
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 של מועצת העירייה )מן המניין(  84-הישיבה ה

 (01.10.00) ע"אתשח' בתמוז , ראשון מיום

 



 17.70.11)מן המניין(  84מספר  ישיבת מועצה.
 

 2 

 

 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  84-הישיבה ה

 (01.10.00) ע"אתש ח' בתמוז, ראשון מיום

 

 

 ראש העיר -   מר רון נחמן :נוכחים

 סגן ראש העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חבר מועצת העיר  -   מר פבל פולב

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 חבר מועצת העיר -  עו"ד אריאל עזריה  

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי שבירו

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  גב' שירה דקל

 חבר מועצת העיר  -   מר אבי סמו  

 

 

 

 חבר מועצת העיר  -  מר עמנואל יעקב  :חסרים

 

 

 

 מנכ"לית העירייה  -   גב' חנה גולן :יםמשתתפ

 יועץ משפטי -  עו"ד שרון שטיין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 

 



 17.70.11)מן המניין(  84מספר  ישיבת מועצה.
 

 3 

 

 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש העיר. .1

 הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "אריאלי". .2

 מר אלי שבירו. –מינוי סגן ומ"מ ראש העיר  .3

גוזב. –וי סגן ראש העיר מינ .4  הגב' לודמילה 

 אישור הרכב חברי המועצה בוועדות והחברות העירוניות. .5

התקשרות בין עיריית אריאל לחברת "מקורות" להחכרת שטח להקמת אישור  .6

 שנה. 49בריכת אגירת מים לתקופה של 

 :תב"ריםאישור  .7

 שעת חירום". 2111תיקי רופא  18"רענון  – 222אישור תב"ר מס'  .א

 "הנגשת שירותים ותוכניות לציבור הנכים בעיר". – 223אישור תב"ר מס'  .ב



 17.70.11)מן המניין(  84מספר  ישיבת מועצה.
 

 4 

 

ה, ישיבת מועצה מספר ישיבהאת כאן לפתוח  מתכבדאני  :ראה"ע-מר רון נחמן

  , ישיבה מן המניין. 48

 

 דיווח ראש העיר. .1

 

רוצה שני דברים רק להודעה, אני לא בדיווח ראש העיר אני  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אן לדיון על זה.נכנס כ

קיבלנו אישור משר הביטחון למינהל האזרחי לפרסם את המכרז של הקניון.  –אחד 

אבל בינתיים ראש המינהל האזרחי התפטר. אז עכשיו, כשכבר גמרנו עם משרד 

הביטחון, עכשיו יש לנו את מינהל מקרקעי ישראל, והוא התפטר, ואני מקווה לגמור 

 את זה. זה דבר אחד.

ו  הדבר השני שרציתי לומר כאן זה שאת כל הנושא של ניתוח הנפילה בבגרויות אנחנ

אביב, מנהלת -מקיימים. והיום קיימנו ישיבה ארוכה מאד אצל מנהלת המחוז בתל

מחוז מרכז. ויש לנו פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך. יש שם נתונים הרבה יותר 

. אנחנו נביא את זה גם עמוקים לגבי כל הנושא של אריאל והמצב שלה בנושא החינוך

בישיבה מסודרת על סדר היום. כשאני אגיע לסעיף הבא של ההסכם הקואליציוני, 

 אתם תבינו גם למה אני עושה את זה. 

הפעולה היום היתה אחרי שהיתה לנו ישיבה עם רשת אורט, עם הפיקוח ברמה 

נכ"ל מקומית. היום היה ברמה אזורית. ובפגישה הבאה זה יהיה ברמה של שר ומ

משרד החינוך, לגבי מה הניתוח שנעשה כאן בהתייחס למערכת, ומה האמצעים 

שמשרד החינוך בראש וראשונה, עם רשת אורט, מחליטים לעשות לגבי תיקון 

הליקויים, הבעיות שיש לנו במערכת החינוך. זו בעיה עירונית שלמה. לכן אני לא 

וך שלנו שהדיון בה יהיה בהמשך ארחיב את זה, כי יהיה דיון מיוחד, גם בוועדת החינ

 הדרך.

זה הדיווח כרגע שרציתי לומר לכם. אני לא נכנס לדברים אחרים כמו התרגיל שהיה, 

, של כל הנושא של התארגנות העורף. מה שאני כן יכול להגיד לכם, קיבלנו 5'מפנה  '

סיוע מהשר לפיתוח אזורי, מסילבן שלום, קיבלנו מיליון שקל, שזה ייועד למוקד 
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מיליון לכיבוי  4.2הביטחוני. וזה באמת דבר גדול מאד, אחרי שסילבן שלום גם העביר 

שנה נלחמנו לקבל את זה. ונדמה  21אש כאן באזור, עם סולם כבאים שעד היום, אולי 

 לי שבאוגוסט יגיע הציוד הזה.

הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת  – 2אני רוצה ברשותכם לעבור לסעיף 

 "."אריאלי

 

 . הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "אריאלי".2

 

 מר אלי שבירו. –. מינוי סגן ומ"מ ראש העיר 3

 

 הגב' לודמילה גוזב. –. מינוי סגן ראש העיר 4

 

אני במשך תקופה ארוכה מאד ניסיתי להקים פה גם  :ראה"ע-מר רון נחמן

אחד  –ם בשם סיעת "לב" הקואליציה שתהיה יציבה. אני בזמנו חתמתי על שני הסכמי

עם סיעת "אופק חדש" והסכם אחר שחתמתי עם הסיעה של יוסי חן לאחר שהוא נפרד 

 מ"אריאל ביתנו". 

בינתיים, לכאורה היה כאן הסכם קואליציוני, אבל אני יכול לומר שהגעתי למסקנה 

ו שלצורך ניהול ענייני העיר ולצורך הריכוז של כל המאמצים שלנו לעמוד במה שאנחנ

עומדים בפניו, חייבת להיות פה קואליציה מקיר לקיר. ועל כן, הודעתי גם במליאת 

המועצה, שאני מתכוון לשבת עם יו"ר סיעת "אריאלי" אלי שבירו, כדי לדון באפשרות 

 להצטרפות של הסיעה הזאת לקואליציה.

ל ואכן אני נפגשתי איתו ואכן אנחנו ישבנו וסיכמנו את העקרונות של ההצטרפות ש

סיעת "אריאלי" לקואליציה ולהנהלת העיר, והבאתי את הדברים לידיעתם של חברי 

יוסי וגם לסיעה של טוהמי, והבאתי לידיעת כולם את  סיעת "לב", גם לסיעה של 

 התוכן של ההסכם. גם לפבל אותו דבר, לכולם. 

אני הייתי מבקש פה ממליאת המועצה, קודם כל אנחנו אישרנו את ההסכם בין 

ות ונצטרך אחר כך להביא להצבעה את חלוקת התפקידים שנובעת כתוצאה הסיע
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מההסכם הזה. ואני חייב גם לקרוא את ההסכם לפרוטוקול ואחרי זה, אם מישהו 

 רוצה,

 

אפשר רק הערה אחת? קודם כל, העלית את העניין של    :מר יוסי חן

 . אני ביטלתי את ההסכם איתך 29.5.2111-ההסכם שהיה בינינו, אז ב

אמרת פה קואליציה מקיר לקיר, אמרתי שלא יהיה לך מקיר לקיר, אז אני  –ודבר שני 

  לא רואה את זה קואליציה מקיר לקיר.

 

 או קיי, אני רק יכול לדבר על החזון שלי. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  –אולי מהקיר הזה לקיר הזה, אבל לא בקירות של ה    :מר יוסי חן

 

דר. אני בסך הכול העליתי את רצוני, שכאשר כל העולם בס :ראה"ע-מר רון נחמן

נגדנו אתה צריך מתוך הבית להראות אחדות בבית. והדבר הזה הוא שמנחה אותי ולא 

 שום שיקול אחר בכל העניינים האלה. 

ועל כן, אני מצפה ומקווה שמי שלא ימצא את עצמו חלק מהקואליציה שלנו, בסופו 

לגויים, ונצא פעם אחת מתוך אריאל שהנה יש לנו פה  של דבר יתייצב ונעשה אולי אור

ממשלת אחדות לאומית, וזה מסר לציבור, וזה מסר לכל הפוליטיקאים במדינת 

ישראל, וזה מסר לאמריקנים ולכולם. ואני אומר את הדבר הזה כאן מעבר לכל 

העניינים הקטנים שלנו בתוך העיר. יש לנו צורך קצת להתעלות מעל המצב הזה 

 ות את ה'אור לגויים' כפי שאמרתי בצורה שכזאת. ולעש

זו דעתי. זו עמדתי. אני מזמין כל אחד להצטרף לאחר הקטע הזה, ואני רוצה 

 ברשותכם להקריא את ההסכם.

"הסכם קואליציוני בין מר רון נחמן, ראש העיר )להלן ראש העיר ויו"ר סיעת "לב 

 י"."(, לבין מר אליהו שבירו, יו"ר סיעת "אריאל2000

 נציגים למועצת העיר אריאל, 4-" זכתה ב2000הואיל וסיעת "לב 

 נציגים למועצת העיר אריאל, 4-הואיל וסיעת "אריאלי" זכתה ב

והואיל וסיעת "אריאלי" מעוניינת להצטרף לקואליציה ולפעול במשותף עם סיעת 
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עד " לניהול העיר אריאל לכל תקופת כהונתה של המועצה הנוכחית, עד מו2000"לב 

הבחירות הבאות, ולשם השגת המטרות והיעדים הקשורים לרווחת תושבי העיר וכן 

 לשיפור העיר בכללותה,

 " עומד מר רון נחמן, המכהן כראש עיריית אריאל,2000והואיל וברשות סיעת "לב 

 והואיל ובראש סיעת "אריאלי" עומד מר אליהו שבירו,

העיר המכהן ולשתף פעולה במסגרת והואיל וסיעת "אריאלי" מעוניינת לתמוך בראש 

 עבודה משותפת במועצת העיר למען העיר ותושביה,

 אי לכך נחתם בין הצדדים כדלקמן:

סיעת "אריאלי" תהיה שותפה מלאה ותתמוך באופן מלא בהצעות  .1

ו/או החלטות אשר יועברו ו/או יוזמו על ידי ראש העיר ביוזמתו או 

 באישורו;

זו כלפי זו וסיעת "אריאלי" תגלה הסיעות יגלו נאמנות והגינות  .2

 נאמנות והגינות באופן מלא כלפי ראש העיר;

 מוסכם על דעתנו כי לא ימונו סגנים בשכר עד תום הקדנציה; .3

אליהו שבירו ימונה כממלא מקום ראש העיר מטעם סיעת "אריאלי"  .4

 ללא שכר;

ממלא מקום ראש העיר יהיה גם יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד  .5

חלוקת ועדות העירייה תהיה על פי מפתח סיעתי בהתאם והחינוך; 

לנספח א' המצ"ב להסכם זה )להלן חלוקה לוועדות, המהווה חלק 

 בלתי נפרד מההסכם הקואליציוני הזה;

נציגי החברות בחברות העירוניות ימונו על פי מפתח סיעתי כמפורט  .6

 בנספח ב' המצ"ב;

 ש העיר.מנכ"לי חברות עירוניות ימונו על פי החלטת רא .7

 ולראיה באו הצדדים:

 ".29.6.2011רון נחמן, אליהו שבירו, ראש סיעת "לב" וראש סיעת "אריאלי", 

 

זה ההסכם הקואליציוני. לאחר מכן יש לנו פה את הרכב הוועדות של המועצה 
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 והחברות העירוניות שנמצא פה. אתם קיבלתם את זה?

