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שמן המניין.  56אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נוכחים: דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה, זאב ויוסי. שירה תשב כאן 

ת, שירה נמצאת גם. אני מבקש לפני שאנחנו נכנסים לסדר היום, אני אז היא מצטרפ

זה תכנון הסדרת כביש נחשונים ציונות  1143מבקש להוסיף לסדר היום פתיחת תב"ר 

גולן, זה תב"ר שקיבלנו אותו רק לפני יומיים וזה ייכנס לתוך המכלול של התב"רים. 

 תודה רבה. אז מי בעד לאשר את התוספת של התב"ר? בעד פה אחד 

 – 1143הוחלט פה אחד, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: פתיחת תב"ר  החלטה:

 תכנון הסדרת כביש נחשונים ציונות גולן. 

 

 סקירת ראש העיר; .1

 

ומכאן אני עובר לסדר היום ואני מתחיל במה שנקרא דיווח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה וסגן ראש העיר מר פבל פולב ראש העיר. אני מתחיל קודם כל בברכות לחבר המועצ

 על יום הולדת. 

 

 אני נכנסתי עם מתנה ישר.   :גב' לודמילה גוזב

 

 יפה, כל הכבוד לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 המתנה עוברת תודה רבה.   :מר פבל פולב

 

אני רוצה לברך את חברי מועצת העיר החדשים את דקלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דריה, ואת זאב רז שנכנס למועצה בנסיבות מצערות לאחר  שיינדל שהחליפה את

בתפקיד. אני רוצה  פטירתו של חבר המועצה מיקי חג'בי ז"ל, ולאחל להם הצלחה

לעדכן, אנחנו ערכנו פסטיבל חנוכה, הפסטיבל הזה היה מאוד מוצלח, היו אירועים 

צלחה רבה, וזו רבים גם לילדים גם לנוער ואירוע גדול למבוגרים. האירועים עברו בה

בעצם ההזדמנות להודות לחברת גוונים ולשרה מירי רגב שתקצבה חלק גדול מפסטיבל 

חנוכה, ואנחנו נמשיך במסורת הזו גם בשנה הבאה. פתחנו את הכניסה הישנה לכניסת 
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תושבים והפתיחה הזו הביאה להקלה מאוד גדולה בעומסים בשעות הבוקר ובשעות 

הקרובה נפתח ונרחיב נתיב נוסף בשער הכניסה הראשי, אחר הצהריים. אנחנו בתקופה 

ובצורה כזו הפעולות האלה יאפשרו גם כניסה מהירה וגם יקלו בצורה מאוד 

משמעותית על התושבים. התחלנו את הריצוף של החלק הדרומי בדרך רון נחמן, ואנחנו 

ונת בישורת האחרונה בכיכר המציל היהודי. זו גם תהיה הקלה לכל השכונה של שכ

מוריה בחלק העליון, הפתיחה של כיכר המציל היהודי. וזאת ההזדמנות, בהזדמנות הזו 

-שנים שתתקיים ב 5אני גם רוצה להזמין את כל חברי המועצה לאזכרתו של רון נחמן 

31.1.18-  

 

 . 23-ב      :???

 

שזה יהיה באתר הקבורה ובבית מקימי אריאל על  23.1.18 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מו של רון נחמן. שירה הצטרפה. אנחנו קיבלנו מספר פרסים שהם מאוד חשובים. ש

כוכבי יופי על ארץ ישראל יפה,  5קיבלנו פרס ניהול תקין של משרד הפנים, קיבלנו פרס 

כוכבי יופי  4כוכבי יופי על שיח מקוון בנושא חירום, וקיבלנו פרס של  5קיבלנו פרס 

פק שהפרסים האלה הושגו במאמץ מאוד גדול של עבור אחזקת מקלטים בעיר. אין ס

עובדי הרשות. ומכאן אני רוצה למסור את תודתנו הרבה להם. בשבוע שעבר התבצע 

וגורמי החירום בנושא  החבירים תרגיל סימולטור בפיקוד העורף לכלל העובדים ברשות 

תרגיל רעידת אדמה. אני חייב להגיד לכם ולציין, אנחנו הרשות הראשונה שעשתה את ה

הזה בפיקוד העורף. אין רשות קודמת שעשתה כזה תרגיל, ואנחנו קיבלנו מחמאות 

רבות על התרגיל הזה, וכאן באמת המקום גם להודות למנכ"ל, למנהל אגף הביטחון, 

למנהלים, לכלל העובדים, לרחל, לפיקוד העורף ולכל גורמי הביטחון החבירים השונים. 

זרתי מהנסיעה שלי לחו"ל, הפעם אנחנו חגגנו, אני לפני חודש אולי קצת יותר ח

נוער שגם  40-התחלנו את חגיגות ה לאריאל והפעם הצטרפה אליי גם משלחת של בני 

רקדו וגם שרו. ואני יכול להגיד לכם בני הנוער שלנו מיטב הנוער, באמת התנהגות 

ר את למופת, קיבלנו מחמאות רבות ושתדעו הנסיעה הזאת הייתה מרתון. רק כדי לסב

האוזן, בני הנוער התחילו בוושינגטון, אני הצטרפתי אליהם בניו יורק, הם הופיעו בניו 

יורק מול גורמים מאוד בכירים גם גורמי ממשל אמריקאים, שזה כולל גם את השגריר 
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שלנו שהיה, השגריר האמריקאי שהגיע לכנס הזה, וגם כמובן הרבה מאוד יהודים 

בוקר, הם כמעט ולא ישנו, לפנות בוקר טסנו לטקסס,  תומכי ישראל. משם טסנו לפנות

היינו בעיר בשם טיילור, למחרת היינו בעיר בשם דאלאס, לאחר מכן היינו בפורט וורס 

ומשם יצאנו גם כן עם אור ראשון לפלורידה. בפלורידה אנחנו הופענו בפני הקהילה 

סקול, שזה היה  היהודית בבית הכנסת במיאמי. למחרת הם הופיעו בבית ספר פבליק

פשוט מדהים. וביום ראשון היינו באחת הערים של פלורידה, ומשם טסו לאלבמה. 

שעות נסיעה למוביל. ואני יכול להגיד לכם  6באלבמה הופיע בברמינגהאם משם נסעו 

בכל מקום אנחנו זכינו לחיבוק חם מאוד ואוהב מאוד ובסך הכול הכללי הסיור עבר 

בר נוסף, יש כל מיני שמועות אבל אני רוצה לשים את בהצלחה. אני רוצה לעדכן ד

חקירה שמתנהלת, חשוב הדברים על השולחן, לגבי הנושא של החברה הכלכלית. יש 

להדגיש שאנו ניזונים מאמצעי התקשורת ולא יודעים את הפרטים לאשורם. נגבו 

עובדים, סמנכ"ל החברה נחקר באזהרה והורחק  4עדויות ממנכ"ל החברה ועוד 

חודשים, לא הוטלו שום מגבלות על החברה להמשך הפעילות שלה. אנחנו  3-חברה למה

כינסנו את הדירקטוריון ואנחנו עדכנו אותה, ואני יכול להגיד לכם שהחקירה לפי מה 

שאנחנו מבינים היא חקירה ברמה ארצית והיא לא חקירה שמתנהלת על החברה עצמה, 

בסופו של דבר גם הסמנכ"ל ייצא כנראה שמדובר באנשים, אני מקווה מאוד ש

מהחקירה הזאת ויסירו את החשדות מעליו, אני מזכיר לכולם כל עוד לא הוכחה 

 אשמתו של מישהו הוא בגדר זכאי. 

 
 .2017לתקציב  2אישור שינוי מספר  .2

 

מכאן אני עובר לנושאים של הישיבה. הנושא הראשון זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . ג'והר בבקשה. 2017 לתקציב 2אישור מספר 

 

אנחנו עושים עכשיו,  2017תקציב  2טוב חברים, שינוי מספר     :מר ג'והר חלבי

כי לאחרונה גם קיבלנו כמה כספים גבינו בעצם ארנונה בנושא גביית ארנונה פיגורים, 

וגם במשרד הפנים התקבלה החלטה על אף העלייה בסוציואקונומי והוחלט לקצץ 

ו  4וכידוע לכם אנחנו עיריית אריאל עם עוד , 2017אותנו בשנת  רשויות אחרות הלכנ

 2018על אף שבשנת  2017לבג"ץ נגד משרד הפנים. משרד הפנים ירד מהקיצוץ של שנת 
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זה עומד על כנו, בינתיים עוד לא נסגר עם בית המשפט. ופה אנחנו מקבלים ממשרד 

, שהוחלט 7.5%-י הבניכו 2016הפנים החזר או מה שנקרא השלמת המענק בבסיס 

, תוספת הארנונה שינויים פה ושם אנחנו מגיעים ₪ 1,450,000רוחבי לכל הארץ  קיצוץ 

. אם אתם רואים בחלק העליון של הדף ₪ 128,382,000סופי של  2017לתקציב לשנת 

הראשון של החוברת, מפורט שם הסעיפים העיקריים שביצענו בהם שינויים למיניהם. 

זה ההוצאות. הפירוט של ההוצאות, אם תסתכלו על ההוצאות  בנוסף בחלק התחתון

שבסיסה היא בנויה  2018-2019אנחנו נגיע לאחר מכן לנושא של תכנית פיתוח לשנים 

 4, אבל בכל זאת במסגרת ההוצאות יש לנו 2017על עודפי התקציב שיש לנו צפי בשנת 

  -ביטחון. סך הכוליש שם מרכיבי  1727סעיפים בדף הראשון, איפה שמופיע סעיף 

 

 באיזה עמוד?       :???

 

מתחת להכנסות יש את  2017בדף הראשון של שינוי     :מר ג'והר חלבי

 שורות אחרונות.  4ההוצאות, החלק של ההוצאות, 

 

 . 17-שמתחיל ב     :מר אבי עזר

 

  -שורות האחרונות 4-ב    :מר ג'והר חלבי

 

 אצלנו זה משהו אחר.   :מר פבל פולב

 

 2017יש לך משהו אחר, כי אתה לא מהזה. יש שינוי תקציב     :מר ג'והר חלבי

 . 2שינוי מספר 

 

 זה החוברת הדקה לא העבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אין להם את החוברת אני שלחתי להם את ה    :מר ג'והר חלבי
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 יש סעיף תקציבי, סעיף תקציבי אותו דבר.   :מר פבל פולב

 

.      :מר אבי עזר  כן, כן, זה נקרא סעיף תקציבי, כן

 

 ? 17-מתחיל ב  :מר אריק דושי

 

 . 11לא,   :מר פבל פולב

 

 תסתכל על הקבוצה הדקה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, זה לא קשור, אנחנו עכשיו לא דנים בזה. 2018זה תקציב     :מר ג'והר חלבי

 . 2018אנחנו לא דנים בתקציב 

 

 . 1720     :מר אבי עזר

 

 . 2017    :מר ג'והר חלבי

 

 אז זה לא מולי.   :מר פבל פולב

 

ארבעת הסעיפים האלה הם מרכיבי ביטחון, פשוט אודי הגיש     :מר ג'והר חלבי

סעיפים, הקטנו את התקציב בהם והגדלנו  3בקשה לפיקוד העורף, עשה הסטה בין 

קוצצו או הוקטנו  ₪ 34,000-. ה₪ 34,000-בסעיף מרכיבי ביטחון, שערים חשמליים ב

שיוכל לתקן את  ₪ 34,000התקציבים בשלושת הסעיפים האחרים, ופה הגדלנו בעוד 

שערים במרכיבי ביטחון. יתר הסעיפים הם תב"רים, הם  3שערים או  2השערים, 

סעיפים המיועדים להשתתפות בתב"רים. תרצו לעבור עכשיו עליהם, תסתכלו עליהם. 

וכנית הפיתוח, אנחנו נצטרך לעבור תב"ר תב"ר, והתב"רים כי אחר כך אנחנו נכנס לת

. סך הכול ההוצאות אותו דבר 2017ההם הם נגזרת של תכנית הפיתוח ושינוי תקציב 

128,382,000 ₪ . 
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 על כמה תב"רים מדובר שם?   :מר פבל פולב

 

 מה?     :מר ג'והר חלבי

 

 כמות תב"רים כמה?   :מר פבל פולב

 

  -כמות תב"רים    :מר ג'והר חלבי

 

 עוד מעט, עוד מעט, סעיף אחרי זה, נגיע לזה.      :מר אבי עזר

 

 הא נגיע לזה?   :מר פבל פולב

 

 כן, כן, תכף, תכף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? ₪ 34,000  :מר פבל פולב

 

לא, לא, אני ציינתי, כל הסעיפים בשינויים בהוצאות כולם     :מר ג'והר חלבי

רגיל לתקציב בלתי רגיל, למעט ארבעת הסעיפים האלה. ארבעת  העברה מתקציב

-הגדלת תקציב ב 1סעיפים הקטנת תקציב וסעיף  3הסעיפים האלה הם מאוזנים. 

סך הכול, זה שייך למרכיבי ביטחון תיקון שערים, היתר זה העברה מתקציב  ₪ 34,000

 רגיל לתב"רים. 

 

 טוב.   :מר פבל פולב

 

 ר? בסד    :מר ג'והר חלבי

 

 כן.   :מר פבל פולב
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  -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, יש לי כמה שאלות.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל ג'והר אתה יכול אולי אתה להגיד לי. זה לא סוד    :מר יוסי חן

. האם אתה יכול להגיד שהייתה ישיבה בין המרכיבים בקואליציה וביקשו כמה שינויים

  -לי מה השינויים שנעשו בעקבות אותה ישיבה. כי הדיון פה

 

  -2018אנחנו בכלל לא מדברים על תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא משנה   :מר יוסי חן

 

. בוא תתייחס למה שאנחנו 2017אנחנו מדברים על תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מדברים. 

 

 אני אשאל מה שאני רוצה, ואתה תענה מה שאתה רוצה.    :מר יוסי חן

 

 אין בעיה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי?    :מר יוסי חן

 

 אוקיי. אז שאלת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז שאלתי, לפי התקציב אתה מציב לך אחד של גבייה    :מר יוסי חן

  -95%. אז 90%מציבים יעד של , אני חושב שזה גבוה מאוד, בכל הארץ 95%מתושב 
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 . 2017אבל אנחנו מדברים על שינוי תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד    :מר יוסי חן . אבל תן לי 2017אני תכף אסביר לך למה אני אצביע גם 

 לסיים. 

 

, 2018, אנחנו לא מדברים על תקציב 2018-אבל אנחנו לא ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בלבל. יוסי בוא לא תת

 

-, אל תתבלבל, והתוצאה של ה%95הצבת יעד של  2017-גם ב   :מר יוסי חן

 הזו זה גרם לאנשים שיעקלו להם את חשבונות הבנק.  95%

 

 טוב. לא נגבה, אתה מציע שלא נגבה ארנונה מתושבים, נכון?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אמרתי, אתה שמעת שאמרתי לא לגבות?    :מר יוסי חן

 

 היעד צריך להיות כמה שיותר גבוה לא כמה שיותר נמוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים האחרונות  6-לא, לא, אבל אני הייתי מציע שאתה ב   :מר יוסי חן

. אתה חשבת על התושב 14.7%-כולל מה שאתה מעלה היום אתה העלית את הארנונה ב

 שצריך לתת תוספת? 

 

  -תהאתה, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אל תגיד לי אתה.    :מר יוסי חן

 

  -לא נעים לי להגיד, לא נעים לי להגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -%14.7אני אתן לך את זה בכתוב    :מר יוסי חן

 

לא נעים לי להגיד את המילה. יש מה שנקרא עלייה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אוטומטית

 

  -לי, תקשיב לירגע, למה אתה מפריע    :מר יוסי חן

 

  -לא, אבל יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הא אתה קורא לזה טייס אוטומטי. הטייס האוטומטי   :מר יוסי חן

 

 טוב, לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע, אז תן לי לסיים. אבל בנושא הזה משרד הפנים אומר לך    :מר יוסי חן

הכי קל להיכנס לכיס של התושב. גם בנושא  או להעלות מיסים או לקצץ בהוצאות, אבל

מאז שאתה יושב על הכיסא. זה  30%-של אגרת השמירה יש טייס אוטומטי שהעלית ב

 גם טייס אוטומטי? 

 

 ? %30-מי העלה ב  :מר אריק דושי

 

 ומשהו.  120-ומשהו ל 90-מ %30-הוא העלה ב   :מר יוסי חן

 

לו להגיד את מה שהוא רוצה, הוא צריך חבר'ה, חבר'ה, תנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להגיד לפרוטוקול

 

 בדיוק, בדיוק.    :מר יוסי חן
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הוא צריך להגיד לפרוטוקול, זה לא משנה אם מה שהוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אומר זה נכון או לא נכון, לכן הוא צריך לעשות וי, כתבו לו מה להגיד, הוא אומר את 

וי ונמשיך הלאה. אז בואו לא נגיד לא נעיר לו, וניתן לו  מה שהוא צריך להגיד, יעשה

 להגיד את הכול שיהיה כתוב בפרוטוקול, בבקשה יוסי. 

 

 יפה.    :מר יוסי חן

 

 תגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים אחרונות  6-יפה. אז נתחיל מזה שהעלית את המיסים ב   :מר יוסי חן

  -30%-. העלית את המים ב14.7%

 

 ...   :יאל טוהמימר יח

 

 לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה עלייה אוטומטית של משרד הפנים, לא שואלים אותך.   :מר יחיאל טוהמי

 

שוב פעם אני אומר לך, משרד הפנים אומר לך או תקצץ    :מר יוסי חן

  -בהוצאות או תעלה מיסים, אתם בוחרים מה שנוח לכם. מחירי מים מהגבוהים בארץ

 

..   :ר יחיאל טוהמימ  מחיר המים.

