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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  41-הישיבה ה

 (04.09.16) וע"תשא' באלול , ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 עיר סגנית ראש ה -  כץ-גב' שירה דקל

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 
 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב :חסרים

 חברת מועצת העיר -  ורד טוויל גב'

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ;סקירת ראש העיר .1

 ;תבחיני תמיכה .2

)כ . 3  ;יח"ד( 15-השכרת דירות לזוגות צעירים 

 אישור התב"רים שלהלן: .4

 . ₪ 620,000הפסגה על סך -ביצוע צומת אורי בראון – 1009. תב"ר מס' 1 

 .1000824404הרשאה  ₪ 496,000מקורות המימון: משרד התחבורה:      

 . ₪ 124,000קרנות הרשות:      

רכישת שני מבנים יבילים בית ספר "נווה אריאל"  – 1010. תב"ר מס' 2 

 ס ע"

     200,000 ₪ . 

 .2016/18/002מקור המימון: משרד החינוך. הרשאה      

מיזוג מבנה התרבות, הספרייה ומרכז פסג"ה ע"ס  – 1011. תב"ר מס' 3 

842,000  

     ₪. 

 .1000821049הרשאה במרכבה  2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

  הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.     

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות ברח' הציונות  – 1012. תב"ר מס' 4 

 ע"ס 

     423,000 ₪ . 

 , הרשאה במרכבה2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

1000821083. 

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.      

 .₪ 359,000שדרוג מעברים בין הנחשונים לשקמה, ע"ס  – 1013. תב"ר 5 

, הרשאה במרכבה 2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

1000822613. 

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.     

 . ₪ 50,000תכנון סובה ברחוב השומרון, ע"ס  – 1014. תב"ר 6 
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. הרשאה במרכבה ₪ 40,000מקורות המימון: משרד התחבורה:      

1000825423. 

 .₪ 10,000ת: קרנות הרשו     

 הקמת בית ספר היסודי רביעי הנחשונים: 15/2014אישור התקשרות מכרז   .5

 15/2014בעניין מכרז  11.11.14מצ"ב פרוטוקול ועדת המכרזים מיום  

 הקמת בית הספר היסודי רביעי ברחוב מוריה.

החלטה: "הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הזוכה "בילד אפ פרויקטים  

, הצעת החלטה זו תבוא לאישור 15/2014יחיד במכרז בע"מ" כמציע 

 ישיבת מועצה הקרובה, שלאחריה תצא הזמנה לזוכה".

 אישור פתיחת חשבון בנק "אשכול הפיס": .6

מצ"ב בקשה של אשכול הפיס לפתיחת חשבון בנק, בבנק אוצר החייל  

 באריאל לניהול כספי הגבייה. 

 מורשה החתימה בחשבון כלהלן: 

 .308873504האשכול גב' ילנה ליכטרמן ת"ז . מנהלת 1 

 .24481327המזכירה גב' צוק רבקה ת"ז . 2

 של חבר המועצה מיקי חג'בי.  שאילתה .7

 

 :סדר היוםתוספת ל

קביעת נציגי הרשות לוועדת החמישה הבוחרת את האספה הבוחרת את רב  .8

 העיר. 

 .₪ 64,000שיפוץ מרכז הפסגה על סך  – 1015תב"ר  .9

 המימון: משרד החינוך. מקור 
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לפתוח את ישיבת המועצה ערב טוב לכולם, אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נוכחים: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, שמן המניין.  41מספר 

ויוסי כחברי מועצה, מבקר העירייה אריה, דוד היועמ"ש ואבי מנכ"ל  דושי, מיקי 

ת ולסדר היום אני מבקש להעלות להצבעה שתי תוספהעירייה. לפני שאני מגיע 

לסדר היום: אחד, זה קביעת נציגי הרשות לוועדת החמישה הבוחרת את האסיפה 

הבוחרת של רב העיר. זה יעלה ראשון אחרי דיווח ראש העיר, אפרט כשאנחנו 

לשיפוץ מרכז הפסגה  ₪ 64,000על סך  1015נגיע לנושא. והשני זה תוספת תב"ר 

לסדר היום. מי בעד  4מימון ממשרד החינוך. יעלה ראשון בסעיף  ממקורות

 להוסיף את הנושאים לסדר היום? 

 

לפני זה אני רוצה להגיד, זה כבר קורה פעם אחרי    :מר יוסי חן

  -פעם, אני לפני שבוע הגשתי הצעה לסדר ושאילתה. באופן קבוע

 

 יעלה בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה לא עובד ככה אלי, אתה מכיר את ההיסטוריה    :חןמר יוסי 

  -שלנו

 

  -יש תקנון :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש תקנון הכול טוב ויפה, אבל השאלה אם יש פה    :מר יוסי חן

  -פחדנות, אם יש חוסר מקצועיות

 

  -אני מבקש להעלות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה בסרט הזה  מה הבעיה אלי? מה הבעיה?   :מר יוסי חן

 -כאופוזיציה
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 אני מבקש, סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בושה וחרפה, סיימתי, אתם לא מתביישים? ממה אתם    :מר יוסי חן

 מפחדים? בושה וחרפה. 

 

אני מבקש להעלות את התוספות לסדר היום, מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פבל, יבגני, מקס, דריה ודושי. מי לאשר את התוספות? בעד: אלי, שירה, יחיאל, 

 נגד? יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

י חג'בי(, לאשר נמנע: מר מיק 1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 סעיפים לסדר היום.  2הוספת 

 

 .סקירת ראש העיר .   1

 

אני עובר לדיווח ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נעבור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לנושאים. הדבר הראשון שאני רוצה לדווח זה שאנחנו בעצם סיימנו את החופש 

גמרי. במהלך לספטמבר בצורה חלקה ל 1-הגדול ופתחנו את שנת הלימודים ב

החופש הגדול ביצענו הרבה מאוד פעילויות. מי שהוביל את הפעילויות בחופש 

גוונים, כל זה לטובת הציבור. פעילויות כמו שני  הגדול זאת הייתה חברת 

בשכונה, שבהם בעצם עברו עם פעילויות בין השכונות בעיר על מנת להנגיש את 

גוונים לכלל התושבים. סרט אלף הכוכבים, שבו בעצם הקרנו  הפעילויות של 

סרטים לילדים ביובל ומשפחות הגיעו לשם, היה מאוד יפה מאוד מכובד. 

וילדים שהיה מאוד מאוד  פעילויות מכרז הצעירים כמו הפעילות של אימהות 

מוצלח, וכאשר האירוע המרכזי היה בעצם סגירת הקיץ עם יריד חוגים של גוונים 

הודות לחברת גוונים, לכל העובדים של וההופעה של קובי פרץ. אני מבקש ל

חברת גוונים, לעובדי הרשות שעמלו להצלחת כלל הפעילויות בחופש הגדול. אני 
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גם רוצה לעדכן שבמהלך החופש הגדול אנחנו השלמנו את ההקמה של שני גנים 

ברחוב הערבה, עם סטנדרטים שלא נראו כאלה בעיר, סטנדרטים חדשים לגמרי. 

מטבחים בגני ילדים, השלמנו ציוד רב,  4גני ילדים, שדרגנו  חצרות של 4שדרגנו 

הנגשנו שירותים וכיתה בבית ספר מילקין, ביצענו שיפוצי קיץ בכלל מוסדות 

החינוך גני הילדים ובתי הספר, וכל זאת על מנת לאפשר לילדנו פתיחת שנת 

 לימודים בתנאים טובים יותר על מנת שהם יגיעו גם להישגים טובים יותר.

ניצנים מה שהיה אמונה לשעבר, וגם כאן הסטנדרטים  שיפצנו את המעון, מעון 

בעצם הם סטנדרטים חדשים לגמרי. כמות הילדים שמשתתפים בחוגי הספורט 

בגוונים גדלה בצורה מאוד משמעותית, ולכן על מנת לאפשר אימונים לכלל 

ר בעצם הגופים אנחנו חצצנו את אולם ספורט באולם מילקין, על מנת לאפש

 לקבוצות נוספות להתאמן. 

מכאן אני רוצה לדבר כמה מילים על הישגי מערכת החינוך והתמונה החינוכית. 

לאחרונה אנחנו ראינו בתקשורת ובעיתונים, משרד החינוך הפיץ תמונה חינוכית 

שבו בעצם הוא מראה ומצביע על החוזק של הרשות בכל מה שקשור לנושא של 

שייך לכולנו כאן כי בעצם ן, ודרך אגב בגאווה גדולה כי זה חינוך. ואני חייב לציי

כולנו שותפים, התמונה היא בעצם משקפת את ההצלחה שלנו בהרבה מאוד 

פרמטרים, גם בנושא של גיוס לצה"ל אנחנו מככבים עם אחוזים מאוד מאוד 

 גבוהים גם בבנות וגם בבנים. 

