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  ראש העיר  -     מר אליהו שבירו  :נוכחים

   ראש העיר מ"מ -     והמיטיחיאל  מר

  סגן ראש העיר  -       מר פבל פולב

  ירחבר מועצת הע -      דושיאריק מר 

  חבר מועצת העיר -     מר יבגני יעקובוב

  חבר מועצת העיר -     מר מיקי חג'בי

  חבר מועצת העיר -     מר מקס צ'רנוגלז 

   חבר מועצת העיר -       מר יוסי חן 

  חברת מועצת העיר -     גב' דריה מיולבאום

 
  

  סגנית ראש העיר  -     כץ- גב' שירה דקל  :חסרים

  משנה לראש העיר  -     מר גלב רבינוביץ

  חברת מועצת העיר -     לודמילה גוזב גב'

  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    

  מהנדס העיר -     מר בוריס גרינברג    

  "ר מועצה דתיתיו -     מר עמוס צוריאל    

  מנכ"ל גוונים -       מר שי אורני    

  רו"ח רוני דנה    

ן       מנכ"ל חכ"ל -     מר יונתן רימו

  רו"ח חכ"ל -     רו"ח מוטי משיח    
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  :היוםעל סדר 

  דיווח ראש  העיר;  .1

  יציאה לחו"ל של ראש העיר;אישור   .2

  סגורה)(נדון בישיבה  מינוי של בוריס גרינברג כמהנדס העיר ותנאי העסקתו;  . 3

  מינוי של בוריס גרינברג כדירקטור בחכ"ל;  .4

  מינוי של בוריס גרינברג כדירקטור בפארק התעשייה;   .5

  מיני של נאוה בן הרוש כיועצת ראש העיר לענייני מעמד האישה.  .6

ל  .7 יונתן רימון ולהגדלת אחוזי המשרה  (נדון בישיבה  ;100%- אישור מינוי של 

  סגורה)

  אל;יכלכלית לאר אישור מאזן חברה  .8

  אישור מאזן חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב;  .9

  אישור מאזן גוונים;  .10

  אישור מאזן מועצה דתית;  .11

  אישור תב"רים חדשים:  .12

מקרנות  63,012תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות, ע"ס  – 439א. תב"ר   

  הרשות (מימון ביניים).

. מקור המימון משרד החינוך 50,000ע"ס  –סג"ה שיפוץ מרכז פ – 440ב. תב"ר   

  (מצ"ב העתק הרשאה) .2015/10/005הרשאה 

  . ₪ 104,047ע"ס  – 2015סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  – 441ג. תב"ר   

   , (מצ"ב העתק הרשאה) 80% ₪ 83,238מקורות המימון: משרד התחבורה      

  . 20% ₪ 20,809קרנות הרשות             

  . ₪ 50,100ציוד לביטחון ושע"ח במוס"ח ע"ס  – 442ד. תב"ר   

  , קרנות הרשות (מצ"ב הרשאה) ₪ 30,700מקורות המימון: משרד החינוך      

            19,400 ₪ .  

  הגדלת תב"רים קיימים:  .13

  .₪ 72,800ע"ס  –שדרוג מחשבים במוסדות החינוך  420א. תב"ר   

  , מצ"ב אישור הקרן. ₪ 72,800יתוח ע"ס מקור המימון: קרן אריאל לפ     

  , מצ"ב התחייבות הקרן. ₪ 122,800לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד ע"ס      
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  .₪ 180,000תאורת לד ברחובות ע"ס  231ב. תב"ר   

  חברת ח.י. פתרונות חכמים ע"ס  –מקור המימון: החזרת כספי תכנון ופיקוח      

  העברת הכסף לחשבון העירייה.  , מצ"ב העתק אישור₪ 180,000            

אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי בינוי מתחם האשקוביות   .14

  בבנק אוצר החייל באריאל.

חשבונות בבנק אוצר החייל,  4אישור חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת   .15

זכירה המיועדים לניהול כספי גביית הורים. בנוסף, מינוי מנהל בית הספר והמ

למורשה החתימה בחשבונות אלה ומתן זכות עיון ליושב ראש ועד ההורים של 

בית הספר. מצ"ב רשימת מורשה החתימה. שמות יושבי הראש, תועבר למועצת 

  העיר לאחר בחירתם.

  . מצ"ב העתק הדו"ח.2015לשנת  1 דיון בדו"ח רבעוני מס'  . 16

 אישור הגדלת תמיכה.   .17
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  .העירדיווח ראש   .   1

  

. 28אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שמן המניין מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בדיווח ראש העיר. נפתחה שנת הלימודים כסדרה, ואני מבקש להודות לכל ואני מתחיל 

מי שנטל חלק בדגש לאגף החינוך. השנה היו אירועים רבים בחופשת הקיץ, פעילויות 

בהם השתתפו אלפי  ,לפיתוח בורכת של קרן אריאלרבות של חברת גוונים ופעילות מ

תושבים וגם להם מגיע יישר כוח. בימים האחרונים ביקרו אותנו שר הבינוי וראש 

ענייני העיר, ואני מבקש גם להעביר להם תודה. אני שמח  המינהל האזרחי לקידום 

ציב מיליון דולר שהתווספו לתק 1.2לבשר שקיבלנו אישור מלואל מילקן לתרומה של 

של מפעל הפיס קרן המתקנים והטוטו ובזכות תרומה זו אנחנו נבנה היכל ספורט ולא 

אולם ספורט בשכונת מוריה. הדבר האחרון שאני רוצה לעדכן בנושא כזה זה שאנחנו 

סיימנו את סלילת הכביש המוביל לבית העלמין, אנחנו בזמן הקרוב נתקין שם גם שער 

שבים להגיע בצורה נוחה יותר לבקר את יקיריהם שהוא יהיה שער חשמלי ויאפשר לתו

בנובמבר יחיאל ואני מצטרפים ליום האחרון של משלחת  10- ל 8- בבית העלמין. בין ה

בני נוער וזה בזכות  70- בני הנוער בפולין. השנה המשלחת הזאת גדולה במיוחד, היא כ

ה על מלגה שהצלחתי להתרים תורם ובזכות תרומה של אורט. הנסיעה היא נסיע

שירה  חשבוננו, ומי שתמלא את מקומי בזמן שאנחנו נהיה בחו"ל זאת סגנית ראש העיר

דקל כץ. אני מזכיר לכולם, היום לאחר ישיבת המועצה כל חברי המועצה מוזמנים 

ובני ובנות זוגם, אני מאוד מבקש שתבואו לפחות  להרמת כוסית יחד עם עובדי הרשות 

רתי קודם בישיבה הקודמת שאני רוצה להודות לשלב ההתחלה כדי שיראו אתכם, אמ

לכם על הפעילות שאתם עושים, פעילות על זמנכם החופשי, פעילות משליחות ציבורית 

שלקחתם על עצמכם, אני חושב ששווה שתגיעו כדי שנוכל לומר את הדברים האלה גם 

  בפני כל עובדי העירייה. 

