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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  30-הישיבה ה

 (11.10.15) וע"תשח בתשרי כ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 מ"מ ראש העיר  -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 ירחבר מועצת הע -  מר אריק דושי 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר  -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 
 

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

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

 חברת מועצת העיר -  מילה גוזבגב' לוד

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 

 

 

 מנכ"ל העירייה -   מר אבי עזר :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ;2/2015דיון בדו"ח הרבעוני מס'  . ב

 ;2015להצעת התקציב לשנת  1אישור שינוי מס'  . ג

 אישור סגירת תב"ר שלהלן:  .ד

 מחשוב מוסדות חינוך. - 158.   תב"ר 1 

 אירועים תרבותיים. - 212.    תב"ר 2 

 שיקום גנים ציבוריים.  - 237.     תב"ר 3 

 הקמת שני גנים צמודים ברחוב ברק. - 271.    תב"ר 4 

 .2012ה ושדרוג מתקני חצר הצלל - 280.    תב"ר 5 

 שדרוג ריהוט בגני ילדים. - 296.    תב"ר 6 

 החלפת ריהוט בבתי ספר. - 298.    תב"ר 7 

 נוער במרכז העיניים. - 299.    תב"ר 8  

  קירוי מגרש כדור סל "היובל".  - 309.    תב"ר 9 

 שינויים והתאמות בבית ספר נווה אריאל. - 308.  תב"ר 10 

 שיפוץ בי"ס עליזה בגין. - 320ב"ר .   ת11 

 שיפוץ בי"ס אור זבולון. - 321.   תב"ר 12 

 שדרוג מחשבים למוסדות העירייה. - 326.   תב"ר 13 

 כלי אצירה. - 328.  תב"ר 14 

 מפגעי בטיחות ותיקון כבישים. - 330.  תב"ר 15 

 שיקום גנים ציבוריים. - 331.  תב"ר 16 

 מקלטים. שיפוץ - 338.   תב"ר 17 

 פרויקטים חינוכיים. - 339.  תב"ר 18 

 עיקור חתולים. - 364.  תב"ר 19 

 שער הגיא. –שיפוץ מועדון לקשיש  - 371תב"ר   .20 

 שיפוץ מועדון הנוער "צופים". – 372. תב"ר 21 

 . 61שיפוץ בית הנוער הנגב  – 373. תב"ר 22 

 שיפוץ אולם ספורט חט"ב. – 374. תב"ר 23 

 ציוד וריהוט לבתי ספר. – 376"ר . תב24 
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 שיפוץ מרכז פסגה אריאל. – 380. תב"ר 25 

 שדרוג מזגנים בית ספר. – 383. תב"ר 26 

 רכישת גנרטור. – 386. תב"ר 27 

 רכישת גרור כיבוי. – 391. תב"ר 28 

 אירועי קיץ. –נוער  – 428. תב"ר 29 

גני ילדים. – 430. תב"ר 30   רכישת מיול למחלקת 

 הנגשת כתה אקוסטית. – 432תב"ר   .31 

 שדרוג מזגנים בית ספר.  – 433.  תב"ר 32 

 אישור תב"רים חדשים והגדלת תב"ר: .ה

הנגשת כתה אקוסטית בבית ספר מקיף אריאל, בסך  – 442א.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 30,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 40,000

 ות.קרנות הרש ₪ 10,000וכן סך  2015/64/580

הנגשת שלוש כתות אקוסטיות בבית ספר מילקין, בסך  – 443ב.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 90,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 120,000

 קרנות הרשות. ₪ 30,000וכן סך  2015/64/581

הנגשת שתי כתות אקוסטיות בבית ספר אור זבולון,  – 444ג.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 60,000החינוך  . מקורות המימון, משרד₪ 80,000בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 20,000סך וכן  2015/64/582

 ₪ 50,000בסך  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 429ד.    הגדלת תב"ר  

מקור המימון קרן עיזבונות. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך 

100,000 ₪ . 

 

 תוספת לסדר היום:

 

 תב"רים: .ו

. ₪ 246,232חוברים לילדי עולים. ע"ס פרויקט מ 445א.   אישור תב"ר  

 . ₪ 61,558, קרנות הרשות ₪ 184,674מקורות המימון: משרד הקליטה 

. מקורות ₪ 724,000בניית קיר אקוסטי על סך  343ב.   ביטול תב"ר  
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 . ₪ 100,000, קרנות הרשות ₪ 624,000המימון: משרד הפנים 

-מנהיגות )הסבה מעבודות פיתוח בפארק ה – 369ג.    הגדלת תב"ר  

 2013. מקור המימון: משרד הפנים תקציב ₪ 624,000( על סך 2013

 .₪ 1,600,000)הסבה(. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך 

  הצעה לסדר יום של יוסי חן בנושא שיפוץ המרכז המסחרי. .ז

   



 11.10.15)מן המניין(  30מספר  ישיבת מועצה
 

 6 

ישיבה שמן המניין.  30אנחנו פותחים ישיבה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ארצה לעשות זה לחזור על אני , מה שהעיר א אחזור על דברי ראשאני ל

ההצבעה לתוספת הנושאים לסדר היום שזה התב"רים, ואני אפרט אותם שוב. 

בניית קיר אקוסטי,  343פרויקטים מחוברים, ביטול תב"ר  445אישור תב"ר 

עבודות פיתוח בפארק מנהיגות והצעה לסדר של יוסי חן  369הגדלת תב"ר 

א שיפוץ המרכז המסחרי. מי בעד להוסיף למרות שהצבענו על זה אבל בנוש

 אנחנו נצביע עוד הפעם כי זו ישיבה נוספת? אושר פה אחד.

 

הוחלט פה אחד לאשר הוספת סעיפים לסדר היום: אישור  החלטה:

בניית קיר  343פרויקט מחוברים לילדי העולים, ביטול תב"ר  445תב"ר 

בודות פיתוח בפארק המנהיגות והצעה לסדר ע 369אקוסטי, הגדלת תב"ר 

 יום של חבר המועצה מר יוסי חן.

 

 1מכאן אנחנו ממשיכים לאישור שינוי מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לתקציב

 

 לא, לפני כן דו"ח רבעוני.     :מר ג'והר חלבי

 

 דו"ח רבעוני בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2/2015ר דיון בדו"ח הרבעוני מספ ב.   

 

 . 2015טוב הדו"ח הרבעוני ליוני     :מר ג'והר חלבי

 

 שזה בעצם חצי שנתי.  2רבעוני מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לנו שם את  4חצי שנתי. בעמוד מספר מספר     :מר ג'והר חלבי

, סך ₪ 107,057,000התמצית של המאזן, סך הכול התקציב שלנו השנתי הוא 
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, ₪ 52,551,000-, ההכנסות שלנו הסתכמו ב₪ 53,529,000בעון הכול יחסית לר

, יש לנו פה גרעון זמני לרבעון בסך ₪ 53,078,000-ההוצאות הסתכמו ב

527,000 ₪. 

 

סומך עליך עד סוף השנה תסדר את זה בדיוק שקל    :מר יוסי חן

 גם אם הוא יקבל יותר יהיה מאוזן. על שקל. 

 

 ?יוסי מאוזן להיותחייב   :מר יחיאל טוהמי

 

הכול בסדר. אני אענה לך על זה, אפשר להתאזן עם    :מר יוסי חן

 תקציב למרכז המסחרי. 

 

ל    :מר ג'והר חלבי אמרנו הגרעון לתחילת  30.6.15-סך הכול לרבעון 

, ₪ 527,000ועוד גרעון נוסף של החציון הראשון  ₪ 4,369,000השנה היה 

. בתב"רים יש לנו עודף זמני של ₪ 4,896,000הגרעון המצטבר שלנו הוא 

 5,933,000והגרעון הזמני בתב"רים  ₪ 11,829,000תב"רים לסוף הרבעון בסך 

. כמובן הגרעון בתב"רים הוא זמני ביותר כנגד חשבונות שהסתיימו ברבעון ₪

 והגשנו למשרדי ממשלה ועוד לא קיבלנו את הכסף עד לסוף הרבעון. 

 

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

 השינויים? מה איתך מיקי? 

