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מר אריק דושי
מר יבגני יעקובוב
מר מיקי חג'בי
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סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מ ועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר

חסרים :

מר אליהו שבירו
גב' שירה דקל  -כץ
מר גלב רבינוביץ
גב' לודמילה גוזב

-

ראש העיר
סגנית ראש העיר
משנה לראש העיר
חברת מועצת העיר

-

מנכ"ל העירייה
יועץ משפטי
גזבר העירייה
מבקר העירייה
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מר ג'והר חלבי
מר אריה ברסקי
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על סדר היום :
.1

סקירת ראש העיר ;

.2

אישור דינה שליט כד ירקטורית בחברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל
מערב ,וכדירקטורית בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ (מצ"ב קו"ח) ;

.3

מענה לשאילת ה של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב השאילת ה ) ;

.4

הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב) ;

.5

אישור תב"רים:
א .תב"ר מס'  , 1001החלפת רכב ביטחון ע"ס . ₪ 290,290
מקור המימון :קרן אריאל לפיתוח ע"ס " ₪ 290,290תרומה".
ב .תב"ר מס'  , 1002פרויקט מחוברים ע"ס . ₪ 361,248
מקורות מימון:
משרד הקליטה סך . ₪ 270,936
קרנות הרשות סך .₪ 90,312
ג .תב"ר מס'  , 1003סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  2016ע"ס
. ₪ 104,047
מקורות המימון:
משרד התחבורה

.)80%( ₪ 83,238

קרנות הרשות

.)20%( ₪ 20,809

ד  .תב"ר מס'  , 1004שדרוג המיני פיץ' בית ספר מילקן ע"ס . ₪ 150,000
מקורות המימון:
קרן אריאל

. ₪ 85,500

קרנות הרשות

. ₪ 64,500

ה .הגדלת תב"ר מס'  , 276עבודות פיתוח אולם ספורט נחשונים ע"ס
4,100,000
.₪
מקור המימון תרומה מקרן אריאל (מותנית בקבלת התרומה).
ו .תב"ר מס'  , 1005שדרוג מעון ניצנים ע"ס . ₪ 565,887
מקור המימון :משרד הבינוי והשיכון .מותנה בקבלת הרשאה.
3

ישיבת מועצה מספר ( 40מן המניין) 31.7.16

.6

איש ור העמדת הלוואה לחב' גוונים בסך . ₪ 700,000
בהמשך לדיון שהתקיים במשרד הפנים במשרדו של דודי ספיר בעניין כיסוי
גירעון חברת גוונים ע"ס  , ₪ 1,000,000סכום כדלקמן:
א  .השתתפות העירייה בתקציב החברה לשנת  2016יוגדל בסך ₪ 300,000
" תקציב חד פעמים לכיסוי גירעו ן".
ב .העירייה תעמיד לחברה גוונים בע"מ מקרנות הרשות (קרן פרס וקרן
עודפי
תב"רים" הלוואה בסך . ₪ 700,000
הלוואה לפירעון ב  84 -תשלומים חודשיים בריבית שנתית קבועה
בשיעור
. 2.2%
להבטחת פירעון ההלוואה הפירעון החודשי יקוזז מתקציב החברה
בעי רייה.
יתר על כן ,החזר ההלוואה יוחזר לקרנות בצירוף הריבית.

.7

תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר מלקין ע"ס  ₪ 30,000מימון משרד

החינוך
(מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).
.8

תב"ר  1007כתה אקוסטית בית ספר אורט היובל אריאל חט"ב ע"ס 40,000

.₪
מקורות המימון:
משר ד החינוך ( ₪ 30,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).
קרנות הרשות . ₪ 10,000
.9

תב"ר  1008שתי כתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין ע"ס . ₪ 80,000
מקורות המימון:
משרד החינוך ( ₪ 60,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).
קרנות הרשות . ₪ 20,000

. 10

עדכון תקציב ודיון בדו"ח רבע וני מס'  1מרץ . 2016
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מר יחיאל טוהמי :

קודם כל אני רוצה לפתוח את ישיבה מספר  40שמן

המניין .ראש העיר לא נמצא פה מסיבות אישיות שלו ,הוא ביקש ממני להזמין
אתכם לאירועי קיץ ב  25.8.16 -מגיע הזמר קובי פרץ במסגרת אירועי קיץ ,אז
כולכם מוזמנים.
.2

אישור דינה ש ליט כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל
מערב ,וכדירקטורית בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ (מצ"ב קו"ח);

מר יחיאל טוהמי :

אני עובר לסעיף  , 2דינה שליט כדירקטורית בחברה

לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב ,וכדירקטורית בחברה הכלכלית לאריאל.
קיבלתם את קורות החיים ש לה אני רוצה להעלות את זה להצבעה.

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.

מר מיקי חג'בי :

אני מבקש לומר כמה דברים על הסעיף הזה .אני בכלל

לא ביקשתי מהמנכ"ל מאבי לשבץ את חברי הקואלציה ...לדירקטורים .משום מה
אני לא נעניתי עד היום ואני לא יכול ,לא בגל ל שאני לא מכיר דינה שליט היא
ראויה ,אבל זה עושה לי לא טוב מהסיבה הפשוטה ,יש התעלמות מוחלטת מנציגי
ציבור שלדעתי צריך לשבץ אותם כדירקטוריונים בחברות ממשלתיות ,אנחנו נדון
בנושא גוונים ותראו כמה חשוב אדם מהאופוזיציה שיבוא וקצת יכוון ,זה מאוד
חשוב צריך ביקורת ל הבראת המקום...

מר אריק דושי :

נציג ציבור של האופוזיציה?

מר יחיאל טוהמי :

מיקי אני רוצה להגיד לך משהו לגבי דינה לגבי

דירקטוריון ,אתה יודע שיש הפניה מתקנת לנשים ,אישה חייבת להיות שמה.

מר מיקי חג'בי :

זה נכון ,חייבים לתקן את דינה ,אני יודע גם מה
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מתקנים.. .

מר יחיאל טוהמי :

אתה אמרת רציני ,דיברת רציני ,בוא אתייחס אליך

ברצינות.

מר מיקי חג'בי :

 ...פוליטי היא עבדה -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,לא ,צריך אישה.

מר אבי עזר :

צריך אישה.

מר מיקי חג'בי :

בוודאי אז בואו ...נשים.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי סיימ ת? תודה רבה.

מר מיקי חג'בי :

קח את ורד שים אותה בדירקטוריון.

מר אריק דושי :

היא שמה כבר.

מר מיקי חג'בי :

יפה ,אז עוד אישה יש -

מר אריק דושי :

לא ,נציגי ציבור.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

אני מיקי בניגוד אליך רוצה להתייחס עניינית ,הגברת

דינה שלי ל א יכולה להיות ממונה כדירקטורית היות ובעלה עובד עם החברה זה
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ניגוד עניינים ,עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים .בעלה עובד נותן שירותים גם
לחברה הכלכלית וגם לאזור התעשייה ,הוא עובד פה בעיר -

מר אבי עזר :

אני לא מכיר אותו.

מר יוסי חן :

מנדי אני אזכיר לך את השם אם אתה לא יודע מי זה

בעלה ,זה מנדי הוא נותן שירותים .דרך אגב אני אצביע בעד אם בעלה ייתן פה
תצהיר שהוא לא עובד יותר עם העירייה ,אם הוא לא עובד עם העירייה אין בעיה.
אם הוא עובד עם העירייה ,אתם לא יכולים למנות אותו זה ניגוד עניינים.

מר אבי עזר :

אני לא מכיר מי זה בעלה אגב.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לך.

מר אבי עזר :

 ...זה להחליט שלא תתעסק לא תצביע בדברים

שנוגעים אם בכלל בעלה עובד ,אני לא מכיר.

מר יוסי חן :

מה הקשר אם היא תצביע או לא תצביע? עצם העובדה

שבעלה עובד עם העירייה היא לא יכולה להיות דירקטורית ,תבדוק את החוק.

עו"ד דוד זיו :

אפשר להצביע על גברת שליט אכן כדירקטורית גם אם

היא תהיה דירקטורית מחר ואותו מנדי לטענתו יוסי הוא בעלה מספק אני לא
יודע ...כל דירקטור למעשה באופן המובנה ביותר חתום על ניגוד עניינים וכמו
חבר מועצה .אמר קודם מיקי הב ן שלי רכש במליבו אני נגוע בניגוד עניינים ,היא
יודעת האחריות היא שלה ,חלה עליה אחריות .ואם היא תצביע משהו שהוא סותר
את ניגוד העניינים שהיא חתומה עליו היא תהיה בבעיה אישית.

(מדברים יחד)
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אני אשלח מכתב גם לאן שזה צריך ללכת ,אני חושב

מר יוסי חן :
שאתה טועה .

עו"ד דוד זיו :

מותר לך ,בסדר גמור.

מר יוסי חן :

אתה לא שם מכשול בפני ,פשוט אתה מכין את המכשול

וזה טעות .להביא מישהי אחרת אין לי בעיה ,אלא אם כן בעלה ייתן תצהיר שהוא
לא יעבוד יותר עם העירייה בכיף ,אני אצביע בעדה.

עו"ד דוד זיו :

זה לא ...מה שאתה אומר ,גם אם זה נכון...

מר יוסי חן :

אוקיי ,אז אני אומר שיש פה ניגוד עניינים.

מר יחיאל טוהמי :

היועץ המשפטי אמר את דברו ,אני רוצה להעלות

להצבעה בבקשה .מי בעד אישור דינה שליט כדירקטורית גם בחברה הכלכלית וגם
באריאל מערב.

מר אריה ברסקי :

בכפוף להסדר ניגוד עניניים...

מר יחיאל טוהמי :

ברור .תרשום לך :יחיאל טוהמי ,פבל ,יבגני ,מקס,

דריה ,אריק וורד .נמנע :מיקי חג'בי .נגד :יוסי חן.
החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום  ,מר אריק ד ושי ,גב' ורד
טויל ;  1נמנע :מר מיקי חג'בי;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר את דינה שליט
כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב ,וכדירקטורית בחברה
הכלכלית לאריאל בע"מ (מצ"ב קו"ח);
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 . 3מענה לשאילת ה של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב השאילת ה );

מר יחיאל טוהמי :

אני עוב ר למספר  3שאילתה של חבר המועצה יוסי חן.

יוסי בבקשה.

מר יוסי חן :

אני רוצה לפני השאילתה כמה משפטים -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,סליחה עזוב ,אתה לא מנהל את הישיבה.

מר יוסי חן :

מה זה עזוב? אני רוצה כמה מילים ,אתה רוצה אחרי

השאילתה אין בעיה ,נמת ין אחרי השאילתה.

מר יחיאל טוהמי :

תמתין.

מר יוסי חן :

אוקיי ,אחרי השאילתה אחרי השאילתה.

מר יחיאל טוהמי :

השאילתה של יוסי ...לאור פנייה שקיבלתי ממנהלי

עובדי עיריית אריאל בנושא הנחייה שקיבלתי לטענתם ממר אבי עזר מנכ"ל
עיריית אריאל שלא שיתף פעולה כלשהי במסגרת תפקידי כחבר מועצת העיר
אריאל .לאור האמור שאלותיי הם :האם יש אמת בדבר? אז התשובה יוסי כן.
האם ההוראה הנ"ל הינה חוקית? גם כן.