  

לגבי פתיחת שנת  ,אמרתאלי אני רוצה הערה אחת לגבי מה ש      :מר יוסי חן

הלימודים, כי זה ממש לא הייתה פתיחה חלקה, מה שקרה בבית ספר המקיף זה היה 

   - ממש מלחמה ויותר חמור שכשדיברת איתך אתה לא ידעת מזה בכלל ואני מאמין לך
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  זה היה מחוץ לבית הספר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה היה בתוך שטח בית הספר.       :מר יוסי חן

  

  לא, לא, בדקנו זה היה בסוף בחוץ, בדקנו עם המשטרה.         :אבי עזר מר

  

  בדקתי, מחוץ לבית ספר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אלי אתה יודע מה בוא נצא מנקודת הנחה שזה מחוץ לשטח       :מר יוסי חן

בית הספר, אוקיי? אני רק אומר לך שהמורים והמנהלים ידעו על זה עוד מסוף שנה 

   - קודמת

  

  מה קרה?     :אריק דושימר 

  

יודע. מה       :מר יוסי חן אז הנה אתה לא יודע זה גם לא בסדר שאתה לא 

י' עם ביצים ועגבניות וזרקו - שקרה שמה שהיה שם ממש מלחמה בית כיתות י"ב י"א ל

   - ועירוב של משטרה, זה ההורים פנו אליי

  

   - אז אני אומר לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אז תתקן אותי כשאני אסיים, אז תתקן אותי כשאני אסיים.       :מר יוסי חן

הייתה שם מעורבת משטרה, ותקן אותי אם לא הייתה, היו ילדים שהושעו מבית הספר 

עכשיו השאלה אם זה היה מחוץ לשטח בית  .ותקן אותי אם הם לא הושעו מבית הספר

ות מופת שזה גם הספר, למה השעו את הילדים? זו השאלה. מעבר לזה נסגרו שתי כית

לדעתי משהו שלא נראה לי לסגור באופן מידי, קוצצו שעות לימוד בנושא ליבה לילדים 

   - שעלו לכיתה י' שלמדו את זה וכבר דיברתי על זה, מכיתה ז' עד
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  - יוסי, אתה היית בישיבת הקואליציה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

איך אמר לי יחיאל?  אני שמעתי וגם דיווחתי אבל אתה יודע,      :מר יוסי חן

אבל אני רוצה להגיד לך שזה ממש  .אמרתי לו לקחתי באותו יום כדור שאבי הביא לי

לא בסדר שבית הספר עצמו לא נערך למנוע את המהלך הזה מחוץ לשטח בית הספר, כי 

וידעו על זה, ההורים אמרו  ידעו על זה מסוף שנת השנה הקודמת, וזה רץ בכל האתרים 

   - הלי שדיברו על ז

  

אז מי שנתן לך את הנתונים הוא טועה, ואני יכול להגיד לך   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מבתי הספר שהגיעו להישגים הכי  20%- שבית הספר הזה הגיע להישגים, הוא בין ה

גבוהים, אנחנו נמצאים בעלייה בהישגי התלמידים בבתי הספר, אנחנו פתחנו מסלולים 

ים וזה רחוק ממה שאתה אומר, אבל אנחנו לא דנים מיוחדים למצוינות בחטיבת הביני

  בזה עכשיו. 

  

ומשהו  80- אתה מסתפק איפה שאנחנו נמצאים במקום ה      :מר יוסי חן

  - לעומת

  

   - אני מבקש יוסי, זה לא הדיון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  רגע תן לי לסיים, אמרת משהו אז תן לי לסיים.       :מר יוסי חן

  

  זה לא הדיון.   :עראה"-מר אליהו שבירו

  

אבל אני חייב להגיב בגלל שאמרת. אלי למה לסתום פיות.       :מר יוסי חן

  אתה באמת זורע חול בעיניי התושבים פה לפרוטוקול. 

  

  בסדר, זורע חול, בסדר גמור.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 %100מה שקורה בבית ג'אן שהם מקום ראשון בבגרויות עם       :מר יוסי חן

   - ומשהו חוגגים 80נחנו מקום הצלחה וא

  

  דר גמור. סב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אז אני אומר בוא נלך לשם ללמוד, אלי אני אבוא איתך,       :מר יוסי חן

   - מוכן לבוא איתך עם אבי עם כל אנשי המקצוע

  

  אז אם אתה מוכן, אז בוא תן לנו להתקדם.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

תה אומר לפרוטוקול אתה מטעה את התושב אבל מה שא      :מר יוסי חן

   - שייקרא את הפרוטוקול

  

יוסי על   :ראה"ע-מר אליהו שבירו אז אתה תיקנת את מה שאני אמרתי. תודה רבה 

  התיקון. 

  

.. יותר חשוב מהתיקון שלי.       :מר יוסי חן   אבל אני רוצה גם שזה יתוקן.

  

  .אישור יציאה לחו"ל של ראש העיר  .   2

  

  

יוצא  10.12- ל 14.11אישור יציאה שלי לחו"ל, אני בין   :ראה"ע-בירומר אליהו ש

לארצות הברית לגיוס כספים נוספים. אני רק רוצה להגיד אני מזכיר, אנחנו בתקופה 

. מי ₪מיליון  25- בפניי עובדי הרשות, כהיום האחרונה הצלחנו לגייס, אני אגיד גם 

  פה אחד, תודה רבה לכם. בעד לאשר את היציאה שלי לחו"ל? מי בעד לאשר? 

  

  פה אחד לאשר את יציאת ראש העיר לחו"ל. הוחלט   החלטה:

  



  06.09.15(מן המניין)  28מספר  ישיבת מועצה
  

  9

  .מינוי של בוריס גרינברג כדירקטור בחכ"ל  .   4

  

בוריס אני מבקש שתצא. אנחנו את הנושא של אישור מינוי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה. מינוי בוריס של בוריס ותנאי העסקה נעביר לסוף ואנחנו נעשה את זה כישיבה סגור

, מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה כדירקטוריון בחכ"ל, הוא מחליף את המהנדס הקודם

  אחד. 

  

  פה אחד לאשר את מינוי בוריס גרינברג כדירקטור בחכ"ל. הוחלט   החלטה:

  

  .מינוי של בוריס גרינברג כדירקטור  בפארק התעשייה  .   5

  

  

כדירקטוריון בפארק התעשייה, אותו דבר  מינוי של בוריס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מחליף את המהנדס הקודם, מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד. 

  

פה אחד לאשר את מינוי בוריס גרינברג כדירקטור בפארק הוחלט   החלטה:

  התעשייה. 

  

  מינוי של נאוה בן הרוש כיועצת ראש העיר לענייני מעמד האישה.  .   6

  

  

אנחנו חייבים לאשר גם יועצת ראש העיר לענייני מעמד   :עראה"-מר אליהו שבירו

האישה. היא חייבת להיות עובדת ראשות, אנחנו פעם שעברה עשינו טעות ומינינו 

  מישהי שהיא לא עובדת רשות, ולכן אני מבקש למנות את נאוה. 

  

מה בדיוק התפקיד? מישהו יכול להגיד לי מה הגדרות       :מר יוסי חן

  יקרה מחר בבוקר מהרגע שמינית אותה? התפקיד הזה. מה 

  



  06.09.15(מן המניין)  28מספר  ישיבת מועצה
  

  10

  היא יכולה להשתתף בישיבות הכנסת בנושא מעמד האישה.     :מר יחיאל טוהמי

  

אני אקח  ,בלי זה י יכול לקחת אותה גם אם היא רוצהאנ      :מר יוסי חן

  אתה גם להשתתף. 

  

י? לא, לא, היא עובדת זה תפקידה. מי בעד לאשר את המינו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?    בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק, מיקי. מי 

  

  היא עולה לך הרבה כסף.      :מר יוסי חן

  

   היא עולה כסף?        :???

  

  לא. לא, לא, נוסף על תפקידה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה לא בנוסף אני יודע, היום היא כבר עולה יותר מידי.       :מר יוסי חן

  

  מי נגד? יוסי נגד. עבר.   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר 

יר נגד: מר יוסי חן), לאשר מינוי של נאוה בן הרוש כיועצת ראש הע 1מיקי חג'בי; 

  לענייני מעמד האישה. 

  

  מאזן חברה כלכלית לאריאל.אישור   .   8

  

  

מאזן החברה אישור, לא זה גם יעבור לישיבה סגורה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הכלכלית, יונתן חמש דקות בבקשה. בואו אני אגיד לכם, אני אסביר. כדי לקבל את 



  06.09.15(מן המניין)  28מספר  ישיבת מועצה
  

  11

אשר את הדו"חות. יציגו רזרבת השר משר הפנים, מענק רזרבת השר אנחנו צריכים ל

לכם את הדו"חות כרגע. אני מבקש, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, יכולים 

לשאול כמה שאלות שאתם רוצים, אני מבקש שאם יש שאלות הבהרה נוספות מאחר 

ויש את כל העובדים שלנו שמחכים לנו, נעשה פגישה יחד עם כל אחד מהחברות הבת 

  על הנושא.  שלנו ונוכל לדון בפרוטרוט

  

   - אז למה שלא נביא את זה      :מר יוסי חן

  

.   :ראה"ע- מר אליהו שבירו .   כי אנחנו נפספס.

