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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה ש) 6-הישיבה ה

 (11291292)ד ע"תש טבתב ו"כ, ראשון מיום

 

 

 ראש העיר -  שבירו הומר אלי :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר   -   מר פבל פולב

 עיר סגנית ראש ה -  כץ-גב' שירה דקל

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

 חברת מועצת העיר -   גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -    דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 העיר חבר מועצת -  איתי אהרונימר 

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 חבר מועצת העיר  -  ייעו"ד אלכסיי גולוב

 חברת מועצת העיר -   גב' חנה גולן

  

 

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו :משתתפים

 מהנדס העירייה -  מר עדנאן עיסא  

 גזבר העירייה -   מר ג'והר חלבי   

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי  

 רואה חשבון -   רו"ח רוני דנה  
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש העיר. .1

 .1, תיקון מס' 2113אישור תיקון התקציב הרגיל לשנת  .2

וממקורות  2113אישור "תקציב פיתוח בלתי רגיל" מעודפי תקציב  – 2112תוכנית פיתוח  .3

 (.6והועבר לישיבת המועצה מספר  5הוסר מסדר היום של ישיבת מועצה מספר נוספים )

 דיון בדו"חות הרבעוניים: .2

 סקור. 2113א. רבעון יוני 

 .2113ון ספטמבר ב. רבע

 מינוי ועדת הקצאת קרקע.אישור  .5

 ע"י מר יוסי חן, חבר מועצת העיר. –הצעה לסדר: "צילום ושידור ישיבות המועצה"  .6

 )פרוטוקול הישיבה הסגורה נמצא במשרדי מנכ"ל העירייה(. שכר בכיריםאישור  -ישיבה סגורה  .7
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זה דיווח  על סדר היום. שמן המניין 6מס'  ישיבת המועצהאת  פותחאני  :ראה"ע-ושביר הומר אלי

. לאחר מכן אנחנו נדון 1, תיקון מספר 2113אישור תיקון התקציב הרגיל לשנת  –ראש העיר. לאחר מכן 

, זה הסעיף שאישרנו להעביר אותו מהישיבה הקודמת לישיבה הנוכחית. 2112בתוכנית הפיתוח לשנת 

קרקע. הצעה לסדר של יוסי. ולאחר מכן אנחנו  דיון בדו"חות הרבעוניים. אישור מינוי ועדת הקצאת

 אני רוצה לפתוח בדיווח ראש העיר. נעשה ישיבה סגורה בנושא אישור שכר בכירים. 

 

 דיווח ראש העיר. .   1

 

קודם כל, אני רוצה להודות לבנות הלשכה על ארוחת הצהריים ועל כל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הארגון של היום הזה. 

 

 אני רוצה להצטרף גם, לודמילה עבדה קשה וארגנה את הכול.   :מר פבל פולב

 

כל מי שנטל חלק בזה. אני רוצה לברך, ואני מעריך שאתם גם כן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יש יום הולדת  3.1-יש יום הולדת יחיאל וב 2.1-לדצמבר היתה יום הולדת לפבל. ב 26-תצטרפו לברכה, ב

 לכם. ועכשיו אני רוצה לעבור ממש לדיווח.אני רוצה לברך את כו –ליוסי 

, בתאריך ז' בשבט, זה יוצא יום השנה לפטירתו של ראש העיר לשעבר, רון נחמן ז"ל. אנחנו עדיין 1.1-ב

אחה"צ ליד הקבר,  15:11לא יודעים בדיוק מה יהיה סדר היום, אבל בעיקרון אנחנו נפתח בטקס בשעה 

המשך הטקס. אתם תקבלו זימון, כל חברי המועצה יקבלו ולאחר מכן אנחנו נתכנס באוהל הגדול ל

זימון לטקס. זה טקס שהפעם הוא יהיה הטקס הדתי ויתכן שלאחר מכן, לאחר מספר ימים יהיה גם 

איזה שהוא טקס ממלכתי. אני חושב שמחובתנו לראות איך אנחנו מגיעים לשם כולנו, לכבד את 

 המעמד. 

 ושא הסופה.הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה נ

 

 אלי, אולי לפני הסופה, אפשר רגע? זה בהקשר של רון.    :גב' חנה גולן

 

 ודאי. כן. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מיניתם אותי ליו"ר ועדת הנצחה. אני מצפה מכבוד ראש העיר לזמן    :גב' חנה גולן

, על מה מדובר וכן למה הכוונה, מה אתה מצפה –אותי לפגישה, על מנת לעשות איתי תיאום ציפיות 

 הלאה. 

 

אין בעיה. אני אשמח לעשות. אני רק רוצה להעיר, הסוגיה של ההנצחה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 של רון, אותו טקס הוא טקס שהוא יותר של המשפחה. אבל בלי שום קשר, אנחנו ניפגש.

 

 פשוט זה התקשר להנצחה.   :גב' חנה גולן

 

תראו, יש הרבה לקחים מאירוע הסופה. אני רוצה  –. סופה אין בעיה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יתכן שלג בהרים. ואנחנו נערכנו לשלג כמו שאנחנו מכירים את השלג  –להזכיר לכם שההתראה היתה 

שנים, בכמות  132שמגיע בכל שנה ושנה. סופת שלגים כמו שהיתה הפעם, היתה, לפי התקשורת, לפני 

ו צריכים לעשות חשיבה מחודשת לכל ההיערכות שלנו למקרה של הזו. וזה מביא אותנו למצב שאנחנ

סופה כזו בהמשך, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אני יכול לומר בסיפוק, שעובדי העירייה עבדו ימים 

אנחנו שמרנו על צירים ראשיים פתוחים.  –ולילות, ואנחנו הצלחנו לשמור על מספר הישגים. אחד 

נוך ואת התחבורה הציבורית ראשונים. אם אתם תסתכלו על כל הישובים אנחנו החזרנו את מערכת החי

שקיבלו את כמות השלג שאנחנו קיבלנו, אנחנו היינו הראשונים שהחזרנו לפעילות את מערכת החינוך 

והתחבורה הציבורית, ולא היה מצב שמשפחה שהיתה צריכה סיוע, או רפואי, או מזון, ולא קיבלה. יחד 

תי, היו לנו הרבה מאד לקחים מהאירוע. אנחנו בפעם הבאה נפתח את חמ"ל מל"ח עם זאת, כמו שאמר

פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב.  –ונעבוד מתוך חמ"ל מל"ח, ואנחנו נבצע פעמיים הערכות מצב ביום 

אנחנו ביצענו הערכות מצב ואני חושב שחשוב שאנחנו נפעיל את מערכת החירום כמו שמערכת חירום 

באמת, כדי שאנחנו נוכל לעבוד באותה מתכונת גם באירוע כזה. וחס וחלילה אם יהיה  צריכה לפעול

 אירוע אחר, גם באירוע אחר. 

נתתי הנחיה שהעירייה תתארגן לעבודה בשתי משמרות, כאשר מתנדבים יצורפו וישובצו יחד עם בעלי 

נו הולכים לחלק את העיר תפקידים, גם בשפ"ע, גם בביטחון ובכל מוקד שנותן בעצם שירות לעיר. אנח

לאזורים. אנחנו הולכים לשים על כל אזור, מה שנקרא מנהל אזור. אותו מנהל אזור יקבל צוותי פעולה 

וכלי צמ"ה, שאיתם הוא יוכל לעבודת. דרך אגב, זה יכול להיות באירוע של שלג, זה יכול להיות גם 

 2-ש באופן קבוע בשלב ראשון בבאירוע של רעידת אדמה. הדברים הם ורסטיליים. המוקד יאוי
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מוקדניות או מוקדנים, כאשר כל עובדי הלווין, שזה אומר גוונים, מילגם, מתנדבים, דיברנו על זה 

בישיבה הקודמת,  יעברו הכשרה על ידי הקב"ט וישובצו במוקד, כמו שאמרתי, במשמרות, שנוכל לתת 

 מענה לתושבים. 

-אחד. אנחנו הכרנו את ה JCBנמצאים בעיר. הרי לנו יש אנחנו הולכים לחתום הסכמים עם קבלנים ש

JCB  6של ברוך. אבל יש כאן קבלנים נוספים שעובדים בעיר ואנחנו יוצרים מאגר של כלי צמ"ה. יהיו 

JCB ,2 בובקטים'. זה ישנה לנו את התמונה בצורה מאד משמעותית ויאפשר לנו  2-'שופלים' ו'

 להתמודד גם עם שלג ברמה שירד. 

כבר רוצה להגיד לכם, אני מתכוון לבחון ולראות איך אנחנו מייצרים תקן נוסף, שהוא רכז  אני

מתנדבים. אנחנו לא העלינו את זה בישיבת התקציב ולא העלינו את זה בישיבה הקודמת, אבל אנחנו 

גדר נצטרך לראות איך אנחנו משיגים תקציב לזה, כי אני חושב שבעיר שלנו צריך להיות מישהו שהוא יו

כרכז מתנדבים והוא ירכז את כל התחום הזה, כי התחום הזה הוא תחום שהוא מאד חשוב והוא בעצם 

 מכפיל כוח בעיתות צרה. 

 

 משרה, מלאה, נכון?  :מר יחיאל טוהמי

 

כן. כן. אנחנו מקימים צוותים באגף לשירותים חברתיים, שהתפקיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אתה בסדר או לא בסדר, אלא אני  –לוסיה חלשה פיסית, לא רק טלפון שלהם יהיה להגיע לאותה אוכ

 רוצה שיגיעו פיסית לאנשים, ימפו את האוכלוסיה והצוותים האלה יגיעו גם לאנשים.

הצלת חיי אדם, פינוי צירים )ואני נותן  –אנחנו באופן עקרוני קבענו שסדרי העדיפויות לפעולות יהיו 

פינוי דרכי גישה למרכולים גדולים. ואגב, עשינו את זה, ולכן גם יכולנו  דגש קודם כל לצירים ראשיים(,

לקבל ביום ששי, עדיין כשהיה שלג, הספקה לקואופ שנמצא ברובע ב'. גישות לקופות חולים ולמרכזים 

מסחריים. ולאחר מכן, צירים משניים. השאיפה שלנו תמיד תהיה להחזיר מערכת חינוך ותחבורה 

 מה שיותר מהר, על מנת, מה שנקרא, לחזור לשגרה.ציבורית לפעולה כ

היה לנו ביקור של מנכ"ל משרד הקליטה בשבוע שעבר, כאשר אנחנו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו 

רוצים להתמקד בהבאה של עולים מצרפת. אנחנו הולכים לבנות תוכנית יחד איתם. אנחנו נאתר מקום 

רגע שזה יבשיל יותר, אני גם אציג לכם, כדי שאתם תהיו שבו אנחנו גם נוכל לשכן את אותם עולים. ב

 שותפים ואתם תדעו.

