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על סדר היום :
א.

אישור שינוי תקציב מס'  2לשנת ; 2015

ב.

אישור התב"רים שלהלן:
.1

אישור הגדלת תב"ר  – 276אולם ספורט נחשונים  -סה"כ לתב"ר

. ₪ 10,541,307
₪ 741,000

 -משרד הפנים . 2015

 - ₪ 4,560,000קרן אריאל.
 . 2אישור הגדלת תב"ר  – 370חידוש והקמת מגרש עליזה בגין – סה"כ
התב"ר . ₪ 1,190,093
הגדלה משרד השיכון – . ₪ 1,025,093

.3

הקטנה מפעל הפ יס

. ₪ - 950,000 -

סה"כ תוספת

. ₪ 75,093 -

אישור הגדלת תב"ר  – 439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור

חברת אנך מנהלת – סה"כ התב"ר . ₪ 2,997,296
הגדלה משרד השיכון – . ₪ 2,934,284
הגדלה משרד השיכון – . ₪ 63,012
הקטנה קר נות הרשות . ₪ - 63,012 -
סה"כ תוספת
.4

. ₪ 2,934,284 -

אישור הגדלת תב"ר  – 442ציוד בטחון ושע"ח – סה"כ התב"ר

. ₪ 103,695
הגדלת משרד חינוך תקנה . ₪ 53,555 – 04
 . 5אישור תב"ר  – 447שדרוג מערכות  GISע"ס . ₪ 100,000
משרד הפנים . ₪ 100,000 – 2015
 . 6אישור תב"ר  – 448הנגשת מוסדות חינוך ע"ס . ₪ 300,000
משרד הפנים . ₪ 300,000 – 2015
 . 7אישור תב"ר  – 449שדרוג חצרות גנים ע"ס . ₪ 260,000
משרד הפנים . ₪ 178,000 – 2015
קרנות הרשות

 . ₪ 82,0004
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 . 8אישור תב"ר  – 450רענ ון רכב בטחון ע"ס . ₪ 235,000
משרד בטחון – . ₪ 135,000
אוניברסיטה – . ₪ 100,000
 . 9אישור תב"ר  – 451שיפוץ מועדוני זקנים ע"ס . ₪ 59,291
משרד הרווחה – . ₪ 59,291
 . 10אישור תב"ר  – 452רכישת שני מיולים וקטנוע ע"ס . ₪ 170,000
קרנות חידוש ר כבים – . ₪ 170,000
 . 11אישור תב"ר  – 453תכנון הסדרת חניון משאיות ע"ס . ₪ 80,000
משרד התחבורה – . ₪ 64,000
קרנות הרשות

. ₪ 16,000 -

 . 12אישור תב"ר  – 454ש ע ר כניסה מערבי ע"ס . ₪ 800,000
משרד התחבורה – . ₪ 640,000
קרנות הרשות

. ₪ 160,000 -

 . 13אישור תב"ר  – 455הסדרת צומת שד' ירושלים – המציל היהודי ע"ס
. ₪ 1,760,278
משרד התחבורה – . ₪ 1,408,221
קרנות הרשות

. ₪ 352,057 -

 . 14אישור תב"ר  – 456בית ספר נווה אריאל חידוש מבנים ע"ס 300,000
.₪
משרד ה חינוך – . ₪ 300,000
 . 15אישור תב"ר  – 457תכנון ישיבת נצר מטעי ע"ס . ₪ 2,500,000
תנופה באמצעות משרד החקלאות – . ₪ 2,500,000
 . 16אישור תב"ר  – 458קירוי מגרש ספורט ממ"ד אור זבולון ע"ס
. ₪ 1,000,000
מפעל הפיס הסבה מתב"ר . ₪ 1,000,000 – 370
 . 17אישור תב"ר  – 459שדרוג מגרש המיני פיץ ע"ס . ₪ 251,000
משרד השיכון – . ₪ 251,000
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ג.

פתיחת חשבון בנק – פתיחת חשבון ייעודי לניהול כספי תכנון ישיבת
"נצר מטעי" בבנק אוצר החייל באריאל.

ד.

דיון בדו"חות רבעוניים:
 . 1דו"ח רבעוני  6/15סקור.
 . 2דו"ח רבעוני . 9/15

.3

שינוי ב וועדת ספורט – גלב רבינוביץ יחליף את פבל פולב;

.4

שינוי בוועדת הקליטה – לודמילה גוזב תחליף את פבל פולב;

.5

איש ור תנאי שכר ומשרה של עוזר מנכ"ל; (נדון בישיבה סגורה)
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני פותח את ישיבת המועצה מספר  32שמן המניין,

