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אני . 2010 תיקון להצעת תקציב –הנושא הראשון . ערב טוב    :פבל פולבמר 

  .והר להציג'מבקש מג

  

  .2010תיקון להצעת תקציב  .1

  

הצעת התקציב שהוצגה בפני מועצת העיר לפני , רבותי    :והר חלבי'מר ג

אבל היתה טעות במרכיבי , הכול ההצעה היתה מאוזנתבסך , כשבועיים פלוס מינוס

, בחלק של ההכנסות, אבל בתקצוב,  שקל422,000שסך הכול ההוצאה היא , ביטחון

 שקל בצד 32,000- אנחנו מגדילים את ה.  שקל32,000- פחות ב,  שקל392,000רשמנו 

ת של אנחנו מגדילים את ההוצאו,  שקל32,000- כ, העודף שיישאר, ההכנסות ובמקביל

  .זה התיקון, זה כל השינוי.  שקל302,000-  ל270- תמיכות מ

  

  .זה טעות כתיב    :מר פבל פולב

  

פשוט זה . טעות בתקצוב, לא טעות כתיב. טעות בתקצוב    :והר חלבי'מר ג

. 422צריך להיות הכנסה , 422ההוצאה היא . הכנסה בגובה ההוצאה, חשבון מקביל

נוצר פה עודף נוצר פה עודף של ברגע שאנחנו מגד. לכן  .  שקל32,000ילים את ההכנסה 

יגדיל את התמיכות ב - וסך הכול הוצאת התמיכות תגיע ל.  שקל32,000- העודף הזה 

  .תיקון- אני רוצה לקרוא לזה כ. זה התיקון.  שקל302,000

  

  . פה אחד? מי בעד התיקון. אנחנו נצביע? יש למישהו שאלות    :מר פבל פולב

  

 כפי שהציג 2010התיקון להצעת תקציב לאשר את הוחלט פה אחד   :החלטה

  . והר חלבי'הגזבר מר ג

  

  . המלצת הוועדה לאישור מליאת המועצה– 2010חלוקת תמיכות לשנת . 2
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ההגדלה .  שקל302,000אנחנו הגדלנו את התמיכות לכדי     :חנה גולן' גב

  .קודם כל אני רוצה לשאול אם יש שאלות. מאפשרת לנו לחלק יותר תמיכות

  

 בתי כנסת ופעילות –כתוב שם ,בנושא של בתי כנסת, כן    :מר אלי שבירו

  ?למה הכוונה. תורנית נדמה לי

  

  .מורשת לקהילה. לא    :חנה גולן' גב

  

  .מורשת לקהילה    :מר אלי שבירו

  

  ?אתה רוצה לשאול מה זה    :חנה גולן' גב

  

  .כן    :מר אלי שבירו

  

  .בית כנסתהם לא , ד"למשל יש בית חב    :חנה גולן' גב

  

  . כנסת- הם גם בית    :מר יחיאל תוהמי

  

ד והם עושים פעילות "עמותת בית חבכאבל הם , לא    :חנה גולן' גב

  .לקהילה

  

  .נכון    :מר יחיאל תוהמי

  

כמו , אנחנו עושים פעילויות לקהילה כמו סדר פסח, למשל    :חנה גולן' גב

  .לויות במערכת החינוךאנחנו עושים פעי,  משנכנס אדר–כמו בחגים , ך"חידון התנ

  

  ?זה לא דרך המועצה הדתית סדר פסח    :מר אלי שבירו
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המועצה הדתית היא גוף מבצע על פי התקצוב שאנחנו     :חנה גולן' גב

  .המועצה הדתית מבצעת. מתקצבים

  

זו , השאלה כמה בתי הכנסת יקבלו? אז מה אתה שואל    :מר יחיאל תוהמי

  .השאלה

  

  .יגישוקודם כל ש    :חנה גולן' גב

  

  ?נכון, עוד אף אחד לא הגיש    :מר יחיאל תוהמי

  

, ואחרי שהם יגישו. קודם כל שיגישו. עוד אף אחד לא הגיש    :חנה גולן' גב

יודעת   ?נכון, את החלוקה ביניהם, אתה רוצה לדעת את הפירוט, אני 

  

  ,שלא ייצא מצב, כן    :מר אלי שבירו

  

אנחנו נתכנס כאן , וינתשאלה מצ, אז אחרי שהם יגישו    :חנה גולן' גב

  . ולפי זה אנחנו נחלק,  הגישו ככה וככה בסך הכול–ונגיד 

  