שקל מענק פיתוח  021,111-שקל ועוד כ 211,111אושר מרזרבת שר הפנים לפיתוח  –בנושא של תב"רים 
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. אנחנו הולכים להקים קיר אקוסטי בין אזור המלאכה לבין מודל בטון, הם סובלים שם בצורה 2113

 מרעש.  מאד משמעותית

 

 בן יקר.    :גב' חנה גולן

 

בן יקר נעשה בשלב השני. כרגע הכסף יספיק לנו לקיר אקוסטי רק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שקל, כמו שאמרתי, שדרוג חצרות ומתקנים בגני ילדים. ואנחנו נערוך גם  211,111במקום הזה. ועוד 

 סקר נכסים. 

. יש לנו 2113המועצה הדתית. הכסף חוזר כבר לשנת  צומצמה השתתפות העירייה בתקציב –דבר נוסף 

. הממשלה מתקצבת יותר את המועצה הדתית. ולכן, בכספים שיוחזרו אנחנו 2112גם קיצוץ בשנת 

נשתתף יחד עם המועצה הדתית בתב"ר להקמת בית העלמין. אתם זוכרים שאנחנו מקימים בית עלמין 

  חדש. העבודות בעיצומן. ואנחנו נשקיע,

 

 איפה זה יהיה בית העלמין החדש?   :חנה גולן גב'

 

קוב שנמצאת  11,111בית העלמין החדש יהיה ליד בריכת המים של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מעבר לגדר, בין הגדר שלנו לבין גדר הביטחון. ואנחנו נשקיע בעובדים שלנו, ואנחנו נקצה כספים לטובת 

 משך על ידי ג'והר.השתלמות והעצמת עובדים. התב"רים יוצגו בה

מאחר ונושא התב"רים הוא נושא חדש והשינוי מחייב גם הצבעה, התוספות האלה הגיעו לנו רק בסוף 

שבוע שעבר, אני מעלה את הנושא להצבעה על מנת להכלילם בתוכנית התב"רים ולצרפם לסדר היום. 

 מי בעד לאשר את ההצעה? פה אחד. 

 

 פות בתוכנית התב"רים ולצרפם לסדר היום.הוחלט פה אחד להכליל את התוס החלטה:

 

אפשר משפט אחד לפני שאנחנו עוברים לתקציב, בנושא של הסופה?    :מר יוסי חן

טעינו, הופתענו, וזה קורה, וכוח עליון כמו שאמרת אחד למאה,  –תראה, אלי, זה לא חוכמה להגיד 

מה עושים. לא מפיקים את שנים. אבל יש את המצב, שברגע שזה קרה, מאחרי זה  111-למעלה מ

הלקחים, זה ברור שצריך הפקת לקחים עכשיו, אין שום ספק, אבל ביום ראשון בבוקר תושבים לא יכלו 
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לצאת לעבודה. זאת אומרת שהכביש הראשי לא היה מפולס. אנשים הגיעו עד הכניסה וחזרו חזרה. לא 

הרחובות שם, עד יום שלישי. ביום שני לדבר על אלה שהיו נצורים, כל אלה שם, עיר היונה, מוריה, כל 

 עוד התקשרו אלי שהם לא יודעים איך ללכת ולקנות מזון. 

 

  יוסי, גם בירושלים.  :מר יחיאל טוהמי

 

. בוא, זה בסדר שאנחנו רוצים להתנחם בצרות של אחרים, אבל %111   :מר יוסי חן

"ר מועצה אזורית שומרון, עם הרבה אנחנו צריכים לדאוג. אני ישבתי ביום ששי עם גרשון מסיקה, יו

יותר ישובים, עם שטח הרבה יותר גדול. הם כבר ביום שבת התחילו את הפעילות. אצלנו, עד יום שני, 

רק שהביאו 'שופלים', תגבורת מלמטה, רק ביום שני ולקראת שלישי. זאת אומרת, שהיה צריך לפעול 

 עבדו לפלס. דבר נוסף, לדאוג, בשבת, מועצה אזורית שומרון, קודם ובזמן יותר זה. 

 

 סליחה, למרות השבת הם פינו תושבים.    :גב' חנה גולן

 

 זה מה שהוא אמר לי.   :מר יוסי חן

 

 זה בפועל היה.   :גב' חנה גולן

 

להכין דבר מינימאלי של חבילות מזון יבש לאנשים נזקקים.  –דבר נוסף    :מר יוסי חן

קות שהיה חסר לאנשים. אנחנו צריכים לבדוק איזה מאגר, לראות אני לא מדבר למי שזה. דברי לתינו

איך אנחנו עושים מאגר מסוים, רק לתינוקות ולקשישים, לדברים כאלה. אנחנו לא היינו ערוכים בקטע 

 הזה. ולפחות אם אנחנו נעלה את זה עכשיו, שלהבא זה לא יחזור על עצמו. זה הכול.

 

ם איזה כמה משפטים ואחרי זה אנחנו נמשיך. הופתענו, אני רק אשלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התחילו לעבוד  JCBנכון, הופתענו. אבל אם היית יושב איתי ולא עם גרשון, אז היית יודע אולי ששני 

כבר ביום חמישי, בעיר. רק כמות השלג היתה יותר מדי גדולה ולכן לא הצלחנו. אגב, במועצה אזורית 

 יו נצורים ולא הצליחו להגיע אליהם עד הסוף. שומרון, תבדוק כמה ישובים ה

גם לנושא של פינוי אנחנו נערכנו לפינוי תושבים ופתחנו את אולם הספורט של מילקן,  –דבר שני 
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ואפשרנו למי שרוצה להגיע לשם, חיממנו שם את המקום וגם איפשרנו למי שרוצה להגיע לשם. ואם היו 

כדי להגיע  2X2, היו פה קבוצות, צוותים עם רכבי 2X2י אנשים שרצו שיעזרו להם, אז היו לנו רכב

לאותם אנשים. מי שארגן את זה, אגב, זה אריק. תראו, להלקות את עצמנו זה הדבר הכי פשוט. אבל 

אני חושב שצריך להסתכל על התמונה הכוללת. אמרתי, יוסי, אנחנו הצלחנו גם ביום ששי לשמור על 

ים, כדי שתגיע הספקה גם לקואופ למעלה. רכבים פרטיים, לא צירים פתוחים, צירים ראשיים פתוח

כולם יכולים לנסוע. דרך אגב, הם יצרו לנו הרבה מאד בעיות. כי אנשים חשבו שהם יכולים לצאת. זה 

לא שאני מתנחם בצרות של אחרים, אבל אני אומר, במצב הנתון שהיה ובכלים שהיו לנו, כי את 

רק ביום, כי אתה יודע, אנשים נמצאים גם, הפועלים הפלשתינאים ה'שופלים' אנחנו הצלחנו להביא 

שחלק מהם מפעילים את הכלים, נמצאים בישובים שלהם  והישובים שלהם היו נצורים, הם לא יכלו 

לצאת.  ואחד הדברים שאנחנו קבענו מהפקת הלקחים, זה שאם תהיה שוב התראה על שלג, אנחנו 

ירו אותם כאן, ילינו אותם כאן, אנחנו נמצא להם, אנחנו נכין בהסכמים שלנו עם הקבלנים, הם ישא

 להם מקום שבו הם יוכלו ללון, כדי שלא ניכנס להפתעה ושנוכל להתמודד גם עם הבעיה הזאת. 

אז קיבלתי את מה שאתה אמרת. אנחנו לקחנו את זה לתשומת ליבנו ואנחנו נפעל שבפעם הבאה אנחנו 

 נהיה מוכנים יותר. 

 

אני רק רוצה לשאול לגבי הסופה, סליחה, אם יש כבר אומדן של עלות    :ולןגב' חנה ג

 הנזקים.

 

 אין לנו אומדן מלא. היה כאן שמאי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש ביטוח  לדברים האלה?   :מר יוסי חן

 

בוודאי. היה שמאי. השמאי עבר, עשה פה סיבוב, צילם. אנחנו עדיין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קטים את הדברים. אם יהיו השלמות, אנחנו נזמין אותו. את יודעת, ההשתתפות העצמית שלנו היא מל

 גדולה ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו בעצם מצליחים,

 

 זה כולל נזקים של עצים וכאלה?   :גב' חנה גולן
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ו. אני הכול. רק לסבר את האוזן, היו לנו למעלה מאלף עצים שקרס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מדבר על הרשות, אני לא מדבר על עצים של אנשים פרטיים שעכשיו מוציאים החוצה.

 

  -קרסו, ויש כאלה שנשברו ו    :גב' חנה גולן

 

 נכון. טוב, ג'והר, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .1, תיקון מס' 2112אישור תיקון התקציב הרגיל לשנת  .   2

 

. בדרך כלל, כנהוג, אנחנו מביאים 2113לשנת  יו שינוי תקציביש לנו עכש  :מר ג'והר חלבי

, בגלל שהתקציב אושר רק ביוני ובגלל 2113שינויים. השנה, שנת  2-3למועצה במהלך השנה איזה 

תקופת הבחירות, אנחנו לא הבאנו את השינוי. לכן השינוי הוא רחב, הוא בהרבה סעיפים. כעיקרון, 

הכנסות שקיבלנו ספת של מענקים שקיבלנו אחרי ששינינו את התקציב, אנחנו בהכנסות, יש לנו פה תו

מיליון שקלים, קיבלנו  2.1, 2.5-ממשרד הפנים. לדוגמא, התקציב של מענק האיזון, כל התוספת של כ

שקלים. היה  101,111-סוף השנה, כ מענק ממשרד הפנים. קיבלנו מענק חד פעמי לקראתלתוספת עוד 

יליון שקל. כל המענקים האלה, בסך הכול הגדילו לנו את התקציב שלנו כמעט במענק רזרבת שר כמגם 

, כי הם התקבלו רק עודף מיליון שלושים ומשהו אלף שקלים. השינויים האלה, בחלקם יצרו לנו 5-ב

שקלים. אנחנו לקחנו  3,211,111-לקראת סוף השנה, יצרו לנו מן עודף כלשהו. העודף להערכתנו יגיע ל

. 2112עודף, הגדלנו בסעיפי תקציב בהוצאות לצרכי פתיחת תב"רים שנפעיל אותם בשנת מסך הכול ה

 אחרי שנסיים את השינוי נעבור גם לתב"רים. 

