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 דיווח ראש העיר.. 1

 

פר אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס :ראה"ע-מר רון נחמן

. על סדר היום יש לנו את המינוי של סגנים ומינוי של ממלא מקום, למרות שטוהמי 45

הוא למעשה דפקטו ממלא מקום. אבל אני ביקשתי לקיים היום את הישיבה הזאת, כי 

החולים לניתוח, ואני לא רציתי להשאיר שום דבר -פשוט בשבוע הבא אני נכנס לבית

יה חייבת לעבוד. בחוק כתוב שתוך חודשיים מיום פתוח לפני שאני נכנס לניתוח. עירי

שהתחלף ממלא מקום, מועצת העיר צריכה לאשר על פי המלצת ראש הרשות את 

ממלא המקום. הבאתי בפעם הקודמת את ההחלטה הזאת וזה לא עבר עקב העדר רוב 

בישיבה הזאת. אני מביא את זה פעם שניה לשולחנה של מועצת העיר ואני פונה 

את חברינו מהאופוזיציה, בקטע הזה לאפשר קיום התנהלות תקינה של  ומבקש, גם

-הרשות המקומית, בהתאם לנסיבות הללו. אני מניח שאם לא הייתי נכנס לבית

 החולים בשבוע הבא לא הייתי מביא את זה בזמן הזה ובעת הזאת.

 יחד עם זה, אני רוצה כאן להודיע לחברי המועצה ואני רוצה לתת לכם את ההסכם,

אני כיו"ר סיעת 'לב' חתמתי הסכם קואליציוני עם יוסי חן. כידוע לכם, סיעת 'אריאל 

של  4ביתנו' היתה מורכבת משני חברים. ומאחר שעשיתי איתם הסכם קואליציוני של 

, הם גם קיבלו את המינוי על פי ההסכם, הם  2סיעת 'לב' פלוס  של 'אריאל ביתנו'

העיר, על פי ההחלטות של 'ישראל ביתנו' בכל  קיבלו את המינוי של ממלא מקום ראש

הארץ. ההסכם בוטל ואחרי שהוא בוטל אנחנו גם העברנו את ממלא המקום מהתפקיד 

ואישרנו את טוהמי לפני כן כסגן, על פי ההסכם הקואליציוני שאנחנו חתמנו, סיעת 

 'לב', עם הסיעה של טוהמי. 

, חברים ש 4נכון להיום, למעשה הרכב המועצה הוא  חברים של  4ל סיעת 'לב'

, חבר נוסף זה פבל פולב של 'אריאל ביתנו' והחבר  'אריאלי', חבר אחד של 'אופק חדש'

השלישי זה יוסי חן, שכל אחד הוא למעשה סיעת יחיד. זה ההרכב היום של מועצת 

 . 1, 1, 1, 4, 4 –חברים  11עיריית אריאל. יחד 

לעשות קואליציה. אני דיברתי גם עם אנחנו חייבים לנהל את העיר הזאת וצריכים 
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שבירו כשנפגשתי איתו, למען האמת אני חשבתי לעשות קואליציה מקיר לקיר וחשבתי 

. אם הדברים היו מתארגנים אחרת גם בישיבת התקציב  גם לצרף את סיעת 'אריאלי'

וגם אחר כך בישיבה של ההחלטה על החברות, יכול להיות שהייתי מתקדם עם זה. 

שאני למדתי משתי הישיבות האלה הוא לקח לא טוב. והחלטתי על בסיס אבל הלקח 

הלקח הלא טוב שלי, שאני לא מחפש לי כרגע את כל הדברים האלה, מבחינה 

קואליציונית אולי זה היה טוב ביותר, שסיעת 'אריאלי' וסיעת 'לב' יעשו קואליציה 

ערי הרב, אני עובד האחרים יצטרפו ותהיה קואליציה מקיר לקיר. לצ 3-וכל ה 8של 

לפי אמון שאני נותן באלה ששותפים איתי. אני עובד בידיים פתוחות ובשקיפות מלאה 

עם מי שעובד איתי. אני ציפיתי להתנהגות מסוימת, שגם תצדיק את הקיום של 

קואליציה שכזו, והלוואי וזה היה קורה. לצערי הרב אני התאכזבתי והדברים הגיעו, 

ל ולהתרגזויות גם בשתי הישיבות האחרונות, גם של התקציב אתם יודעים, להרמת קו

 וגם הישיבה האחרונה. 