  

אפשר להצביע בכפוף לזה שזה יבוא לישיבה הבאה שנוכל       :מר יוסי חן

. לדון בדבר כזה אגיד לך אני לשאול את השאלות. אני  אני אצביע נגד אם כבר בעד..

בה הבאה תביא את זה נדון כמו שצריך, אני אקרא את חבל, אני אצביע בעד. בישי

  הדו"ח.

  

  אתה כבר שמעת.         ???:

  

  לא שמעתי תן לי להבין, אני רוצה להבין מה אנשים חושבים.      :מר יוסי חן

  

אבל יוסי נשב ביחד עם כל חברה וחברה ותשאל מה שאתה   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  רוצה. 

  

חברי המועצה שישמעו גם. אריק לא ידע  אני רוצה שישמעו      :מר יוסי חן

  . שם מה קרה בבית ספר, אני רוצה שהוא ידע גם מה קורה

  

  יונתן בבקשה.   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  

ן ל    :מר יונתן רימו , קודם רואה החשבון מוטי 2- אנחנו מחלקים את ההצגה 
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  משיח יציג את הדו"ח הכספי בקצרה. 

  

  שאלות אתה תענה. ואם יהיו   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  

ן ואני מחלק תוך כדי דף כללי שמפרט את הפרויקטים של שנה     :מר יונתן רימו

  שעברה ושנה הבאה, בבקשה תתחיל. 

  

כמובן.  2014ערב טוב לכולם אנחנו דנים בתוצאות של שנת     :רו"ח מוטי משיח

השנה הזאת מתאפיינת בגידול בפעילות במעבר לרווחיות של החברה ובשיפורי 

מחזור ההכנסות של החברה, זה  2014איתנות הפיננסית שלה. מספר נתונים: בשנת ה

 2013בשנת  ₪ 2,646,000לעומת  ₪ 13,031,090למי שיש את הדו"ח הכספי,  5בעמוד 

לרווח  2013בשנת  ₪ 591,000. החברה עוברת מהפסד שוטף של 5גידול של בערך פי 

מראים על  4. הנתונים המאזניים בעמוד 2014, עוברת לרווח בשנת ₪ 792,000שוטף של 

שיפור באיתנות הפיננסית של החברה. הרכוש השוטף שלה קרי מזומנים, לקוחות, 

 ,₪ 11,950,000לעומת התחייבויות שוטפות של  31.12.14- נכון ל ₪ 14,306,000עומד על 

ת יותר, זה מצביע על כך שהחברה יכולה לעמוד בהתחייבויו ₪מיליון  3כלומר כמעט 

שיפור לעומת שנים קודמות. כמובן שהרווח לשנת  2015השוטפות שלה במהלך שנת 

מצמצם את ההפסד המצטבר של החברה, גם כן משפר את האיתנות את היציבות  2014

  הפיננסית שלה. 

  

  ההפסד המצטבר מהו?     :מר מיקי חג'בי

  

  ה. ההפסד המצטבר זה ההפסד שנוצר מתחילת הפעילות של    :רו"ח מוטי משיח

  

  מהו?     :מר מיקי חג'בי

  

  ההפסד נכון להיום?     :רו"ח מוטי משיח
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.     :מר מיקי חג'בי   נכון

  

  . ₪ 1,123,000ההפסד המצטבר עומד על     :רו"ח מוטי משיח

  

ן אני רק אעיר שכל שנה אנחנו מנכים פחת על מרכז הספורט     :מר יונתן רימו

- לא קיימת כל שנה, ולכן השל הוצאה, תוספת שלמעשה  ₪ 800,000שנבנה שמוסיף 

1,100,000 -   

  

  זו הוצאה חשבונאית.     :רו"ח מוטי משיח

  

ן   זו הוצאה חשבונאית, כבר שנים אין למעשה הפסד שוטף.    :מר יונתן רימו

  

עוד מילה שאני רוצה להגיד, חוות הדעת חלקה אין     :רו"ח מוטי משיח

לך הביקורת שלי בחברה קיבלתי שיתוף פעולה מלא במההימנעויות,  הסתייגויות אין

במהלך עריכת הדו"חות הכספיים, כל שאלה ששאלתי קיבלתי עליה מענה קיבלתי 

   ברה. מסמכים מהנהלת הח

  

  מי בעד לאשר את הדו"ח כפי שהוצג?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אלי, יש בנושא של המאזנים, יש פה שני דו"חות    :מיקי חג'בימר 

  

   - אבל בוא נתמקד אצלנו רגע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לא, כי זה משליך  לכיוון הסעיף הבא של אישור מינוי של     :מיקי חג'בימר 

  . 100%- יונתן רימון והגדלת המשרה ל

  

  חכה, זה דיון סגור אנחנו נעשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה.     :מיקי חג'בימר 

  

אנחנו נעשה את זה בדיון סגור זה לא עכשיו. מי בעד לאשר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויוסי.  את הדו"ח כפי שהוצג? מי שבעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק 

   מיקי נמנע, עבר. יונתן תודה רבה. 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

ב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר פולב, מר יבגני יעקובו

  נמנע: מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן חברה כלכלית לאריאל.   1יוסי חן; 

  

  אישור מאזן חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב.  .   9

  

  

ערב טוב לכולם שתי מילים אין הרבה על הדו"ח, החברה       :רו"ח רוני דנה

לדף המאזן, אתן הסבר קצר. המזומנים שהיו  3עילה. תיגשו לעמוד כמעט שלא פ

ין  ,₪ 45,000בבנקים  חייבים ויתרות חובה זה סכום שמע"מ חייב לחברה, הדבר המעני

שזה בזמנו משרד  ,₪ 209,000האחר הוא קרן פרמיה על המניות למטה אנחנו רואים 

הפרשה, זה בעצם כמו  התמ"ת כשהמנהלת הזו הוקמה החברה לפיתוח נדרשנו לעשות

  השקעת בעלים. ואם יש שאלות אני אשמח, כי באמת אין פה פרטים מעניינים. 

  

  שאלות?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

משפט אחד, יש פה שתי חברות שאני המנהל שלהם, אחד     :יונתן רימוןמר 

זו  עוסק באזור התעשייה בלבד שם אין עובדים, אין שכר, אין הוצאות. החברה השנייה

עובדים במטה ושם יש את הפעילות  5החברה הכלכלית ששם כן יש מספר עובדים 

  הכלכלית, לכן זה שתי דו"חות. 

  

מה המצב של המאזן של החברה לפיתוח, קשה לי בדו"חות     :מיקי חג'בימר 
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יודע לקרוא דו"חות. מה הדו"ח רווח והפסד של החברה לפיתוח?    אני לא 

  

  - ומד אתה רואה אותו בשורה התחתונהההפסד ע      :רו"ח רוני דנה

  

  . ₪ 565,000ההפסד         ???:

  

.       :רו"ח רוני דנה   יפה, כן

  

  חברה הכלכלית. זה שייך ל    :מיקי חג'בימר 

  

  זה החברה לפיתוח.       :רו"ח רוני דנה

  

  לא, זה שתי חברות שונות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

מר שיש פה שתי חברות שהן זה מאזן שונה. כן אבל הוא א    :מיקי חג'בימר 

  תחתיו תחת החברה הכלכלית. 

  

זה הפסד שנובע אך ורק מפחת, החברה השנייה לא חייבת     :יונתן רימוןמר 

  כסף לאף אחד למעט לחברה הכלכלית על הלוואה. 

  

  מי בעד לאשר את הדו"ח?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.    :מיקי חג'בימר    הדו"ח לא נכון לפי ההסבר שהוא נתן

  

  הדו"ח נכון מאוד, זה דו"ח חשבונאי.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   .יפה תעשה הפסד, תפסיקו לקשקש    :מיקי חג'בימר 
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   - זה הפסד פחת    :אריק דושימר 

  

  הבנתי אותך.     :מיקי חג'בימר 

  

   - תגיד אני לא יודע לקרוא את הדו"ח מההתחלה ואל תגיד    :אריק דושימר 

  

מי בעד לאשר את הדו"ח כפי שהוצג? בעד: אלי, יחיאל, פבל,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. מי נגד? נמנע: מיקי. עבר. תודה רבה.   יבגני, מקס, דריה, אריק, 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

יק דושי, מר פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אר

נמנע: מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל  1יוסי חן; 

  מערב.

