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 משנה לראש העיר -   גלב רבינוביץ'מר 

 נית ראש העירסג -   כץ-שירה דקלגב'   

  סגן ראש העיר -    פבל פולבמר 

 מועצת העירחבר  -   אריק דושימר 

 מועצת העירחבר  -    יוסי חןמר 

 חבר מועצת העיר -   יבגני יעקובובמר 
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 חברת מועצת העיר -    חנה גולןגב' 
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 מועצת העירחבר  -   איתי אהרונימר  : חסרים

 

 מנכ"ל העירייה -    אבי עזרמר  :משתתפים

 גזבר העירייה -   ג'והר חלבימר 
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  :היוםעל סדר 

עדכון ראש העיר  .עדכון ראש העיר לגבי הסיור בארה"ב – דיווח ראש העיר .1

 עבודות פיתוח ברחבי העיר. ₪ 103330333הרשאה ע"ס  – 363תב"ר 

עיר תאומה  –צ'אדיר לונגה0 מולדבה -סיור ב –דיווח מר אלכסיי גולוביי  .2

 לאריאל.

 צ'אדיר לונגה0 מולדבה0 עיר תאומה לאריאל. אישור כינון עיר תאומה .3

 מר שי אורני מנכ"ל "גוונים". –עדכון אירועי קיץ  .4

 הגב' שירה דקל כץ. –דיווח תוכנית אב גני ילדים  .5

. 2314שינוי בהצעת התקציב לשנת  .6  )ניוד בין הסעיפים(

 .2315אישור צו הארנונה לשנת  .7

 .2314מיכות לשנת אישור המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחלוקת הת .8

לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי  ₪ 8330333ע"ס  361אישור תב"ר חדש מס'  .9

ישראל לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון: קרנות הרשות ו/או 

 קבלת הלוואה.

לתכנון והקמת בניית גנים  ₪ 2330333ע"ס  362אישור תב"ר חדש שמספרו  .13

שרד החינוך(. מקורות במימון קרנות חדשים )ארבעה ו/או ששה0 תלוי באישור מ

 הרשות )מימון ביניים(.

11. .  פינוי בינוי מודל בטון

-ן בנק אוצר החייל באריאל לניהול כספי הפיתוח של שכונת עד-ישור פתיחת חא .12

 לי.

 תוספת לסדר היום

 .₪ 6860333הנגשת מוסדות חינוך ע"ס  – 363תב"ר מס' אישור  .13

 .₪ 1330333ע"ס עיקור חתולים  – 364אישור תב"ר מס'  .14

 .₪ 530333 –מקורות המימון משרד החקלאות 

 .₪ 530333 –קרנות הרשות 

. מקור ₪ 1260333תכנון העתקת ישיבת נצרים ע"ס  – 365אישור תב"ר מס'  .15

 המימון משרד השיכון.
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 עדכון אגרת שמירה. .16

 אישור מר עמנואל יעקב )מנו( כדירקטור ב"חברה הכלכלית אריאל". .17

 העיר למעמד האישה.מינוי יועצת ראש  .18

"רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום"0 לפי  - ₪ 1330766ע"ס  366אישור תב"ר מס'  .19

 .49תקנה 

 מימון משרד החינוך. - ₪ 830263

 קרנות הרשות. - ₪ 530536

 .37.8.14-24.7.14 -יציאת ראש העיר לחו"ל מ .23
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 .שמן המניין 31מס'  ישיבת המועצהאת  לפתוח מבקשאני  :ראה"ע-ושביר הומר אלי

אני מבקש0 לפני דיווח ראש העיר0 להעלות להצבעה תוספת של שני דברים לסדר היום: 

; והשני זה יציאה שלי לחו"ל0 נוסף0 אני אעדכן 49אחד זה אישור של תב"ר לפי תקנה 

  כשנגיע לדבר הזה. מי בעד לאשר?

 

.   :מר יוסי חן  אני רוצה להגיד משהו בעניין

 

 מי בעד? :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

אני רוצה להגיד משהו. מה זה מי בעד? אני רוצה להגיד    :מר יוסי חן

 משהו ואתה תיתן לי לדבר0 מה זה? אח"כ תגיד מה שאתה רוצה. תצביעו גם בלעדינו.

 

 זה נכון.  –א'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

0   :מר יוסי חן חברים0  אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול. זה נכון. תראו

ישיבות המועצה תמיד היו0 ואתה אלי0 כנראה הזיכרון שלך קצר0 היו בימי ראשון0 

בשבוע הראשון של תחילת החודש. אתם התחלתם לשבש את הכול. גם לערבב תכנון 

ובנייה0 זה זילות בתכנון ובנייה יחד עם ישיבות המועצה. גם0 פעם אחר פעם להעלות 

ים לשבת עליהם מראש. לא יכולים להוציא מכתב. לסדר היום דברים שאנחנו לא יכול

לא יכולים להתנהל עפ"י החוק0 עפ"י מה שהמחוקק נתן לנו בידיים בכוחותינו הדלים. 

בסדר היום אתה חזק ואתה גיבור. אני חושב0 אדוני היועץ המשפטי ואדוני המבקר0 

י בטוח הגיע הזמן שתשימו סוף לדבר הזה. אני אומר לכם שאני באופן אישי היית

שהישיבה אתמול. אמרתי0 ראש העיר היה בחו"ל0 עשה ביום ראשון0 הגעתי לפה 

אתמול0 הייתי בטוח שיום ראשון0 פתאום זה יום שני0 פתאום זה גם תכנון ובנייה0 

 פתאום זה גם תוספות לסדר היום. חברים0 בואו נחזור לסדר0 בואו נעבוד עפ"י מה0

 

יבת תכנון ובנייה וישיבת מועצה בימים מה זה0 תהיה יש  :מר גלב רבינוביץ

 אחרים? 
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 גלב0 שניה0 יש לנו חיים.   :מר יוסי חן

 

 אז זה טוב שביום אחד אנחנו סוגרים.   :מר גלב רבינוביץ

 

שניה. אנחנו מתכננים את סדר היום. עפ"י החוק ישיבת    :מר יוסי חן

החודש בשעה  המועצה צריכה להיות ביום הראשון של השבוע הראשון של תחילת

. אתה מסדר את החיים שלך בהתאם ואתה יודע שבתקופה הזאת אתה לא נוסע 18:33

לחו"ל ואתה לא יוצא לנופש0 כי אני אחד שמגיע לכל ישיבה. פתאום זה גם לא רק יום 

ראשון0 זה הופך ליום שני וזה הופך לתוספות ונהיה 'ברדאק' אחד גדול. בואו נחזור 

תעשה סדר0 תחזור לסדר0 תתנהל כמו שרצית כשאתה היית לסדר0 אדוני ראש העיר0 

באופוזיציה. תחשוב עלינו גם כן. אתה מקבל שכר0 אנחנו פה כולם מתנדבים. והגיע 

 הזמן שתחזיר את המצב לסדר ולא לעשות שכונה.

 

קיבלתי. תודה רבה. ייבחן. מי בעד לאשר את התוספות כפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. מי נמנע? מי שהקראתי? הצביעו 

 נגד? הצביעו נגד: חנה0 אלכסיי ויוסי. אושר ואני ממשיך בעדכון ראש העיר.

 

, הובעד: מר אלי 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

 שי, מר גלב רבינוביץ,מר אריק דומר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, שירה דקל, 

מר יוסי חן( לאשר הוספת גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי,  נגד: 3. גב' ורד טוויל

 שני נושאים לסדר היום, כפי שהוצגו על ידי ראש ראה"ע מר אליהו שבירו.

 

 דיווח ראש העיר. .   1

 

היינו עדים הדבר הראשון אני רוצה לדבר עליו ולעדכן0 כולנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 3ימים0 ביום חמישי לפני שבוע וחצי0 אירוע שבו נחטפו  13לאירוע הקשה שהיה לפני 

נפתלי0 גלעד ואייל. אני רוצה לעדכן שבשבוע שעבר נפגשתי גם עם הרמטכ"ל  –בני נוער 
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וגם עם אלוף הפיקוד. ההערכות שלגורמי הביטחון0 שהנערים חיים. אני ביקשתי לחזק 

עוסקים במלאכה0 כל גורמי הביטחון0 וכולי תפילה0 אני מעריך עם את ידיהם של כל ה

 כל תושבי אריאל0 שבאמת ימצאו את הנערים ויחזירו אותם בשלום לבתיהם.

בעקבות0 גם האירועים האלה0 התקיימה פגישה עם  –הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו 

נחנו גם נעלה אותן שר התחבורה0 השר ישראל כץ. בפגישה אני העליתי כמה סוגיות. א

יגיע לכאן. הדבר הראשון שביקשנו0 שבאזור שלנו0 כל תחנות  בפני שר הביטחון כשהוא 

ייכנסו לתוך הישובים ולא יהיו מחוץ לישובים. הדבר השני שאנחנו ביקשנו0 זה  ההסעה 

שהוא יעזור לנו עם כל הבעיה בתחבורה הציבורית עם תנועת הפלשתינאים. והדבר 

א של קווי לילה. השר הנחה את הגורמים המקצועיים במשרד שלו האחרון זה הנוש

 אביב.-שקווי לילה יתקיימו באריאל השנה0 כאשר קווי הלילה יהיו לכיוון תל

היה לנו פה סיור של גלעד ארדן לפני יומיים. אנחנו בפני השר0 הצגנו לו בעיה שהיא גם 

לרית0 גם בציר שלנו בציר מהווה איזו שהיא בעיה ביטחונית0 שיש בעיות בקליטה סלו

0 יש מקומות שיש קיטועים0 וגם באזורים נוספים ביהודה ושומרון0 שתושבים שלנו 5

גם נוסעים בה. ציר אחד זה ציר לכיוון פדואל0 עלי זהב לכיוון בית אריה. אנחנו 

0 אזור של ואדי חרמייה. הובטח שיעשו 63מכירים את בעיות הקליטה בכיוון של כביש 

עבודה כדי לראות איך משפרים את זה. אני אומר שוב0 גם את הנושא הזה  איזו שהיא

 אנחנו נעלה בפני שר הביטחון.

היתה היום בבוקר פגישה עם שר השיכון0 עם השר אורי אריאל. אנחנו יוצאים למספר 

יחידות דיור  13שיווקים0 משרד השיכון יוצא למספר שיווקים. אושרו לנו תוספת של 

יחידות דיור. אבל  43עדכנו שיהיו שי. אם אתם זוכרים0 אנחנו מעל המגדל השלי

יחידות דיור ולהגדיל את שטחי  53-בעקבות טעות סופר0 אושר להעלות את זה ל

המסחר. אנחנו מקדמים כרגע את התכנונים לבניית המגדל הרביעי מעל מגה0 ואז 

בזמן הקרוב אנחנו נשלים בעצם את ארבעת המגדלים בכיכר הגבורה. משרד השיכון 

יחידות דיור בכל מגרש.  12יחידות דיור0  63מגרשים0 שזה  5הולך לצאת לפרסום לגבי 

אני מדבר על המגרשים שנמצאים בצמוד לגדר באזור עיר היונה0 בחלק המזרחי של 

השכונה. ומשרד השיכון הולך לצאת גם למכרז על שלושת המגרשים בבנה ביתך 

מכרז נוסף שבזמן הקרוב מתוכנן לצאת0 זה נו. תב"ע שאנחנו עשי-בעקבות שינוי ה

מכרז למרכז המסחרי בגבעת האוניברסיטה0 והשר הבטיח לבחון בחיוב נושא של פטור 
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 0 זה המגרש שאנחנו רוצים להרים בו מגורי סטודנטים. 65מאגרת פיתוח למגרש 

חת. אני חייב להגיד בסיפוק רב0 הנסיעה היתה נסיעה מוצל –מסע שלי לארצות הברית 

אנחנו התקבלנו עם הרבה חום בכל הקהילות שאנחנו נפגשנו איתן. אנחנו היינו 

בפלורידה0 היינו בניו יורק0 היינו בפילדלפיה0 בלוס אנג'לס0 בסן דייגו0 בדנוור 

0 $ 1330333-ובדאלאס. מה שהצלחנו להשיג0 הצלחנו להביא תרומות של למעלה מ

וגמא0 בית חם לנערה ופרויקטים נוספים. תרומות שהעבירו למספר פרויקטים בעיר. לד

נפגשנו עם תורם0 נורמן בריימן0 שהוא תרם מיליון דולר להקמה של מבנה לטובת מרכז 

רפואי שאנחנו נעשה אותו ביחד עם האוניברסיטה0 כאשר האוניברסיטה התחייבה 

שברגע שמגיע הכסף0 אני מעריך שהכסף ייכנס בתקופה הקרובה0 הם יפתחו מוקד 

לילה זמני עד אשר המבנה הזה יוקם. המבנה הזה זה מבנה שנותן מענה  חירום

למחלקות נוספות בתוך האוניברסיטה. לטובת המבנה הזה יש מספר גורמים שמקצים 

מל"ג מקצה כסף0 מתאם הפעולות בשטחים0 שלדון0 וכמו שאני אמרתי0 -כספים. ה

 התרומה שאנחנו הצלחנו להשיג של מיליון הדולר. 