מי שנוכח בישיבה זה :אלי ,יחיאל ,גלב ,אריק ,מקס ,יבגני ,דריה ,לודה ויוסי,
אם יצטרפו אנשים נוספים בהמשך אנחנו נודיע לפרוטוקול .אני אתחיל בדיווח
של מספר דברים ,הדבר הראשון שאני רוצה להגיד ,אני רוצה לאחל מזל טוב
לחבר מועצה שלא נמצא כאן כרגע יחד איתנו פבל פולב חוגג יום הולדת ,היום
הול דת שלו הייתה אתמול אז אנחנו נאחל לו מזל טוב ,ו הוא אומנם נמצא
בחו"ל היום ,אבל מכאן אנחנו נשלח לו ברכות .אני רוצה להמשיך ולהגיד כמה
מילים על האירוע שהיה ביום חמישי ,אין ספק שהוא היה אירוע חריג ,אירוע
שבו פלשתינאי שעובד באזור התעשייה אחרי שיצא לחופשה לערב הסע ודית,
הוא שהה שבועיים בערב הסעודית ,חזר חזרה הוא לא נכנס למפעל שהוא עובד
בו ,הוא נכנס לאזור התעשייה חזר חזרה ותקף את שני המאבטחים .שני
המאבטחים נפצעו ,אחת נפצעה יותר קל וה מאבטח שהיה שם נפצע קצת יותר
קשה ,אבל בסך הכול הכללי הפעולה שפעלו שני המאבטחים ,עצם הע ובדה שהם
גם הדפו אותו וגם המאבטחת שהתנהגה בצורה ראויה לציון בכך שהיא הוציאה
את נשקה דרכה אותו ונטרלה את המחבל ,זה חייב להיאמר .אנחנו ישבנו עם
גורמי הביטחון עם הצבא מפקד האוגדה מפקד החטיבה גם ביום חמישי  ,וגם
ביום שישי היה פה ביקור של מפקד האוגדה וסוכם שאנחנ ו במהלך השבוע הזה
נעשה פגישה יחד עם המח"ט הגזרתי כדי לבחון את תכנית האבטחה של אזור
התעשייה .אני אומר שוב ,התנהגות ראויה לציון ,אירוע שהוא אירוע חריג
ובהתאם לסיכומים שיהיו עם המח"ט אנחנו נעדכן גם אתכם .כשיגיע המח"ט
אני אבקש גם מאריק שהוא יו"ר ועדת ביטחון לה יות שותף יחד איתנו .הדבר
השני שאני רוצה לציין ,אני חזרתי מחו"ל לפני שבועיים ,אנחנו עמדנו ביעדים
שאנחנו הצבנו לעצמנו בנושא של גיוסי הכספים .היו לנו  3יעדים ,יעד אחד זה
כמו שאמרתי לגייס כספים ,היעד השני זה ליצור אפיקים חדשים לגיוס כספים
גם בעתיד ,והיעד השליש י גם להגיע לפדרציות יהודיות שנמצאות בארצות
הברית ,שהם לא כל כך תומכות במילים עדינות במה שקורה מעבר לקו הירוק
במקום שאנחנו נמצאים ,ולכן היה חשוב גם להיפגש איתם לדבר איתם להעלות
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בפניהם סימני שאלה ,כדי שהם יבואו לכאן יכירו את מה שקורה כאן ואולי
בעתיד גם לשנות את דעתם .אז כמו שאמרתי היעדים שאנחנו הצבנו לעצמנו
עמדנו בהם.
ביקור רופא ב  14.12.15 -סוף סוף חנכנו את המוקד הרפואי ,ביקור רופא מפעיל
את המוקד הרפואי ,ואני יכול להגיד לכם בסיפוק רב  ,הייתי מעדיף שאף אחד
לא יגיע לביקור רופא כדי שאנשים לא יהיו חולים ,אבל לצערי הרב זה לא
בדיוק כך ואנשים מגיעים לשם ואנשים מקבלים שם טיפול רפואי ,וזה בסך
הכול הכללי עוזר מאוד לתושבים שלנו ,הצלחה מאוד גדולה ,אנחנו מקבלים
פידבקים מאוד טובים מהתושבים בנושא הזה.
אני רוצה להזמין את כל חברי המועצה ואני אגיד את זה גם בישיבת התקציב
למספר א ירועים שאנחנו הולכים לקיים במהלך חודש ינואר .אנחנו הולכים
לחנוך את מרכז הצעירים ב  10.1.16 -בשעה  20:00ואני חייב להגיד מילה טובה
לשירה שהובילה את כל המהלך מול הצעירים בעיר ,ואני אומר שוב אני מזמין
אתכם להגיע לשם .אני רוצה להזמין אתכם לאזכרה של רון נחמן ז"ל ו חנוכת
בית הראשונים ,זה יהיה ב  17.1.16 -בשעה  14:45וגם כאן אני חייב להגיד מילה
טובה למי שהוביל את כל התהליך של בית הראשונים ורד יחד עם משפחת נחמן,
ואני אומר שוב כולם מוזמנים אני מצפה שבאמת כולם יגיעו .האירוע האחרון
שאני רוצה להגיד עליו מילה ,זה הנחת אבן פינה לאולם ספורט של נחשונים
באזור של מוריה ,ואנחנו נעשה את זה ב  19.1.16 -שעה מדויקת אני אפרסם
לכולם .פה אני חייב גם התנצלות בפני חברי המועצה וגם לחדד נקודה נוספת.
אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים ,בחנוכה עשינו אירועים רבים בעיר .ועד
כמה שאני יודע לא הוזמנו כל חברי המועצה לאירועים .אני כאן אומר ,כל
אירוע עירוני חברי המועצה מוזמנים הם שותפים מלאים ולכן מי שלא הוזמן
אז אני אתנצל ומעתה והלאה כל האירועים העירוניים אתם תקבלו הזמנות
מסודרות.
דבר נוסף נושא של פינוי בינוי שלב ב' אשקוביות .אנחנו קיבלנו ואנחנו גם
נצביע על תב "ר בנושא הזה ,קיבלנו הרשאה להתחיל לתכנן את כל אזור
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האשקוביות שאנחנו נמצאים בהם ,משרדי העירייה משרדי הממשלה הדיור
המוגן ,כל האזור הזה זה אזור שאנחנו נתחיל לתכנן אותו לפינוי בינוי ,קיבלנו
תקציב ועם זה אנחנו נמשיך הלאה.
אנחנו גם נעשה מספר שינויים בוועדות .אנ י מזכיר את זה כאן למרות שאנחנו
נצביע על זה .פבל ביקש ממני מאחר וההגעה לוועדות זו הגעה וולונטרית זאת
אומרת על הזמן החופשי שלכם חברי המועצה ,יש לו ל חץ מאוד גדול גם מבחינת
עבודה ,הו א ביקש לעשות החלפה בשני ועדות ,בוועדת ספורט ובוועדת קליטה,
נאותתי לבקשה ,אני יכול להגיד לכם שהוא עשה עבודה מצוינת בשתי הוועדות
האלה ,הוא קידם הרבה מאוד דברים גם בוועדת הספורט וגם בוועדת הקליטה,
אבל פיזית כהצבעה אנחנו נצביע על זה כסעיף נוסף.
אני רוצה לעדכן אתכם שאני ביקשתי מדריה והיא הסכימה ,להוביל ולרכז את
נושא הגיל הרך  , 0-3היא ת זמן נציגי ציבור ,אנחנו נשב ביחד ונקבע מי מנציגי
הציבור שיהיו ,זה קופות חולים זה כל מיני גופים שבעצם מתעסקים בנושא של
גיל רך  , 0-3זאת תהיה מעין ועדה ,אנחנו לא צריכים להצביע על זה אבל אני
רוצה לעדכן אתכם ,זאת תהיה ועדת משנה כזו לוועדת החינוך ,כדי שנוכל לטפל
גם בתחום נושא של גיל הרך ,אז דריה תודה רבה .מכאן אני רוצה לעבור לסעיף
א' ,אבל לפני כן יוסי בבקשה.

מר יוסי חן :

תודה .קודם כל אני גם רוצה להצטרף לברכות שלך,

גם לפבל וגם לוועד העובדים שנבחר .נבחר ועד טוב לדעתי שייצג את העובדים
בכבוד .דבר שני תגובה לגבי הפ יגוע שהיה .אני על הפיגוע נודע לי מהתקשורת
ושמה אור הלר בערוץ  , 2חוזר כמה פעמים שהפיגוע הוא לא באריאל הוא  4ק"מ
רחוק מאריאל .אנחנו במסגרת הדוברות לדעתי לא צריכים להקטין את העיר
ההיפך ,צריכים להגיד אנחנו לא שונים מרעננה ומירושלים ומכל מקום אחר
בארץ ,ואריאל מ בחינתנו שתגיע עד ראש העין במערב במזרח שתגיע עד תפוח.
אז צריך לתקן את זה ולהעמיד את התקשורת ,קורה פיגועים אין  100%אי
אפשר לסגור. 100% ...
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כשאני אני התראיינתי לתקשורת ואני התראיינתי גם

לרשתות הרדיו ,אני אמרתי בדיוק את אותו דבר .אני אמ רתי' :אנחנו נמצאים
בגל טרור ששוטף את כל מדינת ישראל '  .יום שבת שבוע שעבר היה פיגוע
ברעננה ,פיגוע שלישי דרך אגב ברעננה .היו פיגועים בקריית גת ובבאר שבע,
ובירושלים כל יום אנחנו שומעים על פיגועים ,וזה גל שבעצם שוטף את כל
מדינת ישראל .ואנחנו כמו כל מדינת ישראל נמצאים באותה קלחת לצערי הרב.
יחד עם זאת ,אני גם אמרתי שאנחנו סומכים על כוחות הביטחון ,הם עושים פה
עבודה מצוינת .ציר  , 5הם ניסו לדבר על הנושא של ציר  . 5ציר  5הוא ציר
יחסית שקט מאוד ,הגזרה שלנו יחסית שקטה מאוד .אם מישהו מחליט בבוקר
לקום ולעשות פיגוע ,אתם מבי נים שיש פה בעייתיות ,זה לא משהו שהוא דבר
שניתן לצפות בו ,למרות שהצבא מערכת הביטחון השב"כ מתחילים להיכנס גם
לרשתות החברתיות של הפלסטינאיים כדי לנסות ולאתר את הדברים האלו.
אבל אתה צודק אריאל -

מר יוסי חן :

מספר פעמים הוא חזר על זה .מעיריית אריאל נמסר

לנו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,זה לא נמסר מעיריית אריאל.

מר יוסי חן :

ככה הוא טוען ,צריך לבקש שהוא יתקן את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפרוטוקול אני מבקש לציין ששירה הצטרפה .ג'והר

בבקשה סעיף ראשון.

א.

אישור שינוי תקציב מס'  2לשנת . 2015
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מר ג'והר חלב י :

בוקר טוב לכולם ,אנחנו מתחילים מהנושא הראשון

שינוי תקציב לשנת  . 2015שלחתי לכם שתי חוברות ,יש חוברת תקציב  2016ויש
חוברת שהיא יש בה כמה נושאים ,הנושא הראשון זה שינוי תקציב . 2015
בתקציב  2015חברים כל השינוי שלנו אם הוא מסתכם בין הפחתות לבין
פלוסים הכול הוא עומד על  . ₪ 102,000בהקטנה ,הקטנה מהתקציב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 102לא אלף  ₪מיליון.

מר ג'והר חלבי :

חברים אני אומר השינוי ,השינוי הוא ₪ 102,000

ההקטנה .שינוי מספר  1של שנת  2015עמד על  . ₪ 109,491,000ביצענו התאמות
סעיפים ותיקונים ב  102,000 -שח זה י רד ל  . ₪ 109,389,000 -השינויים בעיקר
בכל מיני סעיפי שצרפתי פירטתי לכם .יש מינוס יש פלוס יש כל מיני סעיפים,
זה תלוי בצפי שלנו ,אנחנו ממש עכשיו אוטוטו מסיימים את השנה ,אלה
השינויים שבוצעו ,יכול להיות שיהיה לנו עוד שינוי נוסף אחד ,אנחנו מחכים
לקבל את היתרות ממש רד הממשלה ,זה יביא אותנו למצב של עודפים .בישיבה
הקרובה אנחנו נביא את העודפים שינוי תקציב נוסף וגם אישור תב"רים .אבל
זה בינתיים זה התקציב שינוי מספר  2של שנת  . 2015אם יש שאלות ,מישהו
מעוניין ,שאלה כלשהי.

