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י . שמן המניין 31מספר  פותח את ישיבת המועצהאני  :אה"ער-מר אליהו שבירו לפנ

שאנחנו פותחים את הישיבה0 אני מבקש להעלות להצבעה שינוי ותוספת לסדר היום. 

אנחנו רוצים להוסיף תב"ר נוסף0 שזה תכנון נתיב נוסף לכניסה לעיר. מי בעד  4בסעיף 

 לאשר את התוספת? 

 

לפני שמצביעים על זה. שאלה  ליועץ  יש לי רק שאלה אחת0   :מר יוסי חן

תב"ר הזה. השאלה אם -המשפטי או למבקר. אני קיבלתי הבוקר את הנושא הזה של ה

 זה הליך חוקי0 שאני מקבל מעכשיו לעכשיו ומצביעים פה. 

 

 אנחנו נצביע. אם0 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם יש  מה זאת אומרת אנחנו נצביע? אבל יש חוק במדינה.   :מר יוסי חן

לך רוב אתה יכול להצביע גם להעיף אותי מהמועצה? יש חוקים0 אני רוצה לדעת מה 

 אומר החוק. 

 

 הוא מעלה את זה לסדר0 אתה יכול להתנגד.   :זיועו"ד דוד 

 

מי בעד לאשר את התוספת? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נע? נמנעו: מיקי ולודה. מי מתנגד? הצביע נגד: יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי. מי נמ

 יוסי חן.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנעים: מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב.  2אהרוני. 

 –לסדר היום  4תוספת תב"ר בסעיף  –התוספת לסדר היום כפי שהציע ראש העיר 

 תכנון נתיב נוסף לכניסה לעיר.
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נגד0 כי אני טוען גם שזה לא חוקי מה שאמרת0 דוד.    :מר יוסי חן  אני 

 

 יום.  או קיי. בסדר גמור. אני חוזר חזרה לסדר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מקבלת מייל אבל לא יכולה לקרוא אותו.   :גב' לודמילה גוזב

 

לודמילה0 אני אתן לך את הזכות לדבר0 עוד שניה אחת. אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מברך אותך שנכנסתם למועצה0 שניה רגע0 סבלנות. 

 

 דיווח ראש העיר. .   1

 

ראש העיר. אני אעשה את זה קצר  אני רוצה לפתוח בדיווח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הפעם. אני רוצה גם החודש0 כמנהגנו בתקופה האחרונה0 לברך את אריק דושי ליום 

0 שזה RTIבנובמבר. אני רוצה לעדכן שאנחנו התקנו בעיר שלטים חכמים0  3-הולדתו ב

-בעצם שלטים שנותנים התראה לגבי הגעת האוטובוסים. האוטובוסים מקושרים ב

GPS 13לטים וכך תושבים יכולים לדעת מתי האוטובוס מגיע. הותקנו לאותם ש 

 שלטים0 כאשר המימון שלהם היה של משרד התחבורה. 

לעדכן שאנחנו הסבנו את מגרש המשחקים במרכז המסחרי כאן במקום חול  אני רוצה

למגמשת0 על מנת לאפשר לתושבים להשתמש בנושא הזה גם בחורף. ואנחנו נמצאים 

גן השלושה.בעיצומה של ב  ניית הקט רגל ומגרש המשחקים באזור המיני גולף 

אנחנו מחכים לעדכון או העברת מועד של שר  –שני דברים נוספים שאני רוצה לעדכן 

הכלכלה0 אנחנו רוצים להניח אבן פינה למאגר המים באזור התעשייה של אריאל 

יין המשטרה. ברגע מערב. וללוח הזמנים של השר לביטחון פנים0 להניח אבן פינה לבנ

שאנחנו נדע את המועדים0 אנחנו נעדכן את חברי המועצה. אני אשמח מאד אם הם 

 יגיעו. 

0 זה שמחר השיטור העירוני מקבל ציון לשבח 2דבר אחרון לפני שאני עובר לסעיף מס' 

על ידי מפקד המחוז המשטרתי0 אחרי שהוא עשה כאן ביקורת והחליט שהם פועלים 
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 .2מכאן אני רוצה לעבור לסעיף מספר  בצורה טובה מאד.

