
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 של מועצת העירייה )מן המניין(  91-הישיבה ה

 (021.910.92) ע"השראשון ה' בשבט ת מיום

 



 52.19.92)מן המניין(  91מספר  ישיבת מועצה
 

 2 

 

 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  91-הישיבה ה

 (021.9192) הע"תש ה' בשבט, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר -  שבירו הומר אלי :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

  סגנית ראש העיר -  כץ-גב' שירה דקל

 ת העירחבר מועצ -    דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

 חבר מועצת העיר -   מר מיקי חג'בי

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר איתי אהרוני

 סגן ראש העיר   -   מר פבל פולב

 

 חברת מועצת העיר -  ה גוזבגב' לודמיל :חסרים

 חברת מועצת העיר -   גב' ורד טוויל

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -   מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי  
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 .2114הצעת התקציב לשנת  4אישור שינוי מס'  .1

 .2112-2112שור תב"ר תוכנית פיתוח אי .2

  .2114אישור סגירת תב"רים, אשר הפעילות בהם הסתיימה בשנת  .3

 .2114ספטמבר  –דיון בדו"ח הרבעוני  .4

 :תוספת לסדר היום

 סקירת ראש העיר. .2

 מענה לשאילתות:  .2

 א. חבר המועצה מיקי חג'בי;

 ב. חברת המועצה לודמילה גוזב.

 ש"ח: 772,222בה "מרכז יום" ע"ס שיפוץ והרח 432אישור תב"ר מס'  .7

 המוסד לביטוח לאומי. –ש"ח  271,721

 קרנות הרשות.  –ש"ח  117,424

 אישרור הדירקטורים הר"מ לכהונה נוספת ב"תאגיד המים יובלים בשומרון": .8

 הגב' אלה סידורנקו; 

 הגב' רינה ברץ.

 .(פרוטוקול הישיבה הסגורה נמצא במשרדי מנכ"ל העירייה) ישיבה סגורה .2
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מן המניין.  12בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

; אישור תב"ר תוכנית פיתוח; אישור סגירת תב"רים; 4אישור שינוי תקציב מס'  -על סדר היום יש לנו 

בר המועצה דיון בדו"ח הרבעוני. בנוסף לזה, קיבלתם תוספת לסדר היום, שזה מענה לשאילתות של ח

מיקי חג'בי וחברת המועצה לודמילה; אישור תב"רים; ואשרור דירקטוריונים לתאגיד המים. זה 

אשרור של דירקטוריונים שנמצאים כבר בתאגיד המים; ובסוף תהיה לנו גם ישיבה סגורה בלי אנשים 

 על השאילתות של לודה אנחנו נענה בישיבה הבאה.מסביב. 

 

 ראש העיר. סקירת .   5

 

אני אתחיל בדיווח ראש העיר ולאחר מכן נמשיך בסדר היום. חילקנו  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

לכל חברי המועצה הזמנה להנחת אבן פינה לאתר הנצחה לזכרו של רון נחמן ז"ל, אתר הנצחה שהוא 

יהווה גם בית ראשונים. הטקס נקבע בשיתוף מלא עם משפחת נחמן. אני רוצה לעדכן את כולם שתהיה 

עה בתוך העיר לתושבים שירצו להגיע לטקס, ותהיה הסעה נוספת בתוך המתחם, מהחלק התחתון הס

של המרכז לפיתוח מנהיגות, לאתר הקבר שנמצא בחלק העליון. פרסמנו גם פרסומים מקומיים וגם 

פרסום בעיתון ארצי ואנחנו מתכוונים להזכיר את זה בכל מוסדות החינוך שלנו בעיר. הוזמנו בכירים, 

חברי כנסת, שרים, נשיא המדינה וראש הממשלה. אנחנו כרגע קיבלנו אישור משר המודיעין, חה"כ ד"ר 

יובל שטייניץ, שהוא גם ישא דברים, ואני מצפה בעצם מכולם להגיע לטקס. הטקס הוא מחרתיים, ביום 

 אחה"צ אנחנו מתחילים בטקס. 3שלישי, בשעה 

ם ההתמודדות של הרשות עם סופת השלגים האחרונה הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצ

שהיתה. אני רוצה לציין לטובה את היערכות העירייה, ממנכ"ל העירייה ועד אחרון העובדים, כולל 

המתנדבים. ואני רוצה להגיד לכם שהיו הרבה מאד מתנדבים שהגיעו ומגיע להם יישר כוח גדול. 

חיוביות. שמרנו על שגרת חיים. דאגנו שהצירים  העירייה הוכיחה את עצמה. קיבלנו תגובות מאד

יישארו פתוחים ויצרנו קשר עם האוכלוסייה המבוגרת. ואפשר גם לומר שבשמחה רבה ראינו את אלפי 

המבקרים שהגיעו לכאן ביום שבת אחרי הסופה, הגיעו לכאן מבקרים מכל קצוות הארץ. אז יישר כוח 

 אלי כל חברי המועצה בנושא הזה.  לכל מי שעסק במלאכה. אני מעריך שמצטרפים

. הבטיח 14.1-אני רוצה לעדכן אתכם ששר הבינוי והשיכון, חה"כ אורי אריאל, ביקר בעיר בתאריך ה

לעזור לנו בקידום תוכניות הבנייה בעיר. וזה מתקשר לנושא הבא שאני גם רוצה לדווח לכם, שאנחנו 

לטת ממשלה בנושא פינוי בינוי. החלטת הערים בארץ שהממשלה קיבלה החלטה, הח 2נכללנו בין 
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הממשלה מתייחסת למתחם מודל בטון. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בישיבה הקודמת הצבענו על 

תב"ר בנושא של תכנון אותו מתחם. זה קיבל תוקף של החלטת ממשלה. ואנו מתכוונים לבצע כנס עם 

 את המהלך. לפברואר, על מנת לראות איך אנחנו מקדמים  23-התושבים ב

 4-דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם, מפכ"ל המשטרה, כאות הערכה לפעילות שמתבצעת בעיר, יגיע ב

זה המקום גם לציין שהשיטור העירוני שלנו,  לפברואר וישתתף בטקס סיום של פרויקט מיל"ה.

. בנוסף, הם השוטרים והפקחים, זכו השנה במקום ראשון ברמה הארצית והם יגיעו גם לקבל פרס ארצי

 קיבלו אות ממפקד המחוז. 

מיליון שקל להקמת מרכז צעירים.  2כידוע לכם, בנסיעה האחרונה שהיתה לי לארה"ב גייסתי 

בחודשים האחרונים פעלנו נמרצות על מנת לקדם את הפרויקט ואנחנו בתחילת חודש פברואר, מועד 

פינה לבניית המבנה המיועד. במקביל,  מדויק אנחנו נעביר לכולכם, כולכם תהיו מוזמנים להנחת אבן

כץ, לשתף את הציבור בקביעת התכנים של -הוקם צוות בהובלתה של סגנית ראש העיר, שירה דקל

 המרכז. 

על תאגיד המים.  11כולנו זוכרים את הכתבה שהיתה בערוץ  –דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם 

שה. הוא לא בדק את הנתונים עד הסוף. שהוא מתנצל על הכתבה שהוא ע 11קיבלנו מכתב מערוץ 

 והמכתב הזה, אני אוכל להעביר אותו גם אליכם כדי שתראו אותו. 

 

 זאת אומרת שאתה מסכים עם מה שנאמר שם?   :מר יוסי חן

 

 לא מסכים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אותו אחד, שאיש שלך אמר את מה שאמר, אתה מסכים עם זה?   :מר יוסי חן

 

 קודם כל, יוסי, אל תפריע לי.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

תגיד לי, יש בחירות? אתה באמת חושב שאנחנו מאמינים לך לכל מה    :מר יוסי חן

 שאתה אומר?

 

 יוסי, אל תפריע לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לא מפריע לך, אבל אל תשקר לנו. אנחנו לא נולדנו היום ולא אתמול.    :מר יוסי חן

 

אני רוצה לעדכן אתכם שהיו בדיקות של קרינה בכל מוסדות החינוך  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 בעיר, על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה, וכל מוסדות החינוך שלנו נמצאו בבדיקות האלה תקינות. 

 אני רוצה להגיד לחברי האופוזיציה, אני מזכיר לכם, יש חדר אופוזיציה, אם אתם רוצים –ודבר אחרון 

לקבל מפתח של חדר האופוזיציה, זה אותו חדר  שהיה בתקופתנו גם חדר לאופוזיציה, אתם יכולים 

 לקבל. ומכאן אני רוצה לעבור לסדר היום. 

 

 אני רוצה להגיב, ברשותך, על כמה דברים שאמרת.    :מר יוסי חן

 

 לעבור לסדר היום. אני אתן לך את זכות הדיבור. אני אתן לך. אני רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .4114הצעת התקציב לשנת  4אישור שינוי מס'  .   1

 

 . ג'והר בבקשה.2114להצעת התקציב לשנת  4אישור שינוי מס'  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בוקר טוב, חברים. העברנו אליכם את השינויים של מסגרת התקציב.   :מר ג'והר חלבי

קים שקיבלנו אותם בחודש דצמבר, לקראת סוף דצמבר. עיקר השינוי הוא כתוצאה מתקציבים ומענ

 112,271,111 -מגיעים לש"ח. לאחר השינוי אנחנו  112,822,111עמד על  3סה"כ התקציב שלנו מס' 

יתר  בהכנסות את השינויים  שני העמודים הראשונים מראים  ש"ח. במסגרת החוברת שנתנו לכם , 

 מוצג ריכוז שהשינוי. כן בעמוד הראשון  העמודים מדובר בשינויים בצד הוצאות כמו

. 2-ביצוע . וז"א התאמת תקציב ל. התאמת סעיפי תקציב, 1רוב השינוי נעשה על בסיס שני דברים: 

ש"ח תב"רים, העברנו  2,221,111-ש"ח, לקחנו כ 3,111,111הצפי שלנו שנעמוד בעודף תקציבי של 

תב"רים שהוחלט -של התקציב, נעבור על התב"רים.  אחרי שנאשר את השינוי -מהתקציב הרגיל ל

 לרשותכם.  –עליהם על ידי ראש העיר והצוות. אם אתם רוצים פירוט לסעיפים, משהו, איכשהו 

 

מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהוצגה? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מיקי. עבר.  . נמנע:: יוסישירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

בהצעת התקציב לשנת  4ינוי מס' מר מיקי חג'בי(, לאשר את ש נמנע: 1; נגד: מר יוסי חן 1אהרוני; 

 כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה, מר ג'והר חלבי. 4114

 

 .4115-4112אישור תב"ר תוכנית פיתוח  .   4

 

שבמסגרתו העברנו  2114לתקציב לשנת  4מס'  לאחר אישור שינוי  :מר ג'והר חלבי

. אנחנו 2112-2112ים תוכנית הפיתוח לכם לשנ צורף והועבר לכם ,  לתקציב הבלתי רגילסכומים 

 חייבים פה לעבור תב"ר תב"ר. 

 ש"ח, תב"ר חדש. 121,111שדרוג מחשבים במוסדות העירייה ע"ס  – 327תב"ר הראשון -יש לנו את ה

 

-תב"ר? אנחנו חייבים להצביע על כל סעיף ב-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר? אושר פה אחד. -שר את התב"רים, אז אנחנו נעבור סעיף סעיף. מי בעד לא

 

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה, ע"ס  - 793הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מס'  החלטה:

 ש"ח. 151,111

 

ש"ח.  121,111השתלמות והעצמת עובדי העירייה ע"ס  – 328תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 חדש. 

 

: מיקי, איתי, אריק, מקס, תב"ר? הצביעו בעד-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? 

 

אני נגד מהסיבה הפשוטה, שגם בזה אתם עושים אפליות. עובד שהוא    :מר יוסי חן
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 תומך, מי שקצת לא מסכים אתכם אתם לא שולחים אותו להשתלמויות. זה אחד כן ואחד לא. 