מר יוסי חן :

לפי מה שראיתי בתקציב על  2015אנחנו מד ברים ,זה

עדיין סגירה של ? 2015

מר ג'והר חלבי :

כן ,זה תיקון יוסי.

מר יוסי חן :

אז לפחות הפעם אתה דייקת בכל מה שאמרת.

מר ג'והר חלבי :

למה?
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מר יוסי חן :

שעשית תיקונים כרגיל כמו תמיד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את השינוי כפי שהוצג על ידי הגזבר?

יוסי?

מר יוסי חן :

אני נמנע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,אז אושר על ידי :אלי ,יחיאל ,שירה ,גלב,

אריק ,מקס ,יבגני ,דריה ולודה .יוסי נמנע ,עבר.

מר אבי עזר :

אלי תדגיש שזה שינוי מספר . 2

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שינוי מספר . 2

מר אבי עזר :

לשנת . 2015

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר יבגני
יעקובוב ,גב' דריה מיולבאום  ,גב' לודמילה גוזב;  1נ מנע  :מר יוסי חן) ,לאשר
שינוי תקציב מס'  2לשנת . 2015

ב.

אישור תב"רים שלהלן:
 . 1אישור הגדלת תב"ר  – 276אולם ספורט נחשונים  -סה"כ לתב"ר
 - ₪ 741,000 . ₪ 10,541,307משרד הפנים  - ₪ 4,560,000 . 2015קרן
אריאל.
 . 2אישור הגדלת תב"ר  – 370חידוש והקמת מגרש עליזה בגין – סה"כ
התב"ר . ₪ 1,190,093

הגדלה מש רד השיכון –  . ₪ 1,025,093הקטנה

מפעל הפיס  . ₪ - 950,000 -סה"כ תוספת . ₪ 75,093 -
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 . 3אישור הגדלת תב"ר  – 439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור
חברת אנך מנהלת – סה"כ התב"ר  . ₪ 2,997,296הגדלה משרד השיכון –
 . ₪ 2,934,284הגדלה משרד השיכון –  . ₪ 63,012הקטנה קרנות
הרשות –
.4

 . ₪ - 63,012סה"כ תוספת . ₪ 2,934,284 -

אישור הגדלת תב"ר  – 442ציוד בטחון ושע"ח – סה"כ התב"ר

. ₪ 103,695
הגדלת משרד חינוך תקנה . ₪ 53,555 – 04
 . 5אישור תב"ר  – 447שדרוג מערכות  GISע"ס . ₪ 100,000
משרד הפנים . ₪ 100,000 – 2015
 . 6אישור תב"ר  – 448הנגשת מוסדות חינוך ע"ס . ₪ 300,000
משרד הפנים . ₪ 300,000 – 2015
 . 7אישור תב"ר  – 449שדרוג חצרות גנים ע"ס . ₪ 260,000
משרד הפנים  . ₪ 178,000 – 2015קרנות הרשות . ₪ 82,000 -
 . 8אישור תב"ר  – 450רענון רכב בטחון ע"ס . ₪ 235,000
משרד בטחון –  . ₪ 135,000אוניברסיטה – . ₪ 100,000
 . 9אישור תב"ר  – 451שיפוץ מועדוני זקנים ע"ס . ₪ 59,291
משרד הרווחה – . ₪ 59,291
 . 10אישור תב"ר  – 452רכישת שני מיולים וקטנוע ע"ס . ₪ 170,000
קרנות חידוש רכבים – . ₪ 170,000
 . 11אישור תב"ר  – 453תכנון הסדרת חניון משאיות ע"ס . ₪ 80,000
משרד התחבורה –  . ₪ 64,000קרנות הרשות

. ₪ 16,000 -

 . 12אישור תב"ר  – 454ש ע ר כניסה מערבי ע"ס . ₪ 800,000
משרד התחבורה –  . ₪ 640,000קרנות הרשות

. ₪ 160,000 -

 . 13אישור תב"ר  – 455הסדרת צומת שד' ירושלים – המציל היהודי
ע"ס  . ₪ 1,760,278משרד התחבורה –  . ₪ 1,408,221קרנות הרשות -
. ₪ 352,057
 . 14אישור תב"ר  – 456בית ספר נווה אריאל חידוש מבנים ע"ס 300,000
.₪
משרד ה חינוך – . ₪ 300,000
 . 15אישור תב"ר  – 457תכנון ישיבת נצר מטעי ע"ס . ₪ 2,500,000
תנופה באמצעות משרד החקלאות – . ₪ 2,500,000
 . 16אישור תב"ר  – 458קירוי מגרש ספורט ממ"ד אור זבולון ע"ס
 . ₪ 1,000,000מפעל הפיס הסבה מתב"ר . ₪ 1,000,000 – 370
 . 17אישור תב"ר  – 459שדרוג מגרש המיני פיץ ע"ס . ₪ 251,000
משרד השיכון – . ₪ 251,000
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מר ג'והר חלבי :

הנושא השני זה אישור תב"רים .כפי שאתם רואים

בזימון יש רשימה מסודרת של תב"רים .התב"ר הראשון הוא תב"ר  276אולם
ספורט נחשונים .אנחנו קיבלנו ממשרד הפנים אם תראו בחוברת הדף הראשון,
אנחנו עוד לא קיבלנו את ההרשאות ממשרד הפנים .משרד הפנים מעביר את
ההרשאות בתחילת השנה ,אבל יש אישור כבר במרכבה שהם אישרו את הבקשה
שלנו .הם אישרו לנו פה  ₪ 741,000תוספת מתקציב משרד הפנים תקציב פיתוח
משרד הפנים לשנת  , 2015ועוד אנחנו מבקשים הגדלה נוספת שראש העיר גייס
מארצות הברית עוד  $ 1,200,000שזה עובר דרך הקרן עוד כ . ₪ 4,560,000 -
איגום כל הסכומים האלה התב"ר יסתכם ויעמוד על סך  . ₪ 10,541,307יצוין
שתהיה עוד הגדלה נוספת ,משרד השיכון צריך להעביר לנו עוד הגדלה נוספת,
פלוס מינוס אנחנו עומדים להגיע ל  12 -מיליון  ₪אולם גדול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה להגיד ,זה אותה תרומה גדולה שאני

קיבלתי מ מילקן ואנחנו הולכים להניח את אבן הפינה אני מקווה מאוד גם
בהשתתפותו של לואל מילקן בינואר כמו שהזמנתי בתחילת הפגישה .מי בעד
לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדלת תב"ר  – 276אולם ספורט נחשונים

 סה"כ לתב"ר  - ₪ 741,000 . ₪ 10,541,307משרד הפנים ₪ 4,560,000 . 2015 -קרן אריאל.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  370חידוש והקמת מגרש עליזה בגין .אני רוצה

להסביר ,חברים אנחנו הגשנו בקשה שנה שעברה למפעל הפיס ,קיבלנו אישור
מפעל הפיס לשדרוג המגרש בעליזה בגין .לאחרונה משרד השיכון הסכים לתת
לנו מבני ציבור במשרד השיכון אבל בתנאי אחד שזה לא קשור לשכונה הזאתי
לאזור הזה אלא באזור אחר  ,סליחה לא מסכים לתת לנו בחלק הזה הוא מוכן
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לתת פה .מה שעשינו תיקנו במפעל הפיס ,התקציב של מפעל הפיס מעבירים
בקשה לקירוי מגרש אור זבולון ואנחנו פה מגדילים ,תכף אנחנו נ גיע לתב"ר
השני ,אבל בתב"ר הזה אנחנו מגדילים ב  ₪ 1,025,000 -ומקטינים ב , ₪ 950,000 -
זה החלק של מפעל הפיס שהולך לעבור לתב"ר אחר באור זבולון.

מר יוסי חן :

מה עושים בדיוק במגרש הזה בסכום כזה גדול?

מר ג'והר חלבי :

מה?