  

  אישור מאזן גוונים.  .   10

  

  

  שי בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ל      :מר שי אורני גוונים  מראים על  2014- ערב טוב, הדו"חות הכספיים של 

יש לכם את הדו"ח הכספי. מדובר על  4בעמוד  בפעילות, אם תסתכלו 30%- גידול של כ

אחרונים החודשים ה 4- , זה קרה רק ב₪ 12,300,000- ל ₪ 9,700,000- עלייה במחזור מ

, זה אומר שגם כמות המשתתפים בחוגים, גם הצהרונים וגם פעילויות 2014של שנת 

בפועל נוספות שלקחנו על עצמנו הגדילו את המחזור, זאת אומרת הגדילו את הפעילות 

כנראה  2015- בוחודשים האחרונים.  4- רק ב 30%- של כמות משתתפים בגוונים כמעט ב

, 12השיפור יהיה יותר כי יש לנו יותר חודשים בשנה. אם אתם יכולים לעבור לעמוד 

בשנה  ₪ 2,800,000שם אתם תראו את החלוקה לפי תחומים. היכל התרבות עומד על 

חודשים  5מעט נמוך יותר בגלל צוק איתן, כמעט  מחזור, פארק המנהיגות היה המחזור
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לא הייתה פעילות גם הקיץ ואחרי זה עד שהקבוצות חזרו, וזה שלא היה תקציב מדינה 

   - היקשה מאוד על קבוצות מכוחות הביטחון וכך הלאה

  

אין ירידה גם  במצב כזה ההוצאות הן אותן הוצאות?אז       :מר יוסי חן

  בהוצאות? 

  

הייתה ירידה בהוצאות כי חלק מההוצאות זה הדרכה בפועל,       :מר שי אורני

  אבל הוצאות קבועות כמובן הן היו קבועות. 

  

אתה רואה לפי הדו"ח הזה שזה אותן הוצאות פחות או יותר       :מר יוסי חן

  אותו דבר. 

  

אתה תסתכל על הפירוט על הביאורים שלהם וזה ירד. בכל       :מר שי אורני

ר וספורט זה כלל הפעילות, של חוגים של ספורט של צהרונים מקרה חוגים תרבות נוע

. וההוצאות על חוגים ועל הפעילות ₪מיליון  8.8לכמעט  ₪מיליון  6- וכך הלאה עלה מ

הן פחות, זאת אומרת זה מה שמכניס קצת כסף לגוונים אבל כמובן זה הולך במקומות 

השנה ההפסד הוא  ,₪ 800,000- היה הפסד של כ 2013אחרים. חשוב לציין בשנת 

זה על  ₪ 200,000הפסד בפועל,  ₪ 200,000, אבל רק כמו שאמר קודמי רק ₪ 640,000

זה על יתרה  ₪ 200,000שנים וכך הלאה לוקחים אותם, ועוד  5- פחת זה דברים שנקנו ל

לפיצויים שאם היום סוגרים את החברה יש חוב לפיצויים, כך שבפועל צמצמנו את 

 2015ועוד היד נטויה. רק להגיד שבתחילת  ₪ 200,000- בפועל ל ₪ 400,000- הגרעון מ

נזיל בגלל עבודה טובה של ₪ 39,000הרבעון הראשון יצא בהפסד של  , זאת אומרת הוא 

  הצוות וצמצום בהוצאות. 

  

גם דיברתי על זה עם שי קודם, אני הייתי  16לגבי ביאור   :גב' דריה מיולבאום

תרבות נוער וספורט, כי אני מבינה שנכנס לכאן  רוצה לראות את הפירוט של החוגים

גם תחום הצהרונים וגם תחום החוגים וגם תחום הנוער, והייתי רוצה לדעת באמת 

  . אני רוצה לראות את זה. מהם התחומים המכניסים, מהם התחומים המפסידים
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שני דברים בעיקר, אחד זה תחום הספורט שיש שם קבוצות       :מר שי אורני

ל פעילות, ושתיים זה תחום הגיל הרך, לא רק צהרונים יש גם פעוטונים ויש גדולות ש

  גם פעילויות נוספות. 

  

ז אני ממש הייתי שמחה אם היו רואים כאן מהם התחומים א  :גב' דריה מיולבאום

  שמכניסים את הכספים, שאולי זה התחומים שכדאי להשקיע בהם יותר. 

  

ר גמור. אני קודם כל רוצה לברך שאכן קלעת לדעתי וזה בסד    :מיקי חג'בימר 

מהמחזור של שנה שעברה למחזורים של השנה, כתוצאה  30%הייתה לך עלייה של 

מאותו שדרוג שקיבלתם מהרשות המקומית והעברה של הנושא הזה, העזרה של 

הצהרונים אליך שזה עסק מכניס. אני הייתי מבקש כדי שתיתן גם מענה לתשובה שלה, 

חוג תפריד, זה לא חוג זה בעצם חוגי העשרה או איך שתקרא לזה,  שצהרונים זה לא

  אין מקום בארץ שקוראים לזה חוגים. 

  

  זה שירות לתושב, זה לא חוג זה שירות.   :גב' דריה מיולבאום

  

  זה שם חשבונאי אני לא המצאתי אותו.       :מר שי אורני

  

קודם כל  , אז13זה אחד, שניים אני מסתכל על סעיף     :מיקי חג'בימר 

 2014"שאפו" על העלייה, יפה מאוד ותצליח. תקשורת ודואר יש לך פה עלייה של שנת 

   , מה זה תקשורת ודואר? זה בולים? תקשורת מה זה?226%של 

  

  - תקשורת זה בולים, זה מחשבים, זה תשלום לאינטרנט      :מר שי אורני

  

   .לא, מחשבים יש לך פה סעיף אחר    :מיקי חג'בימר 
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הוצאות תקשורת כמו שעשינו, אנחנו ]. 22.34[ אבל זה מחשב      :אורנימר שי 

  מקימים עכשיו אתר אינטרנט לדוגמא, כל הנושאים האלה עלו כי הפעילות עלתה. 

  

   - משהו פה לא מסתדר לי %226- זה עולה ב    :מיקי חג'בימר 

  

   - א, אבל זה גם דוארל  :גב' דריה מיולבאום

  

  כמה דואר?     :מיקי חג'בימר 

  

.   :גב' דריה מיולבאום .   למה? ברגע שהם שולחים דיוור הם שולחים.

  

  זה לא כולל פרסום?     :מיקי חג'בימר 

  

  לא, לא.       :מר שי אורני

  

  פרסום דרך אגב אני לא יודע איפה זה מופיע לך פה.     :מיקי חג'בימר 

  

  אין לנו פרסום חוצות, אין לנו עלות.       :מר שי אורני

  

   - שיוצאים לתיבות וכל זההאלה הפליירים  כל      :מר יוסי חן

  

  לא, התיבות זה משהו אחר זה דואר.       :מר שי אורני

  

  (מדברים יחד) 

  

מיקי, אני לא רוצה דו שיח. אני מבקש, תעלה את כל   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  השאלות והוא יענה לך את התשובות. 
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זה אותו חברת ייעוץ  4201- אוקיי, חברת ייעוץ שהודעת פה ב    :מיקי חג'בימר 

  , מי זאת חברת הייעוץ?₪ 109,000 שנתנה, טוב זה

  

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

  

  אלי זה לא תשובה.     :מיקי חג'בימר 

  

  תרשום הוא יענה לך.         :???

  

, מתנות זה - ל 2013- מתנות יש לך פה עלייה די רצינית מ    :מיקי חג'בימר 

אני אגיד לך למה אני עושה לך פירוט של כל הנושאים האלו,  קצת מוגזם לכל הדעות.

ונלוות  מכיוון שיש לך הכנסה יפה שקיבלת מהרשות המקומית, דרך אגב הוצאות שכר 

  - , אז יש שם עוד כוח אדם כמובן שזה עולה לך29%יש לך עלייה של 

  

  פיליבסטר.  מיקי אתה עושה        :???