 

 מה זה חדש, זה לא היה? זה חדש?    :מר יוסי חן

 

אחוז הנשירה ירד בצורה מאוד משמעותית מתחת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נשירה. זכאות לבגרות גם בגרות רגילה  0.3%לממוצע הארצי ואנחנו עומדים על 

וגם בגרות מצטיינת, אנחנו נמצאים מעל הממוצע הארצי. ואני רק אתן לכם רק 

ות, אז בתשע"ג לדוגמא את העלייה המאוד משמעותית שיש לנו גם באחוזי בגר

והמורים קיבלו מענק ממשרד החינוך,  76%-, בתשע"ד עלינו ל66%עמדנו על 

, 77%-. בשנת תשע"ה עלינו ל₪ 9,000-ו ₪ 8,000מענקים שהגיעו לסכומים של 

בגרות,  88%והשנה אני יכול לבשר לכם שלפני מועד חורף אנחנו נמצאים עם 
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הים אלא גם שילדים שנמצאים כאשר הגאווה הגדולה היא לא רק האחוזים הגבו

שחסר להם רק מקצוע  4%בחינוך מיוחד מצליחים להשיג בגרות. יש לנו עוד 

אחד כדי להשלים את הבגרות, ואנחנו מקווים מאוד שאנחנו נוכל לשפר את 

האחוזים ולאפשר לאותם ילדים במועד חורף להשלים את הבגרות. אני חושב 

לנו, לאילנה נוימן מנהלת האגף, לכל מי שמגיע יישר כוח ענק למערכת החינוך ש

שמתעסק בחינוך מגני הילדים, יש לנו גננות מצוינות יש לנו סייעות מצינות, יש 

לנו סגלים בבתי הספר היסודיים חטיבת הביניים וחטיבה עליונה שעושים עבודה 

מצוינת ובסופו של דבר כמו שאמרתי התוצאות מדברות בעד עצמם, וההישגים 

 גם נראים.

הדבר הבאה שאני רוצה לעדכן זה שבתיאום עם משפחת נחמן קבעתי שמועד 

החלפת השם של שד' ירושלים לשד' רון נחמן יתבצע ביום האזכרה הבא. אנחנו 

עדיין לא יודעים את המועד המדויק, המשפחה תגיד לנו בדיוק את המועד, זה 

ל רון ז"ל אמור להיות סוף חודש ינואר תחילת חודש פברואר, ואז באזכרה ש

אנחנו גם נחליף את השם ואנחנו נגזור את הסרט באותו מקום. הדבר האחרון 

  -שאני רוצה להגיד

 

 מה שאושר בוועדה זה דרך רון נחמן.    :מר יוסי חן

 

הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שבגלל ראש השנה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הראשון, כי זה נופל ערב חג.  ולא בשבוע 9.10.16-ישיבת המועצה הבאה תהיה ב

 

  -מכאן אני מבקש לעבור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר להגיב על מה שאמרת?    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, זה דיווח ראש העיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אה אתה לא נותן לדבר, מה אנחנו בישיבת סיעה? תן    :מר יוסי חן
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 נתונים שאתה מטעה פה.  לדבר ממה אתה פוחד, בוא נציג לך

 

  -יוסי, אתה מדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה נתת נתונים   :מר יוסי חן

 

  -מותר לך לבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מותר לי, הנה אני מבקש רשות לדבר   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, יוסי יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אדבר. תן לי רשות לדבר    :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יש דיווח ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אוקיי, אז אני רוצה לדבר   :מר יוסי חן

 

  -יש דיווח ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על מה שאתה דיברת, אתה פה זורה חול בעיניים של    :מר יוסי חן

  -התושבים

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תן לי לדבר   :י חןמר יוס

 

  -אני עובר לנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אם אתה לא פוחד וציינת עובדות ממה אתה דואג?    :מר יוסי חן

 תבחיני תמיכה; .   2

 

אני עובר לנושא התבחינים. התבחינים נשלחו אליכם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ינים בבקשה. ואם יש מישהו שרוצה לשאול לגבי הנושא של התבח

 

 כן, אני רוצה לשאול בנושא התבחינים.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ואני מקווה שגם פה אתה לא תפחד. קודם כל אנחנו    :מר יוסי חן

פעם אחר פעם מאשרים תמיכות לסטודנטים מלגות, אני לא רואה איך שהם 

גות דרך הקרן, אני לא רואה איך מקבלים את המלגות, שמעתי שחילקת מל

העירייה פעם אחר פעם מאשרים תקציב לתמיכות מאשרים תבחינים לתמיכות 

זה מסתדר לי עם זה שעכשיו  3.1.2סעיף  5ולסטודנטים ואין. דבר נוסף בעמוד 

ישמע פבל פולב מחזיק תיק ספורט, אני לא יודע אם אתה עוד מחזיק תיק 

 ספורט. 

 

 תה קצת מבולבל. א...   :פבל פולבמר 

 

לא יודע אני שואל, אני שואל מבולבל, בדיוק אני    :מר יוסי חן

מבולבל. לחבר'ה של הקט רגל שהבנתי שלא מאשרים להם אולמות. ופה בסעיף 

מובהר שהתמיכה תינתן לענף אחד בלבד. אז קודם כל זה לא חוקי, תבדוק  3.1.2

בית משפט. תבוא עמותה  את עצמך יש חוק השוויון, זה לא יעמוד במבחן של

תגיד בקשה תעמוד בכל הקריטריונים שהעירייה כולל ניהול תקין, יהיו חייבים 

  -לתת לה תמיכות, אז הסעיף הזה הייתי רוצה לשמוע את היועץ המשפטי
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  -זה גוף נתמך אחד בכל ענף קבוצתי :גב' דריה מיולבאום

 

גופים  3בעבר עם כן, אבל מחר יהיה עוד גוף, והיינו    :מר יוסי חן

 בתחום הכדורגל. 

 

 אוקיי, בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן . או  1משום מה אף פעם לא התייחסו לנקודה הזאת.

2 . 

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אומר פשוט מאוד שייווצר לך פה מצב   :מר יוסי חן

 

 המשפטי יגיד לנו אם זה חוקי או לא חוקי.  היועץ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגיע לזה. והסטודנטים אני שואל איך    :מר יוסי חן אוקיי ואנחנו 

מעבירים כסף לסטודנטים. כי אני הבנתי שאי אפשר לתת להם תמיכה ישירה, 

הם לא יכולים לבוא להגיש פה בעירייה, אז מה עושים עם הדבר הזה פעם אחת 

ן נוכל לתת לסטודנטים פה דרך העירייה, ולא נצטרך ולתמיד, כדי באמת שכ

 לשלוח אותם לאגודת הסטודנטים או לאוניברסיטה. 

 

 זה חוקי או לא חוקי.  3.1.2טוב, השאלה אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אם הייתי חושב שיש בעיה אז בעיה אני לא רואה    :עו"ד דוד זיו

 הסעיף הזה לא היה קיים, ולכן הוא נשאר. 

 

  -עמותות 2זאת אומרת אם יגישו    :מר יוסי חן
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  -ואם יוסי רוצה    :עו"ד דוד זיו

 

 2אני שואל סתם שאלה היפותטית, בסוף השנה יגישו    :מר יוסי חן

 עמותות שיבקשו תמיכה, מה תעשו? 

 

כשנגיע לגשר נעבור אותו. אוקיי, יש לעוד מישהו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאול בנושא? לא, תודה רבה. אני מעלה להצבעה, מי בעד שאלה שהוא רוצה ל

לאשר את התבחינים כפי שנשלחו לכולם? בעד: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, 

 יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. מקס, דריה ודושי. מי נגד? 

 

 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מר יחיאל טוהמי, 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 את תבחיני התמיכות.

 

)כ .   3  יח"ד(; 15-השכרת דירות לזוגות צעירים 

 

ם אני עובר לנושא הבא, אני רוצה לומר את הדברי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אשקוביות שהיו מושכרים  15-כ הבאים: במתחם האשקוביות יש לנו

לסטודנטים. החוזה של הסטודנטים אמור להסתיים השנה הזו, ואני מציע 

שאנחנו במקום להשכיר את זה לסטודנטים נשכיר את זה לזוגות צעירים, 

הקצאת הדירות תהיה על פי קביעה של ועדה מקצועית. אותם דירות יהיו לזוגות 

שנים, כדי שיאפשר להם להסתדר ולהמשיך לגור בעיר.  3עירים לתקופה של עד צ
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יהיה סייג שאם התוכנית של פינוי בינוי תקבל תאוצה ופתאום נוכל לעשות 

 -כמובן את הפינוי בינוי, המשמעות היא שהם יצטרכו לעזוב לפני כן. שאלות אם

 

.   :פבל פולבמר   ... לעולים חדשים שיגיעו

 

יש לי שאלות, עד היום השארתם פה יחידות פה למטה    :ןמר יוסי ח

לפי שיקול דעה שלכם, לא היה קריטריונים פעם המנכ"ל החליט, פעם מישהו 

  -אחר החליט. אני קודם כל מבקש שתהיה נציגות לאופוזיציה לוועדה הזו

 

 לא יהיו נציגות לשום חבר מועצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את אומרת? צריך שיהיה שקיפות, נבחרי ציבור. מה ז   :מר יוסי חן

 

  -לא, תהיה ועדה מקצועית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  מה זה מקצועית.