מר יוסי חן :

המגרש יש לו סכום גדול מ אוד ,מה בדיוק עושים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו עושים שם טריבונות אנחנו משדרגים את כל

החצר של עליזה בגין ,היא תהיה שונה לחלוטין .אתם דרך אגב מוזמנים למקום
על מנת לראות מה עושים שם.

מר יוסי חן :

העבודות מתבצעות?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר אבי עז ר :

עוד חודש חודש וחצי מסתיים.

מר גלב רבינוביץ :

מה עם אולם ספורט שמה?

מר אבי עזר :

יש שם אולם ספורט רגיל.

מר גלב רבינוביץ :

לא ,לא ,אבל גם יש שדרוג שם.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא כרגע אין שום .מי בעד לאשר את תב"ר ? 370

אושר פה אחד.

החלטה:

הוח לט פה אחד ,לאשר הגדלת תב"ר  – 370חידוש והקמת מגרש

עליזה בגין – סה"כ התב"ר  . ₪ 1,190,093הגדלה משרד השיכון – 1,025,093
 . ₪הקטנה מפעל הפיס  . ₪ - 950,000 -סה"כ תוספת . ₪ 75,093 -

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור -

מר אבי עזר :

ו אישור חברת אנך כחברה מנהלת.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו צריכים לאשר שני דברים שונים .א' אנחנו

מאשרים את התב"ר ,תב"ר פינוי בינוי מתחם האשקוביות על סך . ₪ 2,934,284
הסכום הזה מורכב משני דברים ,אחד יש לנו הרשאה עכשיו  ₪ 2,934,284מה
שנקרא לביצוע תכנון וחברה מנהלת  ,אישרנו תב"ר בהתחלה תב"ר מימון ביניים
 ₪ 63,000לתוכנית ראשונית לחברה המנהלת .משרד השיכון העביר לנו את
הכסף ,אנחנו מקטינים פה במינוס מחזירים את זה לקרנות ואנחנו מאשרים
תוספת ממשרד השיכון במקום מה שביטלנו ,בסך הכול -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה להזכיר ל כם ,כשאנחנו הצבענו על זה אנחנו

באנו ואמרנו כשנקבל את הכסף ממשרד השיכון אנחנו נחזיר חזרה את הכסף
לקרנות הרשות ,מה שאנחנו עשינו שם זה בעצם מימון ביניים וקיבלנו את
ההחלטה של ה  ₪ 2,934,284 -ממשרד השיכון התכנון הכולל של כל...

מר יוסי חן :

יש לי רק שאלה אחת לג בי החברה הזו .מי זו החברה

הזו שנבחרה? איך היא נבחרה? היה מכרז לא היה מכרז? מי זו החברה הזאת?
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חברת אנך הזה איך הגעתם לחברה? היה מכרז בשביל שהיא תזכה ,לדעת פרטים
על החברה הזו.

מר אבי עזר :

יוסי ,אני אתן לך פרטים .הסכום הזה לא הולך

לחברה ,זה הולך לכל המת כננים.

מר יוסי חן :

אני קראתי את התב"ר ראיתי בדיוק מה הולך לכל -

מר אבי עזר :

להם יש חלק קטן .החברה הזאת היא מובילה את

פרויקט פינוי בינוי שלב א' ,עשתה אותו כמו שצריך ממש טוב ,כינסה את כל
היועצים ,ממש אני רוצה להגיד לך אנחנו הופתענו לטובה מאחר והם עש ו
עבודה טובה -

מר יוסי חן :

אני שאלתי אם היא זכתה במכרז? אם היה מכרז?

איך היא נבחרה החברה -

??? :

לא צריך מכרז זה יועצים יוסי ,זה יועץ.

מר אבי עזר :

ואז אנחנו אמרנו שאנחנו נמשיך את העבודה איתה.

מר יוסי חן :

אני רק אוציא לך מכתב ,אני מבקש ל קבל פרטים על

החברה הזאת.

מר אבי עזר :

בסדר גמור.

מר יוסי חן :

תודה.
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מר אבי עזר :

תקבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 439זה לא פה אחד .מי

שבעד זה :אלי ,יחיאל ,שירה ,גלב ,אריק ,מקס ,יבגני ,דריה ,לודה .מי נמנע? מי
נגד? יוסי נגד .ע בר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר יבגני
יעקובוב ,גב' דריה מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר
הגדלת תב"ר  – 439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור חברת אנך כחברה
מנהלת – סה"כ התב"ר  . ₪ 2,997,296הגדלה משרד השיכון – . ₪ 2,934,284
הגדלה משרד השיכון –  . ₪ 63,012הקטנה קרנות הרשות –  . ₪ - 63,012סה"כ
תוספת . ₪ 2,934,284 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר  442ציוד ביטחון לשעת חירום בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

טוב ,תב"ר  442תקנה  04של משרד החינוך ,אנחנו

הגשנו חשבוניות ומשרד החינוך אישר לנו סכום של  , ₪ 53,555בעצם הוא אישר
יותר אבל באישור הקודם בגלל שנקלענו לסיטואציה כלשהי לא הצלחנו להתקין
מעקה כלשהו ,הם העבירו לנו פחות כסף אבל את סך הכול התב"ר כולל ה -
 ₪ 53,000הו א יעמוד על שני הסכומים שקיבלנו ממשרד החינוך  . ₪ 103,695זה
מה שנקרא מגני אצבעות ,גדרות כל מיני ליקויים במסגרת מוסדות החינוך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא נקרא תקנה ? 49
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מר ג'והר חלבי :

יש תקנה  49בהתחלה האישור וגם תקנה  . 04לימור

דיברה עם אודי ואנחנו נגי יס עוד סכום כסף.

אני רוצה רק הערה אחת בתב"ר הזה יש תאורה על

מר יוסי חן :

הגדר מקביל לרחוב הארז שלא דולקת כבר -

מר ג'והר חלבי :

איזה גדר? רק בתי ספר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פה מדובר רק על בתי ספר.

מר ג'והר חלבי :

זה רק בתי ספר יוסי.

מר אבי עזר :

מוסדות חינוך.

מר ג'והר חלבי :

מוסדות חינוך סליחה ,רק מוסדות חינוך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדלת תב"ר  – 442ציוד בטחון ושע"ח –

סה"כ התב"ר  . ₪ 103,695הגדלת משרד חינוך תקנה . ₪ 53,555 – 04

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  447שדרוג מערכת  . GISסך הכול ₪ 100,000

מתקציב הפיתוח משרד הפנים בשנת  . 2015אנחנו רוצים לשדרג את המערכת
של -

מר יוסי חן :

מה זה?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 GISזאת מערכת שבה ,זה הולך לפי שכבות .אתה

מצליח בהנדסה לקבל את כל השכבות של התשתיות שיש בעיר .נושא של ביוב,
נושא של מים ונושא של חשמל ,כל הדברים האלה כולל רחובות ,כל הדברים
האלה .בעתיד אפשר ליצור מצב במערכת  GISאתה מקבל גם את כל התוכניות
של הבתים ,זה גם טוב מבחינה ביטחונית וזה נותן שליטה יותר טובה למערכת
במקרים של אסון או מצב של ח ירום .מי בעד לאשר את התב"ר  ? 447אושר פה
אחד .יבגני יצא ,זה פה אחד אבל יבגני יצא.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 447שדרוג מערכות

 GISע"ס

 . ₪ 100,000משרד הפנים . ₪ 100,000 – 2015

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  448הנגשת מוסדות ציבור סך הכול משרד

הפנים פיתוח  2015ביקשנו  ₪ 300,000וקיבלנו אישור לכך .ההרשאה בפועל
תתקבל כבר אחרי ה . 1.1.16 -

מר יוסי חן :

אני רוצה הערה גם פה ,אני חושב שהסכום הזה לא

מספיק -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מסכים איתך.