 

  -יש עודף   :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  יוסי, מחירי המים.

 

 יחיאל, אתה אל תפריע לו.   :גב' לודמילה גוזב
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 בשביל יוסי אני הכנסת, אז זה בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, זה מחיר קבוע בכל הארץ.  :מר יחיאל טוהמי

 

..  :ראה"ע-שבירו מר אליהו  זה בסדר אני הכנסת.

 

 למה סתם להגיד אבל למה? למה סתם?   :מר יחיאל טוהמי

 

 יאללה קדימה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה להגיד סתם למה?   :מר יחיאל טוהמי

 

..   :מר יבגני יעקובוב  ככה זה התפקיד.

 

 זה אמרו לו לרשום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הכנסת אשמה. אתם מה שנוח לכם הכנסת אשמה, מה שלא    :חןמר יוסי 

  -נוח לכם, מה שטוב זה אתם. זה מה שאני אוהב, מה שטוב זה אתם. גם בחינוך

 

 בוא נמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה שטוב זה אתם, מה שלא טוב זה ההורים.    :מר יוסי חן

 

 אתם. לא, מה שטוב זה אנחנו לא   :גב' לודמילה גוזב

 

 אנחנו? מי זה אנחנו?    :מר יוסי חן
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 בטח, מה שטוב זה אנחנו.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אופוזיציה, את אופוזיציה או קואליציה?    :מר יוסי חן

 

  -גמרנו, אז מה. אתה חבר מועצה קודם כל, אתה בשביל  :גב' לודמילה גוזב

 

בקדנציה הזו ראש העיר  אני מודיע לך שמאז שאני נבחרתי   :מר יוסי חן

פעם אחת לא קרא לי בנושא תקציב לשבת איתי, מה שראש העיר הקודם היה עושה את 

 זה גם עם אופוזיציה. 

 

 למה אתה לא באת?   :גב' לודמילה גוזב

 

אני לא צריך לבוא, הוא צריך להזמין אותי. מה זה לא באת?    :מר יוסי חן

 מה זאת אומרת לא באת? 

 

 אז זה לא מעניין אותך.   :מר פבל פולב

 

  -אתם הולכים להצביע על תקציב, שיש עודף למשל   :מר יוסי חן

 

 אבל זה לא ישיבת תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר את מה שאני אומר, ואני אגיד עוד פעם גם בישיבת    :מר יוסי חן

הסעיף של השמירה  תקציב. יש עודף בכל הסעיף הזה של גבייה, שמירה והכנסות. כל

יש עודף בהכנסות. גם עם משרדי הממשלה וגם מה שגובים מהתושבים בין מה 

עם ההפרש.  שמשלמים לזכיין שזכה במכרז. אתם תצטרכו לתת לנו הסבר מה עושים

אותו דבר קורה עם מפעל ההזנה. מפעל הזנה גובים מההורים יותר מאשר משלמים 

 לספק. 
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  -י, זה לא ישיבת תקציב, אנחנו מדברים עליוס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אמרת את זה, תראה כמה פעמים אתה חוזר.    :מר יוסי חן

 

  -אבל אתה סתם מדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שינית את ה   :מר יוסי חן

 

. :ראה"ע-מר אליהו שבירו .  אתה מבלבל.

 

  -אתה גבית מההורים 2017-ב   :מר יוסי חן

 

 טוב יאללה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יותר כסף ממה ששילמת לספק. אתה יודע מה התוצאה של    :מר יוסי חן

. הילדים זורקים את האוכל לפח. במקום שאתה 2018-? וזה ייקרה גם ב2017-זה ב

תוסיף לתקציב, אתה הלכת וגזרת קופון על התקציב הזה. תכנית עבודה של מתבצעות, 

ודה, שאתה בא בינואר מתקצב אותם על פי תכניות עברנו על תכניות עב 2017ג'והר 

-עבודה שאתה מקבל, ואני כבר מדבר איתך על שנה שלישית, יושב בשקט תכניות  מ

, מה שלא קורה איך זה חוזר לתקציב, מה קורה עם הכסף הזה? כמו 2012-ומ 2014

-ב , תוקצב2012-למשל התב"ר של שכונת בנה ביתך, כמו הסדרת הכניסה לעיר אושר ב

ועד היום לא קרה כלום. מה קורה עם הכסף הזה? הרי זה כסף  2014-אושר ב 2012

צבוע. אותו דבר עם הקיר האקוסטי, הבאתם את זה לאישור עם תקצוב, גם כן לא קרה 

  -2018ואחורה לא  2017כלום. אז כל השאלה שלי ג'והר, ג'והר השאלה שלי 

 

 מה?     :מר ג'והר חלבי
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ואחורה מה קורה עם כל הכספים שאתה  2017-אלה שלי להש   :מר יוסי חן

מציב אותם בתוך תכניות העבודה, על פי תכניות העבודה אתה מתקצב אותם והם לא 

יודע מה קורה איתם. למשל עושים קנסות לחברת שמירה,  מופיעים, אחר כך אני לא 

סף נשאר איך אני רואה את הכסף הזה, כמה כסף גבו מהקנסות בחברת שמירה, כמה כ

כתוצאה מזה שלא ביצעו את ההסדרה של הכניסה, כמה כסף נשאר כתוצאה מזה שלא 

עשו את הקיר האקוסטי? איך אני רואה את זה? איפה אני רואה את זה בתקציב. אומר 

לי זאב עכשיו, פעם ראשונה אני רואה את התקציב, אני לא רואה פה כלום. עכשיו אני 

ג'והר וזה בסדר, זה מסביר לו שזה רב הנסתר על הגל וי, זה ברור. ואתה מחייך 

 התפקיד שלך לחייך. 

 

 לא, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי גזבר אני מבקש.     :מר ג'והר חלבי

 

ג'והר, לחייך.    :מר יוסי חן  התפקיד שלך לחייך 

 

 התפקיד שלי גזבר, לא לחייך.     :מר ג'והר חלבי

 

ימינך קצת שמה הוא לא מחייך. הוא כל לחייך. זה שיושב ל   :מר יוסי חן

פעם שרואה אותי יש לו בעיה, למה? אני שם לו מראה מול הפרצוף, שם לו מראה, 

  -מוכיח לו שהוא לא תמים שהוא לא כזה שלא יודע כלום

 

.     :מר ג'והר חלבי .  אני בחיים לא.

 

רה הוא מעורב בכול. איך הוא אמר? זה ערים אחרות, זה קו   :מר יוסי חן

במקום אחר, זה לא קשור אלינו. זה שמשטרה באה ופשטה על החברה הכלכלית זה 

בכלל לא קשור אלינו, זה קורה בערים אחרות. כשבא לפה מבקר המדינה והיה פה חצי 

יום, אמרו זה במסגרת התפקוד השוטף. שבאה משטרה לפה, ואני כל מכרז אומר 

לכם הכול תפור הכול מכור. איפה  חבר'ה כל מכרז שיש אני מצביע נגד, ואני אומר

שנים. מה חיכיתם? שיבואו לפה להב שתבוא  3אתם? לא שאלתם אותי אף פעם 
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משטרה? למה חיכיתם? הרי אתם חושבים שהמשטרה חלמה בלילה ובאה למחרת? הרי 

 זה תחקירים. 

 

  -דקות אחרי זה 5דקות שלך, יש לך  5-יוסי, זה לא ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דקות?  5-הא אתה רוצה את זה במסגרת ה   :וסי חןמר י

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  כן.

 

 קיבלת, קיבלת.    :מר יוסי חן

 

 2בואו נעבור להצבעה, מי בעד לאשר את שינוי מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? בעד: מקס, שירה, יחיאל, דקלה, אלי, אריק, ורד, פבל, יבגני, לודה 2017לתקציב 

יוסי. עבר.  וזאב.  מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . 2017לתקציב  2ר שינוי מספ

 

 דיון בתב"רים )מצ"ב(. .3

 פתיחת תב"רים. * 

 סגירת תב"רים. * 

 

 דיון בתב"רים בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. אנחנו 2019-2018הנושא השני זה תכנית פיתוח לשנים     :מר ג'והר חלבי

 חייבים לעבור פה תב"ר תב"ר ולאשר כל תב"ר בפני עצמו. 

 

 רק בשביל הפרוטוקול דקלה יצאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 בחוברת איפה זה נמצא?    :מר יוסי חן

 

 קבצים.  4לא, נשלחו לכם     :מר ג'והר חלבי

 

 זה בתוך החוברת או מה?    :מר יוסי חן

 

יודע איך שלחו לך.     :מר ג'והר חלבי  אני לא 

 

 תבדקו מי שלח.   :מר פבל פולב

 

 לי.  זה מה שיש   :מר יוסי חן

 

 זה זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אם זה זה   :מר יוסי חן

 

 זה לא זה, זה סגירת תב"ר.     :מר ג'והר חלבי

 

 יש לך סגירה ויש לך גם פתיחה.      :מר אבי עזר

 

 יש פתיחה וסגירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין.    :מר יוסי חן

 

  -בדיוק באותו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מישהו אולי קיבל? אני לא יודע.    :ר יוסי חןמ
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 כן.      :מר אבי עזר

 

 אין לי, אין לא קיבלנו.    :מר יוסי חן

 

  -קיבלתם, אם קיבלת את זה קיבלת גם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני מודיע לך שלא קיבלתי, אתה רוצה להתווכח? מה יש    :מר יוסי חן

  לי אינטרס להגיד שלא קיבלתי?

 

 קח את שלי.      :מר אבי עזר

 

 תכלס כן, אבל לא משנה.   :מר אריק דושי

 

תב"ר שהוא קיים,  1019טוב, התב"ר הראשון זה תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 3פתחנו אותו שנה שעברה, ואנחנו התחייבנו כל שנה להגדיל אותו, על מנת להגיע לסוף 

  -טלפוניםשנים, אנחנו שוב פעם משדרגים את כל מכשירי ה

 

 זה תכנית פיתוח, איפה אתה רואה תב"רים?    :מר יוסי חן

 

 זה תכנית פיתוח, זה התב"רים.      :מר אבי עזר

 

 תכנית פיתוח זה תב"רים.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה נקרא תב"רים.      :מר אבי עזר

 

שהוא תב"רים, כדי שאנשים יידעו, זה תקציב בלתי רגיל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעצם מהווה את הכסף לעשות פיתוח בעיר. כל הפעילות שאנחנו רוצים בעצם לעשות 
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בנוסף לפעילות הרגילה שאנחנו עושים, השוטפת שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את 

זה לתב"רים. ותב"רים דרך אגב יכולים להימשך משנה לשנה, צריך לקחת את זה 

 בחשבון, מה שתקציבים רגילים לא בדיוק. 

 

שדרוג פלאפונים  1019טוב, אז התב"ר הראשון הוא תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, אנחנו מגדילים אותו ₪ 60,000הגדלה, בסך הכול התב"ר עמד או אישרנו שנה שעברה 

, בתקווה ₪ 110,000מעודפי תקציב רגיל, וסך כל התב"ר יעמוד על  ₪ 50,000בעוד 

שנים  3כל המכשירים לפני שעברו  2019ששנה הבאה גם נגדיל עוד קצת כסף, ובשנת 

 ישודרגו. 

 

ג'והר יש לי שאלה, אני עכשיו גם שדרגתי לעצמי את    :מר יוסי חן

  -שקלים 24-המכשיר, ואני ב

 

  -לא, רגע, רגע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מצביעים על זה לא? אתם צריכים להצביע על זה?    :מר יוסי חן

 

  כן. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, ₪ 24-. אני שדרגתי את המכשיר שלי באז אני שואל אותו   :מר יוסי חן

 זאת אומרת המחיר אצלי ירד. למה צריך להוסיף כסף? 

 

אתה מדבר על שימוש, אנחנו מדברים על מכשירים.     :מר ג'והר חלבי

המכשירים היום, עיריית אריאל כבר מהפעם הקודמת במקום להתחייב לחברת 

ו  3-ת לתקשורת מסוימ שנים ואז יקנסו אותנו והמחירים ירדו ולא נוכל לעבוד, אנחנ

קונים את המכשירים ויכולים להתנייד איפה שאנחנו רוצים. בסך הכול אני חושב שזה 

 תהליך נכון. 
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 לא, בסדר אם אתה קונה את המכשירים זה בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ? אושר פה אחד. 0191מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג פלאפונים. סך  1019הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 110,000כל התב"ר עומד על סך של 

 

, הוא קיים 1020לאריאל תב"ר  40התב"ר השני חגיגות     :מר ג'והר חלבי

על , יעמוד ₪ 150,000, אנחנו מבקשים להגדיל אותו בעוד ₪ 550,000-מתוקצב ב

 לאחר ההגדלה.  ₪ 700,000

 

  -מאיפה התקציב של ה   :מר יוסי חן

 

 עודפי תקציב רגיל.     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: 1020. מי בעד לאשר את תב"ר 2017עודפי תקציב שנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. תודה רבה  מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד? 

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

. 1020נגד: מר יוסי חן(, לאשר הגדלת תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 700,000סך כל התב"ר יעמוד על סך 

 

. ₪ 260,000 1098שדרוג מחשבים מוסדות העירייה תב"ר     :מר ג'והר חלבי

כנהוג כל שנה אנחנו פותחים תב"ר לשדרג את מערכות המחשוב גם רישיונות כל מיני, 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 260,000זה תב"ר 

 

 רישיונות לתוכנות תסביר לו.   :מר אריק דושי
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.    :מר יוסי חן אני אענה לך כמו כל שנה יהיה לך יותר קל. הרי אתם לא ..

נותנים נתונים איפה משדרגים מה משדרגים מה עשו, גם כשסוגרים את התב"ר אתם 

נגד.    לא נותנים את הנתון, לכן אני אצביע 

 

? בעד: מקס, 1098מי בעד לאשר את שדרוג המחשבים תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי עבר תודה. שירה, יחיאל, אלי, אר  יק, פבל, ורד, יבגני, לודה וזאב. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

שדרוג  1098ן(, לאשר תב"ר נגד: מר יוסי ח 1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 260,000מחשבים במוסדות העירייה על סך 

 

על סך  1099השתלמויות והתאמת עובדי העירייה תב"ר     :מר ג'והר חלבי

200,000 ₪ . 

 

מחדש ואיתו  זה תב"ר חדש שאנחנו כל פעם פותחים אותו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? פה אחד תודה. 1099אנחנו עושים את הזה. מי בעד לאשר את תב"ר 

השתלמויות והתאמת עובדי  1099הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

 . ₪ 200,000העירייה על סך 

 

הכשרת עובדים כפי שהוצג פה על ידי נאוה, אנחנו מתכננים     :מר ג'והר חלבי

על סך  1100כל מיני קורסים, לכן אנחנו השנה החלטנו גם לפתוח תב"ר חדש מספר 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 100,000

 

 זה לכלל העובדים?    :מר יוסי חן

 

 בוודאי, לכלל העובדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לעובדי הרשות.     :מר ג'והר חלבי
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? אושר פה 1100לכל עובדי הרשות. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

הכשרת עובדי העירייה על סך  0110הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

100,000 ₪ . 

 

-זה תב"ר שהוא קיים מתוקצב ב 1023הכנת מכרזים תב"ר     :מר ג'והר חלבי

למכרזים חדשים  ₪ 80,000שיהיה  ₪ 30,000, אנחנו מבקשים להגדיל בעוד ₪ 50,000

 שצריך לתת.  2018לשנת 

 

למצב מה זה אומר הכנת מכרזים? שאנחנו מגיעים    :מר יוסי חן

 שהמשטרה פה בודקת את המכרזים. 

 

  -זה חברה, תעשה הפרדה בין :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל שאלה, מה זה הכנה למכרזים.    :מר יוסי חן

 

תעשה הפרדה, אני אומר לך, תעשה הפרדה בין החברה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הכלכלית... 

 

  -גם בעירייה דרך אגב לא, לא, העירייה, העירייה,   :מר יוסי חן

 

.      :מר אבי עזר .  יועץ של.

 

 יועץ כותב מכרז צריך לקבל כסף.   :מר אריק דושי

 

 יועצים, זה ליועצים.      :מר אבי עזר
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 אוקיי, ומי מפקח על זה?    :מר יוסי חן

 

יוסי, צריך מומחיות מיוחדת להכנת מכרז, לא אני ולא אף     :מר ג'והר חלבי

ה אריאל יכול להכין מכרז. אנחנו מוציאים את ההכנה למכרז לגורם חוץ. אחד בעיריי

הוא מכין את המכרז ורק לאחר מכן אנחנו מפרסמים, לא קשור אליו, ההכנה של 

המכרז היא שונה מהתב"ר הזה. הפרסום של המכרז התנהלות המכרז היא פנימית 

מעטפת משפטית,  שלנו, אבל פה אנחנו מדברים על הכנה של מכרז, כתיבת מכרז,

 חישובים והכול. לזה מיועד התקציב. 

 

 ? אושר פה אחד. 1023מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יבגני יצא אושר פה אחד.      :מר אבי עזר

 

 יבגני יצא אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רזים. סך כל הכנת מכ 1023הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 80,000התב"ר עומד על סך של 

 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 120,000 1101תב"ר  כלי אצירה    :מר ג'והר חלבי

 

 כלי אצירה?   :מר פבל פולב

 

.    :מר ג'והר חלבי  זה פחי אשפה..

 

 ? אושר פה אחד תודה. 1101מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 120,000כלי אצירה על סך   1101אחד, לאשר את תב"ר מס'  הוחלט פה החלטה:

₪ . 

