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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  35-הישיבה ה

 (07.02.2016) וע"תשח בשבט כ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 העיר  משנה לראש -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 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

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 
 

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

 חבר מועצת העיר -  קס צ'רנוגלז מר מ

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 דיווח ראש  העיר; .1

 ;חג'בי במקומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות מינוי מר מיקי .2

 ;2015להצעת תקציב לשנת  3אישור שינוי מס'  . 3

 המצ"ב; 2017, 2016תב"רים במסגרת תכנית פיתוח אישור  .4

 )נדון בישיבה סגורה( ישיבה סגורה.  .5
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שמן המניין.  35פותח את ישיבת המועצה מספר אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, יוסי, לודה ודריה, לודה יצאה. נוכחים: 

 מיקי לא הזכרתי, מיקי תכף ייכנס. 

 דיווח ראש העיר. .   1

 

אני מתחיל בדיווח ראש העיר. אני רוצה להזכיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עדכן לכולם שהיום אנחנו חונכים את מרכז הצעירים וכולם מוזמנים. אני רוצה ל

לחודש ביום רביעי הקרוב  10-בדבר אחד, מרכז השלטון המקומי יכול להיות שב

יכריז על שביתה בכל השלטון המקומי, וזה מאחר והגיעו להסכמות האוצר 

וההסתדרות על כך שנותנים תוספות לעובדים, אנחנו בעד התוספות לעובדים, 

ם שהרשויות צריכות אנחנו חושבים שמגיע לעובדים התוספות, אבל אנחנו חושבי

לקבל שיפוי מהאוצר על התוספות. הרשויות מרכז השלטון המקומי לא היה 

שותף למשא ומתן שהיה, ומה שהם רוצים זה שזה ייפול כנטל על הרשות, ולכן 

יגיעו להסכמה שהאוצר משפה אותנו, אז אנחנו  מרכז השלטון המקומי אם לא 

 נאלץ לצאת לשביתה. 

 ג'בי במקומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות.מינוי מר מיקי ח .   2

 

מכאן אני רוצה לעבור לנושא הראשון זה מינוי מר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מיקי חג'בי במקומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות, מאחר

 

  -מתחיל לדון בנושא הראשוןאני רוצה לפני שאתה    :מר יוסי חן

 

ן לך להגיד את כל מה שאתה רוצה, אני אגיד אני את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לך מתי. 

 

.    :מר יוסי חן  מה אתה תגיד לי מתי

 

  -אני אגיד לך מתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -תסגור את הישיבה   :מר יוסי חן

 

לא, לא, אני לא אסגור את הישיבה, אתה תגיד את מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאחר ואנחנו  י מר מיקי חג'בי במקום מר יוסי חןשיש לך להגיד. אני אומר מינו

הוספנו ועדה ליוסי ולפי הטבלה אנחנו צריכים להוסיף ועדה למיקי אז אנחנו 

  -נעלה להצבעה את השינוי הזה. מי בעד לאשר

 

.    :מר יוסי חן .  אבל רגע אני רוצה בעניין גם.

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בל שמיקי לא נמצא, אני רוצה שמיקי יהיה קודם כל ח   :מר יוסי חן

פה שהוא ישמע, כי הוא הולך לקבל את הוועדה הזו אז אולי נחכה לו דקה 

 שייכנס. 

 

 בוא תמשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה שהוא ישמע את מה שאני אומר.    :מר יוסי חן

 

  -הוא ייקרא, אם הוא לא נמצא אז ייקרא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, תגיד לו לבוא, מישהו שיגיד לו לבוא.    :מר יוסי חן

 

 אתה רוצה שהוא ייקח את הוועדה או לא ייקח?   :מר פבל פולב

 

שייקח את הוועדה שיבוא רגע רק שישמע, אם הוא לא    :מר יוסי חן

 ירצה זה סיפור אחר, תקרא לו שנייה הוא פה בחוץ. 
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  -נותן לך את זכות הדיבור אתה רוצה לדבריוסי, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לדבר, אם הוא ייכנס דקה, אם לא אני    :מר יוסי חן

 אדבר, אני לא אומר את זה בתנאי שהוא ייכנס. 

 

 אז יפה. הנה הוא נכנס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה הלחץ אלי. מיקי חשוב, אנחנו עכשיו העלינו פה    :מר יוסי חן

של המינוי שלך ליו"ר ועדת שמות. אז אני אמרתי שאני פשוט רוצה  את ההצבעה

שאתה תשמע את מה שאני הולך להגיד. קודם כל בוועדה וגם במועצת העיר 

אנחנו שינינו את רחוב שד' ירושלים על שמו של רון נחמן ז"ל וזה לא התבצע. אז 

לדעתי  אני מבקש שאתה תיקח את זה ותמשיך ותבדוק למה זה לא התבצע. אני

זה לא התבצע בניגוד לחוק, זה אחד. שתיים, עיריית אריאל התעלמה מכל הנושא 

פתאום שיש אצבעות של רחובות למעלה,  באצבעותשל הוועדה הזו, נתקלתי גם 

להם רחובות שאני בכלל לא בוועדה לא אישרתי ולא דנתי בהם, וגם איזה מרכז 

דרך אגב אם היו מביאים ספורט שאמרו לי שקראו אותו על שם של משפחה, ש

את זה לוועדה אני לא נגד אני בעד, גם זה נעשה כאילו מעל הראש של הוועדה, 

אז זאת אומרת שהוועדה הזו לא סופרים אותה יותר מידי. אני מקווה שאתה 

תדאג שיספרו אותה יותר וזה לתשומת לב גם למבקר העירייה, שיידע שבוועדות 

ם בוועדה וגם במועצת העיר זה התקבל, שגם כבר זה התקבל על פי החוק ג

ועובדה שעדיין אנחנו שמו של רון ז"ל לא מופיע על הרחוב, שאני דרך אגב לא 

מרים ידיים מזה אני ממשיך להיאבק עם הנושא הזה ובסוף אני מקווה שאני 

האלה אני מבקש לבדוק  האצבעותאצליח במוקדם או במאוחר זה ייעשה. ולגבי 

וגם את מרכז  .בות אם הם נקראו מעל הראש של הוועדהשל הרחו האצבעותאת 

א הספורט הזה שנקרא בתקופה האחרונה לא מזמן, בניגוד לחוק מה שנקרא, ל

 הביאו את לוועדה וקיבלו החלטה. 
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 . %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם ראש העיר רוצה לקבל החלטה בלי הוועדה אני    :מר יוסי חן

 חבר בוועדת קישוט.  חושב שאתה לא רוצה להיות

 

 מיקי מותר לך להצביע.  מי בעד לאשר את המינוי? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא עזוב אני  :מר מיקי חג'בי

 

 הוא לא רוצה להצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יבגני לא נמצא.   :מר פבל פולב

 

דריה. מי אלי, יחיאל, פבל, גלב, ורד, אריק, יוסי ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נמנע? מי מתנגד? מיקי לא משתתף. עבר. 

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

פבל פולב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן, גב' 

לא השתתף: מר מיקי חג'בי,(, לאשר מינוי מר מיקי חג'בי  1דריה מיולבאום; 

 ומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות. במק

 

 .2015להצעת תקציב לשנת  3ינוי מס' שאישור  .   3

 

להצעת התקציב  3מכאן אני עובר לאישור שינוי מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ג'והר בבקשה. 2015של שנת   . 

 

. אחרי 2015לתקציב שנת  3יש לנו פה שינוי מספר     :מר ג'והר חלבי

המענקים לסוף השנה מענק הביטחון מענק רזרבת שר עשינו גם שקיבלנו את 

תיקון לכל מיני סעיפים, התאמת הסעיפים למצב בפועל קיים אנחנו מעריכים 
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, אנחנו מהעודפים האלה ₪ 3,200,000של מוערך שיהיה לנו עודף תקציבי 

מעבירים לתב"רים תכף נגיע לנושא השני של התב"רים, סך הכול התקציב שלנו 

תקציב מספר  2015שנת במצורף פה יש את הריכוז דף ראשון, התקציב שלנו  הוא

זה גם בהכנסות וגם בהוצאות. אחרי  ₪ 109,165,000-אחרי השינוי מסתכם ב 3

מצורף בזה גם הפירוט של הסעיפים וההכנסות שעשינו שינויים, גם את הפירוט 

לות אני של ההוצאות, רק הסעיפים שעשינו בהם שינויים. אם תרצו שא

 לרשותכם. 

 

אני רוצה לדעת מה השינויים איפה השינויים, כי אני    :מר יוסי חן

 לא עברתי על החומר. 