מר יוסי חן :

חבל שורד לא נמצאת פה ,היא מתעסקת בנושא הזה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד משהו לגבי הנושא הזה .אני מסכים איתך

ב  . 100% -הסכומים שאנחנו מקבלים גם ממשרד הפנים וגם ממשרד השיכון זה
סכומים שלא נותנים מענה לעשות הנגשה בכל העיר .הנגשה בכל העיר זה סדר
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גודל של  10מיליון  , ₪נכון? לפי הסקר שאנחנו עשינו .ולכן אנחנו באופן עקרוני
כל פעם כשאנחנו מקבלים תקציב להנגשה ,אנחנו מקבלים אותו אנחנו מאשרים
אותו כתב"ר ,אבל בכל מקום שאני הולך גם כשהייתי בפגישה במשרד החינוך,
וגם כשאני נמצא במשרד הפנים אני בא ואומר' :הכסף שאתם נותנים לי לא
מאפשר לי לעשות הנגשה בכל העיר' ,ואני לא יודע אם את ם יודעים אבל יש פה
אחריות והאחריות היא פלילית עליי .לי אבני הדרך שנקבע .אז אין ספק ,לא
נותן מענה לכל זה .אבל מה שנותנים לוקחים ומתחילים לעשות .מי בעד לאשר
את תב"ר  ? 448מאושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 448הנגשת מוסדות חינוך ע"ס

 . ₪ 300,000מ שרד הפנים . ₪ 300,000 – 2015

מר ג'והר חלבי :

 449שדרוג חצרות גני ילדים ,גם פה אנחנו הגשנו

בקשה למשרד הפנים ואושרה  ₪ 178,000מתקציב פיתוח  . 2015אבל מניסיוננו
בעבר פלוס מינוי עלות לדו גנים צמודים כמעט  , ₪ 250,000אנחנו פה עשינו גם
הגדלה עוד  ₪ 82,000מקרנות הרשות והתב"ר יעמוד על . ₪ 260,000

??? :

מה עושים שם?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כשאנחנו מדברים על שדרוג גני ילדים ,הייתה ועדה

הוועדה  ...חלק ארגז חול קטן חלק מתקנים -

מר גלב רבינוביץ :

וזה מספיק לכל הגנים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ל . 2 -
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מר ג'והר חלבי :

כל שנה אנחנו נעשה  2פלוס מינוס.

מר יוסי חן :

 4 , 3גנים בשנה.

מר אבי עזר :

אנחנו עושים  , 6יש עוד  4בבנייה חדשים .יש  6גנים

בעיר ,בטוטאל . 6

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 449אושר פה אחד.

???:

בלי יבגני.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יבגני כבר אמרנו שהוא יצא אז עכשיו זה תמיד יהיה

פה אחד בלי יבגני.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 449שדרוג חצרות גנים ע"ס

 . ₪ 260,000משרד הפנים  . ₪ 178,000 – 2015קרנות הרשות . ₪ 82,000 -

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  450ריענון רכב ביטחון  ,קיבלנו ממשרד

הביטחון  ₪ 135,000ואנחנו צריכים לקבל עוד  ₪ 100,000מאוניברסיטת אריאל
סך הכול עלות ,פלוס מינוס העלות של הרכב היא כ . ₪ 235,000 -

??? :

זה רכב ל א ל אוניברסיטת אריאל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה רכב ביטחון שנמצא באוניברסיטת אריאל ואנחנו

מאשרים את התב"ר כי קיבלנו בעצם את הכסף לטובת הרכב הספציפי הזה.
ההשלמה זה לא השלמה מתוך כספי הרשות אלא כספי האוניברסיטה ,אם אתה
שם לב אוניברסיטה עוד  ₪ 100,000ולכן -
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מר גלב רבינוביץ :

משרד הביטחון . ₪ 135,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן ,משרד הביטחון . ₪ 135,000

מר יוסי חן :

השאלה למה נותנים את זה לנו שאנחנו ,הם חסר

להם כסף לאוניברסיטה ,עם תקציב של מיליארד . ₪

מר ג'והר חלבי :

זה פיקוד העורף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו יכולים לבוא ולהגיד למשרד הביטחון :אנחנו

מוותרים על התקציב -

מר יוסי חן :

לא מוותרים ,לקחת את זה אלי נו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אנחנו קיבלנו לרענן רכב ,ואם אתה זוכר בשנת

העבודה היה לנו את הרכב של הקב"ט ,ואני בשנה הבאה מצליח ,הרי משרד
הביטחון לא מאפשר כמות גדולה של רענונים .בשנה הבאה אני יכול כבר להגיד
לכם שבנסיעה האחרונה שהייתי הצלחתי להשיג תרומה של בסביבות 330,000
 ₪ 340,000 ₪לרענן את הדיפנדר במקום דיפנדר לקנות רכב אחר במימון מלא,
כך שאנחנו לא נצטרך בריענון של הדיפנדר להוסיף עוד כסף .מי בעד לאשר את
תב"ר  ? 450אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 450רענון רכב בטחון ע"ס

. ₪ 235,000

מר ג'והר חלבי :

משרד בטחון –  . ₪ 135,000אוניברסיטה – . ₪ 100,000

תב"ר  451שיפוץ מועדוני זקנים - ₪ 59,291
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???:

כמה יש לנו מועדונים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

י ש את המועדון שנמצא למעלה -

מר אבי עזר :

ברחוב צה"ל.

???:

זה לא נחשב כאילו פה?

מר אבי עזר :

זה לא ,זה בתוך המתנ"ס.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב צריך למצוא מילה אחרת לזקנים ,מועדוני

ותיקים .מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 451שיפוץ מועדוני זקנים ע"ס

 . ₪ 59,291משרד הרווחה – . ₪ 59,291

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  452רכישת שני מיולים וקטנוע סך הכול

 , ₪ 170,000מקרנות חידוש רכבים . ₪ 170,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תראו ,המיולים שנמצאים כרגע הם מקרטעים ,אנחנו

צריכים להשקיע הרבה מאוד כספים בתיקונים שלהם ולכן החלטנו ללכת
ולקנות מיולים חדשים ואת הקטנוע.

מר יוסי חן :

הקטנוע זה ...להחליף לו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן .מי בעד לאשר את תב"ר  ? 452אושר פה אחד.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 452רכישת שני מיולים וקטנוע

ע"ס  . ₪ 170,000קרנות חידוש רכבים – . ₪ 170,000

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  453תכנון הסדרת חניון משא יות . ₪ 80,000

מקורות המימון  ₪ 64,000משרד התחבורה ₪ 16,000 ,קרנות הרשות סך הכול
. ₪ 80,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו מדברים על שער הגיא ,אנחנו עושים שם מגרש

חנייה שבו נוכל לאפשר למשאיות להחנות מחוץ לעיר ,זה ישחרר חניות בתוך
העיר וזה בסך הכול הכללי ישרת את -

גב' לודמילה גוזב :

זה יהיה חובה להחנות שם?

מר יוסי חן :

גם היום זה חובה .עושים פה דו"חות למשאיות ,אני

מכיר אנשים שעשו להם דו"חות.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו נפנה את כל המקומות האלה ,אנחנו רוצים...

נמצא ליד חברת חשמל ,זה שטח שהוא ב עצם שצ"פ שצריכים לפתח אותו .כרגע
מה שאנחנו עושים שם ,אנחנו עושים שם מגרש חנייה למשאיות ,כי אנחנו בעצם
לא יכולים לתת פתרונות .ברגע שנבנה את החנייה שם אז אנחנו יכולים לתת
פתרונות ואז אנחנו יכולים לחייב את אותם בעלי משאיות להגיע למעלה .מי
בעד לאשר את תב"ר  ? 453אושר פה אחד.

25

ישיבת מועצה מספר ( 32מן המניין) 27.12.15

אם אפשר בינתיים עד שאתם תסדירו את המגרש הזה

מר יוסי חן :

להפסיק לעשות את הדו"חות של המשאיות.

מר אבי עזר :

שבוע הבא הוא מוכשר.

מר יוסי חן :

בסדר ,אני אומר לך שעשו דו"חות לנהגים שלא היה

להם ברירה ,לא היה להם איפה להחנות והם חטפו דו" חות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יש מה שנקרא מקומות שבהם אנחנו אמרנו

שלאותם משאיות מותר להחנות .אם הם חונים בתוך העיר ברחובות שיש שם
שילוט שאומר שאסור להם להחנות ,אז הדו"ח דרך אגב הוא לא דו"ח שלנו,
הוא דו"ח של המשטרה ,ולכן לנו אין שום אפשרות -

אבל אם זה מקום שלא מפריע לאף אחד .הוא מחנה

מר יוסי ח ן :

ללא מוצא וחור ולא מפריע לאף אחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם יש שלט אז זה דו"ח משטרתי ,לנו אין שום

אפשרות לטפל בזה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 453תכנון הסדרת חניון משאיות

ע"ס  . ₪ 80,000משרד התחבורה –  . ₪ 64,000קרנות הרשות

. ₪ 16,000 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שער כניסה מערבי.

