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  דיווח ראש העיר.. 1

 

, 41הישיבה מן המניין, מספר לפתוח את  מתכבדאני  :ראה"ע-מר רון נחמן

ובהתאם לסדר היום אני רוצה קודם כל לדווח, בהמשך לישיבת מועצת העיר בנושא 

התקציב וההתחייבות שאנחנו הבטחנו, שאני דיברתי אז באותה ישיבה, לגבי הנושא 

החינוך, אם אתם זוכרים את ההחלטה, אז המנכ"לית תמסור  של תגבור של מערכת

 דין וחשבון איפה אנחנו עומדים עם זה. בבקשה.

 

לאחר הישיבה הנחינו את מנהל רשת אורט ואת שרה פרא   :גב' חנה גולן

להכין הערכות לתגבור למידה במקצועות הליבה. היום קיבלתי את התוכנית. היא 

אורט ושל הסמנכ"ל הפדגוגי שלהם. למעשה אנחנו צריכה לעבור אישור של מנכ"ל 

ערוכים כבר להפעיל את התוכנית, גם מצאנו כוחות הוראה מקרב המרצים 

והסטודנטים באוניברסיטה. בעיקרון מדובר גם על תגבור שעות וגם על פיצול קבוצות 

ו  לקבוצות יותר קטנות. כשנקבל את האישורים והכול, אין לי את זה לפני כאן, אנחנ

 נציג את זה בוועדת חינוך ובמועצת העיר. 

 

אני חשבתי שזה מידע מאד חשוב, שהדברים זורמים, רצים  :ראה"ע-מר רון נחמן

קדימה, מאותו רגע שאנחנו סיכמנו גם את התקציב הכול הולך בהתאם לסיכומים 

 האלה ומן הראוי שזה יובא לידיעת חברי מועצת העיר.

דר היום. אנחנו נצטרך שוב להצביע על הצעותיו עכשיו לגבי הסעיפים האחרים על ס

של ראש העיר לגבי המינויים של הסגנים פה. אני רואה שיעקב עמנואל נמצא פה 

 ואנחנו נצטרך ללכת להצביע על ההצעות האלה. אנחנו נעשה את זה מהר.

 

אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שצריך לתקן, הישיבה   :מר אלי שבירו

 בה מן המניין, היא ישיבה מיוחדת.הזאת היא לא ישי

 
 היא לא ישיבה מיוחדת. :ראה"ע-מר רון נחמן
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 כי אם רוצים לעשות דיון חוזר בהחלטת מועצה,  :מר אלי שבירו

 

 לא עושים דיון חוזר. אני לא עושה דיון חוזר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 היועץ המשפטי יכול לענות.  :מר פבל פולב

 

יועץ המשפטי יגיד אם זה דיון חוזר או לא דיון חוזר. כן. ה  :מר אלי שבירו

כי ברגע שהחלטה מועלית בפני המועצה וההחלטה הזאת נדחית, אז יש פרק זמן 

שצריך להעלות, למעט מקרים שבו, בוא נשמע מה היועץ המשפטי אומר. יש סעיף 

דיע , הכול כתוב. אתה רשאי להעלות את זה, להו232/א, הוא יכול לפתוח בעמוד 53

שעות. ישיבה שמן המניין היא ישיבה שהמועד  48לנו שאתה רוצה להעלות את זה תוך 

בכל  1-שלה הוא מועד קבוע. זה כמו שאנחנו קבענו כל יום ראשון, אם אינני טועה, ה

 חודש. אנחנו לא יכולים לעשות אותה באמצע החודש. 

 

שאני מחר נכנס  בחודש ינואר תתקיים ישיבה אחת, כיוון :ראה"ע-מר רון נחמן

 לבית חולים ולא תהיה ישיבה נוספת בחודש ינואר. 

 

 זו היתה מתוכננת.  :גב' חנה גולן

 

לחודש. עשינו ישיבה שלא מן  16-זו היתה ישיבה שתוכננה ל :ראה"ע-מר רון נחמן

 המניין קודם. 

 

 אז אני אומר, הנה, יש יועץ משפטי, היועץ המשפטי יגיד.  :מר אלי שבירו

 

 בסדר. מה הבעיה? :ראה"ע-נחמן מר רון

 
לא, אני אומר, זה עניין פורמאלי. אני לא בא אליך, אני   :מר אלי שבירו

 שעות להעלות את זה כדיון חוזר. 48אומר, זה עניין פורמאלי, מותר לך תוך 
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 שעות  ומותר לי. 48-אז יש לך את ה :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז זה בסדר גמור.  :מר אלי שבירו

 

ואם לא הייתי נכנס לבית חולים אולי הייתי מעלה בעוד  :ראה"ע-רון נחמןמר 

 יומיים עוד פעם את ההצעה הזאת, בהתאם לסעיף.

 

 לא, יש חוק שאומר שאי אפשר, אבל בסדר.  :מר אלי שבירו

 

 אפשר. אתה רוצה להתייחס, אדוני היועץ המשפטי? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ה אחת שצריך להבין, שהעירייה צריכה למלא לא. רק נקוד  :עו"ד שרון שטיין

יום מיום שמתפנה התפקיד של ממלא המקום. וכרגע, למרבה  60ממלא מקום תוך 

 יום פשוט חלפו. 60-הצער, ה

 
כן. והואיל ואני מדבר על ממלא מקום ראש העיר, אז  :ראה"ע-מר רון נחמן

נגד, זאת אומרת שאתם מונעים שעיריית אריאל יהיה לה  ממלא מקום. בהצבעה 

 והדברים האלה, אני חושב שהם במקצת מנוגדים לחוק, לא הרבה.

 

 לא, הם לא מנוגדים לחוק.  :מר אלי שבירו

 

לא מנוגדים לחוק. טוב, או קיי. זו זכותך להגיד שלא מנוגד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לחוק. יטופל איפה שצריך להיות מטופל. אין שום בעיה. 

 

 יד משהו, רון?אפשר להג   :מר יוסי חן

 

 כן, בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן



 41.14.44)מן המניין(  14מספר  ישיבת מועצה.
 

 6 

 

פנו אלי תושבים שקיבלו הודעה מאלי שבירו. אלי שבירו,    :מר יוסי חן

אחרי הישיבה, הוציא הודעה לתושבים. קודם כל הוא דואג לשלומך, הוא מאחל לך 

 בריאות. אבל בהמשך,

 

 יבלו.הוא קיבל את המכתב הזה. כל חברי המועצה ק  :מר אלי שבירו

 

אבל אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול. בהמשך אתה טוען    :מר יוסי חן

שנמנע מחטף של ראש העיר. נכון שזה מה שטענת? עכשיו, אני רוצה אולי להחזיר 

. כשיוסי 6חברים בקואליציה,  6אותך עוד פעם לשיטת הבדידים. לראש העיר יש לו 

משנה מה יקרה, יוסי חן איתך. שנים הקרובות, לא  3חן מתחייב פה לפרוטוקול, 

עיניים ואמרתי לך את זה ליד מנו. ואם יצליחו ותמנעו את  4-אמרתי לך את זה ב

השנים הקרובות עם ראש העיר, מה שהוא  3-המינויים כמה שאתם רוצים, יוסי חן ב

 צריך.