אני נמצא בסיטואציה, לא אישית, במצב של מאבק ומלחמה מול שר הביטחון, על כל 

נושא הקידום והקפאת הבניה באריאל. יש קמפיין שלם שאני מוביל אותו היום לכל 

מקומות. אריאל היום עומדת כחוד החנית חברי תנועת הליכוד, במשלה, בכנסת, בכל ה

מול כל העולם היום למעשה. ציפיתי שהחברים פה ירגישו שישנה מחויבות של כולנו 

כנבחרי ציבור לעניין הזה. לצערי הרב במישור הזה כנראה שלא קראתי נכון את 

המציאות ולפעמים גם זה קורה לי. ומצד שני, יש לי את חבר הסיעה שלי, שהוא מספר 

שלי, שהוא החליט שהוא יהיה סגן בשכר. וכשהדברים אינם מסתייעים, אז הוא גם  2

לא בא לישיבה היום. ואם הוא לא בא לישיבה והוא לא מצביע, אז יחול עליו בעתיד 

'לב' תהיה בעצם למעשה עם  חברים. מצידי זה לא מעניין  3גם דין פורש, ואז סיעת 

יך לנהל את העיר הזאת גם כשאני אהיה אותי גם, שהיא תהיה עם חבר אחד. אני צר

לבד מול כולם. ולכן, הסחטנות נגמרת. אמרתי את זה לידידי מר מנו, אני אומר את 

הסחטנות נגמרה, הן מהאופוזיציה והן מהמפלגה שנמנית  –זה גם לכם האופוזיציה 

ואם מישהו על מפלגתו של ראש העיר. נגמרה הסחטנות באריאל. פשוט שתדעו את זה. 

חושב שיהיה לו הון פוליטי בשביל לנצל את הקונסטלציה הזאת, אני מודיע לכולכם, 

אחרים, אנחנו נמשיך לעשות את  15אמרתי את זה בזמנו, גם אם יהיה ראש העיר מול 
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ו  –העבודה. יש שתי אפשרויות  או שרוצים שהעיר הזאת תתפקד, או שלא רוצים. אנחנ

, והדברים לא עוברים. זה תיקו. זה מצב משתק. 5נגד  5כבר ראינו כמה הצבעות של 

אין בעיה, שזה ישותק. אני אומר לכם את הדברים האלה בפניה, פשוט מאד, נתקלתי 

בהרבה קואליציות בחיים שלי, כולל בפעמים הקודמות פה, עם אופוזיציות, עם הכול, 

ריים, עוברים כל אבל העניין של חוסר אחריות בשביל עניינים אגואיסטיים, אגוצנט

 גבול. 

ולכן, אני אומר את זה כאן באופן החד והחלק, הפשוט ביותר, זה לא יילך, נגמרה 

הסחטנות. ומי שחושב שיפיק מכל הבוץ הזה שאנחנו בפנים איזו שהיא תועלת, אישית 

או סיעתית, יש לו טעות גדולה מאד. והואיל וגם נאמרו דברים גם בפורום הזה, 

גופו של עניין ואנחנו מצביעים בהתאם לכך, הפניה שלי היא לאשר שאנחנו הולכים ל

, זכותו את הדברים כפי שהם מובאים פה. כמובן שזו זכותו של כל אחד להצביע נגד

של כל אחד גם להימנע. אבל גם אם ההצעה לא תעבור לסדר היום ולא תעבור היום, 

אני אעשה את זה. בין אם אנחנו נמשיך. והיעד שלי הוא לקיים את הקואליציה הזאת ו

יצביעו נגד, בין אם יכשילו את כל המהלכים האלה, עיריית אריאל, תושבי אריאל 

 זכאים שהעירייה שלהם תתנהל כפי שצריך. 

