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יש לי בקשה אליכם. בגלל הכימותרפיה הגרון שלי נפגע ואני לא יכול   :ראה"ע-מר רון נחמן

להוביל את הישיבה  לצעוק. מיתרי הקול נפגעים. אני מבקש מכם שנהיה פה בשקט, על מנת שאני אוכל

 הזאת ושתעזרו כאן. 

, וכמו כל שנה אנחנו סוקרם את תוכניות העבודה. ואני 5.1.2112ביום  58אנחנו פותחים ישיבת מועצה 

 מבקש את נאוה, מ"מ מנכ"ל, להציג את הדברים, בבקשה.

שמנו בצד. מי דרך אגב, על השולחנות לא שמנו אוכל הואיל והיום זה י' בטבת, ואנשים צמים, דתיים, ו

יכול לאכול מהשולחן שמה, אבל צריך לכבד את אלה שהם צמים. זו הסיבה שאין שום  –שירצה לאכול 

 דבר על השולחנות. 

 

 מנהלי העירייה – 2102. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2

 

. אנחנו נציג 58בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לישיבת המועצה מספר   :גב' נאוה בן הרוש

תוכניות העבודה. ישיבת התקציב השנתית מאפשרת לנו, מנהלי העירייה, לעמוד בפני חברי  לכם את

המועצה ולהציג בפניהם את העשייה העתידית שלנו. אני בטוחה ומקווה שהיא תהיה בהירה ומובנת. 

 אנחנו נעשה את זה בצורה של כל מנהל יעלה ויציג את החומרים שלו. אז שיהיה לכם שעות מהנות.

ית הדברים אני רוצה להציג את המבנה הארגוני של עיריית אריאל, שכמובן הוא תקף ועומד הרבה בראש

"גוונים  –שנים, אבל השינוי היחיד פה שאנחנו יכולים לראות זה בנושא של החברה העירונית החדשה 

ו פה אריאל בע"מ", שבעצם מאגדת בתוכה את היכל התרבות והמרכז הבינתחומי, ולכן היא מופיעה לנ

 כחברת בת נוספת של עיריית אריאל. יתר הדברים, האגפים, הכול כפי שהיה. 

כדי שנוכל לדעת באמת בתוכניות העבודה מיהם האנשים שעושים ונושאים בנטל כל השנה, הבאתי לכם 

 מעט מספרים, כדי שנוכל להתרשם.

עובדים זמניים. כפי  55ם ועוד עובדים קבועי 124עובדים.  242מספר עובדי עיריית אריאל נכון להיום זה 

פנסיונרים, שמהווים כשליש מעובדי הרשות המקומית, שזה מספר שהולך  81שאתם רואים, יש לנו גם 

וגדל. ואפרופו תקציב של שכר, צריך לקחת את הנתון הזה בחשבון, זה נתון שעולה וגדל וכך גם הנתח 

 התקציבי שלו עולה וגדל מדי שנה.

ורציות על החלוקה של העובדים שלנו, איך הם מחולקים בתוך האגפים, אז כדי שתקבלו מעט פרופ

הכנתי לכם את העוגה המספרית הזו, שאתם לפיה יכולים לראות שעובדי החינוך מהווים את הנתח 

הגדול ביותר מבין עובדי העירייה. מחלקת הרווחה אחריה ואחריה מחלקת שפ"ע. אולם המופעים 
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עובדים שהולכים לעזוב אותנו לטובת החברה העירונית, הם ייקלטו שם,  12פה שמופיע אצלנו פה, יש לנו 

אנחנו היינו מעין תקופת מעבר עד הרגע שהם יעברו לשם. זה כמובן עובדים שעתיים, הם לא יושבים על 

התקנים שלנו, אבל הם גם כן יעברו, אני מקווה, בשבועות הקרובים, כי כמו שאתם יודעים החברה כבר 

 הוקמה.

מעבר לזה, אתם יכולים לראות פה את הדגש על הפנסיונרים, שאמרתי קודם, ויתר העובדים, פה אנחנו 

לא הרבה, אנחנו מעט, מעט חבר'ה שעושים הרבה עבודה, ואני באמת מקווה שהתוכניות יציגו לכם את 

 עומס העבודה שמוטל ובגאווה רבה אנחנו עושים את זה. 

ציג את שירותים חברתיים. אלי עושה את זה ראשון כי הוא קצת לא חש אז אני מזמינה כרגע את אלי לה

 בטוב ואני מקווה שקולו לא יבגוד בו. תודה רבה לכם והקשבה נעימה.

 

אני רוצה להגיד משהו. בשנה שעברה היתה לנו אותה ישיבה. הייתי רוצה   :מר יחיאל טוהמי

ומה אתם הולכים לעשות בשנה הבאה.  לדעת מה השנה הזו נעשה, מה נעשה ממה שהצגתם לנו בעבר

שלא יהיה מצב שתצביעו על מה אתם עושים וכל הזמן בשנה הבאה, בשנה הבאה. אני רוצה לדעת, על 

 תוכנית העבודה שהיתה בשנה שעברה, מה בוצע, מה לא בוצע ומה שנה אחרי זה. 

 

 .2112דיות לשנת תוכניות העבודה שיוצגו היום הן תוכניות עבודה עתי  :גב' נאוה בן הרוש

 

 מה נעשה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא יוצגו מה נעשה.  :גב' נאוה בן הרוש

 

 למה?  :מר יחיאל טוהמי

 

כי אנחנו לא מציגים מה נעשה אלא מה ייעשה. במידה ויש דבר ספציפי   :גב' נאוה בן הרוש

ולענות על  שאתה יודע, שאתה רוצה לדעת אם נעשה, מנהלים הודרכו להביא איתם את החומרים

התשובות. או קיי? זאת אומרת, אם יש משהו שמטריד אותך מה נעשה בעבר, יעלה היום כתשובה, 

 תשאל.
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לא, סליחה, עם כל הכבוד, מה זה מטריד אותי? סליחה. את מציגה לי   :מר יחיאל טוהמי

כנית העבודה משהו שאני שנה הבאה לא יודע מה דחית. אני רוצה, הצגת לי, באת לפה, אמרת לי את תו

היתה תוכנית בשנה שעברה כך וכך, ביצענו כך וכך, עשינו כך וכך, שנה הבאה עושים כך  –שלך, תגידי לי 

 וכך. מה זה? מה זה, עתידי? מה, אני צריך לנחש?

 

 לא, חלילה. תוכנית העבודה שמוצגת לך היא עתידית.   :גב' נאוה בן הרוש

 

 חיאל.בלי אגרסיביות, י  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני לא אגרסיבי. זה עבודה בעיניים, רון, סליחה. אני רוצה לדעת מה   :מר יחיאל טוהמי

 נעשה. 

 

 יחיאל, אבל הסגנון, אני מבקש ממך.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יחיאל, אתה מוכן לתת לי לענות לך?  :גב' נאוה בן הרוש

 

 כן, תעני, בבקשה.  :מר יחיאל טוהמי

 

כמו התקציב, שהוא תקציב עתידי, גם תוכניות העבודה הן תוכניות   :גב' נאוה בן הרוש

עתידיות. ברגע שאתה רוצה לדעת בתחום מסוים אם נעשה משהו, יש לך פה את כל האינפורמציה ותקבל 

 תשובה לכל שאלה. 

 

נאוה, סליחה, רגע אחד. השאלה/הערה של טוהמי היא הערה נכונה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

. זאת אומרת, תוכנית העבודה 2112-, מה יהיה ב2112-, מה היה ב2111-מרים מה היה בכשמביאים, או

 של שנה שעברה תורגמה גם לתקציב.

 

 נכון.  :גב' נאוה בן הרוש
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את המשימה ואת הניצול התקציבי. מה  –והיו צריכים לבצע שני דברים   :ראה"ע-מר רון נחמן

ש לשנה הבאה זה בסדר, אבל אולי פה יש דברים שטרם על בסיס מה אני אשווה? מה שי –אומר יחיאל 

בוצעו. אולי יש דברים שנתקעו. אולי יש דברים שכבר בוצעו ולא צריך. אני צריך לעשות השוואה. ולכן, 

 זאת השאלה שלו, כרגע זה איננו, זה יובא למועצה. 

 

 אפשר שאלה אחת? דיברת שם על החברה החדשה, שבתוכה, אני לא   :מר יוסי חן

 ידעתי, את כללת שם את כל המרכז הקהילתי, מתנ"ס. את יכולה לתת לנו פה הסבר בדיוק למה הכוונה?

 

 את לא תתני לו שום הסבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה קורה עם העובדים האלה?   :מר יוסי חן

 

 את לא תתני לו שום הסבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לסיים את השאלה, ושלא תיתן הסבר. זה אתה תרשה לי, ברשותך,    :מר יוסי חן

 בסדר, אנחנו פה חבורה של אילמים. אני רוצה לדעת מה קורה עם עובדי המתנ"ס, מה קורה שמה.

 

 לא עניינך בכלל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ענייני ועוד איך ענייני.    :מר יוסי חן

 

 לא ענייני בכלל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

י ועניינם של כל חברי מועצת העיר שיושבים פה. לא יכול להיות זה עניינ   :מר יוסי חן

 מצב שאנחנו חיים פה בעמימות, מה קרה, זה סוד צבאי? היום יש שקיפות, מותר לשאול.

 

 אתה רוצה לפוצץ את הישיבה, כדרכך בקודש?  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 בעולם.מה פתאום? מה פתאום? לא, לא, לא, אני הכי רגוע ש   :מר יוסי חן

 

 את לא עונה לו. את שומעת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

היא הציגה את זה. רק בגלל שהיא הציגה, אם לא היתה מציגה לא הייתי    :מר יוסי חן

 שואל שאלה.

 

 אתה אבל חבר מועצה דגול, ישבת במועצה. אתה מדבר כמו תינוק.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נכון. נכון.   :מר יוסי חן

 

 אין לך מושג. תפתח את העיניים שלך.  :ראה"ע-נחמןמר רון 

 

 אז אני באתי ללמוד.   :מר יוסי חן

 

 תשאל את ראש העיר. אל תפנה אליה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 היא הציגה, אז אני שואל אותה.   :מר יוסי חן

 

 אז אני אענה לך אם אני ארצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ואל אותך.אז עכשיו אני ש   :מר יוסי חן

 

 אחר כך, בסוף היום. בסוף היום.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 העיקר שנקבל תשובה.   :מר יוסי חן

 

 תפנה לראש העיר, לא אליה. –ואני מבקש ממך, יש לך בעיה   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 למה?   :מר יוסי חן

 

 ככה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

חברים, אני מציע, כל מנהלי האגפים  אז בוא נשלח את כולם הביתה.   :מר יוסי חן

יילכו הביתה, אני אשאל אותך את כל השאלות. למה אנחנו עושים פה את כל ההצגה? הצגות עושים 

ב"הבימה", בהיכל התרבות, לא פה. עזוב אותך, עכשיו מה באנו פה, לעשות הצגות, לבזבז את הזמן 

שאנחנו נשאל אותם שאלות? אין שום בעיה,  שלנו? אני באתי לתרום מזמני, אני מתנדב. לא מתאים לך

שלח אותם הביתה, בוא נקיים ישיבת מועצה רגילה. יש פה אנשים שהיום הפסידו יום עבודה. בוא נקיים 

 ישיבת מועצה רגילה בלי הצגות. 

 

 דקות. אם אתה לא תעמוד בזה, 5תשמע, עכשיו אני נותן לך רשות דיבור   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה תעשה?   :מר יוסי חן

 

 אני אזהיר אותך פעם ראשונה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תזהיר. ומה יהיה פעם שניה?   :מר יוסי חן

 

 ופעם שלישית תצא החוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תגיע לפעם שלישית ישר.   :מר יוסי חן

 

 תצא החוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה אתה אומר?   :מר יוסי חן
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 כן. ואני מזהיר אותך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הנה, תגיד שלוש ואני לא יוצא. מה אתה משחק משחקים? תגיד לי, מה    :מר יוסי חן

 כל ההצגות האלה? על מי אתה רוצה פה להרשים? על מי אתה רוצה להרשים?

 

אני אומר לך, יוסי חן, אתה לא תתנהג בבריונות, אתה תעבוד לפי   :ראה"ע-מר רון נחמן

 קול.הפרוטו

 

 תרשה לי בכלל לא להתייחס.   :מר יוסי חן

 

 דקות יש לך רשות לדבר. 5  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא רוצה אפילו דקה.    :מר יוסי חן

 

 אתה לא תתווכח איתי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא רוצה דקה לדבר.   :מר יוסי חן

 

ש. תבקש רשות דיבור, אני אספור לא תחזיק את הדיון הזה כדרכך בחוד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 תדבר. ובזה נגמר. תלך תפר את הכללים,  –הדקות  5לך את 

 

 מה תעשה?   :מר יוסי חן

 

 אני אומר לך, לפי החוק, אני פועל לפי החוק,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נו, מה תעשה?   :מר יוסי חן

 

 .ריאה שלישית והחוצהלפי החוק. קריאה ראשונה, קריאה שניה, ק  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 זה בכנסת, לא פה.   :מר יוסי חן

 

 גם פה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, לא, יש לך טעות.   :מר יוסי חן

 

 או קיי, נראה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נראה.    :מר יוסי חן

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יאללה, בוא.    :מר יוסי חן

 

 אלי, בבקשה. קדימה,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 סקירת האגף לשירותים חברתיים

שלום לכולם. אני אשתדל במהלך המצגת שלי גם לדבר תוך כדי גם על   :עד-אלי גילמר 

 שנה שעברה. אני חושב שזה יוכל לבוא לידי ביטוי דרך השנה.

תבנו הקמת בית חם לנערה. בית חם לנערה יוקם השבוע ממש, הוא נפתח, ולכן כ –בשנה שעברה כתבנו 

שאותרו  13-15פה הפעלת בית חם לנערה. מדובר בעצם בסוג של מועדונית, פעמיים בשבוע נערות בגילאי 

על ידי יועצות בתי הספר, ביחד עם עובדת סוציאלית של הנערות באגף אצלי, והן אותרו כנערות בסיכון, 

חובות, כי המשפחה לא נערות שעלולות לבוא לידי שוטטות, לידי התמכרויות שונות, לידי סיכון בר

מצליחה למנוע את זה בכוחות עצמה ולתת לנערה מה שהיא צריכה, הם יגיעו פעמיים בשבוע לבית הזה, 

יקבלו שם ארוחת צהריים חמה, פעילות, תהיה שם אם בית, תהיה שם מדריכה, תהיה שם עובדת 

 ע הבא.סוציאלית. זה בית שאנחנו שכרנו בכיכר ה' באייר והוא יתחיל לפעול בשבו

הפעלת קבוצת התנדבות בחונכות לנערות שטופלו בקבוצת אילוף כלבים. בשנה שעברה היתה קבוצת 
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אילוף כלבים לנערות בתיכון שהרגשנו שהן צריכות חיזוק והעצמה. הנערות האלה סיימו את זה בשנה 

ו את זה שעברה והשנה הן מלוות כמתנדבות לחונכות לילדים אחרים. זו קבוצה מגובשת והם התחיל

 כבר. 

כאן אנחנו מדברים על מעט משפחות. אני רק אסביר.  –נתיבים להורות  –הקמת מרכז הורים וילדים 

הפיתרונות שמוצגים בפניכם זה בעצם ניסיונות שלנו להשאיר כמה שיותר ילדים בסיכון, להשאיר אותם 

יכון ולא ניתן לתת לו כאן במסגרת הקהילה ולתת להם מענים כאן במסגרת הקהילה. כשילד נמצא בס

פיתרונות במסגרת הקהילה, המשמעות היא שאנחנו מחפשים פיתרונות שהם פיתרונות במסגרת פנימיות 

 ומשפחות אומנה וכדומה. 

אחד הפיתרונות שאנחנו מנסים השנה להורים זה 'נתיבים להורות', מרכז הורים וילדים, מדובר בסך 

כל אחד מבני המשפחה מגיע ויהיה לו את הטיפול שהוא צריך משפחות, כאשר  4או  3הכול על משהו כמו 

וטיפול משפחתי ביחד. מדובר על מרכז במסגרת האגף אצלי, במסגרת המשרדים אצלנו, בשעות אחה"צ, 

עם האמא, אפילו קצת ארוחה קלה,  ולאחר מכן  small talkingיש אם בית שמקבלת אולם, יש קצת 

ך מטפלת באומנות וכדומה לילדים. כל התקציבים, דרך אגב, פגישה עם עובדת סוציאלית, אם צרי

 .75-25 –שאתם רואים, כולם מתוקצבים על ידי משרד הרווחה והשתתפות של העירייה כנוהג המקובל 

במידה ולא נצליח להקים אותו, אם אנחנו נראה שמבחינה תקציבית משרד הרווחה לא ייתן לנו את מה 

רק אני אסביר, חות נרחיב את הרפרטואר הטיפולי הפרטני בילדים. שאנחנו מצפים שייתן, אנחנו לפ

שעות שבועיות.  16לשעה, וסך הכול מדובר פה על  ₪ 251, כשמדובר למשל על פסיכולוג שלוקח ₪ 51,111

נעדיף להקים  שאנחנובשנה. כל הדברים האלה הם דברים מאד מאד יקרים, וכמובן  ₪ 51,111-זה מגיע ל

 ת, שביחסית מעט כסף מאפשר לנו הרבה יותר.את הנתיבים להורו

אנחנו כל שנה בוחנים מחדש את הצורך שלנו וכל שנה אנחנו  –הפעלת קייטנת קיץ לילדים בסיכון גבוה 

מגלים מחדש שאין לנו ברירה אלא לעשות את הקייטנה הזאת. זה הוקם בשנתיים האחרונות בשיתוף 

ילדים למשפחות, לילדים שהם בסיכון הגבוה ביותר בעיר,  11פעולה עם קהילת נצרים. קייטנה קטנטנה, 

בימים של אוגוסט, בימים שאין קייטנות עירוניות ואין בתי ספר, פשוט שילדים קטנים יגיעו לשם ולא 

ב', ושם הם יקבלו את כל מה שהם צריכים עד -למשל יהיו לבד בבית. אני מדבר על ילדים בגילאי א'

 ם בחזרה. שעות הצהריים שההורים מגיעי

הפעלת סדנא להורים וילדים לשליטה עצמית והתמודדות עם כעסים, בשיתוף עם אגף החינוך, היועצות 

ילדים שלהם הכי קשה לשבת בכיתה ומטבע הדברים זה גם בא לידי ביטוי המון  2ומנחת קבוצות. בחרנו 

התמודדות לא יעילה.  המון בבית, גם בנושא של ההורים בדרך ההתמודדות שלהם עם הילדים שהיא דרך
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מוקמת קבוצה שהקבוצה הזאת, עובדים בה ביחד עם הילדים לבד, ההורים לבד ועם כולם ביחד. מחר 

 יש את הראיונות להורים ולילדים והיא תתחיל לפעול או בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן.

שחלק מהן מתקשות ולעולות ממדינות דוברות אנגלית, משפחות וקבוצות להדרכה הורית לחד הוריות 

עם הילדים בבית, בטח עם הקשיים של הילדים להסתדר בבית הספר עם קשיי השפה. ואנחנו, ביחד עם 

 תקציב קטן ממשרד הקליטה ותקציב גדול מהרווחה וקצת מהעירייה אנחנו התחלנו את הקבוצה הזאת.

מכיתות א' עד ד'. גם  במסגרת המועדונית אנחנו מחדשים, יש לנו כבר הרבה שנים מועדונית לילדים

לאגף החינוך יש מועדונית דומה. במסגרת המועדונית מוקמת חממה לחוג גינון טיפולי ביחד עם הילדים, 

שף', זה האמהות או האבות עם הילדים ביחד, עושים -והתחילה קבוצה שאנחנו קוראים לה 'מאסטר

בור בין ההורים והילדים. כל בישולים במועדונית. כמובן שהבישול זה רק האמצעי, המטרה היא חי

סיטר עבור ילדים שאין להם, -הילדים במועדונית הם נמצאים במועדונית לא כי המועדונית היא בייבי

 אלא כי יש קושי משמעותי במשפחה לדעת איך להתמודד עם הילד ואיך לגדל אותו.

ית. ילדים שעדים אנחנו מפעילים את זה גם כבר שנה שליש –הפעלת קבוצה לילדים עדים לאלימות 

הילדים לא נוגעים באוכל שלך כי האוכל  –. אלימות גם יכולה להיות שאבא אומר לאמא לאלימות בבית

שלך הוא טמא, הם נוגעים רק באוכל שלי. זו אלימות גדולה מאד, והילדים חווים את זה, והם חווים את 

שאנחנו גם מטפלים באמא ואנחנו  זה הרבה, ומישהו צריך לעזור לילדים האלה להתמודד. בלי קשר לזה

 גם נטפל באבא, כפי שאתם תראו, אבל גם הילדים צריכים פה עזרה.

לפני שנה וחצי הצלחנו להקים יחידה לטיפול בהתמכרויות אצל אנשים מבוגרים.  –טיפול בהתמכרויות 

סמים, אבל השנה אני מאד מקווה שנצליח לקבל תקן ממשרד הרווחה לטיפול בהתמכרויות נוער. בעיקר 

בעיקר בעיקר בעיקר אלכוהול. אלכוהול זה הרבה יותר מבחינתנו מסוכן וקשה מהסמים, כי זה הרבה 

 יותר נגיש. יש לו איזו שהיא לגיטימציה של החברה ולכן הוא מהווה סיכון גבוה מאד. 

 

 גם הימורים?  :מר יעקב עמנואל

 

ל בהתמכרויות, אבל צריך ללמוד ברמת העיקרון יש את זה ביחידה לטיפו  :עד-אלי גילמר 

 איך מטפלים בזה, עדיין לא יודעים כל כך. אבל כן, זה נחשב להתמכרות גם. 

 

 על כמה אנשים מדובר?   :מר אלי שבירו
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אנחנו יודעים שמדובר בהיקפים של יותר מעשרות. רק בקידום נוער   :עד-אלי גילמר 

ם צורכים אלכוהול. לא כולם מכורים, אבל הם אנחנו יודעים שכמעט כל בני הנוער בקידום נוער ה

בהחלט צורכים והם עלולים להגיע להתמכרויות. אנחנו יודעים שבלילות, בעיקר בלילות חמישי וששי, 

יש פה הרבה בני נוער שמשתכרים, חלקם ילדים קטנים מאד, אולי ברוך יוכל להרחיב על זה כשהוא 

ת. אני יכול להגיד לכם שגם אני לילה אחד התלוויתי ידבר, שממש מגיעים לידי מצב מסוכן של שכרו

לבחור ממועצה אזורית שומרון והסתובבתי איתו בלילה כדי לראות איך זה נראה בלילה בגנים 

החשוכים, איך מחביאים את האלכוהול בין השיחים, מקבלים טלפון שהמשטרה קרובה ואז בודקים 

ק לראות את הילדים האלה, לאיזה מצבים הם מגיעים. איפה לשים את זה. ובאמת, זו חוויה לא נעימה ר

התקן הזה הוא תקן שיאפשר לנו לא רק מענה ברחובות, שאת זה עושים בקידום נוער והסיירת הורים 

והשיטור הקהילתי, אלא גם טיפול באותם ילדים, לבוא ולטפל בהם טיפול פרטני ולפעמים קבוצתי. אם 

יא שהתקן הזה יילך לקידום נוער כדי שבקידום נוער תהיה שם נצליח לקבל את התקן הזה, המשמעות ה

עובדת סוציאלית שיכולה לטפל באותם ילדים, שאין יחידה יותר טובה מקידום נוער להכיר את אותם 

ילדים. אני יכול להגיד שזה פחות או יותר מתחלק לשתי קבוצות: יש קבוצה, שהיא כמה קבוצות, של בני 

ש קבוצה שאנחנו לא מצליחים בכלל לחדור אליה, שהיא קבוצה של הנוער הנוער הותיקים בארץ. וי

העולה, בלילות. מי שמכיר אותם יותר טוב זה בקידום נוער, ששם גם יש נוער עולה, ולנה עצמה דוברת 

רוסית ויודעת איך לטפל בנושא של אלכוהול. ולכן אנחנו צריכים מענה מיוחד בשביל אותם בני נוער. זה 

ת שבשנה שעברה נראה שלא הצלחנו, והסיבה שלא הצלחנו זה שלא הצלחנו לקבל את התקציב יכול להיו

 ממשרד הרווחה ואנחנו עובדים מאד קשה כדי שהשנה נצליח לקבל את זה. 

עבודה עם מתנדבים. אנחנו מנסים השנה לעשות איזה שהוא סוג של הכשרה שוטפת  –עבודה קהילתית 

שיעזרו בשעת חירום למכלול טיפול באוכלוסיה בשעת חירום. אם נגיד  למספר מתנדבים מועט, מבוגרים,

נופלים פה טילים וכדומה או מגיעות אוכלוסיות מפונות ממרכז הארץ, שזה התרחיש של פיקוד העורף, 

אז אנחנו צריכים לתת להם פיתרון. מישהו צריך לתת מענה באתרי דחק לנפגעי חרדה. אנחנו נזדקק 

 צים השנה לעשות להם איזו שהיא הכשרה קצרה.למתנדבים. אנחנו רו

מגיעים בני נוער מבית אל ומעופרה, הם משתלבים בבתי הילדים  –שילוב מתנדבי נוער ממוסדות חינוך 

ובבתים עם קשישים כדי לסייע להם. זה קורה כל שבוע. אתמול אני יודע היה ערב הוקרה לאותם 

 שפחות נזקקות בקהילה. מתנדבים. וליווי מתנדבים מבוגרים שמלווים מ

פרויקט שהקמנו לפני שנתיים. בני נוער, ביחד עם רכז, שמגיעים לבתי נזקקים שלא  –סביבה בונה 

 , בעיקר קשישים ונכים, ועושים שיפוצים קלים בבית. יכולים לשפץ את הבית בעצמם, מכל מיני סיבות
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שיתוף הפעולה עם המרכז  זה פרויקט אדיר. זה בעצם אולי גולת הכותרת של –קהילה נגישה 

 8-האוניברסיטאי היום. כל בית הספר לעבודה סוציאלית, במהלך סמסטר ב', כל שנה א', מגיעים ל

פרויקטים ברחבי העיר שקשורים להנגשת הקהילה לאנשים עם נכויות. זה אומר לאו דווקא הנגשה 

החינוך, ביחד עם גני  פיסית, אבל בהחלט הנגשה מנטאלית. זאת אומרת, עבודה ביחד עם מוסדות

הילדים במרכז הבינתחומי, כדי שאנשים עם נכויות ירגישו ככל האדם בעיר שלנו. אני יכול להגיד 

שהתחלנו את זה בשנה שעברה ושמענו, שרה ואני, סיפור מרגש מאד מאישה נכה, שעמדה ב'סופר' בתור 

ה שעברה את זה, והוא מחכה לה והיא מגיעה לקופה ושם ילד מחכה לה, כי הוא היה בכיתה בשנה שעבר

אני מחכה לך, כי היית בכיתה שלי ואני זוכר שאת אישה נכה, ואמא שלי  –בקופה ואומר לה בקופה 

מחכה לך בחוץ לעזור לך עם הקניות. עובדים בצוותי משימה עם אנשים עם נכויות כאן בעיר על כל מיני 

דים שייגע גם בנושא של המפעל השיקומי כדי נושאים. ופורום פעולה תעסוקתי לאנשים עם צרכים מיוח

 למצוא פיתרונות נוספים בעיר לאנשים עם נכויות שיוכלו למצוא כאן תעסוקה, כאן ובסביבה.

יש לנו כבר שנים רבות מרפאה לבריאות הנפש, שאני חושב שהיא באמת דוגמא לכל  –בריאות הנפש 

ת ייקח פה את החסות, כמו שהוא אמור בריאות הנפש בארץ. אלא מה, שזה, במקום שמשרד הבריאו

לעשות, זה באיזה שהוא שיתוף פעולה עם העירייה, לצערנו, כי אחרת לא תהיה פה בריאות נפש בעיר. 

שנים, אנחנו נצליח לפתוח לראשונה  4השנה אנחנו נצליח, אחרי לחצים שנמשכו, אני יודע לפחות על 

לפחות פעם בשבוע, שיגיע לפה מענה של פסיכיאטר  בריאות נפש לילדים ולנוער כאן בעיר פעם בשבוע,

וגם טיפולים פסיכותרפויתים לילדים שזקוקים לזה. חשוב לזכור שילד כזה שזקוק למענה של בריאות 

הנפש, הוא נמצא בכיתות, רגיל, מטבע הדברים מאד מאד מאד קשה לו, מטבע הדברים הוא מפעיל את 

הוא מטבע הדברים מפריע בכיתה, הוא לא מצליח להשתלב, כל הכיתה שלו, שגם כולם לועגים לו וגם 

ובעצם סביבה שלמה סובלת, כשבראש וראשונה מי שהכי סובל זה הילד כי הוא לא מקבל שום טיפול. אז 

 השנה, בעזרת השם, כנראה בתחילת פברואר כבר ייפתח טיפול על ידי המשרד לבריאות הנפש כאן בעיר.

וחה כנראה השנה ייענה לתוכנית חדשה של משרד הרווחה, לעבוד גם זה, משרד הרו –פרט ומשפחה 

ספציפית עם נושא של אוכלוסיות עניות כרוניות. זאת אומרת, אותם אנשים שאנחנו יודעים שבמשך 

שנים צריכים לקבל עזרות חומריות שונות, אבל בעצם אי אפשר להגיד שיש משהו טיפולי שכרגע מסייע 

יין מקבלים דגים, אבל לא מצליחים לעשות פעולה עם חקה. מרכז עוצמה להם. זאת אומרת, לצורך הענ

אמור לבוא ולעשות פעולה עם אותן משפחות כדי קצת לתת חקות במה שניתן ולרכז את המענים 

 החומריים במקום אחד שרואה את התמונה באופן כללי. 

אה ויש להם השפעה מאד ממשיכים עם קבוצות לגברים שעובדים בצורה נפל –מניעת אלימות במשפחה 
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מאד גדולה אחר כך בבית, אצל אותן משפחות. שתי קבוצות לנשים וביצוע ערב שיא, כמו שאנחנו 

 משתדלים לעשות ערב שנה לפיתוח המודעות. 

בעניין הקשישים, חוץ מהדברים שידוע לכם שפועלים כל שנה, המועדונים והוטרנים וכדומה, מעבר לכל 

ו עושים פעולה שתחשוף את מרכז היום לקשיש שפועל על ידי חברה טיפולית. הדברים האלה, השנה אנחנ

קשישים שגרים בעיר ואנחנו יודעים שהם, בפוטנציאל הם יכולים להיעזר במרכז יום לקשיש, הם  82יש 

קשישים סיעודיים. אבל במקום זה הם מקבלים את השעות הביתה, שזה חוק סיעוד של עזרה. חלק 

, כי אנחנו יודעים שהמשפחה שגרה ביחד עם אותו קשיש כבר מקבלת ככה גם קצת מהם זה פשוט נובע

ניקיון בבית וקצת מכינים את האוכל וקצת זה מוריד להם מהראש, אבל זה לא כל כך טיוב לקשיש. כי 

אם הוא יקבל בדיוק את אותם דברים רק במסגרת חברתית, זה מעולה. אז קצת להוריד את השעות של 

וקצת להעלות את השעות במועדון, זה בהחלט יהיה להם עדיף. אנחנו נכנסים השנה  הטיפול בבית

לפרויקט ביחד עם מרכז היום לקשיש וביחד עם תחום התקשורת במרכז הבינתחומי, לעשות חשיפה של 

המרכז הזה, פשוט פרטני אצל כל הקשישים האלה בבית, מי שכמובן יסכים לארח אותנו, כדי לחשוף את 

 אתה זכאי וחבל שלא תשתמש. –ד לו זה ולהגי

 

 ההחלטה אם הוא מצמצם את השעות שלו בבית,   :מר אלי שבירו

 

 רק שלו.  :עד-אלי גילמר 

 

 רק שלו.   :מר אלי שבירו

 

כן. בדרך כלל רק שלו. אם זה קשיש סיעודי, זה בדרך כלל, אם יש   :עד-אלי גילמר 

כך שלו, ופה אנחנו מנסים קצת למנוע את זה.  משפחה מורחבת זה יותר המשפחה המורחבת ולא כל

 אני חושב שסיימתי.לעשות מה שטוב לו. 

 

 כן, יחיאל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אלי, אני יודע שאתה עושה עבודה טובה ותמיד כשפניתי אליך היתה אוזן   :מר יחיאל טוהמי

כיסאות. אנחנו חברי מועצה, קשבת, ואני מעריך את כל העבודה שלך. אבל יש פה דברים שנופלים בין ה
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אנשי ציבור, לא פונים אל ראש העיר, פונים אלינו, מה לעשות? והיה מקרה עכשיו של בן אדם שאין לו 

, והוא ישן כל יום במקום אחר. אני לא מבין, אין איזו שהיא אשקובית, משהו, 111%-איפה לגור, נכה ב

עד שימצאו לו את הפיתרון. עד שתעשה לו, לא  לתת לבן אדם עזרה? עזרה זמנית של חודשיים, שלושה,

יודע מה, תעזור לו במשרד השיכון, לא יודע מה תעשו. איזו שהיא עבודה איך להציל את האנשים האלה. 

לא ייתכן שבן אדם ישן כל יום במקום אחר, בבית אחר. לא ייתכן דבר כזה. איפה אנחנו? מה אנחנו 

אחים,  11י אומר לך את זה, לי כואב. אני באתי ממשפחה של אומרים לאנשים האלה? תגיד לי, מה? אנ

אני יודע מה זה לישון, אני יודע מה זה איפה לישון, אני יודע איך החיים שלי עברו לי. ואני אומר לך את 

זה, אנחנו צריכים פה להיות רגישים לאנשים האלה. לא יתכן שבן אדם, ואני לא אגיד את השם שלו, 

כל יום ישן בבית אחר. לא יתכן. אני אומר לך, אלי, זה לא יכול להיות. מה זה פה, כולם מכירים אותו 

רווחה? רווחה למי? להגיד פה איזו מילה שאני אקפיץ את הפיוזים של האנשים פה? רווחה לרוסים? 

רוסים. מספיק. אני אומר לך, זה לא  –רוסים; זה  –רוסים; רווחה  –רווחה למי? רווחה למי? קליטה 

ן דבר כזה. אני אומר לך, לא יתכן. לא ניתן פה, באמת אני אומר לך, לא ניתן פה, אני אומר לך, אני יתכ

תשמע, נדבר עם משרד  –אישית אומר לך, אני לא אתן פה שבן אדם יישן כל יום בבית אחר ואנחנו נגיד 

לתוך בית, לתוך  הוק' האנשים האלה צריכים להיכנס-השיכון, נעשה מפגש. האנשים האלה צריכים, 'אד

מסגרת, לתוך אשקובית. כמו שאישה שמקבלת מכות מבעלה,מכניסים אותה למקלט לנשים מוכות, גם 

אדוני, חודשיים אנחנו מטפלים  –חודש, חודשיים. להגיד לו  –אדם כזה צריך להכניס אותו לאשקובית 

פה באריאל לחלק, אני לא אומר,  בך. אני לא יודע מה עושים. אני לא יודע. אין לי פיתרון. אין לי דירות

תשמע, הכול בסדר. לבוא  –אני רק אומר שצריך למצוא לזה פיתרון, למצוא פיתרון. אי אפשר להגיד 

עכשיו, להגיד לי שם הפרויקט, פירוט, עלות. אותי זה לא מעניין. אני אומר לך את האמת, אלי, זה לא 

 ותך מאד. מעניין. זה לא אישי נגדך, אתה יודע שאני מעריך א

 

 אני יודע, אני יודע, בסדר.  :עד-אלי גילמר 

 

 אני, זה כואב לי שבן אדם מסתובב ככה ואין לו בית לישון.  :מר יחיאל טוהמי

 

 גמרת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן. תודה.  :מר יחיאל טוהמי
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 אני רוצה להעיר לך, שוב פעם, לגבי הסגנון.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בסדר, רון, אתה אל תחנך אותי, בסדר רון? אל תגיד לי סגנון. אל תחנך   :מימר יחיאל טוה

 אותי.

 

 הפרעתי לך מילה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

למה אתה אומר לי סגנון? אני, הסגנון שלי כזה, כי אני חייתי קשה והיו   :מר יחיאל טוהמי

קעות, היו לך מגרשים, לא הרגשת לי חיים קשים. והסגנון שלך אחר, אתה באת מנס ציונה, היו לך קר

 מטר. מה אתה מקשקש לי? בחייך. עשה לי טובה, בחייך רון. 511כלום. ישנת בבית של 

 

 טוהמי, הפרעתי לך שדיברת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אל תגיד לי סגנון שלי, רון, עשה לי טובה.  :מר יחיאל טוהמי

 

תלמד את החומר. את כל ההצהרות  הפרעתי לך שדיברת? קודם כל  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הגדולות שלך,

 

אל תגיד לי סגנון , רון, עשה לי טובה. זה לא נגדך. אני מפרגן למנהל ואני   :מר יחיאל טוהמי

אומר שהוא עושה עבודת קודש. צריך למצוא פיתרון, די , נגמר הסיפור. אתה רוצה שהאנשים האלה 

 ישנו לידך באוהל?

 

 ני אומר את זה לך, פה זה לא בימת העיר.א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה לא בימה. אני מדבר מהבטן, אתה אומר לי בימה.  :מר יחיאל טוהמי

 

אתה יכול לדבר מאיפה שאתה רוצה. עכשיו רק תדע, קודם כל תלמד את   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 מאד.את ההצהרות שלך. פופוליזם זה טוב  ןתיתהמצב המשפטי חוקי. אחרי שתלמד את זה 

 

תן לי להחליף אותך חודש, אני מבטיח לך, אנשים פה יחייכו. עזוב אותי,   :מר יחיאל טוהמי

 בחייך רון, עשה לי טובה, בחייך.

 

 יש לך הזדמנות עוד מעט, אולי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא, אין לי שום הזדמנות, תהיה בריא. אין לי בעיה עם זה בכלל. אפשר   :מר יחיאל טוהמי

 ת את החיים יותר קל, רון לעשו

 

 יחיאל, אני מבקש בלי אגרסיביות, שמעת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא אגרסיבי. שמעת אגרסיבי?  :מר יחיאל טוהמי

 

 שמעת מה אני אומר לך?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תגיד לי, רון, כשאתה מדבר זה לא אגרסיבי?  :מר יחיאל טוהמי

 

 מבקש, אמרתי לך, הגרון שלי כואב,אני   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תהיה בריא.  :מר יחיאל טוהמי

 

אמרתי לך, תשתוק כשאני מדבר ואני אשתוק כשאתה מדבר. קודם כל   :ראה"ע-מר רון נחמן

 נימוס, תלמד את הדבר הזה.

 

 אין בעיה.  :מר יחיאל טוהמי

 

ה ולכל אחד קשה אולי אתה לא צודק בכל מה שאמרת? ואולי לי קש  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 לראות מישהו 'הומלס'? אולי אתה יודע מה הפיתרונות של מדינת ישראל ל'הומלסים'? הוא הפיתרון?

 

 אני לא אמרתי את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

שיח. לכן, יש לך בעיה, אדוני, אתה סגן ראש העיר, -אני בכלל לא עושה דו  :ראה"ע-מר רון נחמן

ילדים, אני רואה את התופעה  11אני גדלתי בבית עם  –אס, ותכתוב תכתוב בבקשה לשר השיכון אטי

הזאת, התופעה הזאת קשה מאד, לא מוצא חן בעינינו. תשלחו לחבר שלך, כחלון, שר הרווחה, לשניהם. 

את כל הדברים האלה, הוא מהצד הזה יעשה את הדברים.  ןתיתלאטיאס ולכחלון תצלח את המכתב, 

ת אריאל, אין לו פיתרונות כמו בכל עיר אחרת במדינת ישראל, למצבים אבל תקשיב, הוא פה בעיריי

שכאלה. לכן מדינת ישראל יש לה את משרד הרווחה, יש לה את משרד השיכון, יש לה דירות ציבוריות, 

 אלה הם הדברים. זה הכול. ברור?

 

רא הכול טוב ויפה, אני מקבל את כל מה שאמר רון, אבל יש מה שנק  :מר יחיאל טוהמי

 עזרה מיידית לבן אדם. 

 

 קח אותו אליך הביתה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ורון יכול לספר לי סיפורים. רון יכול לספר לי סיפורים עד מחר.  :מר יחיאל טוהמי

 

 יחיאל, יש לך בית גדול. יש לך בית גדול, יחיאל, קח אותו הביתה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ות.אני יכול לענ  :עד-אלי גילמר 

 

סליחה רגע, סליחה. רון, תסלח לי, אתה לא תנהל את זה איך שאתה   :מר יחיאל טוהמי

 רוצה.

 

 ראש, לא אתה. -אני אנהל את זה, כי אני יושב  :ראה"ע-מר רון נחמן
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בסדר. תן לי בבקשה להגיד מה שאני רוצה להגיד. אתה יכול לעזור לבן   :מר יחיאל טוהמי

 , שלושה חודשים?אדם הזה בשכר דירה חודשיים

 

 הוא לא יכול לעזור.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה יכול לעזור? אל תגיד לי שאתה לא יכול לעזור. אל תספר לי   :מר יחיאל טוהמי

 סיפורים, רון. 

 

הוא לא יכול לעזור. תיקח אותו, במקום שכר דירה, אליך הביתה. יש לך   :ראה"ע-מר רון נחמן

 הרבה חדרים. 

 

לי רגע, רק לעניין הזה. כמו שאמר ראש העיר, אנחנו  ןתיתרון, אם   :עד-אלי גילמר 

יודעים, הפיתרונות של דיור הם בידי משרד השיכון, זה לחלוטין לא קשור לרווחה. ממש כמו שמכבי אש 

לא קשור לרווחה. אלא מה? ואני יכול גם להגיד, ורון יודע בעצמו שהוא כתב גם כשאני ביקשתי, כשהיו 

שהיו פה, היה פה איזה זוג שכבר אושר לדיור ציבורי, גר פה חודשיים, באוגוסט אחד לפני, גרו  משפחות

פה עם סככה מעל הראש, פשוט משהו נורא, וכבר אושרו לדיור ציבורי ופשוט לא שיפצו להם פה. ורון 

ו, יחיאל, כתב מכתב למנכ"ל עמידר על העניין הזה. ויש עוד מקרים כאלה. אני יודע כי מגיעים אלינ

מגיעים אליך חלק מהם, אלינו מגיעים כמעט כולם, או קיי? אנחנו יודעים. ואני בהחלט מסכים, זה כואב 

הלב עם העניין הזה. הדיור הציבורי זה המכה, אני הכי מרגיש אותה, המכה הכי גדולה במדינה היום. 

ל זה באמת המיקרו של מה ואם רק להקיש באינטרנט 'דיור ציבורי' ולראות מה קורה במדינה, אריא

 שקורה בכל מקום, זה כאב לב גדול בעניין הזה.

, שהוא באמת מסתובב ברחובות, הפיתרון שלנו, יש 18רק אני אגיד, במקרה שיש אדם בוגר, מעל גיל 

 ,מקומות שנועדו לאנשים האלה, למחוסרי דיור, שבהם אנחנו ברווחה

 

שאתה מציע לנו. אנחנו לא מעוניינים  אנחנו לא מעוניינים בהוסטלים   :מר יוסי חן

 בזה.

 

 נכון. אני יודע, יוסי, אני מסכים איתך.  :עד-אלי גילמר 
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 אז עזוב, ההצעה הזו לא רלוונטית.    :מר יוסי חן

 

 אבל יוסי, אני אומר, אתה צודק,  :עד-אלי גילמר 

 

 אני יודע למה אתה מתכוון, זה לא רלוונטי.   :מר יוסי חן

 

 אבל לדעת שזה הפיתרונות שיש לנו.   :עד-אלי גילמר 

 

אז אנחנו ננסה למצוא מחוץ לקופסא. אפשר, ברשותך, אדוני ראש העיר?    :מר יוסי חן

קודם כל, אני היום באמת רוצה לחזק את יחיאל טוהמי. היום הוא קם כמו שהוא בימים הטובים שלו. 

רוצה באמת להמשיך את דרכך הפוליטית, אני באמת מחזק את כל מה שאתה אומר. וזו הדרך, אם אתה 

הנה, אני אומר לך פה ליד כולם, זו הדרך. כי אתה תמיד צריך לזכור מאיפה באת ולזכור את האנשים 

 האלה שאין להם בית גדול כמו שלי ולך יש. 

אבל בוא אני אגיד לך, אלי, אני גם מכיר את הסיפורים, כמו שאתה אומר, ויותר מקרים ממה שיחיאל 

 שקלים השתתפות, 611ר. וההצעה שלך שאתה מציע לאותם אנשים מכי

 

 זה משרד השיכון, לא אנחנו.  611  :עד-אלי גילמר 

 

 שקלים האלה, לצערי לא מספיקים.  611-משרד השיכון. ה   :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור אלינו.  :עד-אלי גילמר 

 

שיבה מעבר לקופסא, כי בסך אז אני אומר פה, אולי באמת אנחנו ניתן ח   :מר יוסי חן

הכול זה לא הרבה מקרים, זה באמת לא הרבה מקרים. יחסית לעיר הזו זה לא הרבה מקרים. אולי 

אפשר באמת, כמו שיחיאל אומר, לעשות טיפה מאמץ, לראות אפילו להעביר ממקומות אחרים, בתוך 

תאום מוצא לך עוד תקציב, התקציב לשחק, לראות אולי לבקש מהגזבר לתת עוד, כשהגזבר רוצה הוא פ

כדי למצוא פיתרון לאנשים האלה שהיום הם ברחובות. אני מכיר אחד ישן במכונית, ואתה יודע למי אני 
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 מתכוון. ודרך אגב, הם כולם נכים, כולם אנשים נכים, הם לא אנשים בריאים.

חה. הרבה תלונות. היו , היו הרבה תלונות על הרוו2111-דבר נוסף שאני רוצה להגיד לך, דווקא השנה, ב

תלונות של אחת שהפכה להיות סיעודית ולא קיבלה את המענה, בינתיים היא נפטרה. עכשיו כשאני 

אומר לך נפטרה, אתה בטח יודע למי אני מתכוון, שהמשפחה לא קיבלה את הסיוע בזמן אמת ונשארה 

 להם צלקת. 

 

היא היתה חולה, חולה במחלה  אני יודע למי אתה מתכוון. מה סיעודית?  :עד-אלי גילמר 

 קשה.

 

היא היתה חולה, אבל היא הפכה להיות סיעודית. היא הגיעה למצב    :מר יוסי חן

 שהיא היתה צריכה אותנו ברגע האמת.

 

חבר'ה, יש פה הצגת תוכניות עבודה ולא טיפול פרטני. השאלה עלתה. מה   :ראה"ע-מר רון נחמן

שאומר יוסי, שלא מספיק מה שמדינת ישראל נותנת לשכר דירה שאומר יוסי, אם אני מבין נכון, מה 

לאותן משפחות, כי זה מעט, שעיריית אריאל תוסיף, תתקצב את הדברים האלה. זה בעצם מה שאתה 

 אומר, נכון?

 

 מה שאני אומר שזה גם קיים בערים אחרות.   :מר יוסי חן

 

 אני שואל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אומר שזה גם קיים בערים אחרות, לצאת טיפה מחוץ לקופסא. מה שאני   :מר יוסי חן

 

 אני שואל, קודם כל יוסי, הדברים הם ברורים,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז אני אומר, הדברים ברורים. מה שאני אומר, טיפה, כן, נכון, קודם כל    :מר יוסי חן

רף נמצאים ברחובות, כמו לצאת טיפה מעבר לקופסא ולראות במקרים חריגים שאנשים היום בחו

שיחיאל אמר, לעזור הם לכמה חודשים. ובנוסף, שגם יחיאל וגם יוסי חן וגם רון נחמן ינסו לעזור להם 
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 מול הגורמים שאתה ציינת קודם. 

 

בסדר, אבל אני חושב  –קודם כל, אני חושב שעצם העלאת הנושא כאן    :מר אלי שבירו

בשולחן הזה ולא עכשיו בהצגה של תוכניות העבודה. אני שאת המשך העבודה נצטרך לעשות לא פה 

חושב שהנושא הזה הוא חשוב, אני חושב שבאמת צריך לחשוב מחוץ לקופסא ולנסות למצוא לזה 

 פיתרונות. אני לא חושב שאם אנחנו נמשיך לדבר על זה עכשיו אנחנו נגיע לאיזה שהם פיתרונות.

 , לש אני רוצה דווקא לחזק את ידיו –דבר שני 

 

לא הבנתי, כמה ישיבות היו כאלה? לא הבנתי, אלי. זו ההזדמנות להגיד   :מר יחיאל טוהמי

 את זה. 

 

חבר'ה, אי אפשר ככה, יש לנו עוד הרבה אנשים, לא נגמור פה היום. נעשה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 יום שלם של דיונים על מקרים פרטניים וגמרנו את תוכנית העבודה. 

 

זה לא משנה את העובדה שצריך לשבת ולמצוא לזה פיתרון. אבל אני    :מר אלי שבירו

אומר, אם אנחנו נשב ונדבר על זה עכשיו פה עוד שעה או שעתיים, לא נמצא את הפיתרונות. נצטרך 

 לשבת בצוות מצומצם, ואלי יצטרך לראות איך עושים ולמצוא לזה פיתרון.

, כי אני יודע שהם עושים עבודה מצוינת בעיר ואני יודע אני רוצה לחזק את ידיו של אלי ושל הצוות שלו

שחלק גדול מהאנשים גם עושים עבודה בהתנדבות, בתוך המחלקה שלו, בתוך האגף שלו. ולכן, אני רוצה 

 להגיד לך גם בשמי וגם בשם האנשים שלי, יישר כוח והמשך בדרך הזו. 

 

ערות חשובות. קודם כל, לגבי אני מצטרפת כמובן לדברים, אבל שתי ה   :גב' שירה דקל

נוער ואלכוהול, משהו שצורם ואנחנו כולנו צריכים לדעתי להיות מודעים אליו. נושא האלכוהול בקרב 

 71%בני נוער לא מגיע רק, הוא מאפיין ייחודי של קידום נוער היום. לפי הנתונים הרשמיים שיש, מעל 

ע זה אומר לפחות אחת לשבוע, זה חלק מנורמת מבני הנוער שותים אלכוהול על בסיס קבוע. בסיס קבו

הבילוי, זה חלק מתרבות בני הנוער היום. זה לא מאפיין רק נוער בסיכון, ההיפך, זה מאפיין גם בני נוער 

 מאד מאד חזקים ומאד טובים.
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 שירה, מה זה נוגע לתוכנית העבודה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ה, כי הוא התייחס לנוער ששותה אלכוהול אני אגיד. אני מגיעה לז   :גב' שירה דקל

ולתוכנית שהם מנסים להכניס ולקושי ולתקציב, ויש לי הצעה. אני רוצה להגיד רק בהקשר הזה, שקודם 

כל זה חותך את כולם ואת כל טווח הגילאים, וזה מתחיל כבר מכיתה ו' ולא מגילאים, קידום נוער עוד 

 תר צעירים. ו', אז יש לנו גילאים הרבה יו-לא נוגע ב

ומעבר לזה, רציתי להגיד, הרשות למלחמה בסמים, יש לה הרבה מאד תקציבים, את הידע, את 

המתודולוגיה, את כל מה שנדרש. יש  פה משהו היסטורי, ופה אני פונה גם לרון, משהו היסטורי עוד 

שרות להכניס מהעבר, שהרשות לא פועלת כאן. אני חושבת שזו הזדמנות לבחון מחדש את הנושא של אפ

כן את הרשות למלחמה בסמים. אני יכולה להגיד שהם עכשיו החליטו, וזה מתקשר לנוער עולה 

ולאלכוהול, הקישור הזה, ויש קישור כי זה חלק מתרבות גם בבית, הם היום נותנים תקן של משרה 

אני, רון,  מלאה, שהם לא רוצים השתתפות רשותית, לרשות שיש בה אחוז מסוים של נוער עולה. ולכן

 מציעה, כן לנסות לחדש את הפניה לרשות למלחמה בסמים. יש גם תקציבים וגם,

 

בואי אני אגיד לך ככה, מאיפה שאפשר להביא כסף, מאיפה שאפשר   :ראה"ע-מר רון נחמן

 נביא.  –להביא תקנים 

 

מצוין. אז הרשות למלחמה בסמים היא הגורם. לא צריך להתאמץ    :גב' שירה דקל

 נים אחרים. הם גם מחפשים להיכנס לרשויות.בכיוו

 

שירה, אנחנו לא יושבים פה עכשיו בדיון בדברים האלה. זו תוכנית עבודה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 רשמנו את זה בפרוטוקול. מופיעה ההצעה שלך.מנהלים. הבנו את הנקודה.  6-7של 

 

 ה.זה לא לפרוטוקול. זו הצעה שאפשר ליישם אות   :גב' שירה דקל

 

אבל אני אומר, פה זה רשום בפרוטוקול, הרי עושים מעקב. אז הדברים   :ראה"ע-מר רון נחמן

, אמרת מה שאמרת. אני לא רוצה on recordהם לא סתם מוקלטים, זה לא סתם מילה. זה נמצא כאן, 

להיכנס לויכוחים כך או אחרת או להשגות כאלה ואחרות. אמרת את אשר אמרת, נרשם, זה יבוא 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 26 

רוטוקול ויראו. אני מקווה שנצליח, תיכף אני אתן לכם כמה נתונים אולי, שאתם תדעו איפה אתם לפ

חיים בכלל, לגבי תקציב המדינה מאתמול. רק פשוט שתדעו. אז אולי קצת הפרופורציות ישתנו. אבל נלך 

 הלאה. קדימה. תודה רבה לך אלי. תודה לאלי.

 

 נות.רגע, רגע, הוא רוצה לע   :גב' שירה דקל

 

 אני מנהל את הישיבה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 רון, תן לו לענות אבל.   :גב' שירה דקל

 

 אל תגידי לי מה לעשות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה היה ענייני נטו. אף אחד לא תוקף אף אחד אפילו.    :גב' שירה דקל

 

תודה רבה לך. יש לך  אבל יש לי ישיבה לנהל, תקשיבי לי טוב. אלי,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הערכה מכל חברי מועצת העיר.

 

 אז אנחנו סתם יושבים פה, אז הם צודקים.  :גב' שירה דקל

 

 אנחנו לא ממהרים לשום מקום, רון, באנו באמת לשמוע אותם.   :מר יוסי חן

 

אני יודע. יש לך עוד כמה אנשים לשמוע. מיכאל, בבקשה. כל אחד לפי   :ראה"ע-מר רון נחמן

תו, קרבתו לנושא. ככה זה עובד פה. עכשיו אנחנו דנים פה בתוכניות עבודה. לא באופן פרטני ולא אהב

בתקנים ולא במה שקורה במדינת ישראל. תוכניות עבודה. נרשם. אם יש פה את המלחמה בסמים, היה 

היה ראש פה חבר כנסת, קוראים לו יחיאל חזן, הוא היה ראש הוועדה בכנסת. הוא היה חבר כנסת, הוא 

הוועדה לסמים. היה פה? לא משנה, אני רק אומר, יש דבר כזה, ייבדק, נגמר הסיפור. למה סימפוזיונים? 

 קדימה.
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 סקירת מחלקת המחשוב

שלום, צהריים טובים. אני אציג את הפרויקטים, מה שנקרא,   :מר מיכאל אלטיניקוב

מה לעשות? רוב הפעילות של מחלקת  הפרויקטים שהם לא פרויקטים שגרתיים שנגדיר אותם ככה. כי,

מחשוב זה התעסקות בשוטף, התעסקות בתחזוקה, התעסקות בשדרוגים שוטפים של מערכות, בעדכונים 

 של גרסאות והחלפת ציודים שעם הזמן כמובן מתבלים או מתיישנים. 

. 2111מצע השנה אנחנו ממשיכים בפרויקט של החלפת מערכת נוכחות בעירייה. אנחנו התחלנו את זה בא

נעשתה עבודה בהטמעת המערכת הזאת להסכמים שקיימים בעיריית אריאל, ומסתבר שיש לא מעט 

הסכמי תעסוקה וזה לא היה פשוט לכתוב אותם מחדש ולתכנן אותם כי, נגיד ככה, הפתענו קצת את 

מאד שהם היום מספקים. אז אנחנו הספק בכמות השינויים שהיו צריכים לעשות למערכת הסטנדרטית 

מקווים להפעיל את המערכת בחודשים הקרובים והיא תאפשר לנו פשוט גישה למערכת נוכחות לאותם 

עובדים שיוכלו גם לעדכן את הפרטים של נוכחות, מתי הגיעו, מתי יצאו, ואולי גם בדרך הזאת נחסוך 

 בכמות הניירת שאנחנו כל חודש מוציאים להדפסה ואולי קצת נהיה ירוקים בדרך.

במשרדי העירייה. אנחנו הבנו  CRMזה הטמעת מערכת  2112ט הגדול הבא שתכננו לשנת הפרויק

פשוט לא מספקת את  CRMC' מבית 2111שהפיתרון הקיים שאנחנו משתמשים היום במערכת 'מוקד 

הדרישות שלנו. היא פשוט לא מספיק גמישה ולא מספיק מורכבת בשביל לתת מענה לכל הדרישות שצפו 

נות. אנחנו כן רואים שצריך לטפל בפניות של תושבים בצורה מאד מדויקת ומאד מאד בשנתיים האחרו

טובה, ושיהיה מעקב מתחילת הפניה ועד הסגירה, כולל כל המשימות שצריך לעשות בדרך. אז כמו 

, נפרסם מכרז האפיוניםשאמרתי, הפיתרון הקיים לא מתאים ואנחנו מחפשים, אנחנו נצא עכשיו לשלב 

מסוג טא בהתאם לאומדנים שאנחנו נקבל, ואני מקווה מאד שהשנה נצליח להביא מערכת או מכרז זו

CRM .למשרדי העירייה, שתאפשר לנו באמת טיפול טוב יותר בפניות הציבור 

המשך הפרויקט שהתחלנו גם בשנה הקודמת זה הפיכת כל הטפסים שישנם במשרדי העירייה לטפסים 

ים באתר, חלק עדיין צריך לבדוק האם הם בכלל בתוקף, האם מקוונים. חלק מהם הוסבו כבר, נמצא

חלקם רלוונטיים, האם בכלל אפשר להפוך אותם לטפסים מקוונים. חלק מהטפסים הועברו כבר לתכנות 

וצריכים גם לחזור ברובם. זה פשוט אמור לאפשר לנו גם כן לחסוך קצת בתהליכים של מילוי טפסים, 

ן סוגיות משפטיות, שבחלק מהמקומות, בחלק מהפניות על אותם הגעה למשרדים. יש פה ושם כמוב

טפסים אנחנו עדיין מחויבים בחתימה בפועל. מכיוון שעדיין לא קיימות, מה שנקרא תעודות זהות 

דיגיטליות במדינה, אז יש פה איזה שהוא פלונטר שלא מאפשר תמיד ליישם חלק מהטפסים בצורה 
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ורכב, שצריך באמת לבחון כל טופס וטופס ולראות האם באמת מקוונת. זה גם כן תהליך מאד מאד מ

 הטופס הזה מחייב איזו שהיא חתימה בפועל של אותו פונה. 

? בטח חלק מכם יודעים. DRP. מה זה מערך DRPעוד המשך פרויקט משנה קודמת, זה השלמת מערך 

ה זה מוגדר בשפה לחלק שלא יודעים, זה איזה שהוא תהליך התאוששות לאחר אסון מה שנקרא. ככ

המקצועית. אנחנו באמת מתכוננים לשלב, מה שנקרא, התאוששות בצורה כזאת שאנחנו מפרידים, א', 

את חדרי השרתים שלנו לשני מקומות, מפצלים את זה, כך שהנתונים שאנחנו משתמשים בהם יישמרו 

כנית גיבויים, שמאפשרת, כל הזמן בשני מקומות ובשני עותקים בו זמנית. כמובן יש לזה גם, מחוברת תו

גם במידה ושני המקומות האלה נפגעו, לשחזר נתונים מתוך הגיבויים עצמם. וכחלק מהפרויקט הזה, 

אנחנו גם מתכננים להביא מערכות גנרטור, מערכות גיבוי חשמל, שייתן לנו גם מענה בתקופה שחברת 

י מערכות מידע באותה תקופה, חשמל לא תוכל לספק לנו חשמל באופן סדיר. ובמידה ונצטרך שירות

שיהיה לנו פיתרון גם לשעות כאלה. כלומר, זה לא איזה שהוא מענה שצריך להיות בבסיס קבוע, אלא 

 באמת מדובר על שעות חירום, שעות של עשרות שעות, ימים ספורים. זה הפרויקט.

קודמת הבאנו כמה אז השנה, מה שנקרא, אם יש שאלות מה נעשה גם בנושא הזה שנה קודמת, שבשנה ה

מה צריך בשביל  –יועצים, בדקנו מה צריך לעשות, נעשה איזה שהוא אפיון ונעשתה תוכנית עבודה 

להתקין מערכות מהסוג הזה. כלומר, יש שם שינוי לא קטן גם בלוחות החשמל שצריך לעשות, בחיבורים 

 ן. שונים של חברת חשמל שיש שם שינוי קטן. אלה הפרויקטים שלוקחים קצת זמ

עם הזמן כבר הרחבנו ויש לנו לא מעט ציודים, שעם הזמן פשוט הבנו שאנחנו פשוט זקוקים במערכת 

בקרה וניטור לאותן מערכות, כי אחרת אנחנו פשוט מאבדים שליטה בחלק מהמקרים. לכן התחלנו גם 

בכלל, כל בפרויקט של התקנת מערכת בקרה וניטור, לאחר כל הציודים, ציודי רשת, שרתים, מדפסות. 

דבר שאפשר לנטר אותו ולבקר באופן סדיר ולראות מה המצב של אותם ציודים ואותם שרתים ואם יש 

איזו שהיא מצוקה ונדרשת איזו שהיא פעולה מונעת על מנת שהציוד הזה ימשיך לתפקד ולא יהיו נפילות 

 בדרך. נפילות, מה שנקרא, לא מתוכננות. 

טור ובקרה שמבוססת על קוד פתוח, מכיוון שפשוט לא היה לנו אז אנחנו התחלנו, בחרנו במערכת ני

פה שאנחנו נצטרך פשוט להשקיע  catch-מספיק תקציב לזה, אז בחרנו במערכת שלא תעלה לנו כסף. ה

יותר מזמננו בהטמעה של מערכת כזאת, כי זה בא או לכיוון תקציב יחסית גדול, כי המערכות האלה לא 

ה שנקרא במסלול שלנו שבחרנו מערכת שהיא, מה שנקרא זולה, מערכת שהיא זולות, או שאנחנו הלכנו מ

וכך אנחנו פשוט חסכנו קצת, חינמית, אבל היא דורשת מאיתנו קצת יותר זמן בהטמעה ובהפעלה שלה. 

