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  ראש העיר  -     מר אליהו שבירו  :נוכחים

  חבר מועצת העיר -     והמיטיחיאל  מר

  חברת מועצת העיר -     גב' ורד טוויל

  העיר חבר מועצת -     מר אריק דושי 

   חבר מועצת העיר -       מר פבל פולב

  חברת מועצת העיר -     גב' לודמילה גוזב

גוזי   חבר מועצת העיר -      מר ערן 

  חברת מועצת העיר -   מר אלכסנדר ירמולינסקי

  חבר מועצת העיר -     מר אבנר משרקי

   חבר מועצת העיר -       מר יוסי חן 

  חברת מועצת העיר -     גב' קרן קופלר

  חברת מועצת העיר -     גב' אלה ויינר

 
  

ן  :חסרים   חבר מועצת העיר -     מר יאיר שיטבו

  

  

  העירייהמנכ"ל  -     שלמה רואימימר   :משתתפים

  יועץ משפטי -       עו"ד דוד זיו    

  גזבר העירייה -     מר שלמה בנימין    

  מבקר העירייה -     מר אריה ברסקי     
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  :היוםעל סדר 

  ;סקירת ראש העיר  .א

ת של סגן ראש העיר מר פבל פולב (בהמשך לישיבת מועצה חידוד האצלת סמכויו  .ב

  ;)29.12.19מתאריך  14מספר 

  ;הצהרה לפרוטוקול של סגן ראש העיר מר פבל פולב בנושא עיסוקו  . ג

  ;עדכון ועדות העירייה (מצ"ב נספח של העדכונים)  .ד

  מינוי חבר המועצה מר אריק דושי כמשנה לראש העיר;  ה.

 12מ"ר על פי תקנה  207חודשים נכס ריק על שטח של  6 פטור מארנונה למשך  ו.

  הנחות בארנונה של א.פ. עיצובים;

 2018ולדו"ח ביקורת מפורט  2018דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח הכספי המבוקר   ז.

  (מצ"ב);

לפי המלצת ועדת  2020אישור מסגרות התמיכה לעמותות לשנת הכספים   ח.

  התמיכות (מצ"ב);

לפי המלצת ועדת  2020יכות לעמותות הספורט לשנת אישור הקצאות התמ  ט.

  התמיכות (מצ"ב);

  אישורי תב"רים:  י.

  לטובת מצלמת ראש זנב. מקורות ₪  300,000על סך  – 1212תב"ר מספר   .1  

, ₪  150,000מימון:        מקרנות ₪  150,000משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה)

  הרשות.     

  טובת רכישת גרור תאורה. מקורות ל₪  45,864על סך  – 1202תב"ר מספר   .2  

, ₪  22,932מימון:        מקרנות ₪  22,932משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה)

  הרשות.     

  לבניית מפעל שיקומי, כך  1159לתב"ר מספר ₪  2,786,000הגדלה בסך   . 3  

  מקורות מימון: קרן אריאל לפיתוח ₪.  7,236,000שהסך החדש יעמוד על     

  ₪.  311,000 –ות הרשות קרנ₪,  2,475,000 –    

  שניתנו ע"י משרד הבינוי ₪  10,321,508מסך  1194הקטנה של תב"ר מספר   . 4  

, אך בשל אילוצי תקציב מדינה העבירו הרשאה פחותה בסך        והשיכון

  השלמת הכסף תהיה ₪.  328,596כך שההפחתה בסך  - ₪  9,992,912    
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  .2020מתקציב     

  ממשרד החינוך לטובת מרחב הכלה ₪  70,000על סך  – 1203תב"ר מספר   .5  

     .   לבי"ס עליזה בגין. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  לבי"ס  M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1204תב"ר מספר   .6  

    .   מילקן. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  לבי"ס  M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1205תב"ר מספר   .7  

     .   נחשונים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  ממקורות קרנות הרשות לטובת ₪  70,000על סך  – 1206תב"ר מספר   .8  

  עדלאידע.  –תהלוכת פורים     

  חינוך לנושא סביבה. מקורות  - ₪  205,198על סך  – 1207תב"ר מספר   .9  

  לום מסך ממערכות משרד להגנת הסביבה. (מצ"ב צי₪  164,158מימון:     

     .   ממקורות קרנות הרשות. ₪  41,040מרכב"ה)

  ממקורות משרד הפנים לנושא קווי ₪  100,000על סך  – 1208תב"ר מספר   .10  

     .   חיץ. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  ממקורות משרד הפנים לטובת ₪  38,754על סך  – 1209תב"ר מספר   .11  

(מ     . רכישת ציוד למתנדבים.    צ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  ממקורות ₪  183,527רפורמת רישוי עסקים על סך  – 1210תב"ר מספר   .12  

  משרד הפנים.     

   –לטובת הוצאות ביטחון שונות ₪  100,000על סך  – 1211תב"ר מספר   .13  

     .   ממקורות קרן ביטחון

  .ישיבה סגורה -  מינוי מיכל גרין כעוזרת ראש העיר  יא.
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. נוכחים: 15אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר   :ראה"ע-אליהו שבירו מר

יחיאל, יוסי, אבנר, ורד, אריק, ערן, אלכס, ולודה, פבל ואלי. אני מתחיל בדיווח ראש 

  העיר, ולאחר מכן אנחנו נכנס לסדר היום. 

  

  ערן וקרן בחוץ?     :גב' לודמילה גוזב

  

  מי?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ערן וקרן בחוץ.  :כסנדר ירמולינסקיאלמר 

  

  ערן פה, למה אתם אומרים שהוא בחוץ?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אבל הוא לא פה.     :גב' לודמילה גוזב

  

  הוא פה, הנה הוא, הנה הוא. למה את אומרת שהוא בחוץ?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  רק אלה וקרן בחוץ.     :פבל פולבמר 

  

  רק אלה וקרן בחוץ. אני לא אמרתי את השם שלו.   :עראה"-מר אליהו שבירו

  

  סקירת ראש העיר;  א.

  

טוב, אני מתחיל מה שנקרא בדיווח ראש העיר. בשביל   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הפרוטוקול קרן נכנסה. בשבוע שעבר התבשרנו על תכנית המאה, שמוביל נשיא ארצות 

צעה לישראל על ידי ידיד אמת הברית דונלד טראמפ. זאת התוכנית הטובה ביותר שהו

של ארצות הברית, שלנו מעבר לים בארצות הברית. מכאן אני קורא בשמי ובשם אני 

מעריך כולנו לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל את התוכנית, ולהחיל את הריבונות 

הישראלית על בקעת הירדן והיישובים היהודיים ביהודה ושומרון ובכלל זה כמובן 
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שעה אחת קודם. הדבר השני זה כידוע לכולם הבחירות האחרונות לא  אריאל, ויפה

הביאו להכרעה, ובמרץ אנחנו יוצאים לבחירות נוספות. לרשויות המקומיות יש 

משמעויות כבדות משקל, אין תקציב מדינה, המדינה בגירעון גדול, והחשב הכללי עוצר 

ים שמיועדים לרשויות את כל הפעילות של המשרדים ומקצץ באופן משמעותי בתקציב

המקומיות. לפרוטוקול אלה הצטרפה. הקיצוצים האלה יכולים להביא גם לפיטורים 

של עובדים בפרויקטים שממומנים על ידי המדינה. אני רק רוצה לעדכן אתכם שמחר 

יו"ר מרכז השלטון המקומי עם החשב הכללי ושר האוצר. ואם לא יגיעו  יש פגישה של 

כוי סביר שכל הרשויות במדינת ישראל ייכנסו לשביתה כללית, להבנות בנושא, יש סי

כי אנחנו לא מסוגלים להתנהל בצורה הזו, זה פשוט תקלה אחת גדולה. אנחנו נמצאים 

במספר פרויקטים שאנחנו התחלנו איתם. חלקם הם עוד מתקציבים של שנה קודמת, 

מדרכות, והנגשה של  פרויקטים של פיתוח, קרצוף וריבוד במספר רחובות בעיר, שדרוג

אותם מדרכות וכולל החלפה של מעקות. אני בהזדמנות הזו מבקש להודות לסגן ראש 

העיר יוסי חן, שאחראי על כל נושא התחבורה והבטיחות בנושא הזה, ולממלא מקום 

  ראש העיר פבל פולב שהפנה את תשומת ליבנו לנושא המעקות ברחוב העצמאות ועפרון. 

  

  גן ראש העיר לא ממלא מקום. ס    :גב' קרן קופלר

  

   - אמרתי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר    אמרת ממלא מקום.       :ערן 

  

  עצבנתי אותו בגלל זה.     :מר יחיאל טוהמי

  

, עצבן אותי. כמו שהבטחתי אנחנו משדרגים גני משחקים,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו כן

וב הבשן, שווה שתלכו אנחנו נמצאים בישורת האחרונה בגן המשחקים שנמצא ברח

לראות אותו, כולל מגלשות תוספת קצת מתקנים והצללה. והשני ברחוב דבורה, זה גן 

משחקים מאוד ישן, שגם שם עשינו מגלשות, שדרגנו מספר מתקנים והצללה, כולל 

תאורה שתהיה מתחת להצללה כדי שכשיבואו בקיץ לשחק ההצללה לא תעשה הצללה 
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אנחנו גם מתרומה שהצלחתי להשיג בנסיעתי האחרונה גם לאור שאנחנו שמים שם. 

נווה שאנן שייתן מענה זמני עד  גן קטן ברחוב  בארצות הברית, אנחנו מתחילים לבנות 

אני רוצה לבשר לכם ולהתגאות להקמת השצ"פ הגדול למעלה באזור של נווה שאנן. 

ה כבוד ענק? בגאווה גדולה על מקהלת הלב החם שלנו, באמת הביאה לנו כבוד ענק, למ

היא השתתפה בטקס חנוכת האנדרטה נר הזיכרון לזכר הרוגי המצור של לנינגרד 

במסגרת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, השתתפו באותו טקס ראש הממשלה, נשיא 

המדינה, נשיא רוסיה, ומנהיגים מהעולם כולו, והם היו הלהקה היחידה ששרה שם, 

חנו על המפה מה שנקרא. מכאן אני רוצה לעבור ובאמת כבוד ענק לנו כעיר אריאל, אנ

   - לסדר היום

  

.       :מר יוסי חן .   אלי שכחת גם תחנות.

  

יוסי צודק, אנחנו הוספנו גם תחנות אוטובוס בסדר גודל של   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תחנות אוטובוס, תחנות מונגשות. אנחנו גם שדרגנו את תאורת הלד בכמה  20כמעט 

עצם את תאורת הלד בעיר אריאל, ואנחנו ממשיכים לעשות. בואו רחובות, השלמנו ב

   - נעשה את זה מהר וקצר

  

גוזימר    משהו מאוד חשוב.       :ערן 

  

  למה ישיבת מועצה כל הזמן מהר אבל?     :גב' קרן קופלר

  

גוזימר     - בדרך הציונות      :ערן 

  

  אני לא מבינה את זה.     :גב' קרן קופלר

  

גוזימר     - מקרי דריסה 3יש שמה       :ערן 
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סליחה אתה נבחר ציבור. אני באתי חולה עם דלקת ריאות     :גב' קרן קופלר

  אז מה? 

