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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  3-הישיבה ה

 (14.01.2019) טע"תשח' בשבט , שני מיום

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 עירחברת מועצת ה -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  גב' ימית שפר

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 ועצת העירחברת מ -  גב' קרן קופלר

 

גוזי חסרים:  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 העירייה יתגזבר -  גב' אריאלה להב  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

ן    מנכ"ל החברה הכלכלית -  מר יונתן רימו
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 :היוםעל סדר 

 ;אש העירדבר ר .א

 ;2018עדכון תקציב  .ב

 ;הצגת דו"ח כספי חכ"ל )מצ"ב( . ג

 ;מצ"ב טבלת התב"רים –אישור תב"רים  .ד

אישור לאריאלה להב למתן הרצאות לגופים כגון משרד הפנים ומרכז השלטון  .ה

  בכפוף לאישור משרד הפנים; –המקומי, על חשבוני 

 

 תוספת לסדר היום:

.  ש העיר. האצלת סמכויות לסגן רא ו
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שמן  3רבותיי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המניין. נוכחים: אלי, יחיאל, אריק, יאיר, יוסי, אלה, ורד, פבל, ימית, לודמילה וקרן. 

, הצגת דו"ח כספי של 2018אנחנו נתחיל בדבר ראש העיר ולאחר מכן עדכון תקציב 

ואישור לאריאלה הגזברית למתן הרצאות לגופים כגון: משרדי חכ"ל, אישור תב"רים 

 ממשלה, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, וכל מה שקשור לזה בכפוף למשרד הפנים. 

 

 דבר ראש העיר; א.

 

נתחיל בדבר ראש העיר, אני רק רוצה להזכיר, בישיבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ניגוד עניינים ולהביא אותו הקודמת אנחנו ביקשנו מכל חברי המועצה למל א טופס 

אני ביניהם דרך אגב, אף אחד לא הגיש. אני מבקש שתעבירו,  2-ללשכת מנכ"ל. חוץ מ

זה ההנחיות של משרד הפנים, תעבירו את הטופס של ניגוד עניינים ללשכת מנכ"ל עד 

יום חמישי הקרוב. אני רוצה לבשר לכם ולתושבים שהשכונה החדשה מדרום לאמפי עם 

התקיים סיור  9.1.19יחידות דיור כולל מחיר למשתכן יצאה לדרך. בתאריך  839

קבלנים על ידי מינהלת של משרד השיכון לפיתוח תשתיות ופריצת דרכים. אני רוצה גם 

₪ מיליון  65.8-ו₪ מיליון  6.9באותה הזדמנות לציין שהצלחתי להשיג ממשרד השיכון 

האמפי הגדול דרך רחוב העצמאות ועד לפיתוח כולל גם תקציב לבניית הפארק מ

למתחם של רמי לוי. אם הסתכלתם וראיתם אז תאגיד המים התחיל כבר בעבודות 

לשיפור קו הביוב, על מנת לאפשר גם את בניית הפארק בהמשך. מחר מתוכננות בחירות 

 קלפיות ואני מבקש מכולם לשמור על טוהר המידות וטוהר הבחירות.  3-חוזרות ב

 
 ;2018תקציב  עדכון ב.

 

 , אריאלה בבקשה. 2018מכאן עדכון תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בוקר טוב לכולם, אנחנו רוצים לבקש אישור לעדכון לתקציב   :גב' אריאלה להב

נובע בגלל מספר שינויים שהיו גם בהכנסות וגם בהוצאות. ומדובר על 2018 . העדכון 

 אליכם, ואם יש שאלות אז אני אשמח לענות.  הפירוט הועבר₪.  957,000-סך כולל של כ
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 נעבור אחד אחד, אתה מצביע על זה נכון?   :פבל פולבמר 

 

 מצביעים סך הכול.   עו"ד דוד זיו:

 

לא, על עדכון תקציב מצביעים סך הכול. אם יש לכם שאלות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לעדכון תקציב בבקשה. 

 

.   עו"ד דוד זיו:  זה הזמן

 

 זה הזמן.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

 אתם לא רוצים להקריא.   :פבל פולבמר 

 

לא, אין מה להקריא, יש נוהלים. הנוהלים נשלח עדכון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תקציב אליכם, קראתם אותו, ראיתם אותו, זו ההזדמנות מי שרוצה להעיר בבקשה, 

  -רהיה גם בוועדת כספים, עבר בוועדת כספים. מי בעד לאש

 

. בוועדת כספים?   :פבל פולבמר   מאיזה..

 

   -ועדת כספים יצא זימון לכולם, מי שהגיע לוועדה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..   :גב' קרן קופלר  אני לא קיבלתי.

 

 את לא בוועדת כספים. יצא זימון לחברי ועדת כספים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ון לחברי הוועדה אוקייאמרת לכולם. יצא זימ  :גב' קרן קופלר
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י  :ראה"ע-מר אליהו שבירו כשמדברים על ועדה מסוימת ואני אומר יצא לכולם, אנ

 מתכוון לחברי הוועדה, אני גם לא קיבלתי. 

 

  -אני שלחתי הודעה שהשעות ש  :פבל פולבמר 

 

  -אני החזרתי  :מר יחיאל טוהמי

 

  -את זה בשעות כן, אמר זה נכון אבל עדיין ביצעתם  :פבל פולבמר 

 

. בישיבות הבאות אני אתייחס, 19:00אני הזמנתי לשעה   :מר יחיאל טוהמי

 כלומר אתחשב בבקשה שלך. 

 

  -אנשים לא יכלו להביע את דעתם  :פבל פולבמר 

 

 אני אתחשב בבקשה שלך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זו ההזדמנות דרך אגב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אבל אם הדברים עלו בוועדת כספים, ואני לא חברה רגע  :גב' קרן קופלר

 בוועדת כספים, אז איך אני יכולה להבין? 

 

 את מצביעה, מה שקורה אז אני אלמד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. לא?   :גב' קרן קופלר  השינויים האלה היו..

