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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  7-הישיבה ה

 (11.5150.)ד ע"תש שבטב 'ד, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר -  שבירו הומר אלי :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגנית ראש העיר -  כץ-גב' שירה דקל

  סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 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  - עו"ד אלכסיי גולוביי

  חברת מועצת העיר -   גב' חנה גולן

 

 

 העירייהמנכ"ל  - ם )קוקי( ביטוןחיימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי   

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי  

 

 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז :חסרים

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש העיר. .1

 :4102ציב לשנת אישור לשינוי הצעת התק .2

שכר רכז מוגנות בעיר ללא אלימות תוקצב בשגגה בסעיף פעולה במקום 

סעיף שכר. על כן, מועצת העיר מתבקשת לאשר את התיקון שלהלן: הקטנת 

. בנוסף תקצוב ₪ 02,111והעמדתו על סך  ₪ 81,111בסך  1222112281סעיף 

 . ₪ 81,111בסך  1222112111סעיף חדש 

 :4102תקציב לשנת  תוספת לשינוי הצעת .3

. ₪ 1,082,111משרד הפנים אישר לעירייה תוספת תקציבית בסך 

 מענק לשיפוי נזקי הסופה(. ₪ 828,111מענק הקפאה וכן  ₪ 1,132,111)

כתוצאה מהתוספת  אישור הגדלת תב"ר ואישור פתיחת תב"רים חדשים .4

 התקציבית שהתקבלה ממשרד הפנים לעיל.

 המיועדים לסגירה. 2113בשנת  אישור סגירת תב"רים שהסתיימו .8

 טקס אזכרה ממלכתי לרון נחמן ז"ל ראש העיר. .0

 

 תוספת לסדר היום:

 סקר נכסים. 344אישור הגדלת תב"ר  .1

 .רענון תיקי רופא 381אישור הגדלת תב"ר  .2

 שדרוג מתקני ספורט. – 241אישור הגדלת תב"ר  .3

 בית כנסת הרמבם – 382אישור תב"ר  .4

 .383יהיה תב"ר  344שינוי מספר תב"רים: תב"ר  .8

 .384יהיה  381תב"ר 
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. שמן המניין 2מס'  ישיבת המועצהאת  לפתוח רוצהאני  :ראה"ע-ושביר הומר אלי

לפני שאנחנו מתחילים בדיווח ראש העיר ובנושאים שעל סדר היום, אני רוצה 

  להוסיף לסדר היום מספר דברים ואנחנו בעקבות זה גם נצביע.

עבר מספר כספים מגורמי ממשלה. אנחנו רוצים להעלות אנחנו קיבלנו בשבוע ש

רענון תיקי  – 381ר נכסים, להגדיל אותו. תב"ר קבס 344תב"ר -להצבעה תוספת ב

 – 241זה כסף שקיבלנו ממשרד הפנים, הביטחון של משרד הפנים. תב"ר  –רופא 

הקצאה של  – 382הגדלה שקיבלנו ממשרד הספורט. תב"ר  –שדרוג מתקני ספורט 

משרד הדתות לבית כנסת הרמב"ם. ואנחנו הולכים לעשות שינוי בשני מספרי 

 תב"רים ושם של תב"ר אחד. מי בעד לאשר את התוספת הזו,

 

,   :מר יוסי חן  איזה מתקן

 

אנחנו נדון בזה כשאנחנו נגיע. אבל קודם כל בואו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה לסדר היום? הצביעו בעד: נצביע על הוספה לסדר היום. מי בעד להוסיף את ז

איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי. מי מתנגד? הצביעו נגד: אלכסיי,  חנה 

 ויוסי. 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

ד: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את נג 2אהרוני. 

 התוספת לסדר היום כפי שפורטה ע"י מר אליהו שבירו ראה"ע.

 

היית נותן לראות לפחות את החומר לפני, שנדע, היית    :מר יוסי חן

 שולח היום, משהו. אתה הרי לא יודע את זה עכשיו, לפני דקה. 

 

 בסדר. אין בעיה. אנחנו תיכף נדון.זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 11.15.50)מן המניין(  7מספר  ישיבת מועצה
 

 8 

 עושים מה רוצים. הכול בסדר. –יש לנו רוב    :מר יוסי חן

 

 דיווח ראש העיר. .   0

 

אני לא אאריך. אני רק רוצה  –דיווח ראש העיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להזכיר את מה שאמרתי בישיבת המועצה ביום ראשון בשבוע שעבר. השבוע, ביום 

לחודש, זה יום האזכרה של רון ז"ל. קוקי, אני מבקש שתגיד כמה  2-רביעי, ב

נגיע לשם ונאמר למי  מילים על הנושא של הטקס. אני חושב שחשוב מאד שכולנו 

שאנחנו מכירים. אנחנו מתכוונים באותו יום גם לפתוח את מערכת החינוך 

אחר מכן באזכרה לרון, בכל מוסד חינוכי יזכירו ויאמרו מספר דברים לזכרו, ול

 יהיה הטקס. קוקי, בבקשה, כמה מילים לגבי הטקס.

 

האזכרה, החלק הראשון  –הטקס בעצם מתחלק לשניים  :מר חיים )קוקי( ביטון

יגיע לפה גם עמוס 18:11מתחיל בשעה  , בחלקת הקבר, שזה יהיה יותר טקס דתי, 

ה אנחנו נתכנס באוהל, יהיה טקס ממלכתי, שנכון לרגע ז 10:11-צוריאל. וב

יובל שטייניץ יהיה באירוע.  מדובר שהשר 

 

 הטקס פתוח לקהל?  :מר פבל פולב

 

כן. ודאי. לכן אמרתי שאני מבקש מכל חברי המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיגידו לאנשים שהם מכירים. אנחנו הוצאנו פרסום גם בעיתון, כדי שיכבדו. 

חנו גם נעלה את זה לאתר בידיעות אחרונות זה פורסם ואנחנו, אני אומר שוב, אנ

 העירוני.

 

 עלה כבר. :מר חיים )קוקי( ביטון

 

עלה באתר העירוני. ובכל מקום שאפשרי, אז אני אומר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שוב,
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 גם בלוחות ראיתי, מודבק.  :מר פבל פולב

 

נכון. מה שאני אומר, אני אומר לכם כחברי מועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ציבור, תגידו לאנשים על מנת שיבואו ויכבדו. שמובילים 

ג'והר בבקשה.  מכאן אנחנו עוברים לנושאים שנמצאים על סדר היום. 

 

 .4102אישור לשינוי הצעת התקציב לשנת  .   4

 

בשבוע  – 2114אישור לשינוי הצעת התקציב לשנת   :מר ג'והר חלבי

ת עיר ללא אלימות שעבר אישרנו את התקציב. היתה תקלה קטנה בסעיף, במסגר

העסקנו גם רכז מוגנות וגם  2113שקל למערכת החינוך. כי בשנת  112,111תקצבנו 

שקל תקצבנו אותם ככה.  112,111-ההשנה מנחת מנחים במסגרת סעיף פעולה. גם 

והתברר לי בסוף שבוע שעבר שבכלל רכז המוגנות, על פי בקשת המשרד לביטחון 

 112,111-שקל יתחלקו לשניים: נקטין את ה 112,111-בשכר. לכן, היועסק פנים, 

עיר ללא אלימות חינוך שכר  –נפתח סעיף במקביל שקלים,  81,111-שקל ב

היתרה בסעיף הפעולות עיר ללא אלימות חינוך יעמוד שקלים.  81,111-בויתוקצב 

המסגרת נשארת אותו דבר. לא מקטינים את המסגרת, לא  . ₪ 02,111ע"ס 

 דבר. מגדילים, לא שום 

 

 כמה משרה זה?  :מר יחיאל טוהמי

 

 חצי משרה.   :מר פבל פולב

 

 זה שעתי. זה עובד שעתי. במסגרת עיר ללא אלימות.   :מר ג'והר חלבי

 

 *** גב' שירה דקל הצטרפה לישיבה ***
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מי בעד לאשר את השינוי? הצביעו בעד: שירה, איתי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד לאשר את השינוי? מי נמנע? נמנעים: אריק, גלב, יבגני, פבל,  יחיאל ואלי. מי 

 אלכסיי, חנה ויוסי. עבר. 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

לוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי נמנעים: מר אלכסיי גו 2אהרוני, גב' שירה דקל. 

, כפי שפורטה ע"י מר ג'והר 4102חן( לאשר את שינוי הצעת התקציב לשנת 

 חלבי, הגזבר.

. בנוסף ₪ 07,111והעמדתו על סך  ₪ 80,111בסך  0848014781הקטנת סעיף 

 . ₪ 80,111בסך  0848014001תקצוב סעיף חדש 

 

 אלה בנושא התקציב?ג'והר, אני יכול לשאול אותך ש   :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :מר ג'והר חלבי

 

שקל, שגם קיבלתם ראיתי  281,111יש פה סכום של    :מר יוסי חן

 תקצוב עבור נזקי הסופה. איך הגעתם לסכום הזה?

 

נתייחס. בבקשה.  –תב"רים -עוד שניה אחת נגיע ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תעשה את השינוי במספרים. 

