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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה ש) 2-הישיבה ה

 (71177171)ד ע"תש בכסלו י"ד, ראשון מיום

 

 

 ראש העיר -  שבירו הומר אלי :נוכחים

 ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 העיר  סגנית ראש -  כץ-גב' שירה דקל

   ירסגן ראש הע -   מר פבל פולב

  משנה לראש העיר -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  גור אריה מר דושי

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 העיר חבר מועצת -  איתי אהרונימר 

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 

 

 העירייהמנכ"ל  - ים )קוקי( ביטוןחימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי   

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי  

 

 

 חבר מועצת העיר  - עו"ד אלכסיי גולוביי :חסרים

  חברת מועצת העיר -   גב' חנה גולן
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. על שמן המניין 2מס'  ישיבת המועצהאת  לפתוח מבקשני א :ראה"ע-ומר אלי שביר

זה דיווח ראש העיר. לאחר מכן, אישור מורשי חתימה בשם העירייה.  –סדר היום 

בכפוף לאישור מפעל הפיס. לאחר  דקסיהלאחר מכן, אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק 

וחברי ועדות של  מכן, אישור בעלי זכות חתימה בבית ספר נחשונים. מינוי יושבי ראש

העירייה. מינוי יושבי ראש וחברי דירקטוריונים. ומינוי ראש העיר כנציג העירייה 

 בתאגיד לאיכות הסביבה. אני אתחיל בדיווח ראש העיר.

 

 .דיווח ראש העיר .   1

 

ששבוע שעבר יצאה משלחת של אני רוצה להגיד לכם  קודם :ראה"ע-מר אלי שבירו

שם באסון. במשלחת הזו יש נציג שלנו, תושב אריאל, יוסי צה"ל לפיליפינים, לעזור 

לנציאנו, ואני רוצה בשמנו כולנו לאחל הצלחה למשלחת הזו, שיעשו דברים טובים 

 ויצילו כמה שיותר אנשים. 

להקת המחול של דורה ומאשה יצאה לסבב הופעות בארה"ב, יחד עם קרן אריאל 

רוצה לאחל בשם כולנו, הצלחה, כדי לפיתוח, על מנת לגייס כספים. וגם שם, אני 

 שיביאו לנו כספים ושנוכל לעשות דברים טובים כאן בעיר.

בארץ, זה  12רציתי לעדכן אתכם שנתוני הגיוס שלנו, אנחנו עלינו, הבנים עלו למקום 

 3, עליה של 11גיוס, והבנות עלו למקום  1%...מקומות. אנחנו עומדים על  2עליה של 

 גיוס.  7.7%.-מקומות, ועלינו ל

דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם זה בנושא התחבורה הציבורית. בשבוע שעבר 

.  –התקיימו שתי פגישות  פגישה אחת זו היתה ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון

בוועדת המשנה היינו הסגנים, תושבים ואנוכי. הצגנו את הבעייתיות של התחבורה 

בורה הציבורית. ואני חושב שהפגישה השניה הציבורית, הבעייתיות של הביטחון בתח

היתה יותר חשובה, היא היתה עם שר הביטחון, ואני רוצה לבשר לכם ולתושבים 

שהשר קיבל את עמדתנו, שפלשתינאי שיוצא ממעבר מסוים יחזור לאותו מעבר. 

ובימים הקרובים, בזמן הקרוב תצא הנחיה מסודרת לגורמי המינהל האזרחי והצבא 

וף את זה. פלשתינאי שייצא ממעבר אייל ולא יחזור למעבר אייל, יישלל על מנת לאכ

ממנו רישיון העבודה בישראל. אני חושב שזו בשורה, כי זה יוריד בצורה מאד 
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 .5משמעותית, אם תהיה אכיפה רצינית, אז בכלל בתנועת הפלשתינאים על ציר 

יג יע, אנחנו עושים יחד אני רוצה לעדכן אתכם שהשבוע, ואני אשמח מי שיוכל להגיע 

עם מפעל הפיס משחק כדורסל. קבוצת הנוער שלנו זכתה בשנה שעברה במקום ראשון 

והשנה אנחנו נשחק נגד אליצור נתניה, אמנם נשים, אבל זה יהיה משחק בין הנבחרת 

נשמח מאד שתבואו לעודד,  –. מי שיוכל להגיע 17בנים שלנו, ביום רביעי הקרוב בשעה 

 פה באריאל. בהיכל הספורט, 

 

 בנים נגד בנות?  :כץ-גב' שירה דקל

 

נגד בנות, כן. סיכומי ישיבות המועצה, הפעם אתם  :ראה"ע-מר אלי שבירו בנים 

קיבלתם אותם מודפסים. מה שאנחנו הולכים לעשות מסיכומי הישיבות הבאים, מי 

נו יקבל את זה במייל. אני חושב שאנח –שירצה לקבל את זה מודפס יגיד, מי שלא 

מדברים על ירוק, על חיסכון, אז כל מי שירצה יקבל את זה במייל במקום לקבל את זה 

מפע"ם יבצע השתלמות לחברי -מודפס. במהלך חודש ינואר, משרד הפנים יחד עם ה

המועצה החדשים. אני ממליץ לכולם להשתתף בהשתלמות. אמנם זה עולה כסף, אבל 

. אני זוכר את זה מהקדנציה הקודמת, אני חושב שההשתלמות הזאת היא מאד חשובה

שגם אנחנו יצאנו להשתלמות. מקבלים את הפרופורציות, מבינים מה מותר לנו ומה 

 אסור לנו, ואני חושב שזה מאד חשוב.

 

 יש תאריכים כבר?   :מר יוסי חן

 

לא. אני מקווה שאנחנו נקבל את זה במהלך השבוע שבועיים  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 תקבלו עדכון, כדי שתוכלו גם להיערך.  הקרובים, אתם

אני רוצה לדבר על כמה נהלים קטנים כדי שאנחנו נהיה ברורים. חברי מועצה 

ששולחים מכתבים ומכתבים את חברי המועצה האחרים, צריכים לוודא שהמכתבים 

מגיעים אליהם. התשובות שלי או התשובות שלנו כרשות, יגיעו לכל חברי המועצה. 