 

א אני אלמד אותך, קרן אני אסביר לך. חבל דרך אגב של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הגעת להשתלמות שמשרד הפנים עשה, כי בהשתלמות של משרד הפנים מסבירים חלק 

מהדברים האלה וזה היה חוסך גם את הדברים האלה כאן. דרך אגב אם יש דברים שלא 
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ברורים אני אשמח גם שתפני אליי בלי שום קשר לישיבות, ואז אנחנו נוכל לעדכן 

בתקציב העירייה, ולאחר שהיא מצביעה אותך. ועדת כספים דנה בעצם בשינויי תקציב 

ימים לפני אותה ישיבה שמדוברת. אז גם את  10על התקציב זה נשלח לחברי המועצה 

ימים לפני, וגם את שינוי התקציב הזה קיבלתם  10קיבלתם  2019הצעת התקציב לשנת 

ימים לפני. בזמן הזה כל חבר מועצה יכול ללמוד את התקציב, ולראות אם יש לו  10

ימים אליי, כדי  10יזה שהם הערות, השגות, שאלות. הוא יכול לפנות במהלך אותם א

להעיר את ההערות כדי שנוכל להיערך, ואם הוא לא רוצה הוא יכול לעשות את זה גם 

 במהלך הישיבה. 

 

 אני לא קיבלתי שום פרוטוקול של ועדת כספים.   :גב' קרן קופלר

 

 , את לא צריכה לקבל את הפרוטוקול. לא פרוטוקול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שינויים נעשו שמה?   :גב' קרן קופלר

 

את לא צריכה לקבל את הפרוטוקול, את מקבלת את מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שקיבלת. 

 

 את זה.   עו"ד דוד זיו:

 

את העדכון, את רואה זה מה שנשלח אליך, זה העדכון, ועל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כולת ללמוד, לקרוא ולהעיר עכשיו את ההערות שלך. כן. זה י

 

.   :פבל פולבמר   לפני שאנחנו מצביעים אני אגיד את דעתי

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עקב שאנחנו במערכת בחירות היה ראוי אולי להזיז את ועדת   :פבל פולבמר 
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ימות, איך שמסתיימות התקציב לשבוע לשבועיים ולעשות אותה אחרי שהבחירות מסתי

הבוחר היה בוחר. לעשות... תקציב אחרי שהבחירות היו מסתיימות סופית, ואז היה 

 אפשר, שהראש שהיה נבחר היה עושה את זה ובמדיניות שלו ובסדרי עדיפויות שלו. 

 

אנחנו שמענו אני לפרוטוקול מציין שאבנר משרקי מצטרף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ל אנחנו ממשיכים בישיבה. את מה שביקשת, אב

 

 אולי להצביע על זה?   :גב' לודמילה גוזב

 

יוסי, 2018מי בעד לאשר את עדכון תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו ? בעד: אבנר, 

נגד? פבל, ימית, לודמילה וקרן. העדכון עבר.   יאיר, אריק, יחיאל, אלי, אלה, ורד. מי 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, הו שבירו, מר אליבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר את  4

 . 2018עדכון תקציב 

 

 הצגת דו"ח כספי חכ"ל )מצ"ב(; ג. 

 

יונתן, הנושא השני זה הצגת דו"ח כספי של חכ"ל, יונתן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבקשה. 

 

כן, רוה"ח של החברה מוטי משיח היה צריך להציג, לצערו   :יונתן רימוןמר 

נקרא לביה"ח, ומאז כנראה הוא בבית חולים,  15:00אביו היה מאוד חולה והוא בשעה 

השנה מראה שהחברה הייתה  אז אני אציג. אתם קיבלתם את הדו"ח, למעשה הדו"ח

הרווח ₪.  1,000,000-ברווח פעם ראשונה למעשה במהלך השנים, הייתה ברווח של כ

הזה נבע מסיום שלב ב' של אזור התעשייה. אנחנו עכשיו עובדים על שלב ג' שזה עוד 

מפעלים שהוקמו בשנים  40-דונם, אבל למעשה שלב ב' זה כל הכיפה, כל ה 140

פרויקט הזה הסתיים, וברגע שהפרויקט הסתיים היינו צריכים האחרונות, למעשה ה
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לזקוף את מלוא ההכנסות, כלומר ההכנסות שהיו בצד כהכנסות להוצאות לשלם, 

למעשה אנחנו היינו צריכים לסגור מבחינת רשויות המס את כל ההכנסות של שלב ב', 

יד מסביר שאנחנו כפי שאתם יודעים מידי שנה אני תמ₪.  1,000,000וזה נתן רווח של 

מהרווחים אנחנו נשאנו במשך שנים גירעונות היסטוריות, הגירעונות האלה במהלך 

השנים כוסו על ידי רווחים, שבכל שנה החברה הייתה ברווח תפעולי, כל שנה. רק לא 

היינו ברווח מבחינת מיסוי, כי היה גירעון מצטבר. היום כבר אין לנו יותר את הגירעון 

היחידי שהיום מפחית מהרווחים זה פחת המבנה מרכז הספורט. המצטבר. הדבר 

במהלך השנים בבנייה, לפני ₪ מיליון  35-במרכז הספורט העירייה השקיעה למעלה מ

שמתקזז ₪  800,000-, שזה כ2%הרבה מאוד שנים, וכל שנה אנחנו מקזזים יש פחת של 

ר העירייה, בעיקר מהרווחים של החברה. החברה המשיכה השנה לעשות פרויקטים עבו

, השלמנו את הפיתוח של 2017בתחומי הפיתוח, כבישים, מדרכות. אני מדבר על שנת 

את  2017גבעת האוניברסיטה את האזורים שפותחו, גם זה פרויקט גדול. השלמנו בשנת 

סיום התכנון של ישיבת נצר נטעי, שיפצנו את אולם הספורט של בית ספר מילקין וזה 

ים. מבחינת ההוצאות של החברה הייתה ירידה באופן כללי הפרויקטים המרכזי

בהוצאות המנהלה של החברה, ירידה קלה של אחוזים בודדים, כלומר לא היה גידול 

לא בשכר ולא בהוצאות אחרות. אם מישהו מעיין בסוף הדו"ח בביאור יש רק סעיף 

 2נו הוספנו אחד שלמעשה היה גידול, זה נושא אחזקת מבנה כיוון שבשנת הדו"ח אנח

חדרים, חדר משרד וחדר ישיבות קטן,  2חדרים, עשינו שיפוץ משמעותי למבנה והוספנו 

שמסביר את הגידול שהיו בהוצאות אחזקת המבנה. בשאר ₪  150,000זה למעשה עלה 

ג'  2018בשנת סעיפי הוצאות המנהלה היו ירידות.   1ג' -, ב1אנחנו התחלנו את שלב 

תעשייה אתם רואים מצד שמאל את המפעל של דנשר מול כשאתם עוברים את אזור ה

אפריל -מ"ר בנייה, אמור להתאכלס בחודש מרץ 20,000-תחנת הדלק, זה פרויקט של כ

השנה. יש לזה השלכות על התקציב כמובן שכל מבנה כזה כמובן מגדיל את הארנונה 

 של תעשייה, שהיא מרכיב חשוב בתקציבי העירייה. זהו, אם יש שאלות. 