 

גם מעודפי תקציב  ₪ 100,000עיקור חתולים  1102תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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 רגיל. 

 

 ? אושר פה אחד. 1102מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  עיקור חתולים על סך 1102הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

100,000 ₪ . 

 

 . ₪ 50,000 1103שדרוג אמצעי מיגון אזור התעשייה תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 ? 1103מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה אומר?    :מר זאב רז

 

באזור התעשייה מה שקורה אין גדר, אנחנו הולכים להגדיל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

י זה שאנחנו נציב מספר מצלמות בתיאום עם הצבא, התוכנית את הביטחון שם על יד

בעצם אושרה על ידי הצבא ועם זה אנחנו נתקדם. מי בעד לאשר את התב"ר של שדרוג 

 ? אושר פה אחד. 1103אמצעי מיגון אזור התעשייה 

שדרוג אמצעי מיגון אזור  1103הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 50,000התעשייה על סך  

 

 . ₪ 40,000רכישת ציוד לשעת חירום  1104תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

רכישת ציוד לשעת חירום?  1104מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

רכישת ציוד לשעת חירום על  1104הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 40,000סך  

 

שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון על סך  1105תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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60,000 ₪ . 

 

מי בעד לאשר את תב"ר שדרוג עמדות שמירה ואמצעי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. יבגני חזר ואושר פה אחד. 1105ביטחון תב"ר 

שדרוג עמדות שמירה ואמצעי  1105הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 60,000ן על סך  ביטחו

 

 . ₪ 150,000 1106שיפוץ מקלטים תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 ? 1106מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה מקלטים כאלה יש לנו שם?    :מר יוסי חן

 

 מקלטים.  35לטעמי יש לנו     :מר ג'והר חלבי

 

 שבאחריות שלנו ואתה הולך לשפץ.    :מר יוסי חן

 

יופי והשנה אנחנו  4אנחנו בשנה שעברה קיבלנו הרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו כוכבי 

 עוד נשדרג. 

 

בוא נשאיר את הכוכבים בצד, את הכוכבים נשאיר בצד.    :מר יוסי חן

 ואיך מחלקים את הכוכבים גם. 

 

 ? אושר פה אחד. 1106מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפוץ מקלטים על סך   1106פה אחד, לאשר את תב"ר מס' הוחלט  החלטה:

150,000 ₪ . 

 

תגבור אגף ההנדסה, צריך להיות אישור, אישור  1107תב"ר     :מר ג'והר חלבי



 1726.12.20)מן המניין(  56מספר  ישיבת מועצה
 

 28 

 תכניות במסגרת מיקור חוץ. 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה כסף?   :מר פבל פולב

 

  -ן לך. הא אי₪ 150,000    :מר ג'והר חלבי

 

 לא.   :מר פבל פולב

 

 יש, יש.      :מר אבי עזר

 

 תן לו, תן לו את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה לא משנה כמה כסף פבל, אם בסופו של יום אכן יטפלו    :מר יוסי חן

ויאשרו את הזה, והלחץ הזה ששנה בן אדם מחכה ולמעלה משנה, אז זה יעשה את 

 העבודה. 

 

כפי שהציג הגזבר? אושר פה  1107מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד, תודה. 

תגבור אגף ההנדסה על סך   1107הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

150,000 ₪ . 

 

מתקציב רגיל,  ₪ 120,000תכניות מגירה תכנון  1108תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 עודפי תקציב רגיל. 

 

כפי שהציג הגזבר תכניות  1108מי בעד לאשר את תב"ר  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

מגירה לתכנון באגף ההנדסה? מי בעד? אני אגיד, זה לא שאנחנו לא אומרים, אנחנו 
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עושים הרי כל מיני תכנית, גם חלק מזה זה תב"עות וגם חלק מזה אנחנו מתחילים 

וג כביש מסוים, או לתכנן דברים על מנת שנוכל לבצע אותם, כמו למשל תכנון של שדר

תכנון של שדרוג מדרכה, כל הדברים האלה עולים כסף, אנחנו רוצים לעשות היכל 

הספדים. התכנון עולה כסף ולכן זה נקרא תכנית מגירה. היכל הספדים אם אני אצליח 

לגייס כספים, ואני מעריך שבעזרת השם אני גם אצליח לגייס, צריך להכין אבל את 

הולך לבקש תרומות, אז צריך להראות איזה שהיא תכנית, זאת  התוכנית כדי שאתה גם

 תכנית מגירה, כי אין כסף לביצוע אבל יש את הפרויקט שאותו אנחנו רוצים לקדם. 

 

אז אם תרשה לי לענות לך ולהזכיר לך בישיבה של בית יד    :מר יוסי חן

ת, אמרת: 'לא, לבנים, שאמרתי לך קודם כל צריך להכין תכנית ואחר כך לגייס תרומו

  -קודם מגייסים תרומות.' אז קודם כל תגייס תרומות. אבל

 

... אתה רצית להניח אבן פינה, זה שונה. אתה רצית להניח   :מר אריק דושי

 אבן פינה, לקחת אבן להגיד אני פה אבנה. 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אריק, רגע, רגע   :מר יוסי חן

 

 ה מה שרצית, יש הבדל בין תכנית. ז  :מר אריק דושי

 

אריק, קודם כל אני מציע כשאני מדבר תלמד להקשיב אחר    :מר יוסי חן

 כך תענה ותאמין לי אני אשמח. 

 

יודע להקשיב. כי   :מר אריק דושי  אתה עוד לא 

 

יודע הרבה להקשיב.    :מר יוסי חן  אני 
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 ראיתי כשדיברתי מה עשית.   :מר אריק דושי

 

אני יודע מאוד, אם אתה תיכנס לדבריי אני אכנס גם    :י חןמר יוס

 לדבריך. 

 

 . אריק, אריק, תן לו להשלים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בדיוק, תן לו, תן לו. יש אחד אופוזיציה. לגבי תכנית    :מר יוסי חן

 -המגירה

 

.   :גב' לודמילה גוזב  יש אופוזיציה..

 

יו :ראה"ע-מר אליהו שבירו נו   סי בבקשה. כן, 

 

,    :מר יוסי חן הכול בסדר. להזכיר לך על תב"רים של מגירה שנסגרו

שנסגרו שהבאת אותם להצבעה לאישור לסגירה, אתה לא ידעת להגיד לי לאן הולך 

 הכסף. 

 

  -טוב אוקיי, אז מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז בטח לא כשאתה פותח אותם.    :מר יוסי חן

 

? בעד, מי בעד? אוקיי, אז צריך 1108מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להגיד את השמות: מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה וזאב. מי 

 נגד? יוסי. עבר. 

 

 

 



 1726.12.20)מן המניין(  56מספר  ישיבת מועצה
 

 31 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר 

תכניות  1108נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 120,000מגירה לתכנון באגף ההנדסה על סך 

 

תקציב  ₪ 100,000שיפוץ משרדי העירייה  1109טוב, תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רגיל. 

 

 כפי שהציג הגזבר?  1109מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

יודע איזה משרד אתה הולך לשפץ?    :מר יוסי חן  אתה 

 

  -לא, אנחנו לא יודעים איזה דברים יהיו. אז אני עונה לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע איפה אתה רוצה לשפץ.    :מר יוסי חן  אתה לא 

 

נחנו לא יודעים איפה יהיה. אבל תמיד יש נזקים, תמיד יש א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דברים שצריך לשפר, כשלא יהיה לנו את הכסף לא נוכל לעשות את זה, ולכן כמו כל 

 שנה להזכירך, כמו כל שנה אנחנו מעמידים על זה תקציב. 

 

  -אבל אנחנו לא נוסעים לחו"ל אנחנו פה נשארים   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד? מי בעד לאשר את :"עראה-מר אליהו שבירו

 

 אתה צריך לאשר נאשר לך.    :מר יוסי חן

 

 כפי שהציג הגזבר? מי בעד?  1109תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 1726.12.20)מן המניין(  56מספר  ישיבת מועצה
 

 32 

  -... אני אאשר לו   :מר יוסי חן

 

נגד. לא, לא,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אתה לא צריך לאשר לי, אתה יכול להצביע 

 אתה יכול להצביע נגד. 

 

... לאשר לך, למה אתה מאשר את זה מראש לא תצטרך את    :מר יוסי חן

 חברי המועצה? 

 

 מי בעד? מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מחר תהיה לך בעיה עם הקואליציה שלך לא תצטרך אותם?    :מר יוסי חן

 

אוקיי בעד: מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, לודה וזאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

 יוסי נגד לשים כסף במגירה.    :מר יוסי חן

 

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

 

 אין כסף במגירה אדוני המבקר.    :מר יוסי חן

 

 לא משנה, תן לו לקשקש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין כסף למגירה.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

שיפוץ  1109נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 100,000משרדי העירייה על סך 
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 . ₪ 70,000שדרוג מזגנים במשרדי העירייה  1110תב"ר     :בימר ג'והר חל

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: מקס,  1110מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי נגד. עבר.   שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה, זאב. מי 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

שדרוג  1110נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 70,000מזגנים במשרדי העירייה על סך 

 

, גם העברה מתקציב ₪ 00,0001איטום גגות  1111תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רגיל. 

 

 כפי שהציג הגזבר? מי בעד?  1111מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה?    :מר יוסי חן

 

 גגות, גגות.   :מר פבל פולב

 

 איטום גגות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על זה הצבענו כבר.    :מר יוסי חן

 

ענו, הצבעת על הקודם נגד. איטום גגות. לפרוטוקול לא הצב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה חזרה. אוקיי בעד: מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה, זאב. 

 מי נגד? יוסי עבר. בשביל הפרוטוקול דקלה חזרה. 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

בגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר י

איטום  1111נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 100,000גגות על סך 

 

העברה  ₪ 300,000 1112מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות     :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל. 

 

כפי שהציג הגזבר על מפגעי  1112מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

בטיחות ותחזוקת רחובות במהלך השנה? מי בעד ירים את היד? בעד: דקלה, מקס, 

נגד? יוסי. עבר.   שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה, זאב. מי 

ר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, מבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 300,000מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות על סך  1112תב"ר 

 

, העברה ₪ 60,000 1113תמרורים ושלטים עירוניים החלפת     :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל. 

 

החלפת תמרורים ושלטים  1113מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עירוניים? מי בעד ירים את היד? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, 

נגד. עבר.   ורד, יבגני, לודה, זאב. ויוסי כרגיל 

 

.    :י חןמר יוס  אני נגד התמרורים אתם תציבו לא תציבו

 

 עבר, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מחר הרי לא יהיה לכם כסף לסימון של מעברי חצייה.    :מר יוסי חן
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יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה בסדר, זה בסדר 

 

 הרי מחר לא יהיה לך כסף.    :מר יוסי חן

 

 י זה בסדר. יוס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול בסדר.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

ן(, לאשר נגד: מר יוסי ח 1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 60,000 על סךהחלפת תמרורים ושלטים עירוניים  1113תב"ר 

 

 הלאה, הלאה, דבר, דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בטיחות ועוד על  ,ריבוד ,מדרכות ,שדרוג רחובות 1114תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 , העברה מהתקציב הרגיל לתקציב בלתי רגיל. ₪ 1,200,000סך 

 

כפי שהציג הגזבר? מי בעד  1114מי בעד לאשר את תב"ר  :אה"ער-מר אליהו שבירו

דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה, ירים את היד? בעד: 

  עבר., אבל יוסימי נגד? כרגיל זאב. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעק

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 1,200,000 על סך שדרוג רחובות, מדרכות, ריבוד, בטיחות 1114תב"ר 

 

, העברה ₪ 000110,על סך  1115החלפת עמודי חשמל תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל לתקציב הבלתי רגיל. 
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  -1115מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אפשר להגיד כמה מילים איפה העמודים   :מר יוסי חן

 

במהלך השנה דרך אגב אתה יודע נרקבים חלק מהעמודים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בחלק התחתון, וצריך להחליף אותם, אם לא

 

 במהלך השנה.    :מר יוסי חן

 

במהלך השנה. אם לא יהיה תקציב לא נוכל לעשות את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 החלפת עמודי חשמל? מי בעד ירים את היד?  1115מי בעד לאשר תב"ר 

 

להזכיר לך כמה פעמים אתה הצבעת נגד שלא נתנו לך לאיזה    :מר יוסי חן

 עמוד. 

 

דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, מי בעד? בעד:  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  עבר.כרגיל, אבל  יוסימי נגד? ורד, יבגני, לודה, זאב. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר א

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 110,000 על סך החלפת עמודי חשמל 1115תב"ר 

 

 220,000שדרוג מערכות הגינון הציבורי על סך  1116תב"ר     :מר ג'והר חלבי

₪ . 

 

  -מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 העברה מתקציב רגיל לתקציב בלתי רגיל.     :לבימר ג'והר ח

 

ן  1116מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו שדרוג מערכות הגינו

  -הציבורי

 

אני אגיד לכם רק משפט אחד, בעיקר לחברי המועצה    :מר יוסי חן

החדשים, אתם מצביעים עכשיו על מיליונים שאתם לא יודעים מאיפה נכנסים ומאיפה 

 יוצאים. 

 

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

 

.    :מר יוסי חן .  ...מהר להצביע.

 

בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, לודה וזאב. מי נגד? מי נגד? יוסי. עבר, תודה רבה. 

הו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 220,000שדרוג מערכות הגינון הציבורי על סך  1116תב"ר 

 

 270,000על סך  1117שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים תב"ר     :ימר ג'והר חלב

 , העברה מתקציב רגיל. ₪

 

  -1117מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא שמעתי את הסעיף.       :???
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שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים. צי בעד ירים את היד? בעד:  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד?דקלה, מקס, שירה, 

 

 ... כרגיל.    :מר יוסי חן

 

 יוסי כרגיל. אבל עבר גם כן כרגיל. אתה גם צריך להגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברור, ברור.    :מר יוסי חן

ל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 270,000שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  1117תב"ר 

 

רדה והרכבה של הממברנות גנים ציבוריים הו 1118תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . ₪ 180,000בגנים הציבוריים על סך 

 

 לא, הוא רוצה שהממברנות יישארו למעלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 הגיעה המשטרה הוא היה מופתע.    :מר יוסי חן

 

גנים ציבוריים ממברנות,  1118מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו זה 

 לפה של ההצללות. זה הח

 

 . ₪ 180,000על סך     :מר ג'והר חלבי
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מי בעד? כפי שהציג הגזבר, מי בעד? בעד? דקלה, מקס,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? כרגיל.   שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה, זאב. מי 

 

 רגע, באיזה תב"ר אנחנו?    :מר יוסי חן

 

 ממברנות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד, נגד.    :מר יוסי חן

 

 נגד, שיתקלקלו זה בסדר. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כשנגיע לחגיגות אני שמה אגיד לך מה אני חושב   :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנו

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

גנים ציבוריים הורדה והרכבה של הממברנות בגנים הציבוריים על סך  1118תב"ר 

180,000 ₪ . 

 

 . ₪ 350,000ל סך עירוניים ע אירועים וחגיגות 1119תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

פה שים לב שאנחנו בשנת בחירות, עד עכשיו אישרתם    :מר יוסי חן

 , אתם הולכים להעלות מיסי עירייה לתושבים. ₪למעלה ממיליון 

 

  -לא הולכים להעלות, אתה סתם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , אל תגיד לי... %2-ולמעלה מ   :מר יוסי חן

 

 סתם מקשקש. אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אתה מקשקש.    :מר יוסי חן

 

 אתה סתם פופוליסט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע פעם ראשונה בישיבה הזו שאתה אומר    :מר יוסי חן פופוליסט, אתה 

לתקציבים של חגיגות,  ₪פופוליסט. אבל תמשיך להגיד, אבל העלית למעלה ממיליון 

 את מיסי העירייה.  14.7%-והעלית ב

 

כפי שהציג הגזבר? מי  1119יופי. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

בעד? מי בעד? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה 

יוסי, נכון?   וזאב. מי נגד? כרגיל 

 

.    :מר יוסי חן  כן ודאי

 

 יוסי כרגיל, וכרגיל עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... כספים.    :יוסי חןמר 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 350,000אירועים וחגיגות עירוניים על סך  1119תב"ר 

 

, ₪ 30,000אירועים עירוניים מערכות חשמל  1120תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 העברה מתקציב רגיל לתקציב בלתי רגיל. 

 

  -והמילה החשובה פה קבועות שזה כבר  :מר פבל פולב
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 וד פעם. זה כדי שלא נצטרך להוציא אחרי זה ע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במקום להוציא כל פעם.     :מר ג'והר חלבי

 

 איפה זה באמפי?    :מר זאב רז

 

זה בכל מיני מקומות שאנחנו עושים. יש באמפי יש בפארק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ברוך. 

 

 כל פעם במקום אחר אנחנו עושים.      :מר אבי עזר

 

פה אחד תודה, אושר פה אחד  1120ר מי בעד לאשר את תב" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תודה. 

אירועים עירוניים מערכות חשמל  1120תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

30,000 ₪. 

 

תכניות אקדמיות למערכת החינוך העל יסודי  1121תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 , העברה מתקציב רגיל. ₪ 225,000

 

 ? 1112מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  תכנית אקדמית ליסודי, תאמין לי..

