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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה שלא ) 38-הישיבה ה

 (608..0.6) גע"תש בתמוז' ב, שני מיום

 

 

 ראש העיר -   מר אלי שבירו :נוכחים

 מ"מ ראש העיר -  והמיטיחיאל  מר

 המשנה לראש העיר -  מר עמנואל יעקב

 ר סגן ראש העי -   מר פבל פולב

 סגן ראש העיר  -   מר פיני כהן

 העיר חברת מועצת -  גב' לודמילה גוזב

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

 חברת מועצת העיר  -   גב' שירה דקל

  חבר מועצת העיר -  עו"ד אריאל עזריה

 חבר מועצת העיר -   מר אבי סמו

 

 העירייהמנכ"ל  -  ( ביטוןחיים )קוקימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -   מר ג'והר חלבי   

 מנהל אגף הנדסה, מהנדס העירייה -     עדנאן עיסא                

 יועץ חשבונאי -   רו"ח רוני דנה  

   מבקר העירייה -  אריה ברסקימר   

 אנושמנהלת משאבי  -  גב' נאוה בן הרוש     

 מנהל מח' רישוי פיקוח ואכיפה -  מר ברוך אנגל           

 מנהל מח' מיחשוב -  מר מיכאל אלטיניקוב   

 מנהל אגף הביטחון - מר אלי נובוסלסקי          

 מנהל אגף הרווחה -  מר אלי גיל עד          

 מנהלת אגף שפ"ע - גב' אמליה בירנבאום      

 מנהלת אגף החינוך -      גב' אילנה נולמן         
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. אני אתחיל 83מס'  שלא מן המניין ישיבת המועצהאת  לפתוח רוצהאני  :ראה"ע-ושבירמר אלי 

בדיווח שלי. אני רוצה, לפני שאני מתחיל בדיווח, לברך את המנהלים שהצטרפו אלינו, שיציגו בהמשך 

 .2113את תוכניות העבודה לשנת גם 

 

 ראש העיר.דיווח   .   1

 

, היה לנו ביקור של שר הכלכלה והדתות, חה"כ נפתלי מבחינת הדיווח :ראה"ע-מר אלי שבירו

באזור התעשייה של אריאל מערב.  בנט. הוא ביקר בבי"ס אורט זבולון ובמעון יום, וסיימנו את המפגש 

השלמת תקציב של משרד השיכון להקמת מעון יום ברחוב הערבה.  –אנחנו העלינו לו מספר נושאים 

עון יום נוסף בגבעת האוניברסיטה. ביקשנו את הסיוע שלו ביקשנו ממנו תקציב מלא להקמה של מ

להמשך הבנייה וחיזוק הגוש שלנו, שנמצא בקונצנזוס, בדגש על בנייה באזור אריאל מערב. ביקשתי 

ממנו גם לסייע לנו בפיתרון הבעיה של התחבורה הציבורית ובנושא של הקמת בית עלמין. הוא הבטיח 

מעון היום בנושא של התקציב ואני מקווה מאד שהוא יעזור לנו גם  לסייע, כבר התחילו בתהליך לגבי

 בדברים האלה.

הנושא של חיזוק הבנייה בגוש אריאל, פיתרון הבעיה של  –בקשר לשלושת הדברים האחרונים 

נפגשתי גם עם שר הפנים חה"כ גדעון סער, שר השיכון חה"כ  –התחבורה הציבורית והקמת בית עלמין 

התחבורה חה"כ ישראל כץ. נפגשתי גם עם מועצת יש"ע, שהבטיחו לסייע לנו בכל אורי אריאל ושר 

התחומים האלה. אני יכול לבשר לכם ששר הפנים, חה"כ גדעון סער, הבטיח שלא יקצצו לנו את מענק 

 האיזון והפיתוח. המימוש של ההבטחה, אנחנו נוכל לראות אותה רק לאחר שיאושר תקציב המדינה. 

חנו הולכים להניח אבן פינה לקניון, בהשתתפות רמי לוי. אני מזמין כאן את חברי לחודש אנ 21-ב

המועצה ואת כלל התושבים. הוא הבטיח בפגישה שלנו שהיתה לנו יחד איתו, הוא הבטיח שהוא ישלים 

לחודש, יום למחרת, אנחנו גם נחנוך  21-את בניית הקניון תוך שנה מיום הנחת אבן הפינה. כנראה שב

 ריכה העירונית, אחרי שהחברה הכלכלית שיפצה אותה.את הב

השבוע אנחנו מקבלים פרס חינוך מחוזי לבית ספר נחשונים. וביום א' חילקו לכם, אנחנו מקיימים ערב 

הצדעה למערכת החינוך. ההזמנות הונחו פה על השולחן, כולם מוזמנים, כל חברי המועצה מוזמנים 

 שאנחנואירועי הקיץ. כל הפעילויות יפורסמו בשבוע הבא, אחרי לערב. ואנחנו נערכים לקראת פתיחת 

 נסכם את התוכנית.

מיליון שקל למתנ"ס ואנחנו שבוע  2-אנחנו הרי אישרנו את ה –יש עוד דיווח אחד שאני רוצה להוסיף 
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שעבר כבר התחלנו לחלק את כל הכספים שמגיעים לאותם עובדים שעבדו במתנ"ס ואותם קבלנים 

חייב להם כסף, ואני מקווה שבימים הקרובים אנחנו נסיים את כל התהליך ואפשר יהיה  שהמתנ"ס היה

 לסגור את המתנ"ס ונישאר עם חברת "גוונים".

 

אני רוצה הערה בעניין הזה של החלוקה שאתה דיברת עליה כרגע,    :מר יוסי חן

, הצבעת נגד יחד עם ישיבות, מנעת את החלוקה 4-להאיר את תשומת עיניהם של התושבים, שאתה, ב

כל החברים שלך. וברגע שישבת על הכיסא, בדקה הראשונה, אישרת את זה, ללא שום שינוי של שום 

  סעיף.

 

הדבר היחידי שהשתנה, זה שהיתה לנו יכולת לבקר על חלוקת הכספים  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 ולפני כן לא היתה לנו יכולת. 

 

ול שאלה אחת, בהמשך לדיווח, אם אתה מוכן לפרט אני מבקש גם לשא  :עו"ד אריאל עזריה

 בנקודה אחת בנושא הבריכה העירונית, אם תוכל לפרט. אמרת שהיא תיפתח בעוד מספר ימים. 

 

 לחודש היא תיפתח. 21-ב :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 עדייןהאם יש מפעיל לבריכה העירונית? איך היא תפעל? האם יש  –א'   :עו"ד אריאל עזריה

 ר בינה לבין,את הקש

 

 אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי. אני רק, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

לא, לא, אבל בנקודות, במעט את זה. ועוד נקודה אחת מאד חשובה,   :עו"ד אריאל עזריה

צריך לזכור שהבריכה העירונית בדרך כלל היא במטרה שאלה שלא יכולים להיות מנויים בקאונטרי 

 , ומכאן שאנחנו צריכים להיות רגישים בעלות כניסה,יוכלו להיכנס אליה

 

אז אני אתייחס בנקודות ואני לא רוצה לפתוח את זה לדיון, כי יש לנו  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 עוד יום ארוך לפנינו. 
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מי שיפעיל את הבריכה זה אותו זכיין לפי החוזה שלו, זה הזכיין שזכה בהפעלה של הקאונטרי. לפי 

יכול להמשיך גם להפעיל את הבריכה העירונית. אנחנו משקיעים שם סדר גודל, זכיין  החוזה שלו הוא

 פרטי.

 

המפעיל של הקאונטרי מפעיל את הבריכה? אני יש לי נתונים אחרים.    :מר יוסי חן

 תקן אותי אם אני טועה. 

 

ובכל  ? אתה מנסה להפריע בכל זאתמקרהיוסי, אתה רוצה להפריע בכל  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 זאת. 

 

 לא, אלי, באמת, אנחנו שואלים,   :מר יוסי חן

 

 אז קצת סבלנות. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

תענה, תן  –תקן אותי, אני לא מפריע. אלי, באמת, אנחנו שואלים    :מר יוסי חן

 כן או לא. –תשובה 

 

ל את זה לפי המפעיל הוא מפעיל פרטי והוא יכול להעביר את זה ולהפעי :ראה"ע-מר אלי שבירו

 החוזה שלו. הוא מפעיל את זה מבחינתי. השקענו שם גם בנושא המקלחות וגם בנושא הבריכה.

 

 השקענו זה העירייה, או שהוא?  :עו"ד אריאל עזריה

 

השקענו, זה הוא השקיע, יחד עם החברה הכלכלית, בוודאי. לא אנחנו.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 25חירים שיהיו שם הם יהיו מחירים מוזלים, סדר גודל של העירייה לא שמה כסף בנושא הזה. המ

שקלים לכניסה, והם יאפשרו לכלל הציבור להשתמש בבריכה. מאחר ואנחנו פותחים את הבריכה רק 

לחודש לקאונטרי, מאחר וזה אותו מפעיל. את  21-לחודש, אז מי שנרשם היום יוכל להיכנס עד ה 21-ב

בת התושבים ולרווחת התושבים. אני לא רוצה להיכנס יותר שוב כל זה עשינו, בסופו של דבר, לטו

 לנושא הזה ואני מבקש, קוקי, נמשיך בישיבה. 
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 .מנהלי העירייה – 2112הצגת תוכנית עבודה לשנת  .   2

 

חברים, ברשותכם, אנחנו רוצים לעבור להצגת תוכניות העבודה. אז  :מר חיים )קוקי( ביטון

ים באיזה חודש אנחנו נמצאים והשנה זו לא היתה שנה רגילה, גם בכלל קודם כל, כולכם ודאי יודע

בתכנון התקציב של העירייה ופועל יוצא מזה גם תכנון פעילויות העבודה של העירייה,  וזה כמובן נבע 

גם מחוסר וודאות ומאי ידיעה מה יהיה תקציב המדינה וכו'. מעבר לזה, אני רוצה להגיד רק עוד כמה 

לכולנו, אנחנו יודעים שגזירות קרבות ואנחנו בטוחים גם שהגזירות האלה, בחליפות כאלה  מילים. ידוע

 או אחרות, יגיעו גם אלינו, ובטח ישפיעו גם על המשך העבודה שלנו בצורה כזו או אחרת.

השנה היא שנת בחירות, וכולכם יודעים שבחצי שנה האחרונה יש מטלות והנחיות  –עוד דבר נוסף 

משרדים השונים לגבי התנהלות בשנת בחירות. כל זה ביחד מביא אותנו לאיזו שהיא שנה חדשות של ה

מאד מאד מיוחדת שנצטרך להתייחס אליה ואנחנו כבר מתנהלים בה. אבל אני מאמין שגם הדיאלוג 

הזה שהתחלנו בו קודם והדיאלוג שמתחילים היום בין קברניטי העיר לבין צוות המנהלים, גם בבניית 

העבודה ובאישור תוכנית העבודה בסוף היום, בעצם יאפשר לנו גם לתת מענה ופיתרונות  תוכנית

לבעיות ומצוקות  יום יומיות וגם יאפשר לנו להסתכל ולבנות תוכניות לטווח רחוק. אני רוצה לנצל את 

 ההזדמנות ולהודות לכל המנהלים שנמצאים פה וכל מי שהיה שותף בעצם לבניית תוכנית העבודה.

י אציג כמה מטרות ודגשים, או אלה הנחות יסוד גם, כשהצגנו אותם בפנינו וכשראש העיר גם הנחה אנ

 בבניית תוכנית העבודה.

זה שיפור השירות. כולנו יושבים פה על תקן אחד ראשוני, והוא לתת שירות טוב יותר לאזרח.  –אחד 

גם על המידע וגם על משובים ואנחנו מדברים על זה שהשנה אנחנו רוצים לתת דגש גם על בקרה, 

רצופים לציבור. אנחנו הכנסנו באופן קבוע גם לישיבות המנהלים את כל הנושא של התלונות של 

הציבור, את הבקרה ואת הפיקוח. אחת לחודש גם אנחנו יושבים עם המנהלים בישיבות צוות ומקבלים 

ו מפה יכולים לצעוד רק צעד אחד בק, כל אחד ממנהלי האגפים, מה הסטטוס של הפניות ואיך אנחנ-פיד

 קדימה.

אנחנו מדברים על טיפוח מצוינות וקידום הישגים, תוך דגש על אוכלוסיות בעלות  –בנושא של החינוך 

צרכים מיוחדים. צמצום פערים, מניעת נשירה, חתירה לאקלים חינוכי מיטבי, העשרה תרבותית וחיזוק 

הלימודי, מגן חובה ועד החטיבה העליונה, בתחום החינוך הערכי. שילוב של האוניברסיטה ברצף 

הרובוטיקה. כמובן שאת כל המטרות והדגשים אנחנו נראה אחרי זה בהצגת תוכניות עבודה על ידי 
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 המנהלים.

נושא שלישי זה קידום תוכניות מתאר ובכלל תוכניות של העיר. אנחנו מדברים על פיתוח וקידום 

שכונות ותיקות. החייאת מרכזי העיר בדגש על תרבות, מסחר מתחמי מגורים חדשים. חיזוק וטיפוח 

ובילוי. קידום הנושא של הקניון. פיתוח אזור התעשייה הישן ופיתוח ראות ירוקות וחדשות בעיר. כל 

מה שקשור לחזות העיר, אנחנו רוצים לתת דגש לטיפוח ושמירה על השטחים הציבוריים והפתוחים 

 יר ירוקה ויפה השומרת על אורח חיים ואיכות סביבה. בעיר, פיתוח ושימור על העיר כע

אנחנו מדברים על חיזוק מערכת תרבות הפנאי וההעשרה בעיר, תוך חתירה  –לגבי תרבות הפנאי 

מתמדת למצוינות, עידוד ומימוש הפוטנציאל העצמי של התושבים, קרי, ילדים, נוער, מבוגרים. אנחנו 

י נוער בעשייה, בהנהגה ובחיי הקהילה ביישוב. תוכנית הבראה רוצים לחזק ולפתח את המעורבות של בנ

דיברנו על זה קודם, לחברת "גוונים". הקניית תרבות לבני נוער ואוכלוסיות מיוחדות במחירים  –

 מיוחדים בהיכל התרבות. 

חיזוק הטיפול בילדים בסיכון בקהילה, תוך פיתוח פרויקטים וערכי תרבות שונים.  –בתחום הרווחה 

 פול במשפחות והגברת החוסן הקהילתי על ידי החיבור בין הקבוצות השונות בעיר. טי

כמובן סיוע מתמיד במימוש תוכניות העבודה, תוך הקפדה על ניהול כספי תקין ומאמץ  –בנושא הכספי 

מתמיד לגייס מקורות מימון נוספים לטובת פעילות העירייה. אנחנו גם התחלנו בכל מה שקשור לעבודת 

ת, העצמת הפרט והמנהל, אנחנו הולכים בשלבים להכניס את כל המנהלים של העירייה לפעילויות הצוו

לגבי ההעצמה האישית, עבודת צוות בתחום של המנהיגות במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות. ומעבר לזה, 

וות. אנחנו הולכים גם, את כל אחד מהמנהלים, עם הצוות שלו בלבד, להכניס בכדי לשפר את עבודת הצ

אנחנו מאמינים שככל שהעבודה בין המנהלים תשתפר, העבודה בין המנהל לצוות שלו תיטב יותר 

 לכולם. 

זה בעצם המבנה הארגוני, שאין חדש בו. אני גם לא חושב שיש טעם שאני ארחיב עליו את הדיבור. לא 

 עשינו בו איזה שהם שינויים ארגוניים מיוחדים בעץ הארגוני גם השנה. 

 

 קוקי, להחליף יועץ משפטי, להחליף מנהלת אגף חינוך,   :סי חןמר יו

 

לא משנה אם אתה מחליף, אבל בעץ, המבנה הארגוני קיים. יועץ נשאר.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 מנהלת אגף נשארת. 
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 מבנה ארגוני. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 וני, אני לא מדבר על,זה לא שאנחנו, אני מדבר על המבנה הארג  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

  –המבנה זה מבנה, לא משנה ה    :מר יוסי חן

 

 לכן אמרתי שאין טעם. נאוה, כמה מילים.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

שלום לכולם. לפני שאנחנו נכנסים לעניין של תוכניות עבודה, קצת מידע   :גב' נאוה בן הרוש

כמו  –עליו. אז מספרים כדי לסבר את האוזן לגבי מי בעצם הולכת ליישם את מה שהמנהלים ידברו 

שקוקי אמר, אנחנו נמצאים בשנת בחירות. ההוראות בשנת בחירות של משרד הפנים הן מאד נוקשות. 

אנחנו לא יכולים בשנה הזאת לעשות כמעט שום שינוי בנושא כוח אדם. לא יכולים לעבות, לא יכולים 

ים יודעים את זה. ובאמת, כדאי שגם אתם תדעו את לשפר תנאים. צריך לקחת את זה בחשבון. העובד

זה. אנחנו מאד מאד מבוקרים בשנה הזו ואנחנו עומדים באמת בכל הדרישות שמציבים לנו הרגולטור 

 שלנו.

 242-עובדים זמניים. נוסף ל 42עובדים קבועים ועוד  211עובדי רשות מקומית, מתוכם  242אנחנו עם 

וכמו שאתם רואים, זה נתון שהולך וגדל משנה לשנה. אז כן, גם אנחנו  פנסיונרים. 88עובדים, יש לנו 

קצת מתבגרים וגם מספר הפנסיונרים גדול. הם מהווים רבע מכמות העובדים. ורק שתדעו שמבחינה 

תקציבית הם לוקחים ונוגסים בתקציב העירייה כמו כל עובד אחר. זאת אומרת, אין פה תקציב מיוחד 

 ך טבעי, זה בסדר גמור.לגמלאים. אבל זה הלי

 

 סליחה, אפשר לראות את השינוי ביחס לשנה שעברה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 249אפשר לראות. אני אתן לך מספרים שאני הבאתי. שנה שעברה היו   :גב' נאוה בן הרוש

 פנסיונרים. זה הנתון.  81עובדים. 

 

 יצאו לפנסיה ולכן זה גדל.זאת אומרת, מה שקרה זה בעצם שהעובדים   :עו"ד אריאל עזריה
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המצגת הזו של  נכון. יש איזה שהוא כלים שלובים. מוצגת לפניכם עכשיו  :גב' נאוה בן הרוש

פילוח של עובדי הרשות המקומית. כמו שאתם יכולים לראות, משרדי העירייה נשארים מצומצמים, 

ה בעיקר בעובדי החינוך אנחנו לא עושים בהם שינויים. הנתח העיקרי שגדל ומשתנה משנה לשנה ז

איש, שזה המון. אז כמובן שזה גם אומר לגבי עצם הניהול של מנהלת אגף החינוך, שיש  141שמהווים 

פה ניהול שלוקח כמעט מחצית מעובדי העירייה, שזה לא דבר פשוט. יתר הדברים הם ללא שינוי. כמובן 

במה שאפשר, בתקציבים מוגבלים. שאנחנו עושים את המיטב כדי לתת לעובדים סביבת עבודה טובה 

אנחנו מעצימים אותם בהשתלמויות, אנחנו מעצימים אותם פעם בשנה בימים שאנחנו יכולים לתת 

 להם קצת עבודת צוות בשיתוף. ואני מקווה שנעמוד בזה ונעשה את זה בהצלחה גם בשנה הבאה.

 

צה שתעמידו את אני רו –להגיד משהו. שני דברים. אחד אני רוצה   :מר יחיאל טוהמי

העובד במרכז העניינים. אני שומע כל פעם השתלמות למנהלים. אני רוצה שהעובד יהיה באמת בראש 

עובדים, שאחד לא מרגיש טוב, השני לא מגיע, השלישי  5עובדים.  5שפ"ע יהיה -מעייניכם. לא ייתכן ש

פה להציג לי, שיציגו לי  לא יודע מה. אי אפשר פה כל שנה לבוא, והייתי מבקש מכל המנהלים שבאים

 מה עשו שנה שעברה. לא לבוא אלי להראות לי מה נעשה שנה הבאה. זה לא מעניין אותי. 

 

 זה לא הנושא של הישיבה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ברגע שבאים להציג לי מה הם עושים בשנה הבאה, אני רוצה שהם יציגו   :מר יחיאל טוהמי

 לי מה עשו שנה שעברה.

 

יחיאל, ברשותך, אני רוצה לומר כמה מילים לגבי הנושא הזה. אנחנו גם   :)קוקי( ביטוןמר חיים 

, זה לא הנושא על סדר היום היום. אנחנו נשמח 2112התחבטנו בזה. ואם אנחנו בעצם רוצים להציג את 

 2112להגיע לכאן, בפני המועצה, בזמן, בעיתוי שתבחרו, להציג בפניכם את כל הנושא של תכנון וביצוע 

 בשמחה. 

 זה לא קשור לזה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

יחיאל, אני רוצה להתייחס לסעיף אחד, מה שאמרת לגבי הוספת    :מר יוסי חן

עובדים במחלקת שפ"ע. אני הכנסתי הצעה לסדר. נאמר לי שהיות ואנחנו בשנת בחירות לא ניתן כרגע 
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 בשנים האחרונות,  זה, אבל, היות ואתה היית סגן ולידך יושב ממלא מקום

 

 הוא ממלא מקום דרך אגב. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הוא היה סגן.   :מר יוסי חן

 

 לא, אבל הוא ממלא מקום היום. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

היום. אני מדבר, הוא היה סגן בתקופה שאני מדבר, הרלוונטית. ואתה    :מר יוסי חן

כמה חודשים לפני  אנחנועכשיו בשנת בחירות, עכשיו היית ממלא מקום. למה לא דאגתם בתקופה? לא 

בחירות, פתאום כולם נזכרים בכל מיני דברים. תגידו את זה בתחילת הקדנציה, שאחד היה ממלא 

 מקום, אחד,

 

 טוב, בואו נתקדם.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 העברת את המסר, יוסי.  :מר יחיאל טוהמי

 

 וה?עוד משהו, נא  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 .משהולא. מנו רוצה לשאול   :גב' נאוה בן הרוש

 

 מה אחוז התקציב שלנו מסך הכול תקציב העירייה שמופנה לגמלאים?  :מר יעקב עמנואל

 

 33%האחוז הוא לא שונה מהאחוז הכללי של שכר העירייה, שזה מהווה   :גב' נאוה בן הרוש

 מהשכר הכללי שלנו, 33%נדמה לי. נכון, ג'והר? 

 

 מתקציב העירייה מופרש לגמלאות?  :עקב עמנואלמר י
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לא, לסך הכול שכר. אם אתה גוזר רבע מזה, זאת אומרת, אם הם רבע,   :גב' נאוה בן הרוש

 אז תחשוב שזה משהו כמו, לדעתי, 

 

-סך הכול השכר של הפנסיונרים מסך הכול השכר הכללי הוא מהווה כ  :מר ג'והר חלבי

11%. 

 

 ך הכול תקציב העירייה?מס  :מר יעקב עמנואל

 

 לא.   :מר ג'והר חלבי

 

 מהשכר. מתקציב השכר.   :גב' נאוה בן הרוש

 

 מהשכר הכללי.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 וכמה זה השכר הכללי?  :מר יעקב עמנואל

 

 .33% –באחוזים   :מר ג'והר חלבי

 

 לא, במספרים מוחלטים, אני יודע, בערך.  :מר יעקב עמנואל

 

 ומשהו מיליון.  31 :ראה"ע-שבירומר אלי 

 

 מיליון שקל. 31כמעט   :מר ג'והר חלבי

 

 מיליון שקל זה שכר? 31  :מר יעקב עמנואל

 

 זה התקציב של השכר, שבתוכו גם הפנסיונרים.  :מר ג'והר חלבי
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 מזה פנסיונרים. 11%-ו  :מר יעקב עמנואל

 

 כמעט פנסיונרים.  3,211,111  :מר ג'והר חלבי

 

 טוב, בואו נמשיך הלאה. :ראה"ע-שבירו מר אלי

 

אני אציג את שקף הפעילויות של לשכת מנכ"ל. בעצם אחד הנושאים   :מר חיים )קוקי( ביטון

הדגשים בעצם של עבודת לשכת מנכ"ל זה בעצם כל הנושא של איכות שירות, ביחד עם משאבי אנוש. 

נחנו כל השנה, כל שנה בליווי עובדים על בעצם, אנחנו, אתם יודעים, כל הרשות עובדת לפי תו תקן וא

 זה, משפרים ואחת לשנה גם נבחנים לצורך העניין. 

נושא שני זה הנושא של דו"ח תושב. אנחנו עובדים וגם לקראת סוף השנה אנחנו בעצם נכין את דו"ח 

 .2113התושב, שזה ייתן דיווח לכל בית אב על כל פעילויות העירייה בשנת 

ם, קשרי החוץ שלנו, שאנחנו מדברים על קשרי גומלין, בייחוד עם הנושא של כל הנושא של הקשרי

והנושא של חילופי משלחות של נוער ולעיתים גם מבוגרים  JA RANCHחבר'ה מארה"ב, מהחווה של 

 שלהם שמגיעים לכאן.

אנחנו השנה ניתן דגש ונרחיב את כל מה שקשור לפיתוח העצמה של עבודת הצוות כפי שהדגשתי. 

ושא של עיר ללא אלימות, שבעצם באמצעות לשכת מנכ"ל, אנחנו בעצם מרכזים ומפעילים את הנ

התוכנית של עיר ללא אלימות, שמופעלת באמצעות ובשילוב כל המחלקות השונות בעירייה, חברת 

 גוונים ומשטרת ישראל.

מית, שבעצם מי השנה אנחנו בעצם עברנו מערכת בחירות אחת ואמורים לחוות עוד מערכת בחירות מקו

שלקח והוביל את זה כל הזמן ויוביל את זה, זה גם ברוך. אבל בעצם דרך לשכת מנכ"ל, אנחנו בעצם 

 מנהלים את כל הדיאלוג והעבודה השוטפת. 

אנחנו השנה רוצים לעשות איזה שהוא, ממש רביזיה בעניין הזה, בכל הנושא של  –הנושא של מכרזים 

 פיקוח ועמידה בכדי שלא נחזור לכל מיני דברים שקרו לנו.מעקב אחרי הנושא של המכרזים, 

הנושא של מתנדבים, שאנחנו מאד לוקים בו בחסר. אנחנו רוצים לפתח את כל תחום המתנדבים, 

למפות את קבוצות המתנדבים הקיימות היום בעיר ולבנות מערך מתנדבים חדש, שיפעל גם בשגרה וגם 

 בחירום.

מר, כל נושא שיפור השירות ותלונות הציבור. רק לידיעה, שנה שעברה הדגשתי קודם במטרות, אני או
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בוצע איזה שהוא סקר של שביעות רצון של התושבים על ידי המרכז האוניברסיטאי, על ידי 

האוניברסיטה, סליחה. אנחנו לקחנו את הסקר הזה, ניתחנו אותו. אנחנו עובדים עליו ואנחנו מאד מאד 

ול התושב וגם את כל הנושא הפנימי של העבודה שלנו, גם בתוך המחלקות רוצים לשפר, גם את הקשר מ

 וגם מול התושב והאגפים השונים.

 

 סליחה, כשכתוב שוטף, למה הכוונה?   :עו"ד אריאל עזריה

 

תקציב. אתם תראו היום, אם ניכנס בכל מחלקה על כל הסעיפים וכל   :מר חיים )קוקי( ביטון

מזה מבחינת ההצגה וזמן ההצגה. אז רוב התקציבים והפעילויות  התקציבים שלה, אנחנו לא נצא

חלקה יש תקציבים שהם עושים בשוטף, ביום יום, שאתם תראו היום, רובם הם תב"רים. הרי לכל מ

מהתקציב השנתי שיש להם. ואחרי זה גם נראה את זה כשג'והר, נעבור לחלק השני של הישיבה וג'והר 

. כשאני אומר שוטף, זה מהתקצוב השוטף שיש, שם אנחנו מממנים יירד לפרטים לכל נושא התקצוב

 את הסעיפים האלה. 

 

קוקי, אבל דיברתם פה על המגבלה של שנת בחירות. עכשיו אני מסתכל    :מר יוסי חן

 פה על מידע לציבור ופרסומים. אם אני אקח את התקציב,

 

 איפה אתה רואה פרסומים?  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 . 84בעמוד, איזה עמוד זה?    :חן מר יוסי

 

 לא, אני לא נכנס לזה.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

כי מה שקורה פה זה, בשנת בחירות לדעתי, גם המבקר צריך להתייחס    :מר יוסי חן

 לזה. כמות הפרסומים ועשרות אלפי שקלים,

 

 ציב.אבל אנחנו לא בישיבת תקציב. עוד לא הגענו לתק :ראה"ע-מר אלי שבירו
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יוסי, אני לא נוגע בתקציב. אנחנו בהצגת תוכניות העבודה. לאחר מכן   :מר חיים )קוקי( ביטון

 תהיה הפסקה, ארוחה קלילה ונעבור לדיון על התקציב ונרד לנושא של התקציב.

אנחנו מאד מאד מעוניינים השנה הזו, אני דיברתי עם מיכאל על זה, תוך כדי עבודה  –הנושא האחרון 

הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לבנות או לקנות או לרכוש איזו שהיא תוכנה שבעצם תעזור לנו  אנחנו

בניהול פרויקטים ויתרה מזאת, לעבוד איתנו מאד על כל הנושא של פיקוח ובקרה ומעקב אחר נושא של 

, קבלת החלטות וכו'. אני חושב שזה יכול להיות כלי מאד מאד חשוב לנו לעבודה, שיאפשר לכולנו

וביחוד לראש העיר ולי, נוכל להסתכל דרך התוכנה הזו על כל פרויקט ופרויקט ולראות כל פעם באיזה 

 שלב הוא נמצא ומה קרה עם ההחלטות שקיבלנו ולקחנו על עצמנו. 

 

קוקי, אתה יכול להתייחס קצת לעיר ללא אלימות, בכמה מילים מה    :גב' שירה דקל

מה  –ד היום פה. אתה יכול להגיד בכמה מילים? עיר ללא אלימות נעשה, כי אין לנו מושג מה נעשה ע

 נעשה? אכיפה נגיד בתחום הפנאי.

 

אם זה כמה מילים, זה ייקח באמת, בעיר ללא אלימות יש מספר  –א'   :מר חיים )קוקי( ביטון

 ועדות שבעצם את מכירה את זה בטח מקרוב גם, כל אחת מהוועדות אמורה לשבת בין חברי הוועדה,

כולל אנשי ציבור, ולבנות תוכניות העבודה. תוכניות העבודה מגיע לצוות היגוי מרכזי, שבעצם בונה 

תוכנית עבודה שנתית. ותוכנית העבודה השנתית הזו שלנו של העיר שנבנתה, במקרה בגלל שחן היתה 

 בחופשת לידה, ג'והר ואני לקחנו,

 

. המשרד 35%-צומצמת כמעט בהיא תוכנית מ 2113התוכנית לשנת   :מר ג'והר חלבי

 לביטחון פנים קיצץ אותנו, כי בינתיים אין תקציב מדינה.

 

 נכון לרגע זה.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

ובכל זאת אנחנו, מה שעשינו בגלל שחן קדם היתה בחופשת לידה,   :מר ג'והר חלבי

פרויקטים, אותו  5איזה  לקחנו אותה תוכנית שהיתה שנה שעברה, חלק בחינוך, ברווחה, באכיפה, יש

 בערך.  35%-דבר, שירותים, מה שהיה שנה קודמת העברנו לשנה, בסך הכול רק קיצצנו את התקציב ב
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 חוץ מזה, אנחנו הולכים לעשות איזה שהוא מפגש יחד איתי.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

ציגי הוועדות, יושבי אני יכול להגיד לך שבשבוע הבא יש פגישה של כל נ  :מר חיים )קוקי( ביטון

ראש הוועדות, בהשתתפות גם אלי, ושם בעצם אנחנו נעבוד על התוכנית. אחד היתרונות של התוכנית 

הזו, שהיא גם מאד גמישה ואנחנו יכולים לחולל בה שינוי תוך כדי תנועה מול המשרדים. יתרה מזאת, 

ח לנו מאד ליצור איתו את כל יש לנו יחסים מאד מאד טובים עם אסף, שהוא מוביל את זה שם, ונו

 בבקשה.הדיאלוגים. עדנאן, 

 

של אגף הנדסה.  2113-שלום לכולם. אני אציג את תוכנית העבודה ל  :מר עדנאן עיסא

חלק מהפרויקטים זה פרויקטים מתמשכים, חלק פרויקטים חדשים. בעיקר, רוב הפרויקטים של אגף 

 הנדסה בנויים על תקציבי משרדי ממשלה ותב"רים. 

אני מתחיל בפרויקט הראשון, זה בית ספר יסודי, בית ספר ירוק. אנחנו הולכים לבנות בית ספר ירוק 

יחידות דיור. בית הספר הזה יחליף את בית ספר  1,511-בשכונת מוריה. זו שכונה שסך הכול מונה כ

ון אושר על ידי נחשונים. בשנה שעברה קיבלנו תקציב לתכנון. סיימנו את התכנון. יש היתר בניה. התכנ

מיליון שקל.  13משרד החינוך. אנחנו אמורים לקבל את התקציב, אנחנו מדברים על פרויקט בעלות של 

היות ומדובר בבית ספר ירוק, ברגע שנקבל את התקציב ממשרד החינוך, אנחנו יכולים להתחיל בביצוע 

 העבודות. 

 

י שהדברים יהיו, מה שנקרא, אני רוצה להגיד משהו בקשר לזה, כד :ראה"ע-מר אלי שבירו

ברורים. אנחנו עדיין לא קיבלנו את התקציב ממשרד החינוך לבניית בית הספר. אנחנו קיבלנו תקציב 

, אבל רק אחרי תקציב 2113לתכנון בית הספר. זאת אומרת, זה נמצא אצלנו בתוכנית העובדה לשנת 

נוכל לצאת לבנייה. זה נמצא בתכנון,  המדינה אנחנו נדע אם יש לנו תקציב לבניית בית הספר ורק אז

 אבל אין עדיין תקציב לזה. חשוב שזה יהיה ברור.

 

שיקום חצר בית ספר עליזה בגין. בית ספר עליזה בגין,  –הפרויקט הבא   :מר עדנאן עיסא

הרבה שנים שום דבר לא נעשה בחצר. יש שם בעיות בטיחותיות. אנחנו מתכננים לעשות תכנון וביצוע 

פדגוגית, לשפר את החצר מהבחינה הבטיחותית וגם לאפשר מקומות למידה כמו שעשינו בבית של חצר 

ספר מילקין, בשנה שעברה ולפני שנתיים עשינו את בית ספר מילקין, השנה אנחנו הגשנו בקשה לעשות 
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 את בית ספר עליזה בגין. 

ציב לפתור בעיות של זה פרויקט מתמשך. אנחנו כל שנה מבקשים תק –הסדרת ליקויים בבתי ספר 

 נזילות בבתי ספר ובעיות שיקום ובעיות בטיחותיות בבתי ספר. 

פרויקט רב שנתי, במימון משרד התחבורה. נעשה תכנון על ידי העירייה במימון משרד  –הסדרת צמתים 

התחבורה. התוכניות אושרו, של מספר צמתים ומעגלי תנועה ברחבי העיר. השנה אנחנו אמורים לקבל 

הפסגה. מי שלא יודע איפה זה, זה מול בנק אוצר החייל. הרחוב הזה הוא -ב לצומת אורי בר אוןתקצי

רחוב חד סטרי, עם השנים הפך להיות חד סטרי, בעבר הוא היה דו סטרי, והיציאה מרחוב הפסגה 

לאורי בר און היא יציאה רחבה, רחוב דו סטרי. ואתם רואים את זה שהרבה רכבים חונים בצורה לא 

 חוקית. יש תכנון להסדיר את הצומת הזאת. עם קבלת התקציב אנחנו נתחיל לבצע את הפרויקט הזה. 

 –מסוף תחבורה ציבורית 

 

סליחה, ג'והר, מה זה אומר להסדיר את הצומת הזאת? לעשות שם כיכר    :מר אבי סמו

 גדולה שלא תהיה חניה בכלל?

 

יש תכנון מאושר בהתאם  לא, לא, לא. להתאים את הצומת,  :מר עדנאן עיסא

לקריטריונים של משרד התחבורה, להתאים את הצומת לרחוב חד סטרי. כפי שאמרתי, רחוב הפסגה 

בעבר היה רחוב דו סטרי, כאילו שנכנסים משני הכיוונים ויוצאים משני הכיוונים. עם השנים, לפני 

בר לרחוב אורי בר און, יש מספר שנים, הפכו את זה לרחוב חד סטרי. מי שיוצא מרחוב הפסגה ומתח

את הצומת הרחבה, כאילו המשפך הזה. אנחנו שם רוצים לצמצם ולעשות שינוי גיאומטרי. ליצור נתיב 

 נסיעה שממשיך מהפסגה ואת שאר השטח אנחנו רוצים ליצור מקומות חניה לבאי הבנק והאזור שם. 

 

 עדנאן, זה מקרנות הרשות?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, זה ממשרד התחבורה, אמרתי.  :מר עדנאן עיסא

 

 משרד התחבורה מממן.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 השתתפות העירייה, בדרך כלל.  11%-ו 91%משרד התחבורה מממן   :מר עדנאן עיסא



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 18 

כידוע לכולם, היום חברת אפיקים נמצאת בחניון, מה שנקרא חניון  –מסוף תחבורה ציבורית 

הוא לא קבוע. בשנה שעברה קיבלנו תקציב ממשרד התחבורה לתכנן  אוטובוסים. החניון הזה הוא זמני,

מסוף תחבורה, מן תחנה מרכזית לאוטובוסים של התחבורה הציבורית. התכנון הושלם. אנחנו עכשיו 

מגישים בקשה למשרד התחבורה, לממן אותנו, לביצוע המסוף. המסוף יהיה בצד המזרחי של הקמפוס 

 לקמפוס העליון.  העליון של האוניברסיטה, מעבר

  -שדרות ירושלים  – 111שיקום כביש 

 

ג'והר, אני מבקש שתדגיש כשמדובר, מאיפה הכסף? הכסף, שוב, משרד   :עו"ד אריאל עזריה

 התחבורה.