 

.   :מר יוסי חן  כן. כן

 

אומרת, כל הדברים האלה כבר הובאו לידיעתכם. זה  זאת :ראה"ע-מר רון נחמן

 מה שיש לי כאן. לגבי המינוי, וזה לא פה בתוך זה, הסגן מטעם סיעת "לב",

 

 יש לך את זה בנושאים.  :גב' חנה גולן

 

, אתם רואים, הסכם זה ההסכם הקואליציוני, 4כן, סעיף  :ראה"ע-מר רון נחמן

בירו, מינוי סגן ראש העיר מטעם סיעת "לב" זה מינוי סגן ומ"מ ראש העיר ש 3סעיף 

לודמילה. אני רוצה עוד סעיף אחד כאן לומר לכם, שמבחינת זכות החתימה, טוהמי 

כסגן, זכות החתימה נשארת בידו, וחותם נוסף יהיה שבירו למקרה שאני לא פה והוא 

ם לא כאן, שיהיה עוד בעל זכות חתימה נוספת, וזה כממלא מקום ראש העיר יהיה ג

שבירו. הדבר הזה צריך להיות רשום בפרוטוקול. יש עוד איזה שהוא דבר שאני כאן 

 ? דילגתי, חוץ מהוועדות

קודם כל, לגבי ההסכם הקואליציוני, אם כי זה חלק בלתי נפרד מזה, אדוני היועץ 

 המשפטי, אני אקריא את הוועדות גם כן כמקשה אחת על הכול, נכון?

 

 להצביע כל סעיף בנפרד.אבל צריך   :גב' חנה גולן

 

 אני מבקש להצביע, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אפשר רק רגע לפני זה?   :מר יוסי חן

 

אני שמעתי את ההסכם הקואליציוני. האם ההרכב החדש   :מר פבל פולב

אומר, לפי מה שאני מבין, תסביר לי אם זה נכון או לא, ההרכב החדש של ההסכם, 

ר שיש שינוי במדיניות שלך? כי מה שאני שומע, הקואליציה החדשה, האם זה אומ
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שעכשיו ביחד תעשו לטובת העיר. מה, שבירו לא עבד לטובת העיר לפני זה? מה יהיה 

 השינוי של הקואליציה שתהיה, אם יש שינוי מדיניות? אני אמשיך, תענה לי אחר כך.

לאריאל,  אנחנו צריכים להיות ביחד בשביל האויבים מחוץ לעיר, מחוץ –אתה אומר 

שבאים ותוקפים אותנו. אני לא פעם אחת הצעתי לך לעזוב את הפוליטיקה ולהתאחד, 

ומה אמרת לי? אני לא צריך אותך. עכשיו פתאום אתה צריך? יש פה משהו שסותר. 

אתה יכול להסביר לי למה אתה מתכוון? ולמה כשכן הצענו לך באופוזיציה להיות 

נציגים, אז זה  4, והיום, בגלל שאצל שבירו יש ביחד נגד כל העולם, לא לקחת את זה

 כן מתאים יותר? 

 

 מה יש לשבירו? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 4בקואליציה. זה  4נציגים באופוזיציה ועכשיו הם  4  :מר פבל פולב

 אנשים.

 

אני אענה לך למה על השאלה הזאת. כי אני ציפיתי לעשות  :ראה"ע-מר רון נחמן

, אבל אני קיבלתי קואליציה 2אריאל ביתנו" קואליציה עם עם "ישראל ביתנו" או "

. וכיוון שזו היתה ההעדפה הראשונה שלי, הרי יכולתי להרכיב את הקואליציה 1עם 

 הזאת גם ביום הראשון אחרי הבחירות.

 

 רון, אבל אני מדבר על משהו אחר.  :מר פבל פולב

 

תן לך תשובה מה אני אתה רוצה לשאול אותי שאלה, אני א :ראה"ע-מר רון נחמן

רוצה לענות לך, לא מה אתה רוצה לשמוע. אז אני נותן לך את התשובה לפרוטוקול 

גם. אתה יכול לשאול את השאלות, אין לי שום בעיה, אני אענה מה שאני רוצה, לא 

 מה אתה רוצה. 

ועל כן, עשיתי קואליציה בפעם הראשונה עם הסיעה שאתה היית שמה ראש הסיעה 

ת מעמד של מ"מ ראש העיר בשכר מלא, מה שלא היה בתולדותינו. ולאחר ואתה קיבל

, והקואליציה עמדה על כרעי 1נתת  2שזה לא צלח ולאחר שאתה, במקום להציג 
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שנים, עוד מעט, שאנחנו אחרי הבחירות, החלטתי שאנחנו נשנה  3תרנגולת. ולאחר 

חברים  8הנייר להלכה כיוון ונביא לאחדות. על ידי האחדות הזו יש לנו לפחות על 

. יחד אני חושב שזו קואליציה 9משתי הסיעות, פלוס סגן ראש העיר יחיאל טוהמי, זה 

של סיעת "אריאל ביתנו"  2יציבה יותר מאשר קואליציה שחתמתי בהתחלה עם 

 לקואליציה והשני לא היה בדיוק בקטע הזה. 1שהביא 

ם, פעמיים, שלוש, ואתה אני ניסיתי גם ללכת הלאה, גם הצעתי לך להצטרף, פע

מסיבותיך, ואני לא רוצה להיכנס כרגע, זה גם לא מעניין, ההחלטה שלכם היתה 

שאתם לא תיכנסו לקואליציה אלא כן יתקיימו תנאים כאלה וכאלה, ואני לא רוצה 

 לפרט פה את הדברים כי זה לא שייך לזה. 

ביציבות, זה המהלך אני קיבלתי החלטה כראש העיר, שעל מנת לשמור על העיר הזאת 

 3שאני רוצה. אני שמח שסיעת "אריאלי", לאחר כל מה שהיה לנו התנגחויות במהלך 

שנים, קיבלה את הכיוון שאני הצעתי וברוחב לב באו והחליטו שאנחנו נעמוד כאן 

לשירות הציבור ואנחנו נעשה את העבודה בלי לקבל שכר ובלי שמישהו יקבל שכר על 

מישהו יש את הצורך לקבל שכר כי זו מדיניות של סיעה כזאת חשבון הציבור ובלי של

או מפלגה כזאת בארץ, ואנחנו עושים את העסק הזה לטובת הציבור. ברגע שנעניתי על 

כל השאלות אני הצעתי, אז לא היתה שום סיבה שלא לחתום. והדברים ייקבעו 

ובה בחתונה, בהמשך, אני אומר לך, פבל. הרי כל אחד חותם, כשהוא נכנס, על הכת

אתה יודע. כולם שמחים כשחותמים על הכתובה ועל החתונה. לפעמים הולכים אחר 

כך לרבנות להתגרש. הכול יכול להיות. גם איתך חתמתי בשמחה גדולה ולא כל כך 

משכורת מלאה לממלא מקום ראש העיר, שאף פעם לא היה כאן -מרצון בגלל ה

רציתי לעשות הסכם עם סיעת "אריאלי" באריאל. אבל נאלצתי לעשות את זה, כי לא 

אחרי הבחירות. אני אומר את זה במפורש. אבל מה לעשות שגם התחזיות הכי טובות 

שלי התבדו, כי כל אחד סחב לכיוון שלו, ונגמר הסיפור, מספיק. צריך להשיג לעיר 

 הזאת, לתת לה את השקט הפנימי. וזו הסיבה. העתיד יגיד איך ההסכם הזה התממש.

 

השאלה היתה אחרת לגמרי. אבל נהניתי לשמוע את המילה   :פבל פולבמר 

אופוזיציה או פעם, אבל השאלה לא היתה כזאת. שאלתי אותך, לא קשור  21משכורת 

קואליציה, שאנחנו צריכים להתאחד מול האויב בחוץ, ואני מהאופוזיציה, אפילו 
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ה ביחד כמו גוף אחד בוא נהי –אחד, או שאתה עובד רק לפי המספרים, שהצעתי לך 

 לא, לא צריכים אותך. פתאום עכשיו כן צריכים? –מול האויבים, ואמרת 

 

אני לא אמרתי את זה. אל תכניס, תסלח לי, אל תגיד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 דברים כאלה.

 

 לא אמרת את זה?  :מר פבל פולב

 

 תסלח לי, זה פרוטוקול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא אמרת את זה? אז מה,  :מר פבל פולב

 

 אתה רוצה שאני אתחיל לספר סיפורים? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא סיפורים.   :מר פבל פולב

 

לך  –אז מה אתה רוצה? אני פניתי אליכם ואמרתי לך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 תבדוק את העניין הזה של הצטרפות.

 

ביחד עם לא, הרבה לפני, עוד כשהיינו באופוזיציה לפני,   :מר פבל פולב

 אלי שבירו. אני מדבר לפני.

 

נגמר הסיפור. חבר יקר, יש היום הסכם קואליציוני. שאלת  :ראה"ע-מר רון נחמן

 זה מה שיש לי לומר לך. יש לך עוד שאלה בקשר לזה? –את השאלה 

 

כן. אז אני הבנתי שהגעתם להסכמה הדדית בגלל זה גם. אז   :מר פבל פולב

התנאים שאתה קיבלת, אתה מקבל את כל המדיניות כמו  האם –אני פונה לאלי שבירו 

תומך בראש העיר. זאת אומרת, כולם  111%שהיא? כי אני מבין שאתה נכנס, 
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 כולם מצביעים.  –מדברים, ראש העיר מחליט 

 

 תענה לו בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

קודם כל, אני מקבל את מה שאמר ראש העיר. אנחנו   :מר אלי שבירו

, אנחנו דנו בבעיות ובאתגרים שעומדים בפני העיר, גם מבית וגם מבחוץ. נפגשנו

ואנחנו החלטנו, אחרי שחשבנו ביחד שזו העת בעצם לאחדות וזו העת לשיתוף פעולה, 

 כדי בעצם לעמוד מול האתגרים שעומדים בפנינו. 

אני שמח שראש העיר פנה אלי. אנחנו את העמדה שלנו אמרנו כל הזמן. ואני חושב 

שעצם העובדה שאנחנו מקבלים את תיק החינוך ונהיה שותפים מלאים בניהול העיר, 

זה משהו חדש, זו בשורה לעיר. אני דרך אגב מצטרף למה שאמר ראש העיר, ואני 

 קורא לכל חברי המועצה להצטרף לקואליציה.

 אני רוצה לברך את לודמילה ואני רוצה,

 

 צריך להצביע על זה.  :גב' חנה גולן

 

 זה לא משנה, אנחנו נצביע על זה.   :אלי שבירומר 

 

לפני ההצבעה אתה כבר החלטת שזה עובר, אלי? מהר מאד,   :מר פבל פולב

 בסדר.

 

אני מעריך שזה יעבור ולכן אני מברך את לודמילה. אני   :מר אלי שבירו

גם לטוהמי וגם ללודמילה, לכל חברי  –רוצה לאחל הצלחה לראש העיר, לשני הסגנים 

מועצה, למנכ"לית העיר, למנהלים של העירייה ולכל עובדי העירייה. עבודה בשיתוף ה

 פעולה, אני מאמין, תביא אותנו להתמודדות טובה יותר מול כל האתגרים שיש לנו.

 

 שאלה קצרה לאלי.  :מר פבל פולב
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 מספיק. יש גם כללים לפרוטוקול, אתה יודע את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו מהר מאד עושים.  :במר פבל פול

 

 שאלה אחרונה, בבקשה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אלי, זאת אומרת שכל מה שעשית עד עכשיו לא היה בפועל   :מר פבל פולב

נכון? אתה עשית משהו עד עכשיו, עכשיו אתה אומר שאתה מסכים עם ראש העיר, מה 

הובלת? איזה מהלך? היה עד עכשיו? מה עשית עד עכשיו? היתה מדיניות אחרת? מה 

 יש לך תוכנית אחרת שאתה רוצה להוביל עכשיו?

 

יודע שאנחנו אמרנו שזו העת לעשות שיתוף   :מר אלי שבירו פבל, אתה הרי 

 פעולה. שמעת את זה מאיתנו גם לפני. ואני אשמח,

 

 אפשר שיתוף פעולה גם באופוזיציה.  :מר פבל פולב

 

יודע   :מר אלי שבירו בדיוק למה אני מתכוון. ולכן אין לי לא, לא, לא. אתה 

 יותר מה להוסיף.