 

 אז תגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 3-ל 2בין  :גב' דריה מיולבאום

 

אם תכנס לעמוד של ההכנסות דף שני יוסי, זה דף של     :מר ג'והר חלבי

בעמודה השנייה זה . שאישרתם 2מספר נוי זה השיההכנסות. בעמודה הראשונה 

. תקציב 3תוספת או הקטנה, כתוב לך שם שינוי מספר הנוכחי סכום השינוי 

אחרי השינוי ובעיקר אם תסתכל על הסעיפים העיקריים שיש בהם שינויים  2015

 וכך הלאה. -הגדלה ₪ 1,117,000-בסכומים גדולים, סעיף של הארנונה למעלה מ

 

 ? ₪זאת אומרת גבינו יותר במיליון    :חןמר יוסי 

 

 לא גבינו יותר.     :מר ג'והר חלבי

 

 אז מה זה אומר הגדלה?    :מר יוסי חן
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בתיקון הקודם לא היה מצופה שאנחנו נגבה מכמה     :מר ג'והר חלבי

חייבים בפיגורים, אבל אחרי משא ומתן וגם הפעלת הגבייה בצורה יותר 

 מהפיגורים זה רק הגדיל לנו את ההכנסות.  מסיבית, שילמו את חלק

 

  -מה שאתה אומר שעיריית אריאל עם אכיפה מסיבית   :מר יוסי חן

 

 העמיקה את הגבייה.      :מר אבי עזר

 

הצליחה להעמיק את הגבייה ולגבות מהתושבים עוד    :מר יוסי חן

  -מיליון

 

  -תושבים למה תושביםרק לא     :מר ג'והר חלבי

 

 ממי?    :י חןמר יוס

 

  -פיגורים    :מר ג'והר חלבי

 

 מהחייבים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 חייבים זה תושבים לא?    :מר יוסי חן

 

 לא.   :מר יחיאל טוהמי

 

חייבים מאיפה? חייבים מתושבים או אזור תעשייה,    :מר יוסי חן

  -זה כולם תושבים תכניסו לכם לראש

 

 כן, כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז מה נוותר להם?     :מר ג'והר חלבי

 

לא, לא, אתה אל תוותר על כלום ג'והר. אני רק אומר    :מר יוסי חן

  -העמקתם את הגבייה

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . ₪ 1,117,000הצלחתם לכופף אותם ולהוציא עוד    :מר יוסי חן

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ג'והר ראש העיר העמיק את הגבייה.  לא   :מר יוסי חן  אתה 

 

הצלחתי לכופף והצלחתי לגבות יותר אני נכון, אני אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כסף, נכון. 

 

 יישר כוח.    :מר יוסי חן

 

 תודה. עוד שאלות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, דווקא פה פחות יש לי.    :מר יוסי חן

 

בעד לאשר את שינוי התקציב כפי שהוצג על ידי  מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק ודריה. מי נמנע?

 

 יוסי אתה פה אחד לא?   :מר יחיאל טוהמי

 

אני בעד תקציב שאתם מעבירים? הרי אני מאמין    :מר יוסי חן



 7.2.16)מן המניין(  35מספר  ישיבת מועצה
 

 11 

 לכם? אני מאמין למישהו פה? כולם שקרנים. 

 

 כולם שקרנים.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 פבל מסכן הוא מצביע בלי לדעת, הוא בחור טוב.    :מר יוסי חן

 

 יוסי אתה מתנגד נכון?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני בטח מתנגד, איזו שאלה   :מר יוסי חן

 

 מתנגדים מיקי ויוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

משחקים איתם פעם ... זה המשחק של המספרים    :מר יוסי חן

 ..  ימינה פעם שמאלה, בסוף מסדרים את זה.

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 3ינוי מס' שנגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי;(, לאשר  2גב' דריה מיולבאום; 

  .2015להצעת תקציב לשנת 

 

 המצ"ב. 2017, 2016אישור תב"רים במסגרת תכנית פיתוח  .   4

 

 תב"רים בבקשה ג'והר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, 2016, סליחה יש טעות בכותרת 2015תכנית פיתוח     :מר ג'והר חלבי

  , יש טעות בכותרת.2017

 

ון יש הרבה טעות, הרבה טעויות. ג'והר פה בזמן האחר   :מר יוסי חן

 לא מתקנים את הטעויות. 
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לעבור תב"ר תב"ר בקשר לאישור התב"רים נצטרך     :מר ג'והר חלבי

שדרוג מחשבים  463ולאשר אותם אחד אחד. התב"ר הראשון הוא תב"ר 

 . 2015הוא עודפי תקציב מימון ש"ח. מקור ה 220,000במוסדות העירייה על סך 

 

 אבל לפני זמן קצר היה לנו שדרוג מחשבים.    :ביץמר גלב רבינו

 

 כל שנה.     :מר ג'והר חלבי

 

 כל שנה יהיה.      :מר אבי עזר

 

אני לא יודע אם מסכים בעירייה שם באמת מחליפים   :מר גלב רבינוביץ

  -את

 

 מחליפים.      :מר אבי עזר

 

לה יותר יש לי שאלה, בעקבות מה שגלב אמר יש לי שא   :מר יוסי חן

ספציפית, למה אי אפשר לתחום את זה להגיד בדיוק באיזה משרדים משדרגים, 

שגלב לא בפעם הבאה יגיד, כי מה קורה יש הרבה משרדים לעירייה ויש משרדים 

שכפופים לעירייה, איך אני יכול לדעת מהכותרת הזו, אני אומר לכם כל 

יודע  לאן הולך כי זה רב התב"רים פה רוצה להצביע לכם בעד לא יכול, לא 

הנסתר על הגלוי. אם גלב שואל את השאלה והוא מהקואליציה משנה לראש 

העיר, מה אתם מצפים מאחד מהאופוזיציה שלא מקבל את החומר, איך אתם 

 רוצים שהוא יצביע. 

 

 את זה קיבלת אל תגיד שלא קיבלת.     ???:

 

 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אבל התקשרתי אליך ולא ענית לי בשביל לקבל את    :סי חןמר יו

 התשובות. 

 

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

יוסי. מיקי יצא, עבר.   מי נמנע? מי מתנגד? 

 

 

 

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

מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי,  פבל פולב,

שדרוג מחשבים  463תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1גב' דריה מיולבאום; 

 .2015הוא עודפי תקציב מימון ש"ח. מקור ה 220,000במוסדות העירייה על סך 

 

רייה תב"ר התב"ר השני השתלמות והעצמת עובדי עי    :מר ג'והר חלבי

 . מקור המימון עודפי התקציב. ₪ 200,000על סך  464מספר 

 

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

נגד?   יבגני, גלב, ורד, אריק ודריה. מי 

 

  -קודם כל אני מתנגד, דבר שני   :מר יוסי חן

 

 יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ג'והר, אתה יכול להגיד לי    :מר יוסי חן אבל אני רוצה לשאול אותך 

  -שאתה רושם פה השתלמות והעצמת עובדי עירייה, איזה עובדים? מי

 

 עובדי עירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 7.2.16)מן המניין(  35מספר  ישיבת מועצה
 

 14 

 

  -זה משהו כללי, זה מתייחס לכל העובדים   :מר יוסי חן

 

 כן, כל העובדים.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ייחס לחלק העובדים. זה מת   :מר יוסי חן

 

זאת אומרת לא, לא, זה מתייחס לכל עובדי העירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתה לא רוצה שיתנו להם התקדמות, אבל זה בסדר. 

 הכול בסדר אלי, הכול בסדר.    :מר יוסי חן

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

יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר 

השתלמות  464תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1גב' דריה מיולבאום; 

 .2015 . מקור המימון עודפי התקציב₪ 200,000והעצמת עובדי עירייה על סך 

 

 עודפי תקציב רגיל ₪ 60,000כלי אצירה  465תב"ר     :מר ג'והר חלבי

2015 . 

כלי אצירה זה פחי הזבל. מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד?   אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק. מיקי אתה בעד או 

 בעד.   :מר מיקי חג'בי

 

 בעד, מיקי ודריה. מי נמנע? מי נגד? יוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 465תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 .2015רגיל  . מקור המימון עודפי תקציב₪ 60,000על סך כלי אצירה 
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. ₪ 30,000שדרוג מזגנים במוסדות העירייה  466תב"ר     :לבימר ג'והר ח

 מעודפי התקציב. 