 

 אמרתי, כן. אמרתי שגם מהתכנון,  :מר עדנאן עיסא

 

 בכל הדברים הכסף הוא ממשרד התחבורה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אני אגיד. לכל פרויקט זה שונה. יש פרויקטים שזה משרד התחבורה ויש   :מר עדנאן עיסא

 פרויקטים שזה קרנות הרשות.

 

 אז תדגיש במקומות שבהם זה מכספי הרשות.   :עו"ד אריאל עזריה

 

בעבר, מי שבנה את  –שדרות ירושלים  – 111נגיע עוד מעט. שיקום כביש   :מר עדנאן עיסא

, תחילת שנות 91-ק"מ, מי שבנה אותו זה משרד השיכון, בשנות ה 6-של כ הכביש הזה, זה כביש באורך

או משהו כזה. עם השנים השלימו אותו עד האוניברסיטה. הכביש הזה, משרד השיכון ביצע  94, 91-ה

ס"מ אספלט  7עד  5שכבה של  –שכבת אספלט אחת. בדרך כלל בבניית כבישים עושים שתי שכבות 

את הכביש. השכבה העליונה של הכביש לא בוצעה בעבר על ידי משרד השיכון. ושכבה עליונה כדי למתן 

אנחנו בעבר פנינו למשרד השיכון וגם למשרד התחבורה. משרד התחבורה, השר נתן אישור לשקם את 

הכביש הזה בשלבים. שני שלבים נעשו בעבר, שנה שעברה ושנה לפני. אנחנו השנה הגשנו בקשה 

 להשלמת הקטע,
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 הקבלן פה לא נעלם משהו?  :טוהמי מר יחיאל

 

לא, שום דבר. זה לא קשור לקבלנים. באריאל הקבלנים לא בורחים.   :מר עדנאן עיסא

 אריאל משלמת טוב, הקבלנים כולם רוצים לעבוד באריאל. 

אני אציין רק שהרחוב הזה, הוחלט שיעבור לתחזוקת מע"צ. עדיין לא עבר בפועל.  –שדרות ירושלים 

ור לתחזוקת מע"צ, אז השיקום של הרחוב יהיה באחריות מע"צ. כל עוד שזה לא עבר, אנחנו אם זה יעב

 מגישים את הבקשה שהעירייה תבצע את השיקום של הכביש.

 

 מע"צ?-זה עוד לא עבר ל  :מר יחיאל טוהמי

 

עבר להם, אבל עוד לא עבר בפועל. אנחנו לא קיבלנו, יש החלטה של   :מר עדנאן עיסא

 עבור, אבל הם לא קיבלו את זה על עצמם בפועל. השר שזה י

המציל היהודי זה הרחוב החדש המקשר בין אזור רמת הגולן,  –הסדרת ציר כביש המציל היהודי 

-2111-2111הגלבוע לבין שדרות ירושלים. זה בצד המערבי של האוניברסיטה. הכביש הזה בוצע בשנות 

, אם זה בצד של שדרות ירושלים ואם זה בצד הצפוני על ידי משרד השיכון, ללא חיבור לצמתים 2112

שזה רמת הגולן. שנה שעברה ושנה לפני קיבלנו תקציב לעשות מעגל תנועה בצומת של רמת הגולן 

השקד והגלבוע, וזה בוצע במסגרת התקציב של שנה שעברה. אנחנו השנה מבקשים לעשות קרצוף 

כביש. כפי שאמרתי, עוד הפעם, זה כביש שמשרד ריבוד של הכביש, היות והרבה שנים לא נסעו על ה

שקל רק לקרצוף ריבוד  811,111-, וכאן אנחנו מבקשי תקציב של כ2111-השיכון ביצע אותו בשנות ה

 של הקטע הזה מרמת הגולן עד שדרות ירושלים.

 

 ויש מימון לכביש הזה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא.   :מר עדנאן עיסא

 

זוכר שהתחייבתם בפני שר התחבורה שאת זה אנחנו לוקחים על כי אני   :מר יחיאל טוהמי

 אני טועה קצת? נכון שאני לא טועה? –תביאו לנו כיכר  –שאמר עצמנו. אני זוכר משהו 
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אז אני אגיד לך מה אתה זוכר. אתה זוכר שמישהו התחייב, מישהו, לא   :מר עדנאן עיסא

 אנחנו התחייבנו. מנכ"ל העירייה אמר, בנדיבות,

 

 מנכ"ל העירייה הקודם.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

אנחנו בהחלט לוקחים על  –בנדיבות, מנכ"ל העירייה מוטי אמיר, אמר   :מר עדנאן עיסא

 עצמנו.

 

 אני זוכר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני לא יודע אם הוא העביר את זה לקוקי או לא.   :מר עדנאן עיסא

שדרות ירושלים. בהמשך לרחוב הזה, ההתחברות, היום  בהמשך, הסדרת צומת רחוב המציל היהודי

הכביש הזה מחובר לשדרות ירושלים בפניות ימינה מה שנקרא. מי שבא מכיוון מזרח פונה ימינה לתוך 

הכביש. מי שיוצא מהרחוב הזה, לוקח ימינה בשדרות ירושלים. זה לא מאפשר לאנשים שבאים מאזור 

מאלה לשכונת מוריה ולכן אנחנו הגשנו בשנה שעברה בקשה בנה ביתך, השקד ורמת הגולן לפנות ש

למשרד התחבורה, לתקצב אותנו לכיכר, תכנון וביצוע כיכר. אני מאמין שהשנה הכיוונים הם כן לתת 

 לנו את התקציב. 

ברובע א' ורובע ב' אנחנו עשינו מיפוי של כל  –שיקום וריבוד כבישים והחלפת מדרכות ברחבי העיר 

. יש רשימה מסודרת של רחובות לעשות קרצוף וריבוד 91-, שנות ה81-עו בשנות ההרחובות שבוצ

ושיקום מדרכות, החלפת מדרכות מאספלט לאבן משתלבת. יש תוכנית רב שנתית. התוכנית הזאת 

שנים. כל שנה אנחנו מקבלים מנה של תקציבים. במסגרת התקציב הזה אנחנו  7-8-הולכת יותר מ

 –יש רשימה מסודרת ברובע א' ורובע ב' לשיקום כבישים. השנה נקבל כסף  מבצעים רחוב או שניים.

 נבצע. זה לפי התקציב. 

 

אגב ביצוע שיקום וריבוד שכזה, בודקים את האפשרות שאם כבר   :עו"ד אריאל עזריה

פותחים מדרכות אז מחדשים צנרת מים אם צריך? חשמל אם צריך להכניס? שלא נפתח ובעוד שנה 

 שמל, תפתח ותשים קו. או מים.תבוא חברת ח
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חשמל, בוא אני אגיד לך, חשמל בדרך כלל, הם מתואמים איתנו ואין   :מר עדנאן עיסא

בעיה בתשתיות שלהם. במים, איפה שאנחנו יודעים שיש שכונות ובמיוחד בשכונות, אם אנחנו יודעים 

סביונים, כשאנחנו יודעים שיש שכונה ועשינו את זה לא מזמן, לפני שנתיים עשינו את זה בשכונת 

 שנה. 15שהמערכת היא רקובה, בדרך כלל הגיל של צינור המים הוא עד 

 

שנה. ואם עכשיו אנחנו  15לכן, אם עשינו אספלט, כנראה שזה היה לפני   :עו"ד אריאל עזריה

 עושים ריבוד חדש ומשתלבות, אז כנראה שצריך להתייחס גם לצנרת.

 

 ערכת המים לא עוברת בכביש. קודם כל, מ  :מר עדנאן עיסא

 

 לא, במדרכות.  :עו"ד אריאל עזריה

 

במדרכות. אם אנחנו עושים שיקום מדרכות, תמיד כשאנחנו מתכננים   :מר עדנאן עיסא

אנחנו פונים לתאגיד. מי שאחראי היום על החלפת צנרת מים וביוב זה התאגיד. אנחנו מעדכנים אותם, 

ם שאנחנו הולכים להחליף מדרכה ושייערכו. אם הם צריכים אנחנו מתואמים איתם, מודיעים לה

 להחליף, אז אנחנו עושים את זה בשיתוף כאילו בו זמנית. אם לא,

 

שנים פתחו,  11את זה מתוך ניסיון, שאצלי ברחוב לפני אני אומר   :עו"ד אריאל עזריה

 מים. הורידו את האספלט ואחרי שנה שנתיים פתחו עוד פעם את המדרכה ועשו את ה

 

אני אגיד לך שלא, משום שהפרויקט הזה נעשה בהחלפת צנרת לבתים.   :מר עדנאן עיסא

החלפנו את המדרכות במסגרת החלפת הצנרת, המדרכות. האספלט נעשה בזמן הרבה יותר מאוחר. 

 עשינו קרצוף ריבוד ברחוב האצ"ל אתה מדבר. 

 

ימית, רחוב מאד צפוף  רחוב רחוב הנגב, זאת אומרת, מהציונות לכיוון   :מר אבי סמו

עם מצוקת חניה גדולה, סליחה, מששת הימים לימית, הכניסה הלא בצד שמאל מסומנת באדום לבן, 

מטר, בצד שמאל שלה, והרחוב סובל  2הרחוב עצמו הוא מאד צפוף, יש שם מדרכה ברוחב של איזה 

ם ולפתור את בעיית החניה? מבעיות מצוקה של חניה. האם יש איזה שהוא תכנון, תוכנית, להגדיל ש
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 אולי לסמן את החניה בצורה אלכסונית?

 

אבי, דיברנו עם עדנאן על זה, דיברנו וסגרנו איתו שאנחנו בודקים איך   :גב' לודמילה גוזב

 אפשר לפתור את הבעיה. 

 

 מי זה אנחנו?  :מר יחיאל טוהמי

 

. הוא מדבר על הנגב הוא מדבר על הנגב, מששת הימים לכיוון הערבה  :מר עדנאן עיסא

 לכיוון צה"ל. 

 

 הנה, הוא מדבר ברחוב שלי.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אתה מדבר בששת הימים לכיוון בית הספר הדתי?  :מר עדנאן עיסא

 

 בדיוק, בדיוק.   :מר אבי סמו

 

טוב, חברים, הנושא של הנגב זה סיפור ארוך. אנחנו בחנו את זה הרבה   :מר עדנאן עיסא

בנה את השכונה שם, בצד ימין של הרחוב זה חברת לירם, חברה שנקראת לירם, שהיום אני שנים. מי ש

. בנו את זה אפילו ללא היתר. בניינים 81-חושב שהיא לא קיימת. אני לא יודע איך בנו את זה בשנות ה

לעשות שינוי תב"ע,  2111-2111-2113-שהקימו אותם על כבישים. עיריית אריאל נאלצה בשנות ה

תב"ע למצב הקיים מה שנקרא. בצד הצפוני של הכביש יש יזם שהיה בזמנו, זה אלמוג, -אים את הלהת

שעשה שינוי תב"ע, נתן חלק מהשטח שלו למדרכה ציבורית, עשה החלפת שטחים, ולקח לאורך 

, משהו כזה, יש תב"ע שחלה על המקום. ולכן 98, 2111המדרכה את החניות. אישרו לו את זה בשנות 

ה יכול למכור את החניות ולהצמיד אותן לבתים שנמצאים בצד הצפוני של הרחוב. כל אלה הוא הי

שגרים בשכונת לירם שעולים במעברים הציבוריים, יש להם בעיה ומצוקה של חניה. אנחנו, על מנת 

לפתור להם את הבעיה, עשינו בסוף הרחוב, בין השכונה לבין בית הספר הדתי, עשינו חניה ציבורית. מה 

 לעשות? אנשים, בשבילם זה רחוק, לא הולכים לשם. 
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 לא, לא, זה לא מספיק.   :גב' לודמילה גוזב

 

אתה לא מצפה שלודה, שחונה בתחילת הרחוב, תלך מסוף הרחוב עד    :מר אבי סמו

 תחילתו.

 

 לא, גם זה לא מספיק. זה לא מספיק.   :גב' לודמילה גוזב

 

אש וראשונה, הנה, גם ברוך נמצא פה, את החלק יש פיתרון שאפשר, בר   :מר אבי סמו

 האדום לבן,

 

שאלת אם יש תכנון. אני לא מזמן, עוד הפעם, אנחנו לא מזמן בדקנו את   :מר עדנאן עיסא

האפשרות ברחוב הנגב, הרי רחוב הנגב הוא בעצמו חד סטרי, אין לנו הרבה מקום להוסיף מקומות 

ת, בעבר רצינו לתת לשורה העליונה חניה לכיוון של כביש חניה ברחוב עצמו. אני עכשיו בוחן אפשרו

, לשדרות ירושלים, לפתור להם את הבעיה. הבעיה היום שהכביש הזה הוא כביש ראשי. ובכלל אם 111

זה עובר למע"צ, לא יאפשרו לנו יציאות מהכביש הזה, משום שאתה צריך לצאת לחניה. אני אמרתי, 

, ואני הולך לבסס את זה 111, לנסות לתת פיתרון מהצד של כביש אני בודק את זה מול משרד התחבורה

אנחנו מתכננים שכונות דרומיות. ברגע  111על השכונה העתידית של אריאל דרום. מעבר לכביש 

שהשכונה הזו, התב"ע תקבל תוקף ומתחילים לבנות, הכביש הזה הופך להיות כביש כאילו פנימי של 

מבחינה תכנונית, גם מבחינת התקנות, יהיה אפשר לפרוץ אותו העיר מה שנקרא, ואז אני חושב ש

 ולהיכנס ממנו למפרץ חניה. אנחנו בודקים את זה. להגיד לך שזה יקרה,

 

לא, לא, עדנאן, מה שאתה בודק ומתכנן זה הכול בסדר ומבורך. אני    :מר אבי סמו

ועה באדום לבן בלבן, כי זה שקל. פח צבע לבן, לצבוע את המדרכה שצב 211אומר, יש פיתרון שעולה 

 מספיק רחב שם, לפחות בתור התחלה, ולסמן את החניות באלכסון, וככה תרוויח עוד מספר חניות. 

 

אבי, בוא אני אגיד לך, לצבוע זה תמרורים, זה תחבורה. אנחנו עושים   :מר עדנאן עיסא

אנחנו בודקים, אנחנו את זה לפי קריטריונים ולפי ההנחיות של משרד התחבורה. מה שאתה אומר 

מחפשים בכל מקום. עכשיו, אני בודק את האפשרות להפוך את החניות האלה בצורה אלכסונית, אולי 
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 נוסיף לכם עוד כמה מקומות חניה. אבל זה בבדיקה. 

 

בגלל שעסקינן פה בכבישים וקרצוף וריבוד, האם לנו בתור עירייה יש    :מר אבי סמו

 ף המטומטם הזה שעשו במחסום באורנית?איזו שהיא השפעה לגבי הקרצו

 

 אני אתייחס לזה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אלי יכול להתייחס לזה.   :מר עדנאן עיסא

 

היתה לי פגישה עם מנהלת המעבירים. הם בוחנים את זה מחדש. אני  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 מקווה מאד שגם יקבלו את ההחלטה המתאימה. הלאה. 

 

 מיליון? 2.5-עדנאן, שוב, זה תקציב מאיפה, ה  :עו"ד אריאל עזריה

 

התקציב של השיקום וריבוד כבישים זה אמור להיות מתקציב של משרד   :מר עדנאן עיסא

ב' זה אמור להיות מהתקציב של העירייה, תקציב שהעירייה מקבלת -הפנים. אמרתי, שיקום רובע א' ו

 ממשרד הפנים. ג'והר יכול להשלים.

 

 התקציב שלנו, תקציב משרד הפנים, תקציב פיתוח, מה שניתן לגייס.  :מר ג'והר חלבי

 

 עודפים ותקציב פיתוח.   :מר עדנאן עיסא

 

אפשר להשתמש בכסף הזה למשהו אחר ולא לריבוד ולקרצוף? אפשר   :עו"ד אריאל עזריה

 ל,למשל להשתמש בכסף הזה, אני סתם נותן דוגמא, כדי, אני לא רוצה להישמע פופוליסטי אב

 

 רכבת לאריאל.   :מר פבל פולב

 

לא, רכבת לא, אבל למשל להעביר את זה לגני ילדים או משהו כזה,   :עו"ד אריאל עזריה
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 אפשר? 

 

ברגע שמסיימים שנת תקציב ויש את העודפים, אנחנו מציגים בפניכם   :מר ג'והר חלבי

 תוכנית, לפי זה אתם מאשרים. 

 

 יימים.זה תב"רים שק :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לכן אני שואל, האם אפשר להעביר את זה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אריאל, אני אענה לך. כשיוסי חן יהיה ראש עיר, התקציבים יופנו אחרת    :מר יוסי חן

 ואז יהיה יותר לחינוך ולקייטנות ופחות לסיפורים שלהם.

 

 רגע, זו השאלה, אבל קודם צריך לראות.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 בוא נדבר על זה בישיבת התקציב.  :ראה"ע-אלי שבירומר 

 

 האם אפשר להסיט את זה מהסעיף הזה,  –לא, השאלה   :עו"ד אריאל עזריה

 

 זה תקציב פיתוח.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

עם תקציב משרד הפנים אפשר לעשות הכול. אני בהתאם לתשובה של    :מר יוסי חן

 ג'והר,

 

 שר לקחת את זה למחלקת חינוך למשהו. אי אפ  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא בתקציב פיתוח.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מיליון שקלים, 2.5אני שואל, האם אותם   :עו"ד אריאל עזריה
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 זה תקציב פיתוח. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הם לא יכולים ללכת למשהו שקשור למערכת החינוך למשל.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 חינוך לא, אבל,   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן או לא? ג'והר.  –שאלה   :עו"ד אריאל עזריה

 

אריאל, אין לך פה תקציב. יש פה הצעה של מהנדס העיר, כדי לרבד את   :מר ג'והר חלבי

 2.5-מיליון שקל. מקורות המימון שיכול המהנדס לקבל כדי לעשות את ה 2.5הכבישים הוא צריך 

זה עודפי תקציב רגיל שלנו ותקציב  –ן עיקריים, אין יותר מזה מקורות מימו 2מיליון שקל, יש לנו 

הפיתוח של משרד הפנים. ברגע שנקבל תקציב ממשרד הפנים, זה יבוא לפה להצעה, אתם צריכים 

 להחליט ביניכם האם לקחת את זה לפרויקט הזה או לקחת את זה לחינוך או לרווחה. 

 

 וח, אתה לא יכול לשחק איתו. לא, לא, לא. תקציב פית :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הוא צריך להיות בפיתוח.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 נושא ריבוד כבישים, –הוא צריך להיות בפיתוח. אתה יכול לבוא ולהגיד  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

, אני כל הזמן פוגש את אז לדוגמא, אי אפשר לקחת את זה לבית ספר  :עו"ד אריאל עזריה

ו תמיד נתקלים באותה בעיה בכניסה לבית ספר נחשונים, עם העומס הקשה שירה, את מקס, ואנחנ

והתנועה הבעייתית שם. אי אפשר למשל להסיט את זה מריבוד מחודש וחידוש למתן פיתרון למערכת 

 התחבורה באזור בתי הספר. 

 

ת אנחנו מטפלים גם בזה וגם בזה. אנחנו, כרגע אמרנו, עוד אין לנו א :ראה"ע-מר אלי שבירו

 הדבר הזה, זאת התוכנית שלו, הוא מציג כרגע,
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 לא, אז אולי נשנה את התוכנית.  :עו"ד אריאל עזריה

 

הוא מציג כרגע את התוכנית. יש לנו בתוכנית שלנו גם לפתור את הבעיה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 בבית ספר,

 

 אנחנו מציעים כמה חלופות.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 יש כמה חלופות שאנחנו בודקים אותן בבית ספר נחשונים. :עראה"-מר אלי שבירו

 

 אז בואו נמשיך ונראה את זה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 תנו לו לזרום עם התוכנית.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אריאל, בית ספר נחשונים מקבל את התקציב של מוריה. בית הספר   :מר עדנאן עיסא

 הירוק שהצגתי, הפרויקט הראשון,

 

ובלבד  –כן, אבל אני רוצה להזכיר לך שבאותה נשימה נאמר כאן שזה   :"ד אריאל עזריהעו

 שנקבל את התקציב. וזה לא ברור ומוחלט שזה יקרה. ולכן, בינתיים,

 

יפה. לכן, מצד שני, אמר לך עכשיו אלי ואני אומר לך, שרק לפני   :מר חיים )קוקי( ביטון

 ר במקום, כי אנחנו יודעים את,שבועיים ומשהו קיימנו איזה שהוא סיו

 

 אנחנו מכירים את הבעיה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

המצוקה, בייחוד בבקרים ובסיום הלימודים. אנחנו בודקים כמה   :מר חיים )קוקי( ביטון

חלופות. אנחנו נשב עם עדנאן, נבדוק גם פיתרונות תחבורתיים באזור, נבדוק את המשמעויות הכספיות, 

חליט. אתה יודע שבסופו של יום, כל מה שאנחנו מציגים פה, זה גם תלוי תקציב ותלוי ואז נצטרך לה
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 סדרי עדיפויות שנחליט. והשולחן הזה,

 

 בסדר, אבל מכאן, זה הזרעים.  :עו"ד אריאל עזריה

 

יפה. אז אנחנו היום בודקים, בוחנים. כשתהיה לנו הצעה, עם מספר   :מר חיים )קוקי( ביטון

גם לשולחן הזה. ואם יהיה תקציבים, אז נבצע את זה בלי הרבה שאלות. ואם נצטרך חלופות, יבוא 

 יבוא לשולחן הזה.  -לבחון תקציבים אחרים 

 

התקבל תקציב. אנחנו הגשנו  –קירוי מגרש ספורט בית ספר היובל   :מר עדנאן עיסא

ן בסמוך לאשכול בקשה לטוטו, קיבלנו תקציב לקרות את מגרש הספורט, מגרש הכדורסל שנמצא כא

הפיס. התקבל תקציב. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בשלבי תכנון. במהלך החודשיים הקרובים יוצאים 

 למכרז ולביצוע העבודות של קירוי מגרש הכדורסל שנמצא פה מחוץ למתחם הזה. 

 

 עדנאן, אם אנחנו בענייני מגרשים, אני רוצה לקוקי,    :מר יוסי חן

 

 ואו ניתן לו לסיים.ב :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 רק שניה. אנחנו בעניין מגרשים. מה קרה?    :מר יוסי חן

 

 תרשום לך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 באמת, זה לא תרבותי. רשום לי.   :מר יוסי חן

 

אז תרשום. תן לו לסיים, אחרי זה נשאל את כל השאלות. מבטיח לך  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 ת השאלה. בסדר?שאני אתן לך את הזמן לשאול א

 

 .111%   :מר יוסי חן
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אז תנו לו לסיים ובואו, כי אחרת, אם אנחנו על כל סעיף נתחיל לעצור  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 אנחנו לא נסיים. בבקשה.

 

העתקת השער המזרחי. אנחנו הכנו תכנון. השער המזרחי זה ביציאה   :מר עדנאן עיסא

 151-211-ת הביטחון עשו את גדר ההפרדה, שהוא מורחק כמהאוניברסיטה לכיוון מזרח. אחרי שמערכ

 מטר מהשער של אריאל, אנחנו מתכננים להעתיק את השער עד לחיבור עם גדר המערכת, גדר ההפרדה. 

יש לנו בעיה כל יום בכניסה לעיר, בבוקר בעיקר, ובערב, אנשים שחוזרים  –הסדרת שער הכניסה לעיר 

נו תכנון ושינוי גיאומטרי ליצור שני נתיבי נסיעה ומקום בידוק על מהעבודה, תמיד יש את ה ... עשי

התכנון מוכן. התכנון מאושר על ידי משרד התחבורה. אנחנו המקום של המחסום של שער השומרון. 

 כאן מנסים לגייס תקציב לביצוע העבודה. 

 

 עדנאן, מה הכוונה בידוק, לאוטובוסים?    :מר פיני כהן

 

 ם וגם.ג  :מר עדנאן עיסא

 

 כי כשהאוטובוס עומד אז הוא יוצר ... אם אתה שם אותו הצידה,   :מר פיני כהן

 

 אנחנו רוצים שני נתיבים, שני נתיבי נסיעה,  :מר עדנאן עיסא

 

 שם יש שני נתיבים, רק,    :מר פיני כהן

 

 לא, לא, שני נתיבי כניסה. היום זה הולך למשפך.  :מר עדנאן עיסא

 

 ה שזה מסומן חץ ימינה, זה לא אומר שיש שני נתיבים. ז   :מר פיני כהן

 

 לא, פיני, שני נתיבי נסיעה, נתיב בדיקה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 נתיבים סך הכול.  3   :מר פבל פולב
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אתה נכנס לתוך העיר מנתיב אחד בסופו של דבר. אנחנו רוצים לעשות   :מר עדנאן עיסא

 שני נתיבים שנכנסים לעיר.

 

 אלי, זה בסדר לנהל דיון באמצע? אתה שם לב איך אתה מתנהג?   :י חןמר יוס

 

בואו ניתן באמת לעדנאן לסיים את כל הסקירה שלו ומי שרוצה ירשום  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 הערות ואנחנו אחרי זה. בבקשה.

 

אנחנו מתכננים להקים מעון יום בשכונה החדשה,  –מעון יום חדש   :מר עדנאן עיסא

ה שנקרא נוימן, אריאל דרום, רחוב הערבה. קיבלנו תקציב ממשרד השיכון. יש תקציב של שכונת מ

מיליון וחצי שקל לתכנון והקמת המעון. כפי שאלי אמר קודם, אנחנו בסיור עם השר ביקשנו סיוע 

 להשלים את התקציב לשני מיליון שקל. 

, או עם אגף הביטחון, מתכננים אנחנו מתכננים יחד עם משרד הביטחון –מרכז הפעלה לשעת חירום 

 להקים מרכז הפעלה לשעת חירום.

 

 אני אגע בזה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אז אלי ירחיב על זה.  :מר עדנאן עיסא

על פי התב"ע של האוניברסיטה אמור להיות כביש עוקף. הרי  –, עוקף האוניברסיטה 16כביש מספר 

חם אחד סגור. מהשער המזרחי היום דרך הביטחון הקמפוס התחתון והקמפוס העליון זה יהיה במת

הקיימת, צפונה, זה יהיה כביש שהוא עוקף את האוניברסיטה וחוזר ומתחבר לרמת הגולן, אחרי 

מעונות הסטודנטיות שנמצא היום. הכביש הזה נמצא בתכנון, במימון של משרד התחבורה. אנחנו 

ורה לממן אותנו לביצוע הכביש. במידה בשלבים מתקדמים של התכנון. הגשנו בקשה למשרד התחב

 ויתקבל תקציב אחרי תקציב המדינה, זה כביש שממש במהלך השנה ייצא לביצוע. 

ש"ג, יש את דרך הביטחון שעולה למוצב -הכביש שנמצא, ה –הכשרת כביש גישה לפארק אתגרים 

 ומובילה גם לפארק אתגרים, אנחנו מתכננים לעשות שיקום שם של האספלט,
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 המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות.  :יים )קוקי( ביטוןמר ח

 

 למרכז הארצי לפיתוח מנהיגות.  :מר עדנאן עיסא

זה פרויקט מתמשך. זו תוכנית רב שנתית. אנחנו התחלנו ברובע א' והולכים  –הקמת מסתורי אשפה 

יל לשפר לכיוון רובע ב' ורובע ב' מזרח. מסדרים את העמדת עגלות האשפה ועושים להם מסתור בשב

 את החזות של העיר.

יש לנו תוכנית, האמפי הישן הוא לא פעיל. יש שם במה של בטון שהיא לא מנוצלת. אנחנו  –אמפי ישן 

מתכננים שם להפוך את הבמה הזאת לגן שעשועים, עם מתקני משחק, מגלשת ומתקני משחק, שישרת 

 את כל השכונה. 

מדברים כאן על הפארק שהוא נמצא סמוך לאשכול,  השלמת פיתוח פארק היובל. אנחנו –גבעת היובל 

הפארק בחוץ, איפה שיש לנו את ה"סקייטבורד". בין ה"סקייטבורד" לבתים של אלמוג יש מעבר, 

שתלנו עצים. אנחנו עושים את זה בשלבים. יש תוכנית לפארק הזה, להעמיד שם גם מגרש 'מיני פיץ' ויש 

 ק הזה ולאפשר לתושבים להיכנס, תוכנית גם להכניס מתקני משחק בתוך הפאר

 

 מתקני כושר לנוער.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 ולקשר אותו לפארק הנחל בצד של מבצע קדש.   :מר עדנאן עיסא

במהלך השנים, שלב ב' זה בין בקעת הירדן לבין ששת הימים, הפארק הקיים.  –שלב ב'  יהוואדפארק 

אז יש פלישה של מים לתוך הבתים. אנחנו מתכננים במהלך השנים אפיק הוואדי עם הסחף התמלא ו

 לעשות שיקום, תכנון ושיקום של אפיק הוואדי ולהסדיר את הנושא של הסחף. 

זה פרויקט מתמשך. כמו כן, התחלנו ברובע א' למספר את הבתים, בשביל שאנשים, מי  –מספור בתים 

יודע לזהות את מספר הבית, לכן  שבא להיכנס לעיר, שיידע, יש בעיה של מספור בתים, אף אחד לא

 יזמנו את הפרויקט לפני מספר שנים. עשינו, היום סיימנו כמעט את רובע א' ואנחנו ממשיכים לרובע ב'.

אנחנו מדברים כאן על תקציב שמקבלים אותו ממשרד התחבורה,  –התקני בטיחות ברחבי העיר 

בישים,  מעברי חציה וחיצים ואבני שפה לצביעת וסימון כבישים. כל שנה אנחנו מחדשים את סימון הכ

 והכול. 

היום על פי החוק אנחנו מחויבים להנגיש את תחנות האוטובוס. הגשנו בקשה למשרד  –פרויקט הנגשה 

התחבורה להנגיש את תחנות האוטובוס. הנגשה זה להנגיש אותם לאנשים מוגבלים. עם קבלת תקציב 
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 ממשרד התחבורה הפרויקט הזה ייצא לביצוע. 

 המרכז הבינתחומי הוא מבנה המתנ"ס, –שיפוץ חזיתות המרכז הבינתחומי 

 

 גוונים.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 גוונים, או מתנ"ס, תקרא לזה איך שאתה רוצה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 טוב. גוונים זה החברה, אבל המבנה הוא,  :מר עדנאן עיסא

 

 ר יותר.אז מתנ"ס. הכי טוב, מוכ  :מר מקס צ'רנוגלז

 

לאחר השלמת הבנייה בהיכל התרבות, אנחנו מתכננים לשקם את   :מר עדנאן עיסא

החזות של המבנה הזה ולשלב אותה עם החזות של היכל התרבות, ליצור מן חזית אחידה של כל 

 המתחם הזה. 

תמרור של יש לנו, למי שלא יודע, ועדת התחבורה מנוהלת על ידי תוכנה. יש לנו תוכנת  –תוכנית תמרור 

כל התמרורים ברחבי העיר. התוכנית הזאת מתעדכנת כל שנה. יש לנו חברה שמלווה אותנו ומעדכנת. 

 אז כאן אני פשוט מעלה את העדכון של התוכנה. אמורים לעדכן אותה, אני חושב, בימים הקרובים.

ים לשנות את ההנדסית, יש צורך בשדרוג המערכת. אנחנו צריכ GIS-מערכת ה – GIS-שדרוג מערכת ה

התוכנות, במיוחד תוכנות ה'אוטוקארד'. יש התחדשות וזה, אז אנחנו רוכשים תוכנת 'אוטוקארד' 

 חדשה.

זה פרויקט שמטה הבטיחות מנהל אותו ביחד עם החינוך. זה הסברה ומידע  –מטה בטיחות בדרכים 

יש תקציב שנתי שהוא לתלמידים בדרך כלל. אני חושב שאילנה תרחיב על הפרויקט הזה. לפרויקט הזה 

שקל שנתי ובמסגרת הפרויקט הזה עושים פעילויות עם התלמידים  61,111קבוע, המטה נותנים 

 והסברה לתלמידים. תודה רבה. 

 

יש כמה נקודות, רציתי דווקא שקוקי יתייחס לזה. אחרי שפתרנו את    :מר יוסי חן

יו, צריך לברך גם על הברזיה בנחשונים, הברזיה המפורסמת בבי"ס מילקין בכניסה לאולם, ופתרנו עכש

שגם כן שבוע שעבר התקינו את הברזיה הזאת, בבית ספר המקיף אין ברזיה, אין להם איך לשתות מים 
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לילדים. קחו את זה לתשומת לבכם. גם התאורה יש שם בעיה. יש לנו שם, אם כבר נגעת בקטע של מול 

מצוקה גם כן. בכניסה, אני מדבר מול האמפי  האמפי, אפשר שם לדעתי להגדיל את החניה. יש שם

הישן. רחוב גנים בכניסה, יש שם מקום להגדיל את החניה, לראות מה אפשר לעשות. לא בדברים 

הגדולים, דברים גדולים אני לא יודע אם אנחנו נוכל מבחינה תקציבית. ה'במפרים' באזור 

להם מכתב וכלום לא נעשה. אנחנו האוניברסיטה, מדברים על זה הרבה זמן שזה לא תקני, יצא 

גם כן, יש בעיה ויש שם עץ שחוסם.  –ממשיכים לדבר ולא נעשה. תחנת האוטובוס מול הקאונטרי 

דיברנו עכשיו על הנגשה של נכים ומבוגרים, אני מציע ללכת להסתכל. לא ניתן לעבור גם בלי עגלה ובלי 

אחרונה דיברתם על זה שהולכים לעשות שם אני זוכר שבישיבה ה –זה. גם לגבי השער המערבי הישן 

אפשרות גם להיכנס, תקנו אותי אם אני טועה, אז צריך שם לשנות את העניין הזה של המחסום, שעדיין 

אתה חונה על הנתיב. בנוסף, הבדיקה של האוטובוסים, תושבים מתלוננים, או שלא בודקים את 

 האוטובוסים, או שבודקים,

 

 ע, בוא, זה, רג :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני אגיע, שניה. כבר סיימתי, למה אתה עוצר אותי? או שלא בודקים    :מר יוסי חן

את האוטובוס, או שבודקים אותו על הנתיב. אפשר לבדוק אותו בצד. יש שם חניה, כדי לא לעכב את 

 התנועה. זהו, קצת סבלנות, אלי, סיימתי. 

 

חד לגבי פסי ההאטה, אני לא שמעתי פשוט אני רוצה גם שני דברים. א   :גב' שירה דקל

מה נאמר קודם על פסי ההאטה, שמעתי שיוסי הזכיר את זה, באוניברסיטה, זה 'מכה'. חייבים לעשות 

עם זה משהו. הם בנו את זה בצורה שזה לא הגיוני. הם גם גבוהים מאד, הם גם צמודים מאד. זה 

ם. לי זה נראה לא הגיוני, בעיקר כשבמקומות אחרים כאילו, 'אין דין ואין דיין', הם עשו מה שהם רוצי

נורא צמודים  3בעיר, שיש ילדים, אין פסי האטה,  וכן צריך שיהיו. אז כאילו אין איזון. יש שם איזה 

 ובמקומות האחרים לא. 

אני מאמינה שמתקני ספורט, באמת גם אילנה תתייחס, גם קוקי אולי אחר כך,  –עוד הערה אחת קטנה 

ב לי כן לגעת גם, יש איזה שהם גגונים בהסעות שחסרים. חסרים גגונים. איפה שהילדים אבל חשו

יוצאים, למשל מחטיבת היובל למעלה, יש שם תחנת אוטובוס לנוער שיוצא מחטיבת היובל ואין לה 

, סככות. אז צריך לשים לב, לעשות לדעתי עכשיו לקראת הקיץ, לפני גגון. הם עומדים בחורף בגשם
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 החורף, בדיקה על כל התחנות שמחכים בהם ילדים מבתי ספר ולראות שלא חסרות סככות.שמגיע 

 

 עוד מישהו רוצה להתייחס? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

יש עניין ברחוב, שדיברנו על הכבישים, רחוב הערבה, כניסה מרחוב   :מר מקס צ'רנוגלז

וקר עושה בעיה נוראית שם. אני הנגב, איפה שקופ"ח מכבי, יש שם מקום כזה, צוואר בקבוק, שבב

חושב, אני לא יודע אם אפשר לעשות משהו מבחינת להרחיב את הכביש וגם, זה מצטלב עם אחרים נגיד 

מבחינת האכיפה, לפחות שיש בעיה שם בבוקר, פקחים או מישהו צריך לעשות שם סדר. פשוט אנשים 

דת תחבורה, דיברו על זה כנראה, אבל שגרים ברחוב הזה לא יכולים לצאת לעבודה. פניתי גם דרך וע

 אני רוצה שישמעו גם פה.

 

. אנחנו רשמנו פה את הדברים. חלק מהדברים יעלו בוועדת 111% :ראה"ע-מר אלי שבירו

 תחבורה וחלק מהדברים אני אבחן אותם. חינוך, בבקשה.

 

 תודה, עדנאן. אילנה, והזדמנות להגיד לך בהצלחה.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 7תודה רבה. תוכנית העבודה כפי שאני אציג בפניכם כוללת בעצם   :' אילנה נולמןגב

פרקים. אבל לפני שאני אגע בהם, כמה מילים כלליות על איזה שהוא חזון חינוכי שהייתי ככה רוצה 

 להציג בפניכם.