 

 על יסודי, על יסודי.   :מר אריק דושי

 

כפי שהציג הגזבר? מי בעד  1121מי בעד לאשר את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ירים את יד? 
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 תביא תכנית גם ליסודי כנראה.   :מר יבגני יעקובוב

 

ה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, בעד: דקל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, לודה וזאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

 הוא לא הגיע לשם לעל יסודי.   :מר אריק דושי

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

רד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ו

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 225,000תכניות אקדמיות למערכת החינוך העל יסודי  1121תב"ר 

 

 70,000תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי גנים  1122תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 , העברה מתקציב רגיל. ₪

 

  -תכנית העשרה ל :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

 לחינוך קדם יסודי.     :מר ג'והר חלבי

 

 לחינוך קדם יסודי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה עכשיו קדם יסודי.    :מר יוסי חן

 

? בעד: דקלה, מקס, שירה, 1122מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר. יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לוד  ה וזאב. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 70,000תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי גנים  1122"ר תב
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, העברה ₪ 100,000תכנית העשרה לחינוך היסודי  1123    :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל. 

 

.    :מר יוסי חן  רב הנסתר על הגלוי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד, ירים  1123מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 את היד. 

 

 מה הסעיף?   :ב' דקלה שיינדלג

 

 זה תכנית העשרת חינוך בבתי ספר היסודיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא הבנתי.   :גב' דקלה שיינדל

 

 לכל השכבות יש.     :מר ג'והר חלבי

 

בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי. עבר. יבגני, לודה וזאב. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 100,000שרה לחינוך היסודי תכנית הע 1123תב"ר 

 

, העברה ₪ 80,000על סך  1124פרויקטים חינוכיים תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל. 
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כפי  1124מי בעד לאשר את הפרויקטים החינוכיים תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דה שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לו

זה  רק שתבינו זה מחולק לפי שכבות גיל, זאת אומרת זה גנים,יוסי.  זה וזאב. מי נגד?

בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, וגם יש מה שנקרא ילדים שנמצאים בקידום 

 נוער, לכן התב"ר הם מחולקים. 

 

אבל אחר כך מה נעשה עם הכסף שאתה מביא מהתרומות?    :מר יוסי חן

 תה לא מביא מתרומות מה נעשה איתו? יש כסף שא

 

 קדימה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1ה שיינדל; דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקל

 .₪ 80,000 פרויקטים חינוכיים 1124תב"ר 

 

, העברה ₪ 60,000איטום גגות מוסדות חינוך  1125תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מתקציב רגיל. 

 

איטום גגות מוסדות חינוך כפי  1125מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה שהציג הגזבר? בעד: דקלה, 

יוסי. עבר.   וזאב. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1וזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה ג

 .₪ 60,000 איטום גגות מוסדות חינוך 1125תב"ר 

 

, ₪ 60,000שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  1126תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017העברה מתקציב רגיל 
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ך שדרוג מזגנים במוסדות חינו 1126מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה 

 וזאב. מי נגד? יוסי כרגיל. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אריק  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 60,000 שדרוג מזגנים במוסדות חינוך 1126תב"ר 

 

שדרוג מחשבים ומקרנים במוסדות החינוך  1127תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017, העברה מתקציב רגיל ₪ 70,000

 

שדרוג מחשבים ומקרנים  1127בעד לאשר את תב"ר מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

במוסדות חינוך כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, 

 ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד? יוסי כרגיל. עבר. 

 

 כרגיל.    :מר יוסי חן

מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 70,000 שדרוג מחשבים ומקרנים במוסדות חינוך 1127תב"ר 

 

  -שדרוג    :מר ג'והר חלבי

 

 פופוליסט.    :מר יוסי חן

 

  -שדרוג חצרות גני ילדים    :מר ג'והר חלבי
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 ... פופוליסט כרגיל.    :מר יוסי חן

 

 אני רוצה להסביר את התב"ר הזה, אני חייב להסביר אותו.     :מר ג'והר חלבי

 

נו.   :מר אריק דושי  רגע, הוא רוצה להסביר את התב"ר 

 

 קדימה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -שדרוג חצרות    :חלבימר ג'והר 

 

.. ביטחון בבית לא עליי, אז תירגע.    :מר יוסי חן  אתה.

 

גני ילדים     :מר ג'והר חלבי . אנחנו כל שנה ₪ 330,000 1128שדרוג חצרות 

  -משקיעים, תן לי להשלים

 

  -לא רגע, תן לי משפט   :מר יוסי חן

 

 רגע. לא, לא, ג'והר מדבר אז תחכה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי שנייה יוסי.     :מר ג'והר חלבי

 

 ג'והר תמשיך, ג'והר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 270,000גנים, קיים תב"ר על סך  4-ב ₪ 600,000משקיעים     :מר ג'והר חלבי

₪- 

 

 באיזה גנים? תגיד את השמות של הגנים.    :מר יוסי חן
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  -יתנו לך    :מר ג'והר חלבי

 

 אם היית מקשיב לתוכנית עבודה היית שומע.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 תגיד לי את השמות של הגנים.    :מר יוסי חן

 

 כן, הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -גנים 4    :מר ג'והר חלבי

 

.    :מר יוסי חן  תן לי את השמות..

 

סך , ואנחנו פותחים תב"ר נוסף על ₪ 270,000קיים תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, זה מה שאני ₪ 600,000גנים הערך שלהם זה  4, ₪ 600,000-, כדי להגיע ל₪ 330,000

 רוצה להגיד. 

 

  -מי בעד לאשר את שדרוג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לגנים שמות?    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר את שדרוג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -םגני 4תן לי, תגיד לי, אמרת    :מר יוסי חן

 

כפי שהציג הגזבר בבקשה, כפי  1128חצרות גני הילדים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג הגזבר מי בעד? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, 

נגד? יוסי. עבר.   לודה וזאב. מי 
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 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבלבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 330,000 שדרוג חצרות גני ילדים 1128תב"ר 

 

 75,000ילדים תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני  1129תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017, העברה מתקציב רגיל ₪

 

גני  1129מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו שדרוג מתקנים בחצרות 

 ילדים? 

 

... תראה איזה קטסטרופה קורית בגנים האלה. בוא איתי    :מר יוסי חן

 אני אראה לך, אתה תראה מה שקורה בגנים. המתקנים שמה מסכנים את הילדים יום

 יום. אני לא מדבר על עכברים ועל הטינופת. 

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אתה מאשר תקציב ואני אומר לך הכי גרוע שיש לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תקציב והוא לא מגיע לאן שהוא צריך להגיע. 

 

קני תחזוקה ושדרוג מת 1129אוקיי. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חצר בגני הילדים כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, 

יוסי. עבר.   ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 75,000 תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים 1129תב"ר 
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, העברה 100,000תחזוקה ושיפוץ מבנה גני ילדים  1130תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017מתקציב רגיל 

 

י  1130מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-ומר אליהו שביר שיפוץ ותחזוקת מבנה גנ

ילדים כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, 

 יבגני, לודה וזאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

עקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני י

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 100,000 תחזוקה ושיפוץ מבנה גני ילדים 1130תב"ר 

 

 , העברה₪ 80,000שדרוג רהיטים בגני ילדים  1131תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017מתקציב רגיל 

 

שדרוג ריהוט בגני ילדים כפי  1131מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה שהציג הגזבר? בעד: 

יוסי. עבר.  וזאב. מי נגד? 

מי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 80,000 שדרוג ריהוט בגני ילדים 1131תב"ר 

 

 250,000על סך  1132"ר שיפוץ מבנה בתי ספר יסודיים תב    :מר ג'והר חלבי

 . 2017, העברה מתקציב רגיל ₪

 

האלה הולכים  ₪ 250,000-ג'והר, אם אתה אומר לי שה   :מר יוסי חן

 למילקין לתקן את כל הקטסטרופה שם אני מצביע בעד. 
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 תצביע נגד זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לו בין היתר.       :???

 

 . תגיד שלא   :מר יוסי חן

 

 בין היתר.       :???

 

שיפוץ מבנה בתי ספר יסודיים  1132מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, כפי שהציג הגזבר? מי בעד? בעד: 

  יוסי. עבר.כרגיל יבגני, לודה וזאב. מי נגד? 

ליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 250,000 שיפוץ מבנה בתי ספר יסודיים 1132תב"ר 

 

, העברה ₪ 80,000החלפת רהיטים בבתי הספר  1133תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017מתקציב רגיל 

 

החלפת ריהוט בבתי ספר כפי  1133מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה שהציג הגזבר? בעד: דקלה, 

יוסי. עבר.   וזאב. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)רוב קולות הוחלט ב החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 80,000החלפת רהיטים בבתי הספר  1133תב"ר 

 

שיפוצים ותיקונים מפגעי בטיחות בחטיבה  1134תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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 , העברה מתקציב רגיל. ₪ 50,000עליונה וחטיבת הביניים 

 

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות  1134מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אריק, פבל, מקס, שירה, יחיאל, אלי, בחטיבת הביניים וחטיבה עליונה? בעד: דקלה, 

 ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד? 

 

 יוסי נמנע.    :מר יוסי חן

 

 הא נמנע, יפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן נמנע, כי אני הולך לבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

 יש שינוי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אולי ככה..

 

 בכל מקרה זה בסדר.  יש שינוי. עבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אולי שמה אתה תעשה משהו, אני אבדוק את זה אבל.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

: מר יוסי חן(, לאשר מנענ 1לה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, מר זאב רז, גב' לודמי

שיפוצים ותיקונים מפגעי בטיחות בחטיבה עליונה וחטיבת הביניים  1134תב"ר 

50,000 ₪ . 

 

  -₪ 150,000נוער אירועי קיץ  1135תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 לפרוטוקול ורד יציאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 רה מתקציב רגיל. העב    :מר ג'והר חלבי

 

נוער אירועי קיץ כפי שהציג  1135מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? 

 

 אך אתה מבצע את אירועי הקיץ? דרך גוונים?    :מר יוסי חן

 

  -יש תכנית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גוונים, דרך העירייה, איך אתה מבצע?    :מר יוסי חן  דרך 

 

יש תכנית שמי שמקיים אותה ומי שמוביל אותה זה שלומי  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

  -עמר. התוכנית הזאתי מופצת לכולם, ואתם גם מוזמנים להיות בתוכנית. חלק מזה

 

 כמו כל שנה.   :מר יבגני יעקובוב

 

כמו כל שנה. חלק מזה מבוצע על ידי גוונים, וחלק מזה זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רות. מי בעד לאשר את התב"ר לנוער אירועי קיץ? בעד: דקלה, מקס, התקשרויות ישי

שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה וזאב. מי נגד? מי נמנע? יוסי נמנע, 

 עבר, אנחנו משנים קצת את התקליט. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יב

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 150,000נוער אירועי קיץ  1135תב"ר 

 

, העברה מתקציב ₪ 90,000נוער במרכז העניינים  1136תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017ל רגי
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נוער במרכז העניינים כפי  1136מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג הגזבר? מי בעד? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, 

יוסי נמנע, עבר.   לודה וזאב. מי נמנע? 

המי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טובעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 90,000במרכז העניינים נוער  1136תב"ר 

 

, העברה ₪ 0,0005שדרוג אולמות ספורט  1137תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017מתקציב רגיל 

 

 שדרוג אולמות ספורט כפי שהציג הגזבר?  1137מי בעד תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אגיד לך משהו, כל מה שקשור לנוער וספורט יש לי קצת    :מר יוסי חן

יגיע לאן שהוא צריך להגיע, אבל  יודע שהכסף לא  רגישות, לכן אני נמנע. למרות שאני 

 אני נמנע. אני אבדוק אותך אבל. 

 

 זה שיהיה מעניין בתקליט, לא תמיד זה לפעמים גם נמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה יודע שכבר אין תקליטים, אתה יודע שהתקליטים כבר    :מר יוסי חן

 יצאו מהעבר, היום זה כבר דיסק און קיי. 

 

ה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, טוב בעד: דקלה, מקס, שיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, לודה וזאב. מי נמנע? יוסי. עבר. 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1גב' דקלה שיינדל;  דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב,

 .₪ 50,000שדרוג אולמות ספורט  1137תב"ר 

 

, העברה מתקציב ₪ 50,000 שדרוג מגרשי ספורט 1138תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2017רגיל 

 

שדרוג מגרשי ספורט כפי  1138מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה, שהציג הגזבר? מי בעד? 

 וזאב. מי נמנע? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, מר זאב 

 1138נמנע: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1לה שיינדל; רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דק

 . ₪ 50,000שדרוג מגרשי ספורט 

 

, ₪ 50,000שיפוץ וריהוט למוסדות הרווחה  1139תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 העברה מתקציב רגיל. 

 

ג'והר, כשאתה אומר מוסדות רווחה אתה מתכוון לאגף    :מר יוסי חן

 ה? הרווחה או למקומות שקשורים לרווח

 

 זה גם וגם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה אגף הרווחה ויש להם גם שלוחות.     :מר ג'והר חלבי

 

יש להם בית חם לנערה, ויש שירות פסיכולוגי וכל הדברים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 האלה. 
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 שלוחות.     :מר ג'והר חלבי

 

 ד תודה. ? פה אח1139מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפוץ וריהוט למוסדות הרווחה  1139תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר  החלטה:

50,000 ₪. 

 

הדף האחרון אלה תב"רים עם הרשאות תקציביות. תב"ר     :מר ג'והר חלבי

. לאחר ההגדלה יעמוד ₪ 60,567הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה הגדלה בסך  1074

, משרד ₪ 32,000ת המימון: קרן אריאל לפיתוח . להלן מקורו₪ 186,567התב"ר על סך 

 . ₪ 28,567החינוך 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי, הרובוטיקה זה בגלל היקף הפעילות הקודמת או שעוד   :מר פבל פולב

 מישהו נכנס? 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לך מה לא, היא גודלת היא גודלת פבל, אני אגיד   :מר יוסי חן

 

  -1074מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני קיבלתי דווקא פידבקים טובים  :מר פבל פולב

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שחזרו מגני ילדים.   :מר פבל פולב
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 הילד שלי בונה שם.   :מר אריק דושי

 

חינוך ותגיד תודות אני בעד, אבל בסוף תעמוד מנהלת אגף ה   :מר יוסי חן

 . ..  לראש העירייה שהביא לנו תקציבים. אתה מבין? 

 

 דרך אגב קרן אריאל לפיתוח זה אני הבאתי, אבל לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

היא עוד לא עסק פרטי שלך, תכניס לך  קרן אריאל לפיתוח   :מר יוסי חן

 בראש. 

 

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

 

 הפכת אותה לעסק פרטי עני, עני.    :מר יוסי חן

 

? גם אתה בעד? יפה 1074, מי בעד לאשר את תב"ר 1074 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מאוד

 

 אני בעד, אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אחרי זה לא תוכל להגיד הבאתי מחו"ל.    :מר יוסי חן

 

הצטיידות להפעלת  1074כדי שיהיה מסודר והכול תב"ר  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 תכנית רובוטיקה כפי שהציג הגזבר, אושר פה אחד. 

 

 יופי.     :מר ג'והר חלבי
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הצטיידות  ₪ 60,567בסך  1074הוחלט פה אחד, לאשר הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 ₪ 28,567וסך  ₪ 32,000מקורות המימון: קרן לאריאל לפיתוח  להפעלת רובוטיקה.

 . ₪ 186,567לאחר ההגדלה יעמוד התב"ר על סך ממשרד החינוך. 

 

 150,000שיפוץ מרכז ההשכלה לנוער היל"ה בסך  1140תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . ₪ 150,000על סך  201709419. מקורות המימון: משרד החינוך הרשאה ₪

 

 ? 4011מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לנו פה שוב פעם לא תרומות ולא כלום, משרד החינוך.    :מר יוסי חן

 

 משרד החינוך. מי בעד לאשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פה אחד.      :מר אבי עזר

 

פה אחד. יפה, וואלה יש שינוי ממש בתקליט. ככול שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שרת. מתקרבים אז. לא, חינוך מקודם לא אי

 

 לא, זה תקציב משרד החינוך.    :מר יוסי חן

 

 תודה למשרד החינוך.   :מר אריק דושי

 

 ... זה לא בחסות ראש העירייה.    :מר יוסי חן

שיפוץ מרכז ההשכלה לנוער  1140תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 . ₪ 150,000היל"ה בסך 

 

מלאכותי סינטטי לקהילה על  מגרש דשא 1141מספר  תב"ר    :מר ג'והר חלבי

 , אישור התב"ר מותנה בקבלת ההרשאה... ₪ 600,000סך 
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 של הטוטו. יש גם אישור עקרוני של הטוטו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני שואל, המגרש הקטן המיני פיץ' על זה אנחנו מדברים    :מר יוסי חן

600,000 ₪ ? 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה הרשאה שמתקבלת    :בימר ג'והר חל

 

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

 

  -לא ייצאו שם, אני כבר אומר לך ₪ 600,000-אני בעד, רק ה   :מר יוסי חן

 

 בסדר, בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן ..  אני הבאתי את המגרש הזה, ואני

 

 הכול אתה הבאת. בוודאי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יוסי חן הביא את המגרש הזה.    :מר יוסי חן

 

  -יוסי חן הביא, על הגב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לידיעתך, לידיעתך   :מר יוסי חן

 

 בתיק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לידיעתך אלי שבירו, יוסי חן הביא את המגרש הזה לאריאל.    :מר יוסי חן

 

 כפי שהציג הגזבר?  1141יפה מאוד. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

  -אני אבדוק אתכם שהכסף עבר   :מר יוסי חן

 

  -בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, יבגני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתם לא תעבירו מסעיף לסעיף.   :מר יוסי חן

 

יוסי. לודה וזאב. מי נמ :ראה"ע-מר אליהו שבירו  נע? 