נוהל    :מר פבל פולב   . רק השתנה הכסף, כי הנוהל נשאר אותו 

  

ואם עד סוף השנה יישאר איזה עודף ולא . אף אחד לא יקח    :חנה גולן' גב

ר לשנה "תב-  זה ל מעבירים את–אז אתם יודעים מה אנחנו עושים עם העודף , יגישו

  ?יש עוד שאלות לגבי התמיכות. הבאה

  

  ?אנחנו מצביעים על זה עכשיו, אני רק רוצה להגיד      :מר יוסי חן

  

  .כן    :מר פבל פולב
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  .על כל דבר בנפרד נצביע    :חנה גולן' גב

  

התקציב . לדעתי הפעם יש מענה לכל הגופים שנתמכים      :מר יוסי חן

אני מכיר את זה הרבה שנים באופן .  להיות טענהמחולק שככה לאף אחד לא יכולה

השנה אני חושב שאחרי . מכיר את זה מהגלגול הקודם. נותן פה מענה לכולם. אישי

  .החלוקה הזו יהיה סוף סוף שקט והחלוקה היא מקצועית והוגנת

  

  ?אתה מדבר על בתי כנסת    :מר פבל פולב

  

צה רק להעיר את אני רו. תודה רבה. הוא מדבר בכלל    :חנה גולן' גב

 שקל 60,000, כמו בשנה שעברה ולפני שנתיים, תשומת לבכם שהשנה לא חילקנו

 שהיה 60,000- את ה, פשוט לקחנו את הכסף הזה? וזאת למה. למלגות לסטודנטים

והעברנו למרכז היות . ופיזרנו את זה לכל הגופים האחרים, בשנה שעברה בתקציב הזה

במרכז , 2008-2009, 60,000 ועוד פעם 60,000תיים הבינתחומי בשנה שעברה ולפני שנ

ולכן הגענו למסקנה ,  שקל לחלוקה למלגות120,000הבינתחומי נמצא נכון להיום 

קודם כל שימצו את מה ,  שקל למלגות לסטודנטים60,000שאין טעם להעביר גם השנה 

  , בעזרת השם, ובשנה הבאה. שיש שם

  

  . הגיוני    :מר פבל פולב

  

  ?אז מי בעד    :ולןחנה ג' גב

  

לגבי . אני מתנצלת, אני איחרתי. יש לי שאלה על התמיכות    :שירה דקל' גב

  ?מישהו בדק את זה?  חניכים100, נוער לאומי. תנועות הנוער

  

  .יש לי את הרשימות, בוודאי    :חנה גולן' גב

  

יודעת שאין רכז נכון לכרגע? מי הגיש רשימות    :שירה דקל' גב   .כי אני 
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  . יש רכזת    : גולןחנה' גב

  

  ? כמה זמן? שזה חדש. או קיי    :שירה דקל' גב

  

  .אם לא יותר, חצי שנה, לדעתי, הרכזת    :חנה גולן' גב

  

יודעת אם מישהו היה שם פיסית לראות את זה    :שירה דקל' גב   ?אבל את 

  

  .שלמה, בוודאי, בוודאי    :חנה גולן' גב

  

ופות הכי טובות של הנוער כי אני יכולה להגיד לך שבתק    :שירה דקל' גב

  .100הלאומי לא היו 

  

פעם אחת קיבלתי נתון מהמרכז . אני בדקתי את זה פעמיים    :חנה גולן' גב

גם אחד . אין לי בעיה. יכול להיות?  בני נוער10, אמרתי.  בני נוער10הבינתחומי של 

  .מגיעה לו תמיכה של אחד

  

  .ברור    :שירה דקל' גב

  

נוער10בעיה של אין לי     :חנה גולן' גב ואז ביקשתי לבדוק את זה .  בני 

זה , 10זה לא , סליחה. 10אני רציתי להיות בטוחה שזה אמנם , 10כי , פעם נוספת

וזה אני אפילו , שום שקל לא ייצא מקופת העירייה. וקיבלנו את הרשימות. טעות. 100

 יבדוק שום שקל לא ייצא אם הוא לא, אתם סומכים על אריה, לא צריכה להתחייב

,  ילדים3זאת אומרת שאם יהיו שני ילדים או . כי החלוקה פה פר ראש. שאמנם זה כך

  .הם יקבלו לפי מספר הנוכחים, הם לא יקבלו את הסכום הזה

  

  .  זה לא נוכחי לשנה הזו אני מבינה100- אבל ה. לפי כמויות    :שירה דקל' גב
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ע שעבר עשיתי את אני רק שבו.  זה נכון לשבוע שעבר100    :חנה גולן' גב