 

יוסי. :ראה"ע-מר רון נחמן  כן, 

 

הכנסתי  31.5-אני רוצה, כדי שאני לא אשכח פשוט, אני ב   :מר יוסי חן

לראש העיר כמה מכתבים בנושא של תמיכות, זה ממש קצר. ביקשתי לעשות העדפה 

ילים ממש את החיילים, אלה מתקנת לאגודה למען החייל. זה חבר'ה שם שמאכ

, ובימים האלה נודע 2112שקלים לתקציב של  51,111שחסרי בית, וביקשתי לתת להם 

לי שהם לא קיבלו גם שנתיים אחורה. אז אני מבקש פה מכל החברים פה שמכינים את 

, לקחת בחשבון, לראות איך מפצים אותם על השנתיים שהם לא 2112התקציב לשנת 

נסו שם לגירעונות עצומים, ולהערכתי צריך לתת להם משהו כמו קיבלו, כי הם נכ
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 לשנה. 51,111, פשוט שזה יהיה חלוקה של 2112-שקל ב 141,111

 

 טוב. כשיהיה דיון על תמיכות תעלה את הנושא שלך. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 151,111אני כבר מסיים. בנוסף ביקשתי גם לבתי הכנסת    :מר יוסי חן

את זה פשוט לחברים פה שיגידו, שלא תהיה הפתעה, אלה שמכינים  שקל. אני אומר

ו 151,111. 2112-את התקציב ל  לאגודת הסטודנטים.  151,111-שקל לבתי כנסת 

עכשיו, לעצם העניין, אני רוצה להתייחס לעצם ההסכם וכל העניין. איך ראש העיר 

ת, אדוני ראש העיר, אמר? בחתונות יש גם, לפעמים מגיעים לרבנות. אז קודם כל באמ

אני רוצה לברך אותך, בתור חתן היום, לברך אותך ולברך גם את הכלה, ולאחל לכם 

בהצלחה. באמת לאחל לכם בהצלחה. למרות שאני אומר לך, כמו שאני רואה את זה, 

ממלאי מקום. זה ממלא  4אנחנו עכשיו יושבים וצוחקים, אבל בשנתיים וחצי התחלפו 

ככה שזה אומר שמבחינה סטטיסטית, הסיכוי שיהיה פה  המקום הרביעי עכשיו.

 גירושין הוא גבוה.

 

 ממלאי מקום? 4איזה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

,   :מר יוסי חן  היה לך את מנו הראשון, לפני שנתיים וחצי

 

.   :מר אלי שבירו  לא היה מנו

 

מנו סיים קדנציה כממלא מקום. זה שנתיים וחצי. התחיל    :מר יוסי חן

ל חודשיים אחרי. היתה איזו ידועה בציבור שלא עברה את המליאה, גם כן איזה פב

 כמה חודשים, לא עברה כממלא מקום. ועכשיו אנחנו הולכים להביא עוד איזה, 

 

 לא הבנתי. מה זה ידועה בציבור? לא הבנתי. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ית אותו זו אחת שלא הצליחה לעבור את הממלא מקום. מינ   :מר יוסי חן
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 אבל לא הצלחת להעביר אותו פה, אז זה לא נחשב.

 

 לא הבנתי. אני לא מבין.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא משנה.    :מר יוסי חן

 

יוסי, דבר, אני לא מבין. :ראה"ע-מר רון נחמן  אני לא הבנתי, 

 

יודע איך לספור,  4אני אומר שהיו    :מר יוסי חן ממלאי מקום. אתה לא 

 לך לספור.  אז אני עוזר

 

 לא יודע. לא חשוב, תגיד מה שתגיד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

היות ואנחנו בקטע פה של החתונות ושמחות, אז אני באמת,    :מר יוסי חן

מה שאני אומר זה שגם מצד הכלה, היא גם אחת שאוהבת לקפוץ ממקום למקום. היא 

)ועדת קבלה לא העביר ו אותה שם, לא קיבלו התחילה בקדימה, עברה לישראל ביתנו 

 אותה, זה עניין של אמינות( וקפצה מיד לעבור לליכוד. היא היום חברה בליכוד.

 

 סיעת "אריאלי"? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אותו אחד שאתה מכניס אותו עכשיו ממלא מקום. זו הכלה    :מר יוסי חן

 לצורך העניין.

 

 עכשיו אני הבנתי. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

וזו הכלה.   :מר יוסי חן  הבנת? אתה חתן 
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עד עכשיו לא הבנתי. היה לי קשה להבין את הקפיצות  :ראה"ע-מר רון נחמן

 האלה. 

 

אני קצר, גם רוצה לקצר. כשגבר אצלנו, אתה יודע, אנחנו    :מר יוסי חן

אן, חוזליטו. כשהכלה וג'-כשגבר קופץ מאחת לשניה אומרים שהוא דוןשוביניסטים, 

 ם אתה יודע מה אומרים עליה, זה המקצוע העתיק. קופצת ממקום למקו

 

 אבל עכשיו יש שוויון.  :גב' לודמילה גוזב

 

איזה שוויון? שוויון בין המינים? תאמיני לי שאין שוויון,    :מר יוסי חן

לודמילה. עכשיו אני רוצה באמת, אבל באמת, אני קורא את ההסכם ואני רואה את 

ו, לא חוכמה לחתום על הסכם כזה. הוא לא רוצה ההסכם שעשה וחתם עליו אלי שביר

אני מקבל שכר ולוקח את השכר ותורם אותו לאן שאני  –כלום. מילא היה אומר 

רוצה, לכל הגופים של המסכנים. קודם כל, זה לא בושה גם לקבל שכר. זה שפבל קיבל 

נדט אני רוצה לעבוד. אותו דבר יוסי חן, עם מ –שכר כנבחר ציבור, הוא בא ואמר 

גילוי נאות.  –אחד, בא ואמר  אני רוצה חצי משרה. רציתי גם משרה מלאה, לא חצי, 

כי אני התכוונתי לבוא לעבוד. לא לקחת את זה חלטורה, לא איזה משהו לבוא לעשות 

טובה. כשבאים למשהו בחינם, איך אבא שלי אמר לי פעם? מי שלא רוצה כלום לא 

מנדטים.  4לבקש כלום. יותר מזה, עכשיו הוא שווה כלום. הוא רוצה ממלא מקום בלי 

אדוני ראש העיר, עם כל הכבוד, אני רואה, פה חסר לך אחד והוא יהיה חסר לך גם 

הלאה. זאת אומרת, יש לו יותר מנדטים מאשר לך, אתה ממנה שני סגנים, והוא אפילו 

יודע מה, לא רוצה  כסף, איזה סגן לסיעה שלו לא רצה לקבל. אני אם הייתי, אתה 

 איזה סגן לאחד מהסיעה לא מגיע לכם? 

 

 הוא דואג לכם.   :מר אלי שבירו
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חברים הנחמדים, היום ברגע שאתם מצביעים  3-אתם, כל ה   :מר יוסי חן

אתם יכולים גם לא להגיע יותר. אתם מפסיקים להיות רלוונטיים. אף אחד יותר לא 

 צריך אתכם. 

 

 אדע.  אתה עם רון? רק שאני  :גב' שירה דקל

 

סליחה, תני לי לסיים, אחר כך אני אשמח לשמוע אותך.    :מר יוסי חן

 אני אענה לך. לך במיוחד אני אענה.

אתם אחרי היום יכולים לא לבוא יותר ולא ירגישו בכלל שהגעתם. לא ירגישו, 

הגעתם, לא הגעתם. תני לי לסיים, אני לא אכנס לך לדברים כשתדברי ואני אשמח 

 811אבל אם כבר נגענו בך, את יודעת מה, בואי נתחיל איתך. את טסת לשמוע אותך. 

ק"מ בשביל לבוא להצביע נגד יוסי חן, זוכרת? רק מה, אחרי זה גם באמצע הלכת 

, לחגוג את ההצבעה, שהצלחת בהצבעה. את זוכרת  לעשות איזו מסיבה ב'קפה קפה'

עד לפה, הצבעת, חזרת את זה? לא זוכרת. הגעת  מאילת, חיכה לך רכב בשדה, הגעת 

 חזרה לאילת. שכחת את זה? זה קרה מזמן?

 

?  :גב' שירה דקל  לא, אני זוכרת, איזה 'קפה קפה'

 

או קיי, לא משנה. אז לא חגגת. אבל שכחו להגיד לך שגם    :מר יוסי חן

 5נגד  5אם לא היית באה התוצאה של אותה הצבעה היתה אותה תוצאה, זה היה 

ק"מ שעשית כחברת מועצה,  811-קו זה לא עובר. ככה שכל ה. בתי5נגד  6במקום 

ותיכנסי לספר השיאים של גינס, זה היה סתם ליופי. מישהו פה ליטף אותך ועבד 

עלייך כל כך טוב שאפילו לא שמת לב לזה. אבל, את יודעת למה את יושבת במועצה? 

ה? כי היא, פעם בגלל שהיתה אחת, אילנה נולמן, היא עזבה את המועצה, את יודעת למ

הביא אותה מירושלים, לא מאילת, להצביע, והיא שמה לב שהיא באה והיתה לא 

רלוונטית. תוך שבוע היא התפטרה. שבוע. למה? יש לה הגינות, יש לה יושר, היו לה 

מטרות. היא התפטרה, היא לא המשיכה. אז את עכשיו תוכלי לבוא ולהגיד שההישג 

יר למנות את יחיאל טוהמי לממלא מקום. אותו אחד, מנעת מראש הע – הכי גדול שלך
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דרך אגב, שמצאתם שהוא לא ראוי ולא מתאים, ותיכף הוא יצביע בשבילכם, הוא 

הוא מצביע בשבילו. הוא  –אוהב את זה. הוא מצביע למי שיורד עליו. מי שמלטף אותו 

העליב תיכף יריד יד בשביל אותו אחד שאמר שהוא לא ראוי, לא מתאים, פגע בו, 

 אותו. תיכף הוא יצביע בשבילו.

 

בשבילך רציתי להצביע. זה שאתה לא מימשת את זה, אני   :מר יחיאל טוהמי

 , לא אני.4-4שנה דחפתי אותך. לא הלך, מה לעשות? זה לא תלוי בי. יש 

 

י    :מר יוסי חן אני מציין רק עובדות. עכשיו, שירה, עוד שניה, לפני שאנ

אמרו לך שזרקו אותך מהעבודה, שהעיפו אותך מהעבודה, שאת עד היום  –עוזב אותך 

לא מתאימה, שאין לך את הכישורים המתאימים; מהיום יתחילו להגיד לך כמה שהם 

עשו לך טוב בזה שזרקו אותך. כי בגלל זה שזרקו אותך הגעת לאן שהגעת, איפה שאת 

 נמצאת היום. 

 

 יוסי, אני רק רוצה, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תרשה לי לסיים. חבל.   :סי חןמר יו

 

דקות יכול  5שניה אחת. אני רוצה להגיד ככה, כל אחד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לדבר, אין בעיה. 