למידים במספר הת 31%שנים בערך עליה של  5אנחנו מדברים על חזון כמותי, אנחנו מדברים על עוד 

שלומדים לפחות בחינוך העל יסודי. אני מאמינה שאנחנו נצליח להגיע לזה. תיכף תראו איך אנחנו 

 מכוונים, מה אני מתכוונת לעשות. והנושא השני זה שיפור משמעותי באיכות ההישגים האקדמיים,

 

 שיחזרו. –את מתכוונת לילדים שיצאו   :עו"ד אריאל עזריה

 

ה, וגם ילדים אחרים חדשים שהמשפחות דווקא לא גרות כאן, גם ז  :גב' אילנה נולמן

של מערכת  שמהותיכף אני אספר מה אנחנו עושים בעניין. ואינשאללה שתבוא אוכלוסיה נוספת, כי 

 החינוך ייצא למרחוק. הלוואי. 
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שיפור משמעותי באיכות ההישגים האקדמיים והערכיים. שוב, כששמים חזון אז שמים אותו מאד 

, 68-71%-והשנה בית הספר התיכון מצפה ל 62%אז אם בסוף השנה שעברה אחוז הזכאות היה  כמותי.

והתעודות תהיינה גם יותר איכותיות בבחינת היקף  85%-שנים ל 5אני מניחה שאנחנו נגיע תוך 

נכון להיום. ואני  19%היחידות ותחומי התוכן שהתלמידים ילמדו. אני מדברת על עליה של משהו כמו 

רת על דבר נוסף, שזה גם תעודת בגרות חברתית, מפעל מקסים שנכנס לאריאל על ידי שלומי, מנהל מדב

 156-תלמידים מתוך ה 31י"ב ראה -יחידת הנוער שלנו. כרגע הוא ממש, מי שהיה במסיבת הסיום ב

 עומדים על הבמה ומקבלים תעודת בגרות חברתית. אני רוצה לעזור לשלומי. החינוך ויחידת הנוער

פעמים. וחלק מהדברים שתראו  5חייבים לעבוד בשיתוף פעולה, וכבר אנחנו החודש הזה נפגשנו לפחות 

פה הם על דעתו גם של שלומי, ואנחנו היינו רוצים להגיע למצב שמרבית תלמידי התיכון ייכנסו 

 לפרויקט של תעודת בגרות חברתית וכו'. 

 

 מרת שבגרות עולה, נכון?אילנה, יש לי שאלה. את או  :גב' לודמילה גוזב

 

 כן.   :גב' אילנה נולמן

 

 שנים.  5זאת אומרת, שאנחנו לקחנו את התוכנית נכון לפני   :גב' לודמילה גוזב

 

מוקדם לי לומר לך את זה. זאת שאלה שאני שמה לנגד עיני בצורה מאד   :גב' אילנה נולמן

 משמעותית. אני בודקת את זה. 

 

 ומשהו אחוז, כן? 61רואים, היה אנחנו   :גב' לודמילה גוזב

 

 השאלה לגיטימית לגמרי. אני בודקת את זה. כי זה קשור,  :גב' אילנה נולמן

 

 ואני יכולה לקבל את התשובה?  :גב' לודמילה גוזב

 

ודאי. זה קשור בהרבה מאד פרמטרים. בסדר? כפי שאתם יודעים, אני   :גב' אילנה נולמן

 ודש,נכנסתי לתפקיד לפני קצת יותר מח
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אני  –כן, אני יודעת, בגלל זה אני מבקשת, אם את יכולה לתת לי תשובה   :גב' לודמילה גוזב

 אשמח לקבל.

 

בשמחה. החינוך מבחינתנו, החזון החינוכי של העיר אריאל הולך להיות   :גב' אילנה נולמן

פיצוי  –שמעותיים מצוינות, חינוך למצוינות, ערכים עם דעת. במצוינות אני מתכוונת לשני היבטים מ

הפוטנציאל המכסימאלי שיש לכל באי מערכת החינוך, שזה אנשי הוראה ותלמידים, בשילוב של ערכים 

ודעת, בשילוב של ערכים והשכלה, אינשאללה גם תרבות, נוער וכו'. כי אני רואה את עצמי עובדת 

לנו מנכ"ל גוונים. צריך  בשיתופי פעולה יוצאים מן הכלל עם הנוער, עם התרבות, עם אינשאללה יהיה

 להסתכל על כל הרצף.

 

יפה מאד. אילנה, אני רק רציתי להוסיף, שממש אנחנו בעד. מה שאת   :גב' לודמילה גוזב

 אני בעד. –עכשיו אמרת 

 

היות ואין לי הרבה זמן להציג  –נהדר. אני שמחה. תוכניות אקדמיות   :גב' אילנה נולמן

תחברת למה שביקש קודם יחיאל, אני חושבת שדווקא אני אוכל את הדברים, אני ברשותכם, ואני מ

לעשות את זה, יחיאל, אני אוכל, אתם תראו את כל התוכניות הקיימות בכל תחום ותחום, ברשותכם 

 אני אציג את החידושים שאני עושה לשנה הקרובה, שזה ממש ממש עוד מעט בפתח.

 –והעשרה של חבר'ה חזקים מאד ועלייה למעלה אז בתוכניות אקדמיות בבתי הספר, בנושא של תגבור 

קודם כל, אנחנו מתחברים לאוניברסיטה חזק מאד. כבר קיימנו סדרת פגישות עם האוניברסיטה 

ואנחנו יוצאים, למשל ברובוטיקה, אם אתם רואים את השורה הראשונה פה, אז ברובוטיקה אנחנו 

נית הזאת לתוכנית בשיתוף פעולה עם הולכים לעשות שיתוף פעולה מאד גדול ולהרחיב את התוכ

אשכולות הפיס, עם מינהל מדע וטכנולוגיה ועם האוניברסיטה. ולרדת מכיתות, השנה זה היה כיתות 

 ה', לרדת לכיתות ד' ולעלות עד כיתות ט'. זו התוכנית הזאת.

 

 מה עם תלמידים חלשים?  :גב' לודמילה גוזב

 

תם רואים למטה, יש עוד שתי תוכניות אחר כך. התוספת, אם א  :גב' אילנה נולמן
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שנקראות פה רובוטיקה, או תוכנית אחת שנקראת רובוטיקה. אנחנו הולכים לקחת את הכיתה של 

מגמת הרובוטיקה בתיכון ולהוסיף עליה תוכנית נסמכת אוניברסיטה. יש כבר תוכניות שכרגע ממש 

המדעית בתיכון, בכיתה י'. שוב, זו בימים האלה נבנות. ואני הולכת לקחת גם את מה שנקרא הכיתה 

י'. אנחנו הולכים לקחת את כל -תוכנית שתיבנה, זה רק הפרק הראשון השנה, אנחנו מתחילים ב

יחידות פיסיקה, כימיה וביולוגיה, אנחנו קוראים להם כיתה מדעית, אנחנו הולכים לבנות  5תלמידי 

יות האלה כרגע נמצאות ממש בבניה וזה סמסטרים באוניברסיטה. זאת אומרת, כל התוכנ 5להם בעצם 

 תוכניות. 3-בעצם החידוש לפרק הזה. כל היתר נמשך כפי שהיה. יש פה חידוש ב

 

 מה עם החלשים?  –זה נהדר. אבל עוד פעם שאלה   :גב' לודמילה גוזב

 

שניה. זה תוכנית מצוינות. עוד שניה את תראי, זה בדיוק בדיוק השקף   :גב' אילנה נולמן

תוכניות של, לודמילה, זה בדיוק מה שהתכוונת, מינוף ותמיכה חברתית יוונת לדעתם. הבא. כ

ולימודית. לקחת את כל החבר'ה שנמצאים דווקא בחלק היותר קשה, יותר מאתגר, יותר בעייתי. יש פה 

הרבה מאד תוכניות שכבר מתקיימות בבתי הספר. הרשימה באמת מאד ארוכה. יש לנו חיבורים עם 

סטודנטים. סיירת הזאטוטים למשל, זה סטודנטים של  עמותה שנקראת עמותת ידידים. יש  הרבה מאד

לנו את פר"ח. יש לנו את מרכז תקשורת. יש לנו את שחק. עובדים איתנו הרבה מאד סטודנטים 

במערכת החינוך. יש לנו מועדוניות. יש לנו מרכז למידה שפתחנו. כלומר, יש פה הרבה מאד דברים 

כשהחידוש בעניין הזה, שימו לב, זה כיתות אקוסטיות. יש לנו ילדים, זה נמצא פה למטה,  שממשיכים,

אחד התלמידים יש לנו ילדים כבדי שמיעה בבתי הספר, אנחנו נדרשים לבנות להם כיתות אקוסטיות. 

שנכנס לכיתה י' שנה הבאה הוא תלמיד שלומד באחת המעבדות שלנו בבית הספר, ואת המעבדה כולה, 

י שהוא יצליח בלימודיו, אנחנו צריכים להפוך לכיתה אקוסטית. אנחנו תקצבנו את זה, כמובן כד

כיתות  3שמשרד החינוך עוזר לנו, לא בכל הסכום. ודבר נוסף, שימו לב לנתון הזה, אנחנו בעצם פותחים 

בעצם חינוך מיוחד חדשות בכיתות א', שזה אומר עליה. זה אומר עליה במספר התלמידים שצריכים 

, זה ילדים PDD-כיתה אחת זה ל –כיתות  3-חינוך מיוחד. סיימנו בדיוק אתמול את השיבוץ. מדובר ב

עם הפרעות בתקשורת, על הרצף האוטיסטי; כיתה שניה זה כיתה ללקויי למידה; וכיתה שלישית זה 

ה הבקשה שלי א'. כלומר, אתם תראו את זה כשאני אציג מה קורה לנו, מ-כיתה לניהול התנהגות כבר ב

שפ"ח )לשירותים הפסיכולוגיים(, אתם תראו את התוספת שאנחנו זקוקים -או החידוש שאני מבקשת ל

מאד כבר באיתור ילדים בגן. בגן טרום חובה לאתר את הילדים האלה ולא לגרור אותם בעצם שנה 
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 שלמה בגן. 

 

 אבל היו כמה גנים, נכון? גני ילדים.   :גב' לודמילה גוזב

 

כן, כן, יש לנו. אבל אנחנו רוצים את האיתור בעצם להתחיל כבר בגיל   :לנה נולמןגב' אי

טרום חובה ולא בחובה. עד עכשיו התחלנו את האיתור בחובה, אבל אני אגיע לזה בגני הילדים, אתם 

 תראו את זה שם. 

ידושים פה בעצם יש, ברשותכם, שני ח –התחום השלישי זה תוכניות חברתיות ערכיות בבתי הספר 

גדולים שאנחנו רוצים להכניס: הנושא הראשון זה חינוך למצוינות ערכים עם דעת. זה נושא שאני רוצה 

להוביל אותו ברמה כמה שיותר עירונית. מחר יש לנו פגישה גדולה מאד של כל מנהלי בתי הספר, ביחד 

ת, ביחד עם הרווחה )אבל עם מנהל יחידת הנוער, ביחד עם מנהל ההיכל, ביחד עם נציגי עיר ללא אלימו

אלי לא יכול, אולי ישלח לי מישהו אחר(. באמת, ביחד עם כל מי שרק אפשר, כדי לבנות איזה שהוא 

חזון ערכי לעיר. מבחינת החינוך אנחנו הולכים על זה, מבחינת אלי, יחידת הנוער, אנחנו יחד איתו, יחד 

סדות ולכל הילדים ואינשאללה גם לחינוך עם ההיכל. ובאמת, לבנות תוכניות לכל הרבדים ולכל המו

המבוגר, בנושא של ערכים עם דעת ביחד. זה קשור להכנסת האוניברסיטה עמוק מאד לתוך מערכת 

החינוך וזה בעצם לקראת הפיכת העיר, וזה החזון של שלומי עמר ושלי, זה בעצם עיר מתנדבת. היינו 

לה. אתה צריך להתחיל ממש ממש ממש מגני רוצים לראות באמת עיר עם רמת התנדבות מאד מאד גדו

הילדים, מהגיל הכי צעיר ולעלות למעלה, להעמיק את הנושא של ערבות הדדית, להעמיק את הנושא של 

 סולידריות ולהעמיק את הנושא של הנתינה. אז זה משהו שאנחנו הולכים לתת עליו את הדעת.

 

ריות ונתינה, בעיני זה מתחבר בראש סליחה, אפשר לרגע? ערבות וסוליד  :עו"ד אריאל עזריה

ובראשונה עם קבוצות שהן או חלשות או שונות, ואני מתכוון לכך שאני מניח שכל חברי המועצה היו 

רוצים שכמה שפחות ילדים ייאלצו, מכל מיני סיבות, לא להיות בתוך המערכות שבתוך העיר. אני הייתי 

 שמח אם היית נותנת כמה מילים בעניין הזה,

 

 מצוין. תודה על השאלה.  :אילנה נולמן גב'

 

לנסות לקלוט חזרה כמה שיותר ילדים ולאפשר לכל הילדים, למעט   :עו"ד אריאל עזריה
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הבעיות המאד חריגות שזה לטובת הילד שהוא יהיה, אבל זה החריג שבחריג, איך אנחנו מאפשרים להם 

אים בתוך מערכת החינוך באריאל ולא להיות כאן. כיוון שאני יודע שיש לא מעט ילדים שהם לא נמצ

 מבחירה. 

 

לפני שהיא תפרט לך, אחת הסיסמאות שאני באתי ואמרתי שאני רוצה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

שזה יהיה, זה שאנחנו לא מוותרים על אף ילד ואנחנו לא מוותרים לאף ילד. זו סיסמא ואנחנו הולכים 

 לממש את זה והיא עכשיו תתייחס.

 

 אני הייתי שמח לשמוע עכשיו את ההתייחסות הספציפית לדבר הזה.   :זריהעו"ד אריאל ע

 

 אריאל, נבדוק את זה בעוד שנה.    :מר יוסי חן

 

 לא, אבל אני רוצה לשמוע עכשיו.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אבל זה עכשיו סיסמת בחירות. אתה רוצה עוד סיסמאות?   :מר יוסי חן

 

 לא סיסמת בחירות.  לא, לא, זו :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שנים, איפה  3סיסמת בחירות, אלי, עזוב אותך. אני יושב בוועדת חינוך    :מר יוסי חן

 היית? מה הסיפורים האלה עכשיו?

 

 אני רוצה עכשיו לשמוע מה התוכניות.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 אתה גורם לי להפסיק להתאפק. עד עכשיו התאפקתי.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, כאילו אתה לא יודע מי מחליט שם.  :נוגלזמר מקס צ'ר

 

 הוא לא החליט שום דבר?   :מר יוסי חן
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 מה, הוא היה בובה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 הוא לא החליט כלום? היה ממלא מקום בובה? יו"ר ועדת חינוך בובה?   :מר יוסי חן

 

 אל תיתמם.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

דווקא שמח. יכול להיות שאני הייתי תמים. עד עכשיו הבנתי. לא, אני    :מר יוסי חן

 הייתי תמים. אני שמח שעד עכשיו הייתי תמים. 

 

 אני רוצה להשיב. השאלה נוגעת בנקודה מאד רגישה בעיר שלנו.  :גב' אילנה נולמן

 

תיכף אני גם אתייחס אליה, לחברת מועצה לשעבר. נחמד. הכנת שיעורי    :מר יוסי חן

נו נגיע אלייך. אני מקווה רק שלא תברחי ממחלקת החינוך אחרי שיתחלף השלטון כמו בית. תיכף אנח

 שברחת מהמועצה. 

 

 יוסי, אני מציעה שתפנה את ההערות האלה אלינו, לא לדרג המקצועי.   :גב' שירה דקל

 

כמו שברחת מהמועצה. אותו דבר אני מקווה שלא תברחי, כי יש לי    :מר יוסי חן

 טווח איתך. תוכניות ארוכות

 

 יוסי, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל.   :גב' שירה דקל

 

 למה שלילי?   :מר פבל פולב

 

 לא שלילי, אני מציין עובדות.   :מר יוסי חן

 

 אתה מתבלבל, יוסי.    :גב' שירה דקל
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הלוואי, הנכד שלי מסיים שנה הבאה גן חובה, הלוואי והוא יסיים עם    :מר יוסי חן

 גם הוא יצליח לסיים עם תואר. תואר. הלוואי ו

 

 תבחר באלי, יוסי, זה מה שיקרה.    :גב' שירה דקל

 

אם הוא יהיה בנוי על הקול שלי, הוא יהיה ראש עיר בטוח. חבל על    :מר יוסי חן

 הזמן. 

 

, כשמרבית ועדות ההשמה הסתיימו 91-אני הגעתי בעצם בדקה ה  :גב' אילנה נולמן

 של ילדים בסוף כיתה, למשל ט', מתחילים איפה שהוא,ומרבית התהליכים של השמה 

 

 דקה וחצי בתפקיד, כבר מתכננת לנו תוכניות.   :מר יוסי חן

 

איפה שהוא מתחילים במחצית השניה של כיתה ט', כשדי ברור, לפחות   :גב' אילנה נולמן

ת מחוץ לאריאל השמה של ילדים מכיתה ט' למערכות מיוחדובמאי,  1-היה ברור עד שהגעתי, הגעתי ב

-התחילה כל השנים ומתחילה כל השנים במחצית השניה של כיתה ט', שזה אומר איפה שהוא ינואר

פברואר, נפגשים עם ההורים ובודקים אם יש מערכת חינוך שמתאימה לילד בהתאם לצרכים 

 למאי כבר הגעתי לאיזו שהיא עובדה מוגמרת, שמרבית 1-הייחודיים שלו. בעצם כשאני הגעתי ב

 הילדים האלה כבר הושמו בכל מיני מקומות והם שמחים עם ההשמה שלהם. 

אני חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר בתוך אריאל. אני כבר ישבתי עם המנהלים של אורט וישבתי עם 

הפיקוח המחוזי של אורט, ומה שאנחנו הולכים לעשות בשנה הבאה, ואנחנו צריכים לקבל את 

עולים לחטיבה, שהחטיבה תדע שאנחנו פותחים, אנחנו מתכוונים לפתוח ההחלטות עכשיו כדי שכשהם 

י'. כלומר, בשנה הבאה מה שאני רוצה לעשות, זה לשבת עם צוותי -כיתה של חינוך מיוחד בתיכון ב

החינוך של החטיבה ושל התיכון ולראות, אתה יודע, אתה פותח כיתה שהיא חינוך מיוחד היא כיתה 

 תלמידים,  21קטנה, של 

 

 אילנה, אנחנו, עם כל הכבוד, אנחנו קצרים בזמן, אז אני מבקש לרוץ. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 אנחנו הולכים לכיוון הזה.  :גב' אילנה נולמן

 

אני רואה שאילנה שמחה על השאלה ואני מציע שניתן לה אפשרות   :עו"ד אריאל עזריה

 להשלים את התשובה.

 

ל אני אומר בכל זאת. אני אשמח מאד גם, אם אתה תרצה, אני יודע, אב :ראה"ע-מר אלי שבירו

 שתהיה לך פגישה עם אילנה ותרד לרמות יותר נמוכות. 

 

 אני רוצה לשמוע.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 יש לי גם כן כמה שאלות.    :מר יוסי חן

 

 בואו ניתן לה לסיים את הכול. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ואתה אומר לה לסיים.  אתה אומר לה להפסיק   :מר יוסי חן

 

אתה רוצה שהיא תקצר ושהיא לא תענה, כפי שאני ממש שמח לשמוע   :עו"ד אריאל עזריה

את הדברים והייתי רוצה לשמוע עוד. אז אם אתה מבקש שהיא תאמר בכותרת את התשובה ושהיא 

 תתקדם הלאה, אני הייתי שמח לשמוע בכותרת אמירה ברורה. 

 

יאל, יש לנו עוד הרבה דפים של החינוך. אז תרשום לך, מה שאני אר :ראה"ע-מר אלי שבירו

תשאל אותה.  –מבקש, בואו נחזור חזרה למה שאמרנו מקודם. תרשמו לכם את השאלות. היא תסיים 

 אבל תן לה לרוץ עד הסוף. 

 

 השאלה רשומה בפני.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 יפה. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 ימתי. יש תכנון לפתוח, בסדר?אני סי  :גב' אילנה נולמן

 

 העמודים הבאים. הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני לא קיבלתי תשובה.  –אני לא קיבלתי תשובה. אם סיימת   :עו"ד אריאל עזריה

 

 אילנה, בסוף.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

זה בסוף, בסוף. היא תסיים ואז תשאלו שאלות. זה כאילו הכי הגיוני,    :גב' שירה דקל

 ירוץ.

 

גני הילדים, שוב, החידוש הגדול הוא הנושא הראשון. היה  –גני הילדים   :גב' אילנה נולמן

פה מפקח ממשרד החינוך בתחום הרובוטיקה, הוא ביקר בתחרות ה"רובוסטאר", מאד יפה, שהיתה 

ה מגני במילקין השבוע. אני ניגשתי אליו, הכרתי אותו וביקשתי לפתוח אפשרות של תוכנית רובוטיק

הילדים. הוא שמח. הוא אמר שאין דבר כזה בארץ ואנחנו הולכים לפגוש אותו בעוד שבועיים במשרד 

החינוך, עם אנשי צוות שלנו בעיר. ובעצם אני, החלום שלנו זה בעצם לפתוח את נושא הרובוטיקה מגן 

תחום המדעים ילדים ואילך. יש תוכנית נוספת לגני הילדים שאנחנו כרגע בוחנים אותה, שהיא ב

המדויקים, פיתוח החושים. שתי התוכניות האלה כרגע נבדקות. כל היתר זה המשך של דברים שהיו פה 

 בעבר. 

כמו שאתם יודעים, החינוך נושק, יש לו כל מיני מוסדות שעובדים איתו  –תוכניות במוסדות אחרים 

דום נוער זאת יחידה מדהימה ביחד. למשל, קידום נוער. אז כל מה שכתוב פה זה תוכניות המשך. קי

שנים ועושה קודש. מטפלת בלא מעט ילדים בסיכון ונוער מנותק, שהתנתק בעצם  5שעובדת בעיר 

ממערכת החינוך הרגילה. פה אין שום חידוש. החידוש שאני מבקשת לעשות, זה מה שאמרתי קודם, זה 

של ילדים עם צרכים מיוחדים כדי שפ"ח )השירות הפסיכולוגי(, איתור בגני טרום חובה  –השורה הזאת 

להתחיל לתת להם מענה כבר בחובה. כי גילינו שאנחנו מאחרים. אפילו שם אנחנו כבר מאחרים. זה 

-שפ"ח, שימו לב, זו השורה הזאת, הכרה ב-הדבר הנוסף זה הכרה באומר תוספת מסוימת של תקציב. 

לאה של מדריך פסיכולוג, של שפ"ח כתחנה מוכרת להתמחות. מסתבר שחסר לנו מדריך, משרה מ
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פסיכולוג שהוא גם מדריך, כדי שנוכל לקלוט סטאז'רים וכתוצאה מזה נגדיל מאד את התקנים, כי 

הצרכים מאד מאד מאד גדולים בעיר. אז זה משהו שאנחנו ממש נשתדל לעשות כמה שיותר מהר. 

בר סגרתי אותו, זה בעיר והדבר האחרון, החידוש האחרון שאני מספיקה לעשות באמת בתחום הזה, וכ

ללא אלימות, מנחת המנחים שלנו, שהיא תמי סלוצקי, שהיא בחורה מדהימה ונפלאה ומוכשרת, 

מהיכולת שלה השנה. אז אנחנו  61%מסתבר שהשנה, היתה לי פגישת עבודה אתמול, היא עובדת רק 

יחוד בתחום של מהיכולת שלה. יש לה הרבה מאד מה לתרום, ב 111%הולכים לדאוג שהיא תעבוד 

הנחיות הורים, הנחיות לצוותי חינוך ואפילו בתוך כיתות החינוך המיוחד, להעצים את הילדים ואת 

 ההורים שלהם ואת סגלי ההוראה. אז זה איזה שהוא חידוש שאנחנו מקווים לעשות. 

ות כמו שאמרתי, זאת התוכנית הגדולה והחדשה, שאני מקווה אינשאללה לעש –תוכניות מערכתיות 

את זה ממש ממש ברמה יומית, עם הרבה מאד שותפים. כל היתר זה דברים רגילים שנמשכים באופן 

 שוטף. פה אין שום שינוי, בכל היתר.

 

? 15אני חייב לומר לך שהסכומים כאן הם מאד צנועים. זה מה שצריך?   :עו"ד אריאל עזריה

21 ?31 ? 

 

 ושדרוגים? אתה מדבר עכשיו על שיפוצים  :גב' אילנה נולמן

 

 תרשום. אילנה, בסוף תעני. בואי תריצי עד הסוף. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ואז נחזיר אותה לשקף?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אז נחזיר אותה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בכל הנושא של שיפוצי קיץ, בעצם ביקשתי מכל בתי הספר להכין בצורה   :גב' אילנה נולמן

השיפוצים והצרכים שלהם. עשיתי יום סיור אחד מאד מאד ארוך עם מנהל  מאד מאד מסודרת את כל

בית הספר, עם אב הבית שלו. רשמנו את כל הבעיות שהם העלו. וכרגע אנחנו עובדים לפי בעצם סדרי 

תב"רים כפי שאתם רואים פה, כשבעצם החידוש היפה והמתנה הגדולה -עדיפויות, על פי תקציבי ה

, של מחשבים וציוד נלווה, השורה התחתונה. מפעל הפיס הולך לתת לנו הרבה שקיבלנו זה הנושא הזה
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מאד כסף, אנחנו הולכים בעצם לשדרג מאד את מערך המחשבים והציוד הנלווה בבתי הספר. כשאני 

מדברת על ציוד נלווה, אני מדברת בעיקר על מקרנים. אתם יודעים שכבר שנתיים יש לנו, המורים 

מחשב, יש כבר שנתיים מערך השתלמויות מאד מאד יפה ובשנה הבאה נכנסים קיבלו לפני שנתיים 

לשנה השלישית של ההשתלמויות. כתוצאה מזה, התיאבון מאד גדל והצורך להשתמש במחשבים מאד 

מקרנים, שכשעשיתי מיפוי של שימוש מקרנים הבנתי שיש  בכל שיעור  5גדל. היום יש בכל בית ספר 

אין לי מקרן השיעור הזה. אז אנחנו רוצים כמובן לתת להם יותר  –ם מורים שנשארי 4-5לפחות 

 מקרנים. 

 

דרך אגב, אני רוצה להשיב למה שיוסי אמר בנושא של שקיפות. זו פעם  :ראה"ע-מר אלי שבירו

ראשונה, דרך אגב, שיש סכומים של כספים לצד המשימות, מה שלא היה לנו בעבר. זה רק מצביע על 

 שהו אחר. אבל בסדר.השקיפות ולא על מ

 

ברשותך, כמה שאלות בנושא הזה. קודם כל, אני מאד מקווה, כמו    :מר יוסי חן

שאמרת, שיש תקציב לכל התוכניות. באמת,  תוכניות יפהפיות, הלוואי וניישם אותן, ולא יהיה יותר 

נתי שיש יהיה עם תואר. הב –מאושר ממני, כמו שאמרתי, שהנכד שלי יסיים גן חובה בשנה הבאה 

 שיתוף פעולה מהגנים עם האוניברסיטה.

אבל אני רוצה להזכיר לך, גב' אילנה נולמן, חברת מועצת עיר לשעבר, זה תואר לכל החיים. דרך אגב, 

 חברת מועצה לשעבר זה הדבר היחיד שלא יכולים לקחת לך, יש לך תואר לכל החיים.

 

 זה קשור לתוכנית עבודה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בוא, עזוב רגע, אלי, קצת סבלנות. אבל, לא רק יש לה תואר לכל החיים,    :וסי חןמר י

 גם את נכנסת לספר השיאים של גינס כאחת שברחה מהתפקיד הכי מהר,

 

 אני מבקש, אני מבקש, זה לא קשור לתוכניות העבודה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 עכשיו אני אומר לך,   :מר יוסי חן

 



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 46 

 לא, לא, לא, יוסי, אני לא אתן לך. :"עראה-מר אלי שבירו

 

 תן לי לסיים.    :מר יוסי חן

 

 אני לא אתן לך. לא אתן לך להוביל.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אתה לא סומך עליה שהיא תתגונן לבד? מנהל אגף חינוך, היא יודעת    :מר יוסי חן

 לדבר יפה.

 

 ניין. היא לא צריכה להתגונן. היא לא צריכה להתגונן, זה בדיוק הע   :גב' שירה דקל

 

 היא צריכה עזרה שלו?    :מר יוסי חן

 

 אם אתה תפריע, אני אוציא אותך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ציינתי עובדה, שהיא היתה חברת מועצה. איזו הפרעה זאת?   :מר יוסי חן

 

 . אם אתה תפריע, אני אוציא אותך. תתייחס לתוכנית העבודה :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני אתייחס. אני מתייחס.   :מר יוסי חן

 

 אני אוציא אותך. –לא תתייחס לתוכנית העובדה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני מתייחס. בסדר, תפסיק לאיים.    :מר יוסי חן

 

 שמעת?  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 תרשה לי, ברשותך, אני ציינתי עובדה.   :מר יוסי חן
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אבל? תתייחס לתוכנית העבודה. כל עוד תתייחס לתוכניות  שמעת :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לא אתן לך לדבר. –אני אתן לך לדבר. לא תתייחס לתוכנית העבודה  –העבודה 

 

 אלי, תן לי לענות לך, תן לי לענות לך. רוצה לענות לך.   :מר יוסי חן

 

 בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לי גם מה להגיד? תגיד לי, אתה רוצה להכתיב    :מר יוסי חן

 

 אתה תתייחס לתוכנית העבודה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני שואל אותך, אולי תביא לי כתוב?   :מר יוסי חן

 

אני אתן לך לדבר. לא תתייחס  –אתה תתייחס לתוכנית העבודה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

  לא אתן לך לדבר. ואם תפריע, אני אוציא אותך החוצה. –לתוכנית העבודה 

 

 אני רוצה לשאול אותה כמה שאלות. מותר לי?   :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  –בבקשה. תוכנית עבודה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

חלק מתוכנית העבודה, אני רוצה לדעת אם זה חלק מתוכנית העבודה,    :מר יוסי חן

 שהיא נפגשת עם ועד הורים ומזמינה אותך במקרה. זה נראה לך שאלה הגיונית?

 

 לתוכנית עבודה? זה קשור  :ראה"ע-אלי שבירומר 

 

 אני חושב שלא.    :מר יוסי חן
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 אם אתה חושב שלא, אז אל תתייחס.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני חושב שלא. אסור להיפגש עם ועד הורים,   :מר יוסי חן

 

 מותר. –דרך אגב, יוסי, ועד הורים, ראש עיר או מנהל אגף חינוך    :גב' שירה דקל

 

 לא משנה, תמשיך הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, בשביל זה יש ועדת חינוך.   :מר יוסי חן

 

לא, אתה טועה מאד. לראש עיר מותר לפגוש ועד הורים ועם מנהל אגף    :גב' שירה דקל

 החינוך.

 

 תזמין אותם אליך ללשכה.   :מר יוסי חן

 

 אני אפגש עם מי שאני רוצה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אין לך מושג על מה אתה מדבר.    :גב' שירה דקל

 

 תכתוב מכתב. –יוסי, יש לך בעיה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 כן, אני אכתוב. מבטיח לך שאני אכתוב מכתב, עם העתק למבקר.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה. יש לך שאלות עוד לתוכנית העבודה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אי. אני רוצה לדעת אם זה חלק מתוכנית העבודה, ודאי. וד   :מר יוסי חן

 

 תוכנית עבודה? :ראה"ע-מר אלי שבירו
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אני רוצה לשאול אותך, אותך, ראש רשות, האם זה חלק מתוכנית    :מר יוסי חן

העבודה להיפגש במהלך שעות העבודה ולעסוק בפעילות פוליטית? אני שואל, בחדר מורים, אני שואל, 

 ת העבודה?האם זה חלק מתוכני

 

 תוכנית עבודה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני אשאל אותך, אדוני המבקר,   :מר יוסי חן

 

 אל תענה לו.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 האם זה חלק מתוכנית העבודה, במהלך שעות העבודה, להיפגש עם,   :מר יוסי חן

 

 ה אותי. יוסי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אל תנס :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אל תאיים.   :מר יוסי חן

 

 אל תנסה אותי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אל תאיים.    :מר יוסי חן

 

 אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אל תאיים, אלי, חבל.    :מר יוסי חן

 

 אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 איים בבקשה. חבל. אלי, אל ת   :מר יוסי חן
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 אפשר, יוסי?   :מר פבל פולב

 

 כן, בבקשה פבל.    :מר יוסי חן

 

קודם כל, אם אפשר לבקש שאנחנו נכבד לפחות את המנהלים. חברי    :מר פבל פולב

המועצה לא מכבדים אחד את השני, לפחות את העובדים, את המנהלים. יוסי, אנחנו נענה לשאלה 

 בדיון. בוא ניתן להציג ואחרי זה יהיה לנו איתך זמן לריב, להתווכח.הזאת, אני גם אהיה איתך 

 

הקשבתי לך בקשב רב, פבל. אני בסך הכול ציינתי תואר שיילך איתה    :מר יוסי חן

 לכל החיים. מה האבסורד פה? חברת מועצה לשעבר. 

 

 יוסי, עלי, עלי. לא על עובדת עירייה כרגע.   :מר פבל פולב

 

 שברחה מהתפקיד אחרי חודש.   :מר יוסי חן

 

 עלי. עלי. עלי מה שאתה רוצה.    :מר פבל פולב

 

 אני מבקש לעבור לנושא הבא. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 האם אותה מנהלת אגף חינוך, –אז אני רוצה לשאול שאלה    :מר יוסי חן

 

 לא רוצה לשמוע אותך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שלה אם יתחלף השלטון? אולי תלכי בבחירות תברח גם מהתפקיד    :מר יוסי חן

 הבאות? האם היא תישאר? אני מאד ארצה שהיא תישאר. 

 

 מה שהיא תעשה היא תעשה.    :מר פבל פולב
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 מה שהיא תעשה היא תעשה?   :מר יוסי חן

 

 כמו כל עובד.    :מר פבל פולב

 

מזה אני דואג. אני תשאיר אותנו עם שוקת שבורה, עם תוכניות באוויר?    :מר יוסי חן

 דואג למערכת החינוך. 

 

 זה לא מכובד.    :מר פבל פולב

 

 לא?   :מר יוסי חן

 

לא. אליה לא מכובד. היום היא לא חברת מועצה, בוא נעזוב את זה    :מר פבל פולב

 כרגע.

 

 אמרתי לשעבר.    :מר יוסי חן

 

 גם לא יפה. למה?    :מר פבל פולב

 

 לשעבר?  לא? היא לא   :מר יוסי חן

 

 כן, אריאל, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני רוצה להתחיל בכמה נקודות. אני אתחיל בעניין של פר"ח, התחלת   :עו"ד אריאל עזריה

לדבר על פר"ח. בעניין זה אני רוצה לשאול האם יש דרך לסייע, ואני יודע שיש דרך כי זה עניין של כסף, 

סטודנטים, בסגנון של פר"ח, אבל זה יהיה תחת כותרת אחרת וזה לסייע ליותר ילדים בעיר, באמצעות 

יהיה במימון עירוני, אני חושב שזה יהיה דבר מבורך. את מעדיפה שאני אשאל את הכול ביחד ובסוף 

 תעני?
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 כן, כן, כן, תשאל את הכול ביחד, בוודאי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בראייתי, המחירים שהם גובים  –קייטנות או קיי, אז זה אחד. נושא ה  :עו"ד אריאל עזריה

הם מאד גבוהים. האם יש, שוב, בעניין הזה איזה שהוא מענה? אני יכול גם לומר שהיתה כוונה לתת 

שמעתי שאנשים שנרשמו בתוך המועד , ואני גם 11%הנחה למי שיירשם עד לפני מספר ימים, הנחה של 

 הזה. לא קיבלו את ההנחה, אם זה נכון ואם לא בעניין 

אני  –שוב, אנחנו דיברנו ואת נתת תשובה, אבל נקטעת באמצע, אם את רוצה להשלים  –עניין נוסף 

אשמח. אני מסתכל על ספר התקציב, על ההוצאות, ואני רואה שם שבתוכניות ההעשרה היה קיטון, אני 

 מסתכל על,

 

 אנחנו אבל לא דנים בתקציב.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 זה אחרי ההפסקה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אני יודע. אבל זה, מי שמנהל את זה,   :עו"ד אריאל עזריה

 

אבל אם אנחנו נתחיל עכשיו להתחיל לעבור על סעיף סעיף, אנחנו לא  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 נסיים את תוכניות העובדה. בוא נסיים את תוכניות העבודה ותקבל תשובות.

 

  -ל אני רוצה לדעת מה המשמעות, מדוע היה קיטון ו רגע, שניה, אב  :עו"ד אריאל עזריה

 

 זה תצטרך לשאול באמת,  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 בישיבת התקציב. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בפגישה על דיון התקציב. אני חייב אבל עוד דבר, ברשותך. חצי דקה,   :מר חיים )קוקי( ביטון

רה מסודרת. הרי כולנו יודעים שכל התוכניות ברשותך. גם בכדי לאפשר לנו להציג את זה בצו
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שהמנהלים מגישים הם תלוי תקציבים וגם תלוי אישור של האנשים במועצה שתהיה פה. אחרי הדיון 

שאנחנו נציג, הרי תשב פה המועצה על אישור התקציב, תחליטו על שינויים כאלה או אחרים. גם 

ניין. אז לכן, בוא לא נקדים את המאוחר וגם תוכניות העבודה יעברו איזו שהיא התאמה בעקבות הע

ניתן, המנהלים ישבו פה, ובאמת, כל אחד השקיע מאמץ לא קטן בכדי להציג את התוכניות. עדיף שנציג 

שאלות ספציפיות לתוכניות מצוינות. ההתאמה התקציבית אחרי זה היא גם פועל יוצא של מה שאתם 

 שנה.אנחנו נ –תאשרו בתקציב. אתם תחליטו לשנות 

 

 זה ברור לי, אבל אני אשאל שאלה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 –קוקי, סליחה רגע, אני מקבל את כל מה שאמרת, אבל אל תגיד    :מר יוסי חן

 תחליטו. החליטה הקואליציה. אף אחד לא ישב איתנו,

 

 כן, אבל מועצה.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

גם אופוזיציה. אתה יודע שרון ז"ל היה אף אחד לא שאל אותנו. יש פה    :מר יוסי חן

 קורא גם לאופוזיציה, מתייעץ. לא חשוב שהוא עשה מה שהוא רצה.