 

 שאלות אם יש למישהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, לי יש.   :גב' קרן קופלר
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 בבקשה.   :יונתן רימוןמר 

 

 הבריכה העירונית זה תחתכם נכון?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.   :יונתן רימוןמר 

 

 מה קורה שם עם הבריכה הזאת.   :גב' קרן קופלר

 

  -לותרגע, רגע, אם יש שא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה?   :גב' קרן קופלר

 

 לדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל זה גם קשור לכספים  :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הרי אתם לא משפצים שם, כי אתם טוענים שאין כסף.   :גב' קרן קופלר

 

פי, אז בבקשה. לא דנים קרן, אם יש שאלות לדו"ח הכס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבריכה העירונית. 

 

האם הבריכה העירונית קשור לזה שלא משפצים בטענה   :גב' קרן קופלר

 שאין כסף? 

 

  -לא קשור :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז למה זה לא מופיע בדו"ח הכספי?   :גב' קרן קופלר

 

  -לא קשור, קרן, קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בהוצאות עתידיות משהו.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, לא קשור בדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שזה קשור. אני חושבת   :גב' קרן קופלר

 

אוקיי, אז העלית את הסוגיה הזו וזה לא קשור לדו"ח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אנחנו נמשיך הלאה.   הכספי..

 

ה דו"ח כספי של הוצאות אני חושבת שכן, כי אם אתה עוש  :גב' קרן קופלר

  -ואתה לא מכניס 2019-ל

 

 . 2019הוא לא דיבר על הוצאות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ושאתה לא אומר שאתה מתכוון או שאתה מוציא דו"חות   :גב' קרן קופלר

 כספיים וזה לא נמצא שם, זה לא בסדר. 

 

 . 2019קרן, זה דו"ח כספי ישן, לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תכניסו את  2019-אז אולי כדאי לציין את זה לפרוטוקול שב  :' קרן קופלרגב

 זה לדו"ח הכספי. 

 

 . 2017זה   עו"ד דוד זיו:
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, אבל אוקיי. יש שאלות לדו"ח 2017זה דו"ח כספי של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יונתן תודה רבה, אנחנו לא צריכים להצביע על זה.   הכספי? 

 

 לסדר היום. אישור הוספת סעיף   *

 

אנחנו עוברים לנושא של תב"רים. לפני שאנחנו ממשיכים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לתב"רים, נשמט מסדר היום, ואנחנו רוצים להוסיף את זה האצלת סמכויות לסגן ראש 

העיר. אנחנו נצביע על התוספת ואנחנו נדון בה אחרי שנדבר על אריאלה. מי בעד 

של האצלת סמכויות לסגן ראש העיר אריק דושי? בעד:  את הנושא להוסיף לסדר היום

נגד? פבל, ימית, לודמילה וקרן, זה  וורד. מי  אבנר, יוסי, יאיר, אריק, יחיאל, אלי, אלה 

 עבר יוסף כסעיף אחרון בסדר היום. 

 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; ויינר, גב' ורד טוויל

נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר הוספת  4

 סעיף האצלת סמכויות לסגן ראש העיר לסדר היום. 

 

 מצ"ב טבלת התב"רים; –אישור תב"רים  ד.

 

 . תב"רים בבקשה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪.  118,000הנגשה פרטנית בית ספר מילקין  1171תב"ר    מר אבי עזר:

מימון, עשינו את זה יש לנו נכה שמה התקנו מעלון,  100% מקורות משרד החינוך

 ואנחנו נרחיב שם מעבר נוסף. 

 

הנגשה פרטנית בית ספר  1171מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 100%רות משרד החינוך ממקו₪  118,000מילקין 
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הנגשה פרטנית בית ספר  – 1171פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  118,000מילקין על סך 

 
מקרן אריאל ₪  70,000תכנון מוזיאון השואה  1172תב"ר    מר אבי עזר:

 לפיתוח. 

 

כמה מילים לגבי הנושא הזה. היום מוזיאון השואה אני אגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. ז"ל.   נמצא בתוך הבית של אירנה, זה היה הבית של אירנה..

 

 עכשיו זה בית של אירנה.   :פבל פולבמר 

 

עכשיו זה בית, אמרתי בבית של אירנה. הבית הזה הוא בית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יאון. היא מוכנה לתרום לנו את לא נגיש, ואנחנו מצד שני רוצים לשמר את המוז

נגיש  המוזיאון, היא מוכנה גם להשקיע מכספה על מנת לבנות מוזיאון חדש, הוא יהיה 

הוא יהיה בקומה אחת, הוא לא יהיה במספר קומות. והצלחתי להשיג תרומה של 

מארצות הברית, על מנת להניע את התהליך התכנוני של בית השואה. בית ₪  70,000

ן להיות בין חברת חשמל לבין האגודה למען החייל, יש שם שטח שהוא השואה מתוכנ

שטח ריק. ברגע שאנחנו נשלים את התוכניות אז אנחנו נביא את זה גם לאישור שלכם. 

כרגע אנחנו מבקשים לאשר תב"ר שמקורות מימון שלו זה קרן אריאל לפיתוח, זה אותו 

 אה. כסף שאני הצלחתי לגייס לטובת התכנון של בית השו

 

קודם כל ברכות, זה מעשה מאוד חשוב. אנחנו יודעים מי   :פבל פולבמר 

 יעשה את התכנון העירייה או שגוף חיצוני? מי מתעסק בזה? 

