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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה שלא ) 08-הישיבה ה

 (71381371) גע"תש ו' בניסן, ראשון מיום

 

 

 העיר ראש -  מר אלי שבירו :נוכחים

 סגן ראש העיר -  והמיטיחיאל  מר

 סגנית ראש העיר -  גב' לודמילה גוזב

 העיר  חבר מועצת -   מר פבל פולב

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 חבר מועצת העיר -   מר אבי סמו  

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

  חבר מועצת העיר -  עו"ד אריאל עזריה

  חברת מועצת העיר -  גב' שירה דקל

 חבר מועצת העיר  -   מר פיני כהן

 

  חבר מועצת העיר -  מר עמנואל יעקב :חסרים

 

 העירייהמנכ"ל  - חיים )קוקי( ביטוןמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -  עו"ד שרון שטיין  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי   

 מבקר העירייה -   אריה ברסקי  

 

 

 :היוםעל סדר 

 .אישור מינוי מ"מ מנכ"ל .1

)פרוטוקול הישיבה הסגורה נמצא במשרדי  ישיבה סגורה –שכר בכירים אישור  .2

.  מנכ"ל העירייה(
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. על 08מספר ה שלא מן המניין שיבהיאת  מתכבד לפתוחאני  :ראה"ע-ור אלי שבירמ

סדר היום זה אישור מינוי ממלא מקום למנכ"ל העירייה. אבל לפני שאנחנו נסגור את 

הישיבה ונעשה אותה סגורה, אני אגיד כמה מילים, ואם אחרי זה מישהו ירצה להוסיף 

  אז זה בסדר מבחינתי. –

ייחס לאירוע שהיה ביום חמישי האחרון, אירוע שהוא מהווה פיגוע אני רוצה להת

מבחינתנו, פיגוע שבו פלשתינאים עמדו על המבתר הצפוני לכביש חוצה שומרון, כביש 

, מכיוון צומת אריאל, הכיכר הגדולה, לכיוון צומת גיתאי אבישר. מטח של אבנים 5

, וברכב הפרטי, 2הנהג ועוד  – 3פגע באוטובוס, במשאית, ברכב פרטי. באוטובוס נפצעו 

נעמה, אביגיל ואדל  –שם היו הפגיעות הקשות, משפחת ביטון, עם האם אדווה, הבנות 

תינוקת בת שנתיים וכמה חודשים. התינוקת נלחמת עד היום על חייה. היא נמצאת  –

 במצב קשה. 

גם  אין ספק שיש פה עליית מדרגה בכל האזור כולו. אתם יודעים, דיברנו על זה

בישיבה הקודמת. אבן הרגה בעבר, היא יכולה להרוג גם בעתיד, ואני דרשתי מהצבא 

 להתייחס לנושא של זריקות האבנים לא כהפרות סדר אלא כפיגועים לכל דבר. 

והיום  18דיברתי גם עם המח"ט, גם עם מפקד האוגדה. יצאתי גם אל התקשורת בערוץ 

ה הזכרתי את השער המזרחי שלנו, כאשר ברשת ב', כאשר גם כשדיברתי על הנושא הז

אם הצבא בסופו של דבר יסגור את השער המזרחי, זה יסיט את האוכלוסיה לציר 

מצומת תפוח לכיוון כיכר אריאל ויגביר את החיכוך של האוכלוסיה הישראלית נקודות 

בעייתיות, שזה מרדה וג'מעין. אני מקווה מאד שהדברים ייפתרו. אני דרשתי מהצבא 

למגן את הציר שאנחנו נוסעים בו בחלק הצפוני. אנחנו ביקשנו שגדר ההפרדה, גדר גם 

הביטחון תמשיך עד צומת גיתאי, יש לזה היבטים, מעבר להיבטים הביטחוניים, גם 

 היבטים נוספים, וכל אחד מבין בדיוק למה אני מתכוון.

 –לים נוספות אני מבקש למסור בשמנו, וכל אחד, עוד פעם, אם מישהו ירצה לומר מי

אז זה בסדר, החלמה מהירה לפצועים, וכולנו תפילה שאדל, הפעוטה, תחלים וכל 

 השאר.

