 

  הצגה, הם לא ילדים קטנים.  :מר יחיאל טוהמי

 

  -הוא צריך לבדוק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תנו לו כפיים, רוצה כפיים?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -הוא צריך לבדוק אם צריך היכל הספדים או לא צריך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לא צריך היכל הספדים תגיד.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -קורא פרוטוקולאני בניגוד אליך עושה שיעורי בית,    :מר יוסי חן

 

  -מה שיעורי בית קיבלת כסף לפני יומיים  :מר יחיאל טוהמי
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  -קורא את המאזנים   :מר יוסי חן

 

  -לטובת העיר מה אתה בכלל  :מר יחיאל טוהמי

 

.. דברים   :מר יוסי חן   -יש פה דו"חות, יש פה ועדת ביקורת, יש פה.

 

טי אומר לך זה בסדר, אבל הוא אומר לך, יועץ משפ  :מר יחיאל טוהמי

  -המבקר אומר לך זה בסדר, מה הבעיה? למה אתה ממשיך

 

 אני שאלתי, אסור לי לשאול? מה שאלתי.    :מר יוסי חן

 

 הוא ענה לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אמרתי מראש שאני בעד   :מר יוסי חן

 

 ? 1092מי בעד לאשר את תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה הדבר הזה היכל?    :מר יוסי חן

 

 כן.      :מר אבי עזר

 

 כן, מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 יופי, אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ואני גם רוצה לברך אותך על זה שסוף סוף עשית אחרי    :מר יוסי חן

 שאני מציק לך למעלה משנה. 

 

 כל הכבוד לך, אני בלעדיך לא הייתי יכול לעשות.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

אני אמשיך להציק לך, אני אמשיך להציק לך בכל דבר    :מר יוסי חן

 שלא תעשה. 

תכנון היכל הספדים על סך  7109הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

 .₪ 35,000, קרנות הרשות ₪ 35,000מקורות מימון: מועצה דתית  .₪ 70,000

 

מעון יום רובע ב' הרחבה על סך  1093תב"ר מספר  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

. מקורות המימון: משרד השיכון, יש פה גם את המספר של ההזמנה, זה ₪ 700,000

מעון שאנחנו רוצים להרחיב אותו, מאחר ויש לנו דרישה מאוד גדולה של הורים 

מבחינת התב"ע להרחיב  להכניס ילדים למעונות היום. ופה יש לנו את האפשרות גם

 ויש גם את הכסף. 

 

 מה הכתובת של המעון?    :מר יוסי חן

 

 רחוב הערבה, הערבה פינת הנגב.      :מר אבי עזר

 

 המעון שנמצא מול מכבי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.      :מר אבי עזר .  מה שהיה פעם אמונה, היום זה.

 

 ל וניתן. המגרש הוא מגרש גדו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הפינתי?    :מר יוסי חן
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 כן הפינתי.      :מר אבי עזר

 

 הרחבה מדובר בהרחבה.     :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 משרד השיכון.  %100המקור זה      :מר אבי עזר

 

י %100כן, כן, המקור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -חיאל, פבלמשרד זה. בעד: אלי, 

 

 פה אחד.      :מר אבי עזר

 

 גם יוסי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, לא, אני לא הצבעתי בעד, אני אגיד לך יש פה בעיה   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, הוא לא הצביע, הוא לא הצביע. בעד: אלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בעד נגד. הרי אתם רגע, תן לי משפט אחד, אחר כך תגיד    :מר יוסי חן

  -יודעים שיש שם בעיה קשה של התחבורה עם הפינה

 

 אין בעיה קשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יש שם בעיה קשה בבקרים   :מר יוסי חן

 

 טוב אוקיי, יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

והתושבים כבר העלו את זה אליי, זה גם חבר המועצה    :מר יוסי חן
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 נמצא פה העלה את זה בהצעה לסדר את הנושא הזה.  מיקי חג'בי שלא

 

 עשו חד סטרי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עשו חד סטרי את הרחוב.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני יודע %100   :מר יוסי חן

 

אתה לא נסעת שם לא ראית איך פתרו את הבעיה, זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בסדר בשביל הפוליטיקה. 

 

אתה נוסע שם, אתה כשאתה בארצות הברית אתה נוסע    :ןמר יוסי ח

  -שם, אני בארץ עוד לא

 

 לא, אני בארץ נוסע שם, לא כשאני בחוץ לארץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני לא עזבתי את הארץ, אתה כשאתה בא לשדה תעופה   :מר יוסי חן

 

 לחץ. יוסי אני בארץ אני נוסע, זה חד סטרי ירד ה  :מר פבל פולב

 

  -רק שנייה   :מר יוסי חן

 

  -פבל שהוא מחזיק תיק תחבורה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רק שואל שאלה, פבל אני שואל שאלה   :מר יוסי חן

 

 פבל כמחזיק תיק תחבורה מצא את הפתרון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אם אני רק שואל שאלה, מצוין, אני רק שואל שאלה, ה   :מר יוסי חן

  -שאלתם את התושבים שגרים שמה באזור

 

 עוד פעם פוליטיקה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 האם שאלתם אותם?  זה הכול.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  מרחיבים גן

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מרחיבים גן שואלים אותם. עכשיו יהיה כפול ילדים    :מר יוסי חן

 שאול אותם. כפול מכוניות, ל

 

.   :מר יחיאל טוהמי  לא, נחזיר את הכסף למשרד השיכון

 

  -אני יכול למצוא מקומות אחרים   :מר יוסי חן

 

בסדר. בעד זה: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק ושירה. 

 

 יוסי אתה בעד נכון?   :מר יחיאל טוהמי

 

 נגד? מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יוסי אתה בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מבקש, מי נגד? מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני נמנע.    :מר יוסי חן

 

 נמנע, יוסי נמנע זה בסדר גמור. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מחייך יחיאל, אבל מי שגר שם עובר כל בוקר, אני    :מר יוסי חן

 . יודע מה הם עוברים

 

 יוסי, יוסי, בוא נמשיך הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע מה הם עוברים בבקרים.    :מר יוסי חן  אני 

 

 יוסי אנחנו... תחבורה אבל שיהיה מעון יום גדול.   :מר פבל פולב

 

אבל פבל יכולנו לקחת הכול, להעתיק את כל המעון הזה.    :מר יוסי חן

 את הכסף תעתיק אותו. המעון הזה לא נמצא במקום, קח 

 

 להעתיק אותו.  ₪ 700,000  :מר יחיאל טוהמי

 

 תאמין לי יש הרבה מקומות.    :מר יוסי חן

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

מעון יום רובע ב'  1093תב"ר מספר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -שירה דקל

 . מקורות המימון: משרד השיכון.₪ 700,000הרחבה על סך 

 

הקמת שער חשמלי מול  1094חבר'ה בואו נמשיך, תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מקורות המימון: משרד הביטחון מימון ₪ 160,000בית העלמין באריאל על סך 

 . 100%של 
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 זה שער לבית העלמין?    :מר יוסי חן

 

השער שנמצא על גדר הביטחון שאפשר יהיה לסגור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולפתוח.

 

 זה אומר שאפשר לעשות פתיחה מרחוק גם?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אפשר יהיה לעשות פתיחה מרחוק, זה הרעיון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עיון. זה הר  :מר פבל פולב

 

אבל אם דיברת על השער הזה, היום הרי כולנו היינו שם    :מר יוסי חן

  -באזכרה. ראיתם שאי אפשר לעבור שמה את הבור

 

 סגור.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -היום עברנו גם אתה עברת   :מר יוסי חן

 

  -יעשו שער יסדרו  :מר יחיאל טוהמי

 

בור הזה בגרוש וחצי אני אומר את הבור הזה, את ה   :מר יוסי חן

 בינתיים זמני, הרי אני כבר נוסע חודשים. לסדר את הבור הזה. 

 

 נכנסים משם ועוד פעם עושים בור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז לסדר אותו, מה לעשות.    :מר יוסי חן
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.   :מר יחיאל טוהמי  יסדרו את זה, יש שער חדש עכשיו

 

ללכת לסדר את זה בגרוש השאלה אם אפשר מחר בבוקר    :מר יוסי חן

 וחצי. 

 

 ? 1094אני עכשיו דן על התב"ר, מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יוסי תצביע בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 אושר פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ותעשו שם סוף סוף כל מה שקשור בבית העלמין אני בעד    :מר יוסי חן

 שירותים, ותעשו סככה. 

 

 עושים, עושים שם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 קדימה.    :מר יוסי חן

הקמת שער חשמלי מול בית  1094תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 מקורות המימון: משרד הביטחון. .₪ 160,000העלמין באריאל על סך 

 

שת מבנה יביל לבניית בית כנסת גפן רכי 1095תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה משרד הדתות. אני  ₪ 250,000-. מקורות המימון של ה₪ 250,000אריאל על סך 

 250,000רק רוצה להבהיר פה כדי שזה יהיה גם רשום בפרוטוקול, המבנה לא עולה 

, הוא עולה הרבה יותר. העמותה שתקבל את ההקצאה הזו תהיה מחויבת להציג ₪

כלית בהשלמת הכסף עבור המבנה וביצוע כל עבודות התשתית. בית לנו יכולת כל

הכנסת אמור להיות מוקם ליד בית כנסת אביר יעקב, זה שטח שהוא מיועד לטובת 
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יוכיחו לנו שיש להם יכולת כלכלית לעשות את זה, הם לא  הנושא הזה. אם הם לא 

ות מגיע רק יוכלו לקבל את הכסף. מה שעוד צריך לציין שהכסף הזה ממשרד הדת

בסוף התהליך, הוא לא מגיע בתחילת התהליך, זה לא משהו שאנחנו יכולים 

  -להעביר אותו וכדי שהם יתחילו את התהליך

 

 בתשלום האחרון.      :מר אבי עזר

 

  -רק ברגע שהם מסיימים את בית הכנסת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נכון.  %90או  %80  :מר יחיאל טוהמי

 

 בתשלום האחרון.      :מר אבי עזר

 

זה התשלום האחרון. שאלות? מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

1095 ? 