 
 מצוין.  :מר אלי שבירו

 

 זכותך.  :מר פבל פולב

 

, אני חושב שאתם צריכים ללמוד מה זכותי המלאה. עכשיו   :מר יוסי חן

תפקיד האופוזיציה. ותבדקו את זה בכל הארץ, לאו דווקא באריאל. התפקיד של 

האופוזיציה זה לבקר, זה לבדוק. וכשאתם תפסתם את ראש העיר בישיבת תקציב עם 

פחות חבר מועצה שהיה בבית חולים, וכמו שראש העיר תיאר, במצב קשה, וניצלתם 

ניצלתם, וזה בסדר, אני לא אומר שזה לא בסדר. אבל אם זה לא את המצב כמו ש

יודע מה זה מחטף. אבל זה בסדר. דרך אגב, זה חלק מהתפקיד של  מחטף, אז אני לא 

אופוזיציה. אבל בטח ובטח, תבדקו בכל הארץ, האופוזיציה לא צריכה לקבוע לראש 

 יד אחר. העיר מי יהיה הסגן שלו, מי יהיה ממונה בתפקיד כזה או בתפק

 
 אני רק רוצה להזכיר לך,  :מר אלי שבירו
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 3תן לי לסיים. אחר כך תזכיר לי, תסיים, בכיף. יש לכם    :מר יוסי חן

שנים, באמת, נעשה פה ישיבות, אתם תמנעו מינויים,  3-שנים. אם אתם חושבים שב

נביא תשבו תחגגו בקאונטרי ובמנצ'ס ובכל מקום, ותטוסו הלוך חזור מאילת, ואולי 

הברית, ועם זה מה שתבואו לבוחר -אתכם גם מאירופה מאיזה מקום או מארצות

אנחנו הצלחנו למנוע מינויים של ראש העיר, או הצלחנו  –שנים ותגידו לו  3בעוד 

למנוע מחטף של ראש העיר. כשראש העיר יש לו קואליציה, שלא יהיו לכם שום אי 

ברשימת 'לב'. אם  4והמי, יוסי חן ועוד יחיאל ט –הבנות. לראש העיר יש חד משמעית 

יודע לספור עד  . ואני אומר לך, שירה, תשמעי ליוסי, אולי מישהו 6אני לא טועה, אני 

מטעה אותך וגם אותך אבי, אתם סך הכול שני חבר'ה שישבתי אתכם ואמרתם לי 

שאין לכם שום בעיה עם ראש העיר, ואתם אפילו מסכימים עם רוב הדברים של ראש 

יר, יש לכם כמה חילוקי דעות, וזה בסדר, גם לי היו חילוקי דעות פעם עם ראש הע

 העיר. ואם תשבו עם ראש העיר,

 

 כל כך מהר זה השתנה, יוסי, מלפני שבוע?  :גב' שירה דקל

 

 לא מהר בכלל. לא מהר, יש לך טעות.    :מר יוסי חן

 

 תעירי, אין שום בעיה. –תרצי להעיר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא מהר בכלל. אני את מערכת יחסי אמון עם ראש העיר,    :מר יוסי חן

ותעיד המנכ"לית ויעידו פה כולם[, מעל שנה שאנחנו בונים יחסי אמון. ואני חושב 

שגם המקום שלכם, אני בא אליכם מכיוון של ביקורת בונה, לא כדי לעשות את 

נסו, איך אתם יושבים ואיך המחלוקות יותר גדולות, כי הדרך שלכם היא לא נכונה. ת

אתם כן מצמצמים את המחלוקות. את האחוזים הקטנים האלה שאמרתם שאתם 

חולקים על ראש העיר. שבו עם ראש העיר, תשמעו, לא בדרך של לבוא ולהתחיל 

להשתולל ולבטל מינוי כזה או מינוי אחר, או להתנגד ליוסי חן לספורט. את מאמינה 

יעה שלכם, או להתנגד למינוי כזה של ממלא מקום או שזה לא היה נכון מבחינת הס
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סגן. זו לא הדרך. זו לא הדרך, ואתם עושים טעות לדעתי. עכשיו תעשו את השיקול. 

אבל מפה ועד ללכת לכיוון של, לדעתי, דיסאינפורמציה, להטעות את הציבור, להגיד 

ן זה שראש העיר ניסה לעשות מחטף, זה ממש לא נכון. כי אנחנו בנינו על  שאדו

עמנואל יעקב, שהיה אמור להתמנות לסגן באותה ישיבה, יגיע ויצביע. זה שהוא לא 

הגיע, תאמין לי, אני הייתי מופתע. רק על זה בנינו. לא בנינו לא על שירה ולא על 

אבי, ואם אבי יגיד לך, פה הוא יושב לידך, מה אמרתי לו לפני הישיבה, שהוא יצביע 

ישאר חברים. וגם היום אני אומר לכם, תצביעו איך שאתם איך שהוא מבין ואנחנו נ

את זה,  ותיקחמבינים, אבי ושירה, נמשיך להישאר אותם חברים, זה לא קשור. אל 

גם לא באתם לחיים הפוליטיים כדי לקנות לכם שונאים או אויבים, ואותו דבר אני. 

ולה להצביע נגדי אנחנו נצא מפה, נישאר אותם חברים, שירה, שיהיה לך ברור. את יכ

 כמה שאת רוצה, זה בסדר. וזה מה שחשוב לי, את המסר הזה שתדעי. 

 
 יוסי, זה לא העיקר.  :מר יחיאל טוהמי

 

זה לא העיקר. ואני מקבל את זה, אני באתי ולחצתי לך יד    :מר יוסי חן

אחרי ההצבעה, וגם היום אני אלחץ לך יד. תהיה התוצאה אשר תהיה, היום או בעוד 

אין לי בעיה. לי יש בעיה עם אנשים שמבטיחים ולא  –ש או בעוד שנה, נצא מפה חוד

מקיימים. יש לי בעיה. יש כאלה אומרים לא עומדים בהבטחות, אני אומר שקרנים. 

עם אנשים כאלה יש לי בעיה. מי שלא עומד במילה שלו, יש לי בעיה איתו. זה כלל 

גם אין לי בעיה עם מקס. מקס אומר  בחיים. אבל איתך ועם אבי אין לי שום בעיה.

