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אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שמן המניין מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי ולודה. לפני שאני 46 . נוכחים: יחיאל, פבל, יבגני, מקס, שירה, ורד, אריק, 

נו העברנו לכם דפים אתחיל בדבר ראש העיר אני רוצה להעלות להצבעה, אנח

תב"רים. תב"ר אחד זה הצטיידות  2מתוקנים של התב"רים, אנחנו הוספנו 

להפעלת תכנית רובוטיקה בכיתה ד' שזה מימון מלא של משרד החינוך. זה תב"ר 

שאנחנו קיבלנו אותו רק ביום חמישי האחרון. ועוד תב"ר של מוקד שירותים 

, קיבלנו אותו היום. 100%-אותו בשמשרד הפנים מממן  ₪ 100,000לחירום של 

ולכן אני מבקש להעלות להצבעה להוסיף את זה לסדר היום, נצביע על זה 

 במסגרת התב"רים. מי בעד לאשר את התוספת לסדר היום? אושר פה אחד. 

 תב"רים לסדר היום.  2תוספת הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 

 סקירת ראש העיר.  .   1

 

. אני רוצה קודם כל לבוא אני עובר לסקירת ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לומר שאנחנו לא יכולים שלא להתייחס לגבי הפיגוע שהיה היום בירושלים. גם 

הפיגוע הזה כמו פיגועים אחרים מזכירים לנו שאנחנו מתמודדים עם טרוריסטיים 

 שהמטרה שלהם זה בעצם להוציא אותנו ולגרש אותנו מכאן, אבל זו אדמתנו זו

מולדתנו והם לא ישברו אותנו לא על ידי דריסות ולא על ידי מתאבדים ולא על 

ידי דוקרים ולא על ידי יורים. מכאן אני מבקש לחזק את כוחות הביטחון לחבק 

את המשפחות השכולות ואת משפחות הפצועים ולאחל גם החלמה מהירה 

 לפצועים. כן, יש גם פצועים וגם הרוגים. 

יים אזכרה לרון נחמן ז"ל, האזכרה תהיה שלב ראשון ברחבת אנחנו נק 2.2.17-ב

הקבר למעלה באתר ההנצחה ולאחר מכן אנחנו נרד לרחבה של רמי לוי, ושם 

אנחנו נחשוף את הסרט ואת הלוט מעל השם של הרחוב, אנחנו מחליפים את 

הרחוב משד' ירושלים לשד' רון נחמן. כרגע ראש הממשלה מתוכנן להגיע, לוחות 

ם מפורטים אנחנו נפיץ לכולם. הדבר הבא שאני רוצה לומר, אני מבקש זמני
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להודות גם לפבל וגם למקס הם יצאו לכנסי קליטה, פבל היה גם עם אלה בכנס 

  -אחד

 

 במוסקבה.   :מר פבל פולב

 

  -במוסקבה, ואחרי זה הוא היה בכנס נוסף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בקייב.   :מר פבל פולב

 

בקייב. ומקס הגיע לבלארוס, מקס הגיע מה שנקרא גם  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

בהתנדבות. שמעתי רשמים מאוד חיוביים מהכנסים האלה, ואני מאמין שאנחנו 

גם נצליח להביא עולים כאן, אז תודה רבה לשניכם. היה לנו ביקור בשבוע שעבר 

אנחנו  של עמיקם סבירסקי, הוא ראש האגף ביטחוני חברתי ממשרד הביטחון.

הצגנו בפניו גם את הצרכים הביטחוניים, וסוכם שיהיה סיוע בהקמה של מרכז 

הפעלה, שער לבית העלמין, מצלמה ליד הגדר בחלק המערבי ושיפור בדרכי 

ביטחון. אנחנו עדיין לא קיבלנו את הסכומים, אבל ברגע שאנחנו נקבל את 

ם. במהלך חופשת הסכומים ואת ההרשאות, אז אנחנו נעלה את זה כאן כתב"רי

חנוכה הייתה פעילות ענפה של חברת גוונים, כולל פעילות לילדים בעלות סמלית 

, זה הוכיח את עצמו. היה מאוד מוצלח והשתתפו בזה כמות גדולה מאוד ₪ 10של 

 של ילדים ומשפחות, ומכאן מגיע יישר כוח גם בתחום הזה לגוונים.

אנחנו נקבל את זה דרך משרד  ,₪מיליון  6.2אנחנו אמורים לקבל תקציב של 

הבינוי והשיכון לצורך הקמה של מבנים עבור מתנ"ס. ואנחנו מתכוונים להקים 

קונסרבטוריון ומרכז הפעלה לגיל הרך, ברגע שנקבל את ההרשאה כמובן נביא 

אותה כאן להצבעה במסגרת תב"ר וגם נקבל החלטה עד אז היכן אנחנו נקים את 

אנחנו נעשה יריד תעסוקה במרכז הצעירים. יריד  12.2.17-הפרויקטים האלה. ב

תעסוקה גם למפעלים שנמצאים באזור התעשייה באריאל מערב וגם לגבי הקניון 

של רמי לוי. הקניון של רמי לוי אנחנו כל פעם אומרים מתוכנן מתוכנן, כבר אין 
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לי כוח להגיד את זה אבל אני אגיד את זה, הוא מתוכנן להיפתח בסוף חודש 