 

 נמנע.   :מר מיקי חג'בי

 

נמנע. אז בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, ורד, אריק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   ויוסי, נמנע מיקי, עבר.  
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; מר פבל פול

 . 2/2015נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את הדו"ח הרבעוני מספר  1

 

 . 2015להצעת התקציב לשנת  1אישור שינוי מס'  ג.   

 

 , בבקשה. 1שינוי מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מיני המשרדיםכתוצאה מקבלת הכספים מ    :מר ג'והר חלבי

וגם הגדלת גבייה וגם כתוצאה מגבייה פחות מהצפי בנושא של  ממשלהב

אגרות בנייה אנחנו נאלצנו פה לעשות שינוי תקציב, אנחנו מגדילים את 

ו  ₪ 2,434,000בעוד תוספת של  ₪ 107,057,000-התקציב שלנו מ והתקציב שלנ

רוצים שנעבור  . יש לכם את הפירוט אתם₪ 109,491,000-מסתכם המעודכן ל

 על הסעיפים אחד אחד? 

 

 אם יש שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם יש לכם שאלות, מה שאתם רוצים.     :מר ג'והר חלבי

 

 1אין שאלות? מי בעד לאשר את השינוי מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קי ? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, ורד, אריק, יוסי. מי נמנע? מי2015תקציב 

 נמנע. עבר. 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; 

להצעת התקציב לשנת  1נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את שינוי מספר  1

2015  . 
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 תב"רים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 700,000מחשוב מוסדות החינוך על סך  158תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 גרעון.  0-, התב"ר הסתיים ב₪ 700,000-ואנחנו סגרנו אותו תסתכלו ב ₪

 

מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד לסגירת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   התב"ר. 

 

מחשוב מוסדות  158פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  הוחלט החלטה:

 חינוך.  

 

 

, ₪ 180,000אירועים תרבותיים על סך  112תב"ר   :  מר ג'והר חלבי

 גם הכנסה גם הוצאה אותו דבר מאוזן. 

 

 ? אושר פה אחד. 212תב"ר מי בעד לסגור את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אירועים  212הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 תרבותיים.   

 

 

 ₪ 160,000שיקום גנים ציבוריים על סך  237תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסה הוצאה מאוזן. 

 

אושר פה  ?237מי בעד לאשר לסגור את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד.  
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שיקום גנים  237הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ציבוריים.    

 

 

ג הקמת שני גנים צמודים ברחוב ברק על סך  271  :  'והר חלבימר 

 מאוזן.  ₪ 2,706,623

 

 ? אושר פה אחד. 271מי בעד לסגור את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הקמת שני גנים  271הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 צמודים ברחוב ברק.    

 

 

ו 280תב"ר     :מר ג'והר חלבי שדרוג מתקני חצר על סך הצללה 

150,857 ₪ . 

 

 ? אושר פה אחד.  280מי בעד לאשר את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הצללה ושדרוג  280הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 .    2012מתקנית חצר 

 

 

 ₪ 135,000שדרוג ריהוט בגנים על סך  296 תב"ר    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

 ? אושר פה אחד. 296מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-ו שבירומר אליה
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שדרוג ריהוט בגני  296הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ילדים.   

 

 

 ₪ 130,000החלפת רהיטים בבתי הספר על סך     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? אושר פה 298מי בעד לאשר לסגור את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ד.אח

 

החלפת ריהוט בבתי  298הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר החלטה:

 ספר.   

 

 

 מאוזן.  ₪ 180,000נוער במרכז העניינים על סך  299    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 299מי בעד לאשר לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ר במרכז נוע 299הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 העיניים.    

 

 

קירוי מגרש כדורסל בבית ספר "היובל",  309תב"ר     :מר ג'והר חלבי

הסתיים בעודף בסך  ₪ 908,544ההוצאות  ₪ 958,333-ההכנסות הסתכמו ב

49,789 ₪ . 

 

  -אני רוצה רק שאלה אחת   :מר יוסי חן
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 . שנייה רק תן לי, העודף יעבור לקרנות הרשות    :מר ג'והר חלבי

 

שאלה אחת, כשאני הצבעתי על התב"ר הזה הייתי    :מר יוסי חן

 900,000בטוח שעושים קירוי לכל המגרש לא חצי מגרש, למה רק חצי מגרש? 

 הייתי בטוח שמכסה את הכול.  ₪

 

לא, לא, לא, התקציב הזה זה תקציב שהיה מיועד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה זה שכשאנחנו עשינו את המכרז לקרות מגרש אחד מתוך השתיים. ומה שקר

התברר שאנחנו יכולים להגדיל, אנחנו הגדלנו לפחות למגרש וחצי ולא היה 

לנו כסף, ניסינו להשיג ממשרד הספורט תוספת תקציב להשלמה של שני 

המגרשים ולא נתנו לנו, ולכן היינו חייבים לגמור את זה. באופן עקרוני 

 אחד ולא למגרש השני.  ממשרד הספורט אנחנו קיבלנו רק למגרש

 

בנו בצורה כזו שיש אופציה בעתיד אם רוצים    :מר יוסי חן

 להשלים? 

 

אם יהיה לנו כסף תהיה שם אפשרות להוסיף את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 העמודים הבאים. 

 

אפשר דרך אגב לעשות אירועים גם שיש לך ימי    :מר יוסי חן

 גשם. 

שינו עכשיו בשמחת תורה.  מי בעד לסגור כמו שע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 309את תב"ר 

 

קירוי מגרש כדור  309הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 . , העודף יועבר לקרנות הרשותסל "היובל"
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שינויים והתאמות בבית ספר נווה אריאל  308תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן.  ₪ 191,967על סך 

 

 ? אושר פה אחד. 308מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

שינויים והתאמות  308הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 בבית ספר נווה אריאל. 

 

 

 ₪ 420,000שיפוץ בית ספר עליזה בגין  320תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

 ? אושר פה אחד. 320"ר מי בעד לסגור את תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ בי"ס עליזה  320הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 בגין.

 

 

 ₪ 383,627-שיפוץ בית ספר אור זבולון ב 321    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

 ? מאושר פה אחד. 321מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ בי"ס אור  321רת תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את סגי החלטה:

 זבולון. 
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 מאוזן.  ₪ 60,000כלי אצירה  328    :מר ג'והר חלבי

 

 . 326רגע דילגת על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

סליחה שדרוג מחשוב מוסדות העירייה על  326    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן.  ₪ 320,000

 

? אושר פה 326מי בעד לאשר לסגור את התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

 

רק שאלה אחת, יש פה איזה שהוא תקצוב נניח סך   :מר מיקי חג'בי

הרי לא ייתכן שקלענו בדיוק  0מול  0הכול הכנסה, אני רואה את האיזון של 

 , זאת אומרת אין פה סטייה מסוימת? ₪ 700,000-ב

 

לפני יותר מחצי שנה,  271אני אחזור לתב"ר     :מר ג'והר חלבי

ומשהו כדי לאזן את התב"ר. התב"ר הסתיים  ₪ 10,000ו הגדלה של ביקשנ

 פלוס מינוס.  ₪ 10,000-בגרעון של כ

 

 אוקיי, זה קורה בסדר.   :מר מיקי חג'בי

 

 )מדברים יחד( 

 

שדרוג מחשבים  326הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 למוסדות העירייה.   
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 מאוזן.  ₪ 60,000ה כלי אציר 328    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד.328מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כלי אצירה. 328הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 

 ₪ 300,000-מפגעי בטיחות ותיקון כבישים ב 330    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

 אושר פה אחד. ? 330מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

מפגעי בטיחות  330הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ותיקון כבישים.

 

 

גנים ציבוריים  331    :מר ג'והר חלבי  מאוזן.  ₪ 110,000שיקום 

 

 ? אושר פה אחד. 331מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיקום גנים  331הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ציבוריים.    

 

 

 מאוזן.  ₪ 170,000שיפוץ מקלטים  338    :מר ג'והר חלבי
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 ? אושר פה אחד. 338מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיפוץ מקלטים.  338הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 

 מאוזן.  ₪ 80,000פרויקטים חינוכיים   339    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 339מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פרויקטים  339הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 חינוכיים.    