אם ראש הסיעה שלי יחליט להיכנס לקואליציה עם ראש העיר, אני  –חד משמעית 

נגד. וזה בסדר. הוא בא ושם את הדברים על השולחן, עם היושר שלו. ואני  מצביע 

יודע גם מה הוא יכול לתרום ומה הוא יכול לא לתרום. אבל הוא בן אדם מאד ישר 

אבי ישר, ואתם גם מוכשרים. אבל אם מישהו בא, מבטיח משהו ולא ואת ישרה ו

מקיים, עושה הסכם עם ראש העיר, עם ראש העיר, כבר לא איתנו, ולא עומד 

בהסכמים, זה לא בסדר. אז אתה יכול לחייך, אלי, כמה שאתה רוצה, אבל זו לא 

 הדרך. זה הכול.
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 רו?תודה. אתה רוצה להתייחס, שבי :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מה שיש לי להגיד זה דבר מאד פשוט. קודם כל, אני רק   :מר אלי שבירו

רוצה להזכיר ליוסי, שמי שלימד אותי את הדברים באופוזיציה זה יוסי. זה אחד. זה 

הסיפור של שבוע שעבר, הניסיון לנצל את העובדה ששירה  –דבר ראשון. דבר שני 

דבר ביום שהיתה הצבעה על תקציב נמצאת באילת, לא תקין. אנחנו לא עשינו שום 

העירייה. אין לזה שום קשר בין שני הדברים. ולכן, זה שני דברים שונים לחלוטין. 

ומה שאני אלך להגיד לבוחר ביום הבחירות תשאיר לי, תסמוך שאני אדע בדיוק מה 

 להגיד לו. זה הכול.

 

יודע? שאם חבר לא    :מר יוסי חן מגיע, בכנסת יש הסכמי קיזוזים, אתה 

אפשר לעשות קיזוזים. יכולת לעשות קיזוז, ואז שירה לא היתה צריכה לטוס בכלל. 

 אם אתה טוען שהיה פה איזה ניסיון למחטף.

 

 איזה קיזוז?  :מר אלי שבירו

 

 למה לא?   :מר יוסי חן

 

, מה אתם נכנסים להיסטוריה?  :ראה"ע-מר רון נחמן חבר'ה, 'איל פאט מאט'

 בבקשה.

 

רק לטובת העניין ולטובת הפרוטוקול, לי זה גם צרם   :גב' שירה דקל

בישיבה הקודמת שזה לא נאמר. אנחנו היינו מוכנים, ואני ככה אומרת, כי אנחנו כן 

מאד מתואמים בינינו, כן ללכת לדרך של קואליציה, לקואליציה רחבה, קואליציה 

שמעתי אותך שהסיעה החזקה לא בחוץ אלא בפנים. אני מאד מאד מאוכזבת, כי אני 

לפני שבועיים בערך יושב איתנו ובמקום אחר, אני לומדת, זה שיעור לחיים, אני 

אומרת לך, אני לומדת על פוליטיקה ובגלל זה אני מאוכזבת ואמרתי את זה לטוהמי 

בחוץ. אני חושבת שמה שאנחנו עושים זה דווקא אחריות ולא חוסר אחריות. ומה 
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אחריות ולא חוסר אחריות. חשובה לנו העיר שאנחנו השגנו בישיבת התקציב זו 

הזאת. אנחנו לא באים ומנגחים סתם. אנחנו לא תוקפים על כל דבר. יש לנו דברים 

שחשובים לנו ואותם אנחנו נקדם. ושנינו יודעים שאם אנחנו נאשר אותך או את 

טוהמי, אז אנחנו נוכל לשבת בחוץ ולדבר ולא לעשות הרבה. וזאת הדרך שלנו לעשות 

 ולכן זה מקצועי נטו. 

 

 זה בכלל לא נכון.  :מר יחיאל טוהמי

 

זה לא נכון מבחינתך, מבחינתנו זה נכון טוהמי. יחד עם   :גב' שירה דקל

זאת, הייתי מצפה לאחריות מבחינתכם, כן בואו אתם, ואמרתי לך את זה בישיבה 

איתך.  הנה, הסיעה החזקה מוכנה לבוא ולשבת יחד –הקודמת, תגידו לראש העיר 

למה זה מהלך שאף אחד לא מדבר עליו? זה המהלך של אחריות עירונית. זה המהלך 

שנדרש עכשיו מכולם לחבור אליו יחדיו. ובואו נחשוב יחד שאם רון היה ממנה את 

אני מוכן להיות ממלא מקום בלי שכר, בלי שכר, מה יותר  –אלי, ואלי עוד בא ואומר 

ני כאן מתחברת גם לדברים שרון אמר בישיבה מזה? אז מבחינתי זאת אחריות, וא

הקודמת, על חוסר אחריות שלנו, שאנחנו מתווכחים, אנחנו מתווכחים נטו על דברים 

 מקצועיים. אני חושבת שאי אפשר להגיד אחרת.

 

 מקצועי?  :מר יחיאל טוהמי

 

מקצועי, אני אסביר לך טוהמי, מקצועי זה אומר שאנחנו   :גב' שירה דקל

ללכת רים שחשובים לנו. זה מקצועי. ומבחינתנו כן, אנחנו מוכנים מקדמים דב

לקואליציה ולקחת אחריות. מבחינתי היום למנות אתכם זה לא לקחת אחריות. ולא 

בגלל שאתם לא אחראים, בגלל שאז זה אומר שאנחנו בחוץ. ואנחנו, ואמרתי לך את 

לנו. ואנחנו, אני לא זה, ואני גם אמרתי את זה ליוסי, לנו יש הבטחה לבוחרים ש

נגיד? אני לא יודעת מה אתם תגידו. אני יודעת טוב מאד  יודעת, אתה אומר מה אנחנו 

מה אני אגיד. אני יודעת על מה אני נלחמתי עד עכשיו, אני יודעת על מה אני אמשיך 

 להילחם, על הצדק ועל היושרה. מחטף או לא מחטף, את זה נשאיר בינינו. 
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לא צריך להילחם, זה דברים שלא צריך להילחם, הם  :ראה"ע-מר רון נחמן

 מובנים מאליהם.

 

אני רוצה לתקן אותך, שירה. אני לא זוכר שישבתי איתך    :מר יוסי חן

בשבועיים האחרונים. הפעם האחרונה שישבתי עם אלי זה היה לפני חודש ועם אבי 

 שבועות.  3ישבתי לפני 

 

, זה מה שמשנה, חודש או סליחה, חודש, קח חודש  :גב' שירה דקל

 שבועיים?