 

 אנחנו מצביעים, אתה יכול להתנגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ברור שאני אתנגד, בכל מקום. אני קודם כל בעד לתת    :מר יוסי חן

אבל שהבחירה תהיה בשקיפות מלאה. לא יכול להיות מצב את היחידות לזה 

 שלפי שיקולים פוליטיים יחליטו למי כן למי לא. 

 

  -יוסי, יוסי, הקריטריונים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אני מדבר על מה שקרה עד היום   :מר יוסי חן

 

  -הקריטריונים יפורסמו :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -ותםתראה לי א   :מר יוסי חן

 

  -אז אני אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה רוצה שאני אצביע תראה לי אותם.    :מר יוסי חן

 

הקריטריונים יפורסמו, ואנשים יצטרכו להגיש את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הבקשות בהתאם לקריטריונים

 

  -%100   :מר יוסי חן

 

  -םהקריטריונים יפורסמו ברבי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

היית צריך להביא אותם עכשיו פה, תביא את    :מר יוסי חן

 הקריטריונים שנצביע עליהם. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מקס צ'רנוגלזמר   אנחנו מצביעים על עיקרון

 

 אנחנו מדברים על עיקרון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העיקרון זה בסדר, עקרונות זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

 אז בוא נראה מה אתה מצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בוא, אני בעד לתת לכל מי שנזקק   :מר יוסי חן
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מי בעד לאשר את הקצאת האשקוביות לזוגות צעירים?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אלי, שירהבעד: 

 

 בכפוף לקריטריונים.    :מר יוסי חן

 

נים שיופצו בצורה מסודרת. בעד: בכפוף לקריטריו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, דושי, מיקי בעד, יוסי? 

 

 אני נמנע.    :מר יוסי חן

 

 יוסי נמנע. עבר, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מר פביחיאל טוהמי, 

השכרת נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 יח"ד(; 15-דירות לזוגות צעירים )כ

 

 אישור התב"רים שלהלן: .   4

 . ₪ 620,000הפסגה על סך -ביצוע צומת אורי בראון – 1009. תב"ר מס' 1 

 .1000824404הרשאה  ₪ 496,000קורות המימון: משרד התחבורה: מ     

 . ₪ 124,000קרנות הרשות:      

רכישת שני מבנים יבילים בית ספר "נווה אריאל"  – 1010. תב"ר מס' 2 

 . ₪ 200,000ע"ס 

 .2016/18/002מקור המימון: משרד החינוך. הרשאה      

ספרייה ומרכז פסג"ה ע"ס מיזוג מבנה התרבות, ה – 1011. תב"ר מס' 3 

842,000 ₪. 
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 .000821049הרשאה במרכבה  2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.      

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות ברח' הציונות  – 1012. תב"ר מס' 4 

 . ₪ 423,000ע"ס   

 .00821083, הרשאה במרכבה 2016תוח מקור המימון: משרד הפנים פי     

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.      

 .₪ 359,000שדרוג מעברים בין הנחשונים לשקמה, ע"ס  – 1013. תב"ר 5 

 .000822613, הרשאה במרכבה2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.     

 . ₪ 50,000תכנון סובה ברחוב השומרון, ע"ס  – 1014. תב"ר 6 

. הרשאה במרכבה ₪ 40,000מקורות המימון: משרד התחבורה:      

1000825423. 

 .₪ 10,000קרנות הרשות:      

 

 אני עובר לנושא הבא אישור תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על סך ביצוע צומת אורי בראון הפסגה  1009תב"ר      :אבי עזרמר 

משרד התחבורה, קרנות הרשות  ₪ 496,000 20%-80%. במצ'ינג של ₪ 620,000

124,000 ₪ . 

 

 מה זה אומר? מה זה אומר בדיוק?    :מר יוסי חן

 

מה שאנחנו הולכים לעשות באורי בראון, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה מרחוב הולכים לעשות שינוי בהסדרי התנועה ליצור יותר חניות במקום וזרימ

הפסגה למטה. היום מה שקורה יש שם את הפנייה שמאלה שהיא סגורה, ואנחנו 

  -פשוט הולכים לסדר את כל המקום הזה. קיבלנו כסף ממשרד

 

 620,000מה זה כיכר תהיה שם? מה זה הסכום הזה    :מר יוסי חן

₪ . 

 

שר את זה כיכר עם חניות נוספות, בוודאי. מי בעד לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 04.09.2016)מן המניין(  41מספר  ישיבת מועצה
 

 17 

  -₪ 620,000על סך  1009התב"ר 

 

 פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

פה אחד? לא משנה, מקורות מימון משרד התחבורה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 , אושר פה אחד תודה רבה. ₪ 124,000וקרנות הרשות  ₪ 496,000

 

ביצוע צומת אורי  – 1009תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪ 496,000. מקורות המימון: משרד התחבורה: ₪ 620,000גה על סך הפס-בראון

 .₪ 124,000. קרנות הרשות: 1000824404הרשאה 

 

מבנים יבילים לבית ספר נווה  2רכישת  1010תב"ר      :אבי עזרמר 

 , מימון מלא של משרד החינוך. ₪ 200,000אריאל על סך של 

 

יש מצוקה מאוד גדולה של כיתות פשוט בנווה אריאל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ילדים, משרד החינוך אישר את  300לימוד. בית הספר הזה צמח ועלה לכמעט 

התקציב הזה, שום כסף מהעירייה לא יוצא מזה, זה רק תקציב של משרד 

 החינוך. 

 

 למה מבנים יבילים אבל?    :מר יוסי חן

 

אל מתוכנן לעבור הם מתוכננים, בית ספר נווה ארי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לבית ספר נחשונים

 

 החדש?    :מר יוסי חן

 

  -לא, הישן. ובית הספר הישן :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אבל עכשיו תכננתם על השטח הזה בנייה של פינוי    :מר יוסי חן

  -בינוי

 

 זה לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 השם נשאר. הוא נמצא שמה, בית הספר נמצא,      :אבי עזרמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אבל הוא יהיה נווה אריאל לא?  :גב' דריה מיולבאום

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ויהיה פה עוד בית ספר?  :גב' דריה מיולבאום

 

  -תקשיבו רגע אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל מה ההיגיון שהם גרים למעלה ולומדים פה, לא    :מר יוסי חן

 היגיון? הבנתי מה ה

 

 לא, אבל עכשיו מי שגר למטה לומד שם.  :גב' דריה מיולבאום

 

קודם כל בית הספר היסודי שנמצא למעלה יש ציבור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאוד גדול של חילוניים שמסיעים אותו מלמעלה למטה. זאת אומרת שאנחנו לא 

ספר חדש יכולים ליצור מצב שגם הדתיים וגם החילוניים יהיה להם בית 

בית הספר נחשונים היה מתוכנן לעלות לאזור מוריה והוא נחשונים למעלה. 

ישרת בעצם את הציבור החילוני, בית ספר ממלכתי רגיל. בית הספר של נווה 
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אריאל ברגע שנחשונים ידלג למעלה, הם יכנסו למבנים של בית ספר נחשונים. 

כלל מה שקורה זה שקודם  כאשר אנחנו נגיע לשלב של פינוי בינוי אז הרי בדרך

כל בונים ואחרי זה מפנים. המבנה שאנחנו נבנה כאן אנחנו נצטרך לראות האם 

המבנה הזה הולך לטובת נווה אריאל, האם אנחנו מוציאים משבצת קרקע אחרת 

שבה אנחנו נבנה בית ספר לנווה אריאל, אבל אנחנו נדאג תמיד שבמידה ונצטרך 

כמובן שאנחנו נצטרך לשבת יחד עם משרד החינוך לפנות אותם יהיה לזה פתרון, 

 1,100ולקבל את התקציבים המתאימים, כי אם אנחנו הולכים להכניס פה עוד 

 יחידות דיור, המשמעות היא שנצטרך גם עוד בית ספר. 