 לא קצת, חסכנו בתקציב השוטף מה שנקרא של המחלקה שלנו. 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 22 

כיון עבור כל ההודעות האלקטרוניות, עבור עוד נושא שנהיה מאד אקטואלי בזמן האחרון, זה הקמת אר

שלנו קצת גדל וצמח, וגם כמות המידע שאנחנו  exchangeכל הודעות הדואר, שפשוט עם הזמן השרת 

מחזיקים בשרת התפעולי היא כבר עצומה. אז הבנו שאנחנו חייבים להוריד חלק מהנתונים הצידה, אבל 

ו מציעים עכשיו גם פיתרון להקמת ארכיון של דואר אז לכן אנחנעדיין לאפשר גישה לאותם נתונים. 

אלקטרוני, שזה פרויקט שיאפשר לנו להוריד עומס מהשרת התפעולי וכך ניתן ביצועים טובים יותר וגם 

גישה לנתונים אחורה, רטרואקטיבית, מה שקובע תכל'ס התקן שאנחנו חייבים לשמור מידע לתקופה של 

 ונות ואפילו יכול להגיע לתקופות ארוכות יותר. שנים לפחות במקרים של הנהלת חשב 7

מה שקשור למוסדות חינוך, השנה נעשתה עבודה רבה בבתי ספר ובגני ילדים. במשך הקיץ האחרון 

. MGMבתי ספר יסודיים. הוחלפו קווי אינטרנט לקווי  4-שדרגנו תשתיות אינטרנט ותשתיות פסיביות ב

כשפרס את הרשת המהירה שלו בעיר והחליף את כל  באותה עת גם בזק אפשר לנו לעשות את זה,

התשתית שלו בכל השכונות בעיר. והדבר הזה אפשר לנו פשוט חיבור לקווים מהירים יותר וכמובן גלישה 

הרבה יותר נוחה באותם מקומות. בכל גני הילדים גם הוחלפה התשתית במטרה להוזיל פשוט את העלות 

. הותקנו גם מספר קווים IP VPN, לקווי ADSLגיים לקווי השוטפת, תשתית של בזק, מקווים אנלו

במקום קווי שלוחה לקווים חיצוניים, כך שזה אפשר גם לכל התושבים פשוט לגשת ישירות לאותם גני 

ילדים. המספרים פורסמו, כך שההורים היום יכולים באמת להתקשר ישירות לגן ולא תלויים במרכזיות 

 שצריכים באמת ליצור קשר עם גני הילדים. ואין איזה שהוא מעבר באמצע כ

 

צריך לראות שאשכולות הפיס לא נופלים בין הכיסאות, בין המערכת של    :מר אלי שבירו

אורט לבין המערכת, הרי בבוקר היא נותנת שירותים לבית הספר אורט ובערב במרכז הבינתחומי, צריך 

 לראות שהשדרוג ייתן מענה גם לבית הספר. 

 

בתי ספר יסודיים הוחלפו גם שרתי קבצים, שרתים בית ספריים מה  4-ב  :קוביאלטינמר מיכאל 

שנקרא, במערכות חדשות. בשני בתי ספר הוחלפו גם שתי מעבדות. וכשמדובר בבית ספר נחשונים, אנחנו 

, שאפשר לנו לצמצם Microsoft multi point serverהלכנו גם לפיתרון חדשני, לפיתרון שמבוסס על 

מחשבי, מה שנקרא  6עמדות התקנו רק  31ת, מה שנקרא, יחידות קצה. והתקנו במקום, עבור בכמו

לתת באמת כמות עמדות יותר גדולה במקום  –ב' -לצמצם בעלויות; ו –מחשבי שרת, שאפשר לנו, א' 

יצא לפועל ואימצנו  2111הפיסי מצומצם יותר. כלומר, זה איזה שהוא פיתרון חדשני שהוא רק בשנת 
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תו, בדקנו. הוא נקרא גם פיתרון ירוק שהוא חוסך בחשמל. לכאורה הוא די מצליח, אז אנחנו כנראה או

 . 2112ניישם את השיטה הזאת גם לבתי ספר אחרים וגם בשנה הזאת, בשנת 

 נשמח.  –אלה פחות או יותר התוכניות הגדולות. אם יש לכם שאלות 

 

בטחת מידע, לאור מה שקרה דווקא איך אתה מאובטח לפריצות, א  :מר יעקב עמנואל

 השבוע, האם גם העירייה חשופה לכל מיני סכנות כאלה?

 

שאלה מצוינת, כי לאורך כל הפעילות שלנו השוטפת, אני גם אחראי על   :קובימר מיכאל אלטינ

אבטחת מידע בארגון שלנו, אז חלק מהתפקיד שלי זה באמת לשמור על המידע כך שהמידע הזה באמת, 

ב' גם איזה שהוא היגיון בריא שיכול להגיד -מור ברמה שזה מוגדר א' על ידי משרד המשפטים. ומידע שש

שכל המידע החסוי צריך להיות באמת נגיש רק לאנשים שיש להם הרשאה לראות את המידע הזה. 

כלומר, חומר שנמצא ברווחה, כמובן אף אחד אחר, גם במשרדי העירייה, לא צריך לראות את זה. מה 

זה מנוהל ברמה השוטפת. כלומר, אין איזה שהוא פרויקט  –וגי המידע, סיווגים והרשאות? א' סיו

שאנחנו מתחילים ומסיימים, אלא זה באופן שוטף נכנס לתוכניות העבודה והפעילות היום יומית. וכמובן 

רייה שלנו, זו א', שומרים על כל רשת העי-יש לזה גם כן, מה שנקרא, הביטוי היום יומי, שישנן מערכות ש

מערכת שמבקרת את הגישה לרשת הפיסית. כלומר, אתה לא יכול לחבר איזה שהוא מחשב ואנחנו לא 

-זה מחובר, ואנחנו כמובן ניגשים לשם וה port-, ברמת הportדקות, ואנחנו נדע גם באיזה  5נדע תוך 

port  החוצה, אז אנחנו כן הזה נחסם קודם כל. ואם זה מדובר על שרתי אינטרנט שאנחנו מפרסמים

 check list-כמובן דואגים שחשיפה של השרת לא תהיה מוקדם יותר, אלא אם כן הוא עבר את כל ה

הנדרש על מנת ששרת כזה יעלה החוצה. וכמובן המידע החסוי אף פעם לא יופיע בצורה גלויה ובצורה לא 

מנוהל ברמה היום יומית. כלומר, מוצפנת מה שנקרא בהישג יד דרך האינטרנט. כלומר, ברור שזה כאילו 

 לא ברמת פרויקטים אלא ברמה היום יומית, פשוט נכנס לתוך העבודה עצמה.

 

יש לי יותר הצעה משאלה, כי הנושא עלה בישיבה של אחת הוועדות,   :מר מקס צ'רנוגלז

כון ועדת ביקורת אם אני לא טועה, כי זו ועדה שמתעסקת עם הרבה ניירת, ומיכאל אמר פה על חיס

וירוק. אז עלתה הצעה לנסות להשתמש במכשירים ניידים בעבודה השוטפת של חברי מועצה למשל, כי 

לרוב האנשים יש מחשבים ואפשר לשלוח, במקום לשלוח ערימות נייר לפני ישיבות ועדות, לשלוח פשוט 
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חשב מאיזו קבצים שאנשים ישתתפו בוועדות עם המחשבים. כמובן, מי שלא רוצה, לא יכול, אין לו מ

שהיא סיבה, כמובן שאף אחד לא יחייב אותו. אבל אם קיימת אפשרות כזו, כמו שעשינו עם 

 פרוטוקולים,

 

אני כבר אומר לך כן. אני כבר אומר לך כן. כל מה שאפשר להביא   :ראה"ע-מר רון נחמן

הזה בהחלט  אני בעד לקדם את זה. והדבר –. כל מה שניתן לדיגיטציה, כל מה שאפשר לחסוך בניירת

 נכון.

 

 כמו שעשינו בפרוטוקולים של ישיבות מועצה למשל.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

זה דבר שבכל העולם היום הולך ואין שום סיבה שבעולם שחומר   :ראה"ע-מר רון נחמן

שצריכים לקבל לוועדה לא יועבר באופן אינטרנטי. אין שום סיבה שבעולם. לא צריך להדפיס את כל 

 –טופ או אני לא יודע מה -מי שיודע להשתמש,  מקבל, יש לו מחשב, או בבית או לפ הדברים האלה.

 יכול לקבל את זה. זה הדבר הכי פשוט.  –יקבל. לכל אחד יש דואר אלקטרוני 

 

אני נתקלתי כמה פעמים במצב שאין סנכרון בין היומנים של הוועדות   :עו"ד אריאל עזריה

 ן הזה של סנכרון המועדים של הישיבות?השונות. האם אפשר למחשב את העניי

 

זה עניין טכני. נאוה, זה צריך לראות, אצל מזכירות המנכ"ל, הם יודעים   :ראה"ע-מר רון נחמן

 את ישיבות הוועדות השונות, הם צריכים לתת את הנתונים מתי ואיזו שעה וזה יסונכרן.

 

רי המועצה, נחזיק להם יומנים על יותר מזה, אני גם מציע שכאן, כל חב  :קובימר מיכאל אלטינ

 שרתים שלנו, כך שהפקידים יוכלו לסנכרן את היומנים ברגע שיש ועדות. 

 

 אין שום בעיה. בסדר. עוד איזה שאלות?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 רק הערה, שהאתר נראה מעולה.    :גב' שירה דקל
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 .2111כן, זה אחד מהפרויקטים של   :קובימר מיכאל אלטינ

 

 הוא נראה ממש טוב וכיף להיכנס אליו.   :שירה דקלגב' 

 

 מה זה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 האתר העירוני.  :קובימר מיכאל אלטינ

 

 האתר העירוני, נראה ממש טוב.   :גב' שירה דקל

 

זה אפרופו מה שנעשה בשנה הקודמת, למרות שהיו גם דעות אחרות לגבי   :קובימר מיכאל אלטינ

 אה שזה עניין מאד אישי. צבע וזה. אבל כנר

 

מי שעשה את האתר הזה זאת היתה חן קדם. יש שמה עניין של תוכן,   :ראה"ע-מר רון נחמן

אבל שינו את כל הפלטפורמה. והתוכן, עם הפלטפורמה, הוא אתר מאד טוב. אני מקווה שאנשים נכנסים 

 לראות את זה.

 

 אני נכנסתי.   :גב' שירה דקל

 

 סקירת אגף הביטחון

אנחנו יזמנו הקמת מרכז הפעלה משולב של  –בוקר טוב. לגבי הביטחון   :אלי נובוסלסקי מר

אגף הביטחון. כמו שאתם יודעים, מרכז ההפעלה שקיים היום, הוא נמצא במקלט של מגה בעיר במרכז 

רובע א'. המקלט שמה יחסית קטן ונמצא בו רק מרכז ההפעלה. הכוונה שלנו להקים מרכז הפעלה אחוד, 

יכלול את המוקד בפנים ואגף הביטחון יפעל מתוך אגף ההפעלה בשגרה ובחירום יפעלו משמה כל אגפי ש

העירייה. מקום שפועל בשגרה ביום יום אז הוא גם יעבוד היטב בחירום וכל המערכות שבו יעבדו היטב. 

ה מי שמתכנן זו הכוונה. ראש העיר גייס לטובת העניין הזה משרדי ממשלה ואנחנו נקים את זה. למעש

 עדנאן יוכל להתייחס לזה. –את העניין זה אגף ההנדסה ולגבי המיקום ופרטים 

העיר גדלה, המרכז האוניברסיטאי גדל, האוניברסיטה שלנו, כמות הרכבים שנכנסת  –שיפור כניסה לעיר 
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ועה כבד בשעות הבוקר יש לנו פקקי תנועה, בשעות אחה"צ יש עומס תנכל יום לעיר משנה לשנה זה גדל. 

מאד, ובהנחיית ראש העיר אנחנו מרחיבים נתיבי כניסה לעיר, נציב שמה סככות, הקמת מצלמות, שיפור 

המחסומים, גם חזות הכניסה תשתנה, תהיה יותר ידידותית. גם הפרויקט הזה כרגע נמצא בתכנון, 

דנאן בטח למעשה כבר הועבר תכנון של ההנדסה, מחכים לאישור ממשרד התחבורה, גם לגבי זה ע

 יתייחס.

שנים, מוגן ירי,  11יש לנו רכב ניסן בן  –יש לנו, החלפת רכב ממוגן ירי  –שיקום ושיפור מרכיבי ביטחון 

שעלויות האחזקה שלו מאד גבוהות. הגעתי לאיזו שהיא הסכמה עם פיקוד העורף שיחליפו לנו אותו 

 לרכב חדש. חלק זה מימון שלנו וחלק מימון של העירייה.

ראש העיר גם כן הצליח להשיג פה איגום כספים ממשרד הביטחון, פיקוד  –דרך ביטחון צפונית  שיקום

העורף, לשיקום דרך הביטחון. בישיבת מועצה הקודמת דיברו על תאורה שלא עובדת ודברים כאלה. כל 

 זה נכנס לתוך השיקום הזה של דרך הביטחון. למעשה כבר היינו אמורים להתחיל את הפרויקט הזה

השנה, הוא כרגע מתעכב בגלל אישור של המינהל האזרחי שצריכים  לאשר שאנחנו עובדים בתוך קו 

 כחול ועל פי אישורים, אז נתחיל את הפרויקט הזה השנה.

כמו שאתם יודעים, אזור תעשייה אריאל מערב גדל, ברוך  –שדרוג אבטחה באזור תעשיה אריאל מערב 

ם וגם כמות הפועלים הולכת וגדלה. אנחנו, ביחד עם צה"ל, מכינים השם, כל יום שמה נוספים עוד מפעלי

כרגע תוכנית אבטחה חדשה לאזור התעשייה, שתתאים לכמות הפועלים שפועלת במקום ונשדרג את 

 האבטחה הפיסית במקום.

אנחנו רוצים השנה גם להחליף את המפענחת של מערכות אזעקה ומצוקה שנותנת שירות למשרדי 

שנה, מאד ישנה, ואנחנו הולכים  21דות חינוך. המפענחת שיש לנו היום היא כמעט בת העירייה, מוס

 לשדרג אותה. 

כל שנה אנחנו משדרגים מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך, משדרגים  –ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך 

ך. אנחנו את הנושא של הבטיחות. יש גם התאמה של תקנים חדשים שיוצאים מפעם לפעם במוסדות חינו

 מתאימים את הבטיחות לתקנים החדשים. אני בטוח שגם שרה תתייחס לעניין הזה. 

במסגרת שיפוץ מקלטים ציבוריים אנחנו השנה עשינו גם הצטיידות של ציוד,  –שיפוץ מקלטים ציבוריים 

לכים אם זה ציוד כיבוי אש ובדיקת ציוד חירום למקלטים והשלמת ציוד נוסף שביצענו. השנה אנחנו הו

לעשות שיקום של דלתות, פתחי חירום וצביעת מקלטים. בסך הכול המקלטים שלנו הציבוריים במצב 

 מצוין. 

נשאר לנו טיפוח של מתנדבים. יש לנו מתנדבים בכיתת כוננות אריאל. יש לנו מתנדבים  –ואחרון חביב 
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ותם, חלק פחות רואים באגודה למען החייל והמשמר האזרחי. חבר'ה שפועלים כל השנה, חלק רואים א

אותם, ומדי פעם צריך גם לתת את תשומת הלב לחבר'ה האלה, אם זה בחגים לתת איזה שהוא שי, 

 הרמת כוסית ודברים מהסוג הזה. זה הדברים שאנחנו עושים. 

 

 זה כולל את כולם?₪  8,111-התקציב של ה   :מר אלי שבירו

 

 כן.   :מר אלי נובוסלסקי

 

 בלי קשר לתקציב של המשמר האזרחי?זה    :מר אלי שבירו

 

 זה לא כולל את התקציב שלהם. זה לא כולל את תקציב התמיכות.   :מר אלי נובוסלסקי

 

 זה השתתפות העירייה בטיפוח המתנדבים.   :גב' נאוה בן הרוש

 

קודם כל, הזכרת פה את העניין של התאורה על  – 1כמה שאלות יש לי.    :מר יוסי חן

בישיבת מועצת עיר ואת הסיורים, בעיקר מקביל לרחוב הדקל שמה, כל הרחובות  הגדר שעלה כבר

שחותכים. יש שמה, כבר העליתי את זה, שתושבים שמה ממש חוששים בלילה, הם לא ישנים. יש אנשים 

שזה סיוט בשבילם. ואני אומר לך באחריות מלאה, הם לא ישנים בלילות. אז אם אפשר כמה שיותר מהר 

 התאורה חזרה ואת הסיורים.להפעיל את 

לגבי השער החשמלי שמותקן בצד המערבי. אם שמת לב בטח, אלי, ואתה נכנס ויוצא הרבה,  –דבר שני 

כאשר השער סגור, כדי להגיע לפעמון שמה ולצלצל לשומר בשער, הרכב שמה חונה וחוסם נתיב נסיעה. 

כדי שהרכב יוכל לעשות פניה ואז הוא היה אפשר לקחת את כל השער הזה,  להכניס אותו טיפה פנימה, 

 לא חוסם נתיב נסיעה, לא מסכן לא את עצמו ולא את הדרך שמה. 

דבר נוסף שצורם את העין, זה בעיקר אפליה לגבי מעסיקים שמכניסים עובדים. יש כאלה שדורשים מהם 

ר וגם בכניסה. דרישות מוגזמות אפילו לדעתי, לעומת אחרים שמקלים עם כל הנושא של הליווי, גם בעי

לכל חודש מגיעים למצב שקבלן ששוכח להכניס את הדף ממחלקת  1-יש עוד דבר שמפריע מאד, בעיר ב

הביטחון, מתחיל להיות בלגאן ולחץ שמה. אולי לראות לשנות את הנוהל, שהדף הזה יהיה מותאם 

 3-דף יהיה תואם לחודשים, שגם ה 3-לאישור שקיים לעובד מהמינהל. אז אם יש לעובד אישור מינהל ל
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 חודשים, שלא יצטרכו לרוץ כל חודש.

דובר לפני שנתיים כבר על התקנה של לפחות ברז מים, ברז מים בכניסה שמה, שהעובדים  –דבר נוסף 

האלה שמגיעים, בשני השערים, בן אדם רוצה לשטוף את הפנים, רוצה לשתות משהו, רוצה איזה משהו 

וא עומד עד שהוא נכנס, עד שהמעסיק מגיע לקחת אותו. אנחנו מחסה, לעשות איזה משהו הצללה כשה

לא מתייחסים אליהם לדעתי בכבוד. צריך שמה בכניסות האלה לעשות איזה ספסל, איזה מחסה ואיזה 

ברז מים. ואולי אם אפשר, אני לא יודע, אולי זו דרישה מוגזמת, גם איזה שירותים. זה דברים 

 בהם. מינימאליים שלדעתי חייבים לטפל 

 

כמו שאמרתי לך, יוסי, אנחנו הולכים לטפל בנושא של  –לגבי התאורה   :מר אלי נובוסלסקי

 הזה, היינו צריכים השנה להתחיל את זה, כרגע המינהל האזרחי מעכב אותנו.

 

אתה מדבר על זה. הפרוטוקול לא יודע מה זה זה, אז תהיה מדויק.   :ראה"ע-מר רון נחמן

דרך הביטחון שכוללת תאורה. אז אל תדבר לי על זה, תדבר בבקשה על דרך  נשאלת שאלה והשאלה על

 הביטחון הכוללת תאורה, כי זה פרוטוקול, נרשם. מה זה זה?

 

מקבל את ההערה של ראש העיר. לגבי תאורת הביטחון, כמו שאמרתי   :מר אלי נובוסלסקי

האזרחי מעכב אותנו, ברגע שיאשר לך, אנחנו היינו אמורים להתחיל השנה את השדרוג, כרגע המינהל 

 אנחנו ניכנס לעבודה. ייצא מכרז ונצא לעבודה.

 

 המינהל האזרחי לא מאשר לנו לעשות טיפול בתאורת הגדר שלנו?   :מר אלי שבירו

 

לא. בשביל שפיקוד העורף יעביר לנו את התקציב אלינו, הם צריכים   :מר אלי נובוסלסקי

נו עושים את זה בתוך שטח קו כחול. עד שהמינהל האזרחי לא לקבל אישור מהמינהל האזרחי שאנח

לא  –מעביר לפיקוד העורף את האישור הזה, אנחנו לא מקבלים את הכסף. לא מקבלים את ההרשאה 

 יכולים לצאת למכרז.

 

 וכולם יודעים שאין לנו תאורה.    :מר אלי שבירו
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 י?איפה זה נמצא עכשיו במינהל האזרח  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא.  :מר אלי נובוסלסקי

 

 זה אצל מרקו?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא יודע בדיוק מי מטפל בזה.  :מר אלי נובוסלסקי

 

נאוה, תרשמי את זה. הסיפור של הקו כחול בצד הצפוני של העיר, צריך   :ראה"ע-מר רון נחמן

 לטפל מול משרד הביטחון.

 

זה הדבר היחידי  –אני הייתי שבוע שעבר בפיקוד העורף והם אמרו לי   :ובוסלסקימר אלי נ

 שמעכב אותנו.

 

 בסדר, אני אטפל בזה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל יש שמה תאורה, רק היא לא דולקת.   :מר יוסי חן

 

 צריך להחליף שם את הכבל.   :מר אלי שבירו

 

 אנחנו צריכים להחליף אותו. יש שמה כבל פגום ש   :מר אלי נובוסלסקי

 

 כל דבר 'מישפטיזציה', סטטוטורי. יש שאלות לאלי?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוא לא ענה לי לגבי השער החשמלי. הוא לא ענה לי לגבי השער, להכניס    :מר יוסי חן

 אותו פנימה שמה, שזה מפריע, חוסם נתיב.

 

 ג של השערים ייבחנו גם ההערות האלה.ברגע שאנחנו נעשה את השדרו  :מר אלי נובוסלסקי
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 זה רק לדחוף אותו טיפה פנימה, איך שהוא.   :מר יוסי חן

 

 זה לא רק זה. זה להעביר חיווט, זה לא פשוט כמו שזה נשמע.  :מר אלי נובוסלסקי

 

 יש לך חיווט במצב קיים.   :מר יוסי חן

 

 נרשם. –יוסי, אמרת את זה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בסדר, אבל רון, תאמין לי, תבדוק את זה. תיסע מחר. חבל, תהיה תאונה    :חן מר יוסי

 שמה יום אחד ומישהו ייהרג.

 

אני יודע, אמרו לי את זה, זה נבדק. הולך להיות שמה שינוי בכלל, הוא   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ה את הצבא?אמר בהתחלה, כל שער הכניסה לאריאל, עם הפניה לסלפית. אתה עולה לסלפית, יש שמ

 

 כן.   :מר יוסי חן

 

ישנה בעיה של הלחץ מהכיכר על החוצה שומרון ועד השער. במקום יש   :ראה"ע-מר רון נחמן

בעיה של אדמה שהיא לא שייכת לנו. בקטע הזה, אני ישבתי עם ראש המינהל האזרחי, על מנת שיאפשרו 

עורף, אבל בעיקר מול משרד את ההרחבה שמה. עדנאן יושב מול מערכת הביטחון, מול פיקוד ה

הביטחון, גם מבחינת התקציבים והתכנון. בעיקרון אישרו לנו שמה את זה, זה כמה מיליונים, ועכשיו 

אנחנו צריכים לטפל בתכנון, וזה מסובך מאד, בגלל שאתה שומע מה קורה עם המאחזים היום, שאתה 

 –האלה נמצאים בטיפול. וכאשר יטופל נוגע בקרקע שלכאורה היא לא שלך, מה אז קורה. לכן, הדברים 

יטופל גם השער השני, שלמעשה הוא שער היציאה היום, פעם היה שער הכניסה לאריאל. בסקירה אחר 

כך אני אדבר על הנושא של כיבוי אש, על פרויקטים שאנחנו רוצים לעשות, אז אני אעדכן אתכם גם 

 בקטע הזה.

 

 ם וצריך ללחוץ,אני התכוונתי לשער שנכנסי   :מר יוסי חן
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 אני יודע, שמרימים אותו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 שצריך ללחוץ בפעמון שם.   :מר יוסי חן

 

אני יודע. אני יודע. בין השער הזה לבין השער, אתה מדבר על השער על   :ראה"ע-מר רון נחמן

 הכביש, אנחנו מבינים, יודעים. אני אחר כך אעדכן את הדברים האלה.

י, תודה רבה. ואני רק רוצה להגיד דבר אחד, התחושה של התושבים באריאל, מבחינת קודם כל, אל

הביטחון, לא עשיתי סקר, לא עשינו סקר, אבל יש לי תחושה שמבחינת ההרגשה של הביטחון בהיבט 

הביטחוני תושבי אריאל חשים טוב כאן באריאל, וגם אלה שבאים לאוניברסיטה או כל מי שחוצה פה. 

, ואני ה על ידי שמים ומלאכים, זה נעשה בעיקר על ידי אלי, עם הסיורים שלו והפטרוליםוזה לא נעש

 מקווה שלא נצטרך אף פעם את כל הדברים האלה.

 

 סקירת אגף שפ"ע

 שלום לכולם. אני אציג את התוכנית של אגף שפ"ע.   :גב' אמליה בירנבאום

קוראת לזה תיקונים, אלא זו תחזוקה  שהתיקונים בעצם, אני לא –תיקוני מפגעים ברחובות העיר 

שוטפת של קולטנים, תיקוני אספלט אם יש בורות קטנים שאנחנו יכולים לטפל בהם, תיקונים של 

מרצפות, התקנה של מאחזי יד במקומות חדשים וגיזומי עצים. יש לנו תוכנית שנתית שלפיה אני עובדת. 

אנשי תחזוקה לא יכולים לראות כל  5וקד. בנוסף אנחנו מסתמכים הרבה מאד על פניות תושבים למ

הזמן את המפגעים, אז אנחנו הרבה הרבה מסתמכים על תלונות תושבים ואנחנו מטפלים במיידי. 

לדוגמא, השנה התוכנית היא לטפל בכל דרך הציונות, שזה רחוב ראשי, רחוב מאד ארוך, בכל המפגעים 

יד בין רחוב השקמה לדקל, שיש שם אנשים  של הריצופים והמדרכות. אנחנו רוצים להתקין מאחזי

 מבוגרים ויש שם הרבה מאד מדרגות. גם זה בתוכנית שלנו.

תלונות מתושבים, יחיאל, זה לך, גיזומי העצים, אני רוצה שתבינו, מגיעות הרבה מאד  –גיזומי עצים 

נשיר שמלכלך. אין מה לעשות, יש באריאל הרבה עצים נשירים. לא כל אחד אוהב על יד הבית שלו עץ 

אנחנו פועלים על פי תוכנית והנחיות של יועצת הגינון שלנו במשרד החקלאות. יש את חוק האילנות, 

אסור לכרות עצים, אסור לפגוע בעצים, ומטפלים בהם לפי עונות. לדוגמא, הפיקוסים באורי בר און 

יקפאו וימותו. אז אנחנו ובמרכז המסחרי, מותר לעשות להם גיזום רק בחודש מרץ. אם נעשה לפני הם 
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 מטפלים. אם יש בעיה באמת חריגה, אנחנו מטפלים ולא מחכים לתקופה שממליצה יועצת הגינון. 

 

בנושא של העצים, אולי כדאי כששותלים עץ לחשוב גם על ההשלכות. יש    :מר יוסי חן

 לנו עצים, אצלנו ברח' התאשור,

 

 גם בשקד.   :גב' אמליה בירנבאום

 

בשקד זה פחות דווקא, העצים פחות נשירים בשקד. זה מלכלך בצורה    :מר יוסי חן

 מזעזעת. וחבל, זו עבודה גם בשבילכם.

 

 נכון מאד.  :גב' אמליה בירנבאום

 

, השאלה של יוסי היא שאלה. מי שתכנן אני רוצה לענות כאן. אמליה  :ראה"ע-מר רון נחמן

ים, זה היה משרד השיכון, ההנהלה המרכזית. והם בזמנו את הפיתוח באריאל, כולל גינון, כולל שצ"פ

תעלה ברחוב מוריה, למעלה, על הגבעה, שתלו שמה אורנים.   –עשו את השתילה. אני אתן לך דוגמא 

למה? למה אורנים? תסביר למה? אורן, שום דבר לא גר תחתיו. הפיקוסים, למה נשתלו אז? כי אריאל, 

המסחרי וגם לאורך אורי בר און, שתהיה צמחיה ירוקה כל  לא היה בה טיפת ירק. וביקשו, גם במרכז

השנה. רק מה שכחו? שהפיקוסים יש להם שורשים שהם הולכים הצידה. ועל הסלע, הוא לא חודר. וזה 

כל המומחים. ביום מסוים החלטנו שאנחנו מפסיקים את זה, לוקחים ייעוץ גינון והולכים בהתאם למה 

כמו בירושלים, לא צריך להמציא את הגלגל. אז 'איל פאט מאט', מה שמתאים לסביבה של העיר הזאת, 

 שהיה היה, היום זה תהליך אחר לחלוטין. ולכן, צריך לראות מה בעבר.

תחתכי את כל הפיקוסים במרכז  –הבעיה היא כזאת, אם אני יכולתי היום ללכת ולתת הוראה לאמליה 

יה. או באורי בר און, אז כל הזמן צריך להתמודד זו עבירה על החוק. אתה לא יכול. זו הבע –המסחרי 

 שעולה המדרכה. דברים אבסורדים.

 

רון, לא צריך להשתמש במה שאתה אומר כרגע. יש בעיות שהן אקוטיות.   :מר יחיאל טוהמי

לא, אני בעצים לא נוגע. באה יועצת הגינון  –אתה בא לבן אדם, היינו יום אחד במפגש, אז הגוזם אומר 

 כן, אפשר מהצדדים, לא קורה כלום. –ואומרת 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 41 

 

 ועשינו, נכון.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 זה בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא רוצה לגעת.  –לא העיקר להגיד   :מר יחיאל טוהמי

 

 יחיאל, אבל זה כמו שאמרתי, זה נקודתי.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 תספורת קצרה, בחייך, יחיאל, אתה מסתפר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אין לי שערות אבל, זה העניין. אבל זה לא העניין, רון, העניין הוא אחרת,   :מר יחיאל טוהמי

שתמיד אפשר לצבוע את זה. אתה יודע מה? אתה מקצוען. אני אומר לך את האמת, אתה מקצוען. אתה 

זה ככה. תיקח את זה  צובע את זה יפה. אתה מקצוען, עזוב, אתה מקצוען לכל הכיוונים. אל תיקח את

תקשיב לי, רון,  –איך שאתה רוצה. כשאתה רוצה להגיד הפיקוסים זזים, זז, גלגלים, העצים הולכים 

שנה זה לא בא ברגל איתך. אבל, אפשר לתת תמיד מענה ולהראות  16אתה מקצוען, אני מעריך אותך. 

 את הפנים היפות שלנו.

 

 שייך לצמח. זה שייך לבן אדם, לא לצמח. זה נכון, אבל זה לא  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה מתאים לבן אדם.  :מר יחיאל טוהמי

 

 זה שייך לבן אדם.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני דיברתי רק על בן האדם.  :מר יחיאל טוהמי

 

זה הכול. אמליה, נא לרשום לפנייך, אומר יחיאל שבפנים מסבירות או   :ראה"ע-מר רון נחמן

כיפ -לפתור הרבה בעיות. בין אפס למאה יש מספיק מקום. פעם, כשהיו התקפות ב מסבירי פנים, אפשר
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מג"ד שהיה, הפרשן הצבאי רוני דניאל, הוא -אל חארס, עם האינתיפאדה, והיה שמה חגיגות, אז בא ה

היה מג"ד, והוא קיבל הוראה לחתוך את העצים של הזיתים בגלל הבקבוקים שהושלכו. והוא סירב 

ים,  וחתך את הענפים. ואנחנו הלכנו והתלוננו על העניין הזה. אמרנו, הוא יכול להתחבא פקודה, לא הסכ

יש היום, אחרי העץ, לא אחרי הענפים. אני נותן את הדוגמא הזאת בכוונה בהגזמה לקטע הזה. 

 לטייקונים יש תספורת.

 

 הם יקבלו תספורת לעניין, אל תדאג. כל בעיה תטופל.  :גב' אמליה בירנבאום

 

כשרצו לבנות ברחוב הערבה והיו עצים שהפריעו, מישהו שם זרק גפרור,    :מר יוסי חן

 בנו.  –הכול נשרף. יש שיטות. מה הבעיה? כמה שנים אחרי 

 

 לא שמעתי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה זוכר את רחוב הערבה? את השריפה הגדולה שהיתה שמה, מה    :מר יוסי חן

 זה היה יער. שהיום רחוב הערבה? אז בכלל

 

 איפה זה רחוב הערבה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כל הפרויקט של בן עיון שמה, החדש, ודונה. אז אתה זוכר שהיו שמה    :מר יוסי חן

 עצים, כל הזה היה שתילה של עצים שאתה הובלת שם?

 

 החורשה של האורנים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 החורשה, כן.  :גב' אמליה בירנבאום

 

כן. כל ט"ו בשבט היו הולכים הילדים, שותלים עצים. יום אחד היתה    :סי חןמר יו

 שריפה שמה ושרפו, ואחרי זה בנו. זה מה היה. 
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כמו בכל שנה, אנחנו מנקים פעמיים בשנה  –נמשיך. שדרוג גני משחקים   :גב' אמליה בירנבאום

גליל, אנחנו קוראים לו גן הוטראנים, -בשני גנים, את הגן ברחוב הנג 2111את החול בגנים. הצללנו בשנת 

אנחנו נצליל, אני מאד מקווה, תלוי  2112-ואת הגן ברובע א', גן נחשונים, הצללה דרך משק וכלכלה. וב

בתקציב, את פארק הגומי, גן הצופים בדרך אפרתה. יש שם, זה שני גנים, לפעוטות וגדולים, אנחנו נצליל 

 את שניהם. 

 

עיר היונה למעלה, אולי השנה זה יכנס? יש מלא משפחות שמה מה עם    :מר יוסי חן

 שגרות.

 

אני אגיד לך מה, יוסי, אנחנו עשינו איזו שהיא בחינה. גם שם זה יהיה   :גב' אמליה בירנבאום

בתוכנית. אנחנו הולכים לפי גנים עם הרבה מאד. למשל, נגב גליל, כל הערבה שאמרת, כל אילות, 

גם הרבה מאד אוכלוסיה. דרך  –תיים, אז עשינו קודם שם. מרכז רובע א' משפחות מרובות ילדים, ד

הגן תמיד מלא ומפוצץ. ובשלב הבא נעשה למעלה, ביפה נוף. זה לא עיר היונה.  –אפרתה, פארק הגומי 

 . 2יפה נוף 

 

 ביפה נוף יש הרבה מאד זוגות צעירים, עם הרבה מאד ילדים, ואין גנים.   :מר אלי שבירו

 

 יש גן אחד.   :י חןמר יוס

 

ויש להם  2, יש להם ביפה נוף 4לא, יש להם שלושה. יש להם ביפה נוף   :גב' אמליה בירנבאום

 בתחילת מוריה, ליד תיבות הדואר. 

 

 אני חושב ששם יש הכי הרבה ילדים מכל אריאל.   :מר יוסי חן

 

 גם. לא הכי, אבל יש. אנחנו נטפל גם בזה.   :גב' אמליה בירנבאום

אתם בוודאי ראיתם, ברחוב יהודה החלפנו חלק מהעמודים,  –חלפה, שדרוג, תוספת של עמודי תאורה ה

בדרך חברון החלפנו. אני מדברת על תוכנית של שפ"ע. במרכז המסחרי שדרגנו, כל פנסי התאורה הוחלפו 

יש לנו תוכנית . ותראו את הרחובות, 2112-לחדשים. צבענו את כל עמודי התאורה. אנחנו נמשיך עם זה ב
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גדולה עם מעט מאד כסף, שכמו שרון אמר, קיצצו גם בתקציב, על זה הוא ירחיב. אנחנו מקווים שבאמת 

 נספיק להוסיף תאורה בכל השבילים והרחובות שרשומים לכם.

זו תוכנית רב שנתית. אנחנו השנה לקראת סיום, לדעתי  –החזקת מערכות השקיה על ידי חברת אקווה 

 ת אקווה תסיים את השדרוג של כל המערכות ואז נתחיל בתחזוקה שלהן. בפברואר חבר

הפרדת פסולת במקום, אנחנו אישרנו את התוכנית. אני מקווה שלקראת  –מבחינת איכות הסביבה 

, אני לא יודעת בדיוק מה כי זה תלוי בהרבה מאד גורמים, זה במשרד לאיכות הסביבה וזה 2112אמצע 

 ווה שאנחנו נמשיך עם זה. די מתנדנד, אני מאד מק

 החלפת כלי אצירה.

 

תצייני שהגורמים הנוספים הם גורמים ממשלתיים שעדיין לא התקבלה   :גב' נאוה בן הרוש

 החלטה.

 

רק ממשלתיים, בוודאי, שהם לא קיבלו החלטה. כי לדעתי, אני הייתי   :גב' אמליה בירנבאום

ההפרדה הזאת. הם לא יודעים איך לאכול אותה  בכמה פגישות, הם לא יודעים בעצמם איך לאכול את

 ואיך בעצם ליישם אותה בשטח.

 

 אנחנו הראשונים שעושים את זה?   :מר פבל פולב

 

 לא, לא, לא, אנחנו לא הראשונים.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 יש פיילוט ברשויות אחרות.  :גב' נאוה בן הרוש

 

אחרות. הם בודקים את עצמם. זה לא יהיה  פבל, יש פיילוט ברשויות  :גב' אמליה בירנבאום

 בעוד שנה ובעוד שנתיים, הם כל הזמן מנסים.

 

מדובר בעלויות מאד מאד גבוהות, כי הפרדת פסולת היא משהו שנוגע   :גב' נאוה בן הרוש

 לכל אדם.
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אני רק רוצה להסביר לכם, לתת לכם אומדן. מה שגלעד ארדן רוצה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 811אביב -מיליון שקל. שמעתם? הפרדת פסולת בתל 811אביב -סולת היום עולה לעיריית תלבהפרדת הפ

מאיפה לוקחים את הכסף? מי נותן? זה טוב שרוצים לעשות הפרדה. אז  –מיליון שקל. שואל רון חולדאי 

 אביב העצמאית הגדולה אומרת, מה יגידו החלשים? -אם תל

 

מיליון שקל. מדובר בסכומים  41ה כמעט האומדנים שלנו ז  :גב' נאוה בן הרוש

 אסטרונומיים.

 

 זה חד פעמי ההוצאה הזו?   :מר יוסי חן

 

 זה גם וגם. גם המתקנים וגם מערך הפינוי.  :עו"ד שרון שטיין

 

זה גם וגם. זה הפינוי, זה הרכישה של הפחים, זה התחזוקה של הפחים.   :גב' אמליה בירנבאום

 זה משהו מאד רחב וגדול.

נו מבצעים, כמו בכל שנה גם השנה, ריסוס נגד מכרסמים סביב כל חגורת הביטחון. אנחנו מרססים אנח

נגד מונעי נביטה בשטחי הבור, במדרכות, שלא תהיה עשביה. אתם בוודאי רואים את זה. ברחובות 

 נייר, -ערבה, אילות וכלילת יופי, אנחנו עכשיו בהליך של להציב שם מתקנים למחזור  –החדשים 

 בקבוקים וקרטוניות. 

זו עבודה שוטפת. על פי דרישות אנחנו מטפלים  –מבחינת החזקה של מזגנים במוסדות הציבור וחינוך 

 בזה. 

 כנ"ל. –איטום גגות 

אנחנו רוצים לשדרג את אגף הרווחה, את המוקד. זה יהיה בתיאום עם  2112בשנת  –אחזקת מבני ציבור 

 דיבר, אנחנו קצת בקטנה, ואת אגף שפ"ע. אלי, אם לא נעבור למבנה מה שאלי 

, במחלקת אחזקה 3אנחנו חייבים לשים השנה דגש ובאמת להחליף לפחות  –מיולים  3החלפת 

ובתברואה, שזה בניקיון, המיולים ישנים מאד, הבלאי הוא גדול וההוצאות על תיקונים הן רבות. אני 

 . זה מחייב אותנו.3מאד מקווה שיאשרו באמת לרכוש 

זה משהו חדש שאני רוצה להחיל אותו בדרך הציונות, לראות  –ישה והתקנה של תמרורים סולריים רכ

איך זה הולך. זה האור שמהבהב להולכי רגל. זה יהיה רק במעברי חציה, ואז זה יהיה בולט. אנחנו רוצים 
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 בדרך הציונות, שהוא רחוב ראשי וארוך.

, כל מבני הציבור, כולל מגרש הכדורגל, מבחינת כיבוי כל משרדי העירייה –בטיחות וגהות וכיבוי אש 

האש עברו ביקורת של דני בינר. אנחנו עומדים בכל הדרישות. עשינו את כל מה שנדרש מאיתנו וקיבלנו 

על זה אישורים, כולל המעון לקשישים בשער הגיא, ואנחנו ממשיכים. כל שנה אנחנו מחליפים את 

 המטפים ועושים מה שצריך. 

 

רק מילה קטנה. אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאת עושה בשבילנו.   :חיאל טוהמימר י

כשפונים אלייך, את עושה את זה בצורה בלתי רגילה. לדעתי את עושה עבודה, באמת, כל פעם שפניתי 

 אלייך עשית את זה בצורה הכי טובה ותודה לך. זה מה שרציתי להגיד לך. זה מגיע לך. תודה. 

 

 כמה דברים קטנים. קודם כל, מה עושים נגד מכת החתולים הזאת?  :מנואלמר יעקב ע

 

אז אני אסביר לך. הרבה אין לנו מה לעשות. אנחנו מבצעים אכיפה, ביחד   :גב' אמליה בירנבאום

עם ברוך והשיטור העירוני, באמת, יש את הקשישות שמאכילות את החתולים וזה לא בסדר, הן מקבלות 

 ו"חות. יש חוק שאסור לפגוע בחתולים. אי אפשר לעשות שום דבר. התראות, מקבלות ד

 

 לא צריך לפגוע. אולי, אני לא יודע, לעקר אותם, אני לא יודע מה לעשות.  :מר יעקב עמנואל

 

 לעקר אותם זה הרבה מאד כסף וזה לא עוזר, כי כמות החתולים,  :גב' אמליה בירנבאום

 

הכדורים הוא לא אפקטיבי. צריך לעשות עיקור בפועל העיקור באמצעות   :עו"ד שרון שטיין

 על ידי הוטרינר. זה לא פשוט. זה עלויות אדירות.

 

 לא רק זה. ניסו את זה בעיריית הרצליה, בפתח תקווה, והפסיקו עם זה.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 צריך לעקר את אלה שנותנים להם אוכל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יתנו. אתה לא יכול לעצור אנשים שיתנו. רק צריך אולי לתת אוכל    :מר פבל פולב
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 מרכזים שהם לא יעשו את זה בכל מקום שהם רוצים ואנחנו לא יודעים איפה.

 

 מרכזי האכלה. זה מה שעשו עכשיו באוניברסיטה.   :גב' אמליה בירנבאום

 

. זה עניין זה כבר עובד בערים אחרות. לא תוכל לעצור את התאוצה הזאת   :מר פבל פולב

 חשוב מאד, כי יש כמות גדולה. 

 

אני יכול לומר ולעדכן שבוועדה לאיכות הסביבה דנו בנושא, ובעניין הזה   :עו"ד אריאל עזריה

גם נפגשנו עם הוטרינר שהיא הציעה, יובל, והמסקנה היא שככל הנראה לא כדאי, אלא אם כן זה איזה 

ים לצורך עיקור, אבל אני לא חושב שזה בסדר שהוא מעשה דרמאטי, משקאות של מאות אלפי שקל

עדיפויות של העירייה. כי עיקור קטן ולא משמעותי, אין לו שום אפקטיביות. מה גם שברגע שאנחנו 

בערך, ואז גם הארכנו את תוחלת החיים  2מעקרים חתולים אנחנו מאריכים את תוחלת החיים שלהם פי 

שזה יקרה יש כאן שאלה של תקציבים אדירים, שלדעתי וגם לא צמצמנו את ההמלטה שלהם. לכן, כדי 

 הם בכלל לא בסדר העדיפויות.

 

 על  מה אתה מדבר בכלל? בכל עיר מעקרים.  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא. ממש לא. ממש לא.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אז אתה לא מכיר את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יחיאל, טיפלנו בזה,  :עו"ד אריאל עזריה

 

ולא רק זה. זה יותר סבך של הליכים משפטיים בכמויות שאתם לא   :שרון שטייןעו"ד 

 מתארים, הנושא של עיקור.

 

 זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. כן. זה משהו אחר.  :מר יחיאל טוהמי
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זה התמודדות של הרשות עם כל גוף כזה של צער בעלי חיים וזה. יש   :עו"ד שרון שטיין

 יס יומי בסכסוכים משפטיים.רשויות שנמצאות על בס

 

לא, אבל אין בעיה לעקר. אין בעיה, הם בעד לעקר. אין בעיה לעקר, זו רק   :עו"ד אריאל עזריה

 שאלה של כסף. בעניין הזה צריך לעשות סדר.

 

 או קיי, אנחנו נבדוק את זה.   :גב' אמליה בירנבאום

 

י. שקלתם לתבוע את ההורים אמליה, נתפסו שני חבר'ה שציירו גרפיט  :מר יעקב עמנואל

 שלהם, שישלמו כסף?

 

 כן. כן.   :גב' אמליה בירנבאום

 

אני רק, אם אפשר לומר מילה אחת בנושא של החתולים, שהוא בסך   :עו"ד אריאל עזריה

הכול נושא שנוגע לאיכות הסביבה. ושוב, אני אומר את זה כמי שהוא יו"ר הוועדה. אנחנו ישבנו, חשבנו 

נו שאחד הדברים ואחת הדרכים לפתור בעיות של איכות הסביבה, שאחת הבעיות זה ודיברנו וחשב

האכלת חתולים, אחת הדרכים לפתור את  –לדוגמא הנושא הזה של החתולים, ומה שפבל עכשיו דיבר 

הבעיה היא באמצעות יצירת הגברת התודעה בקרב הציבור בעניינים האלה. ולכן אני חושב שבדרך 

ודע להצביע על סכומים כיוון שגם, שוב, אני ניסיתי לעשות את זה ולא הגעתי עדיין כלשהי, ואני לא י

צריך להגדיל בצורה משמעותית את תקציב אולי, לא יודע, מכל מיני סיבות לא הגענו לסכומים. אבל 

 ההסברה בנושא איכות הסביבה. 

 

והיום זו פעם אמליה, אני רק רוצה באמת לחזק את הדברים של יחיאל,    :מר יוסי חן

שפ"ע, אני חושב שזו היתה המחלקה הבולטת -שלישית כבר שאני מסכים איתו, זה יותר מדי. מחלקת ה

 מבחינת עבודה ושירות לתושב, והיחס שלך בעיקר לכל התושבים. 2111-ב

 

 .11 –מהירות מענה וביצוע    :מר פבל פולב
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ותך, ואני חושב שזה גם ואני שומע את זה מהרבה תושבים, וזה לזכ   :מר יוסי חן

היתרון שאת תושבת העיר ואת רואה את זה בכל שעות היום, גם כשאת לא במהלך עבודה את עובדת. 

ותמסרי באמת לעובדים שמה, לכל העובדים, הם צריכים לדעת מזה, את ההערכה של פה מקיר לקיר, 

ת הראש מהתקנון, לראות איך וזה קשה לקבל מקיר לקיר. ואני רוצה לפנות לראש העיר, שניה, שירים א

אפשר באמת "לצ'פר" את החבר'ה האלה שם שעובדים בשכר מינימום. תזכרו אותם. החבר'ה האלה עוד 

מעט יצטרכו גם, כשהם ייצאו לפנסיה הם יצטרכו השלמת הכנסה. אז נאוה, באמת, לראות איך באמת 

שומע תוספות הוא נבהל. ואם זה "לצ'פר" אותם. אם זה דרך תוספות משרד הפנים, ג'והר לא אוהב, 

 בדרך של בונוסים, לא יודע איך, "לצ'פר" את האנשים האלה. 

 

 רכב. רכב.  :מר יחיאל טוהמי

 

לתת להם, כי הם מחזיקים את העיר  –בכל דרך שהיא שאפשר לתת להם    :מר יוסי חן

 ובאמת בכסף קטין. 

 

קודם כל, יש לנו אתר פינוי אשפה אני רוצה גם להעיר איזו שהיא הערה.    :מר אלי שבירו

 זמני. אני לא יודע אם זאת ההגדרה שלו.

 

 זה לא אשפה, זה גזם, גזם וגרוטאות.  :גב' אמליה בירנבאום

 

האתר הזה זה אתר שחדשות לבקרים נשרף. ועוד אנחנו נגיע לאיזה שהוא    :מר אלי שבירו

 הגדול, רון, שלך, הסיפור של פארק אתגרים. היום שבו, לא רק שהוא יישרף, הוא גם ישרוף את הפרויקט 

 

 איזו שריפה? מה יישרף?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יש אתר שצמוד לפארק האתגרים, ששמים שם את הגזם.   :מר אלי שבירו

 

 כבר לא שמים שם גזם המון זמן. אתה טועה.  :עו"ד אריאל עזריה
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 לא, לא, לא, יש לי הפתעות בשבילך.    :מר אלי שבירו

 

רק הקבלן וזה גזם שאנחנו מפנים אותו. זה נקרא תחנת מעבר. אנחנו   :גב' אמליה בירנבאום

 בשוטף מפנים אותו.

 

אותה תחנת מעבר, ואני חושב שאם אנחנו נמשיך איתה ואנחנו נגיע    :מר אלי שבירו

 איתה גם לקיץ, לא יודע איך היא נשרפת, אבל היא נשרפת, זה גם יפגע לגבי כל,

 

בהחלט. אבל כמה שלי ידוע, בישיבות האחרונות נאמר לי שלא מפנים   :אריאל עזריהעו"ד 

 לשם.

 

 הוא כבר לא כמו שהיה פעם שזרקו גרוטאות, זה רק גזם.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 לא, אבל אני מבין שלא מפנים יותר.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 מה זה?  :גב' אמליה בירנבאום

 

מבין, מהישיבות שלנו, של הוועדה לאיכות הסביבה, שלשם לא  אני  :עו"ד אריאל עזריה

 מפנים יותר. 

 

 לא, לא, רק גזם. גזם נקי. רק גזם נקי. ולא בצורה,  :גב' אמליה בירנבאום

 

אני אומר, זה משהו שאנחנו צריכים לראות. אתה צודק, אסור לפנות    :מר אלי שבירו

 מאד. לשם, זה מפגע שבסופו של דבר יעלה לנו הרבה 

אני מצטרף למה שאמר גם יוסי וגם טוהמי, אני חושב שמגיע לכם יישר כוח גדול ולהגיד  –ודבר אחרון 

 את זה גם באמת לעובדים. יש כאן באמת הסכמה מקיר לקיר. תודה.

 

 תודה רבה.   :גב' אמליה בירנבאום
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ה לא זז לגבי הקרטוניות שקרובים מאד לגני ילדים, יש סיבה למה ז   :מר פבל פולב

סכנת בריאות. למה  –משמה? או שלא קיבלתם הוראה או שיש בעיה כספית. קרטוניה צמודה לגן ילדים 

 זה לא זז משמה? יש בעיה, רון?

 

 אבל התקבלה החלטה להזיז את זה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 אז אני שואל איזו בעיה יש. אין הוראה? אין כסף?   :מר פבל פולב

 

 לא, אבל התקבלה החלטה להזיז את זה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 מתי? יגיע הקיץ, עוד פעם יהיה חם מאד.    :מר פבל פולב

 

 סטס דיווח לנו בישיבה לפני אחרונה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אני אטפל בזה. אני אבדוק את זה.   :גב' אמליה בירנבאום

 

 תודה.   :מר פבל פולב

 

ן? קודם כל, אני גם מצטרף לכל המילים הטובות אפשר עוד משהו קט  :מר מקס צ'רנוגלז

ע, לכולם, כל מי שאמר. ובאמת, המענה מאד מהיר, רק יש אבל קטן אחד שאמרו לגבי הפעילות של שפ"

המענה מהיר וטוב רק כשהמידע מגיע למחלקת שפ"ע. לפעמים יש איזה שהוא נתק בין פניות של  –

שפ"ע, הכול מטופל -סוף, אחרי תלונות וזה זה מגיע לתושבים למוקד לבין שפ"ע שמידע לא מגיע. כשב

המחשב  –מהר. זאת אומרת, איפה שהוא יש תקלה במוקד, שזה לא מגיע. לפעמים לאנשים אומרים 

נתקע, זה נתקע, וגם אי אפשר לבדוק מה קורה. זאת אומרת, לא יודע, זה לא רק מחשב, זה איזה שהוא 

 נתק.

נה, אם חוזרים לחתולים המסכנים, היה איזה שהוא פיילוט בשנה אני דווקא לאריאל פו –ודבר שני 

שעברה בנוגע לזה, אז תבדוק מה יצא, כי גם הציעו לאריאל, לאריאל כאילו לעיר, איכשהו זה לא יצא 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 51 

 לפועל, אבל תבדוק אם הפיילוט הזה,

 

 זה לא אפקטיבי.  :עו"ד אריאל עזריה

 

הו אחר. אם הפיילוט הזה הצליח, אז אולי שניה, לא, זה לא זה, מש  :מר מקס צ'רנוגלז

 באמת,

 

 אתה מדבר על פיילוט שנעשה לסירוס חתולים?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 גם, כן.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אז אני אומר לך שזה לא אפקטיבי.   :עו"ד אריאל עזריה

 

שהם יעשו יש פה וטרינרים שאמרו קודם כל, יש דברים שכן אפקטיביים.   :מר מקס צ'רנוגלז

 את זה במחיר מינימום ולא עם כדורים. סירוס אמיתי. 

 

שקלים  111מקס, אני רוצה רק לסבר את האוזן. לעקר חתולים עולה   :גב' אמליה בירנבאום

לחתול, לפני מע"מ. צריך לתפוס אותו, לקחת אותו לרופא וטרינר, הוא חותך לו את האוזן, כדי שאפשר 

א מסרס אותו ומוציא. והמון חתולים. זה מדובר בהרבה מאד כסף, יהיה אחר כך לזהות אותו, הו

להקים בכלל מרפאה וטרינרית רשותית. זה לא כמו היום שיש לנו את הוטרינר -בהשקעה מאד גדולה, ב

תקווה, אני בדקתי -משרה וזה גם, אני אומרת לך, עשו את הפיילוט בעיריית הרצליה ופתח 75%-ב

 יקו את זה. איתם, וזה לא עבד, והם הפס

 

 לא, אולי זה משהו אחר, כי היה פיילוט שגם מימנו את זה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

יש קול קורא, אבל מעט מאד מממנים את זה. אנחנו בדקנו, בדקנו את   :גב' אמליה בירנבאום

 זה. 
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 צריך לבדוק אם מדובר על אותו פרויקט או לא.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ל אותו דבר. או קיי. תודה רבה. ע  :גב' אמליה בירנבאום

 

מיכאל, לגבי החיבור עם המוקד, מה שמקס אמר, אתה בטח מכיר, אבל    :גב' שירה דקל

 בק מיידי.-יש מערכות ממוחשבות שנותנות פיד

 

 הם אומרים שיש להם את זה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ?מודדות תוך כמה זמן התושב קיבל תשובה –א'    :קובימר מיכאל אלטינ

 

 יש להם את זה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אז איך יש נתק?   :גב' שירה דקל

 

 לא, הנתק הוא שלא רושמים אולי חלק מהדברים.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני אוכל לבדוק. תנו לי איזו שהיא דוגמא ספציפית, אני אוכל לבדוק את   :קובימר מיכאל אלטינ

 זה.

 

אגב בעיית מחשב, אולי לא תמיד, אבל זו התשובה, אני לא בטוח שזה   :מר מקס צ'רנוגלז

 –נו, למה לא טופל? אומרים  –אין לי עכשיו. ולמחרת אומרים  –תן לי מספר פניה  –נגיד התושב אומר 

 אין לנו פניה. לא רשום. 

 

 שהוא דיבר עליו.  CRM-זה חלק מה   :מר אבי סמו

 

 להחליף את המערכת.  –, א' זו אחת מהסיבות שאנחנו רוצים  :קובימר מיכאל אלטינ
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 סקירת אגף החינוך

צהריים טובים. חינוך, יש לו בעיה אחת לחינוך, יש שנה קלנדרית ויש    :גב' שרה פרא

שנת לימודים, שהם לא מסתנכרנות אחת עם השניה,  ומדוע? אנחנו בעצם יושבים על תקציב של שנה 

של משרד החינוך נכנסות במאי. זאת אומרת,  קלנדרית, אבל שנת לימודים מתחילה בספטמבר, תוכניות

הרבה מאד פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שמשרד החינוך בא בהנחתות או הנחיות חדשות, לדוגמא 

בטיחות מוסדות חינוך, כל התקנים שמשתנים, צרכים חדשים, ואנחנו בעצם לא  –מה שאלי אמר 

לכם כחברי מועצה, כי מה לעשות, אנחנו חייבים מוכנים, ואלה הפתעות שאני כל פעם עושה לגזבר שלנו ו

 להיות, קודם כל חינוך של שנת לימודים.

. אבל מכיוון שהמצגת חינוך זה לא פרויקטים. חינוך זה עשיה, חינוך זה תוכניות –עוד הערה אחת 

 החינוך כפרויקטים. מדברת על פרויקטים, השארנו גם את 

לאופק חדש לגני החובה ובתי ספר  –של משרד החינוך השנה אנחנו נכנסנו לשתי תוכניות חדשות 

יסודיים, שבעצם נותן שהיה ארוכה יותר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך, גני הילדים, בתי ספר 

 יסודיים, עם היכולת לתת מענה פרטני, אישי, רגשי, חברתי, יותר לילדים.

פיילוט של עוז לתמורה ומכיוון שראש העיר  אנחנו נכנסנו לפיילוט. תבינו, השנה בעצם זה –עוז לתמורה 

שנתיים,  6בא ולחץ במקומות הנכונים, הכניסו אותנו. הבעייתיות עם עוז לתמורה, מכיוון שיש בתי ספר 

החטיבה, עוד לא החליטו פשוט, לא ישבו גדולי העולם של הארגון וההסתדרות, להחליט איך מכניסים 

עליונה בעוז לתמורה, שוב, תוספת שעות לעובדי ההוראה, שנתי. לכן אצלנו החטיבה ה 6-חטיבות ב

 ובחטיבת הביניים אין עוז לתמורה, יש יום לימודים רגיל, בלי כל התוספות שנכנסו מעוז לתמורה.

ישנם קשיים מאד חזקים בנושא של עוז לתמורה. הארגונים יודעים את זה. אורט  –שוב במאמר מוסגר 

עים את זה. הם התחילו עם פרויקט שלא יודעים עוד איך לאכול אותו יודעים את זה. בכל העיריות יוד

 ואנחנו לא יודעים, מכיוון שזה הסכם קיבוצי הוא יצטרך להמשיך. 

 

 איפה הבעיה, כסף או הארגונים?   :מר פבל פולב

 

זה הארגונים, זה הארגונים, זה הארגונים ביניהם, עם משרד הפנים. זה    :גב' שרה פרא

 תודה לאל הפעם זה לא אנחנו. אנחנו לא אשמים. לא אנחנו, 

תוכניות שאנחנו מדברים בכלל על העיר, אנחנו מדברים על שיפור הישגים ומצוינות בהלימה למנהיגות 

חינוכית, מנהיגות של התלמיד והיכולת לתת להם את הכוחות שהם  מכלול של דברים. תוכנית זה 
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ה בשנה שעברה, ולמרות שהתחלנו את זה דקה לפני תחרות לגו רובוטיקה בחטיבה. התחלנו את ז

התחרות, אנחנו זכינו במקום שלישי. אני מאמינה שהפעם אנחנו נזכה במקום ראשון, בשיתוף המרכז 

האוניברסיטאי. סטודנטים מהמרכז האוניברסיטאי מלמדים את התלמידים שלנו, מכינים איתם את 

 הימה.הפרויקט ואני חושבת שבאמת הם עושים עבודה מד

כיתות מופת בעיר, כאשר כיתה ז' פתחנו השנה, עם עתודה מדעית טכנולוגית, גם בשיתוף עם  7יש לנו 

 המרכז האוניברסיטאי, וכמובן שאנחנו מתחילים מהצעירים.

תלמידים שנוסעים  3זה העשרה לתלמידים מחוננים, שעברו אבחון במכון סאלד. יש לנו  –פרויקט טל 

 את הלמידה האחרת בהוד השרון. פעם בשבוע והם מקבלים

גם כן בזכות ראש העיר, הצלחנו לפתוח השנה כיתה י' בשיתוף עם המרכז  –הזנק לתעשייה 

האוניברסיטאי, חיל חימוש ואיגוד התעשיינים, כאשר אנחנו מדברים על הכנה של תלמידים עם יכולות 

יס אותם לשוק התעסוקה. בתוכנית בינוניות ומטה, לתת להם לרכוש מקצוע לעתיד, מקצוע בצבא, ולהכנ

הזאת, נכון לשנה הראשונה, יום בשבוע הם לומדים במרכז האוניברסיטאי, עם מרצים של המרכז 

האוניברסיטאי, במעבדות של המרכז האוניברסיטאי. בשנה הבאה יהיה להם יום למידה במרכז 

בכיתה הזאת יש לנו בנים האוניברסיטאי פלוס יום תעסוקה כבר במפעלים שהם מקבלים את ההכשרה. 

ובנות ביחד, שלומדים, זה מגמת הספק ובקרה, כאשר מחפשים את הכוחות האלה לצבא. זאת אומרת, 

אנחנו כבר מכינים אותם שבצבא יהיה להם תפקיד מאד משמעותי. יש להם גאוות יחידה.  ילדים שלא 

מההורים הן מדהימות. היתה להם מוטיבציה לימודית, באים בשמחה והתגובות שאנחנו מקבלים 

הילדים שלנו באים עם חיוך על השפתיים לבית הספר. והרי זה מה שרצינו, לתת מענה למגוון רחב של 

 ילדים כאן בעיר אריאל.