 

 ישבתי עם אלי, לא אתכם. עם אלי ישבתי לפני חודש.   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא, ישבנו כולנו. ישבנו כולנו ביחד.  :גב' שירה דקל

 

 ישבנו כולם ביחד.   :מר אלי שבירו

 

כולנו ביחד ודיברנו על אחריות בעיר הזאת. על זה דיברנו   :גב' שירה דקל

 ביחד.

 

אחריות, עד היום, אני מוכן לשבת אתכם גם היום    :מר יוסי חן

 לאחריות.

 

 אז מה השתנה במה שעשינו? לא השתנה כלום יוסי.  :גב' שירה דקל

 

לא, לא, אני מדבר על הקטע של מינויים. בקטע של מינויים    :מר יוסי חן

 סבא,-של ראש עיר בכל הארץ, תבדקי אצלך בכפר
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אז הנה, אז למה למנות סגן בשכר? אלי ממלא מקום בלי   :לגב' שירה דק

 שכר.

 

אני לא קובע. אני אראה לך, אני לא קובע, יש ראש עיר,    :מר יוסי חן

 הוא קובע.

 

תגידי לי, ראש העיר הוא בובה, נכון? התחלתם למנות לי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 ממלא מקום. 

 

נחנו לא אחראים, אז הנה, לא. אתם באים ואומרים שא  :גב' שירה דקל

 תקדמו את המהלך הזה, יוסי, תקדם אותו.

 

 שירה, לא לא, ממש לא, אני לא קובע כלום.   :מר יוסי חן

 

 יוסי, עזוב, אמרת את דבריך, היא אמרה את דברה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה להגיד משהו.  :מר יחיאל טוהמי

 

 טוהמי, בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

קודם כל אני מאד שמח שאת רוצה להצטרף לקואליציה, זה   :ר יחיאל טוהמימ

בסדר, להיות שותפה. אבל ראש עיר, מי שממנה, מי שמציע תפקידים זה ראש העיר. 

וראש העיר לדעתי, הוא הציע את אלי כסגן בתואר. הוא הציע לאלי סגן בתואר. מה, 

או ממלא מקום בתואר? מה  אם הוא רוצה להיות שותף, מה זה משנה סגן בתואר

בדיוק? מה העניין? אני רוצה לדעת מה המחשבה שלו פה, שישים אותה על השולחן. 

למה הוא חותר במחשבה שלו? למה ממלא מקום? לא הבנתי. אם הוא רוצה להיות 

שותפות, תאמינו לי. אני  100%, תקבלו שותפות של 4-שותף, שיהיה סגן, שיבוא עם ה

בוחר את הממלא מקום שהוא רוצה. זו פריבילגיה של ראש  אומר לכם, ראש עיר
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תנו לי כזה, תנו לי כזה. לא.  –העיר. נקודה. אדם שרוצה להיות שותף, הוא לא אומר 

 –ראש העיר בא והציע לכם הצעה הוגנת. הוא קרא לאלי, דיבר איתו, הוא אמר לו 

בכלל? באים,  אלי, תקבל סגן. מה היה רע בזה? אם רוצים שותפות, מה רע בזה

מצטרפים ואלוהים גדול. אני לא מבין מה מסתתר מאחורי הממלא מקום אצל אלי 

בוא תהיה  –שבירו. אני הצעתי למנו, לגלות לכם סוד, אני הצעתי למנו ביום ששי 

ממלא מקום במקומי. הוא יודע, אני אמרתי לו את זה בפנים. אני אמרתי לראש 

לך יוסי? שיהיה ממלא מקום. התואר לא עושה העיר, ראש העיר, אמרתי לך? אמרתי 

את התפקיד. תאמין לי שאני איש שטח יותר מהרבה אנשים שפה מסתובבים, אני 

יודע לעבוד יותר טוב מכל אחד שמסתובב פה. אז אם היה רצון אמיתי, כן, לבוא 

לשותפות, על מקס אני לא מדבר, זה משהו מיוחד חריג. מקס הוא אנטי בלי שום 

 קשר.

 

 מקס הוא אמיתי.    :ר יוסי חןמ

 

 אני מדבר לשירה, שירה דיברה פשוט. הוא כן.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה קורא את המחשבות?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני בכל  –לא, אתה אמרת, אני לא קורא. אתה אמרת בחוץ   :מר יחיאל טוהמי

 מקרה לא מצטרף לרון נחמן. בכל מקרה. לי אמרת.

 

וזה בסדר. אני מעריך את זה, מקס, זה בסדר. את היושר    :מר יוסי חן

 שלך אף אחד לא ייקח לך.

 

נכון. זו זכותך. אז אני אומר, אם היתה פה כנות, שירה, לא   :מר יחיאל טוהמי

 מהצד שלך, מהצד של אלי לפחות, שלך, את אומרת מה שאת אומרת ואני,

 
 היא מאד כנה שירה. תמיד היא כנה.   :מר יוסי חן
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אני אוהב את מה שאת אומרת. באמת אני אומר את זה, לא   :מר יחיאל טוהמי

 סתם. 

 

אני רק לא הבנתי דבר אחד, שאתה כל הזמן מדבר על למה   :מר מקס צ'רנוגלז

תפקיד זה ותפקיד אחר, אבל כל הזמן, בזמן האחרון במיוחד, הכול מסתובב רק סביב 

ע שבאמת אתה עושה דברים ואתה התפקידים. מה הפריע לך, אתה אומר, אני יוד

 בשטח,

 

 ברור. אבל הוא בוחר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ראש העיר בוחר.  :גב' חנה גולן

 

 ראש העיר בוחר והזכות שלנו גם להתנגד לזה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 תהיה ממלא מקום.  –מקס, למען שלמות, אני אמרתי למנו   :מר יחיאל טוהמי

 

ני אומר שאתה יודע לעשות את התפקיד גם בלי אז א  :מר מקס צ'רנוגלז

 תארים.

 

יודע יותר טוב ממך קצת.  :מר יחיאל טוהמי יודע. אני   אני 

 

 כנראה שמשהו מפריע בכל זאת.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לי לא.   :מר יחיאל טוהמי

 
יש לי שאלה, אני שואל אותך צ'רנוגלז, מה מקור העוינות  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הגדולה?
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 איזו עוינות? איפה ראית עוינות?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

שמעתי שאומרים פה שאתה אמרת, גם במקרה שיעשו  :ראה"ע-מר רון נחמן

נגד, לא לעבוד עם רון נחמן. למה, מה קרה, עשיתי לך משהו רע  הסכם אתה תצביע 

 בחיים שלך?

 

 לא.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 עבודה שלה?אשתך נפגעה במקום ה :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה להגיד,  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני שואל אותך, מאיפה השנאה הזאת? אתה עוד לא  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הספקת להתחיל את החיים שלך,

 

 רגע, אמרת משהו, תן לי להגיב.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

עוד לא גמרתי, אני אתן לך לענות. אני שואל, אני פשוט  :ראה"ע-מר רון נחמן

יודע, אני  שנה כאן, עוד לא נתקלתי בתופעה של צעיר שבא עם מידה  33מופתע. אתה 

 כזו של עוינות.