 אר תחילת מרץ. פברו

 

 בטוח לפני פסח.     :עו"ד דוד זיו

 

ואני בטוח שעד פסח הדבר הזה יתקיים. בנוסף לזה גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אפיקים ינסו לגייס פה כוח אדם, גם האוניברסיטה וגם העירייה לגבי נושאים 

 שאנחנו צריכים. אני חושב שזה מאוד מבורך, אני חושב שחשוב שאנחנו עושים

את זה במרכז הצעירים, זה גם יחשוף את מרכז הצעירים לכלל הציבור וגם אני 

 מקווה מאוד שנוכל ליצור מקומות תעסוקה לטובת התושבים. 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.  .   2

 

הנושא הנוסף זה היציאה שלי לחו"ל, אני אחרי הטקס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מתכוון לצאת לחו"ל לארצות הברית.  3.2.17-ואחרי המפגש עם ראש הממשלה ב

אני מתכוון להיות שבוע ימים בחופשה פרטית, ולאחר מכן עוד שבועיים וחצי 

במסגרת גיוס תרומות יחד עם קרן אריאל לפיתוח, זה דבר שאנחנו נצטרך להצביע 

עליו, ואני מבקש מכם לאשר את היציאה שלי לחו"ל. מי בעד לאשר את היציאה 

 שלי? 

 

 רק משפט אחד לפני.    :י חןמר יוס

 

 בקשר ליציאה לחו"ל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ליציאה לחו"ל.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל אחרי שהשתתפנו בצערך מגיע לך מזל טוב,    :מר יוסי חן
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 אתה סבא. 

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודעים, היום רק נודע אז החב   :מר יוסי חן יודע אם הם  ר'ה אני לא 

לי. אז זו הסיבה דרך אגב שהיום אני אצביע בעד. אני בדרך כלל לא מצביע בעד 

י  נסיעות שלך, הפעם שתראה את הנכדה ומגיע לך ותזכה להרבה נחת, אז אנ

אצביע גם בעד. רק הערה קטנה לגבי שם הרחוב, מה שאושר בוועדת שמות ופה 

 ר, דרך רון נחמן ולא שדרות רון נחמן. במועצת העי

 

 דרך רון נחמן אוקיי, בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה משנה אבל?   :מר יחיאל טוהמי

 

מבחינתי זה בסדר גמור. קודם כל אני רוצה להודות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לך. 

 

 אין בעד מה.    :מר יוסי חן

 

ימים אחרי שאוריה עזבה  9ספק שהלידה של אורי אין  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אותנו מכניסה לנו אור למשפחה, ושוב אני אומר תודה רבה. אני רוצה להגיד 

תודה רבה לכל מי שתמך בי גם במהלך השבעה ובמשפחה, זה לא היה דבר שהוא 

מובן מאליו, תודה רבה. מכאן נעבור בעצם להצבעה שלי לחו"ל. אני רק רוצה 

מר שמי שימלא את מקומי בזמן שאני אהיה בחו"ל זה ממלא מקומי להוסיף ולו

 יחיאל טוהמי. מי בעד לאשר? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 

אישור מועצה להמלצה לאשר לארז חורש עבודה פרטית מעבר לעבודתו  .   3
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 בעירייה כעוסק פטור.

 

מועצה להמלצה לאשר ליעקב פופל עבודה פרטית מעבר לעבודתו אישור  .   4

 בעירייה כעוסק פטור.

 

אנחנו נעבור לשני נושאים נוספים, שהם בעצם נושא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אחד. עובד שעובד ברשות ורוצה לעבוד בעבודה פרטית מחויב לקבל אישור של 

ויעקב  ארז חורש ויעקבמועצת העיר. אותם עובדים שאנחנו פה נעלה להצבעה 

פופל, יחתמו על כתב התחייבות שהם לא יעבדו בעבודה שתהווה ניגוד עניינים 

לעבודה שלהם כאן ברשות. זה יהיה על חשבון הזמן הפנוי שלהם, לא על חשבון 

שעות העבודה של הרשות, ואם יהיו עבודות או צרכים של הרשות שהם יתנגשו 

רישות של העירייה יגברו על כל דבר אחר. בעבודות הפרטיות, אז הצרכים והד

אתם יודעים שהמשכורות של עובדי הרשות הם לא גבוהות, במידה ואנחנו נאשר 

  -משרד הפנים, ולכן אני מבקש את זה אנחנו נצטרך לקבל את אישור

 

.   :מר פבל פולב  לפני שמצביעים אני רוצה להגיד משהו

 

 ז בבקשה פבל. לפני שמצביעים, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הנושא הוא מבורך והרבה דיברנו איך אפשר לתת   :מר פבל פולב

תגמול לעובדים שכל הזמן משרד הפנים המקום הרע שמפריע לתת כסף לעובדים 

שמרוויחים לא הרבה, קצת יותר ממינימום. השאלה שלי אם אנחנו עושים את זה 

  -עכשיו, אפשר לקבוע את כמדיניות

 

כן, אנחנו יכולים להגדיר כמדיניות אבל אנחנו כל פעם  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 -נצטרך כל שם

 

 נצטרך להצביע?   :מר פבל פולב
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אנחנו מצביעים שמית. אנחנו מצביעים שמית ולכן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -נצטרךאנחנו 

 

 )מדברים יחד( 

 

 העובדים האלה באיזה מחלקה הם עובדים?    :מר יוסי חן

 

ארז חורש הוא אב בית ויעקב פופל עובד במחלקת  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 המחשוב. 