  

גוזימר    אחד מהם נהרג... אם אתה רוצה נדלג על זה.       :ערן 

  

,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו אז בואו נשב, תעביר, אם יש איזה שהם דברים תעבירו לי

  תאמינו לי אנחנו נטפל בזה. 

  

האצלת סמכויות של סגן ראש העיר מר פבל פולב (בהמשך לישיבת  חידוד  ב.

  );29.12.19מתאריך  14מועצה מספר 

  

אני רוצה לחדד את נושא האצלת הסמכויות של סגן ראש   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

העיר מה פבל, הנה אמרתי סגן ראש העיר, לא התבלבלתי הפעם כתוב. מר פבל פולב 

. הסמכויות שהואצלו לפבל הם 29.12.19מתאריך  14 בהמשך לישיבת המועצה מספר

בתחום שפ"ע ואיכות הסביבה שהוא בעצם יהיה אחראי על התחום הזה. מכאן אנחנו 

   - עוברים

  

  גם קליטה ותרבות.     :פבל פולבמר 

  

  נכון צודק, גם קליטה ותרבות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ולב בנושא עיסוקו;הצהרה לפרוטוקול של סגן ראש העיר מר פבל פ  ג. 

  

הצהרה לפרוטוקול של סגן ראש העיר מר פבל פולב בנושא   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  עיסוקו, בבקשה. 

  

   - אם לכולם זה    :פבל פולבמר 
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רגע, אני רק רוצה להגיד מילה אחת, אנחנו עושים את זה,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הסוגיה. פבל עובד בחצי משרה נתבקשנו על ידי מה שנקרא משרד הפנים להעלות את 

ולכן הוא עובד בעבודה נוספת, והוא צריך להגיד לפרוטוקול מה הוא עושה בעבודה 

  הנוספת שלו, הוא צריך להצהיר את זה בפני המועצה. בבקשה פבל. 

  

כי יש הרבה שמועות וכל אחד מוסיף, אז אני אחדד. אני     :פבל פולבמר 

נים סניף אריאל. אני חלק מהחברה, אני זכיין. בעלים של חברת ענק המזג 2000משנת 

הסניף נקרא ענק המזגנים שומרון והבקעה. כל השומרון והבקעה באחריות שלי 

מבחינת ענק המזגנים, החברה הזאת. אני כבר המון שנים לא עובד לא עם עירייה ולא 

לי, ר עם גופים הרלוונטיים. כי עם הזמן למדנו דרך היועץ המשפטי מה מותר ומה אסו

יודע מראש איזה חברות בת או חברות שעובדות עם  כי לא הכול מובן מאליו. אתה לא 

העירייה כך או אחרת קשורות לעירייה או לא, אז אם כן הייתה איזה שהיא פעילות, 

שנים אנחנו לא  7-8והוסבר לי שזה אסור, זה היה לפני המון שנים. מרגע זה מלפני 

יה, רוב הפעילות שלנו כי חברת הסניף של ענק המזגנים נוגעים בשום דבר שקשור לעירי

מחוץ לעיר פרויקטים. שהם, חריש, ראש העין, אפילו קריית אתא, אנחנו מגיעים 

לפרויקטים. אז אנחנו לא עובדים לא עם חברת בת, לא מגישים אפילו הצעות, זה לא 

ו סאגה באזור, הוא רלוונטי. אנחנו מוכרים מזגנים, כל מי שרוצה לקנות מזגן טורנדו א

נמכר דרכינו וכל אחד יכול להתקין אותו ולעשות איתו מה שהוא רוצה. אפילו שירות 

אנחנו לא נותנים לא לעירייה ולא לגופים שאיך שהוא קשורים לעירייה או משרתים 

את העירייה בדרך כזאת או אחרת. לא מגישים לשמה, אנחנו לא נותנים הצעת מחיר 

דה. עוד דבר חשוב, ענק המזגנים דווקא בשבילנו זה מאוד ולא מבצעים את העבו

שנים, אני מקווה שנזכה עוד, כארצי של רשת אורט, רשת  3- משמח, זכינו במכרז ל

אורט זה דרך משכ"ל, אז מי שקובע מה המחירים מה לעשות זה משכ"ל מול חברת ענק 

ה נטו, אין לנו המזגנים הארצי. אנחנו כסניף שומרון והבקעה רק מבצעים את העבוד

נגיעה לא לכסף, לא להצעת מחיר ולא להסכמים. אנחנו רק מבצעים את העבודה, 

מגישים את סוף העבודה למרכז, ומקבלים כסף מההנהלה של ענק המזגנים. זאת 

אומרת אין לנו שום קשר לא לכסף, לא לכמות ולא לשום הסכמים, ואנחנו נמשיך 

את הסניף... באריאל, ככה זה נעשה גם דרך  לשרת את אורט באריאל, עד שאני מחזיק
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אגב בכל הארץ, כל סניף שהוא שייך לאותו עיר ויש שם אורט, והם רוצים מזגנים 

ואנחנו זכינו, אז הוא מבצע, הוא מתקין. בזה אני גם אם היועץ המשפטי התייחס אם 

ו יש איזה שהיא בעיה שאנחנו הגוף המבצע שלא קשור לכספים, אם יש בעיה כזו א

אחרת צריך את זה בכתב להעביר את להנהלה והם יחליפו את גוף המבצע, זה הכול 

  תודה רבה. 

  

ן ועדות העירייה (מצ"ב נספח של העדכונים);  ד.   עדכו

  

טוב, אני עובר לסעיף הבא שזה בעצם עדכון ועדות העירייה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו נצביע בעצם על כל הוועדות ל הוועדות, כי זה לא תב"רים, ואז אני אקריא את כ

  בבת אחת. 

  

ג     :גב' קרן קופלר רגע, אבל חסר פה ועדת מכרזים, לא צריך להיות נצי

  מהאופוזיציה? 

  

  לא, נציג מהאופוזיציה לא יכול להיות בכל הוועדות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - למה? ועדת מכרזים    :גב' קרן קופלר

  

   - אופן יחסיהוא יכול ב    :מר יחיאל טוהמי

  

וועדת ביקורת, אז תוריד אותי מקליטה ותשים אותי     :גב' קרן קופלר

  בוועדות היותר רלוונטיות, סליחה עם כל הכבוד. 

  

   - אני מקריא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

זיו    :גב' קרן קופלר    - דוד 
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   - אני מקריא את הוועדות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

זיו האם    :גב' קרן קופלר   - זה בסדר שאני לא דוד 

  

זיו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו    - דוד 

  

   - אני שואלת את היועץ המשפטי    :גב' קרן קופלר

  

  אני מנהל את הישיבה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אבל אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי.     :גב' קרן קופלר

  

הוועדות,  היועץ המשפטי יתייחס. אני עכשיו מקריא את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אחרי זה אם יש איזה שהיא בעיה, היועץ המשפטי יגיד אם יש בעיה או אין בעיה. 

יו"ר הוועדה זה אלי שבירו זה אני, חברי הוועדה זה יחיאל, יאיר,  –בוועדת הנהלה 

יו"ר זה יחיאל טוהמי, חברי הוועדה זה ורד  יוסי חן, אבנר, ורד ופבל. בוועדת כספים 

יו"ר ה   וועדה זה יחיאל טוהמי, חברי הוועדה זה פבל ואריק דושי. ופבל. בביטחון 

  

  רשום פה יאיר.     :גב' קרן קופלר

  

זה טעות, תעשו תיקון. בביקורת יו"ר הוועדה על פי החוק   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מחויבת להיות מהאופוזיציה ולכן היא קרן קופלר, חברי הוועדה זה אבנר משרקי ואלה 

יו"ר הוועדה זה פבל, חברי הוועדה זה יחיאל, לודה ואלה. הנצחה ויינר. עליה וקליטה 

יו"ר הוועדה זה פבל, חברי הוועדה זה אבנר משרקי ואריק דושי. בדת יו"ר הוועדה זה 

יאיר שיטבון, חברי הוועדה זה קרן קופלר ויחיאל טוהמי. ועדת תרבות זה פבל, חברי 

ויאיר. גמלאים יו"ר הוועדה זה אלה, חברי הוועדה זה לודה, יוסי  הוועדה זה ורד, אלה 

ופבל. ממונה על תהליכי שיתוף ציבור זה אלה ויינר. יתרת הוועדות הם מה שנקרא 

  ללא שינוי. מי בעד, יש בעיה עם מה שהקראתי? 
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   - למה? אני שואלת שאלה, ועדת מכרזים    :גב' קרן קופלר

  

   - אני שואל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

הוועדות אגב, לאו דווקא ועדת מכרזים קרן, את צריכה כל     עו"ד דוד זיו:

   - להבין

  

  אני מסתכלת על רגישויות.     :גב' קרן קופלר

  

אני איתך. את יודעת רגישויות זה מזכיר את הוועדה  %100    עו"ד דוד זיו:

  הקודמת. 

  

  הם בעיני המתבונן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

והתקנון אצלנו הוא שונה מאשר  א' זה סובייקטיבי באמת,    עו"ד דוד זיו:

פקודת העיריות. ועדות החובה אצלנו הם מאוד מצומצמות, בסדר? כי ועדת מכרזים 

היא אפילו לא ועדת חובה. ולכן הסטטוטור או הרגולטור בתקנון קבע שהאופוזיציה 

היחידה שצריכה להיות זה בוועדת ביקורת, ולכן זה... את השאלה הזו הרי אלי שאל 

וזו התשובה שנתתי לו, והתשובה אינה משתנה. אותי מבע   וד, בסדר? 

  

אז אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, האם יש איזה שהיא     :גב' קרן קופלר

  בעיה שיהיה נציג מהאופוזיציה בוועדת מכרזים? 

  

   - זה    עו"ד דוד זיו:

  

  אני החלטתי שאלה הוועדות. את יכולה להתנגד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  לא, אבל אני שואלת.     :קופלרגב' קרן 

  

   - לא, את יכולה להתנגדלא, את יכולה להתנגד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - למה יש לך בעיה שיהיה נציג מהאופוזיציה בוועדת מכרזים    :גב' קרן קופלר

  

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

  

ים היא ועדה מקצועית אני רוצה לך משהו קרן, ועדת מכרז    עו"ד דוד זיו:

, אני יושב בכל הוועדות של המכרזים. לא יעלה על הדעת  שחייבת לפעול על פי דין

שיו"ר הוועדה ו/או החברים בוועדה יקבלו החלטה שהיא לא בהתאם לדין. אני מבין 

את הבקשה שלך שאת רוצה להיות כצופה וכשומר סף בעניין של ועדת המכרזים, אבל 

צורך? כי יש ועדה מקצועית, יש אותי שאני שומר הסף למענך  אין צורך. מדוע אין

  למעננו, והם לא יעשו דבר שלא יעמוד בהוראות החוק. 