 

 פרידה מחברי סיעת לב הפורשים וקבלת החברים החדשים.  .   2

 

חנה גולן  –חברי סיעת לב פרשו מהמועצה  2אתם יודעים0  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואלכסיי. אלכסיי פה. חנה0 אני לא ראיתי אותה כאן. קודם כל אני חייב להגיד כמה 

לתת עכשיו את המגן כמו שנתנו לחברי המועצה היוצאים0 כמה  מילים0 אני הולך

 מילים  לאלכסיי.

אני קודם כל רוצה להגיד לך0 בשמי ובשם כל חברי המועצה וכל תושבי העיר0 על 

התקופה שהיית פה חבר מועצה. אני חייב לומר שהיית מאד ענייני ושמת את 

לומר לך תודה רבה. אני  הפוליטיקה בצד. זאת היתה התחושה שלי. אני רוצה שוב

חושב שעשית מעשה מאד יפה שהצלחת ליצור את מערכת הקשרים בינינו לבין העיר 

התאומה ולכן אני רוצה גם לתת לך את זה0 שתהיה לך מזכרת מאיתנו0 וגם0 שוב0 

 להגיד לך תודה רבה. 

 

 תודה רבה על התמיכה.  :מר אלכסיי גולוביי

 

ן אנחנו נעביר דרך לודה0 כמו שהיא ביקשה. תמסרי לחנה גול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לה את תודתנו על התקופה שהיא היתה חברת מועצה. 

במקום חנה ואלכסיי נכנסו שני חברי מועצה חדשים ואני רוצה לברך אותם ואני רוצה 

-ישן0 מיקי חג'בי; וחברת המועצה החדשה-חבר המועצה החדש –לאחל להם בהצלחה 

ני רוצה לאחל לכם בהצלחה0 ובבקשה0 חג'בי0 אם אתה רוצה לומר ישנה גב' לודמילה. א

 כמה מילים. 

 

אני רוצה לומר כמה משפטים לפרוטוקול ולחברי המועצה   :מר מיקי חג'בי

קיבלה סיעת לב החלטה לפעול  14לאוקטובר  23ובכלל. בישיבה שהתקיימה בתאריך 

חברי מועצה  13ו עם למען הציבור מהאופוזיציה. להווה ידוע שלפועל מעמדה ז

מהאופוזיציה יהיה קשה0 אך אין זה אומר כי אין ביכולתנו לשמש  3מהקואליציה מול 
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כמתריעים בשער. אצטט מתוך מאמר של העיתונאית עו"ד ענת סרגוסטי: אופוזיציה 

בלי אופוזיציה משמעותית0 ביקורתית0  אמורה להיות האיזונים והבלמים של השלטון.

0 בלי אופוזיציה מה שנותר זה בעצם דיקטטורה בתחפושת ערניתמת0 שונה0 חיונית0 לוח

דמוקרטית. סיעת לב תתנהג באחריות וללא משוא פנים0 עניינית0 לטובת העיר 

 ותושביה. תודה רבה. 

 

 מיקי0 תודה רבה0 ואני מאמין שאתם תהיו ענייניים0 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . לא רק מיקי0 סיעת לב  :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אומר אתם0 אתם זה רק אתם סיעת לב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אל תשכח אותה0 תיזהר.   :מר מיקי חג'בי

 

אל תדאג. אני אומר אתם אז זה ברבים0 זה לא יכול להיות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אתם תהיו ענייניים כמו שהיו ענייניים  –אתה. אני לא אמרתי אתה. אני אומר שוב 

 סיעת לב היוצאים. ושוב0 אני רוצה לאחל לכם בהצלחה.  חברי

 

 תודה רבה.   :מר מיקי חג'בי

 

 אני רוצה0 ברשותך0 גם כמה מילים להגיד להם.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל לאלכסיי0 באמת0 שמחתי להכיר אותך0 למרות    :מר יוסי חן

חן. אני חושב שעשית עבודת קודש. קצת היית חסר שהכרתי אותך רק פה לידי בשול

ניסיון0 אבל באת עם כוונות טובות ועשית את זה על הצד הטוב ביותר. אני מאחל לך 

 גם בהצלחה בכל מה שתעשה.
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להזכיר לכם0 זה שני סגני ראש עיר לשעבר0 נכון?  –לשני החברים החדשים שהצטרפו 

רי הרבה שנים0 אני מתחיל איתך ולא עם שניהם היו כבר סגני ראש עיר. אז מיקי0 חב

0 אני יודע0 אבל היות ואתה נפלת למלכודת של ראש העירLady is first 0לודמילה. 