 

  -זה במידה ויהיו עודפי תקציב  :מר פבל פולב

 

 יש, יש.      :מר אבי עזר

 

 לזה כבר יש כסף.   :מר פבל פולב

 

 יש, יש.      :מר אבי עזר

 

חיאל, פבל, מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: אלי, י :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? מיקי מה איתך? מיקי בעד, יוסי  יבגני, גלב, ורד, אריק, דריה. מי נמנע? מי 

 נגד. עבר. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 466תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1דריה מיולבאום; מר מיקי חג'בי, גב' 

 . מקור המימון עודפי תקציב₪ 30,000על סך שדרוג מזגנים במוסדות העירייה 

2015. 

 

  -₪ 150,000החלפת שני מיולים  468תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 שיפוץ מבני עירייה.  467לא,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עודפי  ₪ 50,000שיפוץ מבני עירייה  467ליחה, ס    :מר ג'והר חלבי

 תקציב רגיל. 

 

 יכול להגיד לי המנכ"ל איזה מבנים?    :מר יוסי חן
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 כן וודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה מבנים משפצים?    :מר יוסי חן

 

חבר'ה מה זה משפצים? משפצים זה תוצאתי שיש      :מר אבי עזר

חנו לא צופים מתי יש נזילות. אם יש נזילות מתקנים, נזילות במבני העירייה, אנ

נשבר משהו מתקנים, יש דברים שהם תוצאתיים. אנחנו עושים זה מעודפי 

 התקציב, לכן אנחנו מעבירים כתב"ר, אנחנו לא מוציאים סתם ככה משפצים. 

 

אם אני הבנתי נכון מה שאתה עושה זה איזה קופה    :מר יוסי חן

  -לה ואתה צריך לעשותצדדית שאם יש לך תק

 

 כשיש תקלה לא אם, יש תקלות כל השנה ויותר.      :מר אבי עזר

 

כשיש כן אבל אני לא הולך לשום מקום אבי, אני יכול    :מר יוסי חן

  -להצביע לך גם מחר

 

 סבבה אתה תצביע מתי שאתה רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -, מה אמר אבילא, אבל אם אני הבנתי נכון   :מר יוסי חן

 

 מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. נצביע על זה.    :מר יוסי חן  כשיהיה לנו בעיה..

 

 אני רוצה שתבין.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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. לא, זה מה שהבנתי, תקן אותי אם אני טועה. א   :מר יוסי חן לי..

 רוצה לסתום פיות. 

 

 אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסביר לי אם הבנתי נכון.    :יוסי חןמר 

 

אז אני אסביר לך. כשיש עודפי תקציב בסוף שנה אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אתה לא מכניס אותם לתב"ר אתה לא יכול להעביר אותם משנה לשנה, ולכן 

  -אנחנו יודעים שבמהלך השנה במבנים של העירייה יש תקלות

 

 יהיו תקלות.    :מר יוסי חן

 

  -יהיו תקלות, אנחנו שיש כל הזמן תקלות :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

שיהיו תקלות לא יש. אם יש תקלה אז היית אומר לי    :מר יוסי חן

 יש תקלה במבנה כזה או אחר. 

 

ולכן אנחנו כדי לא לאבד את הכסף מעבירים את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דר גמור אין שום בעיה התקציב שנותר לתב"ר. עכשיו אתה יכול להתנגד זה בס

 אנחנו רגילים ולכן אני מעלה את זה להצבעה. 

 

אז מה שאני רוצה זה שקיפות ואין פה שקיפות. אתה    :מר יוסי חן

 מסכים איתי שאין שקיפות? 

 

 לא. מי בעד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שקיפות אין פה, אל תגיד לי לא.    :מר יוסי חן
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 בעד לאשר את התב"ר? מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אנחנו 2015עכשיו מה הקשר לתשובה שנתת שזה שנת    :מר יוסי חן

 . 2017, 2016הוא אומר  2016רק התחלנו את 

 

 אבל מאיפה הכסף?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר ג'והר חלבי  ... מקור מימון

 

 מקור מימון.  בסדר,   :מר יוסי חן

 

 פה הכסף? מאי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2015תב"ר מימון הוא יוצא מתקציב     :מר ג'והר חלבי

 

 יפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תסתכל בכותרת של העמודה.     :מר ג'והר חלבי

 

 . 2017, 2016-אמרת לי תשנה את זה ל   :מר יוסי חן

 

-, זה מיועד ל2015אבל זה עודפי תקציב  2017, 2016     :מר אבי עזר

2016 ,2017 . 

 

 הבנת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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זאת אומרת זה משנה שעברה לקחת בספר ועכשיו    :מר יוסי חן

 . 2016נשאר לך כסף אתה מעביר את זה כדי להתמודד עם זה בשנת 

 

.     :מר ג'והר חלבי  נכון

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שים פה  ₪ 0050,0יש לי שאלה אחרת, למה רק    :מר יוסי חן

500,000 ₪-  

 

. מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: ₪ 500,000אין לנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי נגד? יוסי. תודה. 

 

אין שקיפות, ואני מתכוון גם להוביל את זה  ,נגד   :מר יוסי חן

 למבקר המדינה. 

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא יכול להיות אין פה שקיפות, אתם עושים מה    :מר יוסי חן

 שאתם רוצים. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 467תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1ולבאום; מר מיקי חג'בי, גב' דריה מי

 .2015 . מקור המימון עודפי תקציב₪ 50,000שיפוץ מבני עירייה על סך 

 

, מקרנות ₪ 150,000 468החלפת שני מיולים תב"ר     :מר ג'והר חלבי

  רכבים וקרנות פיתוח הרשות, יש לנו קרן שנקראת קרן
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 החלפת רכבים.      :מר אבי עזר

 

 שדרוג רכבים וחידוש רכבים.     :ג'והר חלבי מר

 

המיולים שלנו מקרטעים, העלויות שלהם בתיקונים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מאוד גבוהים ולכן אנחנו רוצים להחליף את המיולים האלה למיולים חדשים. 

 

אני רוצה דווקא בנושא של המיולים, שתיקחו    :מר יוסי חן

עם העובדים שנוסעים על המיולים האלה, לנסוע לתשומת לבכם אני דיברתי 

עליהם בחורף בקור אולי הגיע הזמן שאנחנו נשנה את ההחלטה של המיולים 

האלה ונלך על רכבים קטנים, היום זה דבר זול המחירים ירדו, במקום לקנות 

מיולים שגם מתיישנים וגם תשאלו את העובדים שאתם קונים את המיול הזה, 

חלילה מחר לא ישלחו שאומר לי, אני לא רוצה להגיד שמות הוא לא שימושי. 

אותו הביתה, 'אני לא יכול לעבוד על המיול הזה, יש לי רוחות, אני לא יכול 

לדבר בטלפון, אני רוצה לדבר בטלפון עם הבוס שלי אני לא יכול כי הוא לא 

ישמע אותי ואני לא אשמע אותו', למה לא תלכו לרכבים קטנים סגורים, לא 

 צריך שהמפקח ייקח את הרכב של המהנדס כדי לצאת לסייר באריאל. 

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  תחשבו על זה תראו אולי יש מצב..

 

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

נגד? יוסי. עבר.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 468תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

ן . מקור המ₪ 150,000על סך  החלפת שני מיולים   קרנות הרשות. ימו
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תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על  946תב"ר     :מר ג'והר חלבי

מקרנות  ₪ 150,000ועוד  2015מעודפי התקציב  ₪ 150,000. ₪ 300,000סך 

 הרשות. 

 

זה גם, אנחנו מדברים על ליקויים שיהיו במהלך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השנה. מי בעד? 

 

חושב שעם המפגעים שיש היום באריאל רק היום,  אני   :מר יוסי חן

אם אני אקח מחר את המנכ"ל לסיור באריאל הכסף לא יספיק לך, אני מציע לך 

 מעכשיו תכין עוד כסף פה, כי זה לא יספיק. 

 

 יכול להיות שנעלה בישיבה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו מבקשים עוד כסף.      :מר אבי עזר

 

מי בעד לאשר את התב"ר? אלי, יחיאל, פבל, יבגני,  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 גלב, ורד, אריק, מיקי?

 

 אל תהיה נאיבי אריק.    :מר יוסי חן

 

 אני אגיד לך למה אני מצביע נגד.   :מר מיקי חג'בי

 

ויוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אוקיי, אז רגע שנייה. ודריה. מי נגד? מיקי 

 

מה בסעיף הזה, אני פניתי בזמנו למר פבל בנושא של ל  :מר מיקי חג'בי

גן אמונה בדיוק בסיבוב, עד היום לא נעשה שום דבר, אתה וגם אבי הייתם 

  -בסיור הזה
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 בסיור כן.   :מר גלב רבינוביץ

 

 ולא נעשה עד עכשיו שום דבר, אז איזה בטיחות.   :מר מיקי חג'בי

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל אני אקח אותך עכשיו   :ןמר יוסי ח

 

 עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. ואתה    :מר יוסי חן שתי רחובות אני אראה לך, יחיאל אני מתפלא.