 –זה, מה שנקרא, דברי ראש העיר.  ולפני שנלך להצבעות, אם מישהו רוצה להתייחס 

 ות.בבקשה. אף אחד לא רוצה להתייחס. אז אנחנו נלך להצבע

 

 מינוי סגן ראש העיר מר יחיאל טוהמי למ"מ ראש העיר והאצלת סמכויות.. 2

 

אני מבקש להציע, בהתאם לסדר היום, את מינוי סגן ראש  :ראה"ע-מר רון נחמן

העיר יחיאל טוהמי למ"מ ראש העיר ולהאציל לו גם את הסמכויות. האצלת הסמכויות 

ש, לפעול בשם ראש העיר בנושא הן לייצג את ראש העיר באיגוד ערים לכיבוי א

התחבורה, לחתום על רישיון עסק ובכל נושא שראש העיר ימצא לנכון מפעם לפעם. מי 

בעד המינוי של יחיאל למ"מ ראש העיר והאצלת הסמכויות בהתאם? ירים יד. הצביעו 

נגד? הצביעו נגד: פבל, שבירו, אבי, שירה  יוסי. מי  בעד: רון, יחיאל, לודה, אריאל, 

 רנוגלז. ההצעה לא עברה.וצ'
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מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  5הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 5 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

ז( לדחות את ההצעה למינוי סגן ראש העיר מר יחיאל טוהמי מר מקס צ'רנוגלדקל, 

 העיר והאצלת סמכויות. למ"מ ראש 

 

 מר עמנואל יעקב. –בתואר לראש העיר מינוי סגן . 3

 

מר עמנואל יעקב. הוא  –מינוי סגן בתואר לראש העיר  :ראה"ע-מר רון נחמן

איננו, אני לא יכול להעלות את זה בכלל. אם הוא היה כאן, הייתי מעלה אותו. הוא 

יורד כי מנו איננו פה.   איננו. הסעיף הזה 

 

 מר יוסי חן. –( 55%)מינוי סגן בשכר  .4

 

משרה. מי בעד? ירים  55%-מינוי סגן בשכר של יוסי חן, ב :ראה"ע-מר רון נחמן

נגד? ירים יד. הצביעו נגד:  יד. הצביעו בעד: רון, יחיאל, לודמילה, אריאל, יוסי. מי 

 ורה.פבל, אלי, סמו, שירה וצ'רנוגלז. ההצעה לא עברה. אני מודה לכם. הישיבה סג

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  5הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 5 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

 מר יוסי חן.  –( 55%ז( לדחות את ההצעה למינוי סגן בשכר )מר מקס צ'רנוגלדקל, 

 

_______________ 
 רון נחמן

 ראש העירייה

______________ 
 חנה גולן

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות
 

 מינוי סגן ראש העיר מר יחיאל טוהמי למ"מ ראש העיר והאצלת סמכויות.. 2

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  5הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה י שבירו, אלפבל פולב,  : מרנגד 5 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

ז( לדחות את ההצעה למינוי סגן ראש העיר מר יחיאל טוהמי מר מקס צ'רנוגלדקל, 

 למ"מ ראש העיר והאצלת סמכויות. 

 

 מר יוסי חן. –( 55%)מינוי סגן בשכר . 4

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  5הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 5 ה, מר יוסי חן.אריאל עזרי

 מר יוסי חן.  –( 55%ז( לדחות את ההצעה למינוי סגן בשכר )מר מקס צ'רנוגלדקל, 

 
 

 

 

 

 