מר יוסי חן :

כן חוקית.

מר יחיאל טוהמי :

כן .מה יעשה לעובד עירייה שיפר הוראה זאת? לא

מעניינו של חבר מועצה.
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מר יוסי חן :

הא זה התשובה שאתם זה ,אוקיי.

מר יחיאל טוהמי :

כל פנייה ניתן להפנות למר אלי שבירו ראש העירייה,

זה מה שיש לי.

מר יוסי חן :

ומי נותן את התשובה הזו?

מר יחיאל טוהמי :

ראש העיר ,זה הכול ראש העיר.

מר יוסי חן :

ראש העיר נותן את התשובה?

מר יחיאל טוהמי :

כן ,חד משמעית.

מר יוסי חן :

אוקיי.

מר יחיאל טוהמי :

זו התשובה של ראש העיר.

מר יוסי חן :

לא ,זה בסדר .רק אני אומר לך ,פקיד מעולם לא ייתן

הוראה ,ודרך אגב אתם חברי מועצה עזבו רגע את ראש העיר ,היינו כבר בסרט
הזה -

מר פבל פולב :

לא מעוניין...

מר י וסי חן :

אתה מעוניין ,אני גם ב  5 -דקות שלי -

מר פבל פולב :

הוא יגיד לי מה לעשות? עכשיו יש  5דקות ...אתה נתת

לו  5דקות?
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מר יוסי חן :

אני אומר לך מה לעשות? ממש לא אומר לך.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

יוסי ,יוסי ,פבל צודק זה שאילתה ,שאילתה אתה

מקבל ת שובה ובזה נגמר.

מר יוסי חן :

קיבלתי תשובה ,קיבלתי תשובה.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי זה שאילתה קיבלת תשובה.

מר יוסי חן :

קיבלתי תשובה.

מר יחיאל טוהמי :

זהו.

מר יוסי חן :

מותר לי רק להגיב איזה הערה על התשובה ,מותר לי

איזה הערה.

מר יחיאל טוהמי :

 ...שאתה הלכת ודיברת עם כל  ...המועצה.

מר יוסי חן :

סליחה? ברור גם היום אני מדבר ,דרך אגב גם היום

אני מדבר עם המנהלים עם העובדים ... ,מישהו שיפגע בשערה מהראש שלהם.
.4

הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן (מצ"ב);

מר יחיאל טוהמי :

נכון ,הלאה יוסי הצעה לסדר בבקשה.

מר יוסי חן :

ההצעה בנושא הקייטנות .לאור פניות של הורים רבים

בנושא ,והנושא הוא דרך אגב מה שאני ביקשתי מחירי הקייטנות שנדרשים הורי
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הילדים בעיר אריאל לשלם .פנו אליי הורים ולאור הפניות אני ביקשתי לדון פה
במועצת העיר ,אני לא יודע למה אתם כנבחרי ציבור שיש לכם רוב לעשות גם
ישיבה שלא מן המניין בנושא הזה ,לא כינסתם ישיבה .דרך אגב ,אני הגשתי את
הבקשה ב  5.6.16 -כדי שזה יהיה רלוונטי ,שלא נקבל החלטה אחרי שכבר ההורים
מצאו כל מיני פתרונות אפילו בגנים פרטיים .אני ...יכול לסדר לכם את האוזן,
ורשמתי את זה גם פה מי של א קרא .מדובר פה במשפחות של זוגות צעירים
שמשקיעות בנושא הקייטנות ורשמתי את זה  ₪ 10,000ויש כאלה שגם יותר .לא
יכול להיות שאנחנו כעירייה שמפעילים את הקייטנות ,המבנים שלנו ,הסייעות
שלנו עובדות בשכר מינימום ,אין שום סיבה שמישהו שפותחת פה קייטנה פרטית
תיקח יותר זול ממה שלוקחת העירייה דרך גוונים ,שזה קטסטרופה לזוגות
צעירים והייתי שמח אם היו נותנים לי פה תשובות.

מר יחיאל טוהמי :

יש לי תשובה בשבילך.

מר אריק דושי :

גם אני .אני יודע על קייטנות שהיו גם קייטנות עם קול

קורא קייטנת מדע וכל זה בלירה וחצי .גם קייטנות ב  ₪ 600 -עד שעה 13:00
בצהריים -

מר יחיאל טוהמי :

זה מה שרציתי להגיד.

מר אריק דושי :

כאילו הכול היה .לבוא ולהגיד לפרוטוקול לא היה,

סבבה.

מר יחיאל טוהמי :

אוקיי ,השנה העירייה פתחה -

מר אריק דושי :

גם המחיר של גוונים גם דיברנו עם ראש העיר והוא

הוריד את המח יר.
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גב' ורד טוויל :

הוא הוריד את המחירים.

מר יחיאל טוהמי :

נכון.

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

שר המדע נתן כסף או סבסד את הקייטנות?

מר אריק דושי :

אבל לא נתן סתם.

מר מיקי חג'בי :

הוא נתן ...בסדר.

מר יחיאל טוהמי :

סליחה רגע ,מיקי אתה רוצה לדבר ,אתה מרים יד אתה

לא קופץ כי אתה בן אדם ג'נטלמן ומנומס ,נכון?

מר מיקי חג'בי :

אני משתדל.

מר יחיאל טוהמי :

אז תשתדל גם עכשיו כשאני מבקש ממך .אז השנה

פתחה העירייה  5גני ילדים ,השתתפו בה  157ילדים .עלות קייטנה הייתה כמו
שאריק אמר  ₪ 600לילד ,אז יוסי אני לא יודע מאיפה -

מר אריק דושי :

ופתחנו עוד כל פעם שגדלה כמות ההרשמה המנכ"ל

הורה להם לפתוח עוד...

מר יוסי חן :

 ...אם יש לה  3ילדים כל ילד  2מחזורים ,תכפיל 2,000

 ₪כפול  2מחזורים זה גם יותר.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי  2ילדים -
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מר יוסי חן :

שאלת אז עניתי לך .

גב' דריה מיולבאום :

אז למה היא לא שמה בקייטנות של העירייה ב ? ₪ 600 -

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד לך יוסי שהשנה הקייטנות היו

לתפארת מדינת ישראל.

מר יוסי חן :

כל הכבוד ,תגיד את זה להורים.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

אפשר את ה  5 -דק ות ,אמרת אחרי השאילתה ,תן לי -

מר יחיאל טוהמי :

...

מר יוסי חן :

לא ,אני ביקשתי  5דקות.

מר יחיאל טוהמי :

שאלת שאלה -

מר יוסי חן :

לא ,לא קשור בכלל לזה ,מותר לי  5דקות.

מר יחיאל טוהמי :

תחשוב יש לך עוד  2דקות.

(מדברים יחד)
15

ישיבת מועצה מספר ( 40מן המניין) 31.7.16

מר יוסי חן :

 5 ...ד קות אולי פחות ,אני גם נותן רק ראשי פרקים.

אני פה יו"ר ועדת ביטחון ,אני רוצה תשובה איך פלסטיני נכנס עד רחוב ששת
הימים .אל תפריע לי אחר כך תרשום -

מר אריק דושי :

אני לא מפריע לך.

מר יוסי חן :

שתיים ,יצא מפה המהנדס יש פה מבקר עירייה יש פה

יועץ משפטי ,על ה פיתוח ברחוב הערבה יש שם גם בלגן בעבודה ,גם חריגות
בנייה .שלחו לכם מכתבים לא קיבלו תשובות ,מבקש לקבל תשובות .שלוש,
השכרת אשקוביות פה לזכאים ,יש פה אנשים היום נכים חולים שמשום מה
מתעלמים מהם .ארבע ,תחנות הדלק אמר גם מהנדס העירייה שאין אישור
לתחנות דלק ,המליא ה פה לא אישרה אני לא הבנתי ,אין אישור לתחנות דלק ,אני
מקווה מאוד שאתם לא תלכו עם זה הלאה .מעונות הסטודנטים בית בכפר אני
אזכיר לכם ,הצבענו על קומה שנייה הייתי בוועדת התנגדויות ,מה שנאמר שמה
שגם הקומה הראשונה זה שטח חום צריך שינוי תב"ע .יש שתי אופציות :או
לה וריד את המעונות כי זה שטח חום ,אני אומר את זה פה למבקר ליועץ המשפטי
שיקראו את הפרוטוקול מה היה שם .דבר נוסף לא קיבלתי שום מילה על
הביקורת שהייתה ,מבקר המדינה היה פה בחברה הכלכלית  3שעות ,אין שום
מילה על זה? מה אילמים? לא מספרים לנו מה היה ,מה רצו ,מה ביקשו ?

מר יחיאל טוהמי :

אבל זה  ...המדינה.

מר יוסי חן :

רוצה לדעת מה היה .גוונים אנחנו תכף נגיע אנחנו תכף

נדון בגוונים .אז הביקורת בגוונים משרד הפנים תכף נגיע .מכרז הניקיון ,יש
מכרז אני אומר לך שמספר אחד -

מר אריק דושי :

על מה אתה מדבר?
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מר יוסי חן :

יש מ כרז של ניקיון וגינון ,תן לי לסיים ואחר כך תגיב,

מספר  1במכרז ומספר  3אני אומר לכם הם משותפים הם מתואמים במכרז,
תבדקו יש פה יועץ משפטי ומבקר .הפיתוח בגבעת האוניברסיטה אני מודיע לכם
שיש שמה חריגות גם ,תבדקו את החריגות ,יש בתים שלא קיימים בכלל .מעבר
לזה ראיתי שם חריגות שמשום מה כולם אילמים ,אף אחד לא יודע ,את מי
שאתם רוצים אתם אוכפים ,מי שרוצה איתי סיור מוזמן ,אני אראה לו מה זה
חריגות כמו בדרום אפריקה.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר יוסי אבל זה לא הנושא.

מר יוסי חן :

יש חריגות בקניון ,אני מעלה לך  5דקות ,ביקשת 5

ד קות.

מר יחיאל טוהמי :

אתה טועה ,אז אתה לא יודע מה שאתה אומר.

מר יוסי חן :

כבר מסיים ,חבל אתה מפריע לי .הבקשות של החניות

של הנכים כבר העליתי עם המהנדס בישיבה של תכנון ובנייה .יש עכשיו בעיה של
שיבוץ בגנים ובבתי ספר ,משבצים אנשים לא במקום ומטרטרים אותם ו בקשות
וערעורים ,אני לא יודע אם זה לא משהו מגמתי ,תבדקו את זה גם .הצבת מבנים
יבילים ברחוב הבשן ללא היתרים ללא הקצאת קרקע ,גם כן לא מקבל תשובות.
מכתב שביקשתי מיום  28.2.16בנושא של פירוט ההסעות במחלקת רווחה ,עד
היום לא קיבלתי .פעוטונים דרך אגב אתם עכשיו הולכי ם להתעסק עם כל
הפעוטונים אחרי שנסגר גן אמונה .מפרסמים לעובדים הבנתי שגם אין עובדים.
הבנתי שגם ככה בגוונים יש בעיות ,אנחנו תכף נדון בגירעון שלהם.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר יוסי אמרת הכול.

