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 )מן המניין( של מועצת העירייה  34-הישיבה ה

 (10.01.16) וע"תשט בטבת כ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 רחבר מועצת העי -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 
 

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

 משנה לראש העיר -  רבינוביץ מר גלב

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב
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 מהנדס העיר  -  בוריס גרינברג מר
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש  העיר; .1

 תב"רים שלהלן:אישור  .2

 יתוח שכונה חדשה "שכונת נוימן" ע"ס עבודות פ 460א. אישור תב"ר מס'  

 .1510072/2015. מקור המימון משרד השיכון הזמנה מספר ₪ 8,110,436.02     

 . מקור ₪ 120,541שיפוץ והצטיידות אולם היובל, ע"ס  461ב. אישור תב"ר מס'  

 .1000736045המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'      

 . מקור המימון ₪ 29,700ג תכנית אב בספורט, ע"ס שדרו 462ג. אישור תב"ר מס'  

 .1000734994משרד הספורט אישור מרכבה מס'     

 חבר מועצת העיר.  –הצעה לסדר היום של מר יוסי חן  . 3
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 .דיווח ראש העיר .   1

 

אני שמן המניין.  34פותח את ישיבת המועצה מספר אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עיר. אז דבר ראשון בין ישיבת המועצה הקודמת לישיבה הזו יש אתחיל בדיווח ראש ה

שני אנשים שמגיע להם מזל טוב, היה להם יום הולדת. אחד זה יחיאל טוהמי והשני זה 

יוסי חן, אז ברכות ליום ההולדת. טקס פתיחת מרכז צעירים נדחה, אנחנו נפרסם מועד 

לטקס האזכרה של רון נחמן  17.1.16-ואני מזמין את כולם ל .חדש לפתיחה של הטקס

ז"ל וחנוכת בית הראשונים לזכרו, ואני שוב כמו שאמרתי גם בישיבה הקודמת, מגיע 

 רד על ההובלה של כל התהליך. אז ורד תודה רבה. ויישר כוח לו

 

 אישור תב"רים שלהלן: .   2

 עבודות פיתוח שכונה חדשה "שכונת נוימן" ע"ס  460א. אישור תב"ר מס'  

 .1510072/2015. מקור המימון משרד השיכון הזמנה מספר ₪ 8,110,436.02     

 . מקור ₪ 120,541שיפוץ והצטיידות אולם היובל, ע"ס  461ב. אישור תב"ר מס'  

 .1000736045המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'      

 . מקור₪ 29,700שדרוג תכנית אב בספורט, ע"ס  462ג. אישור תב"ר מס'  

 .1000734994המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'              

 

מכאן אני עובר לסעיף השני שזה אישור תב"רים. אישור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עבודות פיתוח בשכונה החדשה "שכונת נוימן" זה האזור של רחוב  460תב"ר מספר 

ון הוא מימון של , שוב המימ₪ 8,110,436.02הערבה. קיבלנו תקציב ממשרד השיכון 

משרד השיכון ההזמנה גם צורפה לזימון לישיבה ואנחנו מבקשים לפתוח תב"ר, כמו 

 . 460שאמרתי תב"ר 

 

  נוימן זה למעלה לא?  :אריק דושימר 

 

ו     :אבי עזרמר    -כן, זה כולל הקיר האקוסטי ורחוב הערבה 

 

  -כל מה שקשור שם. סוף סוף נשלים :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -זה כולל מדרכות תאורה   :מר יוסי חן

 

? 460כן, כן, נשלים את כל הדברים. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

 

עבודות פיתוח שכונה חדשה  460תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ה מספר . מקור המימון משרד השיכון הזמנ₪ 8,110,436.02"שכונת נוימן" ע"ס 

1510072/2015. 

 

 

זה שיפוץ והצטיידות אולם היובל על סך  461אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקור המימון זה משרד הספורט אישרו מרכבה מופיע כאן גם האישור צורף  ₪ 120,541

לישיבה, זה על סמך קול קורא שאנחנו הגשנו. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה 

 אחד. 