 

 אני נמנע, אני נמנע?    :מר יוסי חן

 

עבר. זה בסדר, עוד פעם יש שינויים בתקליט, אתה מבלבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אותי בתקליט. 

 

  -תנוח דעתך שאין כבר תקליטים, אבל שתיים   :מר יוסי חן

 

ה הוא לא, יש עוד תקליט אחד, חכה אני עוד לא יודע מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יהיה. 

 

  -חכה רגע, לידיעתך   :מר יוסי חן

 

 תקליטים רגע חכה.  2עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תנוח דעתך שפה אני אבדוק   :מר יוסי חן
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 סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

והיה וכל התקצוב לא ייצא באמת על המגרש המיני פיץ'    :מר יוסי חן

 קרן המתקנים. הזה, אתה תצטרך להחזיר כסף ל

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

יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה 

מגרש דשא  1141תב"ר מספר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 600,000לה על סך מלאכותי סינטטי לקהי

 

. מקורות ₪ 300,000רכישת רכב ביטחון על סך  1142תב"ר     :מר ג'והר חלבי

  -. חלק העירייה מ₪ 145,000המימון: משרד הביטחון פקע"ר 

 

 קרנות לרכישת רכבים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, קרנות הרשות לעבודות ₪ 44,000קרנות לרכישת רכבים     :מר ג'והר חלבי

 . ₪ 300,000, סך הכול ₪ 110,000פיתוח עוד 

 

 ? 1142מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פה אחד.      :מר אבי עזר

 

 פה אחד, יפה מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רכישת רכב ביטחון על סך  1142תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

קרן לשדרוג  ₪ 44,000ועוד  ₪ 145,000חון מקורות המימון: משרד הביט .₪ 300,000

 מקרנות הרשות. ₪ 110,000רכבים וכן 

 

 תב"ר אחרון, תב"ר אחרון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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תכנון והסדרת  1143תב"ר אחרון, מה שתוספת לסדר היום.     :מר ג'והר חלבי

, קרנות ₪ 280,000. משרד התחבורה ₪ 350,000כביש נחשונים ציונות הגולן על סך 

 . ₪ 350,000, סך הכול ₪ 70,000הרשות 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק הסבר מה בדיוק ייעשה שם?    :מר יוסי חן

 

 הולכים לתכנן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק לתכנן, זה רק לתכנן?    :מר יוסי חן

 

.     :מר ג'והר חלבי  תכנון, בינתיים תכנון

 

.    :מר יוסי חן  סכום כזה רק לתכנון

 

כתוב, כתוב, אישור תכנון. מי שקובע את המחירים דרך אגב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מי בעד לאשר את התב"רזה לא אנחנו. 

 

 . 1143     :מר אבי עזר

 

 כפי שהציג אותו ג'והר? פה אחד, אושר פה אחד.  1143 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ט, התקליט. רגע, התקלי   :מר יוסי חן

 

 לא, אני אמרתי לך אני לא יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ברור שאתה לא יודע, אני לא בקואליציה שלך, אתה לא    :מר יוסי חן
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 אמור לדעת מה אני עושה, זה הרעיון. 

 

תכנון והסדרת כביש נחשונים  1143תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

ועוד  ₪ 280,000מקורות המימון: משרד התחבורה .₪ 350,000ציונות הגולן על סך 

 קרנות הרשות. ₪ 70,000

 

 הסעיף הבא בסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סגירת תב"רים.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה סגירת תב"רים, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ב"רים. על טוב, כנ"ל חברים יש לכם פה רשימה של סגירת ת    :מר ג'והר חלבי

  -פי הנחיית משרד הפנים

 

 באיזה עמוד...   :מר פבל פולב

 

 עמודים אחרונים.  2    :מר ג'והר חלבי

 

  -יוסי, תאמין לי אתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תאמין לי   :מר יוסי חן

 

יודע לקרוא, תאמין לי אתה לא יודע לקרוא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אתה לא 

 או עם איזה שהיא יתרה קטנה.  00-הם מסתיימים ב תב"רים מסתיימים

 

.    :מר יוסי חן  נכון, נכון
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 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, עוד לא בדקתי לכם את 00-איך אתה מסיים אותם ב   :מר יוסי חן

 החשבוניות שם של ההוצאות. 

 

 בסדר, אתה תבדוק לי הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 י אבדוק לך. אנ   :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מודיע לך שאני אבדוק לך במוקדם או במאוחר.    :מר יוסי חן

 

 ג'והר בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש פה רשימת תב"רים. יש לנו כמה תב"רים שצריך לסגור     :מר ג'והר חלבי

 55ם התב"ר הראשון, תב"ר מספר אותם על פי הנחיית משרד הפנים. לכן אני מתחיל ע

  -, חברים אני לא₪ 200,000-שלטי הכוונה תוקצב ב

 

 דבר, דבר למיקרופון מה אכפת לך אתה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכנסות הוצאות מאופס.  ₪ 200,000    :מר ג'והר חלבי

 

 )מדברים יחד( 

 

 ם, אז מה? אבל יש תב"רים שגם אני לא הייתי בה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אסור אבל.   :מר יבגני יעקובוב
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 מה פתאום? מי אמר לכם את זה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה? מה?     :מר ג'והר חלבי

 

  -שמי שלא היה בפתיחת התב"רים  :מר אריק דושי

 

אם יש תב"רים שנפתחו בשנה, תקשיבו ורק כדי להבין. אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ו בקדנציה מסוימת התחלפה המועצה וצריך לסגור את התב"ריםיש תב"רים שנפתח

 

.     :מר ג'והר חלבי .  אין לסמכות למישהו אחר לסגור.

 

רק מועצת העיר, בוודאי מה זאת אומרת. מי בעד לסגור את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל 55תב"ר 

 

 בסגירת תב"רים אני נמנע.    :זאב רז מר

 

 אין בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... אני אצא החוצה.    :מר זאב רז

 

. מי פבל, יבגני, לודה מה איתך? בעד לודה. מי נמנע? זאב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? יוסי. תודה רבה. 

 

.    :מר יוסי חן .  נגד בטח, אני רוצה לדעת.

 

 תודה רבה התב"ר נסגר.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

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

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת  1נמנע: זאב רז;  1לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 200,000שלטי הכוונה על סך  55ב"ר ת

 

 ₪ 375,000תכנון והשלמת כביש טבעת באריאל  203תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  203מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. זאב יצא. מי נגד? יוסי עבר

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

תכנון והשלמת כביש  203נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 375,000טבעת באריאל על סך 

 

, ₪ 330,000שדרוג מערכות המחשוב במוס"ח  242תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  242מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל

 

 ורד יצאה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 דה. מי נגד? יוסי עבר. ורד יצאה כן. יבגני, לו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג מערכות המחשוב  242נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 330,000 על סך במוס"ח
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 הסתיים באיזון.  ₪ 172,000 שדרוג הגינון הציבורי 290תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  290מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי עבר.   מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. ומי 

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל  מרבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג הגינון הציבורי על  290נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 172,000סך 

 

, הסתיים ₪ 155,000סך שדרוג מגרש הכדורגל על  302תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

  -עבודות שיקום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? ג'והר זה בשנה הזו? ₪ 155,000זה    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, יש לי שאלה.    :מר יוסי חן

 

.     :מר ג'והר חלבי  לא, זה שנתיים שלוש לפני כן

 

  -שנים אחורה 3אתה אומר    :מר יוסי חן

 

שנים, ביצענו עבודות  3זה פרוס, זה תב"ר שהיה פתוח מזה     :מר ג'והר חלבי

 שדרוג במגרש. 

 

  -כפי שהציג 302מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 3לא, אני רוצה לקבל ממך את החשבוניות, אתה אומר    :מר יוסי חן

 שנים. 

 

 ב תקבל. תגיש בכת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אגיש, בטח שאני אגיש.    :מר יוסי חן

 

? בעד: דקלה, מקס, יחיאל, 302מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי, אריק, פבל, יבגני ולודה. מי נגד? מי נמנע? יוסי. וואלה אתה מפתיע אותי 

 לפעמים. 

חיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג מגרש הכדורגל  302נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 155,000על סך 

 

ם הסתיי ₪ 120,000אירועים עירוניים והצטיידות  337תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

 ... בחברה הכלכלית, אותה הפתעה.    :מר יוסי חן

 

 תכף אנחנו נתייחס לזה גם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נתייחס, בטח שנתייחס.    :מר יוסי חן

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  337מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד. מקס, יחיאל, אלי, אריק, יבגני, לוד נגד, יוסי   ה. מי נגד? אתה 
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 גם פבל.      :מר אבי עזר

 

 מה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פבל גם בעד היה.      :מר אבי עזר

 

 כן נו אמרתי הקראתי. מה קרה לכם? עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב'  פולב,

אירועים עירוניים  337נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 120,000 על סך והצטיידות

 

. ₪ 1,600,000עבודות פיתוח בפארק למנהיגות  369תב"ר     :מר ג'והר חלבי

  -₪ 1,583,658הוצאות בפועל היו  ₪ 1,597,629הכנסות היו 

 

לא, לא, אתה מתבלבל. סך הכול התקציב היה, הא צודק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 צודק. 

 

, היתרה הזאתי עוברת לקרן ₪ 13,971סך הכול נשאר עודף     :מר ג'והר חלבי

 עודפי תב"רים. 

 

י שהציג הגזבר? בעד: כפ 369אוקיי. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני ולודה. מי נמנע? יוסי, וזאב חזר וגם זאב 

 נמנע. עבר. 

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

ב' פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, ג

עבודות  369נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

לקרן עודפי  ₪ 13,971, והעברת יתרה על סך ₪ 1,600,000פיתוח בפארק למנהיגות 
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 תב"רים. 

 

חידוש והקמת מגרש בבית ספר עליזה בגין על סך  370תב"ר     :מר ג'והר חלבי

  , הסתיים באיזון.₪ 1,190,093

 

 ? 370מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני פה מבקש ממך אדוני המבקר שתבדוק במיוחד את    :מר יוסי חן

 התב"ר הזה, עם הסכום הזה. מה שנעשה שמה תבדוק... 

 

  -מי בעד? בעד: דקלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בית ספר עליזה בגין, תבדוק את התב"ר.    :מר יוסי חן

 

מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 מי נגד? יוסי. עבר. 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

 370מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר נגד:  1מר זאב רז; נמנע:  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 1,190,093חידוש והקמת מגרש בבית ספר עליזה בגין על סך 

 

 ₪ 104,047והתקני בטיחות על סך  סימון כבישים 377תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

הגזבר? בעד: דקלה, כפי שהציג  377מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? גם זאב וגם יוסי. עבר. 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 
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ן  377נעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר נמ 2דקלה שיינדל;  סימו

 .₪ 104,047כבישים והתקני בטיחות על סך 

 

, הביצוע 101הקמת שני גני ילדים צמודים במגרש  395תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, הסתיים ביתרת ₪ 2,524,427.89הביצוע בהוצאות היה  ₪ 2,594,085היה בהכנסות 

  -₪ 69,657עודף בסך 

 

 אריק יצא?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.   :מר פבל פולב

 

  -היתרה    :מר ג'והר חלבי

 

 צריך שיהיה קוורום.       :???

 

 לא, לא צריך קוורום עכשיו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היתרה מיועדת להעברה לקרנות.     :מר ג'והר חלבי

 

 )מדברים יחד( 

 

 2כ"ל ישמע, אבי, אבי אתה בסיפור של אני רוצה שהמנ   :מר יוסי חן

הגנים האלה ברחוב הערבה, אתה היית איתי ליד הגנים האלה, ויש שמה סיפור של 

חנייה, בעיה של חנייה. יש אפשרות בכסף הזה שנשאר לך, אמרת לי אין תקציב, הנה 

 יש לך תקצוב לגמור את החנייה בכניסה לגן. 

 

זה הוא מיועד לגנים, אתה לא יכול לעשות אבל התקציב ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -איתו
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  -לגן, לגן, לחנייה   :מר יוסי חן

 

  -אתה לא יכול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לחנייה של הגן.    :מר יוסי חן

 

יוסי, אתה לא יכול, לך תקרא את... אחרי זה תגיד למבקר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ו אחר. שראש העיר לקח את הכסף עשה איתו משה

 

יודע מה להגיד למבקר.    :מר יוסי חן  אני 

 

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

 

 יש שם בעיה של חנייה בכניסה לגנים.   :מר יוסי חן

 

 כפי שהציג הגזבר?  396מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 395    :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, יחיאל, אלי, פבל,  395 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יבגני, לודה

 

 אריק גם.      :מר אבי עזר

 

 אני פה.   :מר אריק דושי

 

 אריק חזר והוא בעד. מי נמנע? זאב ויוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

הקמת  395נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

תועבר  ₪ 69,657. היתרה בסך 2,524,428על סך  101שני גני ילדים צמודים במגרש 

 לקרנות. 

 

. ההכנסות 829הקמת שני גני ילדים צמודים מגרש  396תב"ר     :מר ג'והר חלבי

היתרה מיועדת להעברה  ₪ 74,410. העודף ₪ 2,769,670ההוצאות היו  ₪ 2,854,087היו 

 לקרנות. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  396מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מנע? זאב ויוסי. עבר. מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נ

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

הקמת  396נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

תועבר  ₪ 84,410. היתרה בסך 2,769,670על סך  829צמודים במגרש שני גני ילדים 

 לקרנות. 

 

 ₪ 120,000השתלמויות והתאמת עובדים על סך  398תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד:  398מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב ויוסי. עבר. 

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

ילה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמ
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 398נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 . ₪ 120,000השתלמויות והתאמת עובדים על סך 

 

, הסתיים ₪ 65,000שדרוג מזגנים משרדי עירייה  402תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

ג הגזבר? בעד: דקלה, כפי שהצי 402מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

 402נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 65,000שדרוג מזגנים משרדי עירייה על סך 

 

שיפוץ מבנה העירייה, מוסדות העירייה כאילו,  406תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון.  ₪ 50,000

 

ר? בעד: דקלה, כפי שהציג הגזב 406מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נגד? יוסי נגד. מי נמנע? זאב. עבר. 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

 406נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 50,000שיפוץ מוסדות העירייה על סך 

 

 75,000אירועים עירוניים מערכות חשמל גבוהות  412תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון.  ₪

 

  -412מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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שאול את פבל, פה מערכות חשמל גבוהות, אתה אני רוצה ל   :מר יוסי חן

יכול להגיד לי איפה הם עושים מערכות חשמל גבוהות? קודם הצבעתי בעד, אני רוצה 

 להצביע גם עכשיו. 

 

  -אני לא יכול לדעת  :מר פבל פולב

 

.     :מר ג'והר חלבי  אבל זה סגירה יוסי

 

 זה סגירה, זה סגירה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ג'ו  זה סגירה.     :הר חלבימר 

 

סגירה, עכשיו סגרתם, איפה עשיתם מערכות חשמל גבוהות,    :מר יוסי חן

 תן לי דוגמא איפה עשיתם, תן לי דוגמא. 

 

  -באמפי נעשה    :מר ג'והר חלבי

 

 באמפי הגדול.      :מר אבי עזר

 

 חיבור החשמל רק לחברת חשמל כמה כסף.     :מר ג'והר חלבי

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה באמת חוסך לנו בשוטף, זה הוצאות של העירייה, זה     :מר ג'והר חלבי

 חוסך לעירייה. 
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 כפי שהציג הגזבר? מי בעד?  412מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 . יופי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פה אחד.      :מר אבי עזר

 

, יחיאל, אלי, אריק, לא, זה לא פה אחד. בעד: דקלה, מקס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. נמנע זאב. עבר.   פבל, יבגני, לודה 

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

מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, 

אירועים  412נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל, מר יוסי חן; 

 .₪ 75,000עירוניים מערכות חשמל גבוהות 

 

 ₪ 122,800 שדרוג מחשבים במוסדות החינוך 420תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  420עד סגירת תב"ר מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי 

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

לה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמי

 420נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 122,800שדרוג מחשבים במוסדות החינוך על סך 

 

. ההוצאות ₪ 70,000החלפת רהיטים בבתי הספר  424תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 בתב"רים.  מיועד להעברה ליתרת עודפים ₪ 2,322הסתיים בעודף  ₪ 67,677
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כפי שהציג הגזבר?  424, מי בעד לאשר את תב"ר ₪ 2,322.38 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי וזאב. עבר.   בעד: דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? 

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

וב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקוב

החלפת  424נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 תועבר לקרנות.  ₪ 2,322. יתרה בסך ₪ 67,677רהיטים בבתי הספר על סך 

 

הוצאות ה 118,398שיפוץ אולם ספורט הכנסות  437תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . היתרה מיועדת להעברה לעודפי תב"רים. ₪ 2,789.05. הסתיים בעודף ₪ 115,608.95

 

 איזה אולם ספורט?       :???

 

 איזה אולם זה היה?    :מר יוסי חן

 

 אולם ספורט.     :מר ג'והר חלבי

 

יודע איזה אולם?     :מר יוסי חן  אתה לא 

 

  -לא, אנחנו עשינו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קיבלנו תקציב בשעתו מהטוטו לאולם ספורט    :מר ג'והר חלבי

 

אנחנו עשינו שינוי אני רוצה להזכיר לכם מי שלא זוכר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אנחנו עשינו החלפה גם בנושא של המיזוג באולם הספורט של בית ספר מילקין

 

  -מזגנים 2עליזה בגין גם, שמנו שמה גם   :מר אריק דושי

 



 1726.12.20)מן המניין(  56מספר  ישיבת מועצה
 

 77 

וגם בעליזה בגין, אבל התב"ר הזה מתייחס לאולם הספורט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כפי שהציג אותו הגזבר?  437מי בעד סגירת תב"ר של בית ספר מילקין, זה תב"ר ישן. 