אבל אני רוצה להוסיף נקודה מאד חשובה שנודעה לנו שבוע שעבר. משרד הדתות, כפי שאמר אלי, 

, היינו, הקטין את ההשתתפות 65%-ל 51%-הגדיל את ההשתתפות שלו בתקציב של המועצה הדתית מ

 שקל.  311,111. זה יצר מן עודף תקציבי, תוספת של 35%-ל 51-שלנו מ

 

 . %21פעם ההשתתפות היתה    :גב' חנה גולן

 

שקל.  311,111-. ההפרש הזה הוא כ%35-, עכשיו הורידו ל21-61היתה   :מר ג'והר חלבי

תקבלו כאן בחוברת התקציב שנתתי לכם. עכשיו שקלים האלה בכלל לא קיבלו ביטוי, לא ה 311,111-ה
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שקלים זה לא ישתנה, אבל  5,136,111-אנחנו עורכים שינוי, תוספת לשינוי. מבחינת סך הכול השינוי, ה

שקלים  725,111-שקלים ל 1,125,111-קטין את ההוצאה שלנו במועצה הדתית מנבין הסעיפים אנחנו 

 131,111הוא מיועד להשתתפות בהקמת בית עלמין; ועוד שקל, ש 151,111אחד  –ונפתח שני תב"רים 

שקלים, אנחנו נגדיל סעיף  21,111שקל, תב"ר השתלמויות והעצמת עובדים. יישאר פה עודף נוסף של 

, מה שנקרא גנים, דברי מזון וחומרים. הסעיף הזה הוא נמוך בתקצוב, אנחנו נגדיל אותו 111221721

 שקלים. 21,111בעוד 

 111,120,111-. היא תגדל ל₪ 05,103,111, המקורית היתה 2113רת התקציב שלנו לשנת סך הכול מסג

שקלים, אחרי השינוי, אחרי כל המענקים שקיבלנו. אם, במידה ויתברר שהעודף שלנו הוא יהיה יותר 

, אנחנו עוד במהלך חודש ינואר נתכנס פעם נוספת, ופה אני רוצה להציע לראש העיר 3,211,111-גדול מ

 חלק מהעודף הזה יילך כעיקרון לתוכנית הערכות לקראת הסופה הבאה או נזקים כלשהם,ש

 

 שעת חירום. זה לא חייב להיות סופה.   :גב' חנה גולן

 

 ציוד לשעת חירום. –שעת חירום, זה בסדר, אפשר להגדיר את זה   :מר ג'והר חלבי

 

 זה מה שנעשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שקל לתב"רים. זאת התוכנית.  2,112,111ל בינתיים לקחנו רק אב  :מר ג'והר חלבי

 

 צריכים להצביע, נכון? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, צריך להצביע על השינוי.  :מר ג'והר חלבי

 

 לפני כן שאלות. שאלות, אם יש למישהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שקלים.  111,111,120-, שהסתכם ב2113שינוי תקציב   :מר ג'והר חלבי

 

 מיליון. יפה. 111-קודם כל חגיגה, עברתם ל   :רו"ח רוני דנה
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שאלות אם יש. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד לאשר את תיקון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? הצביעו בעד: יבגני, פבל, אלי, יחיאל, גלב, שירה, אריק, איתי, 1, תיקון מספר 2113התקציב לשנת 

 ביעו נגד: חנה ויוסי. או קיי, התיקון עבר.מקס. מי נגד? הצ

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

 2אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טוויל, 

 .1, תיקון מספר 2112תיקון התקציב הרגיל לשנת  נגד: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את

 

 תב"רים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וממקורות  2112אישור "תקציב פיתוח בלתי רגיל" מעודפי תקציב  – 2112תוכנית פיתוח  .   2

 נוספים.

 

. יש לנו פה רשימה של 2112-, אבל תבוצע ב2113תוכנית פיתוח מעודפי   :מר ג'והר חלבי

תב"רים שנגיע אליהם בסוף, אבל אני רק אתן כמה  5אבל כפי שאמרנו, אנחנו נוסיף פה תב"רים, 

נקודות על התב"רים האלה. אלה תב"רים, חלקם הם מתקציב הפיתוח של משרד הפנים שאושר לפני 

שקל מרזרבת  211,111שבוע. קיבלנו את האישורים ביום חמישי. בנוסף קיבלנו הודעה על תוספת של 

. ושני התב"רים הנוספים, מה שהצעתי מקודם, מעודפי התקציב של המועצה הדתית, שר לפיתוח

 אנחנו נתחיל תב"ר תב"ר לפי הרשימה. מההחזר שקיבלנו.

שקל.  221,111תב"ר חדש על סך  –שדרוג מחשבים במוסדות העירייה  – 326יש לנו את תב"ר מס' 

 אנחנו צריכים להצביע תב"ר תב"ר.

 

מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: יבגני, פבל, אלי, יחיאל, גלב,  :"עראה-מר אליהו שבירו

 שירה, אריק, ורד, איתי, מקס. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? חנה. 

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

בינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב ר
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שדרוג מחשבים  – 226נמנע: גב' חנה גולן( לאשר את תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן,  1גב' ורד טוויל, 

 במוסדות העירייה.

 

ג'והר, יש לך כל כך הרבה רזרבות, לא עדכנת את ראש העיר שיש    :מר יוסי חן

 ות,קיצץ פה. יש לו כסף. תגיד לו, שייתן קצת שם.רזרבות? הוא קיצץ תמיכ

 

 יוסי, זה לא מיועד לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מיועד לכלום, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

הכנת תיק ניהול סיכונים. השנה  –שקלים  01,111ע"ס  – 327תב"ר   :מר ג'והר חלבי

אנחנו כפופים  –ניהול סיכונים. ניהול סיכונים אנחנו ניקח שני אגפים, שנכין להם תיק למה שנקרא 

לנוהלי משרד הפנים ולחוקים של פקודת העיריות. לפעמים ועל מנת להימנע מלסטות מהנהלים 

ולהימנע מלהגיע לחיוב אישי, אנחנו רוצים להכין תיק. היום בהרבה רשויות הדבר הזה מתנהל. זה 

עלינו שלא נגיע לא לחיובים אישיים, גם לא  עולה כסף, אבל הוא פשוט שומר על העירייה, שומר

 לחריגות, אלא פשוט נעבוד לפי הנוהל של משרד הפנים ולפי ההנחיות.

 

מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: חנה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לאה.גלב, שירה, אריק, ורד, איתי ומקס. מי נגד? מי נמנע? יוסי נמנע. עבר. ה

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

תיק ניהול  הכנת – 223נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 סיכונים.

 

התב"ר קיים. יש בתב"ר  –שדרוג מזגנים במשרדי העירייה  – 213תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 01,111שקל והיתרה תעמוד על סך  51,111שקל. אנחנו מבקשים להגדיל אותו בעוד  21,111יתרה בסך 

 שקלים.
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יבגני, פבל, אלי, יחיאל, מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: חנה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, שירה, אריק, ורד, איתי, מקס. מי מתנגד? אין. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר 

שדרוג מזגנים במשרדי  – 282נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 העירייה.

 

כנ"ל, התב"ר הזה הוא קיים, יתרה  –החלפת עמודי חשמל  – 217תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקל.  21,111שקלים. אנחנו מבקשים להגדיל בעוד  73,111

 

מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: חנה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל,  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 גלב, שירה, אריק, ורד, איתי, מקס. מי מתנגד? אין. מי נמנע? יוסי. עבר.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר 

 החלפת עמודי חשמל. – 283נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 

שקל. ישנה  21,111הגדלה בסך  –שדרוג הגינון הציבורי  – 201תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקלים. 21,111ם הגדלה שקל ואנחנו מבקשי 122,111יתרה 

 

אפשר להבין מה זה שדרוג הגינון הציבורי? כי ראיתי שהשכר לקבלן    :גב' חנה גולן

 שודרג מאד. אז מה זה השדרוג? למה הכוונה?

 

תב"ר אחד שאמליה הציגה, הרי כשהחלפנו  –יש לנו פה שני תב"רים   :מר ג'והר חלבי

י המערכות בגנים, בבתי הספר. יש לנו תקציב של שנים את ראשי המערכות, נשארו כל ראש 3לפני 
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שקל. המכרז ייצא כבר במסגרת משכ"ל תוך חודש ינואר. ובנוסף, יש לנו בתוך שטחי הגינון,  011,111

 צנרת שצריך לשדרג אותה. אנחנו לא שדרגנו את הצנרת.

 

 או קיי, אז תסביר.   :גב' חנה גולן

 

  -נרת ו כן, בסדר. זה שדרוג הצ  :מר ג'והר חלבי

 

 שזה גם יגרום לחיסכון במים, נכון?   :גב' חנה גולן

 

 נכון. דרך אגב,   :מר ג'והר חלבי

 

 אם זה היה כתוב ככה, זה יותר,   :גב' חנה גולן

 

 בשביל זה הוא נמצא להסביר. מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג הגינון  – ₪ 21,111בסך  291ר מס' תב" את הגדלת לאשר  פה אחדהוחלט  החלטה:

 .הציבורי

 

 שקל.  61,111ע"ס  –כלי אצירה  –תב"ר חדש  – 321תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 תוספת פחי אשפה.   :גב' חנה גולן

 

 פחי אשפה. מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כלי אצירה. – ש"ח 61,111סך ב 228 מס'  הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה:

 

 שקל. תב"ר חדש. 71,111ע"ס  –שיפוץ מבני העירייה  – 320תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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 איזה מבנה משפצים?   :מר יוסי חן

 

מבנה של כוח אדם שקרס. שכל מיני. ישנם צרכים. עכשיו לדוגמא קרה   :מר ג'והר חלבי

 ה לפני כן, אבל עכשיו קרה לך שהמבנה קרס. אין לנו פה תקציב. זה במקרה. אנחנו הכנו את ז

 

 ובמקרה אם קורה משהו אתה זה? stand by -אתה שם ב   :מר יוסי חן

 

 כן. אין למה לעשות.   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיפוץ מבני העירייה. –ש"ח 31,111בסך  229הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

שקל. תב"ר  311,111מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות ע"ס  – 331תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חדש. 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. אושר. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מפגעי בטיחות ותחזוקת  –ש"ח 211,111בסך  221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .רחובות

 

 שקל. 111,111ע"ס  –שיקום גנים ציבוריים, כולל מתקנים  – 331תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיקום גנים ציבוריים,  – ₪ 111,111בסך  221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 כולל מתקנים.
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אנחנו בשלב מתקדם  –כנולוגיה, מצלמות, עיר ללא אלימות פרויקט ט  :מר ג'והר חלבי

שקל.  51,111עם הפרויקט, צריכים לחתום על הסכם, או כתוצאה מתוצאות התמחור האחרון חסר לנו 

שקלים מקופת העירייה  111,111שקל. יש לנו פה  51,111אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר הזה בעוד 

 ימות. זה רק החלק של השתתפות העירייה. שקל מעיר ללא אל 251,111-ועוד כ

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, ש"ח 51,111בסך  תב"ר פרויקט טכנולוגיההגדלת  הוחלט פה אחד לאשר את החלטה:

 מצלמות, עיר ללא אלימות. 