מר אריק דושי :

רגע יש עוד ,תן לו.
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מר יוסי חן :

לא זה בסדר ,אנחנו א ת היתר אנחנו נדון .אריק דושי

יש לו דרך אגב שמעתי שימוע ,אני אשמח להיות נוכח בשימוע ,אם זה נכון.

מר אריק דושי :

היה שימוע.

מר יוסי חן :

היה שימוע?

מר אריק דושי :

כן.

מר יוסי חן :

אז אני יכול לקבל את התוצאות של השימוע? מה היה?

מר אריק דושי :

כן ,בטח.

מר יוסי חן :

. 100 %

מר אריק דושי :

שרצוי שידעו שהיית בניגוד עניינים.

(מדברים יחד)
 . 5אישור תב"רים:
א .תב"ר מס'  , 1001החלפת רכב ביטחון ע"ס . ₪ 290,290
מקור המימון :קרן אריאל לפיתוח ע"ס " ₪ 290,290תרומה".
ב .תב"ר מס'  , 1002פרויקט מחוברים ע "ס . ₪ 361,248
מקורות מימון:
משרד הקליטה סך . ₪ 270,936
קרנות הרשות סך . ₪ 90,312
ג .תב"ר מס'  , 1003סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  2016ע"ס
. ₪ 104,047
מקורות המימון:
.) 80% ( ₪ 83,238
משרד התחבורה
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. ) 20% ( ₪ 20,809
קרנות הרשות
ד .תב"ר מס'  , 1004שדרוג המיני פיץ' בית ספר מילקן ע"ס . ₪ 150,000
מקורות המימון:
. ₪ 85,500
קרן אריאל
. ₪ 64,500
קרנות הרשות
ה .הגדלת תב"ר מס'  , 276עבודות פיתוח אולם ספורט נחשונים ע"ס
. ₪ 4,100,000
מקור המימון תרומה מקרן אריאל ( מותנית בקבלת התרומה).
ו .תב"ר מס'  , 1005שדרוג מעון ניצנים ע"ס . ₪ 565,887
מקור המימון :משרד הבינוי והשיכון .מותנה בקבלת הרשאה.

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"רים ,תב"ר מספר  1001החלפת רכב ביטחון

על סך  . ₪ 290,290מקורות המימון הם מקרן אריאל לפיתוח  ₪ 290,290תרומה.
התב"ר עוד יוגדל ברגע שאנחנו נמכור את הרכב הישן אנחנו נגדיל פה את התב"ר
בעלות של הרכב הישן.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד?

מר ג'והר חלבי :

לשדרוג רכב ביטחון.

מר יחיאל טוהמי :

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  , 1001החלפת רכב ביטחון

ע"ס  . ₪ 290,290מקור המימון :קרן אריאל לפיתוח ע"ס " ₪ 290,290תרומה".

מר ג'והר חלבי :

תב" ר  1002פרויקט מחוברים על  . ₪ 361,248מקורות

המימון :משרד הקליטה  , ₪ 270,936קרנות הרשות  . ₪ 90,312זה פרויקט של
משרד הקליטה -

מר מיקי חג'בי :

מה זה קרנות הרשות בבקשה ל הסביר?
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מר מקס צ'רנוגלז :

זה מצ'ינג.

מר מיקי חג'בי :

רגע ,רגע ,אתה יודע -

מר מקס צ'רנוגלז :

נו אני אומר לך זה מצ'ינג.

מר מיקי חג'בי :

בקדנציה הקודמת ראש העיר בכבודו ובעצמו כאשר

היה איזה שהוא טיעון בנושא תב"רים ,היה מה שנקרא תקציב שניתן על ידי
מוסד ממ שלתי והיתרה ...רשות .אתה יודע מה אתם אמרתם כולל אתה מקס? אם
אני לא טועה.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא.

מר מיקי חג'בי :

בואו תראו מאיפה קרנות הרשות ,תביא פירוט תביא

 detailכדי שנוכל לבדוק ,יש לי פה ציטוט אני אראה לך.

מר מקס צ'רנוגלז :

מה זה מאיפה? מהתקציב.

מר מיקי חג'בי :

בוודאי שזה מהתקציב .למה אז היה נדרש והתעקשתם

על זה ועכשיו לא ,אני מבקש לדעת...

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

אתה שואל את מקס מיקי?

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא.
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מר יחיאל טוהמי :

בבקשה ה גזבר ,אני מבקש שקט רגע.

מר ג'והר חלבי :

חברים ,א' קרנות הרשות זה לא התקציב השוטף .

קרנות הרשות יש לנו עודפים למיניהם אנחנו מידי פעם מקבלים ...היטל השבחה
וכל מיני ,יש לנו קרן .הרי משרד הפנים לא יאשר את התב"ר הזה אם הוא לא
מציג בפני משרד הפנים שיש לי קרן ,גם כסף בבנק גם בספרים בעירייה .לכן יש
משהו שנקרא קרנו ת הרשות ,אנחנו לוקחים את הכסף מקרנות הרשות והמצ'ינג
שלנו כמתחייב על פי הנחיות משרד הקליטה.

מר אבי עזר :

זה . 25 % - 75 %

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד תב"ר מספר  ? 1002פבל ,יבגני ,מקס ,דריה,

מיקי -

מר יוסי חן :

אנחנו מדברים על החלפת רכב?

מר ג'והר חלבי :

ל א ,עברנו את החלפת רכב.

מר יוסי חן :

מה זה המחוברים האלה? מה זה?

מר ג'והר חלבי :

מחוברים זה פרויקט לקליטה לנערים -

גב' דריה מיולבאום :

זה מועדון של נוער עולים שפועל במיני גולף ו מרכז...

מר יוסי חן :

כבר אין לנו עולים כבר הרבה זמן.

גב' דריה מיולבא ום :

יש ,מרכז הקליטה עדיין משקיע בשילוב של נוער

העולה.
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(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד? אני חוזר עוד פעם על ההצבעה .כולם חוץ

ממיקי שמיקי נמנע נכון?

מר מיקי חג'בי :

לא ,אני מבקש לומר לפני שאני מצביע.

מר יחיאל טוהמי :

אתה נמנע?

מר מיקי חג'בי :

אני רוצה לומר לפני שאני מצביע .בשבילך מקס -

מר מקס צ'רנוגלז :

כבר אמרת.

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא ,תקשיב ציטוט :כל מה שקשור לכסף חיצוני

אני אומר הנה ,אני אומר את זה פה על השולחן ,כל מה שקשור לכסף חיצוני
סכום מסוים אני מצביע בעד ,אין לי בעיה .בואו נשאיר את הכסף בצד ,הכסף
הנוסף ,תציגו לנו תכניות בדיוק מה הולכים לעשות ,איך הולכים לעשות ,כמה זה
עולה ,כל הדברים האלו ,נשתכנע אין בעיה .מי אמר את זה?

מר מקס צ'רנוגלז :

לא משנה ,נו מה?

מר מיקי חג'בי :

למה אתה מתעלם?

מר מקס צ'רנוגלז :

מה אתה רוצה להגיד?

מר מיק י חג'בי :

אני רוצה לבוא ולהגיד שנאה דורש נאה מקיים .מה

שאתה נלחמת בקדנציה הקודמת -
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מר מקס צ'רנוגלז :

נו ,אז אני מקבל.

מר מיקי חג'בי :

מה קיבלת אז?

מר מקס צ'רנוגלז :

לא.

מר מיקי חג'בי :

לא קיבלת אז ,עכשיו אתה מקבל.

מר מקס צ'רנוגלז :

 ...אז אני לא ש ואל עכשיו שאלות.

מר מיקי חג'בי :

למה? כי אתה בקואליציה?

מר מקס צ'רנוגלז :

כי אני שאלתי לפני וקיבלתי תשובה.

מר מיקי חג'בי :

אין לך עמוד שדרה?

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,אתה לא מקשיב .אתה לא מקשיב ,אני שואל

ומקבל תשובות.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מיקי אתה בעד או נגד?

מר מקס צ'רנוגלז :

כי אני שואל ומקבל תשובות.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי אתה בעד או נגד?
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(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

אתה בעד או נגד?

מר מיקי חג'בי :

לא יודע.

מר יחיאל טוהמי :

לא יודע ,לא משתתף.

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא משתתף.

מ ר יחיאל טוהמי :

מיקי אתה מפריע לי ,מיקי אני קורא לך לסדר פעם

אחת.

(מדברים יחד)

גב' דריה מיולבאום :

אני מכירה את ...מקרוב ,אי אפשר להוציא שקל אם

לא מדובר על פעילות לנוער עולה ,אי אפשר להוציא משם...
החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1002פרויקט
מחוברים ע"ס  . ₪ 361,248מקורות מימון :משרד הקליטה סך . ₪ 270,936
קרנות הרשות סך . ₪ 90,312

מר ג'והר חלבי :

תב"ר מספר  1003סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת

 2016על סך  . ₪ 104,047מקורות המימון :משרד התחבורה , 80% ₪ 83,238
קרנות הרשות . 20% ₪ 20,809
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מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו בנושא של -

מר יחיאל טוהמי :

קודם כל -

מר יוסי חן :

בנושא של הסימון כביש ים אני רוצה לדבר ,תצביע אחר

כך איך שאתה רוצה יש לך רוב הכול בסדר .הנושא של סימון כבישים ,פניתי
למנכ"ל גם במכתב וגם דיברתי איתו ,קטסטרופה .כל העיר מדברים איתי מורי
נהיגה ,הסימונים על הפנים ,לא מעברי חצייה לא קווי הפרדה לא חניות ,ואתה
יודע את זה יחיאל תושבים פנו אליך ,לא יכול להיות מצב אנחנו מאשרים
תקציבים פה  ₪ 100,000ופה  ₪ 80,000וגם אם לא מאשרים אנחנו כעירייה לא
יכולים לקבל תשובה כי לא נוח לנו לסמן רחוב רחוב ,כי עולה לנו יותר זול לסמן
את הכול ביחד .אז הנה עכשיו יש תקציב סמנו את הכול ביחד ,תעשו סדר כבר,
מספ יק עם הדבר הזה שאתה נוסע בעיר ואין לך חנייה בגלל שמישהו חונה על
שתי חניות ואין לך קווי הפרדה ואתה עושה עבירות תנועה ,ואין לך מעברי חצייה
מסומנים .אז הגיע הזמן שתטפלו בזה.

מר פבל פולב :

בולשיט יוסי ,בולשיט יוסי אתה מדבר שטויות .מה

אנחנו שמים משהו חדש? כל הסימונים היו לפני.

מר יוסי חן :

אדון פבל פולב אתה יו"ר ועדת -

מר פבל פולב :

אז אני עונה לך ,אתה מדבר בולשיט ואתה שקרן ,אתה

שקרן ובולשיט .אצלי בוועדה יש מורה נהיגה אחד ויש מוניות ,אף אחד לא -

מר יוסי חן :

אני לא רואה טוב.

מר פבל פולב :

אל תספר לי סי פורים.
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מר יוסי חן :

אני לא רואה טוב.

מר פבל פולב :

חדשים סימונים לא היו.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

אתה לא תגיד לי שקרן.

מר פבל פולב :

אתה שקרן.

מר יוסי חן :

אתה שקרן ,ואם אתה רוצה גם לדעת אצלי לא מצאו

סמים בבית -

מר פבל פולב :

אף פעם לא הבנת י -

מר יוסי חן :

אתה תתחיל איתי עם הדברים האלה ,אתה אל תתחיל

איתי.