 

שיפוץ והצטיידות אולם  461תב"ר מס' פה אחד, לאשר את וחלט ה החלטה:

המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'      . מקור ₪ 120,541היובל, ע"ס 

1000736045. 

 

שדרוג שדרוג תכנית אב לספורט על סך  462אישור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם סוף סוף לעדכן את תכנית , מקורות המימון זה משרד הספורט. אנחנו רוצי₪ 29,700

אב שהייתה לפני הרבה שנים שמי שהכין אותה זה ד"ר שוקי דקל, אנחנו נעדכן אותה 

גם אחרי שנעדכן אותה אנחנו נציג אותה בפני מועצת העיר כדי שאתם תהיו שותפים 

מימון של משרד הספורט. מי בעד  100%מלאים. התקציב זה תקציב כמו שאמרתי 

 לאשר את התקציב? 
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יש לי שאלה אחת לנושא הזה? אתה בדקת את התוכנית    :מר יוסי חן

שהגישו אז, מה מזה בוצע? מה מזה קרה בעקבות התוכנית הזו? מה לא היה קורה אם 

 לא הייתה התוכנית הזו? 

 

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

 

שדרוג תכנית אב בספורט,  462 תב"ר מס'  פה אחד, לאשר אתהוחלט  החלטה:

 .1000734994. מקור המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס' ₪ 29,700ע"ס 

 

 .חבר מועצת העיר –הצעה לסדר היום של מר יוסי חן  .   3

 

 יש הצעה לסדר היום של יוסי חן, בבקשה יוסי תציג אותה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מדובר על הכניסה של העובדים מידי בוקר לעיר. אני בעקרון    :מר יוסי חן

 לא יודע כמה יוצא לכם לראות את זה. 

 

ברשותך, אתה צריך להקריא את ההצעה לסדר היום כמו   :מיקי חג'בימר 

 שהגשת אותה. לפרוטוקול, אתה חייב. 

 

 טוב, אז אני אקריא את זה.    :מר יוסי חן

 

 העיר.  חייב או אתה או ראש  :מיקי חג'בימר 

 

. אני רושם פה: "כידוע לכם מידי בוקר נכנסים %100   :מר יוסי חן

עובדים פלשתינאים לעיר. בתקופה האחרונה קיבלתי תלונות רבות מקבלנים על עיכוב 

באופן קבוע במהלך הכנסת העובדים בשערי הכניסה. העיכוב גורם להם להפסדים 

אנשים מגיעים לעבודה בבוקר במקום כספיים גדולים, עוגמת נפש מידי בוקר, עצבים, 

בכיף מגיעים בעצבים". דרך אגב, חלק ממה שהיום אני מעלה אנחנו כבר הצבענו 
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וגם  . ואישרנו גם את הסככה  אישרנו את זה פעמיים, את הברז וגם את השינוי של ה..

אני מקווה שמה שאישרנו בישיבת התקציב שהפעם זה באמת יתקיים וכן יעשה השינוי 

 יקר בכניסה המערבית. הזה בע

אני אגע בכמה נקודות, איך זה מפריע, איזה זה בא לידי ביטוי שזה מפריע. אז קודם 

כל יש שמה קו לבן בבוקר בכניסה כשהם מגיעים הקבלנים עומד שוטר ועושה להם 

רפורטים על הנגיעה בקו הלבן. עכשיו אין להם אלטרנטיבה אחרת, מי שיהיה שם 

ני מדבר. עכשיו יש שמה מחסום, מסלול אחד מהיר כמו שאתם בבקרים יבין על מה א

יודעים, מסלול מהיר. פעם המסלול המהיר עובד, פעם הוא לא עובד. איך אמרו לי 

הקבלנים: אני בבוקר לא יודע באיזה שעה לצאת, איך כדאי לי, מה יקרה איתי היום, 

בגלל שאין סככה כל איך אני אכנס. זאת אומרת הוא הולך בכל בוקר בחוסר וודאות. 