 

 שקלים.  111,111ע"ס  – 331תב"ר  –שיפוץ מקלטים   :מר ג'והר חלבי

 

אני מדבר על מקלטים ציבוריים, לא מקלטים פרטיים. מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 את התב"ר?

 

 בתנאי שמשפצים גם את המקלט של הליכוד.   :גב' חנה גולן

 

 זה בכסף של הליכוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תשפצו. תשיגו כסף, תכסו את מה שהוצאתם.   :גב' חנה גולן

 

 אושר פה אחד. :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

 .ש"ח 111,111בסך  שיפוץ מקלטים – 228הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

התקציב שקיבלנו  –אנחנו בונים שני גנים ברחוב ברק  – 271תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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נו. ממשרד החינוך מראש הוא לא הספיק לנו, קיבלנו תוספת תקציבית ממשרד הפנים וההשתתפות של

אבל הסכם ההתקשרות עם החברה למשק וכלכלה בקשר לפיתוח היה לפי המדידה והביצוע בפועל 

 עדנאן יש חריגה,לבשטח. כיום 

 

 לנו. מה זה לעדנאן? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שקלים.  351,111לא משנה, למהנדס העיר, לעירייה. יש חריגה בסך   :מר ג'והר חלבי

ועוד  2113שקל יבואו מעודפי תקציב  151,111-שקלים, ש 351,111-"ר באנחנו מבקשים להגדיל את התב

 שקלים מקרנות הרשות. 211,111

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני  בתקציב שאושר לגן הזה הייתי בונה עוד גן.    :מר יוסי חן

 

ה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל, מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: חנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, שירה, אריק, ורד, איתי, מקס. נמנע: יוסי.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

 251,111בסך   231תב"ר מס' הגדלת נמנע: מר יוסי חן( לאשר את  1וויל, גב' חנה גולן, גב' ורד ט

 בניית שני גנים ברחוב ברק. –ש"ח

 

שקלים.  2,512,111הקמת מעון יום, תכנון פלוס ביצוע, ע"ס  – 317תב"ר   :מר ג'והר חלבי

שקל. קיבלנו לאחרונה  1,561,111התב"ר הזה אושר בתחילת השנה על סך, אני לא זוכר מתי בדיוק, על 

 2,512,111שקל. סך הכול התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על  052,111הרשאות ממשרד השיכון על סך  2

 שקלים. 

 

 זה מקרנות הרשות? 1,561,111-רגע, וה   :גב' חנה גולן
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 לא, לא, זה ישן.   :מר ג'והר חלבי

 

 זה תוספת.    :גב' חנה גולן

 

מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה תוספת ממקורות משרד השיכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד.

 

הקמת מעון יום,  –ש"ח 952,111בסך  213תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 תכנון פלוס ביצוע.

 

 שקלים. 75,111 –תוכניות מגרה  – 332תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 תסביר מה זה מגרה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה תוכניות מגרה, למי?    :גב' חנה גולן

 

 לאגף הנדסה.   :מר ג'והר חלבי

 

 אני רוצה להגיד לכם משהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תוכניות מגרה, מדי פעם אגף ההנדסה עושה תוכניות, עושה תכנון, עושה   :מר ג'והר חלבי

  מדידות למיניהן, שאין לו תקציב מיוחד. הוא לוקח את זה משם.

 

 זה מאד חשוב, תב"עות וכל זה.    :גב' חנה גולן

 

בדיוק. אני אגע בזה בוועדת תכנון ובנייה, לנושא של התב"עות, או  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אפילו אני אגע בזה עכשיו. אתם יודעים, יש עכשיו יציאה, הממשלה מודיעה על כך שהיא מאפשרת 
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יות, אבל אנחנו סיימנו כמעט את כל הפוטנציאל שלנו. בנייה בהתנחלויות, בהתיישבות, לא בהתנחלו

נשאר לנו עוד פוטנציאל של המגדל שנמצא בכיכר הגבורה, שעשינו עליו שינוי תקנוני, ואני מקווה 

יחידות דיור. ועוד הבניין שאמור להיות מעל  51שאנחנו נקבל את האישור על השינוי התקנוני, זה 

זה שטח שיש עליו זכות שימוש שלו, ואנחנו נצטרך לראות אם  הקואופ, שזה שטח פרטי, זאת אומרת

הוא רוצה לבנות. חוץ משני הדברים האלה, אין לנו כרגע פוטנציאל לבניה, כי אין לנו תב"עות שהבשילו 

לכדי יציאה למכרזים. אנחנו לפני כמה חודשים התחלנו לקדם תב"ע שנמצאת בחלק הדרומי של העיר, 

יחידות דיור. אבל כרגע, שתדעו לכם, אין לנו כרגע פוטנציאל לבניה, עד  121יש מול האמפי הגדול, ששם 

 אשר לא נאשר את התב"עות. לכן הנושא של תוכניות מגרה הוא מאד חשוב.

 

אז למה לא להמשיך לקדם עוד תוכניות? לא לחכות רק לזה. לקחת כבר    :מר יוסי חן

 הלאה.

 

אני אדבר על זה בוועדת תכנון ובנייה, אני אראה לכם אנחנו מקדמים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גם בכמה מקומות על המפה, כדי שתראו איזה דברים אנחנו רוצים לקדם, כולל שטח לבנה ביתך. 

 .332הלאה. אז מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד, 

 

 . ₪ 35,111בסך  תוכניות מגרה – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 211,111תכנון צומת שד' ירושלים המציל היהודי. עלות  -321תב"ר   :ג'והר חלבי מר

 שקל מקרנות הרשות.  21,111שקל משרד התחבורה ועוד  161,111 –שקלים. מימון 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תכנון צומת שד'  –ש"ח 211,111בסך  221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 ירושלים המציל היהודי.

 

תכנון. אומדן עלות  –מבנה רב תכליתי גבעת האוניברסיטה  – 322תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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 שקלים. 511,111שקל. בינתיים יש לנו הרשאה ממשרד השיכון  2,311,111 –

 

 לתכנון בלבד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה?   :גב' חנה גולן

 

 מה זה?   :י חןמר יוס

 

קהילת נצרים בונה את בית הכנסת שלה בגבעת האוניברסיטה, בחלק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התחתון.

 

 בית הכנסת לא ישמש את כל הגבעה?   :גב' חנה גולן

 

 אני אומר, הם, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז מה זה קהילת נצרים?   :גב' חנה גולן

 

נצרים מגייסת כספים לבניית בית הכנסת. אנחנו, כשאנחנו פנינו  קהילת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

למשרד השיכון ובתוך בית הכנסת יהיה גם מבנה רב תכליתי, אולם רב תכליתי. נותן שירותים כל 

 המבנה, כולל בית הכנסת והמבנה הרב תכליתי, נותן שירותים לכל הגבעה. 

 

 תי הזה?ומי ינהל את כל המבנה הרב תכלי   :גב' חנה גולן

 

 מי ינהל אותו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן. מי ייתן את השירות? זה יהיה של העירייה?   :גב' חנה גולן

 

 תקום עמותה, בדיוק כמו שיש, :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 זה יהיה של העירייה?   :גב' חנה גולן

 

, כמו שיש עמותות קודם כל, המבנה יהיה של העירייה. ודבר שני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שמפעילות את בתי הכנסת השונים, אז גם שם, אנחנו לא הולכים להפעיל בית הכנסת. אנחנו אבל, אם 

אנחנו מצליחים להשיג כסף לטובת הנושא, אז אנחנו ניתן. לכן, יש פה כסף שקיבלנו ממשרד השיכון 

 בנושא התכנון ולכן אנחנו מעלים את זה כאן להצבעה.

 

 –אני זוכר שבקדנציה הקודמת, כשרצינו לקדם בתי כנסת, אמרו לנו    :מר יוסי חן

 ג, אותה עמותה שתנהל את זה?-ב-ואם העמותה מחר תחליט לעשות א

 

 אבל עשו איתם הסכם.  :מר יחיאל טוהמי

 

 כמו שעשינו את ההסכם עם,    :מר יוסי חן

 

אותם, מה איזה הסכם? מה אומר ההסכם? מחר אני רוצה להחליף    :מר יוסי חן

 אומר ההסכם?

 

 למה להחליף אותם?  :מר יחיאל טוהמי

 

אני מחר ראש עיר, אני רוצה להחליף את כל החברים בעמותה. בית    :מר יוסי חן

אנחנו גייסנו תרומות משלנו, אנחנו הבאנו את רוב  –הכנסת שייך לעירייה, לא? הם הרי יבואו יגידו 

 הכסף.

 

 בת השכונות, זה לא לטובת איש זה או אחר.אבל הכסף לטו  :מר יחיאל טוהמי

 

. ראית כתבה אתמול בטלביזיה, איך עשו הברסלבים, הוציאו רב %111   :מר יוסי חן

 בצפת? 