מר ג'והר חלבי :

שער כניסה מערבי  . ₪ 800,000מקורות המימון:

משרד התחבורה  , ₪ 640,000מקרנות הרשות  , ₪ 160,000סך הכול . ₪ 800,000
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר -

מ ר יוסי חן :

אני רוצה משפט אחד לגבי ,אנחנו מדברים על זה כבר

הרבה זמן .השער המערבי מי שזוכר זה עולה כבר בכמה ישיבות ,זה לא פעם
ראשונה שזה עולה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אבל סוף סוף יש לנו הרשאה תקציבית.

מר יוסי חן :

 100 %אבל זה עלה גם בקדנציה הקודמת ו גם זה.

ודיברנו על זה משהו מינימאלי גם לקבלנים גם לעובדים איזה שירותים ,איזה
סככה בגשם ,איזה ברז מים ,אין את זה .אם אפשר תוך כדי זה להכניס את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אנחנו בתכנון של זה נראה איך אנחנו יוצרים את

המצב הזה גם .מי בעד לאשר את תב"ר שער מער בי  ? 454פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 454שער כניסה מערבי ע"ס

. ₪ 800,000

משרד התחבורה –  . ₪ 640,000קרנות הרשות . ₪ 160,000 -

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  455הסדרת צומת שד' ירושלים המציל היהודי

 . ₪ 1,760,278מקורות המימון :משרד התחבורה  , ₪ 1,408,221קרנות הרשות
 , ₪ 352,057סך הכול . ₪ 1,760,278

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב זה ייתן את המענה ואת הפתרון לחצייה

הבלתי מסודרת מגבעת האוניברסיטה -

מר אבי עזר :

נ צרים.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא רק נ צרים כל מי שגר בגבעת האוניברסיטה ורוצה

לעבור לצד השני .

מר יוסי חן :

זה יסדיר גם את המדרכה שם? אין מדרכה היום

הולכים שם על הכביש כל האורך של הזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כל הקטע של הכיכר אנחנו נסדיר.

מר יוסי חן :

לא רק הכיכר ,יש לך מהקצה לקצה ,מהמציל היהודי

עד הכיכר אין בכלל מדרכה ,אז התושבים הולכים על הכביש וזה מאוד מסוכן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מהמציל היהודי עד?

מר יוסי חן :

עד לכיכר הזו שאתה רוצה להסדיר פה אין מדרכה

בכלל בשני הצדדים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א' אנחנו ביקשנו ממשרד השיכון להשלים -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,צד אחד יש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אין שם הוא צודק .אנחנו ביקשנו ממשרד

השיכון -

מר יחיאל טוהמי :

במציל היהודי כן ,צודק.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו ביקשנו ממשרד השיכון וממשרד התחבורה

לקבל תקציב על מנת שנוכל להשלים ,כרגע התב"ר הזה מדבר על הכיכר ועל כל
מה שקורה סביב הכיכר .מי ב עד לאשר את תב"ר  ? 455פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 455הסדרת צומת שד' ירושלים –

החלטה:

המציל היהודי ע"ס  . ₪ 1,760,278משרד התחבורה –  . ₪ 1,408,221קרנות
הרשות . ₪ 352,057 -

מר ג'והר חלבי :

טוב ,תב"ר  , 456חברים פה נפלה טעות רק במקור

המימון ,הוא החינ וך ולא הפנים ₪ 300,000 .ממשרד החינוך מיועד לחידוש
מבנים של בית ספר נווה אריאל ,התקבלה הרשאה ממשרד החינוך מופיע פה
בחוברת גם.

גב' לודמילה גוזב :

הם לא אמורים לעבור משם מתי שהוא?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן .שאנחנו נסיים את הבנייה של בית ספר נחשונים

למעלה

ב גבעה ,ואנחנו הולכים

להתחיל

אותה כבר

השנה,

הם ידלגו

מהאשקוביות לבית ספר ,וכמו שאמרתי קודם אנחנו את כל האזור של
האשקוביות מתכננים לפינוי בינוי ואנחנו נעשה שם -

??? :

יש להם מספיק תלמידים...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

מי מפקח על בית הספר הז ה? הם באחריות שלנו או

שהם איזה עצמאיים איזה עמותה עצמאית?
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מר אבי עזר :

בית ספר  ...עמותה חרדית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החינוך המעיין .אבל חינוך המעיין זה חינוך שבעצם

משרד החינוך תומך בו גם בנושא של ,כמו שאתה רואה שדרוג או טיפול במבני
לימודים ,אז הם נת נו לנו את הכ סף ,זה כסף שמגיע ממשרד החינוך -

אני אגיד לך למה אני שואל ,כי היו ילדים שהעיפו

מר יוסי חן :

אותם מבית הספר שמה ,ואתם יודעים שכשהם מעיפים מבית ספר כזה אין לו
אלטרנטיבה פה בעיר ,הם נאלצים ללמוד מחוץ לאריאל .ורציתי לדעת אם זה
כפוף אלינו ,לא כפוף אלינו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא כפוף אלינו.

מר יוסי חן :

אנחנו יכולים לכפות עליהם לא יכולים ,לא רק לדאוג

להם ,אנחנו דואגים להם לכל מה שהם מבקשים ,ואנחנו לא יכולים כרשות
להגיד להם :חברים הלו זה ילדים שלנו תושבי העיר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

א' אם יש מש הו ספציפי פרטני אז תגיד אנחנו ננסה.

באופן עקרוני אנחנו לא יכולים לכפות עליהם הם מה שנקרא רשת פרטית .מי
בעד לאשר את תב"ר  ? 456בעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,גלב ,אריק ,מקס ,דריה
ולודה .מי נמנע? מי נגד? יוסי .עבר.

החלטה:

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

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה
מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תב"ר  – 456בית ספר
נווה אריאל חידוש מבנים ע"ס  . ₪ 300,000משרד החינוך – . ₪ 300,000
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מר ג'והר חלבי :

תב"ר  457תכנון יש יבת נצר מטעי ₪ 2,500,000

תנופה באמצעות משרד החקלאות . ₪ 2,500,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה אותה ישיבה שאמורה להיבנות על הקרוונים של

נצרים  ,כסף שמגיע ממנהלת תנופה בהבטחה כשהם עברו לכאן ₪ 2,500,000
תכנון.

מר יוסי חן :

הם

לא

היה

אמורים

לעבור

שמה

לגבעת

האו ניברסיטה שהניחו שם אבן פינה והיה טקס ,לא לשם?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,שמה זה בית כנסת -

מר אבי עזר :

מגורים ובית כנסת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא הישיבה.

מר יוסי חן :

פה בלב ליבה של אריאל איפה שיש  4בניינים גבוהים,

ובין כל הבניינים אמורים להקי ם את הישיבה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה מה שתוכנן עוד מתקופתו של רון ז"ל.

מר יוסי חן :

אבל אנחנו יכולים לשנות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אנחנו לא יכולים לשנות.

מר יוסי חן :

בגלל זה אנחנו פה .יכולים להעביר אותם למקום

שפחות -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין שום שטח שאנחנו יכולים להעביר ,זה שטח שכבר

העירייה התחייבה בפני מנהלת תנופה ולכן זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות
בו שינוי .מי בעד לאשר את תב"ר  ? 457בעד :אלי ,יחיאל ,שירה ,גלב ,אריק,
מקס ,דריה ,לודה .מי נמנע? מי נגד? יוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה
מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תב"ר  – 457תכנון
ישיבת נצר מטעי ע"ס  . ₪ 2,500,000תנופה באמצעות משרד החקלאות –
. ₪ 2,500,000

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  458קירוי מגרש ספורט ממ"ד אור זבולון על

סך מיליון  . ₪מפעל הפיס הסבה מתב"ר  , 370כפי שאמרתי לכם מיליון . ₪

מר פבל פולב :

אולם ספורט או מגרש ספורט?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מגרש הספורט.

מר אבי עזר :

קירוי מגרש הספורט.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כמו שעשינו קירוי ליד היובל ,אנחנו הולכים לעשות

קירוי שם.

מר פבל פולב :

זה ממשיך או זה ככה נשאר?

מר אבי עזר :

ככה נשאר.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אם יהיה כסף בעתיד אנחנו נשלים.

??? :

יש לנו עוד כמה מגרשים נוספים בבתי ספר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר ? 458

מר יוסי חן :

מה זה מיליון  ₪הקירוי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קירוי.