  .זה

  

אני , או קיי. 100לפני שבוע הגישו רשימות של , זאת אומרת    :שירה דקל' גב

אני מכירה , הצופים עושים מאמצים, כי אני יכולה להגיד. מציעה לשעות בדיקה

 צופים 164,  בני עקיבא120,  נוער לאומי100, סדרי הגודל האלה, לעומק את התנועות

  , אפשר להבין בוודאות, רתזאת אומ.  לא משקפים–

  

  .ישבתי עם הרכז האזורי, 164הצופים     :חנה גולן' גב

  

יש , כי יש להם גביית כסף, זה אני בטוחה. זה אני בטוחה    :שירה דקל' גב

  ,זה מאד קשה כי. הם לא יכולים לרמות בזה. להם פלט של מחשב

  

. בכללאני לא יוצאת מתוך נקודת הנחה שמישהו מרמה     :חנה גולן' גב

  . 164הצופים 

  

  .אפשר לעשות בדיקה    :מר יחיאל תוהמי

  

, הסניף של בני עקיבא, בני עקיבא. אבל מי שבודק זה אריה    :חנה גולן' גב

הם נכון , 120בני עקיבא הם לא ? 120 –יש לי תשובה לזה כי גם אני תמהתי , תוהמי

היתר זה . ני סניפיםאבל בני עקיבא יש הם ש.  בסניף של אריאל62, נדמה לי, לעכשיו

והם , הם מקבלים למרכז, ולכן כאן בני עקיבא לא מקבלים לסניף. נצר אריאל

  . זה כולל נצר. 120לכן זה . מחלקים בין השניים

  

הפער ביניהם , בגלל זה אני אומרת. זה גם יחסית הגיוני    :שירה דקל' גב

  .וק יותר לעומקלבין הנוער הלאומי הוא פער שנראה לי לא סביר ואני מציעה לבד
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  .הערה מצוינת. אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק    :חנה גולן' גב

  

קודם כל אני מצטרף למה . אני מבקש להעיר גם כן משהו    :מר אלי שבירו

התקציב הוא תקציב הוגן והוא , מבחינת התמיכות, אני חושב שהשנה. שאמר יוסי

יש לי רק דבר אחד . תקציב שיתן מענה אני מקווה לגופים שמקבלים את התמיכות

אבל יכול להיות שפה יכולה , שרציתי לשאול אותו והוא לא במסגרת של התמיכות

יש . הרי מבקרים פה המון חיילים, מוזיאון השואה. להיות פניה שלנו בנושא הזה

, שירותים, החיילים מגיעים. יש להם בעיה של צריכת מים, לפי מה שאני הבנתי, להם

צריכת המים שלהם היא צריכה יחסית , עכשיו. עותיתבצורה מאד משמ, שותים

ואז הם ישר מגיעים למכסה מעל המכסה וזה , הם רק שני אנשים בתוך הבית, גבוהה

אז פה אני חושב שאנחנו צריכים לצאת באיזו שהיא . מס בצורת וכל מה שקשור בזה

  . נהלראות איך בוחנים אותם ואיך מתחשבים בהם בצורה שו, קריאה לתאגיד המים

  

  . שקל10,000 הם קיבלו ...אלי    :מר יחיאל תוהמי

  

  .אין לי טענה, 100%, לא, לא    :מר אלי שבירו

  

 ...עכשיו. קיבלו עכשיו.  שקלים10,000קיבלו , סליחה    :מר יחיאל תוהמי

  .זה לא קשור, חנה תבדוק את זה.  שקל נוספים10,000בוא נסתכל גם על ,  שקל20,000

  

  .זה בסדר גמור, 100%,  לא,לא    :מר אלי שבירו

  

אני מחזק את , יוסי אמר, כשאתה רואה את הכול היום    :מר יחיאל תוהמי

יש פה , זה בכלל שונה מלפני שנים שאני הייתי בתוך המועצה, המילים שלך ושל יוסי

  .שינוי חיובי', חבל על הזמן'שינוי 

  

  . אז אנחנו נבדוק את זה, יחיאל, תודה    :מר פבל פולב
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אני , במקרה אחרי זה יש לי פגישה עם יגאל, אני עוד היום    :נה גולןח' גב

הכול זה . לא תהיה עם זה בעיה, אם החוק מאפשר. עוד היום אעלה את העניין הזה

  . קשור לחוק

  

  . אני חושב שההקצאה שלהם לפי מוסד ציבורי    :והר חלבי'מר ג

  