 

 מתי? מתי? מתי הוא היה קורא לאופוזיציה? תזכיר לי.   :גב' שירה דקל

 

 קרא לך? ישבת איתו? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני ישבתי איתו. די הרבה ישבתי איתו.    :מר יוסי חן

 

 גם אתה ישבת איתו.  :לודמילה גוזב גב'

 

אל תגיד תחליטו. תחליטו אנשי הקואליציה, יתאגדו אנשי האופוזיציה    :מר יוסי חן

 וזהו. 
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לאור דבריו של חיים אני רוצה לשאול שאלה כתובה. אנחנו עכשיו   :עו"ד אריאל עזריה

קציב הזו, ונאשר אותה כתקציב נמצאים כאן עם הצעת התקציב. אנחנו נצביע עליה היום, על הצעת הת

 העירייה. 

 

 אנחנו נדון עליה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אתה תאשר אולי. אני נגד.    :מר יוסי חן

 

 וגם אנחנו נצביע.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 עכשיו אנחנו מדברים על תוכנית עבודה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 כול להיות שנאשר. וגם נצביע, וי רגע, שניה,  :עו"ד אריאל עזריה

 

 על תוכנית עבודה אתה לא מצביע.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 על התקציב.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 רק על התקציב. אז עכשיו היא רק מציגה את הטיוטה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 רגע, אבל התקציב הוא בנוי על זה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

תוכנית עבודה. שאלות לגבי תוכנית העבודה היא תענה  אבל תקשיב, יש :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לכם. אחרי זה נשב על התקציב, נדבר על התקציב. 

 

 המנהלים יהיו כאן כשנדבר על התקציב?   :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, הם לא צריכים להיות.  :מר חיים )קוקי( ביטון
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 בה מקצועית, ולכן שאלה, למשל, מדוע, אולי יש כאן תשו  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אלי, ...    :מר אבי סמו

 

 אבי, תודה רבה, אתה צודק. אבל, אתה צודק.    :מר יוסי חן

 

 אבל הבלבול מוח הזה. תשאל את השאלה, תענה לו, נגמר הסיפור.    :מר אבי סמו

 

 אבי, תודה רבה, אתה צודק.   :מר יוסי חן

 

ה. נניח אני לוקח את התב"ר ולכן אני שואל שאלה, למשל תגוב  :עו"ד אריאל עזריה

שקלים. היום אין כלום. אז  291,111שמתייחס לתוכניות העשרה. שנה שעברה היה תב"ר זה בסך של 

 זה במכוון?  –שאלה 

 

 זה לא קשור. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מה עומד מאחורי הדברים האלה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

זה כתוצאה  2112-בים שאתם רואים זה לא קשור לאילנה. כל התב"ר  :מר ג'והר חלבי

, אין לנו בינתיים עודפים. לקראת סוף השנה, סוף 2113. אנחנו כיום בשנת 2112מעודפי תקציב של שנת 

נובמבר תחילת דצמבר, התמונה תתבהר. אם יישארו עודפים, אנחנו שוב פעם נפתח תב"רים, אריאל. 

אה מעודפים ואנחנו מעבירים אותם התב"רים האלה הם לא שייכים לתקציב השוטף. הם כתוצ

לתוכנית הפיתוח, לתב"רים שיש לך פה על המצגת. מה שיש לך פה על המצגת זה כתוצאה מהתב"רים 

 . 2112שהיו בשנת 

 

 זאת אומרת, שכל התב"רים, אם אנחנו עם אפס,  :גב' לודמילה גוזב
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תקציב לקראת כל התב"רים, איפה שאתם רואים תב"ר, רק בשינוי ה  :מר ג'והר חלבי

סוף שנה. לכן, זה לא קשור לתקציב השוטף. היא לא לוקחת מהתב"רים פה, לא להפעלת תוכניות 

 העשרה ולא לוקחת לטיפול שוטף של בית הספר. 

 

 אילנה, אני מבקש שתשיבי בזריזות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ל החלטה, יהיה אריאל, אני חוזרת לנושא הראשון. אנחנו נצטרך לקב  :גב' אילנה נולמן

בשנה הבאה בתיכון המשך למסלול או חינוך מיוחד או עמלני. אנחנו צריכים לבדוק את זה, אנחנו 

 בודקים את זה, יהיה. 

 

 באריאל.  :עו"ד אריאל עזריה

 

י'. אנחנו נצמצם למינימום את מספר התלמידים שיורדים, רק -יהיה ב  :גב' אילנה נולמן

זה אומר, אני רק ארחיב במשפט אחד, לא הרבה, כי זה נושא מאד גדול,  צריך להבין את היכולת. עמלני

 אני אשמח אם תרצו שנדבר על זה.

 

 אני חושב שאני אשמח לשמוע את הדברים, אבל,   :עו"ד אריאל עזריה

 

אבל אין עכשיו הרבה זמן, אז בקצרה. עמלני זה אומר למשל ספרות, או   :גב' אילנה נולמן

ר'ה עובדים בחשמל רכב או מכונאות רכב. אתה צריך מוסך מורשה וכו', לא הכול למשל, בדרך כלל החב

אפשר. אז אם ילד רוצה את זה ואנחנו לא מסוגלים לתת לו את זה, כי אין לנו פה מוסך מורשה וכו' 

בקיצור, זאת אומרת, הבנת את התהליך, אבל וכו', אז את הילדים האלה נמשיך לעשות הכוון למטה. 

 ניתן.  –לתת מה שנוכל 

 

אני מבין. ואני חושב שאנחנו צריכים, גם אם זה קשה, גם אם זה עולה   :עו"ד אריאל עזריה

כסף, לתת את המענה. ואם בעניין של מכונאות רכב יכול להיות שזה עניין יקר יותר, אז אולי צריך לתת 

 להם קירור ומיזוג אוויר, אולי צריך לתת להם חשמל.
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 בהחלט. בהחלט.  :גב' אילנה נולמן

 

יש מקצועות אחרים, אבל אני חושב שצריך, איך אמרנו, הסיסמא היא   :עו"ד אריאל עזריה

 לא לוותר על אף ילד,

 

 לגמרי.  :גב' אילנה נולמן

 

 היא צריכה להיות לא רק סיסמא, היא צריכה להיות מעשה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

אנחנו נמפה את הצרכים ואת הבקשות  זה מה שאנחנו הולכים לעשות.  :גב' אילנה נולמן

 ולפי זה ניתן לרוב. לפחות ניתן לרוב, בסדר? 

 

אריאל, הכול צריך. אין דבר שלא צריך. אני מודיע לך. הכול צריך. לא    :מר יוסי חן

מוותר על שום דבר ממה שהיא מציעה ומה שאתה מציע. השאלה אם נצליח ליישם את זה, שעכשיו 

 לחופשה. מערכת החינוך יוצאת 

 

אריאל, השאלה ששאלת זה לנושא הפר"ח. יש לנו היום במערכת   :גב' אילנה נולמן

מידידים,  –סטודנטים שעובדים איתנו  111החינוך, מגני הילדים ועד סוף, בכלל, בכל מערכת החינוך, 

תקציב.  מפר"ח, משחק, מכל מיני ארגונים ועמותות. אנחנו מתכוונים להגדיל את זה. כל הגדלה זה עוד

אנחנו נראה איפה אפשר לעשות את זה ואיך אפשר לעשות את זה. אנחנו בהחלט רוצים להגדיל את זה, 

 כי אנחנו מגלים שיש לנו, 

 

 את יודעת מספרים? את יודעת עלויות של כל פר"ח נוסף?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 , אנחנו יודעים.111  :גב' אילנה נולמן

 

 אני שאלתי עלות של כל,  לא, לא,  :עו"ד אריאל עזריה
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 זה משתנה מארגון לארגון.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 תלוי בסוג המלגה ואיזה ארגון. זה לא אחיד, זה שונה.   :גב' שירה דקל

 

 היא אמרה לך הגדלת תקציב ...   :מר יוסי חן

 

 אבל תקציב זה אנחנו. אנחנו יכולים עכשיו לשבת כאן,  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אין לה מאיפה לקחת.   :וסי חןמר י

 

 אני מסרתי את כל הפרטים.  :גב' אילנה נולמן

 

 למי?   :גב' לודמילה גוזב

 

 אלי, בעניין זה אני באמת חושב,   :עו"ד אריאל עזריה

 

 אנחנו נשב עוד מעט על התקציב, נכון?  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 כן, נכון.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 תגיד את מה שיש לך בתקציב ונגמר.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אבל, אריאל, אני אגיד לך שאילנה רק נכנסה.    :גב' שירה דקל

 

 לא, אני יודע.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 21,111סטודנטים, שזו כמות מאד גדולה לעיר של  111רגע, רגע. יש פה    :גב' שירה דקל

שמוסיפים עוד תקציב, ואני בעד להוסיף, אל תושבים, אני אומרת לך. אני אגיד שאני חושבת שלפני 
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תבין לא נכון, זה קודם כל לבחון מה הם עושים והאם המשימות שהם מושמים בהן, אני עוסקת 

סבא, אני יכולה להגיד לך שצריך לבדוק איפה ההשמה שלהם היום, האם -בהשמה של סטודנטים בכפר

 זה אפקטיבי, האם אפשר להעביר אותם למקומות אחרים.

 

 עלות תועלת.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

ואז אולי לצאת עם תוכנית מסודרת. להגיד לך עכשיו בוא נגדיל לשם    :גב' שירה דקל

 ההגדלה, זה רק אמירה.

 

אז עשיתי מיפוי של כל הסטודנטים, אני יודעת מה הם עושים, מה   :גב' אילנה נולמן

 אני מוסיפה.  אפקטיבי, מה פחות אפקטיבי, מה אני מורידה ואיפה

 המחיר לא השתנה משנה שעברה. –השאלה השלישית ששאלת זה נושא הקייטנות 

 

בעניין פר"ח אני שאלתי עוד שאלה ולא סיימת. בעניין פר"ח אני אמרתי   :עו"ד אריאל עזריה

שצריך לייצר מצב שלא רק הנזקקים ברמה הכלכלית יקבלו את זה, אלא גם יתר תושבי העיר, ומבלי 

 צב הסוציו אקונומי.קשר למ

 

זה הרעיון. יש קריטריון אחד, אבל הוא לא חובה, זה סוציו אקונומי. יש   :גב' אילנה נולמן

קריטריון רגשי, יש קריטריון חברתי, בסדר? זה לא רק סוציו אקונומי. וההמלצות ניתנות מבית הספר, 

 מהמחנך של התלמיד, מהגננת ומהיועצת.

 

 שהיה או זה מה שיהיה?זה מה   :עו"ד אריאל עזריה

 

זה מה שהווה והוא טוב. הוא נכון, הוא קיים והוא עובד. הוא עובד טוב.   :גב' אילנה נולמן

 זה לא רק סוציו אקונומי. זה אף פעם לא רק סוציו אקונומי. יש בעיות אחרות. 

 

שקל בחודש מורה פרטית כי אנחנו לא  611אז אנחנו צריכים לשלם     :קהל

 טריונים האלה?עומדים בקרי
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 אני מבקש לא להתערב. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אז המחיר לא השתנה משנה שעברה. –לגבי הקייטנות   :גב' אילנה נולמן

 

 למה לא להתערב, אלי? אני שואלת שאלה כתושבת העיר.     :קהל

 

 כי את לא יכולה, זו ישיבת מועצה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 611טה. אני היום משלמת מורה פרטית באנגלית כן, אבל שאלה פשו    :קהל

 שקל. אז אני רוצה לקבל תשובה פשוטה.

 

 אנחנו בישיבת מועצה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הילד שלי עם בעיית קשב וריכוז מאובחן ויש ...    :קהל

 

 אילנה, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 עברה. נשאר אותו דבר. המחיר לא השתנה משנה ש –קייטנות   :גב' אילנה נולמן

 

 אותו מחיר?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אותו מחיר בדיוק. לא השתנה משנה שעברה. הדבר היחיד שלא הפעלנו   :גב' אילנה נולמן

השנה, כי אף אחד לא עמד בזה בשנה שעברה, זה הנושא של ההנחה. אנחנו הגבלנו בשנה שעברה את 

ירשם בשבוע הראשון, אך ורק מי שיירשם בשבוע ההירשמות לקייטנה לשבוע הראשון ורק מי שי

הראשון יקבל הנחה. אף אחד לא עמד בזה. הלחצים היו אדירים. אני פניתי עם השאלה לראש העיר, 

תורידי את ההנחה, אחרת יהיו לחצים לא נורמאליים ואנחנו לא עומדים בהם. זאת  –ראש העיר אמר 

 ההחלטה. 
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ים הלאומיים, שיש יבין החבר'ה של נצרים לדתאז מה לגבי המחיר    :מר יוסי חן

 הפרשים אדירים שם?

 

 אז כך, אני אענה על שאלת נצרים.   :גב' אילנה נולמן

 

 אבל מה הבעיה שנקבל החלטה,  :עו"ד אריאל עזריה

 

 תן לה לענות, אריאל, תן לה לענות.    :מר יוסי חן

 

 שאול שאלה.אילנה, הבנו. הלאה. מנו, רצית ל :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אתה לא רוצה שהיא תענה? אתה לא נותן לה לענות? שאלתי אותה    :מר יוסי חן

 שאלה.

 

 זה לא קשור לתוכנית העבודה. מנו. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ומה עם השאלה שהגברת שאלה, לגבי פרויקט פר"ח, לתת מענה לכולם    :מר יוסי חן

 ולא נקודתית לזה כן, לזה לא. 

 

 זה לכולם. זה לכולם. זה לא קשור.   :לגב' שירה דק

 

 מה עם מי שנופל באמצע? אי אפשר לעשות מאמץ?   :מר יוסי חן

 

 יוסי, זה לכולם.   :גב' שירה דקל

 

ילדים. היום אני  3שקל בחודש זה לא קשור? יש לי  611למה לא קשור?     :קהל

 משלמת רק לאחד. 
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אפשר עכשיו לענות לך בצורה רצינית. מה אבל מה שאלי אומר לך, אי    :גב' שירה דקל

 שאני מציעה לך,

 

שנה נתתם לאוניברסיטה  31את רוצה שאני אענה לך בצורה רצינית?     :קהל

חבר'ה, תקצו פעם בשבוע  –ולמכללה, אז היום אתם תיקחו את הביצים שלכם ותיגשו לשם ותגידו להם 

 ילדים של ילדים ממעמד הביניים.  5-כיתת לימוד ל

 

שנה לא היינו פה, ואם יש לך טענות את יודעת למי לפנות. ואני  31קרן,  :ראה"ע-ר אלי שבירומ

 מבקש להרגיע.

 

 אני פונה לכולם פה. לכל מי שיושב כאן.    :קהל

 

 אני אצטרך להוציא אותך ואני לא רוצה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

גם. אתה יכול  אתה יכול להוציא אותי. אין לי בעיה שתוציא אותי    :קהל

 להזמין לי משטרה שתוציא אותי. 

 

 מדברת כאמא לילדים שכואב לה, אז למה לאיים?   :מר יוסי חן

 

, מדברת מתוך כאב, וזה מה שאתה עונה לי. תודה 84-תושבת העיר פה מ    :קהל

 רבה לך. 

 

מנו, תסביר לו, בחינוך צריך סבלנות וסובלנות. קצת סבלנות. אמא    :מר יוסי חן

 מדברת מתוך כאב. 

 

או שמדברים על אלה שברמה הגבוהה או אלה ברמה הנמוכה. מה עם     :קהל

 אלה שבאמצע, אז מה, הם נופלים בין הכיסאות? למה? 
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גם יפה וגם אופה. אז גם יפה וגם אשת חינוך. אני  –פעם היתה סיסמא   :מר עמנואל יעקב

 המרתקים. קודם כל רוצה לאחל לך הצלחה, זה מסוג התפקידים

 

 מנו, תשאל אותה למה היא הלכה הביתה פעם קודמת. אולי בגללך.    :מר יוסי חן

 

 מסוג התפקידים המרתקים.  :מר עמנואל יעקב

 

 אתה יש לך אחריות שילוחית. אחריות שילוחית, מנו.    :מר יוסי חן

 

 אמרו מילה יפה לאישה, אתה גם צריך להרוס?   :מר פבל פולב

 

אני אומר מילה יפה גם. היא פשוט נסעה מירושלים, הגיעה לישיבת    :מר יוסי חן

 אני מתפטרת.  –מועצה, לא ראתה את מנו, אמרה 

 

מסוג התפקידים המרתקים, החשובים בכל עיר. ואם החינוך מעורר   :מר עמנואל יעקב

ים שואלים איזה שהן אמוציות, רק בגלל שזה חשוב, זה חשוב וצריך לראות את זה ככה. גם אם האנש

 שאלות, משום שהחינוך זה משאת נפשנו. אלא מה? תראי, אני רוצה להעלות כמה דברים:

לא המצאנו את הגלגל. תילי תילים של ישיבות וחשיבה ומאמרים ומשרד החינוך והמחוז, ארגנו  –אחד 

יות עוז לתמורה ותוכנית אתנה ואחר כך אורט וד"ר איציק כהן, ותוכנ –תוכניות לימוד לאריאל 

 למכביר. ותראי, אנחנו עומדים, פתאום את מתחילה הכול מחדש.

 

 לא, לגמרי לא.  :גב' אילנה נולמן

 

איפה כל התוכניות האלה? אני לא רואה את ההתקדמות באורט. לא   :מר עמנואל יעקב

ראיתי התייחסות, אני לא נכנס לתקציב, אבל לא ראיתי התייחסות למגזר הדתי, לביה"ס הממלכתי 

. אני לא יודע מה קורה עם ש"ס. זה חלק מהילדים כאן, צריך לתת להם תשובה. אשמח מאד אם דתי

בקצרה תגידי לנו מה קורה עם התוכניות שעד עכשיו עשינו והעירייה בזבזה הון עתק על התוכניות 
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 81%-האלה. חברי המועצה כאן ישבו על המדוכה והרבה מאד מלל וחשיבה נשפך על העניין. ונדמה לי ש

. לא עוז לתמורה ותוכנית אתנה. אז אני מאד מבקש גם התייחסות למגזר 81%מזה התאייד, איננו, 

 הדתי וגם לתוכניות האלה, איך מתמודדים עם העניין? תודה.

 

לכל המורים והגננות יש  .אז ככה, אתנה מיושם באופן מלא ומוחלט  :גב' אילנה נולמן

. ממומש באופן מלא דרך לשנה שלישית של השתלמויותמחשבים. שנתיים של השתלמויות. אנחנו ב

ומוחלט. כתוצאה מזה, מה שהראיתי פה, שהתיאבון גבר לציוד נלווה למקרנים, זה כתוצאה מזה. 

 מימוש מלא.

מימוש מלא בתיכון, מלא בתיכון. היום שלחתי מכתב לשר החינוך, שאני מבקשת ממנו,  –עוז לתמורה 

כתבתי את עוז לתמורה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, והובלתי אותה מתוך ניסיוני האישי, כי אני 

, שבבקשה יחיל על חטיבות הביניים בארץ את עוז 2112עד  2111-שנים בניסוי הגדול מ 3ביובל במשך 

 2שנתי, שלא יקרה שיהיו  6לתמורה, כדי שלא יקרה מצב שרוב החטיבות נמצאות בתוך תיכון 

עוז. אז אנחנו בדרך לממש רפורמה, הלוואי וזה יהיה עוז לתמורה גם  רפורמות, אחת אופק והשניה

 בחטיבה ואנחנו בדרך למימוש מלא. 

לגבי הממ"ד. הממ"ד נמצא בפוקוס כתוצאה ממדיניות ברורה של ראש העיר, שהנחה אותי, הממ"ד 

כיתות  5מחשבים חדשים לכל  5נמצא בפוקוס של העשייה. בחודש הראשון שאני בתפקיד יש לו כבר 

שקל בשיפוצים ועוד  411,111חינוך מיוחד, דרך מפעל הפיס אנחנו קיבלנו היום אישור להשקיע בממ"ד 

שקל נוספים דרך מפעל הפיס, בבית ספר עליזה בגין. הממ"ד נמצא במרכז ההוויה ובמרכז  311,111

 העשייה. זו הנחיית ראש העיר ואני מבצעת את המדיניות.

 

 ודה רבה. מערכות מידע. ת :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 רגע, ש"ס, יש לך משהו על זה?  :מר יעקב עמנואל

 

כן. אנחנו בדרך בשבוע הבא למפות את הצרכים של השירות הפסיכולוגי   :גב' אילנה נולמן

 הצוות של בית הספר. ולהכיר. אנחנו בקשר צמוד עם יפת ועם

 

 זה לא ש"ס. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 ה נווה אריאל. אני מדברת על נווה אריאל. ז  :גב' אילנה נולמן

 

 זה נצרים. בקשר צמוד, את צודקת.   :מר יוסי חן

 

 סליחה, סליחה, נווה אריאל.  :גב' אילנה נולמן

 

לא, לא, היא צודקת, זה קשר צמוד, קשר פוליטי. מאד צמוד. היא    :מר יוסי חן

שאל אותה שאלה א', היא ענתה ב' והיא  אמרה יפת הבנתי בדיוק. מי שלא הבין, יפת זה נצרים. הוא

 צודקת, זה נכון. זה נכון, אדון שבירו. 

 

 הלאה. מערכות מידע.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

... להעביר גם את תחום התקשורת לטיפול של מחשוב, כך הפכנו גם   :מר מיכאל אלטיניקוב

 תחום התקשורת. למערכות מידע. כלומר, אנחנו לא מטפלים רק במחשבים, אלא גם בכל 

שקל, שהצטברו גם  311,111התקציב שעומד לרשותנו בתחום של שדרוג מערכות תקשורת זה אותם 

השנה והתווספו כחצי לאותו תב"ר, כי אותו תב"ר נשאר לא מנוצל משנה שעברה. אני מקווה שהשנה 

ה. בסעיף הזה גם בתחום הטלפוני IPאנחנו נצליח להתקדם עם התוכנית ונפעיל את המערכת מבוססת 

 ם טמון כל הנושא של שדרוג תשתיות.כמובן ג

הנושא השני זה הפרויקט של רציפות תפקודית, שמשרד הפנים גם מממן את הפרויקט הזה ברובו. כל 

שקל בא מטעם משרד הפנים. הפרויקט הזה מדבר על איזו שהיא מערכת על  251,111התקציב הזה של 

קד גם בשגרה וגם בחירום, בעיקר דגש על החירום. בפרויקט או מספר מערכות שיאפשרו לרשות לתפ

הזה מדברים על איזה שהוא באמת, כנראה זו לא מערכת אחת, זה איזה שהוא אוסף מערכות שביניהם 

, גם מערכת לניהול אירועים ביטחוניים או אירועים בחירום. המון המון המון איסוף GISגם מערכת 

בחינת כל הפרטים שנמצאים בתוך העיר. זה ביצוע סקרים בעיקר. מידע גם מבחינת אוכלוסיה, גם מ

 וכמובן המון עבודה בתחום האינטגרציה של אותן מערכות. 

שקל.  221,111התקציב המצומצם שיש לנו השנה,  –שדרוג מחשבים במוסדות העירייה  –הסעיף הבא 

פרויקטים משמעותיים. אז השנה זה מאפשר לנו רק לתחזק את המערכות ולא לבצע לצערי איזה שהם 
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כך שאין פה מה לפרט. בעיקר זה, עוד פעם, חידוש פה ושם של מערכות שמתבלות עם הזמן והחלפת 

 ברזלים פה ושם, גם החלפת מערכות הפעלה למערכות מתקדמות שיוצאות, גרסאות מתקדמות. 

 

מבקש ממך מיכאל, אני לא יודע אם אני אומר משהו שקשור, אבל אני   :מר יחיאל טוהמי

שתתייחס פה לנושא המחשוב, אני מבין שאת כל הציוד אתם רוכשים מבחוץ, מלמטה. תנסו לרכוש, 

 אם מצליחים פה בתוך העיר, לא משנה מי, לתת לכם,

 

 זה לא לנכון. לא את כל הציוד אנחנו רוכשים, –א'  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

תי איתך ואני עושה בדיקה. אל תגיד אל תגיד לא נכון, אתה יודע שדיבר  :מר יחיאל טוהמי

 לי לא נכון, כי שנים אני יודע איפה אתם רוכשים, במקרה. 

 

 אז יחיאל, אני רוצה לענות שיש מספר קבלנים. :מר מיכאל אלטיניקוב

 

שניה, אתה תקשיב לי כרגע. אני מבקש, אם יש פה חברה שיכולה לתת   :מר יחיאל טוהמי

קשים, ברמה שאתם מבקשים, קחו מתוך הישוב אריאל. זה מה לכם ויכולה לעמוד במה שאתם מב

 שאני מבקש.

 

 יחיאל, כמו שאני מכיר אותך, בטח גם יש לה שם לחברה.   :מר יוסי חן

 

 שום ספק פה לא יוצא מן הכלל. :מר מיכאל אלטיניקוב

 

אני מדבר עם כל מנהל שיעשה את הדבר  –אני מדבר. אני לא מנסה ל   :מר יחיאל טוהמי

 כי נכון לטובת העיר ושיקנה קודם כל בתוך העיר, אם אפשר בתוך העיר.ה

 

 אפשר לענות? :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 כן, בבקשה.  :מר יחיאל טוהמי
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מכיוון שאנחנו לא מייצרים פה את הציוד, נכון? אנחנו קונים אותו  :מר מיכאל אלטיניקוב

שנמצא פה מתווכים. ובמקרה הכי טוב, זה במקרה הטוב מאיזה שהם מפעלים בסין, במקרה הטוב מי 

לא החברות הכי גדולות של אינטגרציה שבעיקר עושים את העבודה האינטגרטיבית הזאת. אם מדובר 

ברכישה של מכשיר אחד, בכיף. ואותם ספקים שביקשת שאנחנו נשאל אותם אם הם יכולים לספק, 

כש, האם אותו ספק או כמה ספקים מתוך פנינו אליהם בפנייה מסודרת. אני לא יודע מה קורה שם בר

 אריאל שאתה ממליץ עליהם, האם הם החזירו בכלל,

 

 סליחה רגע, אני לא ממליץ על אף ספק. אני אומר,  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, אני אומר שאותם ספקים. :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 אני לא ממליץ על אף ספק.   :מר יחיאל טוהמי

 

נם כמה קבלנים שעובדים בעיר, שכן נותנים שירות לרשות ועובדים יש  :מר מיכאל אלטיניקוב

באמת בכיף. האם מדובר על לקנות מעבדה שלמה ותחזק? לא מכיר בעיר אף חברה שיכולה לעשות את 

 זה. 

 

מיכאל, יתרה מזאת, צריך לומר את זה בלי להתבלבל ולהתבייש, כל  :מר חיים )קוקי( ביטון

בהצעות מחיר או במכרזים. כל מי שרוצה יפנה, יעמוד בקריטריונים, תחום של רכישה, יוצאים או 

יזכה במכרז אותו ספק. אנחנו יוצאים הרי, בכל דבר יוצאים או להצעות מחיר או  –יעמוד בעלויות 

 למכרז. 

 

מחשבים שניתן לרכוש  11אני אומר לך, כל קניית מחשב או כל קניית   :מר יחיאל טוהמי

, מכל ספק, זה לא מעניין אותי מי, בבקשה, תתנו לאנשים האלה הזדמנות אותם בתוך העיר אריאל

 להתחרות עם אנשים,

 

 אז הוא נתן לך תשובה.   :מר יעקב עמנואל
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 בשמחה. :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 בשמחה הוא אמר.   :מר יחיאל טוהמי

 

רוצה  יחיאל, אתה לא מבין, אתה מנהל את העיר, אני בעד, אבל אני   :מר יוסי חן

לציין, אם לא שמתם לב, ממלא מקום ראש העיר יצא באמצע הישיבה להיפגש עם התושבת, להבטיח 

לה את העניין של הפרויקט פר"ח, כמו שהחדר שהוא הפך את החדר שלו ללשכת עבודה. לשכת עבודה, 

ישיבה מבטיח עבודות, מבטיח הכול. עכשיו הוא באמצע הישיבה, הוא לא מכבד אותנו? תזמין אותה ל

 אחרי. תכבד אותנו. תכבד אותי. אני מתנדב. 

 

חבר'ה, כשאני אומר משהו, אני לא בא פה להעיר את האנשים. אני בא   :מר יחיאל טוהמי

 להגיד דבר אחד, אני מבקש מכל המנהלים, אני פונה אליכם, מכל המנהלים,

 

 פקים.אבל יחיאל, עוד פעם, מה שביקשת פנינו לאותם ס :מר מיכאל אלטיניקוב

 

כל רכישה שתהיה, אפילו שפ"ע, אני מבקש מאנשי שפ"ע לרכוש קודם   :מר יחיאל טוהמי

 פעם ואתם לא מקשיבים, אתם עושים מה שאתם רוצים.  211כל בתוך העיר אריאל. אני מבקש 

 

יחיאל, תוביל את זה אתה. אתה נותן את ההוראות למטה. תוביל את    :מר יוסי חן

 זה. 

 

 אבל כרגע, יוסי, אני כרגע אומר להם,  :ימר יחיאל טוהמ

 

 אל תבקש ממנו, תוביל את זה.    :מר יוסי חן

 

 יחיאל, הוא ...  :גב' לודמילה גוזב
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את אל תפריעי לי. הפרעת לי היום לחודשיים. אל תפריעי לי את. הפרעת   :מר יחיאל טוהמי

 לי לחודשיים. 

 

 הוא.זה אתה צריך להחליט, לא   :גב' לודמילה גוזב

 

מיכאל, אני לא מדבר אליך באופן אישי, אני מדבר לכל המנהלים   :מר יחיאל טוהמי

שמתעסקים ברכישת ציוד, לרכוש קודם כל מתוך העיר. נקודה. אחרי זה, אם הם לא עומדים בתחרות, 

 זה סיפור שונה לגמרי. אבל לתת להם את ההזדמנות להתפרנס. תודה. 

 

שה. ישנן הודעות שאנחנו מקבלים מהלשכה ואני לא לא קשור לרכי   :מר פיני כהן

, לא כל כך מפותח כמו המחשוב של XPמצליח להעלות אותן. אם אפשר ... שגם אדם פשוט כמוני, עם 

 העירייה, שגם אני אוכל להוציא את ההודעה.

 

 על מה אתה מדבר, על קבצים?  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 ואני לא מצליח להוציא אותה.אני מקבל הודעה למשל    :מר פיני כהן

 

 שנוצרו בגרסת אופיס חדשה?  :מר מיכאל אלטיניקוב

 

 כן. כן.  :מר יעקב עמנואל

 

כן. אם אתה יכול לעשות איזה שהוא ממשק שיחבר בין אדם פשוט    :מר פיני כהן

 כמוני למחשוב מתוחכם כמו שלכם.

 

ידיעתי, או לשמור את אותו מסמך אז א', קיימות שתי אופציות למיטב   :מר מיכאל אלטיניקוב

ששולחים אליך באיזו שהיא תאימות לגרסה ישנה. או שאתה תוכל להוריד מהאתר של מיקרוסופט 

 איזה שהוא ממיר שעושה את ההמרה. אז לתאם מול הלשכה ששולחת את זה. 
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 אני יודע מה אני עושה. אני שולח ל... והוא מחזיר לי בחזרה.    :מר פיני כהן

 

חלק מזה גם שדרוג מערכות מחשוב במוסדות החינוך.  –סעיף אחרון    :כאל אלטיניקובמר מי

אילנה דיברה על זה, אז אנחנו כל שנה מחדשים גם מחשבים, גם ציוד נלווה, אותם מקרנים שאילנה 

דיברה, גם תשתית מבחינת קהילה בבתי ספר וגני ילדים, כמובן לפי הקדימות של אגף החינוך. גם 

 שה מה שאפשר במסגרת התקציב שעומד לרשותנו.השנה נע

 

 תודה רבה, מיכאל. אגף הביטחון, אלי.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

אנחנו דנים די הרבה זמן בנושא הקמת מרכז הפעלה משולב, עם מוקד.   :מר אלי נובוסלסקי

וחלט שהמרכז היו מספר רעיונות להקמה בכל מיני מקומות. בסוף ראש העיר, אלי שבירו, הכריע, וה

יוקם מתחת למרכז ספורט העירוני, הקאונטרי קלאב, שיש שם המון שטח ממוגן ולא צריך לבנות 

דברים ממוגנים. אגף מל"ח אישר את העניין הזה ואנחנו יוצאים עכשיו לפרויקט הזה. מהנדס העיר, 

 עדנאן, יוצא לתכנון של הפרויקט.

ום נתיב כניסה אחד לעיר. אנחנו פותחים למעשה היום, עדנאן נגע בעניין הזה. יש הי –שיפור הכניסה 

-השבוע אנחנו מסיימים את העבודה של פתיחת שער היציאה, גם לכניסת רכבים, עושים שם הסדרה ב

תב"ר שאישרתם. ובנוסף לזה אנחנו רוצים לשפר גם את הכניסה, וכמו שעדנאן אמר, יש כבר אישורים 

 של משרד התחבורה. 

 

 אתה מדבר על השער הישן?  :מר יחיאל טוהמי

 

 שער ראשי, לפתוח לשני נתיבים.  :מר אלי נובוסלסקי

 

 מה עם השער הישן?  :מר יחיאל טוהמי

 

 השער הישן, השבוע, בסוף השבוע הוא ייפתח לכניסה גם.  :מר אלי נובוסלסקי

 

 יפה מאד.   :מר יחיאל טוהמי
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 בשעות הערב או כל הזמן?   :מר פבל פולב

 

 כל הזמן.   :בוסלסקימר אלי נו

 

 כל הכבוד. מעולה.   :מר יחיאל טוהמי

 

אנחנו ביצענו השנה שיקום דרך ביטחון בצד הצפוני. עוד לא סיימנו שם   :מר אלי נובוסלסקי

את ניצול כל התקציב, אבל בגדול עשינו שם שיקום של כורכר ואספלט. אנחנו מצפים לאישור תקציב 

יש לנו העצמת עובדי עירייה. אני  –ש ברשותנו. והסעיף האחרון בצה"ל להחלפת רכב ממוגן ירי שי

 סיימתי, קוקי.

 

יש לי כמה שאלות, אלי. קודם כל, רציתי לדעת מה דעתך אתה לגבי    :מר יוסי חן

עובדים. איך זה נראה בעיניך כאיש ביטחון?  51, שבא עם נשק ושומר על 115העניין הזה של השומר בן 

 עובדים עם שומר אחד.  51שומר אחד לעובד אחד? מצד שני, והאם, אם אני בא עם 

 

יוסי, תקשיב, זה לא קשור לתוכנית העבודה. אני בכיף עונה לך על כל   :מר אלי נובוסלסקי

הדברים האלה. אני אפילו מזמין אותך איתי לסיור, היות ואני אמון על בעיות ביטחון, אני אשמח מאד 

 היה איתי בסיור, הוא יצא המום, ואני אשמח לעשות לך את זה.  להראות לך את הדברים. הנה, פבל

 

אני אשמח לעשות לך את הסיור בעניין השומרים. מה לגבי האוטובוסים    :מר יוסי חן

שלא בודקים בכניסה, פעם כן, פעם לא? יש תושבים שמתלוננים, הם לא סתם אומרים את זה, זה לא 

 ד לא. אחד כן, אח –יוסי חן. תושבים אומרים 

 

בסדר, יוסי, אני אומר לך, אני רוצה להיות שקוף איתך, אבל אני רוצה   :מר אלי נובוסלסקי

 להראות לך את זה בעיניים. 

 

בנוסף אני אומר, גם אם בודקים את האוטובוס, לקחת אותו למפרץ    :מר יוסי חן
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 פנימה, כדי לא לעכב את התנועה.

 

 ותו למפרץ הזה.אי אפשר להכניס א  :מר אלי נובוסלסקי

 

 אז לבדוק איך עושים את זה, שלא מעכבים את התנועה.    :מר יוסי חן

 

 לכן זה מה שאתה אומר, לעשות שני נתיבים.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 זה מה שביקשתי.  :מר אלי נובוסלסקי

 

אני אומר לך שיש לי תלונות של תושבים, שחלק מתנכלים להם וחלק    :מר יוסי חן

אין  –ים עין. ואני במקרה ישבתי בבית ואני שומע את הסייר, בקול רם בתוך הבית שלי, אומר מעלימ

זה בסדר, סע. ולעומת זאת, בבית אחר, בן אדם מכניס שני עובדים,  –שומר, ואומרים לו מהצד השני 

 כל יום באים לבקר אותו, כל יום בודקים אותו.

 

 וצה להיפגש איתך.יוסי, בשביל זה אני ר  :מר אלי נובוסלסקי

 

. מעבר למכתב שלי בעניין ביטחון, אתה קיבלת אותו? על התאורה 111%   :מר יוסי חן

 על הגדר, על ההתרשלות,

 

 על התאורה לא ראיתי.  :מר אלי נובוסלסקי

 

על ההתרשלות של החבר'ה, אחד שישן באמצע השמירה. אני מאמין    :מר יוסי חן

 שן באמצע השמירה, שאנחנו ישנים בלילה וחושבים ששומרים עלינו. שגם אותך עדכנו, שצילמו אותו י

 

 חבל שאין לי את זה.   :מר אלי נובוסלסקי

 

 או קיי, אני אראה לך את זה.    :מר יוסי חן
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זה עבר את אישור קמ"ט תחבורה  –בעניין של הכניסה דרך השער הישן   :עו"ד אריאל עזריה

אנשים יפנו שמאלה ואנשים ייצאו מהעיר, יכולה להיות שם או מי שצריך? בגלל שמה שיקרה זה ש

 תאונת דרכים. 