אנחנו מחליפים את המפתחות של תיבות הדואר. ברגע שאנחנו נחליף  – תיבות הדואר

את המנעולים, אתם תקבלו הודעה וכל אחד יוכל להגיע ולקבל מפתח לתא דואר, כדי 
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שהוא יוכל גם להשתמש בו. ואני כבר רוצה לומר, שבשבוע הבא אנחנו נעשה ישיבת 

בה כל אחד יקבל את הזימונים מועצה ביום רביעי, זה נר ראשון של חנוכה, בסוף הישי

לישיבה, יחתום שהוא קיבל את הזימון לישיבה. מי שלא נמצא פה, אנחנו נדאג 

 -להעביר לו את ה 

 

 שתי ישיבות ברצף. :מר חיים )קוקי( ביטון

 

יהיו שתי ישיבות ברצף, ביום רביעי, זה יוצא יום ראשון של  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לישיבה.  חנוכה, ואתם תקבלו את הזימון

 

 באיזו שעה זה יהיה?  :מר איתי אהרוני

 

בערב. אני רוצה  6לחודש בשעה  27, בערב 6כל ישיבה בשעה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 אישור מורשי חתימה בשם העירייה. –לעבור לנושא השני 

 

 אפשר לשאול משהו?  :מר גלב רבינוביץ

 

 ודאי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

עדות האלה שהתקיימו בשבוע שעבר, אפשר להודיע הוו  :מר גלב רבינוביץ

מראש, אולי מישהו מחבר המועצה גם יכולים להשתתף שם, אלה שהיו בכנסת. 

 לדוגמא, אני לא ידעתי שיש ועדות.

 

או קיי. אני אומר כזה דבר, אנחנו חילקנו, אנחנו היום  :ראה"ע-מר אלי שבירו

יו"ר ועדה, אנחנו נצביע על הוועדות. ובכנסת, כשיהיו ועדות שקשו רות למישהו שהוא 

ונעדכן אתכם  נעדכן. בלי שום קשר, אנחנו בוועדת הנהלה נסגור את הדברים האחרים 

 בנושאים האחרים. 
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אני רוצה להגיד גם כן משהו, התייחסות למה שאתה העלית    :מר יוסי חן

הביטחון פה בנושא של הפגישה שלך עם שר הביטחון. אני נפגשתי הרבה לפניך עם שר 

וגם הוצאתי לו את זה במכתב, וזה בדיוק מה שדרשתי ממנו, שהעובדים יחזרו בדיוק 

מהיכן שהם יצאו. ואם תרצה, אני אעביר לך העתק מהמכתב הזה גם כן, כמה חודשים 

לפני שנפגשת איתו. לגבי יתר הדברים, אני אתייחס בהמשך, בעיקר לנושא השקיפות 

 לה.והוועדות, אני אתייחס כשזה יע

 

אני שמח, אני מאמין לך, אני לא צריך לקבל את  –א'  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 המכתבים. 

 

 .אישור מורשי חתימה בשם העירייה .   2

 

 מי מציג? ג'והר. –זכויות מורשי חתימה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 -זכויות חתימה בשם העירייה הן בשתי קבוצות: קבוצה א'   :מר ג'והר חלבי

מ"מ ראש העיר. קבוצה ב'  –ראש העיר, אחריו בא מר יחיאל טוהמי  –שבירו  מר אליהו

מנכ"ל העירייה.  –גזבר העירייה, ובהעדרו מר חיים ביטון )קוקי(  –מר ג'והר חלבי  –

 , חתימתו של ראש העיר ובהעדרו חתימתו של כל אחד מן האנשים הרשומים בקבוצה א'

ו חתימתו של כל אחד מן האנשים הרשומים ביחד עם חתימתו של גזבר העירייה ובהעדר

 בקבוצה ב', ובצירוף חותמת הרשות, תחייב הרשות לכל דבר ועניין ללא הגבלה בסכום.

 

אלי, מי בעד לאשר את זכויות החתימה? הצביעו בעד:  :ראה"ע-מר אלי שבירו

חן.  יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, יבגני, גלב ואיתי. מי נגד? הצביע נגד: יוסי

 עבר.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את רשימת  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב
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 שהוצגה על ידי גזבר העירייה, מר ג'והר חלבי. ירייה, כפי מורשי החתימה בשם הע

 

 .בכפוף לאישור מפעל הפיס דקסיהאישור פתיחת חשבונות עזר בבנק  .   3

 

 ג'והר, בבקשה. – דקסיהאישור פתיחת חשבונות עזר בבנק  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

נות יש לנו חשבונות עזר שהם חשבו דקסיהתקשיבו, בבנק   :מר ג'והר חלבי

המיועדים למענקים שאנחנו מקבלים ממפעל הפיס. מה שכן, יש אפשרות אחת, שאנחנו 

כל פעם שמקבלים מענק ממפעל הפיס, זה מחייב חשבון עזר, זה יגיע פה לשולחן 

המועצה ואתם תצביעו באופן פרטני לכל מענק בפני עצמו. ויש אפשרות, על פי החלטת 

אקריא לכם תיכף את ההחלטה שהיא החלטה  הבנק, גם בסיכום עם מפעל הפיס, שאני

, ממפעל 2713-2714גורפת לשנתיים. כל מענק שנקבל במהלך השנים, לדוגמא, בשנים 

הפיס, שמחייבים פתיחת חשבון עזר, על בסיס ההחלטה הזאת הם יכולים להתבסס 

ולפתוח חשבון. ההחלטה היא שלכם. אתם רוצים באופן פרטני או שאנחנו נקבל החלטה 

 פת לשנתיים.גור

 

 החלטה גורפת לשנתיים.  תסביר מה החשבון. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

הרעיון הוא כזה: מפעל הפיס עכשיו הקדים לנו אפשרות   :מר ג'והר חלבי

מענקים ממפעל הפיס לרכישת עמדות מחשבים  5. קיבלנו 2714להגיש בקשות לשנת 

חשבון העזר של ריהוט בתי  לבתי הספר, שיפוץ בתי ספר וריהוט לבתי הספר. במקרה

 –ספר, אנחנו יכולים לקנות ולמשוך את הכסף ממפעל הפיס לעירייה. יתר הפרויקטים 

ומשהו אלף שקל  377בניה, או במקרה המענקים שיש לנו לשיפוצים שהם בסכומים של 

מענקים המיועדים לרכישת עמדות למחשבים לבתי ספר, ומשהו אלף שקל, ו 477ועוד 

בון עזר. חשבון עזר נפתח בבנק דקסיה, שזה היה בזמנו בנק אוצר זה מחייב חש

השלטון. החשבון הזה שנפתח, באופן מיידי שאנחנו מגישים בקשות לאישורים למפעל 

הפיס על ביצוע רכישה, מפעל הפיס בסך הכול מעביר את הכסף לבנק דקסיה, בנק 

צעה למטרה את דקסיה לא מעביר את זה לעירייה, עד שיבטיח שהעירייה כן בי



 71.77.71)שמן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 9 

התקציב, את המענק, הכסף מועבר לחשבון העזר ומחשבון העזר מועבר לספק עצמו 

 שסיפק את עמדות המחשבים או זה שביצע את השיפוצים. 