 

 

 . ₪ 000100,עיקור חתולים  364    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 364מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם אני לוקח חתול מעקר אותו זה מותר?   :מר מיקי חג'בי

 

כן, מותר לך דרך אגב אם אתה רוצה לתפוס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חתולים ולעקר אותם על חשבונך, מבורך.

 

 עיקור חתולים.     364הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 

 ₪ 42,097שער הגיא שיפוץ מועדון לקשיש  371    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 
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 ? אושר פה אחד. 371מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ מועדון  371הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 לקשיש שער הגיא.    

 

 

 מאוזן.  ₪ 46,271שיפוץ מועדון הנוער "צופים"  372    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 372מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ מועדון  372הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 הנוער "צופים".

 

 

 מאוזן.  ₪ 39,879שיפוץ בית הנוער הנגב  373    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 373מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ בית הנוער  373פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר הוחלט  החלטה:

 .61הנגב 

 

 

 ₪ 65,324שיפוץ אולם ספורט חטיבת הביניים  374    :מר ג'והר חלבי

  מאוזן.

 

 ? אושר פה אחד. 374מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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שיפוץ אולם  374הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ב. ספורט חט"

 

 

 מאוזן.  ₪ 143,000ציוד וריהוט לבתי הספר  376    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 376מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ציוד וריהוט לבתי  376הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 הספר.

 

 

 מאוזן.  ₪ 49,069שיפוץ מרכז פסגה אריאל  380    :מר ג'והר חלבי

 

 ? 380מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה מרכז פסגה?    :מר יוסי חן

 

   -פסגה זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על יד היכל התרבות בגוונים.     ???:

 

ליד היכל התרבות איפה שעושים השתלמויות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ד החינוך. מי בעד לסגור את תב"ר למורים. זה תב"ר שקיבלנו אותו ממשר

 ? אושר פה אחד. 380
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שיפוץ מרכז פסגה  380הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 אריאל.

 

 

 מאוזן.  ₪ 62,000שדרוג מזגנים בתי הספר  383    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 383מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שדרוג מזגנים בית  383ט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר הוחל החלטה:

 ספר. 

 

 

 מאוזן.  ₪ 70,000רכישת גנרטור  386    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד מאוזן. 386מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רכישת גנרטור.  386הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 

 מאוזן.  ₪ 29,500רכישת גרור כיבוי  391    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 391מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רכישת גרור כיבוי. 391הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:
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 מאוזן.  ₪ 130,000נוער אירועי קיץ  428    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 428סגור את תב"ר מי בעד ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אירועי  –נוער  428הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 קיץ.   

 

 

רכישת מיול למחלקת גני ילדים, פה אני  430תב"ר     :מר ג'והר חלבי

ש"ח כאילו יש עודף יש טעות. בהכנסה אנחנו  73,000ש"ח  73,000ציינתי 

לכן נשאר פה עודף  ₪ 73,000ול עלה לנו רק ש"ח המי 80,000תקצבנו בשעתו 

 . ₪ 6,963של 

 

העודף יועבר לקרן רכבים. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 430

 

רכישת מיול  430הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 .    , העודף להעביר לקרן לרכישת רכביםלמחלקת גני ילדים

 

 

ג  מאוזן.  ₪ 40,000הנגשת כתה אקוסטית  432    :'והר חלבימר 

 

 ? אושר פה אחד. 432מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הנגשת כתה  432הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 אקוסטית.
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 מאוזן.  ₪ 70,000שדרוג מזגנים בתי הספר  433    :מר ג'והר חלבי

 

 ? אושר פה אחד. 433מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 

שדרוג מזגנים בית  433הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ספר.

 

 

 אישור תב"רים חדשים והגדלת תב"ר: ה.   

הנגשת כתה אקוסטית בבית ספר מקיף אריאל, בסך  – 442א.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 30,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 40,000

 קרנות הרשות. ₪ 10,000וכן סך  2015/64/580

,  – 443ב.   תב"ר   הנגשת שלוש כתות אקוסטיות בבית ספר מילקין

הרשאה  ₪ 90,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 120,000בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 30,000וכן סך  2015/64/581

פר אור זבולון, הנגשת שתי כתות אקוסטיות בבית ס – 444ג.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 60,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 80,000בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 20,000כון סך  2015/64/582

 50,000בסך  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 429ד.    הגדלת תב"ר  

מקור המימון קרן עיזבונות. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך  ₪

100,000 ₪ . 

 

 

הנגשת כתה אקוסטית בית ספר מקיף  442תב"ר     :חלבימר ג'והר 

הרשאה  ₪ 30,000. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 40,000אריאל על סך 

 מקרנות הרשות.  ₪ 10,000מספר כך וכך וכן 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ? 445   :מר יוסי חן

 

 ב"ר? אושר פה אחד. . מי בעד לאשר את הת442 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הנגשת כתה אקוסטית  442הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 40,000בבית ספר מקיף אריאל, בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 10,000וכן סך  2015/64/580הרשאה  ₪ 30,000

 

 

הנגשת שלוש כיתות אקוסטיות בבית  443תב"ר     :מר ג'והר חלבי

וכן  ₪ 90,000. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 120,000ר מילקין בסך ספ

 . ₪ 30,000קרנות הרשות 

 

 ? אושר פה אחד. 443מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הנגשת שלוש כתות  – 443הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

ימון: משרד . מקורות המ₪ 120,000אקוסטיות בבית ספר מילקין, בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 30,000וכן סך  2015/64/581הרשאה  ₪ 90,000החינוך 

 

 

הנגשת שתי כתות אקוסטיות בבית ספר  444תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 20,000ועוד  ₪ 60,000. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 80,000אור זבולון 

 מקרנות הרשות.  ₪

 ? אושר פה אחד. 444את תב"ר מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הנגשת שתי כתות  – 444הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

. מקורות המימון, משרד ₪ 80,000אקוסטיות בבית ספר אור זבולון, בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 20,000סך  וכן 2015/64/582הרשאה  ₪ 60,000החינוך 
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מוסדות רווחה  שיפוץ וריהוט 429הגדלת תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 זבונות. י. מקור המימון קרן הע₪ 50,000בסך 

 

 זבונות? ימה זה קרן הע  :מר מיקי חג'בי

 

 זבונות זה לא קרן שלנו. יקרן ע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היא כפופה למשרד הרווחה.     ???

 

.    :עו"ד דוד זיו  קרן עיזבונות זה אנשים שנפטרו

 

 ? אושר פה אחד. 429עד לאשר את תב"ר מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ וריהוט  – 429הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר  החלטה:

מקור המימון קרן עיזבונות. לאחר ההגדלה  ₪ 50,000בסך  –מוסדות רווחה 

 .₪ 100,000התב"ר יעמוד על סך 

 

 תב"רים: ו.   

. ₪ 246,232ס פרויקט מחוברים לילדי עולים. ע" 445א.   אישור תב"ר  

 . ₪ 61,558, קרנות הרשות ₪ 184,674מקורות המימון: משרד הקליטה 

. מקורות ₪ 724,000בניית קיר אקוסטי על סך  343ב.   ביטול תב"ר  

 . ₪ 100,000, קרנות הרשות ₪ 624,000המימון: משרד הפנים 

-עבודות פיתוח בפארק המנהיגות )הסבה מ – 369ג.    הגדלת תב"ר  

 2013. מקור המימון: משרד הפנים תקציב ₪ 624,000על סך ( 2013

 .₪ 1,600,000)הסבה(. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך 
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 אנחנו ממשיכים בתוספת תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פרויקט מחוברים לילדים עולים על סך  445תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, קרנות הרשות ₪ 184,674ה . מקורות המימון: משרד הקליט₪ 246,232

61,558 ₪ . 