 

מי שעושה את התכנון זה גוף חיצוני שמי שיהיה שותף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עליה, בכל מקרה לקביעה שלו זאת אירנה. אני רוצה שהתכנון הזה יהיה תכנון שמקובל 

זה משהו שהיא תממן, ולכן חשוב מאוד שהיא תהיה שותפה לזה. מי בעד לאשר את 

 מקרן אריאל? אושר פה אחד, תודה רבה. ₪  70,000תכנון מוזיאון השואה  1172תב"ר 
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תכנון מוזיאון השואה על סך  – 1172פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 אריאל. מקורות מימון: קרן ₪.  70,000

 

קיבלנו  M-21מרחבים פתוחים, מה שנקרא  1173תב"ר    מר אבי עזר:

 מימון מלא ממשרד החינוך. ₪,  140,000

 

 אם אפשר לפרט גם.   :פבל פולבמר 

 

כן, זה גם כן פרויקט שאנחנו הצלחנו להיכנס אליו. זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו לקבל את התקציב הזה, וזה הולך פרויקט ניסויי, אנחנו בין הערים הבודדות שהצלחנ

  -מי בעד לאשר את תב"רדולב שנמצא בעיר היונה. להיות בגן 

 

לפני שאני מצביע, אנחנו מצביעים, זה הכסף שאפשר   :פבל פולבמר 

 להתחיל ולסיים אותו או שזה חלק מהכסף? 

 

של  מימון 100%בוודאי, דרך אגב אתה שם לב זה כסף שהוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 משרד החינוך, אנחנו לא משקיעים שום דבר. 

 

אני לא מכיר את הפרויקט, בגלל זה שאלתי אם זה מספיק   :פבל פולבמר 

 הכסף לסיים את הפרויקט. 

 

גנים  1173מספיק כן. תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  M 140,000-21מרחבים פתוחים 

 ושר פה אחד, תודה רבה לכם. משרד החינוך, מי בעד לאשר? א 100%מקורות מימון ₪, 

על  M-21מרחבים פתוחים גנים  – 1173פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . משרד החינוךמקורות מימון: ₪.  140,000סך 
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קיבלנו אישור תקציבים ממשרד  שער דרך עפרון 1174תב"ר    מר אבי עזר:

 ה מדרך עפרון. אנחנו נעשה שם שיפורים בשער הכניס₪,  55,000הביטחון על 

 

 מה השיפורים?   :פבל פולבמר 

 

  -על מנת לאפשר בידוק טוב יותר לפועלים הפלשתינאים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -משאירים את זה פתוח  :פבל פולבמר 

 

  -כן, זה יהיה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... גם משתנה.   :פבל פולבמר 

 

ו רוצים לעשות אנחנו רוצים... הקונספט נכון. מה שאנחנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הולך להיות כזה שהכניסה לתוך העיר תוכל להיות כניסה רציפה כל שעות היום, 

 והפועלים הפלשתינאים יוכלו להיכנס מהצד. 

 

 עכשיו מה שקורה.   :פבל פולבמר 

 

עכשיו בלילה למשל הם לא יכולים, לא יהיה שער, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ם ליצור שרוול בידוק שלא יהיה על הכביש, הוא יהיה בצד השני. רוצי

 

אלי אם אפשר להוסיף שמה, איפה שעשו את הרשתות האלה    :מר יוסי חן

  -לשים איזה

 

.    מר אבי עזר:  ... יש מצב שכן

 

 זה עוד לא גמור.   :אריק דושימר 
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 55,000ון דרך עפרון שער ביטח 1174מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקורות מימון משרד הביטחון? אושר פה אחד, תודה רבה. ₪ 

שער ביטחון דרך עפרון על סך  – 1174פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הביטחון. ₪.  55,000

 

פיתוח, תעלת ניקוז וכביש בשכונת מוריה סך  1175תב"ר    מר אבי עזר:

מקורות ממשרד השיכון. תקציב שקיבלנו לאחרונה וזה המקור, ₪  3,319,744הכול 

  -אנחנו מדברים על הרחבת הניקוז וגם כסף לשכונת מוריה

 

החלק המזרחי ביותר של העיר, איפה שאתם זוכרים שעשו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שם, גזרו לנו חלק מהקו הירוק והיינו צריכים לעשות שם תכנון מחדש

 

 מה שהייתה פגישה עם שר הביטחון אז לשעבר?   :פולבפבל מר 

 

  -שהייתה פגישה, נכון. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, יצא על זה מכרז? התחילו?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא, זה תב"ר.    מר אבי עזר:

 

 זה תב"ר אין מכרז.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין מכרזים יותר?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, אחרי זה ייצא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני שואלת האם הולך לצאת על זה מכרז?   :גב' קרן קופלר
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 בוודאי, מה זאת אומרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חברים, מה הערכת זמן?   :פבל פולבמר 

 

  -נאשר תקציב   מר אבי עזר:

 

  -את לוחות הזמנים אחרי שנאשר תקציב נראה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הערכת זמנים.   :פבל פולבמר 

 

אני לא רוצה להגיד הערכת זמן, בסוף אני אגיד הערכת זמן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולא יעמוד, למה אני צריך להתחייב על זמן? 

 

 לפחות תהיה מוטיבציה.   :פבל פולבמר 

 

לסיים את זה אוד גבוהה תהיה מוטיבציה, לי יש מוטיבציה מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כמה שיותר מהר. 

 

 בסדר.   :פבל פולבמר 

 

פיתוח תעלות ניקוז וכביש  1175מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד השיכון? אושר פה אחד,  100%מקורות מימון ₪,  3,319,744שכונת מוריה בסך 

 תודה. 

וח, תעלות ניקוז וכביש פית – 1175פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  3,319,744שכונת מוריה על סך 

 

, זה 197עד  195העתקת קו ביוב במגרשים  1176תב"ר    מר אבי עזר:
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מגרשים שעושים לשיווק, צריך להעתיק את הקו, משרד  3-המגרשים ברחוב השקד, ה

 ₪.  197,131, 100%-השיכון מממן את זה ב

 

 מה זה להעתיק את הקו?   :מר יחיאל טוהמי

 

 הקו עובר לתוך מגרשים פרטיים.    מר אבי עזר:

 

 ראיתי, ראיתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

הם רוצים לשווק את זה, מאחר והקו מפריע הם נתנו כסף    מר אבי עזר:

נזיז את זה למקום אחר, נתכנן נזיז את זה מחוץ למגרש, ואז משווקים את  שאנחנו 

 המגרשים האלה. 

