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 ספורט ועדת ר"יו אישור .1

 

להעלות ארבעה . /15101אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  :מר אריק ברמי

 –ועדת הספורט . לגבי הרכב הוועדות, קודם כל. כולם בשונות אבל אני אעלה אותם. נושאים

ר הוועדה  ומורה לו לפעול באופן אינטנסיבי לשיפור "אני ממנה שוב את שמעון בינון כיו

י אנ, דבר שני. גם עם ישיבות שהן מעבר לאישור. עם כל הכרוך בכך, וקידום הספורט ביישוב

 . מבקש להעביר את וועדת ההנחות

 ? חודשלא נמתין : מר גבעתי בן יוסף

 . לא: מר אריק ברמי

 ? למה: ן יוסףמר גבעתי ב

 ? מה זה מפריע לך? מה הבעיה, למה: מר אריק ברמי

 , אין בעיה. י רוצה להתייעץ איתךאנ: מר גבעתי בן יוסף

 , אם אין בעיה. בסדר: מר אריק ברמי

 , אבל בוא, לא תהיה בעיה: מר גבעתי בן יוסף

לשפר את מערכת , לטפל במערכת יחסים פה, אני רוצה לרענן פה את העסק: מר אריק ברמי

נמאס לי , נמאס לי מכל המלחמות. אולי עוד שנה וחצי להיות יחד, יש לנו שנה. היחסים פה

אני גם ביקשתי מאדון מנדל . רוצה לעשות פה איכשהו אווירה יותר טובה. מכל ההקטנות

הוא גמר את החוזה והיתה לי כוונה . את החוזה שלולהישאר כי יש לי כוונה להאריך למנדל 

גלית היא אשר ... גלית ו, אבל אנחנו נשב אחרי זה. להביא מישהו אחר, להעביר אותו מכאן

 . ולכן אנחנו נעשה את הכל. לחצה על זה שהוא ימשיך את תפקידו כאן ואני מקבל
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שאת , אחת הבעיות. בעיותואחת מה, אחת הפריבילגיות שלי. אני אגיד לכם גם משהו לכולכם

כי יש להם ליועצים המשפטיים יש איזה מישהו . מנדל אני לא יכול להעביר מפה מתי שבא לי

שהוא צריך לתת לי אישור וזה צריך להיות מאוד מיוחד אם אני מפסיק לו , פרקליט, שיושב

 . הכל בסדר, כמו שעכשיו הוא מסיים... אם אני מפסיק לו . באמצע

אז . אני יכול כל  ישיבה להעביר את הוועדה ממנו למנו ואין לי בעיה בכלל, ועצהלגבי חברי המ

וכרגע העניין של הספורט . מחדש ונראה איך אנחנו מסתדרים... כך שאנחנו נעשה פה איזשהו 

 . אין פה טיפול בספורט. לחלוטין הוזנח פה

 . זה הולך ביחד .תבאותה מסגר, אז אני מציע לתת לו גם את הנוער: מר גבעתי בן יוסף

 . לי אין בעיה. זה הולך ביחד: מר אריק ברמי

 ?  מי החברים שמה: מר איציק שלום

 . לא שיניתי כלום? מי היה. יניתילא ש. מי שהיה, לא יודע: מר אריק ברמי

 . היינו שניים, אני פה: מר איציק שלום

 

 ספורטר ועדת "מר שמעון בינון כיו הוחלט פה אחד לאשר את: החלטה

 

 הנחות ועדת ר"יו אישור .1

 

שאני מבקש להעביר , והדבר השני זה ועדת הנחות. אותו דבר, הייתם שניכם: מר אריק ברמי

ואתה לא תיקח את זה , כי אני יודע שאתה פה בשביל לעזור לי. לשמעון גם את ועדת ההנחות

 .באופן אישי

 . ממש לא, לא: מר גבעתי בן יוסף

 . אלו שני הדברים. אז זה הכל, יופי: מר אריק ברמי

 . אבל אתה צריך שלושה חברי מועצה: ד אהרון בונה"עו

 . אני לא משנה כלום. יש: מר אריק ברמי
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 . ר"ק מכניס אותי לוועדה בתור יוהוא ר: מר שמעון בינון