 

 והמשכורת לא מספיקה במקומות האלה?    :מר יוסי חן

 

  -דרך אגב זה דבר חדש זה לא היה  :מר יחיאל טוהמי

 

  -זה לא דבר חדש  :כץ-גב' שירה דקל

 

 אני שאלתי את המבקר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יחסית חדש.     :מר אריה ברסקי

 

לא משנה חדש ישן, אלה החוקים אל הנוהלים. מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לאשר לארז חורש וליעקב פופל את העבודה? אושר פה אחד תודה רבה. לפרוטוקול 

 לודה עוזבת. 

פרטית בעבודה  עבודהוחלט פה אחד לאשר לארז חורש ויעקב פופל ל החלטה:

 פטור. בעירייה כעוסק םמעבר לעבודת

 

 אישור מועצת העיר להמלצה על מסגרות תקציב ותמיכות. .   5

 



 08.01.17)מן המניין(  64מספר  ישיבת מועצה
 

 10 

מי . אנחנו מדברים עכשיו על מסגרת תקציב התמיכות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ג'והר? אתה, אבי בבקשה.   מציג את זה אתה או 

 

אנחנו מדברים על המסגרות, אני מדבר על המסגרות      :מר אבי עזר

פזות, פזה ראשונה אישור  2-ישור של התמיכה עובר במה שקורה מבחינתנו הא

המסגרת בכפוף לתקציב שאושר על ידי העירייה. פזה שנייה בדיקה של כל 

ההגשות והמלצות לעירייה של מה הסכום לכל מי שהגיש בחתך של הקבוצות, 

 ₪ 224,000בחתך של המסגרות. אנחנו מדברים על סך כל עלייה, חינוך ונוער היה 

  -היה ₪ 112,000, חברה וקהילה ₪ 234,000מליצים לאשר ואנחנו מ

 

 איפה אתה רואה את זה?   :כץ-גב' שירה דקל

 

ימים מראש. זו  10בטבלה, בטבלה הראשונה שנשלחה      :מר אבי עזר

 הטבלה הזו. 

 

 אין לי טבלה כזו.    :מר יוסי חן

 

 ניין. זה נשלח בחומר הראשון עם הוועדה שלא מן המ     :מר אבי עזר

 

 לא ראיתי את זה, אין לי את זה.    :מר יוסי חן

 

 איך לא ראית את זה?   :מר פבל פולב

 

 אין לי.    :מר יוסי חן

 

 כולם קיבלו יוסי לא קיבל.   :מר פבל פולב

 

 תקבל עכשיו עותק מדוד.      :מר אבי עזר
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 אבל זה לא פוליטי, כנראה יש בעיה עם הדואר.   :מר פבל פולב

 

יכול להיות. שום דבר לא פוליטיקה בעיריית אריאל,    :וסי חןמר י

 הכול מקצועי ועדה מקצועית. 

 

 לא ראית את הדף הזה בכלל?   :מר אריק דושי

 

 לא ראיתי, באמת שלא ראיתי.    :מר יוסי חן

 

.     :עו"ד דוד זיו יוסי  הנה קח 

 

ברים על אנחנו מד ₪ 112,000טוב, חברה וקהילה היה      :מר אבי עזר

 108,000-, מורשת ישראל מ₪ 10,000-יעלה ל ₪ 9,000, מחקר ופיתוח ₪ 130,000

. סך הכול מסגרת התמיכות כפי שאושרה בישיבת התקציב היא ₪ 130,000-ל ₪

, כי זה כבר אושר למעשה, אבל יחד ₪ 410,000. בעמותות ספורט אושר ₪ 504,000

 . ₪ 914,000התקציב היא עם זאת זה נמצא כאן. סך הכול כל המסגרת של 

 

 אני רוצה להתייחס למורשת ישראל זה בתי כנסת נכון?    :מר יוסי חן

 

 כן.      :מר אבי עזר

 

 רק.   :גב' ורד טוויל

 

 לא רק?    :מר יוסי חן

 

 זה רק בתי כנסת.   :גב' ורד טוויל
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תקציב התמיכות  2009רק בתי כנסת? אז תראו בשנת    :מר יוסי חן

. ₪מיליון  80-רק לבתי כנסת, ותקציב מועצת העיר היה באזור ה ₪ 150,000היה 

  -כמעט ₪מיליון  110היום תקציב העירייה הוא 

 

 . ₪מיליון  120  :מר אריק דושי

 

מתקן אותי אריק, ואנחנו רוצים לתת  ₪מיליון  120   :מר יוסי חן

, חובה כדי ₪ 70,000-. אני חושב שבסעיף הזה חובה להגדיל לפחות ב₪ 130,000

 פשוט ריאלית, זה לא תוספת בכלל, זה תיקון ריאלי. 

 

אבל עכשיו זה אחרי שהצבענו על התקציב, עכשיו אי      :מר אבי עזר

 אפשר להצביע. 

