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 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -   זאב רזמר 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  שיינדל להדקגב' 

 
 

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב :חסרים

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל

 משנה לראש העיר  -  נוביץמר גלב רבי

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  שלמה רואימימר   

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .1

 תמיכות;אישור  .2

 שור תב"רים:אי . 3

 שדרוג תאורת מתקני ספורט )מסלול  –)תב"ר חדש(  1149תב"ר מספר   - 

 קרן  ₪ 74,629הקצאת טוטו.  - ₪ 161,574אתגרי( על פי הפירוט הר"מ:   

 לעבודות פיתוח.   

  ₪ 187,862)הגדלה( תוספת מאצ'ינג. כיום התב"ר עומד על  1148תב"ר  - 

 ממקורות  ₪ 84,614גיטציה. תוספת של מהמשרד לשוויון חברתי עבור די  

 . ₪ 272,476קרן לעבודות פיתוח. סך הכול התב"ר יעמוד על   

 ;מעון יום לקשיש )י. שומרוני( –שיפוץ והרחבה של "טיפולית"  .4

 כיכר השוטר.  .5

  דקות לחבר המועצה יוסי חן. 5 6.

 

 :סדר היוםתוספת ל

 אשרור ימי רעש.  . 7
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. נוכחים: 59מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר אני  :"עראה-מר אליהו שבירו

אלי, יחיאל, מקס, לודה, ורד, אריק, דקלה, זאב ויוסי. יש נושא אחד שאנחנו רוצים 

להוסיף אותו לסדר היום. אנחנו לפני שנתיים אישרנו ימי רעש, המשטרה מבקשת 

יס את זה לאחר לאשרר את זה מחדש, אז אנחנו נוסף את זה בסדר היום. אנחנו נכנ

שנדבר על אישור התמיכות, לפני התב"רים. מי בעד להוסיף את ימי הרעש לסדר היום? 

 אושר פה אחד, תודה רבה. 

 פה אחד, לאשר להוסיף לסדר היום את נושא אישור ימי הרעש. הוחלט  החלטה:

 

 סקירת ראש  העיר; .1

 

כם שאירועי פורים עבור . אני רוצה לעדכן אתדבר ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אישר, אווירה מצוינת חגיגית, התחלנו את  3,000-בהצלחה רבה. בעדלאידע השתתפו כ

  -העדלאידע מכיכר ה' באייר היא הייתה לאורך דרך

 

 דרך הציונות, עצמאות למטה.      :אבי עזרמר 

 

עד האמפי דרך היכל הספורט שלנו. כמו שאמרתי גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

השתתפו הרבה מאוד אנשים וחוות הדעת היו טובות  בחג הפוריםירועים הנוספים הא

מאוד. אני מבקש להודות לכל מי שלקח חלק בארגון האירוע בשמי בשמכם ובשם כל 

ויום העצמאות, כל חברי המועצה  תושבי אריאל. אנחנו נערכים לאירועי ימי הזיכרון 

פית אתם תקבלו גם הזמנות מסודרות. מוזמנים כמובן ולאחר שהלו"ז יהיה מגובש סו

מבנה יד שנייה שמופעל על ידי האגף לשירותים חברתיים הגיע, ואנו נמצאים בשלבים 

אחרונים להפעלתו. אני מעריך שתוך חודש בערך אנחנו נוכל כבר לפתוח אותו. תוך 

חודש וחצי אנחנו גם נתחיל את העבודות לשדרוג הסקט פארק ובפרק זמן דומה אנחנו 

קים אתר נוסף של מתקני כושר חיצוניים ברחוב מוריה, כאשר אנחנו חנכנו מתקני נ

 כושר חיצוניים כאלה גם בכניסה לרחוב הירדן. 

 
 אישור תמיכות; .2



 04.03.18)מן המניין(  59מספר  ישיבת מועצה
 

 5 

 

מכאן אני מבקש לעבור לסדר היום. והנושא הראשון בסדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 היום זה נושא התמיכות, אז אבי בבקשה. 

 

תמיכות העמוד הראשון יש לנו שלושת תנועות הנוער: הנוער      :אבי עזרמר 

, כאשר זה ₪ 234,000הלאומי, צופים ובני עקיבא. שמנו את כל המפתחות סך הכול 

, זה מה ₪ 114,027 –, בני עקיבא ₪ 66,640 –, הצופים ₪ 53,333 –מתחלק נוער לאומי 

  -שיש לנו בתמיכות של תנועות הנוער. מורשת ישראל

 

נוער,    :יוסי חן מר אני מבקש שנדון בזה אחד אחד. אחד אחד נדון תנועות 

  -אחר כך מורשת ישראל, אחד אחד

 

 באיזה קטע כאילו?   :אריק דושימר 

 

  -כל נושא בנפרד, לא לערבב עכשיו   :מר יוסי חן

 

 תקשיב, אתה תגיד את מה שיש לך להגיד, הכול יהיה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני מבקש לדון כל נושא    :יוסי חן מר

 בנפרד. 

 

 בסדר אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תמיד דנו דרך אגב בכל נושא בנפרד ולא עושים סלט, אז    :מר יוסי חן

 יהיה יותר קל. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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, למעשה נתנו לבתי ₪ 14,000 –מורשת ישראל היכל יוסף      :אבי עזרמר 

זה ישיבה של  ₪ 6,000+  ₪ 14,000, קהילת נצרים זה ₪ 14,000הכנסת בעקרון 

מבורים של הרב שילר, ויש לנו רזרבה לכל מקרים חריגים כאלה שהגישו לא הגישו, 

. מו"פ כאן לא היה לנו שיקול ₪ 130,000, סך הכול ₪ 12,000בעיה כזאת או אחרת של 

. חברה וקהילה, הפעם היה ₪ 10,000-שאושרה במועצה, וזה נשאר כ ₪ 10,000דעת זה 

, ₪ 30,000 -לנו פחות אנשים שהגישו, לכן גם העלינו את סכום התמיכה דאורייטה 

, יד ₪ 10,000 –, איחוד והצלה ₪ 10,000 -, פעמונים ₪ 30,000 -הוועד למען החייל 

  -₪ 18,000-שרה עלינו ל

 

 רגע, איחוד והצלה בכפוף לפעילות שלהם בתוך אריאל.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 –, יחד באריאל ₪ 18,000 –בכפוף לפעילות באריאל. יד שרה      :אבי עזרמר 

הם לא הולכים בהיקף תנועות נוער, רזרבת  18,000 –, כנפיים של קרמבו ₪ 10,000

, כל התבחינים. ספורט עברנו לפי ₪ 130,000סך הכול  ₪ 4,000למקרים חריגים של 

. יתר ₪ 69,000מהתקציב, לכן זה  15%מועדון מכבי לא היה הרבה שיקול דעת זה 

, ₪ 61,504, קט רגל אולמות  או כדורגל אולמות זה ₪ 234,568הדברים כדורגל דשא 

 . ₪ 460,000, סך הכול ₪ 10,750, כדורעף ₪ 84,178כדורסל 

 

יוסי, מורשת ישראל טוב, אנחנו נעבור להצב :ראה"ע-מר אליהו שבירו עה אחד אחד. 