  

אמת ואמתי, אני מכין שיעורי בית.  זה לא פיליבסטר זה    :מיקי חג'בימר 

תקשיב למה לא בכוונה. כשאתם פניתם לחנה גולן ואמרתם לה וקטלתם אותה אני 

  רוצה שתרגישו שאתם עושים יותר גרוע. 

  

נו מיקי בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   בסדר, בסדר 

  

  - יותר גרוע    :מיקי חג'בימר 

  

   מיקי תמשיך בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ] 24.41[    :מיקי חג'בימר 
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.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו   כן, בבקשה מיקי

  

ג'ובים, אז תירגע יש לי עובדות.  %29    :מיקי חג'בימר    זה רק 

  

  לך למשטרה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - על זה לא הולכים למשטרה אלא אם כן יוכיח    :מיקי חג'בימר 

  

   נו בבקשה מיקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

והעברה למישהי בעלת מופת  חלק מזה זה הסגירה של כיתות      :מר יוסי חן

  עניין. תגיד לאריק למה סגרו את כיתות המופת ולאן העבירו אותנו. 

  

  (מדברים יחד) 

  

היות ושדרגת בצורה יפה מהרשות המקומית וזה דבר שהוא באמת     :מיקי חג'בימר 

נושא הזה של צהרונים וגני ילדים פרטיים זה יפה "שאפו" על הרשות המקומית שהעבירה את כל ה

מאוד. נתנו... שדרוג להעלאת המחזור יפה מאוד, אבל תשים לב בין ההכנסות להוצאות שלך, יכולת 

להצטמצם הרבה יותר אם לא היו אותם, זה לא תלוי בך אני בטוח, אותם ג'ובים שנתנו לך פנימה וזה 

צמצם את הגרעון בהרבה, תאמין לי. בשנה אחת היית מוריד את מוציא אותך לגרעון יותר חזק. יכולת ל

  הכול. 

  

   -אני חושב קודם כל      :מר יוסי חן

  

  זה הג'ובים בוודאי.     :מיקי חג'בימר 

  

  אבל זה בסדר, אבל את זה הוא לא יכל לעשות.       :מר יוסי חן
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  נכון, הוא לא אשם, הכתיבו לו נגמר.     :מיקי חג'בימר 

  

 8-דבר ראשון אמרת על הירידה בפארק כתוצאה ממבצע שהיה, לפי ה      :מר יוסי חן

אנחנו נראה חזרה עלייה  2015-חודשים שאתה רואה עכשיו, האם זה חזר לעצמו. זאת אומרת האם ב

יודע  הלמצב הקודם אולי גם יהיה יותר טוב? זה אחד.  שתיים יש לי שאלה באמת קטע אנושי, את

חוג צריך לכסות את מטרות רווח, אני בניגוד לאחרים לא מצפה לרווח בחוגים. חוגים זה לא ל

עצמו אחד מול השני, ולפעמים גם הרשות נותנת לך תקציב כדי שאם חסר שתוכל 

להשלים, בתנאי שזה הולך לפעילות ולא לשכר, זה ההבדל. אבל אני שואל, אם יש 

האם יש איזה קריטריונים איזו  ,ילדים כאלה שיש להם בעיה ולא יכולים לשלם לחוגים

ועדה שיושבת שמאפשרת להם, כי בעבר אני יודע שהיה חד משמעית, מי שאין לו אמרו 

זה מותרות, השאלה אם יש אופציה כזו לנזקקים? דבר נוסף הייתי רוצה אולי, אתה לא 

יודע מה אחוז הרווח התפעולי? ומה אחוז הרווח  רואה חשבון, תגיד לי אם אתה 

  ? הגולמי

  

טוב, יש עוד שאלות? לא. אני גם בתור הכובע של יו"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - הדירקטוריון

  

  אתה לא סומך על שי? אני סומך עליו.       :מר יוסי חן

  

  אני גם סומך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אז מה הבעיה? תן לו לענות.       :מר יוסי חן

  

ר הדירקטוריון אז אני אענה לך, כדי שזה גם בכובע של יו"  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - יהיה קצר. אז בנושא של פרסום אין לנו עלויות. צהרונים

  

  פרסום אין עלויות?       :מר יוסי חן
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  פרסום אין עלויות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  פרסום חוצות אין עלויות.        :מר שי אורני

  

אנחנו נרשום בנפרד. חברת ים חוצות אין עלויות. צהרונ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - אותה חברה ייעוץ זו

  

 ]28.12[ זה אותה חברה שעשתה את תכנית  ההבראה      :מר שי אורני

  פיננסית. 

  

מתנות יש עלייה נכון. והשאלה האחרונה שהועלתה ועדת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   הנחות, יש ועדת הנחות. מי בעד לאשר את הדו"ח כפי שהוצג?

  

ן  ,רגע אלי, האם זה נכון ששלמה רואימי זה זה      :מר יוסי חן נכו האם זה 

  או לא? למה אתה מתחמק? 

  

מי בעד לאשר? אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מי נגד?

  

  אלי זה לא עובד ככה.       :מר יוסי חן

  

  מי נגד?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  נגד?  מה זה מי      :מר יוסי חן

  

  מי נמנע? הסתיים הדיון.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זה הסתיים הדיון?       :מר יוסי חן
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  הסתיים הדיון.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תן לנו לשאול שאלות.       :מר יוסי חן

  

  אני קובע אם הוא הסתיים או לא.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זאת אומרת אתה קובע?       :מר יוסי חן

  

  מי נגד?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

זה דיון? אני לא מצביע לך גם, זה דיון זה? זה בושה. זה       :מר יוסי חן

  דיון? זה בושה וחרפה. 

  

  מי נמנע? אף אחד לא נמנע. עבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.      :מר יוסי חן .   מה נמנע? אתה בעד.

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, ירו, מר אליהו שבבעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2 ;פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי

  גוונים. מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן , מר יוסי חןהצביעו: 

  

  מועצה דתית.אישור מאזן   .   11

  

  

  אישור מאזן מועצה דתית, עמוס בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 3,205,000קודם כל תודה רבה על הכביש. הכנסות שלנו זה     :מר עמוס צוריאל

  - עבור פעולות למשרד ₪ 300,000זה כולל גם פרס השר שקיבלנו  ₪

  

  . ₪מיליון  4      :אריה ברסקימר 

  

זה כולל גם את הסכומים של שחרור מנכסים שזה פעילות     :מר עמוס צוריאל

כומים הם קצת שונים, הרווח כאילו נראה כזה גדול, בפיתוח בית העלמין, אז ככה שהס

אבל הוא לא כזה. בכל מקרה כל הרווחים כל העודפים נכנסו לבית העלמין ולמקוואות. 

 2015שבשנת  ₪ 260,000העודפים ממש ממש העודף זה  ₪ 3,150,260סך הכול הפעילות 

  השתמשו בו לבית העלמין ולמקוואות, זה המאזן.  

  

  מי בעד לאשר את המאזן כפי שהוא? בעד פה אחד.   :ראה"ע-ומר אליהו שביר

  

  פה אחד לאשר את מאזן מועצה דתית. הוחלט   החלטה:

  

   תב"רים חדשים:אישור   .   12

מקרנות   ₪ 63,012תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות, ע"ס  – 439א. תב"ר           

  הרשות (מימון ביניים).

. מקור המימון משרד ₪ 50,000ע"ס  –פסג"ה שיפוץ מרכז  – 440ב. תב"ר   

  . (מצ"ב העתק הרשאה)2015/10/005החינוך הרשאה 

  . ₪ 104,047ע"ס  – 2015סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  – 441ג. תב"ר   

  (מצ"ב העתק הרשאה),   80% ₪ 83,238מקורות המימון: משרד התחבורה      

   .20% ₪ 20,809קרנות הרשות             

  . ₪ 50,100ציוד לביטחון ושע"ח במוס"ח ע"ס  – 442ד. תב"ר   

  (מצ"ב הרשאה), קרנות הרשות  ₪ 30,700מקורות המימון: משרד החינוך      

            19,400 ₪ .  