שהזמין אותך לבד אליו לפגישה0 תקן אותי אם אני טועה0 ואתם שניים0 לא הולכים 

אחד אחד0 אתם שניים. אני שמח על כל מילה שאמרת פה לגבי האופוזיציה. אני מאד 

מקווה שעוד חברים יצטרפו אלינו0 כי מה שקורה פה היום זה באמת קטסטרופה. 

עושים פה מה שרוצים. מצפצפים על כל החוקים. ואתה תראה את זה פה במהלך 

0 היא 3הדיונים הקרובים. ואני מאד מקווה שלא ירחק היום והאופוזיציה לא תהיה 

יהיה תחילת הסוף של ראש תהיה הרוב0 מה שעשינו את זה בקדנציה הקודמת0 וזה 

העיר הזה שיושב פה0 שהוא טועה פעם אחר פעם0 גם עם חברי המועצה וגם עם תושבים 

שהוא עושה להם צווי הרחקה ומשטרה ולא פועל בצורה דמוקרטית. ואני מאד מקווה 

שתיקח את זה לתשומת ליבך. תסתכל על השעון0 זה בסדר0 ותיקח את זה לתשומת 

 על פי החוק. ליבך ותתחיל לפעול 

 

 . תודה רבה. %133 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סים לוועדות העירייה עפ"י המפתח של סיעת "לב".נמינוי חברי המועצה הנכ .   3

 

אני מבקש לעבור לסעיף הבא שבו אנחנו ממנים את חברי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו נמנה את מיקי המועצה החדשים לוועדת שבהם סיעת לב היתה. לוועדת כספים אנחנ

חג'בי. מי בעד לאשר את המינוי? אושר פה אחד. לוועדת תחבורה אנחנו נמנה את 

את  –לודמילה. מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. לוועדת הנחות וארנונה 

את  –מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. לוועדת מכרזים  –מיקי חג'בי 

מי  –את לודמילה  –שר פה אחד. לוועדת שמות לודמילה. מי בעד לאשר את הבקשה? או

את לודמילה  –בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. יושבי ראש: ליו"ר ועדת הנצחה 

 –את מיקי חג'בי  –מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. ליו"ר ועדת ביקורת  –

 מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. לחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אזור

מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. אני  –את לודמילה  –התעשייה אריאל מערב 
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 רוצה0 שוב0 לאשר לכם בהצלחה בוועדות שנבחרתם אליהן ובהצלחה בהמשך הדרך. 

 

מינוי חברי המועצה הנכנסים לוועדות הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 העירייה עפ"י המפתח של סיעת "לב". 

וועדת הנחות מר מיקי חג'בי י תמנה ליו"ר ועדת הביקורת ויהיה חבר בוועדת כספים 

 וארנונה. 

גב' לודמילה גוזב תתמנה ליו"ר ועדת הנצחה ותהיה חברה בוועדת תחבורה, ועדת 

וועדת שמות. כמו כן תתמנה לחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אזור  מכרזים 

 התעשייה אריאל מערב. 

 

גוונים אלי0 יש   :גב' לודמילה גוזב לי שאלה לגבי ועדות וחברות. בדירקטוריון 

 אין אופוזיציה עכשיו?

 

יש. אנחנו עשינו חלוקה בהתחלה0 לפי החלוקה היחסית של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אופוזיציה וקואליציה0 ומה שנקבע אז זה מה שנקבע היום. 

 

 אבל מה שהיה אז0   :גב' לודמילה גוזב

 

 לפי מפתח. זה אותו מפתח0 אין שום שינוי.  זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הוא שכח את החוק שהיה0 כשהוא היה באופוזיציה וביקש    :מר יוסי חן

בכל מקום שיהיה נציג של אופוזיציה. הוא רק שכח. עכשיו זה חוקים חדשים0 למה יש 

 לו רוב. 

 

 בוועדת חינוך0 גם אין נציג אופוזיציה?   :גב' לודמילה גוזב

 

אם למשל האופוזיציה נגיד עם בן אדם אחד0 הוא יהיה בכל  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

הוועדות? הוא יהיה בכל הדירקטוריונים? לא. יש מה שנקרא את המפתח היחסי ולפי 
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 המפתח היחסי0 זה מה שעשינו בתחילת הקדנציה ועם זה אנחנו ממשיכים הלאה.