 יש לך הערות? 

 

כן, קודם כל מורשת ישראל דיברנו והבטחתם שהפעם אתם    :מר יוסי חן

  -2012-תתקנו את זה, בעקבות הקיצוץ מה שקרה במשך השנים. הרי ב

 

 כמה שנה שעברה זה היה?   :מר יחיאל טוהמי

 

אני אגיד לך כמה זה היה תן לי לסיים בבקשה, תן לי לסיים,    :מר יוסי חן

  -. נלך לזה תראה₪ 150,000זה היה  2012-. ב2012-ב
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 כל בית כנסת תגיד.   :מר יחיאל טוהמי

 

, 2012בשנת  ₪ 150,000רגע, נגיד גם לכל בית כנסת.    :מר יוסי חן

ואתה הולך לחלק  ₪מיליון  130. היום תקציב העיר ₪מיליון  80כשתקציב העיר היה 

בתקציב של מורשת ישראל. עכשיו לך תספר להם  50%זה אומר קיצוץ של , ₪ 118,000

איזה סיפורים שאתה רוצה. שאלת אותי? לך תספר איזה סיפורים. שאלת כל בית 

והיה אמור להתחלק  ₪ 200,000-כנסת, לא קשור כמה. היה צריך להיות היום באזור ה

ור רק על מה שהיה בהתאם לכמות בתי הכנסת שהגישו, אם אתה רוצה ריאלי לשמ

 קיים, אני לא מדבר להוסיף שום דבר. 

 

 יוסי, יוסי, אני רק רוצה להזכיר לך משהו אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בבקשה, כן תזכיר לי.    :מר יוסי חן

 

אנחנו לא מדברים היום על המסגרת התקציבית. אנחנו את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אז מה שאמרת לגבי המסגרת התקציבית אמרת כבר  המסגרת התקציבית כבר אישרנו.

בישיבת המועצה והמועצה החליטה, זה מה שהמועצה החליטה. עכשיו אנחנו דנים על 

 החלוקה הפנימית. אם יש לך הערות על החלוקה הפנימית בבקשה. 

 

  -אז אני אומר לך שאתה עכשיו עושה ראש קטן, יש לכם רוב   :מר יוסי חן

 

  -יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתם מחליטים   :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יש לך הערות :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 יש לכם רוב, אתם מחליטים.    :מר יוסי חן

 

 יש לך הערות לגבי החלוקה הפנימית?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תן לי לסיים, כשאתה מדבר אני מקשיב לך, אתה רוצה שאני    :מר יוסי חן

 לך לדברים? אני אכנס לך. אכנס 

 

  -לא, אני שואל אותך אבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני גם עכשיו עונה לך, ואני מחדד אם לא הבנת, אם    :מר יוסי חן

, לך 50%-הייתה לך בעיה בהבנה. אני מודיע לך שאתה קיצצת את תקציב בתי הכנסת ב

 תספר איזה סיפורים שאתה רוצה. 

 

בסדר. מי בעד לאשר את חלוקת התקציב למורשת ישראל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וערכי דת כפי שהציג אותה המנכ"ל, מי בעד? בעד: אלי, יחיאל, מקס, לודה, ורד, 

 אריק, דקלה. מי נגד? מי נמנע? יוסי וזאב, עבר. 

מר מקס מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 2ב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל; צ'רנוגלז, ג

קת התקציב למורשת ישראל וערכי את חלו: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר מנעיםנ

 . דת

 

 , יוסי בבקשה. נושא של תנועות נוער :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י   :מר יוסי חן כול לשבת תנועות נוער, אתה לא יושב פה סליחה, אתה לא 

 פה, הוא לא חבר מועצה סליחה, הוא לא חבר מועצה. 

 

 שב, עוזר ראש העיר, שב, שב. אני אוציא אותך החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מה זה עוזר ראש העיר? מה זה?    :מר יוסי חן

 

 אני אוציא אותך החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יוציא גם ממתי יושב עוזר ראש העי   :מר יוסי חן ר בישיבת מועצה? הוא 

 אותו עכשיו. עוזר ראש העיר הוא לא חבר מועצה. 

 

 אוקיי, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע אבל מה, תוציא גם אותו, הוא לא חבר מועצה עם כל    :מר יוסי חן

 הכבוד. 

 

 בסדר, שמעתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -צאת אותידוני ראש העיר אתה הוא   :מהקהל

 

 כן, הוצאתי אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בניגוד לשוויון הוצאת אחד   מהקהל:

 

 בסדר, תצא בבקשה, תצא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא חייב לצאת גם.    :מר יוסי חן

 

 תצא בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא חייב לצאת, אתה לא מבין.    :מר יוסי חן
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 תצא בבקשה, תודה רבה.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

אתה לא חייב לצאת דרך אגב, אתה לא חייב לצאת רק אם    :מר יוסי חן

 אתה רוצה. 

 

 אני רוצה להגיד לך שהמקום הזה מבזה את התושבים.    מהקהל:

 

 ראש העירייה זה מי שלא איתו הוא נגדו, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

  -יש לך הערות לגבי :"עראה-מר אליהו שבירו

 

 יש לי, יש לי הערות.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל אתם עובדים לפי קריטריונים, אז אם אתם עובדים    :מר יוסי חן

לפי קריטריונים לפחות תדייקו. חברי ועדת התמיכות לא יכול להיות שאתם תקבעו 

  -חניכים 70ל הכמות היא שונה לגמרי. יש להם שלצופים יש כמות, בזמן שבפוע

 

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

 

 14-10חניכים בגילאי  70אני אגיד מה שאני רוצה, יש להם    :מר יוסי חן

. לכן לפי החלוקה הזו, לפי 18, אין להם מעל גיל 15-18חניכים בגילאי  41ויש להם 

ריכים בהתאם להתאים את זה ולחלק את זה בהתאם. אלא אם הפרמטר הזה הייתם צ

כן אתם הופכים את זה לפגוע בתנועה מסוימת. לי אין שום בעיה עם אף תנועה, לדעתי 

גם צריך להוסיף את התמיכות, התמיכות פה הם עלובות וזעומות לעומת ערים אחרות 

 דרך אגב, לכו תראו מה קורה בערים אחרות. 
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 באיזו עיר?   :מר יחיאל טוהמי

 

גן.    :מר יוסי חן  רמת 

 

 למה אתה נכנס לזה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  בוא לרמת גן תראה מה קורה עם הצופים, בוא לרמת גן

 

 . ₪ 1,300,000,000התקציב של עיריית רמת   :מר יחיאל טוהמי

 

 תיקח באחוזים.    :מר יוסי חן

 