 

קודם כל, הכביש הזה מעולם לא הפך להיות חד סטרי, הוא תמיד היה   :מר אלי נובוסלסקי

 דו סטרי. זאת אומרת, אם צריך לעשות שם עוד,

 

 אין שינוי, אנחנו לא מחויבים, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 רגע, שניה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

לא, לא, אז אני אענה לך. לא צריך שום שינוי, מאחר והכביש הזה הוא  :ראה"ע-מר אלי שבירו

דו סטרי, מי שסגר אותו זאת העירייה ומי שיכולה לפתוח אותו זאת העירייה, ולכן אנחנו הולכים 

 דו סטרי. -לפתוח את השער הזה ל

 

ר כך, אנשים מצפים שמכונית לא תפנה להם או קיי. עכשיו אני אומ  :עו"ד אריאל עזריה

 פתאום שמאלה. ולכן, ההסתברות שתהיה תאונת דרכים שם, ההסתברות גדלה. 

 

 גם לפני כן היה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בעקבות מה שאתה אומר ובאחת מישיבות המנהלים הנושא הזה עלה,   :מר חיים )קוקי( ביטון

גם עם הנושא של קמ"ט תחבורה והמהנדס, על מנת למנוע  ואנחנו ביקשנו שתהיה פגישה משולבת,

 חלילה מה שאמרת. 

 

 המהנדס מטפל בזה.   :מר אלי נובוסלסקי

 

אבל אנחנו כולם בעד שהכביש הזה ייפתח. זה דבר מבורך. אז שהנהגים    :מר יוסי חן
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 יהיו יותר זהירים, זה הכול. אז תהיה פניה לאזור התעשייה. 

 

 אלי, בבקשה. :עראה"-מר אלי שבירו

 

אני  – 2113מבחינת התוכנית של האגף לשירותים חברתיים לשנת   :עד-מר אלי גיל

 –פירטתי פה בתוכנית את הדברים שהם חדשים או מתחדשים. נתחיל בדברים לנוער וילדים בסיכון 

ותן הפעלת בית חם לנערה. בית חם לנערה הוקם לפני כשנה וחצי כאן באריאל. רק כדי להבין, זה נ

נערות שמאותרות על ידי בתי הספר ועל ידינו, על ידי חטיבת הביניים ועל ידינו. רק כדי  15-שירות ל

להבין על מה מדובר, לדוגמא, נערה שנפגעה מינית על ידי חבר של האבא וזה נודע אחרי שהיא היתה 

אחרי כמעט שנה בוכה בכיתה בלי סיבה, כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט זה נודע הסיפור. היום, 

שעובדים עם הנערה הזאת, שוב היא מחייכת, היא חיונית בלימודים, עם חברים, דבר שבמשך המון 

ששני ההורים אלכוהוליסטים וגדלה אצל הסבתא.  13המון חודשים זה לא היה ולא ידעו למה. נערה בת 

ילות, מדריכה, בכל מקרה, הן נמצאות בבית חם לנערה, מקבלות שם ארוחת צהריים חמה וגם פע

עובדת סוציאלית. המטרה שלנו השנה זה ליצור תוכנית עבודה קבועה, כי כרגע אנחנו נאלצים לתת שם 

יותר שעות ממה שתכננו, בגלל הצרכים, וקשה לנו עם זה תקציבית. והדבר השני, אנחנו היום שוכרים 

לנו במהלך השנה הזאת דירה מאדם פרטי לבית חם לנערה, כתוצאה מזה שאין לנו מבנה, והמטרה ש

נשים שעוזרות שם  3למצוא מבנה קבוע שיוכל לתת מענה לנערות האלה. יש גם פורום נשים של 

 ומתנדבות בבית החם. 

הקמנו בתחילת השנה מרכז הורים וילדים שנותן מענה למשפחות שההורים צריכים  –הדבר השני 

ריכים טיפול. זו בעצם תוכנית מערכתית הדרכה מאד צמודה בהורות שלהם כלפי הילדים וגם הילדים צ

שנותנת למשפחה שלמה מענה, מתוך כוונה, אלה ילדים שעל סף הוצאה מהבית והכוונה היא לעבוד עם 

המשפחה עד שנה וחצי בצורה אינטנסיבית כדי למנוע את זה ושהילד ימשיך לגור יחד עם משפחתו, מה 

 שהכי רצוי והכי נכון. 

דם על תוכניות של עיר ללא אלימות. בעיר ללא אלימות יש לנו עובדת נשאלנו קו –הדבר השלישי 

סוציאלית בחצי משרה. התפקיד המשמעותי שלה זה להפעיל תוכנית שקוראים לה תוכנית  מגן, שזה 

תוכנית, שיטת עבודה של כל האגף, זו שיטת עבודה קבועה ומאד שיטתית, כדי לא לפספס אף ילד 

ם שהוא מקבל את כל המענה שצריך. ואנחנו ממשיכים להפעיל את שנמצא בסיכון ולהיות בטוחי

המועדונית לילדים בסיכון. אני מדלג על ה... אבל קבוצת הורות, רק שתדעו, בימי ששי יש קבוצה 
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להורים של המועדונית. רק כדי להבין, הורים, הורים זה יכול להיות למשל שני הורים עם אינטליגנציה 

ילדים, שהאבא בחו"ל והאמא  8א כל כך יודעים מה לתת לילד. משפחה עם גבולית שמגדלים ילד ול

אומרת בצורה הכי מפורשת, גם לילדים, שבאמת אין לה כוח. אין לה כוח בשבילם, בצורה הכי 

אותנטית, ושניים מהילדים נמצאים במועדונית. וביום ששי ההורים מתכנסים יחד עם עובדת 

ת איתם ביחד על כל מיני חוויות שעוברות בבית יחד עם הילדים. סוציאלית שמכינה להם עוגה ויושב

ילד, וזה לא כתוב בתוכנית, אבל לקראת -אנחנו מנסים השנה להשקיע המון בנושא הזה של קשר הורה

הקיץ אנחנו מתכוונים להגדיל את השעות במועדונית כדי לתת מענה גם בשעות הבוקר וגם בשעות 

 בלים מלגה.הצהריים על ידי סטודנטים שמק

הדבר הבא זה הפעלת סדנא להורים וילדים בשליטה עצמית והתמודדות עם כעסים. אותם ילדים 

ילדים עם ההורים שלהם, שעוברים יחד סדנא כדי  9משפחות,  9שיכולים להפוך את כל הכיתה. יש 

יה צורך להתמודד עם זה. זה מפגשים של הילדים לבד, של ההורים לבד וגם מפגשים משותפים. אם יה

בקיץ, אנחנו נפעיל קייטנה לילדים בסיכון גבוה, שזה עלול להיות מסוכן אם הם יהיו בבית במהלך 

 הקיץ בלי הורים. זה לגבי הילדים בסיכון.

אנחנו כבר עובדים על זה הרבה זמן, שיהיה לנו מענה כאן באריאל לפסיכיאטר לילדים,  –בריאות הנפש 

 ן מנסים להתאים את זה. בצורה שתתאים לנו. אנחנו כל הזמ

נשים חד הוריות, שמתמודדות גם עם קשיים כלכליים, גם עם בדידות, קשיים עם  –פרט ומשפחה 

הילדים, מאבקים משפטיים. בעיקר זה נשים. בדרך כלל הנשים הן המתמודדות עם זה. וקשיים מול בן 

עיקר בתחום ההורות עם הילדים. הזוג. אנחנו הפעלנו ונמשיך להפעיל קבוצה כדי לסייע לאותן נשים, ב

 זה הנושא העיקרי. 

כל מה שקשור לנושא שמוכר יותר במילים 'חבילות מזון'. אבל זה לא רק  –והנושא של ביטחון תזונתי 

חבילות מזון. עובדת סוציאלית שאחראית על התחום, יחד, אנחנו נמצאים בפיילוט עם אש"ל ירושלים, 

ילוט, כדי ללמוד את הנושא ולהנחות לאחר מכן בעצם את כל מדינת רשויות שנכנסו לפי 12-מ 1אנחנו 

ישראל, לדעת איך עובדים עם זה נכון ואיך צריכה להיות התייחסות נכונה בכלל לכל הנושא הזה, שהוא 

 מאד מאד לא פשוט. זה לא רק חבילת מזון. 

 

 מה זה חבילת מזון, זה קמחא דפסחא או דברים כאלה?  :מר יעקב עמנואל

 

מחא דפסחא זה מה שקורה רק לפני פסח. מהלך כל חודש קכן, אבל ה  :עד-ר אלי גילמ
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 121משפחות, יש המון קשישים. מדובר על  181משפחות חבילות מזון. אבל מעבר לאותן  181מקבלות 

קשישים לפחות שנאלצים לוותר על כל מיני צרכים חיוניים כדי לאכול. כי על אוכל אי אפשר לוותר. אז 

תוותר על תרופות, אתה תוותר על זה שלא יהיה לך, לא תדליק מזגן בקיץ, תשב בחום נוראי, העיר אתה 

כדי זה. וגם בהם צריך לבוא ולטפל, לתת להם מענה. ויכול להיות שבמהלך השנה יהיה אפילו שירות 

 כת על זה. קייטרינג שמביא להם הביתה, לא חבילות מזון, אלא אוכל מוכן לכל השבוע. אנחנו מנסים לל

השנה שולבו מתנדבי נוער ממוסדות חינוך מחוץ לעיר ובנות שירות לאומי בעבודה עם  –מתנדבים 

ילדים בבית, בבתי המשפחות. אני חושב שזה דבר שצריך להרחיב אותו. זה כמובן חשוב גם לילדים 

 עצמם, אבל לא פחות חשוב למתנדבים עצמם. 

 

 מחוץ לעיר? מה זה מוסדות חינוך   :גב' שירה דקל

 

בתוך העיר לא הצלחנו השנה לייצר, בגלל עניין של ביטוח וזה, אבל אני   :עד-מר אלי גיל

מתאר לעצמי שאפשר לעבור את המשוכה הזאת. אם ממוסדות חינוך מחוץ לעיר ניתן, אז אין סיבה 

 שבתוך העיר לא נוכל. 

 ים והתחדשות יהודית, שמפעילים,קהילת נצר –הקמת מנגנון יעיל יחד עם קהילת נצרים, אריק יפת 

 

 עוד פעם אריק יפת? מספיק.   :מר יוסי חן

 

 בסדר, אבל יוסי, אני אומר את זה,   :עד-מר אלי גיל

 

 אסור לכם כמנהלי אגפים לעסוק בפוליטיקה.   :מר יוסי חן

 

 תמשיך. תמשיך. יוסי, אל תפריע.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 סוק בפוליטיקה. אלי, אסור לך לע   :מר יוסי חן

 

 זה לא פוליטיקה.  :עד-מר אלי גיל
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 אל תפריע. תרשום לך ובסוף תשאל. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 יוסי, אם אמרת את זה,   :עד-מר אלי גיל

 

 אלי, בבקשה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אסור לו להגיד אריק יפת. נקודה. יש פה מבקר עירייה, אני מבקש,   :מר יוסי חן

 

נצר אריאל והתחדשות יהודית זה שני גופים פה בעיר שיש להם שירותי   :עד-גיל מר אלי

מתנדבים. אם היו שירותי מתנדבים לעוד גופים, היינו שמחים לעבוד גם איתם. והמתנדבים נותנים 

מענה לכל מיני אנשים שבעזרת אותם מתנדבים יש להם מענה. כמו אישה שגרה בקומה שלישית והיא 

ומישהו צריך לבוא ולעזור לה בין השאר למצוא בית אחר  ה לרדת למטה, כי אין מעלית,נכה ולא יכול

באריאל. למכור את הבית שלה ולמצוא בית אחר, כי היא לא יכולה לעשות את זה לבד. אתה מכיר את 

 זה, יחיאל,

 

 כן, אני מכיר את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

פיתוח מנהיגות נוער שבגוונים אנחנו עושים עם  -סביבה בונה מאחזי יד   :עד-מר אלי גיל

פרויקט ועם שפ"ע, שנותנים את הפטישון, אנחנו עושים אצל קשישים, מתקינים להם מאחזי יד, 

לקשישים שיכולים ליפול במקלחת או בשירותים, מתקינים להם מאחזי יד על ידי בני נוער מתנדבים, 

אני מקווה שאנחנו נצליח להמשיך את זה גם עם רכז שעובד איתם, לעשרים ומשהו קשישים בשנה. 

 בשנה הבאה, זה תלוי תקציב שאנחנו מקבלים מקרן לידידות.

קהילה נגישה עוסקת בשילוב ילדים ואנשים עם נכויות. אנחנו עבדנו השנה בבית ספר  –קהילה נגישה 

ם להשתלב בבית מילקין, שהיה שם גן מיוחד, כדי לשלב, לעזור לגן, כבר בגיל הילדות לילדים הקטני

הספר, ועשינו את זה על ידי זה שילדים מכיתות ה' היו חונכים לאותם ילדים. ככה שהילדים האלה 

יגיעו לכיתה א', כבר יהיו ילדים מכיתות ו' שמכירים אותם ומכניסים אותם לתוך החברה בבית הספר. 

ד עם אנשים נכים, ועבודה יחד עם תלמידי חטיבות הביניים, שנכנסו לבתי הספר היסודיים יח

 מתנדבים, כדי לעסוק בפעולות הסברה של קהילה נגישה. אני אעבור הלאה.
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פרויקט שמתקיים זו השנה השלישית, יחד עם בית הספר לעבודה סוציאלית  –מעגלים מתרחבים 

פרויקטים יחד עם תושבים וגופים עירוניים. התקיימו,  8סטודנטים עושים  111-באוניברסיטה שכאן. כ

פרויקטים. רובם הצליחו, חלקם לא כל כך הצליחו. כמו למשל, עבודה עם נוער מקידום  8שאמרתי,  כמו

נוער על שיפור הדימוי העצמי על ידי הפקת סרטון, לא הצלחנו השנה. עשינו משהו אחר. הפקת הסרטון, 

. אבל עבדו החבר'ה מקידום נוער לא רצו לעשות את זה ולכן אנחנו עבדנו על משהו אחר קצת יותר קל

למשל עם בני נוער ממועדון דאורייתא, שאנחנו יודעים שחלק גדול מבני הנוער שם זה נוער בסיכון, 

עבדו איתם על נושא של תקשורת מונעת קונפליקטים ועל קשר בין דורי, יחד עם הקשישים. כי אם 

וקשישים זה אנשים אנחנו מדברים על עיר ללא אלימות, אנחנו מדברים בין השאר על מניעת אלימות, 

שהם עלולים להיות נפגעי אלימות, בדיוק כמו ילדים. אז אם עובדים עם בני נוער יחד עם קשישים כדי 

לחבר ביניהם, מטבע הדברים בני נוער לא יפגעו בקשישים אלא להיפך, יעריכו אותם ויכבדו אותם. 

את המפעל השיקומי וימשיכו גם  אותו דבר אנחנו עשינו את זה, גם בני נוער והקשישים שצובעים ביחד

 בשנה הבאה בפעילויות משותפות.

ניסינו בשנה שעברה ולא הצלחנו, להשיג עובדת סוציאלית שתיתן מענה לנוער מכור  –התמכרויות 

ומשתמש בחומרים פסיכו אקטיביים, בהובלה של קידום נוער. אנחנו השנה, ככל הנראה תהיה לנו סוף 

בעיקר בקידום נוער, כדי לעבוד עם בני הנוער על העניין הזה. רק לידיעה,  סוף עובדת סוציאלית, שתהיה

, אפילו יותר מבני הנוער, הם צורכים אלכוהול בדרך זו או 91%-הלנה, מנהלת קידום נוער, מעריכה שכ

 אחרת וחלקם ממש ברמות סיכון בין השאר בגלל זה. 

 

 , שלא תהיה אי הבנה.מבני הנוער בקידום נוער 91%  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 בקידום נוער, כן.   :עד-מר אלי גיל

 

 ומה עם המבוגרים? איך אתה נותן להם מענה?   :מר יוסי חן

 

אנשים שמטופלים על ידינו בנושא של חומרים פסיכו  8למבוגרים יש לנו   :עד-מר אלי גיל

פונים אליהם, הם לא מהם בלבד הם בנושא של אלכוהול. כי כל השאר, אנחנו יותר  6אקטיביים. 

מוכנים לפנות אלינו. הם מעדיפים להישאר ככה מכל מיני סיבות שלהם, ולכן משרד הרווחה רוצה 

איש, ולא לאלכוהול אלא רק לסמים. אלכוהול זה דרך עמותת  15-לבטל לנו את התקן, כי התקן הוא ל
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 אפשר וכדומה, שזכו במכרזים.

 

 ושה?איך אתה מטפל? מה אתה ע   :מר יוסי חן

 

 מה זה מה אני עושה?  :עד-מר אלי גיל

 

 אתה תפסת אותו זוג, ואנחנו יודעים על מי אני מדבר,   :מר יוסי חן

 

 נכון. נכון.  :עד-מר אלי גיל

 

שניהם אלכוהוליסטים. איך זה בא לידי ביטוי הטיפול שלך? מה אתה    :מר יוסי חן

 עושה איתם ביום יום?

 

ל, בנושא הזה אני לא יכול לעזור להם, כי הם פשוט, במקרה אני לא יכו  :עד-מר אלי גיל

הזה הם לא רוצים עזרה. אני צריך מישהו שאני יכול לעבוד איתו. אני לא יוכל לעשות קסמים. אני עובד 

 סוציאלי. 

 

 אתה לא יכול לכפות עליהם משהו?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 ילד. הוא לא חסר ישע. לא. ממש לא. הוא אדם מבוגר, זה לא   :עד-מר אלי גיל

 

 אלי, יש לך עוד? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני אדלג על תוכנית מתבגרים בעליה, שזו תוכנית מעולה שעובדים   :עד-מר אלי גיל

בעבודה קבוצתית בקידום נוער. דרך אגב, קידום נוער שייך לחינוך. מתבצעת שם עבודה מדהימה 

שיותר מענים לתוך קידום נוער, משתדלים, כי זה בעצם  ואנחנו, השירותים החברתיים, נותנים כמה

 אותם ילדים, זה לא משנה. 

הזכרתי מקודם את הנושא של חיבור בין קשישים לבין נוער, אז אני לא אחזור על זה, זה  –קשישים 
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חוזר פעמיים. עשינו ביום חמישי, לפני שבוע וחצי, פעילות של הסברה, סדנאות למטפלות בקשישים, על 

שא של איתור אלימות כלפי אנשים קשישים, מתוך חשש בין השאר שלפעמים גם המטפלת עצמה נו

 עלולה להיות אלימה. ואם היא לומדת על זה, גם היא תיזהר יותר. 

אנחנו משתלבים במסגרת הרפורמה בשירותים חברתיים. זו רפורמה שעוברת על כל  –ודברים כלליים 

כלוסיות יעד. כי זה ידוע שהרווחה, אנחנו רוצים לטפל בהכול, אבל המדינה, ובין השאר מגדירים בה או

אנחנו לא יכולים לטפל בהכול, ואנחנו צריכים לחשוב איזה אוכלוסיות אנחנו מתמקדים בהן. אתם 

יודעים שאנחנו מתעסקים עם קשישים, בריאות הנפש זו אפילו לא אוכלוסיית יעד שלנו אבל מתעסקים 

ם, ילדים בסיכון וכדומה. אבל למשל, משפחות עניות, נכון, זה ברור מאד עם זה, בנושא של קשישי

שאנחנו מתעסקים איתן, זה לא מוגדר כאוכלוסיית יעד של משרד הרווחה. והדבר הזה, לא אחת אנחנו 

נתקלים בחוסר שביעות רצון מולנו, שהיא מאד מאד מובנת, אבל בין השאר צריך לבוא ולהגדיר את זה. 

 ת את המשאבים הראויים, לא רק על ידי הרשות, אלא בעיקר על ידי המדינה. ובין השאר לת

אנחנו גיבשנו ועשינו שאלון שיפור שירות אצלנו. אנחנו מתכוונים להעביר אותו בין הפונים כדי לבוא 

 וללמוד איך אנחנו יכולים לשפר את השירות שלנו. 

. בעוד יומיים יש הדרכה במכלול החינוך והדבר האחרון שמאד מעסיק אותנו זה כל הנושא של חירום

במתקני החינוך שמשמשים כמתקני קליטת אוכלוסיה. תר"ח זה תחנת ריכוז חללים, גם בזה אנחנו 

יהיו חללים. יש לנו מקום  6מתנדבים במכלול טיפול באוכלוסיה, מתוכם  16מתעסקים. סוף סוף יש לנו 

לגופות, אז אם יש למישהו רעיון אנחנו נשמח לקבל  . אם יש למישהו רעיון, זה לנושאי אלונקה2לעוד 

 עוד מתנדבים. 

 נעזוב את זה. –גיבוש תיק לקליטת עובד חדש 

מיל"ה, היה כתוב מקודם. מיל"ה זה פרויקט שאנחנו מבצעים תחת  –ועוד שני דברים שלא כתובים פה 

י נוער עוברי חוק, שהכוונה בנ 16הנושא של עיר ללא אלימות, פרויקט של החינוך יחד איתנו והמשטרה. 

היא לעשות איתם תוכנית מאסיבית, עם המשטרה, בהנהגת המשטרה, כדי להפוך אותם, בין השאר 

הופ, לצאת משם  –להוציא אותם ממעגל העבריינות, או אפילו שלא ייכנסו לשם. הם רק התחילו 

ו זה לעזור למשפחות עם ולחזור למעגל האזרחות הטובה. ובין השאר הדברים שאנחנו מתארגנים עכשי

 ילדים בסיכון, בסבסוד הקייטנות שמתבצעות בגוונים ובגני הילדים. 

 

 בבקשה, אפשר לשאול כמה שאלות?   :מר יוסי חן
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יוסי, שניה רגע. אני רוצה להגיד לך, אני עובד המון שנים ועם אלי   :מר יחיאל טוהמי

דברים שהוא באמת, המחלקה לא יכולה לתת בקשר, אלי עושה עבודת קודש, באמת, עבודת קודש. יש 

מענה, אבל הוא שובר את הראש ועוזר לתושבים. אני עובד מולו ותענוג לעבוד מולך ותמיד יש לי אוזן 

 קשבת והלוואי והייתי עם כל המנהלים עובד כמו שאני עובד איתך.

 

 *** הפסקת צהריים ***

 

וסי, רצית לשאול כמה שאלות את אלי אנחנו ממשיכים את הישיבה. י :ראה"ע-מר אלי שבירו

 עד.-גיל

 

יחיאל, אני רוצה דווקא שאתה תקשיב, אחרי הברכות. אני גם חושב    :מר יוסי חן

שאלי הוא אדם מקסים, אדם נחמד, כיף לשבת איתו. אבל מה? יש לנו פה בעיה קשה עם המחלקה הזו 

וכלוסייה הכי חלשה שלנו. אני כבר לא של מחלקת רווחה. מחלקת רווחה, קודם כל אנחנו יודעים שזו א

יודע מה זה מעמד ביניים, עולים טיפה קדימה. אבל, אני אומר לך, אלי, ואני אומר את זה גם לכם, כי 

למעשה מי שקובע את המדיניות היום זה אתם, אולי מחר זה מישהו אחר. יש באריאל בסביבות, אלי, 

 משפחות, 1,711תקן אותי, 

 

 .1,781  :עד-מר אלי גיל

 

מטופלות על ידי מחלקת רווחה. יש בעיה שאין פה את הדבר הזה    :מר יוסי חן

שנקרא ביקור בית. במקום לקחת ולעבור בית בית ולבדוק ולמפות ולהחליט למי מגיע ולמי לא מגיע, 

ואז על חשבון אלה שלא מגיע להם לתת לאלה שמגיע יותר, כי המצב הוא מאד מאד קשה, וצריכים 

ם על כאלה שמוגדרים מעמד ביניים, אבל הם מתביישים להגיע לרווחה, צריך לאתר אותם. לחשוב ג

צריך לאתר אותם ולדאוג לעזור להם. ואלי אמר דבר נכון, זה קודם כל העניין של המזון. לא העניין 

ן הזה של אם יהיה לו חם או קר. צריכים לראות, זה מה שאני רוצה להתמקד, לעניין של המזון ולעניי

הזה שמשפחות, הרבה משפחות עכשיו פה הסתבכו עם כל מיני זה, ואנחנו צריכים לגלות יותר רגישות 

בקטע הזה של, קודם כל כשנאתר אותם ואנחנו מכירים את המצב הזה, בעיקר מול מה שתלוי בנו. מה 

סיכוי  שתלוי מול עיריית אריאל זה כל מחלקת הגבייה, חובות שחייבים פה תושבים לארנונה ואין
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בכלל להוציא מהם. ואני אתן לך רק דוגמא של משפחה שהגישה בקשה להנחה, בתמורה קיבלה צו 

 מבית משפט, עיקולים. אז אנחנו צריכים קודם כל לדון,

 

 אתה מדבר על נושא אחר אבל.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אני אומר, נותן בכלל גם לכם, שתדעו.   :מר יוסי חן

 

תה אומר לכם. אני רוצה להגיד לך משהו, יוסי, אני לא מכיר משפחה, א  :מר יחיאל טוהמי

בחגים, משפחה שפנתה או שאני מכיר אותה, ואני יודע על מה אני מדבר איתו על חבילות, שלא קיבלה 

 משפחה לחג.

 

 אתה מדבר בחג, אני מדבר בשוטף.   :מר יוסי חן

 

ש להם איזה שהם קריטריונים, זה בשוטף, תקשיב, בשוטף אני חושב שי  :מר יחיאל טוהמי

מה שאני יודע, היתה לי שיחה עם אלי, שזה הולך לפי מצב. אם יש מישהו שהוא מתבייש להגיד, זה 

 .111%-בעיה, צריך לאתר אותו. אני מסכים איתך בזה ב

 

 ואתה לא מסכים איתי עם העניין הזה שצריך לעשות ביקורי בית?   :מר יוסי חן

 

 כן. למה לא?  :מר יחיאל טוהמי

 

 אנחנו נבדוק את הסוגיה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 למי שלא רוצה ביקורי בית?   :גב' שירה דקל

 

 ומשהו שמטופלים ברווחה, 1,711לא. אני מדבר על אותם    :מר יוסי חן

 

 לא אצל כולם אנחנו עושים ביקורי בית.  :עד-מר אלי גיל
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יך ללכת אליהם הביתה, להסתכל על הבית, אני הייתי מוצא לנכון שצר   :מר יוסי חן

 לדבר עם בני המשפחה, לראות מה חומרת המצב. 

 

יוסי, צובעים לאנשים בתים, הולכים לאנשים, מבקרים אנשים, אתה   :מר יחיאל טוהמי

 לא יודע את זה. 

 

אנחנו בחלק גדול אני אענה בקצרה על הנושא של ביקורי בית.   :עד-מר אלי גיל

עושים ביקורי בית ובחלק, אפילו לא גדול, בחלק אנחנו לא עושים ביקורי בית. אנחנו לא מהמשפחות כן 

ביקורי בית, ממש לא, כי אנחנו חייבים לעבוד באמת לפי סדרי  1,781-עושים באופן גורף אצל כל ה

משרות מלאות, אין סיכוי, ואצל חלק  12קדימויות שלנו. אנחנו לא נצליח לעשות את זה במשהו כמו 

מהתושבים באמת אין צורך. רק לידיעה, יש מחלקות לשירותים חברתיים גם בערים גדולות בארץ ולא 

עניות, שהפסיקו לחלוטין, בהוראה של מנהל או מנהלת האגף, את הנושא של ביקורי בית, לא בגלל שזה 

ח אדם. לא נכון לעשות את זה מקצועית, זה נכון לעשות את זה מקצועית, אבל במחסור אדיר של כו

ועוד פעם, זה לא כל כך קשור לרשות, זה קשור למדינה, פשוט לא מצליחים להגיע לדברים האלה. פשוט 

 21ככה. היום אנחנו נעזרים לשמחתנו, בגלל שיש כאן את האוניברסיטה, יש לנו, השנה היו לנו 

בית. כך אנחנו אנשים, ועושים המון המון המון ביקורי  151-סטודנטים לעבודה סוציאלית, טיפלו ב

 נעזרים. 

 

אני רק רוצה לבקש אם אפשר טיפה יותר רגישות, יותר רגישות. כי אני    :מר יוסי חן

מכיר מקרה אחד, אני לא רוצה לדבר, אתה יודע, זה מקרים, מקרה של מישהי שהפסיקו לה את אותה 

הוא נמצא, והרכב חבילת מזון בגלל שהיא נוסעת ברכב מסוים ובעלה נמצא, אנחנו יודעים איפה ש

 מעוקל. אז קצת רגישות. 

 

 אני מעריך שיש מקרים שאנחנו טועים ואני אשמח לשמוע.   :עד-מר אלי גיל

 

בתוך דבריך אמרת גם שיש לך בעיה של חוסר תקציבי. דיברת על זה   :עו"ד אריאל עזריה

 כשדיברת על בית חם לנערה. המשמעות היא, התכוונת שירד תקן? 
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 94,111שקל. יותר נכון,  125,111לא. משרד העבודה והרווחה נותן לנו   :דע-מר אלי גיל

נערות, שזה אמור  15-שקל, עבור פעמיים בשבוע ל 125,111ואז זה יוצא  25%שקל, העירייה משלימה 

שעות  11לתת כיסוי בין השאר לכוח האדם שיש שם. הבית פועל, בפועל כוח האדם עובד שם את אותן 

ים בשבוע. אבל זה התקן של כוח האדם. מה עם זה שהם צריכים להכין את הפעילות, שבועיות ביומי

איפה זה? אז את זה, אין את זה  –לעשות ישיבות צוות, להכין המון דברים, ללכת לקניות, לקנות אוכל 

בתוך התקציב שמשרד הרווחה נותן לנו ואנחנו נאלצים לעשות את זה על חשבון שעות עבודה של למשל 

דה עם משפחות, עבודה כוללנית עם משפחות. ופה בעצם זה שמיכה קטנה, על הרבה משימות, וכל עבו

שקל  24,111אנחנו שוכרים את הבית. הבית עולה לנו  –פעם היא נמשכת לצדדים. זה אחד. שתיים 

 בשנה. שנה הבאה זה יעלה יותר. זה דבר שמשרד הרווחה לא נותן. אנחנו שוברים את הראש איך אנחנו

 מצליחים לייצר את הכסף הזה. בינתיים קרן אריאל לפיתוח עוזרת, אבל זה לא יימשך לאורך זמן.

 

אז בעניין הזה אני רוצה לומר, שוב, אלי, אני יודע, אני מודע לכך שזה   :עו"ד אריאל עזריה

 וחה. שקלים בענייני רו 361,111קשור לדיון הבא על התקציב, אבל בתקציב אני רואה שיש קיטון של 

 

 זה תקציב שאנחנו מקבלים מהמדינה, אבל נדבר על זה בתקציב. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני פשוט רואה את הנתונים האלה ולכן אני חושב שאנחנו נדבר על   :עו"ד אריאל עזריה

קיטון  1%בערך קיטון לעומת בערך  4%הנושאים האלה, כי אני חושב שבאמת, באופן רוחבי אני רואה 

 לי של כל התקציב. אז נדבר על זה בתקציב.בסך הכל

 

אריאל, אנחנו נדבר על זה בתקציב. אם שמת לב, דיברת על הנושא של  :ראה"ע-מר אלי שבירו

אנחנו רוצים לתת, תאמין  –אולי תקציב יותר לחינוך ואולי תקציב יותר לרווחה ואולי תקציב יותר ל 

 לי, אם היינו יכולים לתת לכולם עוד תקציב,

 

 –לא, אבל אני חושב שיש שני דברים עיקריים שצריך לתת בהם תמיכה   :"ד אריאל עזריהעו

 וזה חינוך ורווחה.
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 או קיי, בסדר גמור. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

זה שני הדברים שדיברתי עליהם, כי זה שני הדברים שאני חושב שהם   :עו"ד אריאל עזריה

 לדים בעיר כאן. באמת עניינים שהם נוגעים לכל אחד ואחד מהי

 

עזריה, רק באופן כללי, בתקציבים יש להפריד בין תקציבי רשות   :מר חיים )קוקי( ביטון

והסיוע, שבזה אנחנו לא הקטנו ולו אגורה אחת שחוקה מתקציב הרווחה, לבין תקציבי ממשלה 

 שלצערנו גם קטנו ומי יודע אם לא יקטנו עוד יותר.

 

ום לעשות איזה שהוא פיתרון ולתת איזון במקום ולכן זה המק  :עו"ד אריאל עזריה

 שהממשלה הורידה. 

 

למען ההגינות אני אגיד שהקיצוץ הוא באותם דברים שלא ניצלנו שנה   :עד-מר אלי גיל

 שעברה.

 

 אלי, תודה. ברוך, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 .2113אלה הדרישות הצנועות שלי לשנת    :מר ברוך אנגל

 

 אתה צנוע. אתה עושה עבודה מעולה.  :ימר יחיאל טוהמ

 

אני מבקש מכם לאשר לי לשדרג את הניידת ממיול לניידת סיור. קודם    :מר ברוך אנגל

כל בשביל לשפר את מהירות התגובה שלנו ואת הנראות שלנו גם בעיר. פקח שבא עם מיול נראה, אתם 

 יודעים איך הוא נראה, ולהקל גם על עבודת הפקחים. 

 

 זה ניידת סיור. תסביר רק מה  :ם )קוקי( ביטוןמר חיי

 

זה יכול להיות גם מכונית קטנה. פשוט להקל עלינו גם בעבודה במזג    :מר ברוך אנגל
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 אוויר סוער, כמו חורף קשה וכמו קיץ חם מאד.

תואם את התקציב. אנחנו כבר הכשרנו את כל הפקחים. פקח מסייע, להבדיל  –הכשרה מקצועית 

ם, חייב להיות בהכשרה מלאה בכדי שהוא יוכל להיות עם סמכויות לפעול בשטח. מפקחים אחרי

התקציב שאתם רואים פה זה עבור  –צריכים לשדרג עוד כמה קורסים וזה התקציב. גרירת רכבים 

אירועים תחת כיפת השמיים שאנחנו עושים וגרוטאות רכב שאנחנו לא מוצאים את הבעלים שלהם 

 ים האלה לגריטה. ואנחנו גוררים את הרכב

זה עבור כנס שנתי שאנחנו עושים. כנס שנתי וקצת מתנות עידוד להצטרף, כמו מראות  –תרבות הדיור 

 ולוחות מודעות, שאנחנו נותנים לכל מי שמצטרף. זה התקציב הקטן.

לולהטק זו התוכנה ומערכת האכיפה שאנחנו עושים גם בחניה וגם בפיקוח.  –לגבי התוכנה של לולהטק 

נחנו רוצים לשדרג אותה בכדי שנוכל לאכוף אזורי חניה. יש פה בעיה בעיר שמבקשים מאיתנו לאכוף א

במקומות שאנחנו לא יכולים לאכוף אותם, ופה מדובר על אזורי חניה, להגדיר מקומות כאזורי חניה, 

תושבי כמו האוניברסיטה וכמו רחוב הורדים וכמו אזור הקאונטרי, שיוכלו לחנות במקום הזה רק 

המקום. התושבים שבאים לבקר במקומות האלה סותמים את החניות וגורמים שם להפרעות תנועה 

 קשות. 

 זה ביגוד, שהם ייראו יפים.  –ביגוד 

מספר העסקים שלנו באריאל  –קצת נגיעות בנושאים השונים שאנחנו מטפלים בהם: רישוי עסקים 

עסקים. סך הכול תיקי רישוי  187עוני רישוי, זה טעוני רישוי, לא סך הכול העסקים, כי לא כולם ט

תיקים. זה הפער שאתם רואים. מספר העסקים בעלי  8. יתכן שיש עסק אחד ויש לו 262עסקים יש לנו 

, זה כולל מפעלים כמובן, זה לא רק מסעדות. בעלי עסקי מזון עם 119. עסקי מזון יש לנו 167רישיון זה 

ושים בעסקים, לפחות פעמיים בשנה עסק עובר ביקורת של פקח, לא . ביקורות שאנחנו ע65 –רישיון 

 17, זה יוצא ככה בערך פעמיים. רישיונות זמניים שהוצאנו השנה זה 461כולל תברואנים. אתם רואים 

רישיונות, שזה אירועים תחת כיפת השמיים, יום הסטודנט, כאלה שהם חד יומיים כאלה. בשנה 

עבור סריקה, ביצענו את העבודה הזאת. כל התוכניות של העסקים  שעברה ביקשתי מכם את התקציב

אתם רואים את העבודה, כמה נסרקו ונמצאים בתוך תוכנת המחשב, בשביל להקל עלינו על העבודה. 

ניתנו התראות, כמה ניתנו דו"חות, הפרעות מנוחה שאנחנו מטפלים בהם בשנה. תסתכלו על הפער, 

. שפיכות אלכוהול שהתבצעו, תסתכלו על הכמויות. הוונדליזם שאנחנו במגמת עליה. הקמות רעש

 שקרה. 

מבנים משותפים,  161סך הכול, תסתכלו בנתונים ובכמה שאנחנו מטפלים, יש לנו  –הדיור תרבות 



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 87 

מקלטים משותפים שגם זוכים לטיפול שלנו בשוטף.  236בתי אב,  1,921כניסות. סך הכול  321מתוכם 

, ייעוץ הנדסי, מהנדסים שמגיעים 2112פות. השירות שאנחנו נתנו השנה, בשנת גינות וחניות משות 161

לשטח לבדוק כל מיני בעיות בבניינים משותפים, בנושא גינון, ייצוג מפקחת, עורך דין של האגודה 

התראות. הגישורים שאנחנו עושים בסכסוכי שכנים, היו  3-לתרבות הדיור שטיפל לנו בשתי תביעות וב

 פניות היו לתרבות הדיור.  288נו אלינו, . פ18לנו 

האכיפה שלנו, אנחנו שילבנו היום את האכיפה של תרבות הדיור עם הפיקוח העירוני. בשנה שעברה 

אתם דרשתם שאנחנו נטפל בשטחים משותפים. היתה הזנחה מאד קשה של בניינים משותפים ולכן 

מכתבים שנשלחו  391, שנבדקו על ידי הפיקוח. 259-כניסות באריאל היינו ב 321-אנחנו טיפלנו, מתוך ה

 45לתושבים בנוגע לטיפול ברכוש המשותף שלהם, שזה כולל החניות, הגינות המשותפות. היו לנו 

 211פגישות עם תושבים, שלא הבינו, שעשינו להם פגישות בשטח, שהם עשו כנסים של כל הבניינים. 