 

 פה אחד.     :עו"ד דוד זיו

 

 אושר פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לך עוד תב"ר.     :עו"ד דוד זיו

 

 אני לא רוצה זה. לא, לא, אנחנו נמשיך לפי סדר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רכישת מבנה יביל  1095תב"ר תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 קורות המימון משרד הדתות.מ. ₪ 250,000לבניית בית כנסת גפן אריאל על סך 

 
 
 ;2016דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2
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 בבקשה.  2016דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כולכם קיבלתם את הדו"חות הכספיים המבוקרים ואת     :ריה ברסקימר א

, שנערך על ידי רו"ח מטעם משרד הפנים. 2016דו"ח הביקורת המפורט של שנת 

לפני מספר חודשים הדו"ח הזה הוגש לעירייה, בגדול ועדת הביקורת דנה בו 

אם יש ממצאים מרכזיים שלא בדו"ח הזה, ו 2המלצות. בגדול יש פה  2והביאה 

ולראות את  5לפניכם את הדו"ח הזה, אז אפשר לפתוח את זה בעמוד מספר 

 הממצאים שעלו שם. 

 

 בדו"ח.  ,בדו"ח     :מר אבי עזר

 

הממצא הראשון שעלה בדו"ח זה התייחס לעניין הנחות     :מר אריה ברסקי

, 2015בשנת  ₪ 27,000-בארנונה שקיבלו זכאים. מדובר בסך הכול הנחות של כ

, שקיבלו תושבים שהיו זכאים לכך, אלא מה הייתה ההערה? שהם 2016-יחה בסל

קיבלו את ההנחה מבלי שהם מילאו את הטפסים הנדרשים בחוק. יש תקנה בחוק 

שאומרת מה צריך למלא מה להגיש בבקשה, והוועדה צריכה לדון.  4תקנה מספר 

ם לא הולך מכיוון שמדובר בנכים הם לא הגיעו, והיות והמצב הרפואי שלה

להשתפר, העירייה נתנה באופן שוטף את ההנחות האלה לאחר שנה. בעקבות 

הממצא הזה ובעקבות ההנחיות של הגזבר כל שנה הבקשות להנחות ממולאות, 

ועובד סוציאלי מאגף הרווחה הולך לאותם תושבים ומחתים אותם ויחזיר אותם 

ה ולתת הנחה. הליקוי בחזרה לוועדת הנחות, על מנת שיוכלו לדון בבקשות האל

הוא למעשה ליקוי טכני ולא ליקוי מהותי, כי אותם התושבים שהיו זכאים להנחה 

ימשיכו להיות זכאים לאותה הנחה, אלא רק שצריך למלא את הטופס הזה וזה 

 ההנחיה בחוק... 

 

 כלומר כל שנה צריך, כל שנה? גם נכה?   :מר יחיאל טוהמי

 

זה מה שגם הגזבר אמר שזה לא שהמצב זה בדיוק,     :מר אריה ברסקי
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שלהם פתאום הם מבריאים ופתאום מצבם נהיה טוב, זה אנשים שהמצב שלהם 

  -הוא פרמננטי, שביטוח לאומי הכיר בהם

 

 לצמיתות.  %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לצמיתות והם זכאים על פי חוק לקבל את ההנחה.     :מר אריה ברסקי

 

י יש   :מר יחיאל טוהמי לי שאלה קטנה אליך, נכה שהוא מקבל קבוע ואנ

, אנחנו 2017חוזר על מה שאתה אומר, הוא לא הגיש שנתיים ואנחנו דנים על שנת 

 שנתיים?  יכולים לתת לו אחורה את ההנחה

 

 לא, אז אני אומר ככה, כל שנה היא בפני עצמה.     :מר אריה ברסקי

 

 הוא שכח לא... בסדר?   :מר יחיאל טוהמי

 

התקציב הוא שנתי וההנחה היא שנתית, זה משהו מיוחד     :מר אריה ברסקי

 צריך להגיש את הבקשה, צריך לדון בזה, צריך להתייעץ עם היועץ המשפטי. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אנחנו הצבענו על זה שאפשר לתת להם אחורה.    :מר יוסי חן

 

אבל בגדול כל  זה משהו שלא ככה לענות על רגל אחת,    :מר אריה ברסקי

 שנה עומדת בפני עצמה. 

 

מה זה ביטוח לאומי? זה אנשים נכים שהנחה בעירייה,    :מר יוסי חן

  -אנחנו הצבענו שאפשר עד שנתיים אחורה
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.   :מר יחיאל טוהמי  אנחנו נותנים רק אני שאלתי אם צריך להגיש כל שנה..

 

  -כן, כל שנה צריך לעשות    :מר אריה ברסקי

 

מה שאני מבקש וזה אבי צריך לוודא שאנשי הרווחה  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

מגיעים לכל אדם שהוא נכה, שלא יצא מצב שנכה שלא יכול להגיע לא יקבל את 

 ההנחה. 

 

דו"ח שמגיע מהמוסד על פי  תההנחה הזאתי ניתנ    :מר ג'והר חלבי

את זה  לביטוח לאומי אחד לשנה. אנחנו לוקחים את הרשימה הזאתי מכניסים

למערכת מזכים אותם בהנחה. המבקר על פי התקנות מחייב שהם יגישו בקשה, על 

כן מה שאנחנו הנחנו, עובדת סוציאלית עם איש הגבייה ממלאים את הטפסים 

  -ניגשים אליהם הביתה מחתימים אותם

 

זה מה שאני אומר, צריך לוודא שכל הרשימה שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ה את הבקשות. שלא יהיה מצבמקבלים יש ב

 

.      :מר אבי עזר .  או מי שקיבל בעבר ועדיין גר בעיר.

 

שבו בעצם לא יתנו הנחה למישהו שלא הגיש את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הבקשה. 

 

 נכון, זה מה שקרה.     :מר אריה ברסקי

 

אני רוצה משפט אחד בנושא הזה של צריך לוודא. היה    :מר יוסי חן

. אם 100%מקרה שפניתם לעורך דין לגבות מאשה נכה ולא בדקתם שהיא נכה  לכם

הייתם בודקים אז הייתם נותנים לה את ההנחה והסכום ישתנה. בסופו של יום 

הגברת הזו הביאה את הטפסים וקיבלה את ההנחה אחורה. אבל אתם לפני שאתם 
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ראש העירייה, כבר, אני אומר לא בדקתם, לא בדקתם בהליך הרגיל כמו שאומר 

אבל תבחנו את עצמכם לפני שאתם מוציאים עורך דין חיצוני שיתבע את הגברת 

הזו, תבדקו מה הסיבה שהגברת הזו הגיעה למצב הזה, אולי היא באמת זכאית? 

 תבדקו את זה. 

 

 זו הערה ראשונה, הערה שנייה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יין התמיכות והוא ציין ככה הערה שנייה התייחסה לענ    :מר אריה ברסקי

שהעירייה לא קיבלה דיווחים תקופתיים ודו"חות ביצוע מהגופים הנתמכים, פה 

אני קצת אסביר. הנושא של התמיכות היה השנה נושא רוחבי שנבדק בכל הרשויות 

. ולכן גם הנוהל הזה נבדק מלפני ולפנים 2016המקומיות בארץ, אני מדבר על שנת 

רד הפנים, אנחנו עשינו, אני חושב שהנוהל סך הכול מאוד על ידי המבקר של מש

יפה, הוא בסך הכול מצטט את הדו"ח שלנו את הבדיקה שאנחנו עושים בתוך 

הדו"ח שלו. אני חושב שהוא עבר שמה סעיף סעיף לא היו לו שום הערות, למעט 

הערה אחת שהוא רוצה גם לעשות דו"חות תקופתיים. ולמה הכוונה שלו? מה 

שהיו בעבר מספר עמותות שאנחנו נאלצנו לקזז להם תמיכות מכיוון שהיה  שקורה

סיטואציה של עודף תמיכה. מה זה עודף תמיכה? למשל אם לעמותה יש הכנסות של 

, אז ₪ 15, ויש עמותות סך הכול של ₪ 20סך הכול  ₪ 10, אנחנו נותנים להם ₪ 10

סף הזה שימוש לצורכי מתברר שהבאנו להם יותר מידי כסף, והם לא עשו עם הכ

למשרד הפנים צריך לבקש את הכסף הזה  4/2006ציבור, ולכן על פי חוזר מנכ"ל 

. הכול בסדר, רק מה הוא ביקש, הוא ביקש שהעירייה תבדוק את זה על  בחזרה..

בסיס רבעוני, כלומר שלא יחכו כל שנה ויראו בדיעבד, כי יכול להיות שמשהו יקרה 

את הכסף, הוא אמר על בסיס רבעוני. ובהתאם לכך וגם והעירייה לא תוכל לגבות 

  -הנחות של הגזבר

 

..   :מר יחיאל טוהמי  וזה מה שעשינו.

 

  -וזה בדיוק מה שאנחנו מיישמים    :מר אריה ברסקי
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 ... לדוגמא.   :מר יחיאל טוהמי

 

 -בדיוק, אנחנו כבר בדיוק מיישמים    :מר אריה ברסקי

 

 )מדברים יחד( 

 

ע  זה מותיר להם כסף נוסף להוצאות נוספות.      :זרמר אבי 

 

  -זה קצת מסרבל את המערכת מקשה עליהם הם התלוננו    :מר אריה ברסקי

 

 להוצאות נוספות. זה מוסיף להם      :מר אבי עזר

 

... עם כל הקושי. אז זה בגדול     :מר אריה ברסקי  2אבל אלה ההנחיות, 

שהוא עשה, ואנחנו מטפלים ומתקנים אותם  הערות אחרי כל הביקורת המעמיקה

תוך כדי עשייה בעבודה. דבר אחד שעוד אני רוצה לציין, זה בעמוד הבא, זה פרק ג' 

שזה מעקב אחר תיקון ליקויים. לפרק הזה גם משרד הפנים מייחד חשיבות רבה, 

כי לשיטתו זה לא רק הדו"חות שעושים והלקויים שנעשים, אלא מה עושים עם זה, 

.. ולא עושים  האם באמת הם מתוקנים או שהם סתם הדו"חות האלה הם סוג של.