 

 אנחנו מקבלים דו"חות על המענקים האלה?  :מר גלב רבינוביץ

 

 ודאי. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אומרת, הוא יכול ללכת רק אבל זה כסף צבוע, זאת   :מר דושי גור אריה

 למקומות האלה.

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אי אפשר להזיז אותו, לא לפה ולא לפה.  :מר דושי גור אריה

 

כסף צבוע מיועד. פשוט, בגלל שהיו בעבר מקרים, בעיקר   :מר ג'והר חלבי

א ברשויות חלשות, שלקחו את הכספים למטרות אחרות, או שביצעו את הרכישה ול

שילמו לספק, הם רוצים לתקן את המצב הזה, את העיוות הזה, והם קבעו שייפתחו 

חשבונות חדשים. החשבונות האלה מיועדים לקבלת, רק המענק הזה ספציפית. ברגע 

 שמסתיים המענק, החשבון מתבטל, שיהיה ברור.

 

 מי בעד לאשר פתיחת, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 א את הנוסח של ההחלטה כי הם ביקשו.אני חייב להקרי  :מר ג'והר חלבי

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים, אני אקח את 

, לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס. יובהר כי לכל פרויקט 2713-14השנים האלה, 

 כאמור ייפתח חשבון בנק עזר בבנק דקסיה ישראל. זאת ההחלטה צריכה להיות.

 

ג'והר, יש לי רק שאלה אחת, עלה פה הנושא שזה כסף צבוע    :וסי חןמר י
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 והוא הולך למטרות מסוימות. 

 

 כן.  :מר ג'והר חלבי

 

מה קורה? מאיפה בא התקציב של כל המגרשים הפתוחים,    :מר יוסי חן

 במקיף וביובל, יש את המגרשים הפתוחים. כל המנורות שרופות שם במגרשים. 

 

 זה לא קשור אבל, יוסי. :אה"ער-מר אלי שבירו

 

 אני שואל אם זה בא מהתקציב הזה.    :מר יוסי חן

 

 אני אסביר.   :מר ג'והר חלבי

 

 מאיזה תקציב מגיע תיקון המנורות האלה?   :מר יוסי חן

 

מפעל הפיס מתקצב, קודם כל, לכל רשות מקומית בארץ יש   :מר ג'והר חלבי

בע על פי כל מיני פרמטרים שמפעל הפיס קבע. לפי אמות מידה, זה תקציב מיועד, נק

שקל  977,777-שקל. ה 977,777-אנחנו בממוצע, המענק שלנו השנתי הוא מגיע עד כ

מיועדים לפרויקטים שייעד מפעל הפיס ולא החלטת הרשות. יש הרבה, הרבה ברירות 

כל שאפשר לבחור, דוגמת עמדת מחשבים לבתי ספר, שיפוץ בתי ספר, הקמת מועדונים. 

 מועדון שבעבר אושר,

 

מפעל הפיס נותן תקציב לבניה, הוא לא נותן תקציב  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לאחזקה. ולכן, שריפה של מנורה לא קשור. 

 

 לבניה.   :מר ג'והר חלבי

 

אבל הוא דיבר פה על מחשבים ועל הספקה של כל מיני    :מר יוסי חן



 71.77.71)שמן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 11 

 ציודים.

 

ייה. מביאים רכישה חדשה. לא לתקן מחשבים זה בנ :ראה"ע-מר אלי שבירו

ג'והר? הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל,  מחשבים. מי בעד לאשר את הנוסח שהקריא 

נגד: יוסי. עבר.  שירה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל שירה דקל,גב'  ,פולב

לאשר פתיחת  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

, לכל פרויקט שימומן על 2113-2112חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

יפתח חשבון בנק עזר בבנק דקסיה יובהר כי לכל פרויקט כאמור י. ידי מפעל הפיס

 .ישראל

 

 אישור בעלי זכות חתימה "חשבון בית ספר נחשונים". .   2

 

 אישור בעלי זכות חתימה לחשבון בית ספר נחשונים.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 77766בית ספר נחשונים, יש להם חשבון בנק שמספרו   :מר ג'והר חלבי

. אנחנו מאשרים שהמנהלת היא גב' חנה בן באוצר החייל באריאל. התחלפה המנהלת

, מנהלת בית הספר. ובנוסף, גב' קרן אגאי, מזכירת בית הספר, הן .5.3619מרגי, ת"ז 

 . 77766מורשות חתימה בחשבון בית ספר 

 

 מי בעד לאשר? פה אחד. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

ים, וגב' גב' חנה בן מרגי, מנהלת ביה"ס נחשונפה אחד לאשר את הוחלט  החלטה:

 .71777קרן אגאי, כמורשות חתימה בחשבון בית הספר, מספר 
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 מינוי יו"ר וחברי ועדות העירייה. .   5

 

מינוי ועדות. אתם קיבלתם את הרשימה של הוועדות. אנחנו  :ראה"ע-מר אלי שבירו

בעצם נעבור ועדה ועדה ונצביע.  לפני כן אני רוצה, אם יש למישהו משהו שהוא רוצה 

 אז אני אשמח. להגיד,

 

אני רוצה להגיד בנושא של הוועדות, להזכיר לך אלי, בימים    :מר יוסי חן

שרון ז"ל, כשהוא היה רוצה למנות ועדות, היות וזה בסך הכול חברי מועצה שבאים 

ומתנדבים ותורמים, הוא היה נפגש עם החבר'ה, שואל אותם כל אחד איפה מעניין 

הוא רוצה לעשות, ואחר כך היה מחליט מה  אותו, איפה הוא רוצה לתרום, מה

 שמחליט.