מכתבים, זה לא היה התראות לפני משפט. עד התראות הוצאנו, זה לא לפני משפט, זה התראות 

 –אני לא משלם  –התראות הוצאנו לתושבים, כי יש כאלה  211שמגיעים למשפט זה המון זמן. אבל 

 259וסכסוכים כאלה ואחרים שאנחנו מתמודדים איתם. כשאנחנו מגיעים להתראות, שימו לב, שמתוך 

בסך הכול הוצאנו, שבוטלו אחר כך. כי אחרי שהם דו"חות  6התראות יצאו,  211כניסות שטיפלנו בהן, 

קיבלו את הדו"חות הם עשו את מה שהיה צריך וביטלנו אותם. בכלל המדיניות שלנו, של ראש העיר, 

שאנחנו לא נמדדים בדו"חות, להבדיל מהמשטרה, שהמשטרה צריכה לתת דו"חות ולהוכיח את עצמה 

 בשטח, אנחנו עוסקים הרבה יותר בהתראות.

 

דרך אגב, אני רוצה להגיד שמדידה על ידי דו"חות היא לא חוקית. זאת  :ראה"ע-אלי שבירומר 

אתה חוזר חזרה בסוף יום העבודה עם כך  –אומרת, אסור לך, אסור מבחינה חוקית לבוא ולהגיד לפקח 

 וכך דו"חות. זה לא חוקי. 

 

 גם במשטרה זה לא חוקי?    ???

 

 י במשטרה. חבל שזה לא חוק  :מר יחיאל טוהמי

 

לדעתי זה גם במשטרה לא חוקי, אבל הם מציגים את זה בצורה קצת  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 שונה.



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 88 

 

הם מציגים את זה כיעדים. ואז, אם הם בפיגור קצת של דו"חות, אז הם    :מר ברוך אנגל

תרבות  אנחנו נעשה ערב שאלות ותשובות, יגיעו לפה 21.6-יורדים על רחוב השקד כמובן. בתאריך ה

הדיור, מנכ"ל תרבות הדיור יגיע לפה ואנחנו נעשה כנס גדול. גם נחלק מתנות שקנינו לוועדי הבתים, 

 בכדי לעודד אותם להישאר אצלנו. 

 

 מה קניתם, מתנות?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 זה לוחות מודעות.   :מר ברוך אנגל

 

 זה משהו שמתבצע בשוטף.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 כתוב על זה תרבות הדיור.    :למר ברוך אנג

 

 זה משהו שנעשה בשוטף. תודה רבה. שפ"ע.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ברוך, קודם כל השאלה ששאלתי את עדנאן גם לגבי רחוב הערבה,   :מר מקס צ'רנוגלז

שבבוקר שם, כשמביאים ילדים לגני ילדים חונים שם בצורה כזאת שאי אפשר לזוז. אז התושבים של 

איפה שמכבי, יש שם צוואר  –מבקשים שלפחות יעשו איזה מבצעי אכיפה, שאנשים יבינו ש הרחוב 

 בקבוק כזה. 

 

 יש לי שני תינוקות שם.    :קהל

 

 בסדר גמור. אנשים צריכים לחנות כמו שצריך.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 יש שם בעיה של חניה, אז צריך לפתור אותה, לא לתת דו"חות לאנשים.    :קהל

 

 לא, לא לתת דו"חות, אבל לפחות לסדר את זה.   :מקס צ'רנוגלזמר 
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אם כבר דיברנו, באמת, אני לא מדברת עלי אישית, אבל לי יש שני     :קהל

תינוקות שם, אחת בת שנה ואחד בן שנתיים וחצי, אם יש לי מקום חניה בצד השני זה אומר שאני 

ריכה להחזיק ילד בן שנתיים וחצי ולחצות איתו מחזיקה ביד אחת את התינוקת שלי וביד השניה אני צ

 לבד את הכביש.

 

אני לא התכוונתי לדו"חות. דבר שני, שזו שאלת תושבים מה שנקרא,   :מר מקס צ'רנוגלז

כמה תושבים כבר שאלו אותי על זה, יש חוק איסור עישון במקומות ציבוריים. עד כמה שאני מבין, גם 

סור לעשן שם ויש הרבה תלונות תושבים, והם אומרים גם שצריכה תחנת אוטובוס זה מקום ציבורי שא

 להיות איזו שהיא אכיפה. 

 

 תרשום.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני רוצה להגיד מילה טובה על ברוך. הוא עושה מגוון של פעולות בתוך   :מר יחיאל טוהמי

ישיונות עסק ואני אומר לכם העירייה, ברגישות, בהבנה. אני גם עובד מולו. מדי פעם אני חותם על ר

 שהוא, כל דבר משתדל לתת את המיטב לתושבי אריאל. יישר כוח, ברוך. תודה. 

 

 הייתי רוצה לשאול שאלה אחת בעניין הזה.   :עו"ד אריאל עזריה

 

אני רוצה להגיד לך, יחיאל, לחזק את הדברים שלך, אתה יודע מה זה    :מר יוסי חן

יה מברכים מנהל מחלקה, שעושה עבודת קודש, ואני חושב שגם צריך איזון? איזון זה שמהאופוזיצ

 למצוא מקום, אבל לא רק במילים, גם לתגמל. 

 

 אין בעיה.  :מר יחיאל טוהמי

 

 שאלות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 6,111כשברוך דיבר למשל על תקציב לגרירת רכבים, כמה זה היה,   :עו"ד אריאל עזריה
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 שקלים? איפה זה בא לידי ביטוי? איפה אנחנו רואים את הכסף הזה?  6,111? שקלים, משהו כזה, נכון

 

 בתקציב השוטף שלו.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 בתקציב כאן?  :עו"ד אריאל עזריה

 

לא בהכרח. הוא מדבר על אירועים תחת כיפת השמיים. אז בכל אירוע   :מר חיים )קוקי( ביטון

 שעושים תחת כיפת השמיים, 

 

 אני מדבר על גרירת רכבים.  :אריאל עזריהעו"ד 

 

 אני מסביר לך, על גרירת הרכבים הוא דיבר.   :מר חיים )קוקי( ביטון

 

 בחוברת התקציב מופיע כאן,   :מר ג'והר חלבי

 

  -. אני רוצה להבין את ה 6,111שקלים, כאן  2,111  :עו"ד אריאל עזריה

 

אם הוא יצטרך לגרור  שקל. 6,111קצבנו כן, זה הסעיף. שנה שעברה ת  :מר ג'והר חלבי

 רכב שגורם למפגע,

 

 שקל,  6,111רגע, אבל תן לי, זו שאלה של הבנה. עכשיו כשדיברת על   :עו"ד אריאל עזריה

 

 אירועים תחת כיפת השמיים, 4יש פה    :מר ברוך אנגל

 

 הוא לא נתן לי להמשיך.  :מר חיים )קוקי( ביטון

 

קודם כל את השאלה. עכשיו כשדיברתם על סכומים של כסף, זה  להציג  :עו"ד אריאל עזריה

 , נכון? 2113-לשנה הזו, ל
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 נכון. כן.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 שקלים. 1,111-אני רואה שמדובר כאן רק ב 2113בתקציב   :עו"ד אריאל עזריה

 

ן מה הוא אומר. כי אם תקשיב לסיפא של הדברים שלו, ברשותך, אז אתה תבי :מר חיים )קוקי( ביטון

שקלים נוספים הם מתוך תקציב של אירועים  4,111-שקלים מופיעים לו בתקציב ו 2,111-הוא אומר ש

המוניים. סתם דוגמא, חגיגות ערב יום העצמאות, צריך רכב גרר. בתקציב של חגיגות יום העצמאות 

מקורות המימון הם  אלפי שקלים בגרר. אצלו זה מופיע הכול תחת הכותרת הזאת. אבל Xאתה תראה 

 שונים, הם גם וגם. 

 

 וכל שקל שהוא יצטרך לגרור רכב שגורם למפגע, יש לו אישור.  :מר ג'והר חלבי

 

 אמליה, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

צהריים טובים. אגף שפ"ע, כפי שאתם יודעים, הוא אחראי על תחזוקת   :גב' אמליה בירנבאום

י פניות של תושבים מהמוקד, על פי סיורים של הפיקוח  וסיורים של העיר בשוטף. אנחנו פועלים על פ

עובדי אגף שפ"ע. כל מפגע שאנחנו רואים, אנחנו מתקנים, מנסים לתקן במיידי. מדובר בתיקון של 

אספלט, תיקון מדרכות שהשורשים מרימים את המשתלבות, תיקון של מדרגות שבורות, צביעה של 

קנה של מעקות בטיחות בגני משחק, בצמתים, בכניסה או יציאה לגני מאחזי יד וחידוש, החלפה והת

משחקים. התקנה של מאחזי יד במקומות נדרשים, איפה שיש אנשים מבוגרים שקשה להם לעלות 

במדרגות וכו'. תוספת של פינות גזם, שיהיו פינות מסודרות ברחובות העיר להניח את הגזם ואת 

וב ניתן לעשות את זה. החלפה ואחזקה של מזגנים במוסדות הגרוטאות, איפה שאפשר, לא בכל רח

ציבור וחינוך, זה אחזקה שוטפת. אנחנו מטפלים בכל תחזוקה של מבנה העירייה. טיפול שוטף במבנה 

צבע, תליה של דברים, מזגנים, לנקות את הפילטרים, ביובים, כל  –זה כנ"ל, כל מה שצריך  –העירייה 

התפקיד של שפ"ע הוא, אחת לשנה אנחנו  –חות וגהות פלוס בטיחות אש מה שצריך אנחנו עושים .בטי

מבצעים ביקורות על ידי חברה שמתמחה בנושא ספרינקלרים, גלאי עשן, בדיקה של מטפים, המטפים 

כולם במשרדי העירייה, אנחנו לא אחראים, במוסדות חינוך יש את שוש, המטפים עוברים בדיקה. 
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פים. אם לא, אז יש הליך של מילוי. עובדי אגף שפ"ע עוברים השתלמויות איפה שיש צורך, אנחנו מחלי

אנחנו מקווים שהשנה, שוב, זה הכול  –בנושא של בטיחות, השתלמות בגובה וכדומה. שדרוג גני משחק 

תב"רים, אנחנו רוצים להתקין דשא סינתטי ברחוב החרמון וברחוב -תלוי בתקציב שאתם תאשרו ו

המלצה של מכון התקנים. אנחנו שם צריכים. התקנה של הצללה בגן ברוך, מי  , וזה על פי9הורדים 

שיודע איפה זה, בין ששת הימים לנגב. גן ברוך זה נקרא, ברחוב ברק. מעקות בטיחות בגנים, ברחוב 

סוף רחוב הירדן ורחוב סביונים. תוספת של  –משעול הזית, ברחוב יהודה. תוספת של מתקנים חדשים 

. כל קיץ אנחנו תולים את 9איפה שחסר עכשיו זה בסוף רחוב הירדן וברחוב הורדים  –חול בגנים 

ההצללה ובכל חורף אנחנו מפרקים אותה, שזה, צריך תקציב לזה. איפה שיש לנו הצללות השנה זה בגן 

משחקים, בטח אתם ראיתם, ברובע א', עכשיו היא בתיקון. היא נקרעה, כי אתם יודעים שילדים טיפסו 

ה, אז היא בתיקון, ואנחנו לא מחזירים אותה עד שמשק וכלכלה יבדקו האם אפשר להוסיף עוד עלי

עמוד. אני לא מאמינה שאפשר, אבל ביום חמישי יש לי איתם סיור. אני ביום חמישי נפגשת עם משק 

 וכלכלה והקבלן. במידה ולא ניתן, אני פשוט מתקינה את הרשת וזה הכול. 

 

לודה, השיקול שהיא אמרה, בצדק, זה אם היינו מחזירים את זה יחסית   :מר חיים )קוקי( ביטון

האם צריך  –מיד, כמו שזה היה, היה יכול לקרות שוב נזק. לכן אנחנו רוצים שיבוא יועץ מקצועי ויאמר 

 ואז נחזיר את זה חזרה. –להגביה טיפה או לא 

 

י מקווה, בשבוע הבא. אני לא במידה ולא, אנחנו מחזירים את זה, אנ  :גב' אמליה בירנבאום

רוצה להתחייב. אבל מה שכן עשינו עכשיו, אני מקווה שזה יעזור, למרות שאני לא יודעת, הזמנתי 

מגנים לעמודים. אלו מגנים מיוחדים שאי אפשר לטפס. כמו ששמים בחברת חשמל. אני מקווה שעד 

 מיוחד.  שבוע הבא זה יהיה בכל ההצללות, בכל הגנים. לכל עמוד יהיה מגן

של כל החול בגני המשחק הציבוריים בכל העיר. אני מתכננת לפני כחודש וחצי לערך ביצענו ניקיון 

 בסביבות אוגוסט, משהו כזה, לעשות שוב ניקיון של חול בכל הגנים. 

 

 בפארק המים גם עושים את זה?    :קהל

 

 ו, אולי בדרך אפרתה.איזה פארק מים? פארק הנחל. לא, שם אין לנ  :גב' אמליה בירנבאום
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 בששת הימים שם, ממש יש הרבה תלונות.  :גב' לודמילה גוזב

 

ניקינו. בדרך  –בכולם אנחנו ניקינו. כל הגנים, איפה שיש ארגז חול   :גב' אמליה בירנבאום

 כל הגנים עברו ניקיון, יש לנו דו"חות על ידי חברה מקצועית שעשתה את זה.  –אפרתה, ברחוב ברק 

אנחנו מתכננים ורוצים, יש מעבירים בותיקים ששנים לא עשו.  –החלפה, הוספה  –ודי תיאורה לגבי עמ

במשעול הברכה, זה המשעול הראשון, חשוך שם נורא, יש שם אנשים מבוגרים, אלי יכול להעיד, וזה 

ממש מסוכן. אנחנו רוצים להתקין 'בולארדים' על החומה הקיימת, לאפשר שתהיה קצת תאורה. 

ו רוצים להמשיך ולהחליף את עמודי התאורה בגן המשחקים ברובע א'. התחלנו במרכז, אנחנו ואנחנ

 רוצים לסיים בגן המשחקים ואז לעשות פרוז'קטורים מהעמודים למתקנים שיהיה אור בערב. 

 

 גם ביפה נוף יש שם בעיה.    :קהל

 

 איפה?  :גב' אמליה בירנבאום

 

ק שגופי התאורה היו צריכים להיות שם ביפה נוף למעלה, יש שם פאר    :קהל

 למטה, ככה זה תוכנן,

 

 יפה נוף החדש, שעכשיו בונים?  :גב' אמליה בירנבאום

 

 לא, לא. החדש, כל הכבוד, 'סחתיין', באמת.    :קהל

 

 אז אני אבדוק את זה.   :גב' אמליה בירנבאום

 

 הישן, איפה שהעליה, יש שם איזה מבנה עגול.     :קהל

 

 יפה נוף זה הפרויקט של עדנאן. הוא יודע.   :יה בירנבאוםגב' אמל

 

 הביצוע עוד לא הסתיים. –יפה נוף   :מר עדנאן עיסא
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 הוא עוד לא הסתיים, בדיוק.   :גב' אמליה בירנבאום

 

כמה כסף אתם מוציאים, שפ"ע מוציאה  –אני חוזר על השאלה שלי   :מר יחיאל טוהמי

 החוצה לקבלני משנה?

 

 אנחנו צריכים לעשות, –זה הגזבר יכול לענות. בנושא גינון   :בירנבאום גב' אמליה

 

 אמליה, יש גם שאלה לגבי מה שאמרת.  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, לא, לא, היא תסיים את הכול. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, לא, לא, זה בדיוק עכשיו.  :גב' לודמילה גוזב

 

ול. כל אחד רושם, הנה, גם הוא רושם. תרשמו את היא תסיים את הכ :ראה"ע-מר אלי שבירו

 השאלות.

 

 אלי, עם כל הכבוד לך, אבל זו לא שאלה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 תרשמי את השאלה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 יש לי זיכרון קטן.   :גב' לודמילה גוזב

 

הוא  היה שקט. הוא לא היה פה, תראה איזה יופי זה התנהל בשקט, רק   :מר יוסי חן

 בא נהיה בלגאן.

 

 נכון. אמליה, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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בהמשך לשדרוג של מערכות ההשקיה, אתם יודעים שבאריאל עכשיו יש   :גב' אמליה בירנבאום

את אקווה, שיש את המערכות הממוחשבות. צריך להמשיך בפרויקט הזה. ושוב, הכול תלוי תקציב ומה 

ת, שזה מאד חשוב, כל גינה, את סוג הצמחיה שיש, את הגודל שלה שתאשרו. צריך לעשות סקר גינו

וכמה מים היא צורכת, בכדי להמשיך את הפרויקט. אנחנו גם רוצים להוסיף צמחיה שהתייבשה 

והתנוונה במשך השנים, אבל בטח זה לא בשנה ולא בשנתיים, זה ייקח זמן, אבל זה גם משהו שאנחנו 

 רוצים לעשות.

 

 י אחראי על זה, אמליה, ועל ההשקיה?מ   :מר יוסי חן

 

 תמשיכי. בסוף תעני על השאלות. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

המחלקה לאיכות סביבה היא תחת אגף שפ"ע. אז כמו  –איכות סביבה   :גב' אמליה בירנבאום

שאמרתי לכם, אנחנו רוצים להוסיף פינות גזם. אלה הרחובות שאנחנו רוצים בסוף הרחוב לעשות את 

זה אומר החלפת פחי אשפה. שוב, על פי פניות, על פי מה שאנחנו רואים, פחים  –החלפת כלי אצירה זה. 

ביצענו סביב כל חגורת הביטחון לעכברושים  –שהם כבר ישנים מחליפים אותם. ריסוס נגד מכרסמים 

נו וזה, שמנו בכל הגגות במרכזים המסחריים מלכודות לזבובים, אנחנו מטפלים בזה בשוטף. אנח

מנקים את כל הקולטנים בחורף. עכשיו יש מספר קולטנים שבחורף גרמו להצפות, אנחנו הוספנו 

ושדרגנו אותם. וזה משהו שאנחנו רוצים, להוסיף עוד יום של פינוי גזם ועוד תוספת של יום פינוי 

ם, אבל בדרך עפרון יש שני שלטים ישנים, שבהתחלה חשבנו להוריד אות –אשפה. החלפת שלטי הכוונה 

בעלות לא גדולה ניתן לכתוב, לשים פאנלים חדשים, עדכניים, ואז זה יראה לכל מי שבא, אם אנחנו 

פותחים עכשיו את היציאה הישנה אז זה חשוב שיראו איפה יהיו משרדי עירייה, בריכה וכאלה. יש לנו 

ורים ברחבי העיר כבר הצעות מחיר משתי חברות. ברגע שיאושר אנחנו נוציא הזמנות. החלפה של תמר

אנחנו מקבלים בדרך כלל תוספת של תמרורים לנכים מגל עוז. ואנחנו, אם אנחנו רואים תמרורים  –

אנחנו מחליפים אותם. והמחלקה הוטרינרית, מה שהם עושים זה בשוטף  –בלויים, אין כבר צבע 

 חיסונים לכלבת, ציוד למחלקה הוטרינרית, טיפול ונקיון בכלביה שלנו.

 

 שאלות, בבקשה.  :ראה"ע-י שבירומר אל
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 שאלה. שאלתי מה ההוצאה שיוצאת לקבלנים חיצוניים בכסף.  :מר יחיאל טוהמי

 

 האמת שאין לי את זה כרגע ב'שלוף', אני יכולה,  :גב' אמליה בירנבאום

 

 היא תבדוק את זה אחרי זה ותיתן לך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

, יש מנהל אחראי עניין. אני אתן לך דוגמא על בן אדםאני אגיד לך מה ה  :מר יחיאל טוהמי

חשמל, בלי להגיד שם, נקודה, הוא מזמין מישהו מבחוץ. חבר'ה, זה פשוט לא לעניין. ואני אומר לכם, 

 זה לא לעניין. 

 

יחיאל, יש לנו קבלן חשמל שמתעסק במתח גבוה. הוא לא יכול לעשות   :גב' אמליה בירנבאום

 את זה. 

 

 רגע, שניה, אני רוצה לדעת כמה כסף,  :והמימר יחיאל ט

 

 היא לא יודעת. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא ב'שלוף'.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 בערך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 תקבל בצורה מסודרת. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני לא רוצה להגיד סתם.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 אפשר שאלה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 בבקשה, לודמילה. :ראה"ע-י שבירומר אל
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יש לי כמה שאלות. קודם כל, לפני שאני אגיד, אני אומרת שממש,   :גב' לודמילה גוזב

אמליה, איתך לעבוד לי היה כל השנים בכיף. בגלל שמה שביקשתי אף פעם לא שמעתי לא. מה שממש 

 אני רציתי שיהיה יותר מהר זה, אבל ככה אנחנו עובדים. 

מה שאנחנו עשינו, ממש פרויקט גדול, את זוכרת, ברחוב הגלבוע, זה היה נהדר וכל  –יד  לגבי מאחזי

 האנשים אומרים, התושבים, שזה היה טוב. ומה שביקשתי, הבנתי שזה גם בטיפול.

 

 בטיפול כבר.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 אבל כמה זה בטיפול?  :גב' לודמילה גוזב

 

יצאה הזמנה, אבל אני לא רוצה סתם להגיד כי לא הייתי לדעתי כבר   :גב' אמליה בירנבאום

 יומיים במשרד. זה בטיפול וזה נלקח בחשבון. איפה שיש, יש לנו פניות של תושבים מבוגרים, נכים,

 

  –לא רק מבוגרים. היה נכים ו   :גב' לודמילה גוזב

 

 וגם נכים, אנחנו מטפלים. לקחנו מידות. יש.  :גב' אמליה בירנבאום

 

 3חודשים בטיפול.  3כי יש אצלי הרגשה, לא יודעת, זו הרגשה, זה   :לודמילה גוזבגב' 

 חודשים.

 

 נכון. נכון.   :גב' אמליה בירנבאום

 

 אבל רק עכשיו פרגנת לה.   :מר פבל פולב

 

 אני עכשיו אומרת הכול, כמו שכולם אמרו.  :גב' לודמילה גוזב

 

 בסדר גמור. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 ויש לי גם שאלה לגבי מרכז.   :ילה גוזבגב' לודמ

 

 תרשמי את כל השאלות בבת אחת ורק אחרי זה תעני.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

את זוכרת מתי החלפנו את כל התאורות, ואמרנו שזה לא בסדר   :גב' לודמילה גוזב

 שבמרכז תבואו לסיור, ואתם לא הייתם במרכז בערב, רק ביום ששי בצהריים, 

 

 רק את במרכז.  :טוהמי מר יחיאל

 

תבואו בערב ותסתכלו איזה חושך יש, חבל על הזמן. ודיברנו, אמרנו,   :גב' לודמילה גוזב

 ואני לא רואה שמשהו זז בכלל. זו גם בקשה מכל תושבי המרכז. 

 

קודם כל, אני גם כן רוצה להצטרף לברכות של לודמילה, אני חושב    :מר יוסי חן

. 1.5עובדים, ואם אחד מהם נפצע אז נהיה לה  2.5ב שלודמילה מתלוננת, יש לה שמגיע לך. ולגבי העיכו

 2אז אני אמרתי שצריך לתגבר שם. אני מקווה שאחרי הבחירות זה ייעשה שם. כי העיר היום גדלה פי 

 שנים.  11ויש לנו חצי עובדים ממה שהיה לנו לפני 

אחראי על התחום הזה של ההשקיה? שיש  זה מה שרציתי לשאול אותך, להשקיה, מי –לגבי ההשקיה 

רחוב, למשל, שכן של פבל, משקה את הגינה הציבורית מהבית ומגיע לו חשבון אסטרונומי של מים, 

אבל הוא רוצה לראות ירוק מול העיניים. השאלה מי אחראי נקודתית על הגינה הזו. וגם במגרש 

 שם שיש, . אני לא יודע למה. טועניםהכדורגל, החליטו לייבש אותו

 

 לא, אני אגיד לך בדיוק, בסדר. זהו, יוסי?  :גב' אמליה בירנבאום

 

 זהו.   :מר יוסי חן

 

אני באמת לא יודעת וחבל, כי אנחנו מטפלים  –לגבי תושב שמשקה   :גב' אמליה בירנבאום

הצוות, איש אקווה עם המחשב שלו,  בהשקיה. אם יש תלונה שמשהו מתייבש, משהו לא עובד, יוצא
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 , נטפל מיידית.116-גנן עם איש המים שלו ומטפלים. אז אני אשמח אם יעבירו לנו פניה. שיפנו אלינו לה

קוב ביום,  111מה שקורה שקיבלנו תלונה מתאגיד המים, שמשקים את המגרש  –לגבי מגרש הכדורגל 

וה, שזה המון לכל הדעות. שלחנו את הטבלה איך אמורים להשקות את מגרש הכדורגל לאיש אקו

והדשא קצת נהיה צהוב בגלל שהוא עשה את זה בבת אחת, הוא לא ידע. אבל עכשיו זה התאושש. נתנו 

את הכמויות שהמגרש אמור לקבל. דיברתי עם משה. אני מקווה שתוך שבוע נראה שינוי. אנחנו עוקבים 

 אחרי זה.

 

 מה לגבי כל מה שקורה שם בחדרים? הדודים שהתפוצצו?    :מר יוסי חן

 

יש, קיבלנו, אני פשוט לא הייתי כמה ימים, אנחנו נטפל בזה. ציפי תצא,   :' אמליה בירנבאוםגב

 תעשה לנו כתב כמויות, נוציא את זה להצעות מחיר. ושוב, הכול, ברגע שיהיה תקציב נטפל בזה.

 

 אמליה, תודה. לפני כן, יש כאן את פבל שרצה לשאול שאלה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הוא ויתר.   :ןמר פיני כה

 

 לא ויתרתי, אני פשוט נותן זכות קדימה.   :מר פבל פולב

 

 אז מנו, בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מה זה שפ"ע? מה ראשי התיבות של שפ"ע? –א'   :מר יעקב עמנואל

 

 שיפור פני העיר.  :גב' אמליה בירנבאום

 

היום עושים אגף לחזות פני שיפרנו את פני העיר. תשנו את השם הזה.   :מר יעקב עמנואל

 העיר, איכות הסביבה. תסתכלו, שפ"ע זה היה משהו ערכאי.

 

 בפתח תקווה זה עדיין שפ"ע, ברעננה.   :גב' אמליה בירנבאום
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מכת החתולים. כל העיר מלאה בחתולים. מפעם  –שני דברים: אחד   :מר יעקב עמנואל

יודע מה. הבנתי מפבל שיש קרנות ממשלתיות לפעם זה עולה. צריך לעשות שם או עיקור או אני לא 

 לעניין הזה.

 

 אני אענה על זה.   :גב' אמליה בירנבאום

 

עוד שני דברים. אחד זה באמת מכת החתולים, זו בעיה, ובקיץ זה בלגאן   :מר יעקב עמנואל

. לזרוק את הזבל לפח, זורקים את זה החוצהיש תופעה שיותר ויותר אנשים, במקום  –שלם. שתיים 

 ואני חושב שתעשו איזה שהם מארבים קטנים, לתפוס איזה שהוא אדם כזה.

 

 הם שולחים ילדים וילד לא יכול לפתוח את הפח.   :מר פבל פולב

 

אז צריך למצוא פיתרון, אולי פחים יותר נמוכים. בנוסף, עוד פעם   :מר יעקב עמנואל

במוקשים ועוד פעם צריך לתקוע שם התחיל העניין הזה עם הכלבים. כל המדרכות עוד פעם מלאות 

 אנשים שלא יודעים לשמור על הסביבה. הדברים האלה, צריך לתת להם תשומת לב, במיוחד בקיץ.

 

מארבים בשבוע במקומות מועדים למיקוש. "הקש את  9אנחנו מבצעים    :מר ברוך אנגל

 המוקש" אנחנו קוראים לזה.

 

 בנושא של חינוך, לאילנה.  שאלות לאמליה ואחת 4יש לי    :מר פבל פולב

 

 תן לה לסיים.  :מר יעקב עמנואל

 

הגשנו קול קורא בנושא עיקור וסירוס חתולים. משרד החקלאות לא   :גב' אמליה בירנבאום

 אישר את זה. יש לי את זה פשוט במשרד, לא הבאתי. 

 

 למה לא?  :מר יעקב עמנואל
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 ה הפסיקו. כי הם לא מאשרים. הם כנרא  :גב' אמליה בירנבאום

 

השנה הגשנו וקיבלנו תשובה לפני שבוע, בגלל אי אישור תקציב המדינה,   :מר ג'והר חלבי

 הם פשוט עוד לא דנו בבקשות. ברגע שיהיה תקציב למדינה ידונו בזה. 

 

שקל לפני מע"מ. תעשה  151שקל לעקר חתול,  151אם וכאשר. יחיאל,   :גב' אמליה בירנבאום

כמו שאמר ברוך, יש לנו את הפקח הוטרינרי  –לגבי הצואה של הכלבים חשבון כמה חתולים. ו

 ברחובות, אנחנו שולחים ועושים מארבים. מי שנתפס מקבל דו"ח. 

 

האם השנה לקחנו בחשבון, יש לנו מקומות ציבוריים שיש שם ריכוז    :מר פבל פולב

בין שזה יקר וצריך תקציב, אבל אוכלוסיה עם ילדים מאד גבוה, לגבי השירותים, נקודות המים? אני מ

אני חושב שאין לנו הרבה פארקים מאד גדולים שיש שם באמת ריכוז גדול מאד והרוב נשים. ועם כל 

הכבוד, יש לי פיתרונות לעמוד ליד העץ, לאישה נראה לי זה לא כל כך נוח, וצריך לחשוב לפחות 

יש מקומות שחסרים  –ספסלים להתחיל מהמקומות הגדולים, וצריך לחשוב על זה לשנה הבאה. 

פעם אחת, פעם שניה, פעם שלישית באמת כנראה זה מפריע למישהו. צריך  –ואנשים מתלוננים 

 להתייחס לזה גם. אם ממשיכים השנה עם ההצללות, המשכיות,

 

אמרתי, אני רוצה, גם ברוך, ברחוב ברק. כל שנה נעשה, כי זה המון   :גב' אמליה בירנבאום

 ציב.כסף, תלוי בתק

 

האם אנחנו חושבים לעתיד, שלא נגיע למצב שאנחנו צריכים להתמודד    :מר פבל פולב

עם משהו יותר קשה, הרי השכונה החדשה של גבעת האוניברסיטה, אמרו שיש שם הרבה נחשים ויש 

בר על יד. האם אנחנו נוכל להתמודד כשהשכונה תהיה קיימת? יש שם הרבה נחשים. האם אתם -חי

 ריך לחשוב אולי מראש, כי אחר כך, כשזה כבר בנוי ואנשים ייכנסו,יודעים? צ

 

 פבל, כשתתאכלס השכונה, הנחשים יברחו.   :מר עדנאן עיסא
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 הם עכשיו יוצאים בגלל שאתה שינית להם,   :מר פיני כהן

 

 בגלל שאתה פוגע בהם.   :גב' אמליה בירנבאום

 

ים. חניות פרטיות של תושבים אתם אמליה, חניות פרטיות אתם לא מנק   :מר יוסי חן

 לא מנקים.

 

 לא.  :גב' אמליה בירנבאום

 

יש פה מישהו, אלכס שניידר, הוא אומר שהוא פנה לפבל ומאז שהוא    :מר יוסי חן

 פנה אליו התחלתם לנקות את החניה הפרטית. אז אני גם יכול לפנות אלייך?

 

 בואו נמשיך הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 למה בואו נמשיך הלאה?   :לה גוזבגב' לודמי

 

חניה פרטית  –זה חניה פרטית. אלכס שניידר, מה זה? פנה לפבל וקסם    :מר יוסי חן

 הם מנקים.

 

 מי זה אלכס שניידר?  :מר עמנואל יעקב

 

 זה לא חניה פרטית של בית פרטי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא? בששת הימים זה לא פרטי?    :מר יוסי חן

 

 זה לא חניה פרטית.  :ראה"ע-י שבירומר אל

 

יוסי, אני אגיד לך מה, אני הייתי שם. אני לא מכירה את השניידר הזה.   :גב' אמליה בירנבאום
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 ,3אם אתה מדבר על ששת הימים 

 

לא מכירה את שניידר. הוא טוען שהוא פנה לפבל ומאז שהוא פנה לפבל    :מר יוסי חן

 קרה קסם.

 

 יוסי, ככה אפשר להתנהל עכשיו, על משהו שקיבלת, אבל,   :גב' שירה דקל

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה. אבל באיזו כתובת?   :מר פבל פולב

 

 ששת הימים.    :מר יוסי חן

 

 ששת הימים איזה? הוא גדול, ארוך.   :מר פבל פולב

 

 אלכס שניידר. בפינה. הוא טוען שהוא גר בפינה, בבניין הגבוה.   :מר יוסי חן

 

 תרשמי את זה, תבדקי ותעבירי תשובה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני אוציא לך את זה במכתב.    :מר יוסי חן

 

 יש עוד איזה שהן שאלות? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

לאילנה, שאלה קטנה. האם השנה נוכל כן לפתוח כיתות ללימוד רוסית?    :מר פבל פולב

 כי יש פניות שאנשים רוצים ללמוד,

 

 אולפן.  :מקס צ'רנוגלז מר
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 יחידות.  5לא אולפן. זה    :מר פבל פולב

 

 אתה פנית אלי לפני כמה ימים ושאלת אותי.  :גב' אילנה נולמן

 

 האם השנה את רואה שזה אפשרי?   :מר פבל פולב

 

אני עוד לא דיברתי עם מנהל בית הספר. אני הולכת לעשות את זה. זה   :גב' אילנה נולמן

 בר עם מנהל בית הספר ולבדוק את זה. רשום לי לד

 

 אם כן, נוכל להספיק?   :מר פבל פולב

 

אני מקווה מאד שכן. זה תלוי בתקציב של שעות, פבל, זה תלוי בתקציב   :גב' אילנה נולמן

 של שעות. אני צריכה לבדוק את זה. אבל אני יודעת שאני צריכה לבדוק את זה. 

 

רשותכם, להודות לכל המנהלים. עשיתם עבודה יפה מאד. אני רוצה, ב :ראה"ע-מר אלי שבירו

 דקות ונתחיל מיד בישיבת התקציב. 5תודה רבה לכם. אנחנו נעשה הפסקה של 

 

 *** ה  פ  ס  ק  ה ***

 

אני רוצה להמשיך את הישיבה ולעבור לחלק של התקציב. אנחנו  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 ממשיכים בחלק של התקציב. ג'והר, בבקשה.

 

 .2112אישור הצעת תקציב לשנת      .2

 

. היא הגיעה אליכם קצת 2113יש לכם פה את חוברת התקציב לשנת   :מר ג'והר חלבי

באיחור רק כתוצאה מאי אישור תקציב המדינה. כידוע לכם, עד היום אין תקציב למדינה. כי בדרך כלל 

 חרי.אנחנו נוהגים לאשר את התקציב במהלך חודש דצמבר, לקראת השנה שא
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 רק כדי להבהיר, החוברת הגיעה לאנשים בזמן.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ברור, התקציב, ההצעה, הדיון עצמו על התקציב הגיע באיחור. החוברת   :מר ג'והר חלבי

הכול התקציב שלנו, הצעת התקציב הזאת בנויה על בסיס ההנחיות הגיעה בזמן, זה ברור. בסך 

סך הכול התקציב פה כולל בתוכו את הקיצוץ שקבע משרד הפנים  שקיבלנו ממשרד הפנים. היינו,

בתחילת השנה, בכפוף להנחיות משרד האוצר ושר האוצר לשעבר. היה פה קיצוץ לעיריית אריאל כמעט 

התאמנו את  –מיליון שקל במענק האיזון. יתר המשרדים  4.5-ממענק האיזון, שהתבטא כמעט ב 25%

נושא של הרווחה זה תלוי מספר התיקים שיש לנו ממשרד הרווחה ההכנסות שלנו, בכפוף לדוגמא ה

חלק הרשות. חלקנו  25%ומספר הפונים. מה אנחנו מקבלים ממשרד העבודה והרווחה בתוספת של 

. אנחנו משתתפים אפילו, עוברים את החלק שמחייב על פי חוק. כנ"ל בצד של 25%-הוא יותר מ

מספר מוסדות החינוך שיש לנו בעיר, מספר התלמידים. בונים החינוך, בהוצאות של החינוך, זה תלוי ב

את תוכנית החינוך, את תקציב החינוך פר מספר התלמידים שיש לנו וגם מוסדות החינוך שיש לנו. יש 

שינוי השנה בנושא של החינוך. אתם תראו שיש הגדלה בהכנסות ממשרד החינוך וקיטון מהתושבים. 