מר פבל פולב :

אני לא מפחד ממך.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

בוא ניסע בעיר ואני אראה לך.

מר פבל פולב :

בוא ניסע.

מר יוסי חן :

 ...אם אתה לא רואה את זה .ואם אתה לא רואה את

החריגות בנייה גם של החברים שלך -
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מר פבל פולב :

בוא ניסע ,בוא ניסע ,אתה רוצה לנסוע איתי אדוני?

מר יוסי חן :

כן ,בטח.

מר פבל פולב :

אז בוא נקבע מחר ב  12:00 -בצהריים.

מר יוסי חן :

אני מחר במקרה לא באריאל.

מר פבל פולב :

אז אתה לא יכול ,מחרתיים אתה מרים אליי טלפון

אנחנו נוסעים מצלמים את המקום הבעייתי שלא מסומן בכלל.

מר יוסי חן :

מקום אחד ,אני אראה לך מלא מקומות.

מר פבל פולב :

אין בעיה .אתה מתקשר אליי?

מר יוסי חן :

כן ,כן ,אני מתקשר אליך.

מר פבל פולב :

פעם אחת אתה עושה ,אתה רק מדבר שטויות כל הזמן.

מ ר יוסי חן :

אין בעיה ,רק תחשוב פעמיים כשאתה אומר שקרן ,כי

מי ששקרן זה אתה .מי שעובד עם המזגנים בעירייה זה אתה -

מר פבל פולב :

כי אתה שקרן.

מר יוסי חן :

מי שמצאו לו סמים בבית זה אתה ,מי שמתעסק עם

שוק אפור זה אתה -
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מר פבל פולב :

אתה שקרן.

מר יוסי חן :

תראה כמה דברים אני אומר לך .אני שקרן?

מר פבל פולב :

אבל תביא את זה ,תביא לי משטרה בדרך.

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

כל מה שאתה עושה אני יודע.

מר פבל פולב :

אתה בן אדם מבוגר -

מר יוסי חן :

אתה תגיד לי שקרן.

מר פבל פולב :

היית פעם פה ולא פעם אח ת -

מר יוסי חן :

אתה תגיד לי שקרן.

מר פבל פולב :

אם אתה לא שקרן אז למה אתה עונה לי.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד תב"ר  ? 1003מי בעד סימון כבישים מי בעד?

מר יוסי חן :

אני בעד...

מר יחיאל טוהמי :

מיקי אתה בעד?

מר מיקי חג'בי :

לא משתתף.
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מר יחיאל טוהמ י :

מיקי לא משתתף.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

חלק מהדברים אתה מדבר ...כבוד אליך ,אבל אתה

מתחיל לעשות פה הצגה וזה לא מקובל.

מר מיקי חג'בי :

שעה הוא עשה לך פה הצגה ,למה אתה לא...

מר יוסי חן :

שעה...

מר יחיאל טוהמי :

הוא לא דיבר בכלל ,עכשיו הוא דיבר.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר מספר - 1004

מר יוסי חן :

אנחנו לא מתרגשים ממנו זה בסדר .פבל תאמין לי כל

מה שאתה עושה אני ...בבחירות הבאות הכול ייצא לציבור.

(מדברים יחד)
החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מ קס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1003סימון
כבישים והתקני בטיחות לשנת  2016ע"ס  . ₪ 104,047מקורות המימון :משרד
התחבורה  .) 80% ( ₪ 83,238קרנות הרשות .) 20% ( ₪ 20,809

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  1004שדרוג המיני פיץ' בבית ספר מילקן על סך

 . ₪ 150,000מקורות המימון -
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מר יוסי חן :

אתה רוצה גם לעשות איתי סיבוב אני אראה לך

חריגות בנייה?

מר ג'והר חלבי :

מקורות המימון :קרן אריאל  , ₪ 85,500קרנות הרשות

. ₪ 64,500

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד ?

מר ג'והר חלבי :

שנייה ,הפעל ת התב"ר מותנית בקבלת הכסף מאישור

הקרן.

מר יחיאל טוהמי :

זה תב"ר  . 1004מי בעד לאשר תב"ר ? 1004

מר יוסי חן :

המיני פיץ' הזה כמה פעמים שדרגנו אותו? כמה פעמים

שיפצנו אותו? כמה פעמים?

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד? יוסי אתה בעד?

מר יוסי חן :

בטח אני בעד.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי בעד .מיקי?

מר מיקי חג'בי :

לא משתתף.

(מדברים יחד)
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החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1004שדרוג
המיני פיץ' בית ספר מילקן ע"ס  . ₪ 150,000מקורות המימון :קרן אריאל
 . ₪ 85,500קרנות הרשות . ₪ 64,500

מר ג'והר חלבי :

הגדלת תב"ר מספר  276עבודות פיתוח אולם ספורט

נחשונים על ב סך  . ₪ 4 , 1 0 0,000מקורות המימון :תרומה מקרן אריאל ,מותנה
בקבלת התרומה מהקרן.

מר יוסי חן :

כמה זה התרומה? כל ה  4 -מיליון  ₪תרומה?

מר ג'והר חלבי :

. ₪ 4,1 0 0,000

מר יוסי חן :

הכול תרומה לבית ספר נחשונים?

גב' דריה מיולבאום :

החדש למעלה.

מר יוסי חן :

הכול תרומה זאת אומרת אין לנו פה תקציבי משרד

חינוך ,אין לנו פה טוטו.

מר ג'והר חלבי :

זה לעבודות פיתוח.

מר יוסי חן :

אני אומר ,אבל כל ה  4 -מיליון האלה יבואו מתרומה.

מר ג'והר חלבי :

כן ,כן.
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מר יוסי חן :

אוקיי.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד? מיקי?

מר מיק י חג'בי :

אני כן.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי שמע  4מיליון  ₪פיתוח תרומה -

מר יוסי חן :

מה בטח.

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא ,אין פה עניין.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  , 276עבודות פיתוח

אולם ספורט נחשונים ע"ס  . ₪ 4,100,000מקור המימון תרומה מקרן אריאל
(מותנית ב קבלת התרומה).

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  1005שדרוג מעון ניצנים על סך . ₪ 565,887

מקורות המימון משרד השיכון ,קבלת התב"ר מותנה בקבלת ההרשאה ממשרד
השיכון.

מר יוסי חן :

יש לי שאלה לגבי התב"ר הזה ,התב"ר הזה זה ברחוב

הערבה?

גב' דריה מיולבאום :

כן .

מר יוסי חן :

הערבה פינת הנגב?

מר אבי עזר :

זה הנגב והערבה כן.
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מר יוסי חן :

הנגב והערבה ,אז קודם כל פה שיהיה לכם ברור אתם

הולכים לכשלון ,אני לא מבין הבנתי שאתם לא מצליחים להשיג עובדים ,הבנתי
שהמחיר שמה שההורים יצטרכו לשלם זה יהיה מעל  ₪ 2,000לח ודש .אני לא
יודע איך אתם תנהלו את הדבר הזה אבל גורמים לקטסטרופה ,ההורים נמצאים
היום בחוסר ודאות אנחנו לפני שנת לימודים המעון מלא ואין לו עובדים כרגע,
עוד לא העסקת את כל העובדים ,אני לא יודע מה נכנסנו לדבר הזה ואנחנו
הולכים להשקיע פה למעלה מחצי מיליון  . ₪כל זה בגלל שאנחנו רוצים ללכת
ראש -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

בסדר ,אבל זה אותם גוונים שנכשלו ועכשיו מוצאים

אצלם גירעון של מיליון  ₪שלא יודעים לנהל את עצמם.

גב' דריה מיולבאום :

מה שאמרת אני יכולה להזדהות איתך באמת ,אני

רוצה גם לראות את השיפוצים האלה נעשים תוך שבועיים שלושה...

מר יוסי חן :

לא חבל על הכסף?

גב' דריה מיולבאום :

אבל אני לא אהיה זאת שאבוא ואכשיל אותם ,זה יקרה

גם ככה וגם ככה ,אמונה כבר יצאו משם .היום האופציה היחידה זה שגוונים
ייכנסו וישפצו את זה ,אני באמת מתפללת שזה יצליח ,כי יש משפחות וילדים
שאין להם לאן ללכת ,אז לא נותר לנו אלא להצביע ...כדי שהשיפוץ הזה יצא
לפועל.

מר יוסי חן :

את צודקת אבל הפחד שלי שמישהו שהראה להם את

הדרך החוצה לאותה חברה ,הוא עדיין יישב ואנחנו נאכל את מה שההורים
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למעשה יאכלו ,אני מודאג -

גב' דריה מיולבאום :

אני מאוד מקוו ה שאנחנו נתבדה והמקום הזה יצליח.

מר יוסי חן :

הלוואי וזה ייקרה אבל אני אומר לך להערכתי זה לא

ייקרה.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי המעון הזה יהיה מלא ...ירוצו יהיה מפוצץ .מי

בעד בבקשה? יוסי אתה בעד?

מר יוסי חן :

אני נמנע .אני פוחד מהמהלך הזה.

מר יחיאל טוה מי :

מיקי בעד ,יוסי נמנע.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר מיקי חג'בי;  1נמנע :מר יוסי ח ן ) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1005שדרוג מעון
ניצנים ע"ס  . ₪ 565,887מקור המימון :משרד הבינוי והשיכון .מותנה בקבלת
הרשאה.

.7

תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר מלקין ע"ס  ₪ 30,000מימון משרד
החינוך (מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר מלקין על סך

 ₪ 30,000ממשרד החינוך ,מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.

מר יוסי חן :

דילגת פה על נושא.

מר ג'והר חלבי :

אני ביקשתי לדלג כי זה המשך תב"רים .כשאני אומר
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קבלת הרשאה תקציבית ידוע לנו שההרשאה בהכנה ,לכן אנחנו רצינו לקדם את
הנושא כדי...

מר יחיאל טוהמי :
החלטה:

כשתגיע ההרשאה שתיכנס ...מי בעד בבקשה? פה א חד.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר

מלקין ע"ס  ₪ 30,000מימון משרד החינוך (מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).

 . 8תב"ר  1007כתה אקוסטית בית ספר אורט היובל אריאל חט"ב ע"ס 40,000
.₪
מקורות המימון :משרד החינוך ( ₪ 30,000מותנה בקבלת הרשא ה
תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 10,000

מר ג'והר חלבי :

סעיף  1007 , 8כתה אקוסטית בית ספר אורט היובל

אריאל חט"ב על סך  . ₪ 40,000ההרשאה ממשרד החינוך היא  . ₪ 30,000בגלל
שידוע לנו שהעבודות הם מעבר ל  ₪ 30,000 -אנחנו הקצנו עוד  ₪ 10,000מקרנות
הרשות .גם פה מותנה בקב לת ההרשאה ממשרד החינוך.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד? פה אחד.

גב' דריה מיולבאום :

אפשר שאלה בנושא הזה? למה  ₪ 30,000מספיקים

לכתה אקוסטית במלקין ולא מספיקים לכתה אקוסטית בחט"ב?