 

 לא זכור לי.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

או קיי. מעבר לזה, בוא אני אזכיר לך גם, שנפגשנו ביחד    :מר יוסי חן

כמה פעמים כדי להרכיב את הוועדות האלה, בתיאום עם רון, בתיאום עם הקואליציה 

 –טובה. ואף פעם זה לא היה  בכפיה, שקבעו והאופוזיציה והכול נעשה בתיאום וברוח 

הבן אדם יהיה פה. אתה למעשה מה שעשית עכשיו, קבעת לכל אחד איפה הוא יהיה. אז 

זה בסדר כשאתה קובע לאנשי הקואליציה שלך, זה בסדר גמור, אני מאמין אולי גם 

 שנפגשתם. אבל אני כאופוזיציה הייתי מצפה שאתה תיפגש איתי ואתה תנסה להגיע

להבנות. בסך הכול אני בא לתרום ולעזור בתחום הזה כחבר מועצה. ואני חושב שכמה 

שאין נציג של אופוזיציה בכל החברות העירוניות.  –צרמו פה את העין: אחד נקודות 

היה צריך להיות נציג של האופוזיציה, לדעתי. בנוסף, בוועדת הביקורת, לא יכול להיות 

ה, בכל זאת, עם כל הכבוד, אני חולק על אריה דרך אגב, שיהיה רוב לקואליציה. זו ועד

יו"ר.  שהוא טוען שיש שם 

 

 זה לא לחלוק, זה מה שהתקנון קובע.   :מר אריה ברסקי
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אריה, זה בסדר. אני גם רואה את המגמתיות של איך שזה    :מר יוסי חן

יודע איך נעשה ומי שמונה שם. מה גם שאני לא רואה אותו פה את אותו אחד, אני לא 

יו"ר.  הוא נראה אותו 

 

 חסרה פה סיעה, לא?   :מר פבל פולב

 

חסרה פה סיעה שלמה. הם באופוזיציה, אנחנו לא יכולים  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 להתעלם מהם.

 

, אלי, זה בסדר, אנחנו לא מתעלמים מאף אחד. 177%   :מר יוסי חן

שרוצים שהכול יהיה  השאלה אם רוצים שהוועדות האלה יתפקדו כמו שצריך, או

משותק ולא יעבוד. להערכתי, מה שאתה עשית פה, וימים יגידו, הכול פה יהיה משותק, 

הכול לא יעבוד. נחיה ונראה, מקס, תאמין לי, אנחנו נחיה שנינו ביחד ואני מאחל לנו 

שנחיה ונהיה בריאים כולם, ואתם תראו שבדרך הזו שזה נעשה זה מגמתי, ואני יודע 

ה חושב אלי, אני ואתה קצת חושבים, מכירים אחד את השני קצת יותר מדי גם איך את

טוב, ואני חושב שאתה תנסה ככה בדקה התשעים לנסות לשנות משהו. אבל זכותך. 

היום הכוח אצלך, יש לך קואליציה רחבה, אתה יכול להעביר כל מה שאתה רוצה. אבל 

אלה שיעבדו כמו שצריך, או השאלה אם טובת העיר לנגד עיניך או טובת הוועדות ה

שאחר כך אנחנו נראה בהמשך שאנשים לא מגיעים לישיבות, או אנשים לא אכפת להם, 

או אנשים עסוקים בעיסוקים אחרים. כי בסך הכול פה כמעט כולם מתנדבים. אני 

 רציתי להעיר את זה לתשומת ליבך רק. 

 

גיד שכל השיבוץ נעשה או קיי, תודה רבה. אני רק רוצה לה :ראה"ע-מר אלי שבירו

בהתאם לתקנון ובהתאם לחוק. רשמתי לפני את ההערה שלך ומכאן אני רוצה לעבור 

להצבעה. ועדת הנהלה: אלי שבירו, יחיאל טוהמי, פבל פולב, גלב רבינוביץ, שירה דקל 

ואיתי אהרוני. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, 

 תי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. עבר.אריק, מקס, אי
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  י חן(נגד: מר יוס 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

ועדת ההנהלה כדלקמן: מר אלי שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר גלב 

 רבינוביץ, גב' שירה דקל, מר איתי אהרוני. 

 

הוועדה הבאה זה ועדת תכנון ובנייה: יו"ר ועדת תכנון ובניה  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 לא מקום. מי בעד? פה אחד.אלי שבירו, כל חברי המועצה חברים, יחיאל טוהמי ממ –

 

פה אחד לאשר את הרכב ועדת תכנון ובנייה כדלקמן: יו"ר ועדת הוחלט  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, כל חברי המועצה  -מר אלי שבירו, ממלא מקום יו"ר  -תכנון ובניה 

 חברים בוועדה.

 

יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו יל, יחיאל טוהמי, חברת מועצה ורד טוו –ועדת כספים: 

וחבר מועצה נוסף זה אלכסיי גולוביי. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: יחיאל, 

נגד: יוסי חן.  פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב, אלי. מי נגד? הצביע 

 תודה.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,ב' ורד טווילג גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יחיאל טוהמי, גב' ורד טוויל, מר אלכסיי גולוביי. -ועדת הכספים כדלקמן: יו"ר 

 

יו"ר ועדת ביקורת  זה השקיפות שאתה מדבר. שם בן אדם   :מר יוסי חן

וועדת כספים. שים אותו בעוד תפקידים, תכניס אותו לעוד תפקידים. זה השקיפות 

 שאתם מדברים, הכול בסדר. אנחנו נפעל בדרך אחרת. 
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אריק  –אלי שבירו, חברים  –ועדת מל"ח: יו"ר ועדת מל"ח  :ראה"ע-מר אלי שבירו

ויוסי חן. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד : אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, דושי 

 אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: יוסי חן. עבר. 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני. מר  ,יעקובוב

 מר אלי שבירו, מר דושי גור אריה, מר יוסי חן. -ועדת מל"ח כדלקמן: יו"ר 

 

יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו מקס צ'רנוגלז  –אריק דושי, חברים  –ועדת ביטחון: 

, יחיאל, פבל, שירה, ורד, וגלב רבינוביץ. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי

יוסי. עבר.  אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1ביץ' ומר איתי אהרוני. מר גלב רבינו ,יעקובוב

 מר דושי גור אריה, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ. -ועדת ביטחון כדלקמן: יו"ר 

 

יוסי חן וורד  –יבגני, חברים  –ועדת איכות הסביבה: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

אחרי זה אומר משהו לגבי נציגי דוידוב, פלוס נציגי ציבור. אני טוויל, יחד עם סטס 

הציבור. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, 

נגד: יוסי. עבר.  מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,טוויל גב' ורד גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר יבגני יעקובוב, מר יוסי חן, גב' ורד טוויל,  -ועדת איכות הסביבה כדלקמן: יו"ר 
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 יחד עם סטס דוידוב ופלוס נציגי ציבור.