 

 .4102הצעת תקציב לשנת  תוספת לשינוי .   2

 

. אנחנו 2113הנושא השני זה שינוי הצעת תקציב לשנת   :מר ג'והר חלבי

מביאים כתוספת לשינוי שהבאנו ביום ראשון שעבר. והתוספת הזאת, היא באה 

כתוצאה משני סכומים שקיבלנו אותם בשבוע שעבר: קיבלנו ממשרד הפנים מענק, 

. הכסף 2113אישרו לנו במסגרת תקציב בעצם לא קיבלנו את הכסף הזה, אבל 
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שקלים לשיפוי נזקי הסופה, וזה מה  828,111צריך לעבור תוך יום יומיים, סך 

שקל  1,132,111 –בפועל שנקרא, תשלום ראשון כמקדמה. והמענק השני שקיבלנו 

הם מגדירים את זה בכל מיני מובנים. סך הכול  –מענק שיפוי הקפאה, ביטחון  –

שקל. המסגרת התקציבית לשנת  1,082,111בית עומדת על סך התוספת התקצי

 שקל.  111,220,111, לאחר תוספת לשינוי, תעמוד על 2113

בחלק השני של הטבלה )יש לכם את הטבלה( אנחנו הוספנו תב"רים וגם הגדלנו 

 סעיפים תקציביים. בסעיף הראשון אנחנו פתחנו,

 

 זה כבר לא שינוי מינורי.   :גב' חנה גולן

 

שקל. אנחנו הגדלנו  1,082,111-יש פה חלוקה של ה  :מר ג'והר חלבי

תב"ר השני של שיפוץ -שקל. ה 111,111תב"ר שאישרנו שבוע שעבר על סך 

תיקון נזקי  –שקל  281,111שקל. פתחנו תב"ר  21,111-מקלטים, מגדילים ב

, נ-הסופה, חלקי ביותר אמרתי. רכישת רכב מסחרי ל מכור שפ"ע, במקום ה'קאיה'

שקל. השלמת  181,111 –ציוד לשעת חירום  – 381שקל. תב"ר  311,111אותה, 

 שקל, 024,111שבוע שעבר אישרנו  –מימון קיר אקוסטי 

 

 קיר אקוסטי זה בשדרות ירושלים?  :מר גלב רבינוביץ

 

 בשכונה הדרומית.  :מר ג'והר חלבי

 

 בטון.  קיר אקוסטי זה במלאכה, מול מודל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גם פה, איך הגעתם לסכום הזה? אני עד עכשיו לא    :מר יוסי חן

 מבין. 

 

 הערכה של עדנאן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 זה מהנדס העיר, אומדן שהוא מעריך.   :מר פבל פולב

 

 זה נראה לי אסטרונומי.    :מר יוסי חן

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו .  אם יישאר כסף 

 

סך הכול  –ביטוח השתתפות עצמית  –שקל  111,111  :מר ג'והר חלבי

שקל, לכן אנחנו מגדילים  121,111-הגיעה ל 2113ההשתתפות העצמית שלנו בשנת 

אנחנו מגדילים  –דברי מזון וחומרי יוח"א  –שקל. גני ילדים  01,111את זה בעוד 

. וכך 084 – 2113שקל. מגיעים להוצאה בפועל שהוצאנו בשנת  110,111-ב

 שקל.  111,220-הוצאות מסתכמות גם בה

 

,   :מר גלב רבינוביץ  יש פה תב"ר של ריהוט היכל התרבות, מיליון וחצי

 

 זה לא קשור לשינויים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . מה זה ריהוט מיליון וחצי? 2113בסדר,   :מר גלב רבינוביץ

 

 שיו מדברים עליו. גלב, זה לא קשור לשינוי שאנחנו עכ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגיע אליו. אנחנו צריכים לסגור אותו.   :מר ג'והר חלבי

 

 עכשיו מצביעים, על מה, על תב"רים או על תקציבים?   :מר יוסי חן

 

 על השינוי בתקציב. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש פה  – 43אז יש לי כמה שאלות לגבי התקציב. בעמוד    :מר יוסי חן

. וחברה עירונית ארגוני דות ספורט, אני לא יודע מה זהספורט, תמיכה באגו
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כי אני לא  –חברה עירונית ארגוני ספורט  – 222-ספורט. אני רוצה לדעת מה זה ה

 מוצא את התמיכה בהפועל כדורסל ומכבי כדורעף.

 

 אבל זה לא על סדר היום כרגע. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ים בתקציב? אני רוצה לדעת זה תקציב. היום אנחנו דנ   :מר יוסי חן

כמה התקציב של הפועל, כמה התקציב של מכבי. זה לא מופיע בספר. אני רוצה 

 לדעת מה התקציב שלהם.

 

יוסי, הנושא היום זה השינוי בתקציב. אנחנו מדברים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בבקשה.  –על שינויים במספר סעיפים. אם יש לך שינויים לגבי הסעיפים האלה 

 תשלח מכתב ואני אתן לך תשובה מסודרת. –לא  אם

 

אדוני המבקר, זה מקובל עליך, שאין פה תקציב    :מר יוסי חן

להפועל ולמכבי? אני דואג להם פשוט. אין פה תקציב צבוע להפועל ולמכבי 

 בכדורסל ובכדורעף. 

 

 אריה, בואו אנחנו, אני רוצה, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר לך שכל התקציב הזה, אתה מצביע עליו אני או   :מר יוסי חן

עכשיו, זה לא חוקי בדרך הזו, אלא אם כן אתה לא מתקצב אותם. אם אתה לא 

מתקצב את הפועל ואת מכבי, אז אתה יכול, זה בסדר. כי אני, עם כל הכבוד 

לחברת גוונים, חברת גוונים היא לא באה במקום חברי מועצת העיר ולא במקום 

ת. יש חברי ועדת תמיכות, הם קובעים בדיוק כמה יקבל כל חברי ועדת התמיכו

גוונים זה הזרוע המבצעת.   אחד, וחברת 

 

 זה מועצת העיר קובעת.  :מר אריה ברסקי
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 אז אין פה. אין. אין להפועל ולמכבי, אין פה.   :מר יוסי חן

 

 אני רוצה להזכיר לך שאנחנו כבר הצבענו על זה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מזכיר לי, זה בסדר, עכשיו אתה דן בתקציב. אני    :וסי חןמר י

 מודיע לך שאתה לא תוכל לחלק להם תקציבים פשוט.

 

 בסדר, או קיי, הבנו, שמענו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה הצפי לקבל מהממשלה? כי זה חלק  –לגבי הסופה   :מר פבל פולב

 קטן. 

 

י היה דיון בוועדת הכספים של שבוע שעבר ביום רביע  :מר ג'והר חלבי

הכנסת ויש תוכנית לתת מקדמה נוספת. כל חברי הכנסת שהיו שם באו בדרישה 

גם למשרדי הממשלה שיעבירו תקציבים ויעבירו לכל הרשויות גם אפילו לסקטור 

הפרטי והעסקי, שיעבירו כספים, שיפוי על נזקי הסופה. בינתיים חה"כ ליצמן 

מקדמה לרשויות. ואם רשות מקומית תצטרך  ביקש בקשה אישית שיעבירו

שיחזירו. אבל לא יכול להיות שיפקירו את הרשויות. לכן יש  –להחזיר אחר כך 

 סיכוי שנקבל במהלך החודש הזה עוד מנה נוספת.

 

 גם ביטוח אנחנו צריכים, לא?  :מר גלב רבינוביץ

 

 אבל יש השתתפות עצמית גדולה.   :גב' חנה גולן

 

גם לביטוח יש לנו השתתפות עצמית, אבל יכסה חלק   :מר אריק דושי

 מזה.

 

,   :מר ג'והר חלבי הביטוח זה במישור אחר שאנחנו מטפלים. יש שמאי
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 יש חברת ביטוח. נגיע לזה.

 

גלב, אם אתה מדבר על ביטוח, אני רוצה שתדע שאין    :מר יוסי חן

 ביטוח לכל המשתתפים בחוגים.

 

 . יש. יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לפחות בוודאות לא היה.  31.12אני אומר לך שאין. עד    :מר יוסי חן

ומחר אני אוציא מכתב. היות שאתה חבר בדירקטוריון ושירה חברה 

בדירקטוריון, אני מחר אוציא לכם את המכתב, תתייחסו, תבדקו. אני אומר לכם 

י , אנ31.12גם שאני מבקש את החלק היחסי של מה שלא היה מספטמבר עד 

 מבקש שתדאגו,

 

 זה חדש או שלא היה ביטוח בכלל?  :מר גלב רבינוביץ

 

 לא היה בכלל ביטוח.   :מר יוסי חן

 

 לפני שנים היה ביטוח?  :מר גלב רבינוביץ

 

חייב להיות ביטוח למשתתפים, מה זה? חייב להיות    :מר יוסי חן

 ביטוח.

 

 א עכשיו.אנחנו נבדוק את זה בדירקטוריון, ל  :מר גלב רבינוביץ

 

זה לא על סדר היום, יוסי, ואני רק יכול להגיד לך שיש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להם.