מר ג'והר חלבי :

אני הסברתי .יש כבר תכנית לכתה והאומדן של העלות

הוא כ  . ₪ 40,000 -משרד החינוך מתקצב -

גב' דריה מיולבאום :

ובמלקין ...ב ? ₪ 30,000 -
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מר ג'והר חלבי :

כן ,כן .יכול להיות שאנחנו נסיים ב  ₪ 35,000 -אבל

בינתיים זה האומדן.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד? יוסי אתה בעד?

מר יוסי חן :

תב"ר כן.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי לא משתתף.

מר מיקי חג'בי :

לא משתתף.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר  1007כתה אקוסטית
בית ספר אורט היובל ארי אל חט"ב ע"ס  . ₪ 40,000מקורות המימון :משרד
החינוך ( ₪ 30,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 10,000

.9

תב"ר  1008שתי כתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין ע"ס . ₪ 80,000
מקורות המימון :משרד החינוך ( ₪ 60,000מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 20,000

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  1008שתי כתות אקוסטיות בבית ספר עליזה

בגין על סך  . ₪ 80,000מקורות המימון משרד החינוך  ₪ 60,000מותנה בהרשאה
ועוד  ₪ 20,000מקרנות הרשות.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד?

מר מיקי חג'בי :

לא משתתף.
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מר יחיאל טוהמי :

מיקי לא משתתף ,כ ולם בעד.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר  1008שתי כתות
אקוסטיות בית ספר עליזה בגין ע"ס  . ₪ 80,000מקורות המימון :משרד החינוך
( ₪ 60,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 20,000

 . 10עדכון תקציב מס'  1לשנת . 2016

מר ג'והר חלבי :

אני רוצה לעבור לשינוי של התקציב .

מר יוסי חן :

רגע אבל בנושא של גוונים אתה צריך להיות פה עם

ההלוואה הזו.

מר ג'והר חלבי :

אני אגיע אליה.

מר יחיאל טוהמי :

אתה חוזר ל ? 6 -

מר ג'והר חלבי :

לא ,אני הולך ל  10 -ואחר כך אני חוזר ל  . 6 -אני מבקש

ברשותכם ,רק רוצה להסביר משהו בעיקר לחברי ועדת הכספים למי שהיה יחיאל
וורד .אחרי שדנו בוועדת הכספים היה אישור של משרד הפנים בנושא עיר ללא
אלימות והתקציב השינוי יוגדל פה ב  . ₪ 20,000 -חבל שנפסיד את הכסף אני
הכנסתי את זה ,אם תסכימו תאשרו אתם את השינוי .אז יופי ככה ,לאחר התיקון
של ה  ₪ 20,000 -סך הכול התקציב שלנו לאחר העדכון יעמוד על ₪ 115,342,000
גם בצד ההכנסות גם בצד ההוצאות .סך הכ ול השינוי הוא יהיה ,או התוספת
לתקציב בין התקציב המקורי לשנת  2016לבין השינוי יש לנו פה תוספת של
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 . ₪ 2,197,000יש לכם פה פירוט של ההכנסות ושל ההוצאות .אם למישהו יש
שאלה כלשהי ספציפית לסעיף מסוים אני לרשותכם.

מר יוסי חן :

יש לי בכמה סעיפים .בעמוד  3נראה לי  ,יש מרכיבי

ביטחון שער חשמלי ,אתה יכול להגיד לי איפה השער הזה?

מר ג'והר חלבי :

מרכיבי ביטחון יש לנו מה שנקרא תקציב של 393,000

 , ₪אנחנו גם אפילו השנה מהתקציב שלנו הגדלנו ל  . ₪ 407,000 -מרכיבי ביטחון
זה כל מה שקשור למרכיבי ביטחון שמוכרים על ידי פיקוד העורף  .שלושת
השערים ,גן עפרון גם כניסה גם יציאה מכיוון מזרח ,הגדרות ,התאורה של
הגדרות 3 ,רכבי ביטחון .מי שמקצה את התקציב פה זה פיקוד העורף לא אנחנו.
אני מקבל ממשרד הביטחון  ₪ 393,000עם פירוט כמה לכל סעיף הם מקצים ,אני
חייב להקצות פה את הסעיפים בהתאם להקצאה של פ יקוד העורף .פיקוד העורף
אחרי שאנחנו מסיימים שנת תקציב שולח לי פה בחור ,השנה היה יצחק יונה
שהוא יושב בדיוק על ההוצאות עובר אחד אחד ,אם אנחנו הקצנו הוצאה
מהתקציב הזה למשהו שלא מאושר על ידי פיקוד העורף הם לא מאשרים את
ההוצאה .לכן אנחנו מוגבלים כאן בהנחיות שלה ם.

מר יוסי חן :

אז מה קורה בכל הצד הצפון מזרחי שהגדר שמה

פרוצה ואין תאורה שם בלילות לא עובדת התאורה ,למי אמורים לפנות? הודיעו
למוקד והודיעו לרבש"צ -

מר ג'והר חלבי :

יש ...ביטחון -

מר יוסי חן :

הודיעו להם וזה לא נעשה ,מה אנחנו אמורים לעשות?

מר יחי אל טוהמי :

באיזה מקום?
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מר יוסי חן :

כל רחובות האלון שמה למטה מתחת לספנוב כל אלה

שמה התאורה לא דולקת ,הגדר פרוצה ,הם אומרים לי שהם פוחדים הם לא
ישנים בלילות .הודיעו כבר  10פעמים למוקד -

מר יחיאל טוהמי :

אתה הודעת פעם למישהו?

מר יוסי חן :

הם הודיעו למ וקד ,אני צריך להודיע? עמליה אומרת

להפנות אותם למוקד ,הפניתי אותם למוקד.

מר יחיאל טוהמי :

אבי רושם את זה יטפל בזה מחר.

מר יוסי חן :

עכשיו טנדר ביטחון מכללה ,למה אני צריך להשתתף -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,זה כסף של התרומה.

מר ג'והר חלבי :

לא ,זה לא תרו מה .חברים ,אני חוזר ומדגיש אני

אמרתי  4רכבים .רכב הביטחון הזה של המכללה הוא בעצם זה אוניברסיטת
אריאל ,מופיע שם בתקציב של מרכיבי ביטחון הם מקצים כ  ₪ 30,000 -עבור
תחזוקת הרכב .גם הרכב שנמצא שם הוא במימון של פיקוד העורף.

מר יוסי חן :

אוקיי .אני יודע שהמזרקו ת שלנו בפארק זה המזרקה

היחידה שיש לא עובדת .אני רואה פה -

גב' דריה מיולבאום :

למה יש מזרקה בכיכר.

מר יוסי חן :

איפה?  ₪ 75,000הגדלה.

מר אבי עזר :

ליד היכל התרבות יש עוד מזרקה שעובדת.
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מר ג'והר חלבי :

סליחה ברשותכם אני יודע למה הוא מתכוון .אני אצ יג

טיפונת ,נתתי פה הגדלה  ₪ 70,000למזרקות .יש לנו כמה מזרקות שאנחנו
מתחזקים אותם בשוטף ,היה תקציב קבוע אלי ראש העיר ...העירייה רוצים
להפעיל את הבריכות בפארק ז'בוטינסקי ,עכשיו אנחנו לקראת סוף השנה יש לנו
עוד  5 4חודשים .יש גם השקעה בתיקונים וגם בעלות ההפעלה של המזרקות עד
סוף השנה ,לכן ההגדלה הזאתי -

מר יוסי חן :

ושם יש בריכה של מים שייקחו את זה בחשבון.

מר ג'והר חלבי :

הבריכות בפארק ז'בוטינסקי ראש העיר רוצה להפעיל

אותם ,לכן אני הגדלתי.

מר יוסי חן :

עכשיו תרבות ופנאי תמיכה

חד פעמית בעמוד 4

. ₪ 300,000

מר ג'והר חלבי :

טוב ,התרבות ופנאי  ₪ 300,000זה בהמשך לסעיף

ההוא של ההלוואה לגוונים לסעיף  . 6אני אסביר ,אנחנו הגענו לדודי ספיר
במשרד הפנים עם הדו"חות הכספיים של חברת גוונים .לחברת גוונים יש איזה
גיבנת כלשהי של חוב כמעט גירעון של מיליון  . ₪דודי ספיר התנ ה את כיסוי
הגירעון גם בהשתתפות העירייה ,כי אין ספק שהיא חברת בת  100%של העירייה,
אז הוא ביקש שאנחנו נתקצב אותם בתקציב חד פעמי שנת . ₪ 300,000 2016
אנחנו סיכמנו שניתן  ₪ 300,000והיתרה כ  , ₪ 700,000 -נגיע לסעיף  6זה הנושא
של ההלוואה לחברת גוונים.

מר יוסי חן :

אני כל מה שיש לי בנושא גוונים אני אגיד במסגרת של

גוונים.
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מר מיקי חג'בי :

אתה לא נכנסת לגוונים עכשיו.

מר יוסי חן :

אני לא נכנס לך עכשיו לגוונים ,אני אכנס בנושא של

גוונים.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד שינוי התקציב? איך זה נקרא שינוי התקציב ?

מר ג'והר חלבי :

שינוי תקציב מספר  1לשנת . 2016

גב' דריה מיולבאום :

אני בעד בהסתייגות אני מאוד מצפה בשינוי תקציב

הבא לראות הגדלת כסף תמיכות.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי אתה בעד נגד?

גב' דריה מיולבאום :

תמיכות ,אני מצפה בתיקון הבא לראות הגדלה של

התמיכות.

מר יחיאל טוהמי :

יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,דריה ,אריק וורד בעד .מיקי

ויוסי נגד.
החלטה :הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל;
 2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי ) ,לאשר את עדכון תקציב מס'  1לשנת . 2016

.6

לדיון
אישור העמדת הלוואה לחב' גוונים בסך  . ₪ 700,000בהמשך
שהתקיים במשרד הפנים במשרדו של דודי ספיר בעניין כיסוי גירעון חברת
גוונים ע"ס  , ₪ 1,000,000סכום כדלקמן:
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א .השתתפות העירייה בתקציב החברה לשנת  2016יו גדל בסך ₪ 300,000
"תקציב חד פעמים לכיסוי גירעון".
ב .העירייה תעמיד לחברה גוונים בע"מ מקרנות הרשות (קרן פרס וקרן
עודפי
תב"רים" הלוואה בסך . ₪ 700,000
הלוואה לפירעון ב  84 -תשלומים חודשיים בריבית שנתית קבועה בשיעור
. 2.2%
ל הבטחת פירעון ההלוואה הפירעון החודשי יקוזז מתקציב החברה בעירייה.
יתר על כן ,החזר ההלוואה יוחזר לקרנות בצירוף הריבית.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו חוזרים לסעיף  6הנושא של ההלוואה .אני שוב

אם תרצו שאני אתן הסבר על החוב או הגירעון של חברת גוונים -

מר יוסי חן :

איך נוצר הגירעון נשמח לדעת אם אתה יודע איך נוצר

הגירעון? מה ההוצאות שמה של היועצים של כל אלה שהם מינויים פוליטיים
שעובדים ולא עושים כלום ומקבלים שכר .את כל הנושא של המים שמשתמשים
שמה מהפארק במחצבה ,זה שהמבקר ירשום לו וילך לבדוק .משתמשים מים
במחצבה ומ י שמשלם את זה זה גוונים .את כל הדברים האלה אני מבקש ,הרי אם
נוצר גירעון הוא נוצר בצורה כלשהו .אני אזכיר למי שלא היה פה ב 18.10.12 -
קיימנו פה דיון בנושא של גוונים ,היה באותו סיפור רק כשהפעם הגברת שירה
דקל הייתה באופוזיציה ,ואז היא שלחה מכתב בהול.