 

אני רוצה להצטרף גם כן, בשם כל תושבי העיר אריאל, בשם    :מר יוסי חן

כל חברי מועצת העיר, לחזק את המשפחה, לחזק את התושבים. היום התבשרנו שנבחר 
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 לקיים איתו פגישה אישית ולטפל בנושא הזה. בוגי לשר הביטחון, אני מקווה 

 

 גם הסגן שלו.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

גם הסגן שלו, דני דנון נבחר, גם חבר שלנו. ואני מקווה    :מר יוסי חן

 שבאמת נוכל להביא בשורה טובה לעיר אריאל.

 

 עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לחזק את מה שאמרת.  אני חושב שרק  :מר פיני כהן

 

זו בשורה טובה אני רוצה רק להגיד שאני מחזק את שניכם.   :מר יחיאל טוהמי

לנו שבוגי היום נבחר, ודני, שכנראה יהיה אחראי על כל נושא ההתיישבות, מבחינתנו 

זה דבר גדול מאד. ואני רוצה לאחל רפואה שלמה לתינוקת הזאת, המסכנה, שפשוט 

 ווה שהיא תצא מזה. עברה טרגדיה. אני מק

 

 התינוקת היא נכדה של עובדת הרשות, מרטין.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 .אנחנו עכשיו נסגור את הישיבה

 

 אפשר, לפני שאנחנו סוגרים את הישיבה, יש כמה שאלות.אם   :גב' לודמילה גוזב

לי, ממני מכתב, מעורך הדין ש קיבלתהבנתי שזו ישיבת מועצה לא מן המניין, אבל אתה 

 ? וחשבתי שהיום אני,נכון

 

 זה לא קשור לישיבה.  :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, זה לא קשור. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

בסדר, אבל אני, יש ועדות, אנחנו מתחילים לעשות ועדות,   :גב' לודמילה גוזב
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גוונים, ואתה לא שמת  ועכשיו למשל יש, מי יהיה בדירקטוריון כלכלית, בדירקטוריון 

 כתבתי שם? אתה קיבלת מכתב ממני?לב מה 

 

 אני קיבלתי את המכתב ותקבלי, זה לא קשור לישיבה. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 זה קשור. אני רוצה לשאול למה,  :גב' לודמילה גוזב

 

או קיי. אני מבקש שתסגור את הישיבה, כי אנחנו רוצים  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לדון,

 

אם אנחנו זה, אני רוצה גם להגיד כמה רק רגע, רק רגע.    :מר יוסי חן

 דברים.

 

 שקשורים לישיבה? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

כל דבר קשור. זו ישיבת מועצה, נכון? אנחנו בישיבת מועצה.    :מר יוסי חן

 כל דבר שאני אגיד הוא קשור לישיבת המועצה. 

 

 יש נושאים שאנחנו דנים עליהם. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

קודם כל אני רוצה לבשר שקיבלתי היום הודעה מהשר בוגי    :מר יוסי חן

 יעלון, שהוא מודיע לי, ואני אקריא:

ן  הבוקר הודיע לי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי החליט למנות אותי לשר הביטחו

. קיבלתי את הבשורה בהתרגשות ומתוך תחושת שליחות. אני מודה לך על בממשלתו

 וק גם בעתיד.תמיכתך ובטוח שנעמוד בקשר הד

  בוגי יעלון

 

 גם אני קיבלתי.  :גב' לודמילה גוזב
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 כולם קיבלו את זה. כל חברי המרכז קיבלו.  :מר יחיאל טוהמי

 

עכשיו, אני רוצה את ההתייחסות שלך, ולפני שאני אכנס    :מר יוסי חן

לעניין של ההתייחסות שלך, אני חושב שזה גם לגבי כולנו, אני רוצה להזכיר את 

 שיבה הקודמת.הי

לגבי ניהול הישיבה הקודמת על ידך, מר אלי שבירו, אז כמו שכולנו זכורים, הישיבה 

התנהלה בטונים גבוהים ואף חרגה במצבים מסוימים לפסים אישיים. כתוצאה מכך, 

כל חברי המועצה, ואתה אלי שבירו, כמי שאמור לנהל את הישיבה, לא נראינו טוב 

 את מטרות הישיבה.  בעיני התושבים ולא קידמנו

לאפשר לחברי המועצה  –לאור האמור, אני פונה אליך ולכל החברים במועצת העיר, א' 

להשתדל להימנע מהפרעות ככל  –לנהל שיח ענייני בכל הצעה או נושא שיעלה לסדר. ב' 

 האפשר. 