  

  אני לא אמרתי שהם יעשו משהו.     :גב' קרן קופלר

  

  . %100    עו"ד דוד זיו:

  

   - אני רוצה לראות שבאמת    :גב' קרן קופלר

  

   - כלאני סומך דרך אגב על   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני סומכת על כולם.     :גב' קרן קופלר

  

   - מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אבל אני חושבת שכן צריך להיות זה.     :גב' קרן קופלר
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בסדר, נרשם בפרוטוקול. מי בעד לאשר את הוועדות כפי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  שאני הצגתי אותם? מי נגד? 

  

  הכול ניתן לשינוי.     :פבל פולבמר 

  

מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. נגד זה קרן. בעד זה אלי,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, ורד, אריק, ערן, אלכס, לודה ופבל, עבר אני עובר לסעיף הבא.    יחיאל, 

  

אלי, יש לי שאלה רק, אמרת שאתה מחליף את יאיר בדושי  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  בביטחון? 

  

  . כן    עו"ד דוד זיו:

  

  אין ניגוד עניינים שמה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  לא.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

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

יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, 

ן  1ר ערן גוזי; מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מ נגד: גב' קרן קופלר), לאשר עדכו

  ועדות העירייה. 

  

  מינוי חבר המועצה מר אריק דושי כמשנה לראש העיר;  ה.

  

הסעיף הבא, חבר'ה בואו לא נתווכח. הסעיף הבא זה מינוי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  - חבר המועצה מר אריק דושי כמשנה לראש העיר. מי בעד
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  י רוצה עוד משהו גם על הנושא הזה. אנ    :גב' קרן קופלר

  

  בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

סגנים,  3משנים,  3עד מתי תמשיך הבדיחה הזאתי של     :גב' קרן קופלר

תושבים, מה צריך את כל הטייטלים האלה? מה זה  20,000ממלאי מקום, עיר של 

  החוק? איזה חוק? איפה יש בחוק משנה לראש עיר? 

  

   - קרן, קרן  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

  

  שיש כבר הצבעתם על משנים, איפה? תראה לי.     :גב' קרן קופלר

  

  סיימת?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  הרי אנחנו יודעים שזה המצאה של עיריית אריאל משנה.     :גב' קרן קופלר

  

  סיימת?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לי באיזה עוד עיר יש  זה משהו שלא קיים בשום עיר. תראה    :גב' קרן קופלר

  משנה. 

  

  סיימת?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני לא טועה.     :גב' קרן קופלר

  

  סיימת?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תושבים.  20,000לא בעיר של     :גב' קרן קופלר
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  אני מבקש להתערב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  באמת.     :גב' קרן קופלר

  

  מת? סיי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן סיימתי.     :גב' קרן קופלר

  

תודה רבה. מי בעד לאשר את אריק, מותר לך להצביע, מי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד לאשר את אריק? מי מתנגד? אוקיי. נגד זה קרן כרגיל. בעד זה אלי, יחיאל, יוסי, 

  אבנר, ורד, אלה, אריק, ערן, אלכס, לודה, פבל ואלי. עבר. 

  

  לי, בכל הארץ יש משנים. א      :מר יוסי חן

  

  תושבים?  20,000משנים של מה של     :גב' קרן קופלר

  

  אפשר בפחות.       :מר יוסי חן

  

.     :גב' קרן קופלר   תראה לי

  

  גם בפחות.       :מר יוסי חן

  

.     :גב' קרן קופלר   תגיד לי

  

  תבדקי את עצמך, גם בפחות.       :מר יוסי חן

  

   - לא, אתה אומר יש    :גב' קרן קופלר
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  אני עכשיו הייתי בכנס סגנים, היו שמה משנים.       :מר יוסי חן

  

  תגיד לי אחד.     :גב' קרן קופלר

  

  אני אתן לך.       :מר יוסי חן

  

  תן לי אחד.     :גב' קרן קופלר

  

  אני אשלח לך את זה כתוב.       :מר יוסי חן

  

  תיתן לי עכשיו.     :גב' קרן קופלר

  

  אוציא אותך החוצה.  אל תתערב, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה אני צריך לתת לך? מה אני עובד אצלך?       :מר יוסי חן

  

  אתה אומר בכל הארץ, תן לי אחד.     :גב' קרן קופלר

  

  אני לא עובד אצלך. תבדקי את עצמך, תבדקי את עצמך.       :מר יוסי חן

  

יוסי.     :גב' קרן קופלר   ... די מספיק כבר 

  

  יק את צבועה. חתיכת צבועה. מספיק כבר. מספ      :מר יוסי חן

  

  דרך אגב משנה לראש עיר אפשר למנות גם לא חבר מועצה.     :אבנר משרקימר 

  

  תתביישי לך.       :מר יוסי חן
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  הצבוע הכי גדול זה אתה.     :גב' קרן קופלר

  

  את נגד כולם.       :מר יוסי חן

  

  זה מעניין.     :פבל פולבמר 

  

  אתה צבוע הכי גדול.     :גב' קרן קופלר

  

  (מדברים יחד) 

  

איפה שאפשר לכלכת עליו, אמרת שהוא מושחת, אמרת     :גב' קרן קופלר

 .   שהוא ראש עיר על הפנים, אתה הולך אחריו היום..

  

.. זה בסדר, תתביישי לך יא       :מר יוסי חן אני הולך אחריו. כשאת מקבלת.

  צבועה. 

  

  רה. שב בשקט. אתה עוד הרבה פעמים תישאר מאחו    :גב' קרן קופלר

  

  את תישארי מאחורה.       :מר יוסי חן

  

  הנה עכשיו אתה התחלת להיות מאחורה.     :גב' קרן קופלר

  

  את צבועה.       :מר יוסי חן

  

   - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  התחלת להיות יופי מאחורה, ראיתי אותך היום.     :גב' קרן קופלר



  02.02.2020(מן המניין)  15מספר  ישיבת מועצה
  

  19

  

  קום למקום. את כל החיים שלך תהיי מפוטרת ממ      :מר יוסי חן

  

  אני אהיה מפוטרת ואתפטר מתי שאני חושבת ורואה לנכון.     :גב' קרן קופלר

  

  מפטרים אותך, את לא מפוטרת.       :מר יוסי חן

  

אתה היית במקום עבודה... אתה אם לא נתנו לך את סגן     :גב' קרן קופלר

  ראש עיר היו מעיפים אותך הרי מסניף... 

  

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

יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר אלכסנדר 

גוזי;  גוזב, מר ערן  נגד: גב' קרן קופלר),  1ירמולינסקי, מר פבל פולב, גב' לודמילה 

  . מינוי חבר המועצה מר אריק דושי כמשנה לראש העיר

  

.  12מ"ר על פי תקנה  207חודשים נכס ריק על שטח של  6מארנונה למשך פטור   ו

  הנחות בארנונה של א.פ. עיצובים;

  

.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו ו'   סעיף 

  

... די יוסי מספיק.     :גב' קרן קופלר   ואתה היחידי

  

   - יש מפעל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  קי. ראינו איך הצעת בבחירות לאבנר משר    :גב' קרן קופלר

  

   - יש מפעל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  ואללה הפסדת, בגדול הפסדת.     :גב' קרן קופלר

  

   - יש מפעל שיושב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לוזר היית ולוזר תישאר כל החיים.     :גב' קרן קופלר

  

   - יש מפעל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  שנה.  15 1מנדט     :גב' קרן קופלר

  

   - וצהלא ר      :מר יוסי חן

  

  שנה.  15 1מנדט     :גב' קרן קופלר

  

  לא רוצה לספר מאיזה תחנות משטרה הוצאתי אותך.       :מר יוסי חן

  

  . 1שנה  15מנדט     :גב' קרן קופלר

  

  תתביישי לך.       :מר יוסי חן

  

  שנה.  15 1מנדט     :גב' קרן קופלר

  

   - טוב, יש מפעל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  וצה לספר על אשתך, שב בשקט. אני לא ר    :גב' קרן קופלר

  

   - החיים שלך הרוסים ואת מתוסכלת      :מר יוסי חן
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   - שב בשקט    :גב' קרן קופלר

  

    את תדברי על אשתי?      :מר יוסי חן

  

  אל תדבר על החיים שלי.     :גב' קרן קופלר

  

  את תדברי על אשתי?       :מר יוסי חן

  

יש לך. תת רמה אתה. בן אתה לא תדבר על הבית שלי, תתבי    :גב' קרן קופלר

  אדם תת רמה. 

  

  את תסתמי.       :מר יוסי חן

  

  תת רמה. תמשיך להתלקק.     :גב' קרן קופלר

  

  החיים שלך הרוסים, יא מתוסכלת.       :מר יוסי חן

  

  תמשיך להתלקק. תת רמה של בן אדם.     :גב' קרן קופלר

  

  נגד כל העולם הצביעות הזו.       :מר יוסי חן

  

אתה צבוע הכי גדול. תת רמה. יא עבריין בנייה, זה מה     :גב' קרן קופלר

  שאתה. 

  

   - יש מפעל שנקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

עבריין בנייה, הוא הגיש עליך תלונה במשטרה. עבריין     :גב' קרן קופלר

   - בנייה
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   - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מי שעבריין זו את. מי שאלים זו את.       :מר יוסי חן

  

   - ראית... תמשיך, תמשיך עם הלקקנות    :ב' קרן קופלרג

  

  מי שדופקת את בעלה זו את.       :מר יוסי חן

  

  שלך, זה בסדר.     :גב' קרן קופלר

  

   - טוב, קרן, קרן, יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תראה מה... אותך.     :גב' קרן קופלר

  

  אני לא ישנתי במכונית.       :מר יוסי חן

  

   - מפעל שנקרא א.פ  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  

  תמשיך עם הלקקנות שלך.     :גב' קרן קופלר

  

  אני לא ישנתי במכונית.       :מר יוסי חן

  

  בעלי ישן במכונית אז מה?     :גב' קרן קופלר

  

  למה? למה?       :מר יוסי חן

  

  למה? מה זה עניינך למה?     :גב' קרן קופלר
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  למה הוא ישן במכונית?       :מר יוסי חן

  

  מותר לי לריב עם בעלי. ישן במכונית.     :ופלרגב' קרן ק

  

  רבת איתו.       :מר יוסי חן

  

  מותר לי לריב עם בעלי.     :גב' קרן קופלר

  

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

  

  אבל אתה הרמת ידיים על אשתך.     :גב' קרן קופלר

  

  אלי תעצור את זה.       :מר יוסי חן

  

  אז תהיה בשקט.     :גב' קרן קופלר

  

   - יוסי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תתבייש לך. חתיכת אפס, זה מה שאתה.     :גב' קרן קופלר

  

   - הי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה מה שאתה.     :גב' קרן קופלר

  

  מה זה? אני מבקש שתצאו החוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  בטח שאני אצא.     :גב' קרן קופלר
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  חתיכת אפס.       :מר יוסי חן

  

  תצאי החוצה.   :ראה"ע-אליהו שבירומר 

  

נותן לו במה ככה לדבר על הבית שלי?     :גב' קרן קופלר   אתה 

  

  חתיכת אפס, בושה וחרפה.       :מר יוסי חן

  

  מה זה? תתבייש.     :גב' קרן קופלר

  

  תצאי החוצה, תצאי החוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זה אלי?       :מר יוסי חן

  

  . בושה    :גב' קרן קופלר

  

  מה הוא יעשה.       :מר יוסי חן

  

  תראה מה הוא מדבר.     :גב' קרן קופלר

  

  תצאי החוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

נותן לו במה?     :גב' קרן קופלר   אתה 

  

  את משתפת פעולה, תצאי החוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תתבייש לך.     :גב' קרן קופלר
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  בסדר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תן לי במה, אני לא צריך שיתנו לי במה.       :סי חןמר יו

  

  ואתה תשלם על זה ביוקר.     :גב' קרן קופלר

  

  אני אשלם, אני לא עושה לך חשבון.       :מר יוסי חן

  

  אני מבטיחה לך שאתה תשלם על זה ביוקר.     :גב' קרן קופלר

  

  למה? מה תרביצי כמו שהרבצת לבעלך?       :מר יוסי חן

  

  ממש לא, ממש לא.     :גב' קרן קופלר

  

  כמו שהרבצת לו בתחנת משטרה.       :מר יוסי חן

  

  לא, אני לא ארביץ לו כמו שאתה הרבצת לאשתך.     :גב' קרן קופלר

  

. אני הרבצתי לאשתי?       :מר יוסי חן   אז מה..