דמים0 יחד עם משפחת נחמן0 הקמה של אתר הנצחה לרון. אם אתם זוכרים0 אנחנו מק

אנחנו אישרנו כאן את אתר ההנצחה לפני מספר חודשים. אנחנו נצטרך לעשות 

התאמות על מנת להעמיד את אתר ההנצחה בהתאם לסכום שהתורם קבע לטובת 

 הנושא הזה. 

חבי העיר0 ואני אומר את זה עבור עבודות פיתוח בר ₪אנחנו קיבלנו הרשאה למיליון 

כעדכון. ומכאן אני רוצה לעבור לנושאים הבאים. הנושא הראשון שאני רוצה להעלות 

 בה0 עיר תאומה. אלכסיי0 בבקשה.יווח של אלכסיי לגבי הסיור במולדזה ד

 

עיר תאומה  –צ'אדיר לונגה, מולדבה -סיור ב –דיווח מר אלכסיי גולוביי  .   2

 לאריאל.

 

 ור כינון עיר תאומה צ'אדיר לונגה, מולדבה, עיר תאומה לאריאל.איש .   3

 

אחרי הסיור שלך בארה"ב אין לי הרבה מה להגיד. לא  :מר אלכסיי גולוביי

במולדבה.  צ'אדיר לונגההבאתי כסף לעיר. אבל אני מנסה לפתח את הקשרים עם העיר 
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י. הוא נגה0 יר לודאהייתי שם באמצע מאי. נפגשתי שם עם ראש העיר צ' גיורגי אורמנג'

יין מהאוניברסיטה  קיבל אותי ממש בחום. מסרתי מזכרת מאלי אליו0 זה היה בקבוק 

ואיזו שהיא מנורה כזו יפה שמסרתי להם. קיבלו אותי ממש בחום. על המקום החלטנו 

שאנחנו חותמים מן מסמך כוונות שלנו0 שאנחנו צריכים להיפגש עד סוף אוקטובר. 

אצלנו פה באריאל. הם מתכוונים להגיע בערך בסוף ספטמבר0 שני  הזמנתי אותם לבקר

ראש העיר והסגן שלו. ובנוסף לזה0 הם שלחו איזו שהיא מזכרת0 גם כן0  –אנשים 

  לעיריית אריאל.

 

קודם כל0 אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני חושב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נו נראה איך אנחנו מפרסמים את זה. שמהלכים מהסוג הזה רק תורמים לנו כעיר. אנח

אנחנו נקבל את ראש העיר ואת מי שיצטרף אליו בשמחה רבה. ואני מבקש להעלות 

להצבעה לאישור כינון עיר תאומה כפי שהציג אלכסיי. מי בעד לאשר? אושר פה אחד. 

 יפה.

 

 צ'אדיר לונגהפה אחד לאשר כינון עיר תאומה עם העיר הוחלט  החלטה:

 י שהוצג על ידי מר אלכסיי גולוביי. במולדבה, כפ

 

.   :גב' חנה גולן  אני חושבת שאת הנסיעה הבאה צריך לממן לאלכסיי

 

0 אפשר לבחון את זה ולראות איך באמת עושים את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו א'

אני מבקש  –מאחר והוא הביא תוצאות0 אז אפשר לחשוב על הכיוון. עדכון אירועי קיץ 

 . משי ושלומי

 

 מר שי אורני מנכ"ל "גוונים". –עדכון אירועי קיץ  .   4

 

ערב טוב. השנה ניסינו להתחיל תהליך של שיתוף הקהילה   : אורני מר שי

מפגשים עם  3בחשיבה על אירועי קיץ בתכנים0 החל מהשכונות וכך הלאה. נערכו 

ם פעילי שכונות פעילי תרבות0 פעילי שכונה0 מפגש ראשוני0 לאחר מכן מפגש ע –פעילים 
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שהעלו רעיונות וקונספט לפעילות בשכונות0 דברים באמת יפים ורעיונות מדהימים0 

איש. ובפגישה השלישית הוצגה תוכנית פעילות והיו הערות של  15קבוצה של בערך 

האנשים0 הארות והערות0 ועכשיו עושים את ההתאמות של התוכנית. האירועים באופן 

0 הפנינג פתיחת הקי –כללי  פעולות בשכונות השונות  7ץ0 'שני קהילתי בשכונה שלי'

יוכלו0 יש פעילות בנושא קרקס בשכונה מסוימת0 יוכלו  בנושא לכל פעולה0 כך שאנשים 

לנסוע מכל העיר לשם. יום ספורט קהילתי. יום מוסיקה. לקראת ט' באב אנחנו עושים 

ותכנים יהודיים' וכך  יחד עם הקהילה הדתית באריאל יום שנקרא 'ירושלים של קודש

יהיו שתי  –הלאה. יום רביעי הגדול0 יחד עם סוחרי המרכז. קבלת שבת קהילתית 

נודיע בדיוק איפה ואיך. בעיקרון זה  קבלות שבת קהילתיות וכולם מוזמנים. אנחנו 

הרעיון שאנשים יבואו למקום מסוים0 יביאו את האוכל שהכינו לשבת ממילא0 שעה 

0 קצת קטעים של קבלת השבת0 לאחר מכן סעודת שבת0 שירי שבת לפני0 נשיר שירי שבת

ולאחר מכן פעילות לילדים או במקביל פעילות לילדים וקצת סיפורי שבת וזמירות 

שבת עם הקהילה הדתית.מיועד בעיקר למי שלא חוגג או לא עורך בדר"כ קבלת שבת0 

עם חני לבנה0  ערב שנסונים צרפתיים –אבל כולם מוזמנים. פעילות לקהל ממוקד 

מיועד לציבור הוותיק0 יחד עם המשרד לאזרחים ותיקים. טיול עם פסטיבל כלייזמרים 

ערבים שמתחילה ביום חמישי הבא0 עם גבי ברלין0 על  3בצפת. ערבי שירה0 סדרה של 

גבי ברלין ישיר שירי עם רוסיים בעברית וברוסית. יהיה מסך  –הדשא0 כשהמטרה היא 

ית0 ואנחנו מאד נשמח אם יהיו חצי קהל דוברי רוסית וחצי קהל וידאו ברוסית ובערב

 ותיק.

 

 אנחנו נשמח שכל התושבים יגיעו. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל התושבים0 כל חברי המועצה0 מאד חשוב לנסות לעשות0   :מר שי אורני

אם נצליח את האירוע הראשון לעשות ביחד שתי הקהילות משתי התרבויות0 אני חושב 

כהן  אר הקיץ יהיה לנו מוצלח גם כן. הערב השני יהיה עם משה הלל והראלהשש

משלנו0 בשירי הלהקות הצבאיות. והערב האחרון עם שרל'ה שרון0 משירי נעמי שמר0 

ט"ו באב0 חג האהבה0 בהיכל התרבות בלובי0 יהיה -שנים למותה. ב 13החודש מלאו 

יום  ערב זוגות0 מסיבת ריקודים0 משחקי זוגות ו'סטנד  21:33 שישיאפ' למבוגרים0 
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יום י0 שבאוגוסט 29-ב –בערב0 היכל התרבות. קרנבל ברזילאי  שי האחרון של הקיץ0 

בערב0 בהיכל הספורט0 עם תפאורה מיוחדת וכו'. סגירת הקיץ0 עיר  21:33שי0 יש

הילדים והנוער0 אנחנו משתפים פעולה עם מחלקת הנוער. מגרש הכדורגל יהפוך לעיר 

ות0 עם כיכרות ורחוב חזרה לבית ספר0 רחוב החוגים0 רחוב הממתקים0 רחוב עם רחוב

נוער גדולה  23:33-בערב0 וב 21:33עד  16:33-לונה פארק וכך הלאה0 מ תתחיל מסיבת 

-לתוך הלילה ואתם כולכם מוזמנים. כמו שאתם רואים0 קצת פרסומים. פתיחת הקיץ ב

הוא בא לביקור בארץ וכיוון שאנחנו עם משה פרץ0 זמר מתנדב שהגיע ממולדבה0  6.7

אני  –כן. הוא אמר  –יש לך משהו? אמרתי לו  –חברים0 הוא גדל בבוקרשט0 אמר לי 

בא. ופעילות לילדים. ורק להגיד0 לא פרסמנו את זה0 כי מחכים לאישור0 אנחנו מקווים 

מחר0 של מפעל הפיס0 שהוא שותף לפעילות הזאת0 שותף מרכזי. שרים בקיץ0 כמו 

ב dance party –אתם רואים. ואחרון ש ט"ו באב חג האהבה. זה הכול. -כמו שאמרנו0 

 תודה רבה. מאד נשמח על השתתפותכם.

 

 תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מבחינת הפעילות לנוער בקיץ0 קודם כל אני אגיד שקדם   :מר שלומי עמר

נוער שנכנסו לכ 473לבנייה של התוכנית הזאת סקר שהקיף  יתות בחטיבות בני 

הביניים ובתיכון0 ענו על סקר ממוחשב וקיבלנו נתונים. התייעצנו עם פרלמנט הנוער 

ובנינו תוכנית שהיא גם הפקת לקחים מעונות קודמות0 מה היה יותר מוצלח0 מה 

 פחות0 וגם מה רוצים השנה.

כל הפעילויות שאני אציג מתרכזות בימים ראשון0 שלישי  –מבחינת הפעילויות 

שי אנחנו פשוט הזזנו את שעות הפתיחה של יישי0 כשבימים שני0 רביעי ושוחמ

פארק' וה'מיני גולף' עד לגבול חוק הרעש0 זאת אומרת0 הם יהיו פתוחים עד -ה'סקייט

יום  24:33עד  שישיבלילה וביום  23:33 פארק' -האחרון כבר ה'סקייט שישיבלילה. 

נוער. ממש ביום בלילה וה 24:33וה'מיני גולף' היו פתוחים עד  יו שם המון המון בני 

-האחרון התחלנו0 ביום שהחבר'ה יצאו לחופשה. אז בעצם יש פעילות ב'סקייט שישי

0 וכל מה שאני אציג עכשיו זה ראשון0 שלישי שישיפארק' וב'מיני גולף' שני0 רביעי ו

 וחמישי. נשארנו עם מוצאי שבת. ברגע שנקבל את התשובות מקווי לילה0 אז במוצאי
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יוכלו לצאת מחוץ לעיר ואז מילאנו בעצם   ימים בשבוע כל יום פעילות. 7שבת החבר'ה 

את הקיץ אנחנו פותחים ביום ראשון הקרוב במסיבת בריכה בקאונטרי. בגלל הנושא 

של חוק הרעש יש לנו בעיה לקיים מסיבות בשעות המאוחרות ולכן אנחנו עושים 

בערב0  19:33-טרי בימי ראשון נפתח בבצהריים0 הקאונ 12-מסיבת יום0 שמתחילה ב

0  –0 עם אמנים שבני הנוער ביקשו 18:33עד  12:33-עושים מסיבה מ ' 'סיקסטי ניין

 0  0 קצף0 ממש הפנינג ומסיבת בריכה גדולה. DJ'סקיי'

אפ באשכול הפיס0 שיש לו גם השנה כבר -אנחנו נקיים במהלך קיץ שני מופעי סטנד

 14-ביולי והשני ב 17-אוגוסט. המופע הראשון יהיה ברישיון עסק0 אחד ביולי ואחד ב

שקלים כניסה. האשכול  25אפיסטים שהובילו בסקר ונבחרו. -באוגוסט. אלה הסטנד

נוער. בשנה שעברה שני אירועי הסטנד 223יכול להכיל עד  אפ היו מלאים עד אפס -בני 

אירועים בלילות0  מקום. חוץ מזה0 בגלל שאין לנו למעשה מועדון ואין לנו איפה לעשות

'פריבילג' -אנחנו עשינו שיתוף פעולה עם שני מועדונים באזור התעשייה0 עם ה

0 שגם קיבלו רישיון עסק0 ואנחנו נעשה שתי מסיבות בעצם בשני תאריכים0  ו'קרולינה'