 

 יחידות דיור פה ועוד מודול בטון כאן.  1,100זה יוצא  :גב' דריה מיולבאום

 

וק. בקיצור מה שקורה בגלל זה אנחנו נותנים להם בדי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יבילים ואנחנו לא עושים שם בנייה. מי בעד לאשר

 

אבל למה לא לחבר אותם עם הממ"ד סוף סוף שילמדו    :מר יוסי חן

  -ביחד

 

 זה שני בתי ספר שונים, זה לא מתחבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התערבב עם האוכלוסייה, אבל הם אמרו שהם רוצים ל   :מר יוסי חן

 הם לא רוצים להיות נפרדים ונבדלים וכל זה, מה קרה? השתנה להם הכפתור? 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע שאפילו הכתובת שלהם לא פה חלק.    :מר יוסי חן  אתה 

 

מי בעד לאשר את המבנים היבילים? בעד: אלי, שירה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  , עבר.ל, יבגני, מקס, דריה, דושי ומיקי. מי מתנגד? יוסייחיאל, פב
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מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

תב"ר ת א: מר יוסי חן(, לאשר נגד 1; מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי

. ₪ 200,000רכישת שני מבנים יבילים בית ספר "נווה אריאל" ע"ס  – 1010מס' 

 .2016/18/002מקור המימון: משרד החינוך. הרשאה 

 

מיזוג מבנה התרבות הספרייה  1011תב"ר מספר      :אבי עזרמר 

  -מכספי פיתוח 100%, כאשר מקורות המימון ₪ 842,000ומרכז פסג"ה על סך 

 

 אין מיזוג בהיכל תרבות עד היום?    :חןמר יוסי 

 

  -מיזוג הספרייה     :אבי עזרמר 

 

מיזוג, מיזוג אוויר. אין מיזוג אוויר, המיזוג אוויר שם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הוא בתקלה הוא ישן. 

 

שנים, אנחנו מחליפים אותו.  30שנים  25הוא ישן      :אבי עזרמר 

  -הכספים הם מ

 

 המבנה חדש.    :מר יוסי חן

 

 שנה, איזה חדש.  30גוונים      :אבי עזרמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 גוונים, גוונים.      :אבי עזרמר 
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מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: אלי, שירה, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, יבגני, מקס, דריה, דושי. 

 

 מיקי גם בעד.       :???

 

 בעד?  מיקי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.   :מיקי חג'בימר 

 

 יפה, מיקי בעד. מי נגד? יוסי. בסדר גמור, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני פעם שעברה הצבעתי נגד תב"רים  :מיקי חג'בימר 

 

 דרך אגב? מאיפה המימון    :מר יוסי חן

 

 רגע, רגע, שנייה כן מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הפנים מממן את זה? משרד    :מר יוסי חן

 

 כן מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש הצעות מחיר? יש הכול?    :מר יוסי חן

 

.      :אבי עזרמר  .  עוד לא.

 

 עזוב אותו, עזוב אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 סליחה, מותר לשאול את השאלות?    :מר יוסי חן

 

  -אבל מיקי רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל למה הזלזול הזה אני לא מבין? למה אתה מזלזל?    :סי חןמר יו

 

 אבל מיקי מדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר.    :מר יוסי חן

 

 אתם מפריעים למיקי לדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אני לא סיימתי לשאול.    :מר יוסי חן

 

 אבל מיקי מדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ואני מבקש ממך לא לזלזל אלי, אל תזלזל אני אזלזל    :ןמר יוסי ח

 בך בחזרה, אני לא אספור אותך בכלל. 

 

מיקי בבקשה, תן כבוד למיקי לא לי, עזוב. כן מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבקשה. 

 

אמרתי בפעם הראשונה בישיבה הקודמת, הצבעתי   :מיקי חג'בימר 

נגד וזה בניגוד לתפיסת עולם  שלי. הסתכלתי בפרוטוקולים בתקופתך בחלקם 

  -כיו"ר האופוזיציה

 

 אני הצבעתי בעד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -והגברת  :מיקי חג'בימר 

 

 לא, לא.   :מיקי חג'בימר 

 

נגד, ואני אביא לו את זה   :מר יוסי חן   -כמה פעמים שהוא הצביע 

 

 אלי לא.   :מיקי חג'בימר 

 

 את זה פה על הלוח. אדביק לו    :מר יוסי חן

 

אתה ביקשת וקיבלת את התמיכה של הסיעה, אין לי   :מיקי חג'בימר 

 בעיה להצביע בתב"ר אבל תביאו לי תכניות מובנות. 

 

 בדיוק.    :מר יוסי חן

 

 כדי שאני אדע על מה אני מצביע.   :מיקי חג'בימר 

 

 בדיוק.    :מר יוסי חן

 

 ת את זה גם, לא? בישיבה הקודמת אמר  :מר יחיאל טוהמי

 

עכשיו אם הייתי מתכונן להיות ראש עיר אז אני צריך   :מיקי חג'בימר 

 ללמוד ממך. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כי התחלת באופוזיציה... אז אולי באמת אפשר לקבל   :מיקי חג'בימר 

 -את כל ה
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  -כשאתה מדבר על תב"ר במיזוג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הא סליחה ומקס אמר לי: תרים טלפון לאלי. אמרתי   :חג'בי מיקימר 

 לו: אתה הרמת טלפון לרון בזמנו? 

 

מיקי, מיקי, כשאתה מדבר על מיזוג איך אתה יכול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להביא תכניות? 

 

..    :מר יוסי חן איך הגעתם לסכום הזה? איך קבעתם שזה הסכום.

 למיזוג. 

 

  -יש הערכה של ארקדי שבדק את נושא המיזוג ב :"עראה-מר אליהו שבירו

 

  -אז תביא הצבעות מחיר   :מר יוסי חן

 

לפני שיש  אבל לא, איך אתה יכול להביא הצעות מחיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר? 

 

 ? ₪ 840,000איך הגעת אבל, אתה נוקב בסכום    :מר יוסי חן

 

ה זוכר כשאתה סוגר תב"ר יש אבל אחרי זה אם את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בחלק מהתב"רים אתה נמצא בעודף, למה? כי אתה מתקצב את התב"ר ואחרי זה 

כשאתה עושה את התב"ר מממש אותו אז אתה רואה. עכשיו אם אנחנו עושים 

  -אחרי זה בדיקה ואנחנו רואים שהתב"ר לא מספיק, אנחנו חוזרים למועצה

 

ון משרד הפנים, אז בוא נעשה אבל אתה כותב פה מימ   :מר יוסי חן

 שיהיה לנו עודף, ניקח את זה אחר כך למקום אחר.  ₪מיליון  2-את זה ב
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 אבל זה מה שקיבלנו, יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אה זה מה שקיבלנו. על סמך מה קיבלנו? איך עובד    :מר יוסי חן

 משרד הפנים?

מר ירו, גב' שירה דקל, מר אליהו שבבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 .₪ 842,000מיזוג מבנה התרבות, הספרייה ומרכז פסג"ה ע"ס  – 1011מס' 

הפעלת  .1000821049הרשאה במרכבה  2016וח מקור המימון: משרד הפנים פית

 התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.

 

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות  1012תב"ר      :אבי עזרמר 

 . מקורות המימון משרד הפנים כספי פיתוח. ₪ 423,000ברח' הציונות על סך 

 

  -הרשאה במרכבה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברחוב הציונות? איפה    :מר יוסי חן

 

לאורך רחוב הציונות. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגדיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בדיוק. כשאנחנו הצבענו בתב"רים הקודמים כשאנחנו היינו באופוזיציה מיקי אז 

היה כתוב מה שנקרא שיקום מדרכות ברחבי העיר, פה אנחנו ממקדים, כי אנחנו 

  -רוצים לעשות את הדברים באמת רוצים שאתם תבינו שאנחנו

 

לא, אנחנו מבינים, רק לא מבינים את הסכומים    :מר יוסי חן

 -המופרכים פה
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אז אתה לא מבין את הסכומים, אתה יכול לא להצביע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה בסדר גמור. 

 

 לא, זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

ותיקון שיקום מדרכות  1012מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, כאשר מקורות המימון משרד ₪ 423,000מפגעי בטיחות ברחוב הציונות על סך 

, מי בעד לאשר? בעד: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, 2016הפנים פיתוח 

 דריה, דושי, מיקי מה איתך? 

 

 בעד.   :מיקי חג'בימר 

 

יופי. מי נגד? מי נמנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ע? בעד 

 

 נמנע.    :מר יוסי חן

 

 יוסי נמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

לאשר את : מר יוסי חן(, מנענ 1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות ברח' הציונות ע"ס  – 1012תב"ר מס' 

, הרשאה במרכבה 2016. מקור המימון: משרד הפנים פיתוח ₪ 423,000

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים. .1000821083

 

 עובר הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -1013תב"ר      :אבי עזרמר 



 04.09.2016)מן המניין(  41מספר  ישיבת מועצה
 

 27 

 

.    :חןמר יוסי   לא, אל תפריע הוא לא אוהב שמפריעים לו

 

 359,000שדרוג מעברים בין נחשונים לשקמה על סך      :אבי עזרמר 

₪ . 