  

  חתיכת אפס.     :גב' קרן קופלר

  

  תתביישי לך.       :מר יוסי חן

  

   - יוסי, יוסי    עו"ד דוד זיו:

  

  חתיכת אפס, הפכת אותה לאשה כזאתי קטנה בבית.     :רן קופלרגב' ק
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   - כן. תתביישי      :מר יוסי חן

  

היא לא יוצאת החוצה מהבושה. את הילדים שלך מה עשית,     :גב' קרן קופלר

  קברת אותם בתוך מרתף? מה עשית עם הילדים שלך? 

  

   - טוב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ו עכשיו... של המועצה אזורית שומרון? מה קרה שמת אות    :גב' קרן קופלר

  

   - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  למה? כי שום מקום לא מוכן לקבל אותו.     :גב' קרן קופלר

  

  כמה את מטומטמת.       :מר יוסי חן

  

   - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כמה שאת מטומטמת.       :מר יוסי חן

  

  ממשיך בישיבה. טוב, אני   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כל ישיבה אני אעשה לה ככה עכשיו. מתחנת משטרה הוצאתי       :מר יוסי חן

  אותה. 

  

מ"ר, ועל פי  207יש מפעל שנקרא א.פ. עיצובים, על שטח של   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - של הנחות בארנונה, ניתן לתת 12תקנה 
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  חבל שאתה נשאר לשבת פה.     :גב' קרן קופלר

  

   - ניתן לתת פטור של  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

  

  עצוב לי עליך.     :גב' קרן קופלר

  

  חודשים. אנחנו צריכים להעלות את זה לאישור המועצה.  6  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  למה, בשביל מי את הולכת?     :פבל פולבמר 

  

  תסתכל מה שהיא עשתה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

נה אליך, אני מתנצלת, זה היה בכוונה אלי, זה לא היה בכוו    :גב' קרן קופלר

  אליו. 

  

  אוקיי.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אם לא הבנת את זה.     :גב' קרן קופלר

  

  טוב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

. ולתת לאישה את     :פבל פולבמר  יש גבר ויש אישה. תדעו להבדיל גם..

   - הכבוד המינימאלי שמגיע לה

  

  ון? למה אתה מתכוון? למה אתה מתכו      :מר יוסי חן

  

  (מדברים יחד) 
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  אל תאיים עליי.     :פבל פולבמר 

  

   - פבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא מפחד ממך.     :פבל פולבמר 

  

  מי מאיים?       :מר יוסי חן

  

  אבל פבל, לאן אתה הולך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אני פונה אליך      :מר יוסי חן

  

להגיד לה שתירגע, זה יותר חשוב ממה שאתם אני רק רוצה     :פבל פולבמר 

   - עושים פה. אתה מבוגר יותר וגם גבר

  

נו די  :ראה"ע-מר אליהו שבירו   - פבל 

  

  תתבייש לך.       :מר יוסי חן

  

   - יוסי באמת :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

   - במקום להרגיע      :מר יוסי חן

  

   - לדבר ככה עם אישה :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  אלכס, אלכס, אבל מה קורה לכם אתם.   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

  

  (מדברים יחד) 
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  פגעו בחברה לסיעה.       :מר יוסי חן

  

  רגע, אני לא מצליח להבין אתכם.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  פגעו לחברה לסיעה, אותו חלק מכם. זה הפוליטיקה הזולה.       :מר יוסי חן

  

   - יוסי    :גב' לודמילה גוזב

  

  בושה וחרפה.       :מר יוסי חן

  

  - פוליטיקה זולה :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  (מדברים יחד) 

  

  מחזיקים אותה באופוזיציה.       :מר יוסי חן

  

   - יוסי, קודם כל    :גב' לודמילה גוזב

  

   - לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ויש נושאים, תכבדו את.    :גב' ורד טוויל . אנחנו צריכים ללכת  .  

  

  (מדברים יחד)

  

  לא ראית מי שזורק כוס קפה על ראש עיר. מה נהיה פה?     :אריק דושימר 

  

  די, בואו נסיים.     :גב' ורד טוויל
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.. כוס קפה.     :אבנר משרקימר    זה.

  

  (מדברים יחד) 

  

. את     :גב' ורד טוויל . אלי, בוא נתקתק את הישיבה, אנחנו רוצים ללכת.

  הישיבה, יאללה. 

  

אני מעלה להצבעה, חבר'ה בואו נעשה את הפעם זריז. יש   :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 6מ"ר ריק, מותר לנו לאשר פטור מארנונה למשך  207נכס א.פ. עיצובים, שטח של 

חודשים? קודם כל מי שנמצא כאן זה פה  6חודשים. מי בעד לאשר את הפטור למשך 

  אלה הנוכחים כרגע בישיבה. אחד, זה אלי, יוסי, אבנר, ורד, אלה, אריק ולודה. ו

  

חודשים נכס ריק על שטח  6פטור מארנונה למשך פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  הנחות בארנונה של א.פ. עיצובים; 12מ"ר על פי תקנה  207של 

  

 2018ולדו"ח ביקורת מפורט  2018דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח הכספי המבוקר   ז.

  (מצ"ב);

  

עובר לסעיף הבא. דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח הכספי אני   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  , אריה בבקשה בקצרה. 2018המבוקר 

  

.. שמעו את הדברים, אני רוצה לפתוח את דבריי עם שינוי    מר אריה ברסקי: . -   

  

.    :גב' לודמילה גוזב .    - קודם כל.

  

   - לא, לא רוצה, לודה תני לו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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   - ה, אני הייתי בישיבהשניי    :גב' לודמילה גוזב

  

יו"ר הוועדה.     מר אריה ברסקי:   היא 

  

  לא, חשבתי שרצו לחזור לסיפור הקודם.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא, לא, לא.     :גב' לודמילה גוזב

  

יו"ר הוועדה.     מר אריה ברסקי:   היא 

  

קודם כל אני רציתי להגיד שעבדתי הרבה שנים עם אריה     :גב' לודמילה גוזב

... הוועדה, ורציתי להגיד שגם יועץ משפטי, שממש עבדתי בשיתוף פעולה, לא ועם

הספקתי לעבוד עם הגזבר החדש, אבל אני מקווה שאתם מזכירים את השם שלי הרבה 

  זמן. 

  

.     :אריק דושימר    כל הזמן

  

.     :גב' לודמילה גוזב כל הזמן. כל הזמן בכל ישיבות הביקורת, זה דבר ראשון

ו דבר שני, מה ש אני מבקשת זה גם לעתיד זה ככה לא הולך, הנה קיבלתי עכשי

פרוטוקול ולא חתמתי עליו, רק עכשיו חתמתי, זה לא צריך להיות, וזה אני צריכה 

  לראות את הפרוטוקול לפני שזה הולך לוועדה. 

  

  לודה, שלחו לך אותו לפני שבועיים.     :מר שלמה בנימין

  

  לאן שלחתם לי?     :גב' לודמילה גוזב

  

  לא יודע, תשאלי את שלי, היא שלחה.     :מר שלמה בנימין

  



  02.02.2020(מן המניין)  15מספר  ישיבת מועצה
  

  32

   - קודם כל אני צריכה לחתום, כמו שתמיד עשינו שנשארו    :גב' לודמילה גוזב

  

   - פעם הבאה להרים טלפון ולהגיד נשלח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כבר אין פעם הבאה, זהו אני לא בוועדת ביקורת.     :גב' לודמילה גוזב

  

... אחרת.   :ראה"ע-שבירומר אליהו    לא, לא,

  

.     :גב' לודמילה גוזב .   ועכשיו אני אומרת.

  

אני גם רוצה לפני שנציג פה, אני רוצה להגיד תודה ללודה על     מר אריה ברסקי:

יו"ר ועדה קואופרטיבית. ובאמת  שנים של עבודה משותפת, תודה לך באמת היית 

פעמים בשנה, באמת תודה  4לפחות הוועדה התכנסה כפי שנראה בהמשך, בהתאם לחוק 

על כל השנים האלה. עכשיו לדו"ח עצמו, כמידי שנה הדו"ח הזה הוא קצת מיוחד, ואני 

במידי שנה משרד הפנים שולח רואה חשבון חיצוני, שעושה ביקורת תכף אסביר למה. 

דו"חות, אחד קוראים לזה דו"ח  2על הדו"ח על העירייה. בסיום התוצרת שלנו נוצרים 

פורט, השני זה דו"ח כספי. דו"ח כספי אולי אחר כך הגזבר קצת יעיד עליו, בגדול אני מ

  הסתיימה באיזון, עודף קטן של כמה עשרות אלפי שקלים.  2018אגיד ששנת 

  

  לפרוטוקול יחיאל הצטרף.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

חד בנוסף גם הציג את הדו"ח המפורט. הדו"ח הזה היה מיו    מר אריה ברסקי:

מהבחינה הזו שבמהלך השנה היו חילופי גברי, התחלפה הגזברית, ולכן הדו"ח הזה יצא 

בצורה כזו, שבעצם לא התקבלה תגובת העירייה לטיוטה. הטיוטה בעצם הפכה לדו"ח 

סופי, ולכן חלק ממצאים שמופיעים בדו"ח הם לא ממצאים מדויקים. הייתי אומר 

העירייה לטיוטת הדו"ח, הוא היה מקבל ככה, לו המבקר היה מקבל את התייחסות 

הרבה תשובות. ועוד כמה דקות אתם תבינו על מה אני מדבר, כשנציג את הדו"ח. עוד 

   - חשוב לי לציין, יש לעירייה ועדה
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  לפרוטוקול פבל הצטרף.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יש ועדה לתיקון ליקויים, שממנה אותה על פי החוק ראש     מר אריה ברסקי:

יר. והוועדה שאולי כדאי לרענן אותה עכשיו, בגלל חילופי הגברי. חברים בה יו"ר הע

הוא המנכ"ל, חברים בה היועץ המשפטי, והגזבר. היות וגם המנכ"ל התחלף והגזבר 

   - התחלף

  

  אנחנו נאשר אותם.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

שפטי אנחנו נאשר את הוועדה, שיו"ר המנכ"ל והיועץ המ    מר אריה ברסקי:

ככול שאתם רוצים לפני או אחרי זה, להעלות את זה לסדר היום, זה בעצם החלטה של 

ראש העיר. כתוב שהחוק אומר ראש עיר ימנה, זה אפילו לא החלטה של מועצת עיר. 