מר יחיאל ט והמי :

רון היה אז ראש עיר נכון?

מר יוסי חן :

רון היה ראש עיר ,והיא שלחה מכתב בהול על כל מה

שמתנהל בגוונים .עכשיו אני מודיע לכם ,אני לפני מספר חודשים דיברתי כמה
פעמים פה עם מבקר העירייה ואמרתי לו עוד שהייתי יו"ר ועדת הביקורת שאני
מבקש לבדוק את גוונים ,וי ש בעיות עם גוונים ,ואם אנחנו לא נבדוק את זה זה
עלול להיות קטסטרופה .לפני זה דיברתי עם מנכ"ל העירייה בשיחה ב  4 -עיניים
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ואמרתי לו גם כן ,והוא אמר שהוא לא יודע והוא יבדוק ויראה .התוצאה של כל
הדברים האלה שברגע שאתה מחזיק יועצים ב  , ₪ 250,000 -ברגע שאתה -

מר יחיא ל טוהמי :

מי זה? מי היועצים אתה חושב? מה אתה סתם זורק

סכומים.

מר יוסי חן :

שלמה ...ו אריאלה זיסקוביץ -

מר יחיאל טוהמי :

 ₪ 250,000אתה ראית?

מר יוסי חן :

משמשים כיועצים -

מר יחיאל טוהמי :

מה אתה סתם זורק  ? ₪ 250,000אתה סתם זורק -

(מדברים יחד)

מר י חיאל טוהמי :

אתה רוצה להאשים מישהו ,תאשים מישהו.

מר יוסי חן :

אני לא מאשים ,אני אומר ניהול כושל אתה מסכים

איתי? אם יש גירעון מיליון  ₪זה ניהול כושל?

מר יחיאל טוהמי :

אבל אתה יודע זה מזמן...

מר יוסי חן :

מה זה מזמן?

מר מיקי חג'בי :

אתה לא יכול לגר ור את זה.

(מדברים יחד)
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מר מיקי חג'בי :

כמה הכנסות צהרונים מכניסים עכשיו? יו"ר? בוודאי

תגיעו  3מיליון  ₪בוודאי.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי מה קרה היום?

מר מיקי חג'בי :

אדוני היו"ר אתה שומע אותי מקבל פיוזים ,אז תירגע

ותקשיב -

מר יחיאל טוהמי :

לזרוק מילים  , ₪ 300,000 ₪ 250,000סתם דיבורים

עזוב.

(מדברים יחד)

מר ג'והר חלבי :

חברים ההלוואה הזאתי סוכמה עם משרד הפנים היא

על סך  ₪ 700,000בריבית של  2.2%שנתי למשך  7שנים .אנחנו לא נחכה שישלמו
לנו התשלום הוא יפרע על ידי קיזוז ...מהתקציב השוטף שאנחנו משלמים.

מר מיקי חג'בי :

עכשיו יש לי שאלה -

מר יוסי חן :

היום עם התקציב שיש להם הם לא מסתדרים נכנסים

גירעון ,תכף מחסלים את היכל התרבות בזה שלא מפרידים ביניהם .איך הם
פתאום עכשיו גם עם ההלוואה וגם לשלם הלוואה וגם להמשיך להתנהל ,פתאום
איך זה ייקרה אם לא יעשו הבראה ,אם לא יטפלו ...מה ייקרה הוקוס פוקוס?

מר ג'והר חלבי :

חברים אני לא בא להגן על גוונים.

מר יוסי חן :

אנחנו ניקח הלוואה ובעוד שנה נשב פה עוד פעם וניקח
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עוד הלוואה.

מר יחיאל טוהמי :

יוסי אבל ג'והר הוא לא הכתובת בעניין הזה.

מר ג'והר חלבי :

לא ,אבל ת ן לי -

מר יוסי חן :

אני מבין אותו יש פה מבקר עירייה .יש פה מבקר

ששומע ,יש פה יועץ משפטי ,יש פה מנכ"ל יש להם אחריות אישית.

מר יחיאל טוהמי :

אז אני מציע לכם הצעה -

מר יוסי חן :

יש אחריות אישית שלו.

מר יחיאל טוהמי :

תכתוב מכתב -

מר יוסי חן :

אני כבר כתבתי ,אני מחכה לתשובה .מה שהוא אמר -

מר יחיאל טוהמי :

 ...אלי שבירו יחזיר לך תשובה ...מסודרת.

מר יוסי חן :

למה? אני פניתי כבר לדודי ספיר ,אני תכף אקבל את

הדו"חות מסודר...

מר יחיאל טוהמי :

אתה רוצה להגיד משהו מיקי?

מר מיקי חג'בי :

כן .אתה לא יכול ל השיב לאחר שאתה בשלטון כמה

שנים -

מר יוסי חן :

 4שנים.
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מר מיקי חג'בי :

אתה לא יכול להשיב את ה -

מר יחיאל טוהמי :

מיקי דבר ענייני מספיק ,דבר ענייני.

מר מיקי חג'בי :

אתה יודע איך אתה מדבר -

מר יחיאל טוהמי :

יש גיבנת מיליון - ₪

מר מיקי חג'בי :

אני אתן לך תשובה.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

אריק מגיע לו לדבר.

מר אריק דושי :

אבל כל פעם שהוא מתחיל לדבר זה מפריע לו ,אתה לא

מבין?

מר יחיאל טוהמי :

אז יוסי אל תפריע לו.

מר אריק דושי :

מותר לו ,מותר לו ,בטח שמותר לו אבל הוא לא נותן

לו לדבר.

מר יחיאל טוהמי :

אני אמרתי למיקי.

מר אריק דושי :

אז שמיקי ידבר ,דבר.
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מר מיקי חג'בי :

קיבלה גיבוי חברת גוונים לצהרונית ,אתה יודע כמה

הכנסות? אתה מודע לכמה הכנסות מקבלים גוונים? אדוני המבקר אתה יודע?
אדוני הגזבר אתם יודעים כמה הכנסות מקבלים? ואני שואל את השאלה -

מר יוסי חן :

וזה התחום שלך מיקי.

מר מיקי חג'בי :

מה התחום שלי אני אגיד לך ,מאות אלפי  , ₪שנתי

מיליונים .אני אומר לך מיליונים ,כי אני עשיתי מיליונים ,תקשיב .אני רוצה
להגיד לך שאם אין ראורגניזציה וחשיבה וביקורת ,המבקר שלנו פה לא יכול
לטמון את ראשו בחול ,וזה בדיוק מה שאמרתי לך שאני הייתי יו"ר .לבדוק
בבקשה את גוונים כי אז אולי -

מר יוסי חן :

יש שם דברים פליליים ,מה יש פה להגיד ,פליליים.

מר מיקי חג'בי :

שלא יהיה יותר עמוק.

מר יוסי חן :

מה אתם מספרים סיפורים יש שם דברים פליליים.

מר מיקי חג'בי :

עכשיו צריך לבדוק כמו שצריך שקיפות כמו שצריך,

אם צריך לעזור בלתת אנשי מקצוע לעזור לשי ,בבקשה רו"ח חיצוני מישהו
שיבוא ויסדר להם את הניהול ,כי לא כל אדם מסוגל לנהל כזה פרויקט ענק ,אז
צריך לבדוק אולי לעזור לו .אבל אי אפשר להגיד :חנה גולן ,חנה גולן ,חנה גולן,
גיבנת ,גיבנת.

מר יחיאל טוהמי :

אני יכול לענות לך מיקי? אני יענה לך מיקי ,אני עונה

וסיימנו ,אף אחד לא מדבר -

מר יוסי חן :

מה זה אף אחד לא מדבר?
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מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,אתה סיימת יוסי.

מר יוסי חן :

אני לא סיימתי.

מר יחיאל טוהמי :

סיימת.

מר יוסי חן :

אמרת לי אחרי ג'והר ,מה זה סיימת? אז אני אגיד לך

יותר מזה ,בנושא של קט  -רגל עוד מרוויחים כסף מעבר לצהרונים.

מר יחיאל טוהמי :

מיקי אני רוצה לענות באמת אבל ,אני באמת רוצה

לענות לך .תקשיב ,נכון שבגוונים יש איזה שהיא בעיה נכון ,אבל אנחנו לא
מטאטאים אותם .בשבי ל זה ראש העיר הוא שנמצא יו"ר התאגיד הוא הולך
עכשיו לתוכנית על מנת באמת ,קודם כל אנחנו לא נותנים כסף סתם זה הלוואה -

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

בוא נתחיל מזה שאם לא היינו מביאים את הביקורת

של משרד הפנים זה היה קורה בכלל?

מר יחיאל טוהמי :

רגע ,תן לי שנייה .

מר יוסי חן :

אבל אם לא היינו מביאים ,רגע מה אתה אומר? כאילו

ראש העיר עכשיו הזמין את הביקורת.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,לא.

מר יוסי חן :

אנחנו הזמנו את הביקורת ,ואם הביקורת הייתה באה
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עוד שנה היה לך  2מיליון . ₪

מר יחיאל טוהמי :

אתה הזמנת -

מר יוסי חן :

לא ,הם באו לבד ,הם באו לבד .דודי ספיר הגיע לבד...

מר יחיאל טוהמי :

אני לך מיקי ,אנחנו נותנים פה הלוואה בריבית של

- 2.2%

מר יוסי חן :

משעבדים,

משעבדים

לתושבי

אריאל

ל7-

השנים

הקרובות עוד . ₪ 700,000

מר יחיאל טוהמי :

 ...להתייעל ולהחזיר את הכסף הז ה.

מר יוסי חן :

מאיפה נחזיר?

מר ג'והר חלבי :

הכסף הוא מקרנות הרשות ,הוא לא הלוואה -

מר יוסי חן :

מה זה קרנות הרשות? זה כספי ציבור.

(מדברים יחד)

גב' דריה מיולבאום :

אני פונה ליועץ המשפטי מנכ"ל העירייה כל המכובדים

גם ,האם אנחנו יכולים לקבל איזה ש היא התחייבות שהשאלה הזאת לא עולה
להצבעה בעוד שנה או שבמידה ובעוד שנה גוונים שוב נקלעת לגירעון אז יושבים
ופותחים את הכול ובודקים באמת מה ממשיכים לעשות עם החברה הזאת.

מר יחיאל טוהמי :

אז אני אענה לך.
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מר יוסי חן :

תספר לה מה היה בעבר ,היא שאלה שאלה נכונה .

מר יחיאל טוהמי :

נעשתה בדיקה ,עשו תכנית הבראה בגוונים מי ...יודע,

ראש העיר לקח עליו את הדבר הזה ,באמת יש בעיה קשה רוצים לפתור אותה ,לא
רוצים לחזור עוד שנה ,אני מאמין שהכול יהיה בסדר.

גב' דריה מיולבאום :

לא ,אני לא רוצה את ה -

מר יוסי חן :

דריה היינו כבר בסרט הזה.