 

דרך אגב סוף סוף הצלחנו להיכנס לפרויקט הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואני יכול להגיד שנכנסנו לפרויקט הזה מכמה סיבות. סיבה אחת ירדנו אתם 

קריטריונים סוציואקונומי, ומה תוך האז נכנסנו ל 5ללמ"ס  6יודעים מלמ"ס 

לים לטפל בבני נוער בלילה בעיקר, כאשר התוכנית שקורה שפה אנחנו יכו

הזאת היא תכנית של רווחה. הכנו תכנית הצגנו את זה גם למשרד הרווחה 

אותנו  ותקצבוואני שמח שהם קיבלו את התוכנית הזו, הסכימו לבצע אותה 

בכסף הזה. זה תב"ר כי זה לא רב שנתי. זאת אומרת אנחנו בשנה הבאה 

 ו מבקשים ואיך אנחנו נשארים בתוכנית הזו. כן? נצטרך לראות איך אנחנ

 

פרויקט מחוברים ילדי עולים, ילדים ישראליים   :מר מיקי חג'בי

 יכולים להיכנס לאותו פרויקט הזה? 

 

תראה אנחנו מדברים על ילדי עולים, וההגדרה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אוד ילדים. ילדי עולים היא מאוד רחבה. ולכן יהיה פה פתרון להרבה מ

 

מה זה קריטריונים לעולים? זה רק דוברי שפה    :מר יוסי חן

מסוימת? אנחנו רוצים לדעת מה זה עולים. אני גם עולה חדש, אני רוצה לדעת 

 אם זה נותן את זה לכלל האוכלוסייה ולא עושים פה איזה סלקציה. 

 

 משרד הקליטה מממן לעולים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ים משנה כזו עד שנה אוקיי. הם לא קובעים עול   :ןמר יוסי ח
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  -ה כזוכזו, דוברי שפ

 

 ? אושר פה אחד. 445מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פרויקט מחוברים לילדי  445הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

, קרנות ₪ 184,674. מקורות המימון: משרד הקליטה ₪ 246,232עולים. ע"ס 

 . ₪ 61,558הרשות 

 

 

לבניית קיר אקוסטי על סך  343ביטול תב"ר     :מר ג'והר חלבי

ממשרד הפנים ועוד  ₪ 624,000. במקור היה ממומן על סך ₪ 724,000

מקרנות הרשות. אנחנו הגשנו בקשה למשרד הפנים שיאשר לנו  ₪ 100,000

מהפרויקט הזה של קיר אקוסטי לפיתוח פארק  ₪ 624,000-הסבת ה

מנהיגות, לכן אנחנו סוגרים את התב"ר הזה אחרי שקיבלנו היום את ה

האישור של משרד הפנים ואנחנו סוגרים את התב"ר הזה, מבטלים אותו 

לתב"ר שבא אחרי זה. קרנות הרשות  ₪ 624,000-ומעבירים את הכסף את ה

 מחזירים את זה לקרנות הרשות. 

 

נ     :מר אבי עזר  ותן לנו בנפרד. הקיר מתקציב שמשרד השיכון 

 

 הקיר הזה שמקביל לרחוב הערבה?    :מר יוסי חן

 

לא, לא. באזור של המלאכה רוצים לעשות קיר. שם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו מקבלים כסף ממשרד הבינוי והשיכון אז אנחנו יכולים לקחת את הכסף 

 הזה ולהעתיק אותו למרכז פיתוח המנהיגות. 
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תלב ביחד עם הפינוי בינוי שלא נצטרך וזה מש   :מר יוסי חן

 לפרק וזה. 

 

 התשובה היא כן.      :מר אבי עזר

 

? מה 343מי בעד לאשר את ביטול וסגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איתך מיקי? 

 

 נמנע.   :מר מיקי חג'בי

 

נמנע. אז אושר: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד. נמנע: מיקי. עבר.  אריק ויוסי

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; 

בניית קיר אקוסטי על סך  343נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר ביטול תב"ר  1

, קרנות הרשות ₪ 624,000ד הפנים . מקורות המימון: משר₪ 724,000

 . סכום זה יוחזר לקרנות הרשות ₪ 100,000

 

 

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

 

עבודות פיתוח בפארק המנהיגות  369הגדלת תב"ר     :מר ג'והר חלבי

. המקור הוא משרד הפנים לאחר ₪ 624,000( על סך 2013)הסבה משנת 

 . ₪ 1,600,000סך  ההגדלה התב"ר יעמוד על

 

 ? 369מי בעד לאשר את הגדלת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני נמנע.   :מר מיקי חג'בי

 

אתה נמנע. אז בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק ויוסי. ונמנע: מיקי. אין לזה קשר דרך אגב. 

 

 נושא הזה יש לו השלכה.  ל ₪ 624,000הלקיחה של   :מר מיקי חג'בי

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; 

עבודות פיתוח בפארק  – 369נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר הגדלת תב"ר  1

. מקור המימון: משרד הפנים ₪ 624,000( על סך 2013-המנהיגות )הסבה מ

 .₪ 1,600,000)הסבה(. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך  2013תקציב 

 

 .הצעה לסדר ז.   

 

  הצעה לסדר של יוסי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 2אני רוצה לפני ההצעה שלי לנצל את הזמן שיש לי    :מר יוסי חן

דקות. יש פה נושא שמאוד בוער לתושבים. הנושא של התחבורה  5-דקות מה

ואמרת שיישאר בינינו הנושא של התוספת של אתה נגעת בו הציבורית 

אוטובוסים עם קווים ייחודיים שיכנסו ישירות לעיר. היום התושבים פשוט 

מכבודי היום רק להרעיל, לתחבורה ציבורית וזה לא  פוחדים, פוחדים לעלות

היום זה הגיע כבר המצב שבכל הארץ פה. עכשיו אני אתמול פותח, אני רוצה 

ואני שומע שאלי  10לדעת אם זה נכון אולי זה לא נכון, פותח בטלוויזיה ערוץ 

יוסי דגן.   שבירו מתנגד לכל המחאה של 

 

 ?של יוסי דגןעל מה המחאה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני שואל.    :מר יוסי חן

 

 אני אתייחס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה תתייחס. עכשיו מה שקורה יצא מן מצב כזה,    :מר יוסי חן

יוסי דגן, כי ראיינו אותו  והיום דרך אגב רפי רשף השתמש בזה בראיון מול 

עכשיו זה  על נושא שהילדים שלו נפגעו, וכאילו אמר לו יש לך מתנגדים.

כאילו לירות בתוך הנגמ"ש. קודם כל אם זה נכון, ואם זה נכון בעת הזו 

לירות מה שנקרא בתוך הנגמ"ש. האם היה נכון להגיד את האמירה הזו 

בימים האלה, מה גם שאלי אתה לא התחלת שום מחאה, אתה במחאה הזו לה 

, לא הצטרפת בכלל. לא למחאה של האוטובוסים ולא למחאה של יוסי דגן

הצטרפת בכלל. אז זאת אומרת אתה לא מפסיק שום מחאה, אתה לא התחלת 

אף מחאה ואתה גם לא מפסיק אף מחאה. זה הייתי רוצה לשמוע היום שתצא 

יוסי דגן. אני רוצה  ממך גם לתקשורת וגם אני מחר נפגש שמה באוהל עם 

, לדעת איזה מסר מחר להעביר כדי להגיד להם מה אתה חושב בעניין הזה

מעבר לזה שגם אני חושב שצריך להרגיע וצריך הכול, אבל שלא ייווצר מצב 

משתמש בזה כאילו אנחנו בינינו לא מאוחדים, ואני  10בתקשורת, עוד ערוץ 

חושב שאנחנו כבירת השומרון ואתה כראש עיר של בירת השומרון צריך 

רו לי להוביל ולא לחכות להיות מובל. כי אני אגיד לך גם מה המסר שהעבי

  -היישובים יראש

 

 אתה רוצה שאני אענה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אגיד לך מה אמרו לי ואני מסיים בזה. ראשי    :מר יוסי חן

היישובים העבירו לי מסר, תגיד לראש העיר שלך שביום שהוא יצטרך אותנו 

זה , הוא יסתכל אחורה אנחנו לא נהיה שם. ואני חושב שהוא לא ייראה אותנו

 לא טוב שמפרקים את האחדות שהייתה תמיד בינינו. 
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טוב אז אני קודם כל אני אשיב. קודם כל אף אחד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לא שאל אותי ואף אחד לא אמר. מה שקרה אתמול זה עבר וואטסאפ קבוצתי 

אפ הקבוצתי של ראשי הרשויות אנחנו סשל ראשי רשויות, ובתוך הוואט

  -דעתו. דרך אגב בדעה שלי גם היה כתוב את זה הבענו כל אחד את

 

