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שמן  36אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נוכחים: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק, דריה, מיקי ויוסי. המניין. 

 .דיווח ראש העיר .   1

 

אתחיל עם דיווח ראש העיר. אני היום כבר י אנ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אומר את המועדים לאירועי יום השואה הזיכרון והעצמאות והניצחון, ואני 

כבר מבקש להזמין את כל חברי המועצה לכל האירועים. אני מדבר על אירועי 

יום השואה, הזיכרון, העצמאות, אירועי יום הניצחון ועוד אירועים נוספים 

-יר. מבחינת אירועי יום השואה והזיכרון  והעצמאות, בשאנחנו עושים בע

טקס ערב יום הזיכרון  10.5.16-זה ערב יום השואה בהיכל התרבות, ב 4.5.16

 20:30זה ערב יום העצמאות בשעה  11.5.16-, ב20:00בחטיבת הביניים בשעה 

אירועי  12.5.16-שאמפי הגדול ובציבור הדתי באותה השעה בחטיבת הביניים. ב

ם העצמאות מהבוקר הכוללים מסע אופנים פעילות לילדים וחניון צה"ל. יו

אירועי יום הניצחון הטקס המרכזי אנחנו לא יודעים עדיין את התאריך הסופי 

אנחנו נעדכן אתכם, זה תלוי בטקס המרכזי שיהיה  9-או ב 8-שלו, זה יהיה או ב

ר הצהריים על בירושלים והווטרנים שלנו מגיעים לשם. הטקס השנה יהיה אח

תהיה הופעה של המקהלה  6.5.16-מנת לאפשר לכמה שיותר אנשים להגיע. ב

יוכל להגיע. ב -במרכז המסחרי, אנחנו נודיע לכם את השעה שמי שירצה להגיע 

 8.3.16-יהיה קונצרט בהיכל התרבות. אנחנו חונכים מסלול אופנים ב 12.5.16

חנו נקיים עדלאידע לפורים בפארק הנחל יחד עם בני הנוער, אנ 12:00בשעה 

גני הילדים ובתי הספר היסודיים ב , אלה האירועים שאנחנו 18.3.16-יחד עם 

מזמינים בעצם את כל חברי המועצה וכמובן את כל הציבור להשתתף באירועים 

האלה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, אנחנו בסוף הישיבה נחלק לכם חוק עזר 

של חוק עזר. אנחנו נפרסם אותה גם באתר עירוני בנושא של חנייה, טיוטה 

העירוני על מנת שהציבור יוכל להגיב על החוק הזה, ואנחנו נדון בחוק הזה או 

בישיבה הבאה או בישיבה שלאחר מכן. המהות של חוק העזר העירוני זה 

לעשות אזור חנייה אחד שכל תושבי העיר יוכלו לחנות ברחבי העיר, כל מי שלא 

יגדיל לנו את כמות תושב עיר הוא יצט רך לשלם חנייה, אני מעריך שזה 
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ניואנסים אני אעביר  התושבים וזה בסך הכול הכללי יעזור לעיר. יש כל מיני 

לכם את הטיוטה של החוק כדי שאתם תוכלו לעבור עליה להעביר את הערות 

שלכם, אני אשמח אם אנחנו נקבל את ההערות לפני על מנת שנוכל להטמיע את 

 ני שאנחנו נפיץ את הטיוטה הסופית לכם לפני ישיבת המועצה. ההערות לפ

 

 היא תבוא לפני המועצה לאישור?   :מיקי חג'בימר 

 

 בוודאי, חייב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מכאן אני רוצה לעבור לסעיף השני שעל סדר היום זו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הצעה לסדר היום

 

על מה שאמרת על חוק עזר עירוני אפשר רק הערה    :מר יוסי חן

 הזה?

 

 כשתקבל את החומר לא עדיף?   :אריק דושימר 

 

 אוקיי בסדר.    :מר יוסי חן

 הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יוסי חן; .   2

 

זו הצעה לסדר היום של  2אני עובר לסעיף מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ה תשאל מה שאתה רוצה. חבר המועצה מר יוסי חן. בבקשה יוסי, תעל

 

בעיר שני גני ילדים שזה דקלים ומרווה. יש לנו    :מר יוסי חן

ילדים שמאובחנים על הרצף האוטיסטי, באמת  15בגנים האלה יש בסביבות 

מקרים קשים מעבר לזה שמי שחבר בוועדת תחבורה שייקח לו לתשומת ליבו 

י, ושהגנים האלה לא שאין שם קודם כל חניית נכים שזה לא קשור להצעה של

מושקעים שההורים מתלוננים גם שבגנים האלה, כל פעם אנחנו משקיעים 
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גנים, אז תלכו תראו מה קורה שם, אבל היותר  תקציב תקציב גנים גנים שיפוץ 

חשוב זה הילדים. הילדים שמה לפני שנתיים הודיעה עמותת אלו"ט שהיא 

שהם מתכוונים לעזוב בגלל עוזבת, הודיעה לגורמים בעירייה למחלקת חינוך 

שלא ראו עין בעין את הטיפול, וזה משיחה שקיימתי עם הנציגים של אלו"ט. 

לא רואים עין בעין הודיעו לפני שנתיים לפני שהם עוזבים את הזה ושימצאו 

משום מה לא נעשה להם תחליף, יש עוד עמותות שנותנות את השירותים האלה. 

אז הילדים מקבלים הרבה פחות ממה שהם שום דבר, התחילה שנת הלימודים ו

היו אמורים לקבל מבחינה מקצועית. כשהתשובות שההורים מקבלים שהם 

צריכים לקבל חלק מהטיפולים במסגרת קופת חולים, לבוא באמצע העבודה 

להוציא את הילדים, זה משיחה עם ההורים, לקחת את הילדים באמצע היום 

בר מותש וגמור לבוא ולקחת אותו לטיפולים או בסוף יום אחרי שהילד כ

לטיפולים בראש העין או בזה. רק לסדר לכם את האוזן ביישוב כמו אורנית או 

ביישובים קטנים מקבלים את כל הטיפולים ואצלנו פה משום מה מתעקשים. 

הוצאתי מכתב לראש העיר שהוא כותב לי שהם לא מקבלים. לא רק שהם לא 

. דרך אגב גם היה ריאיון בגלי צה"ל מקבלים, מקבלים יותר ממה שקיבלו

השבוע עם ראש העיר אני אעלה לכם את הריאיון, כל הדברים האלה אני אומר 

לכם פה זה דברים, ואני קורא בעיקר לחברי המועצה כי ראש העיר מבחינתו 

אין בעיה אין בעיה, אם אין בעיה אין במה לטפל, ולא רק שאין בעיה הם 

ו. עכשיו אם הם מקבלים יותר למה כואבים מקבלים יותר ממה שהם קיבל

להם, מה מפריע להם? ופה זה לתשומת לבכם חברי המועצה, אתם צריכים 

לבוא ולשאול את השאלות. תפגשו עם ההורים האלה, תלכו לגנים האלה, תראו 

מה קורה שמה, זה אנשים שהם שקופים. לצערי גם אני לא יודע איך זה נוצר 

רוב ההורים שם זה עולים חדשים, עולים חדשים שהרוב זה עולים חדשים, 

עולים ותיקים. חלק מהם קשה להם עם שפה, חלק מהם להם עם מנטליות, הם 

מרגישים חסרי אונים הם מפוחדים עם כל הבעיות שיש להם שהם צריכים לרוץ 

כל היום לטפל בילדים שלהם, הם נתקלים במערכת אטומה, מערכת החינוך 

מה שאם תשמעו את התשובות מהם עזבו אותי, אני בסך אצלנו פה באריאל אטו

הכול הפה שלהם כרגע, והם הגיעו למצב שהם חסרי אונים הם לא יודעים מה 
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אל לעבור לגור במקום אחר שדרך אגב מראים להם את לעשות, לעזוב את ארי

הדרך החוצה, לא רוצים פה תושבים כאלה, רוצים רק תושבים שטוב להם וזה 

ה שאני שומע את זה, אני יכול להביא לכם רשימה של אנשים לא פעם ראשונ

לכו תקבלו במקומות אחרים, אם אמרו שאמרו להם אם אתם לא מקבלים פה 

 אורנית אז לכו לאורנית. 