 

 דקות תעצור אותי. 5או קיי, אז תתחיל לקחת זמן. כשיהיה    :מר יוסי חן

 

 דקות.  3פבל היה קצר,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ף אותך ולהגיד לך כמה שאת בסדר וכמה עכשיו יתחילו ללט   :מר יוסי חן

עשו לך טוב, ובזכות זה שזרקו אותך לאן שהגעת. את חייבת להם טובה גם על זה. את 

 עכשיו מוכשרת, הכול בסדר. 
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אני לקואליציה  –אדון צ'רנוגלז הנחמד שאמר שבפירוש, ואמרתי את זה לפרוטוקול 

  מה השתנה? מה קרה? –כזו לא ארים יד. אז אני שואל 

 

 אחרי ההצבעה נראה את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוא יצביע, הוא יצביע, זה בסדר. רק אחרי שהוא יצביע    :מר יוסי חן

הוא גם יהיה לא רלוונטי. הוא גם קורא באתרים, מה שהוא כתב שם, איך שהוא היה 

כותב, מה כותבים עליו. ודרך אגב, אני בעד כל ההסכם. תצביעו, זה בסדר. שלא 

מישהו יבין שאני לא מברך ומאחל לכם גם בהצלחה. שלא תבינו. אני רק מציין 

עובדות. והעובדה אומרת שאתה מצביע ותצביע, כי זה מה שאתה רגיל לעשות, כי 

אתה עושה מה שאומרים לך, אתה חושב שאנחנו עדיין במשטרים מאיפה שבאת, ואתה 

 מנים" שמרימים יד ומורידים,-מאלה, ה"יס

 

 יוסי, בוא, :ראה"ע-נחמןמר רון 

 

דקות, זה מתחיל להיות מעניין.  5-רגע, לא סיימתי את ה   :מר יוסי חן

 –ואז אתה תרים את היד ותזכור שכשלא תגיע אף אחד לא יתקשר יותר להגיד לך 

בוא, כי היד שלך קובעת. היד שלך מפסיקה להיות קובעת. לא רק זה, גם לא רצו 

כל כך לבוא בחינם, אני מודיע לכם שאם הוא היה  בשבילך כלום. אם מישהו רוצה

מבקש שכר, היום ההסכם הזה לא היה חתום. כי יוסי היה בא בחצי משרה והיו 

אני לא רוצה  –נותנים לעמנואל יעקב איזה החזר הוצאות. פשוט בא בן אדם ואומר 

עובד כלום. ראש העיר, נבחר ציבור, מותר לו לקבל שכר, וזה בסדר, וזה צודק, הוא 

קשה בשביל זה. אותו דבר מגיע שכר לממלא מקום ראש עיר ומגיע לסגן. ואם מישהו, 

לחבר מועצה מגיע החזר הוצאות, כי הוא עובד, כי הוא תורם, כי הוא עושה, לא 

מישהו שלא תורם ולא עושה ולא עובד, אז זה בסדר. אבל פה ישר מציגים את אותו 

 . מה קרה? אחד כסחטן, כאחד שבא לקחת כסף ציבור

 

 מחברי המועצה רק הוא עובד?  :גב' לודמילה גוזב
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.   :מר יוסי חן  לא הבנתי

 

 אתה אמרת שהוא עובד, מגיע לו החזר.   :גב' לודמילה גוזב

 

מגיע לנבחר ציבור שמתכוון לעבוד, כן, מגיע לו החזר.    :מר יוסי חן

ירייה נורמאלית בארץ, סליחה, זה לא אסון שמגיע החזר. זה גם לא פשע לקבל. בכל ע

שמכבדת את עצמה, יש ממלא מקום ויש סגנים שמקבלים שכר. אז מה קרה? אז כולם 

אומרים שהם סחטנים? שלא מגיע להם שכר? עכשיו, אם יש מישהו שלא רוצה לקבל 

שכר, יקבל את השכר ויתרום אותו למי שהוא חושב לתרום אותו. אבל אם הוא היה 

ותם איתו את ההסכם, ההסכם הזה לא היה נחתם. ואם מבקש שכר, אתה לא היית ח

הוא היה מבקש עוד איזה סגן לסיעה, גם ההסכם הזה לא היה נחתם. ואם הוא היה 

 מבקש למנות מנכ"לים, בטח ובטח שההסכם לא היה נחתם. הוא לא מבקש כלום.

 

 אז תשבח את ראש העיר שהגיע להסכם כזה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אמרתי שאני מברך אותך ואני משבח אותך, ואמרתי לך את    :מר יוסי חן

עיניים שאתה אלוף העולם בהסכמים האלה. אתה יודע מה, אני יכול להגיד  4-זה גם ב

לך שהסכם כזה, באמת, קח את זה כמחמאה, רק אתה יכול לחתום עם מישהו. אתה 

ה עושה לו גם יכול לגרום לו להבין שגם אתה עושה לו טובה שהוא חתם. בסוף עוד את

טובה שהוא חתם. כי אני אגיד לך מה, הוא ביקש עכשיו, מה הוא ביקש בסך הכול? 

ראש ועדת חינוך. אז אם היית קצת מבין שהבן אדם, תן לו קצת זה, אז מה -יושב

עשית? ישבת איתו בוועדת חינוך. כשאתה יושב שמה בוועדת חינוך איתו, רואים 

 אותו? רואים אותו בכלל? 

 

 אני רוצה לגשת להצבעה. יוסי, סיימנו?  :ראה"ע-ן נחמןמר רו

 

אבל עוד שניה, אני מסיים. אתה הפרעת לי באמצע. אני גם    :מר יוסי חן
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 יש לי בעיה עם הזיכרון, שמוציאים אותי מחוט המחשבה אני צריך לחזור חזרה. 

 

 לא, לא, אבל אני רוצה לסגור את זה עכשיו. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אנחנו נסגור. נסגור. אני הייתי מצפה, אני עם מנדט אחד    :י חןמר יוס

הבאתי הסכם של תמיכה לספורט. והסיבה שאני ביטלתי את ההסכם יום אחרי 

שההסכם הזה של הספורט לא עבר פה. מי שזוכר, ראש העיר הביא הצעה לסדר, היה 

חליטו לעצור שם תקציב לספורט מיליון ארבע מאות ומשהו, החברים מהאופוזיציה ה

את התקציב, הצליחו, ואז ראש העיר עשה ישיבה מהר, ישיבה נוספת, ולמי שלא יודע, 

חודשים אי אפשר להעלות את אותה הצעה.  3כשעושים שתי ישיבות ולא עובר אחר כך 

אז מה? אני שמתי לב שלא הגיע אחד מהסיעה של ראש העיר, עמנואל יעקב, וראש 

. מזה אני הבנתי שגם ראש העיר לא רוצה להעביר את העיר העלה בכל זאת את ההצעה

וזו הסיבה שגרמה לי לבטל את ההסכם הקואליציוני. לי כולם יודעים שחשוב  ההצעה. 

חודשים אי אפשר להעביר את הסיפור הזה, ראש העיר יכול  3-לי הספורט. ברגע ש

 היה בכלל לא להעלות את זה.

שוט, איך אמר היועץ המשפטי במכתב עכשיו, מה אני מציע? אני מציע דבר מאד פ

שלו? אם כל החברים מסכימים להעלות את ההצעה, אפשר להעלות אותה. אז הנה, 

אני כבר מסכים. ברור שכל חברי הקואליציה היום מסכימים, השתנו התנאים, בואו 

 נעלה את הסיפור ונגמור עם זה. 

 

 טיחו לי לפני.אני עדיין רוצה לשבת עם רואה החשבון. הב  :מר פבל פולב

 

 אין בעיה. אין בעיה.   :מר יוסי חן

 

 הבנתי את זה. הבנתי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני אומר שאפשר להעביר את זה ואני בעד.   :מר יוסי חן
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 יוסי, תודה רבה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שאלה קטנה. למה אין אמון לממלא מקום ראש העיר   :מר פבל פולב

עוד מעט כשנגיע לזה, למה הוא לא חותם ראשון ורק אחרי הסגן? החדש, שהוא ייבחר 

 איפה הפרופורציות?

 

אחר כך כשאני אשב איתך, עם "ישראל ביתנו", אני אסביר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לך.

 

 לא, אני רוצה תשובה עכשיו.  :מר פבל פולב

 

שאלה, אני לא חייב לתת לך שום תשובה. אתה יכול לשאול  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אני לא חייב לתת לך תשובה. אני לא בחקירה. 

 

 למה לא חייב? שאלתי משהו לא טוב?  :מר פבל פולב

 

.    :מר יוסי חן  פבל, שאלת למה אין אמון, כי לא מאמינים לו

 

 אני כבר מרגיש שאין אמון.  :מר פבל פולב

 

 הבנתי את זה. בסדר גמור.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שנים. היו פה חיזורים  3ונה הזו נולדה אחרי אהבה של החת   :מר יוסי חן

 שנים. אהבה מטורפת.  3

 

חברים, אני רוצה לבקש ככה, קודם כל אנחנו מצביעים  :ראה"ע-מר רון נחמן

כרגע על המינוי, אני צריך לאשר את ההסכם? לא צריך לאשר את ההסכם. אני אבל 

מבקש, מי בעד לאשר את מינויו של צריך לאשר כאן את המינוי של הסגנים, נכון? אני 
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מר אלי שבירו, יו"ר סיעת "אריאלי", לתפקיד סגן ומ"מ ראש העיר בלא שכר? ירים 

יד. הצביעו בעד: טוהמי, רון, שבירו, לודה, אריאל, אבי, צ'רנוגלז, שירה. מי נגד? 

 הצביע נגד: יוסי חן. מי נמנע? נמנע: פבל. ההצעה עברה. 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ות ברוב קולהוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

נמנע: מר פבל פולב( לאשר את מינוי של מר אלי  1נגד: מר יוסי חן.  1שירה דקל. 

 שבירו לתפקיד סגן ומ"מ ראש העיר, ללא שכר. 

 

גוזב.  –מינוי סגן ראש העיר  :עראה"-מר רון נחמן  הגב' לודמילה 

 

 אפשר רגע משהו לפני זה?   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא, אני מצביע. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני רוצה לברך אותה ודווקא אתה צריך כן שאני אגיד את    :מר יוסי חן

זה, ואתה  זה. אני הייתי בין הראשונים שהציע את לודמילה לסגנית, והיא יודעת את

יודע את זה, והמנכ"לית יודעת את זה, ואני חושב שהיא מתאימה להיות סגנית 

 וראויה ואני מצביע בעדה.

 

תודה. מי בעד מינוי לודמילה כסגן ראש העיר? הצביעו  :ראה"ע-מר רון נחמן

נגד? אין. מי  בעד: רון, טוהמי, שבירו, לודה, אריאל, יוסי, אבי, צ'רנוגלז ושירה. מי 

 פבל נמנע. ? נמנע

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  9)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר יוסי חן, מר אבי סמו, מר מקס 

נמנע: מר פבל פולב( לאשר את מינויה של גב' לודמילה  1צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 
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 ללא שכר.  גוזב לתפקיד סגן ראש העיר,

 

אני רוצה לברך קודם כל את שני החברים שלנו פה, חברי  :ראה"ע-מר רון נחמן

מועצת העיר. את אלי שבירו, שיהיה לך בהצלחה, הנה, אני נותן לך את היד, בשיתוף 

 פעולה ובהצלחה לטובת העיר ותושביה. לודה, בהצלחה, לטובת העיר ותושביה.

 אני רוצה ללכת ברשותכם לסעיף הבא.

 

לפני שאנחנו עוברים לסעיף הבא אני רוצה רק להגיב למר   :מר אלי שבירו

יוסי חן. כשמר יוסי חן מדבר על דילוגים שווה שיסתכל טוב טוב על עצמו, איפה הוא 

היה לפני, מה הוא אמר לפני, מה נאמר עליו ואחרי זה ידבר על אחרים. מה יוסי חן 

מקבל שכר וגם אם הקואליציה גם אם הוא הודיע כאן קבל עם ועדה שהוא נשאר בתוך 

הוא לא מקבל שכר, ואני מציע לו שיעמוד במילה שלו ויישאר בתוך הקואליציה 

ויתרום את חלקו באחדות שאנחנו עליה מדברים. חוץ מזה, מאחר ואנחנו נמצאים 

ביום שאני חושב שהוא יום חגיגי, אין לי מה להוסיף ואין לי מה להתייחס לכל מה 

 תודה רבה. שדיברת.

 

אני מבקש להגיב. קודם כל, אני רוצה להגיד לכלה, שאני    :מר יוסי חן

ביטלתי את ההסכם הקואליציוני, כשהייתי אמור לקבל שכר. ואמרתי פה שביטלתי 

אותו בגלל שאתה עצרת את כל תקציבי הספורט, עצרת את כל תקציבי התרבות, 

צת. אם הוא לא היה עוזר לך, והתרשמתי שראש העיר בקטע של הספורט עזר לך ק

אתה לא היית מגיע היום להיות פה ממלא מקום, כי אני יודע כמה אמון שורר ביניכם, 

כמה אהבה יש ביניכם. אני חושב שאתה האחרון, אבל באמת האחרון, שיכול בכלל 

לדבר, אחרי שעברת פה את כל חברי המועצה, היית עם פבל והיית עם מנו והיית איתי 

נגדנו, אתה האחרון, אבל באמת האחרון. יש פה חברים  והיית עם טוהמי והיית 

מתאפקים. אני אומר לך אבל באמת,  –בקואליציה עכשיו שמתאפקים, מתים לדבר 

אתה האחרון. תקום מחר בבוקר, תסתכל במראה, אתה לא תביא פה שום בשורה, שום 

ו, בוא ניפגש עוד דבר לא ישתנה, הכול יהיה אותו דבר. אם אתה חושב שתשנה משה

שנתיים. אתה לא תשנה ואתה לא תשפיע, אתה בסך הכול תהיה בובה. תזכור מה אני 
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אומר לך, עוד בובה בסדרה של ראש העיר. ראש העיר שיחק עם הרבה כמוך, עוד אחד 

ברפרטואר שלו, ואתה לא תשפיע ולא תשנה כלום. ותזכור מה אמרתי לך ובעוד 

 שנתיים אנחנו נבדוק את זה. 