שידונו בכל הממצאים. הוועדה גם דנה ביניהם על זה. ואני רוצה שכולכם תפתחו 

מצאים. ואני אקריא את זה, היו בסך הכול , שזה תמצית המ5בדו"חות בעמוד מספר 

ממצאים, שזה בהחלט סביר, ראינו כבר דו"חות של רשויות אחרות  4 2018בשנת 

ממצאים. הממצא הראשון מתייחס לכך  4ששמה עמודים שלמים התמלאו, יש לנו פה 

שהעירייה העסיקה עורך דין לטיפול בעניינים משפטיים שוטפים בנושא כוח אדם ללא 

ף. וכפי שאני חוזר לתחילת דבריי, לו היה פונה לתגובת התמחרות וחוזה בתוק מכרז,

העירייה היה מוצא שיש בעצם הצעת מחיר ויש חתימה, שזה בעצם הסכם, ולכן העניין 

הזה הוא בסדר. ודנו על כך גם בוועדת ביקורת, היועץ המשפטי התייחס לזה והגזבר. 

מעצם טיבם או הנושא הזה, זה שהעירייה מעסיקה יועצים חיצוניים בתפקידים ש

בהתאם לחוק עליהם להיות מאוישים על ידי עובדי העירייה. הבעיה נבעה בכך 

   - שהעירייה פרסמה מכרזים

  

  רוצה להוסיף משהו? שנכנסתי?     :גב' קרן קופלר

  

   - רגע, רגע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  רוצה להוסיף משהו? יש לך משהו להוסיף?     :גב' קרן קופלר

  

  רגע, נכנסת כדי לעשות בלגן?   :אה"ער-מר אליהו שבירו

  

  כמו מנהלי חשבונות שיועץ... בצורה של מכרז.     מר אריה ברסקי:

  

  תוסיף נשמה.     :גב' קרן קופלר

  

לאחר מספר ניסיונות יש לנו עכשיו מנהל חשבונות אישי ויש     מר אריה ברסקי:

  לנו חשבת שכר, שקודם לא יכולנו לאייש, והעניין הזה סודר. 

  

  אל תדאג, המשטרה תרגיע אותך.     :קרן קופלרגב' 

  

   - נושא שלישי    מר אריה ברסקי:

  

  מה נכנסתם בשביל לעשות בלגן? אני לא מבין.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

נושא שלישי, מצוין שהעירייה לא כינסה את כל ועדות     מר אריה ברסקי:

דו"ח שאני עשיתי,  החובה לפחות אחת לשלושה חודשים. הנושא הזה גם נדון על ידי

   - לפני המבקר

  

  ואני גם הדגשתי את זה בישיבה הקודמת.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

. וגם וגם זה     מר אריה ברסקי: נדון בישיבה הקודמת בעקבות גם הממצאים..

ממצאים של מבקר העירייה ודו"ח לתיקון ליקויים שכינס ראש העירייה, שגם הוא נכח 

אש הוועדה קיבלו מכתבים מעוזר ראש העירייה בזמנו, ובהם בישיבה הזו. כל יושבי ר

שנים  4ההנחיה חד משמעית שעליהם לפעול על פי חוק, לכנס את הוועדה בממוצע 
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בשנה, כולל ועדות רשות. גם אם אין הרבה נושאים, צריך לכנס את הוועדות, כי זה 

  דורש החוק. והחברים צריכים להגיע לכל ישיבה. 

  

לפרוטוקול קרן הצטרפה, ערן הצטרף ואלכס הצטרף ולודה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  יצאה. 

  

   - ודבר נוסף    מר אריה ברסקי:

  

  גם אני.     :גב' ורד טוויל

  

  וורד יצאה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ושהעירייה לא הגישה לאישור משרד הפנים את עדכון תקציב     מר אריה ברסקי:

'. בינתיים אני חושב שגזבר העירייה  14.6.18שהתקבל במועצה העיר בתאריכים  וכו

  - העביר ל

  

  איך?  2018לא, לא,     :מר שלמה בנימין

  

  עוד לא העביר?     מר אריה ברסקי:

  

  . היא מתה מזמן, מה אני אעשה לה. 2018לא, לא העברתי     :מר שלמה בנימין

  

   - אבל צריך לעדכן את התקציב    מר אריה ברסקי:

  

   - ריך להעבירצ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ? 2018להעביר את העדכון של     :מר שלמה בנימין
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.     מר אריה ברסקי:   כן, כן, כן

  

  נעביר.     :מר שלמה בנימין

  

זה גם המלצה של ועדת ביקורת, אז פשוט להעביר מבחינה     מר אריה ברסקי:

  טכנית. 

  

  אוקיי.     :מר שלמה בנימין

  

  . 1820אז אלה הממצאים של שנת     מר אריה ברסקי:

  

  הבנתי.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ודבר אחד נוסף שוועדת הביקורת כמובן ממליצה לתקן את     מר אריה ברסקי:

יש נושא של מעקב אחר תיקון ליקויים, שלכך גם  6הליקויים שהיו, ובעמוד מספר 

משרד הפנים התייחס, כי לא חשוב רק למצוא ליקויים, אלא חשוב גם לדעת מה עושים 

א שסתם הדו"ח ישכב כאבן שאין לה הופכין. הנושא הראשון זה החברות איתם, ל

הכלכליות. זה משהו שחוזר על עצמו מידי שנה מכיוון שזה לא רנטבילי, חברות הבת. 

   - בשנה עוקבת 30.4שהם רוצים לפי הנחיות משרד הפנים שעד 

  

  אי אפשר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

זה החוק. זה חוזר על עצמו כל שנה, ולא  זה לא מעשי, אבל    מר אריה ברסקי:

יודע אם זה מנחם, אבל זה מופיע אני חושב כמעט בכל הרשויות לפחות שאני מכיר, 

מערך השכר והעסקת השכר. ואני מכיר לא מעט רשויות, זה משהו שחוזר על עצמו. 

שנה, בהתאם להנחיות משרד הפנים קיזזה  12שזה לפני  2007לפני זמן רב בשנת 

למוסד לביטוח לאומי. אבל החוק הוחל לגבי ₪  297,000ייה מהעובדים סכום של העיר

רשויות שבתוך הקו הירוק, זה מתחבר למה שאמרת קודם, אולי אם החוק יחול 
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באריאל, המצב ישתנה. ומכיוון שהמצב המשפטי לא היה ברור, העירייה פנתה למחוקק 

   - תזכורותלדעת מה הסטטוס שלה. עד היום מחכים למרות מספר 

  

  סבבה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא קיבלנו תשובות, עדיין מחכים להתייחסות.     מר אריה ברסקי:

  

   - אני רוצה להעיר הערה כאן    :מר שלמה בנימין

  

יש לי שאלה, זה גם לא היה בשנה שעברה? זה גם היה בשנה     :גב' קרן קופלר

  שעברה בדו"ח ביקורת. 

  

   - , לא קשור ליהודה ושומרוןשנייה    :מר שלמה בנימין

  

  זה כל שנה מופיע.     :גב' קרן קופלר

  

   - עיריית רמת גן קיבלה    :מר שלמה בנימין

  

  זהו זכרתי שזה היה.     מר אריה ברסקי:

  

שנייה רגע, עיריית רמת גן גם באותה שנה לקחה את הכסף     :מר שלמה בנימין

  ו את הכסף. רק לפני שנתיים אמרו להם תביא 2017- מהעובדים, רק ב

  

.     מר אריה ברסקי: .   יש עוד סיכוי, נהיה אופטימיים. יום אחד נקבל.

  

  אנחנו צריכים להצביע על זה?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לא. דבר נוסף שיש לנו בנושא של הקצאות של נכסים. יש לנו     מר אריה ברסקי:
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תמורה או  סוגי הקצאות, יש לנו הקצאות של תמיכות והקצאות של קרקע ללא 2

הנושא הזה  2013בתמורה סמלית, שזה גם סוג של תמיכות אבל קשור במקרקעין. עד 

לא היה מוסדר. היו גופים שקיבלו הקצאות מקרקעין ללא שהתכנסה ועדה. אני חושב 

שמאז נעשתה איזה עבודת חריש די רצינית, הוקמה ועדה, יושב שם ממונה על הנכסים 

כ"ל, עם היועץ המשפטי ועשו בעניין הזה סדר. ואני של העירייה עם הגזבר, עם המנ

  . 2013חושב שהדברים בגדול הוסדרו, וההתייחסות מתייחסת לשנת 

  

  הבנתי.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - , ואני חושב2018ודבר אחרון שלא פורסם הדו"ח לשנת     מר אריה ברסקי:

  

  הוא כן פורסם.     :מר שלמה בנימין

  

  תיים הוא פורסם. בינ    מר אריה ברסקי:

  

.     :מר שלמה בנימין   לא, לא, הוא פורסם לפני

  

הוא פורסם לפני? אבל זה כמו שאמרנו, זה הטיוטה הוא לא     מר אריה ברסקי:

   - כולל התייחסות, ולכן

  

סבבה. בהמשך למה שאמר המבקר אני מבקש להוסיף את זה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קים את הוועדה לתיקון ליקויים, מאחר והיו לסדר היום, ולהצביע על כך שאנחנו נ

שינויים פרסונליים בין האנשים, והמנכ"ל זה שלמה רואימי, אז אני מבקש להעלות 

להצבעה שהוועדה הזאתי תכלול את המנכ"ל שלמה רואימי, את היועמ"ש שאנחנו 

  מכירים אותו דוד זיו ואת הגזבר שקוראים לו שלמה בנימין. 

  

  ן. נכו    מר אריה ברסקי:
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מי בעד לאשר את הצוות הזה? אושר פה אחד, אני מודה לכם   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מאוד. 

  

פה אחד, לאשר למנות ועדה לתיקון ליקויים. חברי הוועדה: הוחלט   החלטה:

זיו היועמ"ש, שלמה בנימין הגזבר   ;שלמה רואימי המנכ"ל, דוד 

  

   - ולקבל את המלצות של הוועדה    מר אריה ברסקי:

  

  לא מצביעים על זה אמרת.   :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

  

  לא מצביעים.     עו"ד דוד זיו:

  

לא, לא, אנחנו לא על הדו"ח, על ההמלצות של ועדת     מר אריה ברסקי:

  הביקורת. 

  

  על זה מצביעים?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן, כן.     מר אריה ברסקי:

  

עלות להצבעה לקבל את ההמלצות , אני גם מבקש להאוקיי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  של ועדת הביקורת. מי בעד לקבל את ההמלצות? אושר פה אחד, אני מודה לכם. 