 

 אישור תב"רים חדשים: .   4

מקור המימון: משרד  ,₪ 33,333גרור כיבוי ע"ס רכישת  - 383 מס' תב"ר 

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 03,333רכישת גנרטור נגרר ע"ס  - 383 מס' תב"ר 

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 03,333הקמת ושדרוג המוקד ע"ס  - 380 מס' תב"ר 

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 133,333הקמת מחסן חירום ע"ס  - 388תב"ר מס'  

 .2314הפנים 

, מקורות המימון: ₪ 333,333הסדרת ציר דרך עפרון ע"ס  - 383תב"ר מס'  

, ₪ 183,333ע"ס  23%, קרנות הרשות ₪ 023,333ע"ס  83%משרד התחבורה 

  . ₪ 333,333סה"כ 

 

 אישור תב"רים חדשים.  –אני מבקש לעבור לסעיף הבא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

0 מקור המימון: משרד הפנים. מי ₪ 330333רכישת גרור כיבוי ע"ס  – 383ס' תב"ר מ

תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי0 -בעד לאשר את ה

 מיקי ולודה. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי פולב

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 33,333רכישת גרור כיבוי ע"ס  – 383

 

. מקור ₪ 303033רכישת גנרטור נגרר ע"ס  – 383תב"ר מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי0 יחיאל0 פבל0  תב"ר? הצביעו בעד:-המימון: משרד הפנים. מי בעד לאשר את ה

 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי0 מיקי ולודה. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 03,333רכישת גנרטור נגרר ע"ס  – 383

 

. זו תוספת ₪ 030333הקמה ושדרוג מוקד ע"ס  – 380תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: -משרד הפנים. מי בעד לאשר את ה תב"ר קיים. מקור המימון:-ל

 אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי0 מיקי ולודה. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב' ורד טוויל, מר איתי פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, ג

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 03,333הקמה ושדרוג מוקד ע"ס  – 380

 

. מקור ₪ 1330333הקמת מחסן חירום ע"ס  – 388תב"ר מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 -המימון: משרד הפנים. מי בעד לאשר את ה

 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי0 מיקי ולודה. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי פולב, מר יבג

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 133,333ע"ס  הקמת מחסן חירום – 388

 

. ₪ 3330333הסדרת ציר דרך עפרון ע"ס  – 383תב"ר מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקרנות הרשות שזה  023% ועוד ₪ 0230333משרד התחבורה שזה  83%מקורות מימון: 

0 ואנחנו ניצור מצב שדרך דרך עפרון אפשר יהיה גם ₪ 03330333 סה"כ ₪ 1830333

תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 -לצאת וגם להיכנס. מי בעד לאשר את ה

יוסי. עבר. מקס0 אריק0 ורד0 איתי0 מיקי ולודה. מי  נמנע? 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 333,333סדרת ציר דרך עפרון ע"ס ה – 383

 

 "תכנון מסלול נוסף לכניסה לעיר": - ₪ 83,333ע"ס  333אישור תב"ר מס'  .   8

 .₪ 34,333 –א. השתתפות  משרד התחבורה  

 .₪ 13,333 –ב. השתתפות קרנות הרשות  

 

על מנת להקל בכניסה המרכזית לעיר0 קיבלנו תב"ר ממשרד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו ₪ 0340333 כאשר ₪ 830333התחבורה ע"ס   0 ₪ 130333-ממקורות משרד התחבורה 

 

 תב"ר הזה. -אני לא רואה את ה  :גב' לודמילה גוזב

 

-זו התוספת. השתתפות קרנות הרשות. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נמנע? נמנעים  תב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 איתי. מי

 . עבר. תודה רבה. אני עובר לסעיף הבא. 333תב"ר זה -מיקי0 לודה0 יוסי. מספר ה

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב, מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר  נמנעים: 3אהרוני. 