 בעד: דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני ולודה. נמנע זאב ויוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל ד: בע 8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שיפוץ  437נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

לעודפי בר תוע ₪ 2,789.05היתרה על סך . ₪ 115,608.95על סך  אולם ספורט הכנסות

 תב"רים.

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 100,000על סך  GIS 447תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  447מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? יוסי וזאב. עבר. 

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל  מרבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

על  GIS 447נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 . ₪ 100,000סך 

 

 ₪ 950,000-קצב בקירוי מגרש אורט זבולון תו 458תב"ר     :מר ג'והר חלבי

. העודף בין התקציב לביצוע בפועל זה נשאר ₪ 899,296אנחנו ביצוע הכנסות הוצאות 

 במפעל הפיס עובר לתקציב שלנו בפיס. 

 

..   :גב' דקלה שיינדל  זה חזר.

 

 זה חוזר אלינו ממפעל הפיס, זה לא מתבזבז.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ם שלנו. מפעל הפיס זה כספי    :מר ג'והר חלבי
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כפי שהציג הגזבר? בעד:  458מי בעד אישור סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דקלה, מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? יוסי וזאב. עבר. 

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

צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב'  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס

י  458נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל;  קירו

. העודף בין התקציב לביצוע בפועל נשאר במפעל ₪ 899,296על סך מגרש אורט זבולון 

 .הפיס

 

 ₪ 29,700 שדרוג תכנית אב בספורט על סך 462תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  462מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, יחיאל, אלי, אריק, פבל, יבגני, לודה. מי נמנע? יוסי וזאב. עבר. 

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

בוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקו

שדרוג  462נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 . ₪ 29,700תכנית אב בספורט על סך 

 

 ₪ 210,000מוסדות העירייה  שדרוג מחשבים 463תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר?  463ורד הצטרפה. מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

בעד: דקלה, מקס, יחיאל, גם שירה הצטרפה אבל אני לא יודע, שמעת את סגירת 

התב"ר? כן. אז בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי 

נגד? יוסי. עבר.   נמנע? זאב. מי 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)לט ברוב קולות הוח החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 210,000ות העירייה שדרוג מחשבים מוסד 463לאשר סגירת תב"ר 

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 60,000כלי אצירה  465תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  465מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

  . ₪ 60,000כלי אצירה על סך  465לאשר סגירת תב"ר 

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 50,000שיפוץ מבנה העירייה  467תב"ר     :ג'והר חלבימר 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  467מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי.  מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? 

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל עד: ב 10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 50,000העירייה  שיפוץ מבנה 467לאשר סגירת תב"ר 

 

ג'ו  ₪ 150,000מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  469תב"ר     :הר חלבימר 

 הסתיים באיזון. 
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כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  469מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל ד: בע 10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 150,000מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך  469לאשר סגירת תב"ר 

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 60,000חשמל  החלפת עמודי 471תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

ג  471מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו החלפת עמודי חשמל כפי שהצי

הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? 

 זאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 60,000שמל החלפת עמודי ח 471לאשר סגירת תב"ר 

 

 ₪ 20,000אירועים עירוניים מערכות חשמל  476תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  476מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 20,000כות חשמל אירועים עירוניים מער 476לאשר סגירת תב"ר 
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 הסתיים באיזון.  ₪ 150,000שיפוץ מקלטים  477תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  477מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב 

 

, פעמיים היה שיפוצים של מבנה עירייה, זה לא טעות אלי  :מר פבל פולב

 נכון? 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא טעות.     :מר ג'והר חלבי

 

 תב"רים שונים.  2זה   :מר אריק דושי

 

, לא ₪ 5,000יכול להיות שבשנה קודמת נשאר איזה עודף של     :מר ג'והר חלבי

 תב"רים.  2שיו, לכן נסגרו סגרנו את התב"ר ניצלנו את התב"ר עכ

 

 הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תב"ר    :מר ג'והר חלבי

 

 . ₪ 50,000  :מר פבל פולב

 

 עודף.  ₪ 5,000נתתי כדוגמא     :מר ג'והר חלבי

 

 הא אוקיי.   :מר פבל פולב
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, לב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, פו

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 150,000שיפוץ מקלטים  477לאשר סגירת תב"ר 

 

 מאוזן.  ₪ 30,000רכישת ציוד לשעת חירום  479    :מר ג'והר חלבי

 

בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, ? 479מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, דקל,  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 30,000רכישת ציוד לשעת חירום על סך  479לאשר סגירת תב"ר 

 

. ₪ 110,000הרחבת אגף ההנדסה בניית ארכיב  480תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, היתרה ₪ 3,510, סך הכול עודף ₪ 106,490אות היו ההוצ ₪ 110,000ההכנסות היו 

 מיועדת להחזרה לקרנות הרשות. 

 

דקלה, כפי שהציג הגזבר? בעד:  480מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? 

 

 בודה. אני בעד, בעד. ראיתי שעשו את הע   :מר יוסי חן

 

  עבר.הא ויוסי גם בעד מי שנמנע זה זאב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את הארכיב ראיתי שעשו את העבודה, לכן אני מצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

 הא יפה מאוד, אני שמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לא יודע כמה זה עלה, אבל ראיתי שעשו עבודה.    :מר יוסי חן

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)ב קולות הוחלט ברו החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל, מר יוסי חן; 

. היתרה על סך ₪ 106,490ל סך ע הרחבת אגף ההנדסה בניית ארכיב 480סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 3,510

 

 ₪ 100,000הרחבת מחלקת המחשוב על סך  481תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  481מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי וזאב. עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, ל  ודה. מי נמנע? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 100,000הרחבת מחלקת המחשוב על סך  481אשר סגירת תב"ר ל

 

הסתיים  ₪ 30,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר  489תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  489סגירת תב"ר  מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה  . מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 30,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר על סך  489סגירת תב"ר לאשר 
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הסתיים  ₪ 60,000תחזוקה ושיפוץ מבנה הגנים  490תב"ר      :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  490מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי וזאב. עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לו  דה. מי נמנע? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 60,000תחזוקה ושיפוץ מבנה הגנים על סך  490שר סגירת תב"ר לא

 

הסתיים  ₪ 200,000הצטיידות עבור בתי הספר  502תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  502מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי וזאב. עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני,   לודה. מי נמנע? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 200,000הצטיידות עבור בתי הספר על סך  502לאשר סגירת תב"ר 

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 48,567זהירות בדרכים  509תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  509מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי   נמנע? זאב 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 48,567זהירות בדרכים על סך  509ירת תב"ר לאשר סג

 

 50,000חידוש מבנה מרכז ההשכלה לנוער  1000תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון.  ₪

 

 ? 1000מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה מרכז ההשכלה שואלת דקלה.     :עו"ד דוד זיו

 

 מה?     :מר ג'והר חלבי

 

 איפה זה?     :ד דוד זיועו"

 

 איזה מרכז זה?   :גב' דקלה שיינדל

 

 זה הקידום נוער.     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1000מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? 

 

 אני נמנע.    :מר יוסי חן

 

יוסי גם נמנע. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  הא גם גם אתה נמנע אוקיי, 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2גב' דקלה שיינדל; דושי, גב' לודמילה גוזב, 

 . ₪ 50,000 על סך חידוש מבנה מרכז ההשכלה לנוער 1000לאשר סגירת תב"ר 

 

 280,684החלפת רכב ביטחון. ההכנסות הוצאות  1001תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון.  ₪

 

  -מי בעד סגירת תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ומה שאישרנו היום זה רכב נוסף?    :י חןמר יוס

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה רכב נוסף.     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1001מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה ויוסי. מי נמנע? זאב. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  ה:החלט

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל, יוסי חן; 

 . ₪ 280,684סך החלפת רכב ביטחון על  1001סגירת תב"ר 

 

פרויקט מחוברים סך הכול ביצוע הכנסות  1002תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

היתרה חוזרת  ₪ 79,181.64. סך הכול יתרת עודף ₪ 261,256ההוצאות  ₪ 340,438

 חזרה לקרנות. 
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? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, 1002מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב ויוסי. עבר.  אלי, אריק,

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

י חן, מר זאב רז(, נמנעים: מר יוס 2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

. היתרה על סך ₪ 261,256 פרויקט מחוברים על סך 1002לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 79,181.64

 

  -הנגשת כיתות אקוסטיות בבית ספר מילקין 1006תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 כיתה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בהכנסות. סך  ₪ 24,721ילקין כיתה אקוסטית בבית ספר מ    :מר ג'והר חלבי

 מיועד להעברה לקרן.  ₪ 11,500נשאר עודף  ₪ 13,221כל הביצוע בהוצאה 

 

ג'והר פה שאומרים אני רוצה לשאול... כשאומרים כיתה     :מר ג'והר חלבי

אקוסטית, אני ראיתי שם בבית ספר, במקרה ראיתי בעין. אם הכוונה זה ההנגשה גם 

  -בפנים את הכניסה וגם את מה שיש

 

 לא, כיתה אקוסטית זה הכיתה. אקוסטי זה שמיעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לילד עם בעיות שמיעה.     :מר ג'והר חלבי

 

  -יש שם   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רק שנייה. כי יש שמה ילדה נכה שהיא מגיעה לבית הספר,    :מר יוסי חן
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 -סתמהרגע שהיא נכנ

 

  -אקוסטי, אקוסטי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הבנתי, הבנתי, אני מבין   :מר יוסי חן

 

 אבל יוסי אבל אנחנו בסגירת תב"ר אקוסטי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל רק שנייה, רק שנייה.    :מר יוסי חן

 

 אקוסטי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בסדר, אבל יש ילדה נכה   :מר יוסי חן

 

 הבנתי אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאם לא אכפת לך ממנה היא מגיעה לבית ספר והיא נצורה    :מר יוסי חן

במקום שהיא מגיעה באותה כיתה, היא מסתובבת עם מטריה, היא לא יכולה לעבור שם 

 בשירותים, חבר'ה איפה הרגש? 

 

  -מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע, רגע, תן לי לסיים, הבטחתם לעשות מעלון שמה   :מר יוסי חן

 

  -1006מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי, אלי, אל תעבור, תן לי לסיים, אתה לא תקפוץ ממקום    :מר יוסי חן

 למקום. 
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 -כפי שהציג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה תקשיב גם אם לא נוח   :מר יוסי חן

 

 אתה תתייחס רק למה שמופיע ברשימה.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

תקשיב גם אם לא נוח לך, יש פה ילדה שסובלת ולא אתה    :מר יוסי חן

 אכפת לך. 

 

 ? 1006מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  חסר בושה, תאמין לי

 

אלי, אריק, פבל, ורד,  בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1ל; דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינד

. ₪ 13,221 הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מילקין על סך 1006לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 11,500היתרה על סך 

 

 ₪ 40,000אקוסטית בית ספר מקיף הנגשת כיתה  1007תב"ר     :מר ג'והר חלבי

היתרה מיועדת להעברה  ₪ 1,623.50. נשאר ₪ 38,376.5ההכנסות, ביצוע ההוצאות 

 לקרנות. 

 

 כפי שהציג הגזבר?  1007מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 1726.12.20)מן המניין(  56מספר  ישיבת מועצה
 

 90 

בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מח. יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? יוסי. עבר. חזרנו חזרה לתקליט אני ש

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 38,376.50 נגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מקיף על סךה 1007לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 1,623.50. היתרה על סך ₪

 

  -1008תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 אני שמח, תאמין לי אתה מגיע הביתה אתה מרביץ לעצמך.    :מר יוסי חן

 

  -כיתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין 2הנגשת     :מר ג'והר חלבי

 

 אני לא מכיר אותך? אתה עומד מול המראה מרביץ לעצמך.    :מר יוסי חן

 

. העודף ₪ 67,736.80בהכנסות, ביצוע ההוצאות  ₪ 80,000    :מר ג'והר חלבי

 מיועד להחזרה לקרנות.  ₪ 13,263.20

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1008מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני, לודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? יוסי? מקס, שירה, יח

 

 נגד.    :מר יוסי חן

 

נגד יוסי. אמרתי לך חזרנו לתקליט הזה, אני שמח. ואני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יכול להבטיח לך אתה לא תקצר לי את החיים. 

 

  -אני מבטיח לך   :מר יוסי חן
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 אתה לא תקצר לי את החיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. איך אני?    :מר יוסי חן  שבמקום שתהיה לא..

 

 הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, 

על  כיתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין 2הנגשת  1008לאשר סגירת תב"ר 

 יועבר לקרנות הרשות.  ₪ 13,263.20 על סך . העודף₪ 67,736.80סך

 

נווה אריאל. מבנים יבילים בבית ס 2רכישת  1010תב"ר     :מר ג'והר חלבי פר 

 מאוזן.  ₪ 154,440, ההוצאות היו ₪ 154,440ההכנסות היו 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1010מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? יוסי. 

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

אריאל על סך  מבנים יבילים בבית ספר נווה 2רכישת  1010לאשר סגירת תב"ר 

154,440 ₪ . 

 

שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות בסך  1012תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪ 420,690
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כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1012מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? זאב. מי נגד? יוסי. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 420,690שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות בסך  1012לאשר סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 64,000שיפוץ מרכז פסגה  1015תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1015מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ור  ד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

זאב רז(,  נמנעים: מר יוסי חן, מר 2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 64,000שיפוץ מרכז פסגה על סך  1015לאשר סגירת תב"ר 

 

יש פה טעות כלשהי במספר רץ וכנראה שיש טעות טכנית     :מר ג'והר חלבי

בהקלדת המספר. ההגדרה של התב"ר הוא רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום תוקצבו 

סך כל ההוצאות  ₪ 126,419.48, ביצענו בפועל בהכנסות ₪ 149,980ממשרד החינוך 

 מיועד חזרה לקרנות.  ₪ 10,803.48. נשאר עודף ₪ 115,616שביצענו 

 

מי בעד לסגור את תב"ר רכישת ציוד וביטחון לשעת חירום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל ורד, יבגני ולודה. 

 זאב ויוסי. עבר. מי נמנע? 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

. היתרה בסך ₪ 115,616חון לשעת חירום על סך לאשר סגירת תב"ר רכישת ציוד ביט

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 10,803.48

 

בהכנסות, בהוצאות  ₪ 90,000רכישת רכב קטן  1031תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 חזרה לקרן עודפי תב"רים.  ₪ 8,230. סך הכול יתרה ₪ 81,770

 

, מקס, שירה, יחיאל, ? בעד: דקלה1031מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב ויוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דקלה שיינדל;  דושי, גב' לודמילה גוזב, גב'

 ₪ 8,230. היתרה בסך ₪ 81,770רכישת רכב קטן על סך  1031לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרן עודפי תב"רים.  

 

התב"ר השני גם רכישת רכב קטן זה אחד להנדסה אחד     :מר ג'והר חלבי

 לשפ"ע. 

 

 שם למטה. אפשר לראות אותם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 90,000    :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1036מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 90,000רכישת רכב קטן על סך  1036לאשר סגירת תב"ר 

 

הסתיים  ₪ 100,000החלפת גג מחסן כלים על סך  1066תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1066מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 

חיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 100,000החלפת גג מחסן כלים על סך  1066לאשר סגירת תב"ר 

 

, סך ₪ 42,120תחנות  15תחנות אוטובוס סככות  7107תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכול רק ההשתתפות שלנו הייתה הסתיים באיזון. 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מהתקצוב מגיע מהמשרד  %80רק שנייה פה שישמעו כולם,    :מר יוסי חן

 של ישראל כץ. 

 

 ואתה הבאת את זה בקיטבג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה אמרת. אבל, אבל היתר זה מקרנות הרשות ואני מבקש    :ןמר יוסי ח

להוריד את כל התמונות בחסות ראש העירייה. אין שום חסות לראש העירייה על 

 תחנות אוטובוס. 
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כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1077מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ני ולודה. מי נמנע? זאב. מי נגד? יוסי. מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבג

עבר. אין שום דבר הרי בפופוליסטיקה שאתה עושה בחסות ראש העיר. תצלם ותראה 

 לי שכתוב בחסות ראש העיר. 

 

  -גם אם   :מר יוסי חן

 

 אז אל תקשקש, אז אל תקשקש זה לא יעזור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

"ל מחוץ אל חוף התחנות יגיעו גם אם תמשיך לטייל בחו   :מר יוסי חן

 לאריאל. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

זאב רז(,  נמנע: מר 1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 42,120על סך  תחנות אוטובוס 15-סככות ל 1077לאשר סגירת תב"ר 

 

 -1079תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

  תכניס לך את זה לראש.    :מר יוסי חן

 

 הסתיים באיזון.  ₪ 350,000שדרוג מדרכות והנגשת רחובות     :מר ג'והר חלבי

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  9107מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ריק מר אגב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 350,000ך סשדרוג מדרכות והנגשת רחובות על  1079לאשר סגירת תב"ר 

 

 ₪ 100,000מועדונית אור זבולון מבנה יביל  1082תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

כפי שהציג הגזבר? בעד: דקלה,  1082ת תב"ר מי בעד סגיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי. עבר.   מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק ל, גב' ורד טויפולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 100,000מבנה יביל מועדונית אור זבולון על סך  1082לאשר סגירת תב"ר 

 

ביתני שמירה למוסדות החינוך.  3החלפת  1083תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, היתרה מיועדת ₪ 3,930סך הכול יתרה  ₪ 43,875הוצאות בפועל  ₪ 47,805הכנסות 

 לקרנות הרשות. 