ומכאן אני פונה אליך שוב פעם, מר אלי שבירו, ואני מבקש לשאול אותך מספר שאלות, 

 שותך.בר

ברצוני להקריא כתבה בנושא התייחסותך לסגירת השער המזרחי. השער המזרחי נפתח 

 לפני עשור. זו התייחסות ראש העיר לנושא השער המזרחי. 

, באזור הכפרים 5השער המזרחי נפתח לפני עשור בעקבות אירועים ביטחוניים בכביש 

קל על חיי התושבים בגב מרדה וג'מעין, בכדי לשמור על ביטחון הנושאים ובמטרה לה

ההר וסטודנטים מאוניברסיטת אריאל. הצבא העמיד את עמדת השמירה, בתחילה 

שמרו חיילים, ולאחר מכן הוצבו שומרים בתשלום. זהו תפקידו של הצבא, לאפשר 

נסיעה בטוחה על הצירים. בכל ישוב ישנו שער אחד המשמש לכניסה ויציאה, אשר על 

מית. במקרה זה מדובר בשער אזורי ולכן הצבא צריך אבטחתו מופקדת הרשות המקו

והעברת האחריות לעיריית אריאל  להמשיך ולממן אותו. משמעות צמצום השומרים

שקל בשנה, ותחייב הגדלת אגרת השמירה לתושבי  088,888היא הוצאה נוספת של 

 העיר. 

ה קבעת שזה ? למ088,888-עכשיו, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, איך הגעת לסכום, ל

ולא סכום אחר? אם אתה תרצה לענות לי עכשיו או שתרצה לרשום לך ולענות  088,888
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 לי בסוף, תבחר איך אתה רוצה לענות לי. 

אתה מצוטט על סדר היום, במסגרת  41, בעמוד 64אני אזכיר לך. בישיבת מועצה מספר 

אתה מצוטט:  44ועדת כספים עלתה סוגיית גביית יתר בסעיף אגרת השמירה. בעמוד 

אתה מצוטט: כבר יש גביית יתר  44אני דואג לתעשיינים ולתושבים כולם. בעמוד 

 פראית. 

בהמשך, אתה מבקש לבטל את הגבייה של אגרת השמירה באזור התעשייה אריאל 

, לאחר שעו"ד שרון שטיין אומר לך שאין לך מה להצביע, אתה 63מערב. בנוסף, בעמוד 

ו אנחנו נצביע,  והיועץ המשפטי ייקח את ההצבעה הזו  –אומר לוקח את החוק לידיים 

ויגיד שהיא לא חוקית. העלות החודשית של אגרת השמירה באזור התעשייה אריאל 

. אבל הולכים לגבות מהם 08,888-ל 64,048שבתות, בין  5מערב היא בחודש, שיש בו 

 שקל.  1,125,888בחודש 

אנחנו גובים גביית יתר, זה לא תקין, לא  , באותה ישיבה, אתה מצוטט: אם64בעמוד 

 בסדר. 

אתה מצוטט )אתה מתייחס פה למנכ"ל(: מה הוא אומר? הרי השמירה, עלות  65בעמוד 

השמירה, אלא אם כן אתה רוצה לעשות קופון על התושבים, אם רוצים לעשות קופון 

 עליהם זה סיפור אחר. 

את נושא החזרת הגבייה ביתר של עכשיו תרשה לי לשאול אותך, אחרי שהובלנו ביחד 

שקל  088,888-אגרת השמירה מהתושבים, ואתה חישבת שהגבייה ביתר היא בסך של כ

שקל בשנה יש  088,888בסביבות  –בשנה. כשישבנו אני ואתה, עשית חשבון, אמרת 

גביית יתר באגרת השמירה. וזה אתה מר ביטחון, שניהלת את אגף הביטחון, ידעתי 

 וב יותר טוב ממני. לעשות את החיש

למה אתה מאיים בהגדלת התשלום שאותו משלמים התושבים עבור אגרת  –אז א' 

 שקל? 08,888השמירה, כשלדבריך העלות הנוספת היא בגובה של 

 אתה יכול להגיד לנו איך הגעת לסכום? איך הגעת לסכום הזה? –ב' 

 