 

 אני אוציא לך מחר את המכתב. מחר תקבל את המכתב.   :מר יוסי חן
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בואו נמשיך. מי בעד לאשר את השינוי כפי שהציג  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אותו,

 

וי לשאול משהו, אלי? אותך דווקא אפשר עוד לפני השינ  :גב' חנה גולן

 אני רוצה לשאול.

 

 ודאי. כן, בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הרי שבוע שעבר ישבנו ביום ראשון, דנו על התקציב   :גב' חנה גולן

שעות לא מבוטלות. אני בהחלט חושבת שזה חשוב לעשות שינויים, במיוחד אם 

 אלת, מה המהירות,מקבלים כסף מהממשלה, זה מאד מבורך. אני שו

 

 אני אסביר לך. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה המהירות? כי הרי את  שניה, לא סיימתי עוד לשאול.  :גב' חנה גולן

כל זה אפשר ואנחנו יודעים שאפשר להפיל מבלי להכניס את כולם ללחץ שכל יום 

 ראשון יש ישיבה. 

 

או, לא תכננתי, אני שאלו אותי ולכן אני אשיב. תר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

היה אומר, לא תכננתי לעשות את הישיבה היום. יש לנו נזקי סופה, שזה בעצם 

תב"ר של נזקי הסופה כדי -הטריגר הרציני. אנחנו היינו צריכים לאשר את ה

 שנוכל להתחיל לעבוד ולטפל בנזקים שיש, בייחוד במוסדות החינוך. 

 

 .נכון. הוא עשה סבב טלפוני  :גב' חנה גולן

 

עשינו סבב טלפוני. אבל מאחר ובסבב הטלפוני לא כולם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי לא היה מוכן לאשר את זה בסבב הטלפוני, אז אמרנו, בין כה וכה  הסכימו, 
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תב"ר של נזקי הסופה, אז נכניס כבר -אנחנו כבר מזמנים ישיבה כדי לעשות את ה

אם זה היה מאושר בסבב הטלפוני  את הדברים האחרים, כי אנחנו כבר מתכנסים.

שעשינו, אז לא היינו מקיימים היום את הישיבה, ובאמת אפשר היה לעשות את 

 זה קצת יותר מאוחר. אבל את מסכימה,

 

 %111סליחה, היועץ המשפטי, סבב טלפוני חייב להיות   :גב' חנה גולן

 הצבעה בעד?

 

 הצבעה. %111 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.   :זיועו"ד דוד 

 

 אני רוצה להזכיר לך, זה גם כשהיה, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אל תזכיר לי. אני שואלת.  :גב' חנה גולן

 

 לא, אני מזכיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא. אבל היה חשוב לי לעשות את הסבב טלפוני ואת    :מר יוסי חן

. אתה 1,114,111. 2112-הישיבה היום, כי גלב שאל אותי מה תקציב הספורט ב

 יודע כמה הוא היום? ואתה, אדון פבל, אחראי על הספורט? היום הוא,

 

, מה שהיה תקציב הספורט, זה יחד עם 1,114,111  :מר פבל פולב

 המתקנים, נכון? 

 

 לא. לא.    :מר יוסי חן

 

 החזקת מתקנים.  :מר פבל פולב
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הנה, לא, לא, לא, לא קשור למתקנים. המתקנים,    :מר יוסי חן

תסתכל, יש לך את זה בספר התקציב. הנה ספר התקציב מולך, תפתח אותו בבית 

 . תבדוק. 322, תראה מתקנים  לחוד. היום התקציב עומד על 43בעמוד 

 

מי מאשר את  –יש עוד שאלות? אני מעלה להצבעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השינוי שהציג אותו ג'והר? מי בעד? 

 

 ?211,111תה יודע למה גלב, א   :מר יוסי חן

 

 למה?  :מר גלב רבינוביץ

 

. השכר 211,111כי צריך לשלם לממלא מקום בדיוק    :מר יוסי חן

 . 211,111שלו, הרכב, זה עלה בדיוק 

 

 ואם אתה היית ממלא מקום אז לא?  :מר יחיאל טוהמי

 

לקצץ את כל הספורט באריאל? את כל הספורט לקצץ?    :מר יוסי חן

 .211,111הפרש שהוסיפו, תבדוק בהוצאות לשכה, זה בדיוק ה

 

 ואם היית ממלא מקום,  :מר יחיאל טוהמי

 

סליחה, מה זה אם היית ממלא מקום? אני לא הייתי    :מר יוסי חן

נותן שיפגעו בספורט, ואתה יודע שאני לא הסכמתי להיות סגן בשכר בגלל שלא 

 נתנו תקציב לספורט.

 

לא יודע שהוא תורם את המשכורת שלך אבל אתה   :מר גלב רבינוביץ

 לספורטאים עכשיו. אתה לא יודע. 
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 אם הוא תורם את התקציב, אני אצביע בעד גם.   :מר יוסי חן

 

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

 יי. עבר.יחיאל, אלי. מי נגד? הצביעו נגד: יוסי חן. מי נמנע? נמנעו: חנה ואלכס

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב'  4נגד: מר יוסי חן,  0אהרוני, גב' שירה דקל, 

, כפי שפורטה 4102תקציב לשנת חנה גולן( לאשר את התוספת לשינוי הצעת ה

 ע"י מר ג'והר חלבי, הגזבר.

 

 תב"רים מחוץ לסדר היום. 

 

-אני אתחיל קודם עם התוספות, לפני שמגיעים ל  :מר ג'והר חלבי

רכישת רכב מסחרי לאגף שפ"ע. אנחנו נגיע לטבלה תיכף.  – 344תב"רים. תב"ר 

 . 383, הוא יהיה 344בטבלה מופיע מספרו 

 

 , על טנדר, שיוכל גם, 4X4אבל דובר על   :שימר אריק דו

 

. בואו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו לא טנדר, זה משאית. זה המשאית שיש, 'קאיה'

אני אגיד לכם, ה'קאיה' נמצאת, קיימת, היא ישנה, יש לה הרבה מאד הוצאות. 

מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לרענן את המשאית. ולכן, הסכום הוא 

, זה יתווסף ל 311,111 שקל ואז נוכל  311,111-שקל. אנחנו נמכור את ה'קאיה'

 לקנות משאית. יש שינוי במספר.

 

תב"ר שבא -. ה383יהיה  344השינוי הוא, במקום   :מר ג'והר חלבי

.  ושבוע שעבר אישרנו 384יהיה  381רכישת ציוד חירום. במקום  –אחריו 
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. אני מבקש לשנות את המספר 342השתתפות העירייה בהקמת בית עלמין, תב"ר 

 .388-שלו ל

 

יפה. על זה אני מצביע בבת אחת, נכון? מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"רים כפי שהציג כרגע,-את שינוי המספרים ב

 

אלי, בסכומים כאלה, לא היה צריך לצרף פה הצעות    :מר יוסי חן

  –מחיר, איך הגעתם לסכומים של ה 

 

שנים קיבלת פעם אחת? אמרו  11-יוסי, קיבלת בעבר, ב  :המימר יחיאל טו

 בפעם הבאה תשלח לי מכתב. מה אמרו לך?  –לך 

 

אבל, יחיאל, להזכיר לך, אתה בקדנציה הקודמת היית    :מר יוסי חן

לא יכולתי, הידיים שלי היו קשורות.  –סגן ראש עיר והיית ממלא מקום. אמרת 

היום. אז למה היום לא באים ועושים מינהל  היום יש לך סמכויות. אתה יכול

מצביעים פה על סכום, אני רוצה לדעת. כי חסר סכומים למשל חדש, נקי, 

במקומות אחרים, בספורט חסר לו כסף, בגלל זה הוא לא נתן תקציב. הוא קיצץ 

את התקציב של הספורט מאז שהוא ראש עיר. אז אני אומר, אולי אין  211,111-ב

ואתה אפילו לא,  411,111ך לקצץ. אבל אתה עכשיו מצביע פה על כסף, אולי צרי

יודע כמה זה יעלה אפילו, כשאתה בתוך שנת פעילות  אין לך הצעות, אתה לא 

עכשיו של ספורט, ששתי קבוצות עכשיו יילכו הביתה בקרוב. אז אני בא ואומר, 

כסף שם, , אז יהיה לו 211למה? בואו נראה, אחר כך נביא הצעות. אולי זה רק 

חסר לו עוד מאה ומשהו אלף, הוא ישלים את זה. אבל לא יכול להיות, אלי, אתה 

 שקל. 211,111-לא שמת לב, אלי, מאז שאתה ראש עיר, קיצצת את הספורט ב

 

 סיימת? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר יוסי חן  סיימתי
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כפי שהציג תודה. מי בעד לאשר את השינוי במספרים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אותם ג'והר?

 

 לא צריך לאשר את השינוי במספרים?   :גב' חנה גולן

 

י  –צריך לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני מאשר. מי בעד לאשר את השינו

במספרים? הצביעו בעד: שירה, איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל ואלי. מי 

נע? נמנעים: חנה ואלכסיי. מתנגד לשינוי במספרים? הצביע נגד: יוסי חן. מי נמ

 עבר.

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב'  4נגד: מר יוסי חן,  0אהרוני, גב' שירה דקל, 

השינוי במספרי התב"רים, כפי שהוצגו  ע"י מר ג'והר חלבי,  חנה גולן( לאשר את

 הגזבר.