 

 אני רוצה לראות אותם.   :פבל פולבמר 

 

אתה תראה אותם, אתה תיפגש איתם. וזה לא יכול    :מר יוסי חן

עוד יום אחד. אני אסביר לך יחיאל, הייתה תכנית  להימשך המצב הזה אפילו

בטלוויזיה על הנושא הזה אני ראיתי, יש הורים שנכנעים מהתחלה ונוטשים את 

הילדים, ויש הורים שלוקחים את הילדים המיוחדים האלה ונותנים להם את 

כל מה שיש להם ומה שאין להם. עכשיו אותו ילד שהוא עם הבעיות האלה הוא 

ל תשומת הלב והורים הם קשי יום שלא תבינו, אם היו הורים עם מקבל את כ

מצב כלכלי טוב היו מעמידים עורכי דין והיו מתמודדים משפטית, הם לא במצב 

הזה. הם עם מלא בעיות עם מלא קשיים, ומה הם מבקשים? בסך הכול בואו 

י תבינו קודם כל שיש בעיה, אל תמרחו אותנו. הבעיה היותר קשה, אני דיברת

עם הגברת מאלו"ט, היא אומרת אם עכשיו אתם לא תפנו לעמותות בסדר גודל 

 כזה שייתנו לכם את השירות לשנה הבאה, גם בשנה הבאה לא יהיה לכם. 

 

 איך קוראים לגברת מאלו"ט?   :פבל פולבמר 

 

אני אביא לך את כל השמות את כל הטלפונים, הכול    :מר יוסי חן

בתחום הזה, חסרים במדינה אנשי מקצוע בתחום אני אביא לך. אנשי מקצוע 

ויותר מזה זה גם לא עולה שקל לעירייה, זה  הזה, וגם לא כל אחד מורשה, 

תקציב צבוע שמעבירים אותו מהמשרד, משרד הרווחה, מועבר ישירות במידה 

ואתה מבצע את הפעולה אין שום בעיה, זאת אומרת זה לא בעיה של תקציב, 

  -ל אטימות של המערכתוזה בעיה לדעתי רק ש
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 של איזו מערכת זאת השאלה?   :אריק דושימר 

 

  -אני מסביר לך   :מר יוסי חן

 

 של איזה מערכות?   :אריק דושימר 

 

 של מערכת החינוך בעיריית אריאל.    :מר יוסי חן

 

 שלנו?   :אריק דושימר 

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

 אתה בטוח במה שאתה אומר?   :אריק דושימר 

 

אלף אחוז, אלף אחוז, אני אתן לך לדבר עם הגברת    :מר יוסי חן

 הזו. 

 

 אני דיברתי עם כולם.   :אריק דושימר 

 

 אוקיי, אז דיברת עם כולם.    :מר יוסי חן

 

  )מדברים יחד(

 

יודעים, כל אחד פנה.   :אריק דושימר   לא, כי כולנו כבר 

 

ית? כדי לפתור את אז מה עשית? אתה יודע, מה עש   :מר יוסי חן

 הבעיה מה עשית? 
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אז קודם כל עשיתי אבל  העלית את זה לסדר היום,   :אריק דושימר 

הוא מנהל את הישיבה ראש העיר, שראש העיר יענה. כולנו ניסינו לעזור בנושא 

 הזה. אם התשובה של ראש העיר לא תספיק אנחנו נחזק. 

 

 תחזקו את ראש העיר.    :מר יוסי חן

 

אני אשיב לך. קודם כל אתה מתפרץ לדלת פתוחה,  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

אנחנו מבחינתנו המטרה שלנו שהילדים בגנים האלה יקבלו טיפול מקדם 

בריאות. אבל צריך לזכור שני דברים: אחד, אנחנו במערכת החינוך יחד עם 

משרד החינוך נותנים את הטיפולים שלנו ותכף אני אפרט גם מה אנחנו נותנים 

טיפולים שלנו, ואתה תראה שאחרי שאלו"ט יצאו הגדלנו את כמות השעות ב

שאנחנו נותנים במסגרת שאנחנו מוסמכים לתת. מקדם בריאות, הילדים האלה 

צריכים לקבל באחת משתי אפשרויות: אפשרות אחת במסגרת שעות הגן, שזה 

שנייה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות ועל זה אין עוררין ואין ויכוח. המסגרת ה

מסגרת קופות חולים. אגב כל הטיפול לילדים האלה זה טיפול שבאחריות 

משרד החינוך ולא העירייה. אני אעשה שני דברים קודם כל אני רוצה להקריא 

לכם את התשובה של המפקחת על החינוך המיוחד באריאל הגברת שאקי סיגל, 

שיבינו שהעירייה לא ולאחר מכן אני אשלים עוד כמה דברים שאנחנו עשינו כדי 

קפאה על השמרים אלא העירייה ניסתה בכל דרך אפשרית להביא לכאן גוף 

שהוא יכול לאפשר טיפול של מקדם בריאות. "באריאל יש שני גנים 

תקשורתיים, גן דקלים וגן מרווה. בנוסף לטיפולים שמשרד החינוך מקצה יש 

ואיים דרך משרד רפ-להורי הגנים התקשורתיים אפשרות לקבל טיפולים פרא

הבריאות באמצעות מקדם בריאות זה אותו גוף חיצוני שמגיע ונותן את הטיפול 

במהלך שעות הפעילות של הגן או דרך קופות החולים. טיפולים אלו אינם 

שייכים למשרד החינוך ולא לרשות אלא למשרד הבריאות. על פי חוזר מנכ"ל 

א של תוספת השלישית לחוק הזכות לקבל טיפול בריאותי מקדם היא פועל יוצ

, הקובע כי כל ילד שאובחן שנמצא על רצף 1994הבריאות הממלכתי משנת 
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האוטיזם זכאי לקבל סל טיפול בריאות מקדם במימון משרד הבריאות". אתה 

צודק זה לא על חשבון העירייה ואנחנו לא צריכים לשלם ולכן באמת יש לנו 

בריאות. "אלו"ט הינה מקדם אינטרס שייכנס לשם גוף שהוא נותן מקדם 

בריאות השייך למשרד הבריאות ולא למשרד החינוך. אלו"ט החליטו בסוף 

השנה שעברה לסיים את התקשורת עם עיריית אריאל באופן חד צדדי ללא 

סכסוך עם הרשות". אלו"ט דרך אגב הודיעה שהיא רוצה לסיים את הפעילות, 

דים. אני יכול להגיד לכם שדרך כי לא ראתה בעין אחת את דרך החינוך של היל

 מי שקובע את זה זה משרד החינוך ולא משרד הבריאות.  החינוך של הילדים

 

 אלו"ט לא יודעת מזה?   :מיקי חג'בימר 

 

  -אני מחדד, אחרי זה תרצה לשאול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הם הודיעו לך שנתיים לפני שהם עוזבים   :מר יוסי חן

 

זה עלה גם בריאיון שהיה בגל"צ, אפשר להקשיב לו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ולשמוע. ואגב ההורה אמר שהוא מרוצה מדרך החינוך בגן

 

יו"ר הוועד של שתי הגנים.   :פבל פולבמר   זה לא סתם הורה זה 

 

  -וההורה אמר שהוא מרוצה גם מסגל ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

במכתב רק שהוא לא מקבל  גם אני כתבתי לך את זה   :מר יוסי חן

 את מה שהוא אמור לקבל. 