 פונג.-א רוצה פינגתסיים את כל מה שיש לך להגיד, אני ל :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 או קיי. אם אתה רושם, זה בסדר.   :מר יוסי חן
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, והוגש 2811לדו"ח שהכין רו"ח אופיר בוכניק, מפברואר ברצוני להפנות אותך  –ג' 

 5לעיריית אריאל. הדו"ח הוא בנושא הכנסות וההוצאות בסעיף אגרת השמירה. בעמוד 

שעות  24ומציין ששומר אחד מאייש את עמדתו במשך מתייחס הדו"ח לשער המזרחי 

שעות והיא בגובה של  24-יש חישוב של העלות ל 6ומתוקצב על ידי צה"ל. בעמוד 

 –? שוב פעם אני מזכיר לך 088,888. מדוע אתה טוען שהעלות היא בגובה 300,444

יסא לעשת את המאבק על גב התושבים? ומה היום, כשאתה יושב על הכ. למה 088,888

 של ראש העירייה, אתה מתכוון לעשות בנושא החזרת אגרת השמירה לתושבים? תודה.

 

קודם כל, אני מצטרף למה שאמרת בתחילת הישיבה, אני  :ראה"ע-מר אלי שבירו

אשמח מאד אם הישיבה, אנשים לא יתפרצו ואנשים ידברו בשקט ונשמע אחד את השני, 

 עיר.  ובצורה כזאת נוכל לקדם את העניינים של ה

יחד עם זאת, אתה מכיר את התקנון. התקנון מדבר על כך שיש ישיבה, בישיבה יש סדר 

יום. ואם חבר מועצה רוצה להעלות משהו נוסף בסדר היום, הוא יכול להעביר שאילתא, 

יכול לבקש או הצעה לסדר או ישיבה שלא  מן המניין. כל האפשרויות האלה קיימות. 

ולפתח את הדיון  בסדר היום, אני לא מתכוון להיכנס ומאחר והנושא הזה לא נמצא

 בנושא. אנחנו נעבור עכשיו,

 

הסיבה היחידה שאני העליתי את זה עכשיו, זה בגלל שיש את    :מר יוסי חן

, ואנחנו פשוט לא נספיק לתת תשובה לתושבים 1.4, ועכשיו יש שלט 1.3 –השלט הזה 

ופנו, ואין לנו ישיבה. אם שאיימתם שזה ייסגר,  1.4-, או ב1.5-לפני ה והתושבים בלחץ 

 היתה עוד ישיבה על הפרק, תאמין לי הייתי עושה הצעה לסדר. 

 

יוסי, אני ואתה ניסע לבוגי, נדבר איתו אני ואתה. למה לא?   :מר יחיאל טוהמי

 אני חבר מרכז. 

 

יחיאל, כשאני אסע לבוגי כיו"ר הסניף, אני אצטרך שתגיע    :מר יוסי חן

 אני יכול להסתדר לבד והכול יהיה בסדר.איתי, 
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 אתה יכול ללכת לבד, אין בעיה.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אנחנו סוגרים את הישיבה, צר לי.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני רוצה לשאול שאלה, זה מאד מהותי, אם אפשר רק לפני  :עו"ד אריאל עזריה

הוא דיון באירוע שקרה עם שאנחנו נכנסים לנושא, אני חושב שראוי שנקיים איזה ש

 יידוי האבנים, 

 

 דיברנו על זה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 דיברנו על הנושא.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 היה עכשיו?  :עו"ד אריאל עזריה

 

 כן, כן, כן, היה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אז השאלה האם היו איזה שהן הצעות או משהו. :עו"ד אריאל עזריה

 

אני עדכנתי, ואם אתה רוצה אני אחזור שוב, בקיצור.  –א'  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 יש כמה דברים שאני ביקשתי מהצבא:

 . זאת אומרת, זה יכול להתבצע על ידיאחד זה למגן את הקטע הצפוני, את המבתרים

גדר, זה יכול להתבצע על ידי חומה, זה יכול להתבצע על ידי זה שימשיכו את התוואי 

או גדר ההפרדה. ואמרתי שיש לזה אמירות מעבר לאמירה של גדר הביטחון 

הביטחונית. הצבא, אני יודע שהולך לעשות חלק מהדברים. ביקשנו גם מצלמה, שתצפה 

על כל האזור ושהם יגבירו את הפעילות. אני חושב שזה לא יהיה נכון אם אנחנו נדבר 

יש פעילות נרחבת  על איזה פעילויות הם עושים על מנת לאבטח את הציר. בכל מקרה,

 של הצבא.
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אני לא מדבר על העניינים הצבאיים. אני חושב שצריך לעשות  :עו"ד אריאל עזריה

 גם דברים אזרחיים. 