 

 נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד, בטח נגד.    :סי חןמר יו

 

 עבר. בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

השתלמות והעצמת עובדי  – 793תב"ר חדש מס' : מר יוסי חן(, לאשר נגד 1; , מר מיקי חג'ביאהרוני

 ש"ח. 141,111העירייה ע"ס 

 

 ש"ח.  21,111 –הכנת מכרזים  – 322תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. יחיאל, פבל, יבגני, מיקי. מי

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 21,111הכנת מכרזים ע"ס  – 799מס' נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח.

 

 כל התוצאות של המכרזים כמעט ידועות מראש.   :מר יוסי חן

 

 בואו נמשיך בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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תב"רים שמניתי הם כולם ממקורות -אני רוצה לציין הערה: עד כה ה  :מר ג'והר חלבי

 .2114מימון של התקציב הרגיל של שנת 

 .2114עודף תקציבי  –ש"ח, מקור המימון  21,111 –ארגון למבנה הארגוני -רה – 411תב"ר 

 

 אני הייתי מבקש לשאול שאלה אם אפשר.   :מר מיקי חג'בי

 

  בבקשה, בוודאי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

-רה-בוועדת כספים אנחנו דנו בסוגיה הזאת של החברה שמארגנת את ה  :מר מיקי חג'בי

ייעוץ ארגוני, ואני כבר בוועדת הכספים הסתייגתי מכיוון שאני חושב, נכון, יש  ארגון בנושא הזה של

אין  –הצעות  3פטור, זכותנו לא להוציא בעצם מכרז פומבי. אבל, אני לא יודע אם קיים, אם ביקשתם 

לי מושג.  וצריך גם, ויתקן אותי היועץ המשפטי, אם צריך גם להכין ועדה לנושא הזה של יועצים 

יים. כמה שבדקתי את החוק בנושא הזה, החוק או הנוהל אומר להקים ועדה על מנת לקחת את חיצונ

הצעות מינימום. אני לא יודע אם זה נעשה פה, אין לי מושג. אם זה לא  3היועצים הטובים ביותר ולקבל 

 בוצע, לא נראה לי שיש פה משהו שהוא תקין. אני אצביע נגד. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, -יי. מי בעד לאשר את האו ק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תב"ר הבא.-שירה, גלב, יחיאל, פבל, יבגני ואני. מי נגד? הצביעו נגד: יוסי ומיקי. נעבור ל

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -ר אריק דושי, גב' שירה דקליבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מ

ע"ס   ארגון למבנה הארגוני-רה – 411(, לאשר תב"ר מס' , מר מיקי חג'בינגד: מר יוסי חן 4אהרוני; 

 .4114מקור המימון: עודף תקציבי  ש"ח. 91,111

 

 –ש"ח  72,1111,2תב"ר קיים, אנחנו מדברים על הגדלה של  – 348תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח.  1,422,111מענק משרד הפנים. סליחה,  –שיקום נזקי הסופה. מקור המימון 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו,  9)רוב קולות הוחלט ב החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שיקום נזקי  – 743נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר קיים מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1אהרוני; 

 ש"ח. מקור המימון: מענק משרד הפנים.  1,429,111ע"ס הגדלה  -הסופה 

 

ש"ח מעודפי  22,111שדרוג מזגנים במוסדות העירייה ע"ס  – 412תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.  שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שדרוג מזגנים במוסדות העירייה  – 414מס' נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  25,111ע"ס  -

 

 הגיע הזמן שתטפלו במזגנים במוסדות החינוך, לפני המשרדים שלכם.   :מר יוסי חן

 

 תיכף נגיע גם למוסדות חינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפני המשרדים שלכם.   :מר יוסי חן

 

 בסדר. בוא נמשיך הלאה.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

 הגנים, ששם יושבים בקור.   :מר יוסי חן
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תב"ר חדש מעודפי  –ש"ח  71,111 – 413תב"ר  –החלפת עמודי חשמל   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב רגיל 

 

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

 

 ורי?באיזה מקום החלפה, בציב  :מר מיקי חג'בי

 

בציבורי. בשטח הציבורי. הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, שירה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקליבגני יעקובוב, מר מקס 

ע"ס  -החלפת עמודי חשמל  – 417נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111

 

על איזה עמודים מדובר, בשביל להצביע בעד, אתה צריך להגיד לי בדיוק    :מר יוסי חן

 למה זה הכול וירטואלי.

 

 בסדר. נמשיך הלאה, בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 71,111ע"ס  –שדרוג גנים ציבוריים, הצללות ומתקנים  – 414תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114ש"ח.  מקורות המימון: עודפי תקציב 

 

ביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, תב"ר? הצ-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו,  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ביץ, מר איתי כץ, מר גלב רבינו-יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שדרוג גנים ציבוריים, הצללות  – 414נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס  -ומתקנים 

 

ש"ח. מקורות המימון: עודפי התקציב  21,111ע"ס  – 412כלי אצירה   :מר ג'והר חלבי

 .2114הרגיל 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -אריק דושי, גב' שירה דקל יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר

ש"ח.  21,111ע"ס  -כלי אצירה  – 415נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114מקור המימון: עודפי תקציב 

 

יל ש"ח. עודפי תקציב רג 21,111ע"ס  -  412תב"ר  –שיפוץ מבני העירייה   :מר ג'והר חלבי

2114. 

 

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

 

 יהיה סוף לנושא של השיפוץ הזה?  :מר מיקי חג'בי

 

 אתה יודע, אלה דברים שוטפים במהלך השנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .2112אבל זה   :מר מיקי חג'בי
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אני רוצה להזכיר לכם, מבני  נכון. אלה דברים שוטפים. מבני העירייה, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 העירייה זה לא רק משרדי העירייה, זה כל המבנים ששייכים לעירייה. 

 

 או קיי. או קיי.   :מר מיקי חג'בי

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד: יוסי. עבר.שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נג

 

דרך אגב, איך קובעים מי לוקח את העבודה, לפי הצעות מחיר? כי אני    :מר יוסי חן

 כל הזמן רואה את אותם אנשים משפצים.

 

 ממש לא. אתה טועה, יוסי.     ???:

 

 ממש לא? מי שיפץ את לשכת ראש העיר?   :מר יוסי חן

 

 . חבר'ה, בואו לא ניכנס לזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני נגד, קודם כל.    :מר יוסי חן

 

 יוסי נגד. תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לדעת לאן כספי הציבור הולכים. אני מבין שגם אתה רוצה    :מר יוסי חן

 לדעת, כי אתה לא היית בארץ פשוט.  

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -שיפוץ מבני העירייה  – 412נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  51,111
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ש"ח,  121,111ע"ס  – 417תב"ר  –י בטיחות ותחזוקת רחובות מפגע  :מר ג'והר חלבי

 .2114עודפי תקציב רגיל 

 

 תב"ר של מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות?-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רחובות שבמקרה אתמול יצא לי  3אני רוצה בעניין הזה, יש לנו    :מר יוסי חן

ניידת  –אין שם מעברי חציה, אין מעקות בטיחות. דרך הציונות  להסתובב. אם תסתכלו, רחוב הנגב,

אין מעבר חציה אחד. אתם  –עומדת קבוע מול מרכז אלמוג, תאונות כל יום שני וחמישי. רחוב השקד 

כל הזמן מאשרים תקציבי בטיחות ולא נוגעים ברחובות האלה. משום מה הרחובות האלה יתומים. אז 

 סף. אולי תגיד לי באיזה רחוב כן, באיזה רחוב כן אתם משקיעים. תגיד לי אולי לאן הולך הכ

 

 תשלח לי, אני אענה לך. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? אתה לא יכול להסתובב בעיר קצת, לראות את זה לבד?   :מר יוסי חן

 

אני הוצאתי מכתב לפבל לפני חודשיים בנושא של סכנת בטיחות,   :מר מיקי חג'בי

 ן אמונה בפינה, בדיוק בסיבוב. מפורשות, בג

 

 זה כל הרחוב, מיקי, כל הרחוב.    :מר יוסי חן

 

יש לי פה תמונות. הוצאתי מכתב די מפורט ודנו בזה, הבאת את זה   :מר מיקי חג'בי

לישיבת המועצה הקודמת. הובטח על ידך שנלך ביחד לבדוק שהסוגיה הזאת אכן קיימת. עד עכשיו לא 

 אלה שלו, נעשה כלום. לכן, הש

 

אתה פונה אלי או לאלי? כי אם הובטח לך, אני הייתי בשטח. מיקי, אני הייתי   :מר פבל פולב

בשטח והוחלט, אבל אני לא יכול להוציא צוות שלי מהעסק שלי הפרטי מיד לטפל. זה עירייה. אז יש 

 תוכנית ורפי התייחס לזה. אנחנו יצאנו. 
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 טפל בזה? בתוך התקציב הזה יש ל   :מר יוסי חן

 

 זה לא תקציב רק של עירייה לשנות כזה דבר. זה לא רק של העירייה.    :מר פבל פולב

 

 אבל עכשיו יש לך תקציב.    :מר יוסי חן

 

 לא, אבל יש דברים שאפשר לעשות אותם על ידי העירייה.   :מר מיקי חג'בי

 

 בואו נעשה סיור איתם עוד פעם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין בעיה.  –אין בעיה, לא, אם דיברת על סיור משותף    :פולבמר פבל 

 

מיכל, אני מבקש להכניס, אנחנו נזמן בשבועיים הקרובים סיור ונקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי -לך. מי בעד לאשר את ה

 י. מי נמנע? מיקי. בבקשה.נגד? הצביע נגד: יוס

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, מר -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

מפגעי בטיחות  – 413(, לאשר תב"ר מס' ינמנע: מר מיקי חג'ב 1; נגד: מר יוסי חן 1מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  141,111ע"ס  - ותחזוקת רחובות

 

ש"ח, עודפי  81,111 –שיקום גנים ציבוריים, מתקנים  -  418תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב רגיל 

 

תי, אריק, מקס, שירה, גלב, תב"ר? הצביעו בעד: אי-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני ומיקי. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 
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נגד. הגיע הזמן שתתנו פירוט. כשאתם מביאים משהו להצבעה תתנו    :מר יוסי חן

 פירוט, בדיוק איזה גנים, על מה מדובר. 

 

י, מר פבל פולב, מר מר יחיאל טוהמבעד: מר אליהו שבירו,  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

מתקנים -שיקום גנים ציבוריים – 413נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס  -

 

ש"ח,  41,111ע"ס  –תב"ר -מספר ה 412 –רכישת ציוד לשעת חירום   :חלבימר ג'והר 

 .2114עודפי תקציב 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -רכישת ציוד לשעת חירום  – 419נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ן: עודפי תקציב ש"ח. מקור המימו 41,111

 

ש"ח, עודפי תקציב  111,111 –עדלאידע, החלקה על הקרח  – 411תב"ר   :מר ג'והר חלבי

2114. 

 

 אפשר לדעת מה זה ההחלקה על הקרח הזה? אני לא ראיתי דבר כזה.    :מר יוסי חן

 

לקה על אנחנו עוד לא החלטנו אם אנחנו רוצים לעשות עדלאידע או הח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הקרח. 
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 זה לא קשור אלי.    :מר פבל פולב

 

 נראה לי שיש פה איזה קשר קל.    :מר יוסי חן

 

לא קשור אלי. אני רוצה משהו גדול, אולימפי, הם עושים משהו קטן,    :מר פבל פולב

 זמני. 

 

ש"ח. אנחנו נעשה את  111,111אנחנו החלטנו להעמיד תקציב של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חינה ולפי זה אנחנו נדע מה אנחנו עושים. הב

 

אבל אני שמח שזה מקושר אלי, כי לפחות אני המחליק על הקרח היחיד    :מר פבל פולב

 פה. 