 

 

. זה גם חבר ועדה? וגם איך קוראים לו. הוא נשאר בוועדה, הוא נשאר בוועדה: מר אריק ברמי

 הוא חבר גם  בוועדת. לא הוספתי גם עוד חבר. לא שיניתי. בונה, אני לא שיניתי כלום בוועדה

 . אז הוספתי עוד חבר? לא, הנחות

 . בסדר: מר גבעתי בן יוסף

 ?בסדר: מר אריק ברמי

 ? אבל מי בוועדת ספורט וזה, לא. מותר: מר גבעתי בן יוסף

 . מה שהיה נשאר. ט אני לא שיניתיועדת ספור: מר אריק ברמי

 . לא קבענו, לא היה: מר גבעתי בן יוסף

 ( מדברים ביחד)וכשהיה שינוי , רטהיה ועדת ספו: מר שמעון בינון

 . אז או תוסיף את אביטל או אותי. חייבים להיות שלושה. היו שניים: מר גבעתי בן יוסף

 . אני מוסיף אותך לוועדת ספורט: מר אריק ברמי

 .כי חייבים שלושה לוועדת ספורט: גבעתי בן יוסףמר 

אני נותן בישיבה . אני מוסיף אותך עכשיו באופן אוטומטי לוועדת ספורט: מר אריק ברמי

הזאת אני מאפשר לאביטל הכט להחליט לאיזה וועדה שהיא רוצה להצטרף אנחנו מצרפים 

אני לא עושה . 'את נכנסת, צהאיזה וועדה שאת רו, אביטל, 'רק להגיד לה... כנוסף או , אותה

. אין בעיה שייכנסו, מי שרוצה, את כל מה שיש. אני גם מציע לרענן את הכל. מזה עניין גדול

 . רוצים פה לסגור את העניינים. סך הכל אנחנו פועלים למען אותה מטרה

 

 .ר ועדת הנחות"הוחלט פה אחד לאשר את מר שמעון בינון כיו: החלטה
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 הוועדה ש"יועמ מנדל יגאל ד"לעו חוזה והארכת חידוש .3

 

 . בעד. לפחות דעתי חיובית, אם אתה שואל אותנו לגבי מנדל: מר איציק שלום

אני . כ מסתדר"אני מנדל לא כ. גלית עבדה עלי כמעט שנה על מנדל. בסדר: מר אריק ברמי

בהרבה מאוד . לו עושה מה שבא, מנדל נתן לי להבין שהוא בא מתי שבוא לו, אומר לכם לידו

נסגור את הדברים ונאריך את החוזה ובזה , אבל אנחנו נדבר עכשיו. מקרים הוא לא הגיע

אני יודע , אני באופן אישי רציתי. לא לי, מבקש שתיתן את כל הקרדיט לגלית, אני נותן. ייגמר

 . נגמר. עזוב, אבל בוא, גם את מי רציתי להביא לפה

הייתי אצל איך , דרך אגב, אני רציתי. לשנה מאריכים לו .זה עכשיו נוסף: מר אריק ברמי

 , להחליף אותך לפני שלושה חודשיםרציתי , ציון אילוז? קוראים לו

 . אני בעד זה :ד גלית לוי"עו

חכה 'אמרתי לו . אתה צריך לחכות לינואר, אתה לא יכול'ציון אילוז אמר לי : מר אריק ברמי

אני מכיר את מנדל . אבל הכל נגמר. בינואר להחליףגם נתתי מכתב שאני רוצה ', לינואר

עכשיו אנחנו מבינים . לא היה כימיה. אין כימיה. אנחנו מכירים מהצבא. זה לא מפה. מהצבא