ימינה לכיוון הסופר ופבל שם, איך אתם לא מדברים על הכביש מה שקורה.  פונה

ך רון הכביש פתוח כל הדרך ואין מעקה בטיחות ודרך שד' ירושלים מה שיהיה דר

 נחמן, כל הכביש אם תסעו בכביש, כל הכביש מלא בורות ומהמורות ותסתכלו. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 469תב"ר ר יוסי חן;(, לאשר את נגד: מר מיקי חג'בי, מ 2גב' דריה מיולבאום; 

: מקור המימון .₪ 300,000תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך 

 מקרנות הרשות.  ₪ 150,000-ו 2015מעודפי תקציב  ₪ 150,000

 

החלפת תמרורים ושלטים עירוניים על סך  470תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 30,000

 

 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 מה זה שלטים עירוניים?   :מר מיקי חג'בי
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 שלטים, מעבר חצייה, אין חניה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תמרור.     :עו"ד דוד זיו

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

ג  -471תב"ר     :'והר חלבימר 

 

הסכום הזה לא מספיק, יש הרבה יותר מקומות    :מר יוסי חן

 שצריך. פבל אתה כיו"ר ועדת תחבורה הסכום הזה לא מספיק. 

 

יודע.   :מר פבל פולב  אני 

 

 אז למה אתה לא מדבר שיוסיפו עכשיו.    :מר יוסי חן

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 470תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 30,000החלפת תמרורים ושלטים עירוניים על סך 

 

עודפי  ₪ 70,000החלפת עמודי חשמל  471"ר תב    :מר ג'והר חלבי

 . 2015תקציב רגיל 

 

החלפת עמודי חשמל יש עמודי חשמל שנרקבים בחלק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מי בעד לאשר את 471התחתון צריך מידי פעם להחליף אותם ולכן זה התב"ר 

 התב"ר? 

 

 העמודים מעץ?    :מר יוסי חן
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אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי בעד:  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

 אין שקיפות יחיאל.    :מר יוסי חן

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 471תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1'בי, גב' דריה מיולבאום; מר מיקי חג

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 0,0007על סך עמודי חשמל החלפת 

 

 ₪ 60,000שדרוג מערכות הגינון הציבורי  472תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

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

נגד? יוסי. עבר.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

נגד.    :מר יוסי חן  לא מאמין לכם, 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 472תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1חג'בי, גב' דריה מיולבאום; מר מיקי 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 0,0006על סך שדרוג מערכות הגינון הציבורי 

 

גנים ציבוריים מתקנים והצללות  473תב"ר     :מר ג'והר חלבי שדרוג 

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 80,000

 

גינזה    :מר יוסי חן  ון? מערכות 

 

גנים ציבוריים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לא, אנחנו בשדרוג 
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.    :מר יוסי חן .  לא מזמן שדרגת.

 

 לא, מתקנים ציבוריים.     :מר ג'והר חלבי

 

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

 

.    :מר יוסי חן  אלי על הגינון לא הצביעו

 

הצבענו. יש לנו בגנים ציבוריים הצללות. ההצללות  :אה"ער-מר אליהו שבירו

האלה יש להם בלאי שצריך לתקן אותם צריך לסדר אותם, צריך להוריד אותם 

בחורף וצריך להרכיב אותם. מתקן מתקלקל צריך לתקן אותו. מי בעד לאשר את 

 התב"ר? 

 

 הוא יתקלקל בעתיד.    :מר יוסי חן

 

ד לאשר את התב"ר? אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מי בע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, ורד, אריק, מיקי מה איתך? 

 

 נמנע.   :מר מיקי חג'בי

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ודריה בעד. מיקי נמנע. יוסי 

 

 נגד.    :מר יוסי חן

 

 יפה, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 



 7.2.16)מן המניין(  35מספר  ישיבת מועצה
 

 26 

עודפי מ ₪ 80,000 על סך שדרוג גנים ציבוריים מתקנים והצללות 473תב"ר 

 . 2015תקציב רגיל 

 

גנים ציבוריים שדרוג מתקנים  474תב"ר     :חלבימר ג'והר  שיקום 

 גם מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 80,000

 

ציבוריים, כמו שאמרתי קודם, מקודם דיברנו  יש גנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

על נושא של הצללות עכשיו אנחנו מדברים על נושא של מתקנים. יש מתקנים 

  -קלקלים צריך לתקן את המתקןתמ

 

ג'  ₪ 80,000הממברנות חברים יש לנו כל שנה לפרק את     :והר חלבימר 

 לא יעזור לאף אחד זה קבוע. 

 

 מה זה שירותים ציבוריים בגנים האלה?    :מר יוסי חן

 

? 474אחרי זה אני אענה לך. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי?

 

 בעד.   :מר מיקי חג'בי

 

 בעד ודריה בעד. מי נגד? יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 474תב"ר ד: מר יוסי חן;(, לאשר את נג 1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 מעודפי תקציב רגיל ₪ 80,000על סך  שיקום גנים ציבוריים שדרוג מתקנים

2015 . 

 

 ₪ 80,000אירועים וחגיגות עירוניים  475תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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 מעודפי תקציב רגיל. 

 

זה כל מיני אירועים שהם לא במסגרת אירועי יום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

העצמאות. אנחנו עושים ט"ו בשבט אירועים של קיץ, אנחנו עושים אירועים של 

חנוכה, זה התקציב שאנחנו מדברים עליו. מי בעד לאשר את התקציב? בעד: אלי, 

יוסי. עבר.   יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי נמנע? 

 

-אולי ב 2016-אבל רק טעית ט"ו בשבט כבר לא יהיה ב   :מר יוסי חן

2017 .  . בפורים יש..

 

 כן יש, אנחנו דרך אגב מזמינים אתכם לעדלאידע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דרך אגב לא מזמינים אותנו לשום אירוע.    :מר יוסי חן

 

 הנה מוזמן, כולל להיום הוזמנת פעמיים.  18.3.16     :מר אבי עזר

 

 תך אתה לא מגיע. אנחנו מזמינים או :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה אדוני ראש העיר התעלית על עצמך גם שרים    :מר יוסי חן

  -מגיעים לעיר אתה קורה לזה ביקור עבודה

 

 ביקור עבודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני חושב שאתה טועה, אבל לא חשוב זה בסדר.    :מר יוסי חן

ר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

תב"ר נמנע: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 80,000אירועים וחגיגות עירוניים על סך  754
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אירועים עירוניים מערכות חשמל קבועות  476תב"ר     :מר ג'והר חלבי

30,000 ₪ . 

 

מה שאנחנו רוצים לעשות במקום שכל פעם נעשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חיבורים זמניים במקומות שאנחנו עושים אירועים, כמו למשל האמפי הגדול 

שיהיו דברים קבועים שיהיו חיבורי חשמל קבועים כדי שלא כל פעם נצטרך 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, 476לאשר את תב"ר לשלם. מי בעד 

 אריק, מיקי ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 476תב"ר : מר יוסי חן;(, לאשר את גדנ 1ריה מיולבאום; מר מיקי חג'בי, גב' ד

 . ₪ 0,0003על סך מערכות חשמל קבועות אירועים עירוניים 

 

עודפי תקציב  ₪ 150,000שיפוץ מקלטים  477תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015רגיל 

 

  -משהו שאנחנו מחויבים במסגרת תקציב הג"א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ג'והר, מתי פעם אחרונה    :מר יוסי חן אני יכול לשאול אותך שאלה 

 שיפצו מקלט? אתה יכול להגיד לי. 

 

 מקלטים שמה.  16שיפצו איזה   :מר אריק דושי

 

יוסי.      :מר אבי עזר  בשנה שעברה 

 

מקלטים  16אני מוכן מחר לצאת איתך לסיור לראות    :מר יוסי חן
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 משופצים. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, 477, מי בעד לאשר את תב"ר בסדר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 477תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1י, גב' דריה מיולבאום; מר מיקי חג'ב

 . 2015מעודפי תקציב רגיל  ₪ 150,000שיפוץ מקלטים על סך 

 

שדרוג אמצעי מיגון אזור  ₪ 50,000 478תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 התעשייה אריאל מערב פארק התעשיות. 