 

 אתה וקרח זה הולך ביחד.    :מר יוסי חן

 

 אבל אני לא מייצר אותו ברוך השם.    :מר פבל פולב

 

 ש מקומות אחרים, יותר חשובים., י111,111-אבל הייתי מציע, את ה   :מר יוסי חן

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

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

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -עדלאידע/החלקה על הקרח  – 411נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  111,111

 

ש"ח. גם  111,111אירועים עירוניים והצטיידות ע"ס  – 411תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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 .2114מעודפי תקציב 

 

גם פה אין פירוט? איפה המבקר? איפה מבקר העירייה? אין שום    :מר יוסי חן

 .3, 2, 1עשינו  –פירוטים, לא יודעים לאן שום דבר. זה הכול כוללני. בסוף שנה יגידו לנו 

 

 אתה תוכל לבדוק, דרך אגב, בסוף שנה, אם עשינו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נבדוק, נדע, כן.    :מר יוסי חן

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, תב"ר? -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני בעד: מר אליהו שבירו,  9)ת הוחלט ברוב קולו החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -אירועים עירוניים והצטיידות  – 411נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  111,111ע"ס 

 

 72,111ע"ס  – 412תב"ר  –מערכת חשמל קבועה  –אירועים עירוניים   :מר ג'והר חלבי

 .2114ש"ח, עודפי תקציב 

 

זה, דרך אגב, כדי ליצור מצב שלא כל פעם צריכים להביא לשם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: -בר אליהן. מי בעד לאשר את הגנרטורים. לעשות מערכות קבועות שאפשר להתח

 איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

 אני בעד שקיפות.    :מר יוסי חן

 

בגני מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבעד: מר אליהו שבירו,  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -מערכת חשמל קבועה  – 414נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  35,111

 

 .2114עודפי תקציב  –ש"ח  121,111 – 413תב"ר  –שיפוץ מקלטים   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

 לי איזה מקלטים?  אתה יודע איזה מקלטים משפצים? אתה יכול להגיד   :מר יוסי חן

 

 איפה שנחוץ.   :מר ג'והר חלבי

 

 איפה שנחוץ. הבנתי. גם אם זה בסלפית. גם שם.    :מר יוסי חן

 

 מי צריך בסלפית? מי צריך?   :מר פבל פולב

 

 לא יודע. אולי צריך לשפץ כמה מקלטים.    :מר יוסי חן

 

ל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני מר יחיאבעד: מר אליהו שבירו,  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 151,111ע"ס  - שיפוץ מקלטים – 417נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

ש"ח. עודפי תקציב  411,111 – 414תב"ר  –שיפור רמת השירות לתושב   :חלבי מר ג'והר

2114. 

 

זה לשפר את השירות  2112אחד מהיעדים המרכזיים שלנו לשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לתושב. זה כולל אפליקציות, זה כולל שינוי בכל נושא המוקד. 

 

פ'. אין יותר מאיפה שאתה נותן למה אתה צריך לשפר? אתה היום ב'טו   :מר יוסי חן

 שירות לתושב, אין מאיפה לשפר. 

 

 אני יודע, אבל אתה יודע, כל 'טופ' יש לו 'טופ' חדש. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אהה, הבנתי.    :מר יוסי חן

 

 ואנחנו נעלה ל'טופ' החדש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יפה.    :מר יוסי חן

 

 רתך, אם תצביע בעד. אם לא, גם בלעדיך.בעז :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בסדר.   :מר יוסי חן

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עבר. נגד: יוסי ומיקי. ויחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע

 

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

 4כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שיפור רמת השירות  –ש"ח  411,111ע"ס  - 414נגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 .4114לתושב. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

אתה אמרת לכל אלה שמצביעים שמעלים מיסים בשביל הדברים    :מר יוסי חן

 האלה? שתיכף יצביעו על העלאת מיסים לאנשים שאין להם מה לאכול. 
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 עצור, עצור, אין קשר להעלאת מיסים. אתה סתם מנסה, אבל בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול לא קשור. –ת אגרת שמירה אין קשר. העלאת מחירי מים, העלא   :מר יוסי חן

 

שלושתם, מה שנקרא, הקמת  – 417, 412, 412 –תב"רים של ענן -ה 3   :מר ג'והר חלבי

ש"ח לכל מעון. מקורות  3,121,111מעונות יום. אנחנו הגשנו בקשות למשרד הכלכלה. עלות המעון 

 משרד הכלכלה.  –המימון 

 

? הצביעו בעד: מיקי, איתי, 417, 412, 412ב"רים ת-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -ליבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דק

ע"ס  -הקמת מעונות יום  – 413, 412, 415נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"רים  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח לכל מעון. מקור המימון: משרד הכלכלה. 7,121,111

 

 גנים.  4מיליון שקל בונה לך  3-אני ב   :מר יוסי חן

 

 גמור. אתה בסדר. זה בסדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גנים אני אבנה לך.  4מיליון שאתה שם כאן,  3כל    :מר יוסי חן

 

ש"ח. מקור המימון: עודפי  121,111 –תוכניות מגרה  – 418תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב 

 

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

 

 ירה מדובר?איזו מגירה? אפשר לדעת באיזו מג   :מר יוסי חן
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 תכנון.   :מר ג'והר חלבי

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מקס יצא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מהישיבה. מי נגד? 

 

 למה? למה הוא יצא? כי זו המגרה שלו?   :מר יוסי חן

 

 יוסי ומיקי. בבקשה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני בעד: מר אליהו שבירו,  3)ולות הוחלט ברוב ק החלטה:

נגד: מר יוסי חן,  4כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

עודפי ש"ח. מקור המימון:  141,111ע"ס  - תוכניות מגירה – 413מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 .4114תקציב 

 

 –ש"ח. מקור המימון  211,111ע"ס  – 412תב"ר  –שיקום רחובות העיר   :מר ג'והר חלבי

 .2114משרד הפנים, תקציב פיתוח 

 

תב"ר? הצביעו בעד )מקס לא נמצא(: איתי, אריק, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נמנע? מיקי. עבר. שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני בעד: מר אליהו שבירו,  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח. מקור  211,111ע"ס  -העיר  שיקום רחובות – 419נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 .4114המימון: משרד הפנים, תקציב פיתוח 

 

 ש"ח. 142,111עבודות ניקוז בפארק אריאל,   - 431תב"ר   :מר ג'והר חלבי
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פארק אריאל זה פארק הנחל. אי אפשר למלא  שם במים כי יש שם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את כל הנזילות, כדי שאפשר יהיה להשמיש ולהתחיל נזילות מאד גדולות ולכן אנחנו צריכים לתקן 

 להפעיל את הפארק הזה מחדש. 

 

אתה יודע כמה זה עולה להפעיל את זה? אתה בדקת כמה זה עולה    :מר יוסי חן

 להפעיל את זה? בוא נתערב שאתה לא יודע כמה זה עולה. אני אומר לך, מיליוני שקלים.

 

 ם. בסדר גמור. מיליוני שקלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה יש לך כסף מיותר.    :מר יוסי חן

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. בבקשה. 

 

יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  מרבעד: מר אליהו שבירו,  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח.  142,111ע"ס  -עבודות ניקוז בפארק אריאל  – 471נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 

ש"ח. חדש.  21,111ע"ס  – 421תב"ר  –חינוך שדרוג מחשבים במוסדות ה  :מר ג'והר חלבי

 .2114 –מקורות המימון 

 

תב"ר? מוסדות חינוך זה בתי ספר וגני ילדים. מי -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? -בעד לאשר את ה

 עבר. הצביע נגד: יוסי.

 

נצביע לך  –נגד. תביא שקיפות ותביא בדיוק איזה גנים ואיזה שיפוצים    :מר יוסי חן

 אולי בעד. אולי. 
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 אתה רוצה? תצביע נגד, תצביע בעד, אין לזה שום משמעות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם אם תביא את זה בכתוב הרי אני לא מאמין לך. אבל בסדר.   :מר יוסי חן

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 9)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, מר מיקי חג'בי; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח.  51,111ע"ס  -שדרוג מחשבים במוסדות החינוך  – 441נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש מס' 

 .4114מקור המימון: עודפי תקציב 

 

תב"ר מתמשך, מספרו  –נס טכנולוגיות חט"ב  –פרויקטים חינוכיים   :מר ג'והר חלבי

 . 2114ש"ח מעודפי תקציב רגיל  81,111תוספת  – 224

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.יחיאל, אלי, פבל ויבג

 

ש"ח הכנסות מההורים. לא  21,111ש"ח עודפי תקציב רגיל ועוד  81,111  :מר ג'והר חלבי

 שמתי לב, סליחה. 

 

זה פרויקטים יחד עם הורים ויחד עם תלמידים, יחד עם נס טכנולוגיות,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נמצא בחטיבת הביניים. 

 

 זה פרויקט מתמשך, זה כבר שנתיים.   :מר ג'והר חלבי

 

 נמשיך הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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 1וסי חן; נגד: מר י 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 –נס טכנולוגיות חט"ב -פרויקטים חינוכיים – 424נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מתמשך מס' 

 ש"ח הכנסות מההורים.  51,111ועוד  4114ש"ח מעודפי תקציב רגיל  31,111

 

 171,111ע"ס  – 421תב"ר  –תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני הילדים   :מר ג'והר חלבי

 .2114יב רגיל ש"ח, עודפי תקצ

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, -)מקס נכנס לישיבה( מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני  – 441נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  131,111ע"ס  הילדים

 

עודפי  –ש"ח  41,111ע"ס  –תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים  – 422תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 תקציב רגיל. 

 

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

 

אני רוצה משפט, ממש בקצרה. לי יש דילמה רצינית. אני רוצה, מבחינה   :מר מיקי חג'בי

כמה פרטים. אבל, יש פה איזו שהיא בעיה. חינוכית אני רוצה להצביע עבור הכול. נכון, חסרים פה 

  -תב"ר, או קיי? ואז זה עובר להצעות מחירים ו -אנחנו מאשרים פה את ה

 

תב"רים האלה, הרי למשל, שיפוץ מבני גני -לא,לא, לא, קודם כל, ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ים, פתאום קורה איזה ילדים, זה תב"ר שהוא תב"ר שנתי. אנחנו לא יודעים מה עדיין יהיה. יש לפעמ

משהו, זה תב"ר שהוא שנתי. קורה משהו, מביאים את הליקוי הזה או את הבעיה הזו דרך שפ"ע, 

יוצאים או להצעות מחיר או למכרז. מה שיוצא, חלק מהדברים האלה מגיעים לוועדת מכרזים, אם זה 
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רים את זה בוועדת רכש. הצעות מחיר שמגיע ומאש 3-בסכומים שמגיעים לוועדת מכרזים. אם לא, זה ב

 ואם זה סכומים קטנים, זה ישיבות. 

 

? 41,111? למה קבעת שרירותית 411? למה לא 41השאלה שלי, אז למה    :מר יוסי חן

 מיליון. יש לך עודפים בתקציב. 4, 411תקבע 

 

דרך אגב, אני בניגוד למה שהיה בעבר, אם תצליח להביא כסף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נוכל להוסיף דברים נוספים.  מהממשלה,

 

 . %111   :מר יוסי חן

 

 אבל כרגע זה הכסף שיש לנו ואין לנו כסף נוסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אמרת שיש לך, שאתה מקבל עודפים, שקיבלת מיליונים.    :מר יוסי חן

 

 אז אנחנו מחלקים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ת לעצמך את השכר. העלית מיסים. והעלי   :מר יוסי חן

 

פעם בשביל הפרוטוקול, אבל  21לא העליתי מיסים. אתה תגיד את זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לא העליתי. 