פלוס0 במועדון אחד; ומסיבה שניה  12. מסיבה אחת תהיה לגילאי 31-ביולי וב 13-ב

דנו את תלמידי החטיבה והתיכון לבקשת בני הנוער0 הגדולים לא פלוס. הפר 15לגילאי 

. המסיבות הן 0193 בשני 133רוצים להיות עם הקטנים. במועדון אחד יכולים להיכנס 

באותה שעה0 במקביל0 ואותו אומן שמופיע0 אליעד נחום0 זה הילד שאז אם אתם 

יופיע. פשוט הופעות0  2כל אמן ייתן  זוכרים היה בשמש0 היום זמר0 הנוער ביקש אותו0 

 במועדון הזה ויעבור למועדון השני0 ייתן שם גם כן הופעה0 שתי מסיבות. אחת 

יציאות לסינמה סיטי0 הסגרנו אולם  2 –יציאות מהעיר  4חוץ מזה0 במהלך הקיץ 

שקלים כניסה0  43מקומות ישיבה0 כולל הסעה0  83קולנוע לבני הנוער של אריאל0 

עלו לאקרנים. אלה סרטים שהם בחרו0 אחד ביולי ואחד סרטים שעכשיו עכשיו 

אחד ביולי0 אחד  –באוגוסט. חוץ מזה0 יציאה ללונה פארק ויציאה לפארק מים 

 שקלים כולל הסעה0 שזה ממש ממש זול למי שיודע את המחירים. 63באוגוסט. וגם0 

ב הראשון חוץ מזה0 במהלך הקיץ שני ערבי נושא0 שוב0 אחד ביולי ואחד באוגוסט. הער

-0 ערב אקסטרים לתרבות רחוב0 בשיתוף עם לואיזה וכל החבר'ה של ההיפ7.7-יהיה ב

0 ויגיעו לפה אלופים ב'סקייט בורד'. עשינו את זה בשיתוף פעולה עם -הופ וה'קפוארה'

פארק' והם סגרו בעצם שני מומחים על גלגיליות -יחד לשפר שמפעילים את ה'סקייט
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0 מי שראה את תוכנית הטלביזיה0 ערב wipe outוא ערב ו'רולר'. ערב הנושא השני ה

אלה המתקנים שיהיו0 זה  –תחרותי0 עם מתקני בריכה0 אתם רואים פה את המתקנים 

 3שקלים כניסה0 תחרות נושאת פרסים. חוץ מזה0  23יהיה בבריכת השחיה העירונית0 

-לים כניסה0 משק 15שחיות ליליות במהלך הקיץ בימי שלישי0 אחת לשבועיים בגדול0 

פותחים רק לנוער. חוץ  0-8 אנחנו מתארגנים0 ב7-בלילה0 הבריכה נסגרת ב 11עד  8

0 בני נוער שנמצאים שם בחדר חזרות0 11מזה0 ערב להקות וקריוקי. יש לנו את מקלט 

יש להקות נוספות0 כל מי שרוצה בתחום של המוסיקה0 סגרנו גם כן0 מועדון 

ו את שעריו באותו ערב. עושים שם את האירוע. הקרולינה0 ללא תשלום פותח לנ

במקום לעשות בבית הנוער פשוט עושים במועדון. תחרות אלוף הסנוקר תהיה במועדון 

דהורייתא. מועדון דהורייתא0 מי שמכיר0 יש שם שולחנות סנוקר0 אנחנו עושים תחרות 

ישראליים  מוקדמות וגמר. כניסה חופשית. ערב סרטים ישראליים בבית הנוער0 סרטים

שבני הנוער בחרו. כניסה חופשית0 עם פופקורן0 סוכר וזה0 ממש בערב0 עם מחצלות 

 ופופים. 

נוער  –קצת מבחינת פעילות ערכית  אנחנו עושים שני מפגשים של בית מדרש0מפגש בין 

שנים והוא מאד מאד מוצלח. מפגישים  5דתי לחילוני. זה פרויקט שאנחנו עושים כבר 

חבר'ה.  43מד"צים0 בסביבות -ת של בני עקיבא עם פרלמנט הנוער והאת השכבה הבוגר

אתם רואים פה תמונות מהפעילות בשנה האחרונה. השתתפות חופשית. ערב ט' באב0 

בשיתוף המחלקה להתחדשות יהודית בגוונים0 בהיכל התרבות0 עושים אירוע מיוחד של 

ת שבות אריאל0 שהיא גם כן הגות והדברות. ויש רכזת נוער דתי0 שנקנתה על ידי קהיל

 עושה פעילות מיוחדת לנוער הדתי0 שלא יכול לקחת חלק בכל הפעילויות.

נוער לאילת  שנה ראשונה0 בני נוער ביקשו0 אנחנו מנסים לארגן איזה שהוא  –טיול 

ימים בסוף הקיץ לאילת0 מבוגרי ט' ומעלה. זה יהיה איזה שהוא מבצע  3טיול של 

ביולי  31-כולל לינה0 כולל הכול0 עד ה ₪ 393טרכו לצאת0 ככה0 כל רכזי הנוער יצ

 הרשמה. 

 מחנות הקיץ של תנועות הנוער שמתקיימים כל אחד לפי התאריכים שלו. 

סגרנו עם אוניברסיטת אריאל סמינר נוער במסגרת הארגון וההתארגנות  –משהו חדש 

אה. פתחנו לשיתוף פעולה עם האוניברסיטה ופתיחת ההתמחויות בחטיבה בשנה הב

ו' ח'. שני מחזורים0 שבוע ימים0 -ז'-ז'0 בעצם אלה שעולים ל-מעין קייטנת נוער לבוגרי 
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שקל0 במעבדות האוניברסיטה0 בכל המקצועות שאתם רואים פה. כל מה שאני  553

מציג עכשיו זה החוברת שנמצאת פה ואחרי זה כל אחד יהיה לו אותה ביד0 אז תוכלו 

 ככה להתעמק.

הצגתי. פתוחים. אלה שעות הפתיחה. חוץ מזה0  –ק' וה'מיני גולף' פאר-ה'סקייט

יולי לסירוגין עם השחיה הלילית0  המגרש מואר. היכל הספורט יהיה פתוח במהלך 

 בלילה. כניסה חופשית. 2בימי שלישי0 עד 

גם כן0 עונה שניה0 התחלנו את זה באוגוסט שנה שעברה.  –שיתוף פעולה עם הקאונטרי 

באוגוסט0  31-ביולי עד ה 1-שקלים0 מה 265אין מנוי משפחתי לכל השנה0 מנוי0 למי ש

חודשיים מלאים0 ומי שעושה את זה בעצם נכנס גם לשחיות הליליות שלנו ללא 

שקלים לחודש0 שזה כלום. עושים את זה בקאונטרי.  113תשלום0 אז זה יוצא בעצם 

שו הטבות מיוחדות לנוער0 בני הנוער0 חברי הפרלמנט עברו בכל בתי העסק בעיר0 ביק

בתי עסק עד כה התגייסו. הם מציגים את הכרטיס0 הם מקבלים אותו בחינם0 הם  13

 מקבלים את ההטבות האלה0 הרשימה רק תלך ותגדל עם הזמן. 

הכנסנו לתוך תוכנית הקיץ גם את הזכויות והחובות של בני הנוער במהלך חופשת 

וג –הקיץ  ם את סל העבירות0 שיידעו ככה מה יקרה מה השכר0 מה מותר0 מה אסור. 

 אם הם יעברו על החוק0 בעיקר הקמות רעש0 ונדליזם וכל הדבר האלה. 

סוף החוברת היא בעצם שני עמודים שמרכזים להם את כל הפעילות והם יכולים לשבץ 

עיר הנוער ששי הציג0 אז זה עיר  –את האירועים ואת הדברים שלהם. ועוד אחד אחרון 

ר הילדים מתחילה עם יריד חוגים אחה"צ0 אנחנו ממשיכים לתוך הלילה הנוער0 עי

במגרש הכדורגל0 עם 'שאטל' שאוסף את בני הנוער מכל העיר ומביא אותם למגרש. 

. זה בגדול. חוץ מזה0 זה לא DJועוד כמה0 סוללות  KYDאלה האומנים שהם בחרו0 

0  2-ן החייל0 במופיע פה0 אבל גם כן אנחנו מוציאים בשיתוף האגודה למע ליולי

'יותר' למתגייסים0 מסיבת המתגייסים הארצית.   אוטובוסים לפסטיבל 

האחרון כל תלמידי ז' עד  שישיוחשוב להגיד שזה באמת היה סקר מקדים0 אבל ביום 

י"ב סיימו ללמוד0 קיבלו את החוברת הזאת בתוך השקית של התעודה0 יצאו איתה 

 יולי.ב 33-ב לחופשה. תלמידי ו' גם יקבלו אותה0

 

 תודה רבה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני רוצה להגיד משהו כששלומי עוד נמצא. אתה בקשר עם    :מר יוסי חן

נוער ולך0 ראש העיר0 שהכנת פינה לחבר'ה הצעירים שם מעבר לאמפי  הרבה בני 

ופרסמת את זה לפני הבחירות0 אז שתדע קודם כל0 שהחבר'ה שלך0 של המשטרה 

עושה להם דו"חות כשהם יושבים שם ושמים את המוסיקה שלהם. מעבר  העירונית0

לזה0 אני לא יודע מה קרה0 עוד לא התחיל החופש הגדול וכבר פנו אלי הרבה נערים 

שחטפו דו"חות על ישיבה שפצחו גרעינים0 האשימו אותם בפיצוח של גרעינים וכל 

קחים שכל הזמן עושים להם מיני. לא יכול להיות מצב שהילדים שלנו יהיו חשופים לפ

 שקלים0 לחבר'ה צעירים0 שאפילו לא עובדים. 475דו"חות של 

 

ונדליזם הם עושים.  :מר גלב רבינוביץ  הילדים האלה0 תסתכל איזה 

 

אני מכיר את החבר'ה0 זה חבר'ה רגע0 גלב0 תן לי לסיים.    :מר יוסי חן

בים. הם לא עשו את זה0 אבל טובים0 תאמין לי גלב0 זה חבר'ה טובים. זה חבר'ה שיוש

הם יושבים בחוסר מעש. הם יושבים בחוסר מעש0 כי אין פה כלום. זה יופי0 עכשיו 

צלצולים0 אין פה שום דבר בעיר. אין להם מה לעשות. עשית להם כבר פינה0 הושבת 

 אותם מעבר לכביש0 אז אתה הולך לעשות להם דו"חות? 

 

יקבל דו"ח. תן כבוד לעיר0 תן כבוד  מי שילכלך את העיר שלו  :מר פבל פולב

 לעצמך. במקרה הזה. 

 

 יוסי0 כמה אנשים קיבלו דו"חות?  :מר יחיאל טוהמי

 

 חבר'ה אתמול0 4   :מר יוסי חן

 

 קיבלו דו"חות?  :מר יחיאל טוהמי

 

שבועות חבר'ה שישבו  3חבר'ה אתמול או שלשום. ולפני  4   :מר יוסי חן
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 .במתחם שהכנתם להם מעבר לכביש

 

 אתה ראית בפארק החדש מה הם עשו כל הילדים האלה?   :מר גלב רבינוביץ

 

אבל אלי שבירו מחייך0 כי לא אכפת לו0 כי אם זה היה הילד    :מר יוסי חן

שלו והיו לוקחים לו שקל הוא היה מתאבד. אבל לא מעניין אותך0 וזה בסדר0 אותך 

דה תעופה לוד0 אתה נוחת לפה או התחיל לעניין טיסות0 הלוך חזור. אתה מגיע כבר לש

 התקלקל מהר.ממריא. 

 

 הגב' שירה דקל כץ. –דיווח תוכנית אב גני ילדים  .   5

 

היתה עבודה ובנו דגם לחצרות  –תודה רבה. אני רוצה לעדכן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גנים. היו שותפים לעבודה הזו גם חברי מועצה0 גם אלכסיי היה שותף לעבודה הזו. 

 שאני מבקש משירה0 להציג את התוצאות של אותה תוכנית. ומה

 

אז באמת0 זה משהו שהתחיל עוד לפני הרבה זמן סביב   :גב' שירה דקל

גני הילדים. קיבלנו את ברכת הדרך ואבי  דיאלוג שהיה לי עם אלי על הנושא של 

 באמת0 המנכ"ל0 הקצה סכום שככה יעמוד לרשותנו. התכנסה ועדה0 שגם אלכסיי וגם

אני שותפים בה0 יחד עם גורמים מקצועיים בעיר0 ובעצם מה שניסינו לעשות זה 

מפגשים עם משימות  2להגדיר קודם כל סדר עדיפויות0 ויצאנו בסופו של דבר אחרי 

 באמצע עם תוכנית גם קצרת טווח וגם ארוכת טווח. 