  .אין מס בצורת    :מר אלי שבירו

  

זה , באמת, אם היה מס בצורת,  מה שהוא אמר כרגע,חנה    :מר יחיאל תוהמי

  .העלו את המים. היה משמעותי

  

  .50%- ב      :מר יוסי חן

  

אבל .  או משהו כזה40%- העלו את זה נדמה לי ב. 50%- לא ב    :מר יחיאל תוהמי

צריך להסתכל מה . 5%- מורידים ב, כי החשמל ירד, 5%- שמעתי שמורידים עכשיו ב

  .קודמות לעכשיומה ההפרש משנים , ההבדל

  

יש . העובדה היא עובדה. לא אכפת לי מה ההפרש, יחיאל    :מר יחיאל תוהמי

שהזוג הזה בצוואה שלהם , המוזיאון הוא בעצם אתר ציבורי. שם אלפי מבקרים בשנה

אני אבדוק את זה בכובד ראש כי אני חושבת . מורישים את זה לרשות המקומית

  . שאתה צודק

  

  . בסדר גמור.100%    :מר אלי שבירו

  

  ?מי בעד    :מר פבל פולב

  

  . אני רוצה שאנחנו נצביע בנפרד    :חנה גולן' גב
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  . אני חושב שיש פה אחד    :מר אלי שבירו

  

עזבו אותי מהיועץ . אבל אני רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול    :חנה גולן' גב

  ? שקל86,400מי בעד תנועת הצופים . המשפטי אחר כך

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

י "עפ, 86,400₪תמיכה לתנועת הצופים בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

  . 21,300₪ –בני עקיבא     :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

 21,300תמיכה לתנועת בני עקיבא בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ,₪

  

 לבדוק את כמות –בהערה ,  17,300₪ –וער לאומי נ    :חנה גולן' גב

  . החניכים

  

  .פה אחד    :מר אלי שבירו

  

 17,300תמיכה לתנועת הנוער הלאומי בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ,₪

  

  . 20,000₪ –מוזיאון השואה     :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר אלי שבירו
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י "עפ, 20,000₪תמיכה למוזיאון השואה בסך של ד לאשר הוחלט פה אח  :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

  . 25,000₪ –חסד לחיים     :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר אלי שבירו

  

י "עפ, 25,000₪בסך של " חסד לחיים"הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל  :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

  . 10,000₪ –יד שרה     :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :אלי שבירומר 

  

י "עפ, 10,000₪בסך של " יד שרה"הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל  :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

  . 10,000₪ –ועד למען החייל     :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר אלי שבירו

  

 10,000 בסך של וועד למען החיילהוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל  :החלטה

  .ותי המלצת ועדת התמיכ"עפ,₪

  

  . 112,000₪ –בתי כנסת ופעילות מורשת לקהילה     :חנה גולן' גב
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  .פה אחד    :מר אלי שבירו

  

 בסך לבתי כנסת ופעילות מורשת לקהילההוחלט פה אחד לאשר תמיכה   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ, 112,000₪של 

  

  .תודה רבה    :חנה גולן' גב

  

פקודת שינויים , מחובת מכרז אישור פטור –הנושא הבא     :מר פבל פולב

  . בחוזה

  

  .והר יסביר'ג    :חנה גולן' גב

  

ס מילקן " שיפוץ בי– 53/09' פקודת שינויים בחוזה מס, אישור פטור מחובת מכרז. 3

  . 404,804.22₪ס "ע

  

אנחנו בשנה שעברה לקראת חודש אוקטובר אני , רבותי    :והר חלבי'מר ג

ס " שקל לשיפוץ בי1,200,000ס "ינוך עקיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד הח, חושב