 

 אין פה עוינות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 מידה כזו של אנטי. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה טועה. אתה טועה.  :מר מקס צ'רנוגלז
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 שניה, אני מדבר אליך, סבלנות. :ראה"ע-רון נחמןמר 

 

 אתה טועה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

יכול להיות שאני טועה. אתה תסביר לי תיכף. אבל אני  :ראה"ע-מר רון נחמן

אומר לך מה התחושה שלי. אני יכול להיות האבא שלך בגיל, וכשאני רואה אותך 

 ב, ככה אומרים, זה הביטוי.מדבר, אני מסתכל, זה הדור? פני הדור כפני הכל

 

אתה טועה. אתה עושה את זה ככה, לא אני. אתה מצייר את   :מר מקס צ'רנוגלז

 זה ככה.

 

אני רוצה לומר לך משהו. אני יכול לריב עם פבל, אבל הוא  :ראה"ע-מר רון נחמן

מייצג סיעה. הוא עושה את מה שהוא עושה בדרך שהוא עושה. אני יכול לכבד אותו 

אנחנו לא חברים. בכלל, אין פה חברים. זה פורום שציבור בחר. אבל השנאה, או לא, 

 העוינות, איזה רע עשיתי לך? באת לאריאל,

 

 זה המצאה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אז תענה לי בבקשה. זה המצאה? בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ני כן. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאתה לא שמעת ממ  :מר מקס צ'רנוגלז

 שום דבר רע, 

 

 אני לא שמעתי, אני שמעתי מה שנאמר פה קודם. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז תן לי לענות עכשיו.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן
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אתה לא שמעת שום דבר רע על בן אדם בשם רון נחמן. שום   :מר מקס צ'רנוגלז

 דבר רע. ותשאל כל אחד, כל בן אדם. 

 

 על בן אדם או על ראש העיר? :ראה"ע-ן נחמןמר רו

 

על בן אדם אני אומר. וכשמדברים על בן אדם, זה מדובר על   :מר מקס צ'רנוגלז

שנאה ועוינות. אמרתי לך בפגישה הראשונה שאני, מה לעשות, אני לא מסכים עם 

א הדרך שלך. אז מה? זו לא עוינות, זו הדעה שלי. זה הכול. זה לא קשור לעוינות ול

קשור לשנאה, כי באמת, הבן אדם רון נחמן לא עשה שום דבר לבן אדם מקס צ'רנוגלז 

 ואין לי על מה לשנוא אותו. וגם אני לא שונא אותו.

 

קודם כל אני שמח להבהרה שלך. קודם כל אני שמח שאתה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 מבהיר את דבריך, זה כבר גם כן טוב.

 

ו אומר לך על שנאה, אז הוא משקר לך, כמו אז אם מישה  :מר מקס צ'רנוגלז

 שאמרתי לך בפעמים הקודמות, שמי שמתרגם לך כביכול דברים,

 

 אז אני רוצה להציע לך משהו. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

רגע, שניה, אני עוד לא סיימתי. והדבר השני שרציתי להגיד   :מר מקס צ'רנוגלז

, ובאמת אני לא רוצה לשמוע את את זה, והפעם אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול

זה יותר, בקשר למשפחה שלי. אני רוצה שגם היועץ המשפטי, גם מבקר העירייה 

נמצא פה, אני רוצה להגיד שזה שאתה מזכיר מדי פעם את העניין שקשור למשפחה 

 שלי, אני מקבל את זה בתור איום, ואני לא מוכן לשמוע את זה. 

 

את הפרוטוקול שלך ואני מאד מודה לך על אני שמעתי  :ראה"ע-מר רון נחמן

התגובה שלך, ואני כרגע רק רוצה להגיד לך דבר פשוט. כל מה שאמרת עכשיו לגבי זה 



 41.14.44)מן המניין(  14מספר  ישיבת מועצה.
 

 18 

 שאתה לא שונא ולא מדבר, מעשיך מדברים הפוך ממה שאתה מדבר לפרוטוקול.

 

 איזה מעשים?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 שאתה עושה שמה,אני אקח את האתר שלך ואת מה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה אני עושה?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אחרי זה כל הדברים, בתרגום לעברית הכול יהיה, ואתה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 תראה שמה שאתה מדבר לפרוטוקול הוא לא בדיוק מה שיש שם.

 

 לא נכון. מה שאמרתי לך, אני יכול לחזור,  :מר מקס צ'רנוגלז

 

יש לך בעיה של איומים, תלך למשטרה. ואני  עכשיו, אם :ראה"ע-מר רון נחמן

 תלך למשטרה. –עונה לך כרגע לדברים. יש לך בעיה של איומים 

 

 אין בעיה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

. לא לפרוטוקול, תלך למשטרה. אני כבר אומר לך את 100% :ראה"ע-מר רון נחמן

אומר לך,  הדברים האלה. ואתה תיקח בחשבון גם את ההשלכה שתהיה לזה. אני רק

 תלך למשטרה תגיש תלונה שראש העיר איים עליך. 

 

 אני לא חושב שהוא איים עליך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, תגיד את זה, הכול מוקלט פה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 סליחה, אני לא חושב שזה איום. הוא רק נתן לך פה דוגמא.  :מר יחיאל טוהמי
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 רק דוגמא. אני נתתי לך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא לא בא לאיים עליך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 זו לא דוגמא.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 זו דוגמא, זו דוגמא.  :מר יחיאל טוהמי

 

 דוגמא זה פעם אחת. כשחוזרים על זה,   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 פעמים דוגמא. 10אני אתן לך עוד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 . זה לא דוגמא. ואני לא רוצה לחזור לזה.זה לא דוגמא  :מר מקס צ'רנוגלז

 

האלה, תלך תגיש תלונה צ'רנוגלז, אני הבנתי את הדברים  :ראה"ע-מר רון נחמן

 במשטרה. זה הכול. 