 

 כפי שהציג הגזבר?  1083מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה הביתנים?   :מר יבגני יעקובוב

 

 בתי הספר וגני ילדים.     :מר ג'והר חלבי

 

זה את הרשימה.  פר וגני ילדים, אני יכול להעביר אחריבתי ס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: דקלה, מקס, שירה, יחיאל, אלי, אריק, פבל, ורד, יבגני ולודה. מי נמנע? זאב 

 ויוסי. עבר. 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2שי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דו

 .₪ 43,875על סך  ביתני שמירה למוסדות החינוך 3החלפת  1083לאשר סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.מועברת  ₪ 3,930על סך  יתרהה

 

 )בהמשך לסבב טלפוני שבוצע(. 17הארכת מבצע גביית חובות עד לסוף דצמבר  .4

 

ואנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום. אני רוצה להזכיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, אחרי שעשינו סבב טלפוני 2017היה מבצע של גביית חובות שהוארך לסוף דצמבר  לכם

יוכלו להמשיך ולקבל את המבצע של משרד הפנים, ועכשיו אנחנו  על מנת שהתושבים 

מי בעד לאשר לתקף את הסבב הטלפוני  מתקפים את אותו אישור טלפוני שנעשה.

 שנעשה? אושר פה אחד תודה רבה. 

)בהמשך  17מבצע גביית חובות עד לסוף דצמבר הוחלט פה אחד, להאריך  החלטה:

 לסבב טלפוני שבוצע(.

 

 מינוי חברת המועצה דקלה שיינדל לתפקידים הר"מ: .5

 יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים.  *  

 חברה. –ילד ועדת חינוך ומעמד ה * 

 

חברי מועצה. חברת המועצה  2כמו שאמרתי התחלפו לנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקלה שיינדל מחליפה את חברת המועצה דריה, והיא תהיה יו"ר ועדה למאבק בנגע 

הסמים והיא תהיה חברה בוועדת חינוך ומעמד הילד כחברה. מי בעד לאשר את דקלה 

  -שהיוהתפקידים האלה? זה תפקידים  2-ל

 

 את יכולה להצביע גם, את יכולה להצביע.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה היו תפקידים של דריה. מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מינוי חברת המועצה דקלה שיינדל לתפקידים הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים.  *  הר"מ:

 חברה. –וך ומעמד הילד ועדת חינ *        

 

 מינוי חבר המועצה זאב רז לתפקידים הר"מ: .6

 יו"ר ועדת שמות.  * 

 חבר. –ועדת הנחות בארנונה  * 

 

חבר המועצה זאב רז החליף את חבר המועצה מיקי חג'בי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  ז"ל. ומיקי חג'בי היה יו"ר ועדת שמות והוא היה חבר בוועדת הנחות בארנונה.

 

 אני רוצה פה שאלה. מיקי ז"ל היה חבר גם בוועדת כספים.    :מר יוסי חן

 

 לא.       :???

 

מיקי היה חבר בוועדת כספים. לא? אז מי היה חבר בוועדת    :מר יוסי חן

 הכספים? מי החברים בוועדת כספים? 

 

 מיקי חבר בוועדת כספים?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זוכר אותו.  אני לא     :מר אבי עזר

 

מיקי היה חבר בוועדת כספים. אני זוכר את זה שהוא היה    :מר יוסי חן

 מדבר איתי על ועדת כספים. 

 

 צודק, אנחנו מוסיפים אותו, מוסיפים את זאב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וזאב למרות שהודיע לכם שהוא נכנס למועצה במקומו, לא    :מר יוסי חן

 ל ועדת כספים. זימנתם אותו לישיבה ש
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דרך אגב מזמנים באופן עקרוני, אני יכול להגיד את הדבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הבא: מזמנים, אני גם דיברתי עם זאב אני אמרתי לזאב. מזמנים לוועדה אחרי מינוי. 

  -יחד עם זאת

 

 אחרי מינוי?    :מר יוסי חן

 

  -יחד עם זאת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מהרגע שהוא נכנס, לא צריך להצביע עליו.    :מר יוסי חן

 

  -עזוב, עזוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני מודיע לכם, אל תעשה ראש קטן, מהרגע שהוא הכניס    :מר יוסי חן

 שעות הוא חבר מועצה.  48לך את המכתב 

 

 )מדברים יחד(

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ר ראש העירייה היא נכנסה בתפקידים של מה הקשר? אמ   :מר יוסי חן

 דשה והוא נכנס בתפקידים של מיקי ז"ל. 

 

 הצבעה, הצבעה.      :מר אבי עזר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע טוב מאוד שהיה צריך להזמין אותו לוועדת    :מר יוסי חן אבל אתה 
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 . .  כספים. לא צריך.

 

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

 

.    :מר יוסי חן  הוא מחליף אותו

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מקרה מצער שהוא מחליף אותו אוטומט בלי הצבעה.    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר את זאב רז לתפקיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  עזוב אותך מהשטויות, אני בעד.

 

 תן לי להשלים שיהיה פה אחד.  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

 אתה תשלים הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

מי בעד לאשר את חבר המועצה זאב רז כיו"ר ועדת שמות,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ועדת הנחות ארנונה חבר וועדת כספים חבר? מי בעד לאשר? אושר פה אחד. 

 חבר המועצה זאב רז לתפקידים הר"מ: מינויהוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 יו"ר ועדת שמות.  *  

 חבר. –ועדת הנחות בארנונה  *  

 חבר.   -ועדת כספים  *  

 

 הנצחה של חבר המועצה וסגן ראש העיר מיקי חג'בי ז"ל.  .7
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הסעיף הבא זה הנצחת חבר המועצה וסגן ראש העיר לשעבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בי ז"ל. אנחנו דיברנו על זה גם בישיבה שעשינו לזכרו. ישבתי חבר המועצה מיקי חג'

ודיברתי גם עם המשפחה, ואני מציע פה להעלות את הכיכר שנמצאת על דרך רון נחמן 

 -עם

 

 שער הגיא.   :מר פבל פולב

 

לא שער הגיא. חבר'ה למה אתם מפריעים לי? ששת הימים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הזאת תהיה כיכר על שמו. אני מעלה את זה להצבעה כאן.  עם דרך רון נחמן, שהכיכר

 

 יש לי שאלה אחת.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה על דעת המשפחה?    :מר יוסי חן

 

זה על דעת המשפחה ודאי. אני לא הייתי עושה שום דבר אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה לא היה על דעת המשפחה. 

 

  -אני שואל, שואל. אם זה מה שהם מסתפקים   :סי חןמר יו

 

 אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בהנצחה של הכיכר.    :מר יוסי חן

 

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

 

 אם זה על דעת המשפחה אני בעד.    :מר יוסי חן
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 תודה רבה.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

הנצחה של חבר המועצה וסגן ראש העיר מיקי הוחלט פה אחד, לאשר  החלטה:

 , בכיכר שנמצאת על דרך רון נחמן ששת הימים. חג'בי ז"ל

 

 דקות לחבר המועצה יוסי חן.  5 .12

 

 5-אריק אתה רוצה להגיד עכשיו או שאתה רוצה לוותר על ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ות? דק

 

  -אני מציע שנעשה הפסקה ואחרי זה נמשיך   :מר יוסי חן

 

דקות שלך, אני לא רוצה  5-לא, לא, לא, יש לך את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הפסקות. 

 

 אבל תכניס את כולם.    :מר יוסי חן

 

דקות.  5כן, תכניס, תכניס, אפשר להכניס. יוסי בבקשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אריק ויתר

 

.   :מר אריק דושי  לא ויתרתי, אחר כך..

 

  -אלי, אריק ויתר  :מר יחיאל טוהמי

 

יוסי ידבר.    :מר יוסי חן  ועכשיו 

 

 דקות.  5יוסי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אין בעיה.    :מר יוסי חן

 

 כן יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יה חשוב לי שאתה דקות האלה רוצה לדבר, אר 5-אני ב   :מר יוסי חן

דקות, אם לא תצטרך לקרוא את הפרוטוקול. כמו שאתה יודע אני  5-תקשיב את ה

הרבה זמן לא מקבל תשובות לכל המכתבים. שולח מכתבים למשל בנושא המיסים 

, לא מקבל תשובות. בנושא ההסעות, לא מקבל תשובות. שהאוניברסיטה אמורה לשלם

, אומר לי ג'והר הכסף יוצא, ₪מיליון  2.5תך תב"ר שכונת בנה בי 359בנושא התב"ר 

. יש פה תקציבים שהצביעו עליהם כמו ₪מיליון  2.5בשכונה לא קורה כלום, אין 

, 2014-, תקצבו את זה ב2014-, הצביעו על זה ב2014-שאמרתי למשל הסדרת הכניסה ב

ת זה לא מופיע. זאת אומרת שאין שקיפות. אחר כך כשאתה לא מקבל את כל התשובו

 . לכל המכתבים האלה בהוראה של המנכ"ל שהוא קם ובורח עכשיו, כולם אומרים לי..

למנכ"ל. אתה כמבקר צריך להורות להם לתת לי לעיין בכל המסמכים, לקבל תשובות 

לגבי למשל האם האוניברסיטה משלמת על הקטע בין המציל היהודי עד למגרש 

  -60,000-הכדורגל, מדובר שם כ

 

י     :מר אריה ברסקי סליחה שאני מפריע לך, בנושא האוניברסיטה ספציפית, אנ

 זוכר שבאחת הישיבות העלית את הסוגיה הזו וגם הגזבר ענה לך. 

 

  -אבל לא קיבלתי, הוצאתי לו מכתב   :מר יוסי חן

 

 תן לו להמשיך לדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אריה, הוצאתי לו מכתב.    :מר יוסי חן

 

 בסדר.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי
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'עוד לא כתבתי את    :מר יוסי חן הייתי אצל ג'והר אתמול, אמר לי: 

המכתב.' ביקשתי ממנו למען הסדר הטוב שיעביר את המכתב למנכ"ל, כמו שהמנכ"ל 

שהוא כפוף אליו דורש ממנו, תנו לי תשובות, תנו לי תשובות, ממה אנחנו פוחדים? 

לא קיבלתי תשובות. היה ואני לא אקבל תשובות  ביקשתי גם עם הסיפור עם רמי לוי,

אני מודיע לכם בסופו של יום אני צריך לעשות עתירה לבית משפט, והעירייה תישא 

המיותרות האלה, זה פעם אחת. פעם שנייה, כולכם בטח בתוצאות. חבל על ההוצאות 

סיפור שמעתם גם בטלוויזיה וגם בעיתונות הכתובה וגם היום יש את כל הרשתות על ה

של מה שקרה בחברה הכלכלית. החברה הכלכלית פשטה המשטרה לה"ב, שזה הצמרת 

של המשטרה, החרימה צ'קים החרימה מיליוני שקלים של כסף וחקרה עובדים 

שבשבילם זה השפלה ממדרגה ראשונה. אותם עובדים שנחקרו שלא קשורים לדבר הזה, 

לו את זה גם שנים, ואמרתי  3 השפילו אותם. עכשיו פה יש ראש עירייה שאני צועק

שנים אני צועק שהמכרזים תפורים, שהכול מתואם. אז במקום, אמרתי  3בישיבה שם, 

שנים, להגיד לי: יוסי תשמע, בוא מה יש לך להגיד בנושא  3-לו, לזמן אותי לקרוא לי ב

הזה. בוא תגיד לי מה אתה חושב על זה, בוא נשב ביחד, בוא נשמע. לא קרא לי אף 

, לא קרא לי. עכשיו הדיח אותי מיו"ר ועדת ביקורת, הוא זז מצד לצד, אין פעם

שקיפות, אין שום דבר. אומר לו: אדוני ראש העיר בוא תקרא לי, בוא שב איתי, בוא 

תשמע אותי, שום דבר. הוא מופתע, אמרתי לו שהוא לא מופתע, ואין שום סיבה שהוא 

זה פעם אחר פעם. חברים זה עננה כבדה גם  שנים חוזר על 3צריך להיות מופתע, כי אני 

על תושבי העיר. תושבי העיר מרגישים מושפלים מעצם זה שהחקירות הגיעו לפה, כי 

אנחנו עיר שקטה ושלווה ולא היה לנו את הדברים האלה. ופה אני מצפה מראש 

העירייה, בוא תספר לחברי המועצה כל מה שהיה לפרטי פרטים מהפה שלך, רוצה 

אבל אל תגיד שאתה לא ידעת, אל תגיד שאתה תמים, כי תמים אתה לא. תקרא לשמוע, 

שנים אומר חבר'ה יש פה בעיה.  3פרוטוקולים של עירייה, אם היית מקשיב לי, אני 

אפילו ורד מאוד כעסה עליי, אמרה לי: 'אני חברת ועדת מכרזים, יוסי למה אתה אומר 

' אני אומר את זה, כי או תו אחד הסתובב פה בעיר, והשמועה את זה על המכרזים.

עברה בעיר שיש לו חבר בעירייה, וחבל לכולם בכלל אל תיגשו למכרזים. וכשאני 

אמרתי היית צריך להקשיב לי, אז לא היינו מגיעים למצב הזה שיחקרו את העובדים 

המסכנים, שאין להם יש ורגל בנושא הזה. אני בטוח שהעובדים שם לא קשורים. זה 
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ורים ברמה הרבה יותר גבוהה, וימים יגידו מה ייקרה. לכן אני אומר בוא דברים שקש

אתה נשמע מהפה שלך, גם לתושבים, תצא גם לתושבים, בלי להגיד להם עיר אחרת 

וקיים, תושבים מעניין אותם מה קורה בעיר אריאל, רוצים לשמוע מהפה שלך, מה 

ייעלם, זה היה, מה אתה חושב, איפה זה עומד, שכל הסרן שמועתי ה זה שמסתובב עיר 

 הכול. 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי.    :מר יוסי חן

 

 2טוב, לפני שאני אסיים את הישיבה אני אגיד גם כן איזה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מילים. אתה יודע יוסי אומרים טול קורה מעל עינייך. אתה הרי משמיץ את עובדי 

  -העירייה

 

 ההיפך, הגנתי עליהם.    :מר יוסי חן

 

 שנייה רגע, תן לי לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הגנתי עליהם, אמרתי לך שאין להם יד ורגל.    :מר יוסי חן

 

 תן לי לסיים, אני לא הפרעתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דיברתי ברור, למה אתה משקר אבל.    :מר יוסי חן

 

 הפרעתי לך.  לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אמרתי שלעובדים האלה שחקרו אותם   :מר יוסי חן
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 לא הפרעתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין להם יד ורגל.    :מר יוסי חן

 

 לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אל תגיד דברים שהם לא נכונים.    :מר יוסי חן

 

 לא הפרעתי, לא הפרעתי לך.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 אם לא תשקר אני לא אפריע לך.    :מר יוסי חן

 

לא הפרעתי לך, אתה משמיץ אותי. אני לא יודע ואני אומר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -עוד הפעם

 

  -... שאותו קבלן...אבל אתה אמרת לפרוטוקול   :מר יוסי חן

 

 ך. יוסי, לא הפרעתי ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל אמרת   :מר יוסי חן

 

 אבל לא הפרעתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אומר לי אתה משמיץ.    :מר יוסי חן

 

 לא הפרעתי לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אתה אמרת והמשכת לעבוד עם אותו קבלן
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ישיבה הסגורה, כשאני אני רוצה להגיד לך את מה שאמרתי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אומר טול קורה מעל עינייך. היחידי שיושב פה בשולחן, היחידי שאפשר להגיד עליו 

עבריין מורשע, היחידי שעמד בפני משפט והורשע במשפט בעבירות של תכנון ובנייה, 

 רק אחד כזה יושב בשולחן. 

 

 מה אתה אומר.    :מר יוסי חן

 

  רק אחד כזה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה אומר.    :מר יוסי חן

 

 יושב שם בפינה שקוראים לו יוסי חן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה אתה אומר עבריין בתכנון ובנייה.    :מר יוסי חן

 

  -ואתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... אתה יודע מה שמעתי   :מר יוסי חן

 

  -לך את פסק הדיןאתה רוצה אני יכול להקריא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אל תקריא לי, אני מכיר את פסק הדין

 

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

 

 אני מכיר את פסק הדין.    :מר יוסי חן
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 אני אקריא לך את פסק הדין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל בוא אני אגיד לך   :מר יוסי חן

 

  -אז עבריין :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

 כל השכונה, אתה מדבר על עבריין? תתבייש לך.    :מר יוסי חן

 

  -אז עבריין שלא תיקן, שלא תיקן את המעוות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא לא תיקן את המעוות.    :מר יוסי חן

 

  -ולא נתן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מודיע לך   :מר יוסי חן

 

  -ולא נתן לעובדי העירייה לבוא ולעשות ביקורת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה שקרן, אתה שקרן.    :מר יוסי חן

 

 הנה תגיד לי מתי אתה מוכן שיבואו לעשות לך ביקורת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אומר לך   :מר יוסי חן

 

  -תגיד לי עכשיו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אענה לך   :מר יוסי חן
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 מתי אתה מוכן שיבואו לעשות ביקורת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אענה לך יא חתיכת חוצפן   :מר יוסי חן

 

 מתי? מתי? תגיד לי מתי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אענה לך, תסתום את הפה.    :מר יוסי חן

 

 מתי? מתי? תאריך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ה פעמים רדפתי אחריאני כמ   :מר יוסי חן

 

 תאריך, תגיד לי תאריך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תקשיב לי טוב   :מר יוסי חן

 

 תגיד לי תאריך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רדפתי אחרי הפקחים   :מר יוסי חן

 

 תגיד לי תאריך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל רק שנייה   :מר יוסי חן

 

  -עזוב, תגיד לי רק תאריך :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 אבל שנייה.    :מר יוסי חן
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 כולם שומעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה רוצה להקשיב או אתה רוצה לקשקש?    :מר יוסי חן

 

  -לא, תגיד לי תאריך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה תקשיב   :מר יוסי חן

 

 ך. תגיד לי תארי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקשיב, אני רדפתי אחרי הפקחים והפקח אמר לי: 'אני    :מר יוסי חן

 בכלל הייתי אצלך, אני בדקתי.' בוא נביא את הפקח שהיה. 