 ראיתי.    :מר יוסי חן

 

גם דוד אלחייני וגם עודד רביבו, יש הרבה מאוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ראשי רשויות שחושבים שבעת הזו בעת שצה"ל מתמודד עם כל גל הטרור שיש 

חנו באנו כרגע לא נכון למחות בנושא הביטחוני מול ראש הממשלה. ולכן אנ

ואמרנו שנכון יותר בעת הזו לבוא ולהגיד: אנחנו תומכים בשר הביטחון, בשר 

לביטחון פנים, בראש הממשלה במאבק מול הטרור כולנו ביחד. חלק 

אחריות  ה שלאני חשוב שזה מה שצריך לעשות גם מבחינומהאנשים לא רצו, 

קורה ציבורית. אתה יודע כשאתה עושה הפגנה מחוץ ליישוב, אז מה ש

לוקחים כוחות של הצבא וכוחות של המשטרה, ובמקום להשקיע אותם 

  -בשמירה על הציר, משקיעים אותם באבטחה עלינו כאשר אנחנו עושים את ה

 

 -כשראש העיר לא ממלא את תפקידו  :אורח מן הקהל

 

 סליחה רגע, אני אוציא אותך החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  אני אצא.  מן הקהל:אורח 

 

 אז תצא החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כשראש העיר לא ממלא את תפקידו...   :מן הקהלאורח 
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 תצא החוצה, תצא החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. ואני רוצה להגיד לכם שלפי דעתי אתם צריכים   :מן הקהל אורח  ..

  ..להתבייש.

 

 . תצא החוצה זו ישיבת מועצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ואנחנו גם נשמיע אותה.   :מן הקהלאורח 

 

ולכן אני חושב תסגור את הדלת. רק בבקשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאנחנו צריכים להציג מה שנקרא אחריות ציבורית. יותר מזה אני יכול 

להגיד לך שלצערי הרב בחלק מהמקומות יהודים שיצאו להפגין, יצאו להפגין 

של הצבא, ירקו עליהם, קיללו אותם. אני חושב נגד הצבא. פגעו בקצינים 

שאנחנו לא נמצאים במקום הזה, אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין. אני 

 דלא יצאתי לתקשורת, לא יצאתי לתקשורת כי לא רציתי ליצור את אותו פירו

שאתה דיברת עליו, ולכן אני מבחינתי לא יצאתי משום מקום, לא הצהרתי 

ח את הוואטסאפים האלה והוציא אותם החוצה, ואני שום הצהרה, מישהו לק

 לא ממשיך להגיב גם, אם אתה שמת לב. 

 

זאת אומרת לא הצהרת אבל המחאה של יוסי    :מר יוסי חן

הייתה, המחאה שאנחנו נמצאים, זה התחיל עוד לפני גל הפיגועים האחרון. 

 המחאה של יוסי הייתה על זה שאנחנו מוקפאים. 

 

אבל תקשיב רגע עוד דבר אחד, גם בקשר להקפאה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שיוסי מדבר עליה. 

 

 ... היינו מוקפאים.   :מר פבל פולב
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 אז לשתוק.    :מר יוסי חן

 

לא, לא, יוסי יוסי, קודם כל אני חושב שניתן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם לעשות הרבה דברים מתחת לשולחן ובשקט, כי אני חושב שברגע שעושים ע

 צעקות גדולות אז אי אפשר לבנות ולא ייתנו לנו לבנות. 

 

  -תעלו את העבודה למעלה  :מר פבל פולב

 

אני מחר בכנסת לידיעתך עם ראשי רשויות עם    :מר יוסי חן

ראשי סניפים, אני בכנסת מחר. אבל אני אומר פה שהמסר ייצא פה שאנחנו 

הקפאת הבנייה  מאוחדים עם כל הרשויות מסביבנו והמחאה החלה על

  -בשומרון בכלל

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -יוסי לא התחיל בגלל הפיגועים   :מר יוסי חן

 

 לא, רק בגלל הפיגוע, רק בגלל הפיגוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תפתח טלוויזיה.   :מר פבל פולב

 

הזה אבל אוקיי בואו אנחנו ככה דיברנו על הנושא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ובבקשה נעבור לנושא שלך. 

 

 דיון והצבעה בנושא שיפוץ המרכז המסחרי ברובע א'  .א

 

ההצעה שלי היא כזאת, תראו חברים כולנו פה וזה    :מר יוסי חן

חשוב שבעיקר חברי המועצה גם יקשיבו. המרכז המסחרי הזה שלנו זה מרכז 
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ריאל זה היה שהיה מה שנקרא אבן הפינה לעיר אריאל. כשאנחנו הגענו לא

המרכז, גם מבחינה גאוגרפית הוא נמצא במרכז. ובמסגרת הזו שאנחנו 

מ"ר שטחי מסחר  4,000מ"ר שטחי מסחר בקניון ועוד  5,000הולכים לבנות 

  -בפינוי בינוי

 

 מ"ר.  8,000  :מר פבל פולב

 

 8,000מ"ר, אז אתה אומר זה כבר  4,000אמרו לי    :מר יוסי חן

מ"ר בערך יש לנו מתחת לבניינים הגבוהים  1,000י. ועוד מ"ר סליחה לא ידעת

שמה, מה שזה אומר שאם עכשיו אנחנו לא ניתן חשיבה לכל הנושא של המרכז 

המסחרי, אני אומר לכם, איך פתחת בנושא אמרת בהתחלה שאתה בתאריך 

מסוים מתחיל לשפץ את המרכז. אני דרך אגב ראיתי את המכתב שהוציאו 

ורה. אז כשאני גוזם עצים בדרך הציונות או באורי בראון שלגזום עצים ותא

אני לא מודיע לתושבים במכתבים שאני גוזם להם, זה במסגרת הבסיס 

  -השוטף

 

 זה לא גיזום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא גיזום, יש הבדל בין גיזום לעקור עצים.   :מר אריק דושי

 

ך אגב, הנושא הזה של אוקיי, גם לגבי התאורה דר   :מר יוסי חן

  -התאורה התחלנו את זה עוד בקדנציה הקודמת

 

 אתה רוצה שתהיה תאורה לא הבנתי?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני בעד התאורה התחלנו את זה בקדנציה   :מר יוסי חן

 

 אתה רוצה שיעשו שינוי?   :מר יחיאל טוהמי
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 -לא, מה שאני אומר   :מר יוסי חן

 

אולי תגיד: אני מברך את ראש העיר. תגיד את זה   :מר יחיאל טוהמי

 אבל למה. 

 

 תן לי להמשיך.    :מר יוסי חן

 

. יותר זה בסדר.   :מר יחיאל טוהמי  ואני מבקש שיהיה..

 

ברשותך כשאני אסיים תגיב, תן לי לסיים ותגיב.    :מר יוסי חן

ה הקטע הזה של התאורה שהתחלנו אותו גם ברובע א' וגם במשרדי העיריי

מטעמים של חסכון, אנחנו עכשיו הגענו למרכז המסחרי. עכשיו חברים לא 

הוצאנו מכתבים לתושבים כשעשינו את זה, זו הכוונה שלי. אני מברך על כל 

 עשייה, לא רק על התאורה. 

 

  -אבל יש ועד, הוועד פנה  :מר יחיאל טוהמי

 

נה אז לא עושים? מחכים ואבל אם הוועד לא פ   :מר יוסי חן

 הוועד ייקנה?ש

 

 מה אתה מציע?   :מר פבל פולב

 

 עשית את זה?  לאשנים  3אבל למה לפני   :מר יחיאל טוהמי

 

  -עשיתי את זה, דרך אגב   :מר יוסי חן
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, שנה המרכז ככה 20שנים  10כשרון נחמן היה...   :מר יחיאל טוהמי

 למה לא דיברתם?

 

 דוק. דרך אגב אני עשיתי את זה, אז תב   :מר יוסי חן

 

שנה למה? למה לא העלית את זה לפני  20למה זה   :מר יחיאל טוהמי

20  .. .  500,000-עכשיו הוא הולך ואומר: אני לא משדרג ב 4לפני  8 לפנישנה? 