 

 מי עושה את זה, גם מכרז חיצוני או שזה תאגיד המים?   :גב' קרן קופלר

 

 זה מכרז, הכול מכרז.    מר אבי עזר:

 

העתקת קו ביוב במגרשים  1176מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה אחד, תודה מקורות מימון משרד הבינוי והשיכון? אושר פ₪  197,131על סך  195-6-7

 רבה. 

195-העתקת קו ביוב מגרשים  – 1176פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  197,131על סך  197

 

₪,  588,560גם קיבלנו באותה מסגרת  שצ"פ אריאל מזרח   מר אבי עזר:

 . ממשרד השיכון 100%גם ממקורות משרד השיכון,  1177תב"ר 

 

  -1177מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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תגידו כמה מילים שצ"פ, זה המשך זה התחלה, מה זה   :פבל פולבמר 

 הפרויקט? 

 

אנחנו רוצים לקבל עוד כסף לשצ"פ של אריאל מזרח,    מר אבי עזר:

 במילים אחרות אנחנו נעשה את זה בגבעת האוניברסיטה. 

 

  -תראו, גבעת האוניברסיטה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... ירוק זה יהיה  :פבל פולבמר 

 

  -שצ"פ זה שטח ציבורי פתוח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם וגם.    מר אבי עזר:

 

 זה יהיה ירוק זה יהיה משחקים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם וגם.    מר אבי עזר:

 

שצ"פ אריאל מזרח,  1177בעד לאשר את תב"ר מספר כן. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד השיכון,  100%מקורות מימון ₪  588,560בגבעת האוניברסיטה למעלה, על סך 

 מי בעד? אושר פה אחד, תודה רבה. 

שצ"פ אריאל מזרח על סך  – 1177פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

  מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון.₪.  588,560

 

זה תב"ר שנועד לתכנן את אצטדיון ₪,  210,262 1178תב"ר    מר אבי עזר:

הכדורגל, שאנחנו מדברים על התב"ע החדשה שעוד לא הוצגה. היא הועברה אצלנו עד 

  -כמה שאני זוכר במקומית
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 עברה, עברה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שולש כזה, היא לא עברה במחוזית. יש שמה מקום מעין מ   מר אבי עזר:

 .  ששם אנחנו עושים אזור של ספורט, ושם אנחנו מתכננים את מגרש כדורגל..

 

 בקצה של רחוב מוריה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר   אנחנו דיברנו על זה לפני

 

אנחנו הצבענו על זה, אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו הצבענו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ודמת, אנחנו רוצים לבנות את מגרש הכדורגל ממש בקצה של רחוב הק על זה בקדנציה

מוריה, ממש אחרי הגדר בצד שמאל, יש שם משטח ששם אנחנו רוצים להקים אותו, 

אנחנו הצבענו על זה במסגרת התב"ע, אם אתם זוכרים שדיברנו על השכונה החדשה. 

 ורגל. פה משרד השיכון נותן לנו כסף לעשות את התכנון עבור מגרש הכד

 

 אז העיכוב היה עכב הכסף שחיכינו ממשרד השיכון.   :פבל פולבמר 

 

 נכון. כל עוד לא קיבלנו כסף, אי אפשר היה לתכנן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה גודל המגרש?   :אבנר משרקימר 

 

מגרש גדול, זה כולל טריבונות כולל חניות למטה, זה תכנון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יפה.  של מגרש

 

 זה תכנון.    מר אבי עזר:

 

.   :פבל פולבמר   כרגע רק תכנון, יש עוד דרך זה רק תכנון
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  -נכון. מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה תכנון, אנחנו נראה מה יתכננו.   :פבל פולבמר 

 

 זה תכנון תב"ע זה לא תכנון אצטדיון, תכנון תב"ע.    מר אבי עזר:

 

 -מי בעד לאשר :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

  -לתב"ע יש גבולות  :פבל פולבמר 

 

 תב"ע זה פרטני.     :דובר

 

תראו, מה שקורה אם אתם זוכרים המגרש הזה היה בתוך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התב"ע של השכונה. אנחנו באנו ואמרנו שאם המגרש הזה יישאר, אתם זוכרים דיברנו 

אנחנו משאירים את המגרש הזה במסגרת של המגרש של  על זה גם בישיבה אז, אם

השכונה, עד שהתב"ע הזאת תאושר ייקח כל כך הרבה זמן, שתהיה לנו בעיה עם מגרש 

הכדורגל. אני ביקשתי מגלנט משר השיכון דאז, ביקשתי ממנו לעשות הפרדה, לקחת 

יות של את מגרש הכדורגל ולעשות לו תב"ע נקודתית רק למגרש הכדורגל, בלי התנ

בנייה שאנחנו יודעים שלפעמים עושים לנו בעיות מדיניות כאלה ואחרות, ואנחנו 

יודעים שלמגרשי ספורט, למוסדות ציבור, יש אפשרות בנייה הרבה יותר קלה, ולכן 

 1178הכסף הזה הולך לעשות תב"ע נקודתית למגרש הכדורגל. מי בעד לאשר את תב"ר 

  -₪ 210,262תב"ע לתכנון אצטדיון 

 

 יש לי רק שאלה קטנה, ומה הולך להיות במגרש הקיים?   :גב' קרן קופלר

 

שנייה, שנייה, בואו נאשר את זה ואז אני אגיד לך. מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקורות מימון של משרד הבינוי והשיכון, מי בעד ₪  210,262לאשר, הסכום הוא 

כל המגרש הישן נמצא בתוך התב"ע  לאשר? אושר פה אחד. המגרש הישן הולך להתבטל,
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החדשה של האוניברסיטה, ואמור להיות שם מבנה שהוא יהיה כיתות לימוד נוספות, כי 

 בסך הכול האוניברסיטה שלנו מתפתחת. התב"ע אושרה הלאה. 

תב"ע לתכנון אצטדיון על סך  – 1178פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 הבינוי והשיכון. מקורות מימון: משרד ₪.  210,262

 

מעודפי ₪  800,000שדרוג חצרות גני ילדים  1179תב"ר    מר אבי עזר:

 4גני ילדים, גם השנה נלך על שדרוג של  4, מה שאנחנו במסגרת כל שנה 2018תקציב 

 חצרות גני ילדים. 