 

אני רוצה הערה קטנה, בקצרה. לא מפתיע לצערי. ואני   :גב' שירה דקל

חייבת להגיד לך, ההבדל בינינו לבינך שאנחנו יודעים טוב מאד למה אנחנו נמצאים 

פה. אני לא התבלבלתי לרגע ולא שכחתי למה באתי. אני לא באתי לא בשביל שכר ולא 

שביל לעשות לעיר הזאת. ואם בשביל שום דבר אחר. באתי בשביל דבר אחד וזה ב

תסתכל אחורה תראה שאנחנו מתחילת הדרך אמרנו שאנחנו נהיה מוכנים לחבור לרון. 

למה? מסיבה אחת ברורה, שאנחנו באמת מאמינים שביחד יכול להיות יותר טוב. לרגע 

אחד לא התהפכנו. לרגע אחד. כל התקיפה האישית הזאת ממש מיותרת, ממש, בעיקר 

שאלי אמר, ישבת פה, ואני אומרת לך, אתה לא מפסיק להפתיע, אמרת  לאור זה שכמו

אני עד סוף הדרך אהיה עם רון. בוא נראה אותך עכשיו, ברגע הזה, ברגע האמת,  –

נמצא עד סוף הדרך עם כולם ביחד כדי באמת לקדם את הספורט ולקדם את החינוך 

 ולקדם את מה שבאמת צריך לקדם. 

 

 אופוזיציה. לקדם מה  :מר פבל פולב

 

פבל, זה לא הזמן להתעסק עכשיו בשטויות. יש לנו באמת   :גב' שירה דקל

 הזדמנות,

 

למה שטויות? מה, אנחנו לא תמכנו באופוזיציה? אמרתי   :מר פבל פולב

 משהו לא בסדר? גם באופוזיציה תמכנו. 

 

למה הוא חותם והוא לא -אני אגיד לך, עכשיו להתעסק ב  :גב' שירה דקל

 והוא כן חותם ומי יחתום קודם, חותם

 

 כי זה אחריות.  :מר פבל פולב
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אני יודעת שזו אחריות, אבל פבל, בשורה התחתונה יש   :גב' שירה דקל

 הזדמנות עכשיו לעשות מהלכים ביחד. זהו. זה מה שרציתי להגיד.

 

את סיימת? את האחרונה, אבל האחרונה, שיכולה פה    :מר יוסי חן

נה שלמה לא הגעת לישיבות של ועדת חינוך, שנה שלמה לא היית להטיף למישהו. ש

בישיבה של ועדת חינוך. עשרות ישיבות לא הגעת. תכנון ובניה את בכלל לא מגיעה. 

האחרונה, אבל באמת האחרונה שתטיף פה למישהו, למה אנחנו הגענו לכל ישיבה. 

 תתחילי להגיע לישיבות.

 

יודע למה אתה כ  :גב' שירה דקל  ועס?אתה 

 

לא, אני לא כועס. כי אני יודע שאת לא מגיעה, את לא    :מר יוסי חן

 רלוונטית.

 

כי אתה יודע שאנחנו יודעים טוב מאד מה הדרך שלנו ולא   :גב' שירה דקל

 איבדנו אותה לרגע.

 

איזה דרך? תתחילי לבוא לישיבות. את שנה לא באת    :מר יוסי חן

של חינוך. תבואי לישיבות. איזה  ticketלכת על שלך. ה ticket-לוועדת חינוך. זה ה

הצעות לסדר עשית עד היום? בואי תראי לי הצעה אחת לסדר שעשית. את הרי לא 

 עשית כלום עד היום. 

 

יגידו מה יהיה.  :גב' שירה דקל  עזוב. נביאי זעם יש הרבה. ימים 

 

אז בואי, תתחילי לעשות עכשיו. את יודעת מה, אני מקווה    :מר יוסי חן

שתעשי מעכשיו. עד היום לא עשית כלום, אז אל תטיפי. תתחילי להגיע לישיבות, 

 תגיעי לוועדות, תתחילי להיות שותפה, תתחילי לתרום, אחר כך תטיפי למישהו.
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 יוסי, אני מבינה שאתה כועס שאתה לא מקבל שכר, אבל  :גב' שירה דקל

 אין מה לעשות. 

 

 אני ביטלתי את ההסכם הקואליציוני, אני לא כועס.   :מר יוסי חן

 

 עזוב, יוסי, עזוב.  :גב' שירה דקל

 

אני ביטלתי. אני לא מכיר, אני חושב שאני היחיד    :מר יוסי חן

בהיסטוריה שביטל בעיר אריאל הסכם קואליציוני עם שכר. היחיד בהיסטוריה של 

 עוד אחד. אז אל תטיפי ואל זה, תתחילי להגיע ותתחילי לעשות. אריאל. תראו לי 

 

 אני אעשה מה שנראה לי.  :גב' שירה דקל

 

מה שנכון נכון, אבל אנחנו כבר מעבר לכל הדברים האלה  :ראה"ע-מר רון נחמן

ואנחנו אישרנו פה את הסגנים של ראש העיר וממלא המקום. צריך לאשר את מורשה 

 החתימה, נכון? 

 

 זה בסדר היום?  :ד שרון שטייןעו"

 

לא, כי הוא מורשה חתימה. זה באופן אוטומאטי הקטע  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הזה. הוא ממלא מקום ראש העיר ויש לו את סמכות החתימה הנוספת,

 

 אחרי סגן ראש העיר.  :מר פבל פולב

 

 זה לא קשור.  :מר יחיאל טוהמי

 

 ור.זה קשור. מבחינתי זה קש  :מר פבל פולב
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מורשה חתימה זה יחיאל טוהמי. מורשה חתימה נוסף זה  :ראה"ע-מר רון נחמן

אלי שבירו. זה הכול. אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד? ירים יד. הצביעו 

בעד: רון, יחיאל, שבירו, לודה, אריאל, אבי, צ'רנוגלז, שירה. מי נגד? הצביעו נגד: 

 תימה עבר, אדוני מ"מ ראש העיר.יוסי חן, פבל פולב. אישור מורשה ח

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

נגד: מר יוסי חן, מר פבל פולב( לאשר את מ"מ ראש העיר, מר אלי  2שירה דקל. 

 רשה חתימה בנוסף לסגן ראש העיר, מר יחיאל טוהמי.שבירו, כמו

 

 . אישור הרכב חברי המועצה בוועדות והחברות העירוניות. 5

 

אני רוצה ברשותכם ללכת לסעיף הבא, זה אישור הרכב  :ראה"ע-מר רון נחמן

חברי המועצה בוועדות והחברות העירוניות. יש לכם את הדף, נכון? אני מבקש, ועדה 

 צביעים והולכים קדימה. ועדה אנחנו מ

רון נחמן יו"ר. לצערי, זה סטטוטורי, הייתי מוותר על זה גם כן,  –ועדת תכנון ובניה 

אבל החוק אומר שאני צריך להיות היו"ר. ממלא מקומי יחיאל טוהמי וכל חברי 

 המועצה. כולם, פה אחד, כולל ישראל ביתנו. מי בעד? ירים יד. 

 

ת הרכב חברי המועצה בוועדת תכנון ובניה הוחלט פה אחד לאשר א החלטה:

 יחיאל טוהמי, וכל חברי המועצה.מר  –מ"מ  ,רון נחמןמר  –יו"ר כדלהלן: 

 

יו"ר ראש העיר ושלושת הסגנים  –ועדת הנהלה מורכבת  :ראה"ע-מר רון נחמן

אלי שבירו, לודמילה ויחיאל טוהמי. מי בעד? ירים יד. הצביעו בעד: רון,  –ומ"מ 

נגד: יוסי חן, פבל טוהמי, אל י, לודה, אריאל, אבי, צ'רנוגלז ושירה. מי נגד? הצביעו 

 פולב.
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בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

הרכב חברי המועצה בוועדת פולב( לאשר את  נגד: מר יוסי חן, מר פבל 2שירה דקל. 

ודמילה גב' ל –, חברים אלי שבירומר  –, מ"מ רון נחמןמר  –יו"ר הנהלה כדלהלן: 

 יחיאל טוהמי.מר גוזב ו

 

אלי שבירו ומנו.  –רון נחמן, חברים  –יו"ר  –ועדת מל"ח  :ראה"ע-מר רון נחמן

דה, אריאל, אבי, פבל, צ'רנוגלז מי בעד? ירים יד. הצביעו בעד: רון, טוהמי, אלי, לו

נגד? הצביע נגד: יוסי חן. עבר.  ושירה. מי 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  9)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת  נגד: מר יוסי חן( 1שירה דקל, מר פבל פולב. 

 יעקב )מנו( עמנואל.מר אלי שבירו ומר  – , חבריםרון נחמןמר  –יו"ר מל"ח כדלהלן: 

 

 ועדת ביקורת. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני רוצה לבקש, אני רוצה לעשות שינוי, ברשותך, אם אתה   :מר פבל פולב

 מסכים.

 

 אן, שינויים אחר כך.אני מציע את ההצעה כ :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז איך תצביע על השינוי? אני רוצה להציע, אם אנשים   :מר פבל פולב

 מסכימים,

 

 אני מבקש להביא את ההצעה. :ראה"ע-מר רון נחמן



 17.70.11)מן המניין(  84מספר  ישיבת מועצה.
 

 31 

 

אבל אני נגד ההצעה. אתה מעלה אותי בניגוד לדעתי? אני   :מר פבל פולב

 רה?אומר שאני לא רוצה להיות בוועדה, אתה מעלה אותי בכל מק

 

יו"ר, :ראה"ע-מר רון נחמן  הבנתי אותך. הבנתי. אני מבקש, 

 

רק רגע, סליחה, אני רוצה שהיועץ המשפטי יתייחס לזה.    :מר יוסי חן

אני לא רוצה להיות יו"ר ועדת ביקורת. לא מעוניין. אתה לא יכול  –אומר פבל פולב 

 להכריח אותו.

 

 זו לא תוכנית כבקשתך. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא יכול להתפטר. הוא מודיע עכשיו שהוא מתפטר.   :ר יוסי חןמ

 

 שיתפטר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה שגם המבקר יגיד את זה לפרוטוקול.    :מר יוסי חן

 

 מי שממנה את הוועדות זו המועצה.   :עו"ד שרון שטיין

 

וע   :מר יוסי חן יו"ר  דת אומר לך פבל פולב שהוא לא מעוניין להיות 

יו"ר ועדת ביקורת. אני רוצה  הביקורת. זאת אומרת שתדע כשאתה יוצא מפה אין לך 

 לשמוע את המבקר בבקשה. 

 

 בסדר. או קיי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה לשמוע את התשובה של המבקר.    :מר יוסי חן
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 לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה זה לא? זכותי לשמוע.    :מר יוסי חן

 

 מי שממנה זה המועצה.  :רון שטייןעו"ד ש

 

מועצת העיר ממנה, גם אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 זה הכול.

 

 אז למה בכוח? זו ועדה שצריכה לתרום, למה בכוח?  :מר פבל פולב

 

 אני הגשתי הצעה פה, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יה וזה מה שהוא חושב. כי זה צריך להיות איש אופוזיצ  :עו"ד שרון שטיין

 

 מה, אני לבד באופוזיציה?   :מר פבל פולב

 

 אני לא חייב לך דין וחשבון. אני מציע את זה, תצביע נגד. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה בכוח, רון? למה בכוח?  :מר פבל פולב

 

 אני הולך להצבעה. עזוב, פבל. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ש,למה עזוב? אני מבק  :מר פבל פולב

 

 אתה אחר כך תבוא, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז למה אחר כך?  :מר פבל פולב
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תעשה מה שאתה  –כרגע זו הצעת ראש העיר. אתה לא רוצה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 רוצה. נקודה. המועצה מחליטה על המינוי של הוועדות.

 

אלי, זו המדיניות, הכול בכוח? ביקשתי משהו רע? אני לא   :מר פבל פולב

 רוצה להיות בוועדה הזאת.