 

שנייה, שנייה, אתה מתפרץ, אני עוד לא סיימתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ואחרי זה אנחנו נראה אם הוא מקבל את מה שאני מחויב לתת לו.  
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 בניגוד למה שהיה בעבר.    :מר יוסי חן

 

סיום התקשורת, הרשות מהרגע שאלו"ט הודיעו על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פנתה למקדם בריאות נוסף העמותה לסיכון. אגב אני דיברתי גם עם המנכ"לית 

של העמותה לסיכון, ומה שקורה זה שהעמותה לסיכון אין לה מספיק כוח אדם 

והיא מראש הם קיבלו החלטה בתוך העמותה שהם לא נכנסים ליישובים 

א משנה. בנוסף אנחנו פנינו חדשים, ולכן הם לא יבואו לאריאל, זה בכלל ל

מול משרד הבריאות שיוכר  לאוניברסיטה על מנת שיקדמו תהליך

שהאוניברסיטה שלנו יוכר כגוף מקדם בריאות שיכול לתת את הפתרון גם כאן, 

זה תהליך, היום אני גם נפגש בנושא הזה עם מנכ"ל האוניברסיטה, כדי לראות 

היא ממשיכה וכותבת: "בנוסף איך אנחנו מקדמים את זה כמה שיותר מהר. 

עליי להדגיש כי מתי"א שומרון שבאזור פיקוחי הקצו שעות טיפולים והדרכה 

תלמידים,  7מעבר לנדרש על פי הוראות אגף החינוך. לדוגמא: בגן דקלים יש 

טיפולים  70%על פי הוראה של אגף החינוך המיוחד המשרד צריך להקצות 

שעות. מתי"א שומרון הקצה  16.6לקבל במסגרת הגן, דהיינו הגן היה אמור 

שעות טיפול פרונטלי. שזה  23טיפולים לא כולל הדרכות שזה  100%בתשע"ו 

שעות  2שעות שזה שעות פרונטליות ובנוסף  8שעות,  12קלינאית תקשורת 

שעות  8שעות שזה  12שעות השהייה. ריפוי בעיסוק סך הכול  2פרטניות ועוד 

 10.7שעות השהייה. תרפיה רגשית עוד  2פרטני ועוד שעות  2פרונטליות ובנוסף 

שעות פרטניות ועוד שעה וחצי שעת  2שעות פרונטליות ועוד  7שעות שזה 

השהייה. בשונה ממקובל מקדם הבריאות מתי"א סיפקה צוות הדרכה לא על 

שבנוסף נותנת  ASD, שזה מומחי טיפול 100%-חשבון הטיפולים אלא בנוסף ל

בשבוע, מדריכה פדגוגית, רכזת ומדריכה קלינאית תקשורת, הדרכת הורים פעם 

רכזת ומדריכה של ריפוי בעיסוק, רכזת ומדריכה תרפיה רגשית, מדריכה טכנו 

פדגוגיה, רופא מסגרות מטעם משרד החינוך של פמי פרימיום על רקע 

פסיכיאטריה של הילדים המגיע פעם בשבועיים ובנוסף על פי הצורך 

ן. בנוסף מעבר לסייעת האוטומטית שיש בגן, יש סייעת ופסיכולוגית של הג



 06.03.16)מן המניין(  36מספר  ישיבת מועצה
 

 12 

שעות סייעת לשילוב  10שעות שבועיות מטעם משרד החינוך, עוד  25תגבור של 

שעות סייעת מטעם הרשות ובת שרות  15ילדים מטעם משרד החינוך, ועוד 

תלמידים על פי הוראות אגף החינוך המיוחד המשרד  8לאומי. בגן מרווה יש 

שעות.  19.04טיפולים. זאת אומרת שהגן היה צריך לקבל  70%ות צריך להקצ

שזה לא כולל הדרכות זה  100%מתי"א שומרון הקצה בשנת עבודה הנוכחית 

שעות בדומה למה שהיה בגן  12שעות טיפול שזה קלינאית תקשורת עוד  27עוד 

א שעות בנוש 10.5שעות בדומה לגן הקודם, עוד  12הקודם, ריפוי בעיסוק עוד 

תרפיה רגשית בדומה לגן הקודם, ועוד מנתחת התנהגות החל מחודש מרץ תגיע 

הזה בנוסף צוות הגן וצוות ההדרכה מומחית  שעות שבועיות, בגן 2זה עוד 

שבנוסף נותנת הדרכה גם להורים האלה פעם בשבוע, מדריכת  ASDתחום 

סוק, פדגוגיה, רכזת ומדריכת קלינאית תקשורת, רכזת ומדריכת ריפוי בעי

מסגרות רכזת ומדריכת תרפיה רגשית, מדריכת טכנו פדגוגיה, אותו רופא 

מטעם משרד החינוך של פמי פרימיום עם רקע פסיכיאטריה של ילדים ונוער, 

פסיכולוג של הגן ובנוסף גם בגן הזה מעבר לסייעת האוטומטית שיש בגן יש 

ות סייעת שע 30שעות שבועיות,  25סייעת תגבור מטעם משרד החינוך של 

שעות סייעת מטעם הרשות". אני יכול  15-לשילוב ילדים מטעם משרד החינוך, ו

גם להגיד לכם שבשנה שעברה או לפני שנה וחצי אנחנו סיימנו השקעה של 

, אנחנו משקיעים שם הרבה מאוד בשדרוג הגניםלכל גן  ₪ 180,000-בסביבות ה

גופים שיודעים לתת את כסף. אני פה בצורה מאוד גלויה אנחנו מכירים שני 

השירות הזה אלו"ט והעמותה לסיכון. אני הזמנתי את מנכ"לית אלו"ט לפגישה 

אצלי כאן יחד עם סיגל, אני מעריך שבימים הקרובים אני אדע בדיוק את 

המועד אני אוכל גם לעדכן אתכם, ואנחנו נעשה את הכול על מנת לראות אם 

ודה כאן. יחד עם זאת אני אומר, אנחנו יכולים להחזיר את אלו"ט חזרה לעב

  -אם אלו"ט לא תרצה אין לי שום אפשרות לכפות עליה

 

 למה היא לא תרצה?   :מיקי חג'בימר 

 



 06.03.16)מן המניין(  36מספר  ישיבת מועצה
 

 13 

כי אמרתי בהתחלה, יש שני מסלולים יש את המסלול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רפואי. המסלול החינוכי, מי שקובע את -החינוכי ויש את המסלול הפרא

י זה משרד החינוך. גם אם אלו"ט לא מקבלת את המסלול המסלול החינוכ

החינוכי, היא לא יכולה לכפות, היא לא יכולה לבוא ולהגיד: אנחנו רוצים 

וזו יפטרו כי היא לא מלמדת כמו שצריך. זה מנדט של משרד החינוך  שגברת זו 

הרי אתה יודע את זה. ואנחנו לא יכולים לקבל את הדרישה הזאת של לפטר 

  -משהו

 

 בגלל שאלו"ט אמרו.   :אריק דושימר 

 

 בגלל שאלו"ט אמרו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלו"ט עובדת בכל זה עובד בכל הארץ אגב? איך   :מיקי חג'בימר 

 הארץ? 

 

  -אלו"ט עובדת בחלק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..   :אריק דושימר   ... היא מסכימה עם הדרך.