 שקש כל הזמן מהבוקר עד הערב. אתה מק  :מר יחיאל טוהמי

 

 תיקח באחוזים.    :מר יוסי חן

 

 אתה מקשקש.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תיקח באחוזים.    :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי אתה מקשקש, אין לך הבנה יסודית יוסי, זה לא נכון

 נתתי.  ₪ 14,000נתת, תגיד  ₪ 14,000

 

 מה הקשר?    :מר יוסי חן

 

  -נתת ₪ 14,000הוא אומר   :והמימר יחיאל ט

 

 ? ₪ 14,000מה הקשר אם נתת    :מר יוסי חן
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  -תגיד לו, כי הוא עושה לך עכשיו פה זה  :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל הוא סתם מחמם אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא מחמם אותי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 עובדה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי הוא לא צודק.   :מימר יחיאל טוה

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני לא צודק, אני לא צודק, אתה מדייק. התקציב היה    :מר יוסי חן

 . ₪מיליון  80שהיה לך תקציב  ₪ 150,000

 

 לבית כנסת.  ₪ 14,000  :מר יחיאל טוהמי

 

 למה אתה מתווכח איתו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , זה בסדר. ₪ 14,000שנה גם תיתן  100קשר? בעוד מה ה   :מר יוסי חן

 

 בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 . ₪ 14,000. בואו נהיה ₪ 14,000שנה גם יגידו  100בעוד    :מר יוסי חן

 

יוסי, יוסי, מה שאתה אומר אתה מטעה ואני אסביר לך גם   :אריק דושימר 

, במקרה ישבתי עם למה. מה שעשו פה החבר'ה של הצופים, ההנהגה של הצופים
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רוברטו, ישבתי ושמעתי וביקרתי בפורימון אתמול והיה ממש כיף, ישבתי איתו שעה. 

ההנהגה של הצופים קיבלה את תבחיני התמיכות והם יודעים בדיוק איך מורכב תבחיני 

-ל 15התמיכות. ההנהגה טעתה כשהיא כתבה מדריכים ולא רשמה מדריכים בין גילאי 

גיל , היא רשמה מדריכ18   -והיא טעתה. הסברתי לרוברטו את הטעות 18ים כביכול מעל 

 

  -אז יוציאו לו מכתב תיקון   :מר יוסי חן

 

  -סליחה  :אריק דושימר 

 

 אז יוציא מכתב תיקון, קיבלת מכתב.    :מר יוסי חן

 

  -את הצופים דופקים? יש פה תנועה  :גב' דקלה שיינדל

 

יצא כבר באיחור, והתיקון כנראה כבר שנייה רגע, המכתב   :אריק דושימר 

 יצא להם בשנה הבאה, אני אומר לך שישבתי עם רוברטו על זה, דיברתי איתו אתמול. 

 

  -אז יפה שישבת איתו   :מר יוסי חן

 

.   :אריק דושימר   הוא הבין את הטעות, הוא הבין את הטעות שלו

 

  -שמעתי אותך, הקשבתי לך   :מר יוסי חן

 

..   :אריק דושימר   זה גם לא שלו.

 

הקשבתי לך בקשב רב, סליחה רגע דקלה, תני לי לסיים    :מר יוסי חן

  -ואחר כך אני אגיד. אני עכשיו דרך אגב דקלה אני לא בא
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אני מבקש, חברי המועצה תנו לי לתת את זכות הדיבור,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויכוחים, כי אחרת אנח  נו לא נסיים. בסדר? אז בואו לא נתחיל לעשות 

 

.    :מר יוסי חן  לא עושים ויכוחים, מנהלים דיון

 

תנו לו לסיים, תנו לו לסיים, אחרי זה אנחנו ממשיכים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבקשה. 

 

 ואני שמח שאריק מדבר ואני שמח גם לשמוע את דקלה.    :מר יוסי חן

 

 . %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא של הנתון הזה פשוט מאוד הוא לא נכון. הקטע    :מר יוסי חן

 

 הבנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם תתקנו את הזה, והם גם הכניסו לכם מכתב, שלחו מכתב    :מר יוסי חן

בשנה שעברה שהם לא  ₪ 50,000ביקשו: חבר'ה נפלה אי הבנה. אני כבר לא מדבר על 

  -קיבלו פחות ₪ 50,000קיבלו, הם לא קיבלו 

 

 תגיד למה אבל.   :ריק דושיאמר 

 

  -לא משנה   :מר יוסי חן

 

 אבל תגיד.   :אריק דושימר 

 

  -₪ 50,000-במבחן התוצאה הם לא קיבלו את ה   :מר יוסי חן
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 תגיד למה הם לא קיבלו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי טענו שיש להם פלוס בחשבון.    :מר יוסי חן

 

.   :אריק דושימר   נכון

 

 אז רגע, אז אני אענה לך.    :חן מר יוסי

 

 חוקית אתה לא יכול להביא להם.   :אריק דושימר 

 

אז אני אענה לך, יש המון גופים שנתמכים על ידינו שהם    :מר יוסי חן

  -בפלוס בחשבון וכן העברנו, אז אני אומר

 

  -כולם נפגעו בשנה שעברה  :אריק דושימר 

 

ה לך גם על זה, אני אומר לא נתת להם אבל שנייה, אני אענ   :מר יוסי חן

האלה תוסיף להם אותם השנה, אל תיתן להם אותם  ₪ 50,000-שנה שעברה, קח את ה

  -שנה שעברה תוסיף להם אותם

 

 ממה? ממני?   :גב' דקלה שיינדל

 

  -לא   :מר יוסי חן

 

  -פופוליסטיקה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שלא  ₪ 50,000אותם , זה לא ממך. ₪ 50,000לא, זה אותם    :מר יוסי חן

 חולקו בשנה שעברה, לאן הם הלכו? 
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 יוסי פופוליסטיקה זולה, פופוליסטיקה זולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שלא חולקו?  ₪ 50,000-לאן הלכו ה   :מר יוסי חן

 

 פופוליסטיקה זולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אנחנו לא יודעים   :מר יוסי חן

 

 התקנו להם מזגנים, עשינו דברים בסניף.   :יק דושיארמר 

 

יודעים לאן הלכו ה   :מר יוסי חן שקיזזו להם.  ₪ 50,000-אנחנו לא 

, ובשנה הבאה נבקש שיוסיפו להם ₪ 100,000תתארי לך שלבני עקיבא יקזזו השנה 

 עוד. 

 

 יוסי סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוד מבקש שתתקנו את זה. אני סיימתי, אני מ   :מר יוסי חן

 

 בסדר, הבנו אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל עושים דברים אחרים.   :גב' ורד טוויל

 

 גם לבני עקיבא קיצצו.   :אריק דושימר 

 

.    :זאב רזמר  .  הצופים ובני עקיבא לפי מה? לפי רשימה.