 2איתם שום דבר. וגם בדו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים בעמוד לאחר מכן יש 

ממצאים, ממצא אחד הוא תוקן חלקית, הוא מתייחס לנוהל הקצאת מבנה 

ל כיום מקרקעין למוסדות ציבור. בעבר העירייה פחות הקפידה על הנוהל הזה, אב

באמת העירייה מקפידה. יש ועדה שבראשה יושב המנכ"ל, חברים בה היועץ 

המשפטי, הגזבר, מהנדס ומנהל הנכסים, הם דנים בבקשות שהגופים הציבוריים 

מגישים לצורך בקשת תמיכות, זה בסך הכול הוא גם... שהוא תוקן חלקית, כלומר 

, אז זה דבר אחד. דבר נוסף העירייה בתהליך של הסדרת העניין הזה, מה שלא היה

שזה בנושא של רשימת ספקים, זה איזה שהוא דבר שחוזר עליו שנה מידי שנה, 

והוא קובע שהעירייה אינה מנהלת רשימת ספקים וקבלנים למכרז זוטא כנדרש 
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.. הערת הביקורת ותפעל בהתאם להוראות הנוהל  בהנחיות. הגזבר הגיב שהעירייה.

  -ים למכרזי זוטא. רק מהבעניין רשימת ספקים וקבלנ

 

 אנחנו לא עושים מכרזי זוטא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו עושים הליך שהוא מחמיר יותר, כלומר אנחנו לא     :מר אריה ברסקי

שפונים לרשימה סגורה ומבקשים הצעות, אלא עושים מכרז פומבי וכל אחד יכול 

מועצה צריכה להצביע עכשיו, להגיש. זה סך הכול העניינים האלה. בגדול מה שה

בהמלצות של ועדת הביקורת לתקן את הליקויים שעלו בדו"ח, שאנחנו כבר יישמנו 

את כולם, והעירייה צריכה להחליט המועצה, האם לאמץ את ההמלצות של ועדת 

 ביקורת או לא לאמץ אותם. 

 

ונקבל טוב, מישהו רוצה להעיר איזו הערה לפני שנצביע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 את ההמלצות או לא נקבל את ההמלצות? 

 

היות ולא קיבלתי את זה בזמן,  ההערה היחידה שיש לי   :מר יוסי חן

לא יכולתי להתארגן וללמוד את הנושא ויש פה הערות, ויש הערות נוספות גם, לכן 

 אני אמנע, אני לא אצביע אפילו. 

 

ל את המלצות ועדת מי בעד לאשר את הדו"ח ולקב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ביקורת? בעד זה אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד, אריק ושירה. יוסי נמנע. עבר. 

 

 )מדברים יחד( 

 

.    :מר יוסי חן  ... ליקויים, את הדף הזה שקיבלתי עכשיו

 

 זה ועדת ביקורת אבל הדו"ח עצמו... מופיע.     :מר אריה ברסקי
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, זה דו"ח מילולי לעומת הדו"ח אתה לא, לא, בדיוק    :עו"ד דוד זיו

 צודק. 

 

  -ימים 10הדו"ח עצמו הועבר     :מר אריה ברסקי

 

 יום לפני.  11עבר      :מר אבי עזר

 

 יום לפני שכן הועבר בזמן.  11אפילו     :מר אריה ברסקי

 

 פרוטוקול הדו"ח המילולי שפחות רלוונטי, זה התשובה.     :עו"ד דוד זיו

 

ההמלצות זה לתקן את הליקויים בגדול, הליקויים     :ימר אריה ברסק

 מופיעים בדו"ח. 

 

  -אוקיי, אבל אם היית נותן לי את הליקויים אז הייתי   :מר יוסי חן

 

לא, אז יכולת את הליקויים. טוב, לפרוטוקול הדו"ח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יום לפני הישיבה.  11עבר במלואו לחברי המועצה 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

לשנת  הכספי המבוקר את הדו"חנמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -שירה דקל

 .ולקבל את המלצות ועדת ביקורת 2016

 

  -ג'והר בוא תשלים את הקטע של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נשאר את החלק של הדו"ח הכספי. הדו"ח הכספי של     :מר ג'והר חלבי

, היה לנו סך הכול הכנסות ₪ 112,000הסתיים בעודף תקציבי של  2016שנת 

 112,000כפי שאמרתי העודף התקציבי  ₪ 120,635,000בהוצאות  ₪ 120,747,000
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 ₪ 112,000-בניכוי ה ₪ 4,233,000ר משנים שעברו . במאזן היה לנו גירעון מצטב₪

 4,121,000-בגירעון מצטבר בתקציב הרגיל ב 2016עודף, אנחנו מסיימים את שנת 

 , זה הדו"ח הכספי. ₪ 8,905,000-, ובתב"רים אנחנו מסיימים בעודף ב₪

 ;2017אישור שינוי הצעת התקציב לשנת  . 3

 

רים לסעיף הבא, שזה אישור הצעת טוב, אנחנו עוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 , בבקשה ג'והר. 2017תקציב 

 

: ההצעה 1שינוי מספר  2017טוב, הצעת התקציב לשנת     :מר ג'והר חלבי

, לאחר כל מיני שינויים שעשינו גם בנושא של ₪ 119,947,000המקורית הייתה 

ות גם גם בהכנס ₪ 121,792,000-ארנונה הגדלת מענקים פה ושם, אנחנו מגיעים ל

 בהוצאות, ההצעה מאוזנת. 

 

 מי בעד? יש שאלות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, להבהיר לקהל, כשאתה אומר הצעה מאוזנת זה עוד    :מר יוסי חן

  -פעם משחק עם המספרים

 

 לא, לא, מצטער לא.     :מר ג'והר חלבי

 

 תן לי אני לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך, לא הפרעתי   :מר יוסי חן

  -לך. הצעה מאוזנת

 

 אתה מעליב אבל.     :מר ג'והר חלבי

 

  -הצעה מאוזנת הדו"חות תמיד מאוזנים   :מר יוסי חן

 

 אתה מעליב.     :מר ג'והר חלבי
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  -אבל הדו"חות תמי מאוזנים   :מר יוסי חן

 

לא, אתה מעליב בעמדה שלך. אתה לא רוצה להאמין     :מר ג'והר חלבי

 לדו"חות. 

 

 הדו"חות תמיד מאוזנים ג'והר. אני לא מאמין לדו"חות.    :י חןמר יוס

 

 אוקיי, בסדר גמור.     :מר ג'והר חלבי

 

 אני לא מאמין, זה ברור שאני לא מאמין לדו"חות.    :מר יוסי חן

 

אני לא מציג שום הצגת שווא, זה הספרים של עיריית     :מר ג'והר חלבי

  -אריאל

 

  -לי תב"ראני כשיש    :מר יוסי חן

 

 זה דו"ח שהוצג על ידי המבקר מטעם משרד הפנים.     :מר ג'והר חלבי

 

 2.5ג'והר אתה אומר שיש לך עודף בתב"רים בתב"ר של    :מר יוסי חן

בשכונת בנה ביתך, הכסף יוצא והעבודה  ₪מיליון  2.5בשכונת בנה ביתך,  ₪מיליון 

יודע את זה שעכש יו לא מבצעים עבודה, ואתה לא נעשית, אתה יודע את זה? אתה 

 ' . יוסי, הכסף מוצא בתקופה הזו  אמרת לי: '

 

  -אני לא אמרתי    :מר ג'והר חלבי

 

  -העבודה לא בוצעה   :מר יוסי חן

 

  -סליחה, סליחה אדוני    :מר ג'והר חלבי
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 תקן אותי, תקן אותי.    :מר יוסי חן

 

 -סליחה יוסי אני מבקש    :מר ג'והר חלבי

 

 יחד(  )מדברים

 

  -אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ג'והר אני לא מכניס אותך לפוליטיקה   :מר יוסי חן

 

 ג'והר אל תענה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מי שמכניס אותך לפוליטיקה זה לא אני. אני רק שואל    :מר יוסי חן

 -₪מיליון  2.5-על ה

 

 ג'והר אל תענה לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אל תהיה עורך הדין שלו, אני שואל שאלה   :מר יוסי חן

 

 ג'והר לא יענה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שואל שאלה   :מר יוסי חן

 

 יוסי, תשאל אותי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תב"ר של שכונת בנה  ₪מיליון  2.5אני שואל אותך, יש    :מר יוסי חן

 מה קורה עם הכסף הזה? ביתך, מה קורה עם התב"ר הזה? 
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  -לא קשור, לא קשור, תשלח שאילתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -למה, שלחתי לך שאילתה   :מר יוסי חן

 

 לא שלחת לי על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שלחתי לך מכתב   :מר יוסי חן

 

  -שלח לי שאילתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איפה הכסף. למה אני חי בשכונה כזו אני רוצה לדעת    :מר יוסי חן

 שיש לי סלאמס מול הבית. 

 

  -לא קשור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יום.    :מר יוסי חן  למה אני צריך לספוג את זה יום 

 

  -לא קשור לישיבה הזו. ולכן אתה רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עכשיו אני שואל אותך שאלה   :מר יוסי חן

 

 אתה רוצה תשלח שאילתה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני עכשיו שואל אותך.    :מר יוסי חן

 

 אני לא ייתן לך לפגוע בגזבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מה זאת אומרת לא, אני לא פוגע בגזבר.    :מר יוסי חן

 

 אני לא אתן לך להעליל על הגזבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . נו באמת. ₪מיליון  2.5-ה אני שאלתי איפה   :מר יוסי חן

 

 ולהשמיץ אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יופי, סיימת?    :מר יוסי חן

 

  -ולכן הדו"ח הוא דו"ח מאוזן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אף אחד לא משמיץ את הגזבר.    :מר יוסי חן

 

  -הוא משקף את מה שקורה, בדיוק אחד לאחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :י חןמר יוס  נכון

 

 ואם יש לך שאילתה אתה יכול לשאול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שואל שאילתות ואני מוציא לך מכתבים   :מר יוסי חן

 

 יפה מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ואתה לא עונה. דרך אגב יצא לך מכתב גם מעורך דין   :מר יוסי חן

 

 סדר. אוקיי, ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 . 3לגבי החריגה בבניין ברחוב רמת הגולן    :מר יוסי חן

 

 בסדר, בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם היועץ המשפטי גם המבקר כולם מתעלמים.    :מר יוסי חן

 

 -יוסי, יוסי, יש פה קהל רחב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כולם מתעלמים, כולם מתעלמים.    :מר יוסי חן

 

 יש פה קהל רחב, כן בבקשה לדו"חות הכספיים.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

דבר מאוד פשוט, אני רוצה להגיד תודה לגזבר, שאנחנו   :מר אריק דושי

ועברתי איתו ולא פעם ולא פעמיים על סעיף סעיף, ישבנו איתו על הדו"חות האלה 

להגיע  בבוקר מהבית שלו כדי 05:00-הבן אדם עושה ימים כלילות, יוצא כל יום ב

לפה ולתת את השעות האלה שלו, כל מי שיש לו מה להגיד על הגזבר, אני מוכן 

  -שיבוא ויישב איתי, ואני אגיד לו מה אני ישבתי איתו אחד על אחד

 

 מה הקשר? אנחנו לא אומרים לגזבר.    :מר יוסי חן

 

אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי   :מר אריק דושי

 ני מצטער. לך א

 

 צדיק.    :מר יוסי חן

 

הגזבר הזה להבדיל גם מעיריית אריאל, אני יוצא   :מר אריק דושי

  -לכנסים שהעירייה
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 אני יש לי בעיה עם הגזבר?    :מר יוסי חן

 

  -אבל לא הפרעתי לך  :מר אריק דושי

 

.. כמוהו   :מר יוסי חן   -יש לי בעיה אתכם הלוואי.