 

אושר שבוע שעבר ע"ס  –סקר נכסים  – 344תב"ר   :מר ג'והר חלבי

ב קצת משרד הפניםבהדפסת דוח מהמרכבה עולה כי שקל. היום בבוקר  311,111

 81,111-. אנחנו מבקשים להגדיל את זה ב ₪ 311,111 -ולא ב ₪ 381,111אותנו 

 שקל. 381,111, יעמוד על 344תב"ר -שקל. סקר הנכסים, ה

 

תב"ר? זה כסף שבא ממשרד -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הפנים. הצביעו בעד: שירה, איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי 

נגד: יוסי חן.  וחנה. מי נגד? הצביע 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   מר אלי שבירו, בעד: 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 81,111בסך  סקר נכסים – 222לאשר את הגדלת תב"ר מס' 

 

ני פשוט דואג לפבל. מחזיק תיק ספורט אני נגד. א   :מר יוסי חן

ומקצצים לו את התקציב והוא לא מדבר. זה לא מפריע לו. לא מפריע לו. פבל 

 בספורט. לא מפריע לו. 21%מחזיק תיק ספורט, לא מפריע לו שקיצצו 

 

נגיע עוד לכסף.  :מר פבל פולב  יוסי, מפריע מאד. אנחנו 

 

הכול  –ך כמה מינויים עובדים עליך, נשמה. נתן ל   :מר יוסי חן

בסדר. אבל זה לא זה. זה אלפי משתתפים שהוא קיצץ אותם בלי רגש. הבן אדם 

הזה אין לו רגש. אני אומר לך שאתה חסר רגש וחסר רגישות. ותפסיק לרדוף 

אנשים. תאמין לי, גם עובדים. גם עובדים. אמרו לי איזה מישהו שאתה רוצה 

אלי, עזוב, בוא תהיה ראש עיר. אמרתי לך לפטר, כי יש לך איזה חשבון אישי. 

כבר, נתנו לך את הכבוד, אמרתי לך שיסתיימו הבחירות, בוא, תעזוב את הכול 

בצד, תפסיק לפגוע בתושבים. תפסיק. עכשיו יש לך אחריות כבדה על הכתפיים, 

שמים את הכול בצד. שמים את החשבונות האישיים, שמים הכול. עושים מה 

 טוב לעיר. שטוב לתושב ומה ש

 

 סיימת? נרשם בפרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יוסי.  :גב' שירה דקל  חבל על הזמן הזה, 

 

 אם שירה, את ממהרת, אני קודם כל שמח שהגעת.   :מר יוסי חן

 

 אני שמחה שאתה שמח.    :גב' שירה דקל
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 .₪ 14,411 –רענון תיק רופא  – 381תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

מי בעד לאשר השלמת תיקי רופא? הצביעו בעד: שירה,  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי מתנגד? הצביע נגד: 

 יוסי חן.

 

אני, כל דבר שתביא אני אתנגד. כל דבר שתביא אני    :מר יוסי חן

אבל בלי רגש. אתה אתנגד, למה אתה חסר רגש וחסר רגישות. אתה בחור נחמד, 

 ורגש לא הולכים ביחד.

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 .ש"ח 02,211בסך  רענון תיקי רופא – 280תב"ר מס' לאשר את 

 

יש לנו תב"ר כזה,  –שדרוג מתקני ספורט  – 241תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 41,111משרד הספורט על לשדרוג מתקני ספורט. אנחנו בשבוע שעבר דיווחנו 

שקל לפני יומיים. את הכסף הזה, במקום שנכניס את  41,111-שקל, קיבלנו את ה

תב"ר הזה שמיועד לשדרוג מתקני -מגדילים את האבקש יב הרגיל, זה לתקצ

 שקל. 41,111ספורט בעוד 

 

 שנוכל לעשות במהלך שנה הבאה, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אמרתי לך שאין תאורה במגרש כדורגל.    :מר יוסי חן

 

קודם כל אנחנו שמים את תב"ר? -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ואנחנו נעשה בדיקה,  ולפי זה נראה. מי בעד לאשר? תב"ר -ה
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אני מצביע בעד.  –תגיד לי לאן. תצבע לי למתקן מסוים    :מר יוסי חן

אני שם את הכסף בצד. תגיד לי  –תגיד לי לאן. אתה לא אומר לי. אתה אומר לי 

 בעד.-לאן, אני אצביע בעד. אם אני אדע לאן, אני מבטיח לך שמנגד זה יהפוך ל

 

 לא משנה, אתה יכול להצביע נגד, זה בסדר גמור, יוסי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הכול בסדר, אלי,  יש לך רוב. אתה אומר ליועץ    :מר יוסי חן

 המשפטי שיש לך רוב.

 

תב"ר? הצביעו בעד: שירה, איתי, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אל

 יפה מאד. אני שמח. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

מר יוסי חן( נגד:  0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 21,111בסך  שדרוג מתקני ספורט – 420תב"ר מס' הגדלת לאשר את 

 

ו  – 382תב"ר   :מר ג'והר חלבי הקמת בית כנסת הרמב"ם. היום קיבלנ

שקל. השלמת המימון, אחר כך  811,111הרשאה תקציבית ממשרד הדתות על 

הרשאה נצטרך לקחת את זה מבית כנסת הרמב"ם. מצ"ב הרשאה. יש פה את ה

 התקציבית.

 

מה זאת אומרת אחר כך? הם היו צריכים להוכיח שיש   :גב' חנה גולן

 להם כסף, נכון?

 

כן, כן, זה במסגרת ההסכם שיש לנו איתם. בינתיים   :מר ג'והר חלבי

 היום קיבלנו את ההרשאה.
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 של העירייה? matching-מה ה  :גב' חנה גולן

 

נבדוק את  %28נסת, אני חושב לפי הנוהל של בתי כ  :מר ג'והר חלבי

 .ההנחיות 

 

 תב"ר?-אז לפי מה אתה מגדיל את ה  :גב' חנה גולן

 

 שקל. 811,111-לא, אני לא מגדיל, רק מאשר. רק את ה  :מר ג'והר חלבי

 

אני רוצה להזכיר לכם, בית כנסת הרמב"ם, שנמצא ליד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בית ספר מילקן,

 

 שנה. 211ם אותו שבוני  :גב' חנה גולן

 

שנה, אמור להיבנות איפה שהוא שם  211שבונים אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר?-לאורך פארק הנחל, רחוב ברק. מי בעד לאשר את ה

 

מאד מקווה לראות את בית הכנסת הזה בנוי בקדנציה    :מר יוסי חן

 הזו, שאני עוד חבר מועצה. 

 

 ם אתה מצביע או לא.לא הבנתי א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בעד. בעד. אני בעד ואני רוצה שאתה תדאג להביא את    :מר יוסי חן

 הכספים החסרים, תעזור להם, ויחיאל בטח יתמוך, ותדאג שזה יעבור וגם ייבנה.

 

 טוב. אז זה עבר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 הקמת בית כנסת – 284הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 .ש"ח 811,111ע"ס  הרמב"ם

 

, 1,111,111, 1,111,111יוסי, בית הכנסת צריך   :מר יחיאל טוהמי

 שקל. אנחנו נבנה את זה.  011-211,111. יש לו כבר 1,211,111

 

 יפה. קצת תורמים, קצת זה, הכול בסדר.   :מר יוסי חן

 

 בסדר. יש תורם גם.  :מר יחיאל טוהמי

 

נוכל לגזור סרט עוד השנה.יפה. אז אנח   :מר יוסי חן  נו 

 

 כן, בעזרת השם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אישור הגדלת תב"ר ואישור פתיחת תב"רים חדשים.  .   2

 

תוכנית  –שנקרא  333ביום ראשון שעבר אישרנו תב"ר   :מר ג'והר חלבי

-תב"ר ל-אסטרטגית לחינוך. ראש העיר מבקש לשנות את השם ואת הייעוד של ה

 שקל.  121,111וסדות העירייה, ע"ס רה ארגון במ

 

 אפשר לקבל הסבר מה זה?  :גב' חנה גולן

 

אנחנו בוחנים את כל המבנה הארגוני של העירייה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואנחנו בוחנים איזו שהיא תוכנית אסטרטגית גם בנושא החינוך, וחלק מהכסף 

נה הארגוני של העירייה, העיקרי הולך גם לחינוך, אבל מאחר ומדברים גם על המב

 תב"ר.-אז רציתי לעשות את השינוי בשם של ה

 

 אתה זוכר שאני שאלתי, מי החברה שעושה את זה?  :גב' חנה גולן
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 חברת סמל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להגיד לך שעם כל השמות היפים וכל    :מר יוסי חן

 התוכניות היפות, 

 

 ?מי הבעלים-ש  :גב' חנה גולן

 

אתה קיצצת בתקציב החינוך, בתקציב הפעילות    :מר יוסי חן

 השוטפת. ותבדוק בספר התקציב,

 

 אני יודעת מי הבעלים.  :גב' חנה גולן

 

תקציב החינוך, תקציב פעילות, שמות יפים ותוכניות    :מר יוסי חן

והכול יפה, אבל קיצצת. עם כל זה שאמרת שאתה נותן דגש לחינוך, תבדוק את 

 התקציב ותראה, תקציב הפעילות לחינוך ירד. ספר 

 

הצביעו או קיי. הבנתי. מי בעד לאשר את השינוי בשם?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: שירה, איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי. מי מתנגד? הצביעו נגד: 

 יוסי, חנה ואלכסיי. בסדר. הלאה. 