  

  

  ג'והר בבקשה תב"רים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ת על סך תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביו 439תב"ר חדש       :ג'והר חלבימר 

  מקרנות הרשות.  ₪ 63,012

  

אני רק רוצה להגיד זה מימון ביניים. מה זאת אומרת? היום   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו צריכים לקבל החלטה על המשך פינוי בינוי גם בכל ודנו בזה בישיבת ממשלה 

  מתחם האשקוביות. מי בעד לאשר?

  

  הם מתכוונים? הם שואלים מה זה אשקוביות, למה       :מר יוסי חן

  

  כל המתחם של האשקוביות.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - כל המבנים של העירייה כולל ה      :מר יוסי חן

  

כן, כולל הכול. מי בעד לאשר את התב"ר החדש? בעד: אלי,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  - יחיאל, פבל

  

  פה אחד, פה אחד.         :???

  

ו לא, לא, אני נגד. אלי מ      :מר יוסי חן נהל דיון ולא נותן לדבר, אני מעכשי

  נגד על הכול, אתה תלמד לנהל את הדיון כמו שצריך. 

  

יוסי נגד. מי שבעד זה: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  לא נמצאת, אריק, מיקי. מי שנגד זה יוסי. 

  

מר פבל יאל טוהמי, מר יחמר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

נגד:  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 63,012תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות, ע"ס  – 439תב"ר מר יוסי חן), לאשר את 

   מקרנות הרשות (מימון ביניים).  ₪
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. מקורות ₪ 50,000 שיפוץ מרכז פסג"ה על סך 440תב"ר       :ג'והר חלבימר 

  . 2015/10/005המימון משרד החינוך הרשאה 

  

זה מימון מלא של משרד החינוך, אין פה שום תוספת של   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  ר? העירייה. מי בעד לאשר את התב"

  

הסעיפים מול התב"ר עצמו אישור זה לא מסונכרן. כי     :מר מיקי חג'בי

  - 439תסתכל, אתה כותב לי פה תב"ר 

  

  אישרנו.  439  :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  

פשוט מאוד פה לא היה מתוכנן להוסיף את התב"ר הזה,     :  מר ג'והר חלבי

  עשינו את זה לפני כן אבל זאת ההרשאה.

  

מי בעד? זה אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק, מיקי. מי   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.   נגד? מי נמנע? 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(ברוב קולות  הוחלט  החלטה:

נמנע:  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

. מקור ₪ 50,000ע"ס  –שיפוץ מרכז פסג"ה  – 440תב"ר מר יוסי חן), לאשר את 

  .2015/10/005המימון משרד החינוך הרשאה 

  

  

על סך  2015סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  441תב"ר       :חלביג'והר מר 

, חלק 80%בשיעור של  ₪ 83,238. מקורות המימון מחולק: משרד התחבורה ₪ 104,047

  מקרנות הרשות.  20,809על סך  20%הרשות 
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.       :מר יוסי חן   אתה יכול להסביר לי קצת מה זה התב"ר הזה, אני לא מבין

  

אני אסביר, זה לסמן מעברי חצייה, לסמן חניות, לסמן   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  חניות נכים כל הדברים האלה. 

  

זאת אומרת שאם אני לא הייתי חבר מועצה או יחיאל לא       :מר יוסי חן

היה ממלא מקום ראש עיר היו עושים את העבודה הזו בכל מקרה, זאת אומרת לא היה 

   - ם ראש עיר שיתקשר לתושב ויגיד לוצריך את יחיאל טוהמי שיהיה ממלא מקו

  

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

  

מה קרה אלי? מה שלא מתאים לך. ויגיד לו אני מסמן לך את       :מר יוסי חן

  הכביש, זה התקציב של לסמן את הכביש. 

  

   - מי בעד לאשר  :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  

  יים שלך לאף אחד כביש. לא אמרת? לא סימנת בח      :מר יוסי חן

  

  לא סימנתי כבישים.     :מר יחיאל טוהמי

  

זה מה שרציתי לשמוע, זה יירשם בפרוטוקול, יחיאל טוהמי       :מר יוסי חן

מעולם לא סימן ולא הביא תקציב לסימון, זה מה שרציתי לדעת. לרגע חשבו שיוסי 

יודע מה התקציב הזה.    נולד היום, לא 

  

  שאלו אותי סימון, אמרתי מסמנים. יוסי    :מר יחיאל טוהמי

  

   - לא, הרמת טלפון לבן אדם ואמרת לו      :מר יוסי חן
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  מי בעד לאשר את התב"ר?   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  

  ברחוב הנגב.       :מר יוסי חן

  

תרימו את היד, מי בעד לאשר את התב"ר? אלי, יחיאל, פבל,   :ראה"ע- מר אליהו שבירו

  צטרפה, אריק, מיקי, ויוסי, בפה אחד. יבגני, מקס, דריה נכנסה וה

  

סימון כבישים והתקני בטיחות  – 441 תב"רלאשר את פה אחד הוחלט   החלטה:

            , 80% ₪ 83,238. מקורות המימון: משרד התחבורה ₪ 104,047ע"ס  – 2015לשנת 

  . 20% ₪ 20,809קרנות הרשות 

  

  

  

 50,100עת חירום במוס"ח על סך ציוד לביטחון וש 442תב"ר       :ג'והר חלבימר 

  . ₪ 19,400קרנות הרשות  ₪ 30,700מחולק: משרד החינוך  ₪

  

,   :ראה"ע- מר אליהו שבירו מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו הגזבר? בעד: אלי

  יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק. מי נגד?  מי נמנע? אף אחד. עבר. 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, ד: בע 7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

ציוד לביטחון ושע"ח  – 442 תב"ר הצביעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר את 

נות הרשות             , קר₪ 30,700. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 50,100במוס"ח ע"ס 

19,400 ₪ .  
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  הגדלת תב"רים קיימים:   .   13

  .₪ 72,800ע"ס  –שדרוג מחשבים במוסדות החינוך  420א. תב"ר   

ן         לאחר ההגדלה התב"ר  .₪ 72,800: קרן אריאל לפיתוח ע"ס מקור המימו

   .₪ 122,800יעמוד ע"ס              

  .₪ 180,000ס תאורת לד ברחובות ע" 231ב. תב"ר   

  חברת ח.י. פתרונות חכמים ע"ס  –מקור המימון: החזרת כספי תכנון ופיקוח      

            180,000 ₪.   

  

  

  

  הגדלת תב"רים בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

שדרוג מחשבים במוסדות החינוך על סך  420הגדלת תב"ר       :ג'והר חלבימר 

72,800 ₪ -  

  

  נהלים ישיבת מועצה, זה לא בסדר. ה לא מככ      :מר יוסי חן

  

  אתה תגיד מה שאתה רוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

שעות לישיבת מועצה. אתה לא  3- אתה צריך להקציב את ה      :מר יוסי חן

  יכול לקצר את הישיבה בגלל שיש אירוע. 

  

  אתה תגיד מה שאתה רוצה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - ן היום לראש הממשלה ולא הלכתיאני הייתי מוזמ      :מר יוסי חן

  

  אז תלך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זה אז תלך? אז אל תקיים ישיבה היום.       :מר יוסי חן
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לאחר ההגדלה  ₪ 72,800מקור המימון: קרן הפיתוח על סך       :ג'והר חלבימר 

  . ₪ 122,800יעמוד התב"ר על 

  

שדרוג מחשבים? בעד: אלי,  420 מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   יחיאל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק. מי נמנע?

  

  בושה וחרפה איך שמתנהלת ישיבת המועצה.       :מר יוסי חן

  

  מי נגד? תודה רבה עבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אתה צריך להתבייש אתה וכל אלה הסובבים אותך שקובעים       :מר יוסי חן

ישיבות האלה. אל תקיים ישיבות בכלל, בשביל מה אתה מקיים כל הזמן בלחץ את ה

  ישיבות? 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

שדרוג מחשבים במוסדות  420תב"ר ת הצביעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר א

. לאחר ₪ 72,800. מקור המימון: קרן אריאל לפיתוח ע"ס ₪ 72,800ע"ס  –החינוך 

  . ₪ 122,800ההגדלה התב"ר יעמוד ע"ס 

  

  

  . 231תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

, כסף זה יוחזר ₪ 180,000תאורת לד ברחובות העיר על סך       :ג'והר חלבימר 

   - ₪ 180,000ן שזכה בפרויקט על פי תנאי המכרז, הוא מממן על ידי הקבל

  

אריה אני אוציא לך מכתב, ככה לא יתנהלו ישיבות מועצה,       :מר יוסי חן

  זה לא יכול להיות. 
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.       :ג'והר חלבימר  .   כספים שיתקבלו.