ר גנים שכרגע בסדר העדיפות ייכנסו לעבודה כב 5-התוכנית הקצרה מתייחסת ל

מיידית0 סביב זה שיש בהם גם באמת בעיות בטיחות וגם אוכלוסיות מיוחדות0 שכרגע 

 –בזה שהגנים לא מוסדרים0 האוכלוסיות האלה נמצאות באיזה שהוא קושי. הגנים זה 

ייכנסו לביצוע מיידי. מה שיותר  5-דקלים0 מרווה0 הדר0 ערבה וגן כלנית. אלה ה שכבר 

ם האלה שזה סוג של כיבוי שריפות0 אלא זה התוכנית הספציפיי 5-חשוב אבל0 זה לא ה

ארוכת הטווח. קודם כל0 בוועדה דנו על מה אנחנו חושבים שצריך להיות בכל גן. 

ביקשנו גם משוש וגם מנציגת ההורים שהיתה0 לצאת חזרה גם לגננות וגם להורים 
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ההורים. ולהתייעץ איתם. היתה התייעצות גם עם הגננות0 גם עם הגורמים בשטח ועם 

וההחלטה היתה על איזה שהוא מתווה אחיד לכל הגנים. אני אגיד אותו ככה 

 במהירות0 למרות שמי שירצה אחרי זה לקבל עוד פרטים אז בשמחה.

הוחלט על זה שהגנים שיש בהם הרבה מאד חול0 החל הזה הפך להיות מפגע. יש הרבה 

ירודה וגם מבחינה מאד תלונות של הורים על חול שהוא גם ברמת תחזוקה מאד 

 3תברואתית זה מאד בעייתי. אז הוחלט על זה שבכל הגנים יהיה ארגז חול0 בגודל של 

0 על ארגז החול הזה תהיה יריעה שתכסה אותו לאורך הזמן שהילדים לא 3על 

נמצאים. שאר השטח יהיה אבנים משתלבות. פרט לזה0 סביב המתקנים יהיו מגמשות. 

זה את הנושא הזה של גינה לימודית0 כדי שהילדים בגן ומה שעוד החלטנו להוסיף0 

יוכלו לחוות חוויה של שתילה ועבודת אדמה0 וקצת לראות מה קורה לצמח מרגע שהוא 

גדל וכו'. פרט לזה0 יש היום גנים שיש בהם מעט מתקנים0 יש גנים שיש הרבה 

וי בגודל הגן מתקנים0 אז ההחלטה היא ללכת לכיוון של0 סוג של אחידות0 כמובן זה תל

 2מתקנים לכל גן0 גם כאלה שיש בהם  5וכו'0 אבל כן מדובר על להגיע לסדר גודל של 

אז כמובן להרחיב את זה ליותר. לתת פיתרון גם לנושאים של קירוי והצללה0 לא  3או 

רק סביב המשחקים0 אלא לנסות להגיע לקירוי רחב יותר. והנושא באמת של פינות 

ות יש בהם ציוד0 אבל הציוד זרוק ומוזנח. אז בכלל0 להיכנס הרבה מאד חצר –אחסון 

לכל העניין הזה. מדובר פה על תוכנית ארוכת טווח. אני עוד לא אנקוב כמה זמן0 כי 

אנחנו אמורים להתכנס שוב לקראת תחילת ספטמבר ולקבל פריסה של כל הגנים0 מה 

גן0 מה העלויות0 ואז סביב זה0 זה יהיה קר  5וב לוודאי תוכנית צריך לעשות בכל 

שנתית. מדובר על השקעה מאד מאד  5שנתית או אפילו0 אני מקווה שלא יותר0 לפחות 

גנים. אבל ההזנחה היא כל כך גדולה וחלק  33-גדולה0 סדר גודל של קצת פחות מ

מהגנים זה עבודה מאד מאד מאסיבית ואינטנסיבית. אנחנו נקבל את הנתונים 

שייכנסו לעבודה  5א בעיה. אבל בגדול במיידי כבר יש המספריים ונציג אותם0 זו ל

 והשאר זה יהיה תוכנית ארוכת טווח. 6330333בגובה של 

גם לשוש0  –צריך להגיד תודה באמת לכל הצוות המקצועי שעבד פה בצורה מדהימה 

מנהלת מחלקת גני הילדים0 גם לוועד ההורים0 לאיילת ארמל שהגיעה והיתה ככה 

פי ענפי0 לאגף ההנדסה0 לכל מי שכאילו סייע לנו ועדיין מסייע0 כי שותפה פעילה0 לצי

 זה רק התחלת התהליך. 
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ואני רוצה להודות0 קודם כל לחברי המועצה שהשתתפו והיו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שותפים0 הם עושים את זה הרי בהתנדבות0 גם אלכסיי וגם שירה0 אז תודה רבה. ואני 

ניוד בין סעיפים. בבקשה0 2314וי בהצעת התקציב לשנת עובר לסעיף הבא0 שזה שינ  0

 ג'והר. 

 

 )ניוד בין הסעיפים(. 2114שינוי בהצעת התקציב לשנת  .   6

 

שינוי תקציב סמלי0 ניוד בין שלום לכולם. יש לנו פה   :מר ג'והר חלבי

 5530333-תמיכות כללי0 אנחנו מקטינים אותו מ – 1765333823הסעיפים. יש לנו סעיף 

. הסעיף השני זה תמיכות בספורט ₪ 4710333והוא יעומד על  ₪ 760333-בסך  ₪

ש"ח. כל  2510333והוא יעמוד ע"ס  ₪ 1510333-אנחנו מגדילים בסך – 1829233823

השינוי הזה הוא מהיבט של חלוקת התמיכות 0על מנת להתאים את זה לתמיכות. סה"כ 

. סה"כ התקציב ₪ 1510333-ים את זה ל0 אנחנו מגדיל₪ 1330333התמיכות בספורט היו 

. במקביל0 כדי לאזן את השינוי בין ₪ 2510333של התמיכות בספורט יעמוד על 

 0-2780333 חברה עירונית ארגוני ספורט0 מ1829233873הסעיפים0 אנחנו מקטינים סעיף 

מבחינת  –. סה"כ השינוי ₪ 2360333והתקציב יעמוד על  ₪  720333מקטינים בסך  ₪

 הכול של התקציב אין לנו שינוי0 זה בסך הכול ניוד בין שלושת הסעיפים האלה. הסך

 

אני רוצה לשאול שאלה את פבל. אתה מחזיק תיק של 'כלום    :מר יוסי חן

ספורט' אני אקרא לזה. אתה0 בקדנציה הקודמת0 אני אזכיר לך0 וגם זה לאוזניו של 

 גלב0 

 

 דבר אלי0 עזוב את גלב.   :מר פבל פולב

 

 לא0 אני רוצה גם אליו.    :מר יוסי חן

 

 דבר אלי. –דבר אלי. פנית אלי   :מר פבל פולב
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 לא0 גם אליו0 כי הוא גם אני מחשיב אותו לאיש של ספורט.   :מר יוסי חן

 

 בסדר. הוא לא מחזיק את התיק אבל.   :מר פבל פולב

 

זה היה  גם אתה לא מחזיק כלום. אולי אם הוא היה מחזיק   :מר יוסי חן

 אחרת.

 

 זה משנה מה אני מחזיק או מה שאתה רוצה להגיד?  :מר פבל פולב

 

 אני אגיד.    :מר יוסי חן

 

 אז תמשיך.  :מר פבל פולב

 

 קצת סבלנות. אתה בדרך כלל יש לך סבלנות0 מה קרה?   :מר יוסי חן

 

בטח שיש. סתם אמרתי. אני מדבר עברית0 לומד0 לומד כל   :מר פבל פולב

 יום. 

 

 אתה מחזיק תיק שהוא כלום0 אתה מחזיק אוויר.   :מר יוסי חן

 

 אוויר גם כבד0 שתדע לך. גם לו יש משקל0 אתה תלמד.  :מר פבל פולב

 

אוויר כבד זה0 אתה יודע איפה האוויר כבד0 שם0 בכור    :מר יוסי חן

י אין באיראן. אבל בוא לענייננו. אתה צריך עכשיו לקום ולהצביע נגד התקציב הזה0 כ

בו תקציב לספורטאים בענפים האישיים0 שישבנו כל כך הרבה אני ואתה. דיברנו על 

לספורטאים מצטיינים0 איפה? אני לא רואה ביטוי. בכלל0 כל התקציב0 כל  ₪ 1330333

המסגרת של התקציב הזה לספורט0 זה תקציב עלוב לעיר בסדר גודל של אריאל. אני 
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אתה0 במקום שעכשיו0 במקום שאתה נמצא0 סגן ראש לא מבין0 זה הולך והולך אחורה. 

 עיר0 תוביל את זה יחד0 אני בטוח שתקבל רוח גבית גם מגלב0

 

זה בטוח. אנחנו עושים את המהלך ביחד עם גלב0 בשיתוף   :מר פבל פולב

 פעולה. אבל תסיים מה שרצית להגיד.

 

ומר לך0 בלי אני אסיים. אני נותן לך להבין. לכן0 מה שאני א   :מר יוסי חן

תקציב ראוי ובלי לצבוע את זה0 בדיוק מה שאנחנו רצינו להוביל0 לספורטאים 

מצטיינים בענף האישי0 למשל0 ואנחנו הולכים כל פעם לראות את רגינה שם והתקציב 

שלה הוא זעום ומחייבים אותה על אולמות. בכל אירוע שגלב עושה0 מחייבים אותם על 

 כים להיפתר פה0 בשולחן הזה0 עכשיו כשמצביעים. אולמות. כל הדברים האלה צרי

 

חבל שאותי לא מחייבים. אני גם עצמאי פרטי0 מה קשור   :מר פבל פולב

 לעירייה? אבל חבל שלא מחייבים אותי. תמשיך. תמשיך הלאה. 

 

 עזוב0 אני לא מדבר על0   :מר יוסי חן

 

שיך לעניין. תמשיך לעניין אבל0 תפסיק להגיד שטויות0 תמ  :מר פבל פולב

מה אתה מקשר את גלב? מה אתה רוצה? לענות לך למה אנחנו עושים את המהלך הזה 

 השנה? אני אענה לך. 

 

קודם כל0 ודאי שתענה לי0 למה השנה אתה מצביע איך    :מר יוסי חן

שאתה מצביע ואתה מבזבז שנה שלמה. מעבר לזה שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש יוני 

יולי יתנו את הכמה גרושים האלה למי שמצביעים. אולי. עכשיו0 ואולי ביולי0 אולי ב

אתה0 כנראה בגלל שאתה לא עוסק בשום דבר0 בכלום ושום דבר0 אתה לא מבין 

ינואר ופברואר ומרץ0 ואנשים לא קיבלו תקציבים0 ואתה  שאנשים פעילים מינואר. ויש 

כשיו יושב בשקט. הוא חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה רק אליך0 גם לראש העיר שע

 זה שמוביל את כל המהלך. 
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.   :מר פבל פולב  חשבתי אני0 נבהלתי

 

 לא0 לא0 לא. אתה0    :מר יוסי חן

 

 הייתי לוקח הכול על עצמי0 אין לי בעיה.  :מר פבל פולב

 

חבר'ה0 גם את תיק האוויר  –אני במקומך הייתי סתם אומר    :מר יוסי חן

עליו. תחזיר אותו לראש העיר. תן לו שהוא יחזיק. תן לו הזה שנתתם לי0 אני מוותר 

 שהוא יחזיק את התיק הזה. 

 

 אתה סיימת?  :מר פבל פולב

 

 סיימתי0 בטח0 מספיק.    :מר יוסי חן

 

 אני לא ענה על כלום0 איפה אני נמצא.  :מר פבל פולב

 

 אל תענה.    :מר יוסי חן

 

. אני מסכים איתך כל אחד נמצא במקום שהוא נמצא  :מר פבל פולב

 שהתקציב0 הגזבר כבר אמרתי לו0 התקציב נמוך0 אני מסכים איתך. 

 

 אפשר לענות לך גם?  :מר גלב רבינוביץ

 

גלב0 אני רק רוצה להגיד משהו0 הוא פנה אלי0 כי ה'לואי   :מר פבל פולב

נגדיל. השנה  ווטון' הוא שלי0 הוא לא שלך. אני מסכים איתך שצריך להגדיל ואנחנו 

יבלנו החלטה ביחד0 בגלל שלא הצלחנו ולא הספקנו אחרי הבחירות לפנות לגורמי חוץ ק

ולעשות תוכנית. מה שעשו לפני היא כבר לא תוכנית שמתאימה0 תוכנית אב לספורט. 
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אנחנו מקבלים משם הרבה דברים0 אבל היא כבר לא בדיוק מתאימה0 כי הענפים פה0 

יבלנו החלטה אסטרטגית ואנחנו הולכים על יש להם שמות0 הם לא עובדים. אז השנה ק

מה שיש היום ומשנה הבאה אתה תראה גם שינוי בתקציב0 יש לנו גם דברים שאנחנו 

נעשה בלי כסף תוספת0 ואתה תראה בשנה הבאה ענפים שמתחילים להתיישר0 לקום0 

ואנחנו נחזק אותם גם. אנחנו עושים תוכנית רב שנתית0 אני לא הולך הביתה שנה 

0 אי אפשר לפטר אותי0 אני לא מקבל משכורת. את התיק אפשר לקחת0 אבל אני הבאה

שנים0 ואנחנו נדבר על מה שאני אעשה עוד שנה0 שנתיים  4עדיין אתעסק בכלום לפחות 

 ביחד עם ראש העיר0 אתה גם תצטרף0 מזמינים אותך גם. 