 

מר   שירה דקל, מר אלי שבירו,בעד: גב'  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני 

נגד: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן(  2יעקובוב, מר איתי אהרוני. 

 רה ארגון במוסדות העירייה. -ל 222לאשר את שינוי השם של תב"ר 

 

תב"ר הראשון מס' -תב"רים שהעברתי לכם, ה-רשימת ה  :מר ג'והר חלבי

 221,111שדרוג מחשבים במוסדות העירייה. ביום ראשון, כנ"ל, אישרנו  – 320
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שקל והוא יעמוד על  111,111-. אנחנו מגדילים את זה ב2113שקל מעודפי תקציב 

  שקל. 321,111

 

איתי, תב"ר? הצביעו בעד: שירה, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי.  נגד? הצביעו נגד: אלכסיי, חנה   אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי. מי 

 

מר   בעד: גב' שירה דקל, מר אלי שבירו, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני 

ולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן( נגד: מר אלכסיי ג 2יעקובוב, מר איתי אהרוני. 

 011,111בסך  שדרוג מחשבים במוסדות העירייה – 240לאשר את הגדלת תב"ר 

 .ש"ח

 

כרגע אנחנו אוספים את הכסף. מתי נדע איך יוצא    :מר יוסי חן

 ועבור מה יוצא, זה עוד שנה?

 

 לא נדע. לא נדע. במסגרת השקיפות.  :גב' חנה גולן

 

נדע אף פעם, לעולם, עבור מה היתה ההוצאה?  לא   :מר יוסי חן

יודעים עבור מה הוא  אנחנו יודעים עכשיו שצריך לשים את הכסף בצד. אנחנו לא 

 הולך. 

 

 תסתכל בתוכנית העבודה ותראה.  :גב' חנה גולן

 

 זה לא מופיע.   :מר יוסי חן

 

כנ"ל, פתחנו תב"ר שבוע שעבר  –שיפוץ מקלטים  – 332  :מר ג'והר חלבי

נגדיל את זה ב111,111על  -וה 2113שקל מעודפי תקציב רגיל  21,111-. אנחנו 

 שקל.  121,111תב"ר יעמוד על 
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תב"ר? אנחנו מקצים יותר כסף -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לשיפוץ מקלטים. מי בעד לאשר? אושר פה אחד. יפה. אני שמח. 

 

 שיפוץ מקלטים – 228ב"ר מס' הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת ת החלטה:

 . ₪ 71,111בסך 

 

שקל מעודפי  281,111 –תיקון נזקי הסופה  – 342תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2113תקציב 

 

 זה, רק כדי שנוכל להתחיל את השיפוצים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אפשר לדעת מה הנזק? איך הגעתם לסכומים?    :מר יוסי חן

 

 מיליון שקלים. 4-מיליון שקלים ל 3.8מוערך בין   :מר ג'והר חלבי

 

 על ידי הביטוח?כמה מתוך זה מכוסה    :מר יוסי חן

 

ביטוח, יש הרבה דברים שבכלל לא מכיר. כל הנושא של   :מר ג'והר חלבי

. כל הכלים ששכרנו לא לא מוכר של הקבלנים וה'שופלים' שהעסקנו העסקה

טום הגגות. אין שום הוכחה שזה נזק של כל הנושא של איגם מוכרים. בינתיים 

 השלג. 

 

 על הכול צריך להילחם איתם. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דוגמא, הסככות שנפלו בגני ילדים, כן הם יכירו בהם,   :מר ג'והר חלבי

זה  –הם חייבים, אין להם ברירה, זה פשוט נפל מהשלג. הנושא של העצים 

ביטוח לבין העירייה. אבל נראה לי במחלוקת בינתיים בין השמאי לחברת ה
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נגיע איתם לתביעה משפטית.   שבסופו של דבר 

 

 היו גם נזקים במערכת החשמל או דברים כאלה?  :גב' חנה גולן

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

 וכבר יש לכם אומדן? נעשו בדיקות כבר?   :גב' חנה גולן

 

 יש שמאי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מערכת  –אי. העירייה עשתה כבר בדיקות לא שמ  :גב' חנה גולן

 החשמל, תאורת רחובות, כל הדבר הזה, מה נפגע, מה לא נפגע?

 

כל תאורת הגדר. יש הערכה של אגף הביטחון פלוס   :מר ג'והר חלבי

ם שקיבלתי רשימה מינוס כמה זה. היכל התרבות כנ"ל, היו שם הרבה נזקי

שקל פלוס  481,111מסודרת מאריאל, גם מוערכת בכמעט חצי מיליון שקל, 

מינוס. יש הרבה. יש גם סככות בגני ילדים. יש תחנות אוטובוס. כל העצים, כל 

וגיזום העצים.  011,111-הפינוי הזה, לא פחות מ  שקל רק הפינוי של הגזם 

 

תב"ר? הצביעו בעד: שירה, איתי, -המי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. 

 עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן,  אהרוני,

 . ₪ 781,111בסך  תיקון נזקי הסופה – 228לאשר את תב"ר מס' 
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רכישת רכב מסחרי לאגף  – 383שוב נצביע על תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקל, 311,111שפ"ע ע"ס 

 

 עוד פעם?  :גב' חנה גולן

 

 ז עשינו את המספר. א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש הצעות מחיר? יש, ג'והר?   :מר יוסי חן

 

 ברור שיש.   :מר ג'והר חלבי

 

לא, אני שואל, אלי, אם יש הצעות מחיר. מותר לי    :מר יוסי חן

. כי אני 211,111לשאול. אני רוצה לדעת, אולי זה עולה מיליון, אולי זה עולה 

מבין במשאיות. אולי גלב מבין יותר  עוד לא ראיתי ולא 411,111משאית שעולה 

 טוב. 

 

 ? 411,111למה   :מר ג'והר חלבי

 

אתה צריך למכור איזה משאית, ששווה כמה גרושים    :מר יוסי חן

 אמרת.

 

 תב"ר הזה יעבור לקרן הרשות.-כל עודף שיישאר ב  :מר ג'והר חלבי

 

 ומשם נעביר לספורט. מה אתה דואג?   :מר פבל פולב

 

תב"ר? הצביעו בעד: שירה, איתי, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-בירומר אליהו ש

, אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי

 תודה. עבר.
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 אני מתנגד, עד שתגידו לי בדיוק כמה עולה המשאית.    :מר יוסי חן

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 201,111בסך  רכישת רכב מסחרי לאגף שפ"ע – 282לאשר את תב"ר מס' 

 

 שקל.  181,111 – 384תב"ר  –לשעת חירום רכישת ציוד   :מר ג'והר חלבי

 

-אנחנו רוצים לרכוש ציוד ביטחון לשעת חירום ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שקל, זה עלה כלקחים מנזקי הסופה. מי בעד לאשר את, 181,111

 

 יש לך דוגמאות לתת לנו של איזה ציוד?   :מר יוסי חן

 

חרמוניות וזה יכול להיות  יש ציוד, זה יכול להיות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כפפות וזה יכול להיות נעליים וחליפות סערה, וציוד נוסף שאנחנו נצטרך לטובת 

 תב"ר? פה אחד. תודה.-הביטחון. מי בעד לאשר את ה

 

רכישת ציוד  – 282הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 081,111בסך  לשעת חירום

 

הקמת קיר אקוסטי  –אושר שבוע שעבר  – 343תב"ר   :מר ג'והר חלבי

שקל, שקיבלנו הרשאה ממשרד הפנים. אנחנו מבקשים להגדיל  024,111ע"ס 

 שקל. 224,111תב"ע יעמוד על סך -שקל  וה 111,111מעודפי תקציב בעוד 

 

 תב"ר?-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 2הזה לעשות  לדעתי הסכום פה מוגזם. אפשר בכסף   :מר יוסי חן

 קירות אקוסטיים, גם עם הרחוב של רובע א'.

 

 , הוא יותר מקצועי. אבל אם יש הערכה של עדנאן  :מר גלב רבינוביץ

 

.   :מר יוסי חן יודע מה זה קיר אקוסטי  אני 

 

.   :גב' חנה גולן שבוע שעבר אמרו שהסכום הוא לפי הערכה של עדנאן

שעבר לעכשיו עדנאן העלה את ההערכה שקל. אז משבוע  111,111עכשיו מוסיפים 

 שלו?

 

 אם היו רוצים, היו שולחים לך את ההערכות.    :מר יוסי חן

 

 אני אומר דבר מאד פשוט. אם יישאר, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש קיר אקוסטי שהוא שקוף, עם כל מיני אלמנטים   :גב' חנה גולן

 קישוטיים. תלוי מה הולכים לעשות.

 

נכון. אני מסכים עם מה שאת אומרת, ולכן, אחרי  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

שאנחנו נתכנן את זה ונצא למכרז על זה, אם אשאר כסף אני אשמח מאד לעשות 

 גם בקטע מול רחוב הירדן. 

