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 דיווח ראש העיר.    

 

והישיבה . 55אני מתכבד לפתוח את הישיבה שלא מן המניין מס'  :ראה"ע-מר רון נחמן

שלא מן המניין, דיווח ראש העיר. קיימתי בשבוע שעבר פגישה עם ראש הממשלה, עם שר 

נושאים שעלו באופן כללי, אחד  2ד הפנים, בקשר לנושא של אריאל לאן. האוצר ומנכ"ל משר

זה הנושא של הסטטוס של הקרקעות של אריאל והבנייה, הפיתוח של העיר הזאת, זה לא 

בישיבה הזאת כרגע. והדבר השני, זה לגבי התקציב, שאיך שאנחנו לא עושים, ומה שלא 

תעשייה, משרד הפנים מוריד את המענק נעשה, אם אנחנו גובים ארנונה ומפתחים אזור 

 59-58כשאנחנו צריכים לפחות ₪, מיליון  52-ל     88לאיזון. אם אנחנו נמצאים בתקרה שבין 

 בשביל שאריאל תוכל להחזיק מעמד.₪ מיליון 

אוצר, משרד ראש הממשלה הורה למנכ"ל משרד ראש הממשלה לרכז צוות של משרד ה

דון בשאר הסוגיות והשאלות שאני העליתי. קיבלתי היום הפנים, ושאר המשרדים, על מנת ל

דיווח ממשרד ראש הממשלה שמקדמים את הישיבה בשביל ללמוד את כל הדברים הללו. זה 

לקראת ייקח עוד קצת זמן. אני חייב לומר כאן תודה לרוני ולג'והר על החומר שהם הכינו לנו 

ע בכל וגם לרשויות מחוץ ליש"הדיון אצל ראש הממשלה, בהשוואה גם למועצות יש"ע, 

הארץ, צפון, דרום. על מנת להראות את המצב שלנו. הדוגמא הבולטת היתה ירידת המענק 

מיליון. לא צריך  4.5כשהיה לנו לפני כמה שנים ₪,  ₪551,111, מיליון  1.5-של הביטחון מ

 להגיד לכם את הדברים הללו.
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נוצרת נוסחת האיזון, ואנחנו בקטע הזה הדבר הכי גרוע, אמרתי לכם, הפרמטרים שעל פיהם 

ם ליפול, אנחנו לא יכולים להמריא. ולכן צריכים לעשות משהו אחר מחוץ לקופסא. רק יכולי

זה הדבר שהוא בעדיפות הראשונה. העדיפות השנייה  זה אמרתי לכם, לבנות את אותן 

 2,111ור, רוצים יחידות די 1,911יחידות הדיור שבאזור אריאל מערב. יש לנו שם בסביבות 

יחידות דיור. זה תקוע אצל שר הביטחון. בלי שתהיה רציפות טריטוריאלית בין אריאל 

מערב, אזור תעשייה והגבעות המערביות שאתם רואים פה, לבין איפה שאנחנו יושבים היום, 

הדברים  2לא תהיה אריאל, פשוט מאוד. אי אפשר להחזיק עיר כמו בלון על חוט. אלה 

 היות מוסדרים.שחייבים ל

יחידות  011אמרתי לראש הממשלה, גם היום כשמתחילים לבנות את אותן יחידות הדיור, זה 

שנים ייקח עד  3דיור בערך באריאל, גם היום שמתחילים לבנות את יחידות הדיור האלה, זה 

שהדייר הראשון יגיע. ועד שייכנס הדייר הראשון ויעלה את הבסיס הכלכלי של העיר הזאת, 

שנים  5-שינם, על מנת שב 5יך מימון ביניים. לכן ביקשתי טיפול נקודתי לאריאל למשך צר

 האלה יובטח המצב הכלכלי של העיר. 

. אני רוצה לומר שבעקבות ההערות 2112-בינתיים אנחנו צריכים לאשר את תקציב הרשות ל

מסודרת.  , הוכנה ע"י הגזבר הצעת תקציב5.1.12-של חברי המועצה, בישיבת התקציב, ה

-בעקבות הערות של חברי ועדת הכספים, בוצע תיקון נוסף והוגדל תקציב התמיכות ב

ג'והר יפרט בקצרה את השינויים שבוצעו ביחס להצעה הקודמת. הדברים הללו ₪.  111,111

תיכף יעלו. אני גם קיימתי שיחה עם אלי שבירו. כמה דברים פה יעלו לגבי הנושא של 

 גם יעלו.  התקציב, ותיכף הדברים

אני רוצה עוד לדווח, שהליכי המכרז למינוי המנכ"ל בחברה העירונית החדשה הושלמו. 

פארק החברה אמורה להתחיל לפעול ולקלוט לתוכה את הפעילות של היכל התרבות, 

המועצה אישרה את התכנית והמתנ"ס. צריכים להפעיל את החברה כבר עכשיו.  האתגרים

החברה. התכנית העסקית של החברה מבוססת על התקציב  העסקית, אם אתם זוכרים, של

של העירייה ועל מקורות ההכנסה שלה. ובלי התקציב המאושר אין אפשרות להפעיל את 

החברה. מעבר לכך, בהיעדר תקציב, אני רוצה להבהיר חד וחלק, אי אפשר לממש את תכנית 

 העבודה השנתית שהוצגה פה ואושרה במליאת המועצה. 

הכל, אני לא מדבר רק על החוגים של המתנ"ס, אני לא מדבר על ההתקשרויות מדובר על 

גזם וניקיון ופינוי, וטיאוט, וכל מה שיש לנו והמחויבות של העיר כלפי חוץ. אני מדבר על 

שקשור בהפעלה השוטפת של התקציב הרגיל, אני לא מדבר על התב"רים. ולכן, כיוון שהכל 

האלה צריכים להיות ברורים, שבמידה והתקציב לא  מותנה באישור התקציב, והדברים
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יאושר, אז עלולים להיגרם פה נזקים גם לציבור, גם לרשות, וצריכים לקחת את זה לשיקול 

 דעת ולעשות את העבודה כפי שמתחייב. 

אני מבקש להודיע לכם עוד דבר אחד, שהאדם שיושב כאן משמאלי, מוטי אמיר, התקבל 

ל העיר, כמנכ"ל עיריית אריאל. מוטי אמיר כיהן בעברו כמנהל אחרי ועדת האיתור למנכ"

ישראל. בין השאר הקים באריאל את האולפנים שלנו, של הרדיו החינוכי רשת ב' של קול 

והטלוויזיה הקהילתית, בעל ניסיון עשיר, מנהל חטיבת הביצוע, פה אחד אושרה המועמדות 

 מתי התחלת לעבוד, השבוע? ממנו.  שלו. היו לי מספר מועמדים. ועדת האיתור התרשמה

 

 לחודש.  1-ב  :מר מוטי אמיר

 

 לחודש, הוא השתחרר מרשות השידור אחרי כמה שנים?  1-ב :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 . 41  :מר מוטי אמיר

 

שנה. תגבורת רצינית לנו, ונאחל לו הצלחה. מכיר אותו  41אחרי  :ראה"ע-מר רון נחמן

תי לומר לכם פה. מי שהיתה ממלאת מקום המנכ"ל, חזרה אלה הדברים שרציהרבה שנים. 

לתפקידה הקודם, כמנהלת משאבי אנוש. מוטי נכנס לתפקידו, ואני מקווה שיצליח, ואני 

הצלחה שלך זו הצלחה של מאחל לך הצלחה. אני חושב שגם על דעת כל חברי מועצת העיר. 

מילים? בבקשה, לפני שאנחנו  כולנו, במזג הטוב שלך וביכולות שלך. אתה רוצה להגיד כמה

 מתחילים, מוטי. 

 

ני יכול לעיר הזאת. אני מאמין בעיר באתי כדי לתת מה שא  :מר מוטי אמיר

הזאת, בתושבים שלה, ברון כמובן כאיש שהקים את העיר. אני מכיר את העיר מהימים 

תב הרבה שהיא היתה באוהלים וקוביות, כשהייתי בא לפה לסקר את האזור הזה, כי הייתי כ

שנים בתחום הזה שמכונה בקול ישראל 'כתב השטחים', ואחר כך עברתי לתפקידי ניהול. יש 

לי ניסיון בניהול גופים גדולים, וגם כוח אדם הרבה יותר גדול ממה שיש בעיריית אריאל. 

בסך הכל אני מקווה שיעלה בידי לעזור ולהוביל את העיר קדימה, כפי שיקבע ראש העיר 

 ל ראש העיר. והמדיניות ש

 

 על חטיבת הביצוע תגיד כמה מילים.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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חטיבת הביצוע זה אגף גדול בקול ישראל, שהתפקיד שלו לתאם   :מר מוטי אמיר

ין כל רשתות הרדיו, איך ברדיו... רשתות, והתיאום מאוד חשוב. כי כמו שאתם יודעים, ב

אי אפשר לפספס פתיחת שידור, אי אפשר ברדיו אי אפשר לאחר, אי אפשר לפספס חדשות, 

לפספס פינה שאני  צריך לשדר אותה. כשמתחייבים לשדר פרסומת, כי מקבלים עליה כסף, 

צריך לשדר אותה. כל הנושאים האלה הם בתחום חטיבת הביצוע. שם בעצם נמצאת מחלקת 

ות היו הקריינים שמשדרים ברדיו כולם, כולל אלה שאתם שומעים בחדשות. קרייני החדש

התחלפו, אני לא  29.12הייתי מנהל של כולם.  29.12כפופים לחטיבת הביצוע, עד בעצם 

העדפתי לא לגשת למכרזים, העדפתי ניגשתי למכרז, ניגש מישהו אחר ואז בעצם הוחלפתי. 

 לפרוש.

עובדים שעובדים בכל  911-מאוד מסובכת, עם המון עובדים, כ-הרדיו הוא מכונה מאוד

שפות שונות, זו תסבוכת  19-שפות. אם אתם לא יודעים, קול ישראל משדר ב הרשתות, בכמה

ואת כל זה צריך לתאם. זה מה שנקרא אגף הביצוע של הרדיו, או חטיבת הביצוע לא קטנה. 

 של הרדיו. 

 

 בהצלחה.   :גב' לודמילה גוזב

 

נס דבר אקסל-זה שדיברנו על הנושא של תכנון מול ביצוע, זה פר :ראה"ע-מר רון נחמן

שכזה, שרדיו, טלוויזיה, שעובד לפי שניות, לא רוצה להגיד לכם מה זה אומר מבחינת 

 התכנון, ומה זה הדייקנות והביצוע. 

 

משפטים? אחד, לתקן אותך, רון  2-אפשר רק לענות לבחור ב   :מר יוסי חן

 נחמן לא הקים את העיר אריאל. לפניו היה אחד שקראו לו פייטלסון, הוא היה ראש

 המועצה. ורון אחריו לקח ופיתח והמשיך את זה הלאה. 

 

 ולא עשה שום דבר, נכון.   :גב' לודמילה גוזב

 

ל רדיו שנית, אני רוצה לשאול אותך, בוא תגיד לי מה בין לנה   :מר יוסי חן

ולנהל עירייה? האם זה אותו דבר? האם אתה חושה שיש פה איזו חפיפה, יש פה איזה דברים 

אנחנו לא מנהלים רדיו, אנחנו שותפים? עם כל הכבוד שרדיו זה רדיו. שאתה רואה מ
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 מנהלים עיר. 

 

אני אענה לך. קודם כל, יוסי חן, אולי תלמד את ההיסטוריה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 פעם אחת. 

 

 מכיר את ההיסטוריה של אריאל, מכיר.    :מר יוסי חן

 

ל אביב קראו לו רון נחמן. רון נחמן ת יו"ר גרעיןתקשיב לי טוב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

הביא את פייטלסון לאריאל בגלל אשתו לאה פייטלסון שהיתה מורה למתמטיקה. אז לפני 

 שאתה מדבר וקובע עובדות, תלך תלמד את ההיסטוריה. 

 

למדתי. אתה יודע מה, בשבילך לישיבה הבאה אני אביא את    :מר יוסי חן

 תדייק. יבה הבאה. הגרעין הראשון שהיה. אני אביא ליש

 

 יוסי, יוסי, אני לא רוצה להתווכח איתך.   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  -עם האדון בן עמי, ועם כל   :מר יוסי חן

 

 בן עמי אני הבאתי אותו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בסדר.    :מר יוסי חן

 

 כן, את כולם.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בסדר גמור.    :מר יוסי חן

 

 כולם. אז אל תמציא את הגלגל מחדש. על של רון נחמן  החתימה :ראה"ע-מןמר רון נח

 

 אני לא ממציא, אתה ממציא, אתה ממציא.    :מר יוסי חן
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 אל תמציא את ההיסטוריה. אתה פשוט מעליב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא מעליב.    :מר יוסי חן

 

 אתה מעליב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ני לא ממציא, אנחנו נביא את האנשים. להביא אותם לפה, בוא א   :מר יוסי חן

 נעשה ישיבה, נזמין אותם ושיגידו. חלק חיים עוד. 

 

 אוקיי, אוקיי. כולם חיים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 חלק, לא כולם, חלק.    :מר יוסי חן

 

עין, יוסי חן, אני את הקרדיט של ראש נחמן, ואת היותו ראש הגר :ראה"ע-מר רון נחמן

-לא אתה תיקח ולא אף אחד אחר, ואני מסביר לך עוד פעם. כולם, כל הגרעין הראשון של ה

גרעין ראש נחמן, מתנוססת על זה. , כולם החתימה של ראש ה211-, של ה121-, של ה81

היסטוריה לפני שאתה מדבר שטויות, זה אחד. דבר שני, ועדת איתור דנה תלמד את ה

 ועדת איתור נוספת, קיבלנו את ההחלטה.  כאן לאוזה בכישורים של המועמד, 

 

אני שמעתי את הדיון שהתנהל באותה ועדת איתור. ודרך אגב,    :מר יוסי חן

אני גם יודע איך זה ולא היו שם כמה מועמדים, היה מועמד אחד. לא הבאת גם את היתר, 

 התנהל. 

 

 אתה לא יודע את החוק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הצביעו פה אחד. ש אתה אומראני שמעתי מפבל איך זה התנהל.    :מר יוסי חן

 -וחבל שזה

 

 לא היה צריך להצביע.   :עו"ד שרון שטיין
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 לא היה צריך לאשר שום דבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא צריך? אז איזו ועדת איתור זאת?    :מר יוסי חן

 

 גם את זה אתה לא יודע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לוודא.  היא רק מבקשת  :ייןעו"ד שרון שט

 

 אז איזו ועדת איתור?    :מר יוסי חן

 

 היועץ המשפטי מדבר. היועץ המשפטי,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  אתה רוצה לשמוע את התשובה או שאתה רוצה לדבר?   :עו"ד שרון שטיין

 

הבאתי חבר שעבד איתי פעם ברשות השידור אני רון נחמן,    :מר יוסי חן

 מה הבעיה? קדם את זה. נואנחנו 

 

 שנייה, אז למה פותח את זה?   :עו"ד שרון שטיין

 

 זה חבר מביא חבר.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא אני אשאל אותך שאלה.   :עו"ד שרון שטיין

 

לא, אני לא מכיר את האדם, באמת לא מכיר. ואין לי שום דבר    :מר יוסי חן

 נגד האדם. 