 

 –פבל פולב, חברים  –ועדת בטיחות בדרכים תחבורה: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 מקס צ'רנוגלז, חנה גולן,

 

אני חושב שרק אתה יכול להיות יושב ראש, אלי, בוא נתקן    :מר יוסי חן

 את זה. רק אתה יכול להיות יושב ראש, כמו בפעם הקודמת. 

 

 או קיי, אני ממשיך. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 תבדוק את זה.    :מר יוסי חן

 

מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך, אילנה נולמן. מי  –בנוסף  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 בעד? ירים את היד. 

 

רגע, אני רוצה הערה לפרוטוקול. אני מודיע שרק ראש העיר    :מר יוסי חן

 יכול להיות יושב ראש בוועדת תחבורה.

 

ת היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, או קיי. מי בעד? ירים א :ראה"ע-מר אלי שבירו

נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.  פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי 

 

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

 מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר פבל פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב'  -ועדת בטיחות בדרכים תחבורה כדלקמן: יו"ר 

 חנה גולן. בנוסף, מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך, גב' אילנה נולמן.

 

אריק דושי  –יו"ר, חברים  –לוביי וג: אלכסיי ועדת ביקורת :ראה"ע-מר אלי שבירו
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ופבל פולב. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, 

נגד: יוסי. עבר.  מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר אלכסיי גולוביי, מר דושי גור אריה, מר פבל פולב. -ועדת ביקורת כדלקמן: יו"ר 

 

 –יחיאל טוהמי, חברים  –ר ועדת הנחות בארנונה: יו" :ראה"ע-מר אלי שבירו

לוביי וגלב רבינוביץ. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, ואלכסיי ג

 שירה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. 

 

אני רק רוצה הערה, שוב פעם. אתם שמים לב לאורך כל    :מר יוסי חן

וד ועדת לצרף אותו? אלי, באמת, לוביי נמצא בכל הוועדות. יש לכם עוהדרך, אלכסיי ג

 אתה רוצה שזה יעבוד?

 

 מי נגד? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

נגד.   :מר יוסי חן  אני 

 

 יפה. עבר.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ברור שאני נגד.    :מר יוסי חן

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל ,גב' שירה דקל ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב
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לוביי, מר גלב ומר יחיאל טוהמי, מר אלכסיי ג -ועדת הנחות בארנונה כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ.

 

שירה  –אלי שבירו, חברים  –עמד הילד: יו"ר ועדת חינוך ומ :ראה"ע-מר אלי שבירו

דקל, איתי אהרוני, פבל פולב, נציגי ציבור ונוער, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, ועדי 

גוונים. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה,  הורים ומנכ"ל 

 . עבר.ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: יוסי

 

גם פה, דרך אגב, אני רואה שאין חבר מהאופוזיציה, בוועדת    :מר יוסי חן

 חינוך.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1יץ' ומר איתי אהרוני. מר גלב רבינוב ,יעקובוב

מר אלי שבירו, גב' שירה דקל, מר איתי  -ועדת חינוך ומעמד הילד כדלקמן: יו"ר 

אהרוני, מר פבל פולב, נציגי ציבור ונוער, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, ועדי הורים 

גוונים.  ומנכ"ל 

 

אריק  –יו"ר, חברים  –ם: איתי אהרוני מאבק בנגע הסמי :ראה"ע-מר אלי שבירו

עד, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, נציגי -דושי, פבל פולב, מנהל אגף הרווחה אלי גיל

ציבור ומנהל בית ספר. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, 

יוסי. עבר.  ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר איתי אהרוני, מר דושי גור אריה, מר  -ו"ר ועדת מאבק בנגע הסמים כדלקמן: י
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עד, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, נציגי ציבור -פבל פולב, מנהל אגף הרווחה אלי גיל

 ומנהל בית ספר.

 

פבל  –מקס צ'רנוגלז, חברים  –ועדת קליטת עליה: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, פולב וגלב רבינוביץ. מי בעד? ירים את היד. הצביעו 

יוסי. עבר.  אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

ג ,יעקובוב לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1לב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני. מר 

מר מקס צ'רנוגלז, מר פבל פולב, מר גלב  -ועדת קליטת עליה כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ.

 

יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו ורד טוויל  –אריק דושי, חברים  –ועדת מכרזים: 

 לוביי. מי בעד? ירים את היד.וואלכסיי ג

 

גם פה, אני רוצה עכשיו להעיר פה. בוועדת מכרזים לא יכול    :חן מר יוסי

יו"ר ועדת ביקורת בוועדת מכרזים.   להיות נציג של 

 

 יכול להיות. גם אני הייתי, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

.   :מר יוסי חן  תבדוק אותי

 

אני רק רוצה להזכיר לך שאני הייתי יו"ר ועדת ביקורת  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 יתי בוועדת מכרזים. והי

 

 אז זה לא היה בסדר, אז מה?    :מר יוסי חן
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הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

נגד: יוסי. עבר. נגד? הצביע   איתי, יבגני, גלב. מי 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,לבפו

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר דושי גור אריה, גב' ורד טוויל, מר אלכסיי גולוביי. –ועדת מכרזים כדלקמן: יו"ר 

 

גולן, חברים  –להנצחת נפגעי  טרור: יו"ר הוועדה  ועדה :ראה"ע-מר אלי שבירו חנה 

ונציגי ציבור. מי בעד? ירים  – ורד טוויל, גלב רבינוביץ ויוסי חן, פלוס נציגי משפחות 

 את היד. 