 

לא הפרעתי לך, אבל לא הפרעתי לך. לא, אבל תן לי אבל   :מר אריק דושי

  -שנייה להגיד

 

  -אני אשמח אם לא תפריע לי   :מר יוסי חן

 

 אל תדאג אני לא אפריע לך.   :מר אריק דושי

 

 תודה רבה.    :מר יוסי חן

 

אני יצאתי לכנסים של העירייה, כל מיני כנסים של   :מר אריק דושי

סו אותי... ואמרו לי: 'יש לכם את אחד הגזברים הכי רשויות מקומיות, וגם שם תפ

 טובים בארץ.' אז לכל מי שיש עניין עם הדו"חות הכספיים יוכל לבוא אליי. 

 

ידיים שיש לנו  2-אז אני מודיע לך שאני סומך את ידי, ב   :מר יוסי חן

 אחלה גזבר. 

 

 אז תתנצל.   :מר אריק דושי

 

אני לא פגעתי בו, הוא סתם לקח את זה למקומות לא    :מר יוסי חן

  -נכונים. הוא לקח את זה למקומות לא נכונים

 

 זה בסדר, זה בוגר לבקש סליחה.   :מר אריק דושי
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  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שאלתי שאלה פשוטה   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -של שכונת בנה ביתך ₪מיליון  2.5   :ןמר יוסי ח

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגידי לי ריבונו של עולם איפה הכסף?    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את שינוי הצעת התקציב? מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . 1מספר  2017את שינוי התקציב לשנת 

 

 . 1עדכון     :עו"ד דוד זיו

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד, אריק ושירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נגד? יוסי. תודה עבר. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

לשנת  1מספר  שינוי הצעת התקציבנמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1 כץ;-שירה דקל

2017; 

 

 אישור / חידוש מינוי דירקטוריונים בתאגיד המים יובלים בשומרון .4

 מצ"ב קו"ח. –אליהו שבירו  א. 

 מצ"ב קו"ח. –סידורנקו אלה  ב. 

 מצ"ב קו"ח. –שי ברנטל  ג. 
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 מצ"ב קו"ח. –רנה ברץ  ד.  

 

אני עובר לסעיף הבא ד' מאחר ואני נמצא בתוך הסעיף  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 הזה, אז אני יוצא מהישיבה ואני מבקש מיחיאל לנהל את הקטע הזה. 

 

 יוסי, עכשיו זה אני.   :מר יחיאל טוהמי

 

אתה, מה ההבדל? אתה עץ עקום כזה והוא עץ עקום    :מר יוסי חן

 כזה, אז אל תתחיל איתי. 

 

 תה כזה. וא  :מר יחיאל טוהמי

 

 נכון, בדיוק. ככה זה מאוזן.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  מינוי דירקטורים לתאגיד המים יובלים בשומרון

 

 זה אישור.       :???

 

.. אלי שבירו, נכון   :מר יחיאל טוהמי . לא, אישור אמרתי, אישור חידוש. 

 להצביע במכה אחת שאו שאחד אחד. 

 

 לא משנה. , 4     :מר אבי עזר

 

  -אחד אחד או  :מר יחיאל טוהמי

 

 אחד אחד.      :מר אבי עזר

 

אני רוצה להעלות את אלי שבירו אישור חידוש מינוי   :מר יחיאל טוהמי

 הדירקטור לתאגיד המים החדש, מי בעד? 
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אני לפני זה, תן לי לשאול שאלה. תן לי לשאול שאלה    :מר יוסי חן

 לפני שאתה מצביע. 

 

 אוקיי.   :יאל טוהמימר יח

 

הרי ברור לכם שאין פה אף נציג של אופוזיציה בתאגיד    :מר יוסי חן

 בדירקטוריון, נכון? זה ברור לכם שאתם מצביעים עכשיו? 

 

 אני אענה לך אבל כשתסיים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 שאתם רוצים שאני אצביע.    :מר יוסי חן

 

  אני אענה לך שתסיים.  :מר יחיאל טוהמי

 

בבקשה. אין אופוזיציה בתאגיד. אתם עושים מה שאתם    :מר יוסי חן

 רוצים. 

 

מי באופוזיציה  רגע, מי בקואליציה אתה יודע להגיד לי?  :מר יחיאל טוהמי

יודע להגיד לי?   אתה 

 

 אני באופוזיציה.    :מר יוסי חן

 

יודע להגיד לי.   :מר יחיאל טוהמי  מי בקואליציה אתה 

 

 אני אופוזיציה.    :מר יוסי חן

 

 מי עוד היה?   :מר יחיאל טוהמי
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 מיקי חג'בי שהוא לא יכול לבוא.    :מר יוסי חן

 

  -... כן, הוא גם באופוזיציה  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אופוזיציה וזהו   :מר יוסי חן

 

 אז זו השאלה.   :מר יחיאל טוהמי

 

.    :מר יוסי חן .  לודמילה היא בקואליציה.

 

 זו השאלה אז אני אענה לך.   :חיאל טוהמימר י

 

.    :מר יוסי חן  תענה לי

 

.      :מר אבי עזר .  יו"ר הדירקטוריון.

 

 נכון, ברור, הוא יודע את זה גם.   :מר יחיאל טוהמי

 

אתה אבל בכלל בעד סגירה של התאגיד. לא? אתה בעד    :מר יוסי חן

 סגירה אז איך אתה מצביע? 

 

 ה זה משנה? אבל כל עוד זה קיים. מ     :מר אבי עזר

 

 אתה בעד סגירה.    :מר יוסי חן

 

 בעזרת השם.   :מר יחיאל טוהמי
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 בגלגול הבא.    :מר יוסי חן

 

 אבל כל עוד זה קיים צריך לעשות.       :???

 

עם הסגירה של התאגיד התושבים יחסכו את המע"מ    :מר יוסי חן

 לפחות, המינימום זה המע"מ. 

 

הלוואי, זה ממשלתי, זה מדינת ישראל זה לא אני, בכל   :אל טוהמימר יחי

 האר. יש. טוב, מי בעד? 

 

  -דרך אגב התקבלה החלטה במדינת ישראל   :מר יוסי חן

 

 עוד לא התקבלה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תנוח דעתך.    :מר יוסי חן

 

 טוב, מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מי בעד?      :מר אבי עזר

 

מי בעד לאשר את אלי שבירו מחדש כדירקטור בתאגיד   :יחיאל טוהמי מר

 המים? יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד, אריק, שירה. גם יוסי נכון? 

 

 לא, אני נגד. אבל יש לי שאלה ליועץ המשפטי.    :מר יוסי חן

 

 יוסי נגד.   :מר יחיאל טוהמי

 

יו"   :מר יוסי חן   -ר הדירקטוריון וגםזה לא ניגוד עניינים שהוא גם 
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 לא, הוא יוצא.   :מר יחיאל טוהמי

 

יו"ר התאגיד   :מר יוסי חן   -הוא גם 

 

 תפנה לחוק.     :עו"ד דוד זיו

 

 והוא גם בדירקטוריון. אני שואל.    :מר יוסי חן

 

.     :עו"ד דוד זיו יוסי  תפנה לחוק 

 

 לא, אתה תגיד לי חוקי או לא.    :מר יוסי חן

 

 תפנה לחוק.     :יועו"ד דוד ז

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

-יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

דירקטור בתאגיד אלי שבירו כ ו שלמינוינמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1כץ; 

  .המים יובלים

 

  -להעלות את השני את אלה סידורנקואוקיי אני רוצה   :מר יחיאל טוהמי

 

  -יש לי רק שאלה אחת לגבי   :מר יוסי חן

 

יוסי  :מר יחיאל טוהמי   -רגע 

 

י    :מר יוסי חן אני שואל שאלה לגבי הגברת, כל אחד שאתה תעלה אנ

 אשאל שאלה. 
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.   :מר יחיאל טוהמי  אוקיי לגבי אלה כן

 

  -הייתה אתכם ברשימה בבחירותהגברת הזו    :מר יוסי חן

 

 היא לא הייתה.   :מר יבגני יעקובוב

 

 זה לא זו שהייתה, היא לא הייתה אתכם באיזה מקום?   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

הגברת הזו היא דירקטורית בחברה מקדמן דנן עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מתקופתו של רון נחמן ז"ל

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

  -גם הגברת הזאת וגם הגברת האחרונה ולכן אין שום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שניהן ותיקות.    :מר יוסי חן

 

 בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה רק אשרור מחדש.     :עו"ד דוד זיו

 

 זה רק אשרור, זה רק אשרור. מי בעד לאשר את אלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את אלה בבקשה, את אלה.   :מר יחיאל טוהמי
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 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כדירקטורית  סידורנקו אלההוחלט פה אחד, לאשר את מינויה של  החלטה:

 .בתאגיד המים יובלים בשומרון

 

שי ברנטל אני רק רוצה להזכיר לכם, אנחנו כבר אישרנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אותו בעבר ואנחנו עושים אשרור. 