 

אתה עכשיו מצביע על המסגרת אתה יכול עכשיו, עכשיו    :מר יוסי חן

 זה הזמן לשנות את המסגרות. 

 

 ה. זה בתקציב הי  :גב' ורד טוויל

 

.   :מר אריק דושי  לא, לשנות את התזוזות כן

 

 על חשבון משהו אחר.     :מר אריה ברסקי

 

המשמעות של מה שאתה מבקש זה תגיד מאיפה אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 רוצה להוריד. 

 

  -בדיוק, אני אגיד לך מאיפה   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, מהטבלה הזאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני אגיד לך, לדעתי השנה בעקבות זה שאין ניהולים    :וסי חןמר י

תקינים גם לא הגישו אם תבדוק בגזברות, אתה תראה שהמון אין להם ניהול 

תקין, אז יש לך מקום מכל אלה שלא הגישו ניהול תקין, אז אתה עכשיו יכול 

 לשנות את זה מהסעיף ממה שיישאר לך, כי אנשים לא הגישו כי לא היה להם

 ניהול תקין. 

 

  -יוסי, אני אגיד לך משהו אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שווה בדיקה.    :מר יוסי חן

 

לא, אז אני אגיד לך, כשאנחנו נצביע על המסגרות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התקציביות אנחנו גם נצביע על כך שאם יישארו כספים בסעיפים בגלל שאנשים 

 לכאן ונחלק את הכסף הזה מחדש. לא הגישו, אז זה יעלה חזרה 

 

 ונחליט לאן לחלק.   :כץ-גב' שירה דקל

 

נכון בוודאי. כשאנחנו מדברים על החלוקה אז יחד עם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויהיו יתרות חיוביות באחד מהסעיפים לא משנה,  זה בילד אין זה כולל גם במידה 

 זה יעלה לדיון בוועדה פה מחדש. 

 

חוץ מזה שאני מציע שתחפש גם אתה כראש העירייה    :מר יוסי חן

בכלל תקציב  ₪ 70,000איך למצוא את התקציבים, ויש מספיק מקום למצוא עוד 

העיר, לא רק מתוך התקציב הזה, מתוך כלל התקציב. הרי ג'והר אומר תמיד 

כשאני מגיש לכם את התקציב אני מתייחס לכמה פרמטרים שנעלמים עבורי, היה 

  -ה הוא יקבל תוספת למענקי איזון למשל, אם יהיה איזה תיקוןובמהלך השנ

 

 ירד.      :מר אבי עזר
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 הנה בבקשה.    :מר יוסי חן

 

.     :מר ג'והר חלבי .  מצבו של ראש הממשלה קשה לכן אין.

 

אנחנו לא יודעים, היום פורסם שהמצב שלו די טוב,    :מר יוסי חן

נוני מוזס.   הוא זה שהקליט את 

 

בהזדמנות הזו אני אגיד לכם, הרי צמצמו לנו את  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

. אנחנו פנינו כמו שאמרתי לכם 6-ל 5מענקי האיזון, בגלל המעבר שלנו בין 

בישיבה הקודמת, אנחנו פנינו לבג"ץ זה גם מופיע בעיתון מעריב אם אינני טועה, 

 דברים מחדש. שאם בסופו של דבר ישאירו לנו את כל המענקים נוכל לדון ב

 

 אפשר לעשות גם שינוי תקציב במהלך השנה.     :מר אריה ברסקי

 

 כן, אפשר לעשות.     :עו"ד דוד זיו

 

  -מי בעד לאשר את מסגרות התקציב כפי שהוצגו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בכפוף ל   :מר יוסי חן

 

ויישארו יתרות בסעיפים יעלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו לדיון כאן  כאשר במידה 

 מחדש? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 הוחלט פה אחד לאשר את מסגרות תקציב ותמיכות.  החלטה:

 

 פתיחת תב"רים. .   6

 

 ג'והר בוא תתחיל אתה להקריא. פתיחת תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 08.01.17)מן המניין(  64מספר  ישיבת מועצה
 

 15 

 

 221,000רכישת תחנות אוטובוס בסך  1068תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

משרד התחבורה על פי אישור במרכבה, אין לנו  ₪ 170,000מימון . מקורות ה₪

 51,000, ועוד 1000885740את ההרשאה ביד אבל קיבלנו את זה במרכבה שמספרה 

 . ₪ 221,000מקרנות הרשות. סך הכול התב"ר הוא  ₪

 

 רק בשביל הפרוטוקול ורד יצאה. שאלות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י תחנות האוטובוס, תושבים מתלוננים גו'הר לגב   :מר יוסי חן

שהגשם שהם יושבים בתחנות החדשות שעשו, הגשם נכנס עליהם, צריך לראות אם 

 אפשר לעשות משהו עם זה. 