סודיים בגני הילדים. הראיה שלנו בעצם לתת, לכל תלמיד יש תפקיד. פעילות לי –מד"צים במדעים 

הוא מרגיש שייך, הוא תורם, הוא עושה, שזה מושך  וברגע שלכל אחד יש תפקיד הוא מרגיש שותף,

מדריכים צעירים בתחומים מסוימים, על פי המכוונות  –אחרים. ולכן הקמנו קבוצות של מד"צים 

שלהם, על פי המוכשרות שלהם, והם בעצם באים ותורמים לקהילה. זה מתחבר, אתם תראו אחר כך, זה 

אן בעיר אריאל התחלנו בשנה שעברה, שילדים צוברים מתחבר בעצם לתעודת בגרות חברתית שאנחנו כ

ניקוד ובסוף י"ב יקבלו תעודת בגרות רגילה על הישגים לימודיים, כולל תעודת בגרות חברתית על תרומה 

 לחברה, על עשייה למען. וההתחלה מתחילה מכאן.

ד החינוך בתחילת וכאן אני בדיוק מתחברת למה שאמרתי קודם, משרד החינוך. משר –יוזמות חינוכיות 

ה', יוזמה של מתמטיקה, יוזמה -כל שנה בא עם יוזמות חינוכיות. יוזמה של ספרי קריאה לשכבות ד'
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שקשורה לבריאות. אנחנו צריכים בעצם להכין את עצמנו שבאים עם יוזמות, כמו יוזמה של חינוך 

ות, היוזמות גדלות, ולכן מיוחד, עוד חומרים לחינוך המיוחד, עוד לתרפיות. ככל שפותחים יותר מסגר

 –אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון ולהכין את עצמנו ליוזמות האלה, שמשרד החינוך בא ואומר 

 של העיר עם משרד החינוך.  matching-אנחנו רוצים לעשות אתכם יוזמה ואז זה ה

לתלמידי  תגבור מקצועות המדעים –פרחי מדע בשיתוף המרכז האוניברסיטאי ולשכת המדען הראשי 

י"ב. אנחנו התחלנו השנה גם עם תלמידי י', אנחנו מכניסים את זה.  ילדים שבעצם יושבים על -י"א

ציונים בינוניים ומטה, במקצועות המדעים, מדברים על מתמטיקה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה. 

ם את סטודנטים מהמרכז האוניברסיטאי, מצמידים סטודנט לשני תלמידים, כאשר הם נותנים לה

 הלמידה הפרטנית והכנה לבגרויות. 

כדי להגיע להישגים  טובים, אנחנו תמיד מדברים על הפן החברתי, שאני  –תמיכה ומינוף חברתי לימודי 

שייך, שאני מרגיש שהסביבה מקבלת אותי, יש לי מוטיבציה לתת, יש לי מוטיבציה להוכיח במה אני  

 טוב. 

סטודנט שמלווה במשך שנתיים תלמיד שזה  –ף עמותת ידידים ב' בשיתו-סיירת זאטוטים לתלמידי א'

גם חברתי וגם לימודי. אותם תלמידים בעצם אותרו על ידי יועצות בתי הספר. כי אנחנו באים ואומרים, 

אם מלווים ילד לשנה, זה בעצם נגיעה, עוד לא הכירו אותו, עוד לא התחברו אליו. זו העצמה אישית, 

הישגים. על סמך המשובים שאנחנו מקבלים, בסוף שנה אנחנו מוסרים העצמה חברתית וקידום ב

משובים גם ליועצות, גם להורים וגם לתלמידים וגם לחונכים, על סמך המשובים קיים קידום לאותם 

 ילדים. הם יוצאים מאיזה שהוא מעגל שהם נמצאים בו.

דים מגיעים למרכז הזה כל יום, אתם בטח שמעתם עליו, כמויות של תלמי –מרכז תקשורת אורנג' ופר"ח 

ם, תחומי העשרה, פעילויות שונות ומגוונות על ידי סטודנטים. ולאו דווקא ילדי פר"ח. כל יהכנת שיעור

 ילדי היסודיים מגיעים למרכז התקשורת.

אחה"צ  17:11-גם כן, פועל פעמיים בשבוע מ –מרכז למידה לתלמידי החטיבה בשיתוף עמותת ידידים 

רב. קידום לימודי בכל המקצועות. מה שהתלמיד רוצה הוא מקבל שם. הוא מגיע עם בע 21:11עד 

 חומרים משלו, אם זה הכנת שיעורים, הכנת עבודות, להתכונן למבחנים, המרכז הזה עובד. 

 

 מה ההבדל בינם לבין פר"ח?  :מר יעקב עמנואל

 

א לחטיבה. זה פר"ח זה תלמידי היסודיים. מרכז הלמידה הזה הו-ב   :גב' שרה פרא
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למרכז התקשורת תלמידי  –ההבדל. אנחנו בעצם מיפינו את העיר. נתנו לכל קבוצה את התחום שלהם 

יסודיים, לחטיבה מרכז למידה, ולעל יסודי י' עד י"ב את פרחי מדע. זאת אומרת שכל אחד יקבל בעצם 

 את מה שהוא צריך, עם המומחיות שלו. 

 סטודנטים של פר"ח שנותנים מענים שונים. 161וך רק יש לחינ –סטודנטים פר"ח ורכזים בעיר 

מעבר שאנחנו בעצם נותנים -כאשר אנחנו מדברים על כל ההעשרה ועל ה –פרויקט שחר רווחה חינוכית 

עם כניסה של סטודנטים לבתים ועם פעילויות שאנחנו עושים כאן בעיר, כיתות אתגר מב"ר, לתלמידים. 

 ה לימודית חברתית.כל הדברים האלה זה בעצם תמיכ

דיברנו על קידום נוער. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד כאן בתוספת. שיתוף הפעולה של  –קידום נוער 

השירותים החברתיים עם החינוך זה גוף אחד, כי אנחנו רואים את הילד במהלך כל היום וכל המסגרת 

ן שיתופי הפעולה הם מאד נרחבים המשפחתית שלו. זה לא ילד שמגיע לבית הספר או לגן ובזה נגמר. לכ

 והחשיבה היא משותפת. 

יש לנו פעילות עם מג"ב שהם מתנדבים בקידום נוער. וכאן המקום בעצם לתת לאותם ילדים לראות שיש 

להם איזה שהוא אופק, איזה שהוא צפי. שהם יכולים להגיע לדברים מסוימים בחיים שלהם. ובאמת 

 מג"ב. אני חושבת שבשבילנו זו ממש הצלחה.-כשיו לאחד מתלמידי קידום נוער התגייס ע

תוכנית עו"ס, בשיתוף עם משטרת מרחב שומרון ושירות מבחן לנוער, לנערים ונערות עוברי חוק, 

שבמהלך חצי שנה הם פעמיים בשבוע מתאמנים באמנויות הלחימה, מקבלים תמיכה רגשית וחברתית 

 ונמחקים להם תיקים במשטרה. 

תוכנית לבנים בשיתוף האגף  –ות, בשיתוף האגף לשירותים חברתיים. סיכויים סל"ע תוכנית לבנ

לשירותים חברתיים. זה, שוב, נערים ונערות עוברי חוק, או על סף נשירה, בסיכון. ושירה, זה גם אלה 

 שנמצאים בקו האדום של סמים ואלכוהול, שאנחנו נותנים את התמיכות. גם לבנות וגם לבנים. 

עד השנה הזאת רוכבים בגדול מומנו חלק על ידי  –בשיתוף האגף לשירותים חברתיים  – רוכבים בגדול

עמותת ישראל לעד, הם לא משיגים יותר תקציבים ולכן, בחשיבה משותפת עם האגף לשירותים 

 חברתיים, אנחנו נמשיך להפעיל את זה ולא מתקציבי העמותה, כמובן בשיתוף העירייה.

 ם אין חינוך, אין קידום הישגים. בלי ערכי –חינוך לערכים 

כבר אמרתי לכם את זה. בוגרי י"ב אצלנו יסיימו עם שתי תעודות  –תעודת בגרות חברתית בעל יסודי 

בגרות. האוניברסיטאות עכשיו עושות שינוי של קבלת תלמידים, כאשר תלמידים יגיעו עם תעודת בגרות 

לה. היא תיתן להם יותר ניקוד לכניסה חברתית, היא תיחשב להם כחלק מתעודת הבגרות הרגי

 למקצועות עדיפויים באוניברסיטה.
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 השנה היא שנת בריאות.  –ו' -לשכבות ה' –תוכנית זוזו חממות בחינוך גופני 

 

 אין לזה ציון, זאת אומרת שזה השקלול לאוניברסיטה.  :מר אריה ברסקי

 

זה ממש כתעודת בגרות, ציון זה לא ציון כציון, אלא זה ניקוד כתרומה.    :גב' שרה פרא

 להתנדבות, ציון לעשייה. זה כמו למידה בפן ההתנדבותי. 

 

זה לא ציון, רגע, לתקן. תעודת בגרות חברתית, נדרש כל שנה נער לעשות    :גב' שירה דקל

 61שנים  3. מי שסיים 61-שעות עבור הקהילה במינימום. מודדים, בודקים שהוא באמת עשה את ה 61

 , מקבל תעודת בגרות חברתית שכרגע היא תעודת הערכה, זה לא ציון. שעות לשנה

 

 היא נקראת תעודת בגרות חברתית.   :גב' שרה פרא

 

 אבל מה המשמעות של זה?  :מר אריה ברסקי

 

המשמעות פה היא אדירה, כי זה אומר שמשרד החינוך הכיר בזה שבני    :גב' שירה דקל

 ונה שזה נכנס,הנוער, וזה רק ההתחלה, זו שנה ראש

 

 שנה שניה אצלנו.   :גב' שרה פרא

 

שנה שניה. היה פיילוט בחלק מבתי הספר, קטן, השנה הם נכנסים כבר    :גב' שירה דקל

במסה הרבה יותר גדולה. המשמעות היא שמשרד החינוך היום מכיר בזה שהוא לא נמדד רק בהישגים 

והשאיפה היא, חזון אחרית הימים, הנער, אלא שיש הערכה גם על הפעילות החברתית שלו. 

 שהאוניברסיטאות באמת יחשיבו את זה במדדי כניסה שלהם.

 

הם בדרך לשם. שירה, ועוד דבר אחד  –אני ישבתי בכמה ועדות. א'    :גב' שרה פרא

שייכנס, בסוף י"ב התלמיד צריך להכין עבודה על ההתנדבות שלו. אז כן יהיה ציון בתוך זה. זאת אומרת, 

 הבגרות, תעודת
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 אבל עוד לא. הלוואי ויגיעו לשם.   :גב' שירה דקל

 

 אנחנו ניכנס לזה.    :גב' שרה פרא

ו בשבט, שאנחנו צריכים לחפש את וחטיבה. כמובן ט" יםיסודי –פרויקט מעוף קק"ל סיירת ירוקה 

אנחנו  –"ך חידון תנ המקומות עוד לטעת כאן בעיר אריאל. טיולים לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 רגילים לזה, בשיתוף התרבות התורנית.

השנה, בזכות ראש העיר, אנחנו לוקחים את שכבת ו' בסוף שנה, במסגרת תוכנית מעברים, פועלים איתם 

יומיים במרכז האתגרים, עם לינה, עם שיתוף ההורים. זה חלק של גיבוש, של היכרות והתנסות בפארק 

בפארק אתגרים. וזה, שוב, תודה לראש כין את הקאדר שיהיה שם עצם להבאתגרים, כי אנחנו צריכים 

 העיר.

ז' עד י"ב, יילכו -שוב, ראש העיר דאג שכל תלמידי על יסודי, מ –פעילות על יסודי במרכז האתגרים 

 לפעילות בפארק אתגרים. 

 יסודיים וגני ילדים. שוב, החלק לערכים, למורשת, לארץ ישראל ולתנ"ך. –תוכנית מבראשית 

מד"צים, תעודת בגרות חברתית בבית הזיכרון. אני רק רוצה לומר לכם -כשאני מתחברת ל –מד"צים 

מד"צים העבירו אותם שם את הסיור -שהיה לנו סיור של הנהלת אורט ולקחנו אותם לבית הזיכרון, וה

והוא  בבית הזיכרון. ישב מנכ"ל אורט עם דמעות בעיניים והוא אמר שכזה דבר הוא לא חווה מעולם

הולך להוציא הוראה לכל תלמידי בתי הספר של אורט בארץ להגיע לכאן לאריאל ושהמד"צים שלנו הם 

 מדריכים צעירים(. –אלה שידריכו אותם. )מד"צים 

כחלק מעשייה ערכית, אני חושבת שקיבלתם את ההדים על תלמידים שלנו, על החוויה  –מרוץ הלפיד 

 שרד החינוך של בריאות וחינוך וכל מה שאנחנו מדברים.שזה נותן להם. ושוב מתחבר ליעדי מ

גני ילדים, תוכנית מעברים, גן א'. טקס יום העצמאות. קייטנות, שכבר בשנה שעברה שדרגנו את 

 הקייטנות כאן בעיר. בסדר, שירה? משתדלים?

 

 ראיתי השנה, זה ממש כיף לראות את זה.  :גב' שירה דקל

 

 .בזכות ראש העיר   :מר יוסי חן
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 בזכות כולם.   :גב' שרה פרא

 

אז תגידי כולם. תפסיקי עם ראש העיר. בסדר, הוא יודע, הוא יודע כמה    :מר יוסי חן

 את מחמיאה לו, זה בסדר.

 

למה פניתי לשירה? אני פניתי לשירה כי שירה, בשנה הראשונה שלי שירה    :גב' שרה פרא

משהו אחר, תחשבו קצת אחרת, שיפרצו את  שרה, תעשו –האירה את עיני והיא באה והיא אמרה 

 ואני מקווה שאנחנו נמשיך עוד.  –הקופסא 

עוד דבר אחד שאנחנו התחלנו השנה, וההדים שקיבלנו הם מדהימים. שעת סיפור בספריה, ילדי  –ספריה 

הגנים, ילדי היסודיים, עם הפעלה, זה גם המקום לקרב את הילדים לספריה. בעצם זה שהם באים שם 

ת סיפור, נפגשים עם סופר, כבר מתחילים להחליף ספרים, וזה להתחיל מגיל הגן. ואנחנו רואים לשע

שהמנויים של ילדי הגנים פשוט גדלו בעיר אריאל. אז כדי להביא את הילדים צריך לתת להם משהו, את 

 הסוכריה, אז זה מה שאנחנו עושים איתם.

חות למשפחות, על פי קריטריונים של משרד הפנים. ניתנו להנ₪  51,111 -הנחות מפעל הזנה  –שונות 

העיר נותנת מלגות, כאשר כל בית ספר יושב, יש לו את הוועדות שלו, של  –הנחה לבתי הספר  –מלגות 

ילדים עם צרכים ועל פי הוועדות הבית ספריות מחליטים כמה לתת לכל תלמיד ובאיזה תחום לתת, 

ש היום גם אצלנו ילדים של צהרוניות, שאנחנו גם כן נותנים י –מתשלומי הרשות. הנחות לגני הילדים 

הנחות למשפחות. שי לגני הילדים סוף שנה; שי לבוגרי החטיבה העליונה; שי לבוגרי היסודיים, שקיבל 

 הסבה לפעילות בפארק אתגרים. 

שנה עברה אלי דיבר על מועדונית רווחה. יש מועדונית חינוך ורווחה. מועדונית אורט, שה –מועדונית 

למבנה של אורט זבולון, כדי לתת מענה ליותר ילדים מאורט זבולון שיהיו במועדונית, ובאמת רוב 

הילדים הם ילדים של אורט זבולון. המועדונית נקראת גם אורט. פעילות העשרה, ציוד מתכלה והזנה. 

י יש חממה של גידול במועדונית אורט יש זואותרפיה, טיפול דרך בעלי חיים. שמעתי במועדונית של אל

צמחים או טיפול דרך גידול צמחים. כאן יש טיפול דרך בעלי חיים. וגם כאן יש חוג בישול ואפייה, מי 

 שרוצה לבוא לאכול ולטעום, כל יום שלישי יש שם חוג בישול ואפייה, הם עושים דברים מדהימים. 

ים את התלמידים צריך להעצים גם אם אנחנו באמת רוצים להעצ –צוותי חינוך ושיתופי פעולה העצמת 

את צוותי החינוך. זה הולך ביחד. כי מורה מאושר מועצם הוא נותן יותר מעצמו ואנחנו רואים את זה. 

גם בזכות מחשב לכל מורה, שהמורים מרגישים שמתייחסים אליהם, עושים בשבילם, באמת שהעיר 
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 מתכווננת להעצים אותם והם מעצימים את התלמידים.

בתי ספר כבר הגיעו למרכז  3-עה למערכת החינוך. פעילות צוותי חינוך במרכז המנהיגות, שטקס הצד

המנהיגות ופעלו שם, והתודות והשבחים מכאן עד הודעה חדשה. וזה צורת המניפה, כי הם באים 

ומדברים בבתים ורוצים את המשפחות לשלוח. הם מדברים במקומות אחרים, כי לא כולם גרים אצלנו. 

 דרישה מערים אחרות לקחת חלק כאן ולהשתתף כאן בפעילויות.ובאה 

אנחנו כבר סגרנו, אנחנו בהתנעה של זה. גננות תקבלנה מחשבים. כנראה בתחילת  –מחשב לכל גננת 

פברואר ייערך טקס הגננות וכל הגננות גם כן תקבלנה מחשב נייד. אני רוצה להגיד לכם שזה המקום 

טוב, אנחנו  –חשבים. והיום דיברתי עם מנכ"ל קרן אתנה ואמרתי לו הראשון בארץ שגננות תקבלנה מ

 –לא, אני רק להעצמת צוותי חינוך. אמרתי  –נסיים עם הגננות, אז אנחנו נרד לתלמידים. אז הוא אומר 

או קיי, תעשה הסבה. אנחנו רוצים תלמידים, רוצים 'טאבלטים', רוצים את כל הדברים האלה. אז כבר 

 איזו שהיא בעיה.זרקתי לו עוד 

כאן יש לנו איזה שהוא עקב אכילס ואני חייבת לשתף אתכם. אנחנו מדברים על  –שירות פסיכולוגי 

העצמה. מדברים על עשייה. מדברים על לתת יותר. והשירות הפסיכולוגי שלנו קטן, לא יכול לתת מענה 

ותנת, מאושרת לתת הדרכה, נרחב, כי זו לא תחנה שנותנת הדרכה. אם התחנה הזאת לא תהיה תחנה שנ

לא יהיו לנו פסיכולוגים חדשים, אנחנו לא נוכל לקלוט מתמחים כי אנחנו צריכים לעשות את זה. זה אחד 

הדברים שאנחנו בעצם תקועים שם. יש לנו כאן במרכז האוניברסיטאי, תואר שני לפסיכולוגים, 

כי. חינוכי לא יכול להיות שיקומי. ואנחנו פסיכולוגים שיקומיים, שפסיכולוג שיקומי יכול להיות גם חינו

 רוצים שאותם סטודנטים יבואו ויעשו אצלנו את הסטאז', את ההתמחות אצלנו. 

 

 אז מה הבעיה?  :מר יעקב עמנואל

 

 אז תספרי על ההתקדמות.  :גב' נאוה בן הרוש

 

אנחנו הגשנו בקשה לקבל את התחנה הזאת  –יפה. ההתקדמות שלנו    :גב' שרה פרא

תחנה מתמחה בזכות שיהיה לנו פסיכולוג שהוא מדריך, שיש לו את התעודה לתחנת הדרכה. אנחנו כ

תוספת משרה לשירות הפסיכולוגי, שזה בעוכרנו. זה גם יעצור את כל הסיכון, סמים וכל  51%צריכים 

רתי עד מה שזה נקרא, וזה אחד הדברים הכי חשובים. כי אנחנו מדברים, גוף ונפש ביחד, וכל מה שדיב

 עכשיו, זה מתחיל בדברים האלה. 
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 אז עכשיו זה מתוקצב לך ועכשיו זה בסדר.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 הלוואי, בעזרת השם.    :גב' שרה פרא

 

 השם יעזור. בעזרת השם.    :מר יוסי חן

 

 לא, חסר לה תקנים.  :גב' נאוה בן הרוש

 

כל שנה, כל שנה השירות חסר לי תקנים. חסרים תקנים. אנחנו    :גב' שרה פרא

הפסיכולוגי מאתר ילדים בטרום טרום חובה, כדי שעד שיגיעו לכיתה א' יקבלו את המענים הנכונים, את 

ההתייחסות הנכונה, את הטיפולים הנכונים, ובבתי הספר היסודיים הם ישתלבו בכיתות רגילות ולא 

אנחנו חייבים להוסיף תקנים לשירות יצטרכו לקבל, רק להתחיל את כל המענים. את זה אנחנו עושים ו

 הפסיכולוגי כדי שבאמת המענה, 

 

 ומתי זה יקרה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אתמול. –מבחינתנו    :גב' שרה פרא

 

 לא, מתי את מעריכה שזה יקרה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אנחנו מחכים לאישור. האישור צריך להגיע תוך חודש. אבל התנאי של    :גב' שרה פרא

משרה. אני לא יודעת מה קודם, הביצה או  51%-אישור, שאנחנו נבוא ונגיד שיש לנו את אותו אדם בה

 התרנגולת.

 

כלומר, אם אני אומר את זה במילים אחרות, תוך חודש לדעתך העניין   :עו"ד אריאל עזריה

  –הזה יגיע ל 
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משרה, ואז  51%-יש לנו אדם, אנחנו צריכים לקבל את האישור של ה   :גב' שרה פרא

 יש לנו אדם, יש לנו את התקציב, ואז מאשרים לנו את זה.  –אנחנו אומרים 

 

שרה, אולי זה המקום להעלות את נושא בחינות הבגרות, תוצאות בחינות   :גב' נאוה בן הרוש

 הבגרות?

 

מערכת החינוך  –כן, אני מבקש דיווח מה קורה. יש יותר מדי דיבורים   :ראה"ע-מר רון נחמן

פוקה, מערכת מחורבנת, אנשים רוצים לעזוב את אריאל. אנשים באים אלי, השמועות רצות, בושה ד

 וחרפה כאן. אולי תתני כמה נתונים.

 

 אז תנו לי רק לסיים, אני אתן את הנתונים בשמחה.    :גב' שרה פרא

עם נוהל חדש. יש זה הרבה מאד כסף למען הילדים שלנו. כי כל יום באים  –שיפוצים, שדרוגים, בטיחות 

ס"מ, שתי אופציות  31לנו עכשיו נוהל חדש למתקני משחקים בגני הילדים. לא מספיק החול מעל הקרקע 

לגן, או מגמשת לשים. כי אם אנחנו ₪  31,111 –ס"מ ולמלא את זה בגובה הקרקע  31או לחפור  –יש רק 

או אין  31יש  –ריך לבוא ולבדוק ס"מ החול מתפזר ברוח. אז כל שבוע צ 31שמים את החול מעל הקרקע 

? זאת המכה החדשה שאנחנו קיבלנו ממשרד החינוך. אנחנו עכשיו בתהליך של בדיקה בדיוק עם 31

עלויות של המכה הזאת ואנחנו נראה לאן אנחנו מתקדמים. כמובן בטיחות, שגם כן כל שנה יש נהלים 

 בעיר הזאת.  111%-ו יהיו מוגנים בחדשים, יש בקשות חדשות, ואנחנו חייבים, כדי שהילדים שלנ

מפמ"רית בכימיה, על ההישגים -בגרות בכימיה מה – קיבלנו שני מכתבים ציון לשבח –בקשר לבגרויות 

הטובים ביותר במחוז וההישגים בפסיכולוגיה ובמדעי החברה. גם כן מכתב, ציון לשבח על ההישגים 

מפקחת הכוללת, והיתה הצגת תוכניות העבודה של שלנו. בנוסף, שלשום היו בעיר היועצת הבכירה, עם ה

אקלים חינוכי מיטבי )אח"מ(, שזה מבחנים שעושים לתלמידים, מבחנים בלתי תלויים. זאת אומרת, זה 

לא מה שהמורה יבוא. הם נכנסים למחשב, מקלידים את הדברים ועושים את המיפוי, ובאמת קיבלנו 

דליזם בבתי ספר, המשטרה כבר לא נכנסת לבתי הספר. אני שבחים על שיפור באקלים, אין תלונות של ונ

חושבת שנעשה תהליך, יש קידום וברגע שהאקלים הוא מיטבי ובאמת על פי תוצאות בדוקות שקיבלנו 

אפילו מכתב, ואתה תקבל את זה רון, מהיועצת הבכירה, על איך בתי הספר מכווני מטרה ועל כל העשייה 

 י חושבת שבאמת נעשית כאן עבודה.וכל המדדים שאנחנו קיבלנו, אנ
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היתה ירידה דראסטית בבגרויות. זה פורסם בכל התקשורת. קטלו   :ראה"ע-מר רון נחמן

 .2111-אותנו. נעשתה פעולה ב

 

 .61%-עלינו ל   :גב' שרה פרא

 

עם רשת אורט במיליונים, עם משרד החינוך עם גדעון סער במיליונים,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ות תגבור בהרבה מאד כספים. תני איזה שהוא דיווח פה לאנשים איך זה בא לידי ביטוי.נעשו פעול

 

בכל מבחני הבגרות. בכל מבחני  61%-בבגרויות של תשע"א עלינו ל   :גב' שרה פרא

 .61%-הבגרות עלינו ל

 

 מה קרה פתאום?  :מר יעקב עמנואל

 

עות. שינוי קצת בכוח מה קרה פתאום? הוזרמו כספים. תוגברו ש   :גב' שרה פרא

 ההוראה גם. 

 

עבודה מאד רצינית אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שאין ספק שנעשתה   :מר אלי שבירו

במערכת החינוך, באגף החינוך. אני חושב שזה התחיל בכך שבפעם הראשונה אנחנו הכרנו בזה שיש לנו 

עשות פעולות והשלמה של שעות בעיה ואין ספק, ראש העיר הצליח להביא תקציבים נוספים כדי ל

לימוד, אותן דיברנו בעבר, וזה מביא אותנו על דרך המלך אני חושב. זו תחילת הדרך, אני חושב שהדרך 

 שלנו עוד ארוכה בנושא הזה, אבל אין ספק שאנחנו עולים על דרך המלך. 

 

ני ברשותך, שרה, אני באמת, אלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. א   :מר יוסי חן

מנסה לראות, אולי אני לא יודע לקרוא את התקציב של העיר. ואת יודעת מה, שרה? באמת אני אומר לך, 

את צריכה להיות גזברית העיר. כי אני יושב כל שנה פה ואת מציגה את התוכניות ואיך שאת עושה, וכל 

היה  2112-נראה, ב הכבוד לך, איך את מצליחה שמקצצים לך את התקציב בכל שנה בצורה סזיפית, בואי

ירד  2111-. ב15,241,111-התקציב שלך ירד ל 2111-ב₪.  16,654,111לך תקציב לפעולות חינוך, לא שכר, 

. אולי תגידו לי מאיפה אתם רואים את התוספות. זה יפה, זה נחמד להגיד, 14,142,111-לך התקציב ל
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 אבל זה, רגע, ג'והר, התקציב הזה לא משקף את תקציב העיר?

 

 התוספת היא דרך אורט, יוסי.   :ב' שירה דקלג

 

 אני רוצה לראות, אנחנו מדברים פה על מיליוני שקלים,   :מר יוסי חן

 

 ₪. 12,111,111התקציב שעבר לאורט הוא כמעט   :מר ג'והר חלבי

 

 מהעירייה? מאיפה?   :מר יוסי חן

 

ת החינוך העל כל התקציב של משרד החינוך שעבר לטיפול במערכ  :מר ג'והר חלבי

 מיליון. 12-13חט"ב עד לתיכון, הוא כמעט -יסודית, מה

 

 ממשרד החינוך.   :מר יוסי חן

 

 משרד החינוך היה מעביר לנו את הכסף.  :מר ג'והר חלבי

 

 ישירות. ישירות.  :מר יחיאל טוהמי

 

 משרד החינוך היה מעביר את הכסף לעירייה, העירייה היתה מוציאה את  :מר ג'והר חלבי

הכסף לצורך מורים, לא מורים, כל התחזוקה השוטפת של בית הספר, להפעלת מערכת החינוך והחינוך 

העל יסודי. כשעשינו את ההסכם עם אורט, את הכספים האלה, ההכנסות מועברות ממשרד החינוך 

 ישירות לאורט. ההוצאות שאנחנו שילמנו, הפסקנו לשלם. העברנו להם את המורים, את כל התחזוקה,

לכן התקציב ירד. אבל בפועל התקציב לא ירד. אם תנטרל את החינוך העל יסודי  מהתקציב הכולל שלך, 

 ההשקעה בחינוך לא ירדה. 

 

אני מדבר על ההשקעה של העיר, לא של משרד החינוך. אנחנו כעיר, אני    :מר יוסי חן

ולות חינוך. ואני רואה, כל שנה רואה פה בסעיף פעולות חינוך, בתקציב שלנו, אני מסתכל, אני רואה פע
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 התקציב שלנו לפעולות חינוך יורד ויורד ויורד ויורד. 

 

יש עוד עיוות אחד שאתה לא מודע לו אולי. אנחנו בסוף שנה תמיד   :רו"ח רוני דנה

הוא תקציב כולל תב"רים. מה שאתה רואה פה  2111מאשרים גם תב"רים. מה שאתה רואה פה ביצוע 

 אנחנו מאשרים גם תב"רים. 2112ן ללא תב"רים. בסוף הוא עדיי 2112-ב

 

 .2112-11-11בכלל. אני הסתכלתי  2112-לא התייחסתי ל   :מר יוסי חן

 

, בעדכון שאתה רואה פה בדף הנפרד, אתה רואה שיש עדכון 2111-גם ב  :רו"ח רוני דנה

תב"רים -רואה את זה שם, השל עוד חצי מיליון שקל גם בפעולות חינוך. זאת אומרת, זה לא כפי שאתה 

 מעוותים את התמונה גם. 

 

אני רק חושב שזה לא מקרי, התוצאות האלה של הבגרויות, ביחס    :מר יוסי חן

להשקעה בחינוך. ואני אומר לך, תראה בערים אחרות, תיסע לרמלה, רמלה )במילעיל( רמלה )במילרע( 

וסיף כסף לתקציב החינוך ולא לטמון את איך שקוראים לה, ותבדוק מה נעשה שם. אנחנו צריכים לה

 הראש בחול. זה הכול.

 

 יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בבקשה.   :מר יוסי חן

 

 רמלה?אתה מכיר את החלטת הממשלה לגבי   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן.   :מר יוסי חן

 

 מהי?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 את ההחלטה. אני מכיר   :מר יוסי חן
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 מה אומרת ההחלטה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

נתנו להם עדיפות. ודרך אגב, זה גם אצלם, זה שיתוף פעולה. היתה    :מר יוסי חן

 תוכנית עכשיו בטלביזיה, מי שראה אותה ומי שיצא לו לראות אותה, מה שנעשה שם.

 

 לה?אני שואל אותך, אתה מכיר את החלטת הממש  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא לפרטי פרטים, כי באמת אני אומר לך, אני מתמקד בעיקר אצלנו    :מר יוסי חן

 זה גם גדול מדי.ובעיר, 

 

 יוסי, באופן כללי אתה מכיר את החלטת הממשלה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני מכיר.   :מר יוסי חן

 

 אז תגיד מה החלטת הממשלה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 א מכיר אותה לפרטי פרטים, עוד פעם אני אומר.אני ל   :מר יוסי חן

 

 אז אולי תקבל ממני?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני אשמח לקבל.   :מר יוסי חן

 

אני אסביר לך. ממשלת ישראל, בגלל היותה של רמלה וגם לוד וגם עכו   :ראה"ע-מר רון נחמן

רמלה זה ם בכל מיני תחומים. ערים מעורבות, לשם כך הם קיבלו החלטות על מתן תמריצים לכמה שני

 פיקוד מרכז. 

 

 זו עיר המחוז של מחוז מרכז רמלה.  :עו"ד שרון שטיין
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 .111%   :מר יוסי חן

 

יואל לביא היום בונה, כשמפרסמים  מודעות על המושב שמה שישנו, על   :ראה"ע-מר רון נחמן

ם מצליח. למה? פסיכולוגית יד רמלה, איך קוראים למושב הזה? מצליח. לא מפרסמים רמלה, מפרסמי

 דבר חדש.  –לא יקנו. אומרים מצליח  –יגידו רמלה 

אריאל, כפר סבא,  –אנחנו, הוציאו אותנו ממפת העדיפות הלאומית. יש שני קווי רוחב שאנחנו בחוץ 

 אוטו הסטטוס.  –רעננה, הרצליה 

 

 רמת השרון.  :עו"ד שרון שטיין

 

חנו אותו דבר? לכן, שר החינוך נזקק להיות אקרובט אנ –רמת השרון   :ראה"ע-מר רון נחמן

בשביל לראות איך לחזק אותנו בדברים האלה. ועם רשת אורט, שהיא לא מדינה, הדרישה היתה שהם 

אביב -יתנו מהתקציב שלהם לעשות קופה. כי לפני זה אנחנו יכולנו לתת תמריץ למורה, שיעזוב את תל

שלו, השתתפות בשכר דירה, כדי להשביח את ההוראה. ברגע  ויבוא ללמד באריאל, ויקבל תוספת לשכר

אנשים לא באים. וכוח ההוראה זה הדבר הכי חשוב  –אין תמריצים. אין תמריצים  -שביטלו את זה 

שישנו. אני מטפל בזה כבר הרבה זמן, אבל הנושאים האלה הם נושאים של מקרו, זה לא נקודה. בשביל 

לוד, -לאן? אתם רוצים אריאל? תעשו רמלה –בשביל להגיד, אריאל  זה יש לי פגישה עם ראש הממשלה,

 תעשו עכו אותו דבר. אתם לא רוצים את אריאל? תגידו. שנדע. 

 

 אני איתך בקטע הזה. רק בוא לא נסיק שאצלנו הכול ורוד.   :מר יוסי חן

 

 אני החלטתי, יוסי, קשה לי לדבר,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יחה שאני קוטע אותך. אבל אם מחר אנחנו נציג מצגות כאלה רון, סל   :מר יוסי חן

מה אתם רוצים? הכול טוב, הכול  –כלפי אותם אנשים שאתה תבוא אליהם בדרישות ובצדק, הם יגידו 

 ורוד, הכול נחמד. 
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תאמין לי, עכשיו יצאתי החוצה כי עוזר ראש הממשלה, גבי קדוש, צלצל   :ראה"ע-מר רון נחמן

יני דברים. אני אומר לך, בכלל, חינוך זה תהליך, זה לא זבנג וגמרנו. ילד מתחיל בכיתה אלי בשביל כל מ

 א', גומר בכיתה י"ב. אתה יודע אם הוא יישאר עד י"ב?

 

 מסכים. מתחיל בגן בכלל.   :מר יוסי חן

 

מה שקורה, הצלחנו להביא, הכול זה מובן מאליו. עוז לתמורה הבאנו,    :ראה"ע-מר רון נחמן

פת שעות. זה לא פשוט, כי לא היינו בפיילוט, אמרו גליל ונגב. הכנסנו את זה. סגרתי את זה גם עם רן תוס

ימים  5פעם היה לנו  –ארז וגם עם גדעון ארז, עם שניהם. כי פה היה העוז לתמורה, הפיילוט. אופק חדש 

ה הולכת לאופק חדש, בשבוע, היה לנו יותר בונוסים מאופק חדש. עשו את ההשוואה, אמרו שכל המדינ

 אם לא נעשה את זה נהיה בחוץ. הצלחנו להכניס את אופק חדש לאריאל. 

 

 עם יוח"א ביחד, שזה תקדים בכל הארץ, יוח"א ואופק חדש.    :גב' שרה פרא

 

כל הדברים האלה, אין פה מסגרת, משום שאנחנו נחשבים מרכז הארץ   :ראה"ע-מר רון נחמן

הממשלה הזאת לא יגידו שחזרנו להיות במפת העדיפות הלאומית אזור תקעו אותנו, ועד שהמדינה ו

פיתוח א', כמו שהיינו, יש לנו כל שנה מלחמה על השגת התקציבים. כל שנה. ואין לנו מקורות הכנסה. 

כשנגיע לתקציב אני אסביר לך. אנחנו בונים אזור תעשייה חדש, נכון? כל זה עוד תוספת ארנונה, נכון? 

צריכים לגדול בתקציב, כי יש לנו יותר הכנסות. כל מה שאנחנו מוסיפים מאזור התעשייה  לכאורה היינו

בשביל להחזיק את הדברים, מאיפה  25מיליון. ואם אני צריך  88 –ך חתוך יורד במענק האיזון. הגג של

של  לוקחים? למה כדאי לנו לעשות בנייה, פיתוח, אם לוקחים את מה שאנחנו מפתחים ומכניסים לקופה

 האוצר? זה דברים מסובכים לגמרי. 

מה שעניין אותי פה, היו לנו במהלך השנים שתי טראומות, כשאני ישבתי בזמנו עם הנהלת המחוז ועם 

הנהלת משרד החינוך. אחד היה תוצאות המיצ"ב לפני כמה שנים, שהיה על הפנים. והדבר השני היה 

לה זעזעו את המערכת עצמה, כי מי מפעיל את בשנה הקודמת. ואז הדברים הא 14%הנפילה הזאת של 

החינוך בישראל? משרד החינוך. זה לא אנחנו. אנחנו יכולים לתת סיוע, שרת, אב בית, כל זה. אני יכול 

למנהל, אתה תלמד ככה או אחרת? לא. מישהו מחברי מועצת העיר יכול להגיד לו? לא. אין לו סמכות. זה 

עם שינוי סדר העדיפות הלאומי והוציאו יולי תמיר חתכה אותנו משרד החינוך, בחוק. ומאותו רגע ש
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אותנו החוצה, גרמו לנו נזק לשנים. קח את זה שאין בנייה; האוכלוסיה מזדקנת; שירותי הרווחה, הוא 

עושה עבודה נהדרת, אבל אני רוצה צעירים וגם אתה רוצה צעירים; אין דירות. עכשיו, שיש מכרז השבוע 

נים, מה שיצא ממשרד השיכון, עם ברק סיימתי את זה ביוני. בשבוע הבא יש סיור , סיור קבל277על 

 411-קבלנים. אני לא יודע כמה קבלנים יגיעו, נראה מה שיהיה, שלחתי את זה להתאחדות הקבלנים ל

שנים.  3חברות. נראה מה יהיה. אם לוקחים את זה, גם אם יתחילו מחר לבנות, הדייר הראשון יכנס עוד 

היה בינתיים? איך אנחנו דואגים? באיזו צורה? אבל על זה אני אחר כך אדבר, כשניכנס לתקציב אני מה י

 אסביר לכם כמה מהבעיות. 

 

אני רוצה כמה שאלות, בהמשך, שרה, למה שהצגת. כיתת הזנק לתעשייה    :גב' שירה דקל

ספר מקצועי? אז למעשה -כביתספר מקצועי? זה המענה, -זה מה שבזמנו דיברנו עליו בוועדת חינוך כבית

 הכיתה הזאת לא עושה בגרויות.

 

 עושה, בוודאי, היא מחויבת.    :גב' שרה פרא

 

 אז המענה לחבר'ה שלא מתאים להם מסלול של בגרויות.    :גב' שירה דקל

 

אין כזה דבר חבר'ה שלא מתאים מסלול בגרות. אין כזה דבר ללא בגרות    :גב' שרה פרא

מינימאלית, כאשר מכוונים אותה למקצועות שהם בעצם מסוגלים לעמוד בהם. את  בכלל. יש בגרות

 מבינה? גם בית ספר מקצועי שאת מדבריו עליו, מחויב לבגרויות. 

 

 נכון, יש, הם עושים בחשמל, הם עושים, לא יודעת, בכל מיני דברים.   :גב' שירה דקל

 

 של הבגרויות. זה בדיוק אותו הדבר. מחויב לבגרויות, או קיי? למינימום   :גב' שרה פרא

 

או קיי. השאלה היא כמה שנים הם כבר, כמה שנים הכיתה הזאת כבר    :גב' שירה דקל

 קיימת?

 

 התחלנו השנה. שנה ראשונה.   :גב' שרה פרא
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תוכנית תל"ם, את שמעת על  –הבנתי. בסדר. אחלה. תודה. שאלה נוספת    :גב' שירה דקל

 זה?

 

 כן. זה לא מתאים להיכנס אצלנו תוכנית תל"ם.   :גב' שרה פרא

 

 מה זאת אומרת? אני הבנתי שהיא פועלת בבית הספר.   :גב' שירה דקל

 

 לא, תוכנית תל"ם לא פועלת אצלנו.   :גב' שרה פרא

 

הורים שרוצים לתת לילדים שלהם סיוע במקצועות בגרות מסוימים, על    :גב' שירה דקל

 לים.שק 1,711כל מקצוע משלמים 

 

 ממש לא. פרויקט מיכאל פועל אצלנו ללא תשלום בכלל.   :גב' שרה פרא

 

שקלים  1,711לא. אז אני יכולה להגיד לך שאצלנו פועלת תוכנית עם    :גב' שירה דקל

 לחודש, פה אצלנו בתיכון.

 

 או קיי, אני לא יודעת על מה את מדברת.   :גב' שרה פרא

 

 תוכנית תל"ם.   :גב' שירה דקל

 

 לא. לא. אצלנו מקבלים,   :ב' שרה פראג

 

אז זה דורש בדיקה, כי אנחנו דיברנו עם הורים שמשלמים את הכסף הזה    :גב' שירה דקל

 עבור השירות הזה ולכן אני,

 

 אולי זה תוכנית אישית שלהם, אני לא יודעת.   :גב' שרה פרא
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 לא, לא, לא, זה משהו שבית הספר הציע להם.   :גב' שירה דקל

 

 אני אבדוק את זה, בוודאי.   :גב' שרה פרא

 

ואני מעלה את זה, כי בעצם, אם קיים דבר כזה, אז מן הסתם, קודם כל    :גב' שירה דקל

אני מתחברת למה שיוסי אומר, עוד לא הכול טוב, יש לנו עוד דרך ארוכה. אני מתחברת למה שרון אומר, 

צריך להשקיע. אבל הדרך עוד ארוכה. ומה שיוסי שזה תהליך. אף אחד לא מצפה שיהיה פה זבנגים. 

זה ברור לי שזו  מעלה בעצם זה מה שאנחנו אמרנו לאורך כל הדרך, שכן, התקציב של הרשות, וזה קשה, 

מגבלה מאד גדולה ולא יודעים איך לעשות את זה, אבל הרשויות שהן מצליחות וחזקות הן כאלה 

 נגדי, ועל זה הוא מדבר. ששמות כנגד תקציב החינוך גם תקציב עירוני

שאלה אחרונה רק לגבי הנושא של תנועות נוער, כי זה עוד משהו שעלה, שאני רוצה לשאול אותך, כי 

הצגתם בשנה שעברה שהשותפות היא מאד גדולה. תנועות הנוער מעלות בפנינו, ואנחנו יודעים שיש להן 

י הספר הוא בעייתי. ואני רוצה לדעת קושי להיכנס לבתי הספר, ששיתוף הפעולה מבחינת הכניסה לבת

 אם את מעודכנת לגבי משהו כזה. 

 

אני לא יודעת מאיפה המידע שלך שתנועות הנוער לא נכנסות. נהפוך הוא.    :גב' שרה פרא

שבוע תנועות הנוער, התלמידים שבתנועות הנוער, אושר להם גם להגיע ללא חולצות בית ספר אלא 

ועות הנוער נכנסו במהלך שבוע ימים, מהבוקר עד הצהריים, לפעילויות בתלבושת של תנועת הנוער. תנ

 בתוך בתי הספר, עם תאריכים, ממש. כל בית ספר,

 

 אז אני לא מדברת כרגע על שבוע הנוער, אני מדברת שנתי אם יש בעיה.   :גב' שירה דקל

 

יאום, עם אי אפשר שכל הזמן יכנסו לבתי הספר. צריך להיות דברים בת   :גב' שרה פרא

בתי הספר, עם המנהלות, ושלומי  יודע את זה יפה מאד. ולא היתה פעילות אחת שתנועות הנוער רצו 

 לעשות בבתי הספר ואמרנו לא. נהפוך הוא.

 

נותנים לה  –זאת אומרת, שאם היום תנועה פונה בצורה מסודרת    :גב' שירה דקל
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 להיכנס.

 

 –בשיתוף. כל פעילות שרק רוצים לעשות  שלומי יודע ואנחנו עובדים   :גב' שרה פרא

 יבורכו, כמובן בהתאם ליכולות של בתי הספר. 

 

ברור. ברור שזה בתיאום ובהתאם ליכולות. אבל את אומרת, אין מצב    :גב' שירה דקל

 שבו תנועה רוצה להיכנס לבית ספר ולא נותנים לה.

 

זה כמו שהיה כל השיווק  דרך שלומי. שלומי ואני מתקשרים, מתאמים.   :גב' שרה פרא

של כל הפעילויות וכל החוגים שנכנסו לבתי הספר. קייטנות שאנחנו מכניסים, שהם באים לפרסם בבתי 

 הספר. ודאי. הרי הילדים האלה בבוקר לומדים ואחה"צ יש תנועת נוער. 

 

 שרה, יש לי שאלה, הנושא של פולין, משלחת מתי יוצאת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 י"ב יוצאים בתחילת ספטמבר.    :פראגב' שרה 

 

 בתחילת ספטמבר?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 י"ב בתחילת ספטמבר.-כן. שנתיים אנחנו כבר עושים את זה ש   :גב' שרה פרא

 

 כמה מתוכננים לצאת?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא יודעת. אין לנו מושג.   :גב' שרה פרא

 

ת. עכשיו תגידי, קראתי שהממשלה החליטה להגדיל את את לא יודע  :ראה"ע-מר רון נחמן

 התקציב של המימון בגלל שהורים לא מסוגלים לממן את הנסיעה.

 

 החליטה, עוד לא קיבלנו שום מידע כל כמה,   :גב' שרה פרא
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אז הגיעו למסקנה שזה חיוני. מה שהייתי רוצה לבקש ממך, זה ₪.  5,111  :ראה"ע-מר רון נחמן

 דבר הזה. שתעקבו אחרי ה

 

 גם לגבי טיולים.   :מר יוסי חן

 

 כן. שנדע את הדברים, כי זה אינטרס ממדרגה ראשונה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אנחנו עוקבים. ומעבר לזה, אנחנו מגישים גם הנחות למשרד החינוך, כי    :גב' שרה פרא

שנה אנחנו גם מגישים את יש שם קריטריונים לקבלת הנחה מסוימת לתלמידים שנוסעים לפולין. אז כל 

 זה. 

 

לגבי השיפור הזה  –אם אפשר, שרה, בבקשה, כמה עניינים קטנים. אחד   :עו"ד אריאל עזריה

 שדיברת בהישגי הבגרויות. זה מבחנים שמתי היו?

 

 בקיץ הזה.    :גב' שרה פרא

 

 יוני?-כלומר מאי  :עו"ד אריאל עזריה

 

 תשע"א.   :גב' שרה פרא

 

והאם את יודעת לזהות מה גרם אמת לכך שדווקא במקצועות האלה, את   :העו"ד אריאל עזרי

 מקצועות, 2-3מדברת על 

 

דיברתי כאן על הצטיינות. דיברתי על הצטיינות. אלה בהצטיינות. אלה    :גב' שרה פרא

 .85מעל 

 

את רואה מה גרם לשיפור? את רואה? כדי ששמה, במקום שבו אנחנו   :עו"ד אריאל עזריה
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 ם שהדבר שגרם, בואו נשקיע אולי יותר, את יודעת לזהות את זה?יודעי

 

 אני חושבת שעוד קשה לנו לזהות מה גרם לשיפור.   :גב' שרה פרא

 

 אני חושב שצריך לעשות עבודה ומחקר בנושא הזה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

ה לא אני חושבת שקשה מאד לזהות, כי זה מכלול. בוא אני אגיד לך, את   :גב' שרה פרא

 יוכל להצביע על דבר אחד. זה תלמידים ברמה אחרת, זה שותפות של הורים.

 

שניה, אריאל, קודם כל השאלה שלך היא שאלה במקומה, מאד מאד   :ראה"ע-מר רון נחמן

רצינית. בכלל, בנושאים האלה של החינוך, לאורך רצף של זמן חייבת להיות הערכה. הערכה על רצף אחד 

 שנים. 3-4-לה להיות פחות מאחיד. והיא לא יכו

 

 ודאי.   :גב' שרה פרא

 

 upהיה פיק נמוך, הפיק הנמוך תוקן. אנחנו לא רוצים שזה יהיה חד פעמי   :ראה"ע-מר רון נחמן

and downויותר. זה מותנה באין ספור  71-, אלא ל61-, אנחנו רוצים לשמור על עלייה מתונה, שנגיע לא ל

את זה לות שלהם? מה ההורים? יש כאן אלף מבחנים שבודקים אותם. פרמטרים: מי הילדים? מה היכו

דרשתי אני לפחות ממשרד החינוך, מצוות משותף של אורט, שזה מחטיבת הביניים עד י"ב. ולכן 

א' -א' עד י"ב. זה לא דבר פשוט. המפקחת היא מפקחת מ-המערכת שלנו היום עובדת בסינכרוניזציה מ

 ספר יסודי וחטיבה.-ביתעד י"ב. פעם היה גן ילדים, 

 

זה ברור. אני רק שואל האם זה לא שווה מחקר שלנו, של המערכת   :עו"ד אריאל עזריה

 אצלנו.

 

 לא, אתה לא מסוגל לעשות את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה לא מסוגל לעשות את זה. כל כך הרבה פרמטרים נכנסים.   :גב' שרה פרא
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 טאות עושות את זה. האוניברסי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

זה יכול אפילו להיכנס לפרמטר של היעדרות מספר התלמידים בגלל    :גב' שרה פרא

 מחלות. לכן השכבה נפלה בהישגים.

 

או קיי, תודה. אני רוצה שאלה נוספת. אני רוצה לשאול לגבי מספר   :עו"ד אריאל עזריה

 ם זה קיים בכלל?הילדים שממודרים בעצם ממערכת החינוך באריאל. כלומר, הא

 

 ממודרים?   :גב' שרה פרא

 

תשמעו, אתם לא מתאימים ללמוד בבית  –כן. כלומר, אומרים להם   :עו"ד אריאל עזריה

 ספרנו מה שנקרא.

 

 רגע, המילה ממודרים היא  לא מילה נכונה.   :גב' שרה פרא

 

 אז תבחרי מילה אחרת.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 ם שאתה לא יכול לתת להם את המענה הנכון בשבילם בעיר.הכוון לילדי   :גב' שרה פרא

 

 יש דבר כזה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

בוודאי. יש לכם ילדי חינוך מיוחד. תבין, יש קשת מאד רחבה של ילדים,    :גב' שרה פרא

או קיי? כאשר יש נושאים שילד אחד צריך את ההפניה המיוחדת שלו, את המקום המיוחד שלו, ילד 

י ילדים, אתה לא יכול לפתוח מאות מסגרות בעיר. אתה לא יכול לתת לכל אחד את הלמידה אחד, שנ

 הפרטנית שלו.

 

 אני מבין. אבל אני חושב שעיר, התפקיד שלה לתת פיתרון לכולם.   :עו"ד אריאל עזריה
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אתה לא יכול לתת פיתרון, אין פיתרון לכולם. אני לא יכולה לפתוח    :גב' שרה פרא

 לדוגמא, או לילדי, P.Cד אחד בית ספר לילדי בשביל יל

 

 אני מבין, אני מבין את זה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אבל זה בדיוק.   :גב' שרה פרא

 

במערכת חינוך עירונית,  –אני מבין את זה בהחלט. השאלה היא כזו   :עו"ד אריאל עזריה

 לדים, למעט החריגים שבחריגים.לטעמי, למעט החריגים שבחריגים, המערכת צריכה לתת מענה לכל הי

 

 גם לחריגים של החריגים צריך לתת מענה.   :מר יוסי חן

 

 אתה יודע מה? אני מסכים איתך.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לכולם. ואלה, החריגים שבחריגים, צריכים יותר מענה מהרגילים.    :מר יוסי חן

 

יות שאתה לא יכול לתת מענה אני רוצה שני דברים להגיד. ישנן חריגו   :גב' שרה פרא

בעיר. מדוע? כי זו חריגות אחת, מאד מאד ממוקדת. קח לדוגמא, אני אתן לך דוגמא, ילד עם קושי 

התנהגותי ברמות מאד גבוהות, שהוא צריך סביבה מיוחדת משלו, עם מענים תרפיים משלו, עם מענים 

רכת כזאת. לכן, אף עיר בארץ, אין לה פסיכולוגיים מיוחדים משלו, שאתה לא יכול לילד אחד לבנות מע

 אביב,-את הדברים הייחודיים שלה, אלא זה חיבור של כמה רשויות. לדוגמא, בתל

 

מעולה. שניה, אני אעצור אותך לרגע. תקשיבי לי, בתשובה שלך אני   :עו"ד אריאל עזריה

צוניים שבהם בעצם, את השלמת לי את השאלה הבאה. ואני רציתי לומר שבמידה ובאמת מקרים קי

אז בסדר, את זה אני  –או קיי, אנחנו נקים מקום, מענה, פיתרון למספר ערים  –ערים באות ואומרות 

תקווה ולכן צריך להעביר את כולם -מקבל. כלומר, זה שאין מענה לאותו ילד אם הוא היה גר בפתח

תקווה, שוב, לצורך -לאיזו שהיא מסגרת כלשהי, זה בסדר. ובלבד שאם הילד היה מתגורר נניח בפתח
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תקווה היו מעבירים אותו. אני חושב שאנחנו צריכים לתת מענה בדיוק כמו כל עיר -העניין, גם בפתח

 אחרת לכל הילדים.

 

אז אנחנו משתדלים לתת באמת לקשת הכי רחבה כאן בעיר. זאת בדיוק    :גב' שרה פרא

 דיות,כיתת הזנק לתעשייה שפתחנו, זה בדיוק כיתות המופ"ת עם ייחו

 

 לגבי ההזנק. ההזנק זה גם בחטיבה וגם בתיכון?   :עו"ד אריאל עזריה

 

 י'.-לא, זה מתחיל מ   :גב' שרה פרא

 

ילד, אני לא  –או קיי. אני שואל, וילדים, האם נוצר מצב שבו את אומרת   :עו"ד אריאל עזריה

 יכול לקבל אותך לחטיבה בגלל ששמה אין לי,

 

 בר. אין כזה דבר. אין כזה ד   :גב' שרה פרא

 

אתה לא מתאים, אני לא רוצה אותך  –לא, אבל היא יכולה להגיד   :עו"ד אריאל עזריה

 בחטיבה. 

 

לא, לא, לא, זהו, זה מה שרציתי להגיד לך. יסודי וחטיבה, יש לנו את    :גב' שרה פרא

 מירב המענים, אלא אם כן זה בקיצוניות.

 

 גם לא מתקבלים לחטיבה? אז יש ילדים שהם  :עו"ד אריאל עזריה

 

 בוודאי. אם ילד צריך בית ספר לניהול התנהגות, או קיי? ילד אחד,   :גב' שרה פרא

 

 אז מה הוא עשה עד כיתה ו'?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אבל, אריאל, הבעיה היא הפוכה, מה עושים כשהילדים בוחרים לא    :גב' שירה דקל
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 אוטובוסים שהיו יורדים מפה פעם כל בוקר, 8-מור, כי הללמוד? אתה חייב להבין, זה עוד יותר ח

 

ז', -אין כבר בכלל. אף תלמיד השנה לא הולך מאריאל. אין תלמיד אחד מ   :גב' שרה פרא

 תלמידים. אין. אין אוטובוסים מכאן. 3 –ז'. אל תדברי על ההמשך. גם בשנה שעברה -אלה שעלו ל

 

 למה?   :מר פבל פולב

 

 ה? כי נותנים להם מענים נכונים. למ   :גב' שרה פרא

 

שרה, לגבי כיתת ההזנק. כיתת ההזנק נמצאת בתיכון. עכשיו, בישיבת   :עו"ד אריאל עזריה

מועצה שבה את השתתפת אני שאלתי האם המענה שאנחנו נותנים הוא מספק, זו היתה נדמה לי ישיבה 

 והאם הדרישה, לפני מספר חודשים, האם המענה מספק את כל האוכלוסייה 51מספר 

 

 מירב. אין כל. לא תצליח באף מקום לתת מענה לכולם.   :גב' שרה פרא

 

האם זה מספק את כל  –לא הבנת את השאלה אם את עונה לי כך. שאלתי   :עו"ד אריאל עזריה

 האוכלוסייה שמעוניינת בכך ושהיא מתאימה לכך?

 

 עד איזו כיתה, עד ט'?   :גב' שרה פרא

 

הספר התיכון. עכשיו, השאלה שלי, עברו כבר כמה -אנחנו מדברים בבית  :עו"ד אריאל עזריה

חודשים, האם את רואה שיש מקום לפתוח כיתה נוספת מקצועית? האם את רואה שיש מקום לתגבר את 

 העניין הזה באופן כזה שילדים שהם לא רוצים ללמוד במגמה עיונית,

 

ר למגמה עיונית, כי יש עוד מגמות. יש זה מה שאנחנו עושים. זה לא קשו   :גב' שרה פרא

 לנו מב"ר ויש לנו אתגר, יש לנו הרבה מאד אפשרויות בעל יסודי.

 

 אבל אלה שלומדים באותה כיתה מקצועית, הם לא לומדים לבגרות.  :עו"ד אריאל עזריה
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 למה לא?   :גב' שרה פרא

 

 הם כן לומדים?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 גישה. אני שוב מד   :גב' שרה פרא

 

אז אני חושב שאנחנו מחטיאים כאן את המטרה, כיוון שאותם ילדים   :עו"ד אריאל עזריה

שמתקשים, מכל מיני סיבות, אם אנחנו נותנים להם לימודי בגרות, אז אנחנו מחטיאים את המטרה, 

 כיוון שהמטרה היא לתת,

 

 ממש לא.   :גב' שרה פרא

 

 כן. למה לא?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אז תן לי להסביר.   :רה פראגב' ש

 

 כיוון שבתי ספר מקצועיים בדרך כלל לא לומדים לבגרות.  :עו"ד אריאל עזריה

 

אין כזה דבר היום בארץ, סליחה, יש להם מינימום של מקצועות בגרות    :גב' שרה פרא

ות השלמות בכל בית ספר מקצועי. אין. אתה טועה. אין כזה דבר. בגרות מינימאלית כן, הוא יכול לעש

 כשהוא נכנס למכינות.

 

 זה מאפשר לו להיכנס למכינה.  :מר אריה ברסקי

 

 בוודאי. הוא נכנס עם מינימום.    :גב' שרה פרא

 

שרה, שאלה אחרונה. האם את כבר יודעת איך ישפיע עלינו בית הספר   :עו"ד אריאל עזריה
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עלינו מבחינת היערכות לקראת השנה שהולך ומוקם הבנתי בברקן? האם את יודעת כבר איך הוא ישפיע 

 הבאה?

 

כן. עד כמה שהמידע זורם, כי יש לי קשר עם מנהל אגף החינוך. לשנה    :גב' שרה פרא

א'. זה יהיה בית ספר צומח. זה בית ספר צומח. -הקרובה, הם עושים מאמצים לשנה הקרובה לפתוח ל

 ו קיי? זה לא זבנג והלכנו. ג', א-ב'-ב', א'–השנה יהיה א', בשנה הבאה זה יהיה א' ו 

 

 השאלה היא איך זה משפיע עלינו.   :עו"ד אריאל עזריה

 

זה משפיע עלינו עם צמצום של מספר התלמידים שהיו אמורים להגיע.    :גב' שרה פרא

ילדים מברקן, הילדים האלה ילמדו שם, כאשר גם בשיחה עם מנהל  31בוא נאמר, היו אמורים להגיע 

שיש  –שנים הקרובות הם יתנו אפשרות לילדי ברקן ללמוד אצלנו, מסיבה אחת  3-לאגף החינוך שם, 

א' יישאר בבית לבד והבוגר, כי להם לא יהיה אופק -אחים בוגרים. שלא תהיה להם את הבעיה שילד ב

. אופק חדש אולי כן, אבל לא יוח"א ולא כל הדברים שמקבלים כאן בעיר אריאל. אז אנחנו למעשה, חדש

כם, אנחנו עושים את תוכנית המעברים השנה כרגיל, עם הגנים בברקן, כי המעברים זה גם מה שסו

 פדגוגיה, זה לא סתם אני בא לראות בית ספר. ואנחנו נתקדם בהתאם למה שיהיה. 

 

שרה, רק דבר קטן, רציתי להגיד מילה טובה. גם להגיד מילים טובות   :מר יחיאל טוהמי

י שנה, ודיבורים, והשנה אנחנו מרגישים את השקט ואת העבודה הטובה צריך. היתה לנו שנה קשה לפנ

שלכם. והייתי רוצה רק להתמקד בדבר אחד, רון דיבר על זה, לגבי פולין. אני לא הייתי רוצה שיהיה 

 איזה ילד אחד שלא ייסע בגלל שאין להם כסף במשפחה. לא הייתי רוצה שיהיה דבר כזה. 

 

 ה. גם אני רוצ   :גב' שרה פרא

 

אני אגיד לך למה. ראיתי את זה בטלביזיה, ראיתי בטלביזיה שאנשים   :מר יחיאל טוהמי

כסף. תשמעי, צריך למות מרעב או למות בשביל שיתנו לך  Xאין להם, המדד הוא אם אתה מרוויח 

תקציב, יתקצבו אותך באופן פרטני. אני רוצה לדעת, אני אומר לך, לא שמית, אני רוצה לדעת אם יש 

תלמיד שלא נסע או שניים שלא נסעו, אני רוצה אישית לדעת, מבקש ממך לדעת, אני אעשה, אני אגייס 
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לו כסף שייסע. אני לא אסכים שבן אדם לא ייסע בגלל שאין לו כסף. אני אגייס לו כסף שייסע. אני אומר 

 לך עוד פעם, זה בנפשי הדבר הזה.

 ר כוח"( )חלק גדול מחברי המועצה אומרים ליחיאל: "ייש

 

 יחיאל, בטיוח יש כאלה.   :גב' שירה דקל

 

 אני אעזור. אני אומר, אני לא רוצה שיהיה דבר כזה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה לא באשמת שרה, זו בעיה ארצית.  :גב' שירה דקל

 

יחיאל, אני באופן אישי מודה לך, כי אני חושבת שכולכם יודעים כמה    :גב' שרה פרא

אד חשוב לי, ואנחנו גם עושים את כל המאמצים. מעבר לזה, ישנם ילדים שאפילו הנושא הזה מאד מ

עובדים וחוסכים כסף, ואנחנו נותנים להם אפשרות לתרום שעות לקהילה אצלנו במקום לקחת עובדים 

 זרים.

 

 תודה. כל הכבוד לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

בר'ה שמברכים אתכם על אני גם מצטרף באמת לח –שאלה קצרה. א'   :מר יעקב עמנואל

ההישגים ועל ההתקדמות במערכת החינוך. זה חשוב מאד. בניגוד לרושם שנוצר מאותה ישיבת מועצה 

 שחשבת שזה, אבל, כי החינוך הוא בנפשנו.