 

אני רוצה להגיד כמה מילים, ועכשיו תאשרו אותו אין לי    :מר יוסי חן

יודע היועץ המשפטי שהוא בעבר הגיש בקשה עם  בעיה שתאשרו אותו. שי ברנטל 

שם של עמותה שהוא בכלל לא היה חבר בה, בנוסף אני רוצה להגיד לכם שהוגשה 

לאומי, אני רוצה נגדו תלונה במשטרה על תצהירים כוזבים למס הכנסה וביטוח 

  -שתישקלו טוב טוב

 

 יש לך את זה?   :מר אריק דושי

 

 יש לי.    :מר יוסי חן

 

 יש לך את זה כתוב? אתה יכול להראות לי?   :מר אריק דושי

 

יש לי חתום כתוב כן, אני אעביר, אם המבקר יבקש אני    :מר יוסי חן

  -אעביר, יש לי את החומר עם התלונה במשטרה

 

.   :דושימר אריק   למה לא הבאת לנו? אנחנו הולכים להצביע עכשיו

 

יש לי תלונה ויש לי את התצהיר שאלת אם יש לי, יש לי.    :מר יוסי חן

 הכוזב. 

 

 אני לא משטרה.   :מר יחיאל טוהמי
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יודע כמה תלונות הגישו? תלונה זה לא הבעיה.   :מר אריק דושי  אתה 

 

 כם, קחו את זה לתשומת ליבכם. אני רק חייב להגיד ל   :מר יוסי חן

 

אוקיי, מי בעד לאשר את שי? בעד: אלי, יחיאל, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, ורד, אריק ושירה. 

 

.    :מר יוסי חן  יש לי מסמכים..

 

 מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יוסי מה איתך?     :מר אבי עזר

 

נגד.    :מר יוסי חן  אני 

 

 נגד.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

דירקטור ברנטל כ לט ו שלמינוי: מר יוסי חן(, לאשר את גדנ 1כץ; -שירה דקל

  .בתאגיד המים יובלים

 

רנה ברץ, גם היא דירקטורית שהייתה עוד מתקופת דנן,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מתקופתו של רון נחמן ז"ל, אנחנו פשוט רוצים להאריך את הכהונה שלה. 

 

היא כנראה דירקטורית טובה, כי במקרה של הגברת    :מר יוסי חן

 השנייה דורית לנג לא הארכת לה את התקופה. 
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יופי תודה רבה.  :ה"ערא-מר אליהו שבירו  מי בעד לאשר את רנה? בעד פה אחד, 

 

לא, אבל דורית לנג לא עשו לה, עשו לה חילופי משמרת,    :מר יוסי חן

ברשימה של  3למה היא לא הלכה לפי הסדר, ודווקא היא חברה של, היא מספר 

 פבל. אבל היא שאלה שאלות אמרו לה גברת הביתה, הביתה גברת. 

 

 שמעת מה שהוא אמר?   :ימר יחיאל טוהמ

 

, לא? איזה מספר היא? אמרו לה את שואלת 3היא מספר    :מר יוסי חן

 יותר מידי שאלות הביתה. 

 

  -בואו נמשיך הלאה בסדר היום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אבל פה מאריכים מקדמת דנן

 

  -אישור תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ששואל שאלות הביתה.  מי   :מר יוסי חן

 

 יוסי, יוסי, יוסי, בוא נתקדם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, למה פבל שאל אותי   :מר יוסי חן

 

 בוא נתקדם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אמרתי לפבל... מי ששואל שאלות הביתה, לא לשאול    :מר יוסי חן

 שאלות. 

בתאגיד ה ברץ כדירקטורית הוחלט פה אחד, לאשר את מינויה של רנ החלטה:
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 .המים יובלים בשומרון

 

פרויקט תרבות חינוך וספורט ע"ס  – 1096אישור תב"ר חדש מספר  .5

משרד התרבות והספורט. מצ"ב הודעת המשרד  –. מקור המימון ₪ 200,000

 .3.9.17מיום 

 

פרויקט חינוך  6109תב"ר אישור רבותיי בואו נתקדם,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, מקורות החינוך משרד התרבות והספורט. זה עבור ₪ 200,000בות על סך ותר

 ממקורות המשרד, לפעילות שלנו בחנוכה.  ₪ 200,000-חנוכה, זה מימון של כל ה

 

 תרבות.      :מר אבי עזר

 

 זה צריך להגיד תודה רבה למירי רגב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 האלה?  ₪ 200,000-בי המה יש לכם איזה תכנית לג   :מר יוסי חן

 

בוודאי, זה כל קול קורא, רק שתדע לך זה קול קורא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שבו בעצם אתה מגיש תכנית, ואז אם התוכנית הזאתי מאושרת על ידי השרה אז

 

אני שואל מה התכנון אם אתה רוצה להגיד לנו ככה על    :מר יוסי חן

 קצה המזלג. 

 

 זה פורסם כבר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אז אנחנו נפרסם לך ונשלח לך גם את התוכנית המלאה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאושרה. אתה גם תוזמן. 

 

אבל מה שאתה אומר בקול קורא כבר הגשת את    :מר יוסי חן

 התוכנית. 
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 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לחברי אז אתה יודע מה התוכנית, היית מצרף אותה    :מר יוסי חן

 המועצה היום, היה יותר קל. 

 

אתה יודע מה אני לקחתי את זה לתשומת ליבי בפעם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? 6109הבאה... מי בעד לאשר את התב"ר 

 

 פה אחד.      :מר אבי עזר

 

 יפה פה אחד, אני שמח מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פרויקט תרבות  – 6109תב"ר חדש מספר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 משרד התרבות והספורט. –. מקור המימון ₪ 200,000חינוך וספורט ע"ס 

 

 הצעה לסדר בנושא הקמת יד לבנים של חבר המועצה יוסי חן. .7

 

הצעה לסדר של יוסי הקמת יד לבנים של חבר המועצה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבקשה יוסי. 

 

 -רק לפני זה יוסי  :מר פבל פולב

 

 בבקשה.    :מר יוסי חן

 

דבר, נכבד מה שתגיד הכול, אני לא יודע אם זה ישפיע   :מר פבל פולב

או לא שמענו בהתחלת הישיבה, הנושא הזה רגיש ואני חושב שעל הנושא הזה 

לעשות פוליטיקה לא כל כך במקום, כי זה מאוד רגיש, ואם יש נושא מתקדם אני 

פחות, אנחנו ניתן תמיכה בכל יד ובכל... משוכנע שזה בשיתוף פעולה עם אותן מש
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שאפשרי בנושא הזה. אני ממליץ, תגיד מה שאתה רוצה להגיד אבל תוריד את זה 

מסדר היום כי הנושא הזה בקידום, וזה יגיע ליעד שירצו אותם המשפחות, זה 

המלצה שלנו אישית, כי זה בסופו של דבר יהיה ויכוח לא נעים וזה לא יעשה טוב 

  -. היעד יגיע כי אם זה שנתיים, אולי לא בדרך שלךלאף משפחה

 

 זה כבר שנתיים מתגלגל.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אולי בדיוק בכיוון שאתה היית רוצה שזה יתקדם, אבל   :מר פבל פולב

  -היעד הוא יעד טוב והיעד נכון, זה גם הרבה אנשים מעורבים בו. זה לפני

 

, באמת תודה, רק מה שאתה לא קודם כל פבל תודה רבה   :מר יוסי חן

יודע, אני אעביר לך את המכתב שהוצאתי לראש העירייה ולא קיבלתי תשובה לפני 

הרבה חודשים, אם הייתי מקבל תשובה לא היינו מגיעים להצעה לסדר, אם הייתי 

מקבל תשובה שהייתה מניחה את דעתי, דרך אגב הנה המשפחות פה אני לא הייתי 

הייתי מקבל את התשובה שהייתה מניחה את דעתי, תאמין איתם בקשר בכלל, אם 

לי מי שמכיר אותי וגם המשפחות במפורש נאמר להם לא לעשות פוליטיקה בנושא 

 5שנים פבל לא מהיום, לפני  5הזה. עכשיו היות ויש למשפחות הבטחה מלפני 

שנים, זה נושא מאוד רגיש, והיות וזה לא קרה, וכמה אפשר לחכות, והקש ששבר 

את גב הגמל זה נושא של מרכז צעירים. אם היו מוצאים פתרון ואפשר, אפשר 

למצוא פתרון אלי, ואני אומר לך למרות שההחלטה הייתה לא חוקית, אני בעד, 

אני בעד לקרוא את המקום על שם אוריה, בוא נעשה את זה, הנה אנחנו פה, בוא 

ים למקום בית יד לבנים נוריד מסדר היום עכשיו נקבל החלטה ביחד, שאנחנו קורא

נוריד  על שמה של הגברת אוריה שבירו ז"ל, תאמין לי זה הרבה יותר מכובד, אנחנו 

את זה, מבטיח לכם נוריד את זה מהתקשורת, נוריד את זה, ניתן פינה אחת 

  -14-להורים השכולים שמדובר פה ב

 

  -קודם כל :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ר כך אם תקבל תקבל, אם לא אני אעלה תן לי לסיים אח   :מר יוסי חן

את ההצעה לסדר תצביעו איך שאתם רוצים, אני מקבל את מה שפבל אמר, זה 

נושא רגיש אסור להגיע איתו למצב של הצבעות, בואו לא... אני אומר לך אתה 

תצא הכי גדול, אתה גם תכשיר את המהלך, שלדעתי היה לא חוקי, אבל אני אומר 

  -לך אני אצביע בעד

 

 מה היה לא חוקי?   :מר אריק דושי

 

אתה לא צריך להצביע בעד, הייתה הצבעה, אתה כבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצבעת, אבל לא משנה. 