 

  -אני אענה, תקשיבו :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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רך כלל משלמים ביטוח, אני יודע שבצופים יש ביטוח, בד   :זאב רזמר 

 איש בבני עקיבא שילמו ביטוח?  270-מישהו עוקב אחרי זה לראות ש

 

דברים בעצם. אחד, יש  3אז אני אגיד, אנחנו מסתמכים על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם דיווחים של תנועות הנוער שהם מעבירים להם, והדיווחים של תנועות הנוער הם בעצ

 דיווחים לגבי מי משלם, ולפי זה אנחנו בעצם יכולים לדעת כמה באמת משתתפים. 

 

 מהתנועה הארצית, זאת אומרת לא מהמקום.   :גב' דקלה שיינדל

 

כן. בני עקיבא משלמים, היחידים שאין להם תשלום זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קת נוער שהוא בעצם הנוער הלאומי. וכאן יש את הדבר השני, יש לנו את מנהל מחל

עושה ביקורות, כדי לבוא לראות כמה אנשים באמת משתתפים, וכמה אנשים נמצאים 

והשילוב של הדברים האלה, דיווח תנועות הנוער, תשלומי ההורים ומנהל מחלקת 

הנוער, שילוב של שלושת הדברים האלה הם אלה שקובעים בעצם את כמות האנשים 

  -מר יוסי זה בסדר גמור, אבל זה פופוליסטיקה זולהשאנחנו מדברים, ולכן כל מה שא

 

פופוליסטיקה, אתה למדת את המילה, אבל לא כולם    :מר יוסי חן

 משלמים את החבר. 

 

שנייה, אני רק רוצה להסביר לך שהתבחינים האלה, אני   :גב' דקלה שיינדל

י אצביע. אומרת לך כאחת שהיה לה קשה לקבל את הזה, קיבלתי את התשובות ולכן אנ

נועדו להציל את הצופים ואת הנוער הלאומי. בהרבה רשויות זה פר  התבחינים האלה 

ראש, ובני עקיבא כמובן הנתונים האלה נכונים ובפרופורציה הם לא מקבלים את מה 

. אתה מבין התבחינים האלה הם רק לטובת הצופים, לטובת התנועות 4שמגיע להם פי 

ינים האלה בני עקיבא היו מקבלים באמת מה שמגיע הקטנות, כי אם לא היה את התבח

 להם. 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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דקלה, אבל אנחנו לא נכנסים לדבר הזה, כמו שתנועות    :מר יוסי חן

 ..  הנוער היתר אומרים שאתם... אז אנחנו.

 

אותם  מי בעד לאשר את תקציב תנועות הנוער כפי שהציג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המנכ"ל? בעד: אלי, יחיאל, מקס, לודה, ורד, אריק, דקלה וזאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

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

צ'רנוגלז, גב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב 

 תקציב תנועות הנוער. קת את חלו(, לאשר נגד: מר יוסי חן 1רז; 

 

פ, אין לנו פה הרבה משחק, אבל אם הסעיף הבא זה מו" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ליוסי יש מה להגיד בבקשה. 

 

יודע    :מר יוסי חן אני עד היום לא יודע מה זה המו"פ הזה, אני באמת לא 

, תגיד לי רק תן לנו ₪ 10,000, אולי לא צריכים ₪ 100,000בוא תגיד לי. ואולי צריכים 

 . ₪ 100,000הסבר. אולי צריך לתת להם 

 

ו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מי בעד לאשר את תקציב המו"פ כפי שהוצג, למרות שאנחנ

כבר אישרנו אותו במליאת המועצה? מי שבעד זה : אלי, יחיאל, מקס, לודה, ורד, 

 אריק, דקלה וזאב. מי נגד? מי נמנע? יוסי. עבר. 

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

צ'רנוגלז, גב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב 

 תקציב המו"פ. את נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1רז; 

 

  -פי שהציגחברה וקהילה מי בעד לאשר את התקציב כ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -פה, פה   :מר יוסי חן
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 סליחה, יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בבקשה. פה קודם כל אתה מציג כאילו אתה עכשיו הוספת    :מר יוסי חן

 כסף ליד שרה, ליד שרה ולוועד למען החייל. 

 

 ולדאורייטה.      :אבי עזרמר 

 

 ולדאורייטה.    :מר יוסי חן

 

 ...   :אריק דושימר 

 

  למה אתה? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני אומר לך, לא, לא, זה בסדר, תן לו אתה גם סותם    :מר יוסי חן

 פיות למנכ"ל שלך, מילא לחברי המועצה. 

 

 כן יוסי, דבר, דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם הוועד למען החייל צריך תורמים כדי לשפץ את הגג עם    :מר יוסי חן

ות וזה, זה אומר שחסר להם כסף, זה אומר שהחבר'ה שמה מתנדבים כולם, הם הדליפ

מביאים חלק מהכסף מהבית. אני לא חושב שתקציב כזה זעום, הרי היה להם כבר 

לוועד למען החייל, וכל שנה הם הולכים אחורה ונעלמים,  ₪ 80,000-ו ₪ 70,000

זה עלוב, באמת  ₪ 30,000ה ותקציב העיר גדל וגדל וגדל, והתקציב שלהם קטן. חבר'

אם , אני רואה את הסכומים פה, באמת אני אומר לכם, אני ₪ 18,000זה עלוב. יד שרה 

הייתי מנהל עמותה כזו לא הייתי שורד את זה דקה, ואתם שלמים עם עצמכם, זה 

-בסדר, ועדת תמיכות אנשים שלא גרים בעיר הזו, זה לא מעניין אותם בכלל, הם ב

  -כרטיס הולכים הביתה מחתימים 17:00
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  -מה הקשר יוסי? בוא תהיה ענייני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני ענייני, הקשר הוא שיש פה חברי תמיכות שהם לא גרים    :מר יוסי חן

פה, ויש פה ראש עיר שהוא לא פה הוא לא נמצא פיזית, בינואר הוא היה בחו"ל, במרץ 

 הוא ייצא לחו"ל.  הוא ייצא עוד פעם לחו"ל, וגם במאי בטח

 

  -מאיפה המצאת את הדברים האלה? אבל לפחות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני המצאתי, הכול המצאתי, התושבים לא יודעים שטסת    :מר יוסי חן

לחו"ל, לא היית בחו"ל ואתה לא טס לחו"ל עכשיו תכף, אתה לא טס, אתה בארץ לא זז 

 מהמדינה. 

 

  -יים מי שמביא למעלה ממיליון דולר כל שנהבינת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עזוב סיפורים   :מר יוסי חן

 

  -למעלה ממיליון דולר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיפורים.    :מר יוסי חן

 

  -כל שנה זה אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -סיפורים אתה   :מר יוסי חן

 

  -ולא אתה. אז בוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תפסיק נו באמת, תפסיק את הסיפורים האלה, אתה מאמין    :י חןמר יוס
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 לעצמך? 