 

 אני אגיד את זה, זה מופיע בספר התקציב.    :מר יוסי חן

 

תב"ר של תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים, תב"ר -מי עד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: ? הצ422

 יוסי. עבר.
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו, 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יץ, מר איתי כץ, מר גלב רבינוב-מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים  – 444נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  41,111ע"ס 

 

-ש"ח ל 21,111תוספת של  – 222תב"ר  –שדרוג רהיטים בגני ילדים   :מר ג'והר חלבי

 תב"ר קיים. 

 

מיקי, איתי, אריק, מקס, תב"ר? הצביעו בעד: -מי בעד לאשר את ה :אה"ער-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

  

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -, גב' שירה דקלמקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי

שדרוג רהיטים  – 492תב"ר קיים מס' -נגד: מר יוסי חן(, לאשר תוספת ל 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח.  41,111ע"ס  -בגני ילדים 

 

ש"ח. עודפי תקציב  121,111ע"ס  –שיפוץ מבני בתי הספר  – 423תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114רגיל 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מר אריק דושי, גב' שירה דקל מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב,

ע"ס  -שיפוץ מבני בתי הספר  – 447נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  151,111
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ח. עודפי ש" 71,111ע"ס  –החלפת ריהוט בבתי הספר  – 424תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב רגיל 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -ס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקלמק

 -החלפת ריהוט בבתי הספר  – 444נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס 

 

ש"ח,  71,111מדברים על הגדלה של  –קיים  זה תב"ר – 312תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 תוכניות העשרה לחינוך.

 

 תב"ר? תוכניות העשרה זה כמו רובוטיקה. -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .71,111-רובוטיקה, זה לשחק בלגו. להביא לגו לבתי הספר. לקנות לגו ב   :מר יוסי חן

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -ה מי בעד לאשר את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

 אני לא יכול להצביע נגד דברים כאלה, אבל פירוט היה עוזר.   :מר מיקי חג'בי

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -תוכניות העשרה לחינוך  – 712נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר קיים מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס 
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ש"ח. מקורות  71,111ע"ס  –איטום גגות במוסדות החינוך  – 422 תב"ר  :מר ג'והר חלבי

 .2114המימון: עודפי תקציב 

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -איטום גגות במוסדות החינוך  – 445נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114המימון: עודפי תקציב ש"ח. מקור  31,111ע"ס 

 

ש"ח. עודפי  71,111ע"ס  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 422תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 .2114תקציב 

 

 מי בעד לאשר שדרוג מזגנים במוסדות חינוך? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לי  אין לי בעיה, אני בעד לאשר, אבל תגיד לי איפה. אתה יכול להגיד   :מר יוסי חן

 איפה אתה משדרג? 

 

 איך אתה יכול לדעת את זה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם אתה משדרג, גני הילדים שהילדים ישבו בקור עכשיו, אתה אומר    :מר יוסי חן

 אני אצביע בעד. –שהכול, תגיד לי באיזה גן 

 

ובים או חסרים יש באור זבולון ועליזה בגין מזגנים שהם לא מספיק ט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ואנחנו יוצאים למכרז בנושא הזה.
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 71,111מצוין. אז אני בעד. עכשיו אתה יכול להגיד לי גם על הגנים,    :מר יוסי חן

 לגנים?

 

 אז בעד פה אחד. בואו נמשיך הלאה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 31,111ע"ס  -שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 442הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

בשביל הגנים? גני הילדים שהילדים קופאים מקור שם?  71,111יש עוד    :מר יוסי חן

 לגנים. לגני הילדים.  71,111, נמצא עכשיו סעיף לעוד 71,111אז בוא נעשה עוד 

 

 בואו נמשיך בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עודפי תקציב  –ש"ח  21,111 –פרויקטים חינוכיים  –תב"ר -מספר ה 427  :מר ג'והר חלבי

2114. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  עד: מר אליהו שבירו,ב 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

פרויקטים  – 443נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  21,111ע"ס  -חינוכיים 

 

אני נגד ואני מתכוון להוציא למבקר על כל הדבר הזה שיש. זה שאתה    :מר יוסי חן

מוריד את הראש ואתה עושה את עצמך לא שומע, פה שום דבר לא שקוף, לא יודעים שום דבר לאן 

 ל מה. הולך, כלום. מטעים, מרימים פה אנשים יד ומורידים ולא יודעים ע
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ש"ח.  41,111ע"ס  –הנגשת כיתה אקוסטית בי"ס נחשונים  – 432תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח קרנות הרשות. 11,111ש"ח משרד החינוך ועוד  31,111מקורות המימון: 

 

 מי בעד לאשר הנגשת כיתה אקוסטית?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לטובת מה זה?  :מר מיקי חג'בי

 

הנגשה זה, אם יש ילד בכיתה מסוימת שהוא צריך הנגשה, משרד  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 .11%, ואנחנו משלימים עוד 72%החינוך נותן לנו כסף, 

 

 אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.   :מר יוסי חן

 

 מי בעד לאשר? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רי עבר החוק. ה –אני רוצה בנושא הזה להגיד משהו. בנושא של הנגשה    :מר יוסי חן

אתם יודעים עכשיו שעבר החוק, גם ביהודה ושומרון, שחייבים להנגיש את כל המוסדות הציבוריים. 

ואנחנו ראינו את זה עכשיו, לצערי ביום בחירות, שהגיעה איזו נכה להצביע שם, והיו פה עדים כולם 

 לצעקות שהיו שם וזה, גם בית בראשית, גם המקלט הזה, 

 

 אבל זה לא מעכשיו. זה שנים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אני אומר, הנגשה.    :מר יוסי חן

 

 תן לו להגיד את מה שהוא רוצה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .2117יש חוק, החוק אומר זה   :מר יחיאל טוהמי
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 לא משנה. אבל עכשיו אני אומר את זה, כי המנכ"ל נמצא,   :מר יוסי חן

 

 ות את זה. צריך לעש  :מר יחיאל טוהמי

 

 הוא ישמע והוא יעשה.    :מר יוסי חן

 

בסדר גמור. מי בעד להנגיש את הכיתה? הצביעו בעד: מיקי, איתי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? 

 

 רגע, סליחה, על איזו כיתה מדובר?    :מר יוסי חן

 

 ר נחשונים. לבית ספ  :מר ג'והר חלבי

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 או קיי, אז פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ע"ס  -הנגשת כיתה אקוסטית בי"ס נחשונים  – 474הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 ש"ח קרנות הרשות.  11,111ש"ח משרד החינוך +  71,111ש"ח. מקורות המימון:  41,111

 

וג מזגנים בבית ספר עליזה בגין, שינויים והתאמת ממ"ד בי"ס אור שדר  :מר ג'והר חלבי

 ש"ח ממשרד החינוך.  71,111חדש ע"ס  433תב"ר  –זבולון 

 

 תב"ר? פה אחד. -זה תקציב של משרד החינוך. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עליזה בגין שדרוג מזגנים בבי"ס  – 477הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מס'  החלטה:

 ש"ח. מקורות המימון: משרד החינוך.   31,111ע"ס  -ושינויים והתאמת ממ"ד בי"ס אור זבולון 
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ש"ח, מעודפי תקציב רגיל  131,111, ע"ס 428תב"ר  –אירועי קיץ  –נוער   :מר ג'והר חלבי

2114. 

 

ס, שירה, גלב, תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מק-מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 

 

 לדעתי זה תקציב לסגור גירעונות, זה לא לעשות פעילות.    :מר יוסי חן

 

 זה לשנה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נראה. נראה גם בשנה הבאה  וגם בעוד שנתיים.    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע? מיקי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 171,111ע"ס  -אירועי קיץ -נוער – 443נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

ש"ח  211,111ש"ח, מתוקצב:  281,111 –'ווינר בקהילה'  – 434תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח מקרנות הרשות.  81,111מקרן המתקנים ועוד 

 

 טוטו.-בוא תסביר מה זה הפרויקט הזה. זה נשמע כמו לוטו  :מר מיקי חג'בי

 

ש"ח. יש שם כל מיני  281,111פרויקט 'ווינר', אנחנו קיבלנו תקציב של   :מר ג'והר חלבי

פיץ', -אפשרויות לעשות. לדוגמא, מה שעשינו בשנה שעברה בנושא של פארק הגלגיליות, או של ה'מיני

ן. אנחנו או של מסלול האופניים. עוד לא הוחלט לאיזה כיוון ללכת. אבל קיבלנו את ההרשאה מהקר



 52.19.92)מן המניין(  91מספר  ישיבת מועצה
 

 34 

 צריכים לאשר תב"ר ואחרי זה. 

 

שאני אעזור לך לאן ללכת, ג'והר? תעלה למגרש הכדורגל, תראה שם    :מר יוסי חן

משחקים בחושך. אין תיאורה. אין תיאורה, חושך. עף לילדים הכדור, מסכנים את החיים שלהם בשביל 

 להביא את הכדור. אז הנה, יש לך כסף,

 

 זה לא עונה על הדרישות,  יוסי,  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, -רשמנו לפנינו, יוסי. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 431,111ע"ס  -ווינר בקהילה  – 474נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ות הרשות. ש"ח מקרנ 31,111-ש"ח מקרן המתקנים ו 411,111ש"ח. מקור המימון: 

 

 

 אם תביא את זה למגרש הכדורגל,   :מר יוסי חן

 

 למה נגד?   :מר פבל פולב

 

 עזוב, עזוב, נגד, הוא נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא גם לא יודע לאן זה הולך. תאמין לי, הוא לא יודע.    :מר יוסי חן

 

ש"ח מעודפי תקציב  11121, –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 422תב"ר   :מר ג'והר חלבי

2114 . 
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איתי, אריק, מקס, מיקי, תב"ר? הצביעו בעד: -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 449נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  51,111ע"ס 

 

 81,111רכישת 'מיול' גדול למחלקת הגנים, ע"ס  – 431תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח,מקרנות הרשות. 

 

 'מיול' לגני ילדים?   :מר יוסי חן

 

 יש לנו שם 'מיול' ישן שכמעט התפרק.   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: מיקי, איתי, אריק, מקס, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ויבגני, וגם יוסי בעד. פה אחד.  שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל

 

ע"ס  -רכישת 'מיול' גדול למחלקת הגנים  – 471הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 ש"ח. מקורות המימון: קרנות הרשות. 31,111

 

המוסד  –ש"ח  231,321ש"ח:  339,455שיפוץ והרחבה "מרכז יום" ע"ס  475אישור תב"ר מס'  .   3

 קרנות הרשות.  –ש"ח  113,494לביטוח לאומי; 

 

שיפוץ מעון יום לקשיש ע"ס  –הוא תוספת לסדר היום  432תב"ר   :מר ג'והר חלבי

ש"ח.  117,424 –ש"ח; קרנות הרשות  271,721 –ש"ח. מקורות המימון: המוסד לביטוח לאומי  772,222

 ש"ח.  772,222 –סה"כ 
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 ', ליד כיכר הגבורה. זה מעון היום שנמצא ליד 'מגה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ליד נצרים?   :מר יוסי חן

 

 תב"ר? פה אחד. -ליד נצרים. בדיוק. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 339,455ע"ס  -שיפוץ והרחבה "מרכז יום"  – 475הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 קרנות הרשות.  –ש"ח  113,494המוסד לביטוח לאומי;  –ש"ח  231,321ש"ח. מקורות המימון: 

 

 .  4114אישור סגירת תב"רים, אשר הפעילות בהם הסתיימה בשנת  .   7

 

ש"ח. הפעילות הסתיימה. צריך  211,111ע"ס  –פרויקט אסא  – 33תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 תב"ר.-לסגור את ה

 

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

 

רוצה לבקש משהו עכשיו, היות וזה כבר סגירה ואתם יודעים לאן  אני   :מר יוסי חן

 תב"ר. -תב"ר עד סוף ה-הלך כל שקל, אני מבקש לקבל פירוט, בכתוב, של כל דבר, מתחילת ה

 

 טוב. או קיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אוציא לך את זה גם בכתוב וגם למבקר.    :מר יוסי חן

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, -דר גמור. מי בעד לאשר את סגירת הבס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, שירה, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1וני; כץ, מר איתי אהר-יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 211,111ע"ס  –פרויקט אסא  – 77מס' 

 

תב"ר הסתיים באיזון. אפשר -ש"ח. ה 748,123 –נצר אריאל  – 24תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 לסגור. 