 

  -הייתה הצבעה, אני בא ומציע לך   :מר יוסי חן

 

 מה היה לא חוקי?   :מר אריק דושי

 

  -אמרת שאתה לא מפריע לי   :מר יוסי חן

 

 תגיד לי... אתה אומר לא היה חוקי, מה היה לא חוקי?   :מר אריק דושי

 

 אני עכשיו מדבר עם ראש העירייה.    :מר יוסי חן

 

 אני אענה ואחרי זה אתה תדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מדבר עם הסמכות, תרצה רשות דיבור תבקש, אם    :מר יוסי חן

  -לא אני אעלה את ההצעה. אם לא פבל העלה הצעה

 

 בוא תמשיך.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ
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יוסי, בוא תוריד מסדר היום.' אני מוכן לקבל,    :מר יוסי חן אמר לי: '

מוכן לקבל להוריד, בואו נגיע להסכמות אני מוריד מסדר היום. אם אתה אומר לי: 

לא, אין מקום לפשרה כזו, שדרך אגב אני אומר כל תהליך שצריך להיעשות צריך 

עם המשפחות, לא ביחד איתי או איתך, ביחד עם המשפחות, לשאול להיעשות ביחד 

את המשפחות מה טוב לכם מה לא טוב לכם, כי באמת חבר'ה בואו לא נעשה עם זה 

 פוליטיקה, בואו לא נצא עם זה החוצה. 

 

 אני אשיב לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אנחנו אם לא תהיה ברירהאלא אם כן לא תהיה ברירה.    :מר יוסי חן

  -נצא עם זה החוצה

 

 אני אשיב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל אני אומר לכם רק דבר אחד לסיום, הנה אני מבטיח    :מר יוסי חן

לכם פה, זה ייקרה וזה יקום כי זה חזק מאיתנו, וכמו שקראתי את הרחוב על שם 

, בוא תוביל רון ז"ל, אני אומר לכם פה על השולחן, במוקדם או במאוחר זה ייקרה

 את זה אתה ואני אתמוך בך. 

 

טוב, אני אשיב לך, ואתה תחליט אחרי זה מה שאתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רוצה, אם אתה רוצה להעלות את זה להצבעה או לא רוצה להעלות. קודם כל אין 

קשר בין מרכז צעירים לבין הנושא הזה. מרכז צעירים נתרם על ידי אדם שרצה 

שם אוריה, עלה בישיבה במועצה לא בנוכחותי ואושר, זאת נקודה  שהשם יהיה על

 אחת. 

 

.   :מר אריק דושי  אתה הצבעת על זה..

 

.    :מר יוסי חן  אני נמנעתי
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  -דבר שני אני עדכנתי, רגע, רגע, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תגיד לו שלא יפריע אני לא... אני לא השתתפתי    :מר יוסי חן

  -ל להגיד עד מחר שהצבעתי, אני לאאתה יכובהצבעה. 

 

הדבר השני אני עדכנתי בתחילת הישיבה בפתח הישיבה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאנחנו מתכוונים להקים אנדרטה לזכר הנופלים, ואני חושב שאולי לזה התכוון 

פבל אבל אולי לא, אני לא יודע. ואנדרטה כמו שאמרתי תוקם לפני יום הזיכרון 

יונצחו שמות הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה, אני לא  ועל האנדרטה

אעשה איפה ואיפה בין הבנים שלנו. אני שיתפתי חלק מהמשפחות וזה בעצם הכיוון 

 שאנחנו הולכים, אתה רוצה להעלות את זה להצבעה, אתה יכול להעלות להצבעה. 

 

  -אני טוען   :מר יוסי חן

 

  -באתה חוש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי חבל לך להחטיא את המטרה, עזוב את... איך אמרת    :מר יוסי חן

אתה לא הולך להפריד בין אלה לאלה. בוא ניקח את כולם כמקשה אחת, בוא ננסה 

  -, אני לא אכפת לי לדחות את הזה לדיון-לעשות משהו ש

 

 . לא, אני לא רוצה לדחות, אתה תחליט מה שאתה רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הוא עושה מה שהוא רוצה   מהקהל:

 

 אבל אתה לא ברור במה שאתה אומר.   :מר אריק דושי

 

 בושה וחרפה, תתבייש לך, תתבייש.    מהקהל:
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 אני מאוד ברור.    :מר יוסי חן

 

  -למה ליפול על מרכז צעירים יד לבנים  :מר אריק דושי

 

נדרטה הזאת. אני אריק, זה לא מקובל על המשפחות הא   :מר יוסי חן

ישבתי עם רוב המשפחות זה לא מקובל עליהם. אתה חייב ללכת איתם יד ביד, 

 אתה לא יכול לעשות משהו שלא מקובל עליהם. 

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא אמרתי שלא נלך איתם  :מר אריק דושי

 

  -אז למה אתה   :מר יוסי חן

 

הוא אמר לך בתחילת הישיבה, הוא ישב  אבל הוא ישב,  :מר אריק דושי

 עם רוב המשפחות. 

 

אלי, אני אומר לך תחשוב עוד פעם, תשמע לי, אני אומר    :מר יוסי חן

 לך חבל, בוא אני אדחה את זה. 

 

  -תקשיב רגע אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אם אתה מתעקש אנחנו נעלה   :מר יוסי חן

 

 צבעה. נעלה לה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוקיי, אז אני אסביר לכם חברים במה מדובר. מדובר    :מר יוסי חן
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שראש העיר העלה, היא לא מקובלת על חלק מהתושבים שלמעשה הם  פה באנדרטה

איבדו את יקיריהם, הם שילמו במחיר היקר ביותר. ואני אומר, חבר'ה סליחה 

בית אצלי כמו הבן שלי,  שאני מתרגש, כי אורון ז"ל היה כמו הבן שלי, הוא היה בן

ואני אומר, אני ממש לא רוצה לעשות עם זה פוליטיקה, אני ממש לא רוצה גם 

שנתנגח, מקס אני לא רוצה גם שנתנגח בעניין הזה, אני בנושא היחיד שאני רוצה 

שנגיע לקונצנזוס מלא כולנו, כי אני אומר לך אלי, אני אומר לך מבחינתך אפילו, 

ית. אני לכאורה צריך לנצל את המצב הפוליטי, ואני לא אתה עושה טעות פוליט

רוצה, אני רוצה שתצביע איתי ותלך איתי בקטע הזה, ושנמצא ביחד עם המנכ"ל 

ועם כולם את הפתרון שיניח את דעתם של המשפחות, לא חלק כן לא חלק לא. כי 

 אמרת לפני דקה שאתה לא רוצה לעשות הפרדה בין אלה לאלה. 

 

 אני רואה שפה מצלמים, אני מבקש לא לצלם בישיבה.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 אתה הצבעת אבל שאפשר לצלם בישיבה.    :מר יוסי חן

 

 לא הצבענו.     :עו"ד דוד זיו

 

אתה הצבעת בעד לצלם את הישיבות, אתה רוצה שאני    :מר יוסי חן

 אראה לך הצבעה? אתה הצבעת? 

 

.     :עו"ד דוד זיו  לא בקדנציה הזו

 

  -בקדנציה הזו   :מר יוסי חן

 

  -אתה חייב להבין אבל  :מר אריק דושי

 

  -בקדנציה הזו אלי הצביע בעד   :מר יוסי חן
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 אני מבקש לא לצלם. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דרך אגב זה גם חוקי לצלם, אתה לא יכול לבקש לא    :מר יוסי חן

 לצלם זה חוקי. 

 

 ש. הוא יכול לבק    :עו"ד דוד זיו

 

 אתה יכול לצלם זה חוקי.    :מר יוסי חן

 

  -לא רוצה      :???

 

 ואתה הצבעת בעד לצלם.    :מר יוסי חן

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אם אתה לא רוצה אז אנחנו נעלה שיראו.    :מר יוסי חן

 

 אני רוצה לדעת, ההצעה לא ברורה לסדר.   :מר אריק דושי

 

אני עכשיו אבהיר, אני עד עכשיו ניסיתי להימנע    :מר יוסי חן

  -מההצעה, כל מה ששמתם לב, ניסיתי

 

  -לא, אבל  :מר אריק דושי

 

 לא להעלות את ההצעה.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה, להימנע ממה ההצעה אבל?   :מר אריק דושי
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 עכשיו אני אסביר לך.    :מר יוסי חן

 

 אוקיי.   :מר אריק דושי

 

תראו בכל מקום שמכבד את עצמו, מקימים עבור    :חן מר יוסי

המשפחות השכולות בית יד לבנים, בית לא אנדרטה שיהיה באיזה פארק או באיזה 

מקום, להקים להם בית שהם יביאו את כל הדברים שהיו הכי קרובים לילדים 

שלהם, ישימו את זה בתוך חדר, יתייחדו עם המשפחות. אני אומר לך גם יותר מזה 

זה מצב שיבואו כל התלמידים שלנו כל הי"ב, אלה שיש לנו אחוז גבוה מאוד  אלי

של מתגייסים, יבואו למקום הזה, יהיו גאים במקום הזה, יתגאו בחברים שלהם 

שנפלו והם יבינו מאיפה הם באו, שאנחנו כולנו נכבד אותם. ולדעתי אם יהיה חדר 

הזיכרון כולנו במקום כזה, נעשה  כזה אינטימי, גם למשפחות וגם לנו, שנבוא ביום

את זה כמו שצריך, תאמין לי לכולנו יהיה נחת. הרי אנחנו כולנו פה דבר הולך 

. בואו נגיע בנושא הזה  וחולף. היום אני חבר מועצה מחר אני לא, אותו דבר..

  -להבנה

 

  -יש הבדל גדול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ת, הולכים עם המשפחות, שאנחנו הולכים עם המשפחו   :מר יוסי חן

 אומרים להם מה שאתם רוצים, אני מבחינתי מוכן מה שהמשפחות יגידו אני עושה. 

 

תקשיב, זה מה שאתה אומר מה שהמשפחות יגידו זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בסדר גמור, זה הפופוליסטיקה בהתהוותה. אני רוצה להגיד לך יש הבדל בין שני 

זה בניין שהעלות  ני דברים. בניין של בית יד לבניםדברים, אתה פה דיברת על ש

, אני לאנדרטה שרצינו להקים בבית ₪שלו היא מאוד גבוהה, בסדר גודל של מיליון 

  -, לא מיליון דולר₪למיליון  ₪ 800,000ספר היובל שהעלות שלה היא בין 

 

  -אנדרטה לא בית  :מר אריק דושי
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 אתה מדבר? אנדרטה ובית יד לבנים    :מר יוסי חן

 

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

 

 להקים ₪אני מקשיב, אמרת מיליון    :מר יוסי חן

 

  -מיליון דולר      :???