.. הוא צריך להוסיף ₪ עוד  ₪ 100,000, מה אתה אומר? במקום להגיד.

200,000 ₪-  

 

 יחיאל סיימת?    :מר יוסי חן

 

 מה אתה אומר?   :מר יחיאל טוהמי

 

חבל אני אפריע לך כשאתה, זה הזמן שלי להעלות    :מר יוסי חן

את ההצעה. עכשיו אני כן אגיד לך, קודם כל אני כן העליתי את זה, לאורך כל 

יודע שהעליתי את זה, ואני הייתי אופוזיציה  השנים העליתי את זה ואתה 

 תמכת בזה לא אני.  ואתה היית קואליציה והיית גם סגן ראש עיר, אתה לא

 

 מה אתה אומר?   :מר יחיאל טוהמי

 

איפה היית כל השנים? אתה סגן ראש עיר איפה    :מר יוסי חן

  -היית כל השנים? אני אופוזיציה

 

  -תוציא שהתנגדתי תוציא  :מר יחיאל טוהמי

 

אתה יודע גם היום, עכשיו גם היום אם נחליט אתה    :מר יוסי חן

  -יהזיצקואליציה אני אופו
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 אני בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 אני בעד גם הוא בעד גם הוא בעד כולנו בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

אז יופי. אם אתה בעד אז בוא עכשיו אני אגיד לך    :מר יוסי חן

 מה אני כן מציע.

 

 כמה כסף...   :מר פבל פולב

 

, עזוב כסף. המרכז המסחרי רק רגע עזוב את הכסף   :מר יוסי חן

הזה אם לא תהיה עכשיו חשיבה אסטרטגית לכמה שנים קדימה להסתכל, לא 

להסתכל להיום ומחר. לא לתת להם איזה אקמול או איזה כדור הרגעה. 

אנחנו צריכים לחשוב בגדול, השאלה אם רוצים או לא רוצים, אם לא רוצים 

 זה גם בסדר. 

 

 אנחנו איתך יוסי. רוצים רוצים,   :מר פבל פולב

 

אוקיי, אם רוצים זה בסדר, אז אפשר לעשות את    :מר יוסי חן

זה במסגרת התחדשות עירונית למשל. לתת חשיבה כמו שעשו בערים אחרות 

דרך אגב. לכו תבדקו כשרצו לעשות שיפוץ לכל השווקים בארץ, לכו תראו את 

שון אני מוכן השווקים מה עשו. כשתרצו לראות מה קרה בתל אביב או ברא

לעשות איתכם סיור, במודיעין גם. השאלה אם אתם רוצים, אם רוצים אז 

עכשיו צריכים לקבל פה החלטה, החלטה קודם כל, להצביע על זה, הנה עכשיו 

 אתם בעד. אבל אתם ביקשתם להצביע אתם בעד. הם כולם בעד זה בסדר. 
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 בוא אני אגיד לך משהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע תן לי לסיים עוד לא שמעת את ההצעה.    :וסי חןמר י

 

 לא, אני אגיד לך אבל משהו אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

  -קודם כל לעניין הפרוצדורלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה צריך להקריא את ההצעה את הסדר יום שלו     :???

 לפרוטוקול. 

 

אז אני אומר ההצעה שלו אני הסכמתי לתת ליוסי  :אה"ער-מר אליהו שבירו

לדבר למרות שבאופן עקרוני, ואתם יכולים אחרי זה גם, היועץ המשפטי יוכל 

להגיד את דברו, ההצעה הזאתי לא מעוגנת כהצעה. יש כללים כיצד מגישים 

הצעה, ולכן אין כאן הצבעה. אני נותן לך להציג את הדברים ובזה אנחנו 

 ל בבקשה אתה יכול להמשיך. נסיים. אב

 

זה בסדר אתה יכול להתחמק אלי ואתה יכול כן    :מר יוסי חן

להצביע על זה הצבעה פורמלית אבל בגדול אתה יכול גם לא להצביע זה גם 

 בסדר. 

 

 על מה להצביע?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני אגיד לך על מה. קודם כל   :מר יוסי חן

 

 הצביע? על מה ל  :מר יחיאל טוהמי
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 תקשיב עד הסוף.    :מר יוסי חן

 

 מה ההצעה שלך? מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

אז אני אציע תקשיב. אם תקשיב אני אציע. קודם    :מר יוסי חן

כל צריך לעשות תכנית, כדי לעשות תכנית יש סטודנטים שלומדים אדריכלות 

שאנחנו  שהם מוכנים לקחת את התוכנית, לא עולה הרבה, רק פשוט במלגות

תכף מאשרים בתמיכות לאשר להם מלגה, דבר מאוד פשוט, בואו נעשה תכנית 

קודם כל נעשה תכנית שאתה קודם, אם יש רצון אם אין רצון זה משהו אחר. 

תדע על מה תצביע. נעשה תכנית מסודרת נשב עם ועד הסוחרים, עם 

ש הסוחרים, נראה שזה על דעתם שמתקבלת החלטה, יש הרבה אופציות, י

הרבה דברים שאפשר לעשות. אפשר לשלב אותם בפינוי בינוי, אפשר במקום, 

אפשר לדאוג לקירוי. אבל המצב הזה אם הוא נשאר אני אומר לכם, אני 

מאחל לכולנו שנחייה עוד הרבה שנים, אתם תראו איך הם נעלמים אחד אחרי 

יה כמו מגדל קלפים. עכשיו אני גם מציע בנוסף לכל ההצעה שזה יההשני 

מקובל על כל הסוחרים, יושב פה דודי שהוא נציג לשמוע אותו גם, בואו 

  -תשמעו אותו

 

 לא, לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לדבר, זה זכותך, ראש  אני מציע לתת לו אפשרות   :מר יוסי חן

ייתן לו, לא ירצה אתה תשמע גם אותי.   העיר הוא ירצה לתת לו לדבר 

 

 אוקיי.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

אני אומר אז ככה, אז מה שאני מציע, קודם כל    :מר יוסי חן

תכנית. אם אנחנו עושים תכנית מסודרת שמקובלת על כולם, לשבת בצורה 
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מסודרת לא פרוטוקולים, לא ישיבת מועצה, לא תקשורת לא כלום. לא 

 מחפשים פה קטע פוליטי. לשבת בצורה מסודרת אבל עם כוונות טובות באמת,

ואז לקחת את החבר'ה האלה עם האדריכלים שלומדים אדריכלות שיציעו לנו 

 כמה אופציות, אם יש כוונה.

 

 אתה צריך קודם כל מסגרת.   :מר יחיאל טוהמי

 

 -ואז אתה בא   :מר יוסי חן

 

 , האם יש כסף?₪מיליון  30זה עולה תכנית   :מר יחיאל טוהמי

 

  -עונה לך, ואז אתה בא שנייה, ואז אתה בא, אני   :מר יוסי חן

 

..תגיד לי מה אתה מקציב  :מר יחיאל טוהמי לא מכינים תכנית ואחר  .

 כך אומרים כמה זה עולה כסף. 

 

לא כמה אתה מקציב, קודם אתה עושה תכנית    :מר יוסי חן

ואתה בודק כמה עולה התוכנית, כשאתה רואה כמה עולה התוכנית אז אתה 

צב את זה, ועיריית אריאל יכולה להרשות יושב ואתה רואה איך אתה מתק

לעצמה לתקצב את זה במסגרת זה שאתה גובה מאנשים פה מיסים, אנשים 

  -גרים פה

 

 דקות.  5-יוסי אתה כבר חורג מעבר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא חורג, יש לך טעות.    :מר יוסי חן

 

 . אני נותן לך עוד דקה וחצי אבל לעניין  :מר פבל פולב
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 אז אני מסכם את זה.   :מר יוסי חן

 

 אני בעד בעד.    ???:

 

יופי אני שמח שאתה בעד. אני אומר אחד תכנית,    :מר יוסי חן

שתיים לשבת לצבוע את זה בכסף לראות כמה זה עולה ליישם את התוכנית 

הזו, אם יש רצון, כמה זה עולה ליישם את התוכנית הזו, וארבע כבר בשנת 

, לעשות הליך מהיר, בהליך מהיר לעשות את זה ולבצע את את זה ליישם 2016

 זה בשיתוף פעולה עם הסוחרים עצמם. 