 

 הוא בא פה לישיבת סיעה לא לישיבת מועצה.    :מר יוסי חן

 

 מקור המימון משרד הפנים מכספי פיתוח.      :אבי עזרמר 

 

 ישיבת סיעה. את כל זה יכול לעשות ב   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תעשה את זה בישיבת סיעה, אתה שם לב איך אתה    :מר יוסי חן

 מנהל את הישיבה? 

 

  -101את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה בושה וחרפה איך שאתם מנהלים את הישיבה, זה    :מר יוסי חן

  -כמו לעשות טטטטט פעם

 

 שמעתי אותך, שמעתי אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. להתבטאות תן לדבר תן לשאול שאלות   :מר יוסי חן   -בוא.

 

 אתה רוצה לשאול שאלה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -אני רוצה לשאול שאלות על החינוך   :מר יוסי חן

 

 . זה לא קשור, זה לא בישיבת המועצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על הבושה וחרפה שהייתה לנו פה עם קובי פרץ, היו    :מר יוסי חן

  -אנשים 100בקושי 

 

  -1013תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מאות אלפי שקלים הלכו לים   :מר יוסי חן

 

 ? 1013מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. לדברים רלוונטיים על אחוז    :מר יוסי חן הבגרויות שעלה בוא.

 בגלל תלמידי החוץ, מה אתה מספר סיפורים? 

 

 מי בעד לאשר? מיקי מה איתך? בעד לאשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מחכים לאישור של משרד הפנים?   :מיקי חג'בימר 

 

הכול זה באישור משרד הפנים, יש כבר אישור יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, דריה, דושי, מיקי. מי נמנע? הכול. אלי, שירה, יחיאל, פבל, 

 

נגד, נמנע.    :מר יוסי חן  אני לא 

 

 מי נמנע? יוסי נמנע. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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ה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דרייחיאל טוהמי, 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

מקור  .₪ 359,000שדרוג מעברים בין הנחשונים לשקמה, ע"ס  – 1013תב"ר 

הפעלת  .1000822613, הרשאה במרכבה 2016המימון: משרד הפנים פיתוח 

 התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.

 

 50,000כנון סובה ברחוב השומרון על סך ת 1014תב"ר      :אבי עזרמר 

 עירייה.  ₪ 10,000משרד התחבורה,  ₪ 40,000. מימון ₪

 

 רגע, מה זה סובה?   :מיקי חג'בימר 

 

 סובה זה סיבוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

סובה זה הסיבוב, אבל אנחנו תכננו את זה מכספים      :אבי עזרמר 

  -שלנו

 

 חוב הערבה לא עולה?רגע למה ר  :מיקי חג'בימר 

 

 מה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הכביש החד סיטרי  :מיקי חג'בימר 

 

  -רגע, רגע, זה לא קשור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה אתם לא מביאים אותו לדיון?   :מיקי חג'בימר 

 

 רגע, רגע, זה לא קשור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 זה שנה וחצי.   :מיקי חג'בימר 

 

  -מיקי, מיקי, מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

לא, לא, אני רוצה... על הרחוב הזה. הרחוב הזה זה    :מר יוסי חן

 הרחוב של בית הספר, נכון? 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש שם את הכיכר המפורסמת שבאה במימון של אותו    :מר יוסי חן

 קבלן מפורסם של הקומבינות. 

 

 איזה... דרך אגב סגנון כזה לא בבית ספרנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוקיי, אתה לא תקבע את הסגנון, אני שואל אותך    :מר יוסי חן

שאלה. אני רוצה לדעת בדיוק על מה מדברים, על איזה נקודה בכביש הזה 

 ? איזה סיבוב? 50,000הולכים להשקיע 

 

 הרחוב. סובה בסוף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז זאת אומרת בכיכר הזו שאי אפשר להסתובב   :מר יוסי חן

 

 בכיכר הזו לעשות סובה, נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יזיזו את המכוניות מה?    :מר יוסי חן  ומה יקרה שמה? 

 

יזיזו את המכונית ויעשו נשק וסע ויעלו למעלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להחנות. 
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 איפה יחנו כל אלה ששמה גרים?    :מר יוסי חן

 

 אני מוכן לעשות איתך סיבוב ולהראות לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

? בעד: אלי, 1014בסדר? מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, דושי, מיקי מה איתך? 

 

 אני נמנע?   :מיקי חג'בימר 

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נמנע, מיקי נמנע. מי 

 

נגד.    :מר יוסי חן  אני 

 

 יוסי נגד. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

יה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריחיאל טוהמי, 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1מיולבאום, מר אריק דושי, 

. מקורות המימון: ₪ 50,000תכנון סובה ברחוב השומרון, ע"ס  – 1014תב"ר את 

קרנות הרשות:  .1000825423. הרשאה במרכבה ₪ 40,000משרד התחבורה: 

10,000 ₪. 

 

מקור המימון: משרד  .₪ 64,000סך שיפוץ מרכז הפסגה על  – 1015תב"ר  .   9

 החינוך.
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התב"ר האחרון שאני רוצה להעלות אותו זה התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שדיברתי עליו בהתחלה. 

 

ממקורות  ₪ 64,000שיפוץ הפסגה מפ"ג  1015תב"ר      :אבי עזרמר 

 משרד החינוך. 

 

ציבית כדי אנחנו העברנו לכם את ההרשאה התק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪ 64,000על סך  1015שאתם תוכלו לראות את זה. מי בעד לאשר את תב"ר 

שיפוץ מרכז הפסגה? בעד: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, דושי, 

 מיקי. מי נגד? מי נמנע? יוסי. עבר. יפה מאוד. 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יאל טוהמי, יח

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

. מקור המימון: משרד ₪ 64,000שיפוץ מרכז הפסגה על סך  – 1015תב"ר 

 החינוך.

 

סודי רביעי הקמת בית ספר הי 15/2014אישור התקשרות מכרז  .   5

 הנחשונים:

 15/2014בעניין מכרז  11.11.14מצ"ב פרוטוקול ועדת המכרזים מיום  

 הקמת בית הספר היסודי רביעי ברחוב מוריה.

החלטה: "הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הזוכה "בילד אפ  

, הצעת החלטה זו תבוא 15/2014פרויקטים בע"מ" כמציע יחיד במכרז 

 קרובה, שלאחריה תצא הזמנה לזוכה".לאישור ישיבת מועצה ה

 

הקמת בית ספר  15/2014אישור התקשרות למכרז      :אבי עזרמר 

יסודי רביעי הנחשונים. פרוטוקול ועדת המכרזים היה המלצה פה אחד להעביר 

 את זה לאישור למועצה לאישור, היה מציע יחיד. 

 

ה יו"ר ועדת יש פה שאלה מאוד מאוד עקרונית. יושב פ  :מיקי חג'בימר 
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יו"ר ועדת מכרזים, הוא יודע את  מכרזים וגם ממלא מקום ראש העיר לשעבר 

העניין הזה, לא זכור לי שבוועדת מכרזים הנוהל הוא ועדה מתכנסת מוגשת 

  -לראש העיר לחתימה

 

 אני אזכיר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל  דקה, דקה, ואם כן יש מקרה אחד או שניים,  :מיקי חג'בימר 

  -שנייה, זה לא בנוהל הקבוע, זה תפקידה של הוועדה

 

לא, לא, מיקי הוועדה רשאית לבקש להעביר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ההחלטה ל

 

 2014-בוודאי, פה אני אגיע למה היא באה וביקשה מ  :מיקי חג'בימר 

 יינו? , איפה ה2014שהמכרז הזה נמצא, שימו לב אדוני היועץ המשפטי, מנובמבר 

 

 לא היה כסף.   :אריק דושימר 

 

איפה היינו? חיכינו להוא שיהיה בודד, לא הוצאנו   :מיקי חג'בימר 

  -מכרז כדי לקבל

 

  -יצאנו, לא, לא, מיקי, מיקי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יכול לענות לו?   :אריק דושימר 

 

 תענה לו אתה יו"ר בטח.     :עו"ד דוד זיו

 

המכרז יצא, יצא זוכה למכרז גם, אתה רואה אני   :אריק דושימר 

 חתום למטה? 
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 אוקיי.   :מיקי חג'בימר 

 

הזוכה בילד אפ היה מציע יחידי, בגלל שהוא מציע   :אריק דושימר 

  -יחידי ביקשנו וגם דיברנו עם מבקר העירייה וגם עם היועץ המשפטי

 

יודע מה קורה במכרזים בדרך כלל  :מיקי חג'בימר   ? אתה 

 

  -רגע, אני לא סיימתי  :אריק דושימר 

 

יודע מה קורה כשיש מגיש יחידי?   :מיקי חג'בימר  יגיד לך, אתה   הוא 

 

 מה?   :אריק דושימר 

 

 פותחים חזרה.   :מיקי חג'בימר 

 

 לא, לא תמיד, לא תמיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הנה היועמ"ש יגיד לך.  :מיקי חג'בימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 אם היה נותן לך הצעה...   :מיקי חג'בימר 

 

 החליטו בגלל זה הבאנו את זה אליך, הנה.   :אריק דושימר 

 

  -התקנה נותנת לך    :עו"ד דוד זיו
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. בתוך האומדן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אם זה..