גג האזבסט, מילקן בגלל שהם הגבילו אותנו בזמן וגם תוך כדי . זה בנוסף להחלפת 

אלא שיפוץ ,  לשיפוץ חלקי ולא שיפוץ מלא53/09אנחנו יצאנו למכרז , החלפת הגג

ניתן לבצע אותם באופן מיידי הועלה נושא של תוך כדי השיפוץ . חלקי לדברים שהיה 

כל . עבודות נגרות וחשמל, כמה סעיפים שהיינו צריכים לעשות כמו שירותים ציבוריים

 שאנחנו 30% או 25%- הסכום הוא גבוה מה.  שקל404,000אלה הסתכמו בסך הכול 

, לאור שכבר ביצענו את זה וגם התקבלה בזמנו, לכן. יכולים לחרוג ממסגרת התקציב

מה הסיבות ומה הנימוקים שאנחנו עשינו , מהנדס העירוגם יש לכם את המכתב של 

אני רוצה . אנחנו מבקשים לאשר את זה כאילו שזה פשוט בוצע בלית ברירה, את זה

שכל הסעיפים האלה שבוצעו הם במסגרת הבקשה שאנחנו , להוסיף עוד נקודה אחת

זה , קל ש1,200,000- לא שחרגנו מה.  שקל1,200,000- הגשנו למשרד החינוך במסגרת ה

במסגרת הבקשה של השיפוצים של אותן נקודות ששיפצנו אותן והוספנו אותן למכרז 
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  .אנחנו מבקשים את האישור שלכם. יש פה את החריגה הזאת. הקיים

  

לוועדת מכרזים בזמן למה זה לא עלה למשל , דרך אגב    :מר אלי שבירו

  ?אמת

  

  .אני אגיד לך למה    :והר חלבי'מר ג

  

וזאת , ואני יש לי את אותה שאלה, למה זה לא עלה. אל    :חנה גולן' גב

שבזמן . לא חברי המועצה, אנחנו העובדים, הערה שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו

..לבקש אתיכולנו כבר .  ישיבות מועצה3אמת היו לנו כבר לפחות  .  

  

החריגה הזאת נעשתה . לכן אני רוצה לתת גם את התשובה    :והר חלבי'מר ג

יש , והר' ג–כשניגשתי למשרד החינוך אמרו לי . ם של היועץ המשפטיבחוות דעת ג

לכם הגבלה מבחינת סך הכול האחוז שאתם יכולים לחרוג ממכרז בלי אישור של ועדת 

  . מכרזים או בלי מכרז

  

  ?היועץ המשפטי אמר לכם שאתם יכולים, לא הבנתי    :מר יחיאל תוהמי

  

צריך לקבל את ,  לקבל את החומרהרי צריך, אחרי שביצענו    :והר חלבי'מר ג

יש פה חריגה ,  רבותי–אני אמרתי , צריך להגיש את הכול למשרד החינוך, החשבון

, מופיע פקודת שינויים, 25%בגוף ההסכם לא מופיע שם . הוא בדק. שהיא מחייבת

לאור שכבר זה , היועץ המשפטי. 25%- החריגה היתה מעבר ל. ניתן לפקודת שינויים

 –במשרד החינוך אמרו . הוא נתן את חוות הדעת שלו, חיצות השיפוציםבוצע ולאור נ

לכן אנחנו . אנחנו מבקשים להביא את זה לאישור, 25%- יש פה חריגה מעבר ל, רבותי

  .לוקחים את זה בחשבון להבא

  

   –מאז שבוצע עד ש , סתם שאלה, כמה זמן עבר    :מר יחיאל תוהמי
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קיבלנו את . החינוך בחודש פברוארהחשבון הוגש למשרד     :והר חלבי'מר ג

  , ההרשאה

  

  .אין ספק שיש פה תקלה טכנית    :חנה גולן' גב

  

  . אנחנו כולנו מסכימים לזה    :והר חלבי'מר ג

  

יש פה תקלה טכנית ואנחנו ניקח את זה בחשבון לפעמים     :חנה גולן' גב

  .הבאות

  

  .בסך הכול זה היה חירום    :מר פבל פולב

  

  .עדייןאבל     :חנה גולן' גב

  

קיבלנו את חוות הדעת של היועץ המשפטי שאנחנו מצביעים   :ד אריאל עזריה"עו

  ?וזה תקין

  

. זה בדיוק הנוסח של הסעיף הזה שהיועץ המשפטי ניסח. כן    :חנה גולן' גב

  ?מי בעד

  

. יוסי חן, אריאל, יחיאל, לודה, פבל: הצביעו בעד? מי בעד    :מר פבל פולב

  . סמו ואלי שבירו, רנוגלז'מקס צ, שירה דקל: נמנעים

  

ד "עו, מר יחיאל תוהמי, לודמילה גוזב' גב, מר פבל פולב:  בעד5(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר אבי , זרנוגל'מר מקס צ, שירה דקל' גב, מר אלי שבירו: נמנעים 4. מר יוסי חן, אריאל עזריה

ס "ס מילקן ע" שיפוץ בי– 53/09' פקודת שינויים בחוזה מס, לאשר פטור מחובת מכרז, )סמו

404,804.22₪ .  
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 אישור מליאת מועצת העיר למינוי –הסעיף הבא     :מר פבל פולב

  . דירקטורים בחברות

  