 

תקציב  אני אענה לך. אם יהיה תוכן לעניינים ואם אכן יהיה   :מר יוסי חן

אני אצטרף. אבל אם ראש העיר ימשיך לעבוד עליך וייתן לך כלום –ותהיה פעילות 

 ושום דבר ותחזיק רק תיק ריק0 אז אתה תעשה את זה איתו. 

 

יוסי0 רציתי להוסיף גם0 בדיוק מה שפבל אמר גם רציתי   :מר גלב רבינוביץ

לא מדברים על זה כל  להגיד. ואתה פשוט לא יודע כמה תוכניות אנחנו עושים. אנחנו

יום או יושבים כל הזמן עם ראש העיר0 ויש לנו גם מלגות לספורטאים שנה הבאה 

בתקציב0 יש הכול0 אבל בונים את זה0 זה לא מהיום לעכשיו0 אנחנו עושים את זה 

 בתוכנית ואתה תראה את זה בתקציב הבא. 

 

 . %133   :מר יוסי חן

 

עלות את זה להצבעה. מי בעד לאשר את הניוד אני רוצה לה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בהצעת התקציב? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. מי 

 נמנע? חנה ואלכסיי. מי מתנגד? הצביעו נגד: יוסי. עבר. 

 

, הובעד: מר אלי 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, שירה דקל, מר יבגני 

נמנעים: גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי( לאשר  2נגד: מר יוסי חן.  1גב' ורד טוויל. 
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 )ניוד בין הסעיפים(. 2114את השינוי בהצעת התקציב לשנת 

 

 .2115אישור צו הארנונה לשנת  .   7

 

 . ג'והר0 בבקשה.2315צו הארנונה לשנת אישור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

השנה0 בשונה משנים שעברו0 בכפוף לתקנות החדשות   :מר ג'והר חלבי

 ביולי0  1-ולהנחיות משרד הפנים0 אנחנו חייבים להעביר את צו הארנונה עד ה

 

 .33.6עד   :זיועו"ד דוד 

 

נה0 ביולי צריך להיות מאושר. ההנחיות הן כאלה0 שהש 1  :מר ג'והר חלבי

בגלל שנת המעבר0 הנחו אותנו כבר מראש שאנחנו צריכים לעדכן את צו הארנונה0 מה 

שהיה שנה קודמת0 בתוספת של שלושת רבעי אחוז. זה העדכון היחידי שנתנו0 הצמדה 

 אוטומאטית0 היא בגובה של שלושת רבעי אחוז. לא יותר0 לא פחות מזה. 

הזאת של ההצמדה האוטומאטית0 יש  בצו המיסים0 נוסף לשינוי של התעריף0 התוספת

0 אנחנו פה עושים שינוי חריג מה שנקרא0 כפוף גם0 אנחנו 313לנו בתעריפים בסיווג 

נצטרך להביא את זה למשרד הפנים לאישור. אנחנו מאחדים את כל המבנים של תחנות 

בצו המיסים הקודם היו  381-ו 313דים0 הרי 0 ואנחנו מפרי313הדלק תחת סיווג אחד0 

. אנחנו עכשיו סככות של תחנת 381שניהם ביחד תחת קטגוריה אחת. סככות היו תחת 

 לפי תעריף03130 וכל המבנים של תחנות דלק יהיו תחת סיווג 313-דלק מכניסים אותן ל

183.43 ₪ . 

 

 מה המשמעות של זה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מדברים על הסככה שנמצאת מעל המשאבות.  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

 זה תחנת הדלק. זה הנכס העיקרי.   :מר ג'והר חלבי
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 מה המשמעות?   :מר יוסי חן

 

המשמעות היא שהסככה של כל תחנת דלק0 איפה שיש את   :מר ג'והר חלבי

 המשאבות0 

 

 יש תחנה אחת.    :מר יוסי חן

 

0 היא תהיה לפי ₪ 89-את הסככה בשתיים. במקום לחייב   :מר ג'והר חלבי

 . זה השינוי היחיד שישנו פה. הוספנו לצו המיסים₪0 183הנכס העיקרי שזה תחנת דלק 

 

 אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של הסככות.    :מר יוסי חן

 

אם אפשר להשלים0 יוסי0 ברשותך. בנוסף לצו המיסים0   :מר ג'והר חלבי

כל הנושא של ההגדרות של הנחות שהעירייה מאשרת0  הוספנו שני עמודים אחרונים0

שבסך הכול אלה נגזרת מההנחות שנתנו לאורך כל השנים0 אבל נתנו את זה בצו 

 מטר0 דוד0 אתה תסביר את זה.  1.83-המיסים. ועוד משהו של ה

 

י  2.1.3בסעיף   :זיועו"ד דוד  בעמוד השני0 היתה טעות סופר לטעמי בצוו

לא מחויב. בקודם היה  1.7-יבו מרתף וגלריה שגובהם פחות מהארנונה האחרים שחי

. אז עשינו פה 1.8וזו הטעות. גם בתקנון וגם על פי חוק תכנון ובנייה0 זה  1.7כתוב 

 פשוט את התיקון טעות סופר0 לא יותר מזה. 

 

 זה בסך הכול רק מיטיב גם עם התושבים.   :מר ג'והר חלבי

 

 אכן.   :זיועו"ד דוד 

 

  -כי זה לא קיים. דיברנו על זה ב    :חן מר יוסי
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יוסי0 זה החוק.   :זיועו"ד דוד   זה עדיין0 

 

 זה מבורך. כשאתם מתקנים מגיע לכם יישר כוח.    :מר יוסי חן

 

 חן חן.   :זיועו"ד דוד 

 

הקטע של הסככה של אפיקים זה משהו  –לגבי הסככות    :מר יוסי חן

0 לא בחוץ. אני חושב שאנחנו צריכים לשקול פנימי0 אבל כשזה מדובר בתחנת דלק

באופן הכי מהיר להקים פה תחנה נוספת. התחנה הזו פה גובה מחירים אסטרונומיים 

ולדעתי גם את התוספת הזו הם יגלגלו על התושבים במחיר של התדלוקים שם. לכן 

כים אנחנו צריכים0 מעבר לזה0 אין לי בעיה עם התוספת הזו0 יש לי בעיה שאנחנו צרי

נוספת שתהיה תחרות. והם אומרים את זה בריש גלי0 הם להריץ עוד תחנה אחת 

 אין לנו תחרות0 אנחנו פה היחידים והם מנצלים את זה.  –אומרים 

 

ויכוח.  :זיועו"ד דוד    לגמרי0 הוא צודק. אין פה 

 

יוסי0 אמר אלי שהמכרז למסחר יוצא ויכלול בליבו ככל    :מר אבי עזר

 ת דלק. הנראה גם תחנ

 

כפי שהציג הגזבר?  2315מי בעד לאשר את צו המיסים לשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. תודה. 

 

 . 2115פה אחד לאשר את צו הארנונה לשנת הוחלט  החלטה:

 

 .2114אישור המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחלוקת התמיכות לשנת  .   8

 

 .2314ועדה המקצועית לתמיכות לשנת אישור המלצת הו :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני מבין שכולם קיבלו את הטבלה של החלוקה של   :מר ג'והר חלבי

התמיכות. הטבלה הזאת בנויה על השינוי של התקציב שעשינו. אפשר להגיד שאנחנו לא 

שינינו כמעט שום דבר מהקריטריונים שהיו בשנים שעברו. אנחנו התלבשנו0 בעיקר 

הספורט. הספורט בסופו של דבר0 בגלל השינוי שהגיע באיחור על נשאר פה הקטע של 

 4או  3ידי מועצת העיר0 אנחנו אימצנו את התבחינים ואת ההחלטות שהיו במהלך 

השנים הקודמות0 לפי האחוזים לכל קבוצה ולכל ענף. בהתחלה יש לנו את הנושא של 

 הצופים0 בני עקיבא0 –עמותות  3חינוך ונוער. יש לנו 

 

 תנועות נוער.  3  :זיודוד  עו"ד

 

הצופים0 בני עקיבא והנוער הלאומי. אנחנו חילקנו0 נתנו   :מר ג'והר חלבי

. מחצית הסכום הלך לפי מספר העמותות0 חולק בין ₪ 2120433להם0 אישרנו להם 

שליש0 שליש0 שליש. והחצי השני חולק לפי מספר החניכים בכל עמותה.  –העמותות 

פה שאנחנו נותנים להם0 אנחנו נותנים לכל עמותה מבנה כלשהו. ובנוסף לתמיכה העקי

. החלוקה ₪ 820255העלות סך הכול של התמיכה העקיפה לשלושת העמותות האלה היא 

0 והנוער הלאומי ₪ 01360791 בני עקיבא יקבלו ₪ 550132הצופים יקבלו  –לעמותות 

 לעמותות החינוך והנוער.  ₪ 2120433. סה"כ ₪ 530476

הוועד  0יש לנו עמותת פעמונים0 חסד לחיים0 יד שרה –חברה וקהילה  –בתור הבא 

קה שלהם או ההמלצה של הוועדה היא סה"כ החלו .למען החייל ומוזיאון השואה

. החלוקה בין העמותות ₪ 450333-. ובנוסף לכך יש להם תמיכה עקיפה0 כ₪ 1310733

; הוועד ₪ 130533 –; יד שרה ₪ 220533 –; חסד לחיים ₪ 90333 –היא ככה: פעמונים 

 . ₪ 1310733 –. סה"כ ₪ 270333 –; מוזיאון השואה ₪ 290733 –למען החייל 

 .₪ 90333יש לנו מלגות מחקר לעמותת מו"פ. סה"כ המלצנו פה על 

סה"כ התמיכה הכוללת לכל העמותות האלה  –מורשת ישראל וערכי דת  –התחום הבא 

פה למבנים לבתי כנסת ומוסדות כאלה. התמיכה 0 בנוסף לתמיכה עקי₪ 1380333היא 

. ₪ 90333-. החלוקה בין העמותות0 המלצנו לכל עמותה כ₪ 1150333העקיפה היא 

עמותת חב"ד0 המרכז הישראלי0 בית כנסת היכל יוסף0 בית כנסת תפארת אריאל0 בית 
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כנסת הרמב"ם0 בית כנסת שבות אריאל0 בית כנסת אחוות אחים0 בית כנסת אוהל 

 –ים0 בית כנסת אביר יעקב0 בית מדרש ישיבתי0 קהילת נצרים אריאל ומחניים אפר

 .₪ 090333 לכל עמותה ₪ 1380333רשת חינוך יהודה לדוברי רוסית. סה"כ 

מסה"כ התמיכה  18%למכבי0 מועדון התעמלות אריאל כדורעף0  –עמותות ספורט 

 . ₪ 780873. סה"כ 15%לעמותה הזאת. והתעמלות אמנותית 

גופני הפועל אריאל עיר בשומרון0 כדורסל אגו 0 פלוס קליעה למטרה 15%דה לתרבות 

 . ₪ 150211. ויש להם תמיכה עקיפה0 מקלט עוד ₪ 430323. סה"כ 3%

. ויש את התמיכה העקיפה בתחום ₪ 1290333 –מועדון כדורגל ביתרים אריאל כדורגל 

. סה"כ ₪ 2530893 –. סה"כ התמיכה לספורט ₪ 2530333-תחזוקת מגרש הספורט כ

 . ₪ 6830993החלוקה היא 

 

בשנה שעברה0 כמה היתה התמיכה של הספורט סה"כ0 אתה   :מר גלב רבינוביץ

 זוכר?

 

 חנה תגיד לך.    :מר יוסי חן

 

 אני לא יודעת.   :גב' חנה גולן

 

 יש גידול. יש גידול לא מהותי0 אבל יש גידול.   :זיועו"ד דוד 

 

 ומשהו אלף לספורט0 533היה    :מר יוסי חן

 

 לכולם ביחד.   :גב' חנה גולן

 

 לכולם ביחד0 כמו שחנה אומרת.  :זיועו"ד דוד 

 

 . %53-לכולם ביחד. עכשיו זה קוזז פה ב   :מר יוסי חן
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 יוסי0 שניה0 אני אסביר.  :מר ג'והר חלבי

 

מעבר לזה0 זה היה בגוונים שניה0 אחר כך תסביר0 ג'והר.    :מר יוסי חן

הלוואה0 שזה היה  ₪ 8330333לקחנו הלוואה0 שהקטע של הספורט היה שם  ואנחנו

 בנוסף0 זה תיכף יקרה גם בשנים הקרובות0 זה יקרה שוב פעם. הכול בסדר. 