 

 נכון, איזו שאלה.     :עו"ד דוד זיו

 

 שר להעלות את זה. אם זה בתוך האומדן אפ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בגלל זה הבאנו את זה אליך. תצביע על זה.   :אריק דושימר 

 

  -לא, מה להצביע? כמה הוא  :מיקי חג'בימר 

 

 הבאנו את זה למועצה להצביע על זה.   :אריק דושימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 איפה האומדן?   :מיקי חג'בימר 

 

כמה ההצעה שלו . ₪ 22,422,427.26הנה האומדן   :אריק דושימר 

 . ₪ 22,677,800הייתה? 

 

מה שאני אומר לך אדוני מבקר העירייה אני לא סומך    :מר יוסי חן

שזה עוד יגדל,  ₪מיליון  22-פה על אף אחד, אבל יש פה מכרז של למעלה מ

מביאים את זה אלינו, אתם מביאים את זה אליכם לעצמכם, הרי אני אצביע נגד. 

על הדעת שכל מדינת ישראל אבל כל המדינה אין עוד  לא יכול להיות ולא יעלה

קבלנים, זה הקבלן היחיד שקיים עלי אדמות? אי אפשר לפסול את המכרז 

ולהוציא אותו מחדש? אני חושב שזה על גבול הפלילי, ואתה מביא את זה פה 

  -למועצה כדי שיכסו אותך, כי אתה יודע שאתה למעשה יו"ר

 

 יע נגד. תצב :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ברור שאני אצביע נגד.    :מר יוסי חן

 

 אוקיי, בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל פה אני לא פונה אליך, אני פונה ליועץ המשפטי,    :מר יוסי חן

  -אני פונה למבקר

 

 זה מטיל את האחריות על כולם.   :מיקי חג'בימר 

 

את זה למבקר  אני אוציא את זה החוצה, אני אוציא   :מר יוסי חן

המדינה, אני לא אעבור לסדר היום עם עשרות מיליוני שקלים, תעשה את זה 

 בישיבת סיעה למה אתה מביא את זה פה למועצה בכלל? 

 

  -הבנתי אותך, שמעתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה יושב בישיבת סיעה ממה אתה פוחד?    :מר יוסי חן

 

 שמעתי אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה לא נתת לו להעביר את זה בוועדה שלו? מה קרה?    :מר יוסי חן

. היה מכסה אותך לגמרי.   יו"ר ועדת מכרזים היה..

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הכול בסדר, בטח סיימתי. אני מודיע לך שהמכרז הזה    :מר יוסי חן

 בית משפט. יגיע למבקר המדינה, יגיע ליועץ המשפטי לממשלה ויגיע גם ל
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 ומחר אתה תצעק למה לא בונים בית ספר.   :מקס צ'רנוגלזמר 

 

, עד היום אין קבלנים, נכון? 2014-נגמרו הקבלנים מ   :מר יוסי חן

  -אין קבלנים, מצאתם את הקבלן שלכם

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דוק את קבלן הבית. תבדוק בדיוק מי זה ערן טובי, תב   :מר יוסי חן

 קבלן הבית. 

 

 אבל ערן טובי הוא לא קבלן.   :אריק דושימר 

 

 לא, המפקח שמיניתם פה, הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

  -טוב בבקשה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מצאתם רק קבלן אחד, יופי.    :מר יוסי חן

 

נושא הקבלן פחות מדאיג אותי יותר מדאיג אותי...  :גב' דריה מיולבאום

כיתות לא  12כיתות לא היו מספיקות. והיום אדרבא  12נון בזמנו, כבר אז בתכ

מספיקות לבית הספר הזה. עכשיו אני לא יודעת איך עושים את זה, איך ניגשים 

  -ולמי

 

  -אנחנו נמצאים במשא ומתן, אני אגיד לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.     :אבי עזרמר  .  משרד החינוך.

 

 בבקשה, היועץ המשפטי ולאחר מכן המבקר.  :"עראה-מר אליהו שבירו
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מרשות לוועדת המכרזים גם כשיש  תקנות המכרזים    :עו"ד דוד זיו

מציע אחד, שהשתתף מציע אחד וזכה במכרז הרלוונטי שאנחנו מדברים עליו 

למעשה להכריז עליו כעל זוכה, הוא זוכה לכאורה בשעה שהיה רק מציע אחד 

בת המועצה כי גם חלק מהתחנות על מנת שכל המועצה אמרנו שנביא את זה לישי

תדע בעצם על מה היא מצביעה. אני רוצה להזכיר לכם שביום שעשו את המכרז 

וביום שבעצם נקבע הזוכה היינו במצב של הנה מתחילים לבנות את נחשונים, 

זאת אומרת הייתה כאן חשיבות לאשר מכרז כדי לתת בבניה של בית הספר. 

 delay-שבניית בית ספר בארצנו וגם בעיר אריאל אנחנו תמיד ב אנחנו יודעים

תמיד אין מספיק כיתות תמיד אנחנו רצים אחרי הזנב, ולכן האישור הזה הגיע. 

נכון, האישור הזה היה צריך להיות  2014-עכשיו נכון שהמכרז היה מתי שהוא ב

משרדית מיד בסמוך לאישור של ועדת המכרזים, הייתה כאן איזה שהיא תקלה 

וכשהגענו ליום שלמעשה צריכים לאשר תב"רים ולהתחיל להניע את המכרז הזה 

שמו לב מי ששם לב שלמעשה הוראת המכרז של ועדת המכרזים לא באה לחדר 

 הזה אז, זה הכול. 

 

 עשרות מיליונים... לא שמו לב.    :מר יוסי חן

 

 זה לא קשור לעשרות מיליונים.     :עו"ד דוד זיו

 

 מה זה לא קשור?    :חן מר יוסי

 

 )מדברים יחד( 

 

 אריה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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זה לא טויח ואי אפשר היה לטייח את זה. זה חתום   :אריק דושימר 

  -פה

 

 ... מה אתה חתום מי אתה?   :מיקי חג'בימר 

 

 לא אני.   :אריק דושימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

ועדת המכרזים הייתה לפני שנה מר באמת כמו שדוד א    :אריה ברסקימר 

וחצי ונכון שראו שאישור הפרוטוקול ועדת המכרזים יבוא כבר אז. אבל אז 

כשישבנו בוועדת המכרזים וגם אני נוכחתי בישיבה הזאת, אני יודע וגם כפי 

קבלנים. כל קבלן על פניו שהוא בא הוא נבחן, נבדקו  10שמופיע פה השתתפו 

ות שלו... דו"חות הכספיים שלו, נבדק הניסיון שלו האמצעים היכולות הפיננסי

ולכאורה זה קבלן שכן יכול לעשות את העבודה פלוס הצירוף של הצעת המחיר 

ביחס לאומדן שגם נראה סביר בנסיבות העניין. עקב הגודל של המכרז הזה, אני 

גם בזמנו חשבתי והמלצתי לוועדה להביא את זה למועצת העיר, באמת כשניגש 

אחד במכרז שהוא בהיקף כל כך גדול, חשבתי שזה יהיה נכון להביא את זה קבלן 

לישיבת מועצת העיר על מנת לדון בעניין הזה, ולהביא את העניין הזה להצבעה 

 בשולחן הזה. 

 

 זה חוקי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ברמה העקרונית על פי התקנון המועצות המקומיות זו     :אריה ברסקימר 

 ה שיש למועצה. הפררוגטיב

 

 הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -חבר'ה גם באמת מדובר    :עו"ד דוד זיו

 

 זה חוקי? תגיד כן או לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.     :עו"ד דוד זיו

 

  -אריה יש לי שאלה   :מר יוסי חן

 

.   :אריק דושימר  אם לא היינו מאשרים אותו היה לו עילה לתביעה..

 ן יכל לקבוע. הקבל

 

 נמצא הדבר הזה אצלכם.  2014-מ  :מיקי חג'בימר 

 

אתה תראה שפה סימנו מטרה ובדקו אותה ודאגו אם    :מר יוסי חן

קבלנים  100המטרה הזו עומדת בקריטריונים... שבזמן הזה היה אפשר למצוא 

 נוספים שייגשו למכרז ושתהיה תחרות. 