העובדים מחכים למעלה ואז מצטבר לחץ על השומרים, נהיה לחץ שם נהיה בלגן, וזה 

יוצר גם לחץ אצל השומרים, גם השומרים עצמם נלחצים מזה, ולפעמים קורה חיכוך 

יודע מה התפקיד של נובס קי היום נסבין השומר לקבלן וזה הגיע עד למצב, אני לא 

להכניס עובדים מסוימים ולהוציא לקבלן עובדים שכבר היו  קיבל החלטה בטלפון לא

בפנים, בלי לראות בלי להבין על מה מדובר. עכשיו זה גורם לנזקים כלכליים קשים 

מאוד, עם כל המצב הקשה של ההקפאה וכל מה שקורה איתנו היום, הם לא בנויים 

זה שהבדיקה לזה. יש את הבעיה הקשה שכולם מדברים ואני חושב שגם יודעים על 

בבקרים של האוטובוסים בשער כניסה לעיר, בודקים את האוטובוס על הנתיב ואז זה 

 יוצר פקק אני חושב עד כמעט ברקן. 

 

 זה לא בצד, אבל לא משנה דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, למה זה כן נוגע לקבלנים? כשהם רוצים להגיע לשער הם    :מר יוסי חן

לעשות סיבוב והם לא מצליחים לעשות את הסיבוב. עכשיו יש חייבים לבוא קדימה ו

עוד דבר נוסף שאני לא יודע למה, יש עובדים שכן מכניסים ועובדים שלא מכניסים, 

יודע עד כמה זה. עובדים למשל מחברון שמכניסים   -אני לא 

 

 . ןחברוהם לא מכניסים מ    :עו"ד דוד זיו
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ואישורים. אני הייתי שמח אם  למרות שיש להם היתרים   :מר יוסי חן

הייתי מקבל תשובה לזה. עכשיו גם דבר נוסף שאני מבין מהחברה שזכתה באבטחה 

שהם באים בטרוניות לקבלנים שהם מפסידים כסף והם צריכים עוד עובד כדי לתגבר 

שמה. לא מבין למה בכלל הם צריכים לפנות לקבלנים ולהציע להם כל מיני הצעות, 

 זה קשור לא רלוונטי. מה  ₪ 500תתנו 

 

 לא קשור לזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז מה שאני אומר צריך פשוט לאסוף את החברה הזו, לשבת    :מר יוסי חן

עם החברה ולהסביר להם שהם לא פונים לקבלנים ובכלל נכנסים איתם למשא ומתן 

 -שיש תקציב או אין תקציב. הם זכו במכרז והם צריכים

 

 -טוב, אני אגיד :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

..   :אריק דושימר   אתה רוצה אני אענה.

 

  -לא, אני אגיד דברים מאוד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אני אשמח אם תדבר. אני גם מציע לך   :מר יוסי חן

 

 הצעה לסדר, לא צריך להצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ה כי הצבענו כבר פעם אחת אני חושב שכן צריך להצביע על ז   :מר יוסי חן

 .  על הסככה ועל הזה אלא אם כן..

 

.. הצבעה אין פה  :אריק דושימר    -אין פה.
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 אל תצביע כן תצביע.    :מר יוסי חן

 

 לא, אין מה להצביע אבל. עשית פה הצעה להצבעה משהו  :אריק דושימר 

 להצביע עליו נצביע. תכליתי 

 

 אין החלטה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הצבענו על הסככה ועל הזה כבר בוצע, הצבענו ולא בוצע אני    :מר יוסי חן

 מתכוון. 

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל נמצא פה גם אילן שהוא מכיר את הבעיה וזה כואב לו    :מר יוסי חן

 הכי הרבה.  

 

 בסדר יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יר יהיה יותר טוב ממני. אז אולי תתנו לו להסב   :מר יוסי חן

 

לא, לא, אנחנו לא צריכים, אנחנו ישיבת מועצה אנחנו לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצגה. 