 

 לא. אני יודע שזה לא מעניין אותך. לא, לא,   :עו"ד שרון שטיין

 

 חבר מביא חבר.  ועדת איתור. זהאבל זה לא    :מר יוסי חן
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 עד הבחירות הבאות תמשיך ככה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני יודע שזה לא מעניין אותך, אבל בשביל לדייק, מאחר ואנחנו   :עו"ד שרון שטיין

טייה הזאת הרי להפריח בלונים לאוויר מדברים לפרוטוקול. ויש לך, מה לעשות, את הנ

 -כולם צריכים לרוץ להוריד אותם. אז אני אומר לךי זה ואחר

 

 כל הזמן לשקר, באופן טבעי לשקר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  לשקר?   :מר יוסי חן

 

 לשקר, כן, לשקר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  -אני רק אומר לך שגם פבל  :עו"ד שרון שטיין

 

 היו עוד מועמדים אצלך, פבל, או שרק הוא היה?    :מר יוסי חן

 

 אני אגיד. אם ייתנו לי, אני אגיד.   :מר פבל פולב

 

 מה תגיד, מה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יש פרוטוקול.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אתה אומר שהיו עוד מועמדים.    :מר יוסי חן

 

 תשובה? אבל למה אתה לא רוצה לשמוע את ה  :עו"ד שרון שטיין

 

 הוא לא רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה אתה לא רוצה?   :עו"ד שרון שטיין
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 עיר. אני רוצה לשמוע את התשובה מראש ה   :מר יוסי חן

 

 לא, אני הייתי גם כן שם.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אני רוצה מראש העירייה שייתן לי את התשובה, לא ממך.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא.   :ןעו"ד שרון שטיי

 

אם הייתי רוצה ממך. בוא אני אגיד לך גם, זו לא סוגיה    :מר יוסי חן

 משפטית. 

 

 בוודאי שזו סוגיה משפטית, ואני אסביר לך גם למה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 זו לא סוגיה משפטית, ממש לא.    :מר יוסי חן

 

מה משמעות הוועדה מפני שאתה לא רוצה לשמוע את התשובה   :עו"ד שרון שטיין

 הזאת. 

 

ראש העירייה לא דייק, ראש העירייה לא דייק, לכן אמרתי את    :מר יוסי חן

 מה שאמרתי. 

 

 ראש העיר מאוד דייק. ראש העירייה דייק מאוד.   :עו"ד שרון שטיין

 

 ואני חושב שאתה לא צריך לתת כרגע לתת את חוות הדעת.    :מר יוסי חן

 

 תה גמרת לדבר? אתה סיימת? א :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 סיימתי.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו ניתן ליועץ המשפטי לענות.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 תענה אתה.    :מר יוסי חן

 

 לא.   :עו"ד שרון שטיין

 

 למה לא אתה?    :מר יוסי חן

 

 כי זה עניין משפטי.   :עו"ד שרון שטיין

 

 נות לך. א רוצה לעכי אני ל :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תענה.    :מר יוסי חן

 

 היועץ המשפטי יענה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אנחנו היום יש לנו יועץ משפטי?   :מר פבל פולב

 

 יש יועץ משפטי לעירייה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 סליחה? כן, יש יועץ משפטי, פבל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מי הצביע עליו?   :מר פבל פולב

 

 מי אמר שצריך להצביע עליו?   :ייןעו"ד שרון שט

 

 מי אמר שצריך להצביע?   :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 צריך להצביע, לאשר.   :מר פבל פולב

 

 מי אמר לך?  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 של היועץ המשפטי.  כהונהאנחנו קיבלנו מכתב שסיימת את ה  :מר פבל פולב

 

 הוא הפסיק את ההתקשרות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מי 'הוא הפסיק'? אתה?    :מר פבל פולב

 

  החדשה? לאשר את ההתקשרות אתה צריך   :מר יוסי חן

 

 לא. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה מה? יש ספק אחר? אתה מאשר כל ספק פה?   :עו"ד שרון שטיין

 

  לאשר או לא? צריךלא יודע.    :מר יוסי חן

 

 תחזור.  אז אם אתה לא יודע, תבדוק,  :עו"ד שרון שטיין

 

 אני שואל. כרגע אני שואל.    :מר יוסי חן

 

ידבר. זה הכל.  –רגע, חבר'ה. כרגע יש סדר. מי שרוצה לדבר  :ראה"ע-מר רון נחמן

 שאלת שאלה, עכשיו תקבל תשובה. 

 

לשאלתך, עכשיו תקבל למה התשובה היא תשובה משפטית. כי   :עו"ד שרון שטיין

ל גזבר, מהנדס עיר, מנהל מחלקת חינוך, שזה התפקידים מינוי של מנכ"ל, להבדיל ממינוי ש

הבכירים שלגביהם מתנהל הליך שהוא דומה להליך של מכרז כוח אדם.  לגבי מנכ"ל, בגלל 

שזה תפקיד אמון של ראש העיר, הוועדה לא מאשרת את המינוי, וגם לא ממליצה עליו. היא 

מד שראש העיר מביא לעירייה. בסך הכל עושה מהלך אחד מאוד פשוט, והיא בודקת שהמוע

לא לאישור המועצה, לעירייה, עומד בקריטריונים של משרד הפנים. אני מניח, מאחר ואני 

אמר לך מלא מה שקרה במועצה, הוא בטח גם אמר לך שכמעט כל הדיון, סומך על זה שפבל 

יהל כולל השאלה שאתה שאלת את מוטי עכשיו, והרבה מאוד שאלות קצת יותר קשות, מי שנ
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את הדיון היה מנכ"ל עיריית רמת גן, שהוא נציג משרד הפנים, והוא גם יו"ר פורום 

 המנכ"לים במרכז השלטון המקומי. 

 

 הוא גם חבר של מישהו.    :מר יוסי חן

 

 הסברתי לך דבר מאוד פשוט, דבר מאוד פשוט.   :עו"ד שרון שטיין

 

 וחים. אבל יוסי, גמרנו. לא עושים ויכ :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל השאלה שלי לא היתה משפטית.    :מר יוסי חן

 

 לא עושים ויכוחים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בוודאי שהשאלה היא משפטית.   :עו"ד שרון שטיין

 

 השאלה היא משפטית.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ראש העיר לא צריך להביא, ברגע שהבדיקה היא בדיקה של   :עו"ד שרון שטיין

טריונים של משרד הפנים, ולא יותר מזה, הוא לא צריך להביא יותר מאשר עמידה בקרי

  זהו.  מועמד... בקריטריונים.

 

אני אמרתי לך שהוא לא מתאים? אני אמרתי לך מילה שהוא לא    :מר יוסי חן

מתאים? אני אמרתי שהוא לא דייק בזה שהוא אמר שהיו כמה מועמדים. ופבל אמר שהוא 

 זה לא שראיינו כמה מועמדים. ראה רק מועמד אחד. 

 

  -הוא לא אמר. היו כמה מועמדים... מועמד אחד  :עו"ד שרון שטיין

 

 תסלח לי, עוד פעם יש לך חוסר הבנה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יש לי הבנה מלאה, תאמין לי.    :מר יוסי חן
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 יש לך חוסר הבנה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 -מך. תאמין לי, ההבנה שליאני מבין יותר מ   :מר יוסי חן

 

חוסר הבנה. ביקשת ממני תשובה, אני נותן לך. אז אני גם יש לך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 מסביר לך. 

 

 הו, אז לא חוסר הבנה.    :מר יוסי חן

 

להיות מנכ"ל הודעתי לפרוטוקול, שבחיפושיי לגבי מישהו שיכול  :ראה"ע-מר רון נחמן

פושיי לגבי מישהו שיכול להיות מנכ"ל עיריית אריאל, בחיעיריית אריאל, בהתאם לכך ש

 קנדידטים.  4בהתאם לכך שזה מינוי שהוא מינוי אישי, עם אמון אישי שלי, היו לי 

 

 אמרת. הוא חמישי.  5  :מר פבל פולב

 

האלה אני לא חייב למסור לך מי הם, ולא  4-. וה4חוץ ממנו עוד  :ראה"ע-מר רון נחמן

י, ראיינתי, ראיתי, גם הם חברים, וחבר מביא חבר, מה דנתי, בדקת חייב למסור לאף אחד.

 לעשות, גם בליכוד, גם אתה. 

 

 אה, גם בליכוד זה ככה? לא ידעתי.   :מר פבל פולב

 

 כן, כן. גם בישראל ביתנו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה לא ליכוד?  באמת, איזו מפלגה אתה, אתה לא ליכוד?  :מר פבל פולב

 

 

 

 נו, אז מה עכשיו?  :ראה"ע-ן נחמןמר רו
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 העיר תישא בתוצאות.    :מר יוסי חן

 

 , תודה.לא יפה  :מר פבל פולב

 

 מה לא יפה?  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא יפה. למה את מדברת כשאני מדבר?  :מר פבל פולב

 

 בסדר. תגיד לשכנך מימין גם כן.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ם. את מפריעה.אני רוצה לסיי  : מר פבל פולב

 

 תסיים. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  אין בעיה.  –אם אתה רוצה   :גב' לודמילה גוזב

 

 5יש לי בעיה עם המדיניות שלך מה שעשית, כי אמרת שיש לך   :מר פבל פולב

מועמדים שלקחת, אף אחד לא היה מהעיר אריאל. זו זכותך, אני יודע, אבל למען ההגינות 

כי יש גם אנשים באריאל שלפחות לתת להם ניסיון להתמודד  אני לא חושב שזה בסדר,

לתפקיד הזה, כי אכפת להם מהעיר. ואתה לא לקחת אף אחד, ולא נתת לאף אחד מהעיר 

 אפילו להתמודד לתפקיד. יש לי בעיה עם זה. 

 

 יש לי גם בעיה איתך כתושב העיר. מה לעשות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 העיר? אתה עוד פעם מאיים עליי? יש לי בעיה. בסדר. תושב   :מר פבל פולב

 

 חס וחלילה. לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם תושב העיר אני לא יכול להיות?  :מר פבל פולב
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 היית ממלא מקום שלי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז מה? אני חייב לך משהו?   :מר פבל פולב

 

  -לאור הניסיון :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אבל אני חייב לך משהו?  :מר פבל פולב

 

 אני חייב לך?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  -מדבר עלאיך העברת את זה לאישי? אני   :מר פבל פולב

 

 פבל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, רון, סליחה, אני אתן לך. תן לי לסיים.   :מר פבל פולב

 

 מה אתה רוצה, תגיד לי? מה, מה אתה רוצה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני רוצה לסיים את דבריי, בבקשה. אני מכבד אותך.   :פבל פולב מר

 

 בטח.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אל תתעצבן ותן לי לסיים.   :מר פבל פולב

 

 לא מתעצבן, תגיד מה שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אני אומר, זה לא עניין של חברים, ולא עניין של מי היה ממלא   :מר פבל פולב

א היה. יש עיר, יש תפקיד מאוד מכובד ומאוד רציני. אני עוד פעם חוזר, הבן אדם מקום ול

. אתה לא נותן יוכיח את עצמו, בבקשה. אבל יש מדיניות שלך, שאתה מנהל אותה לא נכון
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 הזדמנות לתושבי העיר גם להיות חלק מהעיר הזאת. 

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא בסדר. זה לא מקובל. זה   :מר פבל פולב

 

 . 2112אישור הצעת התקציב המעודכנת לשנת  .1

 

אז כפי בסדר גמור. תודה רבה. לענייננו עכשיו, לנושא התקציב.  :ראה"ע-מר רון נחמן

שקודם אמרתי, אנחנו מתבקשים לאשר את התקציב. וג'והר יעשה, ואחר כך אם יש פה איזה 

 שהן הערות, בבקשה. ג'והר. 

 

רים. בכפוף להנחיית ראש העיר בוצעו בתקציב עדכונים, טוב, חב  :מר ג'והר חלבי

. בסך הכל התקציב, אחרי כל השינויים, 5.1-שינויים, גם בכפוף לישיבת התקציב שהיתה ב

  -עיקר השינויים₪.  88,559,111יעמוד על 

 

 ימים קודם?  11יש לי שאלה, אנחנו לא צריכים לקבל את זה    :מר יוסי חן

 

 ימים.  11בלת קי  :מר ג'והר חלבי

 

 אבל אתה אומר שאתה עושה שינויים עכשיו.    :מר יוסי חן

 

 לא.   :מר ג'והר חלבי

 

 אה, זה כבר מה שיש בשינויים?    :מר יוסי חן

 

 הבנת הנקרא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה רואה, אני אלמד, כל החיים נלמד. עכשיו אין שום שינוי?    :מר יוסי חן
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  -לא  :מר ג'והר חלבי

 

 אז יש שינוי? אני רוצה לדעת רק מה השינוי.    :מר יוסי חן

 

 ימים.  11מה שאני מציג, זה מה שהעברתי לכם לפני   :מר ג'והר חלבי

 

אני רוצה לדעת אם יש שינוי בין מה שהעברת לי לבין מה שאני    :מר יוסי חן

 מצביע. 

 

 לא, אין.   :רו"ח רוני דנה

 

 עונה.  אנילא.   :מר ג'והר חלבי

 

 אם אין  שום שינוי, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

 אני עונה.   :מר ג'והר חלבי

 

  בינואר. השינויים זה ביחס לתקציב הקודם שנדחה  :עו"ד שרון שטיין

 

 תשים לב מה אני שואל.    :מר יוסי חן

 

 לא, אין שינויים, אין שינויים.   :מר ג'והר חלבי

 

מה העברת לי, לתקציב של היום שאני מצביע, אם מהתקציב ש   :מר יוסי חן

  -ימים 11שהעברת לי לפני 

 

 זה אותו דבר.  :רו"ח רוני דנה

 

אותו דבר? תודה רבה. זה מה שרציתי, לא צריך להסביר לי. אלי    :מר יוסי חן
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 שבירו, אותו דבר, הבנת? 

 

 אותו דבר בלי שינויים?   :מר יעקב עמנואל

 

 אם יש שינויים, אני רוצה לקבל אותם.  אותו דבר.   :מר יוסי חן

 

ימים. היא שונה  11הצעת התקציב הזאת זה מה שהופץ לפני   :עו"ד שרון שטיין

 ממה שנדונה בינואר. 