 

לות את אישור ההתקשרות להצבעה, מי אני מבקש להע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד לאשר את אישור ההתקשרות? בעד: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, 

 דריה ודושי. מי נגד? מיקי ויוסי. תודה רבה, עבר. 

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

, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוביחיאל טוהמי, 

נגד: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן(, לאשר  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

מצ"ב  הקמת בית ספר היסודי רביעי הנחשונים: 15/2014התקשרות מכרז 

הקמת בית  15/2014בעניין מכרז  11.11.14פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

 הספר היסודי רביעי ברחוב מוריה.

"הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הזוכה "בילד אפ פרויקטים  החלטה:
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, הצעת החלטה זו תבוא לאישור ישיבת 15/2014בע"מ" כמציע יחיד במכרז 

 מועצה הקרובה, שלאחריה תצא הזמנה לזוכה".

 

 פתיחת חשבון בנק "אשכול הפיס":אישור  .   6

חייל מצ"ב בקשה של אשכול הפיס לפתיחת חשבון בנק, בבנק אוצר ה 

 באריאל לניהול כספי הגבייה. 

 מורשה החתימה בחשבון כלהלן: 

 .308873504. מנהלת האשכול גב' ילנה ליכטרמן ת"ז 1 

 .24481327. המזכירה גב' צוק רבקה ת"ז 2         

 

 אישור פתיחת חשבון אשכול הפיס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מנהלת האשכול פתיחת חשבון בנק אשכול הפיס ל     :אבי עזרמר 

 גברת ילנה ליכטרמן והמזכירה גב' צוק רבקה. 

 

  -זה מה שנקרא עניין פרוצדורלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להעיר הערה בנושא של החשבונות האלה,    :מר יוסי חן

ואני מבקש ממך אלי תבדוק אותי מה שאני אומר. פנו אליי הורים מבית ספר 

יקשיב ויבין גם כן, אם הוא יקשיב אולי הוא יידע גם  מילקין, כדאי שראש העיר

להיזהר. הגיעו אליי תלונות של הורים מבית ספר מילקין של התנהלות אי סדירה 

בנושא הכספי שם של כל חשבון הבנק של כל ההתנהלות שם, חיובים כפולים, 

כספים שיוצאים שמה ללא בקרה, אני מבקש שהמבקר יבדוק את זה, אנחנו פה 

נים צ'ק פתוח ומאשרים כל מיני כאלה שיחתמו. מבקש שהמבקר יבדוק את נות

 החשבון בבית ספר מילקין וידבר עם ועד ההורים ויבדוק את כל הנושא הזה. 

 

 בוא אני אגלה לך סקופ, זה לא מהשנה.   :מיקי חג'בימר 

 

  -זה לא קשור לזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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היום אשכול פיס מחר זה יהיה זה אותו דבר, אתה    :מר יוסי חן

 בית ספר מחרתיים זה יהיה זה. לבדוק את זה, מה הבעיה? 

 

מי בעד לאשר את מנהלת האשכול הגב' ילנה ליכטרמן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ומזכירה גב' צוק רבקה כבעלי זכות חתימה? 

 

  -לא יודע מה אשכול  :מיקי חג'בימר 

 

 ס. אשכול הפי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אומר לא קשור אלינו.    :מר יוסי חן

 

  -מה עושים שם? בחיי אלי  :מיקי חג'בימר 

 

 אז אני אחרי זה אשב איתך אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק שאני אצביע?   :מיקי חג'בימר 

 

 תצביע איך שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, בעד: אלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דושי. מי נגד? 

 

 נמנע.   :מיקי חג'בימר 

 

ויוסי נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מיקי נמנע 
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 לא, נמנע גם.    :מר יוסי חן

 

נגד. זה עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  גם אתה נמנע, בסדר גמור אז גם אתה 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

פתיחת נמנע: מיקי חג'בי; מר יוסי חן(, לאשר  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

צ"ב בקשה של אשכול הפיס לפתיחת חשבון בנק, מ חשבון בנק "אשכול הפיס":

 לניהול כספי הגבייה.  בבנק אוצר החייל באריאל

 מורשה החתימה בחשבון כלהלן:

 .308873504. מנהלת האשכול גב' ילנה ליכטרמן ת"ז 1

 .24481327. המזכירה גב' צוק רבקה ת"ז 2

 

קביעת נציגי הרשות לוועדת החמישה הבוחרת את האספה הבוחרת את רב  .   8

 .העיר

 

אחד זה סוף סוף אנחנו דברים, נושא  2יש לי עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 קיבלנו את האישור משר הדתות להתחיל בתהליך של מה שנקרא בחירת רב עיר

ובמסגרת הזו של אותו מסמך שקיבלנו מחבר הכנסת הרב דוד אזולאי השר 

אנשים, שהוועדה הזו התפקיד שלה זה לבחור  5לשירותי דת, מקימים ועדה של 

את רב העיר. בהרכב של את ההרכב של האסיפה שתבחר בסופו של דבר 

החמישייה יש שופט או דיין שממנה אותו השר, יש נציג של השר שהוא ממשרד 

השר עובד ממשרד השר, יש רב עיר שהמועצה הדתית שהרבנות הראשית קובעת 

חברים שהם נציגי הרשות. חבר אחד  2מי הרב עיר הזה שישתתף בישיבה, ועוד 

ותו, ואני מסמיך את יחיאל טוהמי זה ראש העיר או מי שראש העיר מסמיך א

וחבר שני הוא יהיה מנכ"ל העירייה כעובד רשות בוועדה הזו. ולכן אני מעלה 

  -להצבעה

 

 אני רוצה להעיר הערה.    :מר יוסי חן
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 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל הוועדה הזו אל תזרה חול בעיניי הציבור הדתיים    :מר יוסי חן

יש לכם במועצה הדתית, יש לך רוב מוחלט אתה זה שתקבע פה שבכל הישיבות ש

מי יהיה הרב, ובוא תעמוד מול כולם ואל תתחבא מאחורי הממלא מקום שלך 

שיושב דרך אגב מול החברים האלה בוועדה ואומר להם שראש העיר לא מתערב. 

בוא תעמוד בפרונט תבחר לך את הרב מי שאתה חושב שמתאים לך, אל תתחבא. 

ד זה הרב שאני רוצה, בלי כחל ובלי סרק, תבוא מול האנשים ותגיד זה תבוא תגי

 הרב שאני בחרתי, כי אני יש לי את הכוח בוועדה ואני זה שבוחר. 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.    :מר יוסי חן

 

  -אני אגיד לך משהו  :מר יחיאל טוהמי

 

.    :מר יוסי חן  אל תגיד לי

 

מי בעד לאשר את יחיאל ואת מנכ"ל העירייה מר אבי  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 עזר? 

 

 אתה תעשה משהו בניגוד לעמדה של ראש העיר, כן.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את ממלא מקום ראש העיר מר יחיאל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 טוהמי ומנכ"ל העירייה מר אבי עזר? בעד: אלי, שירה, יחיאל, פבל, יבגני, מקס,

נגד? יוסי נגד. עבר.   דריה, דושי. מי נמנע? מיקי נמנע. מי 

 



 04.09.2016)מן המניין(  41מספר  ישיבת מועצה
 

 45 

 נותן על החתול לשמור על החלב, בדיוק שני אלה.    :מר יוסי חן

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1באום, מר אריק דושי; מיול

לוועדת  )מר יחיאל טוהמי ומנכ"ל העירייה מר אבי עזר( קביעת נציגי הרשות

 החמישה הבוחרת את האספה הבוחרת את רב העיר.

 

 של חבר המועצה מיקי חג'בי. השאילת .   7

 

 ה של מיקי. מיקי בבקשה. לשאילתאני עובר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לכבוד מר אלי שבירו ראש העיר שלום רב, שאילתה.   :מיקי חג'בימר 

הוחלט פה אחד לאשר את המלצת  14.6.15בתאריך  25בישיבת מועצה מספר 

ועדת שמות על שם רון נחמן ז"ל לקריאת רחוב שדרות ירושלים. מזה כשנה לא 

ם הלכה למעשה את החלטת מועצת נעשה דבר וחצי דבר. שאלתי מדוע לא מיישמי

 העיר. 

 

כמו שאמרתי בדיווח ראש העיר בתיאום עם משפחת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נחמן גברת דורית נחמן, אנחנו נחליף את השם בסוף ינואר תחילת פברואר 

 במסגרת האזכרה, זה מה שהיא ביקשה וזה מה שיהיה. 