 שקל, באיזו מניה היית משקיעה? 411,111-שבו היינו מתגברים אותך באם היה מצב  –שאלה אחת 

 

 ך.מניית החינו   :גב' שרה פרא

 

 מב"רים? במה היית משקיעה?-תב"רים? ב-התכוונתי מניה, בבגרות? ב  :מר יעקב עמנואל

 

תב"רים אנחנו יכולים לעשות -תב"רים אני הייתי משקיעה, כי עם ה-ב   :גב' שרה פרא

 את השימוש הכי נכון.
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 ולמשל?  :מר יעקב עמנואל

 

 הוא מדבר ספציפית למקצוע מסוים.  :מר יחיאל טוהמי

 

 נעשה מלחמה בשבילך ותקבלי כסף, מה תעשי איתו?  :יעקב עמנואלמר 

 

 ₪? 611,111-מה תעשי עם ה₪.  611,111אריאל רוצה להוסיף לך    :מר יוסי חן

 

 נשב ונחשוב ביחד לתת את זה למקומות הכי נכונים.   :גב' שרה פרא

 

 אבל יהיה לך מה לעשות.   :מר יעקב עמנואל

 

 תמיד.    :גב' שרה פרא

 

משהו שלדעתי כן את יכולה וכן ביכולת של העיר. את בטח רואה היום    :מר יוסי חן

בתודעה הציבורית את כל הנושא של החלפת ספרי לימוד משנה לשנה של התלמידים, כמה זה נטל על 

ההורים, היום זה גם עלה, כל הנושא הזה שכל מיני חברות מחליפות את הכריכה ומשנות פה ומשנות 

ודע, כשהילדים שלי למדו פה, אז כל שנה היינו הולכים לכיתה מעל, מחליפים ספרים ועושים שם. אני י

השלמות. האם אפשר פה היום, לקראת שנת הלימודים הקרובה, לקחת את הפרויקט הזה, להחליט 

 שאנחנו לא מחליפים ספרים?

 

 אבל יש היום פרויקט השאלת ספרים בבתי הספר.   :גב' שרה פרא

 

אני מדבר לא רק על השאלה, אני מדבר על ההחלפה של הספרים בתחילת    :ןמר יוסי ח

 שנה. הם צריכים לרכוש ספרים.

 

 אתה נכנס למקום של משרד החינוך.   :גב' שרה פרא
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 אז זה, דרך אגב, אמרו דווקא שזה באחריות של מנהל בית הספר.   :מר יוסי חן

 

 חייבים את אותם ספרים. אין החלפה.שנים  5שנים אסור להחליף.  5   :גב' שרה פרא

 

 או קיי. אז אני קודם כל שמח שאין החלפה.   :מר יוסי חן

 

 שנים אסור להחליף. 5אין,     :גב' שרה פרא

 

כי הורים פונים אלינו וטוענים שכל מיני חוברת, שלא השתמשו בהן כל    :מר יוסי חן

, לראות כמה שאפשר לצמצם את הנזק בקטע השנה, משגעים את ההורים. לכן אני אומר, פה בקטע הזה

 הזה.

 

יש לנו בתי ספר דתיים, ההשתלבות שלהם  –שתי שאלות. שאלה ראשונה    :מר פבל פולב

מבחינתך, כמנהלת של כל אגף החינוך בעיר, ההתייחסות אליהם באותה רמה, באותה מידה, איך 

 התקציב? זה חשוב.

 

 ה.בוודאי. זה עוד מעבר לז   :גב' שרה פרא

 

 אני לא סתם שואל.    :מר פבל פולב

 

 , כולם היו בני.שרה, אין מעבר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יהיה דיון על ₪  611,111למה לא? אם היא רוצה ויכולה, הנה, היום    :מר פבל פולב

 למה שלא תעשה?₪,  611,111תוספת, תקבל 

 

 למה לא? אם אפשר.   :מר יוסי חן
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 ספר קטן מול בית ספר נחשונים, את יודעת על מי אני מדבר?יש בית    :מר פבל פולב

 

 בוודאי. איזה בית ספר קטן? זה לא של משרד החינוך.   :גב' שרה פרא

 

 זה לא באחריותך?   :מר פבל פולב

 

 לא, ממש לא, זה של עמותה, "אל אחי", זה לא קשור.   :גב' שרה פרא

 

 נו, העניין של ההתייחסות איך אנח   :מר פבל פולב

 

 ממ"ד.-ממ"ד דיברתי, אני דיברתי על ה-זה לא שלנו. זה לא שלנו. ה   :גב' שרה פרא

 

יחידות  5מה קורה עם פתיחת כיתות לימוד רוסית? כי זה  –שאלה שניה    :מר פבל פולב

אני לא יכולה  –בגרות היום. בכל בית ספר יש אפשרות, אם פונים, יש לכם אופציה לתת. כמו שאמרת 

 ולם.לתת לכ

 

למה לא? אם יכולים לעשות בגרות בצרפתית, יכולים לעשות בגרות    :גב' שרה פרא

 ברוסית. הם לומדים.

 

 לא, אבל עכשיו מהמפלגה אמרו שצריך לבדוק למה זה לא קורה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מרו רון, בוא נתייחס לזה יפה. אני יודע למה אני שואל. היו פניות שפנו וא   :מר פבל פולב

 שאי אפשר. אי אפשר, לא מקובל. 

 

 זה לא נכון.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 פבל, יש לי תשובה בשבילך.    :גב' שרה פרא
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 תקשיב, תקשיב, שאדון ראש ועדת החינוך שלך יקבל תשובה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא יקבל. אנחנו גם נבדוק את זה בשטח.   :מר פבל פולב

 

 אל תאיים עלי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני עליך? חס וחלילה.   :מר פבל פולב

 

 אני לא יו"ר ועדת החינוך של הכנסת. הוא לא מהמפלגה שלי, נכון?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה זה משנה מאיזו מפלגה הוא? הילדים של כולנו. מה זה קשור?    :מר פבל פולב

 

 אני לא נולדתי היום, ישבתי שמה. אני יודע מאיפה צומחות הידיים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני מקווה שאתה יודע.   :מר פבל פולב

 

 אני יודע. כן.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בסוף היום אנחנו נדע, כן.   :מר פבל פולב

 

 זה בסדר. תעני לו בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ת שנה, כבר פבל, ישנה קבוצת תלמידים שפנו לבית הספר, אחרי תחיל   :גב' שרה פרא

 12תוכניות גמורות והשיבוץ של התלמידים, וביקשו ללמוד רוסית. אישרנו לאותה קבוצה, זו קבוצה של 

ילדים בלבד. פטרנו אותם, הם ביקשו לפטור את עצמם מערבית בשביל ללמוד רוסית, וזה מה שאנחנו 

 עשינו. 

 

אני דיברתי עם אלכס מילר,  מה היתה הבעיה? עכשיו אני אגיד לך. כאשר  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 הוא דיבר על העניין הזה, הוא נכנס לתוך בית הספר. אני לא נכנס לו לוועדת החינוך.

 

 אל תכניס לי פוליטיקה עכשיו.   :מר פבל פולב

 

 תקשיב, לא, אני אומר לפרוטוקול את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לגבי הכנסת. מה קשור פה אלכס אני שואל פיתרון, אל תענה לי עכשיו    :מר פבל פולב

 תודה רבה. –היתה אפשרות, נתתם  –מילר? שאלתי 

 

 פבל, אתה נציג סיעה שקוראים לה,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני דיברתי כחבר מועצה של העיר, לא כנציג סיעה.   :מר פבל פולב

 

 ביתנו".  אבל אתה פה יושב כסיעה שנקראת "אריאלאבל תקשיב לי,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 "אריאל ביתנו", נכון.   :מר פבל פולב

 

 נכון? אני מתייחס אליך,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני יו"ר, לא נציג.    :מר פבל פולב

 

אני יודע. יו"ר יחיד. אז אני מתייחס אליך בתור יו"ר הסיעה. שאלת   :ראה"ע-מר רון נחמן

 –תבין. יום אחד אני מקבל טלפון מאדון מילר אתה צריך לקבל תשובה. אני נותן לך רקע, ש –שאלה 

אף אחד  –על מה אתה מדבר? הלכתי לבדוק, אמרו  –למה לא לומדים בגרות ברוסית באריאל? אמרתי 

 לא רוצה ללמוד. אתה לא יכול להכריח ילד ללמוד. מה אומרת לך שרה?

 

 זה לא נכון.   :מר פבל פולב
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י, לפני שהיו לנו מריבות, אתה ואני לא יכולים לכפות אני אומר, אתה ואנ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 בערבית, 12ילדים, הלוואי שיהיו  12על ילד, זה רצון של הילד. אני מאד שמח שיש קבוצה של 

 

 בבקשה, חופש בחירה, אין לי בעיה.   :מר פבל פולב

 

ו, אנשים לא זה לא פחות חשוב. הלוואי שבעברית יהיה לי, הלוואי. כאיל  :ראה"ע-מר רון נחמן

יודעים עברית, יש בעיה, הבנת הנקרא. אבל יש פה פיתרון ואני קודם כל שמח, אני לא ידעתי את זה, אבל 

 יישר כוח. 

 

 זהו, גם אני לא ידעתי.   :מר פבל פולב

 

אני הבנתי שמשרד החינוך הולך להכניס את זה לתוכניות הלימוד לקראת    :מר יוסי חן

 ית וגם את הרוסית. השנים הבאות, גם את הערב

 

שרה, אנחנו הבנו שהיום יש שילוב של פעילויות בפארק אתגרים    :מר אבי סמו

 לתלמידים בתיכון ובחטיבת הביניים?

 

 כן, בטח.   :גב' שרה פרא

 

כמובן אנחנו מברכים על זה. אבל הבנו גם שהם נדרשים להגיע ולחזור    :מר אבי סמו

 עצמאית לשם, בצורה עצמאית.

 

 מה הבעיה?   :שרה פראגב' 

 

 הסיכון שכרוך בזה.   :מר אבי סמו

 

אין עם זה בכלל בעיה. תלמידים בוגרים, מכיתה י', יכולים להגיע לשם    :גב' שרה פרא

 בכוחות עצמם. הם יוצאים גם לבלות בכוחות עצמם, תאמין לי.
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 מסלולי, מהיר.-לא, אבל פה זה כביש דו  :גב' שירה דקל

 

זו בעיה שם. אין איזו תחבורה שמסיעה לשמה. יש תנאי מזג אוויר, יש    :מר יוסי חן

 תנאי כביש. לדעתי זו טעות. צריך לקחת אותם בצורה מסודרת.

 

 פותרים את תנאי הכביש. היתה בעיה, –תנאי הכביש    :גב' שרה פרא

 

 אבל מה הבעיה להסיע אותם בצורה מסודרת?   :מר יוסי חן

 

 של הסעות, אתה יודע כמה עולה הקפצה בעיר? העניין    :גב' שרה פרא

 

 אם ילד אחד ייפצע לך את תשלמי עבור הסעות לשנים.   :מר יוסי חן

 

יוסי, לא. המורים מחכים להם. הם מגיעים לשם, מחכים להם בצד אחד    :גב' שרה פרא

כמו ילדים  של הכביש, הם לא צריכים לחצות, ועוברים איתם לצד השני. ובסיום שוב מעבירים אותם

 טובים. 

 

 אני אסביר לך את הרקע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני יודעת מה הרקע, הגיע אלי.   :גב' שרה פרא

 

אנחנו מכירים את ההתכתבות, את המיילים. מה שקורה כאן, יש   :ראה"ע-מר רון נחמן

מה לעשות. מודיע  התייחסות פרטנית לאיזה תושב אחד וזה עולה בישיבת עבודה של עיריית אריאל. אין

 לא נעשה הסעות לשם. –לך 

 

 אני לא מכיר את התושב הזה ואני לא יודע על מה אתה מדבר, באמת.    :מר יוסי חן
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 חשבתי שמדובר על קבוצה, למה בן אדם אחד דווקא?    :מר פבל פולב

 

 וגם אם זה תושב אחד ...   :גב' שירה דקל

 

מיליון שקל, שאף אחד מכל היושבים  11פרויקט של  גב' שירה דקל, זה  :ראה"ע-מר רון נחמן

איש. צה"ל, בית ספר  1,111איש לשבוע להתאמן,  1,111פה לא שם אגורה אחת. מכל הארץ באים עכשיו 

 למנהיגות, משרד החינוך, אלפי תלמידים.

 

 באוטובוסים הם באים, לא לבד, מסיעים אותם.    :מר פבל פולב

 

יקשתי, אתה לא יכול לשווק החוצה אם אתה לא עושה את העבודה אני ב  :ראה"ע-מר רון נחמן

מי יממן את השכר של המדריכים? מעבר לחציית הכביש, יש מדריך או כמה  –בבית. ולכן, שאלו 

 מדריכים על כל קבוצה. מי מממן?

 

 גם העירייה וגם מסל תרבות.    :גב' שירה דקל

 

 הדבר הוא חינוכי,אז אמרתי את הדבר הזה,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל זה לא קשור אחד לשני, רון, אנחנו מדברים על דבר בטיחותי פה.   :גב' שירה דקל

 

 הדבר הוא חינוכי, וכל תלמידי בתי הספר של אריאל,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו בעד.   :גב' שירה דקל

 

ם. אז תושב אחד מהגיל המינימאלי שם לעשות את זה, הם יתאמנו ש  :ראה"ע-מר רון נחמן

כותב בלי הפסק על זה שהבן שלו הלך לחצות את הכביש לבד. עם כל הכבוד, שישאל את הבן שלו איפה 

 הוא היה ביום ששי בערב. זה הכול. 
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אם זה תושב עם בן אז זה כבר לא אחד, כי אנחנו קיבלנו עוד וזה לא בן.    :גב' שירה דקל

וא אחד וגם אם הוא יחיד. מעבר לזה, זה שאנשים אחרים כל בן אדם מקבל התייחסות, גם אם ה –א' 

 לא הלכו ושאלו וזה עניין בטיחותי, זה לא אומר שלא צריך להתייחס לזה.

 

 אז אנחנו אחראים על הבטיחות ואנחנו דואגים לבטיחות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ם.אבל אנחנו לא אחראים לבטיחות אם הם מגיעים עצמאית למקו   :גב' שירה דקל

 

גברתי, את לא מבקר המדינה. את חברת מועצה ואת לא מומחית   :ראה"ע-מר רון נחמן

 לבטיחות. בנוער, אני לא אתווכח איתך. את לא מומחית לבטיחות. 

 

 אבל היא יכולה להעיר הערה.   :מר אלי שבירו

 

חד אחר, אני רק אומר לך, אנחנו מודעים בדיוק כמוך ובדיוק כמו כל א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 כולל היא, כל המנגנון, לנושא בטיחות וגהות לתלמיד.

 

 אז זה מה שביקשנו, התייחסות,   :גב' שירה דקל

 

 הנה התשובה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז בטיחות, איזו התייחסות? אז קיבלנו תשובה שהם יוצאים לבלות    :גב' שירה דקל

 באופן עצמאי, זו ההתייחסות?

 

 מעבר למה שאמרתי לך אני לא מתייחס. לא מתייחס, באמת.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני חושבת שכן נכון,   :גב' שירה דקל

 

 תעלי את זה בוועדת חינוך.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 איזו ועדת חינוך?    :גב' שירה דקל

 

אני רוצה דבר אחד כללי, לא שאלה, דבר אחד שהוא כללי. בתקשורת    :מר אלי שבירו

, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזו שהיא 3ל נושא של חוק חינוך חובה גם לגילאי מדברים ע

 היערכות מבחינתנו ולראות איך אנחנו נערכים לקראת הדבר הזה.

 

 אנחנו כבר נערכנו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נערכנו כבר. אתה תיכף תשמע גם מעדנאן.   :גב' שרה פרא

 

 י ביטוי בהצגת תוכנית העבודה.זה לא בא ליד   :מר אלי שבירו

 

זה עוד לא גמור. ביום ראשון ראש הממשלה מביא את זה לממשלה. על   :ראה"ע-מר רון נחמן

 מה אתם מדברים?

 

 שנים.  4-יאשרו את זה, נראה, תוכנית ל   :גב' שרה פרא

 

תודה רבה לשרה. אתם מוזמנים לארוחת צהריים )חוץ מאלה שצמים   :גב' נאוה בן הרוש

. יש לנו עוד שני מנהלים לשמוע. 13:45-. אני מבקשת שנהיה פה ב13:45-מובן(. אנחנו ניפגש פה שוב בכ

 בתיאבון לכם.

 

 *** הפסקת צהריים ***

 סקירת אגף רישוי ואכיפה

צהריים טובים לכולם. ברשותכם אני אסקור את הנושא שתחת האגף    :מר ברוך אנגל

נו כרגע את השיטור העירוני, רישוי עסקים, נושא של שילוט, ואני ברישוי ואכיפה יש ללרישוי ואכיפה. 

 אתחיל בנושא של השיטור העירוני. 

השיטור העירוני הוקם הקיץ, בעקבות פיילוט שקיים במדינת ישראל, וביוזמת ראש העיר נכנס לתוך 
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ערים נכנסות  21ערים שהפיילוט קיים בערים האלה. כבר דווחנו שעוד  12-העיר אריאל. אנחנו אחת מ

 לפיילוט הזה בעקבות הצלחתו ברחבי המדינה. 

השיטור העירוני זו מן יחידת כלאיים שהוקמה בהמלצת המשרד לביטחון  –קצת על השיטור העירוני 

פנים, שבעצם שילבו שוטרים ופקחים לעבודה משותפת במהלך היום. הדבר הזה הוא לא מובן מאליו, 

את דעתם של תושבי מדינת ישראל על המשטרה, שלא מטפלת היות ומשטרת ישראל, כולם יודעים 

-ברמת איכות החיים של התושב, ולכן בעקבות הקמת משטרות פרטיות בערים שונות הבין המשרד ל

 בט"פ שהוא חייב לתת מענה לנושא הזה. 

 5 פקחים. 5פקחים היו בתוך המערכת, שנשארו בתוך המערכת, והוספנו  2פקחים, עוד  5אנחנו גייסנו 

צוידו, כפי שאתם רואים, במדים יפים ובעוד אביזרים שונים לעבודתם. כמו כן, עם ניידת, פקחים 

שוטרים, בכל ניידת עובדים שוטר  7שכולכם רואים אותה משולטת ומסתובבת בעיר. במקביל קיבלנו 

בלילה.  22:11בבוקר עד שעה  16:11ופקח. שעות העבודה שלנו במהלך השבוע, בימי א' עד ד' משעה 

שעות ביממה. בעצם אנחנו הכוח  24סופי שבוע ובזמן החופשות של מוסדות החינוך, אנחנו עובדים 

המבצעי של העירייה שנותן היום מענה מיידי ופיתרון מיידי לכל הנושאים שקשורים ברמת איכות 

ראש  החיים של התושב. אתם בטח זוכרים את העצומות ואת תלונות התושבים שהיו על שולחנו של

 –העיר, בנושא מרכז ללה, עם מאות מאות של תלונות על הקמות רעש. נושא הפארקים, כיכר ה' באייר 

אלה המוקדים העיקריים שהיו בעיתיים. בעבר לא היה לנו את הכוח לטפל בנושא הזה, היה פקח אחד 

, שבעצם 116 בסך הכול. אנחנו רואים את אמון הציבור ביחידה הזאת, בעקבות ריבוי הפניות למוקד

שמעביר לנו את  111מוקד  –. אנחנו עובדים עם שני מוקדים במקביל 111מפעיל אותנו ומוקד  116מוקד 

הבעיות המשטרתיות. המשטרה אוכפת את החוקים הרגילים, כמו בכל מדינת ישראל, מה שקשור 

אנחנו אוכפים את לסכסוך שכנים ובעיות של רכבים, אלכוהול, מעצרים, כל מיני בדיקות של אנשים. ו

שנה שעברה דיווחנו לכם לגבי מערכת נושא חוקי העזר העירוניים שקשורים לאיכות הסביבה. 

"לולהטק", מערכת של מתן דו"חות והתראות. המערכת הזאת נכנסה לעבוד, עובדת מצוין. מעט מאד 

ואים אותו, ליין, הכול נראה במחשב. פקח נמצא בשטח, אנחנו ר-תקלות, הכול ממוחשב, הכול און

רואים מה הוא עושה בשטח, והכול מתועד בתמונות, דבר שמקל עלינו אחר כך להוכיח לתושב שנעשתה 

 עבירה.

נתנו את האפשרויות לתושב, שאני אגיד לכם את התהליך. בנושא חוקי העזר העירוניים, התהליך הוא 

ש העיר והמנכ"לית שהיתה, שאנחנו נותנים להם התרעה, לא ישר דו"ח. קודם כל, שתדעו, הנחיית רא

שעבודת הפיקוח לא תימדד על ידי מתן דו"חות, לא לפי כמות הדו"חות, דבר למשל שלא נעשה במשטרת 
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ישראל. משטרת ישראל נמדדת על כמות הדו"חות של השוטר באותה משמרת. אצלנו בוודאות, בהוראת 

 ראש העיר, לא תימדד עבודתכם על ידי מתן דו"חות. 

 

 לפי איזו סיסמא?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בלי שרירות ובלי שררה. –לפי הסיסמא    :מר ברוך אנגל

 

 שמעת? בלי שרירות ובלי שררה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא אמר לי את זה גם לא בישיבה. הוא אמר לי את זה.    :מר יוסי חן

 

אבל בשיחה עם זו סיסמת ראש העיר שמלווה אותנו עשרות בשנים כבר.    :מר ברוך אנגל

הפקחים שהוא עשה, זה אחד הדברים שהוא הבהיר להם. אנחנו כבר שמענו על מדינת משטרה, 

הפקחים עברו קורס הכשרה על ידי משטרת ישראל. בעצם אנחנו הוסמכנו על  שהעירייה נהפכה להיות.

דרך חוקי העזר  ידי קורס כפקח מסייע, שבעצם נתנו לנו סמכויות הרבה יותר טובות ממה שאנחנו קיבלנו

 העירוניים. יש לנו סמכות למעצר, לחקירה, לעיכוב ולהיכנס לכל מקום,

 

 כניסה לחצרים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כן, כן, כניסה לחצרים. השיטור העירוני מתמודד עם בעיות לא קלות. אני    :מר ברוך אנגל

 י שנה, ממתי שהתחלנו לעבוד.אתן לכם נתונים על קצה המזלג לגבי התראות ועל העשייה שלנו בחצ

 .312 –הפרעות מנוחה. שפיכת אלכוהול  334-היחידה טיפלה ב

 

 ?312מה זה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ליטר של  311-שפיכות אלכוהול, אפשר להגדיר את זה כמעט כ 312   :מר ברוך אנגל

שעל פי החוק אסור לו.  אלכוהול שאנחנו שופכים. ואנחנו שופכים את זה לנוער שיושב במקומות ציבור,

 –אחד על ידיכם, על ידי העירייה  –דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שמאד עזר לנו שני חוקים שחוקקו 
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בלילה, זה בעצם הוריד את רמת הרעש במרכזים שהיו שמה  12זה החוק לסגירת העסקים בשעה 

ל איסור למכירת אלכוהול פיצוציות והיה שם התמקדות של נוער. והחוק השני, של מדינת ישראל, ע

בלילה. אלה שני חוקים מאד רציניים, שמאד השפיעו גם על העבודה שלנו. כיום אף עסק  11אחרי שעה 

התעשייה, שהוגדר כמקום בילוי, ושמה מותר, פועלים שמה  בלילה, חוץ מאזור 12לא פתוח אחרי 

ש המקום הזה. וכשאני מדבר איפה שיש שפיכת אלכוהול זה בעצם מוקד לרע פאבים ופיצוציה אחת. 

תלונות של טיפולים שלנו בהקמות רעש, קחו בחשבון שזו נקודה אחת במקום מסוים של  334אתכם על 

מטר מסביב למוקד הזה, וזה  211מטר מסביב או  51-קבוצת נוער שמקימה רעש. קחו את הרדיוס של ה

הזה. ולכן, כל קריאה כזאת היום  תושבים שבעצם לא ישנים בלילה בעקבות המוקד 31-41לפחות איזה 

מקבלת תגובה מיידית. יש שתי ניידות בשטח, שתי ניידות שמגיבות, אריאל היא לא גדולה ואנחנו 

מגיבים מיידית לאירועים האלה. אנחנו מגיעים מקום ואנחנו פשוט מפסיקים את הרעש ומעבירים 

 אותם, מבקשים מהם לעבור לאזור התעשייה.

ק" שלנו אנחנו מדווחים, הפקחים בתפקידם גם לאתר מפגעים. אנחנו מאתרים דרך מערכת ה"לולהט

מפגעים בשטח. כמו למשל, ספסל שבור, עץ מפריע, תמרור שבור, ספסל וכל מיני, חור בכביש או כל דבר 

 כזה. 

 

ואז דרך המזכירה זה עובר ישירות לאגף שפ"ע וזה עוד משהו שנותן לנו   :גב' אמליה בירנבאום

 דברים במהירות. לטפל ב

 

-דיווחים כאלה שהועברו בעצם ל 224עיניים שנמצאות בשטח,  4זה עוד    :מר ברוך אנגל

 שפ"ע, לפי תוכנית העבודה שלו, מטפל בזה. -שפ"ע, ו

קריאות מהמוקד, שהן קשורות לכל מיני מפגעים של גזם, אשפה, צמחיה פולשנית, כל  532קיבלנו 

 ם ביום יום. הדברים האלה שאנחנו מטפלים בה

-חלק מהעבודה שלנו, אנחנו מבצעים מחסומים ובודקים במחסומים האלה מי עובר ברכבים. מתוך ה

תפיסות של אנשים שהם מבוקשים על ידי המשטרה, על ידי בית משפט, על ידי  16מחסומים ביצענו  171

מות מאד קשה שיש מעצרים בעקבות אלי 13כאלה תפסנו. ובעקבות עבודה שלנו גם התבצעו  16החוק, 

בדיקות נשיפון, שזה בעצם בדיקות אלכוהול, שאנחנו מבצעים אותן  117לפעמים בעבודה שלנו. ביצענו 

בסופי השבוע. אנחנו מבצעים הכוונת תנועה. זה חלק מהעניין. מי ששם לב, כל בוקר הפקק הענק משעה 

תים את התנועה שמה ומכניסים , כניסת הסטודנטים לאריאל. עכשיו אנחנו מווס12:11עד שעה  18:31
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גם דרך הכניסה הישנה, מכניסים עכשיו את התנועה, מווסתים את התנועה, אלה שנכנסים לאריאל, אלה 

כבר אין אף  12:11-, ב12:31שממשיכים למכללה. ובעצם צמצמנו את הפער, במקום שהפקק יהיה עד 

 רכב בכניסה לישוב. 

 

וף, אבל אולי זה רלוונטי. לגבי האוטובוסים יש לי שאלה, רציתי בס   :מר פבל פולב

 מי נתן הוראה לא לבדוק אותם? –שנכנסים לאריאל 

 

 סליחה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

האוטובוסים שנכנסים לאריאל בשער, לא נבדקים. לא בודקים אותם    :מר פבל פולב

 בכניסה. מי נתן הוראה לא לבדוק? 

 

 לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה היה בהתחלה. אף אחד לא יודע על זה?    :ל פולבמר פב

 

 זה לא בתחום שלי כניסת העיר. ידוע לך משהו, אלי?   :מר ברוך אנגל

 

 פשוט לא בודקים, אם יש ערבי על האוטובוס אתה לא בודק אותו.   :מר יוסי חן

 

א זה בוודאות, כי כמתנדב במשטרה אני נוכחתי במחסום, אף אחד ל   :מר פבל פולב

 בדק. 

 

 אני מאמין לך. אני לא יודע. לא כל דבר אני יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, לא, אין בעיה, אבל זה רציני.    :מר פבל פולב

 

אתה דיברת על תפיסה, אבל זה לא תפקיד שלכם. זה שוטר שנמצא   :מר יחיאל טוהמי
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 אתכם בזה ושעושה את זה לא אתם.

 

 . נכון.נכון. נכון   :מר ברוך אנגל

 

, יש מישהו שמתעסק לא חשוב מאד להגיד את זה, כי זה בשיטור קהילתי  :מר יחיאל טוהמי

 באלכוהול ולא בתפיסת אנשים או הוצאה לפועל, דברים כאלה זה לא העבודה שלו. 

 

נכון. אני רוצה שתפרידו, שתהיה הבדלה בין האכיפה המשטרתית לבין    :מר ברוך אנגל

שוטר עוסק בעניינים שלו, הוא נותן את הדו"חות שלו. לא תמיד דו"חות שניתנים האכיפה העירונית. ה

 ע"י השיטור העירוני שייכים בכלל לעירייה.

 

 ברוך, הם נותנים דו"חות בשבת? רושמים דו"חות בשבת?  :מר יעקב עמנואל

 

 תלוי על איזה עבירות.   :מר ברוך אנגל

 

 חניה. עבירות חניה לא?  :מר יעקב עמנואל

 

לא. אלא אם כן התבצעה חסימה של נתיב, שבן אדם צריך בעקבות זה    :מר ברוך אנגל

לחצות קו לבן, או שהרכב חונה על מדרכה, את זה אנחנו עושים גם בשבת כי דבר כזה זה מאלץ ילדים 

לרדת לכביש ולסכן את חייהם. ולא פעם אנחנו תופסים רכבים שחונים על המדרכה, לא עושים חשבון. 

 לא חצי, לא רבע, חוסם את המדרכה, מול הבית שלו. שני גלגלים, לא גלגל,  לא

 

חבר'ה, יש סדר. כל אחד ירשום לו את השאלה, את ההערה, תנו לו לסיים   :ראה"ע-מר רון נחמן

 את הפרזנטציה, אחרי זה לכל השאלות יהיו תשובות. קדימה.

 

 112ניתנו  –יה. דו"חות לאיכות חיים דו"חות חנ 356ניתנו דו"חות חניה,    :מר ברוך אנגל

התרעות. זאת אומרת, לא כל התרעה  266דו"חות ניתנו אחרי שאנחנו נתנו  112דו"חות. רק שתבינו, 

שאנחנו נותנים מתורגמת לדו"ח. אחד הדברים שהיתה מכת העיר, נושא של גרוטאות רכב. רכבים 
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 נטושים וגרוטאות רכב.

 

 זה מצוין.  :מר יחיאל טוהמי

 

 גרוטאות רכב הוצאנו במהלך השנה מתוך העיר. 85   :מר ברוך אנגל

 

 כל הכבוד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 טוב מאד.  :מר יחיאל טוהמי

 

כרגע אנחנו מטופלים רק בשתי גרוטאות, אבל כל חודש מתווספים. מה    :מר ברוך אנגל

שאנחנו ניתן דגש בנושא הזה.  שאתם רואים פה, בעצם זה עיקר הדברים שמעניין את הנהלת העירייה,

אתם רואים, מניעת ונדליזם והשחתת רכוש ציבורי. העליתם לא מזמן את התפיסה של השיטור העירוני. 

, לא נערים, כבר בוגרים. הם נתפסו גם על ידי מודיעין וגם על ידי 21-ו 18.5תפסנו את שני הנערים בני 

על מבני ציבור, בתי ספר, פחי  –ו את פני העיר השיטור העירוני. נתפסו שני הנערים האלה שהשחית

איפה שאתם לא רואים, יש קוטה כזה, נתפסו אצלם בבית  –אשפה, ארונות חשמל, ארונות בזק 

הצבעים. בקיצור, הם נעצרו. זה נאמד באלפי שקלים הנזקים שהם עשו, ולפי הוראת ראש העיר תהיה 

שנעשו בעיר. זה בקשר לונדליזם. אנחנו מטפלים בזה פה תביעה אישית כנגד השניים האלה לגבי הנזקים 

 גם במודיעין וגם בשטח. 

דיברנו על זה, על מניעת השתיה במקומות ציבור ואיתור בלדרי אלכוהול, שזה אחד  –אלכוהול 

מהדברים שקורים לנו פה בעיר. היות ויש את האיסור הזה, יושב בן אדם מבוגר בכניסה לפיצוציות, 

אז גם זה, המשטרה והשיטור העירוני  –צעים איתו את הקניה של סיגריות ושל זה הילדים באים, מב

שמים דגש לזה, על ידי תצפיות. איתרנו כבר כאלה. יש עסק אחד שנסגר השבוע, אם אתם יודעים, על 

 יום בערב הסילבסטר. 31-, באזור התעשייה, נסגר ל14.5מכירת אלכוהול לילדה בת 

שאנחנו מאתרים אותם. אבל תעיד אמליה על ירידה מאד דראסטית, מאד שזה מכה,  –פסולת בניין 

מאד דראסטית על תלונות של גזם ואשפה, שהנוכחות שלנו, עצם הנוכחות שלנו בשטח, שרואים את 

והאיתור הניידת עובדת, יורד כמות הגזם וזריקת אשפה במקומות הציבור, וזה בעקבות הטיפול שלנו 

 מאתרים את הבן אדם מי שזרק את זה. לא תמיד זה עולה בידינו. –רואים  שלנו. אנחנו לא מוותרים.
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התחלנו השנה לאכוף את העישון במקומות ציבוריים ובמקומות בילוי. זה משחק של חתול  –עישון 

פנקסים. לא הצלחנו, אבל זה  11ועכבר. עוד לא הצלחנו לתת דו"ח אחד בנושא הזה, למרות שקיבלתי 

בר, אנחנו כבר לומדים לאט לאט את התרגילים שלהם. איך שאנחנו באים מפעילים עניין של חתול ועכ

מכונת עשן, שבעצם מערבבת את העשן של הזה. עומדים תצפיתנים מחוץ לעסקים, גם את זה אנחנו 

 יודעים, עומדים תצפיתנים מחוץ לעסקים. ברגע שמגיעים השיטור, אז עושים,

 

 ופציה אחרת. תאמין לי. רק סמוי, אין לך א   :מר פבל פולב

 

כולכם רואים את רכוש הציבור, כמו תחנות  –או קיי. שילוט שאינו חוקי    :מר ברוך אנגל

אוטובוס, ספסלים, עמודים. עמודי התאורה החדשים שהותקנו על ידי העירייה ממלאים אותם, 

אותם. בדרך כלל מדביקים עליהם מודעות. אנחנו מנסים לאתר אותם. לא תמיד עולה בידינו לאתר 

שאי אפשר לאתר אותו והמשטרה צריכה  talk-manהאנשים האלה והחברות האלה משתמשים בטלפון 

להפעיל בית משפט בשביל לאתר אותו. אבל גם בזה אנחנו נותנים את הדגש. וכמובן ממשיכים במניעת 

 הפרעות מנוחה ורעש. זה לגבי השיטור העירוני. 

 183כרגע באריאל, עסקים טעוני רישוי, ישנם  –שזה גם ת"פ שלנו  קצת נגיעה בנושא רישוי עסקים

מתוך העסקים טעוני הרישוי, יש להם רישיונות  72%. הממוצע, 145עסקים כאלה, מתוכם בעלי רישיון 

עם שאיפה לעלות למעלה, שזה בעצם כולל  72%. אנחנו יודעים על 65%עסק, כשהממוצע הארצי הוא 

רנו כמה עסקים בעקבות בעיות תברואתיות, משפטיות. נסגרו עסקים כאלה. את עסקי המזון. השנה סג

 זה בנושא הזה של רישוי העסקים. 

אחד מהדברים שהאגף מטפל זה בנושא תרבות הדיור. צירפו לנו את תרבות הדיור, לבצע, לעשות שיתוף 

אים בשיטור העירוני, פעולה בין תרבות הדיור לבין האכיפה העירונית. ייעדנו לזה פקח מהפקחים שנמצ

שיטפל בנושא הזה. יש הזנחה מאד רצינית בבניינים המשותפים. זה בא בעקבות גם שיש הרבה דירות 

כאלה שכורות ואף אחד לא מעניין אותו מה קורה במגרש הפרטי שלו. יש שמה הזנחה של צמחיה 

, נכנסים לתוך המקומות ופסולת וכל מיני מרעין ובישין. ואז אנחנו, בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

תב"ע -השטח הזה הוא בבעלותכם, זו ה –יום. אומרים להם  61האלה, מתריעים בהם, נותנים להם 

שלכם, אתם צריכים לטפל בשטח הזה. ובמידה והם לא מבצעים את זה, לרוב הם מסדרים את זה לפני 

בהתראות שלנו הם כבר מתן התראות ולהגיע לדו"חות. בדרך כלל לא מגיעים לדו"חות. בדרך כלל 

מתאגדים ומבצעים את העבודה. למה תרבות הדיור? כי איפה שיש כאלה שלא רוצים להשתתף, שלא 
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רוצים לשלם, פה נכנס תרבות הדיור, עם הייעוץ המשפטי שלו והליווי של התושבים בנושא הזה של 

 המבנים המשותפים. 

שא של השילוט. לא בשביל האגרות אלא בשביל בחודש הקרוב אנחנו הולכים לטפל בנו –נושא של שילוט 

ליצור איזה שהוא כבר, ליצור איזה שמירה על חזות העיר. כל אחד פה שם שלט בגודל שהוא רוצה. 

בקיצור, אנחנו רוצים לעשות איזו שהיא אחידות של שילוט, ככה להנחות אותם, יקבלו רישיונות. אנשים 

ו, יבקשו בקשה לרישיון שילוט, ובהתאם לזה, בהתאם לא יתקעו שילוט איפה שהם רוצים. הם יבוא

 לגודל הם ישלמו גם את האגרה שלהם. זה בעניין הזה. 

 

 ברוך, עבדנו על זה, עשינו שלט, אתה לא זוכר?   :מר יעקב עמנואל

 

אני רוצה לשאול את רון שאלה. בעניין של השיטור הקהילתי, אנחנו   :מר יחיאל טוהמי

 גינות פרטיות שלהם, שמוזנחות? אני יודע שכן אפשר לחייב אותם חוקית.יכולים לחייב אנשים ש

 

אני אענה לך. נדמה לי, אם אני לא  –אני אענה על זה. שאלת שאלה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 טועה, שרון, יש לנו חוק עזר למניעת מפגעים. יש לנו חוק עזר, נכון?

 

 כן.  :עו"ד שרון שטיין

 

. אחד זה נושא המקלטים 2112-שני דברים שבדעתי להפעיל ב יש  :ראה"ע-מר רון נחמן

הציבוריים, שכל מה שלא משמש לחירום ייצא החוצה משם. זה קודם כל. זה גם אלי והפיקוח העירוני, 

ואני לא רוצה לנקוב באיזה מקלטים מדובר. אבל לא יכול להיות מצב כזה, מחר פתאום קורה משהו, 

 יות מסודרים.המקלטים הציבוריים צריכים לה

דבר שני זה המקלטים הפרטיים בבתים הפרטיים. פה אני מבקש גם מהיועץ המשפטי את מה שנקרא 

כניסה לחצרים, עם תרבות הדיור, עם השיטור העירוני, עם כל זה, לבחינת שמירת הניקיון והסדר 

אותם. בעל הבית הציבורי גם במתחם הפנימי. כי יש שמה הרבה אנשים שגרים בשכירות, זה לא מעניין 

משכיר את הדירה, מקבל את הכסף ולא גר פה בכלל, ואנחנו סובלים את כל הדברים האלה. יש הרבה 

 מאד אנשים ככה.

, אני יודע ממקומות אחרים, אתה מאבד את אני מבקש שהנושא הזה שיש לנו את חוק העזר –שלוש 
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פה סכנה של נחשים, סכנה של כל מיני אדוני היקר, אתה לא עושה את זה, יש  –החצר שלך, אומרים לך 

דברים כאלה, אתה צריך לטפל זה. לדעתי, ואני אומר למועצת העיר, להביא את הדברים האלה השנה 

לאכיפה, כי רוב העיר, נניח צמודי הקרקע, ויש בעיות של בתים משותפים שמה שזה לא כל כך פשוט, 

שאנחנו בשנה הבאה נהיה עם בשורות הרבה  אבל צריכים לטפל בזה כמו הדברים האחרים, ואני חושב

פה במקום, איך שאנחנו חיים. אז אם רוצים לחיות  יותר טובות. בסופו של דבר, זה איכות החיים שלנו 

 בזבל, אז משאירים את הזבל. ואם רוצים לחיות כמו שצריך, צריך לנקות את הזבל.

 

י חושב שהשיטור הקהילתי עושה ברוך, אני רוצה להגיד משהו עכשיו, אנ  :מר יחיאל טוהמי

 אני מבסוט, אין אוטובוסים ברחובות. עבודת קודש. 

 

 מחמאות בסוף.   :מר פבל פולב

 

שניה רגע, אני רוצה להגיד משהו, להגיד מילה טובה, אפשר להגיד   :מר יחיאל טוהמי

ד לו, מותר לי, כן? למנהל? הוא עושה עבודה, תגיד לו מילה טובה. מה, קשה? כבד לך? אז אני רוצה להגי

כבד לך. יש לך איזה משקל, משהו? אני רוצה להגיד מילה טובה לבן אדם שעושה עבודה ברגישות. הוא 

חבר'ה, אני אפנה ליועץ המשפטי, אנחנו נעשה את  –אומר התראות. כמה פעמים פנינו אליו, הוא אומר 

, עם רגישות ולא לפגוע באנשים. הכול, זה פעם ראשונה שיש התראה. עושה עבודה, כמו שרון אמר לי

עושה עבודה, איפה שצריך לעשות הוא עושה את זה. ואני חושב שכל השיטור הזה הוא שיטור מעולה, 

נחוץ לעיר הזאת. נותן לנו יותר שקט. תשימו לב, פחות זה. ולראות את המכוניות שלכם מסתובבות בעיר 

 ישי, כי אני אוהב אותך.זה נותן ביטחון. ואני רוצה להגיד לך תודה באופן א

 

אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית. תקציב הסברה יש לכם? תקציב    :מר פבל פולב

הסברה לתושב, חוץ מאטרקציה לא ראיתי שום דבר שיצא ותושב יודע שנכנס פרויקט מעולה, חזק, 

 שיהיה מוכן שמחר בבוקר הוא יקבל דו"ח על משהו שהוא לא חשב שהוא יכול לקבל.

 

 לא, לא, לא, זה לא עובד ככה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 איך זה עובד? תענה לי.   :מר פבל פולב
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יש אכיפה שנעשית באופן שוטף בעיר כבר שנים. כמו למשל אכיפה לפי   :עו"ד שרון שטיין

 חוק עזר לשמירת ניקיון הסביבה. אז אנחנו לא כל פעם נעשה הסברה ונבוא ונתחיל להגיד,

 

 למה?   :מר פבל פולב

 

 לא, דברים חדשים.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא משנה, אני בסוף אגיד.   :מר פבל פולב

 

כי החוק הזה נאכף. אם היתה אכיפה של גרוטאות רכב במשך שנים, אז   :עו"ד שרון שטיין

 תקשיבו, אנחנו אוכפים גרוטאות רכב.  –היא תימשך. לא כל חודש נודיע 

 

 ל חודש. כמדיניות.לא אמרתי כ   :מר פבל פולב

 

שניה רגע. אבל למשל, כשהתחלנו לאכוף את החניה, לפחות באופן חלקי,   :עו"ד שרון שטיין

אז היתה, אני לא יודע אם יש תקציב, אבל היה פרסום, אם הודיעו לסטודנטים, למשל, התחילה שנת 

 הלימודים, 

 

 יעילות אפס.   :מר פבל פולב

 

תחילת שנת הלימודים, התחילה בסוף אוקטובר תחילת שניה רגע. ב  :עו"ד שרון שטיין

קב"ט. יש להם מערכת הודעות לסטודנטים של עצמם לפני זה, שהם -נובמבר, ברוך היה בקשר עם ה

 וזה, הוא העביר להם הודעות.  SMSשולחים להם 

 

 מה עם התושבים?   :מר פבל פולב

 

יל עכשיו כל רחוב בעיר לדון איזה אני מביא את זה בתור דוגמא. לא נתח  :עו"ד שרון שטיין
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 פרסום נעשה, אני מביא לך את זה בתור דוגמא. נעשו הודעות. היה דיווח גם לאגודת הסטודנטים, 

 

 אפס מודעות.  –אני גר פה    :מר פבל פולב

 

אבל אני מביא לך את זה בתור דוגמא. קודם כל, זה לא נכון, כי גם למשל   :עו"ד שרון שטיין

 כיפה לגבי האוטובוסים,כשהתחילה הא

 

 נתנו התראות.  :מר יחיאל טוהמי

 

 עוד לפני שנתנו התראות. היה דיווח,  :עו"ד שרון שטיין

 

 זה לא היה יעיל.   :מר פבל פולב

 

פבל, היה דיווח, ישבו עם אפיקים והודיעו לנהגים והיה, חודשיים לדעתי   :עו"ד שרון שטיין

 אפילו, שהיה,

 

 ה זה התושב, שלא מודע לזה בכלל.הבעי   :מר פבל פולב

 

 למה לא מודע?  :עו"ד שרון שטיין

 

 חלק לא קוראים. צריך לכל בית הסברה, לעשות את זה תקופה מסוימת.   :מר פבל פולב

 

 שעושים אכיפה על חניית אוטובוסים? אתה רוצה להודיע לכל תושב   :עו"ד שרון שטיין

 

 לא אוטובוסים.   :מר פבל פולב

 

 אז מה?  :ון שטייןעו"ד שר
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 לבן.-האכיפה הרגילה גם, כחול   :מר פבל פולב

 

 אין כחול לבן.  :עו"ד שרון שטיין

 

 מה זה אין כחול לבן?   :מר פבל פולב

 

 אין, אין כחול לבן.    :מר יוסי חן

 

 אדום לבן, כחול לבן. צבענו את כל העיר הרי.    :מר פבל פולב

 

 כחול. אדום זה לא  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בסדר, לא משנה. אבל זו הבעיה.   :מר פבל פולב

 

כשאנחנו התחלנו, אני מביא לכם את זה בתור דוגמא, ואז ברוך גם דיבר   :עו"ד שרון שטיין

עם אגודת הסטודנטים וביקשנו, ובשבועיים או שלושה הראשונים של הלימודים רק היתה הסברה ולא 

ים, יש אזורים מסוימים שהם אזורים מאד בעיתיים שהם הוציאו דו"חות, הסבירו והלכו לסטודנט

מחנים את הרכבים שלהם באזור אדום לבן. באמת כשהגיע איפה שהוא לקראת סוף נובמבר נדמה לי, אז 

 התחילו לבצע אכיפה. 

 

 שנה, התרגל לחיות ולקום בבוקר, 21תושב שגר    :מר פבל פולב

 

 אין אכיפה על כחול לבן.   :מר פבל פולב

 

 מה זה התרגל?  :ראה"ע-ר רון נחמןמ

 

 זה ככה עובד.   :מר פבל פולב
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 מה זה התרגל? יש חוק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אם מדבר חוק אז אני מסכים. אבל התייחסות אנושית לבן אדם. מה זה,    :מר פבל פולב

 כחול שחור לבן?

 

 מה זה התייחסות לבן אדם?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הסברה מסוימת.   :מר פבל פולב

 

אדוני, למה אתה משלם מס הכנסה? כל יום מס הכנסה מספר לך שאתה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 צריך לשלם מס הכנסה? כל שנה?

 

לא אמרתי כל יום, אבל לפחות פעם ראשונה תעשה את זה כמו בן אדם.    :מר פבל פולב

 אל תיכנס ראש בקיר.

 

 ת מדברות בעד עצמן. אתה רואה את התוצאות. אדון פבל, התוצאו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה לא נכון?  :עו"ד שרון שטיין

 

 מה זה לא נכון?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 זה לא נכון עובדתית.  :עו"ד שרון שטיין

 

 זה לא נכון.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

י, גם המדינה, כשהיא יוצאת עם כל מיני מבצעים, היא עושה הסברה לפנ   :גב' שירה דקל

 רון. 
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 מה את אומרת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו מדברים אותו דבר, למה הויכוח בכלל?   :גב' שירה דקל

 

 אבל זה לא נכון עובדתית.  :עו"ד שרון שטיין

 

 זה כן נכון.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כל מה שפבל אומר זה שלא כל המבצעים מגיעים לתושב.   :גב' שירה דקל

 

 אין אכיפה כחול לבן באריאל.  :עו"ד שרון שטיין

 

 לא כחול לבן, אדום לבן.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כן, נכון, זו עבירת תנועה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בן אדם באחת בלילה מקבל דו"ח, ומה אכפת לו שהסברת את זה   :מר מקס צ'רנוגלז

 לסטודנטים? אני לא מבין את זה. 

 

 וז של כלי רכב שחונים באדום לבן. כי שמה יש ריכ  :עו"ד שרון שטיין

 

 או דברים אחרים, שחור אדום. –מה אכפת לך ש   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה נוגע בכל אחד אבל.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

שחור אדום, זה לא בסמכות שלך, אתה לא קובע את זה בכלל, ולא אני   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ולא אף אחד אחר. 
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 ל מה פתאום צבעו את כל העיר?אב  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 מישהו אמר שזה לא טוב? טוב שעשינו, טוב שצבענו.   :מר פבל פולב

 

 היה פרסום גם באתר האינטרנט העירוני.   :עו"ד שרון שטיין

 

 מה אתם רוצים? תגידו, אתם השתגעתם?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

, מה הבעיה היתה להוציא? אני מציע, זה לא הרבה כסף, לכל בית בדואר   :מר פבל פולב

 למה, אתה חסכת כסף לאטרקציה או למשהו אחר?

 

 אנחנו נשים מודעות כאלה גדולות על עמודי,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם אם צריך. למה לא?   :מר פבל פולב

 

אנחנו נשים מודעות גדולות, שאומרת לי נאוה שיש, נשים מודעה כמו   :ראה"ע-מר רון נחמן

ראיתי, לא ראיתי.  –ה רואה? אתה רואה את הדבר הזה? מודעה כזאת, ושכל אחד לא יגיד הלוח הזה, את

 זה הכול.

 

 אין בעיה. מקובל.    :מר פבל פולב

 

 אני עוד לא יודע רק את הדברים האלה, אתה יודע, זה משגע אותי,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אל תשתגע, רון, אל תשתגע.   :מר יוסי חן

 

 אני מדבר על אנשים דווקא שנפגעים, אנשים שאין להם כסף.   :מר פבל פולב

 

 כולם נפגעים, כן, כולם. כולם נפגעים, רק העיר לא נפגעת.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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מה זה העיר? זה אנחנו. העיר זה התושבים. מה, שכחת? מה העניינים    :מר פבל פולב

 אתכם? 

 

 ורה.אתה היית ראש ועדת תחב  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן, ועכשיו אני לא לצערי.    :מר פבל פולב

 

 אתה זוכר את המשאיות?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני זוכר.   :מר פבל פולב

 

 אתה זוכר את האוטובוסים?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן.   :מר פבל פולב

 

 יש לך הבדל בין היום לאתמול?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יום עדיין חוזרת הבעיה.יש הבדל, וה   :מר פבל פולב

 

יש הבדל בין היום למצב של אתמול? תגיד לי, יש? למה לא רצו לשמוע   :ראה"ע-מר רון נחמן

 אותך בעלי האוטובוסים?

 

 מה זה לא רצו לשמוע?   :מר פבל פולב

 

 למה לא עשית? אני אגיד לך למה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מי לא רצה לשמוע?   :מר פבל פולב
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 תקשיב, כי בעלי האוטובוסים,  :ראה"ע-נחמןמר רון 

 

 כל מה שבא טופל.מה לא עשינו?    :מר פבל פולב

 

פבל, תקשיב רגע, באמת, אין לי כוח לדבר איתך. אני לא מדבר איתך,   :ראה"ע-מר רון נחמן

תקשיב טוב. באו בעלי המשרדים של ההובלה והם עשו חשבון כלכלי, לא התושבים ולא אף אחד אחר, 

מרו שאם אתה תעשה, תאכוף עליהם את החניה במקומות מסוימים, זה יעלה להם להביא את הנהג וא

 לשם, להחזיר אותו הביתה.

 

 מכיר את הנושא, רון, מכיר את הנושא.   :מר פבל פולב

 

אנחנו כרגע, הדברים האלה פורסמו על ידי מדינת ישראל מה השיטור   :ראה"ע-מר רון נחמן

ו באתר שלנו, שקודם שירה דקל אמרה כמה טוב האתר, ומקס צ'רנוגלז אמר שצריך העירוני עושה. אנחנ

לדחוף לנו, במקום ניירות, לדחוף לנו את המידע הזה. כל מי שרוצה להיכנס לאתר של אריאל, יקבל את 

 כל המידע. 

 

 הבעיה  שלא כולם נכנסים.   :מר יוסי חן

 

 נכון, אבל מה לעשות?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

להוסיף חתיכת פלאייר, כמה מאות שקלים. לא כולם קוראים אטרקציה,    :יוסי חן מר

 מה לעשות? 

 

 אבל רגע, יש לו מה להגיד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתם מתווכחים פה ואתם לא נותנים לי להשחיל מילה.    :מר ברוך אנגל

 לשאלתך, יש תקציב פרסום רק בעקבות הדברים האלה. זה אחד.
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 התחלנו קודם כל בפרסום באטרקציה, שהוא העיתון המקומי, מה לעשות?  –שניים 

 

עזוב אותנו מאטרקציה, לא קוראים את העיתון, זורקים אותו לפח. עזוב    :מר יוסי חן

 אטרקציה.

 

שמנו גם באתר העירוני, פרסמנו ופירטנו גם, פירטנו, לא רק פרסמנו    :מר ברוך אנגל

וף, מה אנחנו הולכים לאכוף, פרטנו גם איזה קנסות יקבלו שם. ובנוסף איזה חוק אנחנו הולכים לאכ

 לזה, ראש העיר הנחה אותנו, הנחה אותנו להוציא פלאייר אישי ברוסית ובעברית לכל התושבים.

 

 מתי?   :מר פבל פולב

 

 וזה ייצא במהלך הזמן הקרוב.   :מר ברוך אנגל

 

אתם כבר עושים דו"חות, ורק עכשיו  אבל אתם כבר עובדים כמה זמן,   :מר פבל פולב

אתה הנחית אותם לעשות את זה? למה לא בהתחלה? חצי שנה זה כסף, בן אדם משלם מהכיס את הכסף 

 שלו. 

 

 מה משלם? בן אדם חנה באדום לבן באמצע הכביש,  :עו"ד שרון שטיין

 

 שנה.שנה. לא היה אדום לבן לפני  21אבל לא היה אדום לבן לפני    :מר פבל פולב

 

 מילא היית אומר ששינו את התמרור, לא שינו שום תמרור.  :עו"ד שרון שטיין

 

שנה. מה, אני ממציא דברים? אני חונה שם?  21לא היה אדום לבן לפני    :מר פבל פולב

 יש לי חניה שלי פרטית. 

 

 פבל, הוא מוציא פלאייר.   :מר אלי שבירו
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 שכבר עושים דו"חות.  הוא מוציא, אחרי חצי שנה   :מר פבל פולב

 

לא בסדר שהוא מקבל את הדו"ח, אבל זה שהוא מפריע לשכנים שלו זה   :עו"ד שרון שטיין

 כן בסדר.

 

 זה משהו אחר לגמרי.    :מר פבל פולב

 

 לא, זה בדיוק אותו דבר, זה שני הצדדים של אותה מטבע, פבל.  :עו"ד שרון שטיין

 

אחר. אל תעביר אותי מאוטובוס לאוטובוס, לא לנושא אל תעביר אותי    :מר פבל פולב

 צריך.

 

 אבל זה בדיוק אותו דבר.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אני רוצה להעלות נושא שקשור לחניה,   :מר אלי שבירו

 

סליחה רגע, אלי. וגם תושבים, וכאלה שלא ידעו, עוד פנו, ויש מספיק   :עו"ד שרון שטיין

 דו"חות, בגלל שידענו שזו תקופת ביניים.פניות. ובתקופה הראשונה עוד בוטלו 

 

 למה לתת?   :מר פבל פולב

 

 אז למה לתת?   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 מפני שבן אדם רואה את ההתראה, לוקח וזורק לפח.   :עו"ד שרון שטיין

 

זה עניין של מדיניות. אתה מכניס חוק כל הזמן, חוק קיים ויהיה קיים כל    :מר פבל פולב

 החיים. 
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 למה? קודם כל זה בסדר שהוא מבטל את הדו"ח ונותן, זה בסדר.    :וסי חןמר י

 

 אביב זה לא ככה?-תגיד לי, בתל  :מר יחיאל טוהמי

 

 אביב?-אביב. אתה גר בתל-לא אכפת לי מתל   :מר פבל פולב

 

 אתה רוצה סדר? מה אתה רוצה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה מה שהוא רוצה. הפקרות, זה מה שהוא רוצה.לא, הוא רוצה הפקרות,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה סדר, אבל שנתנהג כמו בני אדם.   :מר פבל פולב

 

 אבל בן אדם קיבל דו"ח, מבטלים לו, מה אתה רוצה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 אז מה, עכשיו הוא יהיה השופט, לבטל או לא לבטל?    :מר פבל פולב

 

 הו, כשמתחילים איזה שהוא סדר מסוים,בשביל להתחיל מש  :מר יחיאל טוהמי

 

 עושים הסברה קודם.   :מר פבל פולב

 

 סליחה רגע, אתה  מבין?  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא רואה, לא מבין. דבר לאט, לא מבין. קודם כל עושים הסברה.   :מר פבל פולב

 

 ים.העניין הוא שמתחילים משהו זה לוקח קצת זמן, עד שאנשים לומד  :מר יחיאל טוהמי

 

 על חשבונם לומדים.   :מר פבל פולב
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 ביטלו לו. מה אתה רוצה יותר מזה? –מי שקיבל דו"ח, פנה   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז תסביר קודם שיהיו פה דו"חות ואז הוא לא יחנה שם.    :מר פבל פולב

 

 אתה לא יכול להגיד שלא היה הסבר. אתה יכול להגיד שלא היה מספיק.  :עו"ד שרון שטיין

 

 לא היה. אני גר פה.   :מר פבל פולב

 

 אבל אני אומר לך שאתה לא יודע.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אני מדבר לא סתם, לא היה מספיק.   :מר פבל פולב

 

 פבל, כמה אתה רוצה עוד לדון בזה?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא לדון. תגיד שזה בסדר, אז יאללה, תחתוך.   :מר פבל פולב

 

 כמה אתה רוצה עוד לדבר?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 פבל, סליחה, אתה לא יודע שבאדום לבן,  :גב' לודמילה גוזב

 

 הוא לא יודע. הוא לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

. בבוקר אדום לבן וישר שנה חניתי שם ולא היה אדום לבן 21אבל אני    :מר פבל פולב

 בבוקר. 14:11-בלילה דו"ח. מה זה ישר? ב

 

 מתי התחילו לבצע את האכיפה? באיזה חודש?  :שרון שטיין עו"ד

 

 חצי שנה.   :מר פבל פולב
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 מתי התחילו לחלק דו"חות?  :עו"ד שרון שטיין

 

 חודש חודשיים.    :מר פבל פולב

 

פבל, אני שמתי אוטו באדום לבן, על יד הבית שלי, קיבלתי דו"ח   :גב' לודמילה גוזב

 לא צודקת. ושילמתי. מה לעשות? כי אני 

 

 מה קשור?   :מר פבל פולב

 

 קשור מאד. אני ידעתי שאי אפשר.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אומר לא לתת דו"חות באדום לבן? לתת.   :מר פבל פולב

 

אז למה עמדת שם, לודמילה? לא יפה. למה עמדת באדום לבן? זה לא    :מר יוסי חן

 יפה. 

 

ך למצוא מקום חניה אחר? בן אדם שחנה עכשיו איפה החנית? הוא צרי   :מר פבל פולב

 וצבעת לו אדום לבן שלא היה, איפה הוא יכול להחנות?

 

 לא צבעו. לא שינו שום תמרור.   :עו"ד שרון שטיין

 

אני רוצה להעלות משהו נוסף שקשור לחניה. יש הרבה מקומות בעיר    :מר אלי שבירו

 ן לבן, שבמשך היום,שיש לנו שם מצוקת חניה מאד גדולה ויש שם אדו

 

 סליחה, הוסיפו עוד.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא הוסיפו. צבעו את הקיים. סימנו אותו מחדש פשוט.  :מר יחיאל טוהמי
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לא סימנו מחדש. סימנו לחלוטין, כי לא היה לפני כן. אבל שניה, רגע, תנו    :מר אלי שבירו

במהלך היום אין ספק שעמידה באדום לבן יכולה לי רגע להגיע לנקודה. יש לנו בעיה של מצוקת חניה ו

להפריע, ביחוד לא ברחובות הראשיים. זאת אומרת, רחוב ראשי שצריך להיות פתוח, אני חושב שצריכה 

להיעשות שם אכיפה גם ביום וגם בלילה. אבל מקומות שהם בתוך השכונות, מקומות שאנשים חוזרים 

 טו שלהם, אנחנו צריכים,ובלילה והם ישנים, צריכים לשים שם את האו

 

 יפה. איפה יחנה בן אדם? צבעת, יש חוק, אז מה?  –צבעת    :מר פבל פולב

 

 אבל למה אתה כועס?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בלילה,  21:11-בבוקר נוסע לעבודה, חוזר ב 18:11-כי אין פיתרון. הוא ב   :מר פבל פולב

 צריך להתעסק עם הדו"חות שלך.

 

 אתה יכול לדבר?  :"עראה-מר רון נחמן

 

עשית חיבור, אף ביטלת,  את הוועדה ה...לא, זה כואב. כי אין פיתרון.    :מר פבל פולב

 נציג אין שם. מי עובד שמה?

 

 לא עובדים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אין בעיה, יש חוק. יש חוק. יש  –לא עובדים. יפה. אז עכשיו אתה אומר    :מר פבל פולב

 איפה יחנה, קים. מה זה אכפת לי מהחוקים האלה? אני רוצה שבן אדם יידע קודם כללך ספר שלם של חו

 יהיה לו מקום איפה להחנות ואחרי זה תן לו דו"ח. ש

 

יש כאן סוגיה עקרונית, וזאת סוגיה של מדיניות, שבשכונות, בתוך    :מר אלי שבירו

 ויאפשרו לתושבים להחנות, הרחובות הצדדיים, לא ברחובות הראשיים, שלא תעשה אכיפה בלילה
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 בוצע. בוצע.    :מר ברוך אנגל

 

 בבוקר. 14:11-בלילה, ב 11:11-עושים. יש לך דו"חות ב  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא עושים.    :מר ברוך אנגל

 

 אם מישהו עומד באמצע צומת, הוא יחטוף דו"ח.  :עו"ד שרון שטיין

 

 לא באמצע צומת, ליד הבית.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא עושים באזורים כאלה. לא עושים.  :עו"ד שרון שטיין

 

 ליד הבית. יש תמונות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 לא עושים.  :עו"ד שרון שטיין

 

 אל תגיד לא עושים, עושים.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

מה שאני מתכוון, היום לא עושים, מחר פתאום יכולים לעשות. אני חושב   :מר אלי שבירו

התקבל החלטה של מדיניות, שאומרת שאנחנו לא עושים. לא שמחר פתאום יתחלף מנהל אגף שצריכה ל

 פיקוח ויתחיל לעשות, כי לפי החוק הוא צריך לעשות. 