 11.91.92)שמן המניין(  6מספר  ישיבת מועצה
 

 23 

 

 לא ראיתי.  :מר יחיאל טוהמי

 

אז אני אומר, מחר לשיטתם, אני רוצה לדעת, אם זה מבנה של העירייה    :מר יוסי חן

רייה, והם עכשיו יילכו ויביאו תרומות כדי להשלים, הרי זה לא ואני מקצה להם שטח, מבנה של העי

 אנחנו הריבון, אנחנו השולטים פה, מי אתם בכלל? –מספיק, הם יבואו ויגידו 

 

יהיה חוזה, בדיוק כמו שבית כנסת הרמב"ם. אנחנו מדלגים אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ודעים, בהסכם הזה כתוב שהמבנה הזה הוא לאמצע הוואדי. זה עמותה, יש הסכם עם העירייה, הם י

מבנה לבית כנסת והם לא יכולים לעשות שימוש במבנה, הוא יכול להיות רק מבנה לבית כנסת, וכל עוד 

 זה בית כנסת, אני מבחינתי, לא משנה איזה עמותה מפעילה אותו. 

 

 כן, אבל אתה אומר פה, מבנה רב תכליתי, זה אולם,    :גב' חנה גולן

 

 יכול לעשות אולם אירועים.   :סי חןמר יו

 

אולם שמחות, כל מיני חדרי לימוד כנראה וכל מיני כאלה. ויש לי שאלה    :גב' חנה גולן

 בעקבות זה. 

 

 לא למטרות רווח.  :מר יחיאל טוהמי

 

 סליחה, יחיאל, אפשר לדבר עם ראש העיר?   :גב' חנה גולן

 

 בטח. בטח.  :מר יחיאל טוהמי

 

תודה רבה. האם זה נכון שקהילת נצרים הגישה בקשה להגדיל את שטח    :גב' חנה גולן

 הבנייה של בית הכנסת?
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 כן. אנחנו, א', אני מעריך שזה יעלה לוועדת, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ?2פי    :גב' חנה גולן

 

ה ונראה. יעלה לוועדת תכנון ובנייה, ובוועדת תכנון ובנייה אנחנו נדון בז :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יצביע נגד.  –יצביע בעד, מי שירצה להצביע נגד  –מי שירצה להצביע בעד 

 

אני חושבת שהדבר הזה מחייב פרסום, היות ויש שם, שני שליש    :גב' חנה גולן

מהגבעה זה תושבים שקנו קוטג'ים ואין להם מושג בכלל שהולך לקום שם מבנה רב תכליתי מתחת לאף 

  שלהם, של קהילת נצרים.

 

 זה לא של קהילת נצרים. אני אומר עוד הפעם, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מי שמקדם את זה ומי שהגיש בקשה לשינוי שטח הבנייה, זה קהילת    :גב' חנה גולן

 נצרים.

 

 בסדר. אז מה?  :מר יחיאל טוהמי

 

אז זה לא העירייה. זה קהילת נצרים. וקהילת נצרים, אנחנו מכירים    :גב' חנה גולן

הם מתרחבים, הם אוהבים להתרחב. שם זה שצ"פ,  -אותם, מאד מכבדים אותם, אבל יש להם את ה

שטח ציבורי. אני שואלת פעם נוספת, זה שנשב בוועדת תכנון ובנייה ולך יש רוב והרוב יצביע בעד, 

יחידות, שהם בנוסף לנצרים, יודעים בכלל שהולכים לתקוע להם שם  311-סבבה. השאלה אם כל ה

 חתיכת מבנה, עם אולם אירועים, עם חדרי לימוד,

 

 מה פתאום?  :מר יחיאל טוהמי

 

 אל תגיד לי לא.    :גב' חנה גולן
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 לא, לא. למה לתקוע? למה המילים האלה? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ניתי שם קוטג', על הפינה, ואני יודעת שצריך להיות למה? כי אם אני ק   :גב' חנה גולן

, יש לזה משמעות. משנים לי את אורח 1,511-מטר והוא הולך לגדול ל 711שם בית כנסת בשטח של 

 החיים שלי. ואני חושבת שזה חייב להיות מפורסם לציבור הרחב.

 

 אנחנו פועלים על פי חוק, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י חוק ואני בעד. רק מה, איפה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא שאותה על פ   :מר יוסי חן

קהילה רוצה להיבדל. הילדים שלהם לומדים מחוץ לאריאל. אני רוצה שזה יהיה באמת לכולם. שיהיה 

 פתוח לכולם, בלי זרם כזה, בלי זרם אחר. 

 

י בעד לאשר את נראה לי שאנחנו חרגנו ואנחנו נחזור חזרה למסלול. מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התב"ר? ירים את היד. הצביעו בעד: יבגני, פבל, אלי, יחיאל, גלב, שירה, אריק, ורד, איתי ומקס. מי 

 נגד? הצביעו נגד: חנה ויוסי. התב"ר עבר.

 

 אני נמנע, אלי. אני נמנע בנושא הזה.   :מר איתי אהרוני

 

 אתה נמנע? או קיי. מותר לו להמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא תקציב. זה תב"ר.   :גב' חנה גולן

 

 אז איתי נמנע. זה מותר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בעד: מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר אליהו שבירו, מר  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

 2וויל, יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד ט

מבנה רב תכליתי  – 222( לאשר את תב"ר מס' מר איתי אהרונינמנע:  1 גב' חנה גולן, נגד: מר יוסי חן,

 .ש"ח 511,111בסך  גבעת האוניברסיטה
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הקמת קיר  – 323נעלה להצבעה את התב"רים שהוספנו. הראשון זה   :מר ג'והר חלבי

 .2113משרד הפנים, תקציב פיתוח  –המימון שקלים. מקור  622,111אקוסטי בשכונה הדרומית, ע"ס 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הקמת קיר אקוסטי בשכונה הדרומית – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח 622,111בסך 

 

ם אני בעד. אני רק מקווה שלא ירחק היום וגם תושבי רובע א', שש   :מר יוסי חן

 קודמים לזה,

 

 בן י קר.   :גב' חנה גולן

 

 בן יקר, זה רובע א'.   :מר יוסי חן

 

 רחוב הירדן.   :גב' חנה גולן

 

 כל הרחובות שם, שגם יזכו לקיר הזה, כי גם להם מגיע.    :מר יוסי חן

 

שקל, משרד הפנים, תקציב  311,111 – 322תב"ר מס'  –סקר נכסים   :מר ג'והר חלבי

 .2113פיתוח 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .ש"ח 211,111בסך  סקר נכסים – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:
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שקל,  211,111ע"ס  –שיקום וחידוש מתקני חצר בגני הילדים  – 325  :מר ג'והר חלבי

 .2113מענק משרד הפנים 

 

 עד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיקום וחידוש מתקני חצר בגני הילדים – 225הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח 211,111בסך 

 

שקל, עודפי  151,111השתתפות העירייה בהקמת בית עלמין, ע"ס  – 326  :מר ג'והר חלבי

 .2113תקציב 

 

 התב"ר? אושר פה אחד.מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 השתתפות העירייה בהקמת בית עלמין – 226הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח 151,111בסך 

 

שקל, מעודפי תקציב  131,111השתלמות והעצמת עובדים, ע"ס  – 327  :מר ג'והר חלבי

2113. 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ה של שפ"ע או רק, ז   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, זה לא בכירים. זה עובדים. זה כל העובדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כל העובדים.   :מר יוסי חן
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 כל העובדים. זה לא לבכירים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא לבכירים זה מצוין.    :מר יוסי חן

 

 ה אחד.מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 121,111בסך  השתלמות והעצמת עובדים – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח

 

שדרוג מחשבים במוסדות החינוך. התב"ר  – 222נעבור לדף השני. תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2113שקל מעודפי תקציב  71,111שקל. אנחנו מבקשים להגדיל בעוד  122,111הוא קיים. יש לנו יתרה 

 

מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד: חנה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, שירה, אריק, ורד, איתי ומקס. מי נגד? אין. מי נמנע? יוסי.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל 

שדרוג מחשבים  – 222תב"ר מס' הגדלת נמנע: מר יוסי חן( לאשר את  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 .ש"ח 31,111בסך  במוסדות החינוך

 

חט"ב. התב"ר -לפרויקטים חינוכיים עם 'נס טכנולוגיות'  – 262תב"ר   :מר ג'והר חלבי

שקל עודפי תקציב  51,111שקלים.  211,111-שקל. אנחנו מבקשים להגדיל ב 231,111קיים. יש יתרה 

שקל.  21,111שקל גבינו כבר  21,111-הורים שקל מההורים. מה 21,111שקל אורט, ועוד  111,111רגיל, 

 שקל. 51,111רגיל עוד  קיבלנו. ואנחנו מבקשים להגדיל מעודפי תקציב –שקלים  111,111 –אורט 

 

 ? אושר פה אחד.262מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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פרויקטים חינוכיים עם 'נס  – 262תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 . ₪ 211,111בסך  חט"ב-טכנולוגיות' ל

 

 116,111ה יתרה יש לנו פ –תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים  – 202  :מר ג'והר חלבי

 שקל.  31,111שקל. אנחנו מבקשים להגדיל בעוד 

 

 אבל לפני רגע הרי אישרנו,    :גב' חנה גולן

 

 שקל. 211,111זה תב"ר שקיבלנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה חשוב? אתה יכול אבל, למה אתה לא מקבץ את זה לאחד?   :גב' חנה גולן

 

תי את הבקשה למשרד הפנים כבר מקודם. אישור הזה לא, כי אני העבר  :מר ג'והר חלבי

 קיבלנו אותו רק ביום חמישי.