 

 אז בוא, אני בשמחה רב, בוא נשב ביחד, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, לא, לא, דיון, אני חושב שצריך לקיים דיון. :עו"ד אריאל עזריה

 

 זה לא הישיבה הזאת. :"עראה-מר אלי שבירו

 

 אבל זה דחוף הנושא הזה.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 אז אין בעיה. אני אומר עוד פעם, אני מוכן בנושא הזה, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני באמת חושב שצריך לקיים דיון דחוף מאד, תוך יום  :עו"ד אריאל עזריה

צת העיר, יכולים לקבל יומיים, דיון דחוף מאד, כפעולות אזרחיות שאנחנו, מוע

החלטות שנבצע אותן, וזה צריך להיות משהו דחוף. זה לא צריך להיות במסגרת איזו 

. זה צריך להיות, תוך יום יומיים לקיים דיון על פעולות שהיא בקשה או משהו

 אזרחיות,

 

יודע להגיד לך, :ראה"ע-מר אלי שבירו  אני לא 

 

י יש בהן כדי לייצר הרתעה אז אני אומר לך שלטעמ :עו"ד אריאל עזריה

משמעותית ולפתור את הבעיה הזו גם מהיבט נוסף, לא רק ההיבט הצבאי שאותו אני 

משאיר לגנרלים, אלא אנחנו כהנהגה אזרחית יכולים כאן לבצע מספר פעולות, יש כמה 

פעולות שניתן לעשות. ולכן, יפה שעה אחת קודם ולא כדאי לדחות את זה לישיבת 

 דש, כיוון שעוד חודש,מועצה בעוד חו

 

 למשל, למשל מה? תגיד לי מה.אבל   :מר יחיאל טוהמי
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 הרבה מאד דברים. :עו"ד אריאל עזריה

 

 אחד, תגיד לי אחד.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה רוצה אחד בשביל הפוליטיקה? :עו"ד אריאל עזריה

 

 אחד. אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

מאד פשוט, שאם נתפוס את מי שיידה אני אתן לך דוגמא,  :עו"ד אריאל עזריה

 את האבנים,

 

 תפסו אותם. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 תפסו. את כולם.   :מר פבל פולב

 

או קיי. אז אם תפסו את אלה שיידו את האבנים, אז לייצר  :עו"ד אריאל עזריה

 מצב שבו המשפחה לא יכולה להיכנס לאריאל לתקופה מסוימת.

 

 זה אזרחי?  :גב' שירה דקל

 

כן. את חושבת שזה לא? ודאי, זה אצלנו, אנחנו מחליטים מי  :עו"ד אריאל עזריה

 נכנס לאריאל ומי לא, עם כל הכבוד. 

 

 אז למה לא נחליט מי נוסע באוטובוס ומי לא?   :מר פבל פולב

 

 זה לא קשור בכלל. זה לא קשור בכלל. :עו"ד אריאל עזריה
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 זו אפליה.   :מר פבל פולב

 

 . 5נתתי לך אחד. יש עוד לפחות  –רצית רעיון  :זריהעו"ד אריאל ע

 

אני חושב ששווה שוועדת ביטחון תתכנס, אני אדבר גם עם  :ראה"ע-מר אלי שבירו

מנו, אני חושב ששווה שנדון בזה בוועדת ביטחון, ויש דברים שאנחנו יכולים לקבל 

 החלטות בוועדת ביטחון וגם ליישם אותן בוועדות ביטחון. 

 

 אז צריך לעשות את זה דחוף. :יאל עזריהעו"ד אר

 

 או קיי, מקבל. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

יומיים צריכה להיות ישיבה, -צריך לעשות את זה דחוף. יום :עו"ד אריאל עזריה

-כיוון שאם יש פיתרונות, אני מניח שיש, אז הם צריכים לבוא לידי ביטוי תוך יום

 יומיים.