 

 ולרשום את זה גם על התמרור, להגביל בשעות מסוימות.    :מר יוסי חן

 

 אביב ובהרבה מקומות.-נכון. יש את זה גם בתל   :מר אלי שבירו

 

 אביב, יש גם באריאל את זה. -לא בתל  :ס צ'רנוגלזמר מק
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אביב יש לך, משעות מסוימות אסור -אביב יש להיפך. בתל-להיפך, בתל  :עו"ד שרון שטיין

 לאף אחד אחר להחנות חוץ מאשר שהוא בעל תו חניה אזורי. לא מישהו מבחוץ בכלל.

 

 אביב.-אנחנו לא רוצים להגיע לתל   :מר יוסי חן

 

 ברור שלא.  :שטיין עו"ד שרון

 

 כמו שעשו ליד הקאונטרי.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אפשר לסגור את הנושא הזה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא, רון, אני ביקשתי. אני רוצה שוב פעם להצטרף למה שאמר יחיאל    :מר יוסי חן

ד החדש שלו, הוא ולחזק את ברוך, שהוא עובד ותיק, מסור, הרבה שנים, גם ברישוי עסקים וגם בתפקי

עושה את זה בהרבה רגישות. אצל ברוך אין פוליטיקה, אין אצלו ראש עיר או חבר מועצה, כולם שווים 

 בפניו ותמיד אפשר להיפגש איתו.

 

לא היתה פעם בעיה שבאנו לברוך ולא היתה אוזן קשבת ואמר, גם אם   :מר יעקב עמנואל

 לא פתר,

 

 ליועץ המשפטי, אני זה.אני אעביר את זה   :מר יחיאל טוהמי

 

 יישר כוח.  :מר יעקב עמנואל

 

יחד עם זה, אני רוצה באמת להמשיך את הדברים של אלי, גם לגבי    :מר יוסי חן

האוטובוסים, קיבלנו החלטה לאוטובוסים אחרי שנים לשנות מדיניות. קיימת בעיה למשל לכל האזור 

ויה, אף אחד לא משתמש, רוצה להיכנס נהג של ברקנית. יש שמה איזו רחבה ענקית, כל הבוקר פנ

דקות, והוא לא יכול להיכנס. אז מה הוא אמור, לנסוע, להחנות באיזה  11-אוטובוס בסך הכול למשרד, ל

שלו ולצאת עוד פעם? לדעתי צריכים קצת יותר רגישות. כמו  voucher-קצר של עיר, לחזור, לקחת את ה
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 ת מסוימות להחליט שלא מקבלים. שאלי אומר, בשעות מסוימות לאפשר ובשעו

 

 יש מול המרכז שמה חניה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה רחוק.    :מר יוסי חן

 

יש לי עוד נושא חשוב. איך אנחנו עוקבים אחרי האנשים שלא שומרים על    :מר פבל פולב

 החוק עם כלבים? איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת?

 

 יש אכיפה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 אין אכיפה. תלך ברחובות.    :פבל פולב מר

 

יש פקח וטרינרי שעובד במחלקה הוטרינרית, הוא עובד בשיתוף עם ברוך,   :גב' אמליה בירנבאום

בבוקר, שאלה שעות שהתושבים משחררים את הכלבים,  14:11-ואנחנו עושים כל פעם רחוב אחר, מ

 ואתה לא יודע כמה דו"חות הם מקבלים. המון דו"חות. 

 

לא עושים כלום.  –אנשים לא עושים כלום. אני מכיר את הפוליטיקאים   :ראה"ע-מר רון נחמן

אני רוצה נתונים כמה דו"חות קיבלו, מי קיבל, אנחנו נפרסם את זה באתר האינטרנט, כל מי שקיבל 

 .דו"ח נפרסם את זה באתר האינטרנט, אם זה נתן מבחינת חופש המידע, עם תמונה של הכלב והבעלים

 

 דווקא עם הבעיה של הכלבים, דו"ח זה הפיתרון היחיד.    :מר פבל פולב

 

בבוקר.  16:11-פבל, רק לשאלתך, פיקוח עירוני לא סתם מתחיל לעבוד ב   :מר ברוך אנגל

בבוקר רק בגלל הדברים האלה. ויש להם סידור עבודה יום יומי. אנחנו  16:11-הוא מתחיל לעבוד ב

נחנו מיפינו את העיר עם המקומות האלה צואת הכלבים, מתצפתים שמה, לא יודעים איזה מקומות, א

 תמיד אנחנו מצליחים לתפוס אותם. 

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 118 

 ברור, זה עבודה.   :מר פבל פולב

 

 לא תמיד מצליחים לתפוס אותם. אתה צריך לראות,   :מר ברוך אנגל

 

 אני רציתי לדעת אם אתם מודעים על שעות מסוימות.    :מר פבל פולב

 

אתם לא מודעים לרמת החיכוך, אתם מדברים רק על ברוך, אבל יש גם   :עו"ד שרון שטיין

 פקחים פה.

 

מי דיבר על ברוך? השם ברוך לא היה. על הרעיון. צריך לתפוס אותם, כי    :מר פבל פולב

 אחרת כל העיר תהיה בחרא.

 

ד סיכוי לחזור אתה יודע איזה מזל לאריאל שפבל לא ראש העיר. יש לך עו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לאיפה, לפי הדרך שאתה הולך. הפקרות זה לא איכות חיים.

 

איזה הפקרות? של מי? אתה מוציא מילים מהפה שלא היו פה. מה קשור    :מר פבל פולב

 בכלל? מישהו דיבר על הפקרות? 

 

 פבל, אתה כל פעם אומר לי,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ג כמוך, אני מתנהג כמוך. בן אדם צריך לדעת שהוא בן ככה, אני מתנה   :מר פבל פולב

 אדם. תתייחס אליו כבן אדם ואחרי זה תביא לו את החוק, החוק זה בשביל "לסגור את התחת".

 

איזו הנחת מוצא יש לך שלא מתייחסים כמו אל בני אדם? מאיפה   :עו"ד שרון שטיין

 המצאת את הדבר הזה? 

 

ודם כל מכניסים חוק ואחרי זה אומרים שהיתה לא מתייחסים. ק   :מר פבל פולב

הסברה. קודם כל תסביר, אחרי זה תכניס את החוק ואחרי זה תיקח את הכסף. הבנת את הסדר או לא 
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 הבנת?

 

 תקשיב, פבל,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני גם יודע, רון, עזוב, נו.   :מר פבל פולב

 

לא צריך, תירגע. עכשיו אני רגוע. לא בגללך,  –אתה כל פעם בא להגיד לי   :ראה"ע-מר רון נחמן

בגלל שאסור לי להתרגז. זה ההבדל בינינו. אבל תקשיב לי טוב, זו ישיבה על תפקוד ותוכנית עבודה של 

רשום  –מחלקות העירייה. המסר שדובר כאן לנושא כלבים, לגבי חניות, לגבי פסים אדומים, לגבי הכול 

 פה. למה להתלהב?

 

 מי מתלהב? אפשר לדבר איתך במקום אחר?   :מר פבל פולב

 

 מה קרה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה הבמה. אני רוצה שיידעו.   :מר פבל פולב

 

 אין בעיה. ...,. אחר כך זה יהיה ב111%  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם כן. מה מפריע לך אבל? אבל אנחנו עם חיוך. אנחנו רבים עם חיוך.   :מר פבל פולב

 

אריאל, רק הערה אחת, אפרופו זה. תראו, אתם אולי לא ערים, אבל   :שטייןעו"ד שרון 

 דיברתם על ברוך. תראו, הפקחים עצמם נמצאים, וזה אני רואה שאחרי זה אנחנו נפגשים,

 

 תחת פיקוח של המשטרה בכלל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

משפט גם ושמה לא קשור לזה. אבל אחרי זה כשאנחנו מגיעים לבית   :עו"ד שרון שטיין

בדרך כלל המפגש איתם, וזה בחיכוך מתמיד עם התושבים. אתם לא קולטים את הנקודה הזאת. כל 
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מפגש כזה שאתה מדבר על מרדף אחרי כלב, שלפעמים נכנס לחצר, זה יוצר חיכוך מתמיד עם התושבים. 

 זה לא איזו שהיא עבודה קלה,

 

מה לעשות. מה אתה רוצה, לרחם על  זו עבודה קשה. צריך לעבוד. אין   :מר פבל פולב

 מישהו? אני לא מבין.

 

 תהיה...לא מרחמים על אף אחד, רק אל   :עו"ד שרון שטיין

 

אני אמרתי נגד? אני רק רציתי לדעת אם מודעים לשעות, כי יש שעות    :מר פבל פולב

 מסוימות ביום.

 

ו לא רוצים שיהיה אבל שרון, אנחנו לא בעד חיכוך עם תושבים, אנחנ   :מר יוסי חן

 אנחנו מוותרים.  –חיכוך עם התושבים. רוצים שלתושבים יהיה פה רגוע. חיכוך 

 

ברוך, אני רואה שיש לך המון נושאים שאתה חולש עליהם. כלומר, עברת   :עו"ד אריאל עזריה

ם על כל הנושאים, וגם אלה שלא עברת, למשל, כמו הנושא הזה של צואת כלבים, עכשיו מתברר לי שג

 אתה מטפל בדברים האלה.

 

 חוקי עזר עירוניים שאני לא מפרט אותם פה. 51יש    :מר ברוך אנגל

 

אז השאלה היא כזו: אם יש כל כך הרבה עבודה ויש כל כך הרבה חוקי   :עו"ד אריאל עזריה

עזר שאתה צריך לנסות ולתת מענה באכיפה לגביהם, איך אתה קובע את סדרי העבודה לעובדים שלך? 

 ומר, מה אתה אומר להם, אני רוצה שהיום תתעסקו עם זה? איך עובד הנושא הזה?כל

 

בוא אני אסביר לך. הפקח, הוא מוכשר להיות פקח רב תכליתי. פעם היו    :מר ברוך אנגל

אין דבר כזה היום. היום הפקח מוכשר להיות רב תכליתי, הוא  –פקח לחניה, פקח לזה ופקח לזה  –

 ידור עבודה יומי. הוא מגיע למשרד, לוקח את הדף היומי שלו,מטפל בכול. יש לו ס
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 שאתה מכין לו?  :עו"ד אריאל עזריה

 

כן. יש סידור עבודה יומי, למשך כל השבוע. היום אתה תהיה ברחוב    :מר ברוך אנגל

את הבשן, ברחוב זה, ברחוב זה, ברחוב זה. הוא בודק חניות, הוא בודק חצרות, הוא בודק כלבים ובודק 

  -הזה. בבוקר בשעה מוקדמת אנחנו אוכפים נקודתית את הנושא של ה 

 

הבנתי. וסדרי העדיפויות נקבעים מבחינתך באמצעות התלונות שאתה   :עו"ד אריאל עזריה

 מקבל.

 

בין היתר. אם יש נקודה שאנחנו שומעים עליה שהיא בעייתית, כמו,    :מר ברוך אנגל

הם עושים מקום חדש. אנחנו  –ות המנוחה נעה בקצב זה. הגענו לפה פתאום עכשיו הרי התנועה של הפרע

 באים לשם. אנחנו כל פעם מזיזים לפי הדרישה בשטח.

 

או קיי. עכשיו, למשל אנחנו, חברי המועצה שמקבלים תלונות מתושבים,   :עו"ד אריאל עזריה

 איך אנחנו נעביר את זה? 

 

 מוקד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא, לא, הרי כשאני מקבל תלונה פרטית, פרטנית, אני לא, אבל כשאני   :יהעו"ד אריאל עזר

 מקבל כמה בנושא אחד, אז אני רוצה להעביר. ודאי שלא אליך, השאלה לאן, למנכ"לית?

 

 .116   :מר ברוך אנגל

 

 , לומר לאותו תושב,116אתה אמור להעביר את זה למוקד   :גב' נאוה בן הרוש

 

 תעביר, אני לא מתעסק עם זה. –אופן פרטי אני אומר לתושב ב  :עו"ד אריאל עזריה

 

 , כי זה המוקד שלנו,116-התושב אמור להעביר ל  :גב' נאוה בן הרוש
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 שסוגר את כל המעגל של הטיפול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בדרכים אחרות, זה נופל, בטיפול בפניות האלה. כי אחרת, אם זה מגיע   :גב' נאוה בן הרוש

 חבל. 

 

 לא, ברור לי, ברור לי. אז לא הבנת אותי. אני אומר,  :עו"ד אריאל עזריה

 

, רון, תאמין לי שלא. קשה לך לקבל את זה, אבל 116-לא הכול מטופל ב   :מר יוסי חן

 לא הכול מטופל. תבדוק.

 

תלונות בנושא מאד  11. אבל כשלמשל אני מקבל 116-בסדר, הוא פונה ל  :עו"ד אריאל עזריה

תושבים למוקד, עכשיו מה, אני צריך להגיד  11תלונות מועברות על ידי אותם  11פציפי, ואותן מאד ס

 לך? 

 

 ודאי, תאמר. הדלת פתוחה, תאמר, תגיד ואנחנו נטפל בזה.  :גב' נאוה בן הרוש

 

 לך בעצם.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 בוודאי.  :גב' נאוה בן הרוש

 

 או קיי.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 ברוך, תודה רבה לך.  :בן הרוש גב' נאוה

 

 תודה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 עדנאן, בבקשה.  :גב' נאוה בן הרוש
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 סקירת אגף הנדסה

שלום לכולם. אני אתחיל בפרויקטים ששייכים למשרד השיכון, שלא   :מר עדנאן עיסא

תם מוזמנים. כל מי לחודש שבוע הבא, יש לנו סיור קבלנים וא 11-מופיעים כאן בטבלה. ביום שלישי, ב

יחידות דיור, שזה השלמה של שכונת נוימן.  277שיש לו יזם או מכיר יזם, לשלוח אותו לסיור, לבניית 

בזה אנחנו נמצה את כל יחידות הדיור של השכונה. ואני אוסיף על מה שנשאלה קודם אמליה על הנושא 

-ת הפיתוח. חלק מהפיתוח זה ה, משרד השיכון אמור להשלים א277-שצ"פים והפיתוח. במסגרת ה-ה

דונם, מהאמפי הישן, היה אמפי בעצמאות, עד רחוב הנגב, מאחורי הבתים.  21-שצ"פ שיושב על יותר מ

מיליון שקל, שיכלול בתוכו את  4-5בין השכונה של נוימן לבין רחוב ההגנה. זה שצ"פ בעלות של בסביבות 

 כל מתקני המשחק, את מגרשי הספורט וגינון. 

 

 מתי סיור הקבלנים?  :עקב עמנואלמר י

 

. אבל עדיף, כל 12:11, ביום שלישי הבא, אצלנו בחדר ישיבות בשעה 11-ב  :מר עדנאן עיסא

אביב ולעיין בחומר או לרכוש את החומר משם. או במשרד -יזם יכול לגשת עכשיו למשרד השיכון בתל

 השיכון או במינהל מקרקעי ישראל. 

 

 אינטרנט.או ב  :עו"ד אריאל עזריה

 

 277-באינטרנט. אבל הרכישה, צריך לשלם, צריך ללכת למינהל. זה ה  :מר עדנאן עיסא

מגרשים,  11יחידות דיור,  14יחידות. בעוד חודש אמור לצאת עוד מכרז, זה בנושא השיווק, נותרו איזה 

דני. במהלך  מבצע חירם, השלמות של מבצע חירם, מבצע עובדה ובמבצע -לבנה ביתך, בכל מיני רחובות

החודש הזה, משרד השיכון מכין את עלויות הפיתוח, צריך להעביר אותן למינהל האזרחי ותוך חודש 

מגרשים של  4-מגרשים שזה אחד ו 6יחידות דיור. יש  14מגרשים,  11ימים יפורסם המכרז לבנה ביתך. 

 דו. 

מיליון  2אנחנו הצלחנו לגייס  –שצ"פים ועל מתקני המשחק -, על יפנה נוף, על ה321השאלה שנשאלה על 

", והיא עדיין לא הועברה לתחזוקת 321ממשרד השיכון. הרי השכונה, זו שכונה שנקראת "שכונת ₪ 

לעירייה. הנוהל הוא, כשמשרד השיכון מסיים את הבנייה והפיתוח, מעביר את זה לתחזוקת העירייה. עד 
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חנו פנינו אליהם בבקשה לסיים את העבודות. היום משרד השיכון לא השלים את הפיתוח בשכונה. אז אנ

שאתם כבר אישרתם את זה בישיבת מועצה, יש הרשאה תקציבית, ₪, מיליון  2הם הסכימו לתת לנו 

שצ"פ הגדול שנמצא בין בריכת המים לבין -אנחנו מכינים חומר למכרז להשלים את הגינון ולפתח את ה

שצ"פ הקטן, מתקני המשחקים, -יש ביפה נוף את הדונם.  15הבתים בקהילת יפה. זה שצ"פ של כמעט 

 אנחנו ממשיכים אותו ועולים למעלה. יש שמה מתקני משחק ויש שמה אפילו מקומות למנגלים.

 

 יהיה מגרש? מגרש לילדים, מגרש כדורסל, כדורגל, מגרש.    :גב' שירה דקל

 

-אפשרות לשים מיניכדורגל עוד לא תוכנן, אבל יכול להיות שנבחן את ה  :מר עדנאן עיסא

 פיץ' הוא המגרש שיכול לשרת את הילדים, גם לכדורגל וגם לכדורסל. -פיץ' שם. המיני

 

 אפשר לקבל לזה תקציב ממועצת ההימורים.    :מר יוסי חן

 

בשביל זה אני חושב על זה כרגע. זה לא נמצא בתוכנית של משרד השיכון,   :מר עדנאן עיסא

 זה גם. אנחנו בסעיף הראשון. אני אתייחס בכלל לכל הנושא. אבל שניה, אני תיכף אתייחס ל

 

 אז מה הצפי של הדברים האלה?   :גב' שירה דקל

 

 3-4-אנחנו מכינים את המכרז עכשיו. זה בחודשים הקרובים. ממש ב  :מר עדנאן עיסא

 חודשים, כאילו עד אפריל נראה לי שנצא למכרז לביצוע. זה עניין של חודשים.

 

 עד המכרז. אבל שנה עד ביצוע בערך.   :קלגב' שירה ד

 

שנה ביצוע, משום שצריך להשלים, אנחנו מדברים על כל השכונה, לא   :מר עדנאן עיסא

מדברים רק על כלילת יופי ויפה נוף, אנחנו מדברים מהכיכר של מוריה עד השער המזרחי ודרומה, עד 

 כות, תמרורים וסימון והכול. השלמת גינון, השלמות מדר –בריכת המים. כל מה שחסר שם 

אנחנו, אלי, כבר הגשנו בקשה. אני הגשתי בקשה למינהל  , החוק וכו',3גיל בהקשר למה שדובר על 

האזרחי לקבל חוזה חכירה על מגרשים המיועדים לגני ילדים, והוגשה בקשה למשרד החינוך לתקצב 
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ונת נוימן, בשכונה החדשה שאנחנו בונים גני ילדים. אם אתה רוצה לדעת, שני גנים יהיו בשכ 6-אותנו ל

יהיו בשכונה החדשה, איפה שנצרים, שאנחנו שמה נתנו  4אותה עכשיו, רחוב הערבה, ושני מגרשים או 

יחידות דיור, שהתחילו כבר בעבודות עפר, אתם כולכם רואים את זה ומכירים  368-לאחרונה היתרים ל

 את זה מוועדת התכנון והבנייה. 

חדש שלאחרונה בביקור של השר סילבן שהוא הבטיח לתקצב אותנו בתחנת כיבוי, היום עוד פרויקט 

 ₪. מיליון  6אנחנו מגישים בקשה לתקצוב של בסביבות 

 

 מה זה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תחנת כיבוי והצלה.   :מר עדנאן עיסא

 

 מד"א.-כיבוי ו  :מר אלי נובוסלסקי

 

 איפה זה יהיה?   :מר יוסי חן

 

זה יהיה בכניסה לעיר, מיד אחרי השער. אם יש את המצוק מצד שמאל,   :נאן עיסאמר עד

איפה שעשינו פעם את  המדרון.על  111היציאה הישנה של אריאל, בין הביתן של השומר לבין כביש 

 111החניה למקומיים שמחנים את הרכבים שלהם, זה יהיה בשני מפלסים. הגישה תהיה מכביש 

 למשרדים, דרך חברון.מלמטה וגם מלמעלה, 

 

 אז זה יהיה כמו שאלי אומר, גם מד"א וגם כיבוי?   :מר יוסי חן

 

כן. היום אני השלמתי את הטפסים, אנחנו אמורים להגיש את זה עד יום   :מר עדנאן עיסא

 .2-שני, עד ה

 

 מיליון שקל. 5אני כבר חתמתי,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יפה מאד.    :מר יוסי חן
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 מה לוחות הזמנים לדעתך? למרות שזה קשה להעריך.  :יאל עזריהעו"ד אר

 

שעדיין לא התחלנו בתכנון שלו.  בלוק אנחנו קודם כל, אנחנו מדברים על  :מר עדנאן עיסא

אני מעביר להם את הפרוגרמה במסגרת הטפסים, במידה והם יתנו לנו את האישור, כאילו ברגע שנקבל 

נאשר את  –חודשים, נביא את זה לוועדה  3-4. התכנון זה תקופה של את האישור אני מיד מתחיל לתכנן

זה, ואחר כך תלוי בתקציב שיאשרו לנו, ההרשאה התקציבית שנקבל אותה. אם נקבל הרשאה תקציבית 

 חודשים ואז להגיע לשלב הביצוע. 7-8אתה יכול לקחת ₪, מיליון  5-6-כבר על ה

 

 היו בחירות. צריך לרוץ עם זה לפני שי   :מר יוסי חן

 

 רון, זה תחנת מד"א או שזה גם, כמו שדיברנו פעם, מוקד,  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אלמנט אחד זה  –זה יהיה תחנת חירום והצלה, שיש בה שני אלמנטים   :ראה"ע-מר רון נחמן

 כיבוי אש, אלמנט שני זה אמבולנסים. כיבוי אש, יש לו כמה דקות שהוא צריך להגיע לאזור השריפה. יש

חישובים. רצינו באזור תעשייה אריאל מערב, זה רחוק לו להגיע לאוניברסיטה. עיקר התושבים גרים 

בחלק המזרחי. ואז בדק עדנאן את הבעלויות של אדמות מדינה, מסתבר ששמה יש. הרעיון שהבאתי 

מארה"ב זה שהמכוניות נמצאות ברמת הכביש, למעלה בונים את המשרדים, את חדרי השינה שלהם, 

הם באים לשם, יורדים ישר על צינור ורצים החוצה. והדברים  –את כל הדברים האלה. יש אזעקה 

 האלה פועלים ככה בארה"ב, שמה כיבוי אש זה לא מדינת ישראל. 

עכשיו, רצינו לעשות איגום משאבים. זאת אומרת, מה שנתן סילבן שלום את ההתחייבות שלו, היום 

אבל, אני לא יודע אם זה תקציב לשיתוף פעולה ₪. מיליון  31-יב בכתוב בעיתון שצמצמו לו את התקצ

אזורי או שיתוף גליל  ונגב. זה שני דברים שונים. בשביל להבטיח שיהיה עוד כסף, ביקשתי מוקד חירום 

של מד"א, במקום זה שיושב פה היום באשקוביות, שזה יהיה שמה. יש לי פגישה עם מנכ"ל מד"א בעניין 

 ואז יש יותר כסף. ...ביחד הזה כדי לעשות

זה לא יהיה פה, כי זה מקום נמוך. צריך בשביל אנטנה מקום גבוה. יש לנו  –לגבי מוקד חירום של הפעלה 

 תכנונים במקום אחר. לזה גם כן יש לנו אישור תקציבי.
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 אבל מוקד רפואי אמרת.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

שמה זה יהיה, אני לא יודע להגיד לך, שמה המוקד הרפואי יהיה, תשמע,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 יהיה מד"א, תחנת הצלה. 

 

 מד"א עם רופא קבוע?   :עו"ד אריאל עזריה

 

 זה תלוי בקופות.  :מר עדנאן עיסא

 

המוקד הרפואי שלנו הוא לא מוקד שלנו. אין לך מוקד רפואי היום, כי   :ראה"ע-מר רון נחמן

 קופות חולים, כל אחת מחזיקה מוקד שלה.

 

 לא, אני יודע. שאלתי אם זה זה או משהו אחר.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

זה מוקד הצלה וחירום משוכלל ביותר וזה יהיה שם. אם קופות החולים   :ראה"ע-מר רון נחמן

היו מסכימות שבאחד הבניינים שלהם, אם מכבי או אם לאומית או אם כללית היו מסכימים להקים 

ת זה. אבל הם יש להם מלחמת עולם פה, לקופות החולים על שמה מוקד רפואי, אם הם יעשו א

לפי חוק הבריאות הם  –הקליינטים, ואי אפשר לדבר איתם בכלל. זו בעיה קשה מאד. כי הם אומרים 

תקווה, סע -סע למוקד של מכבי בפתח –בלילה עד הבוקר  23:11-בלילה. מ 23:11חייבים לתת שירות עד 

הפעלה שלהם, לא שלנו. הבעיה של הפעלת מוקד רפואי זה השכר  ברעננה, קרית אונו. זולמוקד 

שמשלמים לרופאים ולצוות שעובד שם. אנחנו כרשות מקומית לא מורשים, על פי מבקר המדינה, לעשות 

 את זה. 

 

 אבל הם לא מבינים שזה חלק מהשירות?   :מר פבל פולב

 

 הם מבינים מצוין, רק זה ההוראות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מטה בנימין הקימו איזה מוקד שמה עם מתנדבים וזה.   :מר יוסי חן
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 זה להפעלת אמבולנסים.   :לסקיסמר אבי נובו

 

 יש להם גם חדר מיון שם.   :מר יוסי חן

 

יוסי, הם הקימו מוקד שהוא לא יגיע לקרסוליים שלנו פה. הם הקימו   :ראה"ע-מר רון נחמן

ואי. כי בכל אחד מהישובים הקטנים, יש לו סניף שלהם, של מוקד להפעלת אמבולנסים. לא מוקד רפ

קופת חולים או משהו כזה, שנותן לו טיפול מיידי. אנחנו פה נמצאים בעיר ובסך הכול עם הסטודנטים 

איש. המתכונת העירונית שונה מהמתכונת האזורית. להם היתה בעיה של שליטה, איך  31,111ביום יום 

אל, על כל המקומות האלה והחיבורים ביניהם. אז שמה נמצאים -על בית הם שולטים למשל על פסגות,

האמבולנסים שלהם, שמה נמצא מוקד הקשר וכל זה והם בכוננויות. זה סיפור. לנו אין את הבעיה 

 הזאת.

 

לא, אני מדבר על מוקד רפואי שיש להם באחד הישובים, אולי שווה ללכת    :מר יוסי חן

 בטלביזיה.לראות את זה, היתה כתבה 

 

ראיתי את זה בגוש עציון. בגוש עציון, השקיעו שמה מתרומות   :ראה"ע-מר רון נחמן

מיליון  15האמריקאים שהם גרים באפרת ובישובי גוש עציון, הם הרימו להם תרומה, לפי דעתי איזה 

הכסף.  אם לא יותר, והקימו מוקד שיש בו הרבה דברים. זו דוגמא נהדרת. הבעיה הקטנה זה לגייס את

 זה הכול. 

 

 ויש להם רופאים בהתנדבות שם.  :מר אבי נובוסלסקי

 

 כן, כן, על זה אני מדבר, הרופאים בהתנדבות.    :מר יוסי חן

 

 מהמשפחות זה רופאים.  31%שמה   :מר אבי נובוסלסקי

 

 אפשר אולי לנצל את הפלטפורמה הנוכחית הזאת ולנסות,  :מר אלי שבירו
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 עם שיתוף פעולה של המכללה. יחד    :מר יוסי חן

 

 איזה פלטפורמה? מה פלטפורמה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הזה, לא מוקד, מרכז חירום אנחנו מקימים עכשיו את המוקד האחוד     :מר אלי שבירו

מד"א. אני חושב שברגע שאנחנו הולכים לעשות כזה דבר, אפשר עוד פעם לפנות לקופות -והצלה, כיבוי ו

 ת לגייס אותן.החולים ולנסו

 

 אני מסמיך אותך לפנות לקופות החולים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אין בעיה. אני אשמח.   :מר אלי שבירו

 

 בסדר. מסמיך אותך, תפנה לקפות החולים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 .111%   :מר אלי שבירו

 

מציג את . כאן אני 2112אני אציג את תוכנית העבודה שלנו לשנת   :מר עדנאן עיסא

הפרויקטים כפרויקטים. מה שאתם רואים כאן מבחינת האומדנים והעלויות, זה הכול עלויות, 

 והפרויקטים הם ברובם נותנים תקציב.

הספר היסודי שמחליף את בית ספר נחשונים. -ספר ברחוב מוריה, זה בית-הפרויקט הראשון זה בית

כשבועיים, אושר על ידי משרד החינוך. אנחנו אנחנו בונים אותו ברחוב מוריה. התכנון הושלם לפני 

נמצאים בתוכניות של ביצוע כבר. הפרויקט הזה יבוצע על ידי החברה למשק וכלכלה. אנחנו כאן 

מתכננים בית ספר ירוק, בכל המובן של המילה. זה יהיה בחומרים, חיסכון באנרגיה וכנראה שגם תאים 

 וולטאים על בית הספר הזה.-פוטו

 

 לוח הזמנים נשאר, עדנאן, כמו שהוא היה?   :קלגב' שירה ד
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ברגע שאנחנו נקבל, אנחנו מחכים עכשיו לקבל את ההרשאה התקציבית   :מר עדנאן עיסא

ממשרד החינוך. ברגע שנקבל את ההרשאה התקציבית, מיד, זאת אומרת, המכרז מוכן, והחברה למשק 

רון גם דיבר עם השר, אני מאמין שבמהלך  וכלכלה גם מוכנים. אם נקבל את ההרשאה התקציבית, פשוט

 החודש הזה נקבל אותה, בפברואר אנחנו מתחילים לבצע.

 

 אם בפברואר מתחילים לבצע, מתי יהיה גמור?   :מר אלי שבירו

 

 זה שנה וחצי. אנחנו לא מתכננים את הכניסה,  :מר עדנאן עיסא

 

 לא לשנה הבאה, שנה אחרי זה.   :מר אלי שבירו

 

, כדי לא להיכנס ללחץ בקטע 2113לספטמבר  1-אנחנו מתכננים את זה ל  :עיסאמר עדנאן 

 הזה, משום שזה מחליף את בית ספר נחשונים הקיים. 

כנראה שאנחנו נתכנן את  –סליחה, במסגרת בית הספר, רון, מה שאמרת קודם, על המוקד התפעולי 

לה, השיפוע, ננצל את הטופוגרפיה המוקד מתחת לאולם הספורט, בגלל הטופוגרפיה שנמצאת שמה למע

 ואת המוקד נבנה אותו מתחת לאולם הספורט המתוכנן. 

 

 עם המוקד.  פה זה מרכז ההפעלה  :מר אלי נובוסלסקי

 

אני בהזדמנות אציג לכם בוועדת תכנון ובנייה, אני אציג לכם גם את   :מר עדנאן עיסא

שירה, אנחנו מתכננים שמה במסגרת בית התוכניות של בית הספר שתראו במה מדובר. ומה ששאלת, 

הספר גם מגרש לכדורסל וגם אולם ספורט שהוא פתוח לתושבים אחה"צ, שהוא משרת גם את השכונה 

 וגם משרת את בית הספר. 

 

אבל אם היום עושים את המוקד הזה, כי אם יש לנו מיליון שקל ויכול   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ד, אז זה בכל מקרה, בנינו את הבניין של בית הספר,להיות שיגיע עוד מיליון שקל למוק

 

 זה יחסוך בעלויות גם.    :מר עדנאן עיסא
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יש לנו כבר את היסודות, לא צריך לעשות דבר נוסף. זה גבוה שם ויש   :ראה"ע-מר רון נחמן

. אביב-קשר. כי אחת הבעיות שלנו בכאלה דברים, למקרה חירום אתה חייב שיהיה לך קשר ישר עם תל

 אביב.-ואם אתה נמצא למטה נמוך אין לך קשר עם תל

 

אני חושב שהמיקום הזה הוא הרבה יותר טוב מהמיקום הקודם שבתוך    :מר אלי שבירו

 ספר נחשונים.-בית

 

 תן ברכה לעדנאן.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אנחנו התחלנו כבר  –השלמת פיתוח האוהל שנמצא בפארק אתגרים   :מר עדנאן עיסא

דות של מה שמופיע כאן, עבודות חשמל, מיזוג אוויר, בידוד של האוהל ועבודות פיתוח מסביב. בעבו

 הפרויקט הזה ממומן על ידי הקרן והעבודות מתבצעות באמצעות הקרן לאריאל. 

ש"ג עד לפארק אתגרים, זה נמצא -הכביש הוא דרך ביטחון מה –הכשרת כביש גישה לפארק אתגרים 

 שנשקם את הכביש, נסלול אותו מחדש ונבצע את כל התשתית כמו שצריך. בתוכנית שלנו לשנה, 

 

 רגע, עדנאן, שם הכביש, אתה מדבר מהשער עד למעלה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 מהשער עד לפארק.  :מר עדנאן עיסא

 

עד הפארק. אבל באיזה שהוא שלב, אתם אמורים לעשות שמה כיכר   :מר יחיאל טוהמי

 למה לא עושים את זה ביחד? ועליה לקניון חדש. אז 

 

ש"ג ימינה, הולך לדרך ביטחון. זה -אני מדבר על הקטע שאתה נכנס מה  :מר עדנאן עיסא

 הקטע, מהרחבה עד לפארק. אין כיכר שמה. 

 

לא, השאלה היא מבחינה תכנונית. האם התוכנית היא לא שיכנסו לפארק   :עו"ד אריאל עזריה

 דרך הכיכר של דותן?
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לא. משום שהגישה לפארק היא מהכביש הזה, בגלל מיקום החניה של   :סאמר עדנאן עי

האוטובוסים שנמצא מתחת למדרון. הכניסה לפארק להולכי רגל, מהכיכר שאנחנו מתכננים אותה 

באזור המלאכה, זו כיכר שכן מובילה להולכי רגל וגם ייתן פיתרון ומענה למה שדובר קודם, על הילדים 

נה. זה כן ישרת את הילדים. אבל הדרך שאני מדבר עליה, זו הדרך של ועל הבטיחות ועל הסכ

 האוטובוסים והרכבים שבאים לשם.

 

שעדנאן יבדוק שתי אופציות אני רוצה להוסיף כאן, ברשותך. ביקשתי   :ראה"ע-מר רון נחמן

פציות, לנושא שעלה קודם, הבטיחות של הולכי רגל מצד צפון של כביש ירושלים לצד דרום. אז שתי או

 או על ידי גשר עילי באמצעות הקניון שבונים, או תחתית, תחת הכביש, והוא עובד על הדברים האלה.

 

מעבר לכיכר אנחנו מתכננים גם גשר שיקשר בין הצד הצפוני לצד הדרומי   :מר עדנאן עיסא

 של הכביש.

ת הכניסה לבית הספר אנחנו מדברים כאן על הקטע, הולכים להעביר א –הסדרת סובה לבית ספר היובל 

הקיים, מדרך אפרתה למבצע קדש, איפה שהחניה של הרכבים. אתם גם רואים שהעברנו את התחנות 

סובה כדי לשם, תחנות האוטובוס להסעת תלמידים. אז עשינו תכנון של מפרצי אוטובוס, 

נית הלכה אוטובוסים באים וחונים שם בשביל להוריד תלמידים ולקחת אותם. התוכ 3שהאוטובוסים, 

למשרד התחבורה, היא נמצאת באישורים. ברגע שנקבל את האישור של קמ"ט תחבורה נצא לביצוע 

 הזאת.  סובהה

ספר -זה חצר של בית הספר, חצר פדגוגית, דוגמת החצר שעשינו בבית –שיקום חצר בית ספר עליזה בגין 

צאים בשלב תכנון והוגשה בקשה מילקן, בהתאם לתוכנית החינוכית ששרה הכינה אותה. אנחנו עכשיו נמ

 למשרד החינוך לתקצב אותנו לתכנון וביצוע החצר. 

 

 זה הרבה כסף. מה עושים שם, אפשר לדעת? 1,811,111-עדנאן, ה  :מר יחיאל טוהמי

 

אני אגיד לך, הטופוגרפיה, מי שמכיר את בית ספר עליזה בגין,   :מר עדנאן עיסא

אנחנו מדברים על פיתוח מסביב של כל בית הספר. כאילו, מהצד הטופוגרפיה היא קשה שם בין העצים, ו

של רסקו איפה שבתי הכנסת וכל החצר. זה שטח ענק. אנחנו מתכננים את זה, שיהיה שמה מקומות, כפי 
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שאמרתי, על פי תוכנית פדגוגית ששרה הכינה מחלקים את החצר הזאת לפעילות, אם זה מתקני משחק 

 בה, אם זה גם חדרי לימוד חיצוניים כאילו. לתלמידים, אם זה פינות ישי

אנחנו עד היום עשינו את הפרקט, החלפנו את הגג במסגרת תוכניות  –שיקום אולם ספורט מילקן 

בהתאם למה שאושר כאן במועצה. אנחנו עכשיו ממשיכים את עבודות  2111-2111-העבודה שלנו גם ב

 החשמל ואת מיזוג האוויר.

 

 ן, במילקן לא עשינו כבר? לא היה פעם אחת?עדנא  :מר יעקב עמנואל

 

עשינו את החלפת הקירוי, החלפנו את הקירוי, החלפנו את הפרקט השנה   :מר עדנאן עיסא

שאושרו. אנחנו ממשיכים את הביצוע ₪  251,111, זה 2111-במסגרת תוכנית עבודה שהיתה לנו ל 2111-ב

 של החלפת התקרה האקוסטית.

 

 היה לנו תב"ר כזה שנה שעברה? לא  :עו"ד אריאל עזריה

 

 היה גג למילקן, לא תקרות אקוסטיות.   :גב' שירה דקל

 

 מיזוג אוויר באולם.  :עו"ד אריאל עזריה

 

למיזוג אוויר. אם ₪  321,111אני אסביר. לא היה תב"ר. היה תקציב של   :מר עדנאן עיסא

וסטית ועבודות חשמל. מיזוג אוויר היה אתה רואה כאן, לא מופיע כאן מיזוג אוויר, מופיע רק תקרה אק

אמור להתבצע עד סוף דצמבר. היות ומדובר בתוכניות ישנות מאד של בית הספר, לקחתי את יועץ מיזוג 

 –האוויר שעשה לנו את מיזוג האוויר באוהל, ביקשתי ממנו שיבדוק את התוכניות, ואז הוא בא בהצעה 

את ההכנה ולהשלים את מה שקיים, שהוא ישן, בעלות של או לבצע, יש תעלות שמה, יש הכנה, או לבצע 

העליתי את זה בפני ראש העיר, ישבנו ₪.  411,111-או לתכנן מחדש ולהכניס מערכת חדשה ב₪;  351,111

תב"ר ולא -גם עם ג'והר, ואז ג'והר אמר שהוא צריך להביא את זה לאישור תב"ר, להפוך את זה ל

 מהשוטף.

 

מעודפים או ₪  111,111ועוד ₪  321,111מהתקציב הרגיל  כהעברה  :מר ג'והר חלבי
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 מקרנות הרשות.

 

 אבל נגמור סוף סוף את הדבר הזה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ואז הלכנו על תכנון חדש. עכשיו יש לי את התכנון החדש, כי אנחנו   :מר עדנאן עיסא

ברגע שזה יאושר במועצה,  מתכננים את כל מערכת המיזוג מחדש ולא מתבססים על התעלות הישנות.

 אני יכול לצאת לביצוע. 

 

 בערך תוך כמה זמן זה מבוצע?    :גב' שירה דקל

 

 חודשיים.  :מר עדנאן עיסא

 

זה יצא למכרז. עוד חנה בזמנו  –כי אנחנו הרי אישרנו ואמרו לנו כבר    :גב' שירה דקל

 שזה לא באמת בוצע.זה יצא למכרז, זה עומד להיות מבוצע. אנחנו לא ידענו  –אמרה 

 

אני אגיד לך מה, ההליך של האישור במועצת העיר, בין הליך האישור של   :מר עדנאן עיסא

מועצת העיר והביצוע, זה לפחות חצי שנה. משום שברגע שאת מאשרת את זה במועצת העיר, זה אמור 

האישור הזה, זה  ללכת למשרד הפנים שמאשרים אותו. זה תהליך שלוקח לפחות חודשיים. נודע לי על

לא היה גם בתוכנית העבודה שלנו אלא היה בתוכנית העבודה הרב שנתית. לי נודע על האישור שלכם 

ספטמבר, האישור שלכם, אני הייתי צריך לצאת לביצוע בנובמבר. -ספטמבר. עכשיו, מאוגוסט-באוגוסט

או לעלות מיד ולבצע,  –ות ואז בדקתי את הנושא מה שהסברתי. בדקתי עם היועץ ועלו אותן שתי אופצי

אתה תחליט, אתה רוצה לבצע מיידית אתה יכול לבצע את זה עכשיו. אם אתה רוצה  –ואז ג'והר אמר לי 

 על חדש,ללכת 

 

אבל במתכונת ₪,  321,111-סליחה, ברשותכם, יכולנו לבצע את זה ב  :מר ג'והר חלבי

 נה כזאת. בחרנו לעשות את השינוי.ישנה, שהיא גם צורכת הרבה חשמל וגם היא מיותרת והיא יש

 

ג'והר, בזה אין בעיה. אנחנו העלינו, יש תב"רים שאנחנו אישרנו אותם    :מר אלי שבירו
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בתחילת שנת העבודה הקודמת, שהיו מתוקצבים, ויש תב"רים שמביאים אותם למועצת העיר כדי 

 שנאשר אותם מהר מהר מהר כדי שהכסף לא יילך.

 

, 2112, אם אתה רוצה לעבור, אני אסיים להציג את התוכנית של שנת אלי  :מר עדנאן עיסא

, אני אגיד לך מה בוצע ומה 2111אני אעבור על תוכנית העבודה שלנו, של הנדסה, של כל הפרויקטים של 

מהפרויקטים שאושרו לנו בתוכנית העבודה שלנו  22%לא בוצע. מעבר לכך, חד משמעית אני אומר לך, 

הושלמו. חלק עדיין בביצוע. בלי שום קשר, כל הפרויקטים האלה ידווחו בדו"ח תושב, בוצעו ו 2111של 

גם העלויות שלהם וגם הביצוע שלהם. אבל אני אסיים, יש לי פה את הרשימה, אני יכול להקריא לכם, 

 לעבור על הרשימה.

 

יזה עדנאן, רק עוד משפט על זה. ברור שעדיף משהו חדש ולא ללכת לא   :גב' שירה דקל

תכנון ישן, אבל אני חושבת שצריך לשאוף לזה שבקיץ הזה הילדים שנמצאים שם, גם בבית ספר וגם 

 בחופשת הקיץ וגם בחוגים,

 

 בקיץ זה יהיה.  :מר עדנאן עיסא

 

 נמצאים עם מזגן, כי זה בלתי אפשרי לפעול שם בכלל.    :גב' שירה דקל

 

 זה תלוי באישור שלכם.   :מר עדנאן עיסא

 

הוא  –... לוחות זמנים. באמת, עומד מהנדס עיר, מה ההערה שלך אומרת   :ראה"ע-ן נחמןמר רו

 לא רוצה שיהיה בקיץ? מה את רוצה לעשות? הוא לא רוצה? הוא רוצה לעכב? באמת.

 

זה יכול להיות עד , רון, שאם זה בסדר עדיפויות, לא, אבל שנינו יודעים   :גב' שירה דקל

 יוני.

 

עשי לי טובה, שום סדר עדיפויות, זה עניין של תהליכי עבודה. את לא   :"עראה-מר רון נחמן

 מומחית בתהליכי עבודה.
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חודשים. עכשיו אנחנו בדיון  4תהליכי עבודה ראינו, אישרנו את זה לפני    :גב' שירה דקל

 אחר כבר.

 

מכבד אותך גב' שירה דקל, אני מכבד אותך בתור מדריכת נוער, אני לא   :ראה"ע-מר רון נחמן

 בתור,

 

 אני מכבדת אותך בכל מצב בתור בן אדם.   :גב' שירה דקל

 

 אני לא מכבד אותך בתור מהנדס עיר. זה הכול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ואני אומרת לך שהתפקיד שלי זה לשבת ולהגיד,   :גב' שירה דקל

 

תודה שמביאים את  התפקיד שלך זה לא להגיד ביקורת כל הזמן. תגידי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הכספים ועושים את זה, ותפסיקו כבר.

 

 זה לא היה ביקורת. התפקיד שלי זה לשבת ולהגיד מה שחשוב שיקרה.   :גב' שירה דקל

 

 מספיק, מספיק, נמאס עם ההערות שלך, עם הציניות שלך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 דבר שהיית שומע,ואתה סתם תוקף. כי אם היית לא תוקף על כל    :גב' שירה דקל

 

 את לא מהנדסת. תני כבוד למהנדס העיר. תתביישי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יש לי כבוד אליו. אני לא חושבת שהוא הרגיש שיש לי חוסר כבוד אליו.   :גב' שירה דקל

 

 תתביישי. היחידי שמדבר פה.   :ראה"ע-מר רון נחמן
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לך רון, לך. אני רוצה להגיד לך, לעדנאן  אבל היחיד שיש לו כאן בעיה זה   :גב' שירה דקל

 אין בעיה, והוא שמע מה אמרתי, והוא יענה עניינית אם זה אפשרי או בלתי אפשרי.

 

 הוא לא יודע. הוא לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה אתה אומר?   :גב' שירה דקל

 

 גם את לא יודעת וגם שבירו לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל הוא ענה.    :ירומר אלי שב

 

 זה הכול. גם אני לא יודע. לכן אני סומך עליו.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 היא שאלה אותו, מותר לה לשאול.    :מר אלי שבירו

 

אני עונה לך על מגמה. תקשיב טוב, המגמה היתה מגמה כמה שיותר מהר   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ת זמנים? אין. באמת, מספיק כבר. בושה, המומחית לכל.יהיה מיזוג אוויר. נקודה. אתה רוצה לוחו

 

רון, קודם כל אתה יודע שפה כולם, מקיר לקיר, מעריכים את עדנאן וגם    :מר יוסי חן

 אוהבים אותו. 

 

 תחזור על זה עוד הפעם.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ה לבקש מעריכים ואוהבים את עדנאן. אני אחזור מאה פעם. רק אני רוצ   :מר יוסי חן

 מנאוה אם אפשר, לקבל את מה שיש שם, אם אפשר לקבל את זה לפני הישיבה.

 

 אין בעיה. תקבל את זה בגדול מודפס, לא דרך המחשב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 138 

אנחנו כאן מדברים על  –הפרויקט הבא זה הסדרת ליקויים בבתי הספר   :מר עדנאן עיסא

וולטאים על הגגות של בתי הספר. -יקט של התקנת תאים פוטופרויקט יחסית קטן. לאחרונה יצאנו לפרו

במסגרת הפרויקט הזה צריך להסדיר להם את כל ההיתרים וחלק מעבודות איטום. אז אני מתכנן לבצע 

 . 2112את זה בשנת 

מראש הממשלה. ₪ מיליון  3הפארק הידוע לכולם, הצלחנו לגייס  –פארק הנחל על שם זאב ז'בוטינסקי 

נובמבר. בתקופה הזו המתכנן -שר וקיבלנו אשרה תקציבית ממשרד השיכון במהלך אוקטוברהתקציב או

של הפארק, שליווה אותנו ותכנן וגם קרן קיימת ליוו אותו, הוא החליט לעזוב את הפרויקט. אנחנו 

לקחנו אדריכל אחר להשלים את העבודות. אנחנו נמצאים בשלב סיום של התכנון. עניין של חודשיים 

ים טה ואנחנו יוצאים למכרז לביצוע השלמת פארק, שזה השלמה של כל העבודות וכל האלמנשלוש

 להשלמת כל הפארק וחיבור עם פארק היובל מהצד השני של הכביש.

 

 עדנאן, רק שאלה אחת, כל הפרויקטים האלה אלה מכרזים חדשים?  :מר יעקב עמנואל

 

 כן. כן.   :מר עדנאן עיסא

 

 וי בסכומים. תלוי בסכום. יש הצעות מחיר. תל  :עו"ד שרון שטיין

 

 מותניםתלוי בתקציבים. אמרתי, רוב הפרויקטים כאן הם  , אגב,זה  :מר עדנאן עיסא

 תקציב.

שלב ב' בקעת הירדן, זה בין ששת הימים לבקעת הירדן. יש שמה בעיה של סחף, כולנו  יפארק הוואד

ס להם לגינות. אני עשיתי בדיקה שמה ואנחנו במוקד מקבלים תלונות, גם מהדיירים שמה שהסחף נכנ

אם יאושר ₪.  611,111צריכים לעשות שמה שיקום של אפיק המים. יש פה תוכנית רעיונית שהעלות שלה 

 .2112לנו ויהיה לנו תקציב אנחנו נבצע את זה במהלך 

זה במימון של המסוף הידוע, לאחרונה סיימנו את התכנון של מסוף התחבורה,  –מסוף תחבורה ציבורית 

משרד התחבורה. התכנון אושר על ידי קמ"ט תחבורה. אנחנו השנה הגשנו בקשה למשרד התחבורה 

לתקצב אותנו להקמת המסוף. המסוף מתוכנן בצד המזרחי של המרכז האוניברסיטאי. ברגע שנקבל את 

 ההרשאה נחל בתכנון וביצוע של המסוף. 

ורי בר און הוא רחוב חד סטרי. מי שיוצא מרחוב הפסגה צומת אורי בר און הפסגה. א –הסדרת צמתים 
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ומתחבר לאורי בר און, יש רחבה מול הבנק. הרחבה זו רחבה שהיא לא בטיחותית משום שהרחוב הזה 

היה פעם דו סיטרי. אנחנו יזמנו תוכנית להסדיר את הצומת הזו. קיבלנו בשנה שעברה תקציב ממשרד 

 . והגשנו עכשיו בקשה לתקצב אותנו לביצוע.  התחבורה. נעשה תכנון. התכנון אושר

 

 מה יש שם? זה כאילו אחרי היכל התרבות?   :מר יוסי חן

 

אחרי, מול הבנק, ביציאה מהפסגה, כשאתה יוצא מהפסגה. הרי הפסגה   :מר עדנאן עיסא

 הוא חד סיטרי. 

 

 איפה שאלה מחנים שם בצד?   :מר יוסי חן

 

נחנו מסדירים להם את החניה. נתיב הנסיעה יהיה נתיב נכון מאד. אז א  :מר עדנאן עיסא

 חד סטרי מסודר ויהיו כמה מקומות חניה במקום שהם חונים בצורה,

 

 עדנאן, אנחנו הוצאנו מכתב למנכ"ל בנק אוצר החייל על החניה למטה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ולים.אני מכין את החומר גם לבנק אוצר החייל וגם לקופת ח  :מר עדנאן עיסא

 

 אפשר להגדיל שם את החניה. הם יכולים להוסיף שמה.   :מר יוסי חן

 

 הסיכום שסיכמתי איתו, שיממשו את ההתחייבות שלהם.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן. אני לא מוציא להם מכתב, אני אוציא להם התראות.  :מר עדנאן עיסא

 

 בסדר, או קיי, רק תרשום לך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 רון, הם יכולים להכפיל שם את החניה.    :סי חןמר יו
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אנחנו רוצים להגדיל את החניות. החניות, זה קופת חולים, זה בנק. זה   :ראה"ע-מר רון נחמן

  -שני דברים ש 

 

 גם היכל התרבות.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 היכל התרבות יש לו את המגרש שלו, אבל הם צריכים לטפל בזה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ע -טוב, נדבר על זה אחר כך. אולי צריך לבוא אליהם בדרישה, ה  :מר עדנאן עיסא

מאפשרת חניה בקומות שם, יכול להיות שצריך לפנות אליהם לעשות באמת חניה, בגלל המצוקה של 

 החניה, חניה בקומות. כניסה מעצמאות וכניסה מאורי בר און. 

של שדה ראיה. אנחנו גם השלמנו את התכנון. הגשנו את יש שמה בעיה  –צומת ששת הימים מבצע קדש 

 הבקשה למשרד התחבורה לביצוע. ברגע שיהיה לנו תקציב, אנחנו נצא למכרז. 

 

 מה יהיה שם, כיכר?  :עו"ד אריאל עזריה

 

כיכר. תהיה שם כיכר, כן. אותו דבר אורי בר און צה"ל. מי שיוצא   :מר עדנאן עיסא

יה בגלל החיבור של צה"ל לאורי בר און, בגלל העקומה שם. גם שם עשינו מצה"ל, יש בעיה של שדה רא

 תכנון שיפתור את הבעיה של שדה הראיה. הוגשה בקשה למשרד התחבורה לתקצב אותנו.

זה פרויקט שחוזר על עצמו כל שנה, שזה צביעת אבני שפה, סימון כבישים  –התקני בטיחות ברחבי העיר 

כל שנה. גם השנה הוגשה ₪  121,111-ל 111חבורה מתקצב אותנו בין ותמרורים. בדרך כלל משרד הת

 בקשה. 

 

 מה זה, מעקים וכל הדברים האלה?  :מר יעקב עמנואל

 

 מעקות בטיחות.   :מר עדנאן עיסא

 

לפני מספר חודשים ראיתי שנעשתה עבודה מאסיבית מאד של צביעה,   :עו"ד אריאל עזריה

וימים עוד לא יבשה, איך אומרים, הדיו, אבל עוד לא יבש הצבע אבל לצערי אני ראיתי שבמקומות מס
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 והוא כבר מתחיל להתקלף. מי אמור לעשות את הפיקוח, אנחנו או שיש פיקוח?

 

 אנחנו.  :מר עדנאן עיסא

 

 שמת לב לדבר הזה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא. לא שמתי לב. לא ראיתי.  :מר עדנאן עיסא

 

 ל אורי בר און, תראה שהדרך שמה היא כבר מחוקה.תעבור ע  :עו"ד אריאל עזריה

 

נבדוק את זה. יש אחריות, בכל מקרה יש אחריות לקבלן, יש לו אחריות   :מר עדנאן עיסא

 על העבודות. 

 

 אני מאיר את עיניך.   :עו"ד אריאל עזריה

משר התחבורה,  ₪ 2,111,111אנחנו לאחרונה, קיבלנו אז  –, שד' ירושלים, המשך קרצוף 111תיקון כביש 

ביצענו את העבודה, לפני שבועיים סיימנו את העבודה בקטע של העצמאות, ששת הימים עד שער הגיא. 

 אנחנו מבקשים להמשיך את הקטע מהעצמאות עד ששת הימים ומשער הגיא עד המרכז האוניברסיטאי. 

שד' ירושלים. אנחנו זה הרחוב המחבר בין רמת הגולן לבין כביש  –הסדרת ציר כביש המציל היהודי 

, בשביל לפתוח את הכביש. זה כביש שביצע אותו 2111ביצענו את הכיכר שהיה במסגרת העבודה של 

שנים. הם עשו רק שכבה אחת של אספלט. המצב של האספלט הוא במצב  7-8בזמנו משרד השיכון, לפני 

 ת הכביש הזה.לא טוב. אנחנו הגשנו בקשה למשרד התחבורה שיתקצב אותנו לקרצף ולשקם א

 

 יש לך הערכה מתי ייפתח הכביש הזה?   :מר יוסי חן

 

הכביש, אנחנו יכולים לפתוח אותו מיידי. אנחנו מחכים פשוט לסיים את   :מר עדנאן עיסא

 הנושא של הכיכר ופותחים. זה ייפתח ממש בימים הקרובים. 

ועם אלי. אנחנו מתכננים  זה במסגרת העבודות, בשיתוף עם משרד הביטחון –העתקת השער המזרחי 

 להעתיק את השער המזרחי לגדר הפרדה, להזיז אותו מזרחה ולהתחבר לגדר ההפרדה של הצבא.
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 שהיום זה פתוח שם.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יהיה שרוול?   :מר אלי שבירו

 

 השער יזוז מזרחה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יהיה שרוול אבל?   :מר אלי שבירו

 

 הוא קיים כבר. השרוול קיים.   :סלסקימר אלי נובו

 

 יזוז קדימה לאן, לכיוון הצומת?   :מר יוסי חן

 

לא לצומת. זה מתחבר עם גדר ההפרדה. זאת אומרת, לא יהיה שרוול,   :מר עדנאן עיסא

 אתה לא צריך שרוול.

 

 בטח שצריך שרוול. אני אגיד לך גם למה אתה צריך שרוול.   :מר אלי שבירו

 

 למה להגיד? תלך לפיקוד העורף תגיד, לא לעדנאן.  :ראה"ע-מןמר רון נח

 

 לא, אלי יודע.    :מר אלי שבירו

 

 בסדר. אבל אנחנו דנים פה עכשיו על עניין ביטחון? יש מומחים בצה"ל,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 קצת סבלנות, רון.   :מר יוסי חן

 

לכל אחד יש רעיונות. שבירו יודע מהרקע חבל על הזמן, חבר'ה. אני מבין,   :ראה"ע-מר רון נחמן

פוסל את זה. לא פוסל. אבל לא זה הדיון. יש כאן תקציב שלו, הוא היה קצין ביטחון. הוא יודע. אני לא 
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שכנענו את מערכת הביטחון, את לשכת שר הביטחון, את אלוף פיקוד ₪.  1,511,111שהצלחנו להשיג 

הכבוד, בואו נלך קדימה. אחר כך רעיונות, ביצועים, כמו כל  –מרכז ללכת ולאשר את זה. צריך להגיד 

 בכניסה שאמרת, אחר כך אלוהים גדול. הלאה, קדימה.

 

אני אגיד פשוט, בהקשר להעתקת השער יש תכנון. הרי כל התכנון הזה   :מר עדנאן עיסא

רה הוא תכנון תחבורתי שגם מחייב אישור קמ"ט תחבורה. התכנון כבר הושלם, עבר לקמ"ט תחבו

 לאישור. עוד לא קיבלנו את האישור שלהם.

הכבישים ברחבי העיר, עם הזמן המצב של האספלט הולך  –סיכום לריבוד כבישים, החלפת מדרכות 

ונהיה פגוע, סדקים וכל זה. יש לנו טבלה, רשימה מסודרת, לפי סדר עדיפות, של כל הרחובות ברחבי 

 לעשות קרצוף וריבוד ושיקום מדרכות.₪,  2,511,111העיר שיש להם בעיה. יש פה תוכנית של 

זה הפרויקט שאלי הציג אותו. אנחנו כבר עשינו תכנון של הנתיבים. יהיו שם  –שדרוג שער הכניסה לעיר 

שני נתיבים לכניסה לעיר. התכנון הוא במתכונת של מחסום שער השומרון. התכנון כאן מדבר על עבודות 

לים וקירוי סככות. כל נושא המצלמות שאלי דיבר במסגרת של הפיתוח, שזה אספלט, ריצוף, שבי

 העבודות של הביטחון. 

הפרויקט הבא זה המשך הקמת מסתורי אשפה. אנחנו התחלנו בפרויקט הזה לפני מספר שנים. אנחנו 

מסדרים את מסתורי האשפה לעגלות אשפה. השנה אנחנו מתכננים להיכנס לסביונים, ששת הימים, דרך 

 ב גנים, הורדים וכלניות. הציונות, רחו

עדכון תוכניות תמרור קיימות, כולל אישור קמ"ט. אנחנו עשינו מיפוי ויש לנו תוכה  –תוכנית תמרור 

ממוחשבת של כל התמרורים ברחבי העיר. עשינו את זה לפני מספר שנים. את התוכנה צריך לשדרג 

של קמ"ט תחבורה, אחרת הוא לא ובמסגרת השדרוג, כל תמרור שנמצא בעיר צריך לקבל את האישור 

תקף. אז על בסיס התוכנה הזו אני הולך לעשות מיפוי של כל התמרורים, על מפה אחת, להעביר אותה 

לקמ"ט תחבורה לאשר אותה ואז יהיה אישור אחד. במקום שיהיו לנו מספר תוכניות, תהיה תוכנית 

 אחת כללית של כל העיר.

כולל רכישת תוכנת אוטוקאד. תוכנת האוטוקאד שאנחנו עובדים  עדכון תוכנות, – GIS-שדרוג מערכת ה

 באגף הנדסה. GIS-, צריך לשדרג אותה וגם לשדרג את מערכת ה2111אותה היא תוכנה משנת 

שנים. זה הולך לפי רשימות. השנה אנחנו מתכננים  3-4גם פרויקט שהתחלנו אותו לפני  –מספור בתים 

 ות הותיקות, בקוטג'ים, רחוב שניר, חרמון, דן וצה"ל. לעשות את המספור במשעולים, בשכונ
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האלה, ₪  311,111-עדנאן, אני במקום מספור בתים, הייתי לוקח את ה  :מר יחיאל טוהמי

נכנס לרחוב הירדן, כל האזור, משפץ את הרחובות שם ועושה כמו בן אדם שכונה. שמה זה שכונה ישנה, 

ל בתים מכוערים, מספרים אבל רחובות על הפנים. סליחה, שנה, פה כל המספרים, מספרים אב 31כבר 

תיכנסו שם תעשו עבודה. מה זה מספרים? מספר ועוד מספר, על בית שהוא לא צבוע, שזה היה נראה 

 קטסטרופלי.

 

מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה שני דברים שונים. יש שני מישורים.   :מר עדנאן עיסא

לשקם את כל השכונות ₪  6,111,111-כון בבקשה שיתקצבו אותנו בפונים כל הזמן למשרד השי אנחנו

הותיקות. השיקום של השכונות זה לא על חשבון התקציב של העירייה, אנחנו פונים למשרד השיכון. 

 –ברגע שמשרד השיכון יתקצב אותנו, את כל מה שאתה אומר, שכונת בן יקר גת והשכונות הותיקות 

 דות פיתוח.יבוצע השיקום, שזה בכלל עבו

 

 עדיף ללכת למלא טוטו, הזכיה שם תהיה יותר,   :מר יוסי חן

 

 לא, עובדה שהצלחנו לפני כמה שנים.   :מר עדנאן עיסא

, אזור המלאכה. כולנו יודעים שאזור המלאכה הפך להיות אזור מסחר 131/1תכנון לשינוי תב"ע מספר 

וי תב"ע, על מנת לאפשר גם לאנשים לתכנן ובינוי ולא מלאכה. אז אנחנו מתכננים השנה לעשות שינ

 ולבנות שם, אם זה מסחר,

 

 חניה מסודרת.  :מר יחיאל טוהמי

 

חניה מסודרת. וגם את כל נושא הרמפות שנמצאות שם, שזה לא   :מר עדנאן עיסא

 בבעלותם, להסדיר אותם, שיהיו להם גם כניסות.