 

 יש לי רק שאלה.    :מר יוסי חן

 

 נציגי משפחות שכולות.  :זיועו"ד דוד 

 

 שכולות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 לי שאלה בנושא הזה. מתי התכנסה פעם אחרונה הוועדה? יש   :מר יוסי חן

 

ו  :ראה"ע-מר אלי שבירו זו ועדה שלא היתה והיא מחויבת על פי חוק ואנחנ לא, 

 מקימים אותה.

 

 וכל כמה זמן היא תתכנס?   :מר יוסי חן

 

כל רבעון. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אלי שבירו

נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.פבל, שיר  ה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1וני. מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהר ,יעקובוב

גב' חנה גולן, גב' ורד טוויל, מר גלב  –ועדה להנצחת נפגעי טרור כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ, מר יוסי חן. ובנוסף, נציגי משפחות ונציגי ציבור.

 

אריק  –גלב רבינוביץ, חברי ועדה  –ועדת הגימלאים: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

המי. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, דושי ויחיאל טו

יוסי. עבר.  אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע נגד: 

 

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

צ'רנוגלז, מר יבגני  מר מקס ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר גלב רבינוביץ, מר דושי גור אריה, מר יחיאל  –ועדת הגימלאים כדלקמן: יו"ר 

 טוהמי.

 

וגלב  –פבל פולב, חברים  –ועדת ספורט: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו שירה דקל 

מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק,  רבינוביץ.

נגד: יוסי. עבר.  מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

 

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

נוגלז, מר יבגני מר מקס צ'ר ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר פבל פולב, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ. –ועדת הספורט כדלקמן: יו"ר 

 

גלב רבינוביץ  –יחיאל טוהמי, חברים  –ועדת דת: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

רים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, ואיתי אהרוני. מי בעד? י
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 אריק, מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד?

 

יש לי שאלה פה שגם גלב שואל. הוא חבר בוועדה והוא שואל    :מר יוסי חן

 מה זה. 

 

יוסי. עבר. :ראה"ע-מר אלי שבירו  הצביע נגד: 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני. –ועדת הדת כדלקמן: יו"ר 

 

 תסביר לו מה זה.    :וסי חןמר י

 

אני רוצה להגיד לך שאני סומך על גלב שהוא ילמד את  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 הנושא,

 

 אז תסביר לו מה זה.    :מר יוסי חן

 

 אל תדאג, הוא ילמד את הנושא.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 עד עכשיו לא הסברת לו?    :מר יוסי חן

 

 את הנושא. הוא ילמד  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

חשבתי שאתם יושבים לפני, להכין אותו לקראת הוועדה,    :מר יוסי חן

 לקראת המינוי החשוב. 
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יבגני וגלב.  –יחיאל טוהמי, חברי ועדה  –ועדת רווחה: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 , מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, איתי

נגד: יוסי. עבר.יבגני  , גלב. מי נגד? הצביע 

 

 צריכים לצרף גם את מנהל הרווחה.  :זיועו"ד דוד 

 

 כן, נכון, נכון.  :מר יחיאל טוהמי

 

גיל :ראה"ע-מר אלי שבירו  עד הצטרף.-אלי 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,טוויל גב' ורד גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר יחיאל טוהמי, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ,  –ועדת הרווחה כדלקמן: יו"ר 

 עד.-מר אלי גיל

 

 ועדת שמות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 מה זאת אומרת ועדת שמות?  :גלב רבינוביץ מר

 

 רחובות,  –ועדת שמות  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 ועדה מאד חשובה, יש הרבה עבודה.   :מר פבל פולב

 

 יוסי חן,  –יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

מאד חשובה. מתי התכנסה פעם  –אהבתי את זה שפבל אמר    :מר יוסי חן

 אחרונה הוועדה הזאת?
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חנה גולן ויחיאל  –יוסי חן, חברים  –ועדת שמות: יו"ר  :ראה"ע-לי שבירומר א

טוהמי. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, 

נגד: יוסי. עבר. נגד? הצביע   איתי, יבגני, גלב. מי 

 

י, מר פבל מר יחיאל טוהמ  בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יוסי חן, גב' חנה גולן, מר יחיאל טוהמי. –ועדת שמות כדלקמן: יו"ר 

 

 רוצה לעבור לשלב הבא, שזה מינוי דירקטורים.אני  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 .מינוי יו"ר וחברי דירקטוריון .   7

 

,   :מר גלב רבינוביץ לפני שאנחנו נצביע, אפשר לשאול את מבקר העירייה משהו

לא מבקר העירייה, סליחה, היועץ המשפטי. בדירקטוריונים של על הדירקטוריון? 

 ים לרשות לפני חודש?החברות יכולים להיות אנשים שהיו מועמד

 

 מתמודדים.  :מר פבל פולב

 

 מתמודדים לרשות לפני חודש?  :מר גלב רבינוביץ

 

 כן, למה לא? :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 אני שואל, לפי החוק.  :מר גלב רבינוביץ

 

 כן, כן, כן.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 



 71.77.71)שמן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 25 

 אם זה חברי מועצה,  :זיועו"ד דוד 

 

 א חברי מועצה. אם הם ל  :מר גלב רבינוביץ

 

 מה, כנציגי ציבור?  :זיועו"ד דוד 

 

 כנציגי ציבור.  :מר גלב רבינוביץ

 

 כן, זה לא משנה. כולם יכולים, אין שום בעיה.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

אני אשאל שאלה כללית. כל מה שעולה פה בדיון היום, הרי   :מר פבל פולב

 זה אחרי שהיועץ המשפטי עבר,

 

 בדק וראה. :אה"ער-מר אלי שבירו

 

אני לא צריך לשאול על כל דבר את היועץ המשפטי, אם זה   :מר פבל פולב

 נכון, מה דעתך. זאת אומרת, עברת, מבחינתך זה חוקי ואנחנו מצביעים פה,

 

פבל, להזכיר לך, עברנו כבר כמה ישיבות כאלה, עזוב את    :מר יוסי חן

ומבקר. הכול בסדר. ואנחנו פתאום  התמימות ואת המשחקים. ישב גם אז יועץ משפטי

 נגלה שגם יש דברים שצריך לתקן, ונתקן אותם. זה בסדר. בשביל זה אנחנו פה. 