 

 לשדרות?   :מיקי חג'בימר 

 

 , זה בהתאם מה שאושר בוועדה, דרך רון נחמן. לא   :מר יוסי חן

 

 כן דושי רצית משהו לפני שאנחנו סוגרים?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לא, רגע, רגע, תודה לראש העיר על ההיענות.   :מיקי חג'בימר 

 

 חן חן, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ציונות על כמה דברים, דיברתם על שיפוץ של דרך ה  :אריק דושימר 

הפיתוח, אני מבקש ואמרתי גם לאבי לבחון לראות אם את הסיבוב הבא של 

השיקום לעשות ברחוב הירדן, כי שם זה הרחוב היחידי שנשארו בבלטות 

 המרובעות האלה של פעם פעם. 

 

 שם דרך אגב זה אספלט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה?   :אריק דושימר 

 

 יונות. בצ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני לא יודע אני אומר כאילו לבחון גם את זה.   :אריק דושימר 

. וכל זה, זה עדיין בתהליכים עכשיו קיבלתי  לגבי מה שהוא אמר על הכדורגל..

כבר הודעה מוועד ההורים שדווקא נפגשו עכשיו עם גוונים וממש ממש בעזרת 

ונושא ההזנה בשעה טובה ומוצ לחת שינינו את ספק. זה השם מקווים שזה ייסגר. 

חשוב, נושא ההזנה בבתי הספר וגני הילדים אחרי לחצים של ועדי הורים חברי 

  -המועצה

 

 זה על סדר היום מה שהוא אומר עכשיו?    :מר יוסי חן

 

 דקות שלו.  5-לא, זה ה :גב' דריה מיולבאום

 

 דקות?  5מותר לי לדבר   :אריק דושימר 
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 אה אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 תודה רבה, אתה יכול ללכת.   :אריק דושימר 

 

.    :מר יוסי חן לא זה בסדר, מעניין אותי לשמוע אותך כי מחר אני..

 דקות.  5

 

בקיצור, אנחנו מחליפים את הספק בשעה טובה   :אריק דושימר 

 ומוצלחת, תודה לראש העיר תודה לאילנה ולכולם. 

 

 גר את הישיבה, תודה רבה לכולם. , אני סותודה רבה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

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

ז, גב' דריה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגליחיאל טוהמי, 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 סעיפים לסדר היום.  2הוספת 

 

 תבחיני תמיכה; .   2

 

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

ז, גב' דריה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגליחיאל טוהמי, 

נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר  1נגד: מר יוסי חן;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

 את תבחיני התמיכות.

 

)כ .   3  יח"ד(; 15-השכרת דירות לזוגות צעירים 

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מר פבל פולב, מר יבגני יעקובויחיאל טוהמי, 

השכרת נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 יח"ד(; 15-דירות לזוגות צעירים )כ

 

 אישור התב"רים שלהלן: .   4

 . ₪ 620,000הפסגה על סך -ביצוע צומת אורי בראון – 1009. תב"ר מס' 1 

 .1000824404הרשאה  ₪ 496,000ורה: מקורות המימון: משרד התחב     

 . ₪ 124,000קרנות הרשות:      

רכישת שני מבנים יבילים בית ספר "נווה אריאל"  – 1010. תב"ר מס' 2 

 . ₪ 200,000ע"ס   

 .2016/18/002מקור המימון: משרד החינוך. הרשאה      
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ס מיזוג מבנה התרבות, הספרייה ומרכז פסג"ה ע" – 1011. תב"ר מס' 3 

842,000 ₪. 

הרשאה במרכבה  2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

1000821049. 

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.      

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות ברח' הציונות  – 1012. תב"ר מס' 4 

 . ₪ 423,000ע"ס   

בה , הרשאה במרכ2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

1000821083. 

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.      

 .₪ 359,000שדרוג מעברים בין הנחשונים לשקמה, ע"ס  – 1013. תב"ר 5 

 , הרשאה במרכבה2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח      

1000822613. 

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.     

 . ₪ 50,000ברחוב השומרון, ע"ס  תכנון סובה – 1014. תב"ר 6 

. הרשאה במרכבה ₪ 40,000מקורות המימון: משרד התחבורה:      

1000825423. 

 .₪ 10,000קרנות הרשות:      

 

ביצוע צומת אורי  – 1009תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪ 496,000. מקורות המימון: משרד התחבורה: ₪ 620,000הפסגה על סך -בראון

 .₪ 124,000. קרנות הרשות: 1000824404הרשאה 

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

. ₪ 200,000רכישת שני מבנים יבילים בית ספר "נווה אריאל" ע"ס  – 1010מס' 

 .2016/18/002מקור המימון: משרד החינוך. הרשאה 

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 
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תב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר את  1מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי;  מיולבאום,

 .₪ 842,000מיזוג מבנה התרבות, הספרייה ומרכז פסג"ה ע"ס  – 1011מס' 

הפעלת  .1000821049הרשאה במרכבה  2016מקור המימון: משרד הפנים פיתוח 

 התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, : בעד 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

: מר יוסי חן(, לאשר את מנענ 1מיולבאום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות ברח' הציונות ע"ס  – 1012תב"ר מס' 

, הרשאה במרכבה 2016מימון: משרד הפנים פיתוח . מקור ה₪ 423,000

 הפעלת התב"ר מותנה באישור משרד הפנים. .1000821083

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1יקי חג'בי; מיולבאום, מר אריק דושי, מר מ

מקור  .₪ 359,000שדרוג מעברים בין הנחשונים לשקמה, ע"ס  – 1013תב"ר 

הפעלת  .1000822613, הרשאה במרכבה 2016המימון: משרד הפנים פיתוח 

 התב"ר מותנה באישור משרד הפנים.

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1מיולבאום, מר אריק דושי, 

. מקורות המימון: ₪ 50,000תכנון סובה ברחוב השומרון, ע"ס  – 1014תב"ר את 

קרנות הרשות:  .1000825423 . הרשאה במרכבה₪ 40,000משרד התחבורה: 

10,000 ₪. 

 

מקור המימון: משרד  .₪ 64,000שיפוץ מרכז הפסגה על סך  – 1015תב"ר  .   9
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 החינוך.

 

מר מר אליהו שבירו, גב' שירה דקל, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את  1ום, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; מיולבא

. מקור המימון: משרד ₪ 64,000שיפוץ מרכז הפסגה על סך  – 1015תב"ר 

 החינוך.

 

הקמת בית ספר היסודי רביעי  15/2014אישור התקשרות מכרז  .   5

 הנחשונים:

 15/2014 בעניין מכרז 11.11.14מצ"ב פרוטוקול ועדת המכרזים מיום  

 הקמת בית הספר היסודי רביעי ברחוב מוריה.

החלטה: "הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הזוכה "בילד אפ  

, הצעת החלטה זו תבוא 15/2014פרויקטים בע"מ" כמציע יחיד במכרז 

 לאישור ישיבת מועצה הקרובה, שלאחריה תצא הזמנה לזוכה".

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נגד: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן(, לאשר  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

מצ"ב  הקמת בית ספר היסודי רביעי הנחשונים: 15/2014התקשרות מכרז 

הקמת בית  15/2014בעניין מכרז  11.11.14פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 

 הספר היסודי רביעי ברחוב מוריה.

החלטה: "הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הזוכה "בילד אפ פרויקטים 

, הצעת החלטה זו תבוא לאישור ישיבת 15/2014בע"מ" כמציע יחיד במכרז 

 מועצה הקרובה, שלאחריה תצא הזמנה לזוכה".

 

 אשכול הפיס":פתיחת חשבון בנק "אישור  .   6

מצ"ב בקשה של אשכול הפיס לפתיחת חשבון בנק, בבנק אוצר החייל  

 באריאל לניהול כספי הגבייה. 
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 מורשה החתימה בחשבון כלהלן: 

 .308873504. מנהלת האשכול גב' ילנה ליכטרמן ת"ז 1 

 .24481327. המזכירה גב' צוק רבקה ת"ז 2         

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

פתיחת נמנע: מיקי חג'בי; מר יוסי חן(, לאשר  2מיולבאום, מר אריק דושי; 

צ"ב בקשה של אשכול הפיס לפתיחת חשבון בנק, מ חשבון בנק "אשכול הפיס":

 ריאל לניהול כספי הגבייה. בבנק אוצר החייל בא

 מורשה החתימה בחשבון כלהלן:

 .308873504. מנהלת האשכול גב' ילנה ליכטרמן ת"ז 1

 .24481327. המזכירה גב' צוק רבקה ת"ז 2

 

קביעת נציגי הרשות לוועדת החמישה הבוחרת את האספה הבוחרת את רב  .   8

 .העיר

 

מר בירו, גב' שירה דקל, מר אליהו שבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה יחיאל טוהמי, 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1מיולבאום, מר אריק דושי; 

לוועדת  )מר יחיאל טוהמי ומנכ"ל העירייה מר אבי עזר( קביעת נציגי הרשות

 הבוחרת את רב העיר.החמישה הבוחרת את האספה 

 

 

 