 

  -אני אגיד לך למה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פשוט גם נכים לא יכולים להיכנס לתחנה וגם הגשם.    :מר יוסי חן

 

  -פוך, מה שקורה בתחנות הישנותלא ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מדבר על החדשות.    :מר יוסי חן

 

שנייה אני אענה לך, בתחנות הישנות הדפנות היו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מלאות, ואז מה שקרה המדרכה היא צרה ולא ניתן לעבור, כי הדופן חוסם את כל 

נגיש לנכים המעבר. בתחנות החדשות שעושים, עושים דפנות יותר צרות וא ז זה 

אבל זה חשוף מהצדדים, זה מה שנקרא אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר 

  -אותה

 

לא, אבל פנו אליי נכים שהם לא יכולים להיכנס    :מר יוסי חן

 לתחנה. 
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  -תגיד לי איזה תחנה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אבדוק.    :מר יוסי חן

 

  -זה תחנה, כי מה שקרהתגיד לי אי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -אדם נכה עם כיסא אמר שהוא לא יכל להיכנס ל   :מר יוסי חן

 

 בישנות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, הוא מדבר על החדשות.    :מר יוסי חן

 

 חדשות אז תגיד אנחנו נבדוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לגגון  ולראות אם אפשר לעשות שמה עוד איזה שיפוע   :מר יוסי חן

נגד גשם, אם כבר עושים.   בשביל, 

 

  -יש דגם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני יודע שזה בא מוכן, אבל אפשר. יש מקומות ששדרגו    :מר יוסי חן

 ס"מ בזווית מסוימת.  30את זה עם עוד נגיעה של 

 

 נבחן, בוא נבחן יש עוד דגם אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נו משלמים כסף תוספת לתחנות החדשותהרי אנח  :מר פבל פולב

 

  -נבדוק את הדגמים שיש. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -ציפורים במכה אחת 2אם אפשר להרוג    :מר יוסי חן

 

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

 

 . 1068    :מר ג'והר חלבי

 

 אושר פה אחד.  1068ר תב" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רכישת תחנות אוטובוס  1068תב"ר מספר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 221,000בסך 

 

התאמה וחידוש מבנים מה שנקרא שדרוג  1069תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, הכול ₪ 269,000מזגנים בחטיבת ביניים חטיבה עליונה ובית ספר נחשונים בסך 

 ממקורות משרד החינוך. 

 

פה אני רוצה גם נקודה, דיברו איתי על מזגנים בעליזה    :מר יוסי חן

  -בגין

 

 סודר.   :מר אריק דושי

 

 סודר באולם ספורט?    :מר יוסי חן

 

 סודר.     :מר ג'והר חלבי

 

? אושר פה 1069. מי בעד לאשר את תב"ר אתה הצבעת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

 -התאמה וחידוש מבנים  1069תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:
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 269,000דרוג מזגנים בחטיבת ביניים חטיבה עליונה ובית ספר נחשונים בסך ש

₪. 

 

ביצוע סובה לאוטובוסים ברחוב מוריה בסך  1070תב"ר     :מר ג'והר חלבי

מקרנות  ₪ 52,500ממשרד התחבורה ועוד  ₪ 297,500. מקורות המימון ₪ 350,000

 הרשות. 

 

 זה בסוף בסוף.   :כץ-ה דקלגב' שיר

 

בסוף בסוף בסוף. דרך אגב אנחנו בוחנים להוציא את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה טיפה כדי להתחבר לתוכנית שאנחנו אישרנו. 

 

  -להוציא את זה פנימה  :כץ-גב' שירה דקל

 

להוציא את זה כאילו החוצה טיפה. אתם זוכרים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחידות דיור, ושם יש את הכיכר ליד מכרז  1,200ת תב"ע של שאישרנו תכני

הכדורגל שבעצם יוצר את הכביש המקביל לדרך רון נחמן שתהיה, שבעצם תייצר 

לנו את שד' הציונות דרך רון נחמן ועוד דרך חדשה שתהיה, אז אנחנו רוצים 

 לעשות כבר את הכיכר במיקום המיועד שלה. 

 

 לא?  יותר טוב  :כץ-גב' שירה דקל

 

 בטח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יותר רחוק יותר...   :כץ-גב' שירה דקל

 

? אושר פה 1070עוד קצת כן. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 
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ביצוע סובה לאוטובוסים  1070תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 350,000ברחוב מוריה בסך 

 

 2.5תכנון מפורט לכביש טבעת באריאל בסך  1071 "רתב    :מר ג'והר חלבי

מקרנות  ₪ 500,000משרד התחבורה ועוד  ₪מיליון  2. מקורות המימון: ₪מיליון 

 הרשות. 

 

כביש הטבעת זה הכביש באוניברסיטה שמדברים עליו    :מר יוסי חן

 הרבה זמן? 

 

הגיע גם זה הכביש שמקיף את האוניברסיטה מאפשר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -למשטרה החדשה וגם ל

 

וזה יבוצע סוף סוף בשעה טובה שאנחנו מושכים אותו    :מר יוסי חן

 ? 2008-מ

 

 זה תכנון מפורט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה רק תכנון מפורט.      :מר אבי עזר

 

  -היה לנו תקציב ורק עכשיו אנחנו 2008-מ   :מר יוסי חן

 

 היה תקציב.  לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנתנו, לא זוכר כמה זה  ₪מיליון  13-היה, בזמנו ב   :מר יוסי חן

  -היה, שר התחבורה

 

 ? ₪מיליון  13מי נתן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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יוסי.   :מר פבל פולב  כנראה לא סיפרו לנו 

 

 יוסי לא נתנו.     :מר ג'והר חלבי

 

  -תקציבהיה שמה כביש הטבעת הזה בתוך ה   :מר יוסי חן

 

 אבל לא נתנו הרשאה.     :מר ג'והר חלבי

 

לא נתנו הרשאה. אתה יודע בעל פה אפשר להגיד מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שרוצים, עד שלא מגיעה ההרשאה

 

 אי אפשר לעשות כלום.      :מר אבי עזר

 

 ? אושר פה אחד. 1071מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תכנון מפורט לכביש טבעת  1071תב"ר חלט פה אחד לאשר את הו החלטה:

 .₪מיליון  2.5באריאל בסך 

 

הקמת מבנה ציבור עבור מתנ"ס חדש על סך  1072תב"ר     :מר ג'והר חלבי

6,200,000 ₪ . 