 

 אתה סתם ממציא את הדברים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא לקחנו הלוואה לכסות את הגרעון של0   :מר יוסי חן

 

 הקשר?  מה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני גם אענה לך.  –אני אענה לך. שאלת    :מר יוסי חן

 

 לא0 לא0 לא0 אני לא שואל0 אתה יכול להמשיך לדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אסביר לכם את מה שהוא לא הבין ראש העיר.    :מר יוסי חן

 

 אני לא קיבלתי עוד תשובה. כמה היתה התמיכה לספורט  :מר גלב רבינוביץ

 שנה שעברה?

 

 כולל גוונים או לא כולל גוונים?  :מר ג'והר חלבי

 

 לא כולל גוונים.    :מר גלב רבינוביץ

 

 ₪ 5630333או  ₪ 5530333-חברים0 שנה שעברה חילקנו כ  :מר ג'והר חלבי

לספורט0 זה בנוסף למה שהעברנו לגוונים0 עוד  ₪ 2230333התמיכות הרגילות0 ועוד 

 . ₪יון . בערך מיל₪ 2780333
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מה שאני אומר0 דבר כזה0 קודם כל0 סיימת ג'והר? סליחה0    :מר יוסי חן

 סיימת?

 

 כן0 סיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה שאני רוצה להגיד זה כמה נקודות. קודם כל0 מה קרה0    :מר יוסי חן

מקזזים פה0 ואני לא רואה  13%לכל בית כנסת0  ₪ 10333בתי כנסת אתם מוותרים? 

 שהו ממצמץ. לא מפריע לכם? מי

 

 דרך אגב0 אני שאלתי אותו למה0 והוא אמר לי0  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני רוצה להזכיר לך שזה היה בעקבות זה שלא לקחו. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר יחיאל טוהמי  בתי הכנסת לא לקחו

 

 ף חילקנו. ומאחר והם לא לקחו אז נשאר עודף ואת העוד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז מה0 יהיה פה עודף ותחלקו?    :מר יוסי חן

 

 )מדברים ביחד(

 

 התקציב ששמו בצד0 יחלקו אותו בהמשך?   :מר יוסי חן

 

 לא.  :מר יחיאל טוהמי

 

 תסביר לי.    :מר יוסי חן
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אני אסביר. שנה שעברה הגישו בקשות לתמיכה בדת עמותות   :מר ג'והר חלבי

עמותות. יש גידול  12עמותות. היום יש לך  8או  07 כמעט הרבה פחות ממה שיש פה

 במספר העמותות שהגישו. 

 

 מה שאני מבקש0 תנו לו להשלים את המילים. בבקשה0 יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דבר נוסף שמפריע לי0 אני קודם כל קראתי הערה0 של    :מר יוסי חן

 המבקר אני חושב0 לגבי בני עקיבא.

 

 לא0 לא0 זה משהו אחר שלא אישרנו.    :רמר אבי עז

 

 זה שונה לגמרי?   :מר יוסי חן

 

 זה גוף אחר. יש שניים.    :מר אבי עזר

 

או קיי. עכשיו0 אני שואל אתכם באמת0 אני פה יושב0 הפועל    :מר יוסי חן

ן  ₪ 430333כדורסל0 אתם חושבים שעם  מישהו מאנשי המקצוע יכולים להחזיק מועדו

העלית את הנושא של תמיכה עקיפה0 החזקת  –עקיפה0 ישירה. דבר נוסף  שנה שלמה?

 מגרש כדורגל עם התקציב0 לא זוכר את המספרים שם. 

 

 יוסי0 זה החוק שחייבים להציג אותו.    :מר אבי עזר

 

 תן לו להגיד מה שהוא רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גרש0 אתה הצבעת עליו אבל יש לך בתקציב0 בסעיף החזקת מ   :מר יוסי חן

בסעיף אחר0 במקום אחר0 יש שם החזקת מגרש. בהחזקת המגרש יש לך את התקציב 

הזה. ואתה במקום לשלם לגנן0 אתה משלם את הדבר הזה. אז אתה לא יכול פעמיים 

 להכניס את זה0 גם בהחזקת מגרש וגם פה. אז שימחק את זה. 



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 31 

 

א לא קשור. רק צריך להיות זה לא קשור. זה שווה ערך0 הו   :מר אבי עזר

 מודע. 

 

מי שקורא את הפרוטוקול ושומע0 אבי0 שווה ערך0 כאילו    :מר יוסי חן

איזה תקציב נתתם פה לספורט. ובתקציב של מאה ומשהו אי אפשר להחזיק0 מה 

 לעשות? 

 

 עוד משהו? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  לא0 זהו

 

מי בעד לאשר את ההמלצה  –ה רבה. אני מעלה להצבעה תוד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 2314של הוועדה המקצועית לחלוקת התמיכות 

יוסי. נגד:   יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד0 פבל0 חנה ואלכסיי. מי נגד? הצביע 

 

, הובעד: מר אלי 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: ' גבמר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

נגד: מר יוסי חן(  1גב' ורד טוויל, מר פבל פולב, גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי. 

 .2114לאשר את המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחלוקת התמיכות לשנת 

 

לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי  ₪ 811,111ע"ס  361אישור תב"ר חדש מס'  .   9

ישראל לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון: קרנות הרשות ו/או 

 קבלת הלוואה.

 

 ₪ 8330333ע"ס  361אישור תב"ר חדש מס'  –הסעיף הבא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 0 לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון

זה או קרנות הרשות או קבלת הלוואה. אני רוצה להדגיש0 מדובר על המגרש של בית 
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בכפר0 שומה שהיינו צריכים לשלם לפני מספר שנים. אני רוצה להזכיר שוב0 היום 

בישיבה עם שר השיכון ביקשנו שיתנו לנו פטור מהנושא הזה. זה נמצא בבחינה. בכל 

הלוואה0 מה שיהיה זול יותר0 במידה ולא מקרה0 זה יהיה או קרנות הרשות או קבלת 

 נקבל את הפטור ממשרד השיכון. 

 

 אני יכול לשאול אותך פה שאלה?   :מר יוסי חן

 

 ודאי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים אחורה0 הרי  5בבית בכפר0 אתה בדקת0 בוא ניקח    :מר יוסי חן

השנים  5-ה0 בדקת בעיריית אריאל שותפה שם באחוז מסוים0 תקן אותי אם אני טוע

האחרונות0 תענו0 תענו0 זה בסדר. אומר ראש העיר ליועץ המשפטי לא לענות. אני שואל 

שנים אחורה0 כמה כסף נכנס  13השנים האחרונות בדקת ואם לא  5-אותך אם אתה ב

 לעיריית אריאל מכל הפרויקט הזה0 מכל השותפויות האלה?

 

 תקבל תשובה.  –תגיש שאילתה  זה לא בסדר היום. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש את זה בדו"ח של החברה הכלכלית.    :מר אבי עזר

 

 אני אקבל את ההמלצה שלך ואני אגש לדו"ח.   :מר יוסי חן

 

 אפשר לדעת מי יבנה שם?   :גב' חנה גולן

 

 איך אנחנו יכולים כרגע לדעת? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . זה לא בניה0 זה פיתוח   :מר אבי עזר

 

אני יודעת בדיוק מה זה. אני מכירה את הסיפור. זה היה   :גב' חנה גולן
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0 אפשר היה להתמקח0 זה יכול היה להיות פחות. אני מכירה מצוין0 0-833 זה עלה ל733

 לאן מכוונים? תגידו. –תאמין לי0 את הסיפור. לכן אני שואלת 

 

 אני עדיין לא יודע מי יבנה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 האלה.  8330333-אם החברה שתזכה בבנייה0 שתממן את ה  :ב' חנה גולןג

 

 זה לא כך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אני יודעת גם מי יבנה.   :גב' חנה גולן

 

 אני ידעתי קודם.    :מר יוסי חן

 

בטוח לא אני. כולם פה יודעים הכול רק אני לא יודע. אני לא   :מר פבל פולב

 בונה. 

 

 תב"ר?-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 אלי0 תחשוב איפה אתה עושה מזגנים עכשיו.    :מר יוסי חן

 

תב"ר החדש? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הצביעו נגד: חנה0 אלכסיי  מי נגד? שירה0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. מי נמנע?

 י. עבר. ויוס

 

 הכול בסדר. נותנים רק צינורות של המזגנים בשלב ראשון.     :מר יוסי חן

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 
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: מר יוסי חן, גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי( נגד 3גב' ורד טוויל, מר פבל פולב, 

לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל  ₪ 811,111ע"ס  361לאשר תב"ר חדש מס' 

 לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון: קרנות הרשות ו/או קבלת הלוואה.

 

שים לתכנון והקמת בניית גנים חד ₪ 211,111ע"ס  362אישור תב"ר חדש מס'  .   11

)ארבעה ו/או ששה, תלוי באישור משרד החינוך(. מקורות המימון: קרנות 

 הרשות )מימון ביניים(.

 

 ₪ 2330333ע"ס  362אני מבקש לאשר תב"ר חדש שמספרו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לתכנון והקמת בניית גנים חדשים )ארבעה או ששה0 תלוי באישור משרד החינוך(. הם 

ור. ואנחנו מדברים על הגנים שאנחנו אמורים להקים בגבעת צריכים להגיע לכאן לסי

האוניברסיטה למעלה. מקורות המימון זה קרנות הרשות0 כמימון ביניים למימון של 

ג'והר0 אתה רוצה להוסיף מילה?  משרד החינוך. ואני מדבר רק על תכנון. 

 

 גם גבעת האוניברסיטה וגם הערבה0 לא?   :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אוסיף0 חברים. אנחנו עכשיו בנינו שני גני ילדים.   :מר ג'והר חלבי

-. לכן0 יכול להיות שה₪ 7330333השתתפות העירייה בבניית הגנים היתה כמעט 

ו  6האלה יהיו רק חלק מההשתתפות שלנו בבניית  ₪ 2330333 הגנים. ממילא אנחנ

כנון0 כי הייתי במשרד החינוך0 בינתיים נצטרך להשתתף כדי לקדם את הנושא של הת

 2330333-כמו בעבר לתכנון. אנחנו נעשה את התכנון. ה 5%-הם לא נותנים הרשאות ל

 יהיו חלק מההשתתפות שלנו בעתיד0 ברגע שנבנה את הגנים. 

 

 תב"ר? פה אחד. תודה. -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לתכנון  ₪ 211,111ע"ס  362חדש מס' פה אחד לאשר תב"ר הוחלט  החלטה:
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והקמת בניית גנים חדשים )ארבעה ו/או ששה, תלוי באישור משרד החינוך(. מקורות 

 המימון: קרנות הרשות )מימון ביניים(.  

 

ן. .   11  פינוי בינוי מודל בטו

 

פינוי בינוי מודל בטון. אנחנו מקדמים תוכנית לפינוי בינוי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ודל בטון0 או יותר נכון בינוי פינוי. את השלב הראשון אנחנו עברנו כשהצגנו את במ

יולי אנחנו נציג את זה  השטחים ואת הפרוגרמה למשרד השיכון. והשלב הבא0 באמצע 

בפני ועדה מיוחדת בנושא הזה במשרד השיכון. אני אמרתי שאני רוצה רק לעדכן 

 אתכם0 כדי שתדעו על הדבר הזה. 

 

אני רוצה להגיד משהו בקשר לסעיף הזה0 שהעליתם אותו פה    :חןמר יוסי 

לסדר היום. זה לא יקרה. זה יכול להיות טוב לפני בחירות. חבל0 אין בחירות עכשיו. 

 אתה לא תפנה ואתה לא תבנה. 

 

 בוא תהיה שותף. בואו נצביע על זה0 שאנחנו0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יכו   :מר יוסי חן ל להצביע. בוא נצביע על הכפלת העיר תצביע0 אתה 

 אריאל בתוך שבוע. בוא נצביע. אתה מצביע על כל דבר.

 

אז אני מעלה להצבעה את הנושא של פינוי בינוי. מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לאשר?

 

 על מה להצביע? מה אתה מאשר?    :מר יוסי חן

 

ה0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד: יוסי.   גלב0 ורד. מי נמנע? נמנעים: חנה ואלכסיי. מי נגד? הצביע 
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, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

נגד: מר  1נמנעים: גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי,  2בל פולב, גב' ורד טוויל, מר פ

 יוסי חן( לאשר את תוכנית פינוי בינוי מודל בטון. 