 

 . בגלל זה הוא מתבלבל עכשיו  :רו"ח רוני דנה

 

  -אני שואללא, לא. אני לא מתבלבל ממש.    :מר יוסי חן

 

 בגלל מה שאתה אומר. צריך להסביר.  התבלבל מנולא,   :רו"ח רוני דנה

 

אז אני אשאל עוד פעם. אני שואל אם ההצעה שקיבלתי אצלי    :מר יוסי חן

  -בבית

 

 היא זו שמאושרת היום.   :רו"ח רוני דנה

 

היא אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, ממה שקיבלתי בבית להיום    :מר יוסי חן

 אין שום הבדל. 

 

הצעה שקיבלת בבית, היא שונה מההצעה שדנתם בה נכון, וה  :רו"ח רוני דנה

 בתחילת ינואר. 

 

 אם יש שינויים ממה שקיבלתי בבית, אני מבקש לקבל אותם.    :מר יוסי חן

 

 לא, אין.   :רו"ח רוני דנה
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 יש שינויים, תגיד לי. אם    :מר יוסי חן

 

 אין שינויים, אין שינויים.   :רו"ח רוני דנה

 

שיב, מה שאני הולך להסביר, זה בקשר לחוברת שקיבלת לפני תק  :מר ג'והר חלבי

 אחד לאחד.ימים.  11

 

 אז למה אתה מסביר לי? קראתי. אני יודע.    :מר יוסי חן

 

 הוא מסביר לאחרים, לא לך.   :רו"ח רוני דנה

 

 ... ביחס לתקציב הקודם.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אבל אני יודע, תאמין לי.    :מר יוסי חן

 

 11הוא לא מסביר לך, אבל הוא מסביר לאחרים. יוסי, יש עוד   :ח רוני דנהרו"

 חברים. 

 

 ... היא רק שאלה אחת, אם יש שינוי ממה שקיבלתי להיום.    :מר יוסי חן

 

 חברים אחרים שרוצים לשמוע הסברים.  11יש עוד   :רו"ח רוני דנה

 

ך, שאלת שאלה, האם חברי מועצה. ואני מבקש ממ 11עוד  :ראה"ע-מר רון נחמן

החוברת שאתה קיבלת זה הדבר שאני מציע היום בהצעת ראש העיר למועצה. זה מה שזה 

עוד פעם, כדי שזה יהיה ברור לך גם כן. בעקבות הערות חברי  היה עד להיום. ואני מקריא

, הוכנה ע"י הגזבר הצעת תקצוב מסודרת, הוא יסביר 5.1.12-המועצה בישיבת התקציב מה

 –ה. אחרי שהוא יסביר את זה, יש פה אנשים שרוצים לומר משהו. ואני אמרתי את ההצע

בסדר, שיתייחסו לנושא התקציב. ולכן, קודם כל מה שהוא הגזבר יציג, זה מה שאתה 

קיבלת. באים אנשים ואומרים 'יש לנו פה רעיונות נוספים', וזה מועלה על ידם וזה לגיטימי 

 בישיבת התקציב. 
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 שינוי תקציבי?   :ימר יחיאל טוהמ

 

כן, במקום. ואם התיקונים האלה יתקבלו, אז זה בסדר. ואם הם  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לא יתקבלו, אז לא יהיה, זה הכל. קדימה. 

 

 88,559,111- אז ככה, התקציב לאחר השינוי והעדכון, מסתכם  :מר ג'והר חלבי

ל העירייה החדש שיתקבל החל השינויים בהוצאות: אחד, תקצוב שכר מלא למנכ" עיקרי₪. 

במשרד  5.1-. במקביל, נאווה היתה מתוקצבת בהצעה הקודמת המקורית שדנו בה ב1.2-מ

כפי שהיתה לפני כן. חוזרת לאותו שכר שהיה לה.  52%-מלאה. אנחנו מחזירים אותה ל

בנוסף, התקבלה עובדת חדשה, מנהלת לשכת ראש העיר, גם אנחנו מתקצבים את השכר 

 שלה. 

 

 אלה.במקום  :ראה"ע-ר רון נחמןמ

 

. מעבר לזה, גם ביצענו שינוי בנושא של התמיכות. אלהבמקום   :מר ג'והר חלבי

לאחר התקציב המקורי והשינוי ₪.  205,111, היו 2111התמיכות, בתקציב המקורי של שנת 

 את התמיכות. ₪  151,111-הגדלנו כ₪.  495,111-עכשיו, התמיכות מסתכמות ב

 

 יותר הגדלת. למה? ₪,  51,111לא   :טוהמי מר יחיאל

 

 ₪.  151,111  :מר ג'והר חלבי

 

 שדיברנו בישיבת תקציב שם. ₪  011,111-לא, אבל זה לא ה   :מר יוסי חן

 

 ₪.  495,111זה   :רו"ח רוני דנה

 

וראש העירייה הסכים כבר. אז ₪,  011,111-בזה היתה הצעה ל   :מר יוסי חן

 ₪.  011,111לא ₪,  495,111על עכשיו אנחנו מדברים 
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₪  25,111בנוסף, תקצבנו סכום ₪.  495,111אני אמרתי את זה,   :מר ג'והר חלבי

 מערך מתנדבים בבתי הספר, אגף החינוך. 

 

 לפי מה שחברי מועצה אז ביקשו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

כמו  עוד היתה טעות בתקציב הרווחה, בית חם לנערה לא תוקצב  :מר ג'והר חלבי

-היתה פנייה של מנהל האגף. אנחנו תיקנו את ההוצאה ל₪.  9,111-תוקצב בטעות בשצריך, 

, זה חלק ממשרד העבודה והרווחה ותוקצב 05%במקביל תקצבנו בצד ההכנסות ₪.  141,111

 גם בית חם לנערה. 

 

 כמה? כמה?    :מר יוסי חן

 

 ₪.  141,111  :מר ג'והר חלבי

 

 ₪?  9,111-דלת? ממכמה הג   :מר יוסי חן

 

 לא הגדלה. זו היתה טעות, תוקנה.   :רו"ח רוני דנה

 

 היתה טעות.   :מר ג'והר חלבי

 

אני כשקיבלתי את זה, לא ידעתי שזו טעות. עכשיו הוא אומר    :מר יוסי חן

 ₪.  141,111-ל₪  9,111-טעות, מ

 

 גם בצד ההכנסות...   :מר ג'והר חלבי

 

יחיד ברווחה? התיקון היחיד שעשיתם ברווחה? או זה התיקון ה   :מר יוסי חן

 שיש עוד תיקונים?

 

 לא, זה התיקון היחיד של הרווחה.   :מר ג'והר חלבי
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כי דיברנו שם על אלה שאין להם איפה לגור והומלסים, וצריך    :מר יוסי חן

ם לתת להם מעבר. דיברו על זה, גם יחיאל טוהמי סגן ראש העיר, וגם אני, וגם, לתת לה

 מעבר את העניין הזה של דחיפה, האנשים האלה נמצאים ברחובות. האם נתתם לזה ביטוי?

 

זה טיפול מול משרד העבודה והרווחה, ומול משרד השיכון,  ...  :מר ג'והר חלבי

 מסגרת התקציב של העירייה. זה לא ב

 

אם אתה לא תוסיף תקציב ותיתן... שאנחנו כעירייה לא הולכים    :מר יוסי חן

 לתקצב את זה, זה הכל. 

 

  -שמשרד הרווחה יאשר את זה, אנחנו  :מר ג'והר חלבי

 

 משרד הרווחה לא יאשר את זה.    :מר יוסי חן

 

 תן לי להשלים, יוסי.   :מר ג'והר חלבי

 

 משרד הרווחה לא יאשר.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, אתה יכול לתת לבן אדם לדבר?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אמרת שזה אני מדבר ואני שומע ואני שואל, ומותר לי לשאול.    :מר יוסי חן

 עולה רק היום. 

 

 . 11-מ 1אתה לא תשתלט על כל הדיון. אתה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 , מה לעשות. 11-מ 1אני    :מר יוסי חן

 

 באמת יוסי, מספיק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ... 1אני גם    :מר יוסי חן
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  -מספיק עם ה :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מספיק כבר עם זה. מה שלא מוצא חן בעיניך, מספיק. נו, אני    :מר יוסי חן

 שואל שאלות ענייניות. 

 

 חבל לי להתעסק איתך בכלל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 חבל לי גם להתעסק איתך. למה ההצגות האלה? אני לא מבין.    :מר יוסי חן

 

 -אתה מבייש :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה מבייש את העירייה. יש אנשים היום יושבים ברחובות.    :יוסי חןמר 

 אתה יודע את זה? 

 

 למה אתה צועק?   :גב' לודמילה גוזב

 

 שבי בשקט, אנשים יושבים ברחובות.    :מר יוסי חן

 

 לא, אני לא רוצה לשבת בשקט.   :גב' לודמילה גוזב

 

 שבי בשקט. באמת.    :מר יוסי חן

 

 איזו חוצפה זאת. יוסי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אם את היית ברחובות, לא היית מדברת ככה.    :מר יוסי חן

 

 באמת? באמת? ... תאמין לי.   :גב' לודמילה גוזב

 

 שגרים ברחוב.  2כן. יש היום    :מר יוסי חן
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 אני מודיע לך שעיריית אריאל לא מטפלת בהומלסים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא מטפלת?    :מר יוסי חן

 

 לא. אתה תטפל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 קיבלתי תשובה.    :מר יוסי חן

 

 קיבלת תשובה, כן.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 קיבלתי תשובה.    :מר יוסי חן

 

 אתה תטפל. עיריית אריאל לא מטפלת בהומלסים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 יבלתי תשובה. עיריית אריאל לא מטפלת בהומלסים, ק   :מר יוסי חן

 

 קיבלת תשובה, עכשיו... תתבייש לך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה תתבייש. אם אתה היית ברחוב, אז תאמין לי, הייתי מטפל    :מר יוסי חן

 בך. אנשים ברחוב. אתה לא מתבייש? אנשים ברחוב. קצת רגש. 

 

 לך. תסתכל את המבט שלך. תסתכל את השנאה בעיניים ש :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 איזו שנאה? איזו שנאה? קצת רגש.    :מר יוסי חן

 

 תסתכל, אני אצלם אותך, תסתכל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה שנאה?   :מר יוסי חן

 



 9252.5)שלא מן המניין(  95מספר  ישיבת מועצה
 

 20 

 זה כאב, זה כאב.   :מר פבל פולב

 

כי אתה לא ראית את האנשים האלה יושבים על ספסל עכשיו    :מר יוסי חן

 . בושה, תאמין לי. בקור. אנשים נכים, מאה אחוז נכות

 

 ... שמעת מה אני אומר לך?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אין לי שום דבר איתך ולא נגדך. תפסיק עם זה כבר.    :מר יוסי חן

 

 תסתכל איך אתה נראה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה מתוסכל, תאמין לי.    :מר יוסי חן

 

 תסתכל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 החבר'ה האלה, אם יש לך רגש, תטפל בהם.  2תעמוד... כשאתה    :מר יוסי חן

 

 נמאס לי כבר לדבר איתך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לי נמאס לראות אנשים על ספסל.    :מר יוסי חן

 

עיריית אריאל לא מטפלת בהומלסים, זה משרד הרווחה. לך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אליהם, זה הכל. 

 

 עיר, היא תטפל בהומלסים. כשאני אהיה ראש ה   :מר יוסי חן

 

 כשאתה תהיה ראש העיר, תעשה מה שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

היא תטפל בהומלסים, אני מודיע לך. כשאני אהיה ראש העיר,    :מר יוסי חן

 היא תטפל בהומלסים. 
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 קח אותם אליך הביתה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אם צריך גם אני אקח אותם.    :מר יוסי חן

 

 במקום להשכיר דירות...  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אבל אני מודיע לך שכשאני אהיה ראש העיר, אני אטפל    :מר יוסי חן

 בהומלסים. 

 

במקום להשכיר דירות בבית אצלך, תיקח את ההומלסים אליך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 הביתה. זה הכל, מספיק. 

 

ות שלך אבנה להם שם תעשה לי טובה. אני במקום החממ   :מר יוסי חן

יחידות. תפסיק עם השטויות שלך. נו, באמת, מה אתה יורד לפסים אישיים? יש לכולם פה 

 יחידות. 

 

 מה אתה עושה? מה אתה עושה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה אני עושה?    :מר יוסי חן

 

כל הדיון מה אתה עושה? כל הדיונים מה אתה עושה? רק פסים  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אישיים. 

 

-3-צ'ק להכין להם ל-אם אני ראש עיר, הגזבר מקבל הוראה צ'יק   :מר יוסי חן

 חודשים שלא יהיו ברחובות, לעבור את החורף.  4

 

 גמרנו את הוויכוח.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז מספיק עם האישי כבר. אולי הגיע הזמן, מספיק עם האישי?   :מר יוסי חן
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 ר גמור. בסד :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לי אין חממות בבית.    :מר יוסי חן

 

 טול קורה מבין עיניך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 טול אתה קורות מבין עיניך, לא קורה, קורות.    :מר יוסי חן

 

 טול קורה מבין עיניך. כל דבר אצלך אישי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

השטח ציבורי.  תדבר. אין לי חממות. –כשיהיו לי חממות    :מר יוסי חן

 תפסיק כבר, נו. לפנות לשר הפנים.

 

אומר בעניין הזה? שרון, אני רוצה גם לשמוע ממך, מה אתה   :מר יחיאל טוהמי

 אתה התחלת להגיד, תגיד. אני רוצה להקשיב בעניין הזה. התחלתם להגיד משהו. 

 

 הפנייה היא למשרד העבודה והרווחה ומשרד השיכון. במידה  :מר ג'והר חלבי

  -ומשרד העבודה והרווחה ירצה וכן יסכים לתקצב במשהו את ה

 

 מה זה יסכים? ...? שנייה אחת, איפה אנחנו?   :מר יחיאל טוהמי

 

 תקשיב, יחיאל.   :עו"ד שרון שטיין

 

 לא, אני שואל שאלה. איפה אנחנו?  :מר יחיאל טוהמי

 

  ה, הוא רוצה תשובה.לא, הם לא רוצים שאל :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הנושאים האלה קודם כל מטופלים ברמה יחיאל, תקשיב.   :עו"ד שרון שטיין

מאוד מורכב -הלאומית. רשויות מקומיות לא נכנסות לנקודות האלה, כי זה טיפול מאוד
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ובעייתי. אני אתן לך למשל דוגמא, מי אמר לך שכל בן אדם שאתה קורא לו הומלס, הוא 

 ? הוא בא מברקןבאמת תושב אריאל? אולי 

 

 שמוצפת, אני אסביר לך משהו. זה לא תל אביב   :מר יעקב עמנואל

 

 אתה מחפש עכשיו איך להגיד שלא צריך.   :מר פבל פולב

 

 ... את הבעיה הזאת.   :מר יעקב עמנואל

 

 בדיוק מה שמנו אמר, בדיוק.   :עו"ד שרון שטיין

 

 ת הנושא. א יםאתם פשוט לא מכיר :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אז תסביר. לא מכירים, תסביר. מה קרה?   :פולבמר פבל 

 

לעירייה עצמה אין משאבים. אין לה למשל מבנים של העירייה   :עו"ד שרון שטיין

היא יכולה נגיד, גם העירייה רוצה לצאת מהמסגרת הזאת ולקבל החלטה וולונטרית, עצמה ש

אתה לא יכול. אתה  – אין לעירייה משאבים ונכסים לטפל בה. לתת לאנשים כסף באופן ישיר

צריך לזה או קריטריונים, או תמיכות, איך אתה מחלק את הכספים, לפי איזשהו בסיס. 