 

אפשר גם להרוויח כסף מקיר אקוסטי, פרסום, ספקים   :מר פבל פולב

 יכולים לשלם כסף.

 

  בבקשה, הנה רעיון.   :מר יוסי חן
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מי בעד לאשר את ההגדלה? הצביעו בעד: שירה, איתי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי נגד? 

 

אני אצביע בעד כשאתה תביא את הקיר השני, אני    :מר יוסי חן

 אצביע פעמיים.

 

 .לא, למה? תצביע נגד. זה בסדר גמור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אצביע פעמיים בקיר השני. הקיר השני לא יקום    :מר יוסי חן

 בחיים. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0גולן, אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה 

 . ₪ 011,111בסך  הקמת קיר אקוסטי – 222לאשר את הגדלת תב"ר מס' 

 

 המיועדים לסגירה. 4102אישור סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת  .   8

 

. אלה 2113עכשיו יש לנו פה סגירת תב"רים לשנת   :מר ג'והר חלבי

חיות משרד הפנים . עפ"י הנ 2113שהסתיימה הפעילות בהם בשנת  תב"רים

 – 112. יש לנו תב"ר 2114תב"רים כאלה יש לסגור ולא להעביר אותם לשנת 

 החלפת,

 

 אנחנו תב"ר תב"ר מצביעים? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.  :זיועו"ד דוד 

 

 תב"ר תב"ר. בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 283,111 –החלפת ציוד וריהוט גני ילדים  – 112תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 שקלים. 

 

 קניתם משהו? אני שואל, אני בגן ילדים כל יום.  :מר גלב רבינוביץ

 

 ושום דבר לא משתנה. גם אני בגן.    :מר יוסי חן

 

 . 2113עד  2114-זה תב"ר פעיל מ  :מר ג'והר חלבי

 

שום דבר  –אני כל יום לוקח את הנכד שלי לגן, רואה    :מר יוסי חן

ההיפך, רק 'מקטרים' שם שהכול ישן, הכול מתבלה. ופה לא משתנה. אותו דבר. 

 אנחנו מצביעים,

 

 תן צ'אנס. –עכשיו יש מועצה חדשה   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתם כבר שנה.    :מר יוסי חן

 

 מאז הבחירות, לפני חודשיים בדיוק.  :מר יחיאל טוהמי

 

 לפני הבחירות לא תפקדתם?    :מר יוסי חן

 

 ? בעד פה אחד.112מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

החלפת ציוד  – 017הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 וריהוט גני ילדים.

 

שקל.  011,111 –נוער במרכז העניינים  – 112תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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 . 2113עד  2112-מדובר בביצוע פעולות נוער מ

 

 ? בעד פה אחד.112ד לסגור את תב"ר מי בע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נוער במרכז  – 018הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 העניינים.

 

שקל.  421,111 –שיפוץ משרדי העירייה  – 111תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2113עד  2114-ביצוע הכנסות הוצאות שווה. אפס יתרה. מ

 

? פה אחד. שירה 111גור את תב"ר מי בעד לאשר לס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יצאה.

 

שיפוץ משרדי  – 001הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 העירייה.

 

 -כיכר שדרות ירושלים, חיבור לאזור תעשייה זעיר   :מר ג'והר חלבי

 . יתרה אפס. 2112-2113שקלים,  211,111

 

נראה לי מנופח , הסכום הזה היה 211,111-דווקא פה ה   :מר יוסי חן

יודע למה  . בדקתם טוב טוב? הרי אני העליתי את זה גם 211ואסטרונומי. אני לא 

 אז. בדקתם את הנושא של הכיכר?

 

יוסי, את בדקת כיכר מיליון וחצי שקל, בדקת? בדקת?   :מר יחיאל טוהמי

 אתה בדקת?

 

 כן. אתה יודע כמה אמרו לי?   :מר יוסי חן
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 ה? כן, כמ  :מר יחיאל טוהמי

 

. 211,111-אמרו לי ב   :מר יוסי חן .. 

 

 אבל למה במועצה הקודמת לא אמרת את זה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אמרתי את זה.    :מר יוסי חן

 

 )מדברים ביחד(

 

 אתה ממלא מקום קבוע.  :גב' חנה גולן

 

יודע בדיוק איפה המקום שלי.  :מר יחיאל טוהמי  קבוע? אני 

 

 מקום קבוע. אתה ממלא  :גב' חנה גולן

 

 אני מכיר אתכם, אני חייתי אתכם, לא?   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא היית איתנו, היית במועצה. אני לא הייתי במועצה.  :גב' חנה גולן

 

 את לא היית במועצה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא.  :גב' חנה גולן

 

 לא, את לא יודעת כלום.   :מר יחיאל טוהמי

 

ון אין עצם, אז היא יכולה להסתובב פעם יחיאל, ללש  :גב' חנה גולן
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 ככה ופעם ככה. 

 

 ?134מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה שמבקר העירייה יקיים בדיקה ויבדוק כמה    :מר יוסי חן

 עולה לעשות כיכר. 

 

מי שבעד זה: איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. אלי, 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 כיכר שדרות ירושלים. – 022מס' תב"ר 

 

שיקום והחלפת מתקנים בגנים ציבוריים.  – 182תב"ר   :מר ג'והר חלבי

שקל. יתרה אפס. שנים  811,111שקל, ביצוע הכנסות הוצאות  811,111תקציב 

2111-13. 

 

 תב"ר? פה אחד. -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיקום והחלפת  – 084גירת תב"ר מס' הוחלט פה אחד לאשר את ס החלטה:

 מתקנים בגנים ציבוריים. 

 

. ₪ 2,424,204 –שדרוג מערכת ההשקיה  – 183תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114-12הוצאה הכנסה כנ"ל. יתרה אפס. שנים 
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 תב"ר? פה אחד.-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג מערכת  – 082מס' הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ההשקיה.

 

אני רוצה פה, אריה עכשיו העלה לי משהו, מבקר    :מר יוסי חן

העירייה אריה, אמר לי שהמכרז של הכיכרות פורסם, כראוי. אני רוצה לדעת 

איפה פורסם המכרז למנכ"ל תאגיד מי אריאל, שמשרד הפנים פסל אותו. אני 

פקיד של אותו אחד שזכה במכרז ולא רוצה לדעת איפה הוא פורסם ומה היה הת

 אושר על ידי משרד הפנים במערכת הבחירות שלך. היה דבר כזה או שאני ממציא?

 

 לא. אתה ממציא. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מישהו הטעה אותי?   :מר יוסי חן

 

 כנראה. המקורות שלך לא מהימנים מספיק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ריך לטפל במקורות שלי.אז אני צ   :מר יוסי חן

 

 תב"ר הבא. -תבדוק את המקורות שלך. בואו נמשיך ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מיליון  –ריהוט והצטיידות היכל התרבות  – 144תב"ר   :מר ג'והר חלבי

וחצי שקלים. ביצוע הכנסות הוצאות מיליון וחצי שקלים. כשהקמנו את היכל 

 התרבות, כשפתחנו אותו, 

 

 מיליון וחצי?  :ינוביץמר גלב רב

 

כן, כן. כשפתחנו את היכל התרבות, כל ההצטיידות של   :מר ג'והר חלבי
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 ההיכל,

 

 , זה כאילו,2112זה לא   :מר גלב רבינוביץ

 

 . 2112עד  2111-מ  :מר ג'והר חלבי

 

 לסגירה? אושר פה אחד. 144מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ריהוט  – 092ד לאשר את סגירת תב"ר מס' הוחלט פה אח החלטה:

 והצטיידות היכל התרבות. 

 

מיליון וחצי  –הסדרת שדרות ירושלים שער הגיא  – 142  :מר ג'והר חלבי

 . 2111-12-שקלים תקציב. הכנסות הוצאות כנ"ל. אפס יתרה. בוצע ב

 

זה הסדרת  142? 142מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מת שדרות ירושלים עם שער הגיא. צו

 

 מה זה נקרא הסדרת? מה זה שם?   :מר יוסי חן

 

 הסדרת הצומת.   :מר ג'והר חלבי

 

 זה עוד כיכר? הסדרת צומת זה כיכר?    :מר יוסי חן

 

 בערך, כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה זה כסף?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מיליון וחצי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ממתי? באיזה שנה זה? סליחה, אדוני הגזבר, באיזה   :מר יחיאל טוהמי

 שנה זה?

 

 .12-11  :מר ג'והר חלבי

 

.   :מר יחיאל טוהמי אני הייתי ואוי ואבוי לי אם הייתי פותח את הפה שלי

 מה, –כשאני באתי וערערתי על איזה מכרז, אמרו לי 

 

, תספר בישיבות יחיאל, יש לכם ישיבות קואליציה  :גב' חנה גולן

 קואליציה.

 

 סליחה, לא דיברתי אלייך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 לי אל תספר.   :גב' חנה גולן

 

סליחה, אל תפריעי לי. לא אלייך אני מדבר, לפרוטוקול   :מר יחיאל טוהמי

, 3,441,111מיליון שקל, שנתנו  4-אני מדבר. כשערערתי על מכרז שהיה הצעה ב

נפלו עלי, שלחו לי מכתב, איימו עלי. זה היה הסגנון ביקשתי לבדוק את זה, הת

 של פעם. איומים. איומים. איומים. 