 

 ן בנק אוצר החייל באריאל לניהול כספי הפיתוח של שכונת-אישור פתיחת ח .   12

 לי.-עד

 

ל שכונת אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גבעת האוניברסיטה. אני רוצה להזכיר0 את הפיתוח אנחנו מבצעים דרך החברה 

הכלכלית ומשרד השיכון מחייב אותנו לפתוח חשבון נפרד לטובת הנושא הזה. הכספים 

. מי בעד אישור פתיחת 53-53% –מתקבלים על ידי היזמים ועל ידי משרד השיכון 

 החשבון?

 

 י החתימה שם? מי יהיו מורש   :מר יוסי חן

 

לא משנה. מי בעד? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי.  זו יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד0 חנה ואלכסיי. מי נגד? מי נמנע? נמנע:  יפה0 

 התקדמות דרך אגב0 יוסי.

 

כן0 בטח0 אתה אבל לא מתקדם לשום מקום0 אלי0 אתה לא    :מר יוסי חן

לב0 אתה מתחילת הקדנציה לא עשית כלום. בדיבורים אתה חזק. אשליות. מרימים  שם

 ומצביעים פה0 לא יודעים על מה מצביעים. תתעוררו.

 

, הובעד: מר אלי 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

ינוביץ, שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רב

ן בנק בבנק אוצר -נמנע: מר יוסי חן( לאשר פתיחת ח 1גב' ורד טוויל, מר פבל פולב, 

 לי.-החייל באריאל לניהול כספי הפיתוח של שכונת עד



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 37 

 

 חנה ואלכסיי יצאו. –אני אומר לפרוטוקול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .₪ 686,111הנגשת מוסדות חינוך ע"ס  – 363אישור תב"ר  .   13

 

. זו ₪ 6860333הנגשת מוסדות חינוך ע"ס  – 363אישור תב"ר  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 -ההרשאה התקציבית שקיבלנו. מי בעד לאשר את ה

 שירה0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. 

 

 רגע0 אני יכול לראות?   :מר יוסי חן

 

 ו לך את זה. ודאי0 שלחנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מתי?   :מר יוסי חן

 

 ביוני. יוסי0 תסתכל כדי שתוכל לדעת מה אתה מצביע. 15-ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה תב"ר זה?   :מר יוסי חן

 

קיבלנו כסף לטובת  –הנגשת מוסדות חינוך  – 363תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הנושא. בעד?

 

.   :מר יוסי חן  ודאי

 

 בעד פה אחד.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 111,111ע"ס  -עיקור חתולים  – 364פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

  קרנות הרשות. 51,111משרד החקלאות ועוד  51,111, מימון ₪
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 .₪ 111,111ע"ס  –עיקור חתולים  – 364אישור תב"ר  .   14

 .₪ 51,111 –; קרנות הרשות ₪ 51,111 –מקורות המימון: משרד החקלאות  

 

 אני מבקש שיבגני יציג. –עיקור חתולים  – 364אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל0 זו כבר שנה שניה שאנחנו עושים את הפרויקט   :מר יבגני יעקובוב

 593הרשות עוזרת. עיקרנו וסירסנו  530333משר החקלאות0  530333הזה. קיבלנו 

קס ופבל עוד לפני הבחירות. אנחנו ממשיכים. עשינו חתולים. את המהלך0 אגב0 יזמו מ

את כל התיקונים האפשריים. קיבלנו אפילו אפליקציה מהחברה שאנחנו לקחנו כדי 

לראות שהחתולים באמת חוזרים למקום שלקחו אותם ממנו. פלוס0 אנחנו מחסנים 

ועושים תילוע לכל החתולים שאנחנו לוקחים. כלומר0 את כל מה שאפשר עושים 

חתולים. חתול שחס וחלילה0 אם הוא נפגע או משהו יש גם טיפול נמרץ שהחברה ל

לוקחת על עצמה מבחינת העלויות את הכול. והשנה אנחנו מקווים טיפ טיפה להגדיל. 

. אנחנו 10233לפי הוטרינר0 הסך הכולל של כל החתולים המשוטטים שיש לנו זה 

 ים לחלוטין את זה. ושנה הבאה נסי 633-מכוונים לעשות השנה קרוב ל

 

 אין סיכוי0 לא צריך.  –שנים אמרו  5ולפני   :מר פבל פולב

 

אני רוצה לשאול אותך0 אתה חתמת על הפרוטוקול של    :מר יוסי חן

 הוועדה? היתה לנו ועדה0 מטבע הדברים אתה אמור לחתום. 

 

 ברור.  :מר יבגני יעקובוב

 

 ורד לא היתה בישיבה?   :מר יוסי חן

 

 ורד היתה בישיבה.  :ני יעקובובמר יבג
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 אז היא לא אמרה שום מילה? היא לא דיברה בכלל ורד?    :מר יוסי חן

 

 מה הקשר?  :מר יבגני יעקובוב

 

אני אגיד לך מה הקשר. זה חשוב שהמבקר נמצא פה. לא    :מר יוסי חן

מרה יכול להיות שפרוטוקול0 הרי הוא צריך לשקף את מה שנעשה בדיון0 אז אם ורד א

 משפט מסוים זה צריך להיות רשום בפרוטוקול. 

 

 יש לך סיכום.   :מר יבגני יעקובוב

 

זה לא נושא הדיון. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר? פה אחד. תודה רבה. יפה.-את ה

 

 1111,11ע"ס  -עיקור חתולים  – 364פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

₪ . 

 

 .₪ 126,111ע"ס  –תכנון העתקת ישיבת נצרים  – 365אישור תב"ר  .   15

 מקור המימון: משרד השיכון.  

 

תכנון העתקת ישיבת נצרים בסך  – 365אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . מקור המימון זה משרד השיכון. זה צורף אליכם גם כן. ₪ 1260333

 

 ה הולך העתקה? מהיכן להיכן?העתקה0 לאן ז   :מר יוסי חן

 

 למקום המיועד שלו. המקום המיועד שלו זה0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה שהם הניחו אבן פינה שם?   :מר יוסי חן

 



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 43 

לא. המקום המיועד0 המקום שאנחנו הולכים להקים את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה זה איפה שהם נמצאים כרגע0 באזור הקרוואנים. 

 

אבל שם דובר שהם מתפנים והם הולכים להקים למעלה0    :יוסי חן מר

 והיינו באיזו הנחת אבן פינה. זה לא אותו דבר?

 

יודע על איזו אבן פינה. אני לא זוכר על הנחת אבן פינה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו לא 

 לא יודע. 

 

 זו השכונה שלהם.  :גב' שירה דקל

 

 . אתה עושה בלבול בין הדברים.זו השכונה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא0 היתה שם ישיבה עם מצגת וכנס והיה הרב.    :מר יוסי חן

 

 אני לא זוכר0 אבל לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נוכח.    :מר יוסי חן  יחיאל יזכיר לך0 הוא היה 

 

תב"ר? מקורות המימון0 אמרנו0 משרד -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיכון. הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. מי נמנע? ה

נגד: יוסי. תודה. עבר.   מי נגד? הצביע 

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

מר  שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי,

ן  – 365נגד: מר יוסי חן( לאשר תב"ר מס'  1גלב רבינוביץ, גב' ורד טוויל,  תכנו

  , מימון משרד השיכון.₪ 126,111העתקת ישיבת נצרים ע"ס 

 



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 41 

 

 עדכון אגרת שמירה.  .   16

 

אנחנו עשינו בחינה של אגרת השמירה  –עדכון אגרת שמירה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ג'והר.והגענו למסקנה שניתן לה  וריד טיפה את אגרת השמירה. בבקשה0 

 

אני אתן לכם את הנתונים של האגרה המקורית0 את ההצבעה   :מר ג'והר חלבי

 ישיבות והתעריף האחרון שאנחנו הגענו אליו בימים האחרונים.  2-3שלכם מלפני 

. האישור הקודם0 אנחנו ₪ 55.75התעריף המקורי היה  –מגורים לבשמירה ישובית 

. זאת אומרת0 ₪ 65.33-. אנחנו עכשיו מתקנים את זה ל₪ 71.64ו0 הצבענו על אישרנ

 –ליחידת דיור לחודש. לעסקים בתוך העיר  ₪ 06 כמעט ₪ 65-ל 71-מקטינים את זה מ

. עכשיו אנחנו ₪ 087.89 פעם קודמת הצבענו0 המלצנו על ₪ 68.45התעריף המקורי היה 

 לים. שק 08 הנחה של ₪ 83.13-מורידים את זה ל

 3.77המקורי היה  –השטח הבנוי0 המבנים של המפעלים  –אזור תעשייה אריאל מערב 

א"ג למטר. קרקע תפוסה  0-3.69 אנחנו מתקנים את זה ל3.71א"ג0 פעם קודמת אישרנו 

 א"ג.  3.23-. אנחנו בתיקון הזה נאשר אותו ב0-3.21 עלה ל3.19היה  –

 

 העדכון של אגרת השמירה? מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

במערב שם0 מפעל שסגרו את המפעל0 הם גם ממשיכים לשלם   :מר גלב רבינוביץ

 את הארנונה?

 

 בוודאי.  :זיועו"ד דוד 

 

 יוסי0 מה איתך? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. ללכת בקו %13אני בעד להוריד חזרה למצב הקודם ועוד    :מר יוסי חן

 שלך. 
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הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

נגד?   גלב0 ורד. מי נגד להוריד את אגרת השמירה? מי 

 

אלי0 בוא ננסח את זה נכון. אני בעד ללכת עם ההצעה של    :מר יוסי חן

 אלי שבירו כשהיה מ"מ ראש עיר על הנייר ואמר שהוא בעד0

 

נגד? אין כזה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  דבר. יש הצעה. אתה 

 

 להחזיר את הגביה ביתר0 ומשום מה הוא העלה את המיסים.    :מר יוסי חן

 

נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יוסי0 אתה 

 

יודע0 כבר בלבלת אותי. אתה גם מבולבל0 כי אתה    :מר יוסי חן אני לא 

 עכשיו לא יודע למה העלית0 למה הורדת. 

 

 תה נגד?א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז רגע0 תן לי לסיים. קודם כל0 אני שמח שבעקבות הזעקה    :מר יוסי חן

חזר לתושבים. אני שמח. נשאר עוד זעקה קטנה ואנחנו נחזור למצב  53%שלי0 אז 

 הקודם. 

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז רגע0 אתה בעד או 

 

נגד. עד שלא0   :מר יוסי חן  אני 

 

 יוסי נגד. עבר. תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 43 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר 

 נגד: מר יוסי חן( לאשר את עדכון אגרת השמירה. 1גלב רבינוביץ, גב' ורד טוויל, 

 

 שור מר עמנואל יעקב )מנו( כדירקטור ב"חברה הכלכלית אריאל". אי .   17

 

אני מבקש להעלות לאישור את עמנואל יעקב )מנו(  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כדירקטור בחברה הכלכלית אריאל. מי בעד? אנחנו כולם מכירים את מנו0 כנציג 

 ציבור.

 

 בכפוף לאישור שר הפנים.   :מר פבל פולב

 

כפוף לאישור משרד הפנים0 ודאי0 כל מה שקשור לזה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד לאשר את מנו? פה אחד. תודה רבה. 

 

פה אחד לאשר את מר עמנואל יעקב )מנו( כדירקטור ב"חברה הוחלט  החלטה:

 הכלכלית אריאל", כפוף לאישור משרד הפנים.

 

 מינוי יועצת ראש העיר למעמד האישה. .   18

 

אני מבקש לעדכן0 אני לא יודע אם צריך להצביע על זה0 אני  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 אתכם שאני ממנה את אביבה חזן כממונה אחראית מבחינתי0 מבקש לעדכן 

 

 צריך להצביע על זה.   :מר אריה ברסקי

 

צריך להצביע? רגע0 שניה. זה לא יועצת ראש העיר לענייני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בות0 לא צריך להצביע. ממונה בהתנדבות ללא שכר וללא תקן0 ולכן נשים. ממונה בהתנד

 אני מעדכן אתכם שהיא מבחינתי0
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 אין צורך להתנגד.    :מר יוסי חן

 

 ממונה לקידום מעמד האישה.אין צורך להתנגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ום", "רכישת ציוד ביטחון לשעת חיר - ₪ 133,766ע"ס  366אישור תב"ר מס'  .   19

 קרנות הרשות. - ₪ 53,516מימון משרד החינוך.  - ₪ 81,261. 49לפי תקנה 

 

ע"ס  366הגעתי לנושאים האחרונים. אחד זה אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה מימון של  ₪ 830263. 49רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום לפי תקנה  - ₪ 1330766

 קרנות הרשות.  ₪ 530536-משרד החינוך ו

 

 אלי0 זה בעקבות נזקי סופה וכאלה?  :מר אריק דושי

 

לא קשור לנזקי סופה. כל שנה אנחנו מקבלים כסף ממשרד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שלנו0 לעשות תיקונים בנושא של בטיחות במוסדות חינוך. מי  matchingהחינוך ועם 

 בעד לאשר? אושר פה אחד. תודה רבה. 