 . ₪ 83,333נוסף לכניסה לעיר ע"ס  מסלולתכנון  – 333מס' 

 

)לאחר  ₪ 128,813מצלמות ומערכות אבטחה בסך  230אישור הגדלת תב"ר מס'  .   3

(. מקור המימון: המשרד לביטחון פנים ₪ 340,313ההגדלה התב"ר יעמוד ע"ס 

 סגרת "עיר ללא אלימות".במ

 

מצלמות  – 230זה אישור הגדלת תב"ר מס'  3סעיף מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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. ₪ 3400313. לאחר הגדלת התב"ר הוא יעמוד על ₪ 1280813ומערכות אבטחה בסך 

מקור המימון זה המשרד לביטחון פנים במסגרת "עיר ללא אלימות"0 לא מתקציב 

 תב"ר?הרשות. מי בעד לאשר את ה

 

למה אתה מתכוון? מצלמות  –סליחה0 לפני0 מערכות אבטחה   :מר מיקי חג'בי

 אני מבין. אבטחה0 מה? 

 

זאת הכותרת. ועל בסיס "עיר ללא אלימות" זה מה שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הולכים לעשות. מי עד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 מקס0 

 איתי0 מיקי ולודה. מי נמנע? יוסי. עבר. אריק0 ורד0

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

ר את הגדלת נמנע: מר יוסי חן(, לאש 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 128,813ע"ס  -מצלמות ומערכות אבטחה  – 230תב"ר מס' 

 

 פארק התעשיות. –אגרת שמירה  .   3

 

אני רוצה לדבר כמה מילים על  – 3אני עובר לסעיף מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אגרת השמירה בפארק התעשיות0 אזור תעשייה אריאל מערב. בעבר0 אני רוצה להזכיר 

הכספים לאבטחה במקום0 עפ"י תוכנית אבטחה שהיא מאושרת על בה את לכם0 שמי שג

ידי הצבא0 היו התעשיינים בפארק התעשיות0 אזור התעשייה אריאל מערב מה שקראנו 

לו בעבר. עשינו שינוי בחוק העזר בנושא שמירה וקבענו שהעירייה תגבה את האגרה 

ם בעצם בתעשיינים. מה והיא זו שתשלם לחברת השמירה. בתצורה הזו אנחנו פוגעי

שקורה0 אנחנו0 ברגע שהתעשיינים משלמים לנו0 הם לא יכולים להזדכות על מע"מ0 

. יש עמלת גבייה שאנחנו משלמים לחברת מילגם0 18%מע"מ זה -ואתם יודעים ש

ובצורה כזו יש איזו שהיא פגיעה בתעשיינים. אני ממליץ לאשר שינוי בחוק העזר 

ת השמירה תהיה דרך התעשיינים0 בהתאם לתוכנית העירוני0 כך שהגביה לחבר
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האבטחה שאושרה על ידי הצבא ובכפוף לאישור משרד הפנים. אנחנו את זה נעלה 

למשרד הפנים0 ואם משרד הפנים יאשר נוכל לעשות את השינוי בחוק העזר ולהעביר 

 יש למישהו שאלות? את הגביה לתעשיינים.

 

אליכם0 חברי מועצת העיר0 בעיקר בנושא הזה0 אני פונה    :מר יוסי חן

החדשים. סיפרתי לכם על חוקי עזר עירוניים0 שלהעביר אותם0 ברגע שאתם מעבירים 

אותם0 אתם עכשיו תראו0 כל זה אחיזת עיניים. אם יש פה נציג של התעשיינים0 זו 

הצגה ואחיזת עיניים. זה לא יקרה. אתם תראו עכשיו כמה זמן זה ייקח עד שזה ישתנה 

 ד הפנים. חוקי עזר עירוניים לא ניתנים כמעט לשינוי. זה יתגלגל שם עכשיו0 במשר

 

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

 

שניה0 אלי0 אני לא קיבלתי תרומות מהתעשיינים. אתה0    :מר יוסי חן

 בדקתי בדו"ח מבקר המדינה0 קיבלת תרומות. אני לא לקחתי שקל מהם. 

 

 בסדר גמור. הכול חוקי.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

ואני הייתי זה0 יחד איתך0 יחד איתך הייתי0 כשהיינו    :מר יוסי חן

באופוזיציה0 שדאגנו לתעשיינים עם אגרת השמירה0 ואתה זה שהעלית להם את אגרת 

השמירה והחלת אותה עליהם איך שהחלת0 וגם ידעת שאתה מסבך אותם עם הקטע 

עכשיו אני אומר לך0 אתה בסך הכול רוצה למצוא חן י. הזה של החוק עזר עירונ

הנה0 אתם רואים? אני פה  –בעיניהם ואתה בא ומעביר פה החלטה בשביל להגיד להם 

העברתי החלטה ואני ממליץ בעד וזה. אבל אתה יודע שזה ייתקע שם. אתה יודע שזה 

תבדוק ותגיד לי ייתקע. עכשיו בוא נבדוק כמה זמן זה ייתקע. אני מבקש ממך0 יוסי0 

 כמה זמן זה ייקח עד שזה יעבור החוק הזה במשרד הפנים. 