 

נצר אריאל זה כספים שקיבלנו עבור קהילת נצרים ממנהלת תנופה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? -אשר את סגירת הבעד ל

 הצביע נגד: יוסי. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

סי חן(, לאשר סגירת תב"ר נגד: מר יו 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 343,197ע"ס  –נצר אריאל  – 54מס' 

 

ש"ח. הסתיים  338,111ע"ס  –מספור בתים ברחובות העיר  – 84תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 באיזון. בבקשה לסגור.

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.יחיאל, אלי, פב

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 773,111ס ע" –מספור בתים ברחובות העיר  – 34מס' 

 

ש"ח. הסתיים  121,111ע"ס  –שיפור רמת השירות לתושב  – 28תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 
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תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)ולות הוחלט ברוב ק החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 151,111ע"ס  – שיפור רמת השירות לתושב – 93מס' 

 

 ת כדי לשפר את השירות לתושב?אתה יכול לתת כמה דוגמאות מה עשי   :מר יוסי חן

 

 אחרי זה אתה תראה בתוצאות שלך הסקר שעשינו. אבל בוא נמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אתה יכול לתת לי דוגמאות? אתה בטח יודע?   :מר יוסי חן

 

 בוא נמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ש"ח. הסתיים  111,111ע"ס  –תכנון תב"ע בנה ביתך  – 111תב"ר מס'   :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 111,111ע"ס  –תכנון תב"ע בנה ביתך  – 111מס' 

 

ש"ח.  338,733ע"ס  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 122תב"ר מס'   :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 
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תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, יחיאל, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר נ 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 773,377ע"ס  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 142מס' 

 

ש"ח. אנחנו בפועל ניצלנו  4,117,111 –פארק האתגרים שלב ב'  – 132  :מר ג'והר חלבי

-ש"ח בוצע במסגרת החברה הכלכלית, באופן ישיר מול הקרן, לכן ה 728,111ש"ח. על סך  3,278,822

 . הוא הסתיים גם באיזון. 3,278,821ב"ר, הביצוע הסופי הוא רק ת

 

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

 

 ש"ח, יעבור לקרנות הרשות.  11,222סליחה, הסתיים בעודף   :מר ג'והר חלבי

 

, תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה-מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

יועבר  ₪ 11,999העודף בתב"ר בסך  ש"ח. 4,113,111ע"ס  –ם שלב ב' פארק האתגרי – 174מס' 

 לקרנות הרשות.

 

 הסתיים גם באיזון.  –ש"ח  171,111ע"ס  –שילוט עירוני  – 147תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, יחיאל, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.אלי, פבל ויבגני. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 131,111ע"ס  –שילוט עירוני  – 143מס' 

 

כל שבוע רואים  –בנושא הזה של השילוט, פונים אלי תושבים ואומרים    :וסי חןמר י

 שלט חדש בכניסה לעיר. יש לנו כל כך הרבה כסף לשלטים האלה?

 

 הוא דיבר על שילוט של רחובות.     ???

 

 אני מדבר על השילוט. אני מדבר על שילוט.    :מר יוסי חן

 

ש"ח. בוצע  1,122,111ע"ס  –שיקום רחובות העיר שיפור ו – 123תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. הסתיים באיזון.  1,124,282בפועל 

 

 )גלב נכנס( הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, תב"ר?-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. גלב,

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 1,155,111ע"ס  –שיפור ושיקום רחובות העיר  – 127לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 ש"ח. 1,172,824ע"ס  –ת חניה ברחוב המצדה הסדר – 172תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 זה חניה של הקאונטרי?  :מר אריק דושי
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 כן.   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? מי נמנע? יוסי. עבר.

 

בל את הפירוט אולי אני אצביע לך בעד. שאני אדע לאן הלך כשאני אק   :מר יוסי חן

 כל שקל.

 

 אין בעיה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 1,139,354ע"ס  –הסדרת חניה ברחוב המצדה  – 132לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 ש"ח, הסתיים באיזון.  311,111 –עיר ללא אלימות  – 122תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר. יחיאל, אלי,

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח.711,111ע"ס  –אלימות  עיר ללא – 194לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 ש"ח.  127,413שיקום דרך הגישה לבית העלמין, ע"ס  – 122תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 זה בית העלמין בברקן. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 בברקן, כן.   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? מי נמנע? יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 143,417ע"ס  –שיקום דרך הגישה לבית העלמין  – 199לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

ש"ח,  341,111 –שיפוץ מוסדות חינוך, כולל איטום גגות  – 218תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד? הצביע נגד: יוסי. עבר.יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נג

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 741,111ע"ס  –איטום גגות שיפוץ מוסדות חינוך, כולל  – 413לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

ש"ח,  231,111 –החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 211תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יקי נכנס()מ יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל
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 ש"ח. 471,111ע"ס  –החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 411לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מקס אולי יודע כמה מיליונים עכשיו הוא הצביע לסגור. אתה יודע,    :מר יוסי חן

 מקס?

 

 קדימה, תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ש"ח. 211,111 –תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים  – 232תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

בעד: איתי, אריק, שירה, גלב,  תב"ר? הצביעו-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1; כץ, מר איתי אהרוני-יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים  – 479נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 411,111

 

ש"ח. הסתים  211,111שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט, ע"ס  – 241תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב,  תב"ר?-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1אהרוני;  כץ, מר איתי-יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 411,111ע"ס  –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 441נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

  ש"ח.
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הסדרת סובה )כיכר( בי"ס היובל חטיבת ביניים. התקציב  – 242תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. מבחינתנו הסתיים באיזון.  21,342ש"ח. תת ביצוע בסך  278,228ש"ח. בוצע  311,111היה 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

ל פולב, מר יבגני מר יחיאל טוהמי, מר פב בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 –הסדרת סובה בי"ס היובל חטיבת ביניים  – 449נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 711,111ע"ס 

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  211,111 –יר שיקום רחובות הע – 227תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, תב"ר? -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד?

 

 מה זה, שיפור רחובות? סיימתם לשקם את כל הרחובות?   :מר יוסי חן

 

 תב"ר הזה. -ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העיר נראית אחרי הפצצה.   :מר יוסי חן

 

 יוסי, יוסי, באמת, אתה נגד, נכון? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בטח.    :מר יוסי חן

 

 ידעתי. הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. תודה. עבר. :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 תב"ר.-קודם תשקם, אחר כך תסגור את ה   :מר יוסי חן

 

 בסדר גמור.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 411,111ע"ס  –ת העיר שיקום רחובו – 423נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  221,111 –שיפוץ משרדי העירייה  – 228תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 421,111ע"ס  –שיפוץ משרדי העירייה  – 423נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 אני מבקש לומר מדוע אני נמנע ולא בעד וכו' וכו',   :מר מיקי חג'בי

 

 כי לא היית חבר מועצה.  :מר אריק דושי

 

 יפה.  :מר מיקי חג'בי

 

 כי מה? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 , לכן אני נמנע, אפילו לא מצביע נגד.2114-כי לא הייתי חבר מועצה ב  :מר מיקי חג'בי
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אני רוצה גם להגיד למה אני מצביע נגד. כי אני פשוט לא מאמין לשום    :חן מר יוסי

לשיפוץ הלשכה שלך כשהיית בחו"ל ומי שיפץ  221,111-דבר שלך ואתה לא יודע אפילו על מה הלכו ה

 גם. אתה גם לא יודע מי שיפץ. 

 

 בסדר. בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ש"ח.  321,111ע"ס  –מחשבים במוסדות העירייה  שדרוג – 282תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון.

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  שבירו,בעד: מר אליהו  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –שדרוג מחשבים במוסדות העירייה  – 434נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 741,111

 

ש"ח. הסתיים  241,111 –מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  – 284 תב"ר  :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד?

 

 אני נגד. וכל המפגעים עדיין קיימים.    :מר יוסי חן

 

 פי. יוסי נגד. מי נמנע? מיקי. עבר.יו :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  – 434 נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'

 ש"ח. 541,111

 

ש"ח.  114,111ע"ס  –שיקום גנים ציבוריים ומתקנים  – 288תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 הסתיים באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נג

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –שיקום גנים ציבוריים ומתקנים  – 433"ר מס' נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב

 ש"ח. 114,111

 

 ש"ח. הסתיים באיזון. 112,111 –איטום גגות  – 222תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

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

 

 על איזה גגות מדובר?   :מר יוסי חן

 

 לך. מי בעד? אתה תשלח, אנחנו נעביר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אשלח עם העתק למבקר המדינה.   :מר יוסי חן

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

אתה תקבל עם העתק למבקר המדינה. תזכור. מבטיח  לך את זה    :מר יוסי חן

 אישית. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 115,111ע"ס  –איטום גגות  – 494נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 הסתיים באיזון.  –ש"ח  141,111 –שיפוץ מבני בתי הספר  – 227תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)ברוב קולות הוחלט  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 141,111ע"ס  –שיפוץ מבני בתי הספר  – 493נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 111,111 –טכנולוגיה, מצלמות אבטחה, עיר ללא אלימות  – 311תב"ר   :ר ג'והר חלבימ

 ש"ח. הסתיים באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ימות טכנולוגיה, מצלמות אבטחה, עיר ללא אל – 711נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 
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 ש"ח. 111,111ע"ס  –

 

 ש"ח. 131,111 –שיפוץ וריהוט משרדי הרווחה  – 314תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, -מי בעד לאשר את סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

תב"רים האלה היתה תנופת שיפוץ במשרדי העירייה, חבל על הזמן. -ב   :י חןמר יוס

 שיפצתם את כל המשרדים. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1: מר יוסי חן; נגד 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 171,111ע"ס  –שיפוץ וריהוט משרדי הרווחה  – 714נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח.

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  221,111כנס ארצי למנהיגות צעירה ע"ס  – 311  :מר ג'והר חלבי

 

יק, שירה, גלב, תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אר-מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1סי חן; נגד: מר יו 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 441,111ע"ס  –כנס ארצי למנהיגות צעירה  – 711נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח.

 

 284,221ש"ח התקציב. ביצענו  221,11מגרש 'סקייטבורד' ע"ס  – 312  :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. הסתיים באיזון. 
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 יש יתרה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין יתרה.  לא, לא,  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, -אין יתרה.מי בעד לאשר את הסגירה של ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

ב, מר יבגני מר יחיאל טוהמי, מר פבל פול בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 491,111ע"ס  –מגרש 'סקייטבורד'  – 714נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 תים באיזון. ש"ח. הס 121,111מתקני כושר בפארקים ע"ס  – 313תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 יוסי, פארק יובל.   :מר פבל פולב

 

 למה הוא לא רשם פארק יובל?   :מר יוסי חן

 

 בי"ס יובל.    :מר פבל פולב

 

למה הוא לא רשם? זה לא מעניין. לא משנה. הוא יקבל מכתב, עם העתק    :מר יוסי חן

תה תראה איך הכול יהיה למבקר ומבקר המדינה ואז תראה איך הוא יפרט לי את הכול. מבטיח לך. א

 מפורט. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, שירה, גלב, יחיאל, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, פבל ויבגני. מי נגד?