 

רכישת ציוד  - ₪ 133,766ע"ס  366תב"ר מס' פה אחד לאשר הוחלט  החלטה:

 .49ביטחון לשעת חירום, לפי תקנה 

 

 .24.7.14-17.8.14-יציאת ראש העיר לחו"ל מ .   21

 

 זו לא יציאה לחופשה0 זו היעדרות.  :זיועו"ד דוד 

 

אני מבקש לעדכן. קודם כל אני רוצה משהו שפספסתי אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

צה להודות0 בתקופה שאני הייתי בחו"ל מי שמילא את מקומי זה היה בהתחלה0 אני רו

יחיאל0 אני רוצה להודות ליחיאל על זה שהוא מילא את מקומי כאן ואני רוצה להודות 
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לכולכם על זה שסייעתם לו0 כל אחד לפי תחומו ועניינו. ואני רוצה להודות לאבי עזר 

פשרו לעירייה להמשיך לתפקד ואני רוצה להודות לכל המנהלים של העירייה0 שא

 בצורה חלקה גם בתקופה שהייתי בחו"ל. 

 

  מותר לי להצטרף לרכות0 כן?  :מר פבל פולב

 

 בוודאי. לברכות תמיד אני מוכן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו התייחסנו ליחיאל כמו לראש העיר ועשינו לו בעיות   :מר פבל פולב

הוא עבד ולא פשוט חצים יפה מאד0 בעזרת אבי. לא פחות משעשינו לך0 והוא עמד בל

להחליף את המקום שלך. בכלל0 מקום ראש העיר0 אני חושב שזה רק נראה מבחוץ ורוד 

כזה וכיף0 לא פשוט להיות ראש העיר. אני לא פוסל שום דבר0 אבל זה באמת לא פשוט. 

"ל זה לא כל הכבוד. אני גם רוצה להוסיף0 לא דיברת על זה0 אבל כשאתה נוסע לחו

למטרות חשובות0 לא  מכספי העירייה0 אנשים צריכים לדעת. ראש העיר שעוזב עוד פעם

 לוקח כסף מהעיר.

 

זאת אומרת0 זה לא עולה כסף לעיר. הוא לא מקבל שכר.    :מר יוסי חן

 השכר שלו מוקפא בתקופה הזו. 

 

 לא אתה ולא אני לא היינו מוותרים על השכר.   :מר פבל פולב

 

אם אני עובד במקום מסודר0 חופשה שנתית0 במקום שנגמר    :י חןמר יוס

לי החופש0 אני לא מקבל. אני רואה שהוא רק חזר0 הוא כבר טס. הוא עוד מעט יחזור0 

 עוד פעם יטוס. 

 

 יוסי0 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין בעד מה0 אלי.    :מר יוסי חן
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 שהו לפרוטוקול. היה חודש שאלי נסע. אני רוצה להגיד מ  :מר יחיאל טוהמי

 

תלטפו אחד את השני0 תתחבקו. ראיתי את הסכינים    :מר יוסי חן

 שתקעתם אחד לשני. 

 

 )מדברים ביחד(

 

אני רוצה להגיד משהו למקס. אני רוצה קודם כל להגיד0   :מר יחיאל טוהמי

יוסי0 באמת0 אמית י להגיד לך0 קודם כל0 תודה רבה על הפרגון. אני רוצה להגיד0 

ותקשיב0 לא קרה כלום0 אתה מקשיב פעם אחת לא קורה כלום. החלפתי אותו וזה 

בבוקר0 לעבוד עם כל המנהלים0 עם  7:33-תפקיד לא פשוט0 עבודה יום יומית0 לבוא ב

אם זה גזבר ואם זה עם אבי המנכ"ל ועם דוד0 להתייעץ. ועם כל הקשר שהיינו  –כולם 

בקשר יום יומי. בכל אופן0 הוא ראש המערכת0 לטוב  איתו0 באמת0 הוא עשה הכול

ולרע. השתדלנו לעשות הכול. אני ראיתי שכולם0 חברי המועצה0 גם אתה היית שותף 

 להחלטה0 זה לא שלחת לי מכתב באותה תקופה זה גם היה בסדר. היית בסדר גמור.

 

הרי אתה לא מסוגל לקבל החלטות. ישבת על כיסא שאתה    :מר יוסי חן

מסוגל. לא יכולת לקבל שום החלטה רלוונטית. לך תספר למי שלא מבין. אני מכיר  לא

 את זה. אני מכיר את המערכות האלה. 

 

יודע.   :מר יחיאל טוהמי  קשה לך0 יוסי0 קשה לך0 אני 

 

 לא קשה לי בכלל.    :מר יוסי חן

 

 קשה לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא קשה לי.    :מר יוסי חן
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שנים אתה תהיה ראש העיר. אני רוצה להגיד  4לא נורא. עוד   :המימר יחיאל טו

שזו עבודה לא פשוטה. בסך הכול עבדנו פה כל המנהלים0 אני רוצה להגיד מילה טובה0 

שיתוף פעולה מלא0 היה שקט תעשייתי. לפחות אני הרגשתי0 עם כל העבודה הלא 

קשתי קיבלתי תשובות. פשוטה0 קיבלתי מכל המנהלים עזרה ותמיכה0 וכל בקשה שבי

ומי שעבד איתי בשיתוף פעולה זה פבל0 עבד איתי0 באמת אבל0 עזר לי0 היה לידי. וזו 

בסה"כ תקופה לא קלה0 כי זו תקופה ארוכה מאד. אבל אני יכול להגיד לך0 אלי0 אתה 

 יכול לסמוך על האנשים פה שיעשו את העבודה. 

 

 תי סומך לא הייתי יוצא. אני סומך. אם לא היי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי0 אתה יכול לישון עם עיניים פקוחות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

0 ובתקופה 7.8עד  24.7-מה תהיעדרואני מבקש להצביע על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הזו מי שימלא את מקומי זה יחיאל. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? הצביעו בעד: 

0 יבגני0 מקס0 אריק0 גלב0 ורד. מי נגד? יוסי. כרגיל. תודה רבה. אלי0 יחיאל0 שירה0 פבל

 עבר. אני סוגר את הישיבה. 

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר 

-נגד: מר יוסי חן( לאשר יציאת ראש העיר לחו"ל מ 1יל. גלב רבינוביץ, גב' ורד טוו

24.7.14-17.8.14. 

 

 

 

_______________ 
 שבירו הואלי

 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

, הובעד: מר אלי 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

ובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, שירה דקל, מר יבגני יעק

נגד: גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי, מר יוסי חן( לאשר הוספת  3גב' ורד טוויל. 

 שני נושאים לסדר היום, כפי שהוצגו על ידי ראש ראה"ע מר אליהו שבירו.

 

 מה לאריאל.אישור כינון עיר תאומה צ'אדיר לונגה, מולדבה, עיר תאו .   3

 

פה אחד לאשר כינון עיר תאומה עם העיר צ'אדיר לונגה הוחלט  החלטה:

 במולדבה, כפי שהוצג על ידי מר אלכסיי גולוביי. 

 

 )ניוד בין הסעיפים(. 2114שינוי בהצעת התקציב לשנת  .   6

 

, הובעד: מר אלי 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

ר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, שירה דקל, מ

נמנעים: גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי( לאשר  2נגד: מר יוסי חן.  1גב' ורד טוויל. 

 )ניוד בין הסעיפים(. 2114את השינוי בהצעת התקציב לשנת 

 

 .2115אישור צו הארנונה לשנת  .   7

 

 . 2115לאשר את צו הארנונה לשנת פה אחד הוחלט  החלטה:

 

 .2114אישור המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחלוקת התמיכות לשנת  .   8

 

, הובעד: מר אלי 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

(  1ויל, מר פבל פולב, גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי. גב' ורד טו נגד: מר יוסי חן
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 .2114לאשר את המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחלוקת התמיכות לשנת 

 

לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי  ₪ 811,111ע"ס  361אישור תב"ר חדש מס'  .   9

הרשות ו/או ישראל לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון: קרנות 

 קבלת הלוואה.

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

(  3גב' ורד טוויל, מר פבל פולב,  נגד: מר יוסי חן, גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי

לרכישת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל  ₪ 811,111ע"ס  361"ר חדש מס' לאשר תב

 לטובת הקמת מעונות סטודנטים. מקור המימון: קרנות הרשות ו/או קבלת הלוואה.

 

לתכנון והקמת בניית גנים חדשים  ₪ 211,111ע"ס  362אישור תב"ר חדש מס'  .   11

המימון: קרנות )ארבעה ו/או ששה, תלוי באישור משרד החינוך(. מקורות 

 הרשות )מימון ביניים(.

 

לתכנון  ₪ 211,111ע"ס  362פה אחד לאשר תב"ר חדש מס' הוחלט  החלטה:

והקמת בניית גנים חדשים )ארבעה ו/או ששה, תלוי באישור משרד החינוך(. מקורות 

 המימון: קרנות הרשות )מימון ביניים(.  

 

ן. .   11  פינוי בינוי מודל בטו

 

, הובעד: מר אלי 9)ברוב קולות הוחלט  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

נגד: מר  1נמנעים: גב' חנה גולן, מר אלכסיי גולוביי,  2גב' ורד טוויל, מר פבל פולב, 

 ן. יוסי חן( לאשר את תוכנית פינוי בינוי מודל בטו

 

 לי.-ן בנק לניהול כספי הפיתוח של שכונת עד-אישור פתיחת ח .   12
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, הובעד: מר אלי 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר גלב רבינוביץ, 

ן בנק בבנק אוצר -חן( לאשר פתיחת ח נמנע: מר יוסי 1גב' ורד טוויל, מר פבל פולב, 

 לי.-החייל באריאל לניהול כספי הפיתוח של שכונת עד

 

 .₪ 686,111הנגשת מוסדות חינוך ע"ס  – 363אישור תב"ר  .   13

 

ע"ס  -הנגשת מוסדות חינוך  – 363פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

686,111 ₪ . 

 

 .₪ 111,111ע"ס  – עיקור חתולים – 364אישור תב"ר  .   14

 .₪ 51,111 –; קרנות הרשות ₪ 51,111 –מקורות המימון: משרד החקלאות  

 

 111,111ע"ס  -עיקור חתולים  – 364פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

  קרנות הרשות. 51,111משרד החקלאות ועוד  51,111, מימון ₪

 

 .₪ 126,111ע"ס  –תכנון העתקת ישיבת נצרים  – 365אישור תב"ר  .   15

 מקור המימון: משרד השיכון.  

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר 

ן  – 365נגד: מר יוסי חן( לאשר תב"ר מס'  1גלב רבינוביץ, גב' ורד טוויל,  תכנו

  , מימון משרד השיכון.₪ 126,111העתקת ישיבת נצרים ע"ס 

 

 עדכון אגרת שמירה.  .   16

 



 41.60.32)מן המניין(  31מספר  ת מועצהישיב
 

 52 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר 

 נגד: מר יוסי חן( לאשר את עדכון אגרת השמירה. 1ל, גלב רבינוביץ, גב' ורד טווי

 

 אישור מר עמנואל יעקב )מנו( כדירקטור ב"חברה הכלכלית אריאל".  .   17

 

פה אחד לאשר את מר עמנואל יעקב )מנו( כדירקטור ב"חברה הוחלט  החלטה:

 הכלכלית אריאל", כפוף לאישור משרד הפנים.

 

"רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום",  - ₪ 133,766ע"ס  366אישור תב"ר מס'  .   19

 קרנות הרשות. - ₪ 53,516מימון משרד החינוך.  - ₪ 81,261. 49לפי תקנה 

 

רכישת ציוד  - ₪ 133,766ע"ס  366פה אחד לאשר תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

 .49ביטחון לשעת חירום, לפי תקנה 

 

 .24.7.14-17.8.14-יציאת ראש העיר לחו"ל מ .   21

 

, הובעד: מר אלי 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: גב' מר יחיאל טוהמי,  שבירו

שירה דקל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר 

-נגד: מר יוסי חן( לאשר יציאת ראש העיר לחו"ל מ 1גלב רבינוביץ, גב' ורד טוויל. 

24.7.14-17.8.14. 

 

 

 

 