מר יוסי חן :

רק קירוי?

מר אבי עזר :

רק קירוי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה קירוי ,תאורה.

מר יוסי חן :

זה גם מגרש קטן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קירוי ,תאורה ,מה שנקרא חידוש המגרש .כל מה

שקשור למגרש ספורט.

מר יוסי חן :

אני מציע שתבדקו את זה ,אני בעד אבל תבדקו את

זה ,כי זה שטח קטן והסכום הוא ה אסטרונומי.

מר אבי עזר :

יוסי זה בדוק.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,זה כולל הטריבונות והכול.

מר יוסי חן :

זה הרבה כסף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 458אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 458קירוי מגרש ספורט ממ"ד

אור זבולון ע"ס  . ₪ 1,000,000מפעל הפיס הסבה מתב"ר . ₪ 1,000,000 – 370

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  459שדרוג מיני פי ץ על סך . ₪ 251,000

??? :

מה זה מיני פיץ?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש מגרש מיני פיץ שנמצא בתוך פארק הנחל .המיני

פיץ הוא מגרש קטן שהוא לא נותן מענה למשחקי קט רגל .ואם אתם תגיעו לשם
אז תראו שהדשא הסינטטי כבר קרוע והמסביב ,ולכן אנחנו רוצים לשפץ אותו
ולחדש א ותו ולעשות אותו -

מר אבי עזר :

אנחנו כנראה נגדיל אותו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נגדיל אותו לקט רגל .יש לנו מצוקה של מגרשים,

מצוקה.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר תב"ר ? 459
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המגרש הזה היה לי הזכו ת להביא אותו עוד בתקופה

מר יוסי חן :

שמ גלי והבה סגן של לימור ליבנת ,וכבר אז אני ציינתי שהמגרש הזה קטן והוא
לא מתאים ,עשו אותו והוא מהתחלה לא התאים בגודל שלו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ואתה צודק.

מר יוסי חן :

אז היום גם אני רוצה לברך על ההגדלה ולבדוק שמה

שהתאורה תתאים ,כי אם רוצים שזה יתאים צרי ך גם התאורה ,גם הגדלה ,שם
שירותים שם למי שמשתמש במגרש ,איזה ברז מים אני חושב שיש שם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש שם.

מר יוסי חן :

אז בסדר גמור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 459אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 459שדרוג מגר ש המיני פיץ ע"ס

 . ₪ 251,000משרד השיכון – . ₪ 251,000

ג.

פתיחת חשבון בנק – פתיחת חשבון ייעודי לניהול כספי תכנון ישיבת
"נצר מטעי" בבנק אוצר החייל באריאל.

מר ג'והר חלבי :

סעיף ג' על פי המתחייב על פי דרישת משרד השיכון,

לפרויקט של תכנון "נצר מטעי" אנחנו חייבים לפתוח חשבון בנק שינהל את
כספי משרד השיכון שהתקבלו והמיועדים לתכנון ישיבת "נצר מטעמי".

מר יוסי חן :

מי יהיו מורשי החתימה?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כמו שיש היום אותו דבר.

מר יוסי חן :

מי?

מר ג'והר חלבי :

אני וראש העיר.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כי לא רוצים שיצא מצב כזה ,הם חוששים שיצא מצב

כזה שבהם הכסף נכנס לתוך התקציב העירוני ונבלע בתוך התקציב העירוני.
ולכן ההנחיה שלהם זה שיהיה תקציב שהולך למקום ספציפי ואפשר יהיה
לעקוב שבאמת כל הכספים -

תגיד להם ממני שיהיו ר גועים ,כי אם הם היו

מר יוסי חן :

מכניסים את זה לתקציב העירייה אני בטוח שהיית נותן להם יותר ,ככה הם
יקבלו פחות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את פתיחת החשבון? אושר פה אחד.

מר ג'והר חלבי :

רק להדגיש בבנק אוצר החייל.

מר אבי עזר :

בסדר בנק אוצר החייל.

החלט ה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי לניהול כספי

תכנון ישיבת "נצר מטעי" בבנק אוצר החייל באריאל.

ד.

דיון בדו"חות רבעוניים:
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 . 1דו"ח רבעוני  6/15סקור.
 . 2דו"ח רבעוני . 9/15

מר ג'והר חלבי :

עכשיו הצגת הדו"חות הרבעוניים .יש לנו שתי

דו"חות חברים .דו"ח יוני  2015אנחנו דנו בדו"ח הראשוני ,זה דו"ח סקור שעבר
סקירה של משרד הפנים ואנחנו אין לנו שינויים בדו"ח ,רק אני אציג לכם
הנתונים של הדו"ח .עיקרי הדו"ח ,אם אנחנו נלך לעמוד  6של הדו"ח הראשון
הסקור ,בעמוד  6אנחנו סיימנו את מחצית השנה ב  ₪ 52,551,000 -הכנסות ,
וסיימנו הוצאות ב  . ₪ 53,078,000 -אנחנו סיימנו את הרבעון בגרעון של 527,000
 , ₪זה גרעון זמני ברור ,אנחנו בספטמבר כבר התאזנו וככה אנחנו נסיים את
השנה במצב אני מאמין גם בעודף כלשהו ,אבל כשנגיע לעודף אני ...בעמוד
מספר  4יש לנו גרעון -

מר גלב רבינוביץ :

כמה יש לנו מענק ממשרד הפנים?

מר ג'והר חלבי :

מענק אושר? מענק איזון . ₪ 16,244,000

מר גלב רבינוביץ :

 16מיליון  , ₪הם מתחייבים לנו לעשות משהו אם

אנחנו מקבלים מענק כזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה שקורה זה שהתקציב שאנחנו גובים ,הכסף

שאנחנו גובי ם מהארנונה לא מאפשר לנו לעשות את הפעילויות השוטפות .לא
שכר ,לא ניקיון ,ולכן יש פער.

מר גלב רבינוביץ :

הם גם עושים פיקוח על זה ,נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הם עושים פיקוח בכלל על כל התקציב שלנו.
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מר אבי עזר :

מי בעד?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא צ ריך להצביע על זה.

מר אבי עזר :

אוקיי ,שינוי . 3

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע ,רגע ,אתה סיימת?

מר אבי עזר :

כן ,עכשיו אתה . 3

מר ג'והר חלבי :

רבעון מספר  3חברים גם אנחנו נלך לעמוד מספר , 4

סך הכול סיימנו את הרבעון בהכנסות  , ₪ 78,068,000את ההוצאות סיימנו ב -
 , ₪ 78,063,000סיימנו בעודף של  , ₪ 5,000סך הכול הגרעון המצטבר שלנו
אחרי העודף הזה יעמוד על  ₪ 4,364,000זה מוצג בעמוד  . 2בתב"רים ,עודפי
תב"רים יש לנו  ₪ 10,826,000ויש לנו גרעון זמני בתב"רים  , ₪ 8,305,000זה
הדו"ח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפרוטוקול יב גני נכנס.

מר יוסי חן :

ג'והר אתה יכול להגיד לי מה קורה עם התב"ר של

שכונת בנה ביתך?

מר ג'והר חלבי :

מה? מה?

מר יוסי חן :

שכונת בנה ביתך ,הצבענו על תב"ר שעבר כסף במשרד

השיכון ,אני לא זוכר כרגע את המספר -
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זה לא הוא ,זה בביצוע ,תבוא א ליי אני אשב איתך.

מר אבי עזר :

תבוא יוסי אני אשב איתך אראה לך הכול.

.3

שינוי בוועדת ספורט – גלב רבינוביץ יחליף את פבל פולב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה לעבור לסעיף  3שינוי בוועדת הספורט גלב

רבינוביץ יחליף את פבל פולב .מי בעד לאשר את השינוי? אושר פה אחד.

החלט ה:

הוחלט פה אחד ,לאשר שינוי בוועדת ספורט – גלב רבינוביץ

יחליף את פבל פולב.

.4

שינוי בוועדת הקליטה – לודמילה גוזב תחליף את פבל פולב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

השינוי השני לודמילה תחליף את פבל בוועדת

הקליטה .מי בעד לאשר את השינוי? אושר פה אחד .אנחנו סוגרים את הישיבה
לישיבה סגורה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר שינוי בוועדת הקליטה – לודמילה גוזב

תחליף את פבל פולב.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:

א.