 

 שלחו מכתב נגדך למשרד הפנים, אז מה?   :גב' חנה גולן

 

תבדוק שהצבעתי נגד. מה שאתה לא אמרת, אמרתי    :מר יוסי חן

 בזמן אמת. 

 

גני, פבל, יחיאל, מי שבעד זה? איתי, אריק, גלב, יב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן.
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, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

( לאשר את סגירת נגד: מר יוסי חן 0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 הסדרת שדרות ירושלים שער הגיא. – 098תב"ר מס' 

 

שקל,  381,111תקציב  –מחשב לכל מורה  – 212תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 . 2111-2113שקל,  381,111ביצוע הכנסות הוצאות 

 

? 212תב"ר של מחשב לכל מורה, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד.

 

 מחשב לכל מורה. – 408חלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס' הו החלטה:

 

מיליון שקל  2 – 111עוקף שדרות ירושלים כביש  – 214  :מר ג'והר חלבי

 .2111-13, כנ"ל ההוצאה. יתרה אפס. 1,428,083תקציב. ביצענו 

 

הצביעו בעד: איתי, אריק,  תב"ר?-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד: יוסי חן.גלב, יב  גני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

( לאשר את סגירת נגד: מר יוסי חן 0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 .011עוקף שדרות ירושלים כביש  – 409תב"ר מס' 

 

תקציב. ביצוע  ₪ 24,482 –אימון מנהלים  – 224תב"ר   :מר ג'והר חלבי

. היתה תוכנית בשיתוף ₪ 4,312, עודף תקציבי 83,042, הוצאות ₪ 02,400הכנסות 
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משרד  של מפא"ם, משרד הפנים והעירייה, לאימון למנהלים. נעצר התהליך.

הפנים ביטל את ההרשאה השנה. היתרה שאנחנו לקחנו מקרנות הרשות, מחזירים 

 .₪ 4,312-את זה לקרנות הרשות, ה

 

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

 

 אימון מנהלים. – 442הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 

 –יחידות ברחוב מוריה  321השלמת פיתוח  – 224תב"ר   :מר ג'והר חלבי

, כנ"ל ההוצאות. עודף אפס. ₪ 2,442,044שקלים. ביצוע  2,811,111תקציב 

 תב"ר.-תב"ר. העבודות הסתיימו ב-מבקשים לסגור את ה

 

תב"ר? הצביעו בעד: -מי בעד לאשר את הסגירה של ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מי נגד? הצביע נגד: יוסי איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה

 עבר. חן.

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 יחידות ברחוב מוריה. 241השלמת פיתוח  – 449תב"ר מס' 

 

שקל.  181,111רכישת שני מיולים, ע"ס  – 244תב"ר   :מר ג'והר חלבי

. 123,400שקל. ביצענו. רכשנו שני מיולים בסך  181,111ביצוע הכנסה  –התקציב 

 . יועבר לקרן שנקראת קרן לרכישת רכבים.₪ 20,134נשאר עודף 

 

ולהעביר את היתרה לקרן?  244בעד לסגור את תב"ר מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?  הצביעו בעד: איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי 
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.  עבר. הצביע נגד: יוסי חן

 

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

יבגני יעקובוב, מר איתי גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 רכישת שני מיולים. – 422תב"ר מס' 

 

אני חייב להגיד לך שאני מתנגד בגלל השקיפות. הכול    :מר יוסי חן

 כל כך שקוף וכל כך ברור,

 

 עת בעד? אתה קצת זגזגת.אבל למה קודם הצב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי, כל כך הכול ברור והכול שקוף ואתה באמת נוהג    :מר יוסי חן

 בשקיפות. אפילו החבר'ה שלך פה יודעים על מה הם מצביעים. 

 

 קצת זגזגת. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר לך שמאז שאתה ראש עיר הכול שקוף. רק    :מר יוסי חן

 .21%-מקוצץ תקציב הספורט במה? יורד תקציב החינוך, 

 

 רשום בפרוטוקול. אמרת את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שקל. לא,  211,111וההוצאות בלשכה שלך עולות בעוד    :מר יוסי חן

 רגע, אני אגיד לך כמה, רשום לי פה כמה.

 

 יוסי, כבר אמרת את זה. זה כבר רשום בפרוטוקול. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .030,111   :ןמר יוסי ח
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 זה כבר רשום בפרוטוקול. אמרת את זה כבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תוספת מתקנים.  –מגרש הגלגיליות  – 204תב"ר   :מר ג'והר חלבי

, הכנסות הוצאות, יתרה אפס. 241שקל מקרן המתקנים ברשות. ביצענו  241,111

 .2112-תב"ר מ-ה

 

 עבר. פה אחד.? 204את תב"ר מספר מי בעד לסגור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מגרש הגלגיליות  – 409הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 תוספת מתקנים. –

 

שקל  141,111 –שיקום אולם עליזה בגין  – 228תב"ר   :מר ג'והר חלבי

. ₪ 13,200. נשאר עודף 120,234שקל, ביצוע בפועל  141,111תקציב. הכנסות 

 תרה לקרנות הרשות. להעביר את הי

 

תב"ר ולהעביר את היתרה לקרנות -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרשות? הצביעו בעד: איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי 

 עבר. נגד? הצביע נגד: יוסי חן.

 

, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: י, מר מר יחיאל טוהמ  בעד: מר אלי שבירו

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 שיקום אולם עליזה בגין. – 478תב"ר מס' 

 

, כנ"ל 24,414 –שיפוץ הספריה הציבורית  - 222תב"ר   :מר ג'והר חלבי

משרד המדע והרשות המקומית.  –. מקור המימון 24,414 –ה וההכנסה ההוצא
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 היתרה אפס. 

 

 ? יוסי, מה אתה מחליט?222מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דרך אגב, לדעתי היה צריך לשפץ כמו שצריך, כי מה   :גב' חנה גולן

 שנעשה בכסף הזה זה כמו הישיבה, מינורי. 

 

 קוקי, תרשום את זה.  צריך לבדוק את זה. –א'  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 אז כדאי שתבדקו. תבקרו בספריה.   :גב' חנה גולן

 

היות ושאלת אותי, כשזה לא יהיה מינורי ושתהיה    :מר יוסי חן

אני אצביע בעד. בינתיים אני נגד. הצביעו בעד:  –ספריה משופצת כמו שצריך 

יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע נגד: יוסי איתי, אריק, גלב, יבגני, פבל, 

 עבר. חן.

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

ר את סגירת נגד: מר יוסי חן( לאש 0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 שיפוץ הספריה הציבורית. – 477תב"ר מס' 

 

נגד. ואני גם זועם על זה שלא משפצים את הספריה. כי    :מר יוסי חן

 –ספריה זה דבר הכי חשוב. פעם טדי קולק, כששאלו אותו על מגרשים, הוא אמר 

אני דוגל קודם כל  –קודם כל ספריות. ובמיוחד שאלי שבירו, ראש העיר, אמר 

ך. דוגל לקדם את החינוך, אבל מקצץ בתקציב של החינוך. אבל אני אגיד לך חינו

אתה גם מקצץ בתקציב וגם  –משהו, אלי, באמת להגיד לך משהו? אתה קוסם 

 עושה יותר פעילות. 
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 אתה רואה מה זה? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלוף. וגם מעלה שכר.   :מר יוסי חן

 

 –השקעה בהון מניות חברת גוונים הלוואה ל – 221  :מר ג'והר חלבי

 שקלים. עודף אפס.  2,111,111שקלים תקציב. ביצוע הכנסות הוצאות  2,111,111

 

 ג'והר, תסביר מה זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תב"ר? יוסי, מה אתה מחליט?-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא הבנתי על מה. תסביר.    :מר יוסי חן

 

 הלוואה שלקחנו.  2,111,111-על ה :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

 שלקחנו עבור מה? 2,111,111רגע,    :מר יוסי חן

 

 לכסות את החובות של המתנ"ס.   :גב' חנה גולן

 

חובות המתנ"ס. בתוך חובות המתנ"ס, היה שם איזה    :מר יוסי חן

ירייה, שקל גרעון שנוצר כתוצאה מזה שעמותות הספורט עברו לע 211,111

מהעירייה, נכון? זאת אומרת שעכשיו מה שזה אומר, שאני כבר צופה שהיות 

וגוונים מפעילה את הספורט, שאנחנו בקרוב נצטרך עוד הלוואה. ודרך אגב, אני 

חייב להגיד לפרוטוקול, אני בפגישה עם אלי שבירו הצעתי לו לקחת את בית"ר, 

 . הצעתי?1.1-מה

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז תיקח.   :מר יחיאל טוהמי

 

תב"ר? -זה לא עכשיו על סדר היום. מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר או לא? -יוסי, אתה בעד לסגור את ה

 

 לא.    :מר יוסי חן

 

מי בעד? הצביעו בעד: איתי, אריק,  – 221תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד: יוסי חן.גלב, יבגני, פבל, יחיאל, אל  י. נמנעים: אלכסיי וחנה. מי נגד? הצביע 

 עבר.