 

  -אנחנו בחברה וקהילה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מאמין לעצמך.    :מר יוסי חן

 

 חברה וקהילה סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי כן, אמרתי לך את מה שיש לי.    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאלה קטנה לגבי חברה וקהילה. אלה עמותות רשומות כל    :זאב רזמר 

  -ה

 

 כן, כן.      :אבי עזרמר 

 

 יש קריטריונים, נמצא על ידך גם המבקר, הכול בהתאם לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חייב, חייב.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר חברה וקהילה? לפרוטוקול יחיאל יצא. בעד:  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, מקס, לודה, ורד, אריק, דקלה וזאב. מי נגד? מי נמנע? יוסי. עבר. 

 

 ספורט, יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע:  1ל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב רז; לודמילה גוזב, גב' ורד טוי
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 חלוקת תקציב חברה וקהילה.  את מר יוסי חן(, לאשר 

 

 

ככה, אני לא יודע הפכתם באמת את הספורט לתקציב    :מר יוסי חן

פוליטי. אני אוהב את החיוך הזה, יש התעמלות אומנותית, ראינו כמה פעילות שהיא 

באמת שזה פגיעה וגם עוד  ₪ 69,000אמת כבוד וגאווה לעיר. עושה וכמה שזה מביא ב

  -בנוסף

 

 פגיעה?   :אריק דושימר 

 

 פגיעה, רגע תן לי לסיים אחר כך תגיד את מה שאתה רוצה.    :מר יוסי חן

 

 אני לא מבין...   :אריק דושימר 

 

מעבר לפגיעה גם מחייבים אותם על מתקנים, מה שלא היה    :מר יוסי חן

 ה שלי, לא היו מחייבים. בתקופ

 

 מה זה התקופה שלי?   :אריק דושימר 

 

בתקופה שיוסי חן יכל לקבוע בנושא ספורט, אז לא חייבו    :מר יוסי חן

 אותם על מתקנים. 

 

 יוסי חן לא קבע בנושא ספורט אף פעם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לה את התקציב אז אני מודיע לך שיוסי חן קבע ויוסי חן הע   :מר יוסי חן

  -2008, ואת תקציב הספורט, תבדוק מה שקרה בין 400%-של תנועות הנוער ב

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 תן לי לדבר, תן לי לדבר.    :מר יוסי חן

 

  -לא, אני רוצה לתקן אותך במשהו אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ם ואחר כך תתקן את עצמך. לא, אל תקן אותי, תן לי לסיי   :מר יוסי חן

 

 לוועדה אין יכולת לעשות משהו אחר.  %15המועצה קבעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי בבקשה לסיים.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ותפסיק להיכנס לדבריי, תשתה קצת מהקפה כל פעם שאתה    :מר יוסי חן

 כשאני אסיים תדבר. רוצה להגיד לי משהו, ו

 

 בבקשה, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תבדקו  2013-ל 2009אז בתקופה של יוסי חן תבדקו, בין    :מר יוסי חן

-בכמה מאות אחוזים עלה תקציב התמיכות של בתי הכנסת שבכלל לא היה תקציב ב

2008-  

 

 אז איך עלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תבדוק. תבדוק,    :מר יוסי חן

 

 איך עלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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נוער ב₪ 150,000-ל 0-תבדוק מ   :מר יוסי חן -, כמה זה כל שנה. תנועות 

, תבדקו. עכשיו מה קורה, תקציב העיר גדל ותקציב התמיכות 400%-, ספורט ב400%

 קטן, חבר'ה תתעוררו. 

 

 -איך קטן? בוא הנה באיזה מקום  :אריק דושימר 

 

 חד( )מדברים י

 

 העלינו את תקציב תמיכות, בישיבת התקציב העלינו.   :אריק דושימר 

 

שב איתי, אני אסביר לך, אני אענה לך. שאלת שאלה אני    :מר יוסי חן

אישרת תקציב נמוך ומאז  2013אענה לך, שאלת שאלה אני אענה לך. מה שעשית בשנת 

 . 2012-אתה עולה טיפה, אבל תבדוק מה היה ב

 

 היה תקציב נמוך.  2012-ב  :דושיאריק מר 

 

לפני שאתה מדבר, הנה יש פה גזבר,  2012-תבדוק מה היה ב   :מר יוסי חן

  -תראה מה היה 2012-תיכנס אליו מחר בבוקר, תבקש את התמיכות ב

 

 כשיוסי חן היה ראש מועצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ם, אבל תבדוק גם מה יוסי חן היד שלו קבעה על לשון מאזניי   :מר יוסי חן

היה תקציב העיר, ואז תעשה את החישוב ותראה כמה הקיצוץ. עכשיו התעמלות 

אומנותית לא יכול לעבור ככה ועוד לחייב אותה על אולמות, אתם צריכים להבין 

 שצריכים לעצור את הדבר הזה, כל מי... 

 

 מה עוד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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שנה פוגעים בו. כדורעף בוא נאמר כדורסל, אתם כל    :מר יוסי חן

שבמשמרת שלך פירקתם את הכדורעף נשים, פירקתם את הכדורעף נערות, אין כדורעף 

באריאל. בכדורגל פירקתם קבוצת נוער, פירקתם קבוצת נערים א' שלחתם את כל 

המאמנים מאריאל הביתה, אין מאמנים מאריאל, שלחתם את כל המנהלים מאריאל 

שהיה איתך ברשימה. והיום יש מצב שהקבוצה הזו לא מתמודדת  חוץ מיד ימינך זה

לכלום ושום דבר, ואני אומר לכם כלום ושום דבר, אין להם שום סיכוי לעלות ליגה. 

  -אם הם לא נותנים כסף למשחק חוץ הם לא נוסעים, ואתם טומנים את הראש

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ים, ואתם טומנים את הראש בחול, אני אומר לכם תן לי לסי   :מר יוסי חן

 תתעוררו. 