 

 מבנה ציבור.      :מר אבי עזר

 

 פה יש מיקום למקום?    :מר יוסי חן

 

  -יבלנו את זה עכשיולא, אמרתי ק :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 הצעה... וכל זה?    :מר יוסי חן

 

לא, אני הולך לחפש, קודם כל זה יהיה בשטחים חומים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וברגע שיש שטחים חומים אז אין לנו בעיה ויכולים להקים את זה. זה יבוא לכאן 

שר את לוועדת תכנון ובנייה בצורה מסודרת ואנחנו את זה נקדם. מי בעד לא

 ? פה אחד. 1072תב"ר 

 

 מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.      :מר אבי עזר

 

 מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מותנה.  ברור, כל מה שאמרנו הוא    :מר ג'והר חלבי

הקמת מבנה ציבור עבור  1072תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 6,200,000מתנ"ס חדש על סך 

 

תב"ע  187מעון יום במגרש  הקמת 1073תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מתוקצב ממשרד הכלכלה.  ₪ 3,304,000על סך  130/2/3/1

 

 זה מה שנקרא מימון מלא העירייה לא תשים כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פה אנחנו מדברים על מעון, אני רוצה לשאול שאלה,    :מר יוסי חן

נטרקומים במוסדות החינוך. אני לא ראיתי שזה קורה, אני אישרנו פה את האי

 הסתובבתי בגנים ולא ראיתי שזה קורה. 

 

 למה? למה אתה אומר שלא קורה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש הזמנה, יצאה הזמנה והביצוע, ואפילו נתבקשתי על     :מר ג'והר חלבי

. איזה מקדמה כלשהי. ידי מנהל אגף הביטחון לפני כמה ימים לנסות להקדים..
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הייתה תקלה כלשהי בנושא של החיווט הם מסדרים את זה על פי בקשת הביטחון 

 וקב"ט מוסדות חינוך. 

 

אין היתכנות לעשות את זה  ₪ 88,000-אני אמרתי שב   :מר יוסי חן

  -כמו שצריך אלא אם כן

 

  -אבל    :מר ג'והר חלבי

 

שם.  קנסים לעשות פוליש טישנייה ג'והר, אלא אם כן מ   :מר יוסי חן

  -אבל

 

  -חס וחלילה זה לא ה    :מר ג'והר חלבי

 

גם דיברתי עם ראש העיר במיוחד על הנושא של בתי    :מר יוסי חן

 הספר. 

 

 בתי ספר זה סיפור אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בתי ספר. עכשיו היה שמה בתקציב  4-אין שמה את ה   :מר יוסי חן

הו, שחלק ממנו חזר למשרד החינוך. אם היינו משתמשים בכסף ומש ₪ 140,000

, ₪ 12,000בתי ספר עוד  4-ומוסיפים בזמן אמת כשדיברתי איתך את הנושא של ה

 אז היה לך את זה. 

 

אני אסביר, אני אסביר, חבר'ה אנחנו מגישים בקשה     :מר ג'והר חלבי

נחנו מקבלים אותה למשרד החינוך לאגף הביטחון במשרד החינוך. ההרשאה שא

ממשרד החינוך מצורף להרשאה טבלה, בדיוק איפה צריך לבצע את העבודות. 

העבודות האלה הוגדרו שם בדיוק למוסדות החינוך כשיצאנו למכרז, מה לעשות 

ומשהו, אנחנו לא יכולים  ₪ 30,000-הקבלן שזכה הגיש הצעה יותר זולה כמעט ב
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, ₪ 140,000 ₪ 130,000ע מה נשלם לך גם כרשות מקומית להגיד לקבלן: אתה יוד

זאת ההצעה הזולה, ואנחנו לא יכולים להגיד לו לא רוצים אותך כי נתת הצעה 

 זולה. 

 

שמעת אותי אומר את זה. ממש לא לזה התכוונתי, ממש    :מר יוסי חן

מבדיקה שאני עשיתי הוא חייב לעשות  ₪ 88,000-לא לזה, אני רק אומר לך שב

. ואתה תראה טיק ולא לתת לך את העבודה אחד לאחד קומבינות ופוליש  כמו..

 שאני צודק. 