גב' דריה מיולבאום :

אני רוצה איזה שהיא התחייבות -

מר פבל פולב :

דריה,

אנחנו נהיה גלויים אנחנו ישבנו

בישיבת

קואליציה אני לא ישבתי ...היה אותם השאלות אותם טונים אבל בפנים ,שאלנו
את אותם שאלות ,אני דווקא שאלתי אותם קצת באגרסיביות כי זה מלחיץ ,אבל
קיבלנו התחייבויות וקיבלנו דברים .אנחנו לא נצביע עוד פעם על ההלוואה ,אני
מדבר על הסיעה שלי -

מר אריק דושי :

גם אנחנו.

מר פבל פולב :

אנחנו פותחים את הדף בעוד שנה .עכשיו אם לא ניישר

קו עכשיו ,אני לא יודע מה היה אז ואיפה הכישלונות ,אתה יודע אני לא היית י -

מר יוסי חן :

אתה היית אבל איתנו פה ,לקחנו הלוואות.

מר פבל פולב :

אני לא הייתי בוועדה בתוך הישיבה של גוונים

בדירקטוריון.
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מר יוסי חן :

אתה יודע מה אמרו לי אז פבל? אמרו לי יש לך אחריות

כחבר מועצה כמו כולם .שתדע שאני ואתה אחראים לזה.

מר פבל פולב :

אין בעיה.

מר יוסי חן :

עכשיו לוקחים הלוואה של מיליונים ואמרה דריה דבר

נכון ,בעוד שנה אנחנו נשב פה עוד פעם -

מר פבל פולב :

אני לא נגד מה שאתה אומר ,אני לא פוסל שום אחריות

מעצמי .אני יושב פה ואני אחראי על כל מה שאני מצביע ,אף אחד לא בורח
מאחריות .אבל אנ חנו קיבלנו החלטה כקואליציה וישבנו ולא באנו להצביע -

מר יוסי חן :

מה אתם הולכים לעשות עכשיו כדי שזה לא ייקרה עוד

פעם?

מר פבל פולב :

קודם כל הם מתחילים לעבוד לפי תכנית ההבראה.

ואנחנו כל פעם בכל רבעון אנחנו בודקים...

מר מיקי חג'בי :

איפה תכנית ההבראה למ ה היא לא מוגשת?

מר פבל פולב :

אבל לא סיימתי .יש למישהו שאלה לא אליי ,אני יודע

מה אנחנו הולכים לעשות ,אנחנו בקואליציה ישבנו מה שאני שאלתי קיבלתי
תשובות...

מר מיקי חג'בי :

איפה תכנית ההבראה? יש תכנית מסודרת?

מר אבי עזר :

בדירקטוריון של גוונים.
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מר מיקי חג'בי :

מה זאת אומרת זה מוסד סגור?

(מדברים יחד)

מר מיקי חג'בי :

תסלח לי אתה דן בגוונים אתה רוצה לתת כסף ,תן לי

את תכנית ההבראה ,זה לא הגיוני מקס.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד ...גוונים הלוואה בסך  ₪ 700,000בריבית 2.2 %

למשך  7שנים -

מר מ יקי חג'בי :

אין קשר לריביות.

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד?

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,דריה ,אריק וורד .אתה בעד

מיקי?

מר מיקי חג'בי :

לא ,לא ,אני רוצה להסביר -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,לא ,אתה לא תסביר.

מר יוסי חן :

אני נגד ,הנה אני אומר לך אני נגד.
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מר יחיאל טוהמי :

יוסי נגד.

*** גב' ורד טוויל יוצאת מחדר הישיבות ***

מר מיקי חג'בי :

אתה לא נותן לי להגיד.

מר יחיאל טוהמי :

ומיקי נגד .אתה לא היית גם בעד זה שהם...

מר מיקי חג'בי :

לא ,אני אגיד לך למה הייתי נמנע .אם אתה מבטיח ל י

פה חשב מלווה שילווה את שי ושיכוונו ,אני לא רואה את תכנית ההבראה .אתה
לא יכול למכור לי אוויר.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר אוקיי.

מר אריה ברסקי :

גם כל חברות הבת של עיריית אריאל לרבות גוונים

אמורים להופיע בישיבת המועצה הבאה או שתי ישיבות ויציגו את הדו"חות
הכספיים של גוונים.

??? :

ואנחנו נקבל את הדו"חות.

מר אריה ברסקי :

בוודאי.

מר יוסי חן :

הם עד עכשיו אין להם דו"חות ,הם לא הגישו גם לדודי

ספיר.

מר אריה ברסקי :

לכן אמרתי  ...בישיבה הבאה או שתיים בימים אלו

עובדים על הדו"חות הכספיים ,וזה יהיה ...יבוא מנכ"ל גוונים ואפשר לשאול
אותו שאלות ויתנו תשובות ,זה דבר אחד .דבר שני ,משרד הפנים הוא לא סתם
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מאשר ,זה לא סתם שהעירייה באה ונותנת הלוואה ,זה בכפוף לאישור משרד
הפנים .דודי ספיר -

מר מיקי חג'בי :

מה אכפת לו אם אתה נותן את הכסף? הוא לא מוציא

גרוש מהכיס אתה נותן להם הלוואה ,מה אכפת לו.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה סתם מדבר הם באים ובודקים.

מר מיקי חג'בי :

אדוני ,אני דיברתי עם דודי ספיר ואני דיברתי עם

מוחמד והם הגיעו לפה בגללי ,בגלל הכישלון של גוונים.

מר מקס צ'רנוגלז :

אז מה?

מר מיקי חג'בי :

אתם לא יודעים לעבוד.

(מדברים יחד)

מר ג'והר חלבי :

חברים ,הנושא של ההלוואה של גוונים הנושא של

הגירעון של גוונים הוא מלווה על ידי דודי ספיר .אנחנו היינו אצל דודי ספיר
הסברנו לדודי בדיוק את המצב וההלוואה הזאתי מותנית עכשיו בקבלת כל
הדו"חות לפתיחת ...מחדש שלא תחשבו.

מר מיקי חג'בי :

תגיד לי היה נציגות של דודי ספיר פה באריאל? היה פה

ביקורת?

מר יוסי חן :

בטח ש היה.

מר מיקי חג'בי :

לא ,שיענה לי.
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(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

יש עוד הרבה מה לבדוק את המכרזים פה.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל;
 2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר העמדת הלוואה לחב' גוונים בסך
 ₪ 700,000ל כיסוי גירעון .
הלוואה לפירעון ב  84 -תשלומים חודשיים בריבית שנתית קבועה בשיעור
. 2.2 %
להבטחת פירעון ההלוואה  ,הפירעון החודשי יקוזז מתקציב החברה בעירייה.
יתר על כן ,החזר ההלוואה יוחזר לקרנות בצירוף הריבית.

 . 10ד יון בדו"ח רבעוני מס'  1מרץ  – 2016המשך דיון.

מר ג'והר חלבי :

דו"ח רבעוני מספר  1לחודש מרץ  2016שהסתיים ב -

 31.3.16הדו"ח הזה הסתיים בעודף תקציבי של  ₪ 136,000סך הכול היה לנו
ביצוע הכנסות  . ₪ 29,929,000סך הכול ביצוע ההוצאות הגיע ל , ₪ 29,093,000 -
זה הביצוע של התקציב הרגיל לרבעון מספר  . 1באותו רבעון -

מר יוסי חן :

כמה עודף יש לנו?

מר ג'והר חלבי :

. ₪ 136,000

מר יוסי חן :

אז אי אפשר להוריד מיסים קצת?
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מר ג'והר חלבי :

לא.

(מדברים יחד)

מר ג'והר חלבי :

הגירעון המצטבר לסוף שנת התקציב  2015הסתיים ב -

 ₪ 4,282,000יש לנו עודף  . ₪ 136,000הגירעון לסוף הרבעון הוא ...בתב"רים יש
לנו עודף של  ₪ 12,095,000במקביל יש לנו גירעון של  . ₪ 7,781,000שוב פעם גם
העודף וגם הגירעון הם זמניים ,הגירעון אמור להיות מכוסה על ידי הכנסות
שנקבל ממשרדי ממשלה על בסיס דיווח שביצענו ...וההכנסות יתקבלו אחרי ה -
 . 1.4הנושא של ה  12 -מיליון  ₪זה תב"רים שבביצוע שאנחנו גם מעודפי תקציב
רגיל -

מר יוסי חן :

 1.4הבא כאילו?

מר ג'והר חלבי :

לא ,לא.

מר יוסי חן :

אמרת . 1.4

גב' דריה מיולבאום :

הדו"ח הוא רבעוני הוא עד . 31.3

מר ג'והר חלבי :

כי הרי הדו"ח הוא עד  , 31.3אתה שיקפת את כל

ההוצאות .ההכנסות אתה תקבל -

מר יוסי חן :

זאת אומרת אתה כבר קי בלת אותם אם ככה את

הכסף.

מר אבי עזר :

חלקם.
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מר אריק דושי :

אני רוצה להגיד משהו שלא יפריעו לי ואני אשמח אם

לא יפריעו לי ,ואני אשמח אם אתה תדאג שלא יפריעו לי .שתי ישיבות אחרונות,
בסך הכול כל אחד פה מחברי המועצה למעט אתה כממלא מקום ראש העיר
בשכר ,כולם פה באים בהתנדבות כולם באים פה על חשבון הזמן שלהם ,גם
לישיבות מועצה גם לוועדת תכנון ובנייה וגם לוועדות אחרות ,כל מי שחבר
בוועדות כאלה ואחרים בלי שום קשר לפגישות עם תושבים ודברים שאנחנו רצים
ומשתדלים להריץ פה דברים כאלה ואחרים .ההרגשה היא לא טובה כשיושב פה
י וסי ומנסה להיכנס בכל חבר מועצה באופן אישי ,מי שלא מסכים עם מה שהוא
אומר אז הוא ייכנס בו ותיזהר ממני ,ותיזהר ממני.

מר יוסי חן :

למה אתה מעוות את הדברים?

מר אריק דושי :

ככה אי אפשר לנהל ישיבות מועצה -

מר יוסי חן :

תיזהר ממני ותיזהר ממני.

מר אריק דוש י :

ככה אי אפשר לנהל ישיבות מועצה ,אנחנו מנסים -

מר מקס צ'רנוגלז :

פנקס שחור?

מר יוסי חן :

פנקס שחור.

מר אריק דושי :

לקיים ישיבות מועצות וכל פעם מפריעים פה ואי אפשר

לדון פה .ואני מבקש משאר חברי המועצה להסכים שאנחנו ננהל את הדיונים פה
בצורה תרבותית ,ו אם אנחנו לא ננהל אותם בצורה תרבותית ,אותו אחד שהוא
יוצר את האווירה ועושה פה דברים רעים ,ואני תאמין לי באתי גם מוכן עם
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חומרים ...אני לא אפתח את זה אפילו ,כי זה לא מעניין באמת לא שווה שאני
אפתח את זה בכלל ,והוא בטח לא טלית שכולה תכלת -

מר יוסי חן :

תפתח ,ל מה תפתח.