מאיפה הם באים, מה סים, להכלים לבצע את הבדיקה כמה הומלעיריית אריאל בכלל יש את 

 הצרכים שלהם. 

 

 שרון, אני רוצה להגיד לך משהו.   :מר יחיאל טוהמי

 

 שנייה, טוהמי, תן לו לדבר.   :גב' לודמילה גוזב

 

קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, לא ביקשנו פה לתת לאנשים   :מר יחיאל טוהמי

בתים... שיקום, רווחה, הכל טוב ויפה. אבל כמו שאנחנו נותנים עזרה, אני מאמין שיש פה 

 פנויה.  אשקובית אחת איזה
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 אשקוביות.  חכה, שיגיעו אלינו  :עו"ד שרון שטיין

 

 שרצינו לשכן עובד כזה או אחר, אז שיכנו.    :מר יוסי חן

 

 24-כמו שיש פה אשקובית לאישה מוכה, שמכניסים אותה ל  :מר יחיאל טוהמי

שעות לתוך אשקובית, אני אומר לך את זה, אין פה הרבה הומלסים, אנחנו חייבים פה.  

 ברחוב. אני לא יכול. שבן אדם ישן באוטו, או ישן כנבחר ציבור, אני לא יכול לדעת 

 

 מי אמר לו שזה...?   :עו"ד שרון שטיין

 

 סליחה, אני לא אומר 'תן לו בית'.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה איש מקצוע? יחיאל, אתה איש מקצוע?   :עו"ד שרון שטיין

 

 אני אגיד לך מה אפשר לעשות, אני אגיד לך מה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ע. שנייה רג  :עו"ד שרון שטיין

 

 לא, אתה לא נותן לי להגיד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אתה איש מקצוע?   :עו"ד שרון שטיין

 

 לא, סליחה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 גם אני לא.   :עו"ד שרון שטיין

 

אני אסביר לך משהו מה עושים, אני אסביר לך, אולי אתה לא   :מר יחיאל טוהמי

ת קמהעירייה משום עבריינים. אתה יודע את זה? בפתח תקווה יש מה שנקרא גם שיקיודע. 

 עבריינים. 
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 העירייה עושה את זה לבד.  איתי. לא  :עו"ד שרון שטיין

 

 שנייה, שנייה. אתה לא נותן לי לדבר, אתה כל שנייה מדבר.   :מר יחיאל טוהמי

 

  את זה לבד. יחיאל, אבל העירייה עושה  :עו"ד שרון שטיין

 

 ה לא נותן לסגן ראש עיר לדבר? למה את   :מר יוסי חן

 

אנשים שבאים מהפשע להיקלט במקומות העירייה עוזרת ל  :מר יחיאל טוהמי

 עבודה, תומכת ועוזרת, זה אחד. 

 

 נכון.    :מר יוסי חן

 

 זה לא של העירייה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 של העירייה.    :מר יוסי חן

 

 לי. אתה מפריע לי, אתה מפריע   :מר יחיאל טוהמי

 

 עזוב, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. זה הכל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תשמע, אנחנו לא יכולים לעצום עיניים שיש פה אנשים שישנים   :מר יחיאל טוהמי

באוטו. אני לא ישן טוב, אני אומר לך את זה. לבוא ולהיות..., להגיד 'אין ואין ואין', אז אני 

, אין פה 1-2נו עיר קטנה, ואין לנו גם הרבה הומלסים. יכול להגיד לך שהמון ערים, אנח

 הרבה אנשים. 

 

 למזלנו.    :מר יוסי חן

 

אני חושב שהרווחה צריכה לקחת אותם, לדאוג להם לעזרה   :מר יחיאל טוהמי

 בשכר דירה, לנסות לשקם אותם, לשלוח אותם לאיזה הוסטל, לטפל באנשים האלה. 
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 , תן לו לדבר לפרוטוקול. מה אתה רוצה?עזוב אותו :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא, אל תתווכח איתי, אל תתווכח איתי. זה דבר שכואב לי. זה   :מר יחיאל טוהמי

  -דבר שאני יודע ואני בדקתי אותו. אי אפשר להגיד כל פעם ככה. שרון, זה שאתה מקצוען

 

 שרון, תעשה לי טובה. אני מבקש ממך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

משקמים אני עושה שיעורי בית ואני אומר לך, שראשי ערים   :טוהמימר יחיאל 

 עבריינים, משקמים משפחות. אל תגיד לי... אפשר למצוא תקציב. 

 

 דבר לפרוטוקול. אתה מדבר למועצה, עזוב את ה...  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני אומר לך עוד פעם. לא לפרוטוקול, אני מדבר גם אליך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אליי תדבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם אליך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אליי, אליי, אליי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

צריך לקחת בחשבון את האנשים האלה, לתת להם עדיפות,   :מר יחיאל טוהמי

להרים טלפון למנהל מחלקת רווחה ולהגיד לו 'אדוני, אנשים כך וכך, צריך למצוא להם 

  -קיץ. כרגעניין אותי, שיעבור החורף, ניתן להם... פתרון'. לא מע

 

 אתה יודע שלא...?   :עו"ד שרון שטיין

 

שרון, אני מבקש שתשב בשקט. אני מבקש ממך, זה לא עניין  :ראה"ע-מר רון נחמן

משפטי, אל תתערב בזה. תקשיב טוב, באותו רגע שאתה אומר לי 'לא מעניין אותי', גם אותי 

 . לא מעניין
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 מה זה לא מעניין אותי?   :חיאל טוהמימר י

 

 בדרך הסגנון שאתה מדבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא, אני אומר לך, אותי כנבחר ציבור.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יחיאל, יחיאל, אני הקשבתי לך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אוקיי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 קול. אתה אמרת את הכל לפה לפרוטו :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא לפרוטוקול, אמרתי את זה אליך גם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 כל מי שרוצה, ידבר. כל הדברים, כולם, לא פופוליסטיים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 זה לא פופוליסטי, רון.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תקשיב טוב. אבל באותו רגע שאתה אומר 'אותי זה לא מעניין'.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תמצא פתרון. זה מעניין אותי. תמצא פתרון. סליחה, אוקיי.   :חיאל טוהמימר י

 

 זה דבר אחד. כן.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שלדעתי קודם כל זו החלטה שלנו. אנחנו אני רוצה להגיד   :גב' שירה דקל

צריכים להביא הצעה קונקרטית ויש הצעה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היתה ישיבת 

  -וצג לנו שכל האשקוביות פה למטה, אנחנו הולכים לקנות אותןמועצה שה

 

 ממשרד השיכון.   :מר אלי שבירו
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בדיוק. הולכים לקנות אותן, העירייה תשפץ אותן ותהפוך אותן   :גב' שירה דקל

מהמבנים האלה. למשל, אני  2למגורים לצעירים. זו החלטה עירונית לקבל החלטה, לקחת 

ומי יעמוד בקריטריונים, שרון, כי קריטריונים זה דבר שאנחנו לא נכנסת כרגע לכמה 

קובעים, אנחנו מקבלים את ההחלטות. אנחנו, בגלל זה אנחנו יושבים פה. אנחנו צריכים 

להחליט מה הקריטריונים ומי האנשים וכמה הכמות ואיך זה יתנהל, ומה עושים ולכמה זמן. 

י ברגע שמכירים בן אדם אחד כזה, ואני ואת כל הדברים האלה אנחנו צריכים להחליט. כ

 חושבת שסביב השולחן יש לפחות כל אחד שמכיר אחד או אולי פחות, אולי זה אותם אנשים. 

 

 אותם אנשים.   :מר אלי שבירו

 

בנות, והוא אבא חד הורי. והוא  2אני מכירה מישהו אחד שיש לו   :גב' שירה דקל

שאם הדירות האלה ואני חושבת שזה משהו,  נמצא במצוקה, והוא צריך את העזרה הזאת.

 , ויש אפשרות כי הן כבר של עיריית אריאל. 2נמצאות, ויש אפשרות לקחת 

 

 הן לא של עיריית אריאל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 עוד לא, עוד לא.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אוטוטו, אוטוטו.   :גב' שירה דקל

 

 בר. מתי זה יהיה, אפשר לד  :גב' לודמילה גוזב

 

  -כשזה יהיה :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אוקיי, אבל בואו לא נחכה, בואו נכין עכשיו תכנית. בואו נראה   :גב' שירה דקל

 מתי הולכות להתקבל הדירות האלה. בואו עכשיו נקבל, נתחיל לבנות קריטריונים. 

 

 אתה לא יכול לקבל אחזקה על דבר שלא...  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 למה? רון, אנחנו יודעים כמה דירות אנחנו הולכים לקנות.   :גב' שירה דקל

 

 משהו שלא קיים. אתה לא יכולה לקבל החלטה על  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 למה לא קיים?   :גב' שירה דקל

 

אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שיש פה איזשהו קונצנזוס לגבי   :מר אלי שבירו

 הצורך. 

 

 לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כמעט קונצנזוס.   :מר אלי שבירו

 

 לא, לא, אתם לא מכירים את המציאות. זה הכל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

רק אתה מכיר, רק אתה מכיר. אתה יודע, אתה מנותק מהעיר.    :מר יוסי חן

 בוא תתחבר חזרה לעיר. בוא, יש לך עוד שנה ומשהו. 

 

 אני לא רוצה לענות לך.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תתחבר, אתה מנותק.    :ר יוסי חןמ

 

שנים.  5אל תדאג, רק שאלוהים ייתן את הבריאות, יהיה עוד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 שנים יהיה.  5עוד 

 

הלוואי. אני מאחל לך שייתן לך בריאות ויחזיר לך הכוחות כמו    :מר יוסי חן

 שנים. 11שהיית לפני 

 

וס, בוא נגיד את זה ככה, או רוב אני חושב שיש כמעט קונצנז  :מר אלי שבירו

ם לגבי אותם אנשים ספציפיים בעייתיים, שזו כמות מחברי המועצה שנמצאים כאן, חושבי
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מאוד קטנה של אנשים, שאין ספק שמי שצריך לקבוע את הקריטריונים שלהם, זה מנהל אגף 

שקוביות שהן הרווחה והצוות שלו. צריך למצוא להם איזשהו פתרון. אני יודע שיש לנו כאן א

  -שייכות לעירייה זה אשקוביות שחלק פעם גרו בהן ה

 

  -... האלה ואחר כך באו   :מר יוסי חן

 

 ... הצופים.   :מר אלי שבירו

 

 הנהג של ראש העיר. גרו מלא.    :מר יוסי חן

 

יש מספר אשקוביות שהן שייכות לעירייה. אפשר לקבל החלטה   :מר אלי שבירו

ריטריון שיקבע, ולא אנחנו נקבע את הקריטריונים כי אנחנו לא אנשי שאומרת, שבהתאם לק

 המקצוע. אגף הרווחה ייתן פתרון במידה ויש. 

 

 זמני, זמני.   :מר יחיאל טוהמי

 

זמני, אין ספק, זמני. זאת אומרת, הפתרון הוא יכול להתבצע,   :מר אלי שבירו

רוצים לעשות את זה. ואני אומר  ושזה רק עניין של אם אנחנו רוצים לעשות את זה או לא

עוד פעם, יש פה להערכתי רוב של חברי המועצה שחושבים שצריך ללכת ולמצוא את 

 הפתרונות האלה. 

 

 שלב. -בסדר, שלב  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, לא, יש אשקוביות שלנו.   :מר אלי שבירו

 

 גמרתם?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 כן.   :מר אלי שבירו

 

אני רוצה לתת לך דוגמא. היתה מישהי שגרה במקלט, והיא גרה  :ראה"ע-ןמר רון נחמ
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שם היום... שירה, האשקוביות הן של עמידר, של משרד השיכון, התהליך לא נגמר. ויש 

סיכום עם משרד השיכון, עם ההנהלה, עם משרד האוצר, שכל האשקוביות האלה, שעכשיו 

סכנים שיש לנו פה. הביאו משפחה מפתח לאחרונה הפסקתי את הדבר הזה, לא לקחו את המ

 , multi purpose ,בעיות 0ילדים,  0כל העניינים, עם תקווה, זאת שדואגת לפי החברים פה ל

לא סתם. ומשרד השיכון, אגף האכלוס, הוא מאכלס. לא עיריית אריאל ולא אף אחד אחר. 

רים האלה. אין פה דבר תכנון לכל הדב-בינוי. הולכים לעשות רה-אנחנו הולכים לעשות פינוי

 זמני, כי הומלס הוא הומלס הוא הומלס, ואין פה דבר זמני. 

הדבר הזה צריך ללכת במתכונת של משרד השיכון, שהוא דואג, כמו שלוקחים מישהו 

מאריאל, שולחים אותו למצפה רמון. אתם לא יודעים את המדיניות של משרד השיכון, איך 

עניי עירך קודמים. אז אומרים הם לא בקריטריונים, כי זה  - הם עושים את זה. ואני טוען

טופל. יש קריטריונים כלליים במדינת ישראל. הסיפור הזה של ש כך אחד רווק, או אחד

הדירות, יש שיכון ופיתוח למעלה, לכו שם לרח' מוריה, ותראו משפחה, גם כן עם כמה בעיות 

 שיש לנו שם. 

 

 . באו מראש העין  :מר יחיאל טוהמי

 

מראש העין. בא ראש עיריית אריאל, זה  –מאיפה הם מגיעים?  :ראה"ע-מר רון נחמן

יש לאגף האכלוס במשרד השיכון  –שלא דואג לתושבים, ומבקש עניי עירך קודמים. אומרים 

את הקריטריונים שלהם, הם ארציים, אין לך מה לומר. מתי משרד השיכון מפסיק עכשיו 

שי תיבות, בין עיריית אריאל לבין עמידר, לבין האוצר, לבין לאכלס, כשיש את ההסכם ברא

 משרד השיכון, שיפסיקו לאכלס באשקוביות כאן. 