 

 אתה לא בכוח, בסדר. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 חברים, אני מבקש להעלות להצבעה, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוא אומר לך שהוא לא רוצה. מה אתה מעלה בכוח? הוא    :מר יוסי חן

 לא רוצה. 

 

 אחרי זה נדון על זה.  :מר אלי שבירו

 

שמישהו אחר ייקח את זה. אני לא  למה לדון? אני רוצה  :מר פבל פולב

 רוצה. אני רוצה ועדות אחרות. 

 

 הוא לא היה חבר.   :מר יוסי חן

 

 לא הייתי חבר בביקורת אף פעם.  :מר פבל פולב

 

הוא לא רוצה להיות חבר והוא מודיע לכם פה לפרוטוקול    :מר יוסי חן

 שהוא לא יהיה יו"ר ועדת ביקורת.

 

 ייפוי כוח ממנו?קיבלת   :עו"ד שרון שטיין
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 או קיי, בבקשה, זו זכותו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, אני רוצה ועדות אחרות.   :מר פבל פולב

 

ייפוי. אני מביא את המיופה. מגיע פה המיופה    :מר יוסי חן לא צריך 

 ואומר לך שהוא לא רוצה.

 

 הבנו את זה. אם כן, אני מבקש,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז אני אומר שאין לך מבקר. אני עכשיו אומר לך, זו    :מר יוסי חן

החלטה של היועץ המשפטי לממשלה. אין מבקר. העיר הזו לא יכולה להתנהל בלי 

יו"ר ועדת ביקורת. אתה לא יכול,  –מבקר עירייה. אומר לך המבקר  לא רוצה להיות 

 אלא אם כן מישהו חושש פה, מישהו פוחד,

 

ה שלך, כל חברי האופוזיציה יסרבו לקבל את לפי השיט  :עו"ד שרון שטיין

 התפקיד הזה ואז לפי השיטה שלך לא תהיה ועדת ביקורת.

 

 נכון. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה אתה אומר?   :מר יוסי חן

 

עכשיו  –כמו שהיה מקודם, כל חברי האופוזיציה יגידו   :עו"ד שרון שטיין

 אנחנו לא,

 

דינה. תגיד את זה גם למבקר וגם את זה תגיד למבקר המ   :מר יוסי חן

 למבקר המדינה כבר מחר. 
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למה הויכוח? אני לא מבין. מה כל כך קשה? תעביר את זה   :מר פבל פולב

 לה. לא רוצה. אין לי זמן להתעסק בזה. אני רוצה דברים אחרים. 

 

 תעשה את זה מחר, את המכתב, מה הבעיה?   :מר יוסי חן

 

ביעים אמון בפבל כיו"ר ועדת הביקורת. ואני מבקש כולנו מ :ראה"ע-מר רון נחמן

 מי בעד, –להצביע 

 

 רון, תגיד לי, מה, אנחנו ילדים?   :מר פבל פולב

 

נשחק איתו משחקים. עזוב,  –הוא רוצה לשחק משחקים    :מר יוסי חן

 פבל. נשחק איתו משחקים. 

 

דות. הצעת מספיק עכשיו. אנחנו צריכים להצביע על הווע :ראה"ע-מר רון נחמן

ראש העיר, יו"ר פבל פולב, עו"ד אריאל עזריה ומקס צ'רנוגלז. מי בעד? ירים יד. 

הצביעו בעד: רון, טוהמי, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס ושירה. מי נגד? הצביעו 

 נגד: יוסי ופבל. 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב'  שבירו, גב'

נגד: מר יוסי חן, מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת  2שירה דקל. 

 עו"ד אריאל עזריה ומר מקס צ'רנוגלז. - פבל פולב, חברים –הביקורת כדלהלן: יו"ר 

 

נראה לי שמישהו פה מאד  אני רוצה להגיד לפרוטוקול.   :מר יוסי חן

חושש. מאד חושש מהמינוי של יוסי חן כיו"ר ועדת ביקורת, אבל אתם תקבלו אותי 

יו"ר ועדת ביקורת, גם אם זה יבוא בהחלטה מבית משפט. דווקא כשאתה לא רוצה 

 תקבל אותי.
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בסדר, יוסי, בסדר. הלאה. אלי, בוא תמשיך רגע את  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הישיבה.

 

גוזב, חברים  –יו"ר  –ועדת מכרזים   :י שבירומר אל אלי שבירו  –לודמילה 

 ועמנואל יעקב. מי בעד? 

 

 אני רוצה לפני זה הערה לפרוטוקול. מי בעד?   :מר יוסי חן

 

 .אדוני היועץ המשפטי, אני רוצה הערה לפרוטוקול   :מר יוסי חן

 

 אני מבקש להצביע. מי בעד?  :מר אלי שבירו

 

אני רוצה הערה לפרוטוקול לפני שמצביעים. לפני    :מר יוסי חן

 שמצביעים הערה לפרוטוקול.

 

מי שבעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס, שירה.   :מר אלי שבירו

 מי נגד?

 

בוועדת מכרזים חייב להיות נציג של אופוזיציה, אלא אם    :מר יוסי חן

 כן יש להם מה להסתיר והם חוששים. 

 

 נגד: פבל. מי נמנע? אין נמנע.  :בירומר אלי ש

 

 חייב להיות נציג של אופוזיציה בוועדת מכרזים.   :מר יוסי חן

 

 בואו נמשיך הלאה. ההצעה עברה. קליטה.  :מר אלי שבירו

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:
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 1, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו

 –נגד: מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת המכרזים כדלהלן: יו"ר 

 מר אלי שבירו ומר יעקב )מנו( עמנואל. - גב' לודמילה גוזב, חברים

 

שיהיה ברור. אמרתי את זה לפרוטוקול ולא שמעתי לא את    :מר יוסי חן

 ולא את הקול של מבקר העירייה.הקול של היועץ המשפטי 

 

יו"ר   :מר אלי שבירו פבל  –מקס צ'רנוגלז, חברים  –ועדת קליטה: 

 ולודמילה. מי בעד? 

 

 פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 פה אחד.  :מר אלי שבירו

 

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת קליטה כדלהלן:  החלטה:

 מר פבל פולב וגב' לודמילה גוזב. – מקס צ'רנוגלז, חבריםמר  –יו"ר 

 

יחיאל טוהמי  –רון נחמן, חברים  –יו"ר  –בטיחות בדרכים   :מר אלי שבירו

 ויוסי חן. מי בעד?

 

אני מבקש לא למנות אותי לבטיחות בדרכים, מבקש למנות    :מר יוסי חן

 במקומי את פבל.

 

, אריאל, אבי, מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה  :מר אלי שבירו

נגד: יוסי, פבל. עבר. נגד? הצביעו   מקס, שירה. מי 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 
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עצה בוועדת בטיחות נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המו

 מר יחיאל טוהמי ומר יוסי חן. -חברים מר רון נחמן,  –בדרכים כדלהלן: יו"ר 

 

 –עו"ד אריאל עזריה. חברים  –יו"ר  –איכות הסביבה   :מר אלי שבירו

 לודמילה, אבי סמו,

 

חברים. זו  4אני רוצה שתשימו לב שבאיכות הסביבה יש    :מר יוסי חן

 ה או שהיא יותר מדי חשובה. ועדה, או שהיא לא חשוב

 

 או שתקרא את התקנון.   :עו"ד שרון שטיין

 

 זה ממש לא לפי מפתח סיעה.   :מר פבל פולב

 

 –עו"ד אריאל עזריה, חברים  –יו"ר  –איכות הסביבה   :מר אלי שבירו

 לודמילה, אבי סמו ופבל. מי בעד? פה אחד. 

 

ה בוועדת איכות הסביבה הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצ החלטה:

גב' לודמילה גוזב, מר אבי סמו, מר  –עו"ד אריאל עזריה, חברים  -יו"ר כדלהלן: 

 פבל פולב. 

 

 ועדת לקידום מעמד הילד והחינוך,  :מר אלי שבירו

 

גם פה אני מבקש למנות את פבל פולב במקומי בוועדת    :מר יוסי חן

 חינוך.

 

 יוסי חן.  –רון נחמן, חבר  –מ"מ  אלי שבירו, –יו"ר   :מר אלי שבירו

 

 אני לא מבין, יכולתם להגיד,  :עו"ד שרון שטיין
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ראש העיר לא קיבל. מגישים לו עכשיו, אנחנו נגיש את זה    :מר יוסי חן

מחר ונגיש מחרתיים. נגיע עם זה למבקר המדינה ולבית משפט. ראש העיר בתחילת 

ום זה השתנה. ממנים אנשים איפה שהם לפי מפתח, שוויון נעשה. הי –הקדנציה אמר 

 לא רוצים.

 

בואו נצביע. מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה,   :מר אלי שבירו

נגד? הצביעו נגד: יוסי ופבל. עבר.  אריאל, אבי, מקס, שירה. מי 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. לודמילה גוזב, עו"

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדה לקידום מעמד 

 מר יוסי חן. -רון נחמן, חבר  -אלי שבירו, מ"מ  –הילד והחינוך כדלהלן: יו"ר 

 

אלי שבירו,  –חברים  עמנואל יעקב, –יו"ר  –ועדת ביטחון   :מר אלי שבירו

עו"ד אריאל עזריה. מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס 

יוסי ופבל. הוועדה הזאת עברה. נגד? הצביעו נגד:   ושירה. מי 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל.  לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת ביטחון 

 מר אלי שבירו, עו"ד אריאל עזריה. –יעקב )מנו( עמנואל, חברים  –כדלהלן: יו"ר 

 

עכשיו אתם יכולים לישון בשקט, הכול בטוח, יש תאורה על    :מר יוסי חן

 ש סיורים, הכול בסדר. יש לנו פה מר ביטחון יו"ר הוועדה.הגדר, י

 

 כספים.  :מר אלי שבירו
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 כספים אין אף נציג לאופוזיציה.  :מר פבל פולב

 

גם אני אומר שוב פעם, בכספים גם צריך להיות נציג של    :מר יוסי חן

פים, אופוזיציה. אני אומר את זה לפרוטוקול. צריך להיות נציג של אופוזיציה בכס

 אלא אם כן מישהו רוצה להסתיר משהו והוא חושש.

 

אלי שבירו  –יחיאל טוהמי, חברים  –יו"ר  –כספים   :מר אלי שבירו

גוזב. מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס  ולודמילה 

יוסי ופבל. עבר. נגד? הצביעו נגד:   ושירה. מי 

 

ד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב' בע 7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת כספים 

 מר אלי שבירו, גב' לודמילה גוזב. –מר יחיאל טוהמי, חברים  –כדלהלן: יו"ר 

 

 טוהמי ויוסי חן. –אבי סמו, חברים  –יו"ר  –ועדת ארנונה   :אלי שבירו מר

 

דרך אגב, ועדת ארנונה לא התכנסה מתחילת הקדנציה. פעם    :מר יוסי חן

 אחת לא.

 

 מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל,   :מר אלי שבירו

 

 ועדת הנחות, לא ועדת ארנונה.  :עו"ד שרון שטיין

 

 ועדת הנחות. הם נתנו הנחה לאחד? קיבל מישהו הנחה?   :יוסי חן מר

 

 פה אחד.   :מר אלי שבירו
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הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת ארנונה כדלהלן:  החלטה:

 מר יחיאל טוהמי,  מר יוסי חן.  –אבי סמו, חברים  –יו"ר 

 

רון נחמן,  –יו"ר  –דירקטורים: החברה הכלכלית   :מר אלי שבירו

אבי סמו ויוסי חן. מי בעד? הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה,  –דירקטורים נוספים 

יוסי, אבי, מקס ושירה. נגד: פבל. עבר.  אריאל, 

 

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

גלז, גב' שירה דקל, לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנו

נגד: מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון חכ"ל  1מר יוסי חן. 