  

,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו הגזבר? בעד: אלי

  אל, פבל, יבגני, מקס, דריה, אריק. יצאו מהישיבה מיקי ויוסי, תודה רבה יוסי. יחי

  

  יצאו מהקרקס לא מהישיבה מהקרקס ומהבושה והחרפה.       :מר יוסי חן

  

  מי שעשה את הקרקס זה אתם ובגלל זה זה ככה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כך ישיבה.  בישיבה הקודמת אתה תמיד עושה ישיבה ואחר    :מיקי חג'בימר 

  

  (מדברים יחד)

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

תאורת לד ברחובות ע"ס  231 רתב"הצביעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר את 

ן ופיקוח ₪ 180,000 חברת ח.י. פתרונות חכמים  –. מקור המימון: החזרת כספי תכנו

  . ₪ 180,000ע"ס 

  

אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי בינוי מתחם האשקוביות   .   14

  .בבנק אוצר החייל באריאל

  

  

 אני מעלה את הנושא הבא, הנושא הבא זה אישור פתיחת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי בינוי מתחם האשקוביות בבנק אוצר החייל על 

  מנת שזה יהיה בנפרד ואפשר יהיה להתנהל. 

  



  06.09.15(מן המניין)  28מספר  ישיבת מועצה
  

  33

משרד השיכון, זה הוראות משרד השיכון צריך על פי הנחיית       :ג'והר חלבימר 

  לפתוח חשבון מיוחד לניהול כספי פינוי בינוי של האשקוביות. 

  

  ושר פה אחד.אמי בעד לאשר את הבקשה?   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

  

פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי הוחלט   החלטה:

  בינוי מתחם האשקוביות בבנק אוצר החייל באריאל. 

  

חשבונות בבנק אוצר החייל,  4אישור חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת   .   15

הורים. בנוסף, מינוי מנהל בית הספר והמזכירה  המיועדים לניהול כספי גביית

למורשה החתימה בחשבונות אלה ומתן זכות עיון ליושב ראש ועד ההורים של 

. מצ"ב רשימת מורשה החתימה, שמות יושבי הראש, תועבר למועצת בית הספר

  העיר לאחר בחירתם. 

  

  

 חשבונות בבנק 4אישור חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לארבעת בתי הספר היסודיים באריאל (אור זבולון, עליזה בגין, נחשונים ובית ספר 

אוצר החייל המיועדים לניהול כספי גביית ההורים. בנוסף, מינוי מנהל בית  מלקין) 

הספר והמזכירה למורשית חתימה בחשבונות האלה ומתן זכות עיון ליו"ר ועד ההורים 

  את הרשימה של מורשי החתימה, זה בדיוק כמו כל שנה.  של בית הספר. יש כאן

  להלן מורשה התחימה:

 בית ספר מילקן: - 1

ז    56391998שם המנהלת : דפנה פרסמן ת.

ז    56681646שם המזכירה רינה לוי        ת.

 בית ספר עליזה בגין : - 2

 :    59577882 ת.ז    נועה לוזון שם המנהלת 

  3532334ליאת שלומי ת.ז שם המזכירה 
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 בית ספר נחשונים: - 3

   58346198ת.ז  חנה בן מרגי שם המנהלת :      

 32274946 ת.ז  קרן אגאי  :שם המזכירה     

 בית ספר ממ"ד אור זבולון - 4

 :    32441495 ת.זעופר ארן      שם המנהלת 

   56542970: דינה גנטמן ת.ז שם המזכירה

  

יה משתתף בהצבעות זכור לי שבזמנו אריאל עזריה לא ה  :גב' דריה מיולבאום

  היות ויש לו ילד באחד מבתי הספר, אז אני לא משתתפת בהצבעה. 

  

.  ,לא        ???:   ביסודי

  

.  :גב' דריה מיולבאום   לא, בבית הספר היסודי

  

  זה קיצוני.       :עו"ד דוד זיו

  

  אני זוכרת את זה מצוין.   :גב' דריה מיולבאום

  

  ור אפשר להצביע. היועץ המשפטי נתן איש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

הוא לא היה בוועד, אני בוועד של בית הספר, אני לא יודעת   :גב' דריה מיולבאום

  אני יכולה לא להשתתף בהצבעה? 

  

מי בעד להעביר את הבקשה? זה אלי, יחיאל, פבל, יבגני,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מקס, אריק. דריה לא משתתפת בגלל שהיא בוועד הורים מרכזי. 

  

  .אלי לחדש מורשה חתימה בהתאם לרשימת המצורפת      :והר חלביג'מר 
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מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  6(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא הצביעה: גב' דריה  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

ונות בבנק אוצר החייל, חשב 4חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת מיולבאום), לאשר 

המיועדים לניהול כספי גביית הורים. בנוסף, מינוי מנהל בית הספר והמזכירה 

למורשה החתימה בחשבונות אלה ומתן זכות עיון ליושב ראש ועד ההורים של בית 

  להלן פרטי מורשה החתימה :הספר. 

  להלן מורשה התחימה:

  בית ספר מילקן:  - 1

  56391998 שם המנהלת : דפנה פרסמן ת.ז

  56681646שם המזכירה רינה לוי        ת.ז 

2 -  :   בית ספר עליזה בגין 

ז   ן    ת. : נועה לוזו    59577882שם המנהלת 

ז    3532334שם המזכירה ליאת שלומי ת.

  

  בית ספר נחשונים:  - 3

   58346198שם המנהלת : חנה בן מרגי ת.ז       

ז          32274946שם המזכירה: קרן אגאי  ת.

ן  - 4   בית ספר ממ"ד אור זבולו

   32441495שם המנהלת : עופר ארן      ת.ז 

ז      56542970שם המזכירה: דינה גנטמן ת.

  שמות יושבי הראש, תועבר למועצת העיר לאחר בחירתם. 

  

  . 2015לשנת  1דיון בדו"ח רבעוני מס'   .   16

  

  , זה רק דיווח. 1ג'והר רבעון   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

בסך הכול סיימנו את הרבעון בגרעון תקציבי  4בעמוד מספר       :הר חלביג'ומר 

. אם ₪ 26,986,000, ההוצאות ₪ 26,788,000- . ההכנסות הסתכמו ב₪ 198,000זמני של 
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 198,000עוד  ₪ 4,218,000נחזור חזרה לעמוד של תמצית המאזן הגרעון המצטבר היה 

, כמובן שזה ₪ 4,411,000צטבר של הגרעון לרבעון הזה. אנחנו עומדים בגרעון מ ₪

  גרעון זמני ביותר. אנחנו בסוף השנה בדרך כלל מסכמים את זה. 

  

  אישור הגדת תמיכה.    .   17

  

  אישור הגדלת תמיכה, אבי בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אנחנו עשינו טעות בהקצאה של כדורסל, אצלנו היה פחות         :אבי עזרמר 

האלה נמצאים לנו בכספי התמיכות, אנחנו מבקשים לאשר את זה  ₪ 17,000. ₪ 17,000

  ולהעביר את זה לכדורסל. 

  

  ? ₪ 17,000- להגדיל את זה ב    :מר יחיאל טוהמי

  

  כן.         :אבי עזרמר 

  

הכסף קיים דרך אגב זה לא איזה משהו שאנחנו נכנסים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ללא פריצת המסגרת. מי בעד לאשר את  לגרעון. זה נמצא במסגרת של תקציב התמיכות

  הדבר? אושר פה אחד תודה רבה. 