 .3-4בה לגילאים זה כתוצאה מהחלת חוק חינוך חו

סעיף הארנונה הוא בעיקר הארנונה שהיתה לנו בשנת  –בסעיפים העיקריים של ההכנסה, מניתי אותם 

. זה 2.3%, בתוספת ההתייקרות האוטומאטית המתחייבת על פי הנחיות משרד הפנים בשיעור 2112

, תהיה 2113ה שנת בצד ההכנסות. בצד ההוצאות, עיקר השינוי הוא בצד השכר. כפי שידוע לכם, השנ

, כתוצאה מהסכם קיבוצי שנחתם בין מדינת ישראל, מרכז 9%-ל 5.5תוספת שכר כמעט תגיע בין 

השלטון המקומי והרשויות המקומיות. התוספת הזאת תגיע בממוצע, תלוי כל רשות ורשות, ברשות 

על פי מספר  – . יתר ההוצאות שלנו נבנו, כפי שהסברתי מקודם, אם זה בחינוך5.5%-ל 5שלנו בין 

כנ"ל, הסברתי. יש לנו גידול בפירעון מלוות ביחס  –מוסדות החינוך ומספר התלמידים שיש לנו. רווחה 

 , כתוצאה מהלוואה של מיליון שקל שקיבלנו. הוצאות המימון שלנו הן בשגרה, אין שינוי. 2112לשנת 

. אני חושב שכולם פה ותיקים, 2113, שזה הריכוז של הצעת התקציב לשנת 9נעבור ביחד לעמוד מספר 

. בעמודה השניה זה הצעת התקציב 2113אין פה משהו מיוחד מבחינת הדף הזה. זו ההצעה של שנת 

עמודות, בכפוף  3, לשם השוואה אנחנו נותנים 2111-והעמודה הראשונה זה הביצוע ב 2112לשנת 

כנ"ל ההוצאות, זה ₪.  95,163,111-מסתכמת ב 2113להנחיות משרד הפנים. הצעת התקציב שלנו לשנת 

חייב להיות סכום דומה וההצעה שלנו היא מאוזנת. בסך הכול, אם נסתכל בחלק העליון, כפי שמניתי 

בהתחלה, אחד הדברים המאד בולטים זה הקיצוץ במענק האיזון. אם תסתכלו על מענק האיזון, יש 
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זה כתוצאה מהקיצוץ שהחליטה  שקל. כפי שהסברתי לכם, 11,866,111-שקל ל 15,194,111-ירידה מ

עליו מדינת ישראל. אני מאמין, כפי שהם הודיעו לנו, עוד אנחנו נגיע לישיבה נוספת לשינוי תקציב, כי 

בסך הכול ההחלטה היא בינתיים עומדת בעינה. אבל פשוט מאד, יש סיכוי שאחרי שיאשרו את תקציב 

-ל 15,194,111-חות בחלק ניכר מהפער בין ההמדינה, יחזירו לנו את המענקים, אם לא באופן מלא לפ

 שקל. 11,866,111

השנה גם, בשונה משנים קודמות, אם תסתכלו על מענק הביטחון, בדרך כלל מענק הביטחון, אנחנו 

דצמבר. השנה קיבלנו את זה בתחילת השנה -מקבלים אותו במהלך חודש דצמבר, לקראת סוף נובמבר

ים, לאור הקיצוץ הניכר במענק האיזון, הם יקדימו את מענק ואני מאמין שמשרד האוצר ומשרד הפנ

הביטחון. אני לא יודע, משום מה עד עכשיו לא העבירו מענק הקפאה. יהיה השנה, לא יהיה, גם הכול 

 תלוי בתקציב המדינה. זה בסך הכול בצד ההכנסות. 

-ל 5שינוי של בין השינוי, כפי שהסברתי לכם, מתבטא בשכר, כתוצאה מעליה, מה –בצד ההוצאות 

אתם רואים שיש ירידה, וזה כתוצאה מהתב"רים, כפי שהסברתי מקודם,  –. פעולות כלליות 5.5%

לאריאל. כי התב"רים האלה הם ישתתפו רק לקראת סוף השנה, אם יהיה עודפים אז אנחנו עושים 

לא יהיו לנו שינוי תקציבי ואז אתם רואים שהפעולות הכלליות שוב פעם עולות כלפי מעלה. ואם 

מיליון שקל. זה בסך הכול בהסבר כללי. אם אתם  26-עודפים, אנחנו נישאר באותה מתכונת של ה

 רוצים, אם יש לכם איזה שאלות. 

 

מתחילים מלשכת ראש העיר שכר. מה שעכשיו הבנתי, אבל זה לא ברור   :גב' לודמילה גוזב

 שקל, נכון? 617,111 – 2112עד הסוף. 

 

 נכון.   :מר ג'והר חלבי

 

משרות  2שקל. מה שאני רואה שהיו  211,111. זה 813,111 – 2113-ב  :גב' לודמילה גוזב

 , בסוף בסוף יש גם,23, נכון? תסתכלו בעמוד 1משרות פלוס  3ועכשיו  1פלוס 

 

 .51עמוד   :עו"ד אריאל עזריה

 

 , נכון?1פלוס  3ועכשיו  1פלוס  2היה . 51כן, עמוד   :גב' לודמילה גוזב



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 117 

 

 ?1פלוס  2מה זה   :מר ג'והר חלבי

 

 תקנים.   :מר יוסי חן

 

 בלשכה.   :רו"ח רוני דנה

 

ועכשיו  631היה  –בלשכת ראש העיר. זו שאלה ראשונה. מחשוב שכר   :גב' לודמילה גוזב

היה אפס, עכשיו  2112-שימו לב כולם, דוברות ב –עובדים. דוברות  4עובדים ועכשיו גם  4. היה 642

 שקל.  84,111

 

-ל 631-. הוא עלה מ4ונשאר  4רגע, במחשוב לא הבנתי מה השאלה. היה    :רו"ח רוני דנה

642 . 

 

 . זה מה שהסברתי.5%-זה ה  :מר ג'והר חלבי

 

 ?5%-. זה גם ה164, עכשיו 152 –בסדר. מזכירות, ניקיון   :גב' לודמילה גוזב

 

של השכר תראי שינוי שהוא גבוה . תקשיבי, לודה, אם בעמודה 5%-זה ה  :מר ג'והר חלבי

 , את יכולה לשאול.6%-ל 5מבין 

 

 בסדר. דוברות למשל, אני רוצה הסבר דוברות.   :גב' לודמילה גוזב

 

 דוברות ההוצאה, לא שכר.   :מר ג'והר חלבי

 

. מה שאני 84דוברות. הוצאה. לא משנה, דוברות זה היה אפס ועכשיו   :גב' לודמילה גוזב

 ן, שהיא גם דוברות וגם, אני שואלת, הוא יכול לענות או לא? יודעת, יש את ח
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 פשוט חבל לרדת לעניינם של אנשים.   :רו"ח רוני דנה

 

לא, אולי אתה תענה. מה זה הדוברות הזו מחוץ לעיר? אולי אתה תגיד    :מר יוסי חן

 לנו עכשיו, תאיר את עינינו. 

 

ק שלך? פייסבוק של ראש העיר ופייסבוק מה הם מנהלים, את הפייסבו  :גב' לודמילה גוזב

 של בחירות. אנחנו צריכים לשלם? אני לא מסכימה.

 

 לא מסכימה. בסדר גמור. הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

, 984, עכשיו 575היה  –שמירה אזור התעשייה מערב  –שמירה וביטחון   :גב' לודמילה גוזב

. מיליון אחוז 131, עכשיו 85 –בש"צ ופיקוח אבטחה שקל. אני רוצה לדעת מה זה. שכר ר 411,111פלוס 

 . אתה רואה, ג'והר?5%זה לא 

 

 הוא רושם. הוא רושם. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

תקשיבי, לודה, אם את רוצה תשובות בעל פה, אני יכול לתת לך תשובות   :מר ג'והר חלבי

 גם, אין לי בעיה. בלי להתאמץ 

 

 –שקל. חינוך  2,111. כל חודש 647, עכשיו 623היה  –שכר מוקד עירוני   :גב' לודמילה גוזב

 שקל. 91,111. 775)זו תשובה לך( ועכשיו  688היה  –מנהל חינוך שכר  –זה ממש מעניין 

 

 לא, אבל זה לא הגיוני.   :מר יוסי חן

 

בשביל מה דוברות? גם שם דוברות, גם בחינוך דוברות. היה  –דוברות   :גב' לודמילה גוזב

 שקל.  11,111עכשיו אפס, 

 

 . 11ועכשיו  8היה  –מידע לתושב   :מר ג'והר חלבי
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 ואנחנו רואים שכל השכר, רק המספרים עולים, נכון?  :גב' לודמילה גוזב

 

 נכון. הסברתי גם.  :מר ג'והר חלבי

 

, 35היה  –. אבל עכשיו מסתכלים על מרכיבי ביטחון גדרות 5%זה לא   :גב' לודמילה גוזב

 פס. אם חס וחלילה קורה משהו, מאיפה אנחנו לוקחים כסף?עכשיו א

 

 או קיי. הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 . זה ביטחון הכול.29, עכשיו 43היה  –אחזקת תאורה   :גב' לודמילה גוזב

 

 גם מרכיבי ביטחון.   :מר ג'והר חלבי

 

אחד לא רואה?  כן, זה ביטחון. מה, עכשיו צריך להיות חושך, שאף  :גב' לודמילה גוזב

 ,32עמוד  –דרכים ומדרכות 

 

 כמה היה וכמה ירד?  :מר ג'והר חלבי

 

 זה התב"רים שאישרנו.   :רו"ח רוני דנה

 

 זה לא תב"רים. זה לא תב"רים, סליחה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 זה תב"רים, לודה.  :מר ג'והר חלבי

 

 שנה שעברה היה תב"רים ועכשיו אין.    :רו"ח רוני דנה

 

זה תב"רים. את מסתכלת על הסיכום, יש פה מחלקה, את מסתכלת על   :ג'והר חלבי מר
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 זה תב"רים.  – 911, 791, 291-הסיכום, כל הסעיפים האלה של ה

 

עכשיו אפס.  25היה  –מערב מתנדבים  –הבנתי. בסדר. עכשיו, חינוך   :גב' לודמילה גוזב

 . 36עמוד 

 

כמה שנים בעירייה, אפילו שנה אחת לא שאלת  לודה, אני יושב כבר  :מר יחיאל טוהמי

 שאלה אחת.

 

 למדתי ממך.   :גב' לודמילה גוזב

 

 תן לה לסיים, יחיאל.    :מר יוסי חן

 

 מנית'. -היית 'יס  :מר יחיאל טוהמי

 

 זה סימן שאני יכולה להמשיך.   :גב' לודמילה גוזב

 

 גמתיות. לא, לא, זה לא סימן לכלום. זה סימן למ  :מר יחיאל טוהמי

 

 *** מדברים ביחד ***

 

 אני לא ראיתי ניקיון בבית ספר, בכלל אין.  :גב' לודמילה גוזב

 

 בתקציב?  :מר ג'והר חלבי

 

 זה קבלן, לא?    :מר יוסי חן

 

 .מצאתיאשכול הפיס. את זה אני  91,111אבל, תשמע, מצאתי רק   :גב' לודמילה גוזב
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 . 38תיכנסי לעמוד   :מר ג'והר חלבי

 

 אבל רגע, בסוף תיתן את זה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 שקל.  44,111, מינוס 271ועכשיו  314היה  –עכשיו, איכות הסביבה   :גב' לודמילה גוזב

 

 זה שכר. הסעיף הראשון שאת מסתכלת עליו זה שכר.   :מר ג'והר חלבי

 

החברה העירונית  שקל, אבל 161,111מה שראיתי שם, ארנונה  –תרבות   :גב' לודמילה גוזב

 לא צריכה לשלם ארנונה, עד כמה שאני יודעת.

 

 אני אשיב לך.   :מר ג'והר חלבי

 

 אני רוצה לדעת למה אנחנו צריכים,  :גב' לודמילה גוזב

 

למה לא שאלת הכול לפני זה? היית קובעת איתו פגישה, יושבת ושואלת   :מר יחיאל טוהמי

 אותו.

 

 כולם יידעו על זה. אני רוצה ש  :גב' לודמילה גוזב

 

 יפה. יפה. תן לה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני רוצה שכולם יידעו.  :גב' לודמילה גוזב

 

אבל שנה שעברה לא ראיתי אותך ככה ולא לפני שנתיים ככה. מה קרה,   :מר יחיאל טוהמי

 לודה? 

 

 בבקשה, יש עוד שאלות?  :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 זה גלגל, פעם קואליציה, פעם אופוזיציה.  יחיאל, העולם   :מר יוסי חן

 

מה שאני רואה בתקציב הזה, שמה שקשור לשכר המספרים עולים. מה   :גב' לודמילה גוזב

 המספרים יורדים. זה מה שאני רואה.  –שקשור בתושבים 

 

 יורדים. או קיי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שהגזבר הזה היה כבר, גם בשנה עוד מילה קטנה. אני רוצה להגיד לך   :מר יחיאל טוהמי

שנים  4שנים היה אותו גזבר ולפני  3שעברה היה אותו גזבר, רק לא שאלת את אותן שאלות. גם לפני 

 אותו גזבר. פשוט השחקנים התחלפו, אני מבין אותך. 

 

אתה יודע מה ההבדל בינינו? אתה יודע מה ההבדל? אתה כל הזמן שם.   :גב' לודמילה גוזב

 ן על יד ראש העיר, אתה כל הזמן שם. אני עכשיו פה. זכותי לשאול.אתה כל הזמ

 

 חובתך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 זכותך לשאול ואנחנו נשיב לך. יש לך עוד שאלות? יוסי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

קודם כל אני רוצה, לא הייתי פה, אולי פספסתי, לודמילה, אולי העלית    :מר יוסי חן

. נתנו לכם אפשרות או לקצץ בהוצאות או להעלות 2.3-, ה2113-למיסי עירייה לאת זה, לגבי התוספת 

 את המיסים. תגידו לי מה אתם בוחרים ולמה.

 

 מי זה אתם?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 תיכף נראה. אני נגד ההעלאה. אחר כך אנחנו נראה מי בעד.    :מר יוסי חן

שם לב, תבדוק גם בסעיף התקציבי, כל שנה זה אני  –עכשיו, החזר של החלק היחסי של אגרת השמירה 

תוספת באגרת שמירה. אומרים, מדברים,  111,111. אתה שומע, יחיאל? כל שנה 111,111-עולה ב
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שקל יותר. אני לא יודע אם גם ההוצאות  111,111מדברים, יחזירו את החלק היחסי, וכל שנה גובים 

 . 111,111-, אבל ההכנסות גדלות כל שנה ב111,111-גדלות ב

אתה מכהן, למיטב ידיעתי, ג'והר, תגיד לי אתה, תקן אותי, מאז שאישרנו את אלי  –שכר בכירים 

לממלא מקום בשכר, בחודש פברואר אישרנו, זאת אומרת, מפברואר הוא מתחיל לקבל שכר. את פבל, 

סעיף תקציבי  למרות שאישרנו, עד כמה שידוע לי, משרד הפנים עוד לא אישר אותו. אתה שריינת לזה

 .817,111של 

 

 שכר בכירים נבחרים. אתה רוצה הסברים עליו. בסדר.  :מר ג'והר חלבי

 

-כן. אני רוצה לדעת, אם אני מחלק אותו, זה משהו כמו, למעלה מ   :מר יוסי חן

 חודשים. 11-שקל ממוצע, אם אני עושה לשניהם יחד ל 81,111

 

 תקבל תשובה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שים לב,  – 24אני אקבל. יפה. מצוין. עכשיו, לנושא סעיף פרסום בעמוד    :סי חןמר יו

שקלים, ועולים במידע לתושב בשנת  15,111ובפרסום דו"ח תושב  84-אנחנו קופצים בדוברות ל 11-מ

 שקלים. שימו לב לתקציב הזה של הפרסום. 61,111-בחירות, שזה אסור דרך אגב, ל

שקל,  32,111 – 25בעמוד  –דעים שיהיו לו הוצאות משפטיות יותר גדולות כבר יו –הוצאות משפטיות 

כשאנחנו רוב החודשים, אני אזכיר ליחיאל, הוא לא חתם על תביעות נגד תושבים, ככה שאני לא יודע 

 מאיפה תבוא התוספת הזו ולמה צריך,

 

 איזו תוספת, יוסי?  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא חתם על מה?  :מר ג'והר חלבי

 

 זה לא קשור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא קשור. אני אסביר.  :מר ג'והר חלבי
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 תגיד לי מה זה הסעיף הזה. מה זה הוצאות משפטיות.   :מר יוסי חן

 

 אני אענה לך.  :מר ג'והר חלבי

 

יש פה  -אני שואל בנושא של קייטנות. גני קייטנה  –חינוך  – 37עמוד    :מר יוסי חן

 ל, למי הוא הולך?שק 251,111סעיף של 

 

 גני הילדים.    :גב' שירה דקל

 

 איך זה מתוקצב?   :מר יוסי חן

 

 .251, עכשיו 161היה   :גב' לודמילה גוזב

 

 הקייטנות של החינוך.  :מר ג'והר חלבי

 

 חינוך, מחלקת חינוך מפעילה את הקייטנות?   :מר יוסי חן

 

 לדים.אגף החינוך מפעיל קייטנות בגני י   :גב' שירה דקל

 

זה סעיף, יש לו סעיף מקביל של הכנסה. אנחנו גובים מההורים   :מר ג'והר חלבי

 ומפעילים קייטנות.

 

ג'והר, תרשום ובסוף תיתן תשובות. תראו, אין לי בעיה שאתם  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 מצטרפים אלינו לשולחן, אני מבקש רק לא להגיב. 

 

גיד לי אתה אדוני הגזבר, אם תושבי נצרים, ואני יש לי עוד שאלה, שת   :מר יוסי חן

מפוני נצרים מקבלים מעיריית אריאל תקציב כלשהו או אנחנו צינור להעברה. וגם, כנ"ל לגבי השימוש 
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 במבנים של העירייה. 

 

 תושבי נצרים, אתה מתכוון לבית הספר.   :מר ג'והר חלבי

 

 תי ספר, אם זה גנים,תושבי נצרים, כל מה שהם מקבלים. אם זה ב   :מר יוסי חן

 

 ג'והר, תרשום. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני אגיד לך למה אני מתכוון. אם לא הבנת, מדובר על גנים להפעלת    :מר יוסי חן

 לא יודע.  –קייטנות, עם הסייעות שלנו. אם אתה יודע מזה. אתה יכול להגיד גם 

 

 עוד שאלה, שכחתי.  :גב' לודמילה גוזב

 

 שכחת עוד שאלה. בבקשה.  :אה"ער-מר אלי שבירו

 

שקל. היה אפס, עכשיו  11,111עכשיו  –( 23השתלמויות )עמוד  –לשכה   :גב' לודמילה גוזב

שקל. מה שאני ביקשתי מנאוה, שרציתי ללכת ללמוד את המכרזים כשהייתי ראש ועדת  11,111

 דתי על חשבוני הפרטי הכול. אין כסף. בטח שלא היה. ואני למ –מכרזים, רציתי ללכת ללמוד, אמרו לי 

 

 כל הכבוד. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שקל. מי מקבל את  11,111בטח שכל הכבוד, בשביל לדעת הכול. ועכשיו   :גב' לודמילה גוזב

 זה להשתלמות? גם אני רוצה. 

 

יחיאל, רק משפט אחד. לי לא הערת לגבי הזה שכל שנה אני עקבי. כל    :מר יוסי חן

 תן שאלות. עקבי, נכון? זה לא רק השנה.שנה אני עם או

 

 לא אמרתי עליך. אני מדבר עליה.   :מר יחיאל טוהמי
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 תודה רבה.    :מר יוסי חן

 

אני רוצה להתחיל ולשאול אם ערכת את הטבלאות באמצעות אקסל.   :עו"ד אריאל עזריה

 ערכת את הטבלאות באמצעות אקסל?

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

ותראה שיש לך שם טעות משמעותית מאד בסיכום  38אז תעבור לעמוד   :עו"ד אריאל עזריה

מיליון שקלים, בעצם המדובר בטעות, טעות  3, לכאורה יש גידול בתקציב של 2112של תקציב 

 אריתמטית. 

 

  -ל  98-השאלה אם זה מוריד אותנו מ   :מר יוסי חן

 

, אם זה לא מופיע בתוך זו השאלה הבאה. האם חישבת את זה גם  :עו"ד אריאל עזריה

הנוסחה של האקסל אז גם בחיבור הכללי, אתה מבין שאם משכת מכאן את הנתון אז יכול להיות שיש 

 לך בכלל טעות בתקציב. 

 

 זה תקין.  46 –מיליון  5-בעמודה של ה  :מר ג'והר חלבי

 

 נכון.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 עכשיו, העמודה השניה,  :מר ג'והר חלבי

 

 .4,887,111זה   :אל עזריהעו"ד ארי

 

 כן, כן, יש פה טעות פשוט במשיכה.  :מר ג'והר חלבי
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 לא. השאלה אם משכת את זה אל,  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא קשור. העמודה השניה היא,  :מר ג'והר חלבי

 

לא משכת מכאן את הנתון? לא גררת את המספר הזה לחישוב הכללי של   :עו"ד אריאל עזריה

 התקציב?

 

, העמודה השניה לא קשורה. העמודה השניה היא סיכום של הקודמת  :ר ג'והר חלבימ

 . אני מסכים אתכם, היתה פה טעות.4,887,111פשוט טעות. זה צריך להיות 

 

 ואין טעות בתקציב הכולל.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, לא, לא.   :מר ג'והר חלבי

 

י יוסי ולודמילה, ולכן מה שאני אבקש מרבית הדברים נאמרו על יד  :עו"ד אריאל עזריה

להעיר זה את הדברים הבאים. אני פשוט, ברשותכם, עובר על הדברים ואני רוצה לוודא שאכן על כל 

הדברים דיברו ואין טעם לחזור עליהם. כמו שאמרתי, מרבית הדברים כבר דיברו עליהם ואני רוצה 

 להתעכב על מספר דברים מצומצם.

האם אפשר לקבל את  – 46,111-ל 112,111-היה קיטון בתקציב מ –שיניים  אחד זה בסעיף מרפאות

הסיבה למה זה קרה? היה גם קיטון משמעותי בסעיף רווחת הפנאי, תסתכל על מרכז טיפול באלימות 

 , סליחה, זה כאן גידול. 154-ל 125,111-(, היה קיטון מ45)עמוד 

 

 ה אתה מדבר?מחלקות, על איזו מחלק 3יש שם   :מר ג'והר חלבי

 

 אז אני מדבר על מחלקת רווחת הפרט, מרכזי טיפול באלימות.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 שקל. 95,111יש לך סך הכול גידול   :מר ג'והר חלבי
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 כן, כן, אני יודע, אבל יש כאן את אותם סעיפים פעמיים. תסתכל רגע.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 , זה שכר בתוך המרכזים. השני זה פעילות.111-הראשון, זה מסתיים ב  :מר ג'והר חלבי

 

 זה שכר, זה לא מפורט. או קיי, בסדר.   :עו"ד אריאל עזריה

 

 שקלים.  241,111קיטון של  –שירותים לילד ולנוער   :מר ג'והר חלבי

 

 זה ילדים בפנימיות.   :רו"ח רוני דנה

 

 111,111קיטון של  -תים לזקן אז עוד מעט הוא ייתן את התשובות. שירו  :עו"ד אריאל עזריה

שקלים. ושירותים למפגר, ככה זה מוגדר, אתה יודע, היום מכנים את זה באנשים שהם מוגבלים, אז 

 אני גם חושב שכדאי לשנות את ההגדרה כאן,

 

 זה הגדרות של משרד הרווחה.   :רו"ח רוני דנה

 

קלים. סך הכול ברווחה יש ש 161-171,111לא משנה. יש כאן קיטון של   :עו"ד אריאל עזריה

 שקלים בערך. 381,111קיטון של 

 

 נכון.  :מר ג'והר חלבי

 

. אז 1%-ביחס לכך שהתקציב קטן רק ב 4%אז אם אפשר להסביר, זה   :עו"ד אריאל עזריה

 ? 4%-, אז מה הטעם דווקא ברווחה להקטין ב1%-אם כל התקציב קטן ב

 

 – 2113אפס,  – 2112. 42אפס. עמוד  – 2112עוד שאלה. אירועי קיץ   :גב' לודמילה גוזב

12,111 . 

 

 ?42עמוד   :מר ג'והר חלבי
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 כן, זה סעיף שלישי. –אירועי קיץ  –נוער    :רו"ח רוני דנה

 

 זה פעילות נוער.   :מר ג'והר חלבי

 

 פעילות נוער, בסדר. בשנה שעברה, שלא היה שום דבר,  :גב' לודמילה גוזב

 

 ן.כן, כ  :מר ג'והר חלבי

 

 היה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא היה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא היה שום דבר בקיץ?  :גב' לודמילה גוזב

 

ערים בארץ ואריאל קיבלה  11-לימור לבנת הביאה לך כסף. היא נתנה ל  :מר יחיאל טוהמי

ת אירועי תרבות. תהיי ישרה פעם אחת, באמת. תהיי ישרה, כשאת אומרת משהו תבדקי. תבדקי א

 עצמך. 

 

 יש אצלך זיכרון קצר מאד. רק לילה לבן היה?   :גב' לודמילה גוזב

 

 לילות לבנים קיבלנו בחינם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 כל שבוע היה אירוע במרכז.   :גב' לודמילה גוזב

 

 בלי כסף. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אתה לא זוכר את זה?   :גב' לודמילה גוזב
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 כסף? בלי :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אבל לא לקחו מהעירייה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 מאיפה לקחו?  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מגוונים.   :גב' לודמילה גוזב

 

אבל מי נתן כסף לגוונים? וזה אותו דבר. לודמילה, אני יכולה להראות    :גב' שירה דקל

 לך קיץ שנה שעברה כמה יצא מ...

 

 שקל, 12,111דעת למה זה אני רוצה ל  :גב' לודמילה גוזב

 

 ואת מציעה לצמצם את זה? להוריד את זה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא. למה לצמצם? אולי יותר צריך.  :גב' לודמילה גוזב

 

 יפה מאד. עכשיו אני שמח.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אלי, ממש, אתה תמיד אומר שאני אישה אינטליגנטית.   :גב' לודמילה גוזב

 

 בשכר שלך, בטל את השכר של פבל ותוסיף פה.  11%קצץ    :מר יוסי חן

 

 נכון. למה לא?   :גב' לודמילה גוזב

 

 למה?   :מר יחיאל טוהמי
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 למה? כי בשנת בחירות לא נותנים שכר. זו שנת בחירות, פבל.   :מר יוסי חן

 

 עוד לא קיבלתי כלום, ממה להוריד?   :מר פבל פולב

 

 אעשה הכול שלא תקבל. כמה שאני יכול.אל תדאג, אני    :מר יוסי חן

 

 ואם אני אקבל?   :מר פבל פולב

 

מהשכר.  11%אז אני אצדיע לך. אבל אלי יכול לבד להגיד שהוא תורם    :מר יוסי חן

 הוא תרם בעבר את השכר שלו.

 

 אני תרמתי בעבר, להזכירך, את השכר של ממלא מקום, את כל השכר,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אמת. אמת.   :חן מר יוסי

 

בכל התקופה שהייתי. אז אני כבר תרמתי. כדאי אולי שאתה תתרום,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 אבל לא משנה.

 

 אני תורם. אני מתנדב.    :מר יוסי חן

 

אני רוצה להגיד, לפני שאתה משיב, אני רוצה להגיד כמה דברים. אתם  :ראה"ע-מר אלי שבירו

זה מצוין, אבל שווה להגיד את הדברים האמיתיים בדיוק כמו שהם נעשו. יודעים, פופוליסטיקה לעשות 

אנחנו, דרך אגב, על הנושא של הארנונה לא מצביעים היום. אני רוצה להזכיר לכולם, צו הארנונה היה 

גם רשימת אריאלי, גם יחיאל  2113-, ובצו הארנונה ל2113בשנה שעברה בחודש נובמבר, צו ארנונה של 

 בל וגם אתה, הצבעתם נגד. טוהמי, גם פ

 

 אני הצבעתי נגד.    :מר יוסי חן
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אנחנו הצבענו נגד. אבל, אתם יודעים, יש דברים שהם לא קשורים בנו  :ראה"ע-מר אלי שבירו

ויש הנחיות של משרד הפנים והעדכון הוא עדכון של משרד הפנים. אנחנו לא יכולים לעשות שינוי. 

 אנחנו לא מעדכנים. השינוי בארנונה, –אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד 

 

 אתה טועה.   :מר יוסי חן

 

. 2113שניה, תן לי לסיים. השינוי בארנונה, התחילו לגבות אותו בינואר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

אני נכנסתי לתפקיד לפני חודשיים. אז קודם כל, שווה שאנשים יידעו ושווה להציג את הדברים כמו 

יבור שהעירייה הולכת בישיבת התקציב להעלות את הארנונה. הארנונה, שהם ולא להציג בפני הצ

אנחנו לא מצביעים עליה. אני רוצה רק לחדד את זה. אנחנו לא מצביעים על זה עכשיו. הדיון על נושא 

. אז חשוב שיידעו 2113נעשה כבר מינואר  2.3%צו הארנונה נעשה בסוף שנה שעברה והנושא של עליית 

 את זה.

בנושא של אגרת שמירה אנחנו יוצאים למכרז חדש בחודש אוגוסט. אנחנו מעריכים, לאור כל  – דבר שני

הדברים שנעשו בתקופה האחרונה, שהעלות של מכרז השמירה יהיה גבוה יותר מהעלות של מכרז 

השמירה שהיה בפעם הקודמת. כמו שהעלות של המכרז של הגינון עלה בצורה מאד משמעותית. וכמו 

 ל מכרז הניקיון, אני מעריך שהוא יעלה גם בצורה משמעותית.שהעלות ש

 

 מה זה אומר מבחינתנו?   :מר יוסי חן

 

תקציבית, אחרי שאנחנו נצא  –זה אומר מבחינתנו שני דברים: אחד  :ראה"ע-מר אלי שבירו

למכרזים, נוכל לעשות עוד הפעם בדיקה של העלויות ולראות איפה אנחנו עומדים ומה המשמעויות 

 מבחינתנו. כרגע, אני לא יודע להגיד לך מה המשמעויות. לכן, זאת הנקודה,

 

השאלה אם לא כדאי לחזור לימים של פעם, שכל אחד יתנדב לשמור.    :מר יוסי חן

 נחסוך את התקציב הזה, אם זה עולה ועולה ועולה.

 

יש קיצוץ,  – אי אפשר לעבור אחורה. נושא של רווחה, מה שאתה העלית :ראה"ע-מר אלי שבירו

עשינו קיצוץ רוחבי בעקבות הקיצוץ של מענק האיזון. אבל יש דברים שאנחנו מקבלים אותם 
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מהממשלה, בלי שום קשר למענק האיזון או קיצוץ כזה או אחר. כמו למשל, אם יש שינויים במרכיבי 

. אותו דבר גם ביטחון, זה שינויים שבאים לידי ביטוי בגלל שמשרד הביטחון עושה שינוי כזה או אחר

ברווחה. רוב התקציב של הרווחה, רוב התקציב של הרווחה הוא תקציב מדינה. זאת אומרת, זה לא 

משהו, אנחנו מוסיפים בשוליים, אבל רוב התקציב, אם אתה תסתכל בהכנסות הוצאות, אתה תראה 

 שהתקציב הזה הוא תקציב רווחה. ג'והר, בוא תמשיך.

 

 , אני אענה לך על העניין הזה, ברשותך. אם תרצה  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לודה, בקשר לשכר, כפי שהסברתי, השינוי בעיקר בסעיפי השכר,   :מר ג'והר חלבי

 

 .5%אבל זה לא   :גב' לודמילה גוזב

 

יש התאמות. יש הבדל בין שכר מחלקת נבחרים, שהוא כפי שיוסי טען,   :מר ג'והר חלבי

שקל, שזה גם התאמה של  15-16,111שקל. לעומת  211,111, זה שקל 817,111-שקל ל 617,111-שקפץ מ

המחלקה עצמה מבחינת העלויות. הרי יש גם את תוספת דרגה אוטומאטית שמגיעה לעובד אחרי 

 שנתיים. 

 

 זה הסכם קיבוצי.  :מר יחיאל טוהמי

 

. אם את רואה באיזה סעיף 5%-יש כל מיני דברים, אלמנטים, נו סף ל  :מר ג'והר חלבי

אחד מהסעיפים של השכר שהוא עולה ברמה כזאת משמעותית, היינו, יש פה תוספת כוח אדם. אבל 

. במחלקה הזאת לא היה 5-5.5%-ברגע שהעליה היא רק התאמה למחלקה עצמה, זה כן תוספת של ה

 שינוי. תיכף נגיע למה שיוסי שאל.

 

 שקל זה רק, 211,111  :גב' לודמילה גוזב

 

 ראש הרשות והסגן.  זה   :רו"ח רוני דנה
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 את שאלת על המחלקה של הנבחרים או על לשכת ראש העיר?  :מר ג'והר חלבי

 

 . 817-ל 617  :גב' לודמילה גוזב

 

 אם את שאלת על המחלקה הזאת, המחלקה הזאת,  :מר ג'והר חלבי

 

 לא על המחלקה. אני אמרתי,   :גב' לודמילה גוזב

 

ם כל הנושא של המשרות פה זה צריך להיות משרה , קוד817-קפץ ל 617  :מר ג'והר חלבי

וחצי. יש פה עיגול ספרות גם, אני אתקן את זה. פה זה צריך להיות משרה וחצי, זה המשרה של אלי, 

 חצי משרה של פבל, אחרי שהיא תאושר על ידי משרד הפנים.

 

 שקל? 211,111אבל זה עולה   :גב' לודמילה גוזב

 

להשלים. ברשותך, תני לי להשלים. בואו לא נתעלם  אבל תני לי  :מר ג'והר חלבי

שקל.  817,111-מהעובדה, רון נחמן ז"ל קיבל משכורת גם בחודש הראשון. כל המרכיבים האלה הגיעו ל

 לא שיש פה מרכיב נוסף. עיקר השכר פה זה המשרה וחצי, של אלי ושל פבל. 

 

 שקל?  211,111  :גב' לודמילה גוזב

 

 נכנס לרון ז"ל. 51,111   :מר יוסי חן

 

לחודש. וגם, לתקופה  18-רון קיבל, ז"ל, את החודש הראשון, עד ה  :מר ג'והר חלבי

שקל. כל זה  121-131,111יום פדיון ימי חופש, משרד הפנים אישר לו כמעט  14הזאת, היה מגיע לו 

 שקל. 817,111-ייכנס לתוך ה

 

 של רון. בואו לא ניכנס לתוך העניינים  :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 לא, אני אבל צריך להסביר.  :מר ג'והר חלבי

 

אני חושב שאם את תרצי, הרי לא תרצי לפתוח עכשיו את כל הדברים  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לגבי רון ז"ל, אני מציע שאם תרצי פירוט, 

 

 אני לא מדברת על זה בכלל.   :גב' לודמילה גוזב

 

 היא לא מדברת על רון.   :מר יוסי חן

 

אבל זה מה שמופיע שם בסעיף. ולכן אני אומר, אם תרצי, תשבי יחד עם  :ראה"ע-אלי שבירו מר

 ג'והר, תקבלי את הנתונים בצורה מסודרת. 

 

 אתה לא נותן אישור לשבת עם ג'והר.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אנחנו נעביר לך כתוב.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

  בסדר, אני רוצה בכתב.  :גב' לודמילה גוזב

 

רק משפט אחד. שכר נבחרים הוא שכר שמוגדר על השקל על ידי משרד    :רו"ח רוני דנה

הפנים ופה זה לא כמו עובד שאפשר לתת לו דרגה או תוספת רכב וכו'. שכר נבחרים הוא שכר נבחרים, 

 נקודה, בדיוק לפי הנחיות משרד הפנים. אין פה מקום למשחקים. 

 

 עיף הבא.ג'והר, הס :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 בנושא רווחה, סליחה, אתה חזרת על זה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אנחנו נעבור סעיף סעיף.  :מר ג'והר חלבי
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 תשלימו את זה?  :עו"ד אריאל עזריה

 

כנ"ל, תוספת השכר במחשוב זה התוספת של ההסכם  –כן. כן. מחשוב   :מר ג'והר חלבי

 הקיבוצי וגם תוספות אוטומאטיות,

 

 ?5%זה   :לה גוזבגב' לודמי

 

 . זה מעבר.5%-ועוד. אם עובד מגיעה לו דרגה השנה, זה לא קשור ל 5זה   :מר ג'והר חלבי

 

 עובדים, 4אבל   :גב' לודמילה גוזב

 

 להוריד להם בשכר? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, סליחה, שניה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, אני שואל. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ,12-עובדים ל 4-לחלק ל 642  :גוזבגב' לודמילה 

 

עובדים, את מחלקת  4-. את לא מחלקת ל631-? את מחלקת ל4-למה ל  :מר ג'והר חלבי

 .631-ל

 

 עובדים ועכשיו, 4אבל היו   :גב' לודמילה גוזב

 

 שקל. 11,111. זה 642-ל 631-שקל, מ 11,111אבל הגידול הוא    :רו"ח רוני דנה

 

 שקל, 11,111תחלקו את זה.  אבל  :גב' לודמילה גוזב
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 . 2%זה    :רו"ח רוני דנה

 

 אנשים בשנה. זה לא הרבה. זה התוספת אפילו על, 4על    :גב' שירה דקל

 

זה הרבה? אבל זה הסכם קיבוצי, לודה, זה לא שיקול דעת של מישהו   :מר ג'והר חלבי

 פה. ברגע שיש הסכם קיבוצי, חייבים.

 

 אללה. בסדר, י  :גב' לודמילה גוזב

 

שקל,  84,111שקל. ראש העיר ביקש שנתקצב דוברות  84,111 –דוברות   :מר ג'והר חלבי

 מה שנקרא יחסי ציבור. 

 

אבל אתה בודק לאן זה הולך ולאיזה משרד זה הולך? והמבקר בודק    :מר יוסי חן

 איתו? תבדוק את הדברים האלה. אתה לא יכול להחליט כל דבר,שזה משרד שעובד 

 

 ג'והר, תמשיך הלאה. :ראה"ע-י שבירומר אל

 

 מה זה תמשיך הלאה?  :גב' לודמילה גוזב

 

מה זה תמשיך הלאה? אתה לא יכול להעביר כסף כי הוא אמר לך    :מר יוסי חן

 להעביר.