 

 זה גם לא בטיחותי.  :עו"ד אריאל עזריה

 

זה גם לא בטיחותי. אז אני אומר, אנחנו נעשה שינוי תב"ע, שזה יכלול   :סאמר עדנאן עי

 בתוכו גם את יועץ הבטיחות, יועץ תנועה. צריך לטפל בהכול בצורה מסודרת.
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לאחר סיום הבניה של אולם המופעים, יש הבדל, אנחנו רואים את  –שיפוץ חזיתות המרכז הבינתחומי 

ומי, הספריה ואולם המופעים. אנחנו מתכננים, במסגרת תקציב ההבדל בין המבנה של המרכז הבינתח

שנקבל אותו ממשרד השיכון, לשקם ולעשות התאמה בין החזיתות, גם של המבנים וגם של היכל 

 התרבות, כולל שיפוץ פנימי של המרכז הבינתחומי. 

ח ענק באזור בהמשך לאכיפה של האגף של ברוך, אנחנו מתכננים לעשות חניה, משט –חניה למשאיות 

 שער הגיא, למשאיות, כחלופה במקום מקומות החניה בתוך העיר. 

 

 יש לך מקום שם?   :מר יוסי חן

 

יש מקום מעבר לכביש בצד הדרומי. אני, אם שמתם לב, את הקרצוף של   :מר עדנאן עיסא

שמה  שמנו אותו בצד. אני שומר אותו כדי להשתמש גם בקרצוף. אנחנו ניישר את השטח 111כביש 

 ונעשה משטח לא תשלום, שתהיה חניה.

 

 משאיות ואוטובוסים?   :מר יוסי חן

 

 כן. משאיות ואוטובוסים ביחד.  :מר עדנאן עיסא

 

 תב"ע.-שנים לקבל אישור ל 11אם אנחנו נעשה את זה בתשלום, ייקח עוד   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נכון.   :מר עדנאן עיסא

 

כסף, אנחנו קובעים את זה וסיכמנו עם המינהל האזרחי. מה  אם זה בלי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 שאנחנו צריכים זה פיתרון מיידי.

 

זה לא נמצא גם על קרקע שמיועדת לבניה. אם אנחנו נעשה את זה   :מר עדנאן עיסא

 בתשלום, צריך להביא, כפי שרון אמר, צריך לקבל חוזה חכירה ולא נקבל את זה. 

ת אוטובוס, במסגרת חוק ההנגשה אנחנו צריכים להנגיש את תחנות הנגשת תחנו –פרויקט הנגשה 

האוטובוס. אנחנו מתכננים השנה לעשות את ההנגשה של כל תחנות האוטובוס, זה נכים ועיוורים, אבל 
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 בעיקר זה הנכים, לעשות רמפות שלא תהיה המדרגה בעליה לתחנה. 

אותו ג'והר וגל, לקחו יועץ תקשורת שעבר במסגרת פרויקט שיזם  –שנים  5בפריסה של  תקשורת קווית

על כל מערכת התקשורת שלנו בעיר והוא הוציא דו"ח. במסגרת הדו"ח הזה צריך לעשות שיקום ולשפר 

. הנושא 2112ולעשות כל מיני התאמות של מערכת התקשורת. הפרויקט הזה מתוכנן לשנה, במסגרת 

 חשוב. הזה כנראה יעבור למיכאל, שכל התקשורת תהיה תחת המ

זו תוכנית עבודה שנתית, זה תקציב מראש מקבלים אותו ממשרד התחבורה,  –מטה בטיחות בדרכים 

שמיועד להסברה על הבטיחות בדרכים בבתי ספר, בפעילות קהילתית, שמי שעושה את זה כל שנה זה גל 

 בשיתוף עם אגף החינוך. 

 תודה רבה.

 

אותך גם, אני שואל אותך את זה עכשיו  עדנאן, רק שאלה קטנה. שאלתי  :מר יחיאל טוהמי

הקצבנו שם סכום כסף, גם למודול ואני חושב  2111פה בפורום כזה גדול, לגבי מודול בטון. אנחנו בשנת 

 שגם לבן יקר,

 

 גם לבן יקר.   :מר אלי שבירו

 

אני חושב גם לבן יקר, תקנו אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני טועה,   :מר יחיאל טוהמי

ני לא רוצה להגיד דבר. איפה זה עומד ומתי זה ייצא לשטח? כי באמת השכונות האלה, צריך לתת להן א

 קצת ככה קוסמטיקה טיפה.

 

 אתם אישרתם תקציב להשלמות פיתוח ברחבי העיר.  :מר עדנאן עיסא

 

 נכון.  :מר יחיאל טוהמי

 

. יצא מכרז תחת מכרז מבנים 7או  5והפרויקט הזה מובנה מכמה מבנים,   :מר עדנאן עיסא

, זה שיקום הכביש למסוף תחבורה, שהיה ממומן על ידי משרד 31אחד, שכלל בתוכו את כביש מספר 

 2השיפורים הגיאומטריים בעלות של  –. רחוב הנחשונים 2112התחבורה וזה בתוכנית העבודה של 

ה לא בן יקר אלא זה ומשהו מיליון שקל, כולל מה שאתה מדבר שזה עבודות פיתוח ברחבי העיר, שז
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 מודול בטון.

 

 מודול, אמרתי מודול.  :מר יחיאל טוהמי

 

אנחנו ביצענו את כל הפרויקטים, חוץ  שכונת סביונים ורחוב אבנר.  :מר עדנאן עיסא

מהסביונים ואבנר שבוצע באופן חלקי, ובמהלך הימים הקרובים הקבלן נכנס שמה לעשות את החלפת 

 כולל כל המדרכות ומסתורי האשפה בסביונים. זה קצת יותר מהתוכנית. המדרגות שנכנסות לסביונים,

 

תגיד לי, אפשר לדעת כמה נחשונים לקח כסף הכביש הזה? אולי אני אשן   :מר יחיאל טוהמי

שם על הכביש נראה לי. נחשונים, כמה כסף לקח? אתה יודע, אני משתגע, כמה כספים הוצאו על הכביש 

מיליון.  3, 2.5מיליון,  3 –נים, מיליונים, מיליונים, מיליונים. אני שומע כל הזמן הזה? אני לא יודע. מיליו

 אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אפשר להקים אולי איזו עיר בכסף הזה.

 

 אתה רוצה תשובה?  :מר עדנאן עיסא

 

 כן.  :מר יחיאל טוהמי

 

מיליון שקל. ואני אגיד גם  2-בנחשונים מתוקצב על ידי משרד התחבורה   :מר עדנאן עיסא

למה העבודה התעכבה קצת, יוסי יעיד על כך. תוך כדי ביצוע באו תושבים ואמרו שחסר להם מקומות 

חניה. התכנון של רחוב נחשונים נעשה על ידי משרד התחבורה לפי התקנים של משרד התחבורה ולא לפי 

רד התחבורה. ברגע שבאו תושבים התקנים של עיריית אריאל, וגם תוקצב בהתאם לתקנים של מש

תכנון. התחלנו -לעבודות, ועשינו רה holdואמרו שיש להם חוסר במקומות חניה, אנחנו עצרנו, עשינו 

לעשות תכנון מחדש. התכנון הזה היה אמור לעבור את האישור של קמ"ט תחבורה ומשרד התחבורה. 

 ות חניה,בשביל זה העבודה גם התעכבה. עשינו שינויים, הוספנו מקומ

 

 ראיתי, כן. הייתי שם, ראיתי.  :מר יחיאל טוהמי

 

מיליון  2כן, והעבודה הסתיימה. התקציב של הפרויקט הזה, יחיאל, הוא   :מר עדנאן עיסא
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שקל לפי הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה. החשבונות מוגשים למשרד התחבורה שמעביר אותם 

התחבורה על העבודות שלנו. שיוצאים לשטח,  למשרד דנה הנדסה, זה המשרד המפקח מטעם משרד

 בודקים את העבודות, מאמתים את החשבונות, מאשרים אותם ומעבירים את הכסף לגזבר. 

 

 עדנאן, אתה תמים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא תמים, אבל זה בסדר.  :מר עדנאן עיסא

 

רי המועצה, אנחנו יושבים מה ששאל טוהמי, ואני אומר את זה כאן לחב  :ראה"ע-מר רון נחמן

מיליון שסילבן אישר לא תקום פה תחנה. בלי הכספים של  5-ורואים את הסכומים של המיליונים. בלי ה

ישראל כץ לא יהיו רחובות ולא יהיה תחבורה ולא יהיה מסוף. בלי הכספים של גדעון סער לא יהיה שום 

 דבר בחינוך.

 

 לא יהיה בית ספר.  :מר עדנאן עיסא

 

לא יהיה שום דבר. אני רוצה להגיד לכם,  –בלי הכספים של לימור לבנת   :ראה"ע-ון נחמןמר ר

 עם כל הכבוד, מגיע לאנשים האלה שיושבים שמה ודואגים לנו יישר כוח גדול. זה מה שרציתי להגיד. 

 

מהתושבים את  21%-מה שרציתי לשאול, עדנאן, קודם כל פתרת באמת ל   :מר יוסי חן

ניה, גם במחיר של שינוי, שזה הוסיף לך עלויות, תוך כדי תנועה, שהזזת ושינית, וזה עולה הבעיה של הח

כסף הכול. רון, אני רוצה גם שאתה תהיה עם הסיפור הזה של דרך הנחשונים. יש שמה משפחות שעכשיו, 

דרך חודשיים, בצומת הזו החדשה של -שנה, הורידו להם את החניה, ממש עכשיו, לפני חודש 21אחרי 

משפחות בסך הכול, לראות אם אפשר לפתור להן  2-3הנחשונים, שמה מול הפסגה. צריך לראות איך 

 באיזו שהיא צורה.

 

 או קיי, בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

דבר נוסף, לא היית רון בישיבת תחבורה, אתה יו"ר הוועדה, בישיבה    :מר יוסי חן
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ה של להפוך את רחוב השקד לחד סטרי. יש שמה, באמת, האחרונה, אנחנו רוצים לבדוק את העניין הז

נהיה שמה בלגאן וצפיפות. יש גם ביציאה, כשאתה יוצא מכיוון הצד המערבי, אין שדה ראיה. עכשיו 

 כשפותחים את הרחוב, 

 

 לא הבנתי, לאיזה כיוון?   :מר יחיאל טוהמי

 

כיוון הציונות, אין לך כשאתה יוצא היום מהבית שלך ואתה לוקח ימינה ל   :מר יוסי חן

שדה ראיה. כשיהיה את הכיכר למעלה, עם היציאה החוצה, אז אתה יכול לצאת משם ולהיכנס מהצד 

 הזה.

 

 גם זה ייבדק. –עד היום כיבדתי כל בקשה של חבר מועצה שמעלה נושא   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ברחוב. לא סימנו עכשיו, יש שמה גם עוד בעיה רון, שאין מעברי חציה    :מר יוסי חן

 מעברי חציה ברחוב השקד. לא קיים.

 

 אני אתייחס לזה, רון.   :מר עדנאן עיסא

 

והדבר האחרון, זה לראות אם אפשר לעשות את הנושא הזה של הנגשה    :מר יוסי חן

לנכים והעגלות להורים שבאים מהשקד וצריכים לעלות לרחוב הציונות, אין שום אפשרות לעבור עם 

 עגלה. 

 

אני אתייחס. תראה, הדין של שכונת בנה ביתך, רחוב השקד, זה כמו   :ר עדנאן עיסאמ

מוריה, מה שהסברתי קודם. מי שמשווק ומי שמפתח בשכונת בנה ביתך זה  321הסיפור של השכונה של 

משרד השיכון. משרד השיכון מבחינתנו עדיין לא מסר לנו את העבודה מבחינת עבודות הפיתוח. יש 

יכון להשלים פיתוח, אם זה גינון, אם זה מדרכות, ועוד מעברים ציבוריים, שזה המעבר למשרד הש

הציבורי ליד הבניין של שניידר, הצד המערבי, שצריך להשלים את הפיתוח שלו והגינון. וכמו כן מתוכנן 

מעבר בין הבניין הגבוה השני שיקום לבין הבניין הקיים. מעבר שמשרד השיכון צריך לממן אותו 

 בסביבות של מיליון שקל מתוכנן, עם רמפות, יוסי, רמפות ועגלות עליה למעלה. 
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קודם כל, אם אני לא טועה, בשנה שעברה בתקציב אישרנו הסדרה של    :מר אבי סמו

 ₪? 611,111חניה לקאונטרי, משהו כזה, 

 

 כן.  :מר עדנאן עיסא

 

 זה קרה? זה בוצע? זה בתהליכי ביצוע?   :מר אבי סמו

 

עבודות עפר לחניה.  –ההסדרה שאישרתם אותה זה על מפלס שנעשה   :עדנאן עיסא מר

ומשהו אלף שקל שעדיין לא נוצל לחניה. אנחנו עשינו שינוי של כל החניה של  611עכשיו, יש תקציב של 

הקאונטרי. לקחתי יועץ תנועה, תכנון מחדש, התכנון נציג אותו בפניכם. התכנון נמצא עכשיו אצל קמ"ט 

חבורה כדי לאשר אותו. החניה הקיימת קיימת בשני מפלסים היום. המצב הזה שאנחנו מתכננים רמפה ת

מקומות. בא המתכנן, עשה לנו תכנון, הוא יכול להרים את זה  71גורם לכך שמספר מקומות החניה יהיה 

זה, שלחתי את  מקומות חניה. עשיתי את התכנון 122למפלס אחד בשיפוע על פי התקנים ואז זה נותן לנו 

 זה לקמ"ט תחבורה, נקבל את האישור ואז דחיתי את הביצוע. התב"ר עדיין קיים ועוד לא נוצל. 

 

או קיי. ועוד שאלה, לגבי מגרשי הספורט פה. יש עניין לחדש אותם?    :מר אבי סמו

 לחפות אותם מחדש?

 

 איזה מגרשי ספורט?  :מר עדנאן עיסא

 

ה. מגרש הספורט בנחשונים, מגרש הספורט במקיף, מגרש הספורט הז   :מר אבי סמו

 ריבוד מחדש של המשטחים. 

 

זה תחזוקה, זה לא משהו שקשור להנדסה ולא נמצא בתוכנית שלי, אבל   :מר עדנאן עיסא

 אתה יכול להעלות את זה. 

 

 תודה רבה לעדנאן.   :ראה"ע-מר רון נחמן
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  רון, ברשותך, עוד שאלה קטנה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אתה תמיד צריך את השאלה האחרונה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני אגיד לך למה, בגלל שכולם מתפרצים וצועקים תוך כדי, אני מחכה   :עו"ד אריאל עזריה

 בסבלנות.

 

 תשאל את השאלה וקדימה, מספיק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ר, ובגלל שאמליה כאן לאור הפרויקט שאנחנו נמצאים בו הפרדה במקו  :עו"ד אריאל עזריה

אני מעלה את העניין הזה, הוחלט שבבתים פרטיים ההפרדה תתבצע באמצעות פח שיהיה בבית הפרטי, 

בחצר של הבית, נכון? והבנתי שהיום הדרישה שלכם, כשאנשים מבקשים היתר בניה, שהם יעשו את הפח 

 הזה גם,

 

 לא הפח, את הנישה.   :מר עדנאן עיסא

 

 רק את הנישה, לסמן אותה.   :םגב' אמליה בירנבאו

 

 מה זה לסמן?   :מר עדנאן עיסא

 

 לדעתי יש כאן חילוקי דעות. את חושבת שזה רק לסמן והוא חושב,  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, לא, לא, אני לא יודעת במונחים הנדסיים.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 זה לסמן בגרמושקה ולבצע בפועל.  :מר עדנאן עיסא

 

 וגם לבצע?  :יאל עזריהעו"ד אר
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 בוודאי. תושב שמגיש בקשה ועוד לא בנה והוא צריך לבנות,  :מר עדנאן עיסא

 

 אנחנו בפורום המתאים נדון בזה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 תודה רבה.  :מר עדנאן עיסא

 

 עדנאן, תרשום לפניך מה אמר יוסי חן, שיהיה רשום בפרוטוקול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 רק יוסי חן?   :חן מר יוסי

 

אמר את זה. כי אני רוצה להגיד לכם, עדנאן, מותר לי לצטט אותך?   :ראה"ע-מר רון נחמן

תקשיב טוב, עדנאן עומד תחת מתקפה של כל מיני אנשים מסיתים, אנשים שאומרים שהוא פוגע בקידום 

ואני אמרתי גם למפקד  דברים, אנשים פוגעים בו באופן אישי, אמרתי את זה גם בשיחות אצלי במשרד.

המשטרה שדברים כאלה שיהיו פה זה עבירה פלילית. ואני לכן לא סתם אמרתי, יוסי, שאני מצטט את 

מה שאמרת, כדי שחברי מועצת העיר יהיו נקיים מכל העניין הזה של ההתקפה האישית על מהנדס העיר. 

נהל האזרחי, ממערכת הביטחון הוא מקבל את הקומפלימנטים הכי גדולים מהמינהל האזרחי וראש המי

החל מעוזר שר הביטחון, דרך מתאם הפעולות בשטחים. אריאל נחשבת המקום הכי מסודר ביהודה  –

ושומרון מבחינה הנדסית. וכל זה לא בגללי, תאמינו לי, אפילו גם לא בגלל האנשים שיושבים פה, זה 

ת קודש לעיר הזאת. את זה רציתי בגללו. ואני אומר את הדברים האלה, לזכור שעדנאן עושה מלאכ

 להגיד לפרוטוקול, שיהיה רשום פה, פשוט שתדעו. תודה, עדנאן.

 המנהלים משוחררים. אנחנו מודים לכן.

 

 אנחנו רוצים להודות לכם על ההצגה היפה שעשיתם לנו.   :גב' נאוה בן הרוש

 

 2100תקציב לשנת  – 5. אישור שינוי מס' 3

 

להצעת התקציב  5שינוי מס'  –ותי. נתחיל מהנושא הראשון שלום רב  :מר ג'והר חלבי
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. אחרי שעשינו סיכומים לשנה הנוכחית וגם הגברנו את הגביה לקראת סוף השנה והתקבלו 2111לשנת 

גם מענקים נוספים ממשרד הפנים, כל מיני מענקים למיניהם, אנחנו מגיעים למסקנה שיש אפשרות 

יש לכם בדף ₪.  21,214,111-ל 82,113,111-. היינו, התקציב יגדל מ₪ 2,811,111להגדיל את התקציב בסך 

הראשון את הריכוז של התקציב, עם כל השינויים. הדף השני מראה את סעיפי ההכנסות שנוצר בהם 

ציפינו לקבל מליון  –מענק הביטחון  –שינוי, חלק מהם למעלה וחלק מהם למטה. לדוגמא אני אתן לכם 

אני עשיתי ₪.  221,111-ולאחר מכן הקטינו את זה ל₪  1,151,111אנחנו מקבלים הודיעו לנו ש₪, וחצי 

ישנם סעיפים כמו הארנונה, הגדלתי. עשיתי פה התאמה לסעיפים. אנחנו מגיעים ₪.  351,111פה הקטנה 

 בהכנסות. ₪  21,214,111-ל

עיפים של הקטנות, אבל זה שינוי בסעיפי ההוצאות. כנ"ל, ישנם סעיפים של הגדלות, ישנם ס 3דף מספר 

עיקר הנושא של ההוצאות, מה שאנחנו עושים מדי שנה, מעבירים מהתקציב הרגיל, העודפים שנשארו 

-ממנו כ₪,  2,811,111-לקראת סוף השנה מעבירים אותם לתקציב בלתי רגיל. השינוי הוא בסך כ

תב"ר. ופשוט -כל תב"ר ו תב"רים ותראו בדיוק-תב"רים. תיכף נעבור לתוכנית ה-עובר ל₪  2,711,111

מאד, סעיפי תקציב שאנחנו פה מתקצבים אותם כדי שנוכל להעביר לתקציב הבלתי רגיל. זה השינוי 

 אני לרשותכם.  –. אם יש לכם איזה שאלות כלשהן 2111האחרון של שנת 

 

 תב"רים, כן יוסי.-אני מציע שאם אין שאלות ל  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"רים. לפי מה שאתה הצגת עכשיו, ג'והר, אם -שאלות, לא ליש לי    :מר יוסי חן

 ,5שינוי מספר  – 2111, בתקציב 5אנחנו ניקח את התקציב שהגשת לנו בישיבה האחרונה, שינוי מספר 

 

 , זה השינוי.5זה עכשיו מספר   :מר ג'והר חלבי

 

 .5תקציב מספר  –רשום פה    :מר יוסי חן

 

 . 5לך הצעה לשינוי, מספר  כן. אני מגיש  :מר ג'והר חלבי

 

 .5-, הטור השני מראה את השינוי וההצעה ל4היה את   :רו"ח רוני דנה
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, התקציב הוא 5או קיי. מה שאני שואל, יש פה לפי הצעה מספר    :מר יוסי חן

21,214,111? 

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

 , נכון?88,731, בשורה האחרונה זה 2112-ועכשיו, ב   :מר יוסי חן

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

מיסי עירייה. אני מעריך גם שתהיה לך  3.1%אנחנו עכשיו הוספנו עוד    :מר יוסי חן

תוספת של הכנסות ממס בניין ואני מקווה, מאחל לך גם מהמכללה ומאזור התעשייה. למה זה קטן 

 התקציב?

 

ענקים ממשרד אני אסביר לך, יוסי. כמדי שנה אני מסביר לכם, יש מ  :מר ג'והר חלבי

הפנים שאנחנו מקבלים אותם, הם לא לבסיס התקציב. כל מה שאתה מקבל, אנחנו כרשות מקומית 

, אתה לוקח 2111ממענק האיזון שלנו שאנחנו קיבלנו נגיד בשנת  5%מקבלים, מענק ביטחון, רזרבת שר, 

שהם לא לבסיס של ₪  מיליון 3, זה מה שמנחה משרד הפנים. דהיינו, יש לך פה לפחות 5%-, מקטין ב5%

 התקציב. זה אחד.

הוא הופעל כמחלקה ממחלקות העירייה. אתה היום  2111-ב –כל הנושא של היכל התרבות  –שתיים 

השתתפות שלך. לכן, כל זה ₪ מיליון  1.5הוצאה, אתה השארת רק ₪ מיליון  3נטרלת אותו, במקום 

, 21-ינוי התקציב, זה יחזיר אותנו פלוס מינוס לאבל אנחנו נגיע לש₪. מיליון  88-קטן וזה מוריד אותך ל

לכן, הבסיס הוא תמיד, זה מה שרציתי להגיד לך שאתה שאלת בקשר לשכר. אתה ₪. ומשהו מיליון  21

. אבל תמיד יש לך שינויים במהלך 2111-2112תמיד מתבסס, עושה השוואה בין התקציב הבסיסי לעומת 

ככה כל שנה אנחנו ₪. מיליון  21עכשיו הוא ₪, מיליון  87השנה. התקציב שלנו בתחילת השנה היה 

 5שנים פה, במהלך כל שנה אנחנו משנים פעמיים שלוש את התקציב שלנו. השנה דווקא  5עושים. אני 

 פעמים שינינו.

 

 4זהו, זה מה שאני שמתי לב, שאתה משנה ויש פה איזה משחק של    :מר יוסי חן



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 155 

 בין ההוצאות וההכנסות.₪ מיליון 

 

כי הם לא נותנים לך את האפשרות לקחת את הבסיס כל עוד ולא הועבר   :מר ג'והר חלבי

 הכסף.

 

 ומתי אתה מביא את השינויים לידיעתנו? במהלך השנה.   :מר יעקב עמנואל

 

 ? כן. במהלך השנה. 2112אתה מתכוון   :מר ג'והר חלבי

 

-ע, לאשר לגזבר את השינויים ל. אני מבקש להצבי2111זה סקירת שנת   :ראה"ע-מר רון נחמן

עם השינוי שהוא הציג. מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד. תודה  2111כדי שנוכל לסגור את שנת  2111

 רבה. 

 

כפי שהוצג  – 2100בתקציב לשנת  5הוחלט פה אחד לאשר את שינוי מס'  החלטה:

 ע"י הגזבר, מר ג'והר חלבי.

 

 .2102-2103 . אישור תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים4

 

העברתי לכם מה שנקרא, כמדי שנה, גם תוכנית פיתוח רב שנתית. לפחות   :מר ג'והר חלבי

. אם תדפדפו 2112-2113אנחנו פה מנסים לעשות את זה. תוכנית פיתוח רב שנתית, התוכנית היא לשנים 

 חלקים:  3-בתוך החוברת, היא מחולקת ל

ב"רים שכבר אושרו מועצת העיר,  וחלק נוסף אושר ע"י החלק הראשון, הריכוז בחלק הראשון כולל ת

 תב"רים החדשים שאני מוסיף.-מועצת העיר וגם משרד הפנים. ובנוסף יש את ה

תב"רים מאותה רשימה ראשונית, שכבר אושרו על ידי מועצת העיר וגם חלקם מאושר -החלק השני זה ה

 על ידי משרד הפנים. 

, שזה תב"רים חדשים, שבכלל אף פעם לא עברו את אישור מועצת אנחנו צריכים לדון רק בחלק האחרון

 העיר ואנחנו נעבור עליהם אחד אחד, כי אנחנו חייבים גם להצביע עליהם אחד אחד.
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תב"רים שהם לא בתוך  3קודם כל אני רוצה לבקש את אישורכם וזאת ברשות ראש העיר, שיש פה 

לנו אישורים עליהם לאחר העברת התוכנית אליכם התוכנית, אני רוצה להעלות את זה בפניכם כי קיב

 תב"רים שאני אציג אותם בסוף, אם יאשר לי ראש העיר כמובן. 3וזה רק לטובת המערכת. 

והעברה מתקציב רגיל של  2111מעודפי תקציב ₪  2,718,111תב"רים האלה, מקורות המימון שלהם: -ה

הלוואה שאנחנו אישרנו אותה, ואני ₪  4,511,111קרנות הרשות; ₪  128,111לתקציב הבלתי רגיל;  2111

תיכף אגיד לכם על הריבית האחרונה שקיבלתי, כי אנחנו הולכים לקבל את ההלוואה ביום ראשון 

 זה כל מיני תקציבים שאנחנו נקבל אותם ממשרדי ממשלה. ₪,  4,811,111לאשקוביות; 

 אני אעבור אתכם על הרשימה, ברשותכם. 

, זה תב"ר שהוא קיים כמה שנים טובות. אנחנו מקבלים כסף 54ב"ר הראשון, תב"ר ת-אנחנו נתחיל עם ה

₪.  71,111-מדי שנה ממנהלת תנופה לפעילות חברתית לטובת קהילת נצרים. מדי שנה אנחנו מקבלים כ

תב"ר -וה₪  71,111תב"ר בעוד -לכן אני פה מבקש שנגדיל את ה₪,  71,111אני ציפיתי שהשנה גם נקבל 

 ₪. 748,111על יעמוד 

 

 זה מצטבר, נכון?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תב"ר הזה. -כן. צריך להצביע על ה  :מר ג'והר חלבי

 

 את התמונה הכללית. ןתסקור את כולם, אחר כך נצביע, תית  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-ה – G.I.Sשדרוג מערכת  – 63תב"ר השני, תב"ר מספר -טוב. זה אחד. ה  :מר ג'והר חלבי

ר הזה, מה שהסביר עדנאן, חלק מתוכנית הפיתוח שלו, כדי להשלים את סריקת כל התוכניות תב"

זה בביצוע כבר, אבל להשלים את כל ₪.  55,111למערכת הממוחשבת של האגף אנחנו צריכים עוד 

 2111אנחנו לוקחים מעודפי תקציב ₪.  55,111תוכניות, אנחנו צריכים עוד  5,111התוכניות, יש לו איזה 

 ₪.  455,111תב"ר יעמוד במצטבר על -וה 55-את ה

גם זה תב"ר מתמשך. במסגרת תוכנית הפיתוח של רחובות העיר,  –מספור בתים עירוני  – 84תב"ר 

במצטבר שברובו כבר מנוצל. אנחנו ₪  311,111עדנאן גם ממספר את הרחובות. יש לנו תב"ר על סך 

 ₪.  338,111תב"ר יעמוד על -וה₪  38,111מוסיפים עוד 

זה תב"ר, מה שנקרא בטיחות בדרכים "זהירות", שמתוקצב על ידי הרשות הלאומית  – 24תב"ר מספר 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 157 

אני רשמתי פה, כאילו משרד ₪.  61,111-ל 51לבטיחות בדרכים. מדי שנה אנחנו מקבלים מענק בין 

הוספתי פה עוד  בעוד חלק כלשהו. matching-אנחנו מחויבים ב₪.  51,111ממשלה, זה משרד התחבורה, 

 ₪. 511,111יעמוד על ₪,  61,111-תב"ר במצטבר, כולל ה-סה"כ ה₪.  11,111

 21%זה תב"ר שהוא קיים. מנוצל, אפשר להגיד, עד  –החלפת רהיטים וציוד במוסדות חינוך  – 117תב"ר 

ממנו. אבל בכל זאת, כפי ששרה הצביעה בתוכנית שלה, אנחנו צריכים עוד כסף לרהיטים לגנים 

תב"ר במצטבר יעמוד על -וה₪  51,111-ולמוסדות החינוך. אני הגדלתי את זה מעודפי התקציב הרגיל ב

253,111 .₪ 

זה תב"ר שרירותי, ממשיך כל שנה, אנחנו מקבלים כסף ממשרד התחבורה  –סימון כבישים  – 126תב"ר 

מכסף שיש צפי ₪  71,111אחרי שאנחנו מוסיפים ₪  343,111תב"ר יעמוד על -לסימון וצביעת מדרכות. ה

 343,111-מקרנות הרשות. כנ"ל, כפי שאמרתי, יסתכם ב₪  18,111שנקבל אותו ממשרד התחבורה ועוד 

.₪ 

תב"ר הזה הוא בשלבי ביצוע מאד מאד מתקדמים. -וכאן אני רוצה לעשות גם תיקון נוסף. ה – 153תב"ר 

ות, כל מערכת ההשקיה, כדי לחסוך זה כל שיקום מערכת השקיה לגינון, החלפת ראשי מערכת, ממטר

עשרה ימים, -בהוצאות המים וכל הבזבוז של המים כתוצאה ממערכת שהיא ישנה. לאחרונה, לפני שבוע

מעודפי, מה שנקרא רזרבת מנכ"ל משרד ₪  611,111רון קיבל הודעה ממשרד הפנים שאישרו לו עוד 

עם מה שיש לנו, יהיה לנו עודף ₪  611,111-הפנים, לצרכי הפרויקט הזה. הפרויקט הזה, אם ניקח את ה

תב"ר אחר ומה שיהיה עודף אנחנו -אני רוצה להעביר אותם עכשיו ל₪,  211,111-תקציבי. לכן את ה

פיתוח רחובות העיר. אנחנו נפתח תב"ר נוסף, כל השכונות  –תב"ר הזה, מה שנקרא -נגדיל את ה

אני לא יודע. ₪, מיליון ₪,  3,111,111ון, נקבל החדשות שעדנאן דיבר עליהן והגשנו בקשה למשרד השיכ

נתחיל בביצוע, ₪  611,111שיישארו לנו כעודף, ₪  411,111האלה ועוד ₪  211,111-אבל סך הכול ה

גם ייקרא  – 267תב"ר  –לפחות עוד רחוב אחד, עוד שני רחובות. ברשותכם אנחנו נפתח תב"ר חדש 

 שיקום רחובות העיר. 

 

על סמך מה? על סמך התוכנית של יו"ר התאגיד אתה מעביר ₪,  211,111  :מר יעקב עמנואל

 , או זה שרירותי ככה?211,111

 

לא, זה לא קשור לתאגיד. אנחנו יצאנו למכרז. המכרז, העלות של המכרז   :מר ג'והר חלבי

את כי יש לנו תוצאות מכרז ואנחנו עוד בביצוע. כדי לא לעצור ₪,  2,284,111-היא יותר גבוהה מה
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. אבל אחרי שראש העיר הצליח בשבוע 111%-לעשות את המכרז ב₪,  211,111המהלך ביקשתי לאשר פה 

לפרויקט הזה, כי הם ₪  611,111ימים לדבר עם מנכ"ל משרד הפנים ושר הפנים וגייס  11שעבר או לפני 

-מים. נתנו את החיפשו לתת לו משהו שייצור או חיסכון או הכנסה לעירייה. זה יוצר חיסכון בהוצאת ה

 ₪.  351-411,111פה יעמוד לנו עודף של ₪,  611,111

 

 בסדר, הבנתי שיש רציונאל בעניין הזה.   :מר יעקב עמנואל

 

 הם יעברו לשם. ₪  211,111-אז ה  :מר ג'והר חלבי

עדנאן ₪.  81,111יש לנו  –יועץ תחבורה  –הטמעת מערכת תמרורים  –תוכנית תימרור  – 174תב"ר 

 211,111תב"ר יעמוד על -שזה יבוא ממשרד התחבורה, וסך הכול המצטבר של ה₪,  121,111עוד מבקש 

 מלוא התקציב הוא ממשרד התחבורה. ₪. 

₪  61,111לתקצב  2111אנחנו מבקשים פה מעודפי התקציב הרגיל לשנת  –שילוט עירוני  – 121תב"ר 

ת של היישוב. השלט מקולקל, עלות התיקון לשילוט עירוני. זה בעיקר יילך הכסף לשלט בכניסה המערבי

 ₪. 61,111-היא גבוהה מאד, אנחנו רוצים להחליף את השלט, אומדן העלות כ

ומשהו  51-נוצל ממנו כ₪.  21,111יש לנו תב"ר ע"ס  –מצלמות ומערכות אבטחה יישובית  – 217תב"ר 

-אמרתי, נוצל ממנו כ₪.  161,111תב"ר יעמוד על -וה₪  71,111אנחנו מבקשים להגדיל פה עוד ₪. אלף 

 פלוס מינוס. ₪,  55-56,111

זה תב"ר קיים. ביצענו חלק השנה. אנחנו הולכים  –שיפוץ מוסדות חינוך כולל איטום גגות  – 218תב"ר 

על תוכנית לבצע את שאר המבנים של החינוך וכל, מה שנקרא, בתי הספר וגנים. לפי הצפי שלנו חסר לנו 

 ₪. 341,111תב"ר יעמוד במצטבר על -. ה2111קחים את זה מעודפי תקציב אנחנו לו₪.  41,111

כנ"ל, זה תב"ר קיים. ניצלנו ממנו  –חידוש ושדרוג מזגנים במוסדות החינוך והעירייה  – 212תב"ר 

תב"ר יעמוד -. ה2111מעודפי תקציב הרגיל לשנת ₪  41,111-השנה. אנחנו מבקשים להגדיל אותו ב

 ₪. 241,111במצטבר על 

כפי שהסביר לכם ₪.  281,111יש לנו תב"ר  –שדרוג וציוד מחשבים למוסדות העירייה  – 211תב"ר 

לתוכנה שאני לא יודע איך להגדיר אותה. ₪  121,111מיכאל פה בתוכנית העבודה שלו, יש צורך בעוד 

פי תקציב רגיל יילקחו מעוד₪  121,111-ה₪.  411,111תב"ר יעמוד על -התוכנה הזאת, עם מה שיש לנו, ה

2111. 

נוצל חלק ממנו. אנחנו ₪.  111,111יש לנו תב"ר ע"ס  –החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 211תב"ר 
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החלפת כלי אצירה, יש עכשיו ₪.  151,111תב"ר יעמוד על -ה₪.  41,111מבקשים מעודפי תקציב רגיל 

 שכונות חדשות שאנחנו גם בונים, נצטרך גם את הכסף לייעד לשם.

במהלך השנה, כמדי שנה, אנחנו עושים כל מיני פרויקטים,  –פרויקטים ואירועים תרבותיים  – 212תב"ר 

כל מיני אירועים, כל מיני מסיבות למיניהן, בקיץ וכדומה. יש לנו תב"ר שנוצל ממנו, אם אני לא טועה, 

תב"ר יעמוד -ה₪.  61,111שנה שעברה ואנחנו מבקשים להקצות מעודפי התקציב הרגיל ₪  41-51,111-כ

 ₪.  181,111על 

או  51ביצענו ממנו או ₪.  81,111תב"ר הזה נפתח שנה שעברה ע"ס -ה –פיסול סביבתי  – 213תב"ר 

תב"ר יעמוד על -וה₪  31,111-ב 2111אנחנו מגדילים אותו מעודפי תקציב הרגיל לשנת ₪.  61,111

111,111 .₪ 

 

תב"רים האלה, זה ברור לכולם? אנחנו צריכים -על הכל מה שג'והר דיבר   :ראה"ע-מר רון נחמן

תב"ר ונצביע עליהם, כי כך צריך להיות הפרוטוקול. אני -לאשר אותם אחד אחד, תקרא את מספר ה

 רציתי שיקבלו תמונה כללית. יעילות הדיון, זה הכול.

 

 עדנאן הציג את זה בפניכם. –השלמת פארק ז'בוטינסקי  – 228תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ₪.מיליון  3תב"ר יעמוד על -יוצאים למכרז. ה₪. מיליון  3קיבלנו ממשרד השיכון הרשאה על 

 

תב"ר, נעלה אחד אחד וזה הכול, הכי -בוא תלך אחורה, תגיד את מספר ה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 תב"ר.-פשוט. בבקשה, מסכימים? ג'והר, תקריא את מספר ה

 

  נצר אריאל. – 54תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? ירים יד. אושר. הלאה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ר -לאחר הגדלת ה –נצר אריאל  – 54הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

,  040,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-ב  .2102מנהלת תנופה ₪ 

 

 .G.I.Sשדרוג מערכות  – 63תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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 ? אושר.מי בעד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לאחר  – G.I.Sשדרוג מערכות  – 33הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב רגיל ₪,  455,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  55,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

 מספור בתים עירוני. – 84תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לאחר הגדלת  –מספור בתים עירוני  – 04"ר הוחלט פה אחד לאשר את תב החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪,  330,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  30,111-תב"ר ב-ה

 

 

 בטיחות בדרכים "זהירות". – 24תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אחר ל –בטיחות בדרכים "זהירות"  – 44הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

הרשות לבטיחות ₪,  510,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב-הגדלת ה

 .2102בדרכים ומקרנות הרשות 

 

 החלפת רהיטים וציוד במוסדות חינוך. – 117תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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החלפת רהיטים וציוד במוסדות  – 010הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי ₪,  253,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  51,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –חינוך 

 . 2100תקציב רגיל 

 

 סימון כבישים. – 126תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-לאחר הגדלת ה –סימון כבישים  – 023הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד התחבורה וקרנות הרשות.₪,  343,111ב"ר על סך ת-יעמוד ה₪,  00,111-תב"ר ב

 

 יועץ תחבורה. -הטמעת מערכת תמרורים –תוכנית תימרור  – 174תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הטמעת מערכת  –תוכנית תימרור  – 004הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  021,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –יועץ תחבורה -תמרורים

 .2102משרד התחבורה ₪,  211,111

 

 שילוט עירוני. – 121תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ר -גובה ה -שילוט עירוני  – 041הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 . 2100מעודפי תקציב רגיל ₪,  31,111

 

 מצלמות ומערכות אבטחה ישובית. – 217ב"ר ת  :מר ג'והר חלבי
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 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מצלמות ומערכות אבטחה ישובית  – 210הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב ₪  031,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –

 . 2100רגיל 

. , 

 

 מוסדות חינוך כולל איטום גגות. שיפוץ – 218תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שיפוץ מוסדות חינוך כולל איטום  – 210הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי ₪  341,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –גגות 

 . 2100תקציב רגיל 

. , 

 

 ושדרוג מזגנים במוסדות החינוך והעירייה.חידוש  – 212תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

חידוש ושדרוג מזגנים במוסדות  – 214הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 241,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –החינוך והעירייה 

 . 2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 

 

 שדרוג וציוד מחשבים למוסדות העירייה. – 211"ר תב  :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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שדרוג וצוד מחשבים למוסדות  – 201הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

₪  411,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  021,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –העירייה 

 . 2100,מעודפי תקציב רגיל 

 

 

 החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה. – 211תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 200הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב ₪, 051,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –

 .2100רגיל 

 

 פרויקטים ואירועים תרבותיים. – 212תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 –פרויקטים ואירועים תרבותיים  – 202הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב ₪, 001,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה

 .2100רגיל 

 

 י.פיסול סביבת – 213תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-לאחר הגדלת ה –פיסול סביבתי  – 203הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 001,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב
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 השלמת פארק ז'בוטינסקי. – 228תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 חד.אושר פה א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-ה –השלמת פארק ז'בוטינסקי  – 220הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד השיכון.₪,  3,111,111תב"ר יעמוד על סך 

 

 ממשרד הביטחון.₪ מיליון  –העתקת ושדרוג המוקד  – 231תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –העתקת ושדרוג המוקד  – 231הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשרד הביטחון, משרדי ממשלה.₪  0,111,111

 

אתם אישרתם כעיקרון את  –אשקוביות מעמידר  138רכישת  -232תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ההלוואה. 

 

 הייתי נגד ואני עכשיו גם נגד.    :מר יוסי חן

 

 4.5%-ממש רציני, מאני אסביר שהשגתי אישור מהבנק, זה היה מו"מ   :מר ג'והר חלבי

 . החומר עבר למשרד הפנים. 3.7-ירדו ל

 

 ג'והר, אתה רוצה לספר על הריבית שהשגת או אתה רוצה לקבל,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם את הריבית.  :מר ג'והר חלבי

 

 אז תעשה את זה לפרוטוקול ותגיד מה שקרה שם.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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ל, השגתי ריבית בין שני בנקים, שלושה בנקים, בנק רבותי, לפרוטוקו  :מר ג'והר חלבי

אחד לא נתן, בנק פועלים ובנק אוצר החייל נתנו את האישורים שלהם. היה מו"מ. הצלחתי להוריד את 

פלוס הצמדה. אנחנו העברנו את האישורים אתמול  3.8. האישור של בנק הפועלים על 3.7-ל 4.5-זה מ

שנים. זה מה  15-פלוס הצמדה ל 3.7ל המנכ"ל וחתימות על ריבית תב"ר צריך אישור ש-למשרד הפנים. ה

 שרציתי להגיד. 

 

 מי בעד? יוסי ופבל נגד.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב, לאשר את  החלטה:

₪,  4,511,111באמצעות הלוואה בסך  –אשקוביות מעמידר  030רכישת  – 232תב"ר 

 מבנק אוצר החייל .

 

נוצל ₪.  211,111יש לנו תב"ר על  –שיפוץ מוסדות החינוך  – 233תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 בחלקו. אנחנו מבקשים,

 

 אל תסביר. אתה כבר הסברת פעם.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, את זה לא.  :מר ג'והר חלבי

 

 סליחה, אני מתנצל.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ר יעמוד על -הגדלה מעודפי התקציב הרגיל. סה"כ ה₪  151,111  :חלבימר ג'והר 

351,111  .₪ 

 

 מי בעד? פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לאחר  –שיפוץ מוסדות חינוך  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:
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מעודפי תקציב רגיל ₪, 351,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  051,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

מעודפי תקציב רגיל. ₪  71,111 –פעילות נוער "קיץ"  –נוער  – 234תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ₪. 71,111תב"ר יעמוד על -סה"כ ה

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –פעילות נוער "קיץ"  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100ל מעודפי תקציב רגי₪, 01,111תב"ר 

 

מעודפי התקציב הרגיל ₪  121,111 –שיפוץ משרדי העירייה  – 235תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111לשנת 

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –שיפוץ משרדי העירייה  – 235הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 021,111תב"ר 

 

מעודפי התקציב הרגיל לשנת ₪  121,111 –תוכניות מגירה  – 236תב"ר   :הר חלבימר ג'ו

2111. 

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ר -גובה ה –תוכניות מגירה  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 021,111

 

 ? מה זה?מה זה תוכניות מגירה   :מר יוסי חן
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 מחלקת ההנדסה צריכה להכין משהו שאין לה תקציב ממשלתי.  :מר ג'והר חלבי

 

 זה תקציב להכנת תוכניות.   :מר יוסי חן

 

כן. תוכניות מגירה, שאנחנו שולפים את התוכנית והולכים למשרד   :מר ג'והר חלבי

 ממשלתי.

 

לא תקבל.  –ך תיק מגירה אתה מבקש ממשרד ממשלתי כסף, אם אין ל  :ראה"ע-מר רון נחמן

תב"ע, שהכול מסודר, שיש תכנון, כל -בשביל זה צריך להכין תיקים. אתה צריך להגיד שיש לך מקום ב

 הדברים האלה, אז אתה מקבל את הכסף. בלי זה אתה לא מקבל. 

 

מעודפי ₪  161,111סה"כ  –שיקום גנים ציבוריים/הצללות  – 237תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 יל.התקציב הרג

 

 בעד פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –שיקום גנים ציבוריים/הצללות  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 031,111תב"ר -גובה ה

 

ע"ס  –התקנת עמודי תאורה בפארקים וברחובות העיר  – 238תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111לשנת מעודפי התקציב הרגיל ₪  211,111

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

התקנת עמודי תאורה בפארקים  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 011,111תב"ר -גובה ה –וברחובות העיר 
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תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים כולל מדרכות  – 232תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111מעודפי התקציב הרגיל לשנת ₪  211,111ע"ס   –דרכים ו

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 211,111תב"ר -גובה ה – כולל מדרכות ודרכים

 

מעודפי התקציב ₪  161,111 –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 241"ר תב  :מר ג'והר חלבי

 .2111הרגיל לשנת 

 

 על איזה מתקנים מדובר פה?    :מר יוסי חן

 

 שיקום מתקנים לפי הצורך.  :מר ג'והר חלבי

 

נניח יש לך את זה שעושים, את המתקנים של הספורט, נניח ליד היובל,   :ראה"ע-מר רון נחמן

יש הרס, הסל יורד, השערים  –ת מגרש הכדורסל, נניח שיש לך בפארק את הכדורגל הזה נניח שיש לך א

 יורדים, כל הדברים האלה.

 

רון, אני רוצה בעניין הזה של שיפוץ מתקנים, אני השתתפתי השבוע    :מר יוסי חן

ת את זה בישיבה במועצת ההימורים. אתה זוכר את הסיפור של המגרש כדורגל. אז אני לא יודע למי נת

לטיפול והלכו להגיד שם, איזה עסקן פוליטי אמר שהביא מגרש לכדורגל לאריאל. אז מי שאמר את 

 הדבר הזה, 

 

 סליחה,  :מר ג'והר חלבי

 

אחר כך תגיב. אם זה אתה, אז תגיד גם אתה.  –רק שניה, תן לי לסיים    :מר יוסי חן

ה כן אפשר לקבל, מה אי אפשר לקבל. אז אין לי בעיה. אני השבוע השתתפתי בישיבה ובדקתי שמה מ
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קודם כל שתדע שאריאל הרבה שנים לא מגישה בקשות. לא מגישה בקשות. הם מתפלאים גם בעצמם. 

 אנחנו רוצים לתת לכם כסף ואתם לא מגישים. –הם אומרים 

 

 אתה צודק. זה נגמר.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ה.אז צריכים להתחיל לטפל בדבר הז   :מר יוסי חן

 

 יטופל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

קבעתי פגישה שמה עם נציג בכיר, ומי שמוכן להיות, אתה מוכן להסמיך    :מר יוסי חן

 איזה נציג מטעמך שיבוא לשם ולראות מה אפשר להביא כסף והרבה כסף לאריאל.

 

 בשמחה גדולה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ר, כשאתה העלית את הנושא, כן לפנות אני פניתי, לפי בקשת ראש העי  :מר ג'והר חלבי

אפילו הצגתי את השם  –רבותי, חבר המועצה  –למועצה להסדר בהימורים לבדוק מה קורה. אמרתי 

 שלך, כי אני הבנתי שאתה הצגת כך וכך.

 

 . נכון.111%   :מר יוסי חן

 

ם אין לכם שו –אני מבקש, תנו לי מה יש לנו. אמרו לי חד משמעית   :מר ג'והר חלבי

 אישור. יש לכם אפשרות להגיש בקשה למגרשים ולמתקנים. אני דיברתי עם עדנאן,

 

 לא תקבל. –אז כדי לקבל אתה צריך להגיש את הבקשה. לא תגיש    :מר יוסי חן

 

 אנחנו נגיש.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ם אול –אני יודע, יוסי, אנחנו מגישים שתי בקשות עכשיו לשני אולמות   :מר ג'והר חלבי
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 לבית הספר החדש שנבנה ועוד אולם לבית ספר אחר שחסר לו אולם. אנחנו מגישים עכשיו שתי בקשות.

 

 אני מדבר על מגרש כדורגל. אולמות, זה תלך לפיס.   :מר יוסי חן

 

 אני יודע.   :מר ג'והר חלבי

 

 יוסי, אני אדאג לכדורגל.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יום מהיום, יש אופציה  61אופציה עכשיו. יש לכם  ודרך אגב, יש עוד   :מר יוסי חן

 ₪, 411,111שנפתח עוד איזה, קרן נפתחה במועצת ההימורים, שאפשר עד 

 

 רוני, תבדקו מיד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יום אתה לא יכול לקבל. אתה יכול לנצל עד  61-אתה עובר את המועד ב   :מר יוסי חן

 תאורה וכל מיני דברים.₪,  411,111

 

 ג'והר ורוני,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני סיכמתי עם חן מהמועצה וגם עם טל להיפגש איתם. אני הולך לשם.   :מר ג'והר חלבי

 רק אני אסיים את התקציב. אבל עסקנות פוליטית, באמת,

 

אין לי בעיה עם זה, דרך אגב, אין לי בעיה, אני עסקן פוליטי, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 ה עם זה. אין לי בעי

 

אתה לא  –ג'והר, מה שהוא אומר, צריך להגיש בקשה. אתה לא מבקש   :ראה"ע-מר רון נחמן

 מקבל. ככה זה הולך. אם אנחנו לא מבקשים, מישהו אחר מבקש, לוקח את הכסף.

 

 זה הולך למקום אחר.   :מר יוסי חן
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 ופה לא הגישו שנים. והוא צודק.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מעודפי ₪  161,111, שוב פעם, שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט ע"ס 241  :לבימר ג'והר ח

 .2111התקציב הרגיל 

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 240הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 031,111תב"ר -גובה ה

 

מעודפי ₪  171,111 –שדרוג מערכות המחשוב במוס"ח  – 242תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111התקציב הרגיל 

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –שדרוג מערכות המחשוב במוס"ח  – 242הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 001,111תב"ר -גובה ה

 

 –מבנה ציבור -חיסכון באנרגיה –זה תב"ר שמאושר, קיים  – 243תב"ר   :מר ג'והר חלבי

לכן אנחנו רוצים ₪.  511,111ממשרד הפנים. אנחנו מצפים שנקבל עוד ₪  416,111תב"ר מאושר ע"ס -ה

 ₪.  216,111תב"ר הזה על -להעמיד את ה

 

 מי בעד? פה אחד אושר.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 243"ר הוחלט פה אחד לאשר את תב החלטה:

משרדי ממשלה ₪,  403,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  511,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה

2102. 
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 ₪. 151,111ע"ס  –מיולים  3החלפת  – 244תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

שאלה. אנחנו מאשרים כסף ויהיה עוד פעם דיון מה לקנות? כי המיולים    :מר פבל פולב

 לה לא מוצלחים, יש דברים יותר טובים היום בשוק.הא

 

  אין לי בעיה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו נדון בזה? זה רק כסף.   :מר פבל פולב

 

 זה כסף רק.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא קונים את המיולים האלה במיוחד, כי הם לא טובים, חבל על הכסף    :מר פבל פולב

 על המיולים האלה.

 

 זו מסגרת תקציבית. זה הכול.   :ראה"ע-ון נחמןמר ר

 

 יש דברים יותר חסכוניים ויותר טובים.   :מר פבל פולב

 

בסדר. מחר במקום מיול תקרא לזה סוס, אני יודע מה? אבל הסעיף   :ראה"ע-מר רון נחמן

 התקציבי צריך להיות, כי בלי סעיף תקציבי אתה לא יכול לקנות את זה. 

 

 שלושה מיולים. – 244שוב פעם, תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –החלפת שלושה מיולים  – 244הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 051,111תב"ר 
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זה מחולק לשני חלקים:  –מיזוג אולם ספורט מילקן  – 245תב"ר   :מר ג'והר חלבי

, אנחנו עושים העברה מהתקציב 2111שהצבעתם עליהם בהצעת התקציב באוגוסט בשנת ₪  321,111

וכפי שאמר עדנאן, כתוצאה בכלל מביצוע עבודה חדשה ₪.  321,111הרגיל לתקציב הבלתי רגיל של 

 לוקחים את זה מקרנות הרשות. ₪,  111,111לגמרי, אנחנו צריכים עוד 

 

פה את ההערה ששירה דקל העירה לגבי העניין של גמר אני מציין   :ראה"ע-מר רון נחמן

העבודה, שבקיץ הכול יהיה גמור. ואני רוצה שייכנס כאן ללוח זמנים, לבקש שמה, גם מעדנאן, שזה 

 ייכנס בלוח זמנים שאכן נעמוד בזה. 

 

גובה  –מיזוג אולם ספורט מילקן  – 245הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

קרנות ₪  011,111וכן  2100העברה תקציב רגיל ₪  ₪321,111, 421,111תב"ר   -ה

 הרשות.

 

. מדי שנה אנחנו קונים מחסומים לכל םמחסומים לאירועי – 246תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111מעודפי התקציב הרגיל לשנת ₪  35,111 –מיני אירועים, בעיקר ביום העצמאות 

 

 מי בעד? פה אחד אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –מחסומים לאירועים  – 243הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 35,111תב"ר 

 

₪  151,111מה שהסביר לכם,  –שדרוג מערכות תקשורת  – 247תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 . זה שלב א' כאילו.2111מעודפי התקציב הרגיל 

 

 מי בעד? אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –שדרוג מערכות תקשורת  – 240הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:
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 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 051,111תב"ר 

 

₪  1,611,111הכשרת כביש גישה לפארק האתגרים ע"ס  – 248תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ₪. 1,611,111ממשרדי הממשלה או תקציבים עתידיים ע"ס 

 

 בעד? אושר פה אחד. מי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הכשרת כביש גישה לפארק  – 240הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,311,111תב"ר -גובה ה –האתגרים 

 

 ₪. 511,111 –הסדרת סובה לבי"ס היובל  – 242תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

גובה  –הסדרת סובה לבי"ס היובל  – 244ת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר א החלטה:

 ממשלה.₪,  511,111תב"ר -ה

 

אנחנו מצפים לקבל ₪.  1,811,111 –שיקום חצר עליזה בגין  – 251תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 את זה ממשרד החינוך. כמובן זה תחת העמודה של משרד החינוך, אנחנו מקווים שנקבל את הכסף משם.

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –שיקום חצר עליזה בגין  – 251הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,011,111תב"ר 

 

 –תקרה אקוסטית + חשמל  –שיקום אולם ספורט מילקין  – 251תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ₪. 351,111ע"ס 
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 חד.מי בעד? אושר פה א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תקרה -שיקום אולם ספורט מילקין – 250הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  351,111תב"ר -גובה ה –אקוסטית+חשמל 

 

 ₪. 6,111,111 –מסוף תח"צ  – 252תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תב"ר -גובה ה –ף תח"צ מסו – 252הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  3,111,111

 

ע"ס  –הסדרת צמתים, אורי בראון/הפסגה/מבצע קדש  – 253תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 כמובן זה משרד התחבורה.₪,  2,811,111

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

רי הסדרת צמתים, או – 253הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  2,011,111תב"ר -גובה ה –בראון/הפסגה/מבצע קדש 

 

ממשרד ₪  3,511,111 –שד' ירושלים  111שיקום כביש  – 255תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 התחבורה.

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –שד' ירושלים  011שיקום כביש  – 255הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  3,511,111תב"ר -ה הגוב
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כנ"ל, משרד ₪.  861,111 –הסדרת ציר כביש המציל היהודי  – 256תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 התחבורה.

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 –הסדרת ציר כביש המציל היהודי  – 253הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 לה.ממש₪,  031,111תב"ר -גובה ה

 

 משרד הביטחון. –₪  811,111 –שדרוג שער הכניסה לעיר  – 257תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

גובה  –שדרוג שער הכניסה לעיר  – 250הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  011,111תב"ר -ה

 

 משרד הביטחון. –₪  1,511,111 –מזרחי העתקת שער  – 258תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –העתקת שער מזרחי  – 250הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,511,111תב"ר 

 

 –₪  2,511,111 –שיקום וריבוד כבישים, החלפת מדרכות  – 252תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 רה וכל משרד אחר.משרד התחבו

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 177 

שיקום וריבוד כבישים, החלפת  – 254הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  2,511,111תב"ר -גובה ה –מדרכות 

 

כעיקרון זה  –₪  311,111 –הנגשה לתחנות אוטובוסים  – 261תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 משרד התחבורה.

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

גובה  –הנגשה לתחנות אוטובוסים  – 231הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  301,111תב"ר -ה

 

זה גם צריך, או ₪.  611,111 –מסתורי אשפה שלב ב'  – 261תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 מהממשלה או עודפי תקציב.

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –מסתורי אשפה שלב ב'  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  311,111תב"ר 

 

 ,GISשדרוג מערכת  – 262תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 לא דיברנו על זה בהתחלה?   :מר אבי סמו

 

ה של סריקת התוכניות. פה שם סריקה. זה התוכנה. שמה זה השלמ  :מר ג'והר חלבי

זה גם יילקח מעודפי תקציב, אבל זה לא ₪.  51,111רכישת תוכנת אוטוקאד, מה שהסביר לכם עדנאן, 

 . 2111, זו טעות, זה צריך להיות 2111

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 178 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תוכנה  – GISשדרוג מערכת  – 232הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 51,111תב"ר -גובה ה –טוקאד + עדכון תוכנית או

 

 משרד התחבורה. –₪  811,111 –הסדרת חניה למשאיות  – 263תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –הסדרת חניה למשאיות  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  011,111תב"ר 

 

 . 2111עודפי תקציב  –₪  81,111 –פרויקטים חינוכיים  – 264תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 מה זה?   :מר פבל פולב

 

 לאגף החינוך, יש כל מיני פרויקטים כמו נאס"א.  :מר ג'והר חלבי

 

 מה זה, השתתפות שלנו?   :מר פבל פולב

 

 א, אבל היא צריכה כל מיני דברים כאלה,כן. יכול להיות שגם מימון מל  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר אתה יכול להשתמש בזה, בדיוק שאלתי, אתה יכול -אבל אז ב   :גב' שירה דקל

 מה? סתם, מעניין אותי להבין.-להשתמש בזה ל

 

₪  81,111-היא עכשיו הולכת על תוכנית נאס"א. היא יכולה להקצות מה  :מר ג'והר חלבי

צב את זה לשם ואנחנו מפעילים פרויקטור או לא יודע מי, באופן קבלני, לחתום הסכם, לתק₪,  25,111

 שיפעיל את התוכנית.
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 אז גם אפילו לקחת בן אדם.   :גב' שירה דקל

 

 לא בשכר.   :מר ג'והר חלבי

 

 עם חשבונית, הבנתי. אז שכר או פעולות או סדנאות או טיול.    :גב' שירה דקל

 

 כן. כן.  :מר ג'והר חלבי

 

 תודה.   :שירה דקלגב' 

 

 מאושר פה אחד. – 264  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –פרויקטים חינוכיים  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 01,111תב"ר 

 

רבותי, כפי שהסברתי לכם בהתחלה, לאחרונה, אחרי שהעברתי לכם את   :מר ג'והר חלבי

. בעצם זה לא 181הודעות כאלה, גם של תקציבי פיתוח. הראשון זה תב"ר  3-4ו התוכניות, התקבל

התקבל, אבל אני אתן לכם את ההסבר למה אני מבקש להגדיל אותו. שיקום מגרש מיני גולף. הוא 

בביצוע. הגיע למצב כזה שאנחנו צריכים, כדי להשלים אותו, יצא שם שיש שוני בין התכנון לבין הביצוע 

תוספת מקרנות ₪.  431,111תב"ר יעמוד על -כדי להשלים אותו. ה₪  81,111הגדלה של  והוא צריך

 אנחנו מבקשים.₪  81,111בסך   2111הרשות או מעודפי תקציב 

 

 אז גומרים את כל המועדון.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מישהו בודק את הדברים האלה עם ההגדלות ועם כל מה שנעשה שם בין    :מר יוסי חן

 מים שהושקעו?הסכו
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 בואו נגמור את זה, אחר כך נבדוק את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו סומכים על מהנדס העיר.  :מר ג'והר חלבי

 

לא, אתה רוצה שאני אצביע. אם אתה רוצה שאני אצביע, אני ראיתי מה    :מר יוסי חן

אנחנו לא מכירים את עשו שמה, הסכומים האלה הם בכלל לא ביחס למה שעשו שם. אלא אם כן 

 הקבלנים שעובדים פה באזור.

 

יוסי, אני מציע, אנחנו מאשרים את זה כדי לגמור את הפרויקט. אתה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 תשב איתי ועם עדנאן בקטע הזה לדעת את כל הדברים.

 

זאת הבדיקה של מהנדס העיר על כל סעיף וסעיף והוא הגיע למסקנה   :מר ג'והר חלבי

₪.  12,111 –חריגה. תיקח דוגמא, רק הנושא של חיבור המים, שלא נלקח בחשבון  81,111-גיע לשהוא ה

 כדי להשלים את הכול.₪  81,111זה לא היה לי, אתה מבין? יש כמה דברים שהם שינו. ייקח לו עוד 

זה הולך להיות המועדון של הנוער, זה חשוב מאד כל העניין הזה. מי   :ראה"ע-מר רון נחמן

 ד? ירים יד.בע

לאחר  –שיקום מגרש מיני גולף  – 001הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

קרנות הרשות/ עודפי ₪,  431,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

 12,111-אני יכול להיות עוזר של המהנדס, להראות לו איך לחסוך כסף. ב   :מר יוסי חן

 מים.עשיתי את כל הבית 

 

 זה תאגיד המים, זה לא הוא.  :מר ג'והר חלבי

 

 בסדר, אז תאגיד המים מרוויח עליך.   :מר יוסי חן

 

נראה לי שההוצאות האלה הן מוגזמות,  –מה שאמר יוסי חן, הוא אמר   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 הן גבוהות, וצריך לבדוק. נעשה בדיקה עם המהנדס לראות מה קורה. זה הכול, לגיטימי.