 

אומר לך אלו"ט לא עובדת בכל הגנים בארץ, יש אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הרבה

 

 אין לה מספיק כוח אדם לזה.    :מר יוסי חן

 

יש הרבה מקומות שבהם אלו"ט לא עובדת מסיבות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כאלה מסיבות אחרות. התלמידים הילדים אמורים לקבל את הטיפולים שלהם 

ו כמו שעשינו לפני כן אנחנו נעשה דרך קופות החולים. אני אומר לכם שאנחנ

את כל המאמצים על מנת להכניס לכאן עמותה מקדמת בריאות נוספת. ולכן 
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האמירות אזלת יד של הרשות, הרשות לא מטפלת, הרשות לא מקדמת, הם 

סיסמאות שאני לא רוצה להתייחס אליהם. אני יכול לבוא ולהגיד לכם זאת 

מקדמת בריאות שמוכנה לבוא לכאן  תמונת המצב, אם יוסי אתה מכיר עמותה

  -הדלת שלי פתוחה. אז בלי סיסמאות

 

בוא אני אענה לך שתי שאלות. אחד קודם כל היה לך    :מר יוסי חן

שנתיים לפני שהודיעה לך אלו"ט: אנחנו עוזבים בעוד שנתיים. והודיעה לך 

  -אנחנו עוזבים בעוד שנה, התעלמת. דבר שני

 

  -לא, לא התעלמתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התעלמת עובדה שנה לא חיפשת, לא ניסית למצוא    :מר יוסי חן

 -אלטרנטיבה

 

 )מדברים יחד( 

 

דבר שני, בוא אריק ברשותך שאתה בדקת, אריק    :מר יוסי חן

כשאתה בדקת בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה, הקראת פה מה הם מקבלים, 

ן מה שהיה קודם באלו"ט לבין המצב עכשיו בוא תגיד לי מה הם לא מקבלים בי

יודע לי יש מכתב שראש העיר  של היום, מה חסר? מה הם לא מקבלים? אתה 

 בשנה קודמת.  70%לעומת  100%כתב לי, אתה לא יודע הם מקבלים 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זאת אומרת אז הכול טוב הכול ורוד.    :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 הא לא, אז מה המכתב הזה?    :מר יוסי חן

 

אני מסביר לך, משרד החינוך ואנחנו כרשות נותנים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בתחום שאנחנו אחראים עליו יותר ממה שנתנו לפני כן. יש תחום שהוא לא 

בסמכותנו, זה תחום שהוא התחום הרפואי שהוא כפוף למשרד הבריאות הוא 

אז כל הסל של מקדם בריאות, כל ור אלינו. ברגע שאין מקדם בריאות לא קש

ניתן בגן הוא ניתן במסגרת קופות  מה שנותנים במסגרת מקדם בריאות לא 

 החולים. 

 

הם לא יכולים לקבל אותו, זה לא מעשי בוא נאמר,    :מר יוסי חן

לקבל אתה יודע את זה גם שזה לא מעשי, במסגרת קופות החולים זה לא מעשי 

 את זה. 

 

  -אבל יוסי אתה יכול לטחון :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה יודע אבל שזה לא מעשי. תן הצעות שאפשר    :מר יוסי חן

 באמת לקדם, לא משהו שהוא לא מעשי.  

 

אבל אנחנו נמצאים במדינת ישראל ויש חוק במדינת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה או בדרך הזו או בדרך הזו. אם  ישראל, אנחנו לא מעל החוק. החוק אומר

 אתה מכיר עמותת מקדם בריאות שרוצה להיכנס לכאן בבקשה. 

 

אני אגיד לך, קודם כל אני אם אין לי אלטרנטיבה    :מר יוסי חן

  -אני לא עוזב את מה שיש לי ביד, יש לי את אלו"ט

 

  -אתה לא עוזב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יר לך, אלו"ט באה ואמרה לך אנחנו רגע, אני אסב   :מר יוסי חן
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  -מוכנים

 

 לפטר מישהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בתנאים שלנו בדיוק. אתה אומר: 'אני לא מקבל את    :מר יוסי חן

  -התנאים שלכם', אז תעשה הפוך

 

 זה לא אני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ה אתה, משרד החינוך לא משנה מי אתה אחראי את   :מר יוסי חן

יו"ר ועדת החינוך, אתה ראש העיר, אתה אחראי כלפי התושבים שלך. אתה 

צריך לבוא ולהגיד לגברת הזו אותה אחראית סיגלית שאקי היקרה: אני צריך 

לתת פה את השירות הזה לתושבים שלי, וכל עוד אין לי אלטרנטיבה את צריכה 

מצוא לך את לישר קו עם מה שיש לי לא עם מה שאין לי. ואחר כך במקביל ל

 התחלופה, במקביל תמצא תחליף. 

 

.   :פבל פולבמר  אני רוצה חלק ממה שדיברו אנשים מה עשו..

הוצפתי גם, זה מאוד חשוב הנושא הזה. קודם כל אני חושב שאם זה כל כך 

חשוב לכולם העובדה של להעלות את זה לישיבת מועצה זה לא הפתרון. אני 

גו וכל האופוזיציה והקואליציה בצד חושב שבמקרים כאלה שמים את כל הא

ויושבים ומקבלים  יושבים עם ראש העיר כי רק הוא יכול לקדם את הדבר הזה, 

יוסי ואני פונה אליך, אני שמעתי  החלטות או מנסים לקדם. מה שאני עשיתי 

, ישר דרשתי מה שאני יכולתי ישבתי עם ראש העיר, נכון שנתיים לא ידעתי

ש העיר לא פותר את הבעיה רק של הגנים האלה ולנו לדרוש מראש העיר, כי רא

היה חשוב קריטי לרגע זה, כי זה אסון ילד אוטיסט שלא מקבל את הטיפול שלו 

כל יום שמגיע לו זה מחזיר אותו אחורה, זה מאוד קריטי אני מסכים. יש כלים 

שמותר יש כלים שאסור, הכי חשוב לא לוותר וכל יום לעשות מה שאתה יכול. 

זה ביקשתי לא לעזוב את למחר להרים טלפון לאלו"ט כי לא הבנתי מה  בגלל
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הבעיה. עכשיו כשאני שמעתי את אלו"ט שהם מכתיבים איך לחנך את הילד 

הבנתי איפה הבעיה. הוא לא יכול להכתיב איך לחנך את הילד. היום אתה 

מוותר על עובדת מסוימת מחר עוד עובדת מחר, אז הוא ינהל לך פה את 

ך, אלו"ט ינהל לך את החינוך. אני עדיין לא אומר שזה פתרון, אני רק החינו

מסביר. אי אפשר לחבר את הדברים האלה עכשיו. הייתי נוכח בכל השיחות 

האלה, אם לא היה נעשה הייתי אומר לך... הייתי שם ונעשה וטלפונים 

וגיה ופגישות, אוקיי אולי אפשר היה לעשות בפחות זמן אולי ביותר זה כבר דמג

[ את הפגישה עם אותו בן אדם שהיה 25.59לא משנה, לי חשוב הפתרון. מי ]

יו"ר הוועד של שני הגנים, ישב אצל ראש העיר הציג את הדברים  בגלגל"צ זה 

קיבל את הדברים, מה שחשוב בלי שום קשר מה קורה למעלה עם כל הגופים 

ונה לכולם, לא הגדולים קשר ישיר עם אנשים, אנחנו מפספסים פה וזה אני פ

משנה מה התוצאה תהיה חייבים לדבר עם אותם אנשים, כי זה מאוד רגיש 

להם, הם חושבים שהם לבד זה נכון, הם לא ידעו הם פנו לכל העולם הגיעו גם 

עד שר החינוך, ראיתי את המכתבים זה מאוד לא נעים זה לא נכון ופה הנקודה 

ך הפעילות. אולי נגיע דרנו, כי אנחנו מפספסים את האנשים החלשה של

לתוצאה טובה עוד שנתיים שנתיים ואילך, מבחינתי אנחנו פישלנו. אני קיבלתי 

את המידע שהאוניברסיטה לא כשרה כרגע לתת את השירות הזה, והם בתהליך 

אז זה ייקח שנה שנתיים, שנה שנתיים זה הרבה זמן המון זמן, אז אנחנו 

דתית, אבל זה לא עסק פרטי שאתה נצטרך לחשוב איך אולי לפתור בעיה נקו

יכול לעשות מה שאתה רוצה, הרי יש ביקורת יש מבקרים, אתה יכול להגיד מה 

שאמרת אבל זה לא בר ביצוע. אני חושב שאם יש לך פתרון מעשי היום אנחנו 

 איתך. 

 

אני אגיד לך מה היה הפתרון שלי. אם אתה יש לך    :מר יוסי חן

  -ועובד שאתה רוצה להחליף אות

 

  -זה לא עסק פרטי  :פבל פולבמר 
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אני מדבר עכשיו כל עסק נורמלי שיש לו עובד ורוצה    :מר יוסי חן

, פה עשו להחליף את העובד הוא קודם מוצא תחליף אחר כך מפטר את העובד

  -הפוך

 

אבל הם לא רצו מה שהם הציעו, הם אמרו אתה   :פבל פולבמר 

 תעשה מה שאנחנו נגיד לך. 