 ... ך אני אומר ל. אני לא יודע להגיד ככה. אני אומר את הדברים. אחד את השני

 . סבבה: ד יגאל מנדל"עו

ברגע זה אנחנו הולכים לעשות . גם הם שומעים. אתה יודע בדיוק. זה הכל: מר אריק ברמי

שהוא היה , וזה שלקחתי את שמעון בינון. זה הכל. איזשהי אווירה אחרת בתוך המערכת פה

בלי לעשות איתו , אז עכשיו גם שמעון, ושלום היה המאשר שלו, פה מתסיס את כל הבלגנים

ובזה נגמר .  מין שהוא רוצה והוא מסכיםאני מא, שיחות ובלי לעשות עם גבעתי שיחות

, אתה לא ציוני'ואני לא אשמע יותר . ואני מקווה שנעבוד עכשיו יחד בצורה מסודרת. הסיפור
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למרות שאני חייב , זה לא היה לי נעים בישיבה האחרונה. אתה פה, אתה זה', אתה כן ציוני

ואתה ראית את , ממךלמרות שאביטל הכט וגבעתי ראו את זה אחרת . להגיד לך את זה

והאמצעי . המלחמה היתה נגדי. אני הזקתי. לאף אחד לא הזיקה פה, הרי גלית. המלחמה

אנחנו רואים שמי , ובסך הכל אם אנחנו מסתכלים עכשיו אחורנית. לפגוע בי היה גלית

 . אני לא נפגעתי בכלל. ע זה גליתשבאמת נפג

 . אני רוצה לתקן אותך: מר גבעתי בן יוסף

 . אני יודע מי את. דיף שאת תשתקיאני מע, אני לא רוצה שתגיד לי: ק ברמימר ארי

 . לא נפגעתי  :ד גלית לוי"עו

 . אבל אני לא רוצה: מר אריק ברמי

 . אני רוצה לתקן אותך: מר גבעתי בן יוסף

 . ה שהעניין הזה לא ייכנס לויכוחאני רוצ: מר אריק ברמי

התייעצנו . ילה המון פעמיםלי היא הוע. לא הזיקהלא רק שהיא . חלילה: מר גבעתי בן יוסף

 . איתה

אני פה ואני . לי היא הועילה. ההיפך הוא הנכון. היא לא הזיקה לאף אחד: מר אריק ברמי

אני נלחמתי . אני נלחם עליה שנה וחצי כי לי היא מועילה, אתה יכול. נלחם עליה שנה וחצי

שמעון בלבד סידר לה את , מעון סידר להש, עליה גם במקום אחר והאבסורד שבמקום הקודם

 . הוא עזר לי למנות אותה. הוא שם אותה שם, בניגוד לכל האפשרויות, שמעון. לא אני. המינוי

אני . היא הפסידה משכורת שנה, הפסדנו שנה. חבל על המלחמות האלה, בוא,  לכן אני אומר

 . נגמר הסיפור הזה, ואב. הפסדתי עצבים שנה

 . העיר הפסידה שנה, לא: סףמר גבעתי בן יו

 . אנחנו מסתכלים הלאה. עכשיו נגמר הסיפור. בסדר: מר אריק ברמי

 . שני נושאים שאתה רצית להעלות

הם צריכים לתת לנו מכשיר . העברנו את כל הפעילות לבנק לאומי אנחנו, כן: מר סאמי תלאוי

רוצים לאשר שליח  אם, אז הדבר הראשון. שאנחנו נכין את כל ההפקדות, סליקה מיוחד
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וגם  לתת לו , קים  והמזומנים'שהם יכולים לקבל ממנו את כל הצ, שיהיה בינינו  לבין הבנק

 . קים'צ

 

 

 

 ? מי זה? איזה שם: מר אריק ברמי

ים שעד היום הוא מטפל בכל ההפקדות וכל הדבר. זה עם הזקן. אכסן: מר סאמי תלאוי

 . האלה

 . של המים  :ד גלית לוי"עו

 ?אתה סומך עליו: ברמי מר אריק

 , הוא כבר עשר שנים, תראה. כן: מר סאמי תלאוי

 . אני לא כל כך עובד איתו. איתו כי אתם עובדים, אני שואל אתכם: מר אריק ברמי

 . בנושא הזה אפשר לסמוך עליו: מר סאמי תלאוי

 ?של העברה? של זה, יה של ביטוחיםאין בע: מר שמעון בינון

 . אנחנו לא מקבלים מזומן, תראה: מר סאמי תלאוי

 . בסדר, טוב: מר אריק ברמי

 . קים'אנחנו מפקידים את הצ: מר סאמי תלאוי

 ? יש כאן איזה עניין עם זה: מר אריק ברמי

 , לא  :ד גלית לוי"עו

 