אנחנו צריכים לטפל בהומלסים האלה בדרך אחרת לחלוטין. ובדרך הזאת אנחנו לא יכולים 

 לתת להם כסף, אנחנו צריכים לדאוג לכך שמשרד השיכון ידאג להם, בדירות שיכון ופיתוח,

שלא יפגע לנו מחר, אם אתה תרצה להוציא אותו מחר מהמקום הזה פה, הוא תקוע לך כמו 

תכנון ובינוי מחדש של הכל. וזו -מסמר בלי ראש, הוא יכול לתקוע לך את כל הנושא של הרה

בעיה, כי אתה לא יכול ללכת ולהוציא מתוך דירה מישהו שנתת לו את זה. ולכן, סוף מעשה 

 במחשבה תחילה. 

כשאת באה ומדברת על העניין המאקרו של אריאל, שהיא רוצה לעשות כאן איזשהו דבר  אז

במקום הכי מרכזי של אריאל, מה של איך אומרים, שחזור ובנייה מחדש של העיר הזאת, 

לעשות, צריך למצוא לזה פתרונות אחרים. בקטע הזה אני כן יכול לקבל, מה שאמר שבירו 
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יכון, שהוא הגורם, אגף האכלוס ידאג לזה. הרי הבעיה היא קונצנזוס, בקטע הזה שמשרד הש

בית. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. היה מישהו, שהוא בשום אופן לא רצה בכלל להיות 

 בבית, טוב לו להיות הומלס. 

 

 נכון.   :גב' לודמילה גוזב

 

 מה אתם יודעים? אני לא מבין.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא מטופלים על ידי הרווחה. ...   :עו"ד שרון שטיין

 

 -אני לא חושב שהדברים האלה כאן :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  -אני מכיר מישהי  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה מכיר... מטפל בו.   :עו"ד שרון שטיין

 

יחיאל, במדינת ישראל יש גורמים שבכוונה לא רוצים להגיד 'אני  :ראה"ע-מר רון נחמן

כשאתה מכיר אותו באופן אישי, אז אתה פותר את הבעיה  –וע? מכיר אותו באופן אישי'. מד

של האופן האישי. וכשאתה לא מכיר את האופן האישי, אז אתה לא עושה את הדברים 

האלה. והואיל ואנחנו קהילה קטנה, ואנחנו יודעים את הדברים האלה, אנחנו מבינים את 

רים האלה, תוך הבנה שפה זה. אני חושב שצריך לתת למנהל שירותי הרווחה לטפל בדב

  -אנשים אמורים לעשות את הכל לפתור את הבעיה הזאת וזה הכל. חבר'ה, לא דנים פה

 

 אני יכול להגיד משהו?    :מר יוסי חן

 

 כן, אתה יכול עכשיו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תראה, אני עכשיו לא באתי, לא פינוי, לא בינוי, לא משרד שיכון    :מר יוסי חן

האלה לא ₪  911-ממשרד השיכון. ה₪  911ום. לחבר'ה האלה יש השתתפות של ולא כל

מספיקים להם לכלום. מה שאני בסך הכל מדבר, לתת להם השתתפות של כמה אלפים, של 
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, אפשר לספור אותם על כף יד אחת, ולא לספר עכשיו סיפורים, ולגלגל לפתחו של משרד 2-3

ה אלפים, אפשר לפתור את הבעיה שהחבר'ה השיכון ולא לראש הממשלה. בסיפור של כמ

נוספים יעזרו להם להשכיר. בלי זה הם לא יכולים ₪  911האלה לא יהיו בחובות, רק לחורף. 

 להשכיר, מה לעשות? זה הכל. 

 

 אני לא יודע לעשות את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ואני  ושרון, באמת אני אומר לך, באמת שרון, אתה לא גר פה,   :מר יוסי חן

מאחל לך תמיד שתחיה ברווחה ושלא יחסר לך כלום, אבל באמת אני לא מבין מה הלהט 

הזה, כאילו אתה בא ומנסה. אנחנו מבקשים פה בסך הכל כמה אלפי שקלים לפתור את 

 נקודתית זמנית. זה הכל.  3-הבעיה של ה

 

 לא ניכנס לסיפורים של מדרון חלקלק.   :עו"ד שרון שטיין

 

נלך הלאה. יש לך עוד משהו בסדר. שמענו את זה, תודה רבה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 להוסיף? 

 

שינוי בנושא של איכות הסביבה. גם התבקשנו הסעיף אחרון זה   :מר ג'והר חלבי

לפרסום והסברה, גם את זה תקצבנו. עשינו התאמות לתקציב, הגדלנו ₪  12,111-לתקצב כ

 88,559,111התאמנו את זה, התקציב עומד על בחלק מההכנסות, הקטנו בחלק מההוצאות. 

 כפי שהסברתי להם. ₪, 

 

 הסברה למה?   :מר יעקב עמנואל

 

 הסברה בתחום איכות הסביבה, הגנת הסביבה.   :מר ג'והר חלבי

 

 מי רצה כאן? כן פבל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

זה? הנושא שלי לגבי התמיכה בספורטאים מצטיינים. לא נגענו ב  :מר פבל פולב

 מה לא?אין לזה הסכמה? 
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 לדבר הזה? ₪  111,111לא דיברנו על תוספת של עוד    :מר יוסי חן

 

 לא נגענו, אי אפשר?  :מר פבל פולב

 

 בוא נעלה את זה עכשיו.   :גב' שירה דקל

 

אני יכול להעלות? כי אני ראיתי את זה בסדר היום אתה רוצה   :מר פבל פולב

 את זה אחר כך? 

 

 לא, זה תשובה למה שאתה כתבת.   :שבירומר אלי 

 

אז קודם כל תענה ואז אולי אני אציע משהו אחר. לא ראיתי פה   :מר פבל פולב

 שום שינוי. 

 

אני רוצה להציע משהו. יש לנו כאן בעיר ספורטאים מצטיינים   :מר אלי שבירו

 שמתמודדים בתחרויות בחו"ל. 

 

 זו השאילתא שלי, אלי.  :מר פבל פולב

 

 נכון, זו השאילתא שלך.   :מר אלי שבירו

 

 זו לא שאילתא, זו היתה הצעה.   :עו"ד שרון שטיין

 

 הצעה לסדר, שאילתא.   :מר אלי שבירו

 

 לא, לחוק עזר.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אוקיי, אז לחוק עזר. יש בעיה עם זה? תענה, אני אשנה.   :מר פבל פולב
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התקציב. אם אין את זה בתקציב, דברו עם עכשיו מצביעים על    :מר יוסי חן

 המנורות.תסביר להם. 

 

אני מסכים שזה צריך לבוא לידי ביטוי במסגרת התקציב, ולא   :מר אלי שבירו

לדבר על זה רק בישיבה שאחרי זה. יש גם סטודנטים מצטיינים שנמצאים, תושבי אריאל, 

י חוץ. אני חושב שאנחנו המקרים האלה על תושבי אריאל ולא על תושב 2-ואני מדבר ב

לטובת הנושא הזה במסגרת של התקציב, כדי ₪  111,111צריכים להעמיד סדר גודל של 

שאפשר יהיה לתמוך בהם, לתגמל אותם, לקרוא לזה באיזה שם שהוא יהיה חוקי, ושהם 

 יוכלו לייצג אותנו בכבוד. 

 

סעיפים. ...  3-אנחנו עדיין בתקציב? אז אני רוצה להתייחס ל   :מר יוסי חן

לאגודה למען החייל, בואו נקבע ₪  151,111ואני עוקב ואני אומר אותם בצורה עקבית, שזה 

למלגות לסטודנטים. ולכן הגענו לאותם ₪  151,111-לבתי הכנסת, ו₪  151,111את זה בכסף. 

שדרך אגב ראש העירייה כבר הסכים בישיבה הקודמת לתת אותם ולא הצבענו. ₪,  011,111

אחר כך אל תגידו למה אין לאלה ולמה ₪,  011,111היום לא סוגרים שם בתמיכות  אז אם

דיברנו על הספורטאים המצטיינים. אם אין את זה בפנים, עוד פעם ₪  111,111אין לאלה. 

אל תגידו למה אין ולמה זה, כי אני מחר אוציא פלייר, ואני יודע על מי לכוון את הפלייר 

ד בפה אחד בלב. שימו את הכל על השולחן. מי שמתנגד לדבר ובואו נפסיק עם האחהזה. 

 הזה, שיצביע בעד התקציב הזה, זה הכל. 

 

 אני אקבל תשובה לגבי המצטיינים? תוספת תמיכה.   :מר פבל פולב

 

כשאתה רוצה להוסיף תוספת תמיכה, אתה צריך להוריד ממקום  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אחר. 

 

 צודק, צודק.    :מר יוסי חן

 

ולכן, בתוך המסגרת הזאת של מה שנקרא ספורט, אם אנחנו  :ראה"ע-מר רון נחמן

אני בעד להוריד ולשים בצד ברזרבה לקטע הזה של ₪,  1,151,111קבענו מסגרת של 

הספורטאים המצטיינים וסטודנטים מצטיינים. דרך אגב, היה לנו סעיף של תמיכה 
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 בסטודנטים בזמנו.

 

 חר. זה משהו א  :מר פבל פולב

 

 אני מדבר על מצטיינים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ירד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה ירד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 גם סטודנטים מצטיינים וגם ספורטאים מצטיינים... רזרבה.   :מר פבל פולב

 

לדבר הזה. ₪  111,111פבל, תקשיב, אנחנו מורידים ומתקצבים  :ראה"ע-מר רון נחמן

 זבר איך הוא עושה את זה. יסביר לך הג

 

הזה ₪  1,111,111-אנחנו לא קיבלנו שם פירוט, וכמה מתוך ה   :מר יוסי חן

מפורט, בדיוק איך זה הולך. תן לי ₪  1,111,111-הולך לשכר. אני רוצה לקבל בבקשה את ה

 פירוט. אני אומר לך שרוב הכסף הולך לשכר, ואנחנו יודעים גם לאן הולך. אז תן לי פירוט.

 אתה רוצה עכשיו לסובב את זה?

 

 לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אז שים את זה על השולחן עם פירוט, ותצביע בעד התקציב. ומי    :מר יוסי חן

שיצביע בעד התקציב הזה, יבוא מול הציבור, שייתן לו שם את ההסברים. מחר ייצא מכתב 

 לציבור, שהם יחליטו. 

 

 הבנו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ואני אומר ₪,  1,111,111אבל שלא יספרו פה, מחר יגידו השקיעו    :וסי חןמר י

הולך לשכר ולא הולך לתקציב שוטף לאגודות, לבתי הכנסת, ₪  1,111,111-רוב הלך ש
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 לאגודה למען החייל. 

 

 מהשכר. ₪  251,111אני מציע להוריד  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 איזה שכר? של מי? ממי?    :מר יוסי חן

 

 של שחקני כדורגל.  :ראה"ע-ר רון נחמןמ

 

 ממי? ממי?    :מר יוסי חן

 

 של שחקני כדורסל. להוריד את זה ולתת.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תצביע על זה ככה, זה בסדר. תצביע על זה ככה.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו מוכרים? לא צריך יותר?   :מר פבל פולב

 

₪,  411,111הפועל תל אביב ₪.  411,111הפועל תל אביב, שמת    :מר יוסי חן

נתת להם בכסף, והשאר שווה, בשימוש של האולם וכל זה. אם אתה לא יודע, זה ₪  251,111

בשנתיים. אתה נתת להם, לא אני. אתה חתמת על ההסכם. שם יש ₪  151,111עולה עוד 

 לבד. ₪  251,111

 

 דעתי.  חברים, הציע אלי הצעה שהתקבלה על :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 איזו הצעה?    :מר יוסי חן

 

 לנושא הספורט. ₪  1,151,111יש  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ₪.  1,115,11  :רו"ח רוני דנה

 

 מה זה ספורט? אני לא מבין.   :מר פבל פולב
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. תביא לי פירוט בדיוק איך זה איך זה הולך תן לי פירוט בבקשה   :מר יוסי חן

 מתחלק. 

 

יביאו את הפירוט. צריך לקבוע ועדת תבחינים, צריכים לקבוע  :ראה"ע-מר רון נחמן

 את זה. היא צריכה להביא למליאת המועצה. אי אפשר ככה לעבוד.

 

 זה לא בתוך התמיכות, זה לא קשור.    :מר יוסי חן

 

 אני לא רוצה להתווכח איתך, נו מספיק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ור לתמיכות. זה לא קש₪  1,111,111-ה   :מר יוסי חן

 

 לא קשור לתמיכות.   :מר אלי שבירו

 

 זה לא קשור לתמיכות בכלל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לקבל מפורט, לדעת על מה אני ₪  1,111,111-אני מבקש את ה   :מר יוסי חן

 מצביע. אני מדבר עם אלי עכשיו. 

 

 בלי שום קשר, הנושא של התמיכות, זה עלה.   :מר אלי שבירו

 

 ₪.  011,111ודיברנו על    :חן מר יוסי

 

הנושא של התמיכות, יביאו את זה להצבעה במועצה, לגבי   :מר אלי שבירו

 החלוקה של הכסף, ואז נוכל לדון. 

 

אז אתה מחלק ₪,  495,111ברור לי, זה ברור לי. אבל אם יש לך    :מר יוסי חן

  -₪ 011,111ואם יש לך ₪.  495,111
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 שור לספורט. זה לא ק  :מר אלי שבירו

 

 ₪. ואין לך מיליון ₪  011,111אין לך  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתו.    :מר יוסי חן

 

 אתה תגיד... ליו"ר. הבנת? בלי חוצפה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נו, עוד פעם אתה מתחיל?    :מר יוסי חן

 

 מספיק כבר.  יש דרכי התנהגות. יוסי, :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה תפסיק.    :מר יוסי חן

 

 אתה מפריע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

. יש לי ילדים יותר גדולים 19תשמע, אתה לא מדבר עם ילד בן    :מר יוסי חן

 משלך. 

 

 . 15אתה ילד בן  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 בסדר, מספיק עם זה.    :מר יוסי חן

 

  מספיק יוסי כבר. :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 תלמד להתנהג.    :מר יוסי חן

 

 מספיק.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא תכבד, לא יכבדו אותך. תכבד אנשים, יכבדו אותך.    :מר יוסי חן
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 תיקח את הפרוטוקול, אני משתגע מהדבר הזה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

שנה תמכתי בך, לא היה בסדר? תירגע, אני מדבר אליו, ואני  21   :מר יוסי חן

 יודע למה. ואני יודע למה. 