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

יודע שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני יכול להגיד את הדברים הבאים: אתה הרי 

הצבענו בישיבת התקציב על תב"ר שמדבר על הסדרה של כל השער המערבי ואנחנו 

הולכים במסגרת הזו לעשות את השינויים הנדרשים, ולכן גם אם אתה מצביע לעשות 

ל להקים סככה אבל אין תקציב ואין סעיף תקציבי שמדבר על סככה אז אתה יכול ע
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סככה אבל אם הוא לא מגובה בתקציב אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ולכן התב"ר 

שאנחנו אישרנו בישיבת התקציב תיתן את המענה אחרי שאנחנו נתכנן את הדברים 

בצורה מסודרת ואנחנו נעשה את כל הדברים שאנחנו קבענו והחלטנו. תודה רבה 

 לכולם. 

 

הקבלנים שתקועים בבקרים? איך אתה הולך  מה לגבי אבל   :מר יוסי חן

 לפתור להם מחר בבוקר שהם יגיעו לשער והם יעברו חלק. 

 

  -אז אמרתי אנחנו מתכננים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2016-בלי שום קשר לדברים שאני מאמין שנעשה ב   :מר יוסי חן

 

 בה. תגיד שתי מילים ואנחנו סוגרים את הישי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להגיד שתי מילים, אני גם יש לי עובדים, גם אני   :אריק דושימר 

מכניס עובדים בבוקר עופר יודע אילן יודע אני מכיר את הכול, הכול בסדר. זה שהגיע, 

כבר דיברנו על זה בישיבת תקציב, הגיע קב"ט חדש לעיר ושינה קצת כמה סדרי עולם, 

יודע שזה מקשה, ו בעתיד זה גם ישתפר אחרי שבאמת נבצע את התוכנית זה מקשה אני 

שאלי דיבר עליה, זה לגבי העניין הזה. לגבי אחת הסיבות שבוטל המסלול המהיר, 

שאני ושעמיחי ואז שהיינו זה די אלה שבנו את המסלול המהיר הזה. אבל ברגע שאין 

ן אחד מספיק כוח אדם ומאבטח אחד למעלה ומאבטח אחד למטה וכל העניין הזה, אי

שיחפה על השני מה שיכול לגרום למצב כמו שקרה לנו באזור תעשיה אריאל מערב, 

 שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו עוד מקרה כזה. 

 

:???     . .  ... יכול לתגבר כמו שהוא מתגבר תחבורה בבוקר.

 

  -לא, לא, זה לא בר ביצוע. אז ביטחונית  :אריק דושימר 
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 , אין תקציב אתה אומר. זה בר ביצוע  :מיקי חג'בימר 

 

יודע אנחנו נדבר בכיף.   :אריק דושימר   אתה 

 

.   :מיקי חג'בימר   אתה אומר העניין הכספי

 

  -אני רוצה להסביר משהו. כשכל הפועלים נמצאים  :אריק דושימר 

 

 עוד מאבטח תוסיפו כסף.  :מיקי חג'בימר 

 

 ירה. אין בעיה, בואו נעלה אגרת שמ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כשכל הפועלים נמצאים היום  :אריק דושימר 

 

אתה אומר שאתה רוצה להוסיף מאבטחים, אני איתך אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מוכן. בואו תציעו כמה מאבטחים אתם חושבים שצריך, תשבו תעשו עבודה ובואו נראה 

ם אגרת כמה אנחנו צריכים להעלות את אגרת השמירה, ונלך לציבור ונגיד מעלי

 שמירה. 

 

אני אגיד לך, אתה צריך מאבטח אחד בשעתיים ובשביל זה    :מר יוסי חן

 אתה לא צריך להעלות את השמירה, אחד לשעתיים. 

 

אלי אני אתן לך תשובה של מישהו שעשה בדיקה יסודית   :מיקי חג'בימר 

 בנושא שמירה. 

 

 בדיוק.    :מר יוסי חן

 

 ו הרבה מים בירדן. מאז עבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ו אבל היחס היה פרופורציונלי, זאת נשנייה, שנייה, גדל  :מיקי חג'בימר 

 אומרת מאז ועד היום אגרת השמירה לא עלתה? 