 

 

לתכנון  הוועדה ש"יועמ מנדל יגאלד "הוחלט פה אחד לאשר את חידוש החוזה לעו: החלטה

 .ובניה
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 ר הוועדה הממונה"יו

 

 

 

 

 שונות .4

 .הגבייה מחלקת קופאית יחיא'חג סלוא' גב אישור

שהיא , יחיא'הם רוצים שנאשר את הבחורה סאלוחה ג, הנושא השלישי: מר סאמי תלאוי

 . הקופאית

 

 הגבייה מחלקת קופאית יחיא'חג סלוא' גב הוחלט פה אחד לאשר את: החלטה

 
 

 .סי להיות איש קשר מול בנק לאומיאישור למר אחסן בראנ

יזה הוא חותם לפני זה על א, כשאתה שולח אותו לדברים האלה, סליחה רגע  :ד גלית לוי"עו

 ?מחתימים אותו על קבלה? משהו

, קים המופקדים'רשימת הצ. אני מחתים אותו שהוא קיבל את הרשימה: מר סאמי תלאוי

 . האלהקים 'על רשימת הצ, וא קיבלקים חוזרים מחתימים אותו על מה שה'וצ. קים'כולל הצ

 . תיאורטית הוא יכול לקחת את הכסף ולהיעלם: מר אריק ברמי

 . מזומן הוא לא מקבל. לא: מר סאמי תלאוי

 . אוקיי, מזומן לא, אה: מר אריק ברמי

 ? מי מעביר את המזומן  :ד גלית לוי"עו

 . הפסקנו עם המזומן. ם אותו בבנקומשאירי, עובדים עם שובר. אין: מר סאמי תלאוי

? ם יש לנו בבנקכמה מיליוני, לחברים פה שידעו, בבקשה, אתה יכול לתת: ברמי מר אריק

 ? אתה יכול להגיד

 . אנחנו עירייה ענייה, תראה: מר סאמי תלאוי
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__________________ 
 אריק ברמי

 ר הוועדה הממונה"יו

כי אני אגיד  את המספר האמיתי וזה יהיה מצב לא , לא תגיד את זה לידי: מר אריק ברמי

 . ף פעם לא מדבריםכי אנחנו א. מתבא. שאנשים ידעו פה, אז תגיד. נעים

 . אנחנו חייבים לקבל דיווח: מר גבעתי בן יוסף

 

כסף מזומן שאנחנו . מיליון שקל בבנק 21אנחנו בערך . אף פעם לא מדברים: מר אריק ברמי

אבל . לא בספקים, אנחנו לא בבעיה לא במשכורות. צריכים להשתמש בו לכל מיני דברים

כי אנחנו , ינתנו היא שנה מאוד מאוד בעייתיתאנחנו התחלנו שנה חדשה והשנה החדשה מבח

שנה שעברה היינו צריכים . לפי תכנית ההבראה. בשנה הזאת צריכים לגמור באפס גירעון

וכל זה בא מחיסכון . היתה שנה טובה? נכון. משהו כזה, /.1-מיליון גירעון וגמרנו ב 4-לגמור ב

. מנסים בכל דרך לחסוך. סכים בזהחו, חוסכים משכורות, עובדים קשה מאוד. פנימי שלנו פה

... אבל , אז תבינו. כי אנחנו צריכים לגמור באפס גירעון, אני השנה אני צריך לעבוד יותר קשה

מיליון שקל במכה לרשות  12אנחנו עם המים שילמנו . הוא הבריא, שהעסק פה הוא עסק בריא

זה מה . אפילו פחות. ך זהמיליון מתו /1או  14כשהנאמן השאיר לנו . זה לא בא ברגל. המים