 

מה שיש לנו מגרשים בחוץ, עם מגרש  –שיקום מגרשי כושר  – 265תב"ר   :מר ג'והר חלבי

₪  121,111פטאנק, אנחנו מקבלים ממשרד התרבות והספורט, קיבלנו הודעה טלפונית שמאשרים לנו -ה

 ₪. 61,111פטאנק -למגרשי כושר חיצוניים ועוד מגרש ה

 

 מה זה פטאנק?   :מר יוסי חן

 

 כדורת.    :מר אלי שבירו

 

 ₪. 181,111סך הכול   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –שיקום מגרשי כושר  – 235הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד המדע התרבות והספורט.₪,  001,111תב"ר 

 

קיבלנו הודעה מקרן עזבונות על  –הנגשה למוסדות ציבור  – 266תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 לצרכי הנגשה למוסדות ציבור. ₪  83,111

 

 על איזה מוסדות מדובר? כי עשו בעירייה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

אנחנו עשינו שלב א', את כל מוסדות העירייה. אבל יש עוד מוסדות   :מר ג'והר חלבי

 שצריך להשלים אותם.

 

 הכול. מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.צריך להשלים את   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

-גובה ה –הנגשה למוסדות ציבור  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:
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 משרד הרווחה/ קרן עזבונות.₪,  03,111תב"ר 

 

שיקום רחובות  –מה שהסברתי לכם מקודם, מה שנקרא  – 267תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2111ודפי התקציב הרגיל לשנת מע₪,  211,111 –השלמת התוכנית  –העיר 

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שיקום רחובות העיר, השלמת  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 211,111תב"ר -גובה ה –התוכנית 

 

 תוכנית הפיתוח אושרה.  :מר ג'והר חלבי

 

 .2102-2103אחד לאשר את תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים הוחלט פה  החלטה:

 

אני קודם כל רוצה להודות לך, ואני מבקש לקבל דיווח במהלך השנה על   :ראה"ע-מר רון נחמן

קצב ביצוע הפרויקטים האלה. לא לחכות לסוף השנה, בדיווח החצי שנתי לראות מה קורה בכל אחד 

 ואחד מהדברים האלה. 

שר לכם, קיבלתי טלפון עכשיו מיו"ר מקורות לגבי השפכים של אריאל, החיבור לשפד"ן. אני רק רוצה לב

שנה  21הפרויקט הזה, לאורך כביש חוצה שומרון. אני עובד על זה ₪,  121,111,111החיבור לשפד"ן זה 

בדיוק, מאז שהקפיאו אותנו. הלכו לחבר אותנו עם תאגיד המים של אורנית. בא היועץ המשפטי 

אי אפשר לחבר תאגיד בצד הזה של הקו הירוק בלי תאגיד בצד השני. עכשיו, אני  –ה ואמר לממשל

ביקשתי שמקורות תבצע את העבודה, כי יש להם את היכולת, יש להם את הכסף, אין לנו בעיה. משרד 

האוצר, אגף התקציבים, התנגד לתת למקורות את הכסף. סחבו אותנו, אם אתם זוכרים פה, אתה צריך 

והוא דפק על השולחן ואמר לעשות את החיבור  2115כור, מנו צריך לזכור, כשאריק שרון היה פה ביולי לז

שנים זה לא זז. עכשיו התקשר איתי היו"ר, הוא ישב עם השר,  7של המים ואת הביוב על ידי מקורות. 

המשפטי אני ישבתי עם השר אתמול או שלשום, הסברתי לו את זה, הבאתי את הפסיקה של היועץ 

רון, יש לי הרגשה שסוף סוף זה מתחיל ללכת. אז הדברים האלה פשוט זה  –לממשלה, הוא אומר לי 

. הם רצו להעמיס עלינו את כל הכסף הזה, 121,111,111בשורה גדולה מאד, שתדעו את זה. פרויקט של 
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אנחנו  –דברים מפה עד ראש העין. מה שקרה, הם רצו שאנחנו נהיה אחראים עד לשם. אמרתי להם שני 

תחזוקה אתם, אנחנו לא מתחזקים. מה, השתגענו? ג'והר, מה  –ב' -רק בתחום הישוב שלנו, עד לגדר. ו

 הלאה?

  

 .2102. אישור הצעת תקציב 5

 

 . 2112הצעת התקציב לשנת   :מר ג'והר חלבי

 

 תקציב רגיל אתה מדבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

. יש לכם בהתחלה את דפי ההסבר בדיוק, לפי 2112התקציב הרגיל לשנת   :מר ג'והר חלבי

מה, על איזה פרמטרים אנחנו הלכנו, לפי הנחיות משרד הפנים וכל מיני תוספות שלקחנו בחשבון על פי 

ההנחיות של משרד  –חוק, אם זה בהוצאות של השכר, ההוצאות של הפעילויות בכלל. בצד ההכנסות 

, לא לוקחים בחשבון רזרבת שר, מענק 2111ענק שהיה בשנת מהמ 25%הפנים לגבי המענק הרגיל, לקחת 

ביטחון, מענקים אחרים למיניהם שהם חד פעמיים ורק לקראת סוף השנה אנחנו מקבלים אותם. לכן, 

-שזה מחולק ל₪,  88,731,111, המקורי, הוא יעמוד על סך 2112סך הכול התקציב שלנו בשנת 

-ממשרדי ממשלה. סך הכול ההכנסות יסתכמו ב₪  41,828,111הכנסות עצמיות; ₪  41,422,111

 יסתכם התקציב.₪  88,731,111סה"כ, עוד פעם, ₪.  6,411,111 –הנחות בארנונה ₪.  82,321,111

 

אני רוצה לומר, הצעת התקציב גובשה ביני לבין שבירו, טוהמי יודע,   :ראה"ע-מר רון נחמן

הוגשו. ג'והר קיבל הנחיות וביצע את כל ואנחנו גיבשנו את התקציב הזה גם בהתאם לבקשות ש

 השינויים. כך שהיתה הסכמה מוחלטת לגבי נושא התקציב. 

 

 בין מי למי היתה הסכמה מוחלטת?   :מר יוסי חן

 

 בין ראש העיר לממלא מקומו וסגנו.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 הבנתי.   :מר יוסי חן

 

 סיעות. 3  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

זה בסדר. אני, לא היתה הסכמה, אני  –אומרת, אני יכול להתנגד  זאת   :מר יוסי חן

 יכול להתנגד.

 

 אתה, אין לי בעיה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז אני מודיע שאני נגד, כבר מעכשיו.   :מר יוסי חן

 

 או קיי, בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בת. גם ראש בפעם הבאה תשב גם איתנו. מגיע גם לאופוזיציה לש   :מר יוסי חן

 הממשלה יושב עם אופוזיציה. 

 

 אין לי בעיה, יוסי. אין בעיה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני רק רוצה להגיד בהצעת התקציב, שראש העיר מעביר בהתאם   :ראה"ע-מר רון נחמן

 –לדיונים שנעשו בין ראש העיר והסיעות שיושבות בהנהלה, ולא עם סיעות שאינן בהנהלה. אומר יוסי 

 ם שניה גם תתייעץ איתנו. אין לי בעיה. אין לי בעיה. אני מכבד את ההצבעה של כל אחד. אין לי בעיה.פע

 

 ציפי לבני לא בקואליציה וראש הממשלה יושב איתה.    :מר יוסי חן

 

 הלאה. אז מה אתה רוצה כרגע?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ההוצאות מסתכם, כנ"ל,  הסברתי להם על הצד של ההכנסות. הצד של  :מר ג'והר חלבי

הוצאות פעולה הנהלה וכלליות ע"ס  –שמתחלק לפי ₪,  88,731,111חייב להיות באותו סכום, של 
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41,647,111  ,₪ 

 

בוא נציין אבל שגם פה בהוצאות עשית הערכה. זה כמו בהכנסות, שיש לך    :מר יוסי חן

, ההוצאות. כי אני רואה שבהוצאות יש הערכה, גם פה יש לך. זה לא מדויק, זה יכול לזוז במהלך השנה

 יותר מאשר,

 

 לא, לא, יש תמיד תזוזות. זה נכון מה שאתה אומר בעיקרון.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תסתכל בתקציב, מה שהוא עשה ג'והר, את ההוצאות הוא הגדיל, את    :מר יוסי חן

 . 4,111,111שחק של ההכנסות הוא הקטין. עכשיו, אני רוצה לקוות שגם בהוצאות יש שמה מ

 

 יוסי, זה לא מדויק. אתה רואה את זה גם בטבלה,  :רו"ח רוני דנה

 

. 2112אחורה. תאמין לי, הלכתי עד  2112אני רואה בתקציב. הלכתי עד    :מר יוסי חן

  -אני מוכן לשבת איתך גם לא ב 

 

אי אפשר  למשל 1,764,111-יוסי, אתה רואה כאן בצד ההכנסות, את ה  :רו"ח רוני דנה

את החצי מיליון רזרבת  לתקצב. זה לשאלתך, אגב, שקודם שאלת, איך זה שהדברים משתנים?

שר אתה לא יכול לתקצב. מענק ביטחון אתה לא יכול לתקצב. אתה חייב להפריד את מסגרת התקציב. 

 לכן יש ירידה בהכנסות. גם בהוצאות.

 

קח את מה שעשה ג'והר, בהוצאות אבל זה עובד בשיטה. אם תשים לב ותי   :מר יוסי חן

 הוא הגדיל, בהכנסות הוא הקטין. למה? כי שמה הוא לקח,

 

 איך זה התאזן לי?  :מר ג'והר חלבי

 

 ואז בסוף זה מתאזן.    :מר יוסי חן
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 איך יתאזן?   :מר ג'והר חלבי

 

. אני אשב איתך ואני אוכיח לך. תיקח את 4,111,111יש הפרש של    :מר יוסי חן

 אחורה ותראה. אל תתייחס רק לשנה.  2112-ב, אני ישבתי עליו. קח מהתקצי

 

 אתה אומר, הוא מקטין הכנסות ומגדיל הוצאות, אז זה לא היה מתאזן.    :רו"ח רוני דנה

 

רוני, תקציב לא הולך ככה, תקציב הולך הכנסות/הוצאות, אחד מול   :מר יחיאל טוהמי

 יות ככה.. זה לא יכול. זה צריך להWIN WINאחד, 

 

 .WIN WINאז אתה תראה שאין    :מר יוסי חן

 

 זה לא טוב. אני לא יודע מה להגיד.  :מר יחיאל טוהמי

 

אז רגע, אולי לא הובנתי נכון, אני מדבר ביחס לשנים עברו. אם תיקחו    :מר יוסי חן

ו. השנה הזו את ההוצאות, אתם תראו, גם ג'והר יודע למה אני מתכוון. אני לא מדבר ביחס לשנה הז

 אתם עושים מה שאתם רוצים, זה בסדר. אני יכול להגיד לכם שרב הנסתר על הגלוי בתקציב הזה. 

 

רוני, יש פה בעיה. תסביר שהתקציב... הוצאות הכנסות זה... כספים ויש   :מר יחיאל טוהמי

 שינויים. תסביר את זה כמו שצריך.

 

 יוק מה שהסברתי.זה בדיוק מה שהסברתי. זה בד   :רו"ח רוני דנה

 

 הסברת את זה?  :מר יחיאל טוהמי

 

במשך השנה מתווספים תקציבים, אם זה רזרבת שר שיכולים לקבל   :רו"ח רוני דנה

 אחרי חודש, אחרי רבעון, אחרי חצי שנה. ברגע שאנחנו מקבלים עושים תיקון תקציב.
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 את זה הבנתי, בהכנסות הבנתי, אני מדבר בהוצאות.    :מר יוסי חן

 

איזה הכנסות? תיקון תקציבי. התיקון התקציבי הוא הכנסה מול הוצאה.   :רו"ח רוני דנה

 התקציב תמיד מאוזן.

 

 רוני, אני אשמח לשבת איתך.   :מר יוסי חן

 

 אתם לא מוסמכים לאשר תקציב לא מאוזן.  :רו"ח רוני דנה

 

-רה, נתחיל מרוני, אני אשמח לשבת איתך, ובוא נלך כמה שנים אחו   :מר יוסי חן

2112. 

 

 מה, לא היה מאוזן התקציב?-ש  :רו"ח רוני דנה

 

 לא, בסוף אתם מסדרים את זה, זה מתאזן, הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 כל שינוי חייב להיות,  :מר אלי שבירו

 

 ברור. ברור לי. רק שיש כמה מיליונים שמשחקים איתם ואנחנו לא,   :מר יוסי חן

 

 זאת אומרת משחקים איתם? יוסי, באמת. מה  :מר ג'והר חלבי

 

 שמסתובבים.  4,111,111אני אגיד לך מה זאת אומרת משחקים. יש איזה    :מר יוסי חן

 

טוהמי, אני חקרתי את זה לעומק. יוסי חן שלח שני מכתבים לראש העיר.   :מר ג'והר חלבי

 ר.תאמין לי שישבתי עליהם ממש בצורה מאד מאד יסודית, האחד בקשר לשכ

 

 לשכר של מי?   :מר יוסי חן
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 ₪. מיליון  2.5-לשכר בכלל. אני מתכוון לשכר בכלל שעלה ב  :מר ג'והר חלבי

 

 נקודה משהו. 3   :מר יוסי חן

 

-שנים. מ 4-, מה שאתה רוצה. אני אגיד לך, אני עשיתי פה טבלה ל3.2  :מר ג'והר חלבי

, כתוצאה 7%-עלה ב 2111עד  2112ט מאד בשנת , השכר שלנו, פשו2112עד לתוכנית הנוכחית של  2112

הסכם קיבוצי, כתוצאה מתוספות יוקר אוטומאטיות שכל המגזר הציבורי מקבל אותן. סך הכול  5%-מ

₪. ומשהו אלף  611בנוסף, נקלטו עובדים חדשים. היכל התרבות ₪.  1,673,111הוא  7%הגידול הזה של 

 גנים נפתחו השנה.  4ה, פיקוח עירוני. אני יכול למנות, אגף הרווח

 

אז תעביר לנו את הנייר הזה. למה אתה לא מעביר לנו את הנייר הזה?    :מר יוסי חן

 שיהיה לי הסברים. תעביר לי.

 

סליחה, אתה שלחת מכתב, אני קיבלתי את המכתב אתמול, ישבתי עליו   :מר ג'והר חלבי

העיר, שהם ישלחו לך את התשובה. אתה לא לפנות בוקר. אני מעביר את זה ליועץ המשפטי ולראש  2עד 

 שלחת לי. 

 

 אז אני אשלח לך. אין בעיה.   :מר יוסי חן

 

 בכיף.  :מר ג'והר חלבי

 

 אני העברתי לו את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוא העביר לי. אני אעביר תשובה לראש העיר, הוא יעביר לך. זה בקשר   :מר ג'והר חלבי

האוטומאטית כולל ההסכם הקיבוצי, ונוסף העובדים החדשים שנקלטו. גם  לשכר. השכר עלה, התוספת

סך הכול היה לנו קיטון בחלק מהוצאות השכר, בחלק גידול. סך הכול ₪.  1,211,111-השכר ירד ב

 זה השכר.₪.  2,511,111
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אתה שלחת מכתב לראש העיר, שהתקציב של החינוך ירד. אתה מתבסס באופן  –בקשר לחינוך 

י, כי אין לך את כל הניירת, אין לך את כל השינויים של התקציב, אתה מתבסס על התקציב אוטומאט

. אבל, במסגרת Y-, בסוף השנה הוא גדל לXהבסיס הוא היה   2112המקורי. התקציב המקורי שנת 

סכום זה כלל סך ₪,  24,766,111, תקציב החינוך הסתכם בסך 2112המכלול הכללי של תקציב שנת 

סכום תשלום למורים שעברו לרשת אורט, סכום חד פעמי, הוא לא יחזור על עצמו. בשנת ₪  684,111

אתה לא  2111בהשוואה שלך לתקציב של שנת ₪.  1,211,111אישרנו תב"רים מעודפי תקציב ע"ס  2112

₪.  1,511,111ראית תב"רים, כי עכשיו אתה אישרת תב"רים. עכשיו אתה אישרת לחינוך בכלל כמעט 

 אין לך את התמונה באופן מלא.לכן, 

 

 תעביר לי את התמונה מלא בפעם הבאה. אולי לא תגיע איתי למצב הזה.    :מר יוסי חן

 

 תשב איתי. אין לי מה להסתיר.  :מר ג'והר חלבי

 

בלילה. פעם הבאה אל תהיה בלחץ, תכין  2אתה אומר, הכנת דף עד    :מר יוסי חן

 בזמנך הפנוי ותעביר לי. 

 

 לא, אבל זה גם תלות של נקודות זמן, מתי אתה בודק את זה.  :ון שטייןעו"ד שר

 

 אני בודק את זה מתי שהוא יעביר לי.   :מר יוסי חן

 

תב"רים, את הסגירה של השנה הזאת, אתה עשית -אבל את האישור של ה  :עו"ד שרון שטיין

 היום. הוא לא יכול לתת לך את התמונה המלאה.

 

 תב"ר הוא מופרד מהתקציב הרגיל.-ין שהאני מב   :מר יוסי חן

 

₪.  24,111,111סליחה, עד לפני יומיים סך הכול ההוצאה לחינוך היו   :מר ג'והר חלבי

 איך זה הולך. אתה מבצע הוצאה,₪.  1,511,111כתוצאה מהתוספת של היום הם באופן מיידי גדלו בעוד 
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 לחינוך. ₪  1,511,111עכשיו הרמת יד, אתה אישרת    :רו"ח רוני דנה

 

 מהעודפים.  :מר ג'והר חלבי

 

 מהעודפים.    :רו"ח רוני דנה

 

 אין מה להסתיר.  :מר ג'והר חלבי

 

 רוני, קודם כל, זכותו לדעת.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן, בכיף.  :מר ג'והר חלבי

 

 בטח.   :רו"ח רוני דנה

 

יש לו שאלה. אני לא יודע את אין פה שום דבר מחוץ לשקיפות. ולכן,   :ראה"ע-מר רון נחמן

התשובה, כי אני לא מכיר את הדברים האלה, לכן העברתי את זה לגזבר על מנת שיראה את מה שאתה 

 כותב וייתן לך תשובות. זה הכול.

 

 . 111%   :מר יוסי חן

 

 הלאה, ג'והר, בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

₪.  24,576,111-הסתכמו ב בקשר לסך הכול ההוצאות של החינוך,  :מר ג'והר חלבי

 ופה אני רוצה לציין נקודה מאד חשובה רבותי. ₪.  14,644,111הוצאות של הרווחה הסתכמו בסך 

זה מחייב את ₪.  5,111,111-השנים האחרונות גדל בעיריית אריאל לא פחות מ 4תקציב הרווחה במהלך 

נחנו גובים, נלקח פה לצרכי . מהארנונה שאנחנו גובים, מההכנסות שא31%-העירייה בהשתתפות ב

הרווחה. הישוב, כפי שהסביר ראש העיר ואתם מכירים, הולך ומזדקן. יש הרבה פניות לרווחה. זה מחייב 

אותנו בהגדלת התקציבים. זה שילד מגיע למעון באישור משרד העבודה והרווחה, לא שואל את הגזבר 
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 אוטומאטית. ולא את ראש העיר ולא את חברי המועצה, זה מחייב אותנו 

 

 .25%-ההגדלה שמה זה ב  :מר יחיאל טוהמי

 

 , זה משמעותי.1,251,111זה  5,111,111נכון. אז על    :רו"ח רוני דנה

 

 תוספת. ₪  1,511,111זה   :מר ג'והר חלבי

 

 תלך הלאה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שור שלכם. אני רוצה להסביר כאן נקודה מאד חשובה, גם לקבל את האי  :מר ג'והר חלבי

אני ₪.  4,511,111בתוכו לא נלקח בחשבון ההלוואה הזאת של ₪.  2,232,111פירעון המלוות פה מתוקצב 

₪  361,111מסביר איך אנחנו מכסים את הפירעון של ההלוואה הזאת. אנחנו משלמים לעמידר מדי שנה 

הוצאה של השכירות, שכירות. ברגע שאנחנו מבצעים את הרכישה, השכירות מתבטלת באופן מיידי. ה

אני מעביר אותה ואביא את זה לידיעתכם לאישור המועצה, מעבירים את ההוצאה של השכירות, 

 מבטלים אותה מסעיף תקציבי שכירות ומגדילים פה את הפירעון מלוות.

 

 להחזר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 להחזר.  :מר ג'והר חלבי

 

 שיהיה בתיקון תקציב.    :רו"ח רוני דנה

 

 אני אעשה את זה בתיקון הקרוב.   :והר חלבימר ג'

 

 זה כסף מת.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ג'והר, הביאורים האלה זה שלך, כל מה שרשום בהקדמה?   :מר יוסי חן
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 כן. כן.  :מר ג'והר חלבי

 

 הסבר הגזבר.   :מר יוסי חן

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

, מענק 3.1-זה לגבי התוספת של האתה שוב פעם חוזר על  –הסבר הגזבר    :מר יוסי חן

בכפוף להנחיית  5%, הקיצוץ זמני בשיעור 14,712,111האיזון שמקורו ממשרד הפנים הסתכם בסך של 

 משרד הפנים.

יכלה להתבטל אם היינו מקצצים בהוצאות. משרד  3.1פה אני אומר עוד פעם לפרוטוקול, שהתוספת של 

  -את ה או תקצץ בהוצאות או תעלה  –הפנים אמר לך 

 

 אתה יודע מה, יוסי,   :מר ג'והר חלבי

 

 משרד הפנים לא יוריד לך את הארנונה באריאל.  :רו"ח רוני דנה

 

 ברמת גן הורידו, בהרבה מהערים הורידו.   :מר יוסי חן

 

 תלוי מאיזו רמה.   :רו"ח רוני דנה

 

ל הקטע פה טוהמי, אני רוצה גם לתת באמת תשובה למה שקורה פה. כ  :מר ג'והר חלבי

, אני אומר לך, זה לא לשיקול דעתך, לא לשיקול דעת ראש העיר ולא לשיקול דעתי, זו החלטת 3.1-של ה

הכנסת. זו ההתייקרות האוטומאטית. אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאד חשובה. הרי איך מחשבים 

תה נלקחים פרמיטרים את המענק? עפ"י נוסחת גדיש, משרד הפנים  קבע הוצאה לנפש באריאל, במסגר

ומכפלים סך ההוצאה לנפש במספר התושבים בעיר. במקביל מחשבים את סך  6שונים לפי האשכול 

ההכנסות העצמיות של הרשות ופה הדבר היותר חשוב, חישוב הארנונה נעשה עפ"י תעריף נקבע בנוספת 

למ"ר ₪  44לפי תעריף . עפ"י האשכול הנ"ל תושבי אריאל אמורים לשלם את הארנונה 6גדיש לאשכול 
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למ"ר וזה ללא כל קשר להעלאה ₪  44לסך ₪  33 -לרבות, הינו צריך להעלות את הארנונה מסך כ

. כתוצאה מהחישוב הנ"ל, מענק האיזון ממשרד הפנים קטן, כי משרד הפנים 3.1%האוטומטית בשיעור 

י הארנונה דבר שלא דורש מהעירייה לגבות יותר מהתושבים. בצו המיסים לא נערך שינוי לתעריפ

מאפשר הגדלת הגבייה. כתוצאה מהאמור, עיריית אריאל נפגעת פעמים , אחד מענק האיזון קטן ושתים 

אנחנו לא גובים כפי שמחייב אותנו משרד הפנים.  על כן עיריית אריאל סופגת את ההפרש וזה לא 

על אף שאנחנו לא יכולים  לשיקול דעתנו, זה באופן מיידי נכנס בנוסחה. זה מקטין את המענק שלנו

לגבות את זה מהתושבים, כי צו המיסים הוא יותר נמוך ממה שמחייב אותך משרד הפנים. ומשרד 

התעריף  –עשה באופן רוחבי לכל הארץ תעריף, מי שנמצא בסוציו אקונומי מסוים  2111הפנים בשנת 

, 44ואנחנו צריכים לגבות  6וא והסוציו אקונומי שלנו ה₪  32-לכולם הוא אותו דבר. אם אתה מחייב ב

אתה ₪  32-זה שאתה מחייב ב₪.  44בנוסחה מכניסים את החיוב, את המטרז' שקיים באריאל לפי 

 ₪. 32גם מענק האיזון קטן; גם אנחנו מחייבים לפי  –מפסיד. אנחנו פה מפסידים פעמיים 

 

 אני לא רואה בזה הפסד. זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

, כתוב שמה, 3.1%-אני ראיתי בטלביזיה, גם כל עם ישראל ראה, שה  :מר יחיאל טוהמי

במקומות מסוימים לא העלו. לא העלו את זה. אני אומר לך את זה. אני  –משרד הפנים אומר, כתוב 

 ראיתי את זה. 

 

הן זכאיות,  –רעננה, הרצליה וכו'  –לא, יחיאל, ברשויות נטולות מענק    :רו"ח רוני דנה

 שלא להגדיל את הארנונה, וגם הן כפופות לאישור מפני שזה לכאורה הפחתה. אם הן רוצות,

 

 הבנתי.  :מר יחיאל טוהמי

 

באריאל, בגלל גם התעריף, ג'והר ציין, התעריף אצלכם יחסית הוא נמוך    :רו"ח רוני דנה

 לעומת הסוציו.

 

 הבנתי, כי אני יודע שרעננה לא לוקחת כסף... בכלל.  :מר יחיאל טוהמי
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 נכון. אז הם יכולים לא להגדיל את הארנונה.   :רו"ח רוני דנה

 

אתה יודע מה, טוהמי, אני רוצה להגיד כאן ואני לא יודע, אני לא רוצה   :מר ג'והר חלבי

₪.  14,511,111להרגיז את ראש העיר עכשיו, הצפי שלי ושל רוני, אנחנו פה התבססנו על מענק איזון של 

וב, על פי המטרז' שקיים באריאל, כתוצאה מאזור התעשייה והחיוב שהם אני אומר לך, על פי החיש

 יקטינו לנו את זה בעוד, ואנחנו צריכים לרוץ,₪.  12,511,111מטילים עלינו, אנחנו נגיע למענק איזון של 

 

תקשיבו את האבסורד, הסברתי את זה קודם. אנחנו, מוסיפים לנו   :ראה"ע-מר רון נחמן

רת זכוכית. הגדלנו את הארנונה שם, דופקים אותנו פה. בשביל זה אני הולך לראש נכסים, לנו שמים תק

אדוני ראש הממשלה, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בעיר הזאת, אתה  –הממשלה ואני אומר לו 

רוצה שהיא תהיה קיימת או לא. אם אתה רוצה שהיא תהיה קיימת, היא צריכה לקבל בסיס כלכלי. 

סיס סטטוטורי, כי לא נגמרו ענייני הקרקעות. ואנחנו, דיננו כדין מאחז בלתי חוקי היא צריכה לקבל ב

אחד זה  –היום. כל הקרקעות מערבה, אצל שר הביטחון, זה לא נגמר עד היום. יש פה שני דברים 

אתם בונים על אדמה לא  –בג"צ לא יגיד -תוכנית המתאר, אדמות סקר, בשביל לתת את הסטטוס, ש

שנים  5אני דורש, וזו הדרישה שלי ואני אומר את זה לכם, מראש הממשלה,  –עלי. שתיים שלכם. כמו ב

שנים קדימה, טיפול כמו רמלה, כמו לוד, כמו מקומות אחרים, שהממשלה  5קדימה, עכשיו אני דורש 

ידעה לקבל החלטה, על מנת שנעבור את התקופה. הרי עד שנתחיל לראות תושבים חדשים שתיגמר 

שנים. ומה עד אז? על מה נחיה? זאת הבעיה הגדולה שיש ואיתה אני מתמודד.  3ה ייקח לפחות הבניה, ז

 פשוט שתדעו את הדברים האלה.

 

עוד נקודה בהסבר שלך שלא הבנתי בפעולות רווחה. רשמת שמה, תראה    :מר יוסי חן

 כמה אחוזים. . יש לך עודף של 27-והעירייה ב 75%-משרד הרווחה משתתף ב –בסעיף למטה למטה 

 

 אל תהיה קטנוני, זה טעות דפוס.   :רו"ח רוני דנה

 

 תגיד טעיתי. תגיד טעות סופר.   :מר יוסי חן

 

-רבותי, זו לא טעות. זה חסר השלמת משפט. אנחנו צריכים להשתתף ב  :מר ג'והר חלבי
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יס של . אם תיקח את הבס25%, אנחנו צריכים לתת 75%כי משרד העבודה והרווחה נותן   .25%

. לזה 25%-. ההשתתפות שלנו גבוהה מה27%-התקציב, תעשה חישוב, אתה תראה שאנחנו מגיעים ל

 ציינתי.

 

 תרשום את זה, בביאורים.   :מר יוסי חן

 

 אני מקבל את ההערה שלך והיא לא טעות.  :מר ג'והר חלבי

 

 המבקר ירשום ביאור.   :מר יוסי חן

 

בסך הכול התקציב. בשני העמודים האחרונים,  בסדר, אין בעיה. זה  :מר ג'והר חלבי

, יש שם את מסגרת כוח האדם, כל מחלקה ומחלקה מה העלות שלה, כמה תקנים יש בכל 42-51עמודים 

סעיפים אלה נכללים בתוך החוברת עצמה, כל ₪.  22,111,111-מחלקה. סך הכול השכר מסתכם ב

 כוז של כל הקטע של השכר. מחלקה והסעיף התקציבי של השכר, אבל בסוף יש את הרי

, יש לנו את 23במסגרת זה אנחנו צריכים גם לאשר את השכר של המבקר. שכר המבקר מופיע בעמוד 

 בחצי משרה, גם את זה צריך לאשר. ₪  231,111השכר של המבקר ע"ס 

 זה התקציב. זה כעיקרון התקציב. 

 

 זה בנפרד. לא, אבל אתה כל דבר בנפרד מביא פה. כל דבר   :מר יוסי חן

 

 כן.   :מר ג'והר חלבי

 

 כל דבר בנפרד. יש לך אישור תקן כח אדם, זה גם בנפרד.    :מר יוסי חן

 

 מה צריך לעשות כרגע, אדוני הגזבר?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 צריך לאשר את התקציב הרגיל כמקשה אחת ואחר כך,  :מר ג'והר חלבי

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 126 

חד פה אם יש לו הערות לתקציב, אולי הוא רוצה אני רוצה לשאול כל א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 משהו, שנכתוב את זה לפחות בפרוטוקול להמשך השנה. כן, שירה.

 

לגבי תקציב התמיכות. אני רואה שהוא עלה השנה, אבל אם אתה יכול    :גב' שירה דקל

תמיכות לפי לציין את הפילוח שלו, איך הוא מפולח. זאת אומרת, בתוך תקציב התמיכות הזה יושב גם ה

מה שאני מבינה של בתי הכנסת, גם התמיכות של תנועות הנוער. כל הגופים שמבקשים תמיכה. איך זה 

 מתחלק בין, כמה מתוך זה הולך לתנועות הנוער?

 

אין חלוקה עכשיו. החלוקה היא כזאת: אתם מאשרים את התקציב.   :מר ג'והר חלבי

ו פרסמנו את התבחינים ופרסמנו גם מועדים להגשת אחרי שאתם מאשרים את התקציב, בו זמנית אנחנ

 הבקשות. 

 

 אריה, אני מבקש שתענה על השאלה שלו בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז ככה, כרגע מאשרים את המסגרת הכללית. לאחר מכן, בהתאם לנוהל   :מר אריה ברסקי

שזה מנכ"ל, גזבר  –שלושה מתן תמיכות שקבע מנכ"ל משרד הפנים, מתכנסת ועדה שקוראים לה ועדת ה

וקובעים, מחליטים איך לחלק את זה. כלומר, כמה הולך נגיד לנוער, כמה הולך לנושאים  –ויועץ משפטי 

אחרים, לבתי כנסת, ואחר כך יש קריטריונים, כשכבר אתם תאשרו, איך לחלק את זה, את התקציבים 

 האלה.

 

 ?-, גזבר ואת הקריטריונים אני מכירה. מנכ"ל   :גב' שירה דקל

 

 יועץ משפטי.  :מר אריה ברסקי

 

 זאת אומרת, שום נבחר ציבור.    :גב' שירה דקל

 

 זה השלב הראשון, זה המלצה.   :מר ג'והר חלבי
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 זה המלצה. זה בא למועצה לאשר את ההמלצה.   :מר אריה ברסקי

ב במשרד הפנים חברי מועצת עיר. באיזה שהוא של 4בעבר, אם אתם זוכרים, היתה ועדה שהיו בה 

החליטו שבוועדה צריכים לשבת אנשי מקצוע שמכירים את זה. אבל לפני, בכל זאת, גם צריך לאשר את 

זה, לא קובעים על דעת עצמם. מה שהם קובעים זה בעצם המלצה. ההמלצה באה, כמו שבשנים קודמות, 

מאשרים את למועצת העיר, בשתי פעימות מה שנקרא: פעימה ראשונה זה הקריטריונים; וכש

 הקריטריונים, כשמחלקים את הכספים לפני שמאשרים אותם, עוד פעם מביאים את זה למועצת העיר.

 

מביאים את זה כבר ברמת אבל חלוקה, שכבר אתה רואה כמה כל תנועה    :גב' שירה דקל

 מקבלת.

 

 זו ההמלצה של הוועדה.   :מר אריה ברסקי

 

י אגיד למה אני אומרת את זה, טוהמי. אני לא הבנתי. עכשיו, רגע, אנ   :גב' שירה דקל

יודעת אם ראש העיר יודע, אבל שבט הצופים על סף סגירה. לא רק שהם לא פתחו שכבה ד' השנה, כרגע 

או יותר, אם נלך אחורה, היתה בשיא שלה  4חבר'ה. מתנועה שמנתה לפני  21כמות, אם יש מפקד יש שם 

 אומרת את זה, וזה חשוב.  , היום היא על סף סגירה. ואני251-311

 

שירה, אני מבין, אני רוצה לעזור לך. את אומרת שלעניות דעתך צריכים   :ראה"ע-מר רון נחמן

לראות איך לא סוגרים את סניף הצופים בתקציב העירייה, נכון? איך אנחנו גורמים לכך שהסניף החשוב 

 שלנו ימשיך להתקיים? זו הנקודה שאת מעלה בעצם, נכון?

 

 כן.   :שירה דקל גב'

 

הנה, אני אומר כאן לפרוטוקול, אנחנו נטפל בדבר הזה לראות מה אפשר   :ראה"ע-מר רון נחמן

 לעשות.

 

אני רוצה להסביר לשירה. שירה, אני רוצה להסביר לך משהו, מה שיקרה    :מר יוסי חן

רת התקציב הזו, עכשיו. מה שפה אנחנו עכשיו מאשרים, את מסגרת התקציב. ואני אומר לכם שבמסג
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, לא יספיק לתמיכות לכל הגופים הנתמכים על ידינו. אם זה בתי 365,111מה שאתם הולכים לאשר, 

כדי לרצות את כל ₪  311,111כנסת, מלגות סטודנטים. ואני ישבתי וחישבתי ופירטתי את זה. חסר 

אין תקציב. אז יגידו  –ר , אז יגידו לך מח675, 365הגופים האלה. אם לא יתווסף עכשיו בתקציב במקום 

ממי נוריד? ניתן לך לצופים, אבל ממי את רוצה שנוריד, מבית השואה? מהוועד למען החייל? לכן  –לך 

 ,675-עכשיו אני מבקש ממך ג'והר, להגדיל את התקציב של התמיכות ל

 

 . 711   :מר פבל פולב

 

יאל. יש פה ספורט כי יש שמה, למשל יש נושא שבכלל לא מתוקצב באר   :מר יוסי חן

אוטובוסים של אלופי עולם בקאראטה, ולא רק שלא נתנו להם  14שהוא תחרותי עממי. הביאו לפה 

תמיכה, עוד חייבו אותם על האולם. עכשיו, הם הגיעו חצי שעה קודם, ביקשו שיפתחו להם את האולם 

אין תחרות,  –תי אומר אוטובוסים מכל הארץ הגיעו. אני במקום אותו מארגן היי 14חצי שעה קודם, 

עצרו, לא צריך כלום. תשלחו, תקשורת, תשלחו אותם הביתה. ויש פה ביניהם אלופי עולם והם לא 

מקבלים שקל אחד. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, פה חייבים לתקצב אותם, ואם לא נצבע עכשיו 

 בתקציב את הסכום הזה לא יהיה. לא יהיה. אם לא יגדילו, איך יתנו?

 

-311ג'והר, מה המשמעות של השינוי התקציבי כרגע, נניח בסכום של   :ראה"ע-ר רון נחמןמ

שנותן פיתרונות גם למה שאמרה שירה, גם למה שאמר יוסי בעניין הזה, מה זה מחייב? אנחנו ₪  351,111

יכולים להצביע על התקציב? אנחנו לא יכולים להצביע על התקציב? או איך זה? אני לא מבין את 

 הפרוצדורה. 

 

אם יש רעיונות כלשהם איזה סעיף בתקציב ניתן להקטין כדי להגדיל את   :מר ג'והר חלבי

 הסעיף של התמיכה,

 

 ואז אתה תביא לתיקון בישיבה הבאה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא צריך להביא, אנחנו יכולים עכשיו. הפרוצדורה היא כזאת, תגיד לי   :מר ג'והר חלבי

 ₪, 411,111א רוצה גזבר אני ל –עכשיו 
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עזוב את זה, עשה לי טובה, ג'והר, באמת אני לא מרגיש טוב. תן לי   :ראה"ע-מר רון נחמן

 בבקשה לעשות את זה. העלו פה שני חברי מועצה, אחד את נושא הצופים שזה יקר לכולנו,

 

 רון, גם אני רוצה להעלות נושאים נוספים.  :עו"ד אריאל עזריה

 

אני אתן לך גם כן. את הנושא הזה שנקרא תנועות נוער ובמיוחד הצופים.   :אה"ער-מר רון נחמן

אומר יוסי אותו דבר, שסך הכול הכספים שהוקצו בתקציב הזה למטרת תמיכות לא יספיקו לכל. לפי 

. זה פחות או יותר, "גרוסו מודו". השאלה, מה 711, 351הערכה שלו, הוא אומר, זה צריך להיות במקום 

הפרוצדורה, אני שואל את היועץ המשפטי, אני שואל את המבקר, מה כרגע, אנחנו נמצאים פה,  מבחינת

נניח שמחליטים שאנחנו בודקים את העניין הזה ורוצים ללכת על זה, אחר כך נעשה שינויים מסעיף כזה 

 לסעיף כזה.

 

ם את אפשר להצביע בתקציב, עשיתם את זה גם בשנה שעברה. מאתרי  :עו"ד שרון שטיין

 הסעיפים.

 

 אז מה הפרוצדורה? תסבירו בבקשה. רוני דנה, בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הנוספים האלה,  311,111-אם כרגע יכולים להצביע על מקורות מימון ל   :רו"ח רוני דנה

 או קיצוץ הוצאה מסוימת או הגדלת הכנסה, 

 

 נניח שזה לא ניתן כרגע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אם כן, אז אפשר עכשיו לקבל את ההחלטה.   :דנה רו"ח רוני

 

 נניח שלא ניתן.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 היה ולא, אז זה יכול לבוא בעדכון תקציב.   :רו"ח רוני דנה
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 מתי עדכון תקציב?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, לא, הבעיה פה זה בגלל שזה תמיכות ופה יש את המגבלות של הזמן,   :רו"ח רוני דנה

 של לוחות הזמנים, שיכול אולי להפריע. 

 

מבחינת מה, מבחינת בקשות? אבל אנחנו יכולים להאריך את המועד.   :עו"ד שרון שטיין

 עשינו את זה בשנים קודמות, הארכנו מועדים.

 

 אז אין בעיה.   :רו"ח רוני דנה

 

בל להזיז את בצורה סבירה. אנחנו לא נאריך את המועד עד ספטמבר. א  :עו"ד שרון שטיין

זה נגיד בחודש. הרי מה שקורה, עכשיו אם זה תיקון של התמיכות, אתה צריך לשנות את תקציב 

 התמיכות, יכול להיות שיהיה צורך בעקבות זה לשנות מחדש את,

 

 ההרכב התקציבי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שום שינוי  לא, גם את התבחינים של התמיכות עצמן. אבל בהנחה ואין  :עו"ד שרון שטיין

 של הקריטריונים של התמיכות, 

 

 זה לא קשור לקריטריונים של התמיכות.   :גב' שירה דקל

 

יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות, כי יוסי מדבר למשל על   :עו"ד שרון שטיין

 תמיכה בספורט. 

 

 מה שיוסי מדבר זה משהו חדש לגמרי.    :גב' שירה דקל

 

 וקריטריונים שלא קיימים.   :ןעו"ד שרון שטיי
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 עזריה, רצית לשאול?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יש לי פשוט משהו שמתחבר לנושא. שבתמיכות, אם כבר התחלנו לדבר   :מר מקס צ'רנוגלז

 על זה, אז אני בכלל לא ראיתי שם השנה, או שזה יצא, אני לא יודע, איכשהו.

 

 יודע. תאמין לי שאני לא   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני שואל מיהו שיגיד לי, שהנושא של תרבות וספורט בכלל כמעט ולא   :מר מקס צ'רנוגלז

 מופיע שם.

 

 לא, בגלל שזה עבר לחברה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

קניית שירותים מהמתנ"ס. גם שנה שעברה  –זה הופיע עד עכשיו בסעיף   :עו"ד שרון שטיין

וד אחד, זה בא בעקבות של ראש הסיעה שלך, אלי, שהעיר לנו ולפני שנתיים. ואני אגלה לך סוד ע

 שנים. 4בתקציב לפני 

 

הבנו. אבל  –יכול להיות. אבל השאלה שלי כאילו, אם, בסדר, המתנ"ס   :מר מקס צ'רנוגלז

אם יש עוד ארגונים שרוצים, כמו לדוגמא מה שהוא אמר, או יש הרבה ארגונים כאלה, שרוצים לקבל 

 ן להם לאן לפנות. תמיכה ובעצם אי

 

כל עירייה מוציאה חוזר לציבור, לכל עמותה, לכל מי שמבקש תרומה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 אתה יכול להגיש את הבקשה. –ואומר לו 

 

 אפילו אם זה לא מופיע בתבחינים?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

יצטרכו לדון  –הוא יכול להגיש מה שהוא רוצה. אם הוא משתבץ בפנים   :ראה"ע-מר רון נחמן

 בזה ולא לזרוק אותו. 
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אני רוצה להבין משהו. ג'והר, כל עוד שנקבל החלטה בכלל, יוסי אמר   :מר יחיאל טוהמי

 , לא משנה. 661, אולי 551, אולי זה 611, 711

 

 אולי זה מיליון וחצי.   :מר יוסי חן

 

 אני לא אמרתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 צריך להיות מפורט פה.טוהמי, זה היה    :גב' שירה דקל

 

בואו נקבל החלטה, קודם כל מה אנחנו רוצים. ואם נקבל החלטה מה   :מר יחיאל טוהמי

 אנחנו רוצים,

 

 אבל זה... אחר כך, עכשיו אתה עושה מסגרת לתקציב.   :מר יוסי חן

 

 לא, מה אני אומר? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה מציע עכשיו?  :מר יחיאל טוהמי

 

 ₪. 711,111-לצבוע את כל המסגרת ב –מה שהם מציעים    :ןמר יוסי ח

 

 אבל איך? אתה צריך את הצד השני.   :עו"ד שרון שטיין

 

, אתה צריך להגיד מאיפה אתה לוקח. זה לא 711כשאתה אומר, יוסי,   :מר יחיאל טוהמי

 הולך ככה, צריך הוצאה והכנסה. 

 

 לתת או לא יכול לתת. זה הכול. השאלה אם עכשיו אתה יכול  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נכון. זה מה שרציתי להגיד.   :מר יחיאל טוהמי
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 או קיי. עזריה ואחר כך מנו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בקשות. אני לא חושב שהן  3ברשותכם, אני ראיתי את התקציב ויש לי   :עו"ד אריאל עזריה

 הן היו עוברות.דרמאטיות מאד מבחינה כספית, אבל אני הייתי מאד שמח אם 

הראשונה היא, אני מבין שיש בעיה לתגבר בצורה משמעותית, מה שעשינו בתקציב הקודם, להוסיף 

סכום משמעותי לצורך תגבור בבגרויות. אבל לי יש איזו שהיא הצעה ורעיון שאולי יעלה מעט כסף וייתן 

מערך של מתנדבים.  את הפיתרון, והוא להקים איזה שהוא מערך, לתקצב עכשיו הקמת איזה שהוא

כלומר, שאנחנו נתקצב את עצם הקמת המערך של המתנדבים, כדי שהורים, אנשים, סטודנטים, אנשים 

בעלי השכלה רחבה בכל מיני תחומים יוכלו לעזור לילדים שלומדים לקראת בגרויות. כלומר, אם ילד 

היה איזה שהוא מערך שאליו לומד בבגרויות ונניח מישהו כאן הוא חזק במתמטיקה ויכול לעזור, אם י

הוא יוכל לפנות והוא זה שיקשור בין אותו מבוגר שיודע לבין אותו ילד שזקוק, אז הוא יוכל לפנות אליו. 

 אני לא יודע לומר כמה כסף צריך בשביל להקים מערך.

 

 עזוב את הכסף. הרעיון טוב. הרעיון טוב. עזוב את הכסף.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה שאין כסף עכשיו יישאר בגדר רעיון.    :מר יוסי חן

 

 לא, יוסי, אל תהיה כזה ציני.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני מודיע לך, מה שבגדר רעיון טוב יישאר רעיון טוב או יותר טוב. אין    :מר יוסי חן

 תקציב, רעיונות תשמור לבית. מה שלא יהיה בתקציב יישאר רעיון למגירה.

 

 בוא תגיד לי איך לתמחר. אני לא יודע לתמחר את זה. אז  :עו"ד אריאל עזריה

 

 מה הדבר השני?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הדבר השני שאני הייתי מציע ומבקש כאן, אולי תינתן כאן תמיכה, זה של   :עו"ד אריאל עזריה

 ובה. ילדי גן חובה, כבר עכשיו מגיל זה, הם יתחילו לקבל שיעורים בשחמט, ללמוד שחמט כבר מגיל גן ח
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 אבל יש את זה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 עכשיו אין את זה. היה. עכשיו אין.  :עו"ד אריאל עזריה

 

הנה, אני מודיע לך פה. במשך שנים ניסיתי לעשות מועדון שח על בסיס   :ראה"ע-מר רון נחמן

ייגמר פה, העלייה הרוסית, ואני אתמוך כמה שאני יכול בנושא הזה שאריאל תצטיין בשח. אבל זה לא 

 אולי נביא תרומות, לא יודע מאיפה. אני רואה את זה חשוב מאין כמוהו.

 

והדבר השלישי והאחרון הוא, לטעמי אנחנו יכולים לחסוך הרבה מאד   :עו"ד אריאל עזריה

כסף אם אנחנו נשפר את ההסברה בנושא איכות הסביבה לתושבים. ושוב, הייתי שמח אם היינו 

 רה באופן כזה שאחר כך אולי הוא היה מקל עלינו ומפחית את העלויות של,מתקצבים את נושא ההסב

 

אני אתייחס לנקודה. עלה כאן הסיפור שפבל העלה, הפרסום לתושבים   :ראה"ע-מר רון נחמן

אדום וכל הדברים האלה. -אדום, לבן-על החניות וכל הדברים. אין הבדל בין איכות הסביבה לבין כחול

 מר, זה מתן מידע לציבור. אנחנו נטפל בזה. הייתי תחת הכותרת או

 

לא נכון. יש הבדל בגלל שמה שאריאל מתכוון, אנחנו משלמים היום היטל    :מר אבי סמו

הטמנה מה שדיברנו באיכות הסביבה, שאם היתה הסברה למשל להפרדת פסולת של תושבים, העירייה 

 היתה משלמת פחות כסף.

 

 רים לאיכות הסביבה מטפל בזה. זה איגוד ע  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה כל הרעיון של הפרדת פסולת.  :גב' נאוה בן הרוש

 

 זה לא טיפול שלנו. איגוד ערים איכות הסביבה לכל יהודה ושומרון.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 או קיי, אלה הדברים. תודה.  :עו"ד אריאל עזריה
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 כן, מנו, בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

היות וצריכים להיות יצירתיים ולנסות ולמצוא באמת מאיפה אפשר,   :אלמר יעקב עמנו

 מאיזה סעיף לקחת לסעיף התמיכות ולחינוך, היות והשמיכה היא בסך הכול די קצרה,

 

 מאד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

איפה שתמתח אותה אז אתה תישאר חלק מהגוף גלוי, אני מציע מה   :מר יעקב עמנואל

א מחליטה לעשות קיצוץ רוחבי בכל הסעיפים. בואו נחליט שאנחנו עושים קיצוץ שעושה הממשלה, והי

לטובת אותו סעיף שאנחנו רוצים לתגבר אותו. ואז אף אחד לא יכול ליילל,  2%רוחבי בכל הסעיפים של 

 לא יכול להגיד שזרקו אותו.

 

את  אנחנו רוצים גם ז'קט, גם נעליים. תוריד את הז'קט, תשאיר   :מר פבל פולב

 המכנסיים לפחות. 

 

 , כמו בממשלה. 2%  :מר יעקב עמנואל

 

 ? זה לא ככה. 2%אבל זה לא ככה. יש לך שכר, תוריד   :מר יחיאל טוהמי

 

 רוני, אתה רוצה לענות?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

קודם כל, אין אפשרות, מנו, תשובה בשבילך. אתה לא יכול לעשות קיצוץ    :רו"ח רוני דנה

, יש לך פה סעיפים עם חוזים עם קבלנים, עם הסכמים, שמתומחרים ומתוקצבים בדיוק 2%רוחבי של 

 ?2%לפי ההסכם החתום. איך אנחנו נוכל להוריד 

 

 איך עושים במשרדי ממשלה, רוני?  :מר יעקב עמנואל
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משרדי הממשלה, מורידים למשרד הפנים, הוא מוריד לנו ואנחנו צריכים    :רו"ח רוני דנה

ת הראש. אבל אנחנו האחרונים בסולם המזון הזה, שאין לנו כל כך למי להשית את זה. אז אם לשבור א

 אנחנו רוצים לעשות רוחבי, אז צריך לנטרל, את ההוצאות הקשיחות לא לגעת,

 

 111תנטרל. תגיע לסך הסעיפים שבהם אתה יכול לנגוע בהם, נגיד מתוך   :מר יעקב עמנואל

לא יכול לעשות איתם שום דבר, אתה משועבד לחוזים, למכרזים, אתה הם קשיחים, אתה  31סעיפים 

 משועבד להסכמים.

 

 מהתקציב. 21%האלה זה  31-אבל ה  :עו"ד שרון שטיין

 

, 351,111-בסדר. תגיע לזה, ואז תחליט. עכשיו, אל תתגבר את זה ב  :מר יעקב עמנואל

 ה שהוא קונצנזוס.. ואז תגיע לאיזו שהיא הסכמה, איז211,111-תתגבר את זה ב

 

 אפשר כמו שרון הציע, שאנחנו נבדוק את הדברים ונעשה תיקון תקציב,   :רו"ח רוני דנה

 

 הכי רציני ככה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בצורה נינוחה נבדוק את עצמנו.   :רו"ח רוני דנה

 

 אז זה אותו דבר. אתה תגיע לאותה תוצאה שאני אומר. בדיוק תגיע  :מר יעקב עמנואל

 לאותה תוצאה.

 

אני פספסתי בהתחלה, אולי ג'והר יעזור. שירותים ציבוריים נכנסו    :מר פבל פולב

 שפ"ע? מי היום אחראי? מי יבנה את השירותים הציבוריים? -לתקציב השנה? פנו אליך מההנדסה או מ

 

עכשיו לפארק ז'בוטינסקי, במסגרת הפיתוח של עדנאן, הולכים להקים   :מר ג'והר חלבי

שם שירותים ציבוריים נוספים. התחזוקה השוטפת של השירותים הציבוריים, ניתנה הזמנה שוטפת 

 לקבלן שיתחזק את זה באופן שוטף. זה מה שידוע לי. 
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 זה הכול תב"רים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל אין. אני רואה שלא מופיע. לא משנה.   :מר פבל פולב

 

 בל, באמת, יש רשימה שלמה שאין.אבל תקשיב, פ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה עדיפות ראשונה.   :מר פבל פולב

 

אנחנו יכולים לעשות שירותים ציבוריים בפארק, כי יש לך תב"ר   :ראה"ע-מר רון נחמן

. אז במקום לעשות קטע מהשביל, יעשו את השירותים. יש לך ממה לעשות. אין 3,111,111שאישרת על 

 ול לעשות.אתה לא יכ –לך את הבסיס הזה 

 

 4,111,111אז עוד שאלה. כל החברה העירונית עולה לנו במצטבר בכסף    :מר פבל פולב

?₪ 

 

 יותר.   :מר אלי שבירו

 

 אני שואל אם זה נכון.   :מר פבל פולב

 

 אני לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 .4,111,111החברה העירונית החדשה הזאת שצריכה לקום עולה במצטבר    :מר פבל פולב

 

 361,111-מזה אנחנו מנכים להם כ₪.  3,265,111התקציב שלה עומד על   :מר ג'והר חלבי

 הוצאות, מה שנקרא דמי שימוש במתקנים שלנו. ₪ 

 

 אתה עוד לא מנכה לה.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 זה בתוך התקציב.  :מר ג'והר חלבי

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אם זה יהיה או לא יהיה. זה תלוי  :עו"ד שרון שטיין

 

אם זה יהיה או לא יהיה. אתה עוד לא ניכית. התכנון שלך זה לעשות את   :ראה"ע-מר רון נחמן

 זה.

 

לא, אבל התקציב הוא יותר גבוה, כי אם אתה מכניס גם את הספורט    :מר אלי שבירו

 .4.8-לשם אז התקציב מגיע ל

 

 מה השאלה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני נגד. אני חושב שזה הרבה כסף ובזה אנחנו מבזבזים, שירותים אתה    :לבמר פבל פו

 –אומר אין כסף ולדבר כזה יש כסף. אני חושב שמשמה אפשר לקצץ ואז אתה בא, נראה, אם יהיה 

 לא נמשיך. עוד שאלה. אתה אמרת בזמנו המתנ"ס קורס, אין כסף. –נמשיך, לא יהיה 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אין הצלחת להחזיק אותו? מאיזה כסף?   :ר פבל פולבמ

 

 איך הצלחנו להחזיק אותו?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 איך הוא לא נפל? איך לא פיטרת אנשים?   :מר פבל פולב

 

 לא הצלחנו. הוא הולך להיסגר.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 הוא המשיך לעבוד אבל.    :מר פבל פולב

 

 . בקושי  :עו"ד שרון שטיין

 

 מה זה בקושי?   :מר פבל פולב

 

 נכון, בקושי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אין אוכל. מה זה בקושי? –כשאני פותח פריג'ידר, אם אין אוכל    :מר פבל פולב

 

 אבל יש מצבים שגם בקושי יש אוכל.   :עו"ד שרון שטיין

 

 פבל, אתה לא רוצה לשמוע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא רוצה את החברה העירונית. זה בזבוז כסף. אתה מוכן להוציא  אני   :מר פבל פולב

 אותה מהתקציב?

 

 לא, כי אין משהו אחר.  :עו"ד שרון שטיין

 

אתה לא מבין, פבל, אתה לא נוגע עכשיו בנושא התקציב, אתה נוגע עכשיו   :ראה"ע-מר רון נחמן

 בפוליטיקה.

 

 לא.   :מר פבל פולב

 

 כן.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כסף. רון, כסף. זה הרבה כסף.   :מר פבל פולב
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תקשיב לי טוב. העירייה אישרה חברה, החברה אושרה על ידי כולם.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 החברה הזאת תבצע את כל הדברים,

 

 אני לא הצבעתי בשביל החברה הזאת.   :מר פבל פולב

 

 סביר לך כאן, לא הצבעת, זה לא מעניין אותי. אני מ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 קודם כל, כשהוא ישב בקואליציה הוא כן הצביע.  :עו"ד שרון שטיין

 

הצבעת כשהיית בקואליציה, אבל עזוב, לא משנה, זה בכלל לא מעניין.   :ראה"ע-מר רון נחמן

לא עברו. אתה זוכר שאי אפשר היה  –מועצת העיר קיבלה החלטה. הדברים האלה התחילו לפני שנה 

הצגות, היו מצגות. שיתקו את המתנ"ס. היכל התרבות בינתיים נפתח. פארק אתגרים להעביר? היו 

 נפתח. 

 

 גם היכל התרבות יקר מדי. אין לנו כסף.   :מר פבל פולב

 

 בוא נסגור אותו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה? תרומות. תביא תרומות.   :מר פבל פולב

 

 ב לך?תביא אתה תרומה. אני חיי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז למה בנית אותו אם אין תרומות? למה פתחת?   :מר פבל פולב

 

 זה לא העירייה, זה משרד השיכון בנה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 מי לקח הלוואה?₪, מיליון  8   :מר פבל פולב



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 211 

 

תגיד לי, מה אתה מבלבל? אין לך מושג על מה אתה מדבר. אתה עושה   :ראה"ע-מר רון נחמן

וליטי פה, לא עניין תקציבי. אין לזה שום קשר לתקציב. אני שואל אותך, יש לך הערה את הכול משחק פ

 לתקציב, לסעיפים?

 

 כן. החברה העירונית יקר, לא מסכים לכסף הזה.    :מר פבל פולב

 

שמענו את כולם,  יש לך סעיפים. אתה יודע מה, פבל, יש לך הערה כלשהי?  :ראה"ע-מר רון נחמן

ל העניין של התמיכות שצריך למצוא פיתרון, דיברנו על העניין של הצופים, דיברנו על דיברנו, דיברנו ע

 מה שאמר עזריה, זה הכול. יש לך עוד הערה לדבר הזה, כן או לא?

 

 אני שמתי לך הצעת,   :מר פבל פולב

 

לא מעניין אותי ההצעה ששמת לי. זה הכול. אתה יכול להצביע מה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 וצה. זה הכול. מספיק כבר. כן, מקס.שאתה ר

 

אם אתה כבר מדבר על הסעיפים, לצערי זה קרה טיפה מאוחר, אני לא   : מר מקס צ'רנוגלז

 יודע אם זה הגיע כבר אליך, הפרוטוקול של ועדת הקליטה.

 

 לא. לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מה ימים, אז דיברנו קודם עוד לא קיבלת. אני פשוט, זה היה ממש לפני כ  : מר מקס צ'רנוגלז

כל על המדיניות בכלל של עיריית אריאל לגבי קליטת עליה. לא רק מברית המועצות לשעבר, אלא בכלל. 

 על החלטה אסטרטגית, האם אנחנו ממשיכים לקלוט או לא.

 

אני בעיקרון חושב שאריאל שלא תקלוט עולים אין לה זכות קיום. אני   :ראה"ע-מר רון נחמן

ת זה.  ולא סתם היתה המלחמה או המאבק במשרד הקליטה. ולא תמיד ישבה שמה סופה אומר לך א

לנדוור. בזמנו ישב יאיר צבן שהיה שם, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו בכלל, שזה רצה להרוג אותנו 
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 לא עזרה כלום. ולכן, –לגמרי. יולי אדלשטיין היה שר הקליטה, עזר לנו. ציפי לבני היתה שרת הקליטה 

בעיקרון אני חושב שאריאל כעיר קולטת עולים לא יכולה להפסיק את התהליך הזה. יש פה כמה דברים 

שצריך לטפל בהם: אחד זה מגורים, עלות המגורים, עבודה והדברים האלה. יש את החצי תקן של משרד 

 הקליטה, לא ביטלנו את הדבר הזה. 

 

 שני חצאים יש.  :גב' נאוה בן הרוש

 

יש שני חצאים. כי העמדה שלנו זה בדיוק מה שאתה חושב, לעשות את   :ראה"ע-מר רון נחמן

 זה.

 

 אז זהו. כי זה בעצם היה, היו כמה המלצות מה אנחנו צריכים לעשות.  : מר מקס צ'רנוגלז

 

 נראה את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ים להוציא ההמלצה הזאת, אני דיברתי עם רון, צריך להשקיע קצת גרוש   :מר פבל פולב

אנשים החוצה שיביאו לפה את העולים. זה גם תהליך, זה גם לוקח זמן. עד שנבנה, עד שהכול, אין לך 

 כסף. 

 

פבל, יש לי חדשות בשבילך, אני אישית הבאתי את העולים משדה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 איש, המנגנון שהקמנו פה באריאל, 2,111-התעופה, לא אתה. ב

 

 הכבוד. אני אומר שאתה לא בסדר? כל   :מר פבל פולב

 

 תקשיב לי, אני לא אלמד ממך, ממך עם השטויות שלך,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה שטויות?   :מר פבל פולב

 

שטויות שלך, עם המדריכים שלך, שמחפשים פופוליזם. אתה לא מדבר   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 כאן על תקציב העירייה.

 

עיניים, איזה פופוליזם? אמרתי לך תגיד שזה אני  4-ו באנחנו דיברנ   :מר פבל פולב

 אמרתי? אני עשיתי?

 

 אתה מחפש פוליטיקה ופופוליזם בישיבת תקציב. אתה יכול להצביע בעד,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל יש לך פרנויה.    :מר פבל פולב

 

שלך, ראי. אתה  אין לי פרנויה, יש לי את מה שאתה רואה, תמונת מצב  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לא מבין את הדברים האלה כמו שלא הבנת כשהיית מ"מ ראש העיר, ובגלל זה הסתבכת. 

 

 אתה רואה אותי שאני מסובך?   :מר פבל פולב

 

, שאני אפתח את 21-אתה רוצה שאני אתן לך את הדוגמא של חגיגות ה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הפה?

 

 משהו? תפתח, חופשי. אתה מסתיר   :מר פבל פולב

 

 עזוב, לא רוצה להתעסק עם זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני איתך פתוח, אין בעיה.   :מר פבל פולב

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אי אפשר לעבוד רק בתוך הבית.   :מר פבל פולב

 

 אל תלמד אותי מה לעשות. אתה עבדת בחוץ? נסעת עם שר התיירות?  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 אני באתי משם, אני יודע. כן, נסעתי.   :פבל פולבמר 

 

 נסעת עם שר התיירות לבלות שמה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הייתי בקייב, כן.    :מר פבל פולב

 

 נסעת לבלות? הבאת שקל?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 שקל, בשבילך?   :מר פבל פולב

 

ב אותי. נסעת לחו"ל, קיבלת הזמנות לא לי, לאריאל. לא לי, אני, עזו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לטייל, נכון?