 

. אני שמח. דירקטורים בחברת גוונים, כחברי מועצה: 177% :ראה"ע-מר אלי שבירו

 שירה דקל וגלב רבינוביץ. נציגי ציבור חיצוניים, דרך אגב, –אלי שבירו, חברים  –יו"ר 

כולם, נציגי הציבור, הפרטים שלהם עוברים לוועדה למינויים והוועדה צריכה לאשר 

דריה, היא תואר ראשון במדע המדינה ולומדת כרגע לתואר  –אותם. נציגי הציבור זה 

היא כבר  –תואר ראשון ותואר שני במינהל עסקים. ליאת מולכו  –שני. שמוליק יהב 

אילנה  –חכ"ל. עובדי רשות -רת דירקטוריון בעברה את הוועדה כי היא היתה גם חב
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גיל -נולמן  מנהלת כוח  –מנהל הרווחה, ונאוה בן הרוש  –עד -מנהלת אגף החינוך, אלי 

אדם. מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, 

נגד: יוסי. עבר. נגד? הצביע   איתי, יבגני, גלב. מי 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל  בעד: מר אלי שבירו,  11)ברוב קולות ט הוחל החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

בירו, גב' שירה דקל, מר גלב מר אלי ש –הדירקטורים בחברת גוונים כדלקמן: יו"ר 

, מר שמוליק יהב, גב' ליאת מולכו, גב' אילנה נולמן, מיולבאום רבינוביץ, גב' דריה

 עד, גב' נאוה בן הרוש.-מר אלי גיל

 

אני נגד. אני רק מקווה שלא נצטרך לקחת עוד פעם הלוואות    :מר יוסי חן

 שם, לכסות כל מיני דברים. 

 

 ן לי, גם אני מקווה. אני מאמין שלא.תאמי :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

יו"ר    :מר יוסי חן עכשיו זה על הכתפיים שלך והאחריות היא שלך. אתה 

 הוועדה.

 

 –אלי שבירו, חברים  –. חכ"ל: יו"ר 177%-מסכים איתך ב :ראה"ע-מר אלי שבירו

ני תואר ראשון במדע המדינה ותואר ש –יוסי חן, ורד טוויל. נציגי ציבור: דורית לנג 

הוא קיים שם ואנחנו לא צריכים להצביע עליו, אבל אני רשמתי  –בכימיה, ויקטור 

חיים ביטון, עדנאן  –קיים שם, לא צריך להצביע עליו. עובדי רשות  –אותו. גיורא 

 גם הם נמצאים. מי בעד לאשר? –וג'והר חלבי 

 

 צריכים להצביע על כולם. זו מועצה חדשה, הליך חדש.  :זיועו"ד דוד 

 

להצביע על כולם, או קיי. אז אנחנו מצביעים על כולם. מי  :ראה"ע-מר אלי שבירו
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 , בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, איתי

נגד: יוסי. עבר.  יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

  

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר אלי שבירו, מר יוסי חן, גב' ורד טוויל, גב'  –חכ"ל כדלקמן: יו"ר -הדירקטורים ב

מר חיים ביטון, מר עדנאן  צנציפר, מר גיורא  דיקובסקי , דורית לנג, מר ויקטור

 עיסא, מר ג'והר חלבי.

 

אריק דושי וחנה  –אלי שבירו, חברים  –אריאל מערב: יו"ר  :ראה"ע-מר אלי שבירו

תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במינהל עסקים )הוא  –גולן. נציגי ציבור: וינר אורי 

. איצ'ה מאיר כרגע נמצא בלימודים של התואר השנ שהוא יו"ר תאגיד איכות  –י(

שהוא תעשיין. שני האחרונים שאמרתי, הם מכהנים גם  –הסביבה, יוסי פריד 

וג'והר חלבי. מי בעד?  –כדירקטורים בחברה. עובדי הרשות  חיים ביטון, עדנאן עיסא 

י, ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, מקס, איתי, יבגנ

 גלב. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

את לאשר  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר אלי שבירו, מר דושי גור אריה, גב'  –הדירקטורים באריאל מערב כדלקמן: יו"ר 

חנה גולן, מר אורי וינר, מר איצ'ה מאיר, מר יוסי פריד, מר חיים ביטון, מר עדנאן 

 עיסא, מר ג'והר חלבי.

 

 מינוי ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד לאיכות הסביבה. .   7
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מי בעד למנות את ראש העיר כנציג העירייה  –שא אחרון נו :ראה"ע-מר אלי שבירו

 בתאגיד לאיכות הסביבה?

 

אני רוצה לפני זה רק הערה אחת, אני שכחתי להגיד, לגבי    :מר יוסי חן

-קווים מכיוון תל 17התחבורה הציבורית. כבר בתחילת החודש הבא תהיה הוספה של 

 אביב. אני מקווה שזה ייתן מענה. 

 

או קיי. מי בעד מינוי ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד  :ראה"ע-מר אלי שבירו

לאיכות הסביבה? ירים את היד. הצביעו בעד: אלי, יחיאל, פבל, שירה, ורד, אריק, 

נגד: יוסי. עבר.  מקס, איתי, יבגני, גלב. מי נגד? הצביע 

 

ל מר יחיאל טוהמי, מר פב  בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את מינוי  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד לאיכות הסביבה.

 

רוצה להודות לכולם. בעצם אנחנו סיימנו את הישיבה. אני  :ראה"ע-מר אלי שבירו

תודה רבה. אנחנו רוצים לתת לכולם פה את הזימון לשתי הישיבות הבאות ביום רביעי 

 שבוע הבא. תודה רבה. 

 

 

 

 

 

_______________ 
 שבירו הואלי

 ראש העירייה

______________ 
 חיים )קוקי( ביטון

 מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

 .ייהאישור מורשי חתימה בשם העיר .   2

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את רשימת  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 שהוצגה על ידי גזבר העירייה, מר ג'והר חלבי. , כפי מורשי החתימה בשם העירייה

 

 .אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה בכפוף לאישור מפעל הפיס .   3

 

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

, מר יבגני מר מקס צ'רנוגלז ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר פתיחת  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

, לכל פרויקט שימומן על 2113-2112חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק עזר בבנק דקסיה ידי מפעל הפיס. 