 

 לא להעביר.   :מר ג'והר חלבי

 

 ראשי ערים עצורים.  8ראשי ערים עכשיו בחקירות משטרה.  8אלי,    :מר יוסי חן

 

 הוא דואג לך, אלי.   :' שירה דקלגב

 



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 128 

 עזוב, אני דואג לך.    :מר יוסי חן

 

בין להעביר לבין לתקצב יש הבדל עד השמים. בינתיים אני מדבר איתך   :מר ג'והר חלבי

 על תקציב.

 

לא, אבל אתה אומר שמונים ומשהו אלף להעביר לדוברות, למשרד    :מר יוסי חן

 חיצוני, שאין לו שום,

 

 לא להעביר למשרד חיצוני.  :ר חלבימר ג'וה

 

 לאן?  :גב' לודמילה גוזב

 

 זה תקציב לדוברות. עכשיו צריך לצאת, בנוהל המקובל, הצעות מחיר.   :מר ג'והר חלבי

 

 יש מישהי שמייצגת את עצמה וטוענת שהיא הדוברת של העירייה.   :מר יוסי חן

 

 אין דוברות בעירייה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

מישהי בשם ענת, שלא יושבת בעירייה. רשום באתר של העירייה, מישהי    :י חןמר יוס

בשם ענת. אתה רוצה שאני אתן לך את הפרטים שלה, אולי תתקשר אליה? אתה רוצה את הפרטים 

שלה? אני אתן לך. ענת מרומי. היא מציגה את עצמה כדוברת העירייה והיא לא יושבת בעירייה. אני 

 המבקר, תבדוק לי את זה.רוצה לדעת, אדוני 

 

 יוסי, זכותו של ראש עיר,  :מר יחיאל טוהמי

 

לא, שום זכותו לקחת את משרד הפרסום שמייצג אותו ולהושיב את    :מר יוסי חן

 אותה דוברת משם. 
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 מי אמר שהיא מייצגת אותו?   :מר יחיאל טוהמי

 

 *** מדברים ביחד ***

 

את יודעת איזה סכום זה? את יודעת איזה , בחייכם, 86,111שירה,    :מר יוסי חן

 סכום אסטרונומי זה לזרוק אותו למשרד כי ראש העיר אמר? 

 

 שניה,  :גב' לודמילה גוזב

 

 רגע, תני לו לסיים. תרשמי, תני לו לסיים.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני רוצה בנוסף לזה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני לא רוצה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני רוצה לשאול.   :ב' לודמילה גוזבג

 

אני לא רוצה. אני מנהל את הישיבה, לא את. אז אני מבקש ממך, תני לו  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לסיים ואחר כך תדברי. 

 

 בסדר. אין בעיה.   :גב' לודמילה גוזב

 

י שנה שעברה היה תקציב נמוך, כ –שמירה וביטחון אזור תעשייה מערב   :מר ג'והר חלבי

התחלנו כמעט בתחילת יולי. השנה מדובר על תקציב לכל השנה, מינואר עד דצמבר, לכן זה הוכפל 

 כמעט הסכום. 

 

 למי עובר הכסף שם?   :מר יוסי חן
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 לחברת השמירה.   :מר ג'והר חלבי

 

משק סגור לאזור התעשייה, כאשר הכוונה שלנו בסופו של דבר להחזיר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 ואת התשלום לאזור התעשייה.  את הגבייה

 

 אבל הבנתי שיש חוק עזר עירוני וזה לא ניתן מבחינה משפטית.   :מר יוסי חן

 

 מה לא ניתן?   :מר ג'והר חלבי

 

 מה שישבנו בישיבה עם יועץ משפטי והוא אמר,   :מר יוסי חן

 

 יבשיל.  מותר להעלות את זה לכאן, אנחנו נצביע על זה אחרי שזה :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני מציע שלא תעשה את זה בשנת בחירות. חכה, תעבור את הבחירות,    :מר יוסי חן

 לאט לאט. 

 

 אנחנו נשקול את הדברים.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בשנת בחירות אתה לא יכול לעשות מהלכים כאלה, אני אגיד לך למה,    :מר יוסי חן

י מאזור תעשייה, מבקשים מהם תרומות. זה חמור אדוני המבקר, ואני אומר לך מידיעה, פונים אל

 מאד. 

 

השכר של הרבש"צ גדל כתוצאה מכך ששנה שעברה הוא התחיל לעבוד   :מר ג'והר חלבי

באפריל והשנה אנחנו מתקצבים אותו מתחילת השנה עד סוף השנה. והשכר הזה תוקצב על ידי משרד 

 הביטחון גם. 

 

 זה בסדר. הבנתי.  :גב' לודמילה גוזב
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השכר זה השינוי של ההתייקרות, התוספת של  –מוקד עירוני   :מר ג'והר חלבי

 . 5%-ההתייקרות וה

 

 .5%? זה לא 5%שקל זה  24,111  :גב' לודמילה גוזב

 

 , אמרתי, קיבלת את התשובה. זה התאמות. 5%זה לא רק   :מר ג'והר חלבי

 

 אתה אמרת, לא? 5.5עד  5%-מ  :גב' לודמילה גוזב

 

אבל יש תוספות אוטומאטיות בנוסף. אם עובד מגיעה לו דרגה, הרי כל   :הר חלבימר ג'ו

 תחילת שנה יש גם תוספת ותק. 

 

 הבנתי.   :גב' לודמילה גוזב

 

 יש ותק, יש הסכם קיבוצי.   :מר יחיאל טוהמי

 

השכר של החינוך, ואני מבקש פה, מקודם היתה פה ישיבה סגורה,   :מר ג'והר חלבי

 אישרתם שכר,

 

אני מבקש כזה דבר, בואו נדבר על הנושא, מאחר ופה מדובר בשכר של  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 אנשים שאנחנו לא צריכים לדבר עליהם, 

 

 למה?  :גב' לודמילה גוזב

 

כי יש פה אנשים חיצוניים. אתם רוצים להוציא אותם החוצה? נוציא  :ראה"ע-מר אלי שבירו

או שנשאיר את זה לסוף ואז נבקש מהאנשים לצאת; או  –יים אותם החוצה. אז אני מציע אחד משנ

 שאנחנו נעביר לך,
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 שקל, 91,111אבל זה לא ישיבה סגורה. זה לגבי ממש   :גב' לודמילה גוזב

 

 הבנתי. תקבלי ממני תשובה. תמשיך הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, עכשיו אני רוצה לקבל תשובה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 את רוצה. תמשיך הלאה. :ראה"ע-ירומר אלי שב

 

לא, אבל בכל מקרה, הסעיף הזה צריך להשתנות, אנחנו צריכים לשנות   :מר ג'והר חלבי

 שקל.  31,111אותו, להגדיל אותו בעוד 

 

 ? להעלות?31עוד   :גב' לודמילה גוזב

 

 שקל. 31,111כן. להעלות אותו בעוד   :מר ג'והר חלבי

 

 ר של מה?מה זה, שכ   :מר יוסי חן

 

 תיכף אנחנו,   :מר ג'והר חלבי

 

 .121, זה יהיה 91זאת אומרת, זה לא יהיה   :גב' לודמילה גוזב

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 התוספת כן.   :מר ג'והר חלבי

 

 שכר.  –מנהלת החינוך   :גב' לודמילה גוזב

 

. כל העלונים זה סעיף תקציבי ששייך לחינוך –דוברות לחינוך   :מר ג'והר חלבי
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והפרסומים, מה שהם מוציאים החוצה לתושבי העיר בנושא של ההרשמה של ילדים לגנים, לקייטנות, 

 להכול, זה מופיע מהסעיף הזה. 

 

 שנת בחירות אנחנו, ג'והר.   :מר יוסי חן

 

 שנת בחירות, זה אסור.  :גב' לודמילה גוזב

 

רות של החינוך, אתה מדבר על זה תמיד היה. היא מדברת על הדוב  :מר ג'והר חלבי

 משהו אחר. 

 

 נסגור את העירייה ונלך הביתה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 עוד מעט לא יהיה לנו לשלם, בקצב הזה.    :מר יוסי חן

 

הסעיפים של מרכיבי ביטחון, זה לא שליטה שלנו, זה מה שאנחנו   :מר ג'והר חלבי

וד. הם נותנים לנו את זה לפי חלוקה. נגיד, מקצים מקבלים כעובדה מוגמרת ממשרד הביטחון, מהפיק

 שקל, מחולק לפי סעיפים. השנה הם לא ראו שיש צורך לסעיפים האלה. 351,111לנו 

 

 אבל אם יהיה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 אבל הם קובעים, משרד הביטחון.  :מר ג'והר חלבי

 

 נפנה למשרד הביטחון. הלאה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שקל.  25,111מערך מתנדבים בוטל. שנה שעברה אריאל ביקש לתקצב   :חלבי מר ג'והר

לצערי הרב, מערכת החינוך לא ניצלו את זה. למה לא ניצלו? אני לא יודע. לא היתה בקשה כזאת, לכן 

 זה בוטל. 
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 חזרו לתקציב. 25,111   :מר יוסי חן

 

 כן. זה חלק מהעודפים שלנו.   :מר ג'והר חלבי

 

 כמה עודפים יש?    :מר יוסי חן

 

 שקל.  4,311,111-זה עודפים של שנה שעברה. סיימנו ב  :מר ג'והר חלבי

 

 . 22שקל, עכשיו  8,111ג'והר, אבל דלק לביטחון היה   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אפנה אתכם לסעיף, –עבודות ניקיון בבתי ספר   :מר ג'והר חלבי

 

 .38שקל, בעמוד  471,111 –זה. תקציב  . בדקתי את8132751זה    :רו"ח רוני דנה

 

, לא היה אפשר להסיט 2112-מיליון עודף ב 4תגיד לי, רוני, אם היה לך    :מר יוסי חן

 את התקציב הזה לכסות את ההלוואות של הבנק?

 

אבל אישרתם תב"רים. בזכות התב"רים שאישרתם זה גם הקל על ...    :רו"ח רוני דנה

  -פה הם באים? הם באים מ , מאיבכל תוכניות העבודה

 

הסברתי, זה שוב פעם, הקיטון הוא כתוצאה  –שכר איכות הסביבה   :מר ג'והר חלבי

מאחד הפקחים באיכות הסביבה שפוטר או שעזב את העבודה. השכר שלו היה גבוה. קלטו מישהו חדש. 

 הזה, כמובן, בין עובד חדש לעובד ותיק יש פער של שכר, לטובת העירייה. לכן הקיטון

 

 שקל? 44,111סליחה, איכות הסביבה, זה שכר   :גב' לודמילה גוזב

 

 , זה שכר. אבל זה קיטון.271-ל 314דיברת על הפרש בשכר. בין   :מר ג'והר חלבי

על פי הביקורת שהיתה בשנה הנוכחית מטעם משרד הפנים, המבקר מטעם  –ארנונה חברה עירונית 
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כל הנושא של החברה העירונית, המשרדים פלוס היכל  משרד הפנים העלה את הסוגיה הזאת של

התרבות, לא יתר מה שנקרא המוסדות של פעילות נוער וכדומה, אלא היכל התרבות שהוא גובה 

כרטיסים, הוא משווק כרטיסים ומנויים, וגם המשרדים של החברה, הוא טען שאנחנו כן צריכים לחייב 

הכבוד, התקציב שלהם הוא לפי הפעילות שאנחנו נתנו  אותם בארנונה. אז אני טענתי בפניו, עם כל

זה אכן נכון.  –הוא אמר לי להם. אם צריך לחייב אותם בארנונה, אנחנו צריכים להגדיל את התקציב. 

תשמע, אני לא עושה שום דבר, אני מעביר פניה למשרד הפנים, למחלקה המשפטית.  –אמרתי לו 

ך לחייב גם את המשרדים של היכל התרבות וגם את המחלקה המשפטית החזירה תשובה שאכן צרי

שקל הוצאה.  161,111המשרדים של החברה עצמה. מה שעשינו, בחוברת התקציב פה, את ראית פה 

שקל. זאת פעולה חשבונאית שלנו שאנחנו עושים  161,111במקביל, בסעיף ההכנסות תראי בארנונה עוד 

 י בספרים, גם של הגביה וגם של התקציב שלנו.רישום, מחייבים מזכים, על מנת לתת לזה ביטו

 

 יש עוד שאלה, אתה אמרת אחרי השאלות שלי אני יכולה עוד שאלה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 תני לו לסיים.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 את שלי הוא סיים.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אבל יש לו עוד שאלות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מה זה משנה? אבל בסדר. אתה רוצה שאני אשכח? אני לא אשכח.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אזכיר לך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

. ואני, אלי, מציע את המסמך 2.33יוסי, תוספת הארנונה  –בקשר ליוסי   :מר ג'והר חלבי

שהבאתי בבוקר לחלק להם, שיהיה גם מסמך כזה, שהוא מתבסס על תשובה של מרכז שלטון מקומי 

ועל סעיף חוק. רבותי, על פי הנוהל, על פי חוק ההסדרים, זה לא בשליטתנו, אתם מאשרים את צו 

המיסים, לא מאשרים את צו המיסים, זה לא משנה. אישור צו המיסים, כעיקרון אתם צריכים להצביע 

אתם כן  –על סעיפים נוספים, סיווגים נוספים שאנחנו מוסיפים לצו הארנונה, עושים שינוי בהגדרות 
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צריכים להצביע. משנים את תעריף הארנונה מעבר לתוספת האוטומאטית שמחייב משרד האוצר 

והחשכ"ל וכולם יחד, אם אנחנו עושים איזה שינוי כלשהו, אתם צריכים להצביע כחברי מועצה. ברגע 

 שאין את הדבר הזה, אתם מצביעים על צו המיסים. אתם לא מצביעים, צו המיסים על פי ההגדרה

, על פי הצו שהיה בשנת 1.1-הזאת, ההסבר הזה שיש לכם פה ממרכז שלטון מקומי, הוא חל כבר מה

 , בתוספת ההתייקרות שהיתה שקבע משרד הפנים ומשרד האוצר. אין לנו פה שום שיקול דעת.2112

 

 –אבל אתה רושם פה שניתן לקבוע דיון מיוחד. אתה רושם בסוגריים    :מר יוסי חן

רוך את אישור ההנחות עם אישור צו המיסים ... בתקנות ההנחה ולא בצו המיסים, ניתן אין הכרח לכ

 לקבוע דיון מיוחד להנחות ולהתאים את הצרכים של הרשות למתן ההנחות,

 

 זה בקשר להנחות.   :מר ג'והר חלבי

 

 מה הקשר בין זה לזה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

מבחן  –גם את ההנחות. איזה הנחות מגיע הרי בחוק ההסדרים יש לך   :מר ג'והר חלבי

הכנסה, מבחן כך ומבחן כך ומבחן כך. פה אנחנו מדברים על ההעלאה. ההעלאה הזאת היא לא בשליטת 

 אף אחד. 

 

 ההעלאה הזו היא מעכשיו או שהיא כבר מינואר?   :מר יוסי חן

 

 היא מינואר.   :מר ג'והר חלבי

 

 לם אותה.הוא צריך כבר לש :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 , שכל שנה,2116מה שנקבע בשנת   :מר ג'והר חלבי

 

 זאת אומרת, מה שהצביעו אז בצו המיסים,    :מר יוסי חן
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 בצו המיסים הם הצביעו נגד, אבל בכל מקרה זה יעבור.   :מר ג'והר חלבי

 

 אף אחד לא הצביע. התנגדנו אז, אתה זוכר, יוסי.  :מר יחיאל טוהמי

 

 ם הצביעו נגד, אבל זה יעבור, זה לא משנה.ה  :מר ג'והר חלבי

 

 נכון.  :מר יחיאל טוהמי

 

 זה חוק ההסדרים.   :מר ג'והר חלבי

 

 ג'והר, הלאה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אין לי מה להשיב לך. שכר בכירים  –החזר חלק יחסי אגרת שמירה   :מר ג'והר חלבי

 שקל, 21,111יש פה גידול של  –הסברתי. פרסומים  –ונבחרים 

 

 יותר.   :מר יוסי חן

 

 אני תקצבתי.  –בסעיף של דוברות. דו"ח תושב   :מר ג'והר חלבי

 

 .84-כמעט. חוץ מה 61,111אבל בכלל, כל הסעיף זה גידול של איזה    :מר יוסי חן

 

 שקל, 15,111-הסברתי לכם. ה 84  :מר ג'והר חלבי

 

 לא הסברת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 סברתי. אמרתי. ה  :מר ג'והר חלבי

 

 המבקר בודק את זה. הלאה.הוא אמר.    :מר יוסי חן
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 שראש העיר ביקש. כן.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אוציא גם מכתב בעניין הזה.    :מר יוסי חן

 

ומשהו אלף  21שקל, יש פה גידול של  61,111-ל 41יש את הסעיף בין   :מר ג'והר חלבי

 שקל. 

 

 ר. יות  :גב' לודמילה גוזב

 

אני מוכרח להגיד למה הגידול, אלי. הגידול נבע כתוצאה מפטירתו של   :מר ג'והר חלבי

ראש העיר. פרסמנו מודעות אבל. זה הכול, זה הגידול. אתם מכריחים אותי להגיד משפט שלא רציתי 

 להגיד אותו.

 

 מה לגבי הגביה מהאוניברסיטה? איך זה בא לידי ביטוי?   :מר יוסי חן

 

זה לא קשור, לא לתביעות, לא לכל  –בתוך הארנונה. הוצאות משפטיות   :חלבי מר ג'והר

 מיני דברים.

 

 למה זה קשור?   :מר יוסי חן

 

זה הוצאות משפטיות שאנחנו, לפעמים תובעים אותנו, לפעמים יש כאן   :מר ג'והר חלבי

 32,111-משלמים מהאנחנו  –תביעות כנגד העירייה. אנחנו מקבלים קנס, מקבלים פסק דין כלשהו 

 שקל.

 

 זה משוריין לך לתשלום עתידי או שזה כבר,   :מר יוסי חן

 

לתשלום עתידי. אם יקרה משהו במהלך השנה, אנחנו משלמים   :מר ג'והר חלבי
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 זה נשאר בעודפים.  –מההוצאה הזאת. ואם לא יהיה פסק דין כלשהו כנגד העירייה 

שקל  251,111ובים מהתושבים. אגף החינוך מפעיל קייטנה, זה הכנסה מול הוצאה. אנחנו ג –הקייטנות 

 משמשים,

 

שקלים עם גנים של עירייה, גנים של  411השאלה שלי, איך נצרים גובים    :מר יוסי חן

 ומשהו? 1,311והחופשיים  811הדתיים הלאומיים 

 

 שאלת שאלה נוספת בקשר,  :מר ג'והר חלבי

 

 ני אוציא לך את זה גם כן בכתב.וזו שאלה לך, אריה, א   :מר יוסי חן

 

לא הבנתי מה השאלה. אני עובר לאריאל.  –שאלת בקשר לתושבי נצרים   :מר ג'והר חלבי

, נושא מרפאות שיניים זה על פי החוק החדש שנחקק לפני איזה שנתיים. כל הנושא של מרפאת שיניים

 ההליך חזר חזרה למשרד הבריאות. 

 

 ים?לפני שנתי  :עו"ד אריאל עזריה

 

 שנתיים, שלוש.  :מר ג'והר חלבי

 

 .2.5שנה שעברה זה היה פי   :עו"ד אריאל עזריה

 

לא נוצל כך. שנה שעברה אנחנו לא עשינו תיקון, אבל הפעילות היתה   :מר ג'והר חלבי

שהכסף עבר לחברה למשק וכלכלה, הם טיפלו בתלמידי בתי הספר. רוב התלמידים היום יכולים לגשת 

לא צריכים, לא את האישור של אגף החינוך ולא אישור של ההורים. יש איזה סידור כזה, גם למרפאות ו

 ליצמן אישר איזה חוק כלשהו בקשר למרפאות שיניים, טיפול שיניים חינם. לכן זה ירד כמעט לאפס.

 

 .46,111-לא, זה ירד ל  :עו"ד אריאל עזריה
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ייטנות הן רק ביולי, הבנתי שאין ג'והר, בגני קייטנה, הבנתי שהשנה הק   :מר יוסי חן

 לנו באוגוסט. איך זה יכול להיות שיש לנו גידול כזה? או שאני טועה? גני קייטנה יש רק ביולי. 

 

 ג'והר, תמשיך בבקשה עם אריאל. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בקשר לרווחה, אריאל, זה לא שיקול דעת שלי כגזבר ולא שלנו כרשות   :מר ג'והר חלבי

אני חוזר שוב פעם להסבר שהסברתי בהתחלה. זו פשוט הנחיה של משרד הרווחה. ככל שיש מקומית. 

התקציב עולה. משרד העבודה והרווחה לא לוקח מטופלים  –לו יותר פונים, ככל שיש לו יותר מטופלים 

אין לי כסף. כל מי שפונה, אם הוא ראוי לטיפול והוא כן עומד  –וזורק אותם לרחוב ואומר 

ונים שמשרד העבודה והרווחה יטפל בו, הם מחייבים אותנו ואנחנו משלימים את החלק שלנו, בקריטרי

. לכן, אם בשנה מסוימת זה קטן ושנה אחרת זה עולה, זה כתוצאה ממספר הפונים למשרד 25%

 העבודה והרווחה ולאגף הרווחה. 

 

נשמע לי מעט תמוה. זה נראה לי קצת תמוה. אני אתן לך דוגמא, כי זה   :עו"ד אריאל עזריה

 שקלים. זקנים במעונות יום. מה הטעם? 111,111-מוזר לי, זה ירד ב –שירותים לזקן 

 

אני אתן לך תשובה אחר כך. אני אעשה את הבדיקה. אני מבטיח לך   :מר ג'והר חלבי

 שקל, התקציב 1,411,111שקל. הם ביקשו  1,411,111שקל לא היה  1,411,111שהביצוע של שנה שעברה 

 שקל. אם אתה רוצה, אני יכול לבדוק ולתת לך תשובה בדיוק כמה זה היה.  1,411,111-לא הגיע ל

 

 אנחנו נבדוק את זה וניתן לך תשובה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אז אם כך, אם זה לבדוק ולתת תשובה, אז אני אתן מספר סעיפים כדי   :עו"ד אריאל עזריה

ובה בכל מה שקשור לשירותים למפגר, שירותים לזקן. אלה שני שתבדוק ותיתן תשובה. אני אשמח לתש

 הדברים העיקריים.

 

 שאלה נוספת, אחרונה, ואחרי זה אנחנו מצביעים.  :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 אני חוזרת עוד פעם,  :גב' לודמילה גוזב

 

 אל תחזרי על אותה שאלה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 שאול. אני רוצה לשאול. אתה לא נתת לי ל  :גב' לודמילה גוזב

 

 שאלה חדשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בנוסף, לא חדשה. מה שהבנתי שהם מקבלים, חברה שקיימת או לא   :גב' לודמילה גוזב

 קיימת, אני לא הבנתי, דוברות קיימת או לא קיימת, אפשר לשאול?

 

 ה הם מטפלים. אנחנו הלכנו על יחסי ציבור לנושאים מסוימים ובז :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא צריך לזה מכרז?   :מר יוסי חן

 

 מכרז לא צריך?  :גב' לודמילה גוזב

 

 היינו במשרד הפנים, קיבלנו אישור על כך ממשרד הפנים. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 יש אישור ממשרד הפנים?  :גב' לודמילה גוזב

 

 בוודאי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ת האישור? אפשר לראות א  :גב' לודמילה גוזב

 

אני יודע שאת לא מאמינה. אני רוצה להגיד, אם את אומרת לי לא  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 מאמינה, אז אני חייב להגיד משהו. 
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 תגיד.  :גב' לודמילה גוזב

 

אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו כולנו, חברי המועצה הם בעצם  :ראה"ע-מר אלי שבירו

הרשות. ואנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים לפעול לטובת  הדירקטוריון של החברה. והחברה זאת

הרשות, לא לשים מקלות בגלגלים. ואני אומר לך את הדברים הבאים, אני רואה בצורה מאד חמורה 

את העובדה שחברת מועצה, ואני לא אזכיר את השם, ניגשת למנהלים בעירייה ואומרת למנהל בכיר 

ו שהוא פעל על מנת לקדם את העניין של העירייה. אני אומר לך, בעירייה, שזה לא בסדר שהוא פעל כמ

 זו,

 

 מה? מה? עוד פעם, מה אני אמרתי?   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אגיד לך, שחברת מועצה, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 הוא לא אומר שזו את.    :מר יוסי חן

 

 אבל יש רק אני ושירה.  :גב' לודמילה גוזב

 

 אולי זו שירה. הוא לא אומר את. אולי שירה.אז    :מר יוסי חן

 

 חברת מועצה שניגשת למנהל בכיר בעירייה, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 איזה מנהל?  :גב' לודמילה גוזב

 

ואומרת לו שזה לא בסדר שהוא פעל כפי שהוא פעל כדי לקדם את ענייני  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 העירייה.

 

 לא הבנתי, סליחה. מנהל? מי, אתה או ה  :גב' לודמילה גוזב
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 בבקשה, יוסי, אם יש לך,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לגבי הקייטנות.    :מר יוסי חן

 

 אני עוד לא סיימתי.   :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, לא, לא, אני סיימתי איתך.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ג'והר, אתה הבנת את השאלה שלי?  :גב' לודמילה גוזב

 

 יוסי, אם אתה רוצה להעלות,  :אה"ער-מר אלי שבירו

 

 אני רוצה לשאול שאלה.    :מר יוסי חן

 

 תשאל. –בבקשה, אם היא לא תפריע לך  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לגבי הקייטנות.   :מר יוסי חן

 

 לא קיבלתי תשובה.   :גב' לודמילה גוזב

 

הגידול הוא פה אני הבנתי שהקייטנות השנה זה רק יולי. זאת אומרת,    :מר יוסי חן

 אסטרונומי. שנה שעברה זה היה יולי אוגוסט. 

 

 שקל נשאר אותו דבר. 251,111אבל למה גידול?   :מר ג'והר חלבי

 

 .161,111שנה קודמת אני מדבר, היה    :מר יוסי חן

 

 יש יותר קייטנות. יש יותר הכנסות ויש יותר הוצאות. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 ה היו חודשיים קייטנות. משך הקייטנות היו יותר ארוכים. שנה שעבר   :מר יוסי חן

 

לא, לא היה יותר, זה היה בדיוק אותו דבר. פשוט בשנים עברו, ואני    :גב' שירה דקל

תקפתי את זה כל שנה בישיבות מועצה, להזכירך, הם גבו יותר ממה שהם הוציאו. תמיד הקייטנות היו 

 דלות מאד,

 

 ה.לא, שיר  :מר ג'והר חלבי

 

 לא היתה מספיק השקעה לא בתכנים,   :גב' שירה דקל

 

 ג'והר אומר שזה לא נכון.    :מר יוסי חן

 

, ג'והר, אני אחזיר אותך לתקופה שאני הייתי 2112-רגע, גם ב   :גב' שירה דקל

 באופוזיציה,

 

אני אגיד לך מה קורה, את לא לוקחת בחשבון את העלות של הסייעות   :מר ג'והר חלבי

 חנו מממנים אותן.שאנ

 

 אני לא מכניסה את העלות של הסייעות, אתה צודק.   :גב' שירה דקל

 

 את לא לוקחת?  :מר ג'והר חלבי

 

 לא לוקחת בחשבון.   :גב' שירה דקל

 

 למה את לא לוקחת?  :מר ג'והר חלבי

 

 אני אגיד לך למה, כי העלות של הסייעות משוקללת לאורך כל השנה.   :גב' שירה דקל
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 זו עלות של רשות מקומית. נו, אז מה?  :ר ג'והר חלבימ

 

אז זה שכר עבודה, אז אתה יכול להגיד אותו דבר שאנחנו משלמים לאורך כל   :גב' שירה דקל

השנה יול"א ואנחנו משלמים לאורך כל השנה דברים אחרים. זו היתה אחת התלונות הקשות שלנו 

כנס לעומק, היא תראה איך הקייטנות נראות מבפנים, בעבר. דיברתי על זה עם אילנה, השנה היא תי

, אין 13עד  8-שלא סתם מחזיקים ילדים יום שלם בלי פעילות, כמו שקרה בשנים עברו. יום שלם, מ

 פעילות. 

 

 טוב, אני מבקש להעלות להצבעה,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ירד  –ל קדם יסודי סליחה, עוד שתי שאלות קטנות בנושא שכר. מינה  :עו"ד אריאל עזריה

 עובדים. 3-עובדים זה ירד ל 4-עובד אחד, אבל גדל בצורה משמעותית התקציב. תסתכל, מ

 

 איפה אתה רואה? איזה עמוד?  :מר ג'והר חלבי

 

ועוד שאלה אחת ותענה עליהן יחד ובזה  .812111, סעיף מספר 51עמוד   :עו"ד אריאל עזריה

שקלים. לא היה שינוי  311,111-ל להסביר למה היה גידול בכ, אם תוכ51, עמוד 841111אני סיימתי. 

 . זה הכול. 12%-במספר העובדים, אבל היה גידול של קרוב ל

 

אני רוצה רק משפט אחד אחרון לפני שאתם אולי עוד תלכו להצביע.    :מר יוסי חן

 לאור כל מה שהוצג פה והסטיות והתיקונים שצריך לעשות, אני מתנגד לתקציב הזה. 

 

 גם אני מתנגדת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

זה ירד, פשוט מאד, את המספרים של המשרות  –בקשר לקדם חינוך   :מר ג'והר חלבי
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. המשרה הזאת לא 2.8, 2.5עיגל כלפי מעלה. זו טעות שלי פה. מבחינת המשרות, אין לך פה משרה 

 . זה פשוט עיגל. 3.8יות , היא צריכה לה4צריכה להיות 

 

 .12%-? זה ירד בתקן של המשרה ועלה ב12%-אז למה זה עלה ב  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא.   :מר ג'והר חלבי

 

 . תראה, זו טעות. 431-ל 364-זה עלה מ  :עו"ד אריאל עזריה

 

 , נכון, אתה צודק.431  :מר ג'והר חלבי

 

 נכון?  טעות.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, זו לא טעות.  :חלבי מר ג'והר

 

 אז?  :עו"ד אריאל עזריה

 

אני צריך לבדוק את זה, אבל זה פשוט בתיאום עם מנהל כוח אדם,   :מר ג'והר חלבי

אנחנו צריכים לבדוק ביחד את המשרות. יכול להיות שמישהי התחילה באמצע השנה שעברה ולא היה 

 לה משרה מלאה. 

 

 יחס. כמות העובדים ירדה. אני מסתכל על   :עו"ד אריאל עזריה

 

היחס הוא, נכון, במידה והיא עבדה כל השנה. יכול להיות שיש פה איזו   :מר ג'והר חלבי

 עובדת שעבדה שנה שעברה,

 

 ניתן לך תשובה. :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 אם אתה לא סגור על התשובה אז תיתן לי תשובה. ולגבי העניין השני?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 גם אני אתן לך תשובה בקשר לשכר.   :חלבי מר ג'והר

שקל כתוצאה מההחלטה הקודמת שקיבלתם בישיבה  31,111רבותי, יהיה פה שינוי בתקציב בסך 

 שקל, 31,111-הקודמת. אנחנו נגדיל את ההוצאות של שכר מינהל חינוך ב

 

 מינהל חינוך או מנהלת חינוך?   :מר יוסי חן

 

 מינהל חינוך.  :מר ג'והר חלבי

 

 מה זה אומר?    :מר יוסי חן

 

 תן לו לסיים. תן לו לסיים. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

לא, כי אני הבנתי שלמנהלת לא התאים לה השכר והיא מבקשת תוספת    :מר יוסי חן

 שמעתי.

 

 תן לו לסיים. בבקשה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

. במקביל אנחנו נגדיל שקל 31,111-הוצאות שכר מינהל חינוך יוגדל ב  :מר ג'והר חלבי

גם בהכנסות, גם ₪,  95,193,111שקל. סך הכול התקציב שלנו יעמוד על  31,111את סעיף הארנונה בעוד 

 בהוצאות.  

 

הצביעו בעד: מי בעד אישור הצעת התקציב, כולל התיקון של ג'והר?  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 הצביעו נגד: יוסי, לודמילה ועזריה.שירה, אבי, מקס, פיני, מנו, פבל, יחיאל, אלי. מי נגד? 

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נגד: מר יוסי חן, גב'  2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו
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, כולל התיקון שהוצג על ידי 2112ב לשנת את הצעת התקצילאשר  ,(, עו"ד אריאל עזריהלודמילה גוזב

 ₪. 21,111-הגזבר שהוצאות שכר מינהל חינוך יוגדלו ב

 

אל תספר לי סיפורים. מנהלת שלא רצתה לעבוד כי השכר לא התאים    :מר יוסי חן

, היא רוצה 17,111לא מתאים לה. לא התאים לה  17,111לה. היא אמרה שהיא תלך הביתה אם לא. 

 עו התושבים שאתה העלית להם ארנונה כדי לשלם למנהלת אגף החינוך. . שייד26,111

 

 .2112אישור תקן כח אדם לשנת   .   4

 

, כפי 2113אני מבקש להעלות לצבעה את אישור תקן כח אדם לשנת  :ראה"ע-מר אלי שבירו

י נגד? הצביעו שמופיע בחוברת. מי בעד? הצביעו בעד: שירה, אבי, מקס, פיני, מנו, פבל, יחיאל, אלי. מ

 נגד: יוסי, לודמילה ואריאל עזריה. 

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נגד: מר יוסי חן, גב'  2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112את תקן כח אדם לשנת  לאשר ,(, עו"ד אריאל עזריהלודמילה גוזב

 

 .2112אישור שכר מבקר העירייה לשנת   .   5

 

אישור שכר מבקר העירייה כפי שמופיע בחוברת. מי בעד? הצביעו בעד:  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 שירה, אבי, מקס, פיני, מנו, פבל, יחיאל, אלי, יוסי. מי נגד? מי נמנע? נמנעו: אריאל עזריה ולודמילה.

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  9וחלט ברוב קולות )ה החלטה:

: גב' נמנעים 2, מר יוסי חן. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112את שכר מבקר העירייה לשנת לאשר  ,(, עו"ד אריאל עזריהלודמילה גוזב

 

 .2112משפטי לשנת  אישור שכר יועץ  .   6
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מי בעד? הצביעו בעד:  –אישור שכר יועץ משפטי כפי שמופיע בחוברת  :ראה"ע-מר אלי שבירו

שירה, אבי, מקס, פיני, מנו, פבל, יחיאל, אלי. מי נגד? הצביעו נגד: יוסי ולודמילה. מי נמנע? אריאל 

 עזריה.

 

מו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני בעד: גב' שירה דקל, מר אבי ס 8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נגד: מר יוסי חן, גב'  2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112לשנת  היועץ המשפטיאת שכר לאשר  ,(עו"ד אריאל עזריה: נמנע 1לודמילה גוזב. 

 

 רצית להגיד מילה אחרונה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני רציתי דווקא להגיד,  לפנות ליוסי.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כן, בבקשה.    :מר יוסי חן

 

אני רוצה לפנות ליוסי, לבקש בקשה קטנה. כמו שאתה אומר   :מר מקס צ'רנוגלז

שהתושבים יידעו, שהתושבים יידעו ושיהיה לך אומץ, כמו שפרסמת שראש העיר רוצה להעלות עכשיו 

 ארנונה, שתפרסם עכשיו שזה לא נכון.

 

 הוא לא פרסם, אני פרסמתי את זה.     ???

 

רק שניה, אני אענה לך, ברשותך. ברגע זה, כרגע, לא הקשבת, העלו את    :מר יוסי חן

 שקל כדי לכסות את השכר של מנהלת אגף החינוך.  31,111-הארנונה ב

 

 לא העלו שום ארנונה.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 . עכשיו הרגע הצבעת על זה   :מר יוסי חן

 

לא העלו שום ארנונה. אני לא רוצה להתווכח איתך, אני אמרתי לך, כמו   :מר מקס צ'רנוגלז



 06.60.08)שלא מן המניין(  38מספר  ישיבת מועצה
 

 151 

 שהיה לך אומץ לפרסם, שיהיה לך אומץ לתקן את עצמך. 

 

כמו שאתה עכשיו בשנת בחירות מאשר שכר לסגן, שזה שוחד  –שתיים    :מר יוסי חן

 צביע נגד.בחירות, אמרו לך את זה, אז עכשיו אתה תהיה גבר ות

 

 אני סוגר את הישיבה. תודה רבה לכולם.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אלי שבירו

 ראש העירייה

______________ 
 חיים )קוקי( ביטון

 מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

 .2112אישור הצעת תקציב לשנת   .   2

 

ל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני בעד: גב' שירה דק 8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נגד: מר יוסי חן, גב'  2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

, כולל התיקון שהוצג על ידי 2112את הצעת התקציב לשנת לאשר  ,(, עו"ד אריאל עזריהלודמילה גוזב

 ₪. 21,111-הגזבר שהוצאות שכר מינהל חינוך יוגדלו ב

 

 .2112אישור תקן כח אדם לשנת   .   4

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נגד: מר יוסי חן, גב'  2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112תקן כח אדם לשנת  אתלאשר  ,(, עו"ד אריאל עזריהלודמילה גוזב

 

 .2112אישור שכר מבקר העירייה לשנת   .   5

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

: גב' נמנעים 2, מר יוסי חן. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112את שכר מבקר העירייה לשנת לאשר  ,(ד אריאל עזריה, עו"לודמילה גוזב

 

 .2112אישור שכר יועץ משפטי לשנת   .   6

 

בעד: גב' שירה דקל, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, מר פיני  8הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

ן, גב' נגד: מר יוסי ח 2. כהן, מר עמנואל יעקב, מר פבל פולב, מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו

 .2112את שכר היועץ המשפטי לשנת לאשר  ,(עו"ד אריאל עזריה: נמנע 1לודמילה גוזב. 

 