 

 -אבל סליחה, הם עובדים בכל הארץ   :סי חןמר יו

 

 )מדברים יחד( 

 

 מה ההצעה שלך? לא הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ההצעה שלי קודם כל אל תקבל החלטות כאלה    :מר יוסי חן

 פזיזות, כשיש מקרה כזה קודם תמצא תחליף אחר כך תחליף. 

 

 איזו החלטה פזיזה?   :אריק דושימר 

 

החלטה פזיזה, מה הוא אמר? אני לא מפטר את    :מר יוסי חן

אותה עובדת, אני אין לי קשר... אתה כראש רשות, בוא אני אסביר לך מה 

  -שאתה לא מבין אריק

 

 כן, מה אני לא מבין.   :אריק דושימר 

 

אתה כראש רשות צריך לקחת את אותה עובדת    :מר יוסי חן

ים אותנו פה' היא השתמשה שאומרת לחבר'ה מאלו"ט 'אני מרגישה שאונס

במילים האלה, להגיד לה: גברת תירגעי, גם אם אנחנו רוצים ללכת איתך ועם 

[ ההורים האלה 28.12הדעה שלך, קודם נמצא אלטרנטיבה, אנחנו לא את ]
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 . .  בינתיים.

 

אבל אלו"ט באה ואמרה לכם: אתה לא מפטר את   :אריק דושימר 

ז כל אחד שאלו"ט תגיד לי, אלו"ט זה העובדת הזאת אנחנו לא נשארים פה. א

 לא משרד החינוך אלו"ט זה עמותה. 

 

.    :מר יוסי חן .  בדקת למה הם אמרו את זה?.

 

יודע מה גם זה נפתר בסוף. שורה תחתונה הם   :אריק דושימר  אתה 

 לא רצו לחזור לפה יותר, הם לא רצו. 

 

 )מדברים יחד( 

 

דם כל להבא כשקורה לך הפתרון שלי הוא להבא קו   :מר יוסי חן

מקרה כזה אל תהיה חכם תזרוק אותם ואחרי כך זה, זה דבר ראשון. הודיעו לך 

שנתיים לפני, תכנס אותם הוא לא נכנס לבעיה הזו בכלל, לא עניין אותו עד לא 

מזמן. עד שלא העליתי... זה בכלל לא עניין אותו, הוא בכלל התעלם. אני אתן 

 ב לי... לך לקרוא את המכתב שהוא כת

 

  -מיקי הנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מבין אז הוא בורח עכשיו לנושא הבא, מתאים    :מר יוסי חן

לו לברוח. אבל תראו את התשובה של המכתב שלו. אבל זה לא יעזור עזבו 

תטמנו את הראש, מה שחשוב שמחר אתם, ופבל עזוב רגע את הפוליטיקה אני 

  -ד שליכאופוזיציה לא התפקי

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 06.03.16)מן המניין(  36מספר  ישיבת מועצה
 

 20 

 רגע לא סיימתי.    :מר יוסי חן

 

 סיימת, עברנו לנושא הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אז אני לא סיימתי, התפקיד שלי זה לא    :מר יוסי חן

ב במקומו אופוזיציה לבוא לשבת במקום ראש העיר, כאשר אני ייבחר אני אש

 -במצב הזה אז גם לא נהיה

 

 )מדברים יחד( 

 של חבר המועצה מר מיקי חג'בי; המענה לשאילת .   3

 

 מיקי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

המכתב הזה השאילתה שלי הנדון שלה זה אי תשלום   :מיקי חג'בימר 

גוונים. הבאתי מסמך שנשלח לא על ידי גמולים דמי  מתוכנית פנסיה בחברת 

בו מודיעה המתריעה לעובד על אי  ,הביטוח מגדל מקפתגוונים על ידי חברת 

לחוק  14תשלום דמי גמולים לתוכנית פנסיה בחברת גוונים. על פי סעיף 

הפיצויים חל על המעביד להפריש מידי חודש בחודשו לקופת פיצויים גמל וקרן 

פנסיה. שאלתי מדוע חברת גוונים לא משלמת דמי גמולים לתוכנית פנסיה 

י מבקש תשובה ואני מבקש גם להגיב אחרי התשובה שלך, כי יש לי לעובדיה. אנ

 עוד כמה דברים לומר. 

 

התשובה היא שעל פי הדיווח של מנכ"ל חברת גוונים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שי אורני התשלומים הושלמו, הייתה אכן בעיה והשלימו את התשלומים. 

 

וני ראש העיר שלא אז ככה, אני רוצה להגיד לך אד  :מיקי חג'בימר 

  -הושלמו, ואני מבקש כי אתה כמחזיק תיק
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 יו"ר הדירקטוריון.    :מר יוסי חן

 

דקה, כדאי שתיכנס לזה לעומק. כי אם שילמו שילמו   :מיקי חג'בימר 

חלק, ולא את כל התשלום. תראה הדבר החמור ביותר יש מה שנקרא עובד 

זה לא משנה, ועל הכסף  8% 3%ומעביד מפריש. העובד נגבה ממנו  Xמפריש 

.. זאת אומרת זה לא הופנה לכיוון הקרן   -הזה.

 

  -לא, לא, הוא הושלם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני שואל שאלה ואני אומר לכם חברים תבדקו   :מיקי חג'בימר 

אותי, כי אני בדקתי את הסוגיה הזאתי לעומק. תקשיבו טוב, חודשיים שולם 

קורה עם הכסף היחסי של העובד לאן הוא הלך, אם ולא כל החודשים אחד. מה 

 הוא לא הופרש והוא ירד ממשכורתו של העובד איפה הכסף? 

 

 הכסף של העובדים עבר לקופות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חודשים לא  8אלי יש חוב, יש חוב. תקשיב אם   :מיקי חג'בימר 

  -שילמו דוגמא, סתם אני זורק אמירה

 

 לא, אבל סתם אתה אומר מספרים שהם לא נכונים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא בדוק.   :מיקי חג'בימר 

 

 חודשים אין כזה דבר.  8א'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חודשים.  4נניח סתם   :מיקי חג'בימר 
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 אתה מדבר לפרוטוקול ואתה אומר סתם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 *** *** גב' שירה דקל כץ נכנסה לחדר הישיבות

 

 סתם אני לא רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתם רוצים דיוק, תדייקו גם אתם לפרוטוקול.   :מיקי חג'בימר 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  מיקי אני רוצה לדעת באמת כמה חודשים..

 

  -אז אני אתן לך תשובה  :מיקי חג'בימר 

 

אני אכנס לעובי  . א'מיקי, אני אומר דבר מאוד פשוט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקורה, אני אבדוק את הסוגיה הזו ואני אוודא שבאמת כל התשלומים הועברו 

יודע שזה עבר, אבל אתה אומר את  במלואם כולל הכספים של העובדים. אני 

מה שאתה אומר, ולכן חובת ההוכחה עליי, אני אבדוק את זה, ואני גם אעדכן 

 אותך. 

 

עיף, פבל זה גם בשבילך גם כן. יפה, עכשיו עוד ס  :מיקי חג'בימר 

  -אתם חברי דירקטוריון

 

 איפה?   :פבל פולבמר 

 

 בגוונים.   :מיקי חג'בימר 

 

 אני לא.   :פבל פולבמר 

 

 אז מי במקומך.   :מיקי חג'בימר 
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 יש נציג.   :פבל פולבמר 

 

  -סליחה גלב, דריה גם את  :מיקי חג'בימר 

 

 .לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בוא אני אעזור לך, אני פניתי לדודי ספיר שאחראי    :י חןמר יוס

  -אין נציגות לאופוזיציה בגוונים על תאגידים

 

 מה לעשות האופוזיציה קטנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז לא ממנים מהאופוזיציה.    :מר יוסי חן

 

אי אפשר למנות את האופוזיציה בכל הוועדות ובכל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החברות, מאחר ואתם אופוזיציה קטנה יש כוח יחסי ולכן על פי הכוח היחסי 

 של האופוזיציה היא מיוצגת בוועדות אין מה לעשות. 