 

מתוך ההכנסות של דרך אגב זה כסף שבעצם הוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אגרת השמירה של אזור התעשייה אריאל מערב. מי בעד לאשר את התב"ר?

 

 מנוהל בתקציב סגור?    :מר יוסי חן

 

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

נגד? יוסי כרגיל. עבר.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)ט ברוב קולות הוחל החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 478תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 50,000על סך  שדרוג אמצעי מיגון אזור התעשייה אריאל מערב פארק התעשיות

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪

 

, עודפי ₪ 30,000ע"ס   479רכישת ציוד לשעת חירום     :מר ג'והר חלבי

 תקציב רגיל. 
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? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 479מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי? 

 

 מה זה רכישת ציוד?   :מר מיקי חג'בי

 

 ציוד.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

 איזה ציוד?    :מר יוסי חן

 

 לשעת חירום.     :מר ג'והר חלבי

 

 ודריה, זה בעד. מי נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איזה ציוד אני יכול לדעת? אתה אומר שעת חירום,    :מר יוסי חן

יודע מה זה שעת חירום, אני לא הייתי בצבא, רוצה לדעת מה זה שעת  אני לא 

 חירום. 

 

  -ציוד לשעת חירום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה? מנורות נדלקים בשעת חירום?    :מר יוסי חן

 

ציוד לשעת חירום זה יכול להיות שרשראות שלג, זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יכול להיות ציוד לאגף הביטחון נושא של פנסים אמצעי תקשורת, יש הרבה מאוד 

נגד זה לא משנה.  ציוד שהוא ציוד  לשעת חירום. אבל אתה מצביע 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 479תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 30,000רכישת ציוד לשעת חירום על סך 
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הרחבת אגף ההנדסה בניית  ₪ 110,000 480תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 ארכיב מקרנות הרשות. 

 

אגף ההנדסה יש לו בעיה של מקום ולכן אנחנו צריכים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עיר, עם הרבה מאוד הרחבות להרחיב, אנחנו נמצאים עם הרבה מאוד בנייה ב

אנחנו צריכים לשמור שמה את הדברים, ולכן אנחנו רוצים להרחיב את המבנה. 

 מי בעד לאשר? 

 

רגע לפני זה בנושא הזה אלי, זה נכון השמועה   :מר מיקי חג'בי

 שמשרדי העירייה עוברים למבנים של רמי לוי? 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מי בעד לאשר :עראה"-מר אליהו שבירו

 

מיקי אני אגיד לך בזמנו רון נחמן הבטיח להם בגלל   :מר גלב רבינוביץ

זה הם עשו בפרויקט הבנייה, הבטיח להם שכל משרדי העירייה, ככה נאמר לי 

 דיברתי עם הסמנכ"ל, שהם עוברים לשם, זה היה בזמנו ורב הבטיחו. 

 

אש עיר עם ראש על אני אגיד לך משהו גלב, אם היה ר   :מר יוסי חן

 הכתפיים בונה משרדים לגובה... 

 

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

 

.. הוא צוחק במקום אדיר כספים שתופס שטח    :מר יוסי חן בעיר.

להגיד מיקי זה רעיון טוב אני אחשוב על זה בעתיד אולי אני אעשה... לגובה, 

 אבל אין חשיבה.
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 )מדברים יחד( 

 

יוסי, מאחר ואתה נגד בכל דבר אז אתה לא מקשיב  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

למה שאני אומר. ואני ארענן את זיכרונך, אנחנו הצבענו פה על נושא של פינוי 

  -בינוי פה במקום שלנו

 

.    :מר יוסי חן .  אז למה אתה משקיע.

 

 שנים בינתיים צריך לסדר.  7, 5ייקח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנים.  7   :מר יוסי חן

 

? בעד? אלי, יחיאל, פבל, 480מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, גלב, ורד, אריק ודריה. נמנע זה מיקי. נגד יוסי. 

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

טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

מקרנות  ₪ 110,000הרחבת אגף ההנדסה בניית ארכיב על סך  480תב"ר 

 הרשות. 

 

 ₪ 100,000המחשוב  הרחבת מחלקת 481תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מקרנות הרשות. 

 

 . 481י בעד לאשר את תב"ר מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪ 100,000אתה זורק סתם, זה לא  ₪ 100,000עוד    :מר יוסי חן

.. ביחד זה שניהם . 
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בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק ודריה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נמנע? מיקי. מי נגד? יוסי. 

 

 אתה מפנה.  ₪ אני מקווה שאתה לא... חבל על המיליון   :מר יוסי חן

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

 מקרנות הרשות.  ₪ 100,000סך על  המחשובהרחבת מחלקת  481תב"ר 

 

 210,000תכנית אקדמית לחינוך העל יסודי  482תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪

 

זה תכנית שאנחנו עושים ביחד עם האוניברסיטה, מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד לאשר את התב"ר? 

 

 איזו תכנית זאת?   :מר מיקי חג'בי

 

תכנית יחד עם האוניברסיטה יחד עם שוחרים, יחד עם  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

רובוטיקה, יחד עם אורט, דרך אגב גם אורט שמה מצ'ינג בנושא הזה ולכן אנחנו 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 482יכולים לעשות את זה. מי בעד לאשר את תב"ר 

 יבגני, גלב, ורד, אריק ודריה. מי נמנע? 

 

יודע. אני ל  :מר מיקי חג'בי  א 

 

 לא יודע. לא משתתף. מי נגד? :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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... בלי לדעת למה, איזה תכנית, לאן הולך, מי הולך,    :מר יוסי חן

 מי מאשר, כמה מצ'ינג העיקר לאשר פה מיליונים. 

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

קובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יע

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

עודפי תקציב מ ₪ 210,000על סך  תכנית אקדמית לחינוך העל יסודי 482תב"ר 

 . 2015רגיל 

 

תכנית העשרה לחינוך קדם יסודי גנים  483תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב  ₪ 40,000

 

? 483זה תכנית הרובוטיקה, מי בעד לאשר התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי נגד? 

 

 אני רוצה פה משהו בנושא של הגנים.    :מר יוסי חן

 

נגד או בעד?  :ראה"ע-אליהו שבירומר   אתה 

 

אני עוד שנייה רוצה לנמק, אני אגיד לך למה. אני    :מר יוסי חן

מתפלא עליך הוצאתי לך מכתב וגם לא דנת וביקשתי הצעה לסדר והיא גם לא 

עלתה, כי אתם לחוצים יש לחץ של זמן אז דחו את ההצעה לסדר שלי לישיבה 

ל יש עניין של דחיפות עם הנושא של הגנים. כסף הבאה לא תהיה ברירה יעלו, אב

  -שאמור להיות מושקע בגנים. תלכו לשני הגנים האלה שקיבלת מכתב

 

 אני עכשיו לא דן בזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אותם גנים.    :מר יוסי חן
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 התב"ר הזה אתה בעד או נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה רוצה   :מר יוסי חן

 

נגד?  :ראה"ע-אליהו שבירומר   לא, התב"ר הזה אתה בעד או 

 

  -אני שואל אותך שאלה   :מר יוסי חן

 

 לא, לא רוצה, אני לא רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 התב"ר הזה מיועד לשיפוץ גנים.    :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, תקרא אתה לא קורא, אתה העיקר נגד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? אנחנו בגנים.    :ןמר יוסי ח

 

 וישר אתה אומר, תכנית העשרה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה בסדר אלי, הרי אני נגד כי אני לא מאמין לך.    :מר יוסי חן

 

נגד. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז אתה 

 

כל מה שאתה עושה זה אתה מעביר מסעיף לסעיף    :מר יוסי חן

 ה כלום בעיר. כסף, את הרי לא עוש

 

 הנושא הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מה אתה מנסה להשמיע בפרוטוקול, אתה הרי לא    :מר יוסי חן

 עושה כלום העיר הזו מושבתת ותקועה. 

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

ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' 

 483תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב מ ₪ 40,000על סך  תכנית העשרה לחינוך קדם יסודי גנים

 

תכנית העשרה לחינוך היסודי בתי ספר  484תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 70,000

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 484מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. יפה עבר.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

 

 

 

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

טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד 

 484תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 רגיל עודפי תקציבמ ₪ 70,000היסודי בבתי הספר על סך תכנית העשרה לחינוך 

2015 . 