 

אני מבטיח לך, אריה, הכול יהיה מפורט, השקיפות תחזור לעיריית    :מר יוסי חן
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 אריאל. 

 

 מי נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני נגד ואני אראה לך, אתה תלמד להיות שקוף.    :ר יוסי חןמ

 

 הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה הלוחם בשקיפות בקדנציה הקודמת פתאום התהפכת? הכול פה    :מר יוסי חן

 מכובה ומטואטא?

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  ,בעד: מר אליהו שבירו 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 141,111ע"ס  –מתקני כושר בפארקים  – 717נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

 82,223אנחנו תוקצבנו ע"ס  –יץ בטיחות מוס"ח שיפוצי ק – 317תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. הסתיים באיזון.  72,438.73ש"ח. ביצענו בפועל 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, -)מקס הצטרף( מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

יץ בטיחות מוס"ח שיפוצי ק – 713נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 34,957ע"ס  –

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  71,111מבנה יביל ע"ס  –בי"ס נווה אריאל  – 312  :מר ג'והר חלבי
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תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נמנע? מיקי. עבר. יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

בי"ס נווה אריאל, מבנה  – 719' נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס 1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 31,111ע"ס  –יביל 

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  24,111 –ציוד וריהוט לבתי הספר  – 322  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וסי. מי נמנע? מיקי. עבר. יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: י

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 –ציוד וריהוט לבתי הספר  – 744תב"ר מס'  נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת 1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 24,111ע"ס 

 

 22בטעות, זה צריך להיות  22מעבדות מחשבים, כתוב פה  – 323תב"ר   :מר ג'והר חלבי

ש"ח. הסתיים באיזון. אלי, העודף הזה נשאר במענקים שלנו  81,232עמדות לבית ספר. אנחנו ניצלנו 

 תוספת של הכספים האלה. אי אפשר לייעד אותם בינתיים.  במפעל הפיס. אנחנו השנה נקבל כאילו

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, גלב, -מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

 

יאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס מר יח בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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 1נגד: מר יוסי חן;  1צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר איתי אהרוני; 

ע"ס  – עמדות לבי"ס( 45) מעבדות מחשבים – 747נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 31,472

 

 24,282עמדות, בי"ס ממ"ד. סה"כ ביצענו  21שבים, מעבדות מח – 324  :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. כנ"ל, ביצענו פה פחות והכסף נשאר במפעל הפיס. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, גלב, יחיאל, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תב"ר. מי נמנע? -האלי, פבל ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. למרות שאתה יודע בדיוק על מה הולך 

 מיקי. 

 

 הכול בסדר. אתה תקבל מכתב.    :מר יוסי חן

 

 הלאה. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1וני; צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר איתי אהר

 –עמדות בי"ס ממ"ד(  41מעבדות מחשבים ) – 744נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 24,939ע"ס 

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  111,111ע"ס  –עיקור חתולי רחוב  – 322תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 ני חייב לשאול את יבגני. אני רוצה פה שאלה לשאול את יבגני. א   :מר יוסי חן

 

 תב"ר.-עכשיו אנחנו מצביעים על ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה רוצה לפני את השאלה או אחרי?   :מר יוסי חן
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 אחרי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה ישפיע על ההצבעה?    :מר פבל פולב

 

 כן. בטח. אם אני אקבל תשובה מעניינת, אני אצביע.    :מר יוסי חן

 

 תשאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יבגני, אתה שמת לך למטרה לעקר את כל החתולים באריאל.    :מר יוסי חן

 

 את רובם.   :מר יבגני יעקובוב

 

 בכל ישיבת ועדת איכות סביבה דנים בעיקור של החתולים.    :מר יוסי חן

 

 נכון.   :מר יבגני יעקובוב

 

צא מהבית, ואני גר ברחוב השקד, רואה להקות של אני מודיע לך שאני יו   :מר יוסי חן

 חתולים. 

 

 נכון.   :מר יבגני יעקובוב

 

 בוא תגיד לי, למה אני רואה אותם?    :מר יוסי חן

 

 תב"ר? )שירה הצטרפה( -מי בעד לאשר לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. באמת, אם אתה ימים לפני 11יוסי, אתה מקבל את ישיבת התקציב   :מר יחיאל טוהמי

 11אני מבקש ממך ישיבה. קיבלתי  –רציני, תבוא לגזבר, תשב איתו, תשאל אותו. תבוא לגזבר, תגיד לו 

 ימים לפני זה, תגיד לי מה זה. 
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 אין בעיה. תוכל לקבל איתו פגישה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה תוכל לקבל את הכול.  :מר יחיאל טוהמי

 

אני אגיד לך משהו, אדוני מ"מ ראש העיר. בקדנציה הקודמת, אז בוא    :מר יוסי חן

יוסי, יש לך השגות? אתה רוצה  –רון ז"ל, אני הייתי אופוזיציה, והיה קורא לי לפני כן, יושב איתי 

לקדם משהו? אתה רוצה זה? ראש העיר הזה מנותק, הוא לא יודע אפילו מה מספר הטלפון שלי מאז 

 שהוא נבחר.

 

 הלך לי לאיבוד. :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

לפני כן הוא היה כל יום שני וחמישי אצלי בבית. ואיך אתה רוצה    :מר יוסי חן

 שנעבוד איתו בשיתוף פעולה? פה גם הייתי אופוזיציה ועבדתי בשיתוף פעולה עם ראש העיר. 

 

 איזה שיתוף פעולה, איזה שיתוף פעולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 2-שאל את הקבוצה שלך, שהוא רצה לקדם כדורגל, אז עזרתי לו בת   :מר יוסי חן

 דקות. אבל אתה מנותק, אתה לא יודע מה קורה. 

 

 תב"ר? -או קיי. מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בחתולים אני בעד.    :מר יוסי חן

 

גלב, שירה, מקס,  איתי, אריק,יוסי, הצביעו בעד: בחתולים. יופי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מי נמנע? מיקי. יחיאל, אלי, פבל ויבגני. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו, 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, -מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

ע"ס  –עיקור חתולי רחוב  – 745מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' נמנע:  1מר איתי אהרוני; 

 ש"ח. 111,111

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  71,111 –שיפוץ מבנה העירייה  – 322  :מר ג'והר חלבי

 

? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, 322תב"ר -מי בעד לסגור את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ויבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי.   גלב, יחיאל, אלי, פבל

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

שיפוץ מבנה  – 749נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1; נגד: מר יוסי חן 1איתי אהרוני;

 ש"ח. 31,111ע"ס  –העירייה 

 

 היתה פה השקעה די רצינית,  2114יש  לי שאלה. אנחנו חוזרים,   :מר מיקי חג'בי

 

 דרך אגב, זה תב"רים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ורה. זה לא שנה אחת, זה כמה שנים. כמה שנים אח    :???

 

מתמשכים.  יםתקשיב רגע, קודם כל, תב"רים, הרי אתה יודע, הם תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ימים לפני. ואם היו לכם  11הם יכולים להיות מספר שנים. אתם קיבלתם, דרך אגב, את התקציב, 

 שאלות, יכולתם להפנות את השאלות, הייתם מקבלים תשובות מאד מפורטות. אבל החלטתם להגיע

 להגיד לפרוטוקול. זה בסדר גמור. אנחנו נמשיך. לכאן ולהגיד את מה שאתם רוצים 

 

ומי לימד אותנו את זה? מי היה באופוזיציה והיה מצביע נגד תב"רים?    מר יוסי חן:

 הזיכרון שלך קצר. תזכיר לי, אדון אלי שבירו, תזכיר לי מי היה מצביע נגד תב"רים.
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 שה, השלב הבא.בבק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ש"ח. 81,111 –איטום גגות  – 334  :מר ג'והר חלבי

 

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

 

 רגע, זה פעמיים פה איטום גגות.   :מר מיקי חג'בי

 

 זה תב"רים שונים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה תב"רים ישנים, שהסתיימו.   :מר ג'והר חלבי

 

זה תב"רים ישנים. הם יכולים להיות כמה שנים אחורה. מי בעד לסגור  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: -את ה

 יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

 

, מר פבל פולב, מר מקס מר יחיאל טוהמי בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

 איטום גגות – 774נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 31,111ע"ס  –

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  72,111 –אקוסטיות  כיתות – 341תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 

 תב"ר? זו לא אותה כיתה דרך אגב.-מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא.   :מר ג'והר חלבי
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הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מיקי. עבר. נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? 

 

גם לא אותו בית ספר. בושה, תאמין לי, עיריית אריאל. מצביעים פה על    מר יוסי חן:

 מיליונים ולא יודעים לאן הולך.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

קובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יע-צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

כיתות  – 741נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 34,111ע"ס  –אקוסטיות 

 

 ש"ח.  411,111 –שיקום וחידוש מתקני חצר בגני ילדים  – 342  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -ד סגירת המי בע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר יבג-צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

שיקום  – 745נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 411,111ע"ס  –וחידוש מתקני חצר בגני ילדים 

 

ם ש"ח. הסתיי 13,281ש"ח. ביצענו  14,411 –רענון תיק רופא  – 321  :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, 321מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -גלז, גב' שירה דקלצ'רנו

רענון תיק  – 751נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 14,411ע"ס  –רופא 

 

ש"ח, רכשנו  311,111ב התקצי –רכישת רכב מסחרי לאגף שפ"ע  – 323  :מר ג'והר חלבי

 עוברים חזרה לקרנות הרשות.  48,313ש"ח.  221,227-בפועל ב

 

הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, תב"ר? -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

רכישת רכב  – 757נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 העודף יוחזר לקרנות הרשות.  ש"ח. 711,111ע"ס  –מסחרי לאגף שפ"ע 

 

 121,111ע"ס  –השתתפות העירייה בהקמת בית העלמין  – 322תב"ר   :מר ג'והר חלבי

 ש"ח. הסתיים באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

השתתפות  – 755מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  נמנע: מר 1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 151,111ע"ס  –העירייה בהקמת בית העלמין 
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 תב"רים? מאוזנים. זה בסדר. -יש משהו שלא הסתיים באיזון מה   מר יוסי חן:

 

 ש"ח. הסתיים באיזון.  241,111החלפת רכב ביטחון  – 322  :מר ג'והר חלבי

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -י בעד סגירת המ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

החלפת רכב  – 752נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 441,111ע"ס  –ביטחון 

 

ש"ח. הסתיים  122,111ע"ס  –תב"ר העתקת ישיבת נצרים  – 322  :מר ג'והר חלבי

 באיזון. 

 

תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מי נמנע? מיקי. עבר.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

העתקת  – 725נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 142,111ע"ס  –ישיבת נצרים 

 

 –רכישת ציוד ביטחון לשעת חירום למוסדות החינוך  – 322תב"ר   :מר ג'והר חלבי

ש"ח. נשארה פה יתרה לא לניצול  21,111ש"ח. בפועל, מה שאושר על ידי משרד החינוך, רק  133,722

 ש"ח.  42,721 –ואי אפשר לנצל אותה 
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תב"ר? הצביעו בעד: איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, -מי בעד סגירת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 י נמנע? מיקי. עבר.יחיאל, אלי, פבל, יבגני. מי נגד? הצביע נגד: יוסי. מ

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

רכישת ציוד  – 722גירת תב"ר מס' נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר ס 1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 177,322ע"ס  –ביטחון לשעת חירום למוסדות החינוך 

 

 תודה רבה. גמרנו את הסעיף הזה גם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 .4114ספטמבר  –דיון בדו"ח הרבעוני  .   4

 

ד , אם אנחנו נלך לעמו2114, שהסתיים בספטמבר 3דו"ח רבעוני מס'   :מר ג'והר חלבי

. התקציב שלנו לרבעון, לחלק 3, הוא העמוד הממצה את סה"כ הניצול התקציבי לרבעון מס' 4מס' 

ש"ח. בהוצאות, התקציב אותו  74,333,111ש"ח. ביצענו בפועל הכנסות  74,242,111היחסי, עמד על 

ש"ח.  222,111. סיימנו את הרבעון בעודף תקציבי של 73,327,111, ביצענו בפועל 74,242,111-דבר, ה

כמובן זה עודף זמני, הוא לא סופי. עכשיו מה שאנחנו דיברנו פה לסיום השנה, פלוס מינוס זה הדו"ח 

ש"ח. זה לפני המענקים שקיבלנו. יוסי, תן לי  222,111הסופי. אבל פה זה רק זמני, לכן העודף היה 

 להשלים, אני באמת התכוונתי להגיד שאני לא באיזון. 