 

 אני לא מעניין אותי שאתה מדבר אליו, תדבר לפרוטוקול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 לא קשור לספורט לחלוטין. ₪,  495,111  :מר אלי שבירו

 

 ברור לי.    :מר יוסי חן

 

₪  111,1111אנחנו נקצה עוד ₪,  495,111-ולכן, בלי שום קשר ל  :מר אלי שבירו

 ורטאים מצטיינים וסטודנטים. לטובת ספ

 

 ₪.  011,111...   :מר פבל פולב

 

 הלאה. ₪.  549,111-ו   :מר יוסי חן

 

נכון, יפה. בלי שום קשר אני מעלה את הצורך בתרבות   :מר אלי שבירו

 לתלמידים מכיתה ו' עד כיתה י"ב ואני אשמח לקבל את ההתייחסות שלך לזה גם. 

 

יכמנו את הנושא הזה כבר לפני חודשיים. שאנחנו הקמנו אנחנו ס :ראה"ע-מר רון נחמן

היכל תרבות, ולא רק בשביל ההצגות של המינויים, אלא בשביל לעשות פעילויות, לגדל את 

הילדים על מוסיקה, על בלט, על כל הדברים האלה, מגן ילדים ומעלה. ואז, כשישבנו לגבי 

קציב את הכסף הזה. הדרך שהיתה הכנת התקציב, גם אלי, אמרנו שאנחנו נעשה את זה ונ

אמרתי גם לאלי, בקטע הזה אני לא חוזר בי צריכה להיות, היא דרך שלא חוקית. ולכן, אני 

מההסכמה לתקציב הזה שיאפשר לבנות את הילדים מלמטה, מגן הילדים, ונעשה את 

צידי הדברים האלה בדרך שהיא תבוא לידי ביטוי גם באופן חוקי ולא לא חוקי, ויש הסכמה מ

 ללכת על ה... הזה. 
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 זאת אומרת, באופן עקרוני מהעונה הבאה?   :מר אלי שבירו

 

 מהעונה הבאה, נכון.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

  -כיתות, תלמידים  :מר אלי שבירו

 

 לא כיתות.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

תעשה את  2113אני מציע לעשות את זה מעוד שנתיים. מאחרי    :מר יוסי חן

 מצוין.  זה, זה

 

 אבל העונה נגמרת.   :מר אלי שבירו

 

אלי, מספיק. על מי אתה עובד? עליי? אתה מחר יוצא החוצה,    :מר יוסי חן

 תגיד לתושבים מעוד שנה, בסדר?

 

 אוקיי, שמענו אותך, בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ות, ... בחירות, דבר עם המנורות. עכשיו אתה יושב פה על התמיכ   :מר יוסי חן

 עכשיו זה הזמן. אתה מרים יד או לא מרים יד. 

 

 הבנו, בסדר. טוב, תודה רבה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אבל אני למדתי משהו, אם כסף הוא לא צבוע לאיזושהי מטרה,   :מר פבל פולב

 אתה יכול מחר לעשות איתו מה שאתה רוצה. 

 

 בדיוק, בדיוק.    :מר יוסי חן

 

 מה?  מה? :ראה"ע-מר רון נחמן
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צריך לצבוע את הכסף הזה למטרה מסוימת. כשאתה אומר לי   :מר פבל פולב

'תרבות... ילדים', הכל נשמע יפה. מאיפה זה היה עכשיו? מה, לא עשית שום דבר לילדים? 

אני אומר לא מספיק, אז רצינו להביא כסף, שאנשים ייקחו את הכרטיסים, ילכו להצגות, 

 להיכל התרבות. 

 

 אתה לא יכול לעשות את זה.  :ראה"ע-ןמר רון נחמ

 

 אז תמצא דרך, בוא נדון.   :מר פבל פולב

 

אני הבנתי אותך. פבל, אני מסביר לך עוד פעם. אתה לא יכול  :ראה"ע-מר רון נחמן

 קפיטה, אתה לא תופס את זה? זה הכל. עזוב את זה באמת, נו. -לתת פר

 

 כרטיסים לתלמידים? עיריית אריאל לא יכולה להקצות    :מר יוסי חן

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ?-באמת נו. היכל התרבות שייך לך, אתה לא יכול להחליט   :מר יוסי חן

 

 לא.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אם אתה נותן לנזקקים, אתה נותן לנתמכים איזה כמה    :מר יוסי חן

 טה, אתה מנהל. כרטיסים, אתה לא יכול? אתה יכול להחליט, אתה מקבל את ההחל

 

 אני בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ברור שאתה. מי יהיה נגד? אף אחד לא יהיה נגד.    :מר יוסי חן

 

 זה לא בדרך הזאת. יש קריטריונים, יש תבחינים.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 יש גם ככה כסאות ריקים, הרי ההיכל לא מלא.    :מר יוסי חן

 

 דבר. פבל, באמת. אני לא מבין באמת. זה לא אותו  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

מחר אין. אל  –תשמע, אני למדתי ממך, מה שלא סגור היום   :מר פבל פולב

 תסובב אותי סתם. 

 

 בדיוק.    :מר יוסי חן

 

 אוקיי, אז תצביע נגד. נו, מה אתה רוצה?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ן? עוד פעם תצביע? אני באתי בשביל הצבעות, רו  :מר פבל פולב

 

 מה אתה רוצה מהחיים שלי? :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אתה יו"ר הוועדה.   :מר פבל פולב

 

 מה אתה רוצה מהחיים שלי, תגיד לי?  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מהחיים שלך, שום דבר.   :מר פבל פולב

 

מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה בכוח רוצה. אני מסביר לך,  :ראה"ע-מר רון נחמן

 לא חוקי. זה הכל.  לא עושה דבר

 

נתת בלי לשאול אף ₪,  251,111כשרצית לתת להפועל תל אביב    :מר יוסי חן

אחד. אמרת 'בשביל זה אני ראש העיר'. עכשיו אנחנו באים ואומרים, מה אנחנו מבקשים? 

 לנזקקים.

 

  -אם אתה לוקח את התלמידים בצורה מרוכזת  :מר אלי שבירו
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 עושים מזה מסחרה. הילדים   :עו"ד שרון שטיין

 

 איך הם יכולים לעשות מסחרה.   :מר אלי שבירו

 

 א מוכר את הכרטיס ואז מישהו אחר מוכר.הו  :עו"ד שרון שטיין

 

 כולם גנבים פה? נו, באמת.   :מר פבל פולב

 

לא יכולים למכור את הכרטיס. זה יהיה כרטיס הזמנה שלא ניתן    :מר יוסי חן

 . למכירה. הזמנות, אתה יודע

 

 אתה לא יכול. עזוב, אלי, אתה לא יכול שום דבר.   :מר פבל פולב

 )מדברים ביחד( 

עוד יומיים וחצי כולכם תגידו שראש העיר משחד את התושבים   :עו"ד שרון שטיין

 ומחלק כרטיסים חינם להצגות. 

 

 עוד יומיים יגידו הרבה דברים. אל תיתן רעיונות.   :מר פבל פולב

 

 ... 2113לתת כרטיס, שנה הבאה אנחנו יודעים שזה   :ןעו"ד שרון שטיי

 

"בשנה, בשנה הבאה" כולם איתי ביחד, רק בשנה הבאה. עזבו, נו   :מר פבל פולב

 באמת. את לא שומעת את עצמך?

 

 יש ועדת כספים.   :מר יעקב עמנואל

 

 אפשר להכניס את זה דרך סל תרבות.   :גב' שירה דקל

 

לה עכשיו, אל תעלה. עכשיו מצביעים על תקציב. אין מה שלא תע   :מר יוסי חן

 בתקציב, אין כלום. 
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 למה אין סל תרבות...?   :גב' שירה דקל

 

 מימון אישי של ה...   :עו"ד שרון שטיין

 

 לא משנה, אז הנה דרך לעשות את זה, דרך סעיף סל תרבות.   :גב' שירה דקל

 

 אבל...   :עו"ד שרון שטיין

 

 .. שרון... אני יכולה להגיד לך... בתי הספר. .  :גב' שירה דקל

 

 על מה? לא בכסף אבל, לא נותנים להם.   :עו"ד שרון שטיין

 

 אף אחד לא מדבר על כסף עכשיו.   :גב' שירה דקל

 

 אבל כרטיס זה שווה כסף.   :עו"ד שרון שטיין

 

ו אנחנ –תקשיב, אתה יודע מה זה סל תרבות? סל תרבות אומר   :גב' שירה דקל

סל תרבות ליסודיים. במסגרת התקציב הזה רוכשים הצגות ולוקחים את ₪  211,111מקצים 

, זו כל תלמידי היסודיים. אין אפליה, אין כסף, אין כלום. יש תמיכה עירונית חינוכית

 אמירה חינוכית של הרשות. 

 

נכון, זו דרך אחרת. השאלה, אני רק אומר לך דבר אחד מאוד   :עו"ד שרון שטיין

 פשוט. בכפר סבא אם עושים כזה דבר, זה נעשה תוך כדי שעות הלימודים. 

 

גם פה אנחנו מדברים בשעות הלימודים. אנחנו מדברים אותו    :מר יוסי חן

 דבר. 

 

נדון הכל, נקבל תשובות שאלות... בכתב, נעלה את זה לוועדה   :מר פבל פולב

 ואז נצביע. 
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 רוצים.תדברו כמה שאתם  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אלי, אתה בוועדת כספים?   :מר יעקב עמנואל

 

 כן.   :מר אלי שבירו

 

למה... את זה שם? למה אתה מעלה את זה עכשיו פה,  לעשות   :מר יעקב עמנואל

את כל המהומה הזאת? למה לא שם לסגור את הכל? ועדת כספים, בשביל זה היא קיימת, 

 דנה על כל סעיף. 

 

יכול לענות לך? אני ביום שישי ישבתי עם אלי שבירו  מנו, אני   :מר יוסי חן

וישבתי עם פבל. וביקש ממני אלי לעזור לתמוך בתקציב, ואני באתי במטרה לתמוך בתקציב, 

בכפוף לשינויים מסוימים. אותי לא מעניין. במידה ויש את השינויים, אני מצביע בעד. 

לספורטאים ₪  111,111בר על לתמיכות, היה מדו₪  011,111ובשינויים היה מדובר על 

 מצטיינים, היה מדובר על התרבות לילדים ולנוער. 

 

 אבל יש זה, יוסי.   :גב' לודמילה גוזב

 

ואני מחר אוציא את הפלייר, ואני ₪.  549,111אין שום דבר. יש    :מר יוסי חן

 יודע עם מי ישבתי, זה הכל. אני באתי להצביע בעד התקציב, לא נגד התקציב. 

 

 מה עם מלגה לסטודנטים, אלי? מוותרים?   :פבל פולב מר

 

אני מוותרים על המלגות? מוותרים על בתי הכנסת? אין בעיה.    :מר יוסי חן

 הצעתי משהו אחר. לישיבה הבאה שיביא ספר מסודר. 

 

 יוסי, ג'והר עושה שינויים עכשיו.    :מר יוסי חן

 

  איזה? הוא לא עושה שום שינוי.   :מר יוסי חן
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 עושה, עושה, עושה.     :???

 

 ואם הוא לא עושה?    :מר יוסי חן

 

 אבל למה אם?   :גב' שירה דקל

 

 אני שואל, אם הוא לא עושה?    :מר יוסי חן

 

 אבל הוא כן. למה אם?   :גב' שירה דקל

 

 הוא לא עושה כלום.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו מצביעים על השינויים.   :מר אלי שבירו

 

 בוא נצביע עליהם עכשיו.   :רה דקלגב' שי

 

על התמיכות, ₪  011,111-ה ללתצביע על השינויים, יאללה, תע   :מר יוסי חן

 נו. 

 

אני חוזר ואומר, כל שינוי פה מצביעים עליו, וזה מחייב את  :ראה"ע-מר רון נחמן

ם הגזבר להכין את השינויים בתקציב. ובאותו רגע שאני אמרתי כראש העיר שאני מסכי

לנושא הזה של המלגות או התבחינים לתת מלגות גם לספורטאים מצטיינים וגם לסטודנטים 

מצטיינים, כי סטודנט שלומד פיסיקה או מתמטיקה או כימיה או תרבות, לא יודע מה, 

 תושב אריאל אני מדבר, רק על תושבי אריאל. 

 

 רק תושבי אריאל.    :מר יוסי חן

 

וצים לתת לו את הדחיפה, צריכים לקבוע את שאנחנו ר :ראה"ע-מר רון נחמן

 נקודה.₪,  111,111התבחינים. ובעיקרון אנחנו מקבלים את הדבר הזה ומקצים לזה 
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 אנחנו דיברנו...    :מר יוסי חן

 

 אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא מדבר איתך.    :מר יוסי חן

 )מדברים ביחד( 

אני לא יכול ככה, לא שומעים, הוא כל הזמן מדבר. אי אפשר,  :ה"ערא-מר רון נחמן

אין פרוטוקול, אי אפשר, הוא כל הזמן משתלט על הרמקול, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, אין 

 פרוטוקול. 

 

 מה שלא נראה לך, משתלטים.    :מר יוסי חן

 

 יוסי, אי אפשר, אי אפשר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נראה, לא משתלטים. לא נראה לך העניין.  כשלא   :מר יוסי חן

 

 עזוב, נמאס לי, תדבר מה שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

לא נראה לך העניין, זה בסדר. אני יכול להציע לך הצעה? בוא    :מר יוסי חן

אני אציע לך הצעה, אל תצביע היום על התקציב הזה. אלי, שמע לי, אל תצביע על התקציב 

 הזה היום. 

 

אי אפשר. אני אצטרך להוציא אותו החוצה, אני לא רוצה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 להוציא אותו החוצה. 

 

תעשה את זה מסודר, ונבוא נצביע בעד. מה הבעיה? יותר טוב    :מר יוסי חן

שאני אצביע נגד עכשיו? אני אצביע נגד. אתה רוצה שאני אצביע בעד? אל תצביע עכשיו. עוד 

 י אבוא במיוחד ונצביע בעד. יומיים נתכנס, אנ

 

 אנחנו לא מתכנסים עוד יומיים.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 הוא יכניס את זה לתוך התקציב ונצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

 אנחנו לא עובדים לפי השיטה שלך, יוסי.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ה. אני לא מדבר איתך עכשיו. אתה לא מבחינתי זה שאתה פונ   :מר יוסי חן

אני מבין עם מה באת מהבית ושנים אתה אותו דבר, לא תשתנה, ואני מקבל את זה, דרך 

אגב. אתה לא מקבל את השונה, אני מקבל את השונה. אבל אני ישבתי עם אלי וסיכמתי 

איתו דברים מסוימים, והוא לא עומד בסיכום. וזכותו לא לעמוד, זה בסדר. אבל אני נותן לו 

 בסיכום, לפני שאנחנו נלך להצבעה.  עכשיו הזדמנות לעמוד

 

 מה סיכמתם?   :מר יעקב עמנואל

 

לספורטאים. ₪  111,111תמיכות, עוד ₪  011,111סיכמנו שיהיה    :מר יוסי חן

הוא העלה את הנקודה הזו של התרבות לתת הצגות לילדים, ואמרנו שזה גם כן כלל שחשוב. 