 

פרויקטים חינוכיים במערכת החינוך  485תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 100,000

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה? מה?    :מר יוסי חן
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פרויקטים חינוכיים, מה שאנחנו הולכים לעשות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בפרויקטים חינוכיים חלק מזה זה לפרויקט שאנחנו עושים יחד עם וטרנים יחד 

בנושא של עם בית השואה, חלק מזה זה פרויקט שאנחנו עושים בחטיבת הביניים 

 התמחויות, אלה הדברים שאנחנו עושים. מי בעד לאשר את התב"ר? 

 

 הכוונה היא למוסדות בתי הספר פרויקטים חינוכיים  :מר מיקי חג'בי

 וטרנים זה לא שייך לפרויקטים חינוכיים. מוסדות  מוסדות חינוך אתה אומר

 

 אוקיי אז תצביע נגד, זה בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מה שאתה אומר שהכסף הזה הולך לאגף החינוך   :מר יוסי חן

 

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

 

ג'והר אתה יכול לענות לי    :מר יוסי חן אני שואל אותך שאלה. 

  -בבקשה? זה כסף שעובר לחינוך בעיר אריאל

 

  -בעד: אלי, יחיאל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אטסאפ ולא, מחר אומרים שהוא מביא תרומות, בו   :מר יוסי חן

מעבירים שהוא הביא תרומות, זה לא תרומה זה כסף מתקציב העיר שהולך 

 לחינוך. 

 

אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד ודריה. מי נגד? יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי נמנע? מיקי. 

 

 ותו מתרומה. נגד בטח כי זה כסף שאתה לא הבאת א   :מר יוסי חן
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 תודה רבה עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

ר את נגד: מר יוסי חן;(, לאש 1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום;

עודפי תקציב  ₪ 100,000על סך  פרויקטים חינוכיים במערכת החינוך 485תב"ר 

 . 2015רגיל 

 

 ₪ 50,000איטום גגות מוסדות החינוך  486תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

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

נגד? יוסי כרגיל. עבר. יבגני, גלב, ורד,   אריק, מיקי ודריה. מי 

 

 כשאתה תגיד לאיזה בית ספר אני אצביע.    :מר יוסי חן

 

 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 486תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1' דריה מיולבאום; מר מיקי חג'בי, גב

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 50,000איטום גגות מוסדות החינוך על סך 

 

 ₪ 40,000שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  487תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

ד? אלי, יחיאל, פבל, דרך התב"ר? בעמי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אגב אני יכול להגיד לכם שאנחנו עכשיו מקווים שאנחנו נקבל כסף נוסף ממשרד 

 החינוך כדי לעשות עוד שינוי, כי זה לא מספיק. 
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  זה לא מספיק למשרד של ראש העיר. ₪ 40,000   :מר יוסי חן

 

ל, יבגני, נכון, זה לא מספיק. בעד: אלי, יחיאל, פב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, ורד, אריק, מיקי מה איתך? 

 

 ממשרד החינוך? חצי  יש פה  :מר מיקי חג'בי

 

 לא, לא, אנחנו מבקשים כסף ממשרד החינוך בנפרד.      :מר אבי עזר

 

 ודריה. מי נמנע? מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  בסעיף הזה אני אהיה בעד. ₪ 400,000אני כשיהיה לך    :מר יוסי חן

 

יוסי נגד. אבל אתה לא אמרת לי מיקי מה %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ,

 איתך? 

 

 בעד.   :מר מיקי חג'בי

 

 מיקי בעד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העיקר במשרדים חם לכם אבל במוסדות חינוך קר.    :מר יוסי חן

ר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 487תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 40,000 על סך שדרוג מזגנים במוסדות החינוך

 

עודפי  ₪ 50,000ות החינוך שדרוג מחשבים במוסד 488    :מר ג'והר חלבי
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 . 2015תקציב רגיל 

 

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

נגד? יוסי.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

 

 באיזה בית ספר אתה יכול לדעת?    :מר יוסי חן

 

 במוסדות החינוך.     :מר ג'והר חלבי

 

 . , כשתדעו תגידו לימוסדות החינוך   :מר יוסי חן

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 488תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 0,0005 על סך במוסדות החינוך םמחשבישדרוג 

 

 ₪ 30,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים  489    :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

 זה תיקון של מתקנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תחזוקה שדרוג.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה סכום עלוב.  ₪ 30,000ב גם אבל זה סכום עלו   :מר יוסי חן

 

 בסדר, מי בעד? מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפחות.  ₪ 300,000צריך פה    :מר יוסי חן
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  -בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אלי אתה לא יודע מה קורה בגנים תעשה סיור   :מר יוסי חן

 

 גד גם זה. תצביע נ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . ₪ 300,000צריך פה    :מר יוסי חן

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ודריה. מי נגד? יוסי כרגיל. עבר. 

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

ינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רב

 489נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

עודפי תקציב רגיל  ₪ 30,000 על סך תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים

2015 . 

 

 ₪ 60,000תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים  490תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015גיל עודפי תקציב ר

 

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

 יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי, ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

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

יל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טו

 490נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 60,000יפוץ מבני גני ילדים על סך תחזוקה וש

 

עודפי תקציב רגיל לשדרוג  ₪ 60,000 491תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רהיטים בגנים. 
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 עד לאשר? מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא מספיק.   :מר מיקי חג'בי

 

אני יודע שלא מספיק, כל דבר אנחנו אומרים לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מספיק, אבל לפחות זה. 

 

, למה לא תחלק ₪ 1,200,000אבל יש לך סעיף בהמשך    :מר יוסי חן

 את זה מראש. 

 

בעד לאשר את  כי זה חדשים, זה גנים חדשים. מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי מה איתך? 

 

 אני בעד.   :מר מיקי חג'בי

 

 ודריה. מי נגד? יוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לכל גן לגמור את השיפוצים?  ₪ 100אתה רוצה עם    :מר יוסי חן

ו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 491תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  .עודפי תקציב רגיל ₪ 60,000 שדרוג רהיטים בגנים על סך

 

עודפי  ₪ 200,000בני בתי ספר יסודיים שיפוץ מ 492    :מר ג'והר חלבי

 . 2015תקציב רגיל 

 

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



 7.2.16)מן המניין(  35מספר  ישיבת מועצה
 

 43 

 

 כל בתי הספר היסודיים?   :מר מיקי חג'בי

 

.    :מר יוסי חן  הוא אומר לך גם חטיבה עליונה וגם חטיבה..

 

 יסודיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיפוצי קיץ.  זה תקציב    :מר ג'והר חלבי

 

זה שיפוצי קיץ. בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ורד, אריק, מיקי ודריה. מי נגד? יוסי. עבר. 

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

ר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מ

 492תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 200,000 על סך שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים

 

 ₪ 70,000החלפת ריהוט בבתי הספר היסודיים  493    :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

 ? ₪ 70,000ה זה מ   :מר יוסי חן

 

נכון, זה לא מספיק, אבל זה מה יש כרגע. מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לאשר את התב"ר? 

 

.. קצץ קיצוץ רוחבי אפשר ל   :מר יוסי חן  בבכירים ולתת.

בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ודריה. מי נגד? יוסי נגד. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 493תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 70,000החלפת ריהוט בבתי ספר יסודיים על סך 

 

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בבתי הספר חטיבת  494    :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 150,000ביניים וחטיבה עליונה 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 494מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נג  ד? יוסי. יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

 

לא קראת את הזה, תיקון של כל מפגעי הבטיחות    :מר יוסי חן

  -חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, זה סכום

 

 לא כתוב שם כל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

   -רשום "תיקון מפגעי בטיחות חטיבת ביניים"   :מר יוסי חן

 

 לא כתוב כל, לא כתוב כל, תקרא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין משהו אחר יש לנו רק שתי חטיבות, אלי אתה    :מר יוסי חן

 יש לך בעיה בהבנה. צריך להבין. 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 494תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1באום; מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיול

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בבתי הספר חטיבת ביניים וחטיבה עליונה על סך 

  . 2015עודפי תקציב רגיל  150,000
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 ₪ 1,200,000שדרוג חצרות גני ילדים  500תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015זה מתקציב פיתוח משרד הפנים 

 

 גנים חדשים?    :חןמר יוסי 

 

גנם חדשים. מי בעד לאשר את התב"ר? בעד: אלי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחיאל, פבל, יבגני, גלב, פה אחד. 