 

 זה אומר החלפת החול?   :גב' קרן קופלר

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    מר אבי עזר:  החלפת החול, מגלשות, מתקנים וכו'

 

יודע איפה?    :מר יוסי חן  אתה 

 

 אנחנו נקבע את המיקום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גן ברק זה על הפנים שמה.    :מר יוסי חן

 

 שלי קובעת את זה.    מר אבי עזר:

 

גני ילדים אנחנו נוכל לעשות  :פבל פולבמר   -כמה 

 

 . 4ולכים לעשות ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גנים.  4   מר אבי עזר:
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 כל שנה אנחנו עושים?    :דוברת

 

.    מר אבי עזר: .  כל שנה.

 

אני שואל האם... שאפשר להגדיל את זה לכמות יותר גדולה,   :פבל פולבמר 

 זה אחרונים? 

 

 )מדברים יחד( 

 

גני 1179מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו ילדים  שדרוג חצרות 

 ? אושר פה אחד. 2018עודפים של ₪,  800,000תשע"ט 

שדרוג חצרות גני ילדים תשע"ט  – 1179פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018מקורות מימון: עודפים ₪.  800,000על סך 

 

מעודפי תקציב ₪  300,000פני העיר  שיפור חזות 1180תב"ר    מר אבי עזר:

2018 . 

 

זה כל מיני דברים שיש, פה יש מדרכות שצריכים לתקן  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

  -אותם, ושם צריך לשדרג איזה שהוא גן משחקים בקטנה, לא לעשות החלפה של כל

 

 טיפול גזם וכל מיני דברים מה שקשור לחזות העיר.    מר אבי עזר:

 

הסכום הזה נועד מניסיון כזה או אחר, או פשוט זה מה   :פבל פולבמר 

 נשאר. ש

 

 לא, לא, זה מניסיון כזה או אחר.    מר אבי עזר:
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 1180זה שילוב של שני הדברים. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 2018עודפים של ₪  300,000שיפור חזות העיר 

שיפור חזות העיר על סך  – 1180פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018מקורות מימון: עודפים ₪.  300,000

 

מעודפי ₪  130,000נקרא לזה  2019אירועי נוער  1181תב"ר    מר אבי עזר:

2018 . 

 

דרך אגב אנחנו עושים את זה הרי כל שנה, אתם זוכרים את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? אושר 2018עודפי ₪,  130,000אירועי נוער תשע"ט  1181זה. מי בעד לאשר את תב"ר 

 אחד. פה 

אירועי נוער תשע"ט על סך  – 1181פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018מקורות מימון: עודפים ₪.  130,000

 

₪  70,000מרחבים פתוחים לבית ספר אישרו לנו  1182תב"ר    מר אבי עזר:

 ממשרד החינוך גם מימון מלא. 

 

 איזה בית ספר?   :דוברת

 

 בוע. שלי צריכה לק   מר אבי עזר:

 

 קובעים את זה אחר כך.   :פבל פולבמר 

 

  -שלי תקבע, אני כמובן אעדכן אתכם אין לי בעיה. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... בית ספר.     :דובר

 

 יש בית ספר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -חייב להיות, אי אפשר    :דובר

 

.. זה עדיין ל   מר אבי עזר:  א שייך, ישויך. הגשנו כמה קיבלנו.

 

M-מרחבים פתוחים בתי ספר  1182מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקורות מימון משרד החינוך? אושר פה אחד. ₪  70,000 21

M-מרחבים פתוחים בתי ספר  – 1182פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  70,000על סך  21

 

ממקורות  83,070פינוי בינוי, יש לנו תוספת של  384תב"ר    בי עזר:מר א

משרד השיכון, פשוט הוועדה העליונה דרשה דו"ח איכות הסביבה, ומה שאנחנו עושים 

לוקחים הצעות מחיר מעבירים למשרד השיכון, משרד השיכון מאשר את האדם ומאשר 

 ₪.  83,070את התקציב לפי הצעת מחיר שלו, לכן זה 

 

דרך אגב כולם שואלים לגבי הפינוי בינוי, זה תהליך, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אמרתי את זה גם בהתחלה, זה תהליך הוא ארוך, אבל הוא מתקדם, זה עוד שלב 

בתהליך. משרד השיכון מוכן לממן גם את הדו"ח הזה. זה כבר עלה בהצבעה אצלנו 

יועבר לוועדה בבית אל. בוועדה המקומית, אחרי שאנחנו נסיים את כל הד  ו"חות זה 

 

 רגע, רגע, הצבעתם על פינוי בינוי?   :גב' קרן קופלר

 

 מזמן, בקדנציה הקודמת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שמה זה אומר התוכנית? הרי אני לא הייתי בקדנציה   :גב' קרן קופלר

 הקודמת. 

 

אנחנו לא נפתח עכשיו תוכלי להיפגש בנפרד בלי שום קשר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 384את זה לדיון חדש, ויראו לך את התוכנית של פינוי בינוי. מי בעד לאשר את תב"ר 

מקורות מימון משרד השיכון, זה הגדלה? בעד, מי נמנע? מי נגד? ₪  83,070פינוי בינוי 

יוסי, אבנר, אלה, ורד, פבל, ימית ולודה. מי  אוקיי אז בעד: אלי, יחיאל, אריק, יאיר, 

 נגד? קרן קופלר. עבר. 

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

אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1משרקי,  מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב; 

 מקורות מימון משרד השיכון. ₪.  83,070פינוי בינוי על סך  384"ר לאשר הגדלת תב

 

השצ"פים באזור  2-שצ"פ מליבו קיבלנו תוספת ל 392תב"ר    מר אבי עזר:

הצדדים על יד המציל היהודי, אחד התחלנו השני  2-מליבו ברחוב רמת הגולן שם ב

 לא. מקורות משרד השיכון מימון מ₪  1,619,312נתחיל אחרי שנאשר, 

 

₪  1,619,312שצ"פ מליבו  392מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ממקורות מימון משרד השיכון הגדלה? אושר פה אחד. 