 

 אז כמה זה יהיה ביחד שני התב"רים באותו עניין?   :גב' חנה גולן

 

 .536 – 136ועוד  211  :מר ג'והר חלבי

 

 דרך אגב, אני דווקא אשמח שייראה הרבה, כי זה הולך לגני ילדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר. רק שזה יילך ויעשו עם זה שימוש נכון.   :מר יוסי חן

 

 יעשו עם זה שימוש נכון. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים – 292תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .ש"ח 21,111בסך 
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 35,111שדרוג ריהוט בגני ילדים. התב"ר קיים. יש יתרה  – 062תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקל. 51,111שקלים. אנחנו מבקשים להגדיל בעוד 

 

 אושר פה אחד. מי בעד לאשר את התב"ר? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בסך  שדרוג ריהוט בגני ילדים – 296תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .ש"ח 51,111

 

שקל. הגדלה עוד  111,111יתרה  – 207מספר  -שיפוץ מבני בתי הספר   :חלבי מר ג'והר

 .2113שקל מעודפי תקציב רגיל  21,111

 

 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 21,111בסך  שיפוץ מבני בתי הספר – 293תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .ש"ח

 

 זה בית ספר מסוים, שיודעים כבר מה עושים עם זה? יש אי   :מר יוסי חן

 

 זה לכל בתי הספר.    :גב' חנה גולן

 

 לספטמבר שנה הבאה, לתחילת השנה. אנחנו כבר בתוך שנת הלימודים.  :מר ג'והר חלבי

 

 אבל זה כלום כסף.    :גב' חנה גולן

 

לים, הגדלה שק 65,111 – 201תב"ר  –החלפת רהיטים בבתי הספר   :מר ג'והר חלבי

 .2113מעודפי תקציב רגיל 
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 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בסך  החלפת רהיטים בבתי הספר – 298תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .ש"ח 65,111

 

ה התב"ר קיים. יש יתר – 316תב"ר מספר  –תוכניות העשרה לחינוך   :מר ג'והר חלבי

 . 2113מעודפי תקציב רגיל  ש"ח 211,111, אנחנו מבקשים להגדיל עוד 222,111

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בסך  תוכניות העשרה לחינוך – 216תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .ש"ח 211,111

 

שקל,  171,111רטגית לאגף החינוך ע"ס תוכנית אסט – 333תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2113מעודפי תקציב רגיל 

 

 איזו תוכנית זו?    :מר יוסי חן

 

 מה זה, זה חברה שתבוא?   :גב' חנה גולן

 

שנים,  11אנחנו רוצים לראות איפה אנחנו נמצאים עם החינוך בעוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ניה של תוכנית, כמו שעשו אז את הבניה של תוכנית אב שנים. ולכן אנחנו רוצים לעשות ב 11עד  5בעוד 

 לספורט. ואנחנו הפעם נראה איך אנחנו גם מתקצבים.

 

 מי יעשה את זה?   :מר יוסי חן
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 אנחנו נראה, איזו שהיא חברה שאנחנו ניקח אותה ונעשה את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במכרז או בהצעות מחיר?   :מר יוסי חן

 

אנחנו נראה. הכול על פי חוק. מי בעד לאשר את התב"ר? הצביעו בעד:  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 חנה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל, גלב, שירה, אריק, ורד, איתי, מקס. נמנע: יוסי.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

מי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוה

תוכנית אסטרטגית לאגף  – 222נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 .ש"ח 131,111בסך  החינוך

 

תקציב  שקל, מעודפי 11,111ע"ס  –איטום גגות לבתי הספר  – 332תב"ר   :מר ג'והר חלבי

2113. 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .ש"ח 81,111בסך  איטום גגות לבתי הספר – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

שקל,  111,111ע"ס  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 335תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2113מעודפי תקציב 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

בסך  שדרוג מזגנים במוסדות החינוך – 225הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח 111,111
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מעודפי תקציב  – 336תב"ר  –שקל  111,111 –תחזוקה ושיפוץ מבני גנים   :מר ג'והר חלבי

 .2113רגיל 

 

 עד לאשר? פה אחד.מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 111,111בסך  תחזוקה ושיפות מבני גנים – 226הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח

 

 שקל. 11,111ע"ס  – 330תב"ר  –פרויקטים חינוכיים   :מר ג'והר חלבי

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? יוסי? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מאחדים את זה.  נמנע. זה אותו דבר. הייתם   :מר יוסי חן

 

הצביעו בעד: חנה, יבגני, פבל, אלי, יחיאל, גלב, שירה, אריק, ורד, איתי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס. נמנע: יוסי.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

ב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, ג

בסך  פרויקטים חינוכיים – 229נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ש"ח 81,111

 

השלמת מימון. יש לנו פה הרשאה תקציבית  –כיתות אקוסטיות   :מר ג'והר חלבי

שקל. חסר  72,111תות בחט"ב. עפ"י הצעות המחיר העלות היא שקל לשתי כי 61,111ממשרד החינוך על 

 שקל. 72,111שקל. אנחנו ניקח את זה מעודפי תקציב רגיל ונעמיד את זה על  12,111לנו 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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החינוך משרד  –ש"ח 32,111בסך הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר כיתות אקוסטיות  החלטה:

 .מעודפי תקציב השלמת מימוןו

 

שקל. נגדיל בעוד  11,111יש לנו יתרה  –נוער במרכז העניינים  – 200  :מר ג'והר חלבי

 שקלים. 11,111. התב"ר יעמוד על 2113שקל מעודפי תקציב  71,111

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נוער במרכז  –ש"ח 88,111בסך   299תב"ר מס' גדלת ה הוחלט פה אחד לאשר את החלטה:

 העניינים. 

 

שקלים הגדלה  35,111ע"ס  – 311תב"ר  -שדרוג ותחזוקת מבני נוער   :מר ג'והר חלבי

  . 121. יעמוד על 115, ויש לנו יתרה 2113מעודפי תקציב 

 

 ברחוב הנגב? על מה מדובר?   :מר אריק דושי

 

 וער.כל מבני הנ  :מר ג'והר חלבי

 

 אנחנו נעשה בחינה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  זה לא ספציפית למבנה מסוים. איפה שיש לנו צורך.  :מר ג'והר חלבי

 

יש פה את המבנה של בני עקיבא שלא נגעו בו שם? זה לא נקרא מבנה    :מר יוסי חן

 נוער?

 

 אני לא יודע.   :מר ג'והר חלבי
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 את התב"ר? אושר פה אחד. מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד, רק שזה יילך לשם.   :מר יוסי חן

 

שדרוג ותחזוקת  – ₪ 25,111בסך  211תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 מבני נוער. 

 

שקל. אנחנו  02,111יש לנו יתרה  – 312תב"ר  –שיקום מגרשי ספורט   :מר ג'והר חלבי

 . 2113מעודפי תקציב שקלים  35,111נגדיל בעוד 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיקום מגרשי  – ₪ 25,111בסך  212תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 ספורט. 

 

 על איזה מגרש מדובר, אתה יודע?   :מר יוסי חן

 

 גרשי הספורט, אפשר להשתמש.כל מגרשי הספורט. איפה שיש צורך במ  :מר ג'והר חלבי

 

יש לך תאורה במגרש כדורגל, אין תאורה למעלה. יש לך השתתפות    :מר יוסי חן

 מהטוטו פה, אתה יכול גם לקחת מהקרן בנוסף. 

 

 נבדוק את זה.  :מר ג'והר חלבי

 

 ג'והר, תבדוק. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 .313 –שדרוג או החלפת פרקטים   :מר ג'והר חלבי

 

 איפה יש פרקטים?   :' חנה גולןגב

 

 יש לנו באשכול הפיס ויש לנו נדמה לי גם פה, איזה חדר פה.  :מר ג'והר חלבי

 

אז אני רוצה להגיד לגבי החדר פה שיש פה פרקט. אתם יכולים להחליף    :גב' חנה גולן

 כל שנה פרקט.

 

 חנו יודעים.לא, לא, לא, אנחנו צריכים לאטום קודם, אנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם לא יפתרו את בעיית, זה לא איטום, את כל בעיית הניקוז, כי בזמנו    :גב' חנה גולן

הבאנו לפה מומחה, יש פה בעיה של ניקוז. כי ברגע שאתה תאטום, זה יחזיק מעמד שנה שנתיים ושוב 

ר, אבל אל תחליפו יהיה אותו דבר. ולכן, צריך להשקיע בפיתרון של בעיית הניקוז קודם כל. זה לא קשו

 פרקט לפני שאתם פותרים את הבעיה של הניקוז.

 

לא, אבל יש לנו גם פרקט באשכול הפיס, שהוא שם קרס וצריכים לסדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד.313מי בעד לאשר את תב"ר אותו. 

 

 ₪ 81,111 בסך שדרוג או החלפת פרקטים – 212הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . 

 

שקל מעודפי  121,111אירועים עירוניים, הצטיידות לאירועים גם,  – 337  :מר ג'והר חלבי

 .2113תקציב רגיל 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 11.91.92)שמן המניין(  6מספר  ישיבת מועצה
 

 37 

 אירועים עירוניים, הצטיידות לאירועים – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .  ₪ 121,111בסך 

 

בית חם לנערה. אנחנו מבקשים  –שיפוץ וריהוט לרווחה  – 312תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקל מקרן אריאל.  21,111ועוד  2113שקל מעודפי תקציב רגיל  61,111שקל.  71,111להגדיל פה 

 

 .11זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .11זה ביחד   :מר ג'והר חלבי

 

 י בעד לאשר? אושר פה אחד.מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בית חם לנערה –שיפוץ וריהוט לרווחה  – 212הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .  ₪ 81,111בסך 

 

 הבית החם לנערה נשאר בכיכר ה' באייר?   :גב' חנה גולן

 

לא. הבית החם לנערה, מה שעשינו, אנחנו הצלחנו לפנות משפחה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה לאשקובית. אנחנו חוסכים את העלויות של השכירויות, כדי שנוכל לעשות עם זה פעילויות שפלש

 לבנות. 

 

 דיון בדו"חות הרבעוניים: .   2

 סקור. 2112א. רבעון יוני  

 .2112ב. רבעון ספטמבר  

 

יוני וספטמבר. נתחיל עם  –יש לנו עכשיו דיון בשני דו"חות רבעוניים   :מר ג'והר חלבי

, אנחנו סיימנו את הרבעון בעודף 2זה דו"ח סקור על ידי משרד הפנים. יוני, אם תלכו לעמוד מספר יוני. 