 

שאלות למישהו נוסף? אין. או קיי. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הבקשה כפי שהצגתי אותה? הצביעו בעד: אלי0 יחיאל0 פבל0 יבגני0 מקס0 אריק0 ורד0 
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 ר. תודה רבה. איתי. מי נמנע? נמנעים: מיקי0 לודה  ויוסי. עב

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נמנעים: מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב, מר יוסי חן(, לאשר שינוי בחוק  3אהרוני. 

 י לגביית אגרת השמירה, כפי שהציג מר אליהו שבירו ראה"ע.העזר העירונ

 

 .2314( לשנת הכספים 312314) 2דיון בדו"ח הרבעוני מס'  .   0

 

 0 הגזבר0 בבקשה.2אני מבקש0 דו"ח רבעוני מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

0 תמצית המאזן. מדובר פה 4אנחנו הולכים לעמוד מספר   :מר ג'והר חלבי

התקציב שלנו הסתכם  – 04 דו"ח סקור על ידי רואה החשבון. בעמוד 2ן בדו"ח רבעו

. הביצוע ₪ 4303330333הוא היחסי . למחצית השנה התקציב ₪ 303230333שנתי בסך 

-הסתכמו  ב ההוצאות  בהכנסות.  ₪ 3302330333-שלנו למחצית השנה הגיע ל

. זאת תמצית הביצוע ₪ 3030333. בסה"כ סיימנו את הרבעון בעודף של ₪ 4308830333

 1.1.2314-ביוני0 הגרעון הנצבר ל 33-בעמודה של ה 2של השנה. במאזן0 בעמוד מספר 

 403330333-מקטין לנו את הגרעון ל ₪ 3030333. העודף0 בסך ₪ 400030333-הסתכם ב

0 ₪ 800220333תב"רים בסך -. בנוסף0 לקראת סוף העמוד יש לנו עודף מימוני זמני ב₪

רים שנצברו מעודפי התקציב בשנים שעברו. ובמקביל יש לנו גם זה בעיקר תב"

0 זה כנגד הכנסות שאנחנו ₪ 003830333גירעונות מימוניים זמניים שהם בסך הכול 

ביוני. אבל  33-אמורים לקבל ממשרדי ממשלה בגין עבודות שהסתיים הביצוע שלהן ב

ע כגירעון. זה סך הכול ליולי0 לכן מופי 1-תקבול הכסף ממשרדי הממשלה מגיע אחרי ה

 אני לרשותכם. - . אם למישהו יש שאלות או משהו2רבעון 

 

מה הגירעון המצטבר של עיריית אריאל נכון  –יש לי שאלה    :מר יוסי חן

 להיום?
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 . ₪ 403330333 –ביוני  33-ל  :מר ג'והר חלבי

 

עכשיו יש לי שאלה אליך0 שאלה אחת רק0 לא התמקדתי    :מר יוסי חן

הכנסות ממכירת מים. אנחנו לא  – 4אני רואה פה בעמוד  –ם בדו"ח. שאלה אחת הפע

 מתעסקים עם מים0 אבל תושבי אריאל כן משלמים מע"מ על המים0 נכון? 

 

 למדינת ישראל. תפנה   :מר ג'והר חלבי

 

בסדר0 אבל הם לא מתקזזים. והתעשיינים0 בשביל האגרה    :מר יוסי חן

ש להם דווקא כן אפשרות להתקזז0 הם יש להם אפשרות0 הזו של אגרת השמירה0 שי

להם אתה דואג. למה לא תדאג להעביר את החוק עזר עירוני גם עבור התושבים0 לבטל 

   את התאגיד כדי שהם לא ישלמו?

 

 זה קשור לדו"ח הכספי? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה קשור0 כן.    :מר יוסי חן

 

 תודה רבה.  לא קשור. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אעשה לך עם זה גם הצעה לסדר. אל תדאג.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה. תעשה הצעה לסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רק אומר לך0 כמו שאתה דואג לתעשיינים ואני גם דואג    :מר יוסי חן

 להם0 תדאג גם לתושבים. 