 

  -יכול להיות   :מר יוסי חן

 

בבחירות הבאות תהיה קצת יותר חזק אולי יהיה לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ייצוג יותר גדול. 

 

  -להיות שאם זה החוק אז זה בסדר קודם כל יכול   :מר יוסי חן

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימת מיקי? תסיים תסיים.    :מר יוסי חן
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אוקיי, תודה רבה. אני חשבתי שיש פה נציגי ציבור,   :מיקי חג'בימר 

  -חברי מועצת עיר שבעצם גם נציגים בדירקטוריון אז יש לכם אחריות בדיוק

 

 להם מכתב. תוציא    :מר יוסי חן

 

בדיוק כמו ראש העיר כמו כל חבר דירקטוריון, לכל   :מיקי חג'בימר 

  -מה שנעשה בכל תאגיד כלשהו

 

...   :פבל פולבמר   אתה מסתכל עליי

 

 לא אתה, לא אתה פבל הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 גם לנו כחברי מועצה העיר יש לנו אחריות דרך אגב.   :מיקי חג'בימר 

 

.    :ןמר יוסי ח  איזה אחריות..

 

ואני שואל אלי איפה המבקר של גוונים? איפה היועץ   :מיקי חג'בימר 

המשפטי של גוונים? פה נעשה דבר שהוא בניגוד החוק, ודוד זיו יגיד אם אני 

  -צודק או לא צודק וכן מבקר העירייה. אני רוצה פה להתמקד

 

, רגע עצור, בוא מיקי ,יאני רוצה להגיד משהו, מיק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נכנס חזרה... יש שאילתה שאלת שאלה קיבלת תשובה. אתה רוצה לשאול 

  -שאלות נוספות

 

  -לא, זה לא שאלות  :מיקי חג'בימר 

 

  -אתה שאלת שאלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אתה יודע מה זו שאלה רטורית, אל תענה לי, אל   :מיקי חג'בימר 

 אחרי, אל תענה לי.  דקות 5תענו לי. מגיע לי 

 

 )מדברים יחד( 

 

אני שואל אותך מבקר העירייה בנוסף למבקר של   :מיקי חג'בימר 

גוונים והיועץ המשפטי של גוונים. מבקר העירייה, לנו היה דו שיח בנושא הזה, 

אני מצטער שאני מעלה את זה בישיבת מועצה, כי מתברר שבסך הכול צדקתי 

 הסוגיה הזאתי ולא נעשה כלום.  שביקשנו אז בזמנו לבדוק את

 

 אני אענה לך זה אחר כך.       :???

 

 לא, אתה לא מתייחס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה רטוריקה.   :מיקי חג'בימר 

 

 5דקות, תן לו לדבר  5זה רטוריקה, הוא רוצה לדבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דקות. 

 

ג  :מיקי חג'בימר  ם תשלומים לספקים יש לא רק זה, דוד זאת ועוד 

בעיה בגוונים, אדוני ראש העיר כדאי שתבדוק את זה גם כן. אני את שלי 

 סיימתי. 

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רוצה להתייחס   :מר יוסי חן
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  -לא, לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  דקות שלי. 5-דקות אני מבקש לקבל את ה 5יש לי    :מר יוסי חן

 

  -לא, תפתח את החוק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה תפתח, אין לי רשות לדבר?    :מר יוסי חן

 

 לא, שאילתה זה רק הוא ואני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני עכשיו לא מדבר על השאילתה.    :מר יוסי חן

 

 דקות בנושא הזה.  5לא, לא, אין לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -סליחה, אני לא בנושא   :מר יוסי חן

 

  -בסוף אני אתן לך לדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... באיזה נושא שאני רוצה   :מר יוסי חן

 

  -לא יודע, לא, לא, יש פרוטוקול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. איזה נושא שאני רוצה.    :מר יוסי חן  אני רוצה..

 

 לא, יש פרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -18:45-יש פרוטוקול, התחלת את הישיבה ב   :מר יוסי חן
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  -הסעיף הבא, הסעיף הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  מה אתה רוצה לסתום פיות אני לא מבין

 המצ"ב; –ימי רעש נוספים  5-אישור המלצה ל .   4

 

עש וחוק ימי רעש. יש חוק הר 5-אישור המלצה ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרעש מאפשר לעשות רעש במספר ימים קבועים במהלך השנה. אנחנו מבקשים 

ימים כאשר אני רוצה להקריא את הימים ולהסביר. אנחנו דרך  5להוסיף עוד 

אגב אישרנו עקרונית בישיבה הקודמת את המסגרת, ואני רוצה לאשר את 

, 31.12בוע כל שזה יהיה יום ק 31.12-שאני אפרט אותם. יום אחד זה ב הימים

זה יהיה יום שבו אנחנו נאפשר לעשות רעש בעיר. יום נוסף זה יהיה יום חמישי 

לטובת פעילות  7.4.16-האחרון לפני היציאה לחופשת פסח, השנה זה יוצא ב

. יום ראשון הראשון של חודש 30.3.17-בשנה הבאה זה יוצא ב 7.4.16-נוער, ב

מנת לאפשר לבני הנוער לעשות יולי שזה בעצם היציאה לחופש גם פה על 

. יום חמישי האחרון של חודש 23:00חגיגות ולא נצטרך להגביל אותם עד שעה 

יולי או הראשון של חודש אוגוסט שזה מסיבת אמצע הקיץ של בני הנוער. ויום 

חמישי האחרון של הקיץ בחופש הגדול לפני שחוזרים חזרה ללימודים בבית 

. התאריכים 24.8.17-ובשנה הבאה זה יוצא ב 25.8.16-הספר, השנה זה יוצא ב

האלה זה אחרי שאנחנו עשינו בדיקה, בחנו את הדברים יחד עם חברת גוונים, 

 יחד עם בני הנוער ואלה התאריכים המומלצים, ואני מבקש לאשר את הימים. 

 

אלי אז תציין אבל לגבי הימים שקובעים בחוק זה   :אריק דושימר 

 חשוב.  

 

יום  :ראה"ע-ירומר אליהו שב הימים שנמצאים בחוק זה יום ירושלים, 

העצמאות, פורים שזה ערב המגילה וכנראה שהשר יאשר עוד יומיים ערב ל"ג 

 בעומר וערב המימונה. אלה הימים שכנראה יאושרו. 
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אם אפשר הערה שכבר דיברתי איתך על זה, שהחוק  :גב' דריה מיולבאום

 יה ולא אירועים פרטיים בבתים פרטיים. הזה בעצם יחול רק על אירועי עירי

 

נכון, החוק הזה אנחנו מאשרים אותו לאירועי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עירייה. 

 

 מה ההבדל?    :מר יוסי חן

 

.   :אריק דושימר   אם מישהו רוצה לשיר קריוקי

 

אז אם מישהו רוצה לעשות קריוקי אז מה הבעיה מה    :מר יוסי חן

 ימים יהיה לכולם חופש.  5-ימים אז ב 5 ההבדל? אבל קבענו

 

 לטובת כלל הציבור. ימים  5-ב  :כץ-גב' שירה דקל

 

 . כלל הציבור בדיוק   :מר יוסי חן

 

 ... כי אז אתה לא תגמור עם זה.   :כץ-גב' שירה דקל

 

איש אליו הביתה זה  50אבל אם בן אדם יזמין    :מר יוסי חן

 בסדר? מה הקריטריונים? 

 

 אירועי עירייה. :ה מיולבאוםגב' דרי

 

זה מצחיק, או שכולם או שאף אחד, מה את רוצה    :מר יוסי חן

 להיכנס לדקויות, בן אדם רוצה ליהנות לנצל את היום הזה.