  :אישור מליאת מועצת העיר למינוי דירקטורים בחברות. 4

  .ר דורון גרינברג"ד, נגה אלתר'  הגב–נציגי ציבור : החברה הכלכלית.     א

  ).במקום יחיאל תוהמי( מר אבי סמו –חבר מועצה : אריאל מערב. ת.א.     ב

  .נאוה בן הרוש' הגב,  מר סטס דוידוב–                                    עובדי רשות 

  .מר ליאור ברקן, ה מאיר' מר איצ–                                    נציגי ציבור 

  .רנוגלז'ר מקס צ מ–חבר מועצת העיר : תאגיד יובלים בשומרון.     ג

  

ציוות כל החברה הכלכלית עדיין לא השלימה את     :חנה גולן' גב

ישנה , לפחות הנשים יודעות את זה, ישנה גם דרישה.  כנציגי ציבורהדירקטורים שלה

 –נציגי הציבור שאנחנו מבקשים שתאשרו . דרישה שבכל פורום תהיה נציגות של נשים

  .שית לא מכירה אותהאני אי. תושבת העיר, נגה אלתר' הגב

  

  ?לא צריכים שהם יהיו פה    :מר פבל פולב

  

אתם צריכים לאשר על מנת . הם לא צריכים להיות פה, לא    :חנה גולן' גב

החברה הכלכלית עוד לא השלימה את ציוות . שהוועדה של משרד הפנים תאשר אותם

עכשיו , ועכשיו שניים יצא,  שנים3כי הרי דירקטורים מתחלפים כל . הדירקטורים

  ?מי בעד נגה אלתר כדירקטור בחברה הכלכלית. צריך לאשר

  

  .אנחנו לא מכירים אותה    :מר אלי שבירו

  

במקרה , נגה אלתר. אני רוצה להגיד משהו לגבי נגה אלתר      :מר יוסי חן

  .אני מכיר באופן אישי

  

  .גם אני    :מר יחיאל תוהמי
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ויש . ה בהרבה תחומיםואני חושב שהיא יכולה לתרום הרב      :מר יוסי חן

  .היא תתרום הרבה. לה רצון לתרום ואני חושב שהיא תתרום

  

נגה אלתר היא אדריכלית . יש לי פה את קורות החיים שלה    :חנה גולן' גב

  . נוף

  

  .אני גם מכיר אותה    :מר יחיאל תוהמי

  

שהוא עובד רשות , דירקטור שהוא לא חבר מועצה, קודם כל    :חנה גולן' גב

זה לא פשוט למצוא . חייב להיות בעל תואר רלוונטי לתחום, ו נציג ציבורמקומית א

הנה קורות , נגה אלתר, יונתן שלח לי את הבקשה הזאת. מישהו בעל תואר רלוונטי

נוף, החיים שלה , עובדת עם חברות גדולות כמו משרד השיכון, היא אדריכלית 

אני לא אקרא את , רוכיםקורות חיים א. מומחית בבניה ירוקה וכן הלאה וכן הלאה

  ? מי בעד. הכול

  

  . פה אחד    :מר פבל פולב

  

נגה אלתר לדירקטוריון החברה ' מינויה של הגבהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .הכלכלית כנציגת ציבור

  

הוא מרצה במרכז . ר דורון גרינברג"האדם השני זה ד    :חנה גולן' גב

הנדסת תעשייה , מערכות מידע,  בעל תואר בכלכלה ומינהל עסקים.האוניברסיטאי

  ?ר דורון גרינברג"מי בעד ד.  תארים3יש לו . וניהול

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

ר דורון גרינברג לדירקטוריון "מינויו של דהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה
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  .החברה הכלכלית כנציג ציבור

  

ואני חושב אני מבקש להגיד עוד משהו אחד לגבי החברה הכלכלית     :מר אלי שבירו

  .שצריך לבדוק שתהיה נציגות גם שלנו בחברה הכלכלית

  

  .אני העברתי את הדברים שלך לראש העיר    :חנה גולן' גב

  

כי יצא מסמך של רז שמדבר על כך שאנחנו צריכים להביא     :מר אלי שבירו

  .שם לדירקטור בחברה הכלכלית

  

קא את המבקר אני פה בעניין הזה הייתי רוצה לשמוע דוו      :מר יוסי חן

  . שיגידו מה הם חושבים על זה, ואת היועץ המשפטי

  

  .אני ראיתי מסמך שדווקא פונה אליכם. אני לא מבין  :ד אריאל עזריה"עו

  