 

 יוסי, יכול להיות שאתה צודק.     :מר ג'והר חלבי

 

כולל  ₪ 3,000-אתה תראה שאני צודק, כי אין פחות מ   :מר יוסי חן

תראה לאן  ₪ 3,000-מערכות זה כבר תכפיל ב 33מע"מ למערכת אחת, יש שם 

עכשיו להתחיל קומבינות ולראות בגנים מסוימים שהיה  אתה מגיע. אם רוצים

  -שמה חיווט ולהתלבש על החיווט הקיים וכל זה, אני אומר לך שים לב לדברים

 

  -אנחנו נקבל עבודה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הקבלן הגיש במטרה, תבדוק עם הקב"ט דרך אגב הוא    :מר יוסי חן

 עצר לו את העבודה. 

 

אם היינו לוקחים את ההצעה היותר יקרה, עדיין משרד   :מר אריק דושי

 החינוך היה משלם את ההצעה היותר יקרה. 

 

.    :מר יוסי חן  נכון

 

  -אבל לא קשור    :מר ג'והר חלבי
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בגלל שנתנו את ההצעה הזולה קיבלנו תקציב לאותה   :מר אריק דושי

 הצעה. 

 

ב אותך לקבל את ההצעה לא, אבל חוק המכרזים מחיי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הזולה. 

 

  -קיבלנו כאילו את הכסף ל  :מר אריק דושי

 

 משרד החינוך לא ישלם לך מעבר למה שאתה משלם.     :מר ג'והר חלבי

 

 בפועל כן.       :???

 

לא, אני אומר אם היינו לוקחים את ההצעה שיותר   :מר אריק דושי

 . ₪ 20,000-יקרה ב

 

  -י מקבל את הכסףהיית    :מר ג'והר חלבי

 

 גם היית מקבל.  ₪ 20,000-את ה  :מר אריק דושי

 

.     :מר ג'והר חלבי  נכון

 

 אז הלכנו על הזול.   :מר אריק דושי

 

אלי אני רוצה להבין, הוא נתן הצעה יותר זולה כי    :מר יוסי חן

 פשוט הוא נותן אלמנטים יותר זולים ויותר פשוטים. 

 

אנחנו היום מובילים איזה שהוא משהו ברשותך,   :מר אריק דושי

בוועדת המכרזים אני וורד וגם לודה, שלא הכול נגמר במחיר הכי זול, אנחנו 
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 נוסיף בכל מכרז סעיפי איכות. 

 

 אוקיי סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו זה אומנם המכרז ברמה שלנו, זה נגמר בוועדת   :מר אריק דושי

ודע גם מנהל אגף הביטחון העדיף לקחת מערכת קצת רכש, וגם אז עד כמה שאני י

יותר מתקדמת, זאת אומרת הצעה יותר יקרה של קבלן יותר זה, והעדפנו לקחת 

  -את הזול. מהניסיון לומדים שהזול הוא

 

בעוד שנתיים אתה תצטרך מערכות חדשות וגם אין לך    :מר יוסי חן

 . והכסף חזר למשרד החינוך ₪ 88,000כסף, יש לך רק 

 

רגע ואני מקבל את מה שהם אומרים וצריך להכניס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מרכיב איכות גם כשעושים את הצעות המחיר, כדי שיאפשר לנו גמישות יותר 

 גדולה. 

 

 ... במכרזים האחרונים הכנסנו סעיפי איכות.   :מר אריק דושי

 

 אושר פה אחד. ? 1073טוב, מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 187הקמת מעון יום במגרש  1073תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 3,304,000על סך  130/2/3/1תב"ע 

 

הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה  1074תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 משרד החינוך.  ₪ 126,000בכיתות ד' על סך 

 

 ? 7410מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מימון מלא.      :מר אבי עזר

 

 מימון מלא. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הצטיידות להפעלת תכנית  1074תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 126,000רובוטיקה בכיתות ד' על סך 

 

 2016מוקד רשותי לחירום וביטחון לשנת  1075תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 רד הפנים מימון מלא. , מש₪ 100,000

 

 , אושר פה אחד. 1075מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מוקד חירום זה למוקד שלנו פה?    :מר יוסי חן

 

 כן, כן.      :מר אבי עזר

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מוקד רשותי לחירום וביטחון  1075תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 100,000 2016לשנת 

 

הקמת אולם ספורט. אנחנו מגדילים  276הגדלת תב"ר     :מר ג'והר חלבי

, מקורות ₪ 12,373,711. סך הכול התב"ר אחרי הגדלה יעמוד על ₪ 2,242,404-ב

 המימון משרד השיכון. 

 

 החדש?  זה תב"ר בבית ספר נחשונים   :מר יוסי חן

 

דיין חסר לנו עוד קצת כסף, אני מנסה להשיג כן, כן. ע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מכל מיני מקומות. 
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 זה לשדרג את האולם?    :מר יוסי חן

 

לפי הפירוט שנתן  276כן. מי בעד להגדיל את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? אושר פה אחד. 

בסך  הקמת אולם ספורט 276הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

 .₪ 12,373,711לאחר ההגדלה התב"ר סה"כ  . ₪ 2,242,404

 

הסדרת צומת שדרות ירושלים  455הגדלת תב"ר מספר     :מר ג'והר חלבי

 ₪ 441,290. מקורות המימון משרד התחבורה ₪ 514,112והמציל היהודי על סך 

מקרנות הרשות. סך הכול התב"ר אחרי  ₪ 72,822.5ועוד  10718757הרשאה מספר 

 . ₪ 2,311,889הגדלה יעמוד על 

 

ומתי אתה מאמין שזה ייצא לביצוע? אנחנו מצביעים    :מר יוסי חן

 על זה כבר כמה פעמים. 