 

  -הקבוצה סוף סוף מצליחה בניגוד למה שהיה  :מקס צ'רנוגלזמר 

 

 אתה רואה שאתה לא מבין כדורגל.    :מר יוסי חן

 

.   :מקס צ'רנוגלזמר   כן אני מבין

 

 את לא מבין תאמין לי.    :מר יוסי חן

 

 כן. אני מבין   :מקס צ'רנוגלזמר 

 

יצחקו עליך אם תגיד בחוץ מצליחה. קבוצה שלא עולה ליגה    :מר יוסי חן

, כי אין לאן לרדת. אבל אם היום עם הנתון של היום   -היא לא מצליחה בליגה ג'

 

 לא עושים שם עסקים עכשיו.   :מקס צ'רנוגלזמר 
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שנים אחרונות מחקתם את הספורט לגמרי מהעיר  5 4.5-ב   :מר יוסי חן

אל. הוכחתי לכם גם כדורעף התפרק, גם נוער בכדורגל התפרק, נערים א' התפרק, ארי

  -קליעה למטה היה פה התפרק לא קיים, חבר'ה תתעוררו

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  תתעוררו

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן ..  כן סיימתי, עם כל הקושי

 

 לא, אני...  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

נוער בכדורגל    :מר יוסי חן אולי יש קליעה למטרה ואני לא יודע, אולי יש 

  -וכולם מפוזרים במקומות

 

אני שומע אותך בקשב רב. אני רק רוצה להזכיר לחברי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ושב כאן המועצה, לפני כמה שנים יושב כאן המבקר, כשמישהו מחברי המועצה כאן שי

  -ויש לו טענות על הספורט

 

 . 2002-ב  :אריק דושימר 

 

  -ויש בראש העמותה של הכדורגל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לי את זה בחוץ ישבתי בראש העמותה.    :מר יוסי חן
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יצא איזה שהוא דו"ח למבקר שמדבר על ההתנהלות התקינה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -י באמת הכדורגל היה במקום אחר. אז בוא לא נפתח את זהשל אותו זה, ואז אול

 

  -רגע לא, נפתח את זה, תן לי לסיים   :מר יוסי חן

 

  -ואני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, לא, תן לי   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, אתה גמרת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  ההתנהלות הייתה..

 

 אתה גמרת, אתה גמרת.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

.    :מר יוסי חן .  יושב פה המבקר.

 

  -אתה סיימת, אתה סיימת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.  :אריק דושימר  .  אבל הוא המליץ.

 

.    :מר יוסי חן  הוא לא המליץ לפרק אותה..

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תהואני לא הייתי בעמו   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 וזה התקופה הכי טובה של העמותות, הכי טובה.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את תקציב הספורט כפי שהציג המנכ"ל? ירים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 את היד מי בעד לאשר? 

 

. כמה כסף הבאתי מכיסי לכדורגל?    :מר יוסי חן  אתה מנסה..

 

בעד: אלי, מקס, ורד, אריק, דקלה וזאב. מי נגד? מי נמנע?  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 יוסי, תודה רבה עבר.  

מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

את נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב רז; 

 הספורט.   חלוקת תקציב

 

 אשרור ימי רעש.  . 7

 

אני עובר לסעיף הבא, הסעיף הבא זה מה שנקרא אשרור ימי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הרעש, כדי שאפשר יהיה לעשות מסיבות בני נוער וכל מה שקשור לזה. בבקשה אבי. 

 

, 16.3.18ימי רעש, אנחנו... השנה בהתאם  5אנחנו אישרנו      :אבי עזרמר 

3.7.18 ,2.8.18 ,23.8.18 ,6.12.18 . 

 

 אני צריכה תאריכים עבריים.   :גב' דקלה שיינדל

 

נוער, כ בתמוז יום שלישי      :אבי עזרמר  כ"ט באדר יום שישי מסיבת שבוע 

מסיבת פתיחת הקיץ, כ"א באב יום חמישי מסיבת אמצע הקיץ, י"ב באלול יום חמישי 

 יבת חנוכה. מסיבת סוף הקיץ, כ"ח בכסלו יום חמישי מס
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  -ומה זה אומר אשרור  :גב' דקלה שיינדל

 

  -זה אומר שהם יכולים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 00:00-מעבר ל  :גב' ורד טוויל

 

אפשר... אנחנו מוציאים התראה לכל  23:00מעבר לשעה      :אבי עזרמר 

  -האזור ששם מתבצע

 

 איפה שהמסיבות ממוקמות.   :גב' דקלה שיינדל

 

 איפה שהמסיבה.      :אבי עזר מר

 

 כל פעם זה במקום אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נשתדל להרעיש פחות, אבל שלא יפסיקו אותם מעבר לשעה      :אבי עזרמר 

 הזאת, אם יהיה רעש חריג למשטרה יש סמכות גם להפסיק. 

 

 בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  אבל זה שעות הרעש.     :אבי עזרמר 

 

מי בעד לאשרר את ימי הרעש כפי שהציג אותם המנכ"ל?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -בעד

 

 פה אחד.      :אבי עזרמר 

 

 פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 פה אחד, לאשרר את ימי הרעש, כפי שהציג אותם המנכ"ל הוחלט  החלטה:

 

 

 אישור תב"רים: . 3

 שדרוג תאורת מתקני ספורט )מסלול  –ש( )תב"ר חד 1149תב"ר מספר   - 

.  - ₪ 161,574אתגרי( על פי הפירוט הר"מ:     קרן  ₪ 74,629הקצאת טוטו

 לעבודות פיתוח.   

  ₪ 187,862)הגדלה( תוספת מאצ'ינג. כיום התב"ר עומד על  1148תב"ר  - 

 ממקורות  ₪ 84,614מהמשרד לשוויון חברתי עבור דיגיטציה. תוספת של   

 . ₪ 272,476ן לעבודות פיתוח. סך הכול התב"ר יעמוד על קר  

 

 אישור תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שלום לכולם, קיבלנו תב"ר של שדרוג תאורת מתקני ספורט.   :שלמה רואימימר 

  -קיבלנו מהטוטו ₪ 161,000. ₪ 226,203הסכום של התב"ר המאושר זה 

 

 . ₪ 161,574 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , אני מבקש לאשר. 1149. תב"ר מספר ₪ 64,629ועצמי   :שלמה רואימימר 

 

כפי שהציג אותו הגזבר,  1149מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו ₪ 161,574  מקרן לעבודות פיתוח?  ₪ 74,629-הקצאת הטוטו 

 

 אושר פה אחד.      :אבי עזרמר 

 

 , תודה רבה. אושר פה אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג  –)תב"ר חדש(  1149תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

הקצאת  - ₪ 161,574תאורת מתקני ספורט )מסלול אתגרי( על פי הפירוט הר"מ: 

 קרן לעבודות פיתוח. ₪ 74,629טוטו. 
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, ₪ 187,862תב"ר שני שוויון חברתי, אישרתם תב"ר על   :שלמה רואימימר 

באים מקרנות הרשות, זה חלק מהמשך  ₪ 84,614-, ש₪ 272,476-ל אותו למבקש להגדי

 . 1148הוועדה הקודמת שעשיתם בישיבה הקודמת, תב"ר מספר 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הוא? שמה הוא? לא הבנתי מה התב"ר.   :גב' דקלה שיינדל

 

  -שוויון חברתי ₪ 862,187היה תב"ר שאישרתם תב"ר של   :שלמה רואימימר 

 

 זה עבור דיגיטציה.      :אבי עזרמר 

 

  -הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים  :שלמה רואימימר 

 

 מה?   :גב' דקלה שיינדל

 

 דיגיטציה.      :אבי עזרמר 

 

 הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים.   :שלמה רואימימר 

 

 איפה זה? איפה יקימו?    :מר יוסי חן

 

  -זה לא יקימו  :שלמה רואימימר 

 

 לא, זה פעילות דיגיטלית של העירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לבדוק שעשו אותה אכן בעבודה, איפה אני הולך    :מר יוסי חן
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 לבדוק? 