 .מר אבי סמו, מר יוסי חן –מר רון נחמן, דירקטורים  –כדלהלן: יו"ר 

 

רון נחמן, חבר נוסף  –יו"ר  –דירקטוריון תאגיד מים וביוב   :מר אלי שבירו

 את היד. מקס צ'רנוגלז. מי בעד? ירים –

 

 פה בתאגיד אלי שבירו צעק כל הזמן שלא ממנים,   :מר יוסי חן

 

 יחיאל, אלי,  :מר אלי שבירו

 

,   :מר יוסי חן  רגע, סליחה, סליחה, צעקת כל הקדנציה שלא מינו

 

 יחיאל, אלי, לודמילה,  :מר אלי שבירו

 

 לא, לא, אתה לא תשתיק אנשים. צעקת כל הקדנציה,   :מר יוסי חן

 

 אריאל, אתה בעד. אבי סמו.  :אלי שבירומר 
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אני לא מבין, מה, הוא רוצה בכוח? אתה רוצה בכוח לעשות    :מר יוסי חן

 את זה? 

 

 מקס ושירה.   :מר אלי שבירו

 

זה לא יעבוד, חבל לך. תן רשות דיבור. אתה צעקת כל    :מר יוסי חן

 הקדנציה,

 

 ן לפעמים נותן לדבר. רון לפעמים נותן לדבר. אלי, רו  :מר פבל פולב

 

זה הדיקטטורה שתהיה אם הוא היה ראש עיר. ככה זה היה    :מר יוסי חן

 מתנהל. 

 

 מר יוסי חן,  :מר אלי שבירו

 

תרשה לי בבקשה. אתה זה שצעקת בתאגיד הזה, שלא    :מר יוסי חן

 מכניסים נציג של אופוזיציה. אולי מסתירים. 

 

 .2  :מר אלי שבירו

 

? למה לא נכניס אחד של אופוזיציה, את פבל? תכניס 2למה    :מר יוסי חן

 את פבל נציג שלישי. למה לא?

 

 אני אתן לך את התשובה.  :מר אלי שבירו

 

.   :מר יוסי חן  ענה לי

 

בדירקטורים יש מה שנקרא מפתח סיעתי. תספור טוב את   :מר אלי שבירו
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"אריאלי" וליתרת כמות המנדטים שיש לרשימה של ראש העיר,לרשימה שלנו של 

 הרשימות, ואתה תראה שלך, לפי המפתח הסיעתי, יש דירקטור אחד, וקיבלת אותו.

 

 ומה איתי?  :מר פבל פולב

 

יו"ר ועדת ביקורת, אז אתה כרגע לא יכול.   :מר אלי שבירו  אתה 

 

 זה הכול?  :מר פבל פולב

 

 אסור. גם אני לא הייתי בגלל שזה.  :מר אלי שבירו

 

אבל הוא אומר לך שהוא לא. אתה יודע מה, מה שהוא אומר    :מר יוסי חן

 לך, שאחרי שתתפטר תקבל את הדירקטור הזה. 

 

 ואיכות הסביבה גם.  :גב' לודמילה גוזב

 

 שמה אנחנו כולם.   :מר פבל פולב

 

 להצביע על תאגיד המים. מי בעד?  –תאגיד המים   :מר אלי שבירו

 

 ביע.אין פה מה להצ  :עו"ד שרון שטיין

 

אין מה להצביע? אין מה להצביע, או קיי. אזור תעשייה   :מר אלי שבירו

 אריאל מערב.

 

רגע, למה אי אפשר להצביע? אני נגד התאגיד. נגד המינוי    :מר יוסי חן

 בצורה הזו בתאגיד.
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 אבל הוא כבר נחשב כדירקטור בתאגיד, מה אתה מאשר?  :עו"ד שרון שטיין

 

יודע. אני נגד זה שחסר שמה עוד אחד של אני לא    :מר יוסי חן

אופוזיציה. אני נגד. זה הכול. אלא אם כן, אלי שבירו צעק שנתיים שמסתירים שם 

 דברים. 

 

 אני זוכר שהוא דווקא בא בטענות,  :עו"ד שרון שטיין

 

 אין לו נציג. אין לו נציג בתאגיד.    :מר יוסי חן

 

דיון ובאמת להגיע, אנחנו  אפשר בשביל ההגינות לעשות  :מר פבל פולב

 באים לעבוד, לא פוליטיקה בתוך הוועדות. בואו נשב ונקבל החלטות ביחד. 

 

.  :עו"ד שרון שטיין ..  שוב פעם, התאגיד, אל תשכחו שהוא 

 

אנחנו לא שוכחים כלום. שרון, תאמין לי, לא שוכחים    :מר יוסי חן

 ציג. כלום. אני זוכר רק מה הוא צעק כל הזמן, שאין לו נ

 

 אל תכניס אותי לויכוח ביניכם.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אני לא מכניס. אני אומר שצריך להיות נציג של אופוזיציה.    :מר יוסי חן

 

 ... כבר אושר.  :עו"ד שרון שטיין

 

צריך להיות אופוזיציה. לא אושר. צריך להיות אופוזיציה,    :מר יוסי חן

 אופוזיציה, אלא אם כן יש משהו להסתיר. נציג של אופוזיציה. צריך להיות 

 

 לא בכל תאגיד ולא בכל ועדה.   :עו"ד שרון שטיין
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 בטח בוועדת כספים, בטח בוועדת מכרזים.   :מר יוסי חן

 

 שרון, הצבענו על זה, ולמעט יוסי ופבל כולם הצביעו בעד.  :מר אלי שבירו

 

ר אלי שבירו, גב' בעד: מר יחיאל טוהמי, מ 7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

תאגיד נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון 

 .מקס צ'רנוגלזמר  –מר רון נחמן, דירקטור  –כדלהלן: יו"ר  מים וביוב

 

ות האלה, אלא אם כן יש פה אנשים שרוצים בטח בוועד   :מר יוסי חן

להסתיר משהו. הם פוחדים. ואנחנו נעמוד על זה בשנתיים וחצי הקרובות, אנחנו 

 נבדוק למה הם פוחדים.

 

חנה, יש שינוי  –דירקטוריון של א.ת. אריאל מערב   :מר אלי שבירו

 בדירקטוריון של א.ת. אריאל מערב?

 

 אותם. אני לא יודעת. האנשים פה, תשאל   :גב' חנה גולן

 

ן   :מר אלי שבירו אבי סמו היה חבר דירקטוריון. אתה היית חבר דירקטוריו

 באריאל מערב?

 

אני הייתי, למה אני בחוץ? מה, עבודה לא טובה עשינו? מה,   :מר פבל פולב

מפחדים ממני גם במערב? מה העניינים, חבר'ה, למה הוציאו אותי משם? אני רציני. 

 י לכל ישיבה, כשאף אחד לא היה, באתי לפתוח דברים. עבדתי, הגעת

 

 אני רוצה להגיד לך שלא היתה שום ישיבה.    :מר יוסי חן
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 כל ישיבה הייתי.  :מר פבל פולב

 

פבל, לא היתה שום ישיבה. שום ישיבה לא היתה של    :מר יוסי חן

 הדירקטוריון של א.ת. אריאל מערב.

 

רון נחמן, אבי סמו  –יו"ר  –אריאל מערב דירקטוריון של   :מר אלי שבירו

ויוסי חן. מי בעד? ירים יד. הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס, 

  הצביע נגד: פבל פולב. נמנע: יוסי חן. עבר.  שירה. מי נגד?

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 1ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. לודמילה גוזב, עו"

ן  נמנע: 1. נגד: מר פבל פולב מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריו

יוסי מר מר אבי סמו,  – יםמר רון נחמן, דירקטור –כדלהלן: יו"ר  א.ת. אריאל מערב

 .חן

 

ופנ  :מר אלי שבירו רון נחמן, חברים  –יו"ר  –אי החברה העירונית לתרבות 

 שירה ויחיאל טוהמי. מי בעד? –

 

פה בחברה הזו, אני במפורש ביקשתי שתהיה קואליציה    :מר יוסי חן

 ואופוזיציה, עוד לפני שחתמתם הסכם קואליציוני. מה קרה היום? מה קרה? 

 

 הכול השתנה.  :גב' שירה דקל

 

 איפה היושר שלך עכשיו?הבטחת לי שתהיי שם, מה קרה?    :מר יוסי חן

 

הצביעו בעד: יחיאל, אלי, לודמילה, אריאל, אבי, מקס,   :מר אלי שבירו

ויוסי. עבר.  שירה. מי נגד? הצביעו נגד: פבל 
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בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2, גב' שירה דקל. לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון החברה 

מר יחיאל  –מר רון נחמן, דירקטורים  –העירונית לתרבות ופנאי כדלהלן: יו"ר 

 טוהמי, גב' שירה דקל.

 

 אני מודה לכם על האמון בעניין הוועדות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

רות בין עיריית אריאל לחברת "מקורות" להחכרת שטח להקמת . אישור התקש6

 שנה. 49בריכת אגירת מים לתקופה של 

 

אישור התקשרות בין עיריית אריאל  – 6חברים, סעיף  :ראה"ע-מר רון נחמן

 שנה.  49לחברת "מקורות" להחכרת שטיח להקמת בריכת אגירת מים לתקופה של 

קוב, שמאגמת את המים  11,111כת המים של אני רוצה להזכיר למליאה שמדובר בברי

לכל השומרון. הקו של המים הגיע לברקן וממשיך הלאה. לקחנו, מאז שאריק שרון 

 621שנים, ועכשיו המגרש הזה נמצא בגובה של נדמה לי  6או קיי, זה בדיוק -נתן את ה

אתה  מטר מעל הים, ואנחנו גמרנו את כל העניינים האלה. שרון, בשם עיריית אריאל,

 רוצה להגיד משהו?

 

 לא.  :עו"ד שרון שטיין

 

 יש מישהו שיש לו שאלה לגבי ההתקשרות? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לי יש שאלה לגבי זה שבוועדות,   :מר יוסי חן

 

 לא, לגבי הסעיף הזה. :ראה"ע-מר רון נחמן
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אתה לא היית פה, אדוני ראש העיר, ועדות חשובות כמו    :מר יוסי חן

כמו כספים, חייב להיות נציג של אופוזיציה, והעבירו את זה בלי שום נציג  מכרזים,

 של אופוזיציה. והייתי רוצה דווקא לשמוע מה אתה אומר. 

 

או קיי, אני לא יודע, כי כבר עברה ההצבעה. אנחנו נבדוק  :ראה"ע-מר רון נחמן

 את זה. 

 

מבחינת  אני הייתי רוצה לשמוע מה אתה אומר על זה,   :מר יוסי חן

חוקית. אתה הכי ותיק פה, מבחינה חוקית, מוסרית, ציבורית, שאין נציגים 

 לאופוזיציה, מה זה אומר?

 

 אני אבדוק ואתן תשובה בישיבה הבאה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לפני זה לא יהיה לך זמן לבדוק? אתה עובד לבד?  :מר פבל פולב

 

ו הלכנו לפי אמות המידה שהיו אנחנו, בחלוקה שהיתה אנחנ :ראה"ע-מר רון נחמן

 מלכתחילה, לפי החלק היחסי של,

 

 אין שם חלוקה נכונה.   :מר פבל פולב

 

 אבל עזוב, בישיבה הבאה ניתן תשובה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אומר לך מישהו שהוא לא רוצה להיות בוועדת ביקורת,    :מר יוסי חן

 ה להיות בוועדת חינוך,אתה מכניס אותו בכוח. אומר לך מישהו שהוא לא רוצ

 

 לישיבה הבאה. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

פשוט אני רוצה למנוע את אי הנעימות, כשאני אבוא    :מר יוסי חן
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 שניכם.לוועדת חינוך אני רוצה למנוע את אי הנעימות שתהיו 

 

 פבל, אתה יכול להתפטר, לא נקבל את ההתפטרות שלך.  :מר יחיאל טוהמי

 

לי שהוא יקבל את ההתפטרות שלו.  יכתיבו לו את  תאמין   :מר יוסי חן

 ההתפטרות. 

 

.   :מר פבל פולב  זה ביזיון, רון, באמת, זה ביזיון

 

 בדוק משפטית. יכתיבו לו לפטר ולמנות. זה בדוק.   :מר יוסי חן

 

 אפשר רק הבהרה?  :עו"ד שרון שטיין

 

 כן, הבהרה, בבקשה אדוני היועץ המשפטי. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שנה ולמשך  49-התקופה של ההחכרה של השטח זה ל  :עו"ד שרון שטיין

תקופה כזאת פשוט צריך אישור מועצה. צריך אישור של מועצת העיר להסכם, 

 להתקשרות הזאת.