 

 )מדברים יחד(
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אבל המשטרה לא תוכל להכריז את מה שאנחנו, אתה   :אריק דושימר 

 מבין? 

 

לכולם. אבל אם כבר  אני בעד זה בסדר אבל לתת   :מר יוסי חן

אתם כל כך עשיתם עבודה על החופשות ועל הימים, אתם בדקתם שעכשיו 

הולכת להיות מסיבת פורים במקיף והילדים לא הולכים להשתתף, את זה 

בדקתם? כי התכנים שם הם לא, תגיד לי זה לא על סדר היום, כי התכנים שם 

נפגש עם מועצת לא מעניינים אותם, אני מציע לך אם כבר אתה כל כך 

התלמידים, תבדוק מה קורה עם מסיבת פורים הקרובה, למה הילדים מצביעים 

 ברגליים ולא יבואו למסיבה. 

 

מי בעד לאשר את חמשת הימים? בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, יבגני, מקס, אריק, דריה, שירה. מי נמנע? 

 

 אני בעד.   :מיקי חג'בימר 

 

 גם מיקי בעד.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 אני בעד לתת לכולם.    :מר יוסי חן

 

 אז פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לתת לכולם גם לתושבים וגם לכולם.    :מר יוסי חן

פה אחד, לאשר את חמשת ימי רעש נוספים כפי שהוצגו הוחלט  החלטה:

 על ידי ראש העיר. 
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 גבייה;אישור מר רונן היין כפקיד ה .   5

 

הדבר הבא שאני רוצה להעלות יש לנו מנהל בגבייה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חדש, קוראים לו רונן היין, ואנחנו מבקשים לאשר אותו במקום דליה קרמפל 

שהייתה כפקיד הגבייה שלנו של הרשות. זה נוהל פרוצדורלי אין פה איזה שהם 

 יה שלנו. בעיות מיוחדות, לא עובד שלנו אבל הוא פקיד הגבי

 

 הוא עובר למעננו.     :עו"ד דוד זיו

 

אפשר לדעת עליו קצת פרטים מי הוא? מה הוא?    :מר יוסי חן

 איפה הוא גר? 

 

  -קודם כל הוא לא עובד שלנו, הוא עובר של מלגם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני יודע, אבל כשרצינו שיהיה עובד שלנו אז    :מר יוסי חן

שיהיה עובד מפה וברכנו על זה. כשהיה אבי סמו אני ברכתי הסתדרנו, ורצינו 

 על זה. 

 

 הוא לא רצה להישאר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע לצערי, לצערי שהוא עזב.    :מר יוסי חן  אני 

 

אני מאחל לו הצלחה דרך אגב, הוא קיבל תפקיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מצוין בקופת חולים לאומית. 

 

אני מאחל לו בהצלחה, רק אני אומר לפחות פה    :מר יוסי חן

לנסות לנתב את זה לעדיפות לתושבי העיר, איפה שאתם רוצים אתם יודעים, 

 איפה שאתם לא רוצים אז זה מישהו מבחוץ. 
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מי בעד לאשר את רונן היין כפקיד גבייה? בעד: אלי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק, דריה,  שירה ומיקי. מי נגד? מי נמנע? 

 עבר. 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, גב' שירה דקל, מר מיקי חג'בי; 

 . כפקיד הגבייה מר רונן היין

 

אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר באריאל לניהול כספי פיתוח מפעל .   6

  הפיס;

 

עוד עניין פרוצדורלי, צרפנו לכם את המכתב של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ייעודי  מפעל הפיס. מפעל הפיס מבקש שייפתח חשבון בבנק אוצר החייל, חשבון 

ס, כדי שלא ייצא מצב כזה שכספי שבו יתנהלו כספי הפיתוח של מפעל הפי

מפעל הפיס לוקחים אותם ומשתמשים בהם לדברים אחרים ברשות, זה לא 

בגלל הרשות שלנו אלא בגלל לקחים שלהם עם רשויות אחרות, ואנחנו נממש 

את ההנחיה שלהם, ואנחנו רוצים אישור של המועצה לפתוח חשבון בנק באוצר 

ס. מי בעד לאשר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, החייל ייעודי לכספי פיתוח מפעל הפי

 יבגני, מקס, אריק, דריה, שירה, מיקי. מי נמנע? מי נגד? יוסי. עבר. 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

פתיחת נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דקל, מר מיקי חג'בי;  מיולבאום, גב' שירה

  .יאל לניהול כספי פיתוח מפעל הפיסחשבון בבנק אוצר באר

 

 אישור התב"רים שלהלן:.   7

הפעלת קהילה תומכת ומועדוני מופ"ת ייחודיים  501א. תב"ר מס'  

 לניצולי 
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ווחה, הודעה , מקור המימון משרד הר₪ 266,400ה. סה"כ אהשו              

 מיום 

              21.2.16; 

הצטיידות עבור בתי הספר היסויים בתוכנית  502ב. תב"ר מס'  

 התקשוב בגישת 

, מקור המימון משרד ₪ 200,000"הענן החינוכי" תשע"ו. סה"כ               

 החינוך 

 שות. קרנות הר ₪ 50,000, ועוד 30.12.15, הודעה מיום ₪ 150,000              

 . ₪ 80,000תכנון הסדרת חניון למשאיות ע"ס  503ג. תב"ר מס'  

. התחייבות מס' ₪ 80,000מקור המימון משרד התחבורה      

 מיום  1000707640

 קרנות הרשות. ₪ 16,000, ועוד 7.10.15             

גן ילדים חדש במגרש  504ד. תב"ר מס'    .₪ 734,532ע"ס  828הקמת 

. התחייבות מס' ₪ 734,532מון משרד החינוך מקור המי     

 מיום  2015/22/236

             30.11.15.  

 

אני עובר לסעיף הנוסף שזה אישור תב"רים. תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הפעלת קהילה תומכת ומועדוני מופ"ת ייחודיים לניצולי השואה על  501מספר 

. אני מבקש להעלות להצבעה , מקורות המימון משרד הרווחה₪ 266,400סך 

עקרונית את פתיחת התב"ר הזה, ורק לאחר שאנחנו נקבל את ההרשאה 

התקציבית אנחנו נעביר את זה למשרד הפנים כדי לאשר סופית את התב"ר. מי 

  -בעד לאשר

 

מה הם אמורים לקבל במסגרת התב"ר הזה כל    :מר יוסי חן

 ניצולי השואה? 

 

נו אמורים לבנות תכניות ייעודיות לטובת אותם אנח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ניצולי שואה

 

 אני אסביר מה זה קהילה תומכת.   :כץ-גב' שירה דקל
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 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קהילה תומכת זה בעצם אפשרות לחבר בקהילה   :כץ-גב' שירה דקל

לחצן אחת, יש אב קהילה שהוא דואג לכל הניצולים, בעצם זה נותן להם גם 

מצוקה גם ביקור רופא, זה איזה שהיא תכנית של משרד הרווחה וזה תב"ר 

 שמיועד כדי שיהיה אפשר להפעיל את התוכנית הזאת. 

 

 מישהו יידע להגיד לנו כמה כאלה יש לנו בעיר?    :מר יוסי חן

 

אנשים והכסף הזה מגיע דרך קול קורא  399כן, יש      :אבי עזרמר 

 וחה. מימון משרד הרו 100%

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הפעלת קהילה תומכת  501תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

, מקור המימון ₪ 266,400ומועדוני מופ"ת ייחודיים לניצולי השואה. סה"כ 

 ;21.2.16משרד הרווחה, הודעה מיום 

 

הצטיידות עבור בתי ספר היסודיים  502ר תב"ר מספ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. ₪ 200,000בתוכנית התקשוב בגישת הענן החינוכי תשע"ו, סך הכול זה 

-מה ₪ 150,000מקורות המימון: משרד החינוך הרשאה תקציבית בסך 

מקרנות הרשות. מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: אלי,  ₪ 50,000ועוד  30.12.15

יוסי.  יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק, דריה, שירה ומיקי. מי נמנע? מי נגד? 