  ;פה אחד, לאשר לקבל את המלצות ועדת הביקורתהוחלט   החלטה:

  

לפי המלצת ועדת  2020אישור מסגרות התמיכה לעמותות לשנת הכספים   ח.

  התמיכות (מצ"ב);

  

לפי ההמלצה  2020לעמותות לשנת ישור מסגרות תמיכה א  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

של הוועדה המקצועית. קיבלתם את הפרוטוקול של הוועדה המקצועית לנושא תמיכות. 
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על מנת לדון במסגרות הקצאת התמיכות  15.1.20ועדת התמיכות התכנסה בתאריך 

וא ה 2020. סך הכול תקציב העירייה לתמיכות לשנת 2020לעמותות בשנת הכספים 

לתמיכה בספורט כבר אושרו, אני רוצה להזכיר לכם במועצה ₪  ₪460,000.  964,000

לתמיכה בנוער, על זה אנחנו מבציעים היום, ₪  234,000במסגרת אישור התקציב, 

- לתמיכה במורשת ישראל וערכי דת ו₪  130,000לתמיכה בחברה וקהילה, ₪  130,000

רתי למעט התמיכה בספורט שאנחנו כבר לתמיכה במו"פ. כל הדברים שדיב₪  10,000

   - אישרנו אותה, עולה להצבעה עכשיו

  

  לא, לא, לא.     עו"ד דוד זיו:

  

  מה לא? כן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כל שאר ₪.  460,000- אלי לא. היום אתה מצביע רק על ה    עו"ד דוד זיו:

  הכספים עדיין לא חילקנו אותם. 

  

. אתה לא איתי. דוד, עם כל הכבוד אתה לא איתי. לא הבנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  אני עכשיו אמרתי את המסגרות של התמיכות. לא דיברתי על חלוקה בכלל. 

  

  אוקיי.     עו"ד דוד זיו:

  

אוקיי? מי בעד לאשר את המסגרות כפי שאני ציינתי אותם?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  אושר פה אחד, תודה רבה לכם. 

  

 2020מסגרות התמיכה לעמותות לשנת הכספים ד, לאשר פה אחהוחלט   החלטה:

  ;לפי המלצת ועדת התמיכות (מצ"ב)

  

לפי המלצת ועדת  2020אישור הקצאות התמיכות לעמותות הספורט לשנת   ט.

  התמיכות (מצ"ב);
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עכשיו אני עובר לסעיף הבא, מאחר ואנחנו אישרנו בוועדות   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מות את התמיכה לספורט, אז אנחנו את התמיכה לספורט הקודמות, בישיבות הקוד

. ולכן אני מבקש לאשר עכשיו יכולים לחלק בהתאם לקריטריונים שאנחנו קבענו אותם

יש גם ועדת ספורט שאבנר משרקי מוביל אותה, יש ₪.  460,000- את החלוקה של ה

תחום ועדת תמיכות שהיא הוועדה המקצועית כולל את רינה שהיא אחראית על כל 

הספורט בעיר, והם הגיעו לחלוקה הבאה: מועדון מכבי התעלמות אומנותית אריאל, 

התמיכה שלה השנה היא עולה, בגלל שיש כמות יותר של בני נוער וכל הדברים האלה. 

כדורגל דשא התמיכה שלהם טיפה קטנה יותר ממה ₪.  92,000התמיכה שלה היא 

הקט רגל קצת יותר גדולה ממה שהיה  התמיכה של₪.  247,937שהייתה בשנה שעברה 

   - ₪ 40,331בשנה שעברה, היא תהיה השנה 

  

   - רגע, יש לי שאלה    :גב' קרן קופלר

  

רגע, רגע, תני לי לסיים, ואני אתן לך לשאול. בכדורסל   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

₪.  460,000סך הכול התמיכה ₪  39,602בכדורעף התמיכה תהיה ₪,  40,130התמיכה 

  לשאול שאלה. רצית 

  

אני רואה שהם  2018- כן. גם על הקט רגל וגם על הכדורסל. מ    :גב' קרן קופלר

  במגמת ירידה משום מה. 

  

   - 2018- לא, בכדורגל מ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אחרי זה₪  61,000הם היו  2018- ב    :גב' קרן קופלר

  

הם ₪  234,568ם היו ה 2018- תני לי את שאלת אני אשיב. ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  . 2019- ב₪  256,000- עלו ל
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  לא, אני מדבר על קט רגל, על כדורגל אולמות.     :גב' קרן קופלר

  

   - ₪ 61,000קו רגל היה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - ₪ 36,000- הוא ירד ל₪  61,000הוא היה     :גב' קרן קופלר

  

  ₪.  40,000- עולה לוהשנה הוא ₪  36,000- הוא ירד ל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אז אני שואלת מה הסיבה שהם בירידה, יש פחות נרשמים?     :גב' קרן קופלר

  

 2019לא, עכשיו הם מתחילים עלייה. הייתה ירידה, בשנת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - הייתה ירידה

  

  מאיזו סיבה?     :גב' קרן קופלר

  

  ינה. הנה יש לנו את רינה. הייתה ירידה בכמות של, בבקשה ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כל הניקוד שעליו מתבססות התמיכות של הספורט בנוי על       גב' רינה:

ניקוד של הקבוצות לפי כמות משחקים, מיקום הקבוצה, מקום שסיימה בשנה לפני 

ועוד כל מיני פרמטרים. נוסף שחקן נוסף בכל החלוקה, שזה קבוצות כדורעף, ואז ערך 

ט רגל מאז ומתמיד הייתה קבוצה אחת של בוגרים. אבל נקודה משתנה, במקרה הק

  כדורגל דשא גדלו הקבוצות, ונוסף כדורעף, כל הקומפלקס משתנה. 

  

אבל גם הכדורסל אותו סיפור, אולי כי הקבוצות האלה ירדו,     :גב' קרן קופלר

  - כי התמיכות

  

  לא, לא, לא.       גב' רינה:
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ואז הם לא מצליחים מיכה אנחנו לא נותנים מספיק ת    :גב' קרן קופלר

  להתרומם?

  

זה לא קשור. כדורסל בשנה שעברה עוד הייתה להם קבוצה       גב' רינה:

נוער. בהזדמנות הזאת אני אספר  נוער, השנה אין בכלל מחלקת  אחת של מחלקת 

פעילים בכדורסל, מה שלא  80- שהכדורסל פועל דרך גוונים, והיום כבר יש מעל קרוב ל

רונות. אבל כולם בבית ספר לכדורסל ואנחנו הולכים להצמיח היה בכמה שנים האח

מבית הספר. קבוצות הליגה כבר לא קיימות, יש רק קבוצת בוגרים אחת. והיא זאת 

  שמקבלת את התמיכות. 

  

מי בעד לאשר את התמיכות כפי שאני הצגתי אותם? אושר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוצא, תמסור לו מה שנקרא מזל טוב,  פה אחד, תודה רבה. בשביל הפרוטוקול אבנר

  ותתנצל שאנחנו לא יכולים להגיע, כי יש לנו ישיבה. 

 2020הקצאות התמיכות לעמותות הספורט לשנת פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ;)לפי המלצת ועדת התמיכות (מצ"ב

  

  אישורי תב"רים:  י.

  מקורות  לטובת מצלמת ראש זנב.₪  300,000על סך  – 1212תב"ר מספר   .1  

  מקרנות ₪  150,000משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  150,000מימון:     

  הרשות.     

  לטובת רכישת גרור תאורה. מקורות ₪  45,864על סך  – 1202תב"ר מספר   .2  

  מקרנות ₪  22,932משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  22,932מימון:     

  הרשות.     

  לבניית מפעל שיקומי, כך  1159מספר לתב"ר ₪  2,786,000הגדלה בסך   . 3  

  מקורות מימון: קרן אריאל לפיתוח ₪.  7,236,000שהסך החדש יעמוד על     

  ₪.  311,000 –קרנות הרשות ₪,  2,475,000 –    

  שניתנו ע"י משרד₪  10,321,508מסך  1194הקטנה של תב"ר מספר   . 4  

  ציב מדינה העבירו הרשאה פחותה הבינוי והשיכון, אך בשל אילוצי תק                   

  השלמת הכסף תהיה ₪.  328,596כך שההפחתה בסך  - ₪  9,992,912בסך      

  .2020מתקציב     

  ממשרד החינוך לטובת מרחב הכלה ₪  70,000על סך  – 1203תב"ר מספר   .5  
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  לבי"ס עליזה בגין. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).     

   M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1204תב"ר מספר   .6  

    .   לבי"ס מילקן. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

   M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1205תב"ר מספר   .7  

  לבי"ס נחשונים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).     

  ממקורות קרנות הרשות לטובת ₪  70,000על סך  – 1206תב"ר מספר   .8  

  עדלאידע.  –תהלוכת פורים     

  חינוך לנושא סביבה. מקורות  - ₪  205,198על סך  – 1207תב"ר מספר   .9  

  משרד להגנת הסביבה. (מצ"ב צילום מסך ממערכות ₪  164,158מימון:     

     .   ממקורות קרנות הרשות. ₪  41,040מרכב"ה)

  שאממקורות משרד הפנים לנו₪  100,000על סך  – 1208תב"ר מספר   .10  

  קווי חיץ. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).                    

  ממקורות משרד הפנים לטובת ₪  38,754על סך  – 1209תב"ר מספר   .11  

     .   רכישת ציוד למתנדבים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  ממקורות ₪  183,527רפורמת רישוי עסקים על סך  – 1210תב"ר מספר   .12  

  הפנים.  משרד    

   –לטובת הוצאות ביטחון שונות ₪  100,000על סך  – 1211תב"ר מספר   .13  

     . ן   ממקורות קרן ביטחו

  

על  1201עכשיו אנחנו עוברים לאישור תב"רים. תב"ר מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - לטובת מצלמת₪  300,000סך 

  

  . 1212    עו"ד דוד זיו:

  

  . 1120אמרתי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  . 1212    מר שלמה רואימי:

  

לטובת מצלמת ראש ₪  300,000על סך  1212תב"ר מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זנב. אנחנו קוראים לזה מצלמת ראש זנב, זה בעצם מצלמת ביטחון שמכסה לנו 

קטעים, כשאנחנו מדברים על ראש זנב אז זה קטע מסוים שעכשיו יכסו קטע נוסף. 

   - משרד הביטחון₪  150,000 כאשר מקורות המימון
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  רגע, אפשר לקבל קצת הסבר על זה?     :גב' קרן קופלר

  

  מצלמות, אני לא אפרט איפה המצלמות נמצאות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זה מצלמות שמשודרות למוקד?     :גב' קרן קופלר

  

 זה מצלמות שמשודרות למוקד. והמצלמות האלה יושבות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - ₪ 150,000ומכסות לנו גזרות גזרות מסביב לעיר, כאשר 

  

  מסביב לעיר לא בתוך העיר.     :גב' קרן קופלר

  

₪  150,000משרד הביטחון ועוד ₪  150,000מסביב לעיר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מקרנות הרשות, מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד, תודה. 