שצ"פ מליבו על סך  – 392פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד השיכון.₪.  1,619,312

 

מקרנות ₪  200,000עון יום לקשיש שיקום מ 435תב"ר    מר אבי עזר:

הרשות. אנחנו שיפצנו הרחבנו את מעון יום לקשיש, מה שנמצא בשער הגיא שם. עלה 

עד כמה שאני ₪  1,100,000סך כל התב"ר היה ₪,  984,000לנו הבנייה עצמה ישירה 

זוכר. פה חלק מהכסף מגיע, רובו מגיע מביטוח לאומי, התנאי שלהם היה שאנחנו נשפץ 

 שהם על חשבון העירייה. ₪  200,000את הקטע הישן, והעלויות הם באזור גם 

 

שיקום מעון יום לקשיש  435מי בעד  לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקרנות הרשות, זה הגדלה של תב"ר קיים? אושר פה אחד. ₪  200,000
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לקשיש  שיקום מעון יום – 435פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: קרנות הרשות.₪.  200,000על סך 

 

פארק הוואדי או פארק ז'בוטינסקי, מה שקורה  228תב"ר    מר אבי עזר:

  -היה לנו בהתחלה

 

אני אגיד כמה מילים לגבי התב"ר הזה. התב"ר הזה אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 10%בטעות לא הוריד אתם זוכרים אנחנו קיבלנו כסף מקרן קיימת לישראל. קק"ל 

מהתקציב שהוא העביר לנו, כי אנחנו עושים את השיפוץ שנמצא שם, ואני מציע לכם 

ללכת ולעשות שם סיבוב בפארק הנחל ולראות את הטריבונות החדש ואת האמפי 

ואנחנו צריכים להשלים את זה מקרנות ₪  192,600שזה  10%-החדש. הם הורידו את ה

 העבודה. יש למישהו שאלה? הרשות, על מנת להשלים את 

 

יש לי בקשה או טענה על פארק הנחל, לא רק התהליך עצמו   :פבל פולבמר 

שהוא התחיל מתבצע, הכוונה היא טובה צריך לסדר שם אחרת אין שימוש, דיברנו על 

 -זה כל הזמן, השימוש הוא היה לא חוקי כי אנחנו לא יכולנו להיות שמה עם

 

א, השיפוע של האמפי היה לא תקין, ולכן לא יכולנו ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לעשות. אם אתה אומר שימוש לא חוקי זה בעייתי. 

 

כן, אבל עשינו את זה, עזוב זו המטרה, אני הייתי שותף.   :פבל פולבמר 

., אבל הדרך שהיום נמצא ונראה הפארק הוא  תשמע שותפים צריכים לקבל את..

 בעייתי. 

 

 עוד לא הושלם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז בגלל זה אני אומר, יש גם דרך ביצוע העבודה, הגדר   :פבל פולבמר 

צריכה להיות סגורה, יש שמה סכנת חיים מוות, תגיע ותראה. גם בדרך שאתה מבצע 
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את העבודה צריך לשמור שאנשים יהיו גם בביטחון מלאה שהם נמצאים שמה, ואם 

 סגור את הפארק. אתה לא יכול לעשות את זה אז צריך ל

 

אנחנו נשלח פיקוח ואנחנו נראה את זה. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקק"ל ותוספת  192,600פארק הוואדי פארק ז'בוטינסקי, הקטנה של  228תב"ר 

אושר פה אחד, תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא ₪?  192,600מקרנות הרשות של 

  -בסדר היום

 

זהו נסגרו התב"רים נכון? אני רוצה להעיר הערה קטנה אם   :רגב' קרן קופל

 אפשר. 

 

  בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בנוגע  לנושא של פינוי בינוי. אני חושבת שאפשר לעשות שם   :גב' קרן קופלר

את פרויקט שיקום שכונות עם משרד השיכון, הפרויקט הזה רץ יפה מאוד בראש העין. 

בכניסה לעיר את המגדלים שתוכנית שלכם, זה ייראה כמו  אני חושבת שלעשות

, מעבר לזה שהסוציואקונומי שם הוא נמוך, אני לא חושבת שאנשים יכולים 2הולילנד 

  -בחודש, האם יש התייחסות לדברים האלה או₪  800לשלם שם ועד בית 

 

הכול יש התייחסות, זה אמרת לפרוטוקול, זה בסדר גמור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -רשום, נשב ביחד אני אסביר לך בדיוק את כל הדברים האלה. אני עובר לנושא

 

לא, אני חושבת שצריך לשבת עם התושבים לא איתי, אני לא   :גב' קרן קופלר

  -גרה ב

 

 אמרת את מה שרצית לפרוטוקול, בואו נמשיך הלאה, בסדר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

)ז'בוטינסקי(.  – 228תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה: פארק הוואדי 

 מקרנות הרשות.  192,600מקק"ל והגדלה של ₪  192,600הקטנה של 
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ן  ה. אישור לאריאלה להב למתן הרצאות לגופים כגון משרד הפנים ומרכז השלטו

 בכפוף לאישור משרד הפנים;  –המקומי, על חשבוני 

 

להב הגזברית הרשאות והוצאות אני מבקש לאשר לאריאלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לגופים כגון: משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, הרצאות על חשבונה בכפוף לאישור 

משרד הפנים. היא נותנת הרצאות בגופים האלה, ולכן אנחנו מבקשים לקבל את אישור 

המועצה שתוכל להמשיך לעשות את ההרצאות האלה, זה על חשבון זמנה החופשי ואני 

  -תיכמו שאמר

 

 לא בתוך שעות העבודה.   :פבל פולבמר 

 

  -לא בשעות העבודה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה עבודה נוספת למטרת רווח, נכון?   :פבל פולבמר 

 

  -זה לא עבודה, היא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל אני לא קובע.   :פבל פולבמר 

 

  -י אומר, אני אומר תקשיבויש הכנסה נוספת כן. אנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... אנחנו מצביעים.   :פבל פולבמר 

 

  -נכון, זה משהו שהוא מותר על פי חוק, אבל אני אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא היית מעלה משהו שלא מותר, אני מבין.   :פבל פולבמר 

 

ד יותר מזה אני אומר, זה מחייב מבחינתי אישור משר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 , הפנים. כל עוד משרד הפנים לא יאשר את הדבר הזה גם אם חברי המועצה יאשרו

 אריאלה לא תוכל לתת את ההרצאות. מי בעד לאשר? אושר פה אחד, תודה רבה. 