 

 אין פה איום, זה לא נכון.  :מר יחיאל טוהמי

 

תשאיר אותו שהוא יגיש תלונה. מה אתה רוצה? אני אומר  :ראה"ע-מר רון נחמן

אם יהיה הסכם קואליציוני עם שבירו, אתה לא תהיה חלק  לך כך, גם במידה

מההסכם איתי. אני אומר לך את הדברים האלה כרגע. גם אם יהיה הסכם עם שבירו, 

אתה לא תהיה חלק מההסכם. ואני אומר לך את הדברים האלה, אתה יכול גם ללכת 

הזאת, אבל לאיפה שאתה רוצה, גם לישראל ביתנו. רק אני אומר לך, אתה לא בסיעה 

זה בסדר גמור. אתה לא תהיה חלק משום הסדר קואליציוני. חשבתי להציע לך קודם 

 איזו שהיא אמירה, שהואיל ואמרת שאין לך שום דבר נגד ראש העיר,

 
 הנה, אני יכול לחזור עשר פעמים.  :מר מקס צ'רנוגלז
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 אתה יכול לחזור מאה פעמים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 וזה יהיה האמת.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

והדברים האלה, מה שאתה אמרת, חשבתי להציע לך, כמו  :ראה"ע-מר רון נחמן

שישבנו בפגישה אחת בתחילת הקדנציה שלנו, אני חוזר בי מהעניין הזה. אין לי עניין 

לשבת איתך. תעשה מה שאתה רוצה. זה הכול. מבחינתי, גם אם יהיה הסכם 

אתה לא תהיה חלק ממנו. אני אומר את זה באופן  קואליציוני, אם וכאשר, אם בכלל,

 ודאי, שלא יהיה אי הבנות. 

עוד מישהו רוצה להתבטא לפני שאני מסכם את המבוא? אתה רוצה לומר משהו? 

 בבקשה.

 

אני לא רוצה להרחיב את היריעה, אני אגיד את זה בקליפת   :מר יעקב עמנואל

ה לי כמו עד לאחרון התושבים שנה גר באריאל. העיר הזאת יקר 30האגוז. אני 

והילדים גדלו פה. אני מבין שבתהליכים הפוליטיים מדיניים שהולכים ומתרחשים 

מהר מאד תהיינה בחירות, מהר מאד כוחות יותר שמאלניים יכנסו לממשלה, ותהיה 

 מלחמה על אריאל. 

בזמן האחרון הרבה מאד דיסאינפורמציה מניפולטיבית, רטוריקה נבזית מצד חלק 

מהאנשים, בכיכרות העיר ובפינות, וכל אחד יורה בשני, וזה אומר על זה וזה אומר על 

זה, ונגיע, ונכחיד את זה, ונשמיד את זה, ונהרוס את זה. איחלו אפילו לראש העיר 

 בכיכרות דברים לא עלינו. 

 

 מה למשל אמרו על ראש העיר? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אמרו.  :מר יעקב עמנואל

 

נ  מה? :ראה"ע-חמןמר רון 
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 עזוב.  :מר יעקב עמנואל

 

 אמרו נבצרות, אמרו שהוא חולה אנוש, הוא לא יחזור. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא עלינו. אנחנו, במאמר מוסגר, אנחנו יודעים שאתה איש   :מר יעקב עמנואל

איתן מנטאלית, פיסית, תחזור לאיתנך ועוד נכונו לך הרבה מאד שנים של מאבקים 

 העניין. וקידום 

אני אומר את כל הדברים האלה באמת מתוך כאב, כי אני קצת תרמתי לעיר, לא 

הרבה. גם כשהייתי איש במדים התנדבתי ועשיתי ורצתי, לא על מנת לקבל על שכר. 

דיסאינפורמציה גם של כאילו המלחמה היא על כסף. לא היה ולא נברא, אני מוותר 

 על הכול.

אני פונה לראש העיר, שאני מרשה לעצמי להגיד חברי אני אומר את הדברים בקצרה ו

תן לנו אשראי. תעשה מעשה, תרחיב את בסיס הקואליציה. קח את  –וידידי מר רון 

כולם, קח את כולם, ותר על גחמות, וזאת פניה אישית שלי אליך, ועל משקעי העבר. 

ה חלק מזה. יש לך כאן, כולם יכולים להירתם מול הכנסת. טוהמי יכול לגחך, אבל ז

 אנסים הקטנים. -לא חשוב, עזוב. הרי יש לי דעה מגובשת על כל הניו

ולכן אני אומר, קח את כולם, תעמוד מול הכנסת, מול השרים, מול כוחות פוליטיים 

כאלה ואחרים, תראה חזית אחידה, לטובת העיר, לטובת תושביה, לטובת הבניה. 

אותם דברים, אולי קצת אחרת. שמעתי בקשב רב את יוסי חן. בדיוק הוא אמר 

שמעתי את טוהמי מדבר. שמעתי גם את ראש העיר. שמעתי את שבירו מדבר ושירה. 

כולם מדברים אותו דבר, אבל לא מתכנסים. אני פונה אליך מכאן, איך אומרים, מעל 

זו, מעל שולחן זה, עשה מעשה ואתה תראה שרק טובה וברכה תצמח לעניין הזה.  במה 

נבחרת הכי טובה, יעמדו לידך. את המינויים אתה תעשה, אבל אותם תהיה לך את ה

אנשים יעמדו לימינך כחומה בצורה, בלי מניפולציות. ואני לא רוצה לחזור אחורה, 

והרי הכול כתוב בספר דברי הימים, הכול כתוב בפרוטוקולים, מי היה כאן נגד 

הכול כתוב.  –תי בסדר אני הייתי ואני הייתי ואני היי –והמלחמות, כל אחד יגיד 

נוציא לשון הרע ולא  הכול מוקלט, מתומלל וכתוב. אפשר לצטט את הכול ואנחנו לא 
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 נשחיר אף אחד.

מכאן אני פונה ואני אומר לך, זו רק הדרך לצלוח את הימים הקשים שהולכים להיות. 

יכול להיות שמה שאני אומר, מישהו יתפוס את זה כאיזה שהוא רבע נאיביות. אבל 

פאסאדה האחרת, מראית העין שאנשים מורידים ואומרים ומדברים, רוממות ה

תהילת אריאל בפיהם, אבל במעשה הדברים בדיוק לא עולים בקנה אחד עם איזה 

שהוא רציונאל של באמת לעמוד מאחורי ישוב עם כל הבעיות שלו, אני חושב שצריך 

לא קרה שום דבר, לעשות את הדבר הזה, פעם אחת ולתמיד להראות כאן אחדות. 

המינויים האלה יכולים להידחות עוד שבוע, עוד שבועיים, לא קרה שום דבר. 

 וכשנסדיר את העניין הזה כולנו, עד אחרון התושבים, נרוויח מהעניין הזה. 