 

 אני שואל אותך אם אני יכול לבחור מה נעשה עם הכסף, אתה אומר לא?   :מר פבל פולב

 

 הבאת שקל אחד?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני יכול להביא כסף.   :מר פבל פולב

 

 תביא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למי, לך?   :מר פבל פולב

 

 לא לי.   :ראה"ע-חמןמר רון נ

 

ובסוף תעשה מה שאתה רוצה? אתה לא מסכים לשום דבר. אני רוקד    :מר פבל פולב

 סולו לבד כל הזמן.
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 אני לא רוקד סולו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אבל מה קשור עכשיו השיחה הזאת? זה פוליטיקה. זה אני לא רוצה    :מר פבל פולב

 לדבר.

 

 ושה פוליטיקה בישיבת תקציב. אתה ע  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני אומר, בחברה העירונית תחסוך, תוציא אותה מהתקציב. זה יקר.    :מר פבל פולב

 

 מה זה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה יקר. החברה העירונית החדשה יקר, הרבה כסף.   :מר פבל פולב

 

 אני הבנתי אותך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ים שהופיעו בשנה שעברה. זה סעיפ  :עו"ד שרון שטיין

 

 עזוב, הוא לא מבין.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז מה?   :מר פבל פולב

 

 הוא לא מבין. אתה תקצבת את היכל התרבות מתוך העירייה?  :עו"ד שרון שטיין

 

 לא רוצה.   :מר פבל פולב

 

 אתה לא רוצה. אבל מה לעשות שיש,  :עו"ד שרון שטיין
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 שואל אותך בכלל? אתה יכול להצביע נגד. זה הכול. מי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לקחו את התקציב שתוקצב להיכל התרבות והוא עבר עכשיו לחברה   :עו"ד שרון שטיין

העירונית שהיא תפעיל את זה. אתה תקצבת את המתנ"ס בסכום מסוים? עכשיו אין מתנ"ס, מעבירים 

 את זה לחברה העירונית.

 

 , זה מספיק.2,311,111תשאיר  4,111,111-ת הכול? מאני אמרתי א   :מר פבל פולב

 

הבנו אותך. אתה כלכלן גדול. אני אכנס לעסק שלך לראות איך אתה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 עושה את המזגנים.

 

 תבוא, אתה מוזמן.   :מר פבל פולב

 

טיים גאון גדול. אתה הולך כאן בישיבת תקציב על דברים שהם לא רלוונ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לתקציב. אתה משחק פוליטיקה, פופוליסטי, וככה הדברים נראים. 

 

 איזה פופוליסטי? מישהו קורא פרוטוקולים? מי קורא פרוטוקולים היום?   :מר פבל פולב

 

מה שרציתי לסיים, לא הספקתי, שיש לנו סעיף תקציבי שהוא מאד קטן   : מר מקס צ'רנוגלז

 ורים שעובדים.לפעולות האלה ויש לנו שני פרוייקט

 

 על מה אתה מדבר?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

עדיין, על אותו סיפור. יש לנו שני פרוייקטורים שעובדים ויש להם   : מר מקס צ'רנוגלז

 תוכניות מאד רציניות, רק חסר קצת תקציב לזה.

 

אני נתתי לך הצהרה, ראש העיר שנותן הצהרה לפרוטוקול, שלא יתכן   :ראה"ע-מר רון נחמן

מצב שאריאל לא תהיה עיר קולטת עולים. מתוך זה נגזר כל דבר אחר. במהלך השנה, אנחנו מאשרים את 
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התקציב עכשיו, בעוד חצי שנה נראה מה מבוצע, נצטרך  לעשות שינויים תקציביים, אולי כבר עכשיו 

 אחרי האישור של התקציב, ונלך קדימה. התקציב הוא גמיש. 

 

 לא יכולים לתכנן בלי שיש להם, אבל הם  : מר מקס צ'רנוגלז

 

אבל יש לנו פה את הגזבר ויש לנו את רוני דנה, שהם שמעו את הדברים,   :ראה"ע-מר רון נחמן

 הם רוצים להיענות לדברים הללו והם יטפלו בזה. מה כאן צריך עוד לטחון?

 

 אני רוצה להגיד כמה מילים.   :מר אלי שבירו

 

 רו.כן, מר שבי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

האמת היא שרציתי להגיד את המילים האלה אליך לפני הישיבה ולא    :מר אלי שבירו

 בפורום הזה, אבל אין לי ברירה.

חודשים חתמנו על הסכם קואליציוני, יחד עם סיעת אריאלי, יחד עם סיעת לב, ונכנסנו  5לפני 

ת שיתוף פעולה מלא ושיתוף לקואליציה. ואני יכול להגיד לך, תוך ממש אמונה שאנחנו יכולים לעשו

פעולה מלא בניהול העיר. אתה יודע שאני ויתרתי על השכר ואנחנו התפשרנו על נושאים מסוימים שהם 

היו גם חשובים לנו, וזה בשביל שתהיה אחדות גם במועצה ושנוכל לקדם את העניינים לטובת העיר 

 והתושבים שלה. 

שאני קיבלתי ממך כבוד ואתה קיבלת ממני כבוד. אבל לא  אנחנו עבדנו ביחד תוך כיבוד הדדי. אני חושב

היינו שותפים מלאים לעבודה, זאת אומרת, לניהול העיר. לאחרונה אנחנו היינו עדים לכמה דברים 

 שלדעתי הם לא תקינים.

 

 למשל?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מנכ"לית העיר התפטרה בגלל חוק הצינון ואני חושב,    :מר אלי שבירו

 

 היא לא התפטרה.   :ראה"ע-ון נחמןמר ר
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 היא לא התפטרה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 זה מה שהיא הודיעה.   :מר אלי שבירו

 

 היא לא הודיעה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 היתה ישיבה. כמעט בכינו בישיבה, מה זה לא הודיעה?    :מר פבל פולב

 

 ני? אני רוצה לדעת.מה הקשר בין זה וההסכם הקואליציו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

זה לגיטימי ועם זה אין בעיה. הבעיה היא שהיא ממשיכה לנהל את    :מר אלי שבירו

העירייה, מנהלים ועובדים, מאחורי הקלעים, ואני חושב שזה לא תקין. אמרתי לך את זה וזה ממשיך 

 להיות. 

 

 ומה עניתי לך, אתה יודע להגיד כאן לפרוטוקול?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

זה לא יכול להיות. ואתה אמרת לי שאני אביא לך שמות  –אתה אמרת לי    :מר אלי שבירו

 של מנהלים או עובדים שאמרו לי את זה.

 

 תביא לי אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ואני אומר לך שאם אני אגיד שם של בן אדם אחד, הוא יהיה תלוי בכיכר    :מר אלי שבירו

 העיר. 

 

 אז להפיץ שם רע זה בסדר. תגיד לי, זה שייך לתקציב?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כן. תראו, מקודם עלו פה מספר נושאים שצריכים לדון עליהם מחדש    :מר אלי שבירו
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וצריך לבנות את התקציב שלהם. אני מציע שבואו ניקח את הנושא של החברה הכלכלית, שאין ספק 

לית, בחברה העירונית החדשה, שהסכומים שהסכומים שאנחנו הולכים להשקיע, לא בחברה הכלכ

שאנחנו הולכים להשקיע שם הם הרבה יותר גדולים ממה שהשקענו במתנ"ס. והמתנ"ס, דרך אגב, צמצם 

גירעון, עשה הרבה מאד פעילויות. אתה אמרת, לא רק אני, ואני מסכים עם מה שאתה אומר. עשה הרבה 

ה שהציג קוקי בישיבה שאנחנו היינו, הוא הגיע למצב מאד פעילויות, עשה הרבה מאד דברים, הגיע לפי מ

שבו הוא מאוזן ואפילו מצמצם גירעון כמו שאמרתי. ולכן, אני מציע לשקול את הנושא הזה מחדש. 

 אפשר את כל הנושא הזה לא להצביע עליו עכשיו ולהצביע על יתרת הדברים,

 

 אתה לא מצביע על זה עכשיו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה מצביע. בספר התקציב אתה מצביע על סעיפים שהולכים לחברה    :בירומר אלי ש

העירונית. וברגע שאנחנו נצביע על הסעיפים האלה אפשר יהיה להעביר את הכסף לחברה העירונית כדי 

שהיא תתחיל לעבוד. אני אומר, ניקח את מה שקשור למתנ"ס, נעשה ישיבה נוספת כאן במועצת העיר, 

אנחנו רוצים לבחון את הדברים מחדש.  –רים האלה מחדש. מותר לנו לבוא ולהגיד נבחן את שני הדב

אחרי שנבחן את הדברים, נוכל לעשות גם את השינויים בתקציב ונצביע על התקציב בצורה מסודרת. לא 

 צריך להצביע עכשיו ומחר לעשות שינויים בתקציב.

 

אני לא נמצא תחת לחץ של איומים של  אני אענה לך שני דברים, שבירו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הפרת הסכם קואליציוני, לא ממך ולא מסיעתך.

 

 או קיי.   :מר אלי שבירו

 

אתה אישרת, קודם כל מנעת הקמת החברה משנה  –זה אחד. שתיים   :ראה"ע-מר רון נחמן

לך פגעת שעברה, פעם אחרי פעם. פעם ראשונה שהתכנסנו באוגוסט כדי לקדם את זה. אתה במדיניות ש

בהקמת החברה שהיא חיונית לאריאל. ואחרי שהבנת את העניין, על הנזקים שנגרמים, אתה אישרת גם 

את התוכנית שהוצגה, כולנו אישרנו את הכול, את התוכנית העסקית והכול. אתה מונע משנאה אישית 

שאמרתי לך  כלפי מי שהיתה מנכ"לית העירייה והחברים שלך סוחבים אותך בזנב. אני אומר לך מה

היום בבוקר. ואני אומר לך כאן לפרוטוקול, הרדיפה הזאת שאתה וחבריך עושים למי שניהל בעיריית 
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 אריאל את התפקידים,

 

 לא רדיפה. לא רדיפה.   :מר אלי שבירו

 

 אני אומר לפרוטוקול מה אני חושב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 .111%   :מר אלי שבירו

 

פה האישית שלך וחבריך, אני מודיע לך, יטופל הנושא הזה בכל הרדי  :ראה"ע-מר רון נחמן

חומרת הדין, בכל המוסדות ואיפה שזה צריך להיות. ותפסיקו לשים כל דבר על בסיס אישי. אין לך שום 

מושג מה האיש עושה. לך יש זכות לרוץ להיות ראש העיר בעוד שנה וחצי. אתה לא יכול למנוע מאיש 

 ד. אין לך זכות. ללכת ולהתמודד על תפקי

 

 אני לא מתכוון.   :מר אלי שבירו

 

 וזו חוצפה ממדרגה ראשונה שאתם מעזים להעלות את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא מתכוון.    :מר אלי שבירו

 

, לפני שאני 12:11אני אומר לך את זה כך. כיוון שהיום בבוקר, בשעה אז   :ראה"ע-מר רון נחמן

שבירו, אני לא מקבל את התנאים.  –. ואני מודיע לך פה מה אמרתי. אמרתי לך בא לפה, אתה מאיים

 צא מהקואליציה. גמרנו את העניין. אין קואליציה איתך. גמרנו את הסיפור. פשוט מאד.  –אתה לא רוצה 

 

 רון, אני אגיד לפרוטוקול בדיוק מה שאמרתי לך.   :מר אלי שבירו

 

 רוטוקול מה שאתה רוצה.אתה תגיד לפ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אין רדיפה אישית.    :מר אלי שבירו
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 אתה רודף אישית, אתה וחבריך רודפים אישית את האנשים.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה תסיים, אני אגיד.   :מר אלי שבירו

 

 אני סיימתי כרגע.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אחד יכול להתמודד, אין שום בעיה  אז אני אגיד. אין רדיפה אישית. כל   :מר אלי שבירו

 עם ההתמודדות. 

 

 אנחנו דנים פה על התמודדות לבחירות או על תקציב?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה התחלת עם זה. אני אומר לך, בוא ניקח את החברה הזאת, בוא    :מר אלי שבירו

 נבחן,

 

בירו. אני לא אוהב את אני גם לא אוהב כאלה דברים שהם לא אמת, ש  :ראה"ע-מר רון נחמן

 זה.

 

אצלך הכול אמת, הכול נכון. אצלך לא אישי שום דבר. לי אמרת. עכשיו    :מר פבל פולב

אתה אומר שהוא אישי? לפחות מה שאתה אומר אל תגיד למישהו אחר. אתה מתנהג אותו דבר ובסוף 

 אתה מבקש,

 

 תה מתרגז היום?פבל, שמעתי אותך, אני אוהב אותך, למה א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני מתרגז?   :מר פבל פולב

 

למה? למה? לא בא בחשבון. אתה מודיע כרגע, אני כבר אומר לך, אתה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 נגמר ההסכם הקואליציוני וההסכם לא יעבור.  –לא מצביע בעד התקציב 
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 זה איום.   :מר פבל פולב

 

 ה. זה לא איום. זה הפרוצדור  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 איך ממלא מקום יכול להצביע נגד התקציב?  :עו"ד שרון שטיין

 

איך ממלא מקום מצביע נגד ראש העיר כאשר הוא שותף להכנת   :ראה"ע-מר רון נחמן

 התקציב?

 

 זה התפטרות.  :עו"ד שרון שטיין

 

 אז מה? אז אין תקציב. ידונו מחר.    :מר פבל פולב

 

 נבחן את הדברים, נצביע אחרי זה ביחד. אני אמרתי, בואו    :מר אלי שבירו

 

אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד לגבי הנושא הזה. המועצה אישרה   :עו"ד שרון שטיין

 תוכנית עסקית. הצבעתם בעדה. 

 

 מותר לנו גם לטעות.    :מר אלי שבירו

 

 בוא אני אגיד לך מה השתנה מאז, שרון.   :גב' שירה דקל

 

 שתנה כלום. השתנה רק דבר אחד.לא ה  :עו"ד שרון שטיין

 

 אתה היית בישיבת תאגיד הראשונה או שאני הייתי?   :גב' שירה דקל

 

 השתנה רק דבר אחד.  :עו"ד שרון שטיין
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לא השתנה כלום. בדיוק כמו שהמתנ"ס  –לא, אני אגיד לך מה השתנה   :גב' שירה דקל

לדעת כלום ושום דבר לא ייגע אלינו,  מתנהל ככה גם התאגיד הזה הולך להתנהל. אנחנו לא הולכים

אנחנו לא נהיה קשורים לזה. כל מה שיקרה שם זה כמו שמתנהל היום. וסליחה, זה משהו שאנחנו לא 

 יכולים לתמוך בו, עם כל הכבוד. 

 

 זה כבר קורה ואת לא יודעת.   :מר יוסי חן

 

תם אישרתם. אני אגיד הכול אותו דבר ואל תגיד א –אז זהו. אז אל תגיד    :גב' שירה דקל

לך, אנחנו לא רצינו לאשר ולא רצינו לקחת בזה חלק, והסיבה שהחלטנו כן לעשות את זה, זה היה לתת 

 הבעת אמון ולתת הזדמנות אמיתית. ואני יכולה להגיד לך שמבחינתנו,

 

אז תשנו את ההצבעה שלכם, זו זכותכם. רק אני אומר לך ברמת   :עו"ד שרון שטיין

רמת העובדות, כי אתם מדברים עכשיו, אתם רוצים לשנות סעיפים תקציביים. הסעיפים העובדות, ב

האלה בנויים על התוכנית העסקית. אז אם תבואו ותגידו שהתוכנית העסקית פתאום השתנתה והתקציב 

לא תואם את התוכנית העסקית שמועצת העיר אישרה אותה, זו טענה שאפשר לדון בה והיא טענה יכול 

 היא ראויה. אבל אתם לא טוענים את זה. להיות ש

 הסעיפים, מרבית הסעיפים שמיועדים לתאגיד העירוני זה סעיפים שממילא היו בתקציב. –דבר שני 

 

 לא נכון. לא בסכומים האלה.   :מר אלי שבירו

 

 זה כן נכון.   :עו"ד שרון שטיין

 

 ₪. 4,111,111"ס אף פעם לא למתנ₪.  4,111,111הולכים להעביר    :גב' שירה דקל

 

 .4,811,111-בוא נבדוק איך הוא מגיע ל  :מר ג'והר חלבי

 

 איך הגעת?  :עו"ד שרון שטיין
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 רגע, אני חושב שאתם סוטים בכלל מהנושא.   : מר מקס צ'רנוגלז

 

הנה, תסתכל, אני אתן לך דוגמא. בשנה שעברה בישיבת התקציב הגיע    :גב' שירה דקל

 נית. היו לא הגיעו. קוקי להציג לנו את התוכ

 

 כי יש חברה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אין חברה עדיין.  : מר מקס צ'רנוגלז

 

לודמילה, מרגע זה חברי המועצה לא הולכים לדעת שום דבר על מה    :גב' שירה דקל

 שקורה בתאגיד. 

 

 באמת?  :גב' לודמילה גוזב

 

 כן, באמת.   :גב' שירה דקל

 

 אומרת? סליחה, שירה, לפני שבוע קיימת ישיבה, מה זאת  :עו"ד שרון שטיין

 

 אני, רק אני, לודמילה לא ...   :גב' שירה דקל

 

סליחה, למה את קוטעת אותי? מפני שלפני שבוע אתה קיימתם במועצה   :עו"ד שרון שטיין

ישיבה עם מנכ"ל תאגיד המים, עם מנכ"ל החברה הכלכלית, שהוא גם מנכ"ל אזור התעשייה, וקיבלתם 

 יווח ויכולתם לשאול אותו מה שאתם רוצים.ד

 

 אבל זה בדיעבד.  : מר מקס צ'רנוגלז

 

 מה זה בדיעבד?  :עו"ד שרון שטיין
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על מה אתה מדבר? אני מדברת על התאגיד העירוני שקם עכשיו. אני לא    :גב' שירה דקל

 מדברת על החברה הכלכלית.

 

עמותה פרטית, זה כבר הישג. קוקי זה שהביאו לפה את קוקי, שזה   :עו"ד שרון שטיין

 לכאורה לא צריך בכלל להיות פה. 

 

הישג. אתה מבין איך אתה מדבר? אתה מכיר רשות אחרת שאנחנו   :גב' שירה דקל

 מתקצבים חברה פרטית שלא באה להציג לנו מה היא עושה? 

 

 אנשים מקבלים שכר בלי לבוא לעבודה בחלק מהימים.    :מר יוסי חן

 

 סליחה, נדמה לי שאתם סוטים קצת מהנושא.  : רנוגלזמר מקס צ'

 

 אתה צודק.   :עו"ד שרון שטיין

 

תשמעו, באמת חברים, אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול, כי אני רואה   :גב' לודמילה גוזב

 שאין פה מועצה, יש רק אינטרסים אישיים. 

 

 איזה? תפרטי.   :מר פבל פולב

 

 לך? אני אסביר.להסביר   :גב' לודמילה גוזב

 

 כן, אני רוצה לדעת את זה.   :מר פבל פולב

 

איך מתחיל שבירו? שהמנכ"לית שהיתה התפטרה והיא ממשיכה לנהל   :גב' לודמילה גוזב

 את העיר, נכון? ובגלל זה הוא נגד החברה החדשה. 
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 לא נכון.  : מר מקס צ'רנוגלז

 

 זה לא מה שאמרתי.   :מר אלי שבירו

 

 ככה אמרת, סליחה.   :וזבגב' לודמילה ג

 

 לא, לא, לא, לא הבנת. אני אגיד עוד פעם.   :מר אלי שבירו

 

 אני הבנתי טוב מאד.   :גב' לודמילה גוזב

 

 חשוב לי שתביני מה אני אמרתי.    :מר אלי שבירו

 

זאת אומרת שאתה באמת, בגלל שאתה נגד המנכ"לית, אתה עכשיו לא   :גב' לודמילה גוזב

 רה. מה היה קודם? אתה היית בעד.רוצה את החב

 

 לודה, אני אסביר לך.   :מר אלי שבירו

 

תן לי לסיים, סליחה, תן לי לסיים. אתה היית, גם אתה וגם החברים שלך   :גב' לודמילה גוזב

הייתם בעד שתהיה חברה עירונית, זה טוב לעיר, נכון או לא נכון? ועכשיו נגד. מה קורה? בדיוק בתקציב. 

כל הכבוד, באמת כל הכבוד לך, אבל אתה אמרת את זה ישר למה אתה נגד ויש את זה אלי, עם 

בפרוטוקול. מה שאני אומרת לך, אי אפשר ככה. זה לא בסדר וזה לא נכון. אנחנו פה בשביל לנהל את 

 העיר, לעשות טובה לתושבים. ומה אנחנו רואים?

 

 . לעשות טוב לאנשים, לעשות טוב, לא טובה   :מר יוסי חן

 

 מה היתרון בחברה עירונית? תסבירי לי. מה היתרון?   :מר פבל פולב

 

 קודם מתחילים ואחר כך רואים. יש יתרון. אתה חושב שאין יתרון?  :גב' לודמילה גוזב



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 227 

 

 מתחילים ואחרי זה רואים? ₪  4,111,111   :מר פבל פולב

 

 אבל זה היה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 .2,811,111סף, היה פחות כ   :מר פבל פולב

 

 אתה לא יודע על מה אתה מדבר.  :עו"ד שרון שטיין

 

חברים, אנחנו לא בסדר. היום אני בקואליציה, מחר אני באופוזיציה,   :גב' לודמילה גוזב

 מחרתיים עוד פעם בקואליציה. 

 

 בעיה שלי. –אם לא הבנת אותי    :מר אלי שבירו

 

 תי.זה לא רק אני לא הבנ  :גב' לודמילה גוזב

 

 בעיה שלי ואני אסביר. בסדר? אני אסביר. –אם לא הבינו אותי    :מר אלי שבירו

 

 .3, 2, 1תסביר בבקשה, כן, למה אתה נגד,   :גב' לודמילה גוזב

 

 קודם כל, לא אמרנו נגד. הוא לא אמר נגד.  : מר מקס צ'רנוגלז

 

 הוא אמר.  :גב' לודמילה גוזב

 

 רוצה להציע לך דבר, אתה מסביר לפרוטוקול?  אלי, אני רק  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אני מסביר לפרוטוקול.   :מר אלי שבירו
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 לפרוטוקול, לא לרון.   :עו"ד אריאל עזריה

 

ולרון. תקשיבו, חשוב לי שאתם תבינו בכלל מה שאני אמרתי. אני רוצה    :מר אלי שבירו

דעתי היא לא תקינה, שמנכ"ל רשות שתעשו הפרדה בין שני דברים: אחד זה הנושא של ההתנהלות, של

 מתפטר מתפקידו, עוזב את תפקידו, תקראי לזה איך שאת רוצה, וממשיך לנהל את העירייה,

 

 מאיפה אתה יודע את זה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 סליחה, תן לי רגע לסיים.   :מר אלי שבירו

 

ר סתם. זה לא נכון. זה קשור לתקציב היום? סליחה. אתה לא יכול לדב  :גב' לודמילה גוזב

 קודם כל, זה לא נכון. 

 

 תן לי לסיים. אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים.   :מר אלי שבירו

 

 זה לא הוגן.   :עו"ד שרון שטיין

 

תן לי לסיים. אחרי זה אתם לא מבינים אותי. שני דברים אני אומר, ושני    :מר אלי שבירו

 י ההתנהלות, שהיא לא תקינה. זה, שימי רגע בצד.דברים שונים לחלוטין. אחד זה מה שאמרתי לגב

 

 מאיפה אתה יודע?  :גב' לודמילה גוזב

 

 אבל את לא נותנת לו לסיים אז את גם לא מבינה.   :גב' שירה דקל

 

 אלי, מה הדבר השני?  :מר יחיאל טוהמי

 

י זה אחד. שימי בצד. עכשיו עניין התקציב. ולעניין התקציב, מה שאנ   :מר אלי שבירו

אומר, העלו פה דברים שהם חשובים. העלו פה דברים שצריך לתת להם פיתרון וצריך למצוא מקורות 
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 תקציביים. אני בא ואני אומר, בואו נבחן שוב את הנושא של החברה החדשה. לא נצביע היום.

 

 למה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 נדון על זה.    :מר אלי שבירו

 

 ה ההבדל מה היה אתמול ומה היום?למה? למה? מ  :גב' לודמילה גוזב

 

אני רוצה להגיד משהו. אני שמעתי אותך, מר אלי שבירו, ועל המשקל של   :מר יעקב עמנואל

שבירו אתה שבר אחד גדול, ואני אגיד לך גם למה. לא הגבתי. יש אדם קונה עולמו בשעה אחת ויש 

 מפסיד אדם את עולמו בשעה אחת.

 

 חת, לא בשעה אחת.בשניה א  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כן. ואתה הפסדת את שני העולמות, גם העולם הזה וגם העולם הבא,   :מר יעקב עמנואל

בשניה אחת. הסברתי לך ואמרתי לך ודיברתי איתך. היו לנו שיחות והסברתי לך, אבל אתה כמו אותו 

ת החיוך המרוח ואתה חוזר. אל תצחק לי א –דולפין שרוצה להתאבד על החוף, ואני דוחף אותך למים 

על הפרצוף שלך, סוג של מרגרינה מלא בכולסטרול. תקשיב היטב למה שאני אומר לך. איבדת את 

עולמך, האמון ששברת כאן כלפי כולם. ומה אתה חושב כאן, שאתה עושה צחוק מאנשים? אתה היית 

 מ"מ ראש עיר, איפה האחריות שלך?

 

 צריך להיות מ"מ ראש עיר. עד לפני יומיים לא חשבת שהוא   :גב' שירה דקל

 

איפה האג'נדה שלך? רגע, שירה, אנחנו נדבר. איפה האג'נדה שלך מול   :מר יעקב עמנואל

התושבים שיצאת בבחירות? ומה אמרת? איפה העקרונות שלך? איפה האמת שלך? התמוסס כמו בועת 

 סודה שיצאה מכוס שמזגו אליו סודה, התמוסס. בושה וחרפה.

 

 אתה קטן ואני לא אגיב לך.   :מר אלי שבירו



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 231 

 

 קילו.  111מ' ושוקל מעל  1.85אני קטן? אני   :מר יעקב עמנואל

 

 אני כן רוצה להגיב.   :גב' שירה דקל

 

שירה, תכבדי את עצמך, את בחורה צעירה. הגנתי עלייך לפני יהודה בן   :מר יעקב עמנואל

י עלייך לפני יהודה בן חמו. אל תוסיפי. הס לך. חמו, תאמיני לי, כשהיה זה, אל תוסיפי. אל תוסיפי. הגנת

 הס לך. תתקפלי.

 

או קיי. אז עכשיו, ברשותך אני לא אתקפל, בסדר? תודה. ואני אגיד מה    :גב' שירה דקל

 שאני חושבת.

 

 אני לא אתן לך לדבר. אני לא אתן לך.  :מר יעקב עמנואל

 

 אתה לא יכול.   :גב' שירה דקל

 

אתן לך. כי האינטראקציה לא היתה בינינו. איתך אין לי שום עניין.  לא  :מר יעקב עמנואל

לא הגן עלייך.  –כשתקפו אותך ויוסי חן אמר את מה שאמר, כמו מומיה שחרצן של שזיף תקוע לו בגרון 

 ככה ישב כשיוסי חן אמר את מה שאמר עלייך. אני הגנתי עלייך. 

 

 הגנה.אבל אני בסדר, אני לא צריכה    :גב' שירה דקל

 

 אל תדברי. אל תדברי.  :מר יעקב עמנואל

 

רגע, מנו, אני רוצה להגיד לך שגם מה שאתה אמרת וגם מה שלודמילה    :גב' שירה דקל

 אמרה נוגע מבחינתי לכל הסיעה שלנו, כי אצלנו זה לא מתנהל,

 

לא יודע הסיעה שלך, דיברתי על המנהיגות שלו, הרופסת הזאת. מה   :מר יעקב עמנואל
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 כשיו, את מגנה עליו? מה, את הסנגור שלו? מה קרה? כשתקפו אותך ישב כאן כמו מומיה. ע

 

 רגע, אבל מנו, אתה לא נותן לי להגיד לך.    :גב' שירה דקל

 

 זה לא בסדר. ממש לא בסדר. אתה מ"מ ועכשיו מדבר במילים האלה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 אבל מה זה קשור?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 זה קשור מאד.  :דמילה גוזבגב' לו

 

 לא, זה לא קשור.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 הוא כבר לא ממלא מקום, אלא אם הוא יצביע בעד התקציב.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא מגנה על אף אחד, אנחנו, –מה שרציתי להגיד, שהסיבה שזה, א'    :גב' שירה דקל

 

 באמת? לא.  :גב' לודמילה גוזב

 

, בניגוד למה שאתם 4כן. תני לי לסיים, בסדר? תני לי לסיים. אנחנו    :קלגב' שירה ד

חושבים או למה שקורה אצלכם, אצלנו החלטות מתקבלות ביחד, עדיין. ולכן אני עומדת מאחורי 

 ההחלטה הזאת בדיוק כמו אלי. אז כשתוקפים אותו,

 

 איזו החלטה זאת?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גיד. אתה פשוט יצאת לצערי אז לא שמעת מה אמרתי. אני א   :גב' שירה דקל

 

 מה לעשות? יש כמה בעיות.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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זה בסדר, אני רק אגיד, אני אחזור שוב. אני אגיד שבעצם, שאל אותי    :גב' שירה דקל

אנחנו מה השתנה? זה בדיוק כמו שנה שעברה. אז הסברתי לו. אמרתי לו, קח לדוגמא אמרתי לו,  –שרון 

קודם כל בתחושה שלי, ואני הייתי בישיבת תאגיד ולא שרון, ואתה יודע כי מאד כעסת עלי על ישיבת 

 תאגיד הזאת,

 

מה יקרה אם הוא ישנה את דעתו עכשיו? את גם תשני את דעתך? אז   :מר יעקב עמנואל

 תגידי לי שאת קובעת?

 

את דעתו, אנחנו שינינו את  אבל אתה צריך להבין, מנו, לא הוא שינה   :גב' שירה דקל

 דעתנו. בישיבת התאגיד האחרונה לי התבהר שאנחנו לא שותפים אמיתיים, שאין שקיפות אמיתית.

 

 איזה שקיפות? תגידי מה לא היה שקוף.  :עו"ד שרון שטיין

 

 אני עכשיו אגיד לך. קח לדוגמא היום ישיבה,   :גב' שירה דקל

 

 לא היה שקוף? בישיבה ההיא, מה  :עו"ד שרון שטיין

 

 זו הדרך להבהיר לך את זה בצורה הכי טובה.   :גב' שירה דקל

 

 לא, מהישיבה עצמה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 מהישיבה עצמה? אני אגיד לך.   :גב' שירה דקל

 

שהיתה ישיבת דירקטוריון ראשונה שמונה בה רואה חשבון, שזו הוראה   :עו"ד שרון שטיין

בישיבת דירקטוריון ראשונה רואה חשבון לתאגיד, בכלל, לא רק תאגיד  של חוק החברות בכלל למנות

 עירוני. כל חברה, ישיבת דירקטוריון ראשונה ממנים רואה חשבון ורואה משפטי.

 

 זה לא קשור לרואה חשבון.   :גב' שירה דקל
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 אני יודע שזה לא קשור.  :עו"ד שרון שטיין

 

, אין לי בעיה לעבור איתך סעיף סעיף, אני לא אני אגיד לך ברמה הכללית   :גב' שירה דקל

 חושבת שזה הזמן עכשיו שרון.

 

לא לעצור. כל מילה אני רוצה שתהיה. כל הזבל הזה שיש פה, אני רוצה   :ראה"ע-מר רון נחמן

 שכל מילה תוקלט. כל מילה תוקלט אני רוצה, כי אני רוצה להפיץ את זה לכל תושבי אריאל. כל מילה.

 

אני רוצה להגיד לך, לודמילה, שאני ישנה טוב בלילה, את יודעת למה? כי    :לגב' שירה דק

 אני כן מרגישה שאני הולכת עם העקרונות שלי ואני אגיד לך גם מהם עכשיו. 

כשאנחנו נכנסנו לקואליציה היה ברור לנו שאנחנו נוותר במקומות מסוימים אבל נקבל במקומות 

במודע, אחד זה היה החינוך ושניים זה היה התאגיד העירוני. אני אחרים. שני הדברים שהבנו ונכנסנו 

 יכולה להגיד לצערי, שאחרי כל התקופה הזאת, בשני הדברים האלה זה לא,

 

ריבונו של עולם. ₪,  411,111שירה, יפתי, אתם הצבעתם בשביל להעביר   :מר יעקב עמנואל

לם מטומטמים? אפשר לעבוד על חלק אתם הצבעתם. איך את אומרת כזה דבר עכשיו? איך? מה, כו

 מהאנשים חלק מהזמן, אי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. אי אפשר. 

 

 אם אתם תקשיבו, אני אענה לכם.   :גב' שירה דקל

 

אי אפשר, באמת. יוסי כאן צעק, יוסי ואני צעקנו, הנה, תשאלי אותו, הוא   :מר יעקב עמנואל

 עושים? מה אתם –יושב לשמאלך, הוא צעק ואמר 

 

כל כך שוליים שאתה לא מבין. התאגיד העירוני, מה  411,111-מנו, ה  :גב' שירה דקל

 שאמרתי גם קודם לשרון.

 

 אני דיברתי הכי הרבה בשנה האחרונה.   :מר יוסי חן
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 אתה צעקת, לא?  :מר יעקב עמנואל

 

מילה שתהיה מנו, תן לי, אני רוצה שיהיה מוקלט. אני מבקש, כל   :ראה"ע-מר רון נחמן

מוקלטת. טוהמי, אני מדבר איתך, תעשו לי טובה, זה כל כך רגיש, כי אני אומר לך פה שיש כאן מעשים 

 פליליים בקטע הזה. אני רוצה כל מילה שתהיה מוקלטת פה כדי שאני אקח את זה, 

 

 רון, לא נסחפת קצת עם הפלילי? לא נסחפת קצת?   :מר יוסי חן

 

 שאני אקח את זה למי שצריך, למרות שזו ישיבת מועצה. כדי  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יועץ משפטי, אני מבקש ממך להגן עליה אם היא אומרת משהו פלילי.   :מר יוסי חן

 

 לא אמרתי עליה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אמרת דברים פליליים.   :מר יוסי חן

 

 אמרתי דברים פליליים ותיכף אני אגיד.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא לא יועץ שלי.  :ב' שירה דקלג

 

 הוא יועץ גם שלך.    :מר יוסי חן

 

 או קיי, אתה יועץ גם שלי, שרון.   :גב' שירה דקל

 

 נכון.  :עו"ד שרון שטיין

 

או קיי. אז אני אגיד שבישיבת הדירקטוריון של התאגיד העירוני,    :גב' שירה דקל
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ן הדברים הולכים, והדוגמא לזה היא גם היום. הראשונה שהיתה, התחושה היתה, ולי היה ברור לא

בישיבת תקציב בשנה הקודמת קוקי היה, הציג. היום לא הוצגה לנו תוכנית עבודה של התאגיד. עכשיו 

 לא חייבים להציג. –תגיד לי 

 

 על מה את מדברת בכלל?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

דעת, אני הולכת להעביר אני אגיד לך על מה אני מדברת. אני רוצה ל   :גב' שירה דקל

? אני רוצה לא רק להגיע לישיבה שאומרים לי תרימי יד, תצביעי ותקבלי את הכול, ואסור לך 4,111,111

 לשאול שאלות. 

 

גברת, בהסכם הקואליציוני את ממלא מקום של ראש העיר בחברה. את   :ראה"ע-מר רון נחמן

 לא תהיי שמה. את יודעת למה?

 

 חושב שזה לא ברור לי, רון?אתה    :גב' שירה דקל

 

 כי את מביעה אי אמון ביו"ר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ברור לי.   :גב' שירה דקל

 

 אני כבר אומר לך את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה ברור לי. זה לא איום מבחינתי.  רון, אני יודעת את זה.    :גב' שירה דקל

 

אל תצביעו.  –כם. אני כאן כרגע צריך לאשר תקציב כי את שמה מכוח הס  :ראה"ע-מר רון נחמן

 למה לריב? למה לריב? אל תצביעו. תצביעו נגד.

 

 אתה צודק. אני לא רוצה לריב.    :גב' שירה דקל
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 מה שרציתי להגיד שקצת סטה הנושא, הנושא סטה לפסים אישיים.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

שנה  31אישי. זה רדיפה של מי שעבד  בטח לפסים אישיים, זה הכול  :ראה"ע-מר רון נחמן

 בעירייה. זה מה שיש פה.

 

רגע, רק להשלים את המשפט מקודם. הסיבה שאנחנו מבחינתנו לא    :גב' שירה דקל

יכולים להצביע עבור התקציב היום זו סיבה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שותפים אמיתיים, אנחנו לא 

 באמת,

 

 השעות האחרונות? 24-וזה התברר ב  :עו"ד שרון שטיין

 

לא, שרון, זה לוקח הרבה זמן. אבל להגיע להחלטה שאם אנחנו עכשיו,    :גב' שירה דקל

שרון, תומכים בתקציב, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שלשנה הקרובה אין לנו יכולת להשפיע. אז מה 

 לעשות? זה כואב. 

 

 ר אחריות במובן הזה שאנחנו,שירה, אני רוצה להגיד לך, זה חוס  :עו"ד שרון שטיין

 

אתה יכול לחשוב ככה, זה בסדר. מבחינתי זה חוסר אחריות להצביע בעד    :גב' שירה דקל

 התקציב הזה.

 

אז אני אגיד לך, כי ההיערכות לחלק מהפעולות שהתקציב הזה מאשר לא   :עו"ד שרון שטיין

פני ישיבת תקציב ולעשות כזה דבר, התחילה אתמול, היא התחילה כבר לפני כמה חודשים. לבוא יום ל

 זה חוסר אחריות. זה דבר אחד. 

ומה שרציתי מקודם רק להגיד לאלי זה דבר אחד לגבי מה שהוא אמר, ואני כל הזמן גם מעיר את זה 

ליוסי ויש לנו לא מעט ויכוחים. זה לא הוגן לבוא ולהפריח האשמה, הפרוטוקול מוגן, כל אחד מכם יודע 

ל של ישיבות המועצה הוא פרוטוקול מוגן. אין כמעט שום אפשרות לנקוט בהליכי את זה, הפרוטוקו

 לשון הרע.
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גם על ראש העיר  –לנקוט בהליכים זה דו צדדי. החוק בא להגן על כולם    :מר יוסי חן

 וגם על כולם פה.

 

 אתה צודק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם עליך.   :עו"ד שרון שטיין

 

 לא מתאים לו לשמוע דברים, שלא יהיה חבר מועצה.ומי ש   :מר יוסי חן

 

זה משהו חבר. אבל מה שאני אומר, זה לא הוגן להפריח, אני אמרתי לך   :עו"ד שרון שטיין

את זה יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים, להפריח לחלל האוויר בפעם הראשונה טענה כלשהי ואפילו לא 

 להתחיל לפרט אותה.

 

 בפעם הראשונה.זה לא    :גב' שירה דקל

 

 אני אמרתי את זה כבר לפני כן.   :מר אלי שבירו

 

אלי, היתה לו ישיבה עם רון, זו לא פעם ראשונה. אתה לא יכול להגיד את    :גב' שירה דקל

 זה.

 

יושב פה לשמאלו של הגזבר אדם שהוא מבקר העירייה. אם חבר מועצה   :עו"ד שרון שטיין

ין, יכול לפנות למבקר. אבל אתם, תסלחו לי, מדברים לפרוטוקול. חושב שמשהו פה נעשה באופן לא תק

 לא מדברים בשביל לבדוק את זה באופן ענייני.

 

 אני דיברתי עם ראש העיר לפני כן.   :מר אלי שבירו

 

 מה זה דיברת עם ראש העיר? אמרתי לך שאני לא מאמין לך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 



 18.15.50ניין( )שלא מן המ 85מספר  ישיבת מועצה
 

 238 

, דרך אגב, לגבי השאלה שלך. הנושא של הדיון בחברה יש מבקר. תשובה  :עו"ד שרון שטיין

 הכלכלית, בין היתר, חלק מהנושאים שעלו לדיון, רון באופן וולונטרי ביקש שגם אני אבדוק אותם. 

 

 רגע, אני לא סיימתי.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

י. שבירו, דיברת, השמעת את דבריך. מקס ואחר כך לודה, אחר כך טוהמ  :ראה"ע-מר רון נחמן

 בבקשה.

 

מה שהתחילו עם צעקות זה דבר אחד של החברה העירונית. חוץ מהחברה   :מר מקס צ'רנוגלז

העירונית, קודם כל, מה שאלי אמר בסוף, הוא לא אמר שאנחנו בעד התקציב או נגד התקציב, הוא אמר 

ן. זו בדיוק אנחנו נחשוב, נדו –שהיו הרבה הצעות, כמו הצעה להוסיף לתמיכות ועוד הצעות, שאמרו 

 היתה ההצעה, לדחות את ההצבעה עכשיו, לבדוק את כל ההצעות שהצענו.

 

 אבל הוא אמר על פערי אמון שהיו בינו לבין ראש העיר.  :מר יעקב עמנואל

 

תגיד לי מה אתה בדיוק רוצה. אני אומר לך כרגע כראש העיר, עם הסכם   :ראה"ע-מר רון נחמן

ים בעד התקציב שראש העיר הגיש היום, ולא מעניין אותי התחושות קואליציוני איתו, או שאתם מצביע

של שירה, לא מעניין אותי הרגשות שלה, אנחנו לא משחקים ברגשות, אין פה אהבה, אין פה שנאה. 

או אתם תומכים בתקציב מכוח  –ראש העיר הגיש תקציב. יש לכם שתי אפשרויות  –ההצעה כרגע 

בוקר לא שמעתי מילה אחת מאדון שבירו. אתה דיברת איתי, ומה ההסכם הקואליציוני, שעד היום ב

יו שלך? יום אחד אתה מצביע נגד, יום -אמרתי לך? אתה חושב שאתה מדבר איתי שאני על המקום יו

 –מה עשית? זו רצינות של עיריית אריאל? אמרת  –אחד אתה מצביע בעד. שר הפנים הסתכל עליך, שאל 

ל. אתה עושה לטובת אריאל? אתה עושה לטובתך, כי אתה מפחד שמישהו אני רוצה לעשות לטובת אריא

 יתחרה מולך בבחירות ויכה אותך שוק על ירך.

 

 ממש לא. ממש לא.   :מר אלי שבירו

 

אני כבר אומר לך. אותך ואת חבריך. ועל כן, כדי לקצר את העניינים,   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 לודה תדבר.

 

 שור. אתם,זה לא ק  :מר מקס צ'רנוגלז

 

שבירו, הכול פוליטי, מלוכלך, שפל המדרגה, שפלות ונבזות ממי שבכלל   :ראה"ע-מר רון נחמן

איש ציבור וממלא מקום ראש העיר. הסברתי לך את זה בשיחה. אתה בשניה אחת הפסדת את עולמך. 

 אני, אין לי בך, פשוט שתדע, אין לי בך זה הכול. 

 

גיד לאלי לפרוטוקול גם, כשאנחנו היינו בוועדת כספים רק רציתי לה  :גב' לודמילה גוזב

 ואתה היית בעד, ואמרת רק,

 

 אמרתי גם שאני לא רוצה להצביע דרך אגב, נכון?   :מר אלי שבירו

 

 לא. לא. אתה אמרת,  :גב' לודמילה גוזב

 

 יש פרוטוקול.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ביקשתי שלא להצביע.    :מר אלי שבירו

 

 אלי, אתה לא תלמיד טוב, ממש. אתה עורך דין של עצמך.   :גוזב גב' לודמילה

 

 ביקשתי להצביע או לא להצביע?    :מר אלי שבירו

 

אתה אמרת שאולי ₪  4,111,111אלי, אתה זוכר מה אתה אמרת? לגבי   :גב' לודמילה גוזב

 אפשר לקחת קצת כסף לעירייה, נכון? ככה היה?

 

 ₪.  251,111כן,   :מר יחיאל טוהמי
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 אבל אתה היית בעד. מה קורה פתאום?   :גב' לודמילה גוזב

 

 אין לזה קשר עם התקציב. יש כאן שנאה של אנשים, פתולוגית, שנאה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מאיפה?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אנליסט.-אני לא פסיכו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, תסביר לנו.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

ואתם עושים מרדף אחרי אנשים. אתם רודפים אחרי אנשים. פבל, אין לי   :אה"ער-מר רון נחמן

 בעיה איתך, עשה טובה, זה לא אתה. לי אין הסכם קואליציוני איתך. אל תתערב. מה אתה מתערב? 

 

 אני מתערב, אחרת פה יהיה 'ברדק'.   :מר פבל פולב

 

 אין 'ברדק' פה. שום 'ברדק'.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 עובדה שיש 'ברדק'.   :פבל פולבמר 

 

-ישבנו בוועדת כספים באמת והגענו לאיזו שהיא הסכמה, שאתה בעד ה  :מר יחיאל טוהמי

אני רוצה. רון אמר לך  –ואפילו אני ואתה היינו אצל רון ואתה אמרת ₪,  251,111וביקשת ₪  4,111,111

 הזה. נמצא לך תקציב לדבר₪,  251,111אין בעיה, אנחנו נביא לך  –

 

 נכון.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אלי, זה נכון, ככה היה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אפילו היועץ המשפטי היה בפגישה. כן, אחר כך תכחיש את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן
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 על מה אנחנו מצביעים כרגע?   :מר פבל פולב

 

 אנחנו לא מצביעים.  :גב' לודמילה גוזב

 

חושב שיש איזה שהוא טעם לפגם, גדול אפילו, שיום לפני ההצבעה, אני   :מר יחיאל טוהמי

אני גם אמרתי לך את זה אישית, ואני מכבד אותך, אני יודע, אנחנו לא רבים ואין לנו על מה לריב. 

יומיים לפני ההצבעה או שלושה ימים לפני ההצבעה לבוא ולהגיד לראש העיר, תשמע, אתה יודע מה, 

לא  –אמת, אתה לא רוצה, תבוא לראש העיר חודשיים לפני ותגיד לראש העיר תלמד קצת פוליטיקה, ב

 מתאים לי, אני עוזב.

 

 לא קיבלנו את זה חודשיים לפני זה. על מה אתה מדבר?   :גב' שירה דקל

 

אני ואלי מדברים יותר מאשר את. אנחנו לא מדברים איתך, לא דיברת   :מר יחיאל טוהמי

 איתך. 

 

 פחות טוב שהוא מדבר מהר.ל   :מר פבל פולב

 

 סליחה רגע, למה אתה מזלזל? למה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 כי על מה אתה מדבר עכשיו, על פוליטיקה?   :מר פבל פולב

 

 פבל, שב, זה לא עניין שלך.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה זה לא עניין שלי?   :מר פבל פולב

 

 י לך, פבל, באמת. אל תפריע לי בבקשה. לא הפרעת  :מר יחיאל טוהמי
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אבל אנחנו לא מדברים על התקציב. הוא מדבר על פוליטיקה. מדברים על    :מר פבל פולב

 תקציב? 

 

אני חושב שהסיבה יותר עמוקה טיפה, הרבה יותר עמוקה, מהשיחות שלי   :מר יחיאל טוהמי

ה שאתה בוחר, זה איתך, ודיברתי איתך הרבה אתמול. אני חושב שזה היה צריך להיות אחרת. בחרת מ

 עניין שלך. זה מה שאני רוצה להגיד לך. 

 

אני מבקש,  לפני שאני מעלה להצבעה, אני רוצה להגיד לכם אולי כמה   :ראה"ע-מר רון נחמן

דברים שנוגעים ליהדות, אולי זה יעזור לך שבירו, בעתיד שלך. ואני אמרתי לך, אני נמצא במצב מסוים, 

תה מתעסק. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? בושה. לשפל המדרגה כמו אשתך. תראה באיזה דבר א

הקיצוניות והלקח ההיסטורי. אולי מה שאני מקריא  –תרד. ואני רוצה להקריא לכם פה, היום י' בטבת 

 לך ייכנס לך בראש, כי אני משוכנע,

 

  -זה קשור ל     :מר פבל פולב

 

 .לא, לא, לא, זה דברי תורה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז בוא נצביע ואחרי זה תקרא.   :מר פבל פולב

 

 אני אגיד לך מתי נצביע. אני רוצה לקרוא את זה.   :ראה"ע-מר רון נחמן

"היום צום עשרה בטבת. אחד מארבעת הצומות שנקבעו לזכר חורבן בתי המקדש ואובדן העצמאות 

ספירה הטיל נבוכדנאצר מלך לפני ה 588היהודית בארץ ישראל למשך אלפיים שנה. בעשרה בטבת שנת 

בבל מצור על ירושלים וכעבור שנה וחצי חרבה העיר. עוד בתקופת המקרא נקבע צום עשרה בטבת לציון 

על ידי הרבנות הראשית לישראל. גם כיום,  1251תחילת המצור על ירושלים. עשרה בטבת נקבע בשנת 

איש אינו יודע את תאריך פטירתם, הקדיש הכללי לזכרם של מיליונים מבני אחינו שנספו בשואה, ש

ומבלי שיש להם קבר בעולם. ימי הצום אינם רק לצורך אזכור אירועים היסטוריים, הם מחייבים אותנו 

לחשבון נפש בכל עת ובכל זמן. הנביא ישעיהו הבהיר כי עיקר המשמעות של ימי הצום אינה רק איסור 

פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא  –שנאמר אכילה, הם אמורים לתת ביטוי לסולידריות חברתית, 
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בית. לכן בכל שנה עלינו לשאול את עצמנו מהי משמעותו של יום הצום בהקשר האקטואלי שאנו חיים 

צר, אויב. המלחמות בעולם העתיק הוכרעו בדרך כלל על ידי הטלת מצור, אשר -בו. המילה מצור יונקת מ

הרעב את הקרב. כלי הנשק הפרימיטיביים והישובים מוקפי גרם רעב לנצורים. בסופו של דבר הכריע 

החומה לא אפשרו שיטות לחימה מתוחכמות יותר. אולם המילה מצור יונקת גם מהביטוי צרות עין. 

כאשר בני אדם נתונים בלחץ, לעיתים קרובות הם נוטים לאבד את האיזונים ואת כוחות הנפש החיוניים. 

היו בתוכה מאבקים בין קבוצות כוחניות קיצוניות, אשר בסופו של  ידוע שבתקופת המצור על ירושלים

דבר זירזו את נפילת העיר. כאשר מתוך צרות עין איש מרים יד על אחיו, תוך שלילת צורת האנוש 

מהזולת, מגיעים ימים מסוכנים העלולים להוביל לחורבן. במדינת ישראל של ימינו אנו עדים שוב ולא 

יה היהודית הארוכה, למצור של צרות עין ושל שלילת הזולת. המרחב הציבורי בפעם הראשונה בהיסטור

הישראלי נשלט כיום על ידי גורמים קיצוניים משני עברי המחסומים, ובסופו של דבר הרוב הדומם 

משלם את מחירה של הקיצוניות. ביחוד כשמדובר בקיצוניות המונעת מאינטרסים זרים. אלפיים שנה 

מיליון שילמו בחייהם את מחיר העדרה של  6לשוב הביתה על מנת להיות כבני חורין. חיכה העם היהודי 

מולדת וחיי גלות. בתהליך ארוך וקשה קמה מדינת ישראל. אולם ברגע אחד אפשר להרוס אותה מבפנים. 

מדינה לא יכולה להתקיים ולשגשג אם אין בה לכידות ותחושה של שותפות גורל. ההיסטוריה מעידה כי 

היהודי שרד את המצור ואת הצרות בגלל תחושת השיתוף. דווקא כשיש לנו עצמאות מדינית עדיין  העם

רבים הצרים סביבנו. אנו מאבדים את תחושת השיתוף, את הכבוד לזולת ואת האחריות הלאומית. חשוב 

טעויות להתפלל ולקוות שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. והרי ימי הצום נקבעו רק כדי שלא נחזור על 

 העבר".

את זה רציתי להקריא לך. אין לי מה להוסיף על זה, כי כל ההתייחסות שלכם לישיבת התקציב לגבי 

בלאנש" מראש העיר כדי לראות לעשות תיקונים כאלה ואחרים, -הסעיפים שקיבלתם את כל ה"קארד

שנה  35-באדם שזה לא מספק אתכם. אחת נעלבת, השני חושב על הבחירות והולך ופוגע באדם, פוגע 

הקדיש כאן לאריאל. וכשאתה אמרת לי שהם עשו טעות בחוק לצינון מנכ"לים, הם לא חשבו שמנכ"ל 

שמתפטר יכול להיות מנכ"ל חברה כלכלית. לא חברה עירונית, לא מנכ"ל של עירייה אלא של חברה 

ת? שיילך אלכס עירונית או משהו כזה. אתה אמרת לי את הדבר הזה. אתה לא מתבייש? מה זאת אומר

מילר, החבר של פבל, וישנה את החוק, שמי שהיה בתפקיד מסוים אין לו זכות לעבוד במדינת ישראל. 

 אתה פוגע בחוק חופש העיסוק. 

 

 זה לא מה שאמרתי.   :מר אלי שבירו
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אתה רודף אנשים. ואל תעשה לי את המשחקים שלך על הפנים. ובזה אני   :ראה"ע-מר רון נחמן

לא צריך. אני מעלה להצבעה את  –טוב. לא רוצים  –הנאום. אתם רוצים להצטרף להצבעה גמרתי את 

הדבר הזה. מי בעד? ירים יד. הצביעו בעד: לודה, אריאל, מנו, יחיאל, רון. מי נגד? הצביעו נגד: שבירו, 

 צ'רנוגלז, שירה, סמו, פבל ויוסי חן. התקציב לא עבר. אני מודה לכם. 

 

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

נגד: מר אלי שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה  3אריאל עזריה, מר יעקב עמנואל. 

 .2102דקל, מר אבי סמו, מר פבל פולב,מר יוסי חן( לדחות את הצעת התקציב לשנת 

 

 יש אישור שכר מבקר.  :עו"ד שרון שטיין

 

 יועץ משפטי ומבקר. –יש עוד שני סעיפים    :מר אלי שבירו

 

לא, אני לא רוצה לדון בזה. לא רוצה לדון. לא עושה את זה בכלל. גמרנו,   :ראה"ע-מר רון נחמן

לא אישרתי את התקציב. מה, אנחנו משחקים פה? אם התקציב לא עובר, מה, אני משחק את 

 המשחקים? לא צריך. זה הכול. 

שההסכם בטל בינינו. שלא יהיו לך אי הבנות. אני אוציא לך את זה בכתב ביום אני מודיע לך, שבירו, 

 ראשון. ואתה לא ממלא מקום ראש העיר יותר. 

 

 

 

 

 

_______________ 
 רון נחמן

 ראש העירייה

______________ 
 נאוה בן הרוש

 מנכ"ל העירייהמ"מ 
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 :ריכוז החלטות

 2100תקציב לשנת  – 5. אישור שינוי מס' 3

 

כפי שהוצג  – 2100בתקציב לשנת  5הוחלט פה אחד לאשר את שינוי מס'  החלטה:

 ע"י הגזבר, מר ג'והר חלבי.

 

 .2102-2103. אישור תוכנית פיתוח רב שנתית לשנים 4

 

תב"ר -לאחר הגדלת ה –נצר אריאל  – 54הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

,  040,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-ב  .2102מנהלת תנופה ₪ 

 

לאחר  – G.I.Sשדרוג מערכות  – 33הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב רגיל ₪,  455,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  55,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

לאחר הגדלת  –מספור בתים עירוני  – 04הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪,  330,111תב"ר על סך -ה יעמוד₪,  30,111-תב"ר ב-ה

 

לאחר  –בטיחות בדרכים "זהירות"  – 44הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

הרשות לבטיחות ₪,  510,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב-הגדלת ה

 .2102בדרכים ומקרנות הרשות 

 

לפת רהיטים וציוד במוסדות הח – 010הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי ₪,  253,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  51,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –חינוך 

 . 2100תקציב רגיל 
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-לאחר הגדלת ה –סימון כבישים  – 023הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ות.משרד התחבורה וקרנות הרש₪,  343,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  00,111-תב"ר ב

 

הטמעת מערכת  –תוכנית תימרור  – 004הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  021,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –יועץ תחבורה -תמרורים

 .2102משרד התחבורה ₪,  211,111

 

תב"ר -גובה ה -שילוט עירוני  – 041הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 . 2100י תקציב רגיל מעודפ₪,  31,111

 

מצלמות ומערכות אבטחה ישובית  – 210הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב ₪  031,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –

 . 2100רגיל 

 

שיפוץ מוסדות חינוך כולל איטום  – 210הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי ₪  341,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-הגדלת הלאחר  –גגות 

 .2100תקציב רגיל 

 

חידוש ושדרוג מזגנים במוסדות  – 214הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 241,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –החינוך והעירייה 

 . 2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 

 

שדרוג וצוד מחשבים למוסדות  – 201הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

₪  411,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  021,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –העירייה 

 . 2100,מעודפי תקציב רגיל 

 

החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 200הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:
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מעודפי תקציב ₪, 051,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  41,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה –

 .2100רגיל 

 

 –פרויקטים ואירועים תרבותיים  – 202הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב ₪, 001,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה

 .2100רגיל 

 

-לאחר הגדלת ה –י פיסול סביבת – 203הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 001,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  31,111-תב"ר ב

 

-ה –השלמת פארק ז'בוטינסקי  – 220הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד השיכון.₪,  3,111,111תב"ר יעמוד על סך 

 

 –העתקת ושדרוג המוקד  – 231הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשרד הביטחון, משרדי ממשלה.₪  0,111,111

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב, לאשר את  החלטה:

₪,  4,511,111באמצעות הלוואה בסך  –אשקוביות מעמידר  030רכישת  – 232תב"ר 

 מבנק אוצר החייל .

 

לאחר  –ינוך שיפוץ מוסדות ח – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

מעודפי תקציב רגיל ₪, 351,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  051,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

-גובה ה –פעילות נוער "קיץ"  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 01,111תב"ר 
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-גובה ה –שיפוץ משרדי העירייה  – 235הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 021,111תב"ר 

 

תב"ר -גובה ה –תוכניות מגירה  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 021,111

 

 –שיקום גנים ציבוריים/הצללות  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100יל מעודפי תקציב רג₪, 031,111תב"ר -גובה ה

 

התקנת עמודי תאורה בפארקים  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 011,111תב"ר -גובה ה –וברחובות העיר 

 

תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100ודפי תקציב רגיל מע₪, 211,111תב"ר -גובה ה – כולל מדרכות ודרכים

 

 –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 240הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 031,111תב"ר -גובה ה

 

 –שדרוג מערכות המחשוב במוס"ח  – 242הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 001,111תב"ר -גובה ה

 

 –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 243הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  :החלטה

משרדי ממשלה ₪,  403,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  511,111-תב"ר ב-לאחר הגדלת ה

2102. 

 

-גובה ה –החלפת שלושה מיולים  – 244הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 051,111תב"ר 
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גובה  –מיזוג אולם ספורט מילקן  – 245וחלט פה אחד לאשר את תב"ר ה החלטה:

קרנות ₪  011,111וכן  2100העברה תקציב רגיל ₪  ₪321,111, 421,111תב"ר   -ה

 הרשות.

 

-גובה ה –מחסומים לאירועים  – 243הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 35,111תב"ר 

 

-גובה ה –שדרוג מערכות תקשורת  – 240פה אחד לאשר את תב"ר  הוחלט החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 051,111תב"ר 

 

הכשרת כביש גישה לפארק  – 240הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,311,111תב"ר -גובה ה –האתגרים 

 

גובה  –היובל הסדרת סובה לבי"ס  – 244הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  511,111תב"ר -ה

 

-גובה ה –שיקום חצר עליזה בגין  – 251הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,011,111תב"ר 

 

תקרה -שיקום אולם ספורט מילקין – 250הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  351,111תב"ר -גובה ה –אקוסטית+חשמל 

 

תב"ר -גובה ה –מסוף תח"צ  – 252וחלט פה אחד לאשר את תב"ר ה החלטה:

 ממשלה.₪,  3,111,111

 

הסדרת צמתים, אורי  – 253הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:
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 ממשלה.₪,  2,011,111תב"ר -גובה ה –בראון/הפסגה/מבצע קדש 

 

 –שד' ירושלים  011שיקום כביש  – 255הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  3,511,111תב"ר -גובה ה

 

 –הסדרת ציר כביש המציל היהודי  – 253הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  031,111תב"ר -גובה ה

 

גובה  –שדרוג שער הכניסה לעיר  – 250הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  011,111תב"ר -ה

 

-גובה ה –העתקת שער מזרחי  – 250תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 ממשלה.₪,  0,511,111תב"ר 

 

שיקום וריבוד כבישים, החלפת  – 254הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  2,511,111תב"ר -גובה ה –מדרכות 

 

גובה  –הנגשה לתחנות אוטובוסים  – 231הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה. ₪, 301,111תב"ר -ה

 

-גובה ה –מסתורי אשפה שלב ב'  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 ממשלה.₪,  311,111תב"ר 

 

תוכנה  – GISשדרוג מערכת  – 232הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 51,111תב"ר -גובה ה –אוטוקאד + עדכון תוכנית 

 

-גובה ה –הסדרת חניה למשאיות  – 233שר את תב"ר הוחלט פה אחד לא החלטה:
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 ממשלה.₪,  011,111תב"ר 

 

-גובה ה –פרויקטים חינוכיים  – 234הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 01,111תב"ר 

 

לאחר  –שיקום מגרש מיני גולף  – 001הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

קרנות הרשות/ עודפי ₪,  431,111תב"ר על סך -יעמוד ה₪,  01,111-תב"ר ב-הגדלת ה

2100. 

 

-גובה ה –שיקום מגרשי כושר  – 235הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד המדע התרבות והספורט.₪,  001,111תב"ר 

 

-גובה ה –הנגשה למוסדות ציבור  – 233הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 משרד הרווחה/ קרן עזבונות. ₪, 03,111תב"ר 

 

שיקום רחובות העיר, השלמת  – 230הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .2100מעודפי תקציב רגיל ₪, 211,111תב"ר -גובה ה –התוכנית 

 

 .2102-2103הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים  החלטה:

 

 .2102. אישור הצעת תקציב 5

 

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

נגד: מר אלי שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה  3אריאל עזריה, מר יעקב עמנואל. 

 .2102דקל, מר אבי סמו, מר פבל פולב,מר יוסי חן( לדחות את הצעת התקציב לשנת 

 
 