 

 הוא לא אמר דולר.  ₪הוא אמר    :מר יוסי חן

 

תקשיב לי טוב עד הסוף, אני אחזור לאט לאט כדי שאני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אהיה ברור. 

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

אנחנו עשינו תחרות באוניברסיטה כדי להקים אנדרטה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. ניסיתי לגייס ₪ 1,000,000-ל ₪ 800,000לא בית יד לבנים. האנדרטה הייתה בין 

כספים, דרך אגב אני מזמין אותך לנסות לגייס כספים לטובת הנושא הזה. להקים 

  -₪לו היא הרבה יותר מאשר מיליון בית יד לבנים העלות ש

 

 זה מבנה לכל דבר.   :מר אריק דושי

 

  -מבנה להקים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מקשיב לראש העירייה.    :מר יוסי חן
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מבנה להקים בניין להקים אתה יודע הרי, אתה גם בנית,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -זה סדר גודל הרבה יותר גבוה מאשר

 

.. תן לי את השטח,    :סי חןמר יו אם אתה נותן לי את השטח זה.

  -תקצה לי שטח

 

  -שנייה רגע, אני אומר דבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, כל ₪ 800,000-אני מבטיח לך שאני בונה לך את זה ב   :מר יוסי חן

  -מה שיעלה מעבר לזה אני אוסיף מכיסי, הנה אני אומר לך לפרוטוקול

 

  -לא, אני אומר לך משהו אחר :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

  -אתה אומר בניתי, אני יודע לבנות, תקצה לי שטח   :מר יוסי חן

 

 תקשיב לי עד הסוף, תקשיב לי עד הסוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נהיה קבלן.   :מר אריק דושי

 

 אני קבלן.    :מר יוסי חן

 

 שאתה מדבר עליה. זה בדיוק הפופוליסטיקה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אתה אומר..

 

אני אומר לך קודם כל אני מוכן ללכת איתך בשלבים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, תקשיב לי טוב, תקשיב לי ₪תשיג תורם שנותן את הכסף, של סדר גודל של מיליון 

יודע לעשות את הדברים   -טוב, אם אתה כל כך 
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 . אוקיי, אוקיי   :מר יוסי חן

 

ואנחנו נעשה  ₪ 1,500,000 ₪ 1,000,000תשיג תורם של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחרי זה הקצאת קרקע. 

 

  -לא, בוא נעשה הפוך   :מר יוסי חן

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נניח אבן פינה   :מר יוסי חן   -בוא 

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נקצה פינה   :מר יוסי חן

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בוא, אני לא אומר לך   :מר יוסי חן

 

... סתם.   :מר אריק דושי  ואם לא נשיג את הכסף? 

 

  -אני לא אומר לכם   :מר יוסי חן

 

  -אין פה התנגדות  :מר אריק דושי

 

אני לא אומר לכם תממנו לי את הנסיעות לחו"ל כמו    :מר יוסי חן

  -לראש העירייה
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  -בואו נצביע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תניחו לי אבן פינה למקום   :מר יוסי חן

 

 בבקשה שירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני כדי להביא תורמים למקום צריך להגיד להם הנה פה    :מר יוסי חן

  -זה אבן הפינה

 

. לא, לא, לא. אני אף פעם לא שם אבן פינה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לפני שאני..

 

 אני אגיד להם משהו וירטואלי?    :מר יוסי חן

 

 שירה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה לא שם, אז איך אתה תגייס? איך תגייס כסף?    :מר יוסי חן

 

 אני אף פעם לא מגייס עם אבן פינה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה התחמקות.    :מר יוסי חן

 

  -יוסי כששמים אבן פינה  :ימר יחיאל טוהמ

 

 אין, אז יש כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא בונים.   :מר יחיאל טוהמי
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 לא בונים?   :מר יוסי חן

 

  -כן. אתה... בבקשה אני גם מוכן לעזור לך  :מר יחיאל טוהמי

 

 קדימה, אז בוא, אז תמצא מקום.    :מר יוסי חן

 

סט, יושב לידך חצי שעה כואבת לי אל תהיה פופולי  :מר יחיאל טוהמי

 האוזן. 

 

  -אתה קשה לך, קשה לך   :מר יוסי חן

 

פופוליסטיקה. בוא אני ואתה אני מוכן ללכת איתך יד   :מר יחיאל טוהמי

  -ביד, בוא נראה אותך מה אתה מביא

 

שנים מחכות  5שנים מחכות, המשפחות  5המשפחות    :מר יוסי חן

 שנים.  5להבטחות. הוא הבטיח להם 

 

 ... משרד הביטחון.    מהקהל:

 

. :ראה"ע-מר אליהו שבירו  משרד הביטחון לא מאשר הקמה של בית יד לבנים..

 

הנצחת החייל יש אנדרטה, שצריכים לממן אנדרטה    מהקהל:

 מהנצחת החייל. 

 

 אנדרטה או מבנה? תחליטו.  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אבל רגע :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -מה זה תחליטו? תנו לנו הנצחה   מהקהל:

 

 לא, יש אנדרטה הוא אמר עכשיו אנחנו עושים אנדרטה.   :מר אריק דושי

 

  -אני לא רוצה, חבר'ה אני לא רוצה להיכנס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא אמר פה לפרוטוקול.   :מר אריק דושי

 

 )מדברים יחד( 

 

ת הישיבה, אני אומר עוד הפעם, אני לא רוצה לסגור א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -היחידה להנצחת החייל מממנת רק לחללי צה"ל

 

 נכון מאוד.    מהקהל:

 

 -סליחה, אל תפריעו לי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    מהקהל: . .  וביטוח לאומי מממן

 

 -אל תפריעו לי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו דואגים לבנים שלנו שנהרגו.    מהקהל:

 

טוב, אני מבקש להעלות להצבעה לסדר את ההצעה של  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

  -יוסי חן. מי בעד

 

 )מדברים יחד( 
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נגד,    :מר יוסי חן ההצעה היא האם אתם בעד הקמת בית יד לבנים או 

 פשוטה. 

 

  -יוסי יש לי עוד שאלה  :מר פבל פולב

 

ם אתה אתם בעד או נגד, אין פה, ההצעה פשוטה. הא   :מר יוסי חן

בעד הקמת בית יד לבנים בעיר אריאל או אם אתה נגד. אחר כך נמצא את המימון, 

 תאמין לי את המימון נמצא. 

 

 שירה רוצה להגיד משהו.   :מר אריק דושי

 

אני רוצה להגיד רגע, קודם כל זה נושא מאוד רגיש   :כץ-גב' שירה דקל

א מכיר מספר אנשים מאוד כואב, אני חושבת שאין פה מישהו סביב השולחן של

שנפלו, לא בפעולות האיבה וגם לא בפעולות הטרור, אני יכולה להגיד שחלקם גם 

היו חניכים שלי, אין ספק שזה נושא מאוד כואב. אני חייבת להגיד שאני כבר 

הרבה זמן ערה לשיח שיש בעיקר ברשתות החברתיות אבל לא רק קודם כל, ופה 

מי שמובילים את השיח הציבורי לעשות יוסי אני אומרת לך התפקיד שלנו כ

הפרדה, מרכז הצעירים לא קשור לזה, לא צריך לערבב דבר בדבר. ואני חושבת שכל 

לערבב את זה לא קשור לצורך להנציח את הנופלים של העיר. ואני חושבת  ןניסיו

  -שכל אחד מאיתנו

 

  -שירה, מה שכואב למשפחות   :מר יוסי חן

 

  -לי לסייםתן   :כץ-גב' שירה דקל

 

 שנים.  5חודשים הקמתם לה את הזה והם  7שפה תוך    :מר יוסי חן

 

  -יוסי, הקשבתי לך, הקשבתי לך  :כץ-גב' שירה דקל
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שנים, אני מנסה להקשיב  10ויש פה משפחות שכולות    :מר יוסי חן

 לך. 

 

  -יוסי, הקשבתי  :כץ-גב' שירה דקל

 

יורד לסוף דעתך   :מר יוסי חן   -אני 

 

 לא, לא, לא, אתה תיתן לי לסיים.   :כץ-גב' שירה דקל

 

  -חודשים הצבעתם עבור המרכז הזה 7אבל פה תוך    :מר יוסי חן

 

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

 

 ושמה שנים הם מחכים.    :מר יוסי חן

 

 תן לי לסיים.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 והם ימשיכו לחכות.    :מר יוסי חן

 

 בסדר יוסי, תן לי לסיים, גם אם קשה לך, תן לי לסיים.   :כץ-שירה דקל גב'

 

 לא, לא קשה לי, לי לא קשה, קשה למשפחות.    :מר יוסי חן

 

 אז תן לי לסיים בסדר?   :כץ-גב' שירה דקל

 

 תראה יוסי, אני אגיד משהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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את יד לבנים, איך  שאלה נוספת, איך אנדרטה פוסלת  :מר פבל פולב

 החלטתם? אי אפשר לעשות גם וגם? לא, מה... לגייס כסף נעשה גם וגם. 

 

אתה שמעת אותי שזה פוסל? המשפחות מבקשות גם בית    :מר יוסי חן

 יד לבנים וגם אנדרטה.

 

 )מדברים יחד( 

 

 נצביע גם על יד לבנים וגם על אנדרטה.   :מר פבל פולב

 

 קדימה.    :מר יוסי חן

 

..   :ר פבל פולבמ  נגייס כסף.

 

.   :מר יוסי חן  אני בעד, אני בעד. ניקח את הגזבר..

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני רוצה עוד משפט אחד.   :כץ-גב' שירה דקל

 

רגע, משפט אחרון לשירה ואחרי זה אני אגיד כמה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מילים. 

 

 סליחה שקטעתי אותך שירה.    :מר יוסי חן

 

אני רוצה לסיים, אנחנו צריכים להיות אחראים, ואני   :כץ-ירה דקלגב' ש

לא מסתכלת אחורה אני מסתכלת קדימה, ואני אומרת הנקודה היא כרגע לא לשים 

אבן פינה יוסי, כי לשים אבן פינה זה ליצור אשליה וכאב עוד יותר גדול. מה 
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זמנים, זה מה  שצריך כרגע זה להתקדם למשהו ממשי, יש פה התחייבות עם לוחות

 שאני שמעתי, לאנדרטה מאוד רצינית שתקום לפני יום הזיכרון הבא. 