 

לא, לא. מה שקרה על המשכורות של המאבטחים בצורה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מאוד משמעותית ואתה יודע, ולכן אגרת השמירה אנחנו נמצאים

 

 ועוד יעלו דרך אגב.   :אריק דושיר מ

 

 והם עוד יעלו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

המשכורות של המאבטחים עוד יעלו, בהסתדרות החליטו   :אריק דושימר 

  במשכורת.  שגם עובדי קבלן עכשיו יקבלו את התוספת

 

 השטח של העיר לא גדל אנחנו באותו שטח.    :מר יוסי חן

 

ה רגע, אני רוצה להסביר עוד שתי מילים, ממש שתי שניי  :אריק דושימר 

מילים. תבוא בבוקר תראה שכול המסה והם גם רואים את זה, כל המסה של הפועלים 

כשהם עומדים על הראש של מאבטח אחד, ואין אחד שזה גם לא כזה מספיק, בינינו אם 

ואם אחד פה  הם רוצים לעשות... בשנייה עושים בלגן, אבל אין מי שישמור על מי שמה

ואחד פה אין מי שישמור. כשמשה יכול להגיע ולעזור ולזרז עניינים הוא מזרז מה 

  -שהוא יכול זה אפשר, זה דבר ראשון. זה ישתנה

 

סליחה רגע בשבילך. פבל, יש פה באמת עניין של חיים ומוות    :מר יוסי חן

יו"ר ועדת    -ביטחוןלפעמים יכול להיות פה בעקבות מה שהוא אומר הוא גם 

 

  -תודה רבה יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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לא, אבל רגע אלי לא סיימו תן לנו לסיים את הדיון כמו    :מר יוסי חן

 שצריך. לא, אני רוצה לענות לאריק אחרי שהוא יסיים אבל תן לו לסיים. 

 

ולגבי החברונים האלה שאתה מדבר עליהם, וזה החלטה   :אריק דושימר 

ו גע שלישי בערך יוצא אני גם מגבה אותה בהחלטה הזאתי, שכל מפשהקב"ט קיבל 

או מאזור חברון, והוא קיבל החלטתו ומותר לו, אין לא להכניס אותם.  מאזור יאטה

נגיד שאתה איזה קבלן גדול, יש קבלנים שפנו אליי גם כן  אתה אולי נגיד לצורך העניין 

' אמרתי לו: 'שמע, אתה רוצה פועלים ביום אומר לי: 'שמע, שמע, שמע 100שיש להם 

לבנות סבבה. אני לא אלך לאימא שמחר ידקור אותה מחר מחבל מחברון ואגיד לה 

 , וזה לא אני זה הקב"ט  קיבל את ההחלטה ואנחנו מגבים אותו. 'וואלה הכנסנו

 

 אז אם מחר ידקור מישהו משכם אתה תסגור את שכם?    :מר יוסי חן

 

  -ר אבל אם היחסאני לא אסגו  :אריק דושימר 

 

ה, אל תסגור את הדיון לפני לא, רגע תן למצות את הדיון הז   :מר יוסי חן

שאני ממצה אותו. אני אגיד לך למה, כי אריק יו"ר ועדת ביטחון, מה הוא אומר? הוא 

אומר יש לי קודם כל בעיה של תקציב, אין לי תקציב לעוד שומר, זה מה שהבנתי. 

עוד שומר להזרים את זה פנימה, המצוקה הביטחונית היא עכשיו ההיפך זה שאין לך 

הרבה יותר קשה, כי אז נוצר פקק הפקק יכול להביא לסיכון שיורידו כמה לא אחד או 

שניים, זה עושה בעיה כפולה. לכן אני אומר גם מבחינה ביטחונית חברים תחשבו 

ה הבעיה להגיד שנייה, אלי אנחנו מדברים פה על שעתיים בבוקר. עכשיו דבר נוסף מ

  -מחר לשומרים בבוקר בשער אלה שבודקים את האוטובוסים לבדוק בצד לא לחסום

 

 יש שלט ענק, יש שלט לנהגים לעצור בצד.   :אריק דושימר 

 

 אבל לא מקיימים, לא מקיימים את זה.    :מר יוסי חן
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יודע שאנחנו עצרנו אוטובוס רצנו אחריו בשביל לעצור  :אריק דושימר   אתה 

 אותו. 