  

לעמותת הפועל בסכום נוסף בסך  הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תמיכה  החלטה:

    .ש"ח 17,000

  

  

_______________  
  אליהו שבירו
  ראש העירייה

______________  
  אבי עזר

  מנכ"ל העירייה
  

  די מנכ"ל העירייה. פרוטוקול הישיבה הסגורה נמצא במשר
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  :ריכוז החלטות

  

  .אישור יציאה לחו"ל של ראש העיר  .   2

  

  פה אחד לאשר את יציאת ראש העיר לחו"ל. הוחלט   החלטה:

  

  .מינוי של בוריס גרינברג כדירקטור בחכ"ל  .   4

  

  פה אחד לאשר את מינוי בוריס גרינברג כדירקטור בחכ"ל. הוחלט   החלטה:

  

  .גרינברג כדירקטור  בפארק התעשייה מינוי של בוריס  .   5

  

פה אחד לאשר את מינוי בוריס גרינברג כדירקטור בפארק הוחלט   החלטה:

  התעשייה. 

  

  מינוי של נאוה בן הרוש כיועצת ראש העיר לענייני מעמד האישה.  .   6

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

גני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר פולב, מר יב

נגד: מר יוסי חן), לאשר מינוי של נאוה בן הרוש כיועצת ראש העיר  1מיקי חג'בי; 

  לענייני מעמד האישה. 

  

  אישור מאזן חברה כלכלית לאריאל.  .   8

  

מר פבל ל טוהמי, מר יחיאמר אליהו שבירו, בעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר 

  נמנע: מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן חברה כלכלית לאריאל.   1יוסי חן; 
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  אישור מאזן חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב.  .   9

  

,  מר אליהובעד:  8(הוחלט ברוב קולות   החלטה: מר פבל מר יחיאל טוהמי, שבירו

פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי, מר 

נמנע: מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל  1יוסי חן; 

  מערב.

  

  אישור מאזן גוונים.  .   10

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, הו שבירו, מר אליבעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

גוונים.    הצביעו: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי), לאשר את מאזן 

  

  אישור מאזן מועצה דתית.  .   11

  

  פה אחד לאשר את מאזן מועצה דתית. הוחלט   החלטה:

  

   אישור תב"רים חדשים:  .   12

מקרנות   ₪ 63,012תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות, ע"ס  – 439א. תב"ר           

  הרשות (מימון ביניים).

. מקור המימון משרד ₪ 50,000ע"ס  –שיפוץ מרכז פסג"ה  – 440ב. תב"ר   

  . (מצ"ב העתק הרשאה)2015/10/005החינוך הרשאה 

  . ₪ 104,047ע"ס  – 2015ים והתקני בטיחות לשנת סימון כביש – 441ג. תב"ר   

  (מצ"ב העתק הרשאה),   80% ₪ 83,238מקורות המימון: משרד התחבורה      

  . 20% ₪ 20,809קרנות הרשות             

  . ₪ 50,100ציוד לביטחון ושע"ח במוס"ח ע"ס  – 442ד. תב"ר   

  ה), קרנות הרשות (מצ"ב הרשא ₪ 30,700מקורות המימון: משרד החינוך      

            19,400 ₪ .  
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מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

נגד:  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

 63,012"ס תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות, ע – 439תב"ר מר יוסי חן), לאשר את 

   מקרנות הרשות (מימון ביניים).  ₪

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

נמנע:  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי, מר מיקי חג'בי; 

. מקור ₪ 50,000ע"ס  –שיפוץ מרכז פסג"ה  – 440תב"ר מר יוסי חן), לאשר את 

  .2015/10/005המימון משרד החינוך הרשאה 

  

סימון כבישים והתקני בטיחות  – 441 תב"רפה אחד לאשר את הוחלט   החלטה:

            , 80% ₪ 83,238. מקורות המימון: משרד התחבורה ₪ 104,047ע"ס  – 2015לשנת 

  . 20% ₪ 20,809קרנות הרשות 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, אליהו שבירו, מר בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

ציוד לביטחון ושע"ח  – 442 תב"ר הצביעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר את 

שות             , קרנות הר₪ 30,700. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 50,100במוס"ח ע"ס 

19,400 ₪ .  

  

  הגדלת תב"רים קיימים:   .   13

  .₪ 72,800ע"ס  –שדרוג מחשבים במוסדות החינוך  420א. תב"ר   

ן         לאחר ההגדלה התב"ר  .₪ 72,800: קרן אריאל לפיתוח ע"ס מקור המימו

   .₪ 122,800יעמוד ע"ס              

  .₪ 180,000תאורת לד ברחובות ע"ס  231ב. תב"ר   

  חברת ח.י. פתרונות חכמים ע"ס  –מקור המימון: החזרת כספי תכנון ופיקוח      

            180,000 ₪.   
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מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; 

שדרוג מחשבים במוסדות  420תב"ר יעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר את הצב

. לאחר ₪ 72,800. מקור המימון: קרן אריאל לפיתוח ע"ס ₪ 72,800ע"ס  –החינוך 

  . ₪ 122,800ההגדלה התב"ר יעמוד ע"ס 

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

לא  2מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, גב' דריה מיולבאום, מר אריק דושי; פולב, 

תאורת לד ברחובות ע"ס  231 רתב"הצביעו: מר מיקי חג'בי; מר יוסי חן), לאשר את 

ן ופיקוח ₪ 180,000 חברת ח.י. פתרונות חכמים  –. מקור המימון: החזרת כספי תכנו

  . ₪ 180,000ע"ס 

  

חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי בינוי מתחם האשקוביות  אישור פתיחת  .   14

  .בבנק אוצר החייל באריאל

  

פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לניהול כספי פרויקט פינוי הוחלט   החלטה:

  בינוי מתחם האשקוביות בבנק אוצר החייל באריאל. 

  

ר החייל, חשבונות בבנק אוצ 4אישור חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת   .   15

המיועדים לניהול כספי גביית הורים. בנוסף, מינוי מנהל בית הספר והמזכירה 

למורשה החתימה בחשבונות אלה ומתן זכות עיון ליושב ראש ועד ההורים של 

  בית הספר.

  להלן מורשה התחימה:

  בית ספר מילקן:  - 1

  56391998שם המנהלת : דפנה פרסמן ת.ז 

  56681646.ז שם המזכירה רינה לוי        ת

2 -  :   בית ספר עליזה בגין 

ז   ן    ת. : נועה לוזו    59577882שם המנהלת 

ז    3532334שם המזכירה ליאת שלומי ת.
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  בית ספר נחשונים:  - 3

   58346198שם המנהלת : חנה בן מרגי ת.ז       

ז          32274946שם המזכירה: קרן אגאי  ת.

ן  - 4   בית ספר ממ"ד אור זבולו

 :    32441495עופר ארן      ת.ז שם המנהלת 

ז      56542970שם המזכירה: דינה גנטמן ת.

  שמות יושבי הראש, תועבר למועצת העיר לאחר בחירתם.  

  

מר פבל מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  6(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

גב' דריה לא הצביעה:  1פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

חשבונות בבנק אוצר החייל,  4חידוש החלטת מועצת העיר לפתיחת מיולבאום), לאשר 

המיועדים לניהול כספי גביית הורים. בנוסף, מינוי מנהל בית הספר והמזכירה 

למורשה החתימה בחשבונות אלה ומתן זכות עיון ליושב ראש ועד ההורים של בית 

  הספר.

  להלן מורשה התחימה:

  ר מילקן:בית ספ  - 1

ז    56391998שם המנהלת : דפנה פרסמן ת.

  56681646שם המזכירה רינה לוי        ת.ז 

2 -  :   בית ספר עליזה בגין 

ז   ן    ת. : נועה לוזו    59577882שם המנהלת 

ז    3532334שם המזכירה ליאת שלומי ת.

  

  בית ספר נחשונים:  - 3

   58346198שם המנהלת : חנה בן מרגי ת.ז       

  32274946המזכירה: קרן אגאי  ת.ז   שם     

ן  - 4   בית ספר ממ"ד אור זבולו

   32441495שם המנהלת : עופר ארן      ת.ז 

ז      56542970שם המזכירה: דינה גנטמן ת.

  שמות יושבי הראש, תועבר למועצת העיר לאחר בחירתם. 
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  ת תמיכה.  לאישור הגד  .   17

  

  עמותת הפועל בסכום נוסף בסך     הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תמיכה ל  החלטה:

    .ש"ח.   17,000                  

  

  