 

 איפה אנחנו המשפחות, אנחנו לא יודעים את זה.    מהקהל:

 

 רגע, רגע, הנה היה לא שמעתם הייתם בחוץ.  :כץ-גב' שירה דקל

 

 לא, לא, אנחנו שמענו בדיוק.    מהקהל:

 

  -, שירהטוב שירה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין דיון, אני מסיימת. הנקודה היא שיש פה התחייבות   :כץ-גב' שירה דקל

ללו"ז מאוד ברור לביצוע. להגיד עכשיו להצביע בעד בית יד לבנים כשאין מקור 

יודע להקצות קרקע בלי מקור תקציבי  -תקציבי, ומי כמוך 

 

 יש מקור תקציבי, יש מקום תקציבי.    מהקהל:

 

..  :ראה"ע-ומר אליהו שביר  שירה אל תכנסי.

 

 ... אדריכלית של יד לבנים.    מהקהל:

 

 אדריכלית זה לא מספיק.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 שירה יש.    :מר יוסי חן

 

 היא באה בשביל לראות כמה כסף.    מהקהל:
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טוב, אני מציע, יוסי תקשיבו, אני לא מניח אבן פינה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -דבר מאוד פשוט אבל אני אומר

 

אתה ראש העירייה אתה תעשה מה שאתה רוצה, יש לך    :מר יוסי חן

 -רוב, אתה יכול להצביע איך שאתה רוצה

 

 הוא עושה מה שהוא רוצה.    מהקהל:

 

.    :מר יוסי חן .  הרי אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה לא.

 

 זה לפני שנתיים העניין.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

שנים הוא הבטיח  5שנים. לפני  5יש לך טעות מקס, זה    :מר יוסי חן

 להם את זה. 

 

להצביע, תקשיבו אני אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו נעלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להצביע עבור הקמה של בית יד לבנים כשאין לה  את זה להצבעה, אני אומר לכם

סי מבקש. אני אומר לכם תוכן, זה כאילו לא להצביע, זה בדיוק הפופוליסטיקה שיו

 -אני אמשיך לנסות ולהשיג כספים, מי

 

 לנסות.    מהקהל:

 

.    מהקהל:  שקרן

 

 לא ישיגו ינסה, הבנת?    מהקהל:

 

תלכו בכל העולם תראו... בכל מקום בעולם... כמחפשים    מהקהל:

 כספים הם נותנים, אז אתם אומרים מי יתרום לזה? 
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 תח תקווה, למה כל העולם? לכי לאלקנה לפ   :מר יוסי חן

 

משרד הביטחון נותן את התקציב הראשוני. התקציב    מהקהל:

נותן, איפה אתם? לא אכפת לכם מהבנים שנתנו פה?  הראשוני משרד הביטחון 

 

 )מדברים יחד(

 

יש לכם לוחם ימ"מ שנהרג, יש לכם פה קצינה שנהרגה,    מהקהל:

 יש לכם פה לוחמת מג"ב שנהרגה, תתביישו. 

 

אני לא אהיה פופוליסט כמו יוסי. אני מציע, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -נצביע, אנחנו נעלה להצבעה

 

 יוסי פופוליסט, היום... רק שהוא יעשה משהו.    מהקהל:

 

יחיאל אם אתה תשאל אותם, אמרתי להם בפירוש שלא    :מר יוסי חן

  -יעשו פוליטיקה, אני ביקשתי במפורש לא פוליטיקה

 

  -אבל זה מה שאתה עושה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה עושה. אתה ביקשת.    :מר יוסי חן

 

 -אז אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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השלטים שלו היו תלויים אצלך בבית זה היה בסדר, הוא    :מר יוסי חן

 לטים שלך היו תלויים אצלה בבית. מדבר יוסי פוליטיקה. הש

 

 לכן אני לא עושה פופוליסטיקה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מדבר, זה לא פוליטיקה?    :מר יוסי חן

 

 פוליטיקה מה שאתה עושה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה הבטחת להם שאתה תעשה להם את זה, הבטחת    :מר יוסי חן

 הצביעו לך. 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

.    :מר יוסי חן .  ... אתה מדבר על פוליטיקה? כל הבית שלה היה.

 

 מי בעד לאשר את ההצעה של יוסי? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

בבקשה, אני פופוליסט? אני פעם פניתי אליכם בעניין    :מר יוסי חן

 פוליטיקה? ביקשתי...

 

 תתבייש לך.    מהקהל:

 

 מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 שלטים שלכם היו תלויים על כל הבתים שלהם.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, יוסי, יוסי, הבנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לי אתה מדבר על פופוליסט?    :מר יוסי חן

 

 הבנו, מי בעד לאשר את ההצעה של יוסי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד לאשר.    :מר יוסי חן

 

 אוקיי, מי נגד ההצעה של יוסי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מי שאין לו דם בגוף שיצביע נגד, תתביישו לכם,    :מר יוסי חן

 תתביישו לכם. 

 

נגד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ורד, אריק ושירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תודה רבה.

 

 )מדברים יחד( 

 

 נגמרה הישיבה.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

אתה פופוליסט, השלטים שלך שהיו שם לא שלי,    :מר יוסי חן

תתבייש. כל השלטים שלו... על הבית והוא אומר לי פופוליסט תתבייש. תאמין לי 

 אני הייתי מתבייש להגיד את זה על משפחות שכול, תרוץ לאזכרות. בושה וחרפה

 

 מתביישת...  כולכם שקרנים ורמאים ואני   מהקהל:
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מר אליהו שבירו, מר נגד:  8בעד: מר יוסי חן;  1)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, 

הצעה לסדר בנושא הקמת כץ;(, שלא לאשר את ה-מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 .יד לבנים של חבר המועצה יוסי חן

 

 אני רוצה לעבור לסעיף הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

אריק, תדחה את זה לישיבה הבאה. אני סוגר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה תודה רבה. 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי; 

, 1093, 1097נמנע: מר יוסי חן(, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: אישור תב"רים 

 .1095-ו 1094

 

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי; 

 נמנע: מר יוסי חן(, לאשר שינוי בלוח הזמנים של סדר היום.

 

 :אישור תב"רים .8

 .₪ 70,000תכנון היכל הספדים על סך  1097א. תב"ר  

 .₪ 35,000, קרנות הרשות ₪ 35,000ת מקורות מימון: מועצה דתי     

 . ₪ 700,000מעון יום רובע ב' הרחבה על סך  1093תב"ר מספר ב.  

 1458967/2013הזמנה  .מקורות המימון: משרד השיכון             

 160,000הקמת שער חשמלי מול בית העלמין באריאל על סך  1094תב"ר ג.  

₪. 

ן     .1.11.17דעה בכתב מיום הו .מקורות המימון: משרד הביטחו

רכישת מבנה יביל לבניית בית כנסת גפן אריאל על סך  1095תב"ר ד. 

250,000 

    ₪ . 

 10000154233אישור מרכבה  מקורות המימון משרד הדתות.   

 

תכנון היכל הספדים על סך  1092הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

 .₪ 35,000, קרנות הרשות ₪ 35,000מקורות מימון: מועצה דתית  .₪ 70,000
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

מעון יום רובע ב'  1093תב"ר מספר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -שירה דקל

 . מקורות המימון: משרד השיכון.₪ 700,000 הרחבה על סך

 

הקמת שער חשמלי מול בית  1094תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 מקורות המימון: משרד הביטחון. .₪ 160,000העלמין באריאל על סך 

 

רכישת מבנה יביל  1095תב"ר תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 קורות המימון משרד הדתות.מ. ₪ 250,000לבניית בית כנסת גפן אריאל על סך 

 
 
 ;2016דיון בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

לשנת  הכספי המבוקר את הדו"חלאשר נמנע: מר יוסי חן(,  1כץ; -שירה דקל

 .ולקבל את המלצות ועדת ביקורת 2016

 

 ;2017אישור שינוי הצעת התקציב לשנת  . 3

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

לשנת  1מספר  שינוי הצעת התקציבנמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1כץ; -דקלשירה 

2017; 
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 אישור / חידוש מינוי דירקטוריונים בתאגיד המים יובלים בשומרון .4

 מצ"ב קו"ח. –אליהו שבירו  א. 

 מצ"ב קו"ח. –סידורנקו אלה  ב. 

 מצ"ב קו"ח. –שי ברנטל  ג. 

 מצ"ב קו"ח. –רנה ברץ  ד.  

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר בעד:  7)חלט ברוב קולות הו החלטה:

-יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

דירקטור בתאגיד אלי שבירו כ ו שלמינוינמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1כץ; 

  .המים יובלים

 

כדירקטורית  נקו אלהסידורהוחלט פה אחד, לאשר את מינויה של  החלטה:

 .בתאגיד המים יובלים בשומרון

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

קטור דירברנטל כ לט ו שלמינוי: מר יוסי חן(, לאשר את גדנ 1כץ; -שירה דקל

  .בתאגיד המים יובלים

 

בתאגיד הוחלט פה אחד, לאשר את מינויה של רנה ברץ כדירקטורית  החלטה:

 .המים יובלים בשומרון

 

פרויקט תרבות חינוך וספורט ע"ס  – 1096אישור תב"ר חדש מספר  .5

משרד התרבות והספורט. מצ"ב הודעת המשרד  –. מקור המימון ₪ 200,000

 .3.9.17מיום 

 

פרויקט תרבות  – 6109תב"ר חדש מספר הוחלט פה אחד, לאשר את  :החלטה

 משרד התרבות והספורט. –. מקור המימון ₪ 200,000חינוך וספורט ע"ס 
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 הצעה לסדר בנושא הקמת יד לבנים של חבר המועצה יוסי חן. .7

 

מר אליהו שבירו, מר נגד:  8בעד: מר יוסי חן;  1)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

והמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טויל, יחיאל ט

הצעה לסדר בנושא הקמת כץ;(, שלא לאשר את ה-מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 יד לבנים של חבר המועצה יוסי חן.

 

 

 