לטובת ₪  300,000על סך  – 1212מספר תב"ר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

, ₪  150,000מצלמת ראש זנב. מקורות מימון:  משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה)

  מקרנות הרשות.₪  150,000

  

לטובת רכישת גרור תאורה. ₪  45,864על סך  1202תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ן, אגף הביטחון גרור תאורה זה גרור שבמידה ויש איזה שהוא פיגוע, איזה שהוא אסו

יוכלו לעבוד באותו מקום. מקורות  מגיע עם הגרור, פורס אותו מאיר כדי שהכוחות 

  מקרנות הרשות. ₪  22,932- ממשרד הביטחון ו₪  22,932המימון 

  

זה מישהו מטעמנו בעצם מוציא את זה, זה נמצא כאן ברשות     :גב' קרן קופלר

  עצמה? 

  

נ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו רכוש את זה, זה יושב במחסנים או בסככות ברגע שאנחנו 

   - של אגף הביטחון. במידה וקורה אירוע רותמים עם זה רצים איתו למקום
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   - וצריך לעבור פה קורס להפעיל את זה, או ש    :גב' קרן קופלר

  

  אנשי הביטחון יודעים מה לעשות עם זה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  יודעים.     :גב' קרן קופלר

  

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

לטובת ₪  45,864על סך  – 1202תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  22,932רכישת גרור תאורה. מקורות מימון: 

  מקרנות הרשות.₪  22,932

  

הקמה של מפעל שיקומי כך שהוא יעמוד  9115הגדלת תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקורות המימון זה קרן אריאל ₪.  2,786,000ההגדלה היא בסך של ₪,  7,236,000על 

₪,  2,475,000לפיתוח, זה תרומה שאני הבאתי מארצות הברית, תורמת יקרה לנו 

זה על מנת שנוכל להתקדם בבנייה של מפעל השיקומי ₪.  311,000ומקרנות הרשות 

  - בהזדמנות הזו החדש.

  

  איפה הוא נבנה?     :גב' קרן קופלר

  

הוא ייבנה באזור המלאכה. בהזדמנות הזאת אני חושב   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ששווה גם פה להזכיר את סופי פסוק שמסיימת את תפקידה, ולאחל לה בהצלחה 

  . 1159בהמשך דרכה. אבל כרגע אנחנו מדברים על ההגדלה של תב"ר 

  

גוזימר    איפה מפעל השיקומי נמצא?       :ערן 
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מפעל השיקומי נמצא כרגע באשקוביות. הוא לא יכול לתת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מענה כמו שאנחנו רוצים גם לתשושי נפש. אנחנו הולכים להעביר אותו לאזור 

   - המלאכה, מול הפנצ'ריה אבי חורי, מול וקצת יותר מערבה, זה האזור ההוא. מי בעד

  

  זה לא המלאכה, זה העבודה.       :זיערן גומר 

  

  אזור המלאכה, כל האזור הזה נקרא אזור המלאכה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר     - ... מלאכה      :ערן 

  

   - לא, כל האזור הזה זה נקרא אזור המלאכה, ושם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

דה. איפה עד עכשיו... נדל"ן אז הוא שוחה בחומר, האמן עבו    :אריק דושימר 

  הוא קונה נדל"ן הוא בקיא. 

  

כפי שהצגתי? אושר פה אחד,  1159מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  תודה רבה. 

 1159לתב"ר מספר ₪  2,786,000הגדלה בסך פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

מקורות מימון: קרן ₪.  7,236,000לבניית מפעל שיקומי, כך שהסך החדש יעמוד על 

  ₪. 311,000 –קרנות הרשות ₪,  2,475,000 –אריאל לפיתוח 

  

  - 1194הקטנת תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  (מדברים יחד) 

  

נותנים עבודה לאנשים כאלה  :אלכסנדר ירמולינסקימר  זה אחלה דבר שאנחנו בעצם 

  בעיר. 
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ידי שניתן על ₪  10,321,508מסך של  1194הקטנת תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  משרד הבינוי והשיכון. 

  

  תמ"ת יש תיקון.     עו"ד דוד זיו:

  

יודע.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   משרד הבינוי והשיכון אני 

  

  השיכון.     :מר שלמה בנימין

  

  זה טעות, זה טעות.     :פבל פולבמר 

  

משרד הבינוי והשיכון בגלל אילוצי תקציב אנחנו קיבלנו   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אני מעריך שההשלמה ₪.  328,596כך שיש הפחתה של ₪.  9,992,912סך הרשאה על 

   - , ואז אנחנו נעלה את זה חזרה. מי בעד לאשר את השינוי בתב"ר2020תהיה בשנת 

  

  אני רוצה קצת הסבר על התב"ר הזה, אני לא מכירה אותו.     :גב' קרן קופלר

  

שהיו בשכונה של אריאל  זה תב"ר שאנחנו בעקבות השיווקים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הם נותנים לנו כספים על מנת לעשות כל מיני דברים, ₪,  839,000- דרום, הגבעה של ה

כולל פיתוחים כולל פארק, לעשות השלמה של פארק הנחל מהאזור של דרך העצמאות 

ועד רמי לוי. ויש כרגע צמצום בהרשאה שקיבלנו, ולכן אנחנו חייבים להתאים את 

  ך שההרשאה הזאתי תעלה חזרה. עצמנו. אני מערי

  

  אז רגע מתי הצביעו בפעם הראשונה על התב"ר הזה, מזמן?     :גב' קרן קופלר

  

מזמן, כשחשבנו שיש שיווק של כל השכונה ביחד. מי בעד   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  לפי מה שהסברתי? אושר פה אחד, תודה רבה.  1194לאשר את ההקטנה של תב"ר 

₪  10,321,508מסך  1194הקטנה של תב"ר מספר ד, לאשר פה אחהוחלט   החלטה:
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י  והשיכון, אך בשל אילוצי תקציב מדינה העבירו הרשאה   שניתנו ע"י משרד הבינו

השלמת הכסף תהיה ₪.  328,596כך שההפחתה בסך  - ₪  9,992,912פחותה בסך 

  .2020מתקציב 

  

רד החינוך לטובת ממש₪  70,000על סך  1203תב"ר מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מרחבי הכלה לבית ספר עליזה בגין. דרך אגב יש פה מספר מרחבי הכלה או כיתות 

  הכלה, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת. 

  

  כולם יודעים מה זה?     :פבל פולבמר 

  

זה לטיפול בילדים שנמצאים בחינוך מיוחד עם צרכים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מיוחדים. 

  

  קשיים שונים.  עם    :גב' קרן קופלר

  

של  100%- עם קשיים שונים. ההרשאות הם הרשאות כולם ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אני חייב לאשר 1203תב"ר מספר ₪  70,000משרד החינוך. לבית ספר עליזה בגין זה 

  ? אושר פה אחד. 1203תב"ר תב"ר, אז מי בעד לאשר את תב"ר 

ממשרד ₪  70,000על סך  – 1203תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  החינוך לטובת מרחב הכלה לבי"ס עליזה בגין. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).

  

   - ₪ 80,000אותו דבר רק  1204תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ? M-21אז למה זה נקרא     :גב' קרן קופלר

  

   - זה אותו דבר, אותה מילה בשינוי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  אותה גברת בשינוי אדרת?     :קופלרגב' קרן 

  

אותה גברת בשינוי אדרת לבית ספר מילקין. מי בעד לאשר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מקורות מימון משרד החינוך? אושר פה אחד, תודה רבה. ₪  80,000על  1204את תב"ר 

ממשרד ₪  80,000על סך  – 1204תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

. M-21ת החינוך לטוב   לבי"ס מילקן. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

ממשרד החינוך לבית ספר ₪  80,000על סך  1205תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נחשונים, בדיוק אותו דבר כמו שאמרתי ההרשאה היא כולה מתקציב משרד החינוך. מי 

  ? 1205בעד לאשר את תב"ר 

  

  הספר הזה שעדיין קיים, נכון? לא החדש. זה לגבי בית  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

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

  

. גם?  :אלכסנדר ירמולינסקימר  .   בחדש זה כבר.

  

  כן, כן. אושר פה אחד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ממשרד ₪  80,000על סך  – 1205תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

נ M-21החינוך לטובת    ים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).לבי"ס נחשו

  

ממקורות קרנות הרשות לטובת ₪  70,000 1206תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תהלוכת פורים עדלאידע, זה תב"ר שאנחנו בונים אותו כל פעם, כל שנה מחדש לקראת 

העדלאידע, שבה בעצם אנחנו מוציאים את כל התלמידים של גני ילדים בתי הספר 

, ואנחנו עושים את התהלוכה הזאת מכיכר ה' באייר דרך רחוב נחשונים, היסודיים

   - יורדים
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גוזימר    זה רק את תתחפש לספיידרמן עוד פעם.       :ערן 

  

אני צריך את הבת שלי שתאפר אותי. מי בעד לאשר את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  בה. לעדלאידע ממקורות הרשות? אושר פה אחד, תודה ר₪  70,000 1206תב"ר 

ממקורות ₪  70,000על סך  – 1206תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .עדלאידע –קרנות הרשות לטובת תהלוכת פורים 

  

חינוך לנושא סביבה, מקורות ₪  205,198על סך  1207תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ות. ממקורות קרנות הרש₪  41,040משרד הגנת הסביבה ועוד ₪  164,158המימון זה 

אנחנו נבנה את התוכנית, התוכנית הזאת עדיין לא נבנתה אבל אנחנו הגשנו קול קורא 

  ? 1207בנושא הזה, וזכינו בקול קורא. מי בעד לאשר את תב"ר 

  

  מי בונה את התוכנית?     :גב' קרן קופלר

  

   - משרד החינוך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   עם מי אתם בונים? אגף החינוך?    :גב' קרן קופלר

  

   - אגף החינוך כן. מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - רגע עוד שאלה, זה מגיל הרך? גיל הגנים    :גב' קרן קופלר

  

הם יבנו את התוכנית, אחרי זה לא אכפת לי יהיה גם בוועדת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להציג  חינוך להציג את זה, אם תרצו שאנחנו נציג את זה גם בפורום רחב יותר, נוכל

  את זה גם בפורום רחב יותר. 

  

  אני אשמח.     :גב' קרן קופלר
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₪  ₪164,158,  205,198 1207מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ממקורות קרנות הרשות? אושר פה אחד, תודה  41,040- מקורות משרד הגנת הסביבה ו

  רבה. 

חינוך  - ₪  205,198ך על ס – 1207תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

משרד להגנת הסביבה. (מצ"ב צילום מסך ₪  164,158לנושא סביבה. מקורות מימון: 

  .ממקורות קרנות הרשות₪  41,040ממערכות מרכב"ה). 

  

מקורות משרד הפנים בנושא ₪  100,000על סך  1208תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מנת שאם יקרו שריפות אז זה לא יגיע  , קווי אש עלקווי חיץ. קווי חיץ זה אותם קווים

לבתים. יש לנו כאלה מקומות באזור הצפון מערבי שלנו, ולכן שם אנחנו נבנה את 

  אותם קווי אש. 