שדרוג חצרות גני ילדים  500הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . 2015ש"ח. מקורות מימון: תקציב פיתוח משרד הפנים  1,200,000על סך 

 

 ₪ 140,000 לנוער אירועי קיץ פתיחת הקיץ 495תב"ר     :חלבי מר ג'והר

 . 2015מעודפי תקציב 

 

 ? 495מי בעד לאשר את התב"ר לנוער  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני שואל שאלה, אנחנו מעבירים כסף לגוונים,    :מר יוסי חן

  -מיליונים מעבירים לגוונים

 

 גוונים תדבר. כשאנחנו נדבר עם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הם גם לא מעבירים את הניכויים של העובדים, גם לא    :מר יוסי חן

 ..  מספיק שם הכסף.

 

 ? 495מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

? אלי אני שואל אותך שאלה, לא, אבל למה אתה מדלג   :מר יוסי חן

 אתה יכול לענות לי? 
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 יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי? בעד: אלי, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו מעבירים שואל אותך שאלה,  יחיאל אני   :מר יוסי חן

  -מיליונים לגוונים למה אני צריך

 

 זה לא קשור לסדר היום, זה לא קשור לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שואל מהסעיף הזה   :מר יוסי חן

 

 לא קשור לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה מהמיליונים שאני מעביר שמתנהלים שם לא על    :מר יוסי חן

  -פי החוק

 

, בעד? יפה. ודריה ₪ 140,000מיקי, אירועי קיץ נוער  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד. מי נגד? 

 

 נגד, זה לא יכול להיות.    :מר יוסי חן

 

 יוסי. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 495תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015תקציב  מעודפי ₪ 140,000 לנוער על סך אירועי קיץ פתיחת הקיץ

 

עודפי  ₪ 70,000נוער במרכז העניינים  496תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015תקציב רגיל 
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 לנוער?  496מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  זה אותו סיפור אנחנו משלמים כסף..

 

 ורד, אריק, מיקי?  בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה?   :מר מיקי חג'בי

 

 נוער במרכז העניינים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איזה מרכז עניינים, איזה לאן, איזה מי, איזה מה, מה    :מר יוסי חן

 מצביעים? אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים, באמת נו עובדים עליכם. 

 

 יוסי. מי נמנע? דריה. מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני נמנע.   :מר מיקי חג'בי

 

 מיקי נמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1'בי; נמנע: מר מיקי חג 1גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 70,000 על סך נוער במרכז העניינים 496תב"ר 

 

מעודפי  ₪ 70,000שדרוג אולמות ספורט  497תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015תקציב רגיל 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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גיד לך משהו על אולמות ספורט, אתה אני רוצה לה   :מר יוסי חן

בונה אולם ספורט עכשיו שהוא לא תיקני, אריה אני אומר לך, חסר לך שמה כמה 

מטרים בשביל שהאולם למעלה יהיה תקני, זה יהיה בכיה לדורות אם עכשיו לא 

 תתקנו את זה, זה יהיה בכיה לדורות, וזה עלויות ממש לא משמעותיות. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 497מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי כרגיל. עבר.   יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 497תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1י חג'בי, גב' דריה מיולבאום; מר מיק

 . 2015 רגיל מעודפי תקציב ₪ 70,000 שדרוג אולמות ספורט על סך

 

עודפי תקציב רגיל  ₪ 70,000שדרוג מגרשי ספורט  498    :מר ג'והר חלבי

2015 . 

 

יחיאל, פבל,  ? בעד: אלי,498מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי? בעד ודריה בעד. מי נגד? 

 

נגד.    :מר יוסי חן  אני 

 

 יוסי, עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שני משפטים, משפט אחד קודם אתה חייב לי תשובה   :מר יוסי חן

 

 חכה, חכה, עוד לא גמרנו יש עוד אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש עוד?    :ןמר יוסי ח
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 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 498תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 רגיל מעודפי תקציב ₪ 70,000 רוג מגרשי ספורט על סךשד

 

 ₪ 50,000שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  499תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 . 2015עודפי תקציב רגיל 

 

מה חסר להם כיסאות מה? הם לא נמצאים שם רוב    :מר יוסי חן

 שעות היום...

 

  -יש להם כל מיני סניפים של    :מר ג'והר חלבי

 

  -יש את זה, יש את הבית החם לנערה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברצינות עכשיו, פעם ירדת לרווחה באמצע היום?    :מר יוסי חן

 

 מי בעד לאשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם תפתיע שמה חצי מהחבר'ה לא נמצאים.    :מר יוסי חן

 

? זה לא קשור 499"ר עזוב נו. מי בעד לאשר את תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לזה. מי בעד? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, גלב, ורד, אריק, מיקי ודריה. מי 

 נגד? יוסי כרגיל. עבר. 

 

אני מאוד מבקש בפעם הבאה לפני שאנחנו מצביעים   :מר גלב רבינוביץ

על התב"רים להעביר לנו שבוע לפני. בכל תב"ר, נשבע שיירשם בפרוטוקול זה 
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. לשים את התב"רים לפני חרטה ברטה  אני לא מבין פה כלום לאן הכסף הזה..

שאנחנו מצביעים. יש עודף בתקציב, מישהו ישב איתנו ושאל אותנו מה לעשות 

עם הכסף הזה? יש לנו בעיה באולם ספורט של עליזה בגין, יכול להיות יותר טוב 

גנים, שם ולשם להתרכז במקום אחד ולשים להם מז ₪ 40,000לפזר את הכסף 

 הילדים יושבים בלי מזגנים בלי כלום, אני מקבל את הוואטסאפ כל יום מהם.

 

 סיימת?     ???:

 

לא סיימתי, מה אתה שואל סיימת, מה אני בן שלך.   :מר גלב רבינוביץ

  -אז אני אומר לך גם גזבר

 

 זה לא קשור אליו זה אליי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זבר יודעבסדר, הג  :מר גלב רבינוביץ

 

 לא, לא, זה לא גזבר זה אני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי, אז אתה.   :מר גלב רבינוביץ

 

 אז אני.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

באמת התב"רים האלה אנחנו רוצים לראות לפני   :מר גלב רבינוביץ

לנו, שאנחנו באים לפה שבוע מינימום שאנחנו נשב. ויש עודף בתקציב גם להודיע 

  -כשאנחנו באים לפה זה כמו תוכים צריכים להרים רק יד. אני לא מבין פה כלום

 

  -דרך אגב יכולת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה זה שדרוג מחשבים? מזהב אנחנו עושים את   :מר גלב רבינוביץ
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 המחשבים האלה. 

 

 דרך אגב אם אתה לא מבין יכולת להצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יכול להצביע נגד, אבל אני ארצה להבין גם, נכון?  :מר גלב רבינוביץ

 

 -אז אם אתה רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זכותי נכון? זו  :מר גלב רבינוביץ

 

לך יש פריבילגיה דרך אגב שאתה יכול להרים אליי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -טלפון ולבוא לשבת איתי ביחד ולקבל

 

 אבל שיעבירו לנו לפני.   :וביץמר גלב רבינ

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה אנחנו מבקשים? בסך הכול לתת לנו לפני מידע   :מר גלב רבינוביץ

 שאנחנו נדע על מה בכלל אנחנו מדברים פה. 

 

אני רוצה משפט אחד. קודם כל אני מבין, אתה יודע    :מר יוסי חן

שר כוח גלב, אתה בדיוק מחזק למה יוסי שאני שמח שגלב אמר את מה שאמר, יי

 חן הצביע נגד, זה אחד. 

 

נגד בכל דבר.   :מר גלב רבינוביץ  לא, אבל אתה באופוזיציה אתה תצביע 

 

  -אבל אמר לך ראש העיר   :מר יוסי חן
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 אני לא רוצה להצביע נגד, אני רוצה להבין.   :מר גלב רבינוביץ

 

לך פריבילגיה לפנות אליי, אני אמר לך ראש העיר יש    :מר יוסי חן

אומר לך שראש העיר הקודם היה אומר גם לאופוזיציה אתם יכולים לפנות אליי 

 . , שבו איתילפני

 

 נשבע לך ראש העיר הקודם שם על כל אחד.   :מר גלב רבינוביץ

 

אבל אני אומר לך, אני הייתי חבר מועצה בקדנציה    :מר יוסי חן

. ד   -בר נוסף ביקשתי מעבר לזההקודמת, יכולתי לשבת..