 

אני אגיד לך, היום אתה יכול לשלם דרך האינטרנט, אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נטרנט כל מיני דברים, כל הדברים האלה זה כל מיני אפליקציותיכול להזמין דרך האי

 

.   :אריק דושימר   הכול מקוון, לעשות שירות מקוון

 

 שירות לתושב.   :גב' ורד טוויל

 

כפי שהציג אותו הגזבר? אושר  1148מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד, תודה רבה. 

)הגדלה( תוספת מאצ'ינג. כיום  1148תב"ר ר את פה אחד, לאשהוחלט  החלטה:

מהמשרד לשוויון חברתי עבור דיגיטציה. תוספת של  ₪ 187,862התב"ר עומד על 

 .₪ 272,476ממקורות קרן לעבודות פיתוח. סך הכול התב"ר יעמוד על  ₪ 84,614

 

 מעון יום לקשיש )י. שומרוני(; –שיפוץ והרחבה של "טיפולית"  .4

 

 שיפוץ והרחבה של "טיפולית", אבי בבקשה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

שיפוץ והרחבה של "טיפולית" אישרנו במועצה פעם שעברה      :אבי עזרמר 

את י. שומרוני, אחרי שהמכרז נפל פעמיים הבאנו את זה לוועדת מכרזים. אותו י. 

הלנו משר חודשים, הוא כנראה חזר בו הוא לא רוצה לבנות, ני 3שומרוני רצנו אחריו 

ומתן עם אנגלס ניהול ופיקוח על אותו סכום שהוא התחייב לעשות את זה, לרבות 

 ערבות בנקאית שהוא ישים, אני מבקש לאשר את זה על מנת שנוכל לצאת לדרך. 

 

 מה הסכום פה?    :מר יוסי חן

 

 לא השתנה אותו סכום.  כולל מע"מ. ₪ 919,879     :אבי עזרמר 
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מי בעד לאשר את השינוי כפי שהציג אותו המנכ"ל? בעד:  :"עראה-מר אליהו שבירו

 אלי, מקס, ורד, אריק, דקלה וזאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

את נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב רז; 

 מעון יום לקשיש )י. שומרוני(; –שיפוץ והרחבה של "טיפולית" 

 

 כיכר השוטר.  .5

 

הנושא הבא זה כיכר השוטר. הייתה לנו פנייה ממשטרת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ישראל, בכל רשות יש כיכר שנקראת כיכר השוטר. אנחנו היום הקמנו את הכיכר 

היהודי. כיכר המציל היהודי יש כבר שנמצאת על דרך רון נחמן עם החיבור עם המציל 

כיכרות על אותו שם, ולכן אני ממליץ שהמועצה תקבל  2בצד השני, אי אפשר לעשות 

החלטה שהכיכר הזאת תהיה כיכר השוטר, ואנחנו נזמין לכאן גם את מפכ"ל המשטרה 

וגם את שר המשטרה, נעשה טקס יפה וזה יהיה בעצם הכיכר, כאות הוקרה למשטרת 

 וטרים שנמצאים כאן במרחב. ישראל הש

 

יו"ר ועדת שמות,    :מר יוסי חן זה בסדר, אבל למה אתה לא מזמין את 

 יושב איתו מסכם אתו את זה ואז מביא את זה מסודר? 

 

 עם מי?   :אריק דושימר 

 

יו"ר ועדת שמות נמצא פה, יש חברי ועדת שמות, מן הסדר    :מר יוסי חן

  -שמות, ואחר כך לעבור למועצה הטוב שזה צריך לעבור דרך ועדת

 

יודע מה :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אתה 
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 מדלגים עליו כל הזמן, הוא לא קיים? אני לא מבין.    :מר יוסי חן

 

אני דרך אגב מקבל את מה שאתה אומר, אנחנו נשב ביחד עם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -זאב

 

 -אני בטוח שהוא יהיה בעד   :מר יוסי חן

 

  -יעלה בוועדת :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

 הוא לא יתנגד, אבל תעשו את זה מסודר.    :מר יוסי חן

 

יעלה בוועדת שמות ולאחר מכן יעלה לישיבת המועצה, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מסיר את זה מסדר היום. 

 

.   מהקהל: .  אפשר לשאול שאלה? זה לא היה מיקי.

 

.. זה לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו קודם כל אי אפשר לשאול שאלות ומיקי.

 במקום אחר. 

 

 תודה על התשובה.    מהקהל:

 

 קיבלת.    :מר יוסי חן

 דקות לחבר המועצה יוסי חן.  5  .6

 

דקות של חבר המועצה יוסי חן,  5-אנחנו הגענו עכשיו ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דקות.  5בבקשה יוסי 

 

  -תראו חברים   :מר יוסי חן
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 לפרוטוקול ורד יצאה, אריק יצא, מקס יצא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שמח.    :מר יוסי חן

 

 דקות.  5כן יוסי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מחכה שהם לא יפריעו שהם ייצאו. אני שמח שכשאני    :מר יוסי חן

רת. מה מדבר לפחות אנשים יוצאים מתפזרים, זה בסדר, כל הכבוד דקלה שאת נשא

.. להתנהלות קלוקלת  שאני רוצה לדבר, תראו חבר'ה יש גבול, ואני שמח שהמבקר פה.