 

 תאריך מתי יבואו לבדוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, בוא נביא את הפקח ונוכיח שהוא היה.    :מר יוסי חן

 

 י לבדוק. תאריך מת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הרי הוגשה תלונה במשטרה, הגשתי נגדכם תלונה במשטרה    :מר יוסי חן

 על רדיפה. 

 

  -תאריך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הרי למה דווקא יוסי חן? יש בשכונה הזו עוד הרבה דיירים   :מר יוסי חן

 

יודע מישהו שיש לו חריגות :ראה"ע-מר אליהו שבירו יודע, אני לא    -אני לא 
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יודע טוב מאוד   :מר יוסי חן יודע, אתה    -אתה לא 

 

 . 1אני רק מכיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע טוב מאוד, מי שעבריין זה אתה.    :מר יוסי חן  אתה 

 

 . 1אני מכיר רק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מי שעבריין זה אתה, ומי שרודף אותי זה אתה, ומי ששלח לי    :מר יוסי חן

 זה אתה והמנכ"ל, יש תלונה במשטרה.  את הפקח

 

 יש פרוטוקול, יש פה פרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  עכשיו אני אדאג שיחקרו את התלונה שלי

 

 יש פרוטוקול, יש פרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  עכשיו אני אדאג שיחקרו את התלונה שלי

 

 יש פרוטוקול של בית משפט.  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

.   :מר יוסי חן  אתה עובר לרמה אישית, אני אראה לך יא חתיכת..

 

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

 

אני אראה לך מי עבריין. אני אראה לך מי עבריין תזכור. אני    :מר יוסי חן

 אראה לך מי עבריין. 
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_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 – 1143הוחלט פה אחד, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: פתיחת תב"ר  החלטה:

 תכנון הסדרת כביש נחשונים ציונות גולן. 

 
 
 .2017לתקציב  2אישור שינוי מספר  .2

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . 2017לתקציב  2שינוי מספר 

 

 דיון בתב"רים )מצ"ב(. .3

 פתיחת תב"רים. * 

 סגירת תב"רים. * 

 

שדרוג פלאפונים. סך  1019הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 110,000כל התב"ר עומד על סך של 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שיר

. 1020נגד: מר יוסי חן(, לאשר הגדלת תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 700,000סך כל התב"ר יעמוד על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, 

שדרוג  1098נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 260,000מחשבים במוסדות העירייה על סך 
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השתלמויות והתאמת עובדי  1099הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

 . ₪ 200,000העירייה על סך 

 

הכשרת עובדי העירייה על סך  1100ה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט פ החלטה:

100,000 ₪ . 

 

הכנת מכרזים. סך כל  1023הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 80,000התב"ר עומד על סך של 

 

 120,000כלי אצירה על סך   1101הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

₪ . 

 

עיקור חתולים על סך   1102, לאשר את תב"ר מס' הוחלט פה אחד החלטה:

100,000 ₪ . 

 

שדרוג אמצעי מיגון אזור  1103הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 50,000התעשייה על סך  

 

רכישת ציוד לשעת חירום על  1104הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . ₪ 40,000סך  

 

שדרוג עמדות שמירה ואמצעי  1105אשר את תב"ר מס' הוחלט פה אחד, ל החלטה:

 . ₪ 60,000ביטחון על סך  

 

שיפוץ מקלטים על סך   1106הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

150,000 ₪ . 
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תגבור אגף ההנדסה על סך   1107הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

150,000 ₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל עד: ב 10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

תכניות  1108נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 120,000מגירה לתכנון באגף ההנדסה על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)וב קולות הוחלט בר החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

שיפוץ  1109נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 100,000משרדי העירייה על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

שדרוג  1110נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 70,000מזגנים במשרדי העירייה על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  ה:החלט

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

איטום  1111נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 . ₪ 100,000גגות על סך 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 300,000ל סך מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות ע 1112תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 60,000 על סךלפת תמרורים ושלטים עירוניים הח 1113תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

יוסי חן(, לאשר נגד: מר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 1,200,000 על סך שדרוג רחובות, מדרכות, ריבוד, בטיחות 1114תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1לה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, מר זאב רז, גב' לודמי

 .₪ 110,000 על סך החלפת עמודי חשמל 1115תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1ב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, מר זא

 . ₪ 220,000שדרוג מערכות הגינון הציבורי על סך  1116תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 270,000שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים על סך  1117תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

גנים ציבוריים הורדה והרכבה של הממברנות בגנים הציבוריים על סך  1118תב"ר 

180,000 ₪ . 

 

יחיאל טוהמי, מר פבל  מר אליהו שבירו, מרבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 350,000אירועים וחגיגות עירוניים על סך  1119תב"ר 

 

אירועים עירוניים מערכות חשמל  1120תב"ר ת הוחלט פה אחד, לאשר א החלטה:

30,000 ₪. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

גד: מר יוסי חן(, לאשר נ 1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 225,000תכניות אקדמיות למערכת החינוך העל יסודי  1121תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1ודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי, מר זאב רז, גב' ל

 . ₪ 70,000תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי גנים  1122תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 100,000תכנית העשרה לחינוך היסודי  1123תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' ורד טויל, מר אריק  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל,

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 80,000 פרויקטים חינוכיים 1124תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 60,000 איטום גגות מוסדות חינוך 1125תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 60,000 שדרוג מזגנים במוסדות חינוך 1126תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יב

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 70,000 שדרוג מחשבים ומקרנים במוסדות חינוך 1127תב"ר 

 

טוהמי, מר פבל  מר אליהו שבירו, מר יחיאלבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 330,000 שדרוג חצרות גני ילדים 1128תב"ר 

 

בירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 75,000 תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים 1129תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)קולות  הוחלט ברוב החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 100,000 תחזוקה ושיפוץ מבנה גני ילדים 1130תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 80,000 ילדים שדרוג ריהוט בגני 1131תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 250,000 שיפוץ מבנה בתי ספר יסודיים 1132תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

ן(, לאשר נגד: מר יוסי ח 1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 80,000החלפת רהיטים בבתי הספר  1133תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

: מר יוסי חן(, לאשר מנענ 1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

שיפוצים ותיקונים מפגעי בטיחות בחטיבה עליונה וחטיבת הביניים  1134תב"ר 

50,000 ₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1ושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; ד

 .₪ 150,000נוער אירועי קיץ  1135תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, 

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 90,000במרכז העניינים נוער  1136תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

' ורד טויל, מר אריק פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב

נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 50,000שדרוג אולמות ספורט  1137תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ירה דקל, מר אריק דושי, מר זאב פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' ש

 1138נמנע: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1רז, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 50,000שדרוג מגרשי ספורט 

 

שיפוץ וריהוט למוסדות הרווחה  1139תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר  החלטה:

50,000 ₪. 

 

הצטיידות  ₪ 60,567בסך  1074הוחלט פה אחד, לאשר הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

 ₪ 28,567וסך  ₪ 32,000להפעלת רובוטיקה. מקורות המימון: קרן לאריאל לפיתוח 

 .₪ 186,567ממשרד החינוך. לאחר ההגדלה יעמוד התב"ר על סך 

 

שיפוץ מרכז ההשכלה לנוער  1140תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 . ₪ 150,000היל"ה בסך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר יבגני בעד:  9)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה 

מגרש דשא  1141תב"ר מספר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר  1גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 600,000מלאכותי סינטטי לקהילה על סך 

 

רכישת רכב ביטחון על סך  1142תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:
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קרן לשדרוג  ₪ 44,000ועוד  ₪ 145,000מקורות המימון: משרד הביטחון  .₪ 300,000

 מקרנות הרשות. ₪ 110,000רכבים וכן 

 

 

תכנון והסדרת כביש נחשונים ציונות  1143תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את  

 ₪ 70,000ועוד  ₪ 280,000ימון: משרד התחבורה מקורות המ.₪ 350,000הגולן על סך 

 קרנות הרשות.

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, גב' 

ר יוסי חן(, לאשר סגירת נגד: מ 1נמנע: זאב רז;  1לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 200,000שלטי הכוונה על סך  55תב"ר 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

תכנון והשלמת כביש  203ב"ר נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת ת 1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 375,000טבעת באריאל על סך 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג מערכות המחשוב  242נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 330,000 על סך במוס"ח

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

גינון הציבורי על שדרוג ה 290נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 172,000סך 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג מגרש הכדורגל  302נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 155,000על סך 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

אירועים עירוניים  337נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 120,000 על סך והצטיידות

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

עבודות  369נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

לקרן עודפי  ₪ 13,971, והעברת יתרה על סך ₪ 1,600,000פיתוח בפארק למנהיגות 

 תב"רים. 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

 370לאשר סגירת תב"ר נגד: מר יוסי חן(,  1נמנע: מר זאב רז;  1דקלה שיינדל; 

 .₪ 1,190,093חידוש והקמת מגרש בבית ספר עליזה בגין על סך 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

סימון  377חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר נמנעים: מר יוסי  2דקלה שיינדל; 
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 .₪ 104,047כבישים והתקני בטיחות על סך 

 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

הקמת  395יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר נמנעים: מר  2דקלה שיינדל; 

תועבר  ₪ 69,657. היתרה בסך 2,524,428על סך  101שני גני ילדים צמודים במגרש 

 לקרנות. 

 

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

ב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, ג

הקמת  396נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

תועבר  ₪ 84,410. היתרה בסך 2,769,670על סך  829שני גני ילדים צמודים במגרש 

 לקרנות. 

 

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

יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מר 

 398נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 . ₪ 120,000השתלמויות והתאמת עובדים על סך 

 

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

ר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' פולב, מ

 402נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 65,000שדרוג מזגנים משרדי עירייה על סך 

 

 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבלבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 
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 406נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 . ₪ 50,000שיפוץ מוסדות העירייה על סך 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

אירועים  412נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1דקלה שיינדל, מר יוסי חן; 

 .₪ 75,000עירוניים מערכות חשמל גבוהות 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

 420נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1נגד: מר יוסי חן;  1דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 122,800שדרוג מחשבים במוסדות החינוך על סך 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

החלפת  424נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

 תועבר לקרנות.  ₪ 2,322. יתרה בסך ₪ 67,677רהיטים בבתי הספר על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  8)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שיפוץ  437נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 

לעודפי תועבר  ₪ 2,789.05היתרה על סך . ₪ 115,608.95על סך  אולם ספורט הכנסות

 תב"רים.

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

על  GIS 447נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל; 
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 . ₪ 100,000סך 

 

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

י  458נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  2דקלה שיינדל;  קירו

. העודף בין התקציב לביצוע בפועל נשאר במפעל ₪ 899,296על סך מגרש אורט זבולון 

 .הפיס

 

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

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' 

שדרוג  462ר סגירת תב"ר נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(, לאש 2דקלה שיינדל; 

 . ₪ 29,700תכנית אב בספורט על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1יוסי חן;  נגד: מר 1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 210,000שדרוג מחשבים מוסדות העירייה  463לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2גוזב, גב' דקלה שיינדל;  דושי, גב' לודמילה

  . ₪ 60,000כלי אצירה על סך  465לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 
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 .₪ 50,000העירייה  שיפוץ מבנה 467לאשר סגירת תב"ר 

 
 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, , פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 150,000מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך  469לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, ובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, פולב, מר יבגני יעק

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 60,000החלפת עמודי חשמל  471לאשר סגירת תב"ר 

 

פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 20,000אירועים עירוניים מערכות חשמל  476לאשר סגירת תב"ר 

 

הו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל מר אליבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 150,000שיפוץ מקלטים  477לאשר סגירת תב"ר 

 

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

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 30,000רכישת ציוד לשעת חירום על סך  479לאשר סגירת תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל, מר יוסי חן; 

. היתרה על סך ₪ 106,490על סך  הנדסה בניית ארכיבהרחבת אגף ה 480סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 3,510

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2לה שיינדל; דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דק

 . ₪ 100,000הרחבת מחלקת המחשוב על סך  481לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דושי

 . ₪ 30,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר על סך  489לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, קל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה ד

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 60,000תחזוקה ושיפוץ מבנה הגנים על סך  490לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, וב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, פולב, מר יבגני יעקוב

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 200,000הצטיידות עבור בתי הספר על סך  502לאשר סגירת תב"ר 
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מי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 48,567זהירות בדרכים על סך  509לאשר סגירת תב"ר 

 

שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל  מר אליהובעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 50,000 על סך חידוש מבנה מרכז ההשכלה לנוער 1000לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  :החלטה

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל, יוסי חן; 

 . ₪ 280,684ך החלפת רכב ביטחון על ס 1001סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

. היתרה על סך ₪ 261,256 פרויקט מחוברים על סך 1002לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 79,181.64

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1ב' דקלה שיינדל; דושי, גב' לודמילה גוזב, ג

. ₪ 13,221 הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מילקין על סך 1006לאשר סגירת תב"ר 
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 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 11,500היתרה על סך 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל,  פולב, מר יבגני

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 38,376.50 הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מקיף על סך 1007לאשר סגירת תב"ר 

 ת. תועבר לקרנות הרשו ₪ 1,623.50. היתרה על סך ₪

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

על  כיתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין 2נגשת ה 1008לאשר סגירת תב"ר 

 יועבר לקרנות הרשות.  ₪ 13,263.20 על סך . העודף₪ 67,736.80סך

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1שי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; דו

מבנים יבילים בבית ספר נווה אריאל על סך  2רכישת  1010לאשר סגירת תב"ר 

154,440 ₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, ר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מ

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 420,690שיקום מדרכות ותיקון מפגעי בטיחות בסך  1012לאשר סגירת תב"ר 

 

חיאל טוהמי, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 
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נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 64,000שיפוץ מרכז פסגה על סך  1015לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל ד: בע 10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

היתרה בסך . ₪ 115,616לאשר סגירת תב"ר רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום על סך 

 תועבר לקרנות הרשות.  ₪ 10,803.48

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

מר זאב רז(, נמנעים: מר יוסי חן,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 ₪ 8,230. היתרה בסך ₪ 81,770רכישת רכב קטן על סך  1031לאשר סגירת תב"ר 

 תועבר לקרן עודפי תב"רים.  

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ק מר אריגב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 90,000רכישת רכב קטן על סך  1036לאשר סגירת תב"ר 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, , פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 100,000החלפת גג מחסן כלים על סך  1066לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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מר אריק גב' ורד טויל, מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל,  פולב, מר יבגני יעקובוב, מר

נמנע: מר זאב רז(,  1נגד: מר יוסי חן;  1דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 42,120על סך  תחנות אוטובוס 15-סככות ל 1077לאשר סגירת תב"ר 

 

י, מר פבל מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 . ₪ 350,000ך סשדרוג מדרכות והנגשת רחובות על  1079לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .  ₪ 100,000מבנה יביל מועדונית אור זבולון על סך  1082לאשר סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק גב' ורד טויל, פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, 

נמנעים: מר יוסי חן, מר זאב רז(,  2דושי, גב' לודמילה גוזב, גב' דקלה שיינדל; 

 .₪ 43,875על סך  ביתני שמירה למוסדות החינוך 3החלפת  1083לאשר סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.מועברת  ₪ 3,930על סך  יתרהה

 

 )בהמשך לסבב טלפוני שבוצע(. 17הארכת מבצע גביית חובות עד לסוף דצמבר  .4

 

)בהמשך  17מבצע גביית חובות עד לסוף דצמבר הוחלט פה אחד, להאריך  החלטה:

 לסבב טלפוני שבוצע(.

 

 מינוי חברת המועצה דקלה שיינדל לתפקידים הר"מ: .5

 יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים.  *  

 חברה. –ועדת חינוך ומעמד הילד  * 
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מינוי חברת המועצה דקלה שיינדל לתפקידים הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים.  *  הר"מ:

 ברה.ח –ועדת חינוך ומעמד הילד  *         

 

 מינוי חבר המועצה זאב רז לתפקידים הר"מ: .6

 יו"ר ועדת שמות.  * 

 חבר. –ועדת הנחות בארנונה  * 

 

 מינוי חבר המועצה זאב רז לתפקידים הר"מ:הוחלט פה אחד, לאשר את  החלטה:

 יו"ר ועדת שמות.  *  

 חבר. –ועדת הנחות בארנונה  *  

 חבר.   -ועדת כספים  *  

 

 ר המועצה וסגן ראש העיר מיקי חג'בי ז"ל. הנצחה של חב .7

 

הנצחה של חבר המועצה וסגן ראש העיר מיקי הוחלט פה אחד, לאשר  החלטה:

  , בכיכר שנמצאת על דרך רון נחמן ששת הימים.חג'בי ז"ל

 

 