אבל עשו איזה , אנחנו רוצים להביא שם, אז אני אומר    :מר אלי שבירו

ה אני חושב שצריך להיות דירקטור שלנו גם כן בחבר. שהוא שינוי והחליטו שלא

  . צריך להיות דירקטור בכל חברה. הכלכלית

  

  , אבל מצד שני, אני חושב שצריכה להיות חלוקה צודקת    :מר יחיאל תוהמי

  

 דירקטורים בכל 3יש , גם אם שמים, לפי מפתח סיעתי    :מר אלי שבירו

אזור תעשייה , יש חברה כלכלית. צריך להיות אחד בכל חברת בת. אנחנו שליש, תאגיד

אני אומר את זה . זה הכול, צריך להיות אחד בכל אחד,  ותאגידאריאל מערב

   .לפרוטוקול

  

היות ואני העברתי את הדברים שלך לראש העיר והיות , אלי    :חנה גולן' גב

  ,ואנחנו עושים עכשיו צעדים בוני אמון
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  . 100%. נכון    :מר אלי שבירו

  

ר המועצה מר מי בעד חב. לגבי אזור תעשייה אריאל מערב    :חנה גולן' גב

  . פה אחד? אבי סמו במקום יחיאל תוהמי

  

אריאל . ת.מינויו של מר אבי סמו לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .מערב כחבר מועצה

  

אנחנו בדירקטוריון של אזור התעשייה חייבים שני עובדי     :חנה גולן' גב

. מאיכות הסביבה, באז אני מבקשת לאשר את סטס דוידו. רשות בעלי תואר רלוונטי

  ?מי בעד

  

  . פה אחד    :מר פבל פולב

  

. ת.מינויו של מר סטס דוידוב לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כעובד רשות

  

  .מכוח אדם, נאוה בן הרוש' ואת הגב    :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

. ת. בן הרוש לדירקטוריון אנאוה' מינויה של גבהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כעובדת רשות

  

ל של איגוד ערים "ה מאיר שהוא המנכ' מר איצ–נציג ציבור     :חנה גולן' גב

  ?מי בעד. לאיכות הסביבה
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  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

. ת.ה מאיר לדירקטוריון א'מינויו של מר איצהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כנציג ציבור

  

  ?מי בעד. שהוא נציג התעשיינים, ומר ליאור ברקן    :חנה גולן' גב

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

. ת.מינויו של מר ליאור ברקן לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כנציג ציבור

  

יובלים בשומרון    :חנה גולן' גב , אני מבקשת לאשר דירקטור חדש בתאגיד 

  ?מי בעד. רנוגלז'ר מקס צאת חבר המועצה מ

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

רנוגלז לדירקטוריון תאגיד 'מינויו של מר מקס צהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .יובלים בשומרון כחבר מועצת העיר

  

  .תוספת לסדר היום    :מר פבל פולב

  

  ).במקום מר אבי סמו(רנוגלז 'ר לועדת קליטה מר מקס צ"אישור מינוי יו. 5

  

ר לוועדת "לאשר מינוי יו, אני מבקשת לאשר חילופין    :נה גולןח' גב

  ?מי בעד. רנוגלז במקום אבי סמו'הקליטה את מקס צ
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    . פה אחד    :מר פבל פולב

  

ר ועדת הקליטה "רנוגלז ליו'מינויו של מר מקס צהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  ).במקום מר אבי סמו(

  

  ).רנוגלז'מקס צבמקום מר  ( סמואבי מר הנחותר ועדת "אישור מינוי יו. 6

  

ר ועדת הנחות מר אבי סמו "אני מבקשת לאשר את יו    :חנה גולן' גב

  ?מי בעד. רנוגלז'במקום מקס צ

  

  .פה אחד    :מר פבל פולב

  

ר ועדת הנחות "מינויו של מר אבי סמו ליוהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  ).רנוגלז'במקום מר מקס צ(

  

למסור דרישת שלום מראש העיר שחולה ולכן הוא אני רוצה     :חנה גולן' גב

אני רוצה להזמין את כל חברי . הוא גם לא יהיה בוועדת תכנון ובנייה, לא נמצא היום

. כולכם מוזמנים. באשכול הפיס, 15:00המועצה להרמת כוסית ביום רביעי בשעה 

ארק פבל מזמין לחתונה ואני מזמינה ללידה של פ, ובאותה הזדמנות לחלק הזמנות

אחרי , 17:30- חברי המועצה גם מוזמנים ב. כולכם מוזמנים, יש הזמנות. אתגרים

  . באוהל, במתחם, תהיה ארוחת ערב שם, הטקס ואחרי הכול

  