 

 אפשר להגיד משהו?    ???:

 

. ניתן למיקי יותר מבוגר ואחרי זה קצר גם %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתה תגיד ובבקשה. 

 

חנו אני חוזר לאותה עמדה שלי שאומרת איך אנ  :מר מיקי חג'בי

תופסים את העיר. עם ההתפתחות שלה כמו שדיברנו בוועדת תכנון והבנייה. 

שים לב מה קורה פה. הקניון הולך להיבנות, ממולו מודול בטון מרכז מסחרי 

וליד כאשר אנחנו רוצים לבוא ולעשות אזור תעשיה זעיר להרים אותו קצת 

הולכים להקים למעלה, יש פה איזה שהוא ניגוד מסוים. כמה מרכזים אנחנו 

פה באריאל, והאם בכלל רמי לוי יודע שפותחים מולו מרכז מסחרי, אלא אם 

כן הוא שם את הכסף, אין לי מושג. אבל זה גם לא הגיוני, כי זו השקעה לא 

נכונה. עכשיו הסמיכות של הדבר הזה ממודול בטון לכיוון הקניון אין לי 

ככה אנחנו מגיעים למצב, דקות בשביל מה לבנות עוד מרכז מסחרי.  5איזה 

דרך אגב שאתה אומר שהם יפלו, הם כבר נפלו, הם כבר למטה, הם גוססים 

מה לעשות. אתה תראה מחזורים של אותם בעלי עסקים במרכז וזה נכון זה 

לא מעכשיו תקופה ארוכה עוד בתקופה של רון ז"ל, מה שאני אומר אלי צריך 

י שזה דבר חשוב מאוד לכל לבוא לעשות חשיבה, זה לא רק למרכז המסחר
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המרכזים הקטנים כולל אלמוג כולל אזור תעשיה, מה אנחנו רוצים בעיר 

 הזאת. צריך לתכנן את זה בצורה נכונה. 

 

 אוקיי על זה אני מדבר.    :מר יוסי חן

 

 אריק בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וגם  לגבי עניין הסוחרים כל מה שיוסי אומר גם אני  :מר אריק דושי

אתה וגם אבי יודעים שכל התוכנית שהוא מדבר עליה כבר אנחנו יכולים 

ליישם אותה בזמן הקרוב, אז זה לא חדש יוסי התקציב של התאורה ועקירת 

עצים וכל הדברים האלה והתכנון של האדריכלים מהאוניברסיטה זה הכול 

ש שיתוף כבר עובד וזה בתהליך. חייב להיות פה שיתוף פעולה עם הסוחרים וי

  -, תקנו אותי אםפעולה עם הסוחרים

 

 לא, לא צריך תקנו, תגיד מה שיש לך להגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כולם עשו עם הראש זה אומר שזה נכון. לגבי מה   :מר אריק דושי

שמיקי אומר, ואני אמרתי את זה גם לסוחרים אני לא מתבייש להגיד להם 

ו  את זה עוד פעם, שיש דברים שהם צריכים לעשות גם מהצד שלהם, אנחנ

מי כמוני ומי כמוכם יודעים שנלחמנו על זה וגם  מעבר מהצד שלנו ניתן מענה

אני באופן אישי נלחמתי על זה, אבל גם מהצד שלהם. יש פה הרבה חנויות 

שהם ותיקות וצריך להתעורר, ויש כמה דברים שאני ביקשתי מהם לעשות, 

ודעים בדיוק על מה אני מתכוון, שהם יעשו אני לא אפרט אותם פה, הם י

וגם כל התוכנית  ,אותם וזה יעזור גם לתושבים שמגיעים למרכז שיותר נוח

  -קיץ שהם עשו כל הרביעי הגדול כל הדברים האלה כאן

 

למה הם צריכים לעשות את זה? למה לא העירייה    :מר יוסי חן

גוונים שאתה משקיע בהם  מיליוני שקלים.   דרך 
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 בואו אני מבקש, תן לו לסיים את הדברים.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

היה שיתוף פעולה עם העירייה לחלק מהדברים.   :מר אריק דושי

חייבת או לא חייבת זה עניין של מדיניות זה לא קשור. הם הרימו את הכפפה 

ועשו כל הכבוד ואתה יודע אם לא תדאג לעצמך אף אחד לא יבוא יתחיל 

 ך כספים. לטפטף עלי

 

מה שאתה אומר שעיריית אריאל לא דואגת להם    :מר יוסי חן

 אם הם לא ידאגו לעצמם. 

 

לא, עיריית אריאל דואגת, ראש העיר דואג להם,   :מר אריק דושי

מנכ"ל העיר דואג להם וכל התהליך הזה, ואתה תראה את זה כבר בחודש 

 הקרוב, אני מבטיח לך שאתה תראה את זה.  

 

 למה הם פה אבל?   :חג'בי מר מיקי

 

 שנייה רגע.   :מר אריק דושי

 

 למה לא לתת להם לדבר?    :מר יוסי חן

 

 יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני חושב אלי שבאמת אם אני הייתי יושב עכשיו    :מר יוסי חן

ר את מה במקומך, הייתי נותן להם כן לאחד מהם לדבר ובמיוחד להעבי

 שאריק, כי אם הכול בסדר אז אולי בשביל מה להעלות, למה העליתי את זה. 

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  תשאיר לי לנהל את.
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 אולי כן יש בעיות.    :מר יוסי חן

 

 יש לך עוד משהו להוסיף?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה להגיד משהו.   :מר יחיאל טוהמי

 

ני מאוד מקווה רק שתיישם את כל מה שאתה א   :מר יוסי חן

 אומר שאתה מתכוון ליישם. 

 

ם שיהיה יאז בואו נעלה את זה עוד פעם עוד חודשי  :מר אריק דושי

 את הגיזום ואת התאורה. 

 

אני מבקש רק דבר אחד, אני מבקש שנצביע על זה    :מר יוסי חן

 שכולם פה מסכימים וכולם בעד, אני בעד אין בעיה. 

 

 אני מבקש.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

אני רוצה להגיד משהו, כולם פה מתפרצים לדלת   :מר יחיאל טוהמי

פתוחה וכולנו רוצים לטובת הסוחרים, כולנו רוצים שבאמת יהיה פה מרכז זה 

סך הכול המרכז הראשון צריך באמת לחזק את המרכז הזה שחס וחלילה לא 

א תיעצר. יש פה מגמה ואלי מוביל תהיה פה נפילה, ואם תהיה נפילה אז הי

אנחנו בעזרת השם בהסכם, ישבתי עם  ואנחנו פה כל הכוח, כולנו פה שותפים

כסף, אני מאמין שזו התחלה   Xשנה יש לי קבעו  ,המנכ"ל קבענו... התחלה

 באמת זו התחלה. 

 

סיימת? תודה רבה, אני סוגר את הישיבה תודה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 רבה. 
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_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
 

 



 11.10.15)מן המניין(  30מספר  ישיבת מועצה
 

 45 

 :ריכוז החלטות

 

הוחלט פה אחד לאשר הוספת סעיפים לסדר היום: אישור  החלטה:

בניית קיר  343פרויקט מחוברים לילדי העולים, ביטול תב"ר  445תב"ר 

נהיגות והצעה לסדר עבודות פיתוח בפארק המ 369אקוסטי, הגדלת תב"ר 

 יום של חבר המועצה מר יוסי חן.

 

 . 2/2015דיון בדו"ח הרבעוני מספר  ב.   

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; 

 . 2/2015הדו"ח הרבעוני מספר נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את  1

 

 . 2015להצעת התקציב לשנת  1אישור שינוי מס'  ג.   

 

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

מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; 

להצעת התקציב לשנת  1 נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר את שינוי מספר 1

2015  . 

 

 אישור סגירת תב"רים שלהלן:   ד.   