ולא על פי החוק כבר כל הקדנציה הזאת. אז בואו עכשיו אחרי שהחבר'ה שאיתך 

בהסכם קואליציוני של אריאל ביתנו יצאו בתמונה והתחבקו ושהם מאוחדים והם 

דענו, הכנסתי מכתבים לא התייחסתם. עכשיו התאחדו, לפני כן עוד יכולתם להגיד לא י

אתם יודעים כותבים התאחדנו, יש סיעה שטענה שהיא אופוזיציה, היום היא טוענת 

התאחדתי עם סיעה מהקואליציה והיא יצאה בריש גלי תמונה. התמונה הזו עברה גם 

ם ליועץ המשפטי גם למבקר. חבר'ה במקרה כזה לא יכולה להיות יו"ר ועדת ביקורת, ע

כל הכבוד. אני לא מדבר כבר על ההתנהלות שלה כיו"ר ועדת ביקורת, אבל היא לא 

יכולה להתנהל כיו"ר ועדת ביקורת. ופה אתם הייתם צריכים לתת את הדעת לדבר 

הזה. אז כשאני כותב מכתבים וכשאני כותב לראש העירייה מכתב ואני כותב לו שמה, 

רמי לוי שם, אז אני מקבל תשובה שזה  אני כותב מחצבה בכניסה לאזור תעשייה מול

לא מחצבה. אבל כשאני כותב מגרסה ניידת אז כבר אין תשובה. אז בוא תיתן את 

התשובה, גם כשזה מגרסה גם כשזה מחצבה. אני כבר שנה וחצי או שנתיים שואל לגבי 

, כמה כסף 2015-ההסעות, מכרז על הסעות. מי מסיע את הרווחה, איזו חברה מסיעה מ

מסיע כך וכך את הרווחה והחינוך  2015לה אותה חברה. מה הבעיה לרשום קיב

המיוחד, קיבלתי כך וכך, שולם כך וכך, מה כל כך פשוט, מה אני לא מבין כל דבר 

מסכים פה. עכשיו ראיתי את כנס המבקרים שהיה על זה כתבה, היה כנס מבקרים לא 

קר אחד התעלמו ממנו, ואני מזמן, וראיתי איך מבקר אחד סגרו לו את המחשב, ומב

מבין אותך אריה, תאמין לי אני מבין אותך, אבל אני במקומך באמת אומר לך, היות 



 04.03.18)מן המניין(  59מספר  ישיבת מועצה
 

 36 

וכבר פה יש דברים הרבה מעבר למבקר ועירייה, אתה צריך להיזהר. אתה או צריך 

להוציא מכתב לתקן את כל הליקויים האלה, ולתקן אותם במיידי, לא לעשות 

ת זה עד הבחירות. כל הליקויים שהעברתי לך והעברתי לך פיליבסטר, לא למשוך א

הרבה ליקויים ואני לא אחזור עליהם פה מפאת קוצר הזמן, זה דברים שחייבים להיות 

שנים שהמכרזים  3מתוקנים, אי אפשר להתנהל בצורה כזו. אחר כך אני אומר במשך 

מישהו בכיר מאוד  תפורים ויש מישהו שאומר לאנשים בפירוש אל תיגשו למכרז, יש לי

בעירייה והוא מצביע על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה, וזה השם הטוב שלהם, 

ובסוף יוצא מצב שמגיעים לפה משטרה, ומעקלים כספים, וקורה כל מה שקורה, למה 

אנחנו צריכים להיות במצב הזה? למה תושבי העיר אריאל צריכים לעמוד היום כפופי 

ו? אז כל הדברים האלה אני מבקש היום אחרי הישיבה, תשבו ראש? למה זה הגיע אלינ

 תתקנו אותם ובואו נצא לדרך חדשה. 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דקות.  5-פחות מ   :מר יוסי חן

 

 יפה מאוד כל הכבוד, אני סוגר את הישיבה, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה עם ההצעה לסדר?    :מר יוסי חן

 

 בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל זה פה על סדר היום.    :מר יוסי חן

 

 לא, היא לא על סדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הנה רשום "בקשה במסגרת תקנון העירייה"   :מר יוסי חן
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 דקות.  5     :אבי עזרמר 

 

 דקות.  5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -דקות למעלה 5, יש לא, לא   :מר יוסי חן

 

 בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בבקשה זה על סדר היום.    :מר יוסי חן

 

 לא.      :אבי עזרמר 

 

הנה בוא אתה רוצה לראות אני אראה לך, למה אתה אומר לי    :מר יוסי חן

 לא? 

 

 זה קשור לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לזה. לא, זה לא קשור    :מר יוסי חן

 

 דקות. 5-ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דברים.  2לא, לא, לא, יש    :מר יוסי חן

 

 דקות.  5אבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -דקות בסעיף ו' 5יש    :מר יוסי חן

 

 אבל זה מצ"ב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -ופה בקשה במסגרת תקנון   :מר יוסי חן

 

 ב, תלמד לקרוא. זה מצ" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דקות שמצורפת.  5זה מצ"ב, זה הבקשה שלך של      :אבי עזרמר 

 

 תלמד לקרוא יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דקות שביקשת.  5-זה המצ"ב, זה החומר המצורף, זה ה     :אבי עזרמר 

 

 אתה תלמד לקרוא אז אולי יהיה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ה היית חייב להביא את זה, ואני מבין שאתה פוחד ואתה את   :מר יוסי חן

בורח זה בסדר, אתה מבין? על סדר היום מביאים לי את זה ככה, אני מבין שזה עולה 

 לסדר היום. 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 , לאשר להוסיף לסדר היום את נושא אישור ימי הרעש. פה אחדהוחלט  החלטה:

 
 
 אישור תמיכות; .2

 

מר מקס מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 2צ'רנוגלז, גב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל; 

קת התקציב למורשת ישראל וערכי לואת ח: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר מנעיםנ

 . דת

 

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

צ'רנוגלז, גב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב 

 תקציב תנועות הנוער. קת את חלונגד: מר יוסי חן(, לאשר  1רז; 

 

מר מקס מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

צ'רנוגלז, גב' לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב 

 תקציב המו"פ. את נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1רז; 

 

גב' מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע:  1לודמילה גוזב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב רז; 

 חלוקת תקציב חברה וקהילה.  את מר יוסי חן(, לאשר 

 

מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

את נע: מר יוסי חן(, לאשר נמ 1טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, מר זאב רז; 

 חלוקת תקציב הספורט.  
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 אשרור ימי רעש.  . 6

 

 פה אחד, לאשרר את ימי הרעש, כפי שהציג אותם המנכ"ל הוחלט  החלטה:

 

 אישור תב"רים: . 3

 שדרוג תאורת מתקני ספורט )מסלול  –)תב"ר חדש(  1149תב"ר מספר   - 

 קרן  ₪ 74,629קצאת טוטו. ה - ₪ 161,574אתגרי( על פי הפירוט הר"מ:   

 לעבודות פיתוח.   

  ₪ 187,862)הגדלה( תוספת מאצ'ינג. כיום התב"ר עומד על  1148תב"ר  - 

 ממקורות  ₪ 84,614מהמשרד לשוויון חברתי עבור דיגיטציה. תוספת של   

 . ₪ 272,476קרן לעבודות פיתוח. סך הכול התב"ר יעמוד על   

 

שדרוג  –)תב"ר חדש(  1149תב"ר מספר את  פה אחד, לאשרהוחלט  החלטה:

הקצאת  - ₪ 161,574תאורת מתקני ספורט )מסלול אתגרי( על פי הפירוט הר"מ: 

 קרן לעבודות פיתוח. ₪ 74,629טוטו. 

 

)הגדלה( תוספת מאצ'ינג. כיום  1148תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ור דיגיטציה. תוספת של מהמשרד לשוויון חברתי עב ₪ 187,862התב"ר עומד על 

 .₪ 272,476ממקורות קרן לעבודות פיתוח. סך הכול התב"ר יעמוד על  ₪ 84,614

 

 מעון יום לקשיש )י. שומרוני(; –שיפוץ והרחבה של "טיפולית"  .4

 

מר אליהו שבירו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

את נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1שיינדל, מר זאב רז; טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה 

 מעון יום לקשיש )י. שומרוני(; –שיפוץ והרחבה של "טיפולית" 

 