 עבר. 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מיולבאום, גב' שירה דקל, מר מיקי חג'בי; 
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הצטיידות עבור בתי הספר היסויים בתוכנית התקשוב בגישת "הענן  502מס' 

, ₪ 150,000, מקור המימון משרד החינוך ₪ 200,000החינוכי" תשע"ו. סה"כ 

 קרנות הרשות. ₪ 50,000, ועוד 30.12.15הודעה מיום 

 

  -503תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את זה? איפה זה? למה אני לא רואה    :מר יוסי חן

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  תסתכל בסדר היום, למה לא עשית שיעורי בית.

 

 לא עשיתי שיעורי בית.    :מר יוסי חן

 

 לא יודע, אין לי מושג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה אתה יכול להבין מזה? אני רוצה לראות את    :מר יוסי חן

 הפירוטים. 

 

. ואז תוכל אבל צרפנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו ו לך רק תמצא את הדברים,..

  -. מקור המימון₪ 80,000תכנון הסדרת חניון למשאיות בסך  503לראות. תב"ר 

 

אדוני ראש העיר שנייה אחת, תן לו רק לעיין שנייה   :מיקי חג'בימר 

 אחת. 

 

 תעזור לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אין פה פירוט.    :מר יוסי חן

 

תכנון הסדרת חניון משאיות על סך  503תב"ר  :ראה"ע-ירומר אליהו שב
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התחייבות, ההתחייבות  ₪ 80,000. מקורות המימון: משרד התחבורה ₪ 80,000

מקרנות הרשות. אנחנו  ₪ 16,000דרך אגב מצורפת, כאשר אנחנו משלמים עוד 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 503צריכים לתכנן חניון. מי בעד לאשר את תב"ר 

  -י, מקס, אריק, דריה, שירהיבגנ

 

אתה רואה שלא קיבלנו אתה מסתכל שיעורי בית, אז    :מר יוסי חן

ונדע. אני אומר לך שבחודשים  תשלח לנו את החומר כמו שצריך אז נקבל 

  -האחרונים אנחנו לא מקבלים לא פירוט

 

ופה  ₪ 80,000אולי אתה מתבלבל כי פה כתוב  :גב' דריה מיולבאום

 . ₪ 16,000ועוד  ₪ 64,000זה . ₪ 64,000

 

  -דריה אני לא מתבלבל בכלל, אני קיבלתי את זה   :מר יוסי חן

 

 לא, יש פה איזה טעות...  :גב' דריה מיולבאום

 

אני קיבלתי את זה, את רואה את הדף הזה? את זה    :מר יוסי חן

 לא קיבלתי, הרגע נתן לי דוד, אז אין טעות לא קיבלתי. 

 

תכנון הסדרת חניון למשאיות על סך  503תב"ר  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

80,000 ₪- 

 

 )מדברים יחד(  

 

ועוד  ₪ 64,000מקורות המימון משרד התחבורה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקרנות הרשות, תכף אני אתייחס בסוף לנושא האוטובוסים. מי בעד  ₪ 16,000

  לאשר את התב"ר?
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 הזה? הצבענו פעם אחת.  לא הצבענו על הדבר   :מר יוסי חן

 

 לא על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה חניון משאיות היה במקום אחר?    :מר יוסי חן

 

 בדיוק.     :עו"ד דוד זיו

 

ועכשיו יש לך עוד מקום שאתה הולך לעשות, ואתה    :מר יוסי חן

 לא יודע עדיין איפה. 

 

יודע, אנחנו צריכים ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו ראות. מי בעד לאשר את לא 

 התב"ר? אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק, דריה, שירה. 

 

 גם אני נמנע, שתדע איפה תגיד לי אני אצביע.    :מר יוסי חן

 

 אז מיקי ויוסי נמנעים. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה מר פבל 

תב"ר נגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי;(, לאשר  2מיולבאום, גב' שירה דקל; 

. מקור המימון משרד ₪ 80,000תכנון הסדרת חניון למשאיות ע"ס  503מס' 

 16,000עוד , ו7.10.15מיום  1000707640. התחייבות מס' ₪ 80,000התחבורה 

 קרנות הרשות. ₪

 

בגבעת  828הקמת גן ילדים חדש מגרש  504תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪ 734,532. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 734,532האוניברסיטה על סך 

. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. 30.11.15ההתחייבות מצורפת מיום 
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יבה ואני סוגר את ישיבת המועצה מספר קודם כל אנחנו בעצם סיימנו את היש

36 . 

 

הקמת גן ילדים חדש  504תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

. ₪ 734,532מקור המימון משרד החינוך  .₪ 734,532ע"ס  828במגרש 

  .30.11.15מיום  2015/22/236התחייבות מס' 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 המצ"ב; –ימי רעש נוספים  5-אישור המלצה ל .   4

 

פה אחד, לאשר את חמשת ימי רעש נוספים כפי שהוצגו הוחלט  החלטה:

 על ידי ראש העיר. 

 

 אישור מר רונן היין כפקיד הגבייה; .   5

 

מר יחיאל טוהמי, ירו, מר אליהו שבבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, גב' שירה דקל, מר מיקי חג'בי; 

 . מר רונן היין כפקיד הגבייה

 

אישור פתיחת חשבון בבנק אוצר באריאל לניהול כספי פיתוח מפעל .   6

  ;הפיס

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

פתיחת נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מיולבאום, גב' שירה דקל, מר מיקי חג'בי; 

  .פיסיאל לניהול כספי פיתוח מפעל החשבון בבנק אוצר באר

 

 אישור התב"רים שלהלן:.   7

הפעלת קהילה תומכת ומועדוני מופ"ת ייחודיים  501א. תב"ר מס'  

, מקור המימון משרד הרווחה, הודעה ₪ 266,400ה. סה"כ אהשולניצולי 

 ;21.2.16מיום 

הצטיידות עבור בתי הספר היסויים בתוכנית  502ב. תב"ר מס'  

, מקור ₪ 200,000ו. סה"כ התקשוב בגישת "הענן החינוכי" תשע"

 50,000, ועוד 30.12.15, הודעה מיום ₪ 150,000המימון משרד החינוך 
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 קרנות הרשות.  ₪

 . ₪ 80,000תכנון הסדרת חניון למשאיות ע"ס  503ג. תב"ר מס'  

. התחייבות מס' ₪ 80,000מקור המימון משרד התחבורה      

 ות הרשות.קרנ ₪ 16,000, ועוד 7.10.15מיום  1000707640

גן ילדים חדש במגרש  504ד. תב"ר מס'    .₪ 734,532ע"ס  828הקמת 

. התחייבות מס' ₪ 734,532מקור המימון משרד החינוך      

  .30.11.15מיום  2015/22/236

 

הפעלת קהילה תומכת  501תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

, מקור המימון ₪ 266,400ומועדוני מופ"ת ייחודיים לניצולי השואה. סה"כ 

 ;21.2.16משרד הרווחה, הודעה מיום 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה 

תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1מיולבאום, גב' שירה דקל, מר מיקי חג'בי; 

הצטיידות עבור בתי הספר היסויים בתוכנית התקשוב בגישת "הענן  502מס' 

, ₪ 150,000, מקור המימון משרד החינוך ₪ 200,000החינוכי" תשע"ו. סה"כ 

 קרנות הרשות. ₪ 50,000, ועוד 30.12.15הודעה מיום 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' דריה מר פב

תב"ר נגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי;(, לאשר  2מיולבאום, גב' שירה דקל; 

. מקור המימון משרד ₪ 80,000תכנון הסדרת חניון למשאיות ע"ס  503מס' 

 16,000ועוד  ,7.10.15מיום  1000707640. התחייבות מס' ₪ 80,000התחבורה 

 קרנות הרשות. ₪

 

 

הקמת גן ילדים חדש  504תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:
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. ₪ 734,532מקור המימון משרד החינוך  .₪ 734,532ע"ס  828במגרש 

  .30.11.15מיום  2015/22/236התחייבות מס' 

 

 