 מחשוב מוסדות חינוך. - 158.   תב"ר 1         

 אירועים תרבותיים. - 212.    תב"ר 2 

 שיקום גנים ציבוריים.  - 237.     תב"ר 3 

 הקמת שני גנים צמודים ברחוב ברק. - 271.    תב"ר 4 

 .2012ללה ושדרוג מתקני חצר הצ - 280.    תב"ר 5 

 שדרוג ריהוט בגני ילדים. - 296.    תב"ר 6 

 החלפת ריהוט בבתי ספר. - 298.    תב"ר 7 

 נוער במרכז העיניים. - 299.    תב"ר 8  
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  קירוי מגרש כדור סל "היובל".  - 309.    תב"ר 9 

נווה אריאל. - 308.  תב"ר 10   שינויים והתאמות בבית ספר 

 שיפוץ בי"ס עליזה בגין. - 320תב"ר  .  11 

 שיפוץ בי"ס אור זבולון. - 321.   תב"ר 12 

 שדרוג מחשבים למוסדות העירייה. - 326.   תב"ר 13 

 כלי אצירה. - 328.  תב"ר 14 

 מפגעי בטיחות ותיקון כבישים. - 330.  תב"ר 15 

 שיקום גנים ציבוריים. - 331.  תב"ר 16 

 וץ מקלטים.שיפ - 338.   תב"ר 17 

 פרויקטים חינוכיים. - 339.  תב"ר 18 

 עיקור חתולים. - 364.  תב"ר 19 

 שער הגיא. –שיפוץ מועדון לקשיש  - 371.  תב"ר 20 

 שיפוץ מועדון הנוער "צופים". – 372. תב"ר 21 

 . 61שיפוץ בית הנוער הנגב  – 373. תב"ר 22 

 שיפוץ אולם ספורט חט"ב. – 374. תב"ר 23 

 ציוד וריהוט לבתי ספר. – 376תב"ר . 24 

 שיפוץ מרכז פסגה אריאל. – 380. תב"ר 25 

 שדרוג מזגנים בית ספר. – 383. תב"ר 26 

 רכישת גנרטור. – 386. תב"ר 27 

 רכישת גרור כיבוי. – 391. תב"ר 28 

 אירועי קיץ. –נוער  – 428. תב"ר 29 

 רכישת מיול למחלקת גני ילדים. – 430. תב"ר 30 

 הנגשת כתה אקוסטית. – 432.  תב"ר 31 

 שדרוג מזגנים בית ספר.  – 433.  תב"ר 32 

 

 

מחשוב מוסדות  158הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 חינוך.  

 

אירועים  212הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 תרבותיים.   

 

ום גנים שיק 237הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:
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 ציבוריים.    

 

הקמת שני גנים  271הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 צמודים ברחוב ברק.    

 

הצללה ושדרוג  280הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 .    2012מתקנית חצר 

 

שדרוג ריהוט בגני  296הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ילדים.   

 

החלפת ריהוט  298 הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר חלטה:ה

 בבתי ספר.   

 

נוער במרכז  299הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 העיניים.    

 

קירוי מגרש כדור  309הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 . , העודף יועבר לקנות הרשותסל "היובל"

 

שינויים והתאמות  308, לאשר את סגירת תב"ר הוחלט פה אחד החלטה:

 בבית ספר נווה אריאל. 

 

שיפוץ בי"ס עליזה  320הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 בגין.
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שיפוץ בי"ס אור  321הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 זבולון. 

 

ם שדרוג מחשבי 326הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 למוסדות העירייה.   

 

 כלי אצירה. 328הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 

מפגעי בטיחות  330הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ותיקון כבישים.

 

שיקום גנים  331הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ציבוריים.    

 

 שיפוץ מקלטים.  338ת תב"ר הוחלט פה אחד, לאשר את סגיר החלטה:

 

פרויקטים  339הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 חינוכיים.    

 

 עיקור חתולים.     364הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

שיפוץ מועדון  371הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 לקשיש שער הגיא.    
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שיפוץ מועדון  372לאשר את סגירת תב"ר  הוחלט פה אחד, החלטה:

 הנוער "צופים".

 

שיפוץ בית הנוער  373הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 .61הנגב 

 

שיפוץ אולם  374הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ספורט חט"ב. 

 

ציוד וריהוט לבתי  376הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ר.הספ

 

שיפוץ מרכז פסגה  380הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 אריאל.

 

שדרוג מזגנים בית  383הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 ספר. 

 

 רכישת גנרטור.  386הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

 יבוי.רכישת גרור כ 391הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 

אירועי  –נוער  428הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 קיץ.   
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רכישת מיול  430הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 .    , העודף יועבר לקרן לרכישת רכביםלמחלקת גני ילדים

 

הנגשת כתה  432הוחלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר  החלטה:

 אקוסטית.

 

שדרוג מזגנים בית  433חלט פה אחד, לאשר את סגירת תב"ר הו החלטה:

 ספר.

 

 אישור תב"רים חדשים והגדלת תב"ר: ה.   

הנגשת כתה אקוסטית בבית ספר מקיף אריאל, בסך  – 442א.   תב"ר  

הרשאה  ₪ 30,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 40,000

 קרנות הרשות. ₪ 10,000וכן סך  2015/64/580

,  – 443ב"ר ב.   ת  הנגשת שלוש כתות אקוסטיות בבית ספר מילקין

הרשאה  ₪ 90,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 120,000בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 30,000וכן סך  2015/64/581

,  – 444ג.   תב"ר   הנגשת שתי כתות אקוסטיות בבית ספר אור זבולון

הרשאה  ₪ 60,000. מקורות המימון, משרד החינוך ₪ 80,000בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 20,000סך  וכן 2015/64/582

 50,000בסך  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 429ד.    הגדלת תב"ר  

מקור המימון קרן עיזבונות. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך  ₪

100,000 ₪ . 

 

הנגשת כתה אקוסטית  442הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

. מקורות המימון: משרד החינוך ₪ 40,000אריאל, בסך  בבית ספר מקיף

 קרנות הרשות. ₪ 10,000וכן סך  2015/64/580הרשאה  ₪ 30,000

 

הנגשת שלוש כתות  – 443הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:
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. מקורות המימון: משרד ₪ 120,000אקוסטיות בבית ספר מילקין, בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 30,000וכן סך  2015/64/581הרשאה  ₪ 90,000החינוך 

 

הנגשת שתי כתות  – 444הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

. מקורות המימון, משרד ₪ 80,000אקוסטיות בבית ספר אור זבולון, בסך 

 קרנות הרשות. ₪ 20,000כון סך  2015/64/582הרשאה  ₪ 60,000החינוך 

 

שיפוץ וריהוט  – 942הוחלט פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר  החלטה:

מקור המימון קרן עיזבונות. לאחר ההגדלה  ₪ 50,000בסך  –מוסדות רווחה 

 .₪ 100,000התב"ר יעמוד על סך 

 

 תב"רים: ו.   

. ₪ 246,232פרויקט מחוברים לילדי עולים ע"ס  445א.   אישור תב"ר  

 . ₪ 61,558, קרנות הרשות ₪ 184,674מקורות המימון: משרד הקליטה 

. מקורות ₪ 724,000בניית קיר אקוסטי על סך  343ביטול תב"ר  ב.   

 . ₪ 100,000, קרנות הרשות ₪ 624,000המימון: משרד הפנים 

-עבודות פיתוח בפארק המנהיגות )הסבה מ – 369ג.    הגדלת תב"ר  

 2013. מקור המימון: משרד הפנים תקציב ₪ 624,000( על סך 2013

 .₪ 1,600,000עמוד על סך )הסבה(. לאחר ההגדלה התב"ר י

 

 

פרויקט מחוברים לילדי  445הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר  החלטה:

, קרנות ₪ 184,674. מקורות המימון: משרד הקליטה ₪ 246,232עולים ע"ס 

 . ₪ 61,558הרשות 

 

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

קובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; מר פבל פולב, מר יבגני יע

בניית קיר אקוסטי על סך  343נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר ביטול תב"ר  1

, קרנות הרשות ₪ 624,000. מקורות המימון: משרד הפנים ₪ 724,000
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100,000 ₪ . 

 

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

ל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן; מר פב

עבודות פיתוח בפארק  – 369נמנע: מר מיקי חג'בי(, לאשר הגדלת תב"ר  1

. מקור המימון: משרד הפנים ₪ 624,000( על סך 2013-המנהיגות )הסבה מ

 .₪ 1,600,000)הסבה(. לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך  2013תקציב 

 

 

 

 

 