 

 עוד לא גמרנו את הישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע אני אומר, קודם כל הודיתי לגלב כל מילה בסלע,    :מר יוסי חן

אני בטוח שגם עוד חברים שומרים את זה בבטן, הם בדיוק הבינו כמוהו כי אף 

גוע בהם. דבר נוסף אחד לא הבין, אני אומר לא אומר שמות כדי חלילה לא לפ

  -אתה צריך לתת לי תשובה אתה זוכר שלא העליתם לי את ההצעה לסדר

 

 נעלה בישיבה הבאה, מותר לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 הצעה לסדר?     :עו"ד דוד זיו

 

  -היא לא הצבעה לסדר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סדר היא שאלה. היא לא הצעה ל     :מר אבי עזר
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 זה שאלה תקבל תשובה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא שאלתי שאלה אני עשיתי הצעה לסדר.    :מר יוסי חן

 

 אני אראה לך מחר.      :מר אבי עזר

 

אל תראה לי יש לי פה, אם אתה רוצה לראות יש לי    :מר יוסי חן

 פה. 

בירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 499תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 50,000 על סך שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה

 

 טוב אני מבקש מכולם לצאת החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

העליתי את הנושא של הרכב הוועדות, הרכב הוועדות    :מר יוסי חן

יו"ר ועדה. אבל היום יש מצב ... שינינו כדי שזה יהיה מסודר, מגיע למיקי להיות 

  -צריך שיהיה גם חבר ועדה בוועדת חינוך מהאופוזיציה. נכון להיום יש לך

 

 עזוב זה לא הנושא.  :"עראה-מר אליהו שבירו

 

 רגע, מה זה לא הנושא?    :מר יוסי חן

 

 זה לא הנושא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העליתי את זה.    :מר יוסי חן

 

 -זה לא הנושא, נדון בזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מתי תדון בזה בשנה הבאה?    :מר יוסי חן

 

 נדון בזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 מינוי מר מיקי חג'בי במקומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות. .   2

 

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

רד טויל, מר אריק דושי, מר יוסי חן, גב' פבל פולב, מר גלב רבינוביץ, גב' ו

לא השתתף: מר מיקי חג'בי,(, לאשר מינוי מר מיקי חג'בי  1דריה מיולבאום; 

 במקומו של מר יוסי חן כיו"ר ועדת שמות. 

 

 .2015להצעת תקציב לשנת  3ינוי מס' שאישור  .   3

 

מי, מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 3שינוי מס' נגד: מר יוסי חן, מר מיקי חג'בי;(, לאשר  2גב' דריה מיולבאום; 

  .2015להצעת תקציב לשנת 

 

 המצ"ב. 2017, 2016אישור תב"רים במסגרת תכנית פיתוח  .   4

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  8)ת הוחלט ברוב קולו החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

שדרוג מחשבים  463תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1גב' דריה מיולבאום; 

 .2015הוא עודפי תקציב מימון ש"ח. מקור ה 220,000במוסדות העירייה על סך 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

השתלמות  464תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1גב' דריה מיולבאום; 

 2015 עודפי התקציב. מקור המימון ₪ 200,000והעצמת עובדי עירייה על סך 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 465תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 .2015רגיל  מקור המימון עודפי תקציב .₪ 60,000על סך כלי אצירה 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 466תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . מקור המימון עודפי תקציב₪ 30,000על סך זגנים במוסדות העירייה שדרוג מ

2015. 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 467תב"ר י חן;(, לאשר את נגד: מר יוס 1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 .2015 . מקור המימון עודפי תקציב₪ 50,000שיפוץ מבני עירייה על סך 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 468תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1ולבאום; מר מיקי חג'בי, גב' דריה מי

 קרנות הרשות. . מקור המימון ₪ 150,000על סך  החלפת שני מיולים 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 469תב"ר נגד: מר מיקי חג'בי, מר יוסי חן;(, לאשר את  2מיולבאום;  גב' דריה

: מקור המימון .₪ 300,000תיקון מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות על סך 

 מקרנות הרשות.  ₪ 150,000-ו 2015מעודפי תקציב  ₪ 150,000
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פ

 470תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 30,000החלפת תמרורים ושלטים עירוניים על סך 

 

יחיאל טוהמי, מר  מר אליהו שבירו, מרבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 471תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 0,0007על סך עמודי חשמל החלפת 

 

ליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 472תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 מעודפי תקציב רגיל ₪ 0,0006על סך שדרוג מערכות הגינון הציבורי 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  8)ט ברוב קולות הוחל החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

עודפי מ ₪ 80,000 על סך שדרוג גנים ציבוריים מתקנים והצללות 473תב"ר 

 . 2015תקציב רגיל 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 474תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 80,000על סך  ריים שדרוג מתקניםשיקום גנים ציבו
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

תב"ר את נמנע: מר יוסי חן;(, לאשר  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 80,000אירועים וחגיגות עירוניים על סך  754

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 476תב"ר יוסי חן;(, לאשר את  נגד: מר 1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . ₪ 0,0003אירועים עירוניים מערכות חשמל קבועות על סך 

 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 477תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1; מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום

 . 2015מעודפי תקציב רגיל  ₪ 150,000שיפוץ מקלטים על סך 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 478תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1יה מיולבאום; מר מיקי חג'בי, גב' דר

 50,000שדרוג אמצעי מיגון אזור התעשייה אריאל מערב פארק התעשיות על סך 

₪ . 

 

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

ק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר ארי

 479תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 מעודפי תקציב רגיל.  ₪ 30,000רכישת ציוד לשעת חירום על סך 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ור

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

מקרנות  ₪ 110,000הרחבת אגף ההנדסה בניית ארכיב על סך  480תב"ר 

 הרשות. 

 

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

, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

 מקרנות הרשות.  ₪ 100,000על סך המחשוב  הרחבת מחלקת 481תב"ר 

 

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

ר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מ

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

עודפי תקציב מ ₪ 210,000על סך  תכנית אקדמית לחינוך העל יסודי 482תב"ר 

 . 2015רגיל 

 

בירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 483תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב מ ₪ 40,000על סך  תכנית העשרה לחינוך קדם יסודי גנים

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)ב קולות הוחלט ברו החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 484תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 רגיל ציבעודפי תקמ ₪ 70,000היסודי בבתי הספר על סך תכנית העשרה לחינוך 

2015 . 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום;

עודפי תקציב  ₪ 100,000על סך  מערכת החינוךפרויקטים חינוכיים ב 485תב"ר 

 . 2015רגיל 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 486תב"ר  נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את 1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 50,000איטום גגות מוסדות החינוך על סך 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 487תב"ר מר יוסי חן;(, לאשר את  נגד: 1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 40,000 על סך שדרוג מזגנים במוסדות החינוך

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 488תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1גב' דריה מיולבאום; מר מיקי חג'בי, 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 0,0005 על סך במוסדות החינוך מחשביםשדרוג 

 

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

ריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר א

 489נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

עודפי תקציב רגיל  ₪ 30,000 על סך תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים
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2015 . 

 

 

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

בינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב ר

 490נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 60,000יפוץ מבני גני ילדים על סך תחזוקה וש

 

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

ני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבג

 491תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  .2015 עודפי תקציב רגיל ₪ 60,000 שדרוג רהיטים בגנים על סך

 

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

בל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פ

 492תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 200,000 על סך שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים

 

ירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 493תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  . 2015עודפי תקציב רגיל  ₪ 70,000החלפת ריהוט בבתי ספר יסודיים על סך 

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 494תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

ה על סך שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בבתי הספר חטיבת ביניים וחטיבה עליונ
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  . 2015עודפי תקציב רגיל  150,000

 

שדרוג חצרות גני ילדים  500הוחלט פה אחד, לאשר את תב"ר מס'  החלטה:

 . 2015ש"ח. מקורות מימון: תקציב פיתוח משרד הפנים  1,200,000על סך 

 

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

י יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, פבל פולב, מר יבגנ

 495תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015מעודפי תקציב  ₪ 140,000 לנוער על סך אירועי קיץ פתיחת הקיץ

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1נמנע: מר מיקי חג'בי;  1גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015עודפי תקציב רגיל מ ₪ 70,000 על סך נוער במרכז העניינים 496תב"ר 

 

הו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליבעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 497תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 רגיל מעודפי תקציב ₪ 70,000 שדרוג אולמות ספורט על סך

 

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

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 498תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

 . 2015 רגיל מעודפי תקציב ₪ 70,000 שדרוג מגרשי ספורט על סך
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, 

 499תב"ר נגד: מר יוסי חן;(, לאשר את  1מר מיקי חג'בי, גב' דריה מיולבאום; 

  .2015יב רגיל עודפי תקצ ₪ 50,000 על סך שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה

 

 

 

 

 