 

 או קיי.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אריאל, אני חושב שזה באמת עניין של ועדת ביטחון. ואחר    :מר יוסי חן

 כך,

 

 אין בעיה, אז בוועדת ביטחון.  :עו"ד אריאל עזריה

 

 ועדת ביטחון ואחר כך להביא את זה למועצה.   :מר יוסי חן

 

אין בעיה, אבל זה צריך להתקיים תוך יום יומיים. אני לא  :עו"ד אריאל עזריה

ת מנו, אם מנו היה כאן הייתי ממליץ לו לכנס את הוועדה. עכשיו, כיוון רואה כאן א

שהוא לא נמצא כאן, אני מבקש שאם מנו לא מכנס תוך יום יומיים, אתה כממלא מקום 
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 ראש העיר יש לך את הסמכות לעשות את זה. 

 

 ראש העיר.  :מר יחיאל טוהמי

 

 שאיר את זה ככה. ראש העיר. אבל לא משנה, בוא נ :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 תשנה את ההצבעה. בהצבעה אמרתם לנו ממלא מקום.   :מר יוסי חן

 

 זה ראש העיר בפועל.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לא, לא התכוונתי לפגוע. :עו"ד אריאל עזריה

 

 תשנה, תעשה עוד הצבעה, יחיאל.   :מר יוסי חן

 

 נו את הישיבה. ליו פתחעאנחנו נתכנס חזרה לנושא ש :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אישור מינוי מ"מ מנכ"ל. .1

 

אנחנו הצבענו בישיבה, לא האחרונה, לפניה, על מינוי של  :ראה"ע-מר אלי שבירו

קוקי כמנכ"ל העירייה וביקשנו לאשר לו את שכר המנכ"ל רטרואקטיבית מהתקופה 

 שהוא נכנס אליו. 

עלות את זה להצבעה זה עבר למשרד הפנים, משרד הפנים העביר לנו שאנחנו חייבים לה

נוספת ולאשר את קוקי לא כמנכ"ל אלא כממלא מקום מנכ"ל. רק לאחר שאנחנו נאשר 

את קוקי כממלא מקום מנכ"ל ונאשר שוב את השכר שלו רטרו, מהתקופה שהוא נכנס 

 לתפקיד, הם יוכלו לאשר את זה. 

ין, כי ולכן ביקשנו להתכנס לישיבה שלא מן המניין ולא לחכות לישיבה שמן המני

 בינתיים הרי הוא לא מקבל שכר, ואני רוצה להעלות את זה להצבעה.
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אני חושב בעניין הזה שהיה צריך לנהוג אחרת. היה צריך לא    :מר יוסי חן

לעשות ראש קטן. מי שאמור היה לקבל את ההחלטה זה אתה, ולשלם לו מפרעה על 

יועץ משפטי שאומר שהוא לא חשבון, להחתים אותו. היות ויש גם סעיף תקציבי ויש גם 

יודע איך להגן על החלטה כזו, אם קוקי היה תובע, לחשוב על הלנת שכר, על עוגמת 

 הנפש שנגרמה למשפחה הזו של אדם שעבד פה יום ולילה,

 

 חצי שנה.  :גב' לודמילה גוזב

 

והוא לא תושב העיר. אי אפשר להאשים אותו בפוליטיקה.    :מר יוסי חן

יושב על הכיסא שלך, הייתי נוהג אחרת, הייתי נותן לו מפרעה על אני, אם הייתי 

 חשבון. והיום אנחנו נצביע ואני מקווה שכבר מחר הוא יקבל את הכסף. 

 

 . מי בעד? פה אחד. תודה רבה. אני סוגר את הישיבה. 188% :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

לתפקיד מ"מ  פה אחד לאשר את מינויו של מר חיים )קוקי( ביטון הוחלט החלטה:

 מנכ"ל העירייה.

 

 צריך להצביע גם על ממלא המקום,  :מר ג'והר חלבי

 

זה כאילו פתוח וסגור. המינוי הוא פומבי והשכר הוא סגור.   :עו"ד שרון שטיין

 אלי צודק. 

 

בסדר? או קיי. תודה רבה. הישיבה סגורה. אנחנו עוד מעט  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 . נפתח את ועדת תכנון ובנייה

 

_______________ 
 אלי שבירו

 ראש העירייה

______________ 
 חיים )קוקי( ביטון

 מנכ"ל העירייה
 