לאריאלה להב למתן הרצאות לגופים כגון משרד פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 ור משרד הפנים;בכפוף לאיש –הפנים ומרכז השלטון המקומי, על חשבוני 

 

.  האצלת סמכויות לסגן ראש העיר.  ו

 

הסעיף האחרון התוספת לסדר היום, אני מבקש לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הענקת סמכויות לסגן ראש העיר מר גור אריה דושי בתחום תיירות ופיתוח עסקים 

ד גם לתקנון. אנחנו אותך אישרנו. האצלת סמכויות, אנחנו נחד 33בעיר לפי סעיף 

בדיוק באותו נוסח אנחנו דיברנו גם על האצלת הסמכויות לממלא מקומי יחיאל טוהמי 

בקודמת הקודמת, בישיבה הראשונה, ברווחה וברישוי עסקים. אבל בואו נתחיל רגע 

קודם כל עם אריק דושי. מי בעד לאשר האצלת הסמכויות לאריק דושי כפי שציינתי? 

וורד. מי נגד? פבל, ימית, לודמילה בעד: אבנר, יוסי, יאיר, אריק, יח יאל, אלי, אלה 

 וקרן. 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

גב' קרן קופלר(, לאשר האצלת  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, 4

סמכויות לסגן ראש העיר מר גור אריה דושי בתחום תיירות ופיתוח עסקים בעיר לפי 

 לתקנון.  33סעיף 

 

אני רוצה לחדד ולהזכיר, אנחנו האצלנו סמכויות לממלא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה מקום ראש העיר מר יחיאל טוהמי בתחום הרווחה ורישוי עסקים עוד בישיב

 לתקנון, באיזה תאריך זה היה?  33הראשונה לפי סעיף 

 

 . 2.12.18   מר אבי עזר:

 

, אז אני מה שנקרא חידדתי את זה, ונעשה הצבעה 2.12.18 :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 נוספת לזה. 

 

 לא צריך.   עו"ד דוד זיו:

 

 לא צריך?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? על אריק הצבענו נכון  עו"ד דוד זיו:

 

על אריק הצבענו. בואו נצביע גם ליחיאל. מי בעד לאשרר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שוב את יחיאל? בעד: אבנר, יוסי, יאיר, אריק, יחיאל, אלי, אלה וורד. מי נמנע? קרן. 

נגד? פבל, ימית ולודמילה. כמו שעבר בפעם הקודמת עבר גם בפעם הזו. אני רוצה  מי 

 דקות הפסקה ולאחר מכן תקציב.  10ת הישיבה, להודות לכולם, ואני סוגר א

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

קרן קופלר(,  נמנע: גב' 1נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב;  3

לאשר האצלת סמכויות לממלא מקום ראש העיר מר יחיאל טוהמי בתחום הרווחה 

.  33ורישוי עסקים לפי סעיף   לתקנון

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 
 ;2018עדכון תקציב  ב.

 
 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר את  4

 . 2018עדכון תקציב 

 

 . אישור הוספת סעיף לסדר היום  *

 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר הוספת  4

 ן ראש העיר לסדר היום. סעיף האצלת סמכויות לסג

 

 מצ"ב טבלת התב"רים; –אישור תב"רים  ד.

 

הנגשה פרטנית בית ספר  – 1171פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  118,000מילקין על סך 

 

תכנון מוזיאון השואה על סך  – 1172פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ורות מימון: קרן אריאל. מק₪.  70,000

 

על  M-21מרחבים פתוחים גנים  – 1173פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  140,000סך 
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שער ביטחון דרך עפרון על סך  – 1174פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הביטחון. ₪.  55,000

 

פיתוח, תעלות ניקוז וכביש  – 1175פה אחד, לאשר את תב"ר  הוחלט החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  3,319,744שכונת מוריה על סך 

 

195-העתקת קו ביוב מגרשים  – 1176פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  197,131על סך  197

 

שצ"פ אריאל מזרח על סך  – 1177פה אחד, לאשר את תב"ר לט הוח החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  588,560

 

תב"ע לתכנון אצטדיון על סך  – 1178פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון. ₪.  210,262

 

שדרוג חצרות גני ילדים תשע"ט  – 1179פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018מקורות מימון: עודפים ₪.  800,000על סך 

 

שיפור חזות העיר על סך  – 1180פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018מקורות מימון: עודפים ₪.  300,000

 

אירועי נוער תשע"ט על סך  – 1181פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . 2018ורות מימון: עודפים מק₪.  130,000
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M-מרחבים פתוחים בתי ספר  – 1182פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  70,000על סך  21

 

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

יק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אר

נגד: גב' קרן קופלר(,  1משרקי,  מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב; 

 מקורות מימון משרד השיכון. ₪.  83,070פינוי בינוי על סך  384לאשר הגדלת תב"ר 

 

שצ"פ מליבו על סך  – 392פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: משרד השיכון. ₪. 1,619,312

 

שיקום מעון יום לקשיש  – 435פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקורות מימון: קרנות הרשות.₪.  200,000על סך 

 

)ז'בוטינסקי(.  – 228פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה: פארק הוואדי 

 הרשות.  מקרנות 192,600מקק"ל והגדלה של ₪  192,600הקטנה של 

 

ן  ה. אישור לאריאלה להב למתן הרצאות לגופים כגון משרד הפנים ומרכז השלטו

 בכפוף לאישור משרד הפנים;  –המקומי, על חשבוני 

 

לאריאלה להב למתן הרצאות לגופים כגון משרד פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 בכפוף לאישור משרד הפנים; –הפנים ומרכז השלטון המקומי, על חשבוני 

 

.  האצלת סמכויות לסגן ראש העיר.  ו
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גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

לאשר האצלת  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, 4

סמכויות לסגן ראש העיר מר גור אריה דושי בתחום תיירות ופיתוח עסקים בעיר לפי 

 לתקנון.  33סעיף 

 

גב' אלה מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי; 

נמנע: גב' קרן קופלר(,  1נגד: מר פבל פולב, גב' ימית שפר, גב' לודמילה גוזב;  3

לאשר האצלת סמכויות לממלא מקום ראש העיר מר יחיאל טוהמי בתחום הרווחה 

.  33ורישוי עסקים לפי סעיף   לתקנון

 

 