 –ש"ח. העודף הזמני  4,771,111-הגרעון המצטבר לתחילת השנה הסתכם ב – 2ס' נחזור חזרה לעמוד מ

ש"ח בתקציב הרגיל. בסוף העמוד  3,814,111ש"ח מעמיד את הגרעון לסוף הרבעון על סך   222,111

ש"ח. ויש לנו גרעון מימון זמני על סך  7,272,111תב"רים, יש לנו עודפי מימון זמניים על סך -למטה, ב

עד לסוף הרבעון ביצענו הוצאות,  –ש"ח. כמובן הגרעון הזה הוא זמני ביותר, מסיבה אחת  3,742,111

הגשנו דיווחים למשרדי הממשלה, עד לסוף הרבעון לא קיבלנו את ההכנסות, זה יצר את הגרעון ואחר 

 כך מקבלים את ההכנסות חזרה וזה מתאזן. זה הרבעון, אם תרצו עוד משהו.

 

 שאלות, יש למישהו? :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 



 52.19.92)מן המניין(  91מספר  ישיבת מועצה
 

 22 

 שמקבלים את העודפים האלה? זה בטוח או שיש איזה ספק? %111זה    מר יוסי חן:

 

 על אף שאין איזון, אני אומר לך שאני בטוח.   :מר ג'והר חלבי

 

יבגני ויחיאל, שניהם יצאו. אני עובר עכשיו לתשובות  –אנשים שיצאו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 . לשאילתא של מיקי

 

 מענה לשאילתות: .   2

 א. חבר המועצה מיקי חג'בי; 

 ב. חברת המועצה לודמילה גוזב. 

 

 מיקי, אתה רוצה להקריא את השאילתא שלך? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין לי אותה פה.   :מר מיקי חג'בי

 

 אז אני אקריא אותה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 התשובה ואני אגיב. או קיי, להקריא ואת   :מר מיקי חג'בי

 

תאגיד המים יובלים  –השאילתא: תאגיד המים יובלים בשומרון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בשומרון עלה לכותרות בתקשורת ולאו דווקא  בפן החיובי. תאגיד המים הינו גוף ציבורי ובאחריותו 

ית 'בירוקרטיה' עם דב , בתוכנ11שודר בערוץ  23.11הישירה של ראש העיר ויו"ר תאגיד המים. בתאריך 

גילהר, כמה עולה לכם תאגיד המים. יובלים בשומרים כיכב לצערנו בתוכנית במקום הראשון והלא 

. בתאריך 112 –. עלות לכל תושב 2,782,111. הוצאות הנהלה וכלליות 24,111מחמיא. מספר התושבים 

ים בהשתלמות במלון באילת. מן בתוכנית 'הכול כלול'  כתבה על תאגידים השוה 11שודרה בערוץ  12.12

הכתבה עולה כי מתחזה, המנבל את פיו, המגדיר עצמו כסמנכ"ל המים באריאל, ביזה את הרשות 

 המקומית ואת תושביה. 

להלן השאילתא: נוכח ריבוי טענות וכתבות בהקשר לתפקוד יובלים בשומרון, האם בכוונתך להתערב 

האם נבדק מי התחזה בכתבה? ואם כן,  –? השאלה השניה ולעשות סדר בנדון וכיצד זה בא לידי ביטוי
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מי הוא? מה הקשר שלו ושל האחרים שהצטרפו להשתלמות? זכות הציבור לדעת. והשאלה השלישית 

 אבקש לפרט מהם דרכי הטיפול שבוצעו בנדון בכל הסעיפים המצוינים לעיל. –זה 

בות היו מגמתיות ולא משקפות את שלילי. הכת –והתשובה שלי היא כזו: התשובה לשאלה הראשונה 

 112ש"ח לתושב ו לא  71אנשים. סה"כ עלות  41,111-הנעשה בפועל. לדוגמא, התאגיד נותן שירותים לכ

כפי שהוצג. בלי קשר, בימים האחרונים התחלף מנכ"ל. נכנסים שם לעבודות ובחינה ארגונית ועושים 

ברים שלהם, תוכלו לקבל גם ממנכ"ל התאגיד שם הרבה מאד שינויים. אני מעריך שכשהם יציגו את הד

והרשות  11בטיפול של יועמ"ש תאגיד המים מול ערוץ  –החדש בדיוק מה עושים. ולגבי השאלה השניה 

, שאומר: "לאחר בדיקה שערכנו מסתבר שאדם שהציג את 11השנייה. ואנחנו קיבלנו מכתב מערוץ 

"ל המים באריאל התחזה. הרי אין שם סמנכ"ל. עצמו בפני כתב התוכנית אל מול המצלמה שלנו כסמנכ

ואינה  זמינה לצפייה. אנחנו מתנצלים  VOD-, מאפליקציית הערוץ ומה11התוכנית ירדה מאתר נענע 

על המקרה ונפיק את הלקחים בהתאם". זו בעצם התשובה שלי. אם אתה רוצה להעיר הערה, אז אתה 

 יכול להעיר הערה. 

 

 22,111-24שיתי קצת עבודה לגבי מספר התושבים. אני כתבתי אני עכן.   :מר מיקי חג'בי

 שקלים.  112ולכן, יחסית פר תושב זה 

 

 כן, אבל יש לנו את קרני שומרון.    מר יוסי חן:

 

 דקה, דקה.   :מר מיקי חג'בי

 

 זה לא דיון, דרך אגב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בדיקה שעשיתי, ? אני ב41,111-איך הגענו ל –א'   :מר מיקי חג'בי

 

 אני אגיד לך, בקצר אני אגיד לך כדי שלא נתעכב  בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין לנו מה להתעכב, זה בסדר.    מר יוסי חן:
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 12,111צריך לקחת בחשבון את  הסטודנטים שלומדים פה, יש פה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תים, הם פותחים את הברז, הם מורידים את המים. סטודנטים שלומדים פה. הם נכנסים לשירו

 

 גרים באריאל? אז יש לך טעות.  12,111-כל ה   מר יוסי חן:

 

 אלה המספרים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא כולם אבל גרים פה.   מר יוסי חן:

 

 לומדים. לומדים.    :זיועו"ד דוד 

 

 לומדים, אבל לא גרים פה.   מר יוסי חן:

 

 נרשם.  –אמר את מה שאמר. מה שאתה אמרת  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

אבל אתה לא ענית לגבי השם, מי זה היה? מי מימן את השהות שלו שם?    מר יוסי חן:

מים מעיריית רחובות. למה? את כל הדברים האלה, שאתה יושב  12לא הסברת למה אנחנו משלמים פי 

  -תא, את זה אנחנו נעשה ב בראש הדירקטוריון, וזה אנחנו לא נעשה בשאיל

 

 כשנדון על תאגיד המים נדבר על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו נעשה את זה גם בדיון, לא בשאילתא.    מר יוסי חן:

 

 תודה רבה. אני רוצה לעבור לסעיף הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בלים בשומרון": אישרור הדירקטורים הר"מ לכהונה נוספת ב"תאגיד המים יו .   3

 הגב' אלה סידורנקו; 

 הגב' רינה ברץ. 
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הגב' אלה סידורנקו והגב' רינה  –ור הדירקטורים רהסעיף הבא זה איש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הבנות האלה הן דירקטוריות בתאגיד המים מקדמת דנא. יש אפשרות להאריך להן את זה  ברץ.

כמו שצריך. ולכן אני מבקש לאשרר את אותן בנות בקדנציה נוספת. הן עושות את העבודה שלהן 

איתי, אריק, מקס, שירה, גלב, יחיאל, אלי בקדנציה הנוכחית. מי בעד לאשר את הבקשה? הצביעו בעד: 

 ופבל. מי נגד? 

 

 הן תושבות אריאל השתיים האלה?   מר יוסי חן:

 

 ודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ו שהן מתנדבות?או קיי. והן בשכר א   מר יוסי חן:

 

 לא, לא, בלי שכר.   :מר ג'והר חלבי

 

 מי נגד? הצביע נגד: מיקי. מי נמנע? יוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מיקי נגד: מר  1וביץ, מר איתי אהרוני; כץ, מר גלב רבינ-צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

לכהונה נוספת ב"תאגיד המים יובלים בשומרון" את ר ר(, לאשיוסי חןנמנע: מר  1; חג'בי

 הדירקטורים הר"מ: הגב' אלה סידורנקו, הגב' רינה ברץ.

 

 אנחנו בעצם צריכים להגיע למצב של ישיבה סגורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

_______________ 
 שבירו הוליא

 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 .4114הצעת התקציב לשנת  4אישור שינוי מס'  .   1

 

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

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -רה דקליעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שי

כפי  4114בהצעת התקציב לשנת  4נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את שינוי מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 שהוצג ע"י גזבר המועצה, מר ג'והר חלבי.

 

 .4115-4112אישור תב"ר תוכנית פיתוח  .   4

 

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה, ע"ס  - 793הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מס'  החלטה:

 ש"ח. 151,111

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

השתלמות והעצמת עובדי  – 793י חן(, לאשר תב"ר חדש מס' נגד: מר יוס 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח. 141,111העירייה ע"ס 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 21,111הכנת מכרזים ע"ס  – 799נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש מס'  1ר מיקי חג'בי; אהרוני, מ

 ש"ח.

 

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

 4הרוני; כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי א-יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ארגון למבנה הארגוני ע"ס -רה – 411נגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 
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 .4114ש"ח. מקור המימון: עודף תקציבי 91,111

 

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

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -י, גב' שירה דקליעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דוש

הגדלה  -שיקום נזקי הסופה  – 743נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר קיים מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. מקור המימון: מענק משרד הפנים.  1,429,111ע"ס 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שדרוג מזגנים במוסדות העירייה  – 414נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  25,111ע"ס  -

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו, 11)הוחלט ברוב קולות  ה:החלט

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -החלפת עמודי חשמל  – 417נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שדרוג גנים ציבוריים, הצללות  – 414אשר תב"ר מס' נגד: מר יוסי חן(, ל 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס  -ומתקנים 

 

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

רבינוביץ, מר איתי כץ, מר גלב -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח.  21,111ע"ס  -כלי אצירה  – 415נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114מקור המימון: עודפי תקציב 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר בעד: מר אליהו שבירו,  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -אריק דושי, גב' שירה דקל יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר

ע"ס  -שיפוץ מבני העירייה  – 412נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  51,111

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, מר -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

מפגעי בטיחות  – 413נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  141,111ע"ס  -ותחזוקת רחובות 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

מתקנים -יםשיקום גנים ציבורי – 413נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס  -

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -רכישת ציוד לשעת חירום  – 419ד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס' נג 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  41,111

 

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

 1ב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; כץ, מר גל-יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -עדלאידע/החלקה על הקרח  – 411נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  111,111
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני בעד: מר אליהו שבירו,  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -ב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקובו

 -אירועים עירוניים והצטיידות  – 411נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  111,111ע"ס 

 

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

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -מערכת חשמל קבועה  – 414נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114עודפי תקציב ש"ח. מקור המימון:  35,111

 

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

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 151,111ע"ס  -שיפוץ מקלטים  – 417נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