יב, אלא אם כן מקבלים את זה בצורה הוא יודע. אמרנו גם שלא מצביעים היום על תקצ

ימים קודם. ואין לי בעיה עם זה, אני רוצה לתמוך  11מסודרת, כמו שאתה מקבל תקציב 

 אני מצביע נגד.  –אני תומך. לא  –בתקציב. תעשה את השינויים שסיכמנו 

 

 תוציא את זה בכתב.   :מר פבל פולב

 

 דברים, זה חלק מהתקציב. אם אנחנו מצביעים היום על ה :ראה"ע-מר רון נחמן

 )מדברים ביחד( 

 ₪.  251,111ותוספת של ₪...  111,111-אנחנו דיברנו על ה  :מר אלי שבירו

 

 מאיפה נביא.   :מר ג'והר חלבי

 

  -₪ 251,111-שנייה רגע. אפשר לקחת את ה  :מר אלי שבירו

 

 של מה? ₪?  251,111איזה   :מר ג'והר חלבי
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 ₪.  251,111שריין כסף לטובת תרבות, לנושא, ל  :מר אלי שבירו

 

לא יודע איך קוראים לזה. אני רק אומר, בקטע הזה, אני אומר  :ראה"ע-מר רון נחמן

מה מוסכם על דעתי. אני הבאתי תקציב למועצה על בסיס מה שהיה ההערות הקודמות. 

 מוטב –ואני אומר עכשיו מועלות פה כמה נקודות שיכולות להביא לאישור התקציב. 

 לעיריית אריאל יש תקציב מאשר לא יהיה תקציב. ש

 

  את זה. נכון, אז תשנה  :מר יעקב עמנואל

 

 זה המון כסף. ₪  251,111כן, אבל   :רו"ח רוני דנה

 

 רוני, אל תקשה.   :מר יעקב עמנואל

 

 רוני, אתה רוצה להקשות? אני לא מבין.   :מר אלי שבירו

 

 צוא את הכסף. אבל יש בעיה פה למ  :רו"ח רוני דנה

 

 עוד יומיים...   :מר מקס צ'רנוגלז

 

לא יהיה עוד יומיים. או שיהיה תקציב היום, או שלא יהיה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 את זה לכם, לכולכם. או שיהיה תקציב היום.  אומרתקציב. אני 

 

 מה הבעיה שיהיה תקציב עוד יומיים? מה קרה?    :מר יוסי חן

 

 א יהיה. ל :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה ההבדל? נצביע בעד. נצביע פה אחד.   :מר יוסי חן

 )מדברים ביחד( 

 תסתכל רגע שם על הסעיפים, תראה איפה אתה יכול להתגמש.   :מר יעקב עמנואל
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 אני עוד לא גמרתי את כל הדברים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ג'והר יעבוד קשה, ירשום, יגיד, ואנחנו נצביע.   :מר פבל פולב

 

 דקות?  5אפשר לעשות הפסקה   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אתה יכול להחליף את הגזבר. נכון? נכון, פבל,   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני יכול להחליף את הגזבר.   :מר פבל פולב

 

 אני עוד לא גמרתי את כל ההצגה של הדברים.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הצביע. הם ייצאו, אנחנו יכולים ל  :גב' לודמילה גוזב

 

 הם יכולים לצאת.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

יוסי, אם עוד פעם אתה אומר לשבת בשקט, אוי ואבוי לך.   :גב' לודמילה גוזב

 אני אומרת זה לפרוטוקול. 

 

לודמילה, שבי בשקט. לודמילה, שבי בשקט. הנה, עוד    :מר יוסי חן

א לעניין, אני אגיד לך פעמים אני אגיד לך. כל פעם שתדברי ל 11פעמיים גם, ועוד 

 לשבת בשקט. 

 

 גם אתה תשב בשקט לפעמים.   :גב' לודמילה גוזב

 

 את צודקת, לודמילה, את צודקת.    :מר יוסי חן

 

סוף אני צודקת. כמו שאמרתי למנו, האישה תמיד -יופי, סוף  :גב' לודמילה גוזב

 צודקת. 
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לה. בכלל אין פה בטח. איזו שאלה. גם אני אומר. איזו שא   :מר יוסי חן

שאלה. תלמדי לכבד אותי, אני אכבד אותך. לודמילה, אני אכבד אותך יותר, תאמיני 

 לי. 

 

 נו, באמת.   :גב' לודמילה גוזב

 

אני הצבעתי... דברים כאלה. אז תכבדי אותי. אני באתי...    :מר יוסי חן

ה, זה בסדר, זו על הראש שלי. אמרתי לך מילה? לא. לא דיברתי. ... לא אמרתי לך מיל

 פוליטיקה. ... אופוזיציה. 

 

 למה? כי אתה יודע שאני...   :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, כי אני מכבד אותך. כן. תאמיני לי, לא כדאי לך.    :מר יוסי חן

 

 גם לא כדאי לך להגיד.   :גב' לודמילה גוזב

 

 בדקי את זה. אני בדרך כלל לא פונה אליך. את פונה ואני מגיב, ת   :מר יוסי חן

 

 אה, באמת? אתה שמעת ממני מילה לא?   :גב' לודמילה גוזב

 

 עכשיו את אומרת לי די תשתוק. אני אענה, אני אענה.   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא, זה לא בסדר, יוסי.   :גב' לודמילה גוזב

 

מה לעשות, מדובר פה... אני לא יכולים לראות אנשים שישנים    :מר יוסי חן

 בספסל.  עכשיו

 )מדברים ביחד( 

 

 *** הפסקה ***
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 חברים, רוני, ג'והר, כן בבקשה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

במילה אחת ברשותך, מבלי יותר מידי רעש, היה איזשהו עניין   :עו"ד אריאל עזריה

שבישיבה הקודמת... וכנראה בגלל טעות זה לא נכנס, עכשיו זה ייכנס. העניין של גני ילדים 

 ללמוד שם בגן חובה לימודי שחמט. אז גם את העניין הזה תיקנו. שיתחילו 

 

אני מתקן ככה. בהמשך למסגרת התקציב שנמסרה אליכם לפני   :מר ג'והר חלבי

נוי אחד, אנחנו נגדיל את תקציב התמיכות, סעיף ימים, אנחנו עושים פה כמה שינויים. שי 11

 1812111821תח סעיף חדש, מספרו אנחנו נפ₪.  595,111-ל₪  495,111-, מ1095111821

הטמעת ערכי תרבות בבית הספר,  1811111829סעיף נוסף, ₪.  25,111שחמט בגני ילדים ע"ס 

-נקטין את זה ב 1825231801חלק מסעיפי התקציב אנחנו נקטין. סעיף ₪.  141,111ע"ס 

ע"ס  1840113841סעיף נוסף נבטל אותו לגמרי ₪.  1,115,111זה יעמוד על ₪,  111,111

 נבטל אותו. ₪,  141,111

 

 מה זה הסעיף הזה?   :מר מקר צ'רנוגלז

 

אני הסברתי לכם מקודם, שבנערות במצוקה היתה טעות של   :מר ג'והר חלבי

. אני תקצבתי 49, עמ' 1840113841אם תסתכלו בעמוד, למי שיש את החוברת, ₪.  141,111

-ב 1840412841טה בסעיף ב גם למולא שמתי לב שזה מתוקצ₪  149,111בית חם לנערה 

לכן, סעיף מבוטל ₪.  141,111-והגדלנו פה את ה₪  141,111-ביטלתי את ה₪.  141,111

 זה התקציב. ₪.  88,581,111סך הכל התקציב יעמוד על ₪.  141,111-לגמרי וסעיף מוגדל ב

 

שזו ₪,  251,111-מה שדיברנו, ה₪  141,111-אז לגבי העניין של ה :ראה"ע-מר רון נחמן

עם כל תוספת ראשונה שתגיע. ₪,  251,111-ההתחייבות שלנו, היא תהיה להגדיל את זה בל

הרי בתהליך של התקציב השנתי, הרי נקבל כל מיני כספים ממשרד הפנים וכאלה דברים 

בתעדוף שלנו, לפי ההקצאה של הכספים, בראש ובראשונה יהיה בשביל להשלים את הסכום 

 י שהתחייבנו. כפ₪,  251,111-הזה ל

 

  -ותוספת גם  :עו"ד אריאל עזריה
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גם העניין של השחמט כלול בפנים, אני אומר את הדברים הללו.  :ראה"ע-מר רון נחמן

כל כסף שיגיע לתקציב הרגיל של עיריית אריאל, ישוריין בראש ובראשונה כדי להשלים, 

ואר. יגיע, בראש ובראשונה ושינויים תקציביים שיבואו תוך כדי השנה, אנחנו רק בחודש פבר

 לדברים הללו. 

 

 אז לא יגיע.  –ואם לא יגיע   :מר פבל פולב

 

 זה יגיע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מהניסיון שלנו, כל שנה יש לנו את התוספות התקציביות.   :רו"ח רוני דנה

 

וזה יהי בעדיפות הראשונה כדי להשלים את המחויבות שלנו פה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 כן, בבקשה, ג'והר. 

 

שהגדלנו לצרכי שחמט, אין ₪  25,111-תסלחו לי, לא שמתי לב, ה  :מר ג'והר חלבי

זה לא אמרתי לכם. היינו, ₪,  25,111-להם מקור תקציבי. אנחנו מגדילים את הארנונה ב

 ₪.  29,305,111-סתכם   במ₪,  29,351,111-, יוגדל מ11111111סעיף הארנונה 

 

  .משמעותאין לזה   :מר יחיאל טוהמי

 

 זו משמעות  מבחינתי.    :מר ג'והר חלבי

 

 .זה לא אומר שזה יחול על התושב  :עו"ד אריאל עזריה

 

 לא, לא, לא.   :מר ג'והר חלבי

 

 אפשר להגיד משהו?   :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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ך הכל אני אסביר קודם לאריאל מה המשמעות. קודם שם, בס   :מר יוסי חן

בצפי בהכנסות ממיסי עירייה, אם תשים לב מה שהגישו לך בתקציב, לא כללו את התוספות 

שיגיעו מהמכללה ומאדמת בניין וכל הזה, ועכשיו יש שם משחק לשחק. עכשיו אני אומר, מה 

סים, להוסיף כמו שהוספת לשחמט, שזה לקורה אם לעשות עוד טיפה קווץ' לעניין של ההומ

ט בגנים, להוסיף כמה עשרות אלפי שקלים, לפתור את הבעיה של כל כך חשוב שחמ

 ההומלסים. 

 

 אני שמעתי את זה, ואני לא מקבל את ההצעה הזאת.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מאה אחוז.    :מר יוסי חן

 

ובזה נגמר העניין. אני מבקש, אם הדברים האלה מקובלים, אז  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אנחנו נצביע. 

 

לתמיכות, איך אני ₪  111,111-לגבי התמיכות, שהוספנו את ה  :פולבמר פבל 

 הלכו לספורטאים מצטיינים? ₪  111,111-יכול לדעת שה

 

 אני הסברתי את הדבר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 הוא קבע את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מי קבע?   :מר פבל פולב

 

 את הדבר.  הסברתי את הדבר. אנחנו קבענו :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ספורט לא תחרותי זה גם?   :מר פבל פולב

 

 אתה רואה? כבר עכשיו אתה מתחיל להסביר לי את הדברים.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 אני שואל. לא מסביר, שואל.   :מר פבל פולב

 

 לא, אתה מסביר לי. אני לא מבין כלום בספורט.   :רו"ח רוני דנה

 

 גם אני.   :מר פבל פולב

 

 אני לא מבין כלום. יש לי יתרון יחסי שאני לא מבין בזה.  :ראה"ע-ן נחמןמר רו

 

הדבר היחידי שאני יודע, זה שאתה נותן תמיכות, אתה צריך   :מר פבל פולב

לעשות תבחינים. ויש ועדה שקובעת את התבחינים, וההחלטה הזאת של התבחינים... 

ת את התבחינים. יש לה תקציב קריטריונים מובא למליאת המועצה. מליאת המועצה מאשר

לספורטאים ולסטודנטים מצטיינים. זה הסעיף שיש לו. ולכן, יש לו גם את ₪  111,111של 

 הגיבוי הכספי ויש לו גם את הגיבוי של התבחינים, ובזה נגמר הסיפור. 

 

ואיך אתה בדיוק עושה את הפרוצדורה ונותן להם את זה אם אין    :מר יוסי חן

אתה בדיוק מתקצב אותם? אין להם עמותה. לאותם ספורטאים בספורט  להם עמותה? איך

 העממי אין להם עמותה. 

 

 והם מצטיינים.   :מר פבל פולב

 

 אתם לא מבינים את זה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בתבחינים אנחנו נכניס, שאם יש ספורטאי שהולך לתחרות   :מר אלי שבירו

 בחו"ל, אז הוא יוכל לקבל. 

 

 לא, אבל מה שאתה כתבת.   :רנוגלזמר מקר צ'

 

 לפי התבחינים.   :מר אלי שבירו

 

 מי יכניס?   :מר פבל פולב
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 קודם כל זה תושב אריאל.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 רק לתושבי אריאל, אנחנו מדברים רק על תושבי אריאל.    :מר יוסי חן

 

נניח שבאומנות, איך קודם כל תושב אריאל. אני אתן לך דוגמא,  :ראה"ע-מר רון נחמן

קוראים לזה, של רגינה, התעמלות אומנותית נניח, יש ילדה מצטיינת שזוכה בפרסים, היא 

יכולה להיכנס לקטע הזה. אבל ועדת התבחינים תקבע. היא לא חייבת להיות באגודה. אנחנו 

לא צריכים לכבול את עצמנו. אנחנו מדברים לעודד את המצטיינים. הוא יכול להיות חבר 

 באגודה, הוא יכול להיות לא חבר באגודה. 

 

 גם אלה שלא קשורים למתנ"ס.   :מר מקר צ'רנוגלז

 

 אבל אלה דברים שוועדת התבחינים תקבע.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 נכון, נכון.   :גב' לודמילה גוזב

 

שאלה. יש לנו כל שנה ילדים יוצאים לפולין. אנחנו יכולים   :מר פבל פולב

 לתמוך? 