  .הישיבה סגורה    :מר פבל פולב

  

_______________  
  רון נחמן

  ראש העירייה

______________  
גולן   חנה 

  ל העירייה"מנכ
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  :ריכוז החלטות
  

  .2010ון להצעת תקציב תיק. 1

  

 כפי שהציג 2010התיקון להצעת תקציב הוחלט פה אחד לאשר את   :החלטה

  . והר חלבי'הגזבר מר ג

  

  . המלצת הוועדה לאישור מליאת המועצה– 2010חלוקת תמיכות לשנת . 2

  

י "עפ, 86,400₪תמיכה לתנועת הצופים בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

 21,300תמיכה לתנועת בני עקיבא בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ,₪

  

 17,300תמיכה לתנועת הנוער הלאומי בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ,₪

  

י "עפ, 20,000₪תמיכה למוזיאון השואה בסך של הוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  . ועדת התמיכותהמלצת

  

י "עפ, 25,000₪בסך של " חסד לחיים"הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל  :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות

  

י "עפ, 10,000₪בסך של " יד שרה"הוחלט פה אחד לאשר תמיכה ל  :החלטה

  .המלצת ועדת התמיכות
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 10,000הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לוועד למען החייל בסך של   :החלטה

  .לצת ועדת התמיכותי המ"עפ,₪

  

הוחלט פה אחד לאשר תמיכה לבתי כנסת ופעילות מורשת לקהילה בסך   :החלטה

  .י המלצת ועדת התמיכות"עפ, 112,000₪של 

  

ס מילקן " שיפוץ בי– 53/09' פקודת שינויים בחוזה מס, אישור פטור מחובת מכרז. 3

  . 404,804.22₪ס "ע

  

ד "עו, מר יחיאל תוהמי, לודמילה גוזב' גב,  פולבמר פבל:  בעד5(הוחלט ברוב קולות   :החלטה

מר אבי , זרנוגל'מר מקס צ, שירה דקל' גב, מר אלי שבירו: נמנעים 4. מר יוסי חן, אריאל עזריה

ס "ס מילקן ע" שיפוץ בי– 53/09' פקודת שינויים בחוזה מס, לאשר פטור מחובת מכרז, )סמו

404,804.22₪ .  

  

  :מינוי דירקטורים בחברותאישור מליאת מועצת העיר ל. 4

  .ר דורון גרינברג"ד, נגה אלתר'  הגב–נציגי ציבור : החברה הכלכלית.     א

  ).במקום יחיאל תוהמי( מר אבי סמו –חבר מועצה : אריאל מערב. ת.א.     ב

  .נאוה בן הרוש' הגב,  מר סטס דוידוב–                                    עובדי רשות 

  .מר ליאור ברקן, ה מאיר' מר איצ–                         נציגי ציבור            

  .רנוגלז' מר מקס צ–חבר מועצת העיר : תאגיד יובלים בשומרון.     ג

  

נגה אלתר לדירקטוריון החברה ' מינויה של הגבהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .הכלכלית כנציגת ציבור

  

ר דורון גרינברג לדירקטוריון "ל דמינויו שהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .החברה הכלכלית כנציג ציבור
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אריאל . ת.מינויו של מר אבי סמו לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .מערב כחבר מועצה

  

. ת.מינויו של מר סטס דוידוב לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כעובד רשות

  

. ת.נאוה בן הרוש לדירקטוריון א' מינויה של גב לאשר הוחלט פה אחד  :החלטה

  .אריאל מערב כעובדת רשות

  

. ת.ה מאיר לדירקטוריון א'מינויו של מר איצהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כנציג ציבור

  

. ת.מינויו של מר ליאור ברקן לדירקטוריון אהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .אריאל מערב כנציג ציבור

  

רנוגלז לדירקטוריון תאגיד 'מינויו של מר מקס צהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  .יובלים בשומרון כחבר מועצת העיר

  

  ).במקום מר אבי סמו(רנוגלז 'ר לועדת קליטה מר מקס צ"אישור מינוי יו. 5

  

ר ועדת הקליטה "רנוגלז ליו'מינויו של מר מקס צהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  ).מובמקום מר אבי ס(

  

  ).רנוגלז'במקום מר מקס צ(ר ועדת הנחות מר אבי סמו "אישור מינוי יו. 6
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ר ועדת הנחות "מינויו של מר אבי סמו ליוהוחלט פה אחד לאשר   :החלטה

  ).רנוגלז'במקום מר מקס צ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