 

הואיל ואנחנו לא יושבים עכשיו בישיבת מועצה לנהל מו"מ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 קואליציוני, 

 

 זו רק עצה. רק עצה.  :מר יעקב עמנואל

 

,  :ראה"ע-מר רון נחמן 'לב' אני הבנתי, מנו, הבנתי טוב מאד. אתה חבר בסיעת 

. אם אני צריך לנהל מו"מ,  לטוב ולרע, ואני לא צריך לנהל מו"מ עם חברי סיעת 'לב'

יוסי, שלישי זה  –אז זה עם ראשי סיעות. ראשי סיעות  אחד זה טוהמי, השני היום זה 

 ה פבל. שבירו ורביעי ז

 

 יוסי הוא ראש סיעה.  :מר יעקב עמנואל

 

הוא הודיע במכתב, אני נתתי את זה בישיבה הקודמת,  :ראה"ע-מר רון נחמן

שהוא הכריז על עצמו כסיעה נפרדת, ולכן באותו רגע שהוא סיעה נפרדת אני מנהל 

'. לכן, אני ג 'ישראל ביתנו  , ם מו"מ עם סיעות. ופבל נשאר ב"כ של 'אריאל ביתנו'

 הצעתי לפבל לנהל מו"מ, אבל פבל נתן לי תשובה שלילית.

אני אומר שוב, רק בשביל לסבר את האוזן, מנו, אני חשבתי ואמרתי לפני ישיבת 

יודע  התקציב, אחרי שדיברתי עם שבירו, שהוא לא היה פה, הוא היה באילת, אני לא 
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התקשר לדעת מה  איפה שהוא היה, בים המלח, דיברתי, ולזכותו ייאמר שכל פעם הוא

שלומי, מה העניינים, כל הדברים. ושיבחתי אותו גם בישיבות המועצה על היחס הזה, 

 שמעל לעניינים הפוליטיים, איזו פוליטיקה שיש פה. 

 
 ביצה פוליטית קראת לזה.  :מר יעקב עמנואל

 

כן. וחשבתי ללכת לראות איך להרחיב גם את הבסיס של  :ראה"ע-מר רון נחמן

. אבל, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. ופעם אחת אתה יכול לדבר על המועצה פה

, פעם שניה על חוסר ניסיון, פעם שלישית זה כבר לא חוסר ניסיון, זה חוסר ניסיון

משהו שטבוע. ולצערי, גם שירה וגם אבי קלטו שני דברים באופן מיידי, לפחות 

יות, הם קלטו את הדברים בישיבת התקציב, ואחר כך בישיבה של החברות העירונ

בצורה ברורה. ואני בסופו של דבר צריך לקבל החלטה רק על שני סגנים, לא על ממלא 

מקום. על ממלא מקום זה המלצה של ראש העיר, בין אם יש הרחבת קואליציה ובין 

דברים: יש מינוי  3אם אין הרחבת קואליציה. ובקטע הזה, גם בסדר היום יש פה 

מ"מ ראש העיר, שלמעשה דפקטו הוא פועל גם בקטע הזה. -המי לרשמי של יחיאל טו

הוא גם היום מ"מ ראש העיר. וכשמחר אני נכנס לבית החולים, אם מישהו חשב שאני 

הולך לעשות מחטף, שאני אעשה ישיבה נוספת מחר בשביל להוציא למנו כרטיס צהוב 

יגיע  בכלל. לא משחק  לא בא בחשבון. אני לא משחק את המשחקים האלה –שהוא לא 

בהם. אני צריך לנהל עיר. עכשיו אני חזרתי משר השיכון. חזרתי משר השיכון, יש 

 כמה דברים יותר רציניים מכל הדברים האלה.

 

 רון, ביושר אמרתי לך את דעתי.  :מר יעקב עמנואל

 
 מנו, אני לא הפרעתי לך. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תי. שמעת אותה.אמרתי לך ביושר את דע  :מר יעקב עמנואל

 
 לא הפרעתי לך. :ראה"ע-מר רון נחמן

 
לא, לא, אני לא מפריע, אני רק אומר לך הערה לסדר,   :מר יעקב עמנואל
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 ביושר שמעת את דעתי.

 
 שמעתי ביושר. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ואמרתי לך. לא הכחדתי ולא אמרתי איזו שהיא מילה   :מר יעקב עמנואל

 את הדברים. שהיא לא במקומה. אמרתי לך

 

הבנתי אותך, מנו, אתה לא צריך להוסיף. אבל לא אתה  :ראה"ע-מר רון נחמן

פרטנר לי למו"מ. מי שפרטנר למו"מ זה ראש סיעת 'אריאלי' או האנשים שלהם, לא 

אתה. איתם אני יכול לנהל, אם אני רוצה או לא רוצה, לנהל מו"מ, על חבירה 

 לקואליציה כזו או אחרת, לא איתך. 

 

 מותר לי להציע?  :ר יעקב עמנואלמ

 

שניה, תן לי לסיים קודם כל. ישבתי בשקט, שמעתי את  :ראה"ע-מר רון נחמן

יום צריכים  60כולם. אני רוצה לומר כאן, אני צריך לנהל עיר. על פי החוק תוך 

למנות, על פי המלצת ראש העיר, ממלא מקום. מה שקורה כרגע, הן מצד הסיעות של 

', ובהעדר רוב לקואליציה שלי כשאתה חלק מהסיעה שלנו 'אריאל ביתנו ו'אריאלי  '

מנו, יכולנו להעביר את זה. אז יכול להיות שהיינו עושים מינוי של ממלא מקום, ואני 

מקבל את ההצעה שלך, נעזוב את שני הדברים האחרים. קודם כל, זה ממלא מקום 

לה. לכשאחזור מבית בלי כסף, בלי שכר. אנחנו נעזוב את המשאים ומתנים הא

יום אתה  60החולים, מה בוער? מה קרה? שום דבר לא קרה. אבל החוק אומר שתוך 

צריך ממלא מקום. וזה צריך להיות פורמאלי. לכן אני מצפה קודם כל בקטע הזה, יש 

סעיפי הצבעות. אז אם ההצעה שלך היתה עולה, בוא נתמוך כולנו במינוי של טוהמי  3

ר, ובהתאם להצהרה של יוסי חן אני מוכן כרגע, והוא אמר את כממלא מקום ראש העי

 זה גם בישיבה הקודמת, 

 
 כן, אם צריך לחכות שבועיים,   :מר יוסי חן
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רגע  –ואתה אמרת את זה מה שאמרת, ואז אנחנו אומרים  :ראה"ע-מר רון נחמן

את שני  אנחנו נוריד –אחד, בואו נבנה את הדברים כבניין, עם היסוד. לבוא ולהגיד 

הסעיפים האלה מסדר היום, של מינוי יוסי חן ומנו יעקב, להשאיר אופציה פתוחה 

אני בעניין הזה, צריך להעביר את זה כאן למנו, ליוסי ואולי לשבירו ואולי לפבל. 

להחלטה של האנשים, אין לי עמדה נוקשה לכאן או לכאן. אבל, ממלא מקום חייב על 

 פי החוק שזה יהיה.

 

הוא בינתיים ממלא מקום עם סמכויות ואתה לא לצריך   :מנואלמר יעקב ע

 למהר. 