 

אבל בודקים על הנתיב, אז אתה לא נותן תשובות, אלי אתה    :מר יוסי חן

  -תסגור את הדיון

 

.   :אריק דושימר   אבל זה לא אנחנו זה הנהגים עושים את הבלגן

 

 כל הסיפור שעתיים.    :מר יוסי חן

 

אם אתה זוכר בישיבת תקציב הקב"ט הציג את התוכנית שלו   :אריק דושימר 

נית השנתית שלו והסביר על המערכת שהוא רוצה להכניס ועל בדיקת פועלים ועל התוכ

כרטיס מגנטי, הוא העלה את זה בישיבת תקציב אתה אחרת אם אני לא טועה. אתה 

 מבין? וזה ייקרה טיפה סבלנות. התקופה היא מאוד קשה עכשיו טיפה סבלנות. 

 

 הקב"ט, הקב"ט.   :מיקי חג'בימר 

 

 אתה רוצה לממן את זה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מיקי חג'בימר   אני מכיר מישהו שמוכן לממן

 

 תביא מישהו שמוכן לממן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי, אני אשלח אותו אליך.   :מיקי חג'בימר 

 

 בחינם, אנחנו לא משקיעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בחינם.   :מיקי חג'בימר 
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 אוקיי, אני אשמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

צריך לבדוק אם זה חוקי. בעבר היינו גובים, אני לא יודע   :אריק דושימר 

דוד יכול לבדוק את זה, בעבר היינו גובים שעת שמירה מהקבלנים הגדולים שהיה להם 

מסה של פועלים, הם היו משלמים את שעת השמירה לחברת האבטחה ישירות, חברת 

 אה חשבונית. האבטחה הייתה מוצי

 

 אני לא זוכר את זה.    :מר יוסי חן

 

נגיד, אז היה אוריון, אוריון היה מגיע   :אריק דושימר  נגיד קבלן כך סתם 

משלם שעת שמירה למודיעין אזרחי, משלם להם מודיעין אזרחי היה שם מאבטח 

 שבודק רק את העובדים של אוריון. 

 

 הוא צודק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם אפשר לעשות את זה רק את העובדים של אוריון.   :ריק דושיאמר 

  -משפטית

 

יודע אם אפשר לגבות מהם חוקית את הכסף. חוקית    :מר יוסי חן אני לא 

  -אתה לא יכול לגבות

 

 בשביל זה אמרתי יועץ משפטי.   :אריק דושימר 

 

בדוק. היה מכרז ניגשה החברה למכרז ידעה מה היא צריכה ל   :מר יוסי חן

.. מה שאני הבנתי מהישיבה הזו שמחר  היא לא יכולה לבוא להגיד: סליחה היום אנחנו.

 יהיה בדיוק מה שהיה היום. 
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 אני סוגר את הישיבה תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :החלטותריכוז 

 אישור תב"רים שלהלן: .   2

 עבודות פיתוח שכונה חדשה "שכונת נוימן" ע"ס  460א. אישור תב"ר מס'  

 .1510072/2015. מקור המימון משרד השיכון הזמנה מספר ₪ 8,110,436.02     

 . מקור ₪ 120,541שיפוץ והצטיידות אולם היובל, ע"ס  461ב. אישור תב"ר מס'  

 .1000736045רד הספורט אישור מרכבה מס' המימון מש     

 . מקור₪ 29,700שדרוג תכנית אב בספורט, ע"ס  462ג. אישור תב"ר מס'  

 .1000734994המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'              

 

עבודות פיתוח שכונה חדשה  460תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

. מקור המימון משרד השיכון הזמנה מספר ₪ 8,110,436.02"שכונת נוימן" ע"ס 

1510072/2015. 

 

שיפוץ והצטיידות אולם  461תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס'      . מקור ₪ 120,541היובל, ע"ס 

1000736045. 

 

אב בספורט, שדרוג תכנית  462 תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .1000734994. מקור המימון משרד הספורט אישור מרכבה מס' ₪ 29,700ע"ס 

 

 

 

 