 

 לא.  :ראה"ע-רון נחמןמר 

 

 למה?   :מר פבל פולב

 

  -כי משרד החינוך תומך. גדעון סהר עשה שם היום שינוי ש :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 ... כסף?  :מר פבל פולב

 

 בוודאי. משרד החינוך.  :ראה"ע-מר רון נחמן
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 זאת אומרת, לא צריכים לשלם?   :מר פבל פולב

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 מה בסדר?   :בל פולבמר פ

 

חברים, אני מבקש להעלות להצבעה את התקציב כפי שהוגש כאן  :ראה"ע-מר רון נחמן

עם השינויים שהכינו הגזבר ורוני דנה. מי בעד? ירים את היד בבקשה. רון, שבירו, טוהמי, 

לכם. לודה, מנו, אריאל, שירה, צ'רנוגלז, אבי. מי נגד? יוסי ופבל. התקציב אושר, תודה רבה 

 יישר כוח. 

 

פבל פולב לאשר את מר יוסי חן ומר הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של  החלטה:

כפי שהוגשה עם השינויים, על סך  2112לשנת המעודכנת תקציב העירייה הצעת 

11,,11,111 .₪ 

 

 .  2112אישור מצבת כ"א לשנת  .2

 

 סגרנו תקציב?   :גב' לודמילה גוזב

 

 עכשיו פה, יש המשך, בבקשה.  צריך :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בהמשך לאישור התקציב צריך לאשר את מסגרת כוח האדם כפי   :מר ג'והר חלבי

 התקציב. מי מצביע? מצבת כוח אדם.  בחוברתשהוצגה בפניך 

 

 כוח אדם, זה אוטומטי. מי בעד? ירים יד.  שיאזה  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 קבל הסבר? אני רוצה לדעת. מה זה כוח אדם? אני יכול ל   :מר יוסי חן

 

 בעמודים האחרונים שבחוברת.   :רו"ח רוני דנה
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 מה? מה זה כוח אדם?    :מר יוסי חן

 

 זה השכר, תקציב השכר. זה הדרגות.     :???

 

 כל עובדי העירייה, כולל פנסיונרים, כולל שעתיים, כולל הכל.   :מר ג'והר חלבי

 

 תוספת לכולם.   :מר יוסי חן

 

 זה התקציב.לא תוספת.   :והר חלבימר ג'

 

רון, שבירו, טוהמי, לודה,  הצביעו בעד: מי בעד? ירים יד. אושר. :ראה"ע-מר רון נחמן

 מנו, אריאל, שירה, צ'רנוגלז ואבי. מי נגד? תסבירו לי למה אתם נגד. 

 

 אני אסביר לך.    :מר יוסי חן

 

 בסדר, נו, נגד.   :גב' לודמילה גוזב

 

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

 

תקבל  –אני אענה. אני אענה לך. אתה רוצה פרוטוקול?    :מר יוסי חן

פרוטוקול. אני נגד השכר של הבכירים שמקבלים פה מאות אלפי שקלים. ואותם אלה 

מסכנים שעובדים בשכר מינימום בשפ"ע, ואף אחד אפילו לא חושב ולא זורק לעברם כלום. 

ים בעיריית אריאל, המסכנים, הדפוקים שעושים באמת את העבודה, קיבלת. כל המסכנ

 –לעומת אלה שלא גרים פה ומקבלים מאות אלפי שקלים, כולל אתה. אתה רוצה פרוטוקול? 

 תקבל פרוטוקול. תפיץ את זה עכשיו. 

 

 אוקיי, תודה. כן, שירה.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

בת הפרוטוקול. אני לא יודעת אם אני רוצה להגיד משהו גם לטו  :גב' שירה דקל



 9252.5)שלא מן המניין(  95מספר  ישיבת מועצה
 

 90 

אתה יודע, אבל יש עובדים רבים במתנ"ס שלא הופרשו להם הזכויות שלהם. גם אלה 

שיורדות להם מהמשכורת. אחד הדברים שאנחנו היום מאשרים את התקציב, מתוך שאיפה 

שעכשיו כשהתקציב בתאגיד עובר, שגם התאגיד יוכל לקבל את התקציב של הפעילות, שרון, 

משהו שלא סודר עדיין מה קורה איתם בחצי שנה הזאת של ההקמה. וגם שהעובדים שם  זה

לא יצטרכו לעמוד במצב שהם נמצאים בו כרגע, שזה מצב שבו מה שמגיע להם על פי זכות 

 הם לא מקבלים כבר הרבה חודשים, בגלל המצב שהמתנ"ס היה בו. 

י הייתי הרי בישיבת הדירקטוריון של האמירה שלנו, ואני יכולה להגיד, אנ –אז אני אומרת 

אני חושבת שהתקציב צריך להיפרס יותר טוב לפנינו. החברה, ואתה יודע את הדעה שלי, 

אבל כרגע, לראש סדר העדיפויות, בעיניי זה העובדים במתנ"ס שיקבלו את מה שמגיע להם 

 ותקציבי פעילות. 

 

מקום. מרגע שאישרנו את אני חושב שההערה שלך היא הערה ב :ראה"ע-מר רון נחמן

התקציב כרגע, החברה תפעל, ואז אפשר יהיה להסדיר את כל הדברים, לרבות זכויות 

העובדים, כל מה שיש להם. כי אפשר להתחיל לעבוד, והדברים האלה יסודרו באותו פרק זמן 

חודשים הקרובים. זה הרבה עבודה שם שיש לעשות את זה. זה מעבר מסטטוס  4-של ה

בל ברגע שאישרנו כרגע את התקציב, הדברים יעופו, יטוסו קדימה כדי להסדיר לסטטוס. א

את הכל. כי חברה לא יכולה להיות במצב של גירעון, היא לא יכולה להיות במצב שיש לה 

חובות, היא לא יכולה להיות במצב שהעובדים לא מקבלים את הזכויות שלהם. מרגע 

 הקטע הזה יסודר.  –דברים האלה, זו מחויבות שאישרנו היום את התקציב, אני אומר את ה

 

  -שזה יהיה בראש  :גב' שירה דקל

 

כן, כן, כן. בוודאי, מה זה. זו מחויבות חוקית, זה לא סתם. אז  :ראה"ע-מר רון נחמן

 אישרנו את מצבת כוח אדם. 

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר מצבת  החלטה:

 . 2112שנת כ"א ל

 

 .   2112אישור תקציב מחלקת מבקר העירייה לשנת  .3
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כפי שהוצג  2112תקציב מחלקת מבקר העירייה לשנת אישרו   :מר ג'והר חלבי

 בחוברת התקציב. 

 

 זה הגדרות... תקציב המבקר.   :רו"ח רוני דנה

 

 מי בעד? ירים יד.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

ד משהו לאלי שבירו. אנחנו סיכמנו שלגבי רגע, אני רוצה להגי   :מר יוסי חן

המבקר ולגבי היועץ המשפטי, השכר הזה לא מקובל עלינו. וגם הדרך איך שהם מתנהלים 

מול העירייה, לא מקובלת עלינו. דיברנו על זה שיהיה פה עובד במשרה מלאה של מבקר 

 היה הסיכום.  עירייה, ועובד במשרה מלאה של יועץ משפטי, שיעבדו רק עבור העירייה. זה

 

 משכורת.  2זה פי   :מר יחיאל טוהמי

 

. מי שלא רוצה לעבוד בתנאי השכר שאנחנו נציע, 2זה לא פי    :מר יוסי חן

שלא יעבוד. הוא לא עושה לנו טובה. אני אביא לך, יעמדו פה בתור ברמות השכר האלה, 

וע, אני אמצע לך פעמים בשב 3פה פעמיים בשבוע, יעמדו פה בתור. עם כל הכבוד שבאים 

מישהו שיעבוד פה כל השבוע, יבדוק את כל המכרזים, יבדוק את כל ההתקשרויות שלנו מול 

ספקים. אני יודע מה זה משרד הפנים, אני יודע. יעשה את העבודה כמו שצריך פה, רק עבור 

נטו אני רוצה מבקר שיהיה רק עם -עיריית אריאל, לא עבור עוד אלף ואחד דברים. נטו

 ית אריאל, ויועץ משפטי שיהיה רק עם עיריית אריאל. עירי

 

 ימים בשבוע.  4-הוא עבר ל  :מר יחיאל טוהמי

 

. מותר לי? אני רוצה 5? יופי, אז נוספנו בעוד כמה. אני רוצה 4   :מר יוסי חן

שתהיה פה לשכת יועץ משפטי, כמו שיש בעיריות. הייתי בעיריית בני ברק שבוע שעבר, לשכת 

י, לשכת מבקר, נמצאים קבוע, עם פקידה. אני יכול להיכנס לשבת לדבר איתם. יועץ משפט

הם יכולים לבקר את כל הבעיות שהיו לנו עם המכרזים אם אתה זוכר, עם המכרז של 

השמירה. כל הסיפור שלא עשו את העבודה ולא היה מי שיפקח, ולא איזה חבר מועצה צריך 
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 לפקח. זה הכל. 

 

יש  –וצה להתייחס. קודם כל, סיכמנו, סיכמנו, מה שנקרא אני ר  :מר אלי שבירו

מצוי ויש רצוי. ולפעמים אתה צריך להתנהג באחריות ציבורית, ולראות אם אתה משיג את 

הדברים העקרוניים החשובים שאתה רוצה להשיג אותם, ואם אתה משיג אותם, נצביע בעד 

חושבים שהם הדברים  התקציב. ומאחר ואנחנו הצלחנו להשיג את הדברים שאנחנו

 החשובים והעקרוניים בתקציב, אנחנו מאשרים את התקציב. 

 

זו פוליטיקה זולה בגרוש וחצי. ספר את זה למישהו אחר, לא לי.    :מר יוסי חן

איך שישבת מולי והסתכלת לי בעיניים. ואתה הבאת דרך אגב את ההצעות האלה, לא אני. 

תסתכל לי בלבן של העין, ותעזוב את הפוליטיקה,  אלה היו הצעות שלך, לא שלי. אז עכשיו

  -אנחנו פתאום

 

 זו לא פוליטיקה.   :מר אלי שבירו

 

לא רואים דברים מפה, מה שרואים... תשים לב איך אתה    :מר יוסי חן

 מתהפך. זה בסדר, זה בסדר. 

 

 זו לא פוליטיקה, זו אחריות ציבורית.   :מר אלי שבירו

 

ציבורית רק לך. אתה המצאת את האחריות הציבורית, אחריות    :מר יוסי חן

ולנו אין אחריות ציבורית. בזכות האחריות הציבורית שלך, הוספנו עכשיו תקציב, ולא בזכות 

 מה שיוסי חן עשה פה. זה הכל בזכותך. 

 

אני לא אמרתי, אני לא אמרתי. אני אמרתי שזאת אחריות   :מר אלי שבירו

 יט איך שאתה רוצה לעשות. ציבורית של כולנו. אתה תחל

 

... אל תדבר איתי על אחריות, כי אתה חסר אחריות ואין לך    :מר יוסי חן

מילה. אם היתה לך מילה, היית מקבל הכל היום, את כל מה שדרך אגב אתה הצעת. אתה 

 ישבת ואתה הצעת. לא קיבלת בגלל ההתנהלות החלשה שלך ואין לך עמוד שדרה. 
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אישור תקציב מחלקת מבקר העירייה                 – 4אוקיי. סעיף  :ראה"ע-מר רון נחמן

. מי בעד? ירים יד. רון, שבירו, טוהמי, לודה, מנו, אריאל, שירה, מקס ואבי. מי נגד? 2112-ל

 פבל ויוסי. הסעיף אושר. 

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר תקציב  החלטה:

 . 2112קר העירייה לשנת מחלקת מב

 

 . 2112אישור תקציב הוצאות משפטיות לשנת  .4

 

. מי 2112-אישור תקציב ההוצאות המשפטיות ל – 5סעיף מס'  :ראה"ע-מר רון נחמן

 בעד? ירים יד. 

 

. אותו דבר מה רגע, רגע, לפרוטוקול. עוד פעם, אדון אלי שבירו   :מר יוסי חן

ונזכיר לך את זה כל השנה. ואתה  זרים ומזכירים לךשהעלית עם היועץ המשפטי, אנחנו חו

יש ציבור שישפוט. אתה רוצה להיות ראש עיר? עוד תבוא ותגיד 'טעיתי'. אבל אין בעיה. 

 אתה אפילו לא תהיה ראש שכונה. ראש שכונה לא תהיה. 

 

 מאה אחוז. בסדר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

 אני לא רוצה לרדת לרמה.   :מר אלי שבירו

 

אל תרד לרמה, אל תדבר איתנו על רמות. תאמין לי, על רמה אל    :יוסי חןמר 

 תדבר. אבל המילה שלך, תאמין לי, זו מילה של עמידר. 

 

 יוסי, אמרת את דברך לפרוטוקול.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

אתה ומילים לא הולכים ביחד. וזה יודע פבל, יוסי חן ואתה.    :מר יוסי חן

 ת כל הסיעה, עכשיו אני מבין למה לא הבאת אותם. עכשיו אני מבין. וכשאמרנו לך תביא א
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חברים, אני מבקש להעלות להצבעה את תקציב ההוצאות  :ראה"ע-מר רון נחמן

. הדבר כבר דווח בישיבות הקודמות. מי בעד? ירים יד. רון, שבירו, 2112המשפטיות לשנת 

 ? אני רואה שחזרתם להיות סיעת יחד. טוהמי, לודה, מנו, אריאל, שירה, מקס, אבי. מי נגד

 

 תמיד היינו יחד, אתה לא יודע?    :מר יוסי חן

 

 יוסי ופבל התנגדות. הסעיף אושר.  :ראה"ע-מר רון נחמן

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר תקציב  החלטה:

 .  2112הוצאות משפטיות לשנת 

 

חנו סיימנו את הישיבה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים לעבור אנ :ראה"ע-מר רון נחמן

 לישיבה שמן המניין. 

 

 

 

 

 

_______________ 

 רון נחמן

 ראש העירייה

______________ 

 מוטי אמיר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 . 2112אישור הצעת התקציב המעודכנת לשנת . 2

 

סי חן ומר פבל פולב לאשר את הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יו החלטה:

כפי שהוגשה עם השינויים, על סך  2112הצעת תקציב העירייה המעודכנת לשנת 

11,,11,111 .₪ 

 

 .  2112אישור מצבת כ"א לשנת . 3

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר מצבת  החלטה:

 . 2112כ"א לשנת 

 

 .   2112העירייה לשנת  אישור תקציב מחלקת מבקר. 4

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר תקציב  החלטה:

 . 2112מחלקת מבקר העירייה לשנת 

 

 . 2112אישור תקציב הוצאות משפטיות לשנת . 5

 

הוחלט ברוב קולות ובהתנגדותם של מר יוסי חן ומר פבל פולב לאשר תקציב  החלטה:

   .2112יות לשנת הוצאות משפט

 

 

 

 