אישור שינוי תקציב מס'  2לשנת . 2015

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר יבגני
יעקובוב ,גב' דריה מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נמנע :מר יוסי חן) ,לאשר
שינוי תקציב מס'  2לשנת . 2015

ב.

אישור תב"רים שלהלן :
 . 1אישור הגדלת תב"ר  – 276אולם ספורט נחשונים  -סה"כ לתב"ר
 - ₪ 741,000 . ₪ 10,541,307משרד הפנים  - ₪ 4,560,000 . 2015קרן
אריאל.
 . 2אישור הגדלת תב"ר  – 370חידוש והקמת מגרש עליזה בגין – סה"כ
התב"ר  . ₪ 1,190,093הגדלה משרד השיכון –  . ₪ 1,025,093הקטנה
מפעל הפיס  . ₪ - 950,000 -סה"כ תוספת . ₪ 75,093 -
 . 3אישור הגדלת תב"ר  – 439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור
חברת אנך מנהלת – סה"כ התב"ר  . ₪ 2,997,296הגדלה משרד השיכון –
 . ₪ 2,934,284הגדלה משרד השיכון –  . ₪ 63,012הקטנה קרנות
הרשות –  . ₪ - 012 ,סה"כ תוספת . ₪ 2,934,284 -
 . 4אישור הגדלת תב"ר  – 442ציוד בטחון ושע"ח – סה"כ התב"ר
. ₪ 103,695
הגדלת משרד חינוך תקנה . ₪ 53,555 – 04
 . 5אישור תב"ר  – 447שדרוג מערכות  GISע"ס . ₪ 100,000
משרד הפנים . ₪ 100,000 – 2015
 . 6אישור תב"ר  – 448הנגשת מוסדות חינוך ע"ס . ₪ 300,000
משרד הפנים . ₪ 300,000 – 2015
 . 7אישור תב"ר  – 449שדרוג חצרות גנים ע"ס . ₪ 260,000
משרד הפנים  . ₪ 178,000 – 2015קרנות הרשות . ₪ 82,000 -
 . 8אישור תב"ר  – 450רענון רכב בטחון ע"ס . ₪ 235,000
משרד בטח ון –  . ₪ 135,000אוניברסיטה – . ₪ 100,000
 . 9אישור תב"ר  – 451שיפוץ מועדוני זקנים ע"ס . ₪ 59,291
משרד הרווחה – . ₪ 59,291
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 . 10אישור תב"ר  – 452רכישת שני מיולים וקטנוע ע"ס . ₪ 170,000
קרנות חידוש רכבים – . ₪ 170,000
 . 11אישור תב"ר  – 453תכנון ה סדרת חניון משאיות ע"ס . ₪ 80,000
משרד התחבורה –  . ₪ 64,000קרנות הרשות

. ₪ 16,000 -

 . 12אישור תב"ר  – 454ש ע ר כניסה מערבי ע"ס . ₪ 800,000
משרד התחבורה –  . ₪ 640,000קרנות הרשות

. ₪ 160,000 -

 . 13אישור תב"ר  – 455הסדרת צומת שד' ירושלים – המציל היהודי
ע"ס  . ₪ 1,760,278משרד התחבורה –  . ₪ 1,408,221קרנות הרשות -
. ₪ 352,057
 . 14אישור תב"ר  – 456בית ספר נווה אריאל חידוש מבנים ע"ס 300,000
משרד ה חינוך – . ₪ 300,000
.₪
 . 15אישור תב"ר  – 457תכנון ישיבת נצר מטעי ע"ס . ₪ 2,500,000
תנופה באמצעות מש רד החקלאות – . ₪ 2,500,000
 . 16אישור תב"ר  – 458קירוי מגרש ספורט ממ"ד אור זבולון ע"ס
 . ₪ 1,000,000מפעל הפיס הסבה מתב"ר . ₪ 1,000,000 – 370
 . 17אישור תב"ר  – 459שדרוג מגרש המיני פיץ ע"ס . ₪ 251,000
משרד השיכון – . ₪ 251,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר ה גדלת תב"ר  – 276אולם ספורט נחשונים

 סה"כ לתב"ר  - ₪ 741,000 . ₪ 10,541,307משרד הפנים ₪ 4,560,000 . 2015 -קרן אריאל.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדלת תב"ר  – 370חידוש והקמת מגרש

עליזה בגין – סה"כ התב"ר  . ₪ 1,190,093הגדלה משרד השיכון – 1,025,093
 . ₪הקטנה מ פעל הפיס  . ₪ - 950,000 -סה"כ תוספת . ₪ 75,093 -

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר יבגני
יעקובוב ,גב' דריה מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר
הגד לת תב"ר  – 439פינוי בינוי מתחם האשקוביות ואישור חברת אנך כחברה
מנהלת – סה"כ התב"ר  . ₪ 2,997,296הגדלה משרד השיכון – . ₪ 2,934,284
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הגדלה משרד השיכון –  . ₪ 63,012הקטנה קרנות הרשות –  . ₪ - 63,012סה"כ
תוספת . ₪ 2,934,284 -

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדלת תב"ר  – 442ציוד בטחון ושע"ח –

החלטה:

סה"כ התב"ר  . ₪ 103,695הגדלת משרד חינוך תקנה . ₪ 53,555 – 04

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 447שדרוג מערכות

החלטה:

 GISע"ס

 . ₪ 100,000משרד הפנים . ₪ 100,000 – 2015

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 448הנגשת מוסדות חינוך ע"ס

החלטה:

 . ₪ 300,000משר ד הפנים . ₪ 300,000 – 2015

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 449שדרוג חצרות גנים ע"ס

החלטה:
. ₪ 260,000

משרד הפנים  . ₪ 178,000 – 2015קרנות הרשות . ₪ 82,000 -

החלטה:
. ₪ 235,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 450רענון רכב בטחון ע"ס
משרד בטחון –  . ₪ 135,000א וניברסיטה – . ₪ 100,000

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 451שיפוץ מועדוני זקנים ע"ס

 . ₪ 59,291משרד הרווחה – . ₪ 59,291

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 452רכישת שני מיולים וקטנוע

ע"ס  . ₪ 170,000קרנות חידוש רכבים – . ₪ 170,000
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 453תכנון הסדרת חניון משאיות

ע"ס  . ₪ 80,000משרד התחבורה –  . ₪ 64,000קרנות הרשות

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 454שער כניסה מערבי ע"ס

. ₪ 800,000

החלטה:

. ₪ 16,000 -

משרד התחבורה –  . ₪ 640,000קרנות הרשות . ₪ 160,000 -

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 455הסדרת צומת שד' ירושלים –

המציל היהודי ע"ס  . ₪ 1,760,278משרד התחבורה –  . ₪ 1,408,221קרנות
הרשות . ₪ 352,057 -

החלטה:

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

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דרי ה
מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תב"ר  – 456בית ספר
נווה אריאל חידוש מבנים ע"ס  . ₪ 300,000משרד החינוך – . ₪ 300,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  9בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי,

גב' שירה דקל ,מר גלב רבינוביץ ,מר אריק דושי ,מר מקס צ' רנוגלז ,גב' דריה
מיולבאום ,גב' לודמילה גוזב;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר תב"ר  – 457תכנון
ישיבת נצר מטעי ע"ס  . ₪ 2,500,000תנופה באמצעות משרד החקלאות –
. ₪ 2,500,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 458קירוי מגרש ספורט ממ"ד

אור זבולון ע"ס  . ₪ 1,000,000מפעל הפ יס הסבה מתב"ר . ₪ 1,000,000 – 370
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר תב"ר  – 459שדרוג מגרש המיני פיץ ע"ס

 . ₪ 251,000משרד השיכון – . ₪ 251,000

ג.

פתיחת חשבון בנק – פתיחת חשבון ייעודי לניהול כספי תכנון ישיבת
"נצר מטעי" בבנק אוצר החייל באריאל.

החלטה:

הוחלט פה אחד  ,לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי לניהול כספי

תכנון ישיבת "נצר מטעי" בבנק אוצר החייל באריאל.

.3

שינוי בוועדת ספורט – גלב רבינוביץ יחליף את פבל פולב.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר שינוי בוועדת ספורט – גלב רבינוביץ

יחליף את פבל פולב.

.4

שינוי בוועדת הקליט ה – לודמילה גוזב תחליף את פבל פולב.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר שינוי בוועדת הקליטה – לודמילה גוזב

תחליף את פבל פולב.
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