. אם נלך לעמוד ₪ 27,313,111 –. ההוצאות ₪ 27,513,111שקלים. סך הכול ההכנסות היו  133,111



 11.91.92)שמן המניין(  6מספר  ישיבת מועצה
 

 31 

ש לנו . בתב"רים י₪ 2,002,111-, סה"כ הגרעון המצטבר שלנו, אחרי קיזוז העודף, הסתכם ב2מספר 

. הגרעון הזמני הוא כתוצאה מהכנסות ₪ 2,307,111וגרעון זמני ע"ס  ₪ 1,633,111עודף זמני ע"ס 

שאנחנו אמורים לקבל ממשרדי ממשלה שעוד לא קיבלנו עד סיום הרבעון. היינו, כבר אחרי הרבעון 

 .2בעוני מספר עודף. זה הדו"ח הר ₪ 1,611,111-קיבלנו את הכספים וזה מתאזן, אנחנו חוזרים כמעט ל

 

 להצביע על זה?  :מר יחיאל טוהמי

 

לא צריך להצביע. רק אם יש שאלות. אני אומר, בסיכום, במאזן, יש לנו   :מר ג'והר חלבי

עודף של רבעון  ₪ 133,111בתקציב הרגיל, וזה אחרי קיזוז  ₪ 2,002,111עכשיו גרעון מצטבר ע"ס 

. הגרעון ₪ 2,307,111ויש לנו גרעון זמני ע"ס  ₪ 1,636,111. בתב"רים יש לנו עודף זמני ע"ס 2מספר 

ביוני, אלה העבודות  31-הזה הוא זמני, עד לקבלת הכסף ממשרדי הממשלה. כי הרבעון מסתיים ב

שהסתיימו עד אז. דיווחנו בינתיים למשרדי הממשלה, קיבלנו את הכסף, אבל הוא לא משתקף ברבעון 

 הזה. 

 

 . בספטמבר כבר בא לידי ביטוי ההכנסות. ליוני 31זה    :רו"ח רוני דנה

 

ג'והר, יש לך איזו מגרה שבסוף הכול מתאזן. יוצא מאוזן, ואז למבקר    :מר יוסי חן

 אין עבודה. 

 

בתב"רים אנחנו תמיד מאוזנים. אם אנחנו הולכים לקבל את ההכנסות   :מר ג'והר חלבי

 ממשרדי הממשלה, ברור שאנחנו מתאזנים.

 

 זה התהליך, שאתה מבצע את העבודה,   :רו"ח רוני דנה

 

 מגיש למשרדי הממשלה ורק יותר מאוחר אתה מקבל.  :מר ג'והר חלבי

 

 זה נרשם כהוצאה ואחרי כן מגיעה הכנסה.   :רו"ח רוני דנה
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 מה שחשוב זה סוף השנה.    :גב' חנה גולן

 

שלנו הסתכמו  סיימנו, סה"כ ההכנסות – 2בעמוד מספר  3רבעון מספר   :מר ג'והר חלבי

. היה לנו עודף ברבעון השלישי ע"ס ₪ 70,173,111-. ההוצאות הסתכמו ב₪ 71,070,111-לרבעון ב

. הסיכום של המאזן הוא לא סופי, כי אנחנו עכשיו כבר פתחנו תב"רים ולקחנו מהעודפים. ₪ 1,016,111

עודף בתב"רים מסתכם . ה₪ 1,016,111-לאחר קיזוז ה ₪ 3,221,111-הגרעון בתקציב השוטף מסתכם ב

כנ"ל, אותו סיפור של הכנסות ממשרדי ממשלה שצריכים  –. הגרעון המימוני הזמני ₪ 7,527,111-ב

 . אני סיימתי.2113לשנת  3. זה הסיכום של רבעון מספר ₪ 1,572,111-לקבל, מסתכם ב

 

 שאלות? אין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אישור מינוי ועדת הקצאת קרקע. .   5

 

אישור מינוי ועדת הקצאת קרקע. זה כל  –אני עובר לסעיף הבא  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

הקצאות המקלטים שאנחנו עושים למיניהם לכל מיני גופים. מי שיעמוד בראש הוועדה זה יחיאל. 

 אריק ואלכסיי. מי בעד? –חברים 

 

 אתה לא יכול. אני מציעה שהיועץ המשפטי שלך יבדוק.   :גב' חנה גולן

 

 למה אי אפשר? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כי אתה צריך לתת ייצוג לסיעות. אתה נותן את זה לסיעה והסיעה    :גב' חנה גולן

 מחליטה מי. 

 

 אז אני, קבענו אלכסיי, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חדשות טובות. אז אלכסיי יכול להיות בכל הוועדות.   :גב' חנה גולן
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, דרך אגב, גם את מופיעה בוועדות. אני יכול להראות לך שבעצם יש לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חלוקה הוגנת.

 

 אני מציעה שתבדוק את זה לפני שאתה עונה לי.   :גב' חנה גולן

 

 אין פרופורציה.   :מר יוסי חן

 

תבדוק את זה לפני שאתה עונה לי, אבל אין בעיה. טוב שזה אלכסיי.    :גב' חנה גולן

 וזה מצוין. הוא הרבה בחו"ל 

 

מי בעד לאשר את הוועדה בהרכב שאני אמרתי? הצביעו בעד: יבגני,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, אלי, יחיאל, גלב, שירה, אריק, ורד, איתי ומקס. מי נגד? הצביעו נגד: חנה ויוסי. 

 

מר  בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, 11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, מר מקס צ'רנוגלז, 

נגד: גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את מינוי ועדת הקצאת קרקע, בהרכב הבא:  2גב' ורד טוויל, 

 אלכסיי גולוביי. מר אריק דושי ומר  –יחיאל טוהמי, חברים מר  –יו"ר 

 

 ע"י מר יוסי חן, חבר מועצת העיר. –הצעה לסדר: "צילום ושידור ישיבות המועצה"  .   6

 

 יוסי, בבקשה, תסביר. –צילום ושידור ישיבות המועצה  –הצעה לסדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אסביר לחברי המועצה החדשים. זו הצעה שנולדה במקור יחד עם    :מר יוסי חן

יה הקודמת יחד עם סיעת אריאלי. הצליחה הקואליציה פעם קודמת סיעת אריאלי ועלתה בקדנצ

להפיל את זה. הפעם אני מקווה שסיעת אריאלי תתמוך, אז זה יעבור. ההצעה היתה לצלם ולתמלל, או 

לא יודע באיזו שהיא דרך, להעביר את השידור לתושבי העיר, כדי שיהיו יותר מעורים, יהיו יותר 

 מכו בזה. בעניינים. אני אשמח אם תת
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 יוסי, אולי קודם כל נבנה טלביזיה קהילתית.   :מר פבל פולב

 

 יש פה חבר מועצה מומחה.    :גב' חנה גולן

 

איך  –פבל, קודם נאשר, אחר כך נמצא את הערוץ. איך אמרתי למיכאל    :מר יוסי חן

 אפשר? אפשר. יש כמה ערוצים, יש אפשרות קודם כל.

 

 ת? יש תוכנית? מישהו עשה הצעת מחיר כמה זה עולה? יש לזה עלו   :מר פבל פולב

 

 אפשר לעשות הכול.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אפשר לעשות הכול. –שמעת? הוא ענה לך    :מר יוסי חן

 

אני יכול להגיד לך שגם אז אני, בשיחות פנימיות שלנו, לא הייתי כל כך   :מר מקס צ'רנוגלז

 עכשיו משהו לא בכוונה,בעד. אני יכול להסביר למה. חנה אמרה 

 

 אבל הצבעת איתי.    :מר יוסי חן

 

 זה סיפור אחר.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

 הוא גם הצביע נגד התקציב אז ועכשיו הוא מצביע בעד. מה הקשר?   :גב' חנה גולן

 

 נכון. אבל חנה לא בכוונה אמרה בדיוק את הדבר הנכון.  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 כוונה. אמרתי ב   :גב' חנה גולן

 

כן, אבל אמרה בדיוק את הדבר הנכון, שאפשר לשדר את זה ב'ויוה', וזו   :מר מקס צ'רנוגלז

הכוונה. כי בדרך כלל הדברים האלה, הם גורמים רק לפחות ענייניות בישיבות המועצה או באירועים 
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פרוטוקולים  דומים. זאת אומרת, בן אדם יעבוד למצלמה, ידבר פחות לעניין. יש לנו הקלטה, יש לנו

שמפורסמים, יש הקלטה קולית שהיא בעצם, כל אחד יכול להשיג את זה בעצם, ואין טעם להכניס עוד 

דברים. אני אפילו לא מדבר על עלות, כי זה דבר יחסית שולי. אני חושב שזה יגרום רק לחוסר ענייניות 

לי מהניסיון גם, כי יש לי קצת עוד יותר. יהיו פה יותר הצגות למצלמה ולא שיחות ענייניות. זו דעה ש

 ניסיון בדבר הזה. 

 

 כמו בכנסת.   :גב' חנה גולן

 

 בדיוק. חברי הכנסת עושים הצגות מול המצלמה.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

אני רק רוצה משפט אחד למקס, משפט אחד. מה שאתה אומר עכשיו זה    :מר יוסי חן

זה הצגה, מה זה אותנטי. הם יחליטו מה רלוונטי  פגוע באינטליגנציה של תושבי העיר. הם יחליטו מה

מבחינתם להתייחס, מה לא. שתהיה יותר שקיפות. בוא נדבר על שקיפות. מה יש לנו להסתיר? מי שלא 

 פוחד, שם את הכול על השולחן. 

 

זה שקוף. יש לנו את כל המידע. זה לא שמסתירים, לא שלא מפרסמים,   :מר מקס צ'רנוגלז

 ל. מפרסמים את הכו

 

 אתה לא סומך על התושב שיבחין בין הצגה, בין התפל לבין העיקר?   :מר יוסי חן

 

 אני סומך, אבל אני לא חושב שזה,  :מר מקס צ'רנוגלז

 

 אני סומך עליהם.    :מר יוסי חן

 

 אבל אני באתי לפה בשביל לעבוד, לא בשביל הצגות.   :מר מקס צ'רנוגלז

 

ד לכם מה דעתי. תראו, לי באופן עקרוני אין מניעה שיקליטו את אני אגי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ישיבות המועצה ויסריטו אותן. אין לי שום בעיה. הנקודה היא אחת, תראו, ההקלטות שאנחנו עכשיו 
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שקלים בשנה. אני חושב שזה לא יהיה נכון היום, במצב שלנו, לקחת עוד איזו  15,111עושים פה עולים 

יא תקליט את ישיבות המועצה ותסריט אותן. אנחנו נמצאים כרגע באיזו שהיא חברה על מנת שה

שהיא בחינה של כל חברת גוונים ובמסגרת הזו גם את הסיפור של הרדיו הקהילתי. אני חושב שאנחנו 

צריכים לבחון את זה וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה, שיכול להיות שהרדיו הקהילתי יגיע לכאן 

ית. אני מציע, אם אתה תסכים, שאנחנו נעלה להצבעה שהצילום ושידור של ישיבות וישדר את התוכנ

המועצה, באופן עקרוני אנחנו נאשר אותם, בהתניה שזה יהיה על הבסיס של הרדיו הקהילתי שלנו ולא 

 יעלה לנו כסף. 