 .ישראל

 

 ת חתימה "חשבון בית ספר נחשונים".אישור בעלי זכו .   2

 

פה אחד לאשר את גב' חנה בן מרגי, מנהלת ביה"ס נחשונים, וגב' הוחלט  החלטה:

 .71777קרן אגאי, כמורשות חתימה בחשבון בית הספר, מספר 

 

 מינוי יו"ר וחברי ועדות העירייה. .   5

 

והמי, מר פבל מר יחיאל ט  בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב
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ועדת ההנהלה כדלקמן: מר אלי שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר גלב 

 דקל, מר איתי אהרוני. רבינוביץ, גב' שירה 

 

פה אחד לאשר את הרכב ועדת תכנון ובנייה כדלקמן: יו"ר ועדת הוחלט  החלטה:

מר יחיאל טוהמי, כל חברי המועצה  -מר אלי שבירו, ממלא מקום יו"ר  -תכנון ובניה 

 חברים בוועדה.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,לבפו

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יחיאל טוהמי, גב' ורד טוויל, מר אלכסיי גולוביי. -ועדת הכספים כדלקמן: יו"ר 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יוסי חן.מר אלי שבירו, מר דושי גור אריה,  -ועדת מל"ח כדלקמן: יו"ר 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר דושי גור אריה, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ. -: יו"ר ועדת ביטחון כדלקמן

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר יבגני יעקובוב, מר יוסי חן, גב' ורד טוויל,  -ועדת איכות הסביבה כדלקמן: יו"ר 
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 יחד עם סטס דוידוב ופלוס נציגי ציבור.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה דושימר  ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר פבל פולב, מר מקס צ'רנוגלז, גב'  -ועדת בטיחות בדרכים תחבורה כדלקמן: יו"ר 

 חנה גולן. בנוסף, מהנדס העיר ומנהלת אגף החינוך, גב' אילנה נולמן.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 לכסיי גולוביי, מר דושי גור אריה, מר פבל פולב.מר א -ועדת ביקורת כדלקמן: יו"ר 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  ן(נגד: מר יוסי ח 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

לוביי, מר גלב ומר יחיאל טוהמי, מר אלכסיי ג -ועדת הנחות בארנונה כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,ובוביעק

מר אלי שבירו, גב' שירה דקל, מר איתי  -ועדת חינוך ומעמד הילד כדלקמן: יו"ר 

אהרוני, מר פבל פולב, נציגי ציבור ונוער, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, ועדי הורים 

גוונים.  ומנכ"ל 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל   בעד: מר אלי שבירו, 11)וב קולות ברהוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

רוני, מר דושי גור אריה, מר מר איתי אה -ועדת מאבק בנגע הסמים כדלקמן: יו"ר 

עד, מנהלת אגף חינוך אילנה נולמן, נציגי ציבור -פבל פולב, מנהל אגף הרווחה אלי גיל

 ומנהל בית ספר.

 

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

נוגלז, מר יבגני מר מקס צ'ר ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר מקס צ'רנוגלז, מר פבל פולב, מר גלב  -ועדת קליטת עליה כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל דקל,גב' שירה  ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר דושי גור אריה, גב' ורד טוויל, מר אלכסיי גולוביי. –ועדת מכרזים כדלקמן: יו"ר 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

ר גלב גב' חנה גולן, גב' ורד טוויל, מ –ועדה להנצחת נפגעי טרור כדלקמן: יו"ר 

 רבינוביץ, מר יוסי חן. ובנוסף, נציגי משפחות ונציגי ציבור.

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב
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לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1 מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני. ,יעקובוב

מר גלב רבינוביץ, מר דושי גור אריה, מר יחיאל  –ועדת הגימלאים כדלקמן: יו"ר 

 טוהמי.

 

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

ר יבגני מר מקס צ'רנוגלז, מ ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר פבל פולב, גב' שירה דקל, מר גלב רבינוביץ. –ועדת הספורט כדלקמן: יו"ר 

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,וילגב' ורד טו גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 מר יחיאל טוהמי, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני. –ועדת הדת כדלקמן: יו"ר 

 

והמי, מר פבל מר יחיאל ט  בעד: מר אלי שבירו, 11)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר יחיאל טוהמי, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ,  –ועדת הרווחה כדלקמן: יו"ר 

 עד.-מר אלי גיל

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את הרכב  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

 ר יוסי חן, גב' חנה גולן, מר יחיאל טוהמי.מ –ועדת שמות כדלקמן: יו"ר 
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 .מינוי יו"ר וחברי דירקטוריון .   7

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את  נגד: מר יוסי חן( 1ומר איתי אהרוני. מר גלב רבינוביץ'  ,יעקובוב

מר אלי שבירו, גב' שירה דקל, מר גלב  –הדירקטורים בחברת גוונים כדלקמן: יו"ר 

, מר שמוליק יהב, גב' ליאת מולכו, גב' אילנה נולמן, מיולבאום רבינוביץ, גב' דריה

 עד, גב' נאוה בן הרוש.-מר אלי גיל

 

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

ורד טוויל, גב' מר אלי שבירו, מר יוסי חן, גב'  –חכ"ל כדלקמן: יו"ר -הדירקטורים ב

מר חיים ביטון, מר עדנאן עיסא,  צנציפר, מר גיורא  דיקובסקי,דורית לנג, מר ויקטור 

 מר ג'והר חלבי.

 

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

גני מר מקס צ'רנוגלז, מר יב ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

לאשר את  נגד: מר יוסי חן( 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב

מר אלי שבירו, מר דושי גור אריה, גב'  –הדירקטורים באריאל מערב כדלקמן: יו"ר 

חנה גולן, מר אורי וינר, מר איצ'ה מאיר, מר יוסי פריד, מר חיים ביטון, מר עדנאן 

 עיסא, מר ג'והר חלבי.

 

 

 

 

 



 71.77.71)שמן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 35 

 מינוי ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד לאיכות הסביבה. .   7

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

מר מקס צ'רנוגלז, מר יבגני  ,גור אריה מר דושי ,גב' ורד טוויל גב' שירה דקל, ,פולב

י 1מר גלב רבינוביץ' ומר איתי אהרוני.  ,יעקובוב לאשר את מינוי  וסי חן(נגד: מר 

 ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד לאיכות הסביבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