  

   מה זה קווי אש אלי?    :גב' קרן קופלר

  

אם יש שריפה, כדי שהשריפה הזאתי לא תגיע עד לבתים, אז   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - חשיפה כדי ש מה שנקרא חושפים, עושים

  

   באיזה מקום?    :מר יחיאל טוהמי

  

   - זה בחלק הצפון מערבי של העיר שקרוב מאוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  - מתחת לאלון      :מר יוסי חן

  

  בדיוק מתחת לדברים האלה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

נגד שפני סלע.  :אלכסנדר ירמולינסקימר    דרך אגב זה גם יעזור לנו 

  

דרך אגב הכול  ?1208שפני סלע נכון. מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-ו שבירומר אליה
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אושר פה אחד,  כפי שהצגתי? 1208זה מקורות משרד הפנים. מי בעד לאשר את התב"ר 

  תודה. 

ממקורות ₪  100,000על סך  – 1208תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .סך ממערכת מרכב"ה)משרד הפנים לנושא קווי חיץ. (מצ"ב צילום מ

  

ממקורות משרד הפנים, זה גם ₪  38,764על סך  1209תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הכול משרד הפנים, לרכישת ציוד למתנדבים. מי שמרכז את זה זה אגף הביטחון עם 

   - כלל המתנדבים שיש לנו. מי בעד

  

  המתנדבים בתחום הביטחון.     :גב' קרן קופלר

  

מתנדבים בתחום הביטחון, אנחנו נבדוק אם נוכל להרחיב   :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  את זה למתנדבים נוספים אנחנו נראה, אבל קודם כל זה המתנדבים של הרשות. 

  

  אוקיי.     :גב' קרן קופלר

  

  ? אושר פה אחד, תודה רבה. 1209מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ממקורות ₪  38,754על סך  – 1209פר תב"ר מספה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .משרד הפנים לטובת רכישת ציוד למתנדבים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

₪  183,527רפורמת רישוי עסקים על סך  1210תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ממקורות משרד הפנים. אנחנו נאשר את התב"ר הזה בתנאי שאין בו תוספת של כוח 

  פנים יחייב אותנו לתוספת של כוח אדם, אנחנו לא ניקח את הכסף. אדם. אם משרד ה

  

  אלי, מה אומרת הרפורמה הזו?     :אריק דושימר 
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הרפורמה הזאת אומרת קיצור תהליכים בקבלת רישיונות   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

העסק, בנייה של תוכנות. אז אם זה יישאר במסגרת של בניית תוכנות וכל הדברים 

ים אותנו תוספת של כוח אדם, שזה הופך להיות עול כבד מידי, אנחנו נלך שלא מחייב

  כפי שהצגתי? אושר פה אחד, תודה.  1210על הדבר הזה. אז מי בעד לאשר את תב"ר 

  

רפורמת רישוי עסקים על סך  – 1210תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .ממקורות משרד הפנים₪  183,527

  

לטובת הוצאות ביטחון שונות ₪  100,000על סך  1211תב"ר   :ה"ערא-מר אליהו שבירו

ממקורות קרן ביטחון, שזה תוספת של מצלמות, תוספת של אמצעים שאגף הביטחון 

  רוצה. 

  

גוזימר    איפה יתקינו אותם? איפה מתקינים אותם?       :ערן 

  

   - תכנית של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ם הוא צריך פעם נקודה פה נקודה פה, ואין אין תכנית, כל פע    :מר שלמה בנימין

לי תקציב. אז יש לנו קרן ביטחון בכל מקרה כסף שמיועד רק לביטחון, ומוציאים את 

זה משם רק לצורכי הביטחון, לפי ההנחיות, לפי הדרישות שלו מרגע לרגע. לפני כמה 

  פעמים היה מחסור במצלמה במקום מסוים, שמו מצלמה. 

  

אושר פה אחד, ₪?  100,000 1211מי בעד לאשר את תב"ר   :"עראה-מר אליהו שבירו

  תודה רבה. 

  

לטובת ₪  100,000על סך  – 1211תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .ממקורות קרן ביטחון –הוצאות ביטחון שונות 
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אני סוגר את הישיבה הזאת. זאת אומרת הצופים בחוץ, כדי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נו   כל לדבר על הנושא האחרון. שאנחנו 

  

_______________  
  אליהו שבירו
  ראש העירייה

______________  
  שלמה רואימי

  מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

  

ן ועדות העירייה (מצ"ב נספח של העדכונים);  ד.   עדכו

  

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

אבנר משרקי, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, יוסי חן, מר 

ן  1מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן גוזי;  נגד: גב' קרן קופלר), לאשר עדכו

  ועדות העירייה. 

  

  מינוי חבר המועצה מר אריק דושי כמשנה לראש העיר;  ה.

  

חודשים נכס ריק על שטח  6פטור מארנונה למשך פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  הנחות בארנונה של א.פ. עיצובים; 12מ"ר על פי תקנה  207של 

  

 2018ולדו"ח ביקורת מפורט  2018דו"ח ועדת ביקורת לדו"ח הכספי המבוקר   ז.

  (מצ"ב);

  

פה אחד, לאשר למנות ועדה לתיקון ליקויים. חברי הוועדה: הוחלט   החלטה:

זיו היועמ   ;"ש, שלמה בנימין הגזברשלמה רואימי המנכ"ל, דוד 

  

  ;פה אחד, לאשר לקבל את המלצות ועדת הביקורתהוחלט   החלטה:

  

לפי המלצת ועדת  2020אישור מסגרות התמיכה לעמותות לשנת הכספים   ח.

  התמיכות (מצ"ב);

  

 2020מסגרות התמיכה לעמותות לשנת הכספים פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ;לפי המלצת ועדת התמיכות (מצ"ב)



  02.02.2020(מן המניין)  15מספר  ישיבת מועצה
  

  57

  

לפי המלצת ועדת  2020אישור הקצאות התמיכות לעמותות הספורט לשנת   ט.

  התמיכות (מצ"ב);

  

 2020הקצאות התמיכות לעמותות הספורט לשנת פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ;)לפי המלצת ועדת התמיכות (מצ"ב

  

  אישורי תב"רים:  י.

  מקורות לטובת מצלמת ראש זנב. ₪  300,000על סך  – 1212תב"ר מספר   .1  

  מקרנות ₪  150,000משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  150,000מימון:     

  הרשות.     

  לטובת רכישת גרור תאורה. מקורות ₪  45,864על סך  – 1202תב"ר מספר   .2  

  מקרנות ₪  22,932משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  22,932מימון:     

  הרשות.     

  לבניית מפעל שיקומי, כך  1159ספר לתב"ר מ₪  2,786,000הגדלה בסך   . 3  

  מקורות מימון: קרן אריאל לפיתוח ₪.  7,236,000שהסך החדש יעמוד על     

  ₪.  311,000 –קרנות הרשות ₪,  2,475,000 –    

  שניתנו ע"י משרד₪  10,321,508מסך  1194הקטנה של תב"ר מספר   . 4  

  יב מדינה העבירו הרשאה פחותה הבינוי והשיכון, אך בשל אילוצי תקצ                   

  השלמת הכסף תהיה ₪.  328,596כך שההפחתה בסך  - ₪  9,992,912בסך      

  .2020מתקציב     

  ממשרד החינוך לטובת מרחב הכלה ₪  70,000על סך  – 1203תב"ר מספר   .5  

  לבי"ס עליזה בגין. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).     

   M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1204תב"ר מספר   .6  

    .   לבי"ס מילקן. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

   M-21ממשרד החינוך לטובת ₪  80,000על סך  – 1205תב"ר מספר   .7  

  לבי"ס נחשונים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).     

  ממקורות קרנות הרשות לטובת ₪  70,000על סך  – 1206תב"ר מספר   .8  

  עדלאידע.  –הלוכת פורים ת    

  חינוך לנושא סביבה. מקורות  - ₪  205,198על סך  – 1207תב"ר מספר   .9  

  משרד להגנת הסביבה. (מצ"ב צילום מסך ממערכות ₪  164,158מימון:     

     .   ממקורות קרנות הרשות. ₪  41,040מרכב"ה)

  אממקורות משרד הפנים לנוש₪  100,000על סך  – 1208תב"ר מספר   .10  

  קווי חיץ. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).                    

  ממקורות משרד הפנים לטובת ₪  38,754על סך  – 1209תב"ר מספר   .11  
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     .   רכישת ציוד למתנדבים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  ממקורות ₪  183,527רפורמת רישוי עסקים על סך  – 1210תב"ר מספר   .12  

  הפנים. משרד     

   –לטובת הוצאות ביטחון שונות ₪  100,000על סך  – 1211תב"ר מספר   .13  

     . ן   ממקורות קרן ביטחו

  

לטובת ₪  300,000על סך  – 1212תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

, ₪  150,000מצלמת ראש זנב. מקורות מימון:  משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה)

  מקרנות הרשות.₪  150,000

  

לטובת ₪  45,864על סך  – 1202תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   חלטה:ה

משרד הביטחון (מצ"ב הרשאה), ₪  22,932רכישת גרור תאורה. מקורות מימון: 

  מקרנות הרשות.₪  22,932

  

 1159לתב"ר מספר ₪  2,786,000הגדלה בסך פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

מקורות מימון: קרן ₪.  7,236,000ד על לבניית מפעל שיקומי, כך שהסך החדש יעמו

  ₪. 311,000 –קרנות הרשות ₪,  2,475,000 –אריאל לפיתוח 

  

₪  10,321,508מסך  1194הקטנה של תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

והשיכון, אך בשל אילוצי תקציב מדינה העבירו הרשאה   שניתנו ע"י משרד הבינוי 

השלמת הכסף תהיה ₪.  328,596שההפחתה בסך כך  - ₪  9,992,912פחותה בסך 

  .2020מתקציב 

  

ממשרד ₪  70,000על סך  – 1203תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  החינוך לטובת מרחב הכלה לבי"ס עליזה בגין. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה).

  

ממשרד ₪  80,000על סך  – 1204תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:
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. M-21חינוך לטובת ה   לבי"ס מילקן. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

ממשרד ₪  80,000על סך  – 1205תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

. M-21החינוך לטובת    לבי"ס נחשונים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

ות ממקור₪  70,000על סך  – 1206תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .עדלאידע –קרנות הרשות לטובת תהלוכת פורים 

  

חינוך  - ₪  205,198על סך  – 1207תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

משרד להגנת הסביבה. (מצ"ב צילום מסך ₪  164,158לנושא סביבה. מקורות מימון: 

  .ממקורות קרנות הרשות₪  41,040ממערכות מרכב"ה). 

  

ממקורות ₪  100,000על סך  – 1208תב"ר מספר שר פה אחד, לאהוחלט   החלטה:

  .משרד הפנים לנושא קווי חיץ. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

ממקורות ₪  38,754על סך  – 1209תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .משרד הפנים לטובת רכישת ציוד למתנדבים. (מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה)

  

רפורמת רישוי עסקים על סך  – 1210תב"ר מספר אחד, לאשר  פההוחלט   החלטה:

  .ממקורות משרד הפנים₪  183,527

  

לטובת ₪  100,000על סך  – 1211תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  .ממקורות קרן ביטחון –הוצאות ביטחון שונות 

  

  