 

אני נגד מתוך חשש שאנחנו נסגור את זה ונפתח משהו    :מר יוסי חן

 .2,111,111חדש לקחת עוד 

 

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

בגני יעקובוב, מר איתי גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר י

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן( לאשר  4נגד: מר יוסי חן,  0אהרוני, 

 הלוואה להשקעה בהון מניות חברת גוונים. – 480את סגירת תב"ר מס' 

 

שקל תקציב. ביצוע  128,111 –אירועים עירוניים  – 241  :מר ג'והר חלבי

 . יתרה אפס.2113לנוער בשנת  הכנסות הוצאות כנ"ל. אירועי קיץ

 

 ? יוסי, אתה בעד או נגד? 241תב"ר -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אתה בדקת שאכן האירועים בוצעו כראוי?    :מר יוסי חן

 

נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בעד או 
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 אני שואל אותך שאלה. אתה כראש עיר,   :מר יוסי חן

 

 קודם כל תענה לי על השאלה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

על השאלה שלך אני אענה. אני שואל אותך שאלה, אתה    :מר יוסי חן

 לא עונה על השאלה. איך אני אצביע?

 

מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: איתי, אריק, גלב,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד? הצביע נגד: יוסי חן.יבגני, פבל, יחיאל, אלי, אלכסיי וחנה. מי נמנע? מי נג

 עבר.

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 .4102אירועי קיץ לנוער בשנת  –עים עירוניים אירו – 490תב"ר מס' 

 

ע"ס  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 243תב"ר   :מר ג'והר חלבי

שקל התקציב. ביצוע הכנסות הוצאות כנ"ל. יתרה אפס. בוצע בשנת  121,111

2113. 

 

 ? פה אחד. 243מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג מזגנים  – 492לאשר את סגירת תב"ר מס' הוחלט פה אחד  החלטה:

 במוסדות החינוך.

 

שקל  81,111 –התקנת מתאם בשער יציאה הישן  – 314  :מר ג'והר חלבי

 .2113התקציב. ביצוע הכנסות כנ"ל. בוצע בשנת 
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ויורדים, כדי שנוכל לעשות את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו המתאם זה עולים 

 השינוי בכניסה,

 

דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך פה שאלה. דיברנו    :מר יוסי חן

שפותחים שם את השער ואז לא יהיה מחסום. מה קורה? כי היום לצאת שם, אתה 

 יודע, בטח אתה יוצא כמה פעמים ביום, ממש זה עושה נזק לרכבים ביציאה. 

 

קמ"ט תחבורה. זה -אנחנו צריכים לקבל את האישור מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שוב בפגישה שהיתה לנו עם השר בשבוע שעבר ואני מעריך שזה יבוא בזמן  עלה

 הקרוב. 

 

 בזמן הקרוב השער ייפתח?    :מר יוסי חן

 

 תב"ר? יוסי, אתה בעד?-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, אני בעד. אני נותן לך קרדיט שהשער ייפתח. אני    :מר יוסי חן

 הצבעתי לך בקרדיט. 

 

התקנת מתאם  – 202הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 בשער היציאה הישן.

 

 אני סוגר את הישיבה. תודה רבה לכולם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

_______________ 
 אלי שבירו

 ראש העירייה

______________ 
 חיים )קוקי( ביטון

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

, 7)רוב קולות הוחלט ב החלטה: מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן( לאשר את  2אהרוני. 

 התוספת לסדר היום כפי שפורטה ע"י מר אליהו שבירו ראה"ע.

 

 .4102שינוי הצעת התקציב לשנת אישור ל .   4

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי  2אהרוני, גב' שירה דקל. 

, כפי שפורטה ע"י מר ג'והר 4102צעת התקציב לשנת חן( לאשר את שינוי ה

 חלבי, הגזבר.

. בנוסף ₪ 07,111והעמדתו על סך  ₪ 80,111בסך  0848014781הקטנת סעיף 

 . ₪ 80,111בסך  0848014001תקצוב סעיף חדש 

 

 .4102תוספת לשינוי הצעת תקציב לשנת  .   2

 

, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: ר יחיאל טוהמי, מר מ  בעד: מר אלי שבירו

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב'  4נגד: מר יוסי חן,  0אהרוני, גב' שירה דקל, 

, כפי שפורטה 4102חנה גולן( לאשר את התוספת לשינוי הצעת התקציב לשנת 

 ע"י מר ג'והר חלבי, הגזבר.

 

 "רים מחוץ לסדר היום.תב 

 

, 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה: מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו
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גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב'  4נגד: מר יוסי חן,  0אהרוני, גב' שירה דקל, 

מספרי התב"רים, כפי שהוצגו  ע"י מר ג'והר חלבי, חנה גולן( לאשר את השינוי ב

 הגזבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

יו 0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן,  סי חן( נגד: מר 

 . ₪ 81,111בסך  סקר נכסים – 222לאשר את הגדלת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

ד: מר יוסי חן( נג 0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 02,211בסך  רענון תיקי רופא – 280לאשר את תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0לן, אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גו

 . ₪ 21,111בסך  שדרוג מתקני ספורט – 420לאשר את תב"ר מס' 

 

הקמת בית כנסת  – 284הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 811,111ע"ס  הרמב"ם

 

 אישור הגדלת תב"ר ואישור פתיחת תב"רים חדשים.  .   2

 

מר   ל, מר אלי שבירו,בעד: גב' שירה דק 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני 

נגד: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן(  2יעקובוב, מר איתי אהרוני. 

 רה ארגון במוסדות העירייה. -ל 222לאשר את שינוי השם של תב"ר 

 

מר   גב' שירה דקל, מר אלי שבירו, בעד: 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני 

נגד: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, מר יוסי חן(  2יעקובוב, מר איתי אהרוני. 

 011,111בסך  שדרוג מחשבים במוסדות העירייה – 240לאשר את הגדלת תב"ר 

₪ . 

 

 שיפוץ מקלטים – 228וחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר מס' ה החלטה:

 . ₪ 71,111בסך 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0לן, אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גו

 . ₪ 781,111בסך  תיקון נזקי הסופה – 228לאשר את תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן(  0גב' חנה גולן, אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, 

 . ₪ 201,111בסך   רכישת רכב מסחרי לאגף שפ"ע – 282לאשר את תב"ר מס' 

 

רכישת ציוד  – 282הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 081,111בסך  לשעת חירום
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מר יחיאל טוהמי, מר   בעד: מר אלי שבירו, 01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

לב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי ג

נגד: מר יוסי חן(  0אהרוני, גב' שירה דקל, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 . ₪ 011,111בסך  הקמת קיר אקוסטי – 222לאשר את הגדלת תב"ר מס' 

 

 לסגירה.המיועדים  4102אישור סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת  .   8

 

החלפת ציוד  – 017הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 וריהוט גני ילדים.

 

נוער במרכז  – 018הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 העניינים.

 

שיפוץ משרדי  – 001הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 העירייה.

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 כיכר שדרות ירושלים. – 022תב"ר מס' 

 

שיקום והחלפת  – 084מס'  הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר החלטה:

 מתקנים בגנים ציבוריים. 

 

שדרוג מערכת  – 082הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 ההשקיה.
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ריהוט  – 092הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 והצטיידות היכל התרבות. 

 

, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה: והמי, מר מר יחיאל ט  בעד: מר אלי שבירו

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 הסדרת שדרות ירושלים שער הגיא. – 098תב"ר מס' 

 

 ורה.מחשב לכל מ – 408הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 .011עוקף שדרות ירושלים כביש  – 409תב"ר מס' 

 

 אימון מנהלים. – 442הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

חן( לאשר את סגירת  נגד: מר יוסי 0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 יחידות ברחוב מוריה. 241השלמת פיתוח  – 449תב"ר מס' 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

יוסי חן( לאשר את סגירת נגד: מר  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 
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 רכישת שני מיולים. – 422תב"ר מס' 

 

מגרש הגלגיליות  – 409הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:

 תוספת מתקנים. –

 

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

עקובוב, מר איתי גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני י

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 שיקום אולם עליזה בגין. – 478תב"ר מס' 

 

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

ר איתי גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מ

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 שיפוץ הספריה הציבורית. – 477תב"ר מס' 

 

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

גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר איתי 

,  0רוני, אה נמנעים: מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן( לאשר  4נגד: מר יוסי חן

 הלוואה להשקעה בהון מניות חברת גוונים. – 480את סגירת תב"ר מס' 

 

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

ובוב, מר איתי גלב רבינוביץ', מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר יבגני יעק

נגד: מר יוסי חן( לאשר את סגירת  0אהרוני, מר אלכסיי גולוביי, גב' חנה גולן, 

 .4102אירועי קיץ לנוער בשנת  –אירועים עירוניים  – 490תב"ר מס' 

 

שדרוג מזגנים  – 492הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר מס'  החלטה:
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 במוסדות החינוך.

 

התקנת מתאם  – 202ת סגירת תב"ר מס' הוחלט פה אחד לאשר א החלטה:

 בשער היציאה הישן.

 