 

 ועל כן זה מובא כאן. מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יריית אריאל לחברת הוחלט פה אחד לאשר את ההתקשרות בין ע החלטה:

 שנה.  49"מקורות" להחכרת שטח להקמת בריכת אגירת מים לתקופה של 

 

 :אישור תב"רים. 7

 שעת חירום". 2011תיקי רופא  18"רענון  – 222א. אישור תב"ר מס'     

 "הנגשת שירותים ותוכניות לציבור הנכים בעיר". – 223ב. אישור תב"ר מס'     
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 וני הגזבר, אתה רוצה בבקשה לומר?אד :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כן. יש לנו פה שתי הרשאות שקיבלנו, אנחנו נפתח שני   :מר ג'והר חלבי

במסגרת הביטחון, מל"ח מה שנקרא,  –תיקי רופא  18רענון  – 222תב"ר  –תב"רים 

אנחנו מבקשים ₪,  14,411אנחנו מקבלים ממשרד הפנים, קיבלנו תקציב, הרשאה על 

 לאשר.

 

 שקל? זה הכול? 14,111  :ל טוהמימר יחיא

 

אפשר לדעת מה זה התיקים האלה? לאן התיקים האלה    :מר יוסי חן

הולכים? מי אחראי על התיקים האלה? מי ישמור שהם לא ייעלמו? מי ישמור על 

 השלמות שלהם?

 

יש עגלת ער"ן מה שנקרא, בעגלה הזאת יש ציוד רפואי, יש   :מר אלי שבירו

העגלה שנמצאת בביטחון ובשעת חירום מוציאים אותה החוצה תיקי רופא, זאת 

 ומפעילים אותה.

 

 ועד היום לא היה ציוד כזה? זה חדש?   :מר יוסי חן

 

 אחת לכמה זמן עושים רענון.  :מר אלי שבירו

 

 מי בעד? ירים יד. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 2011תיקי רופא  18נון "רע – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 ₪. 14,400מתקציב שהתקבל ממשרד הפנים ע"ס  –שעת חירום" 

 

בנוסף, יש לנו עוד הרשאה תקציבית שקיבלנו, מה שנקרא   :מר ג'והר חלבי

"הנגשת  –, התב"ר ייקרא 223תב"ר חדש ₪,  83,111תרומה מקרן עזבונות, קיבלנו 
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צרכי  -₪  83,111, אישרו לנו 2111ת שירותים לציבור הנכים בעיר". הגשנו בקשה לשנ

 הנגשה לנכים.

 

יודע כבר בדיוק לאן זה הולך?  –יש לי רק שאלה פה    :מר יוסי חן אתה 

 איפה בדיוק את הפועל? איפה אתה עושה את ההנגשה לאותם נכים?

 

 מי יחלק את הכסף?  :מר פבל פולב

 

יודע. זאת בקשה שהגישו הרווחה,   :מר ג'והר חלבי הם מוסמכים אני לא 

 להגיש בקשות שכאלה, והם יש להם מיפוי בדיוק לאן זה צריך ללכת.

 

אז למה לא מעבירים לנו לראות? לבדוק, לראות בדיוק. אם    :מר יוסי חן

 אני רוצה מחר לעקוב אחרי,

 

יוסי, אני לא מבצע עכשיו, אני רק מאשר תב"ר.  :מר ג'והר חלבי  סליחה, 

 

 לי פירוט? ןותיתאתה תבוא אלי  כשאתה תבצע,   :מר יוסי חן

 

תן לי להשלים. אנחנו מאשרים תב"ר, מביאים את זה   :מר ג'והר חלבי

למשרד הפנים, הוא מאושר במשרד הפנים, אחר כך אנחנו יוצאים למכרז. ברגע 

שאנחנו מוציאים למכרז, אתה חייב לדעת, במסגרת המכרז יש לך בדיוק מפרט שלם 

 מה מופיע שם. 

 

בוא, כל חברי המועצה פה, חוץ מהחברים בוועדת מכרזים,    :ןמר יוסי ח

 הם לא יודעים מה קורה שמה. אני הייתי רוצה לראות את זה לפני.

 

 בבקשה.  :מר ג'והר חלבי
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לראות בדיוק על מה אנחנו מדברים. לדעת שאכן הכסף יגיע    :מר יוסי חן

נגד.   לביצוע של הנגשה של נכים, ואני האחרון שיהיה 

 

 יוסי, זה תב"ר, הרשאה שהתקבלה לא מזמן.  :מר ג'והר חלבי

 

אני רוצה להקריא משהו. השאלה של יוסי היא במקום, כי   :גב' חנה גולן

 מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים כותב:

"הוועדה מוצאת לנכון להיענות רק לתוכנית להנגשה פיסית של מוסדות בעיר 

שקל, כפוף לכך שתוגש תוכנית מפורטת מה  83,111ומחליטה לתת הקצבה בסך 

יוגש פירוט של מה שנעשה בפועל".   יתבצע, וגם לאחר הביצוע 

 נביא את זה לידיעתכם. –זאת אומרת, קודם נתנו. כשתהיה תוכנית 

 

 מי בעד? ירים יד. פה אחד אושר. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ירותים ותוכניות "הנגשת ש – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 מתקציב שאושר על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים –לציבור הנכים בעיר" 

 ₪. 83,000ע"ס  , קרן עזבונות

 

 זה דברים חדשים, כן?  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כן. כן.  :מר אלי שבירו

 

 הכול מענקים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

הישיבה, שוב אני רוצה לאחל חברים, אני מאד מודה לכם. לפני שאני סוגר את 

לך שבירו, לך לודה, לך טוהמי, לכם לכולכם, שנעבוד כמו שצריך בשיתוף  –בהצלחה 

מחר, להיות חלק -היוםפעולה. ואני שוב קורא ליוסי ופבל, תחשבו, זה לא בוער 

 מכולם.
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אני מציע שתפסיק עם ההצגות, רון, עזוב את ההצגות, זה    :מר יוסי חן

 ל. עזוב את ההצגות.טוב לפרוטוקו

 

 הישיבה סגורה. תודה רבה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 רון נחמן

 ראש העירייה

______________ 
 חנה גולן

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 . הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "אריאלי".2

 

 רו.מר אלי שבי –. מינוי סגן ומ"מ ראש העיר 3

 

 הגב' לודמילה גוזב. –. מינוי סגן ראש העיר 4

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

של מר אלי  נמנע: מר פבל פולב( לאשר את מינוי 1נגד: מר יוסי חן.  1שירה דקל. 

 שבירו לתפקיד סגן ומ"מ ראש העיר, ללא שכר. 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  9)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר יוסי חן, מר אבי סמו, מר מקס 

של גב' לודמילה נמנע: מר פבל פולב( לאשר את מינויה  1צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

 גוזב לתפקיד סגן ראש העיר, ללא שכר. 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

יר, מר אלי נגד: מר יוסי חן, מר פבל פולב( לאשר את מ"מ ראש הע 2שירה דקל. 

 שבירו, כמורשה חתימה בנוסף לסגן ראש העיר, מר יחיאל טוהמי.

 

 . אישור הרכב חברי המועצה בוועדות והחברות העירוניות. 5

 

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת תכנון ובניה  החלטה:
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 מר יחיאל טוהמי, וכל חברי המועצה. –מר רון נחמן, מ"מ  –כדלהלן: יו"ר 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

נגד: מר יוסי חן, מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת  2שירה דקל. 

גב' לודמילה  –מר אלי שבירו, חברים  –מר רון נחמן, מ"מ  –הנהלה כדלהלן: יו"ר 

 גוזב ומר יחיאל טוהמי.

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  9)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

ב חברי המועצה בוועדת נגד: מר יוסי חן( לאשר את הרכ 1שירה דקל, מר פבל פולב. 

 מר אלי שבירו ומר יעקב )מנו( עמנואל. –מר רון נחמן, חברים  –מל"ח כדלהלן: יו"ר 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר רון נחמן, מר אלי  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

שבירו, גב' לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

גד: מר יוסי חן, מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת נ 2שירה דקל. 

 עו"ד אריאל עזריה ומר מקס צ'רנוגלז. -פבל פולב, חברים  –הביקורת כדלהלן: יו"ר 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 1'רנוגלז, גב' שירה דקל. לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ

 –נגד: מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת המכרזים כדלהלן: יו"ר 

 מר אלי שבירו ומר יעקב )מנו( עמנואל. -גב' לודמילה גוזב, חברים 

 

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת קליטה כדלהלן:  החלטה:

 מר פבל פולב וגב' לודמילה גוזב. – מר מקס צ'רנוגלז, חברים –יו"ר 
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בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת בטיחות 

 מר יחיאל טוהמי ומר יוסי חן. -מר רון נחמן, חברים  –להלן: יו"ר בדרכים כד

 

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת איכות הסביבה  החלטה:

גב' לודמילה גוזב, מר אבי סמו, מר  –עו"ד אריאל עזריה, חברים  -כדלהלן: יו"ר 

 פבל פולב. 

 

והמי, מר אלי שבירו, גב' בעד: מר יחיאל ט 7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדה לקידום מעמד 

 מר יוסי חן. -רון נחמן, חבר  -אלי שבירו, מ"מ  –הילד והחינוך כדלהלן: יו"ר 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

ן  נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת ביטחו

 ירו, עו"ד אריאל עזריה.מר אלי שב –יעקב )מנו( עמנואל, חברים  –כדלהלן: יו"ר 

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת כספים 

 מר אלי שבירו, גב' לודמילה גוזב. –אל טוהמי, חברים מר יחי –כדלהלן: יו"ר 

 

הוחלט פה אחד לאשר את הרכב חברי המועצה בוועדת ארנונה כדלהלן:  החלטה:

 מר יחיאל טוהמי,  מר יוסי חן.  –אבי סמו, חברים  –יו"ר 
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בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  8)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, לודמילה גוזב, עו"

נגד: מר פבל פולב( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון חכ"ל  1מר יוסי חן. 

 מר אבי סמו, מר יוסי חן. –מר רון נחמן, דירקטורים  –כדלהלן: יו"ר 

 

ו, גב' בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שביר 7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון תאגיד 

 מר מקס צ'רנוגלז. –מר רון נחמן, דירקטור  –מים וביוב כדלהלן: יו"ר 

 

ר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב' בעד: מ 7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 1לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

ן  1נגד: מר פבל פולב.  נמנע: מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריו

יוסי מר אבי סמו, מר  –מר רון נחמן, דירקטורים  –א.ת. אריאל מערב כדלהלן: יו"ר 

 חן.

 

בעד: מר יחיאל טוהמי, מר אלי שבירו, גב'  7)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 2לודמילה גוזב, עו"ד אריאל עזריה, מר אבי סמו, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל. 

נגד: מר פבל פולב, מר יוסי חן( לאשר את הרכב חברי המועצה בדירקטוריון החברה 

מר יחיאל  –מר רון נחמן, דירקטורים  –יו"ר העירונית לתרבות ופנאי כדלהלן: 

 טוהמי, גב' שירה דקל.

 

. אישור התקשרות בין עיריית אריאל לחברת "מקורות" להחכרת שטח להקמת 6

 שנה. 49בריכת אגירת מים לתקופה של 

 

הוחלט פה אחד לאשר את ההתקשרות בין עיריית אריאל לחברת  החלטה:



 17.70.11)מן המניין(  84מספר  ישיבת מועצה.
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 שנה.  49אגירת מים לתקופה של "מקורות" להחכרת שטח להקמת בריכת 

 

 :אישור תב"רים. 7

 שעת חירום". 2011תיקי רופא  18"רענון  – 222א. אישור תב"ר מס'     

 "הנגשת שירותים ותוכניות לציבור הנכים בעיר". – 223ב. אישור תב"ר מס'     

 

 2011תיקי רופא  18"רענון  – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 ₪. 14,400מתקציב שהתקבל ממשרד הפנים ע"ס  –חירום"  שעת

 

"הנגשת שירותים ותוכניות  – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

מתקציב שאושר על ידי משרד הרווחה והשירותים  –לציבור הנכים בעיר" 

 ₪. 83,000ע"ס  , קרן עזבונותהחברתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 