 

אני רוצה לסיום0 שוב0 אני רוצה ? יש עוד שאלות לגבי הדו"ח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להגיד תודה רבה לחברי המועצה שיצאו ואני רוצה לאחל בהצלחה לחברי המועצה 
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 הנכנסים ולסגור את הישיבה. תודה רבה. הישיבה סגורה.

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 שבירו הואלי

 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1נמנעים: מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב.  2אהרוני. 

 –לסדר היום  4תוספת תב"ר בסעיף  –יר התוספת לסדר היום כפי שהציע ראש הע

 תכנון נתיב נוסף לכניסה לעיר.

 

 מינוי חברי המועצה הנכנסים לוועדות העירייה עפ"י המפתח של סיעת "לב". .   3

 

הוחלט פה אחד לאשר את מינוי חברי המועצה הנכנסים לוועדות  החלטה:

 העירייה עפ"י המפתח של סיעת "לב". 

וועדת הנחות מר מיקי חג'בי יתמנה  ליו"ר ועדת הביקורת ויהיה חבר בוועדת כספים 

 וארנונה. 

גב' לודמילה גוזב תתמנה ליו"ר ועדת הנצחה ותהיה חברה בוועדת תחבורה, ועדת 

וועדת שמות. כמו כן תתמנה לחברת דירקטוריון בחברה לפיתוח אזור  מכרזים 

 התעשייה אריאל מערב. 

 

 אישור תב"רים חדשים: .   4

, מקור המימון: משרד ₪ 33,333רכישת גרור כיבוי ע"ס  - 383מס' תב"ר  

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 03,333רכישת גנרטור נגרר ע"ס  - 383תב"ר מס'  

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 03,333הקמת ושדרוג המוקד ע"ס  - 380תב"ר מס'  

 .2314הפנים 

, מקור המימון: משרד ₪ 133,333ום ע"ס הקמת מחסן חיר - 388תב"ר מס'  

 .2314הפנים 

, מקורות המימון: ₪ 333,333הסדרת ציר דרך עפרון ע"ס  - 383תב"ר מס'  

, ₪ 183,333ע"ס  23%, קרנות הרשות ₪ 023,333ע"ס  83%משרד התחבורה 

  . ₪ 333,333סה"כ 
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והמי, מר פבל מר יחיאל ט  בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 33,333רכישת גרור כיבוי ע"ס  – 383

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   ,בעד: מר אליהו שבירו 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 03,333רכישת גנרטור נגרר ע"ס  – 383

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   מר אליהו שבירו,בעד:  13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס' נמנע 1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 03,333הקמה ושדרוג מוקד ע"ס  – 380

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 133,333הקמת מחסן חירום ע"ס  – 388

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. 

 . ₪ 333,333הסדרת ציר דרך עפרון ע"ס  – 383

 

 "תכנון מסלול נוסף לכניסה לעיר": - ₪ 83,333ע"ס  333אישור תב"ר מס'  .   8

 .₪ 34,333 –א. השתתפות  משרד התחבורה  
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 .₪ 13,333 –ב. השתתפות קרנות הרשות  

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי פולב, מר יבגני יעקובוב, מר 

נמנעים: מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב, מר יוסי חן(, לאשר את תב"ר  3אהרוני. 

 . ₪ 83,333נוסף לכניסה לעיר ע"ס  מסלולתכנון  – 333מס' 

 

 ₪ 128,813מצלמות ומערכות אבטחה בסך  2310אישור הגדלת תב"ר מס'  .   3

(. מקור המימון: המשרד ₪ 340,313ההגדלה התב"ר יעמוד ע"ס )לאחר 

 לביטחון פנים במסגרת "עיר ללא אלימות".

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 13)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את הגדלת  1יקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב. אהרוני, מר מ

 . ₪ 128,813ע"ס  -מצלמות ומערכות אבטחה  – 230תב"ר מס' 

 

 פארק התעשיות. –אגרת שמירה  .   3

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אליהו שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס 

נמנעים: מר מיקי חג'בי, גב' לודמילה גוזב, מר יוסי חן(, לאשר שינוי בחוק  3אהרוני. 

 העזר העירוני לגביית אגרת השמירה, כפי שהציג מר אליהו שבירו ראה"ע.