 . משהו כזה, אנחנו הוספנו מכספנו. שהוא השאיר

מקורות זה עם שלא עושה חשבון לאף . אנחנו גם משלמים את מקורות כמו שעון שוויצרי

שם , 100ואנחנו משלמים לו פה . הוא לא עושה חשבון לאף אחד. על המקום הוא סוגר. אחד

 ?כמה שילמנו. לספקים 1.2, 1.2השבוע רק שילמנו איזה . הולך כמו שעון הכל, 100

 . 1.2: מר סאמי תלאוי

אני לא . אנחנו עומדים בתזרים. יש לנו השבוע עוד תשלום כזה. לספקים 1.2: מר אריק ברמי

אבל זה לא , שאני לא הסתדרתי איתו אף פעם. יכול להתעלם מזה שיש לנו פה גם את קובי

אבל . כל המלחמות שהיו סביב העניין שמנעו ממני למנות את גלית. ועיות שבוקשור למקצ

 ,שהוא בכלל בא ממקום , ו את סאמיויש ל. קובי הוא בן אדם מקצוען ליגה לאומית

 . סופר מקצוען: מר גבעתי בן יוסף

 . אז גם השכר שלי נתרם שם לגירעון  :ד גלית לוי"עו
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 .אחסן בראנסי להיות איש קשר מול בנק לאומיהוחלט פה אחד לאשר למר : החלטה

 

 

 
 .ל העירייה"אישור המלצת ועדת האיתור בנושא מנכ

 

לגבי גלית אנחנו ביום שלישי הזה מכנסים , אחרי שגמרנו. עכשיו לגבי גלית: מר אריק ברמי

, או שלישי או רביעי. והמועצה הזאת אני מבקש לפתור את העניין. שלישית. עוד פעם מועצה

 . וננסה לעשות את הכל עוד פעם. םנבדוק מה נוח לכ

 ? עם משרד הפנים ?התקדמת עם הפנים: מר איציק שלום

הם שלחו לי מכתב שהם רוצים הסבר על השינוי במגמה של אותו עורך . כן: מר אריק ברמי

 . כתב בפעם הקודמת שנים למרות שעורך הדין ההוא לא. דין

 ? איזה עורך דין: מר איציק שלום

ואנחנו הבאנו אז את . מכל הסיפור שלה היה חוסר בניסיון ניהולי, עורך הדין: מר אריק ברמי

בעלי  11או  11היא ניהלה באופן משמעותי . ברוך גבריאל כאחד שהיא עשתה אצלו עבודה

נקבל אותו אחרי . ביקשו מסמך הבהרה ממנו, ואנחנו מתכוונים  לקבל מסמך. מקצוע שם

נבוא לישיבה ואני אבקש עוד פעם את התמיכה שלכם ונראה איך . רהשנקבל את מסמך ההבה

 ? נכון, סגרנו. זה יצא

 
 .ל העירייה"המלצת ועדת האיתור בנושא מנכהוחלט פה אחד לאשר את : החלטה
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 ריכוז החלטות

 ספורט ועדת ר"יו אישור .

 

 ר ועדת ספורט"מר שמעון בינון כיו הוחלט פה אחד לאשר את: החלטה

 

 הנחות ועדת ר"יו אישור .1

 

 .ר ועדת הנחות"הוחלט פה אחד לאשר את מר שמעון בינון כיו: החלטה

 

 .לתכנון ובניה הוועדה ש"יועמ מנדל יגאל ד"לעו חוזה והארכת חידוש .3

 

לתכנון  הוועדה ש"יועמ מנדל יגאלד "הוחלט פה אחד לאשר את חידוש החוזה לעו: החלטה

 .ובניה

 

 שונות .4

 .הגבייה מחלקת קופאית יחיא'חג סלוא' גב אישור

 

 הגבייה מחלקת קופאית יחיא'חג סלוא' גב הוחלט פה אחד לאשר את: החלטה

 
 .אישור למר אחסן בראנסי להיות איש קשר מול בנק לאומי

 
 .הוחלט פה אחד לאשר למר אחסן בראנסי להיות איש קשר מול בנק לאומי: החלטה
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 .ל העירייה"מנכאישור המלצת ועדת האיתור בנושא 

 
 .ל העירייה"המלצת ועדת האיתור בנושא מנכהוחלט פה אחד לאשר את : החלטה

 

 
 

 