מר אריק דושי :

אני לא אנסה להיכנס בו באופן אישי ,בן אדם מדבר

איתי על מכרזים על ביטחון והוא לא עושה שום דבר ,הוא לא חבר ועדה של שום
דבר .לגבי מכרזים הוא מדבר איתי על מכרזי ניקיון ,אין בכלל מכרז ניקיון על
הפרק ,אני לא יודע מה הוא מדבר בכלל .מכרז ג ינון ,כן יצא מכרז גינון זה עדיין
בבדיקה של ועדת המכרזים ,איך הוא יודע מה התוצאות ,מי מדליף לו מתוך
ועדת המכרזים.

מר פבל פולב :

את זה צריך לבדוק.

מר יוסי חן :

נכון ,צריך לבדוק.

מר אריק דושי :

חבר'ה אני מבקש לא להפריע לי ,מי מדליף לו מתוך

ועדת המכרזים  ,אנחנו עוד לא דנו בהחלטה ...אנחנו העברנו את כל החומר -

מר יוסי חן :

איך אני יודע שהראשון מספר  1ממודיעין ומספר 3

שותף שלו במעלה אדומים.

מר אריק דושי :

 ...העברנו את כל החומר למכרז ...כל החומר עוד לא

קיבלנו חזרה את התשובות של המכרז הוא כבר יודע דברים ,הוא כבר יודע
דברים שנפסלים .רכב שפרץ הוא בכלל ביקש לשבת לראות את התחקיר שעשינו
בעניין הזה? כן ,היה תחקיר על רכב שנכנס הגיע או לא הגיע .אנשים שנכנסים
באוטובוסים אם בכלל נכנסים .איזה מערכות ביטחון אנחנו עושים בערב שהוא
בכלל לא יודע עליהם .הכול זה דמגוגיה זול ה בשקל פופוליזם לתוך המיקרופון.
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חבר'ה לא עלינו ,זה לא עובד עלינו השטויות האלה יוסי ,זה אתה יכול לעשות
אתה יודע על מי -

מר יוסי חן :

אתה ליצן.

מר אריק דושי :

הוא מבקש שהדיונים פה יהיו ענייניים ועוד ממך

ומראש העיר בישיבות מועצה הבאות אני מאוד מבקש ,אנחנו באים פה מהזמן
שלנו ,אני שמתי בן אדם בשכר עכשיו בעסק שלי שיהיה במקומי ,אני מבקש
שנהיה עניינים ,אם הבן אדם אין לו תרבות דיבור ולא יודע לדבר ,תקראו אותו
לסדר מתי שצריך ,ואם הוא יצטרך לעזוב את הישיבה הוא יעזוב את הישיבה,
וגם אם צריך להצביע על זה שהוא יעזוב את הישיבה הוא יעזוב את הישיבה.

מר יוסי חן :

יש לך טעות.

מר אריק דושי :

חבר'ה אי אפשר לנהל ככה ישיבות מועצה ,אני בא

מהזמן שלי מנהל את הזמן שלי -

מר יוסי חן :

תצביעו להדיח אותי מהמועצה.

מר אריק דושי :

הזמן שלי עם הילדים שלי ...כולנו פה אבות לילדים -

??? :

אי אפשר.

מר יוסי חן :

למה אי אפשר? מה אתה אומר ,אי אפשר להדיח אותי

מהמועצה?

מר אריק דושי :

לא ייתכן לנסות להיכנס בכל חבר מועצה באופן

אישי ...עשה צבא או לא עשה צבא ,עשה זה או לא עשה זה ,כל אחד יש דברים...
59

ישיבת מועצה מספר ( 40מן המניין) 31.7.16

חבר'ה אנחנו באים פה לנסות לקדם את העי ר ולא לנסות לפגוע בחבר מועצה...
שמישהו מפה עד לפה אף אחד לא שווה לא כולנו צדיקים -

מר יוסי חן :

מה אתה מקדם?

מר אריק דושי :

אבל כולנו פה מנסים לקדם את העיר הזאת במקומות

שבעזרת השם נגיד לאן שאנחנו רוצים בזכות מנכ"ל העיר שהוא מכנה אותו
פקיד ,בושה לכנות ד בר כזה -

מר יחיאל טוהמי :

לא ,פקיד זה בסדר.

מר אריק דושי :

להגיד לו בסך הכול זה ,או לדבר ככה למבקר עירייה,

או לדבר ככה ליועץ משפטי ,או ליו"ר זה שמנהל עכשיו את הישיבה ,חבר'ה זה
לא מכובד אנחנו באים פה כאנשים מכובדים לנהל פה ישיבות .מיקי לפחות עושה
את זה ,איך אמרת? ג'נטלמן ,עושה את זה ענייני.

מר יוסי חן :

כי יוסי חן חשף לך את העבודה שלך עם המועצה

הדתית -

מר אריק דושי :

לא עושים בצורה כזאתי ,ממש לא.

מר יוסי חן :

עשית פרגולה ללא היתר ,וזה שאתה עובד ללא רישיון

עסק ,זה מה שכואב לך.
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______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

______________ _
יחיאל טוהמי
מ"מ ראש העירייה

ריכוז החלטות:

.2

אישור דינה שליט כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל
מערב ,וכדירקטורית בחברה הכלכלית לאריאל בע"מ (מצ"ב קו"ח);

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוה מי ,מר פבל פולב ,מר

יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד
טויל;  1נמנע :מר מיקי חג'בי;  1נגד :מר יוסי חן) ,לאשר את דינה שליט
כדירקטורית בחברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב ,וכדירקטורית בחברה
הכלכלית לאריאל בע"מ (מצ"ב קו" ח);

 . 5אישור תב"רים:
א .תב"ר מס'  , 1001החלפת רכב ביטחון ע"ס . ₪ 290,290
מקור המימון :קרן אריאל לפיתוח ע"ס " ₪ 290,290תרומה".
ב .תב"ר מס'  , 1002פרויקט מחוברים ע"ס . ₪ 361,248
מקורות מימון:
משרד הקליטה סך . ₪ 270,936
קרנות הרשות סך . ₪ 90,312
ג .תב"ר מס'  , 1003סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  2016ע"ס
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. ₪ 104,047
מקורות המימון:
.) 80% ( ₪ 83,238
משרד התחבורה
.) 20% ( ₪ 20,809
קרנות הרשות
ד .תב"ר מס'  , 1004שדרוג המיני פיץ' בית ספר מילקן ע"ס . ₪ 150,000
מקורות המימון:
. ₪ 85,500
קרן אריאל
. ₪ 64,500
קרנות הרשות
ה .הגדלת תב"ר מס'  , 276עבודות פיתוח אולם ספורט נחשונים ע"ס
. ₪ 4,100,000
מקור המימון תרומה מקרן אריאל (מותנית בקבלת התרומה).
ו .תב"ר מס'  , 1005שדרוג מעון ניצנים ע"ס . ₪ 565,887
מקור המימ ון :משרד הבינוי והשיכון .מותנה בקבלת הרשאה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  , 1001החלפת רכב ביטחון

ע"ס  . ₪ 290,290מקור המימון :קרן אריאל לפיתוח ע"ס " ₪ 290,290תרומה".

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מ ר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1002פרויקט
מחוברים ע"ס  . ₪ 361,248מקורות מימון :משרד הקליטה סך . ₪ 270,936
קרנות הרשות סך . ₪ 90,312

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1003סימון
כבישים והתקני בטיחות לשנת  2016ע"ס  . ₪ 104,047מקורות המימון :משרד
התחבורה  .) 80% ( ₪ 83,238קרנות הרשות .) 20% ( ₪ 20,809
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החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מר מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1004שדרוג
המי ני פיץ' בית ספר מילקן ע"ס  . ₪ 150,000מקורות המימון :קרן אריאל
 . ₪ 85,500קרנות הרשות . ₪ 64,500

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מס'  , 276עבודות פיתוח

אולם ספורט נחשונים ע"ס  . ₪ 4,100,000מקור המימון תרומה מקרן אריאל
(מותנית ב קבלת התרומה).

החלטה :הו חלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר מיקי חג'בי;  1נמנע :מר יוסי ח ן ) ,לאשר את תב"ר מס'  , 1005שדרוג מעון
ניצנים ע"ס  . ₪ 565,887מקור המימון :משרד הבינוי והשיכ ון .מותנה בקבלת
הרשאה.

.7

תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר מלקין ע"ס  ₪ 30,000מימון משרד
החינוך (מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1006כתה אקוסטית בית ספר

מלקין ע"ס  ₪ 30,000מימון משרד החינוך (מותנה בקבלת הרשאה תקציבית).

 . 8תב"ר  1007כתה אקוסטית בית ספר אורט היובל אריאל חט"ב ע"ס 40,000
.₪
מקורות המימון :משרד החינוך ( ₪ 30,000מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 10,000
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החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר  1007כתה אקוסטית
בית ספר אורט היובל אריאל חט"ב ע"ס  . ₪ 40,000מקורות המימון :משרד
החינוך ( ₪ 30,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 10,000

.9

תב"ר  1008שתי כתות אקוסטיות בית ספר עליזה בגין ע"ס . ₪ 80,000
מקורות המימון :משרד החינוך ( ₪ 60,000מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 20,000

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  8בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מ ר אריק דושי ,גב' ורד טויל,
מר יוסי חן;  1לא משתתף :מיקי חג'בי) ,לאשר את תב"ר  1008שתי כתות
אקוסטיות בית ספר עליזה בגין ע"ס  . ₪ 80,000מקורות המימון :משרד החינוך
( ₪ 60,000מותנה בקבלת הרשאה תקציבית) .קרנות הרשות . ₪ 20,000

 . 10עדכון תקציב מס'  1לשנת . 2016

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל;
 2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר את עדכון תקציב ודיון בדו"ח רבעוני
מס'  1מרץ . 2016

לדיון
 . 6אישור העמדת הלוו אה לחב' גוונים בסך  . ₪ 700,000בהמשך
שהתקיים במשרד הפנים במשרדו של דודי ספיר בעניין כיסוי גירעון חברת
גוונים ע"ס  , ₪ 1,000,000סכום כדלקמן:
א .השתתפות העירייה בתקציב החברה לשנת  2016יוגדל בסך ₪ 300,000
"תקציב חד פעמים לכיסוי גירעון".
ב .העירייה תעמיד לחברה גוונים בע"מ מקרנות הרשות (קרן פרס וקרן
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עודפי
תב"רים" הלוואה בסך . ₪ 700,000
הלוואה לפירעון ב  84 -תשלומים חודשיים בריבית שנתית קבועה בשיעור
. 2.2%
להבטחת פירעון ההלוואה הפירעון החודשי יקוזז מתקציב החברה בעירייה .
יתר על כן ,החזר ההלוואה יוחזר לקרנות בצירוף הריבית.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר יבגני
יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' דריה מיולבאום ,מר אריק דושי ,גב' ורד טויל;
 2נגד :מר יוסי חן ,מר מיקי חג'בי) ,לאשר העמדת הלוואה לחב' גוונים בסך
 ₪ 700,000ל כיסוי גירעון חברת גוונים .
העירייה תעמיד את ההלוואה לחברה גוונים בע"מ מקרנות הרשות (קרן פרס
וקרן עודפי .
הלוואה לפירעון ב  84 -תשלומים חודשיים בריבית שנתית קבועה בשיעור . 2.2%
להבטחת פירעון ההלוואה הפירעון החודשי יקוזז מתקציב החב רה בעירייה.
יתר על כן ,החזר ההלוואה יוחזר לקרנות בצירוף הריבית.
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