 

יוסי, אני עשיתי בדיקה כמה אנשים נכנסים בכלל לקרוא פרוטוקולים    :מר פבל פולב

 הישיבות. תשמע, זה אחוז נמוך. של 

 

אנחנו צריכים להצביע על זה, נכון? אני מציע שההצעה תהיה שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאשרים באופן עקרוני צילום ושידור ישיבות המועצה, על בסיס הרדיו הקהילתי, ושזה לא יעלה לנו 

 כסף.

 

עתי, אם מאשרים, אז רק הערה שמתחברת למה שאלי אומר. לד  :גב' שירה דקל

מאשרים. מה החששות מבחינת צילום? דווקא לא הבננות ולא הדברים האחרים, זה בעיני בטל 

בששים. כשיש טלביזיה, זה ההיפך, זה יהיה לטובה, כולם יהיו הרבה יותר ענייניים, לדעתי לפחות אני 

לם חלקי דברים, להעלות חושבת שהבעיה עם זה היא ברגע שזה מתחיל להיות פרוץ, אנשים יכולים לצ

חלקי דברים, ואז אם אין את התמונה המלאה זה לא טוב. אני חושבת שאם מאשרים, זה כמו שאלי 

אומר, זה צריך להיות בצורה מסודרת,  ללא עלות, כי לא נכון בעיני להשקיע בזה תקציב כשאנחנו 

שיבה. גם אם יש מישהו במצב שהוא לא פשוט. ולכן אני בעד מרכז תקשורת, אבל שמצלם את כל הי

 שמצלם איזה שהוא מקטע, אפשר לקחת קטע ולעשות היום מקטע,

 

 אבל מה שהם עושים למשל, הם עושים את כל הישיבה, נכון?  :מר גלב רבינוביץ

 

 בטח.   :מר יוסי חן
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הם עושים את כל הישיבה, אבל הם עושים בלי תמונה. אז אם מרכז    :גב' שירה דקל

אני בעד גם, אני מצטרפת לאלי, אבל בהתניה  –דבים, יבוא ויצלם, ולהעלות התקשורת, עם מתנ

 שבאמת זה באופן מסודר.

 

אני גם התכוונתי לצלם את כל הישיבה ולא קטעים, כי אז אנחנו נתחיל    :מר יוסי חן

 לערוך, כל אחד מה שנחמד לו ומה שנראה לו.

 

שאני הצעתי, נעשה שיפור להצעה שאתה  אז בואו נעלה להצבעה את מה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

העלית. אני שמח שהעלית את זה. מי בעד לאשר את ההצעה כמו שאני אמרתי? הצביעו בעד: יוסי, 

 יבגני, פבל, אלי, גלב, שירה, אריק, ורד, איתי. מי נמנע? נמנעים: מקס, חנה ויחיאל. או קיי, עבר. 

 

מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר אליהו  בעד: מר יוסי חן, 9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נמנעים:  2שבירו, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי אהרוני, 

גב' חנה גולן, מר מקס צ'רנוגלז, מר יחיאל טוהמי( לאשר באופן עקרוני את צילום ושידור ישיבות 

 א עלות כספית. המועצה, על בסיס הרדיו הקהילתי, ולל

 

תודה רבה. אנחנו פה חייבים לסגור את הישיבה, כי יש לנו נושא כוח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אדם. 

 

 

 

_______________ 
 שבירו הואלי

 ראש העירייה
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 :ריכוז החלטות

 דיווח ראש העיר. .   1

 

 יום.הוחלט פה אחד להכליל את התוספות בתוכנית התב"רים ולצרפם לסדר ה החלטה:

 

 .1, תיקון מס' 2112אישור תיקון התקציב הרגיל לשנת  .   2

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

 2אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ורד טוויל, 

 .1, תיקון מספר 2112מר יוסי חן( לאשר את תיקון התקציב הרגיל לשנת  נגד: גב' חנה גולן,

 

וממקורות  2112אישור "תקציב פיתוח בלתי רגיל" מעודפי תקציב  – 2112תוכנית פיתוח  .   2

 נוספים.

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי,  אליהו שבירו, מר

שדרוג מחשבים  – 226נמנע: גב' חנה גולן( לאשר את תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן,  1גב' ורד טוויל, 

 . ₪ 221,111בסך  במוסדות העירייה

 

ני יעקובוב, מר פבל פולב, מר בעד: מר איתי אהרוני, מר יבג 11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

 הכנת תיק ניהול סיכונים – 223נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 91,111בסך 

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

שדרוג מזגנים  – 282תב"ר מס' הגדלת נמנע: מר יוסי חן( לאשר את  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 
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 . ₪ 51,111ך בס במשרדי העירייה

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

החלפת עמודי  – 283מס' תב"ר הגדלת נמנע: מר יוסי חן( לאשר את  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 21,111בסך  חשמל

 

 . ₪ 21,111בסך  שדרוג הגינון הציבורי – 291הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 . ₪ 61,111בסך  כלי אצירה – 228הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 . ₪ 31,111ך בס שיפוץ מבני העירייה – 229הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

בסך  מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות – 221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

211,111 ₪ . 

 

בסך  שיקום גנים ציבוריים, כולל מתקנים – 221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח  111,111

 

 ות, עיר ללא אלימותפרויקט טכנולוגיה, מצלמ 211הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה:

 .  ₪ 51,111בסך 

 

 . ₪ 111,111בסך  שיפוץ מקלטים – 228הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:
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קס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מ

בניית שני גנים  – 231תב"ר מס' הגדלת נמנע: מר יוסי חן( לאשר את  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 251,111בסך  ברחוב ברק

 

 הקמת מעון יום, תכנון פלוס ביצוע – 213תב"ר מס' הגדלת הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 . ₪ 952,111בסך 

 

 . ₪ 35,111בסך  תוכניות מגרה – 222ט פה אחד לאשר את תב"ר מס' הוחל החלטה:

 

 תכנון צומת שד' ירושלים המציל היהודי – 221הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 211,111בסך 

 

בעד: מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר אליהו שבירו, מר  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

 2לב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, יחיאל טוהמי, מר ג

מבנה רב תכנון  – 222נמנע: מר איתי אהרוני( לאשר את תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן, גב' חנה גולן, 

 .  ₪ 511,111בסך  תכליתי גבעת האוניברסיטה

 

 קיר אקוסטי בשכונה הדרומית הקמת – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 622,111בסך 

 

 . ₪ 211,111בסך   סקר נכסים – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 שיקום וחידוש מתקני חצר בגני הילדים – 225הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 211,111בסך 

 

 תפות העירייה בהקמת בית עלמיןהשת – 226הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:



 11.91.92)שמן המניין(  6מספר  ישיבת מועצה
 

 21 

 . ₪ 151,111בסך 

 

 121,111בסך  השתלמות והעצמת עובדים – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

₪ . 

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי,  אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ,

שדרוג מחשבים במוסדות  – 222נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 31,111בסך  החינוך

 

פרויקטים חינוכיים עם 'נס טכנולוגיות'  – 262הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 211,111בסך  חט"ב-ל

 

בסך  תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים – 292הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח  21,111

 

 . ₪ 51,111בסך  שדרוג ריהוט בגני ילדים – 296הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 . ₪ 21,111בסך  שיפוץ מבני בתי הספר – 293הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 65,111בסך  החלפת רהיטים בבתי הספר – 298הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

₪ . 

 

 . ₪ 211,111בסך  תוכניות העשרה לחינוך – 216הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:
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בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

ו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, אליה

תוכנית אסטרטגית לאגף  – 222נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 131,111בסך   החינוך

 

 . ₪ 81,111בסך  ות לבתי הספראיטום גג – 222הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

בסך  שדרוג מזגנים במוסדות החינוך – 225הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

111,111 ₪ . 

 

 111,111בסך  תחזוקה ושיפות מבני גנים – 226הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

₪ . 

 

ני יעקובוב, מר פבל פולב, מר בעד: מר איתי אהרוני, מר יבג 11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, 

בסך  פרויקטים חינוכיים – 229נמנע: מר יוסי חן( לאשר את תב"ר מס'  1גב' ורד טוויל, גב' חנה גולן, 

81,111 ₪  . 

 

 . ₪ 32,111בסך   –"ר כיתות אקוסטיות הוחלט פה אחד לאשר את תב החלטה:

 

 .  ₪ 31,111בסך  נוער במרכז העניינים – 299הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 .  ₪ 25,111בסך  שדרוג ותחזוקת מבני נוער – 211הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 

 .  ₪ 25,111בסך  ספורטשיקום מגרשי  – 212הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:
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 ₪ 81,111בסך  שדרוג או החלפת פרקטים – 212הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . 

 

 אירועים עירוניים, הצטיידות לאירועים – 223הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .  ₪ 121,111בסך 

 

 בית חם לנערה –ט לרווחה שיפוץ וריהו – 212הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .  ₪ 81,111בסך 

 

בעד: מר איתי אהרוני, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר  11הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, מר מקס צ'רנוגלז, 

סי חן( לאשר את מינוי ועדת הקצאת קרקע, בהרכב הבא: נגד: גב' חנה גולן, מר יו 2גב' ורד טוויל, 

 אריק דושי ואלכסיי גולוביי.  –יחיאל טוהמי, חברים  –יו"ר 

 

 ע"י מר יוסי חן, חבר מועצת העיר. –הצעה לסדר: "צילום ושידור ישיבות המועצה"  .   6

 

פולב, מר אליהו בעד: מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר פבל  9הוחלט ברוב קולות ) החלטה:

נמנעים:  2שבירו, מר גלב רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, גב' ורד טוויל, מר איתי אהרוני, 

גב' חנה גולן, מר מקס צ'רנוגלז, מר יחיאל טוהמי( לאשר באופן עקרוני את צילום ושידור ישיבות 

  המועצה, על בסיס הרדיו הקהילתי, וללא עלות כספית.