 
 עכשיו תתווכחו פה על,  :גב' חנה גולן

 

לא אתווכח, אני רק מסביר את הדברים. עכשיו לגבי שבירו,  :ראה"ע-מר רון נחמן

מה שהזכירו את המכתב שלך. אני כתבתי לך מכתב, זאת אומרת, אני הכתבתי, אבל 

טעות פה בניסוח, אני קיבלתי את המכתב. אני אגב לא ראיתי אותו,  לצערי גם היתה

כי לא הייתי כאן, רק הקריאו לי את הדברים האלה. קודם כל, אני מאד מודה לך וגם 

לפבל, על האיחולים של ההחלמה. בעיקר כשכותבים לי את האיחולים האלה, ברגע 

מודה. ובאמת, אם הדברים שמברכים אותי אני יכול להגיד משהו נגד? לא. אני מאד 

האלה גם היו ממשיכים בדרך אחרת, אז היה אפשר באמת להצביע על תקופה חדשה. 

כתבתי לך ושלחתי את זה לכל חברי מועצת העיר, אני לא יודע אם קיבלו, שאני מודה 

לך על הברכות להחלמתי. אני כותב: "אכן לנוכח הקשיים בתוך המדינה ומחוצה לה, 

קיומה ועתידה של אריאל, עלי להחלים במהרה ואני אעשה את  המאיימים על עצם

 –זה". אמרתי את זה גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון, שאני מנהל קרב כפול 

אחד על החיים ואחד על מפעל החיים. ועל החיים אני אנצח, כמו שניצחתי עד עכשיו; 

חוצה, איך אמר זה תלוי גם בנו בין השאר. כי כשאתה הולך ה –ועל מפעל החיים 

בית שהוא מחולק מבפנים לא יכול  – A house divided can't standאברהם לינקולן? 

"אני עושה את כל המאמצים כדי לנווט את ספינת אריאל  –לעמוד כלפי חוץ. וכתבתי 

במים סוערים ואני מצפה מחברי מועצת העיר שיתמקדו בעיקר ויסייעו לעמידת העיר 



 41.14.44)מן המניין(  14מספר  ישיבת מועצה.
 

 26 

 תה". מול אלה העומדים לכלו

ואני שוב חוזר, ואני דווקא מתייחס למה שאתה הצעת, מנו. אם אתה באופן של 

הסעיפים של ממלא המקום, שזה דבר  –תובנה יכול להפריד בין שלושת הסעיפים 

פורמאלי על פי החוק, לבין הפוטנציאל של שני סגנים מהרכב כזה או אחר, אני חושב 

ן אתה אומר שאתה לא רוצה, או אתה שדבר כזה יכול לעבור פה היום, אלא אם כ

 הכול או כלום. –אומר 

 
אני אומר לך עוד פעם, בפני כל חברי מועצת העיר, תביא   :מר יעקב עמנואל

, אני אומר לך את דעתי  את הכול. אני לא מנהל איתך מו"מ, אני חלק מסיעת 'לב'

 האישית, תביא את הכול כעסקת חבילה, הכול יהיה בסדר. 

 

טוב, או קיי. אז אנחנו נלך להצבעה. אני מבקש ללכת  :ראה"ע-ןמר רון נחמ

 .2לסעיף 

 

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

 

מינוי סגן ראש העיר מר יחיאל טוהמי למ"מ ראש העיר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 והאצלת סמכויות, כפי שהודעתי על כך. 

 

 בתואר.  :מר יחיאל טוהמי

 

כן, ממלא מקום בתואר. אני מבקש להצביע. מי בעד? ירים  :ראה"ע-מר רון נחמן

יוסי, אריאל. מי נגד? הצביעו נגד: פבל, שבירו,  יד. הצביעו בעד: רון, טוהמי, לודה, 

 אבי, שירה, צ'רנוגלז. מי נמנע? מנו נמנע. הסעיף לא עבר. 

 

טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד  מר יחיאלבעד: מר רון נחמן,  0הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 0 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

נמנע: מר יעקב עמנואל( לדחות את ההצעה למינוי סגן  1ז. מר מקס צ'רנוגלדקל, 
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 ראש העיר מר יחיאל טוהמי למ"מ ראש העיר והאצלת סמכויות. 

 

 מר יוסי חן. –( 05%מינוי סגן בשכר ). 3

 

מר יוסי חן. מי  –( 50%מינוי סגן בשכר ) –הסעיף הבא  :ראה"ע-מר רון נחמן

יוסי, אריאל. מי נגד? הצביעו נגד:  בעד? ירים יד. הצביעו בעד: רון, טוהמי, לודה, 

 פבל, שבירו, אבי, שירה וצ'רנוגלז. מי נמנע? מנו נמנע. הסעיף לא עבר. 

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד רון נחמן,  בעד: מר 0הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 0 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

נמנע: מר יעקב עמנואל( לדחות את ההצעה למינוי סגן  1ז. מר מקס צ'רנוגלדקל, 

 מר יוסי חן.  –( 05%בשכר )

 

 ?להעלות אותך :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 .up to you  :מר יעקב עמנואל

 

או קיי. אז אם ככה, אני לא אעלה את ההצעה שלך בתור  :ראה"ע-מר רון נחמן

סגן ראש העיר ואני גם לא בטוח שזה בכלל ניתן למנות אותך היום כסגן ראש העיר 

בהצבעה שבניגוד לסיעה כשמצביעים על סגן ראש עיר. אני צריך לבדוק את הדבר הזה 

דעתי יש פה חוסר יכולת חוקית בכלל בקטע הזה. אני מאד מודה לכם על  בכלל. לפי

 הנוכחות ותודה רבה לכם וערב טוב לכולם.

 

 

_______________ 
 רון נחמן

 ראש העירייה

______________ 
 חנה גולן

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות
 

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

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  0הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 0 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

( לדחות את ההצעה למינוי סגן נמנע: מר יעקב עמנואל 1. זמר מקס צ'רנוגלדקל, 

 למ"מ ראש העיר והאצלת סמכויות. ראש העיר מר יחיאל טוהמי 

 

 מר יוסי חן. –( 05%)מינוי סגן בשכר . 3

 

מר יחיאל טוהמי, גב' לודמילה גוזב, עו"ד בעד: מר רון נחמן,  0הוחלט ) החלטה:

מר אבי סמו, גב' שירה אלי שבירו, פבל פולב,  : מרנגד 0 אריאל עזריה, מר יוסי חן.

( לדחות את ההצעה למינוי סגן קב עמנואלנמנע: מר יע 1. זמר מקס צ'רנוגלדקל, 

 מר יוסי חן.  –( 05%בשכר )

 
 

 

 

 

 