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

 4כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שיפור רמת השירות  –ש"ח  411,111ע"ס  - 414חן, מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  נגד: מר יוסי

 .4114לתושב. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

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

ץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי כ-יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -הקמת מעונות יום  – 413, 412, 415נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"רים  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח לכל מעון. מקור המימון: משרד הכלכלה. 7,121,111

 

י מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגנבעד: מר אליהו שבירו,  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי חן,  4כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח. מקור המימון: עודפי  141,111ע"ס  -תוכניות מגירה  – 413מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 .4114תקציב 

 

י, מר פבל פולב, מר יבגני מר יחיאל טוהמבעד: מר אליהו שבירו,  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח. מקור  211,111ע"ס  -שיקום רחובות העיר  – 419נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 .4114המימון: משרד הפנים, תקציב פיתוח 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני בעד: מר אליהו שבירו,  3)רוב קולות הוחלט ב החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח.  142,111ע"ס  -עבודות ניקוז בפארק אריאל  – 471נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  לטה:הח

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, מר מיקי חג'בי; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ש"ח.  51,111ע"ס  -שדרוג מחשבים במוסדות החינוך  – 441נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר חדש מס' 

 .4114מקור המימון: עודפי תקציב 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 –נס טכנולוגיות חט"ב -פרויקטים חינוכיים – 424מס' נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מתמשך 

 ש"ח הכנסות מההורים.  51,111ועוד  4114ש"ח מעודפי תקציב רגיל  31,111

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני  – 441נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 
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 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  131,111הילדים ע"ס 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים  – 444נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 .4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  41,111ע"ס 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

שדרוג רהיטים  – 492תב"ר קיים מס' -נגד: מר יוסי חן(, לאשר תוספת ל 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח.  41,111ע"ס  -בגני ילדים 

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  -ספר שיפוץ מבני בתי ה – 447נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  151,111

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -החלפת ריהוט בבתי הספר  – 444ר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס' נגד: מ 1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס 

 

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

רבינוביץ, מר איתי כץ, מר גלב -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -תוכניות העשרה לחינוך  – 712נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר קיים מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו, 11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקלמקס צ'רנוגלז, מר 

 -איטום גגות במוסדות החינוך  – 445נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  31,111ע"ס 

 

 31,111ע"ס  -מזגנים במוסדות החינוך  שדרוג – 442הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני, -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

פרויקטים  – 443נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1י חג'בי; מר מיק

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  21,111ע"ס  -חינוכיים 

 

ע"ס  -הנגשת כיתה אקוסטית בי"ס נחשונים  – 474הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 ש"ח קרנות הרשות.  11,111משרד החינוך +  ש"ח 71,111ש"ח. מקורות המימון:  41,111

 

שדרוג מזגנים בבי"ס עליזה בגין  – 477הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש מס'  החלטה:

 ש"ח. מקורות המימון: משרד החינוך.   31,111ע"ס  -ושינויים והתאמת ממ"ד בי"ס אור זבולון 

 

ל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס מר יחיא בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 171,111ע"ס  -אירועי קיץ -נוער – 443נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר  בעד: מר אליהו שבירו, 11)הוחלט ברוב קולות  ה:החלט
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כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 431,111ע"ס  -ווינר בקהילה  – 474נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1אהרוני, מר מיקי חג'בי; 

 ש"ח מקרנות הרשות.  31,111-ש"ח מקרן המתקנים ו 411,111"ח. מקור המימון: ש

 

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

כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי -מקס צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 -שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 449נגד: מר יוסי חן(, לאשר תב"ר מס'  1חג'בי; אהרוני, מר מיקי 

 . 4114ש"ח. מקור המימון: עודפי תקציב  51,111ע"ס 

 

ע"ס  -רכישת 'מיול' גדול למחלקת הגנים  – 471הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 ש"ח. מקורות המימון: קרנות הרשות. 31,111

 

המוסד  –ש"ח  231,321ש"ח:  339,455שיפוץ והרחבה "מרכז יום" ע"ס  475"ר מס' אישור תב .   3

 קרנות הרשות.  –ש"ח  113,494לביטוח לאומי; 

 

 339,455ע"ס  -שיפוץ והרחבה "מרכז יום"  – 475הוחלט פה אחד לאשר תב"ר מס'  החלטה:

 קרנות הרשות.  –"ח ש 113,494המוסד לביטוח לאומי;  –ש"ח  231,321ש"ח. מקורות המימון: 

 

 .  4114אישור סגירת תב"רים, אשר הפעילות בהם הסתיימה בשנת  .   7

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

תב"ר  נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 211,111ע"ס  –פרויקט אסא  – 77מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 343,197ע"ס  –נצר אריאל  – 54מס' 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 773,111ע"ס  –מספור בתים ברחובות העיר  – 34מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 151,111ע"ס  –שיפור רמת השירות לתושב  – 93מס' 

  

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  ירו,בעד: מר אליהו שב 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 111,111ע"ס  –תכנון תב"ע בנה ביתך  – 111מס' 

 

פולב, מר יבגני מר יחיאל טוהמי, מר פבל  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 773,377ע"ס  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 142מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -ב, מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקובו

יועבר  ₪ 11,999העודף בתב"ר בסך  ש"ח. 4,113,111ע"ס  –פארק האתגרים שלב ב'  – 174מס' 

 לקרנות הרשות.

 

לב, מר יבגני מר יחיאל טוהמי, מר פבל פו בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(, לאשר סגירת תב"ר  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 131,111ע"ס  –שילוט עירוני  – 143מס' 
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקובוב, מר גלב רבינוב

 ש"ח. 1,155,111ע"ס  –שיפור ושיקום רחובות העיר  – 127לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקובוב, מר גלב רבינוביץ, 

 ש"ח. 1,139,354ע"ס  –הסדרת חניה ברחוב המצדה  – 132לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -יק דושי, גב' שירה דקליעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אר

 ש"ח.711,111ע"ס  –עיר ללא אלימות  – 194לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -דקל יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה

 ש"ח. 143,417ע"ס  –שיקום דרך הגישה לבית העלמין  – 199לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -קליעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה ד

 ש"ח. 741,111ע"ס  –שיפוץ מוסדות חינוך, כולל איטום גגות  – 413לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי חן(,  1כץ, מר איתי אהרוני; -ירה דקליעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' ש

 ש"ח. 471,111ע"ס  –החלפת כלי אצירה ומסתורי אשפה  – 411לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -ה דקליעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שיר
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ע"ס  –תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת כבישים  – 479נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 411,111

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -ביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקובוב, מר גלב רבינו

 411,111ע"ס  –שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט  – 441נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -בוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקליעקו

 –הסדרת סובה בי"ס היובל חטיבת ביניים  – 449נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 711,111ע"ס 

 

מר פבל פולב, מר יבגני  מר יחיאל טוהמי, בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 411,111ע"ס  –שיקום רחובות העיר  – 423נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

יאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני מר יח בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 421,111ע"ס  –שיפוץ משרדי העירייה  – 423נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  שבירו,בעד: מר אליהו  3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –שדרוג מחשבים במוסדות העירייה  – 434נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 741,111
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מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)לות הוחלט ברוב קו החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  – 434נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 541,111

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

ע"ס  –שיקום גנים ציבוריים ומתקנים  – 433נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 114,111

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 115,111ע"ס  –ות איטום גג – 494נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 141,111ע"ס  –מבני בתי הספר  שיפוץ – 493נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

טכנולוגיה, מצלמות אבטחה, עיר ללא אלימות  – 711 נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'

 ש"ח. 111,111ע"ס  –

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 171,111ע"ס  –שיפוץ וריהוט משרדי הרווחה  – 714מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' נמנע: מר 
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 ש"ח.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1סי חן; נגד: מר יו 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 441,111ע"ס  –כנס ארצי למנהיגות צעירה  – 711נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח.

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1ני; כץ, מר איתי אהרו-יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 491,111ע"ס  –מגרש 'סקייטבורד'  – 714נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני; כץ, מר -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 ש"ח. 141,111ע"ס  –מתקני כושר בפארקים  – 717נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר איתי אהרוני; -ק דושי, גב' שירה דקלצ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר ארי

שיפוצי קיץ בטיחות מוס"ח  – 713נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 34,957ע"ס  –

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1כץ, מר איתי אהרוני; -יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקלצ'רנוגלז, מר יבגני 

בי"ס נווה אריאל, מבנה  – 719נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 31,111ע"ס  –יביל 

 

בל פולב, מר מקס מר יחיאל טוהמי, מר פ בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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 1כץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

 –ציוד וריהוט לבתי הספר  – 744נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן; 

 ש"ח. 24,111ע"ס 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  הו שבירו,בעד: מר אלי 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר איתי אהרוני; 

ע"ס  – עמדות לבי"ס( 45) מעבדות מחשבים – 747נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 31,472

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 3)ב קולות הוחלט ברו החלטה:

 1נגד: מר יוסי חן;  1צ'רנוגלז, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר איתי אהרוני; 

 –עמדות בי"ס ממ"ד(  41מעבדות מחשבים ) – 744נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' 

 ש"ח. 24,939ע"ס 

 

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

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, -מקס צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

ע"ס  –תולי רחוב עיקור ח – 745נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1מר איתי אהרוני; 

 ש"ח. 111,111

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

שיפוץ מבנה  – 749י(, לאשר סגירת תב"ר מס' נמנע: מר מיקי חג'ב 1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 31,111ע"ס  –העירייה 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל
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 איטום גגות – 774נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 31,111ע"ס  –

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

כיתות  – 741נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 34,111ע"ס  –אקוסטיות 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מ-צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

שיקום  – 745נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 411,111ע"ס  –וחידוש מתקני חצר בגני ילדים 

 

פולב, מר מקס  מר יחיאל טוהמי, מר פבל בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

רענון תיק  – 751נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 14,411ע"ס  –רופא 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  ליהו שבירו,בעד: מר א 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

רכישת רכב  – 757נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 העודף יוחזר לקרנות הרשות. ש"ח. 711,111ע"ס  –מסחרי לאגף שפ"ע 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

השתתפות  – 755י חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס' נמנע: מר מיק 1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;



 52.19.92)מן המניין(  91מספר  ישיבת מועצה
 

 81 

 ש"ח. 151,111ע"ס  –העירייה בהקמת בית העלמין 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק ד-צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

החלפת רכב  – 752נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 441,111ע"ס  –ביטחון 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

י יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר כץ, מר יוסי חן, מר יבגנ-צ'רנוגלז, גב' שירה דקל

העתקת  – 725נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 142,111ע"ס  –ישיבת נצרים 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

כץ, מר יוסי חן, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, מר אריק דושי, מר -, גב' שירה דקלצ'רנוגלז

רכישת ציוד  – 722נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר סגירת תב"ר מס'  1נגד: מר יוסי חן;  1איתי אהרוני;

 ש"ח. 177,322ע"ס  –ביטחון לשעת חירום למוסדות החינוך 

 

 לכהונה נוספת ב"תאגיד המים יובלים בשומרון":  אישרור הדירקטורים הר"מ .   3

 הגב' אלה סידורנקו; 

 הגב' רינה ברץ. 

 

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר מקס  בעד: מר אליהו שבירו, 3)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מיקי נגד: מר  1כץ, מר גלב רבינוביץ, מר איתי אהרוני; -צ'רנוגלז, מר אריק דושי, גב' שירה דקל

לכהונה נוספת ב"תאגיד המים יובלים בשומרון" את ר ר(, לאשיוסי חןנמנע: מר  1; ג'ביח

 הדירקטורים הר"מ: הגב' אלה סידורנקו, הגב' רינה ברץ.

 

 