 

.      :מר אבי עזר .  בערך.

 

אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו קיבלנו תקציב עבור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הכיכר הזו

 

 ומשהו, אם אני זוכר נכון.  ₪מיליון    :מר יוסי חן

 

 בערך.  ₪ 1,700,000    :ג'והר חלבימר 

 

התקציב הזה היה נמוך מהאומדן שהיה צריך להיות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הלכתי למשרד התחבורה אמרתי: בצורה הזאתי אני מצטער מאוד אני לא עושה 
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את הכיכר הזו, אני לא מסוגל לעשות אותה. הרי יש שם קירות תמך, כי זה נמצא 

  -שם ממש

 

 מכיר את זה, מכיר ממול.    :חן מר יוסי

 

  -והם שלחו לכאן חברה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ועדה חיצונית.      :מר אבי עזר

 

ועדה חיצונית שתעשה בדיקה כדי לראות אם הדרישה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שלנו היא אכן נכונה או אנחנו סתם מגזימים ורוצים לעשות דברים אחרים. 

התוספת הזו ולכן אני מעלה את זה לכאן כתוספת, אחרת לא  הוועדה אישרה את

 היינו עושים. 

 

 לקחת בחשבון את המדרכה שמה שחסרה?    :מר יוסי חן

 

 הכול, הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לכל אורך המציל היהודי?    :מר יוסי חן

 

 זה לא לכל אורך המציל היהודי, זה רק לכיכר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חסרה שמה מדרכה להולכי רגל, אז אין לך מדרכה    :מר יוסי חן

 להולכי רגל. 

 

 אחרי זה נלך לבכות להם ונביא כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ויש לך שמה בעיה שאני כבר מתריע עליה כמה פעמים,    :מר יוסי חן
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ננתי משאית גדולה חונה באופן קבוע והורסת את אבן השפה במציל היהודי. התלו

  -אלף פעם

 

 צריך לצלם אותו כשהוא עולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אותו משאית אלף פעם עומדת והרסה את כל האבן    :מר יוסי חן

יודע מי זה.   השפה... הרס את כל המדרכה, לא 

 

 צלמו את זה, עשו לי טובה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

לפי הפירוט שפירט  455עד לאשר הגדלת תב"ר מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הגזבר? אושר פה אחד. 

הסדרת צומת שדרות  455הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

 לאחר ההגדלה סך הכול התב"ר .  ₪ 514,112.5בסך  ירושלים והמציל היהודי

2,311,889 ₪. 

הגדלה  ,828הקמת צומת גנים במגרש  504 הגדלת תב"ר    :מר ג'והר חלבי

. מקורות המימון ₪ 2,800,226התב"ר יעמוד על , לאחר הגדלה ₪ 2,065,694בסך 

בגין  ₪ 516,503ועוד  201601040ממשרד החינוך התחייבות מספר  ₪ 741,191

 . ₪ 808,000תוספת, ובנוסף השתתפות העירייה מקרנות הרשות 

 

 איזה גנים אלה?    :מר יוסי חן

 

ניברסיטה ברחוב נווה שאנן אחרי הגן בגבעת האו     :מר אבי עזר

 שמסתיים. 

 

 הגנים החדשים שאנחנו צריכים לבנות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 גנים חדשים.      :מר אבי עזר

 

כפי שפירט הגזבר?  504מי בעד לאשר את הגדלת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

   גנים במגרש צמד הקמת  504 תב"ר הוחלט פה אחד לאשר הגדלת החלטה:

ל על סך שלאחר ההגדלה יעמוד . סך הכול התב"ר ₪ 2,065,694בסך  828

2,800,226 ₪. 

 

 סגירת תב"רים. .   7

 

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

 

 יוסי, פירוט קיבלת של התב"רים שסוגרים?   :מר פבל פולב

 

 כן זה עכשיו בטח פה בישיבה.    :מר יוסי חן

 

  -אתה זוכר דיברנו  :מר פבל פולב

 

לא, קיבלתי אבל אתה יודע מי שהצביע נגד אז מצביע    :מר יוסי חן

 נגד גם היום. 

 

 אבל אינפורמציה אתה לא יכול להגיד שזה לא.   :מר פבל פולב

 

 לא, קיבלתי את זה, הנה זה.    :מר יוסי חן

 

 כן, יש לו, יש לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -... לנסות להיות עם הפנים ביחד  :פולב מר פבל

 

 לא, לא, ראיתי את זה.    :מר יוסי חן

 

 עם האופוזיציה, יש עוד דרך להיכנס לקואליציה.   :מר פבל פולב

 

 . 2019בתחילת    :מר יוסי חן

 

 בשביל הפרוטוקול שירה יוצאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  שירה להתראות בחודש הבא.   :מר יוסי חן

 

  -טוב סגירת תב"רים, יש פה רשימה... של תב"רים    :מר ג'והר חלבי

 

 צריך להקריא כל אחד ואחד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, על פי נוהל של משרד הפנים תב"ר שהסתיימה     :מר ג'והר חלבי

תכניות מגירה על סך  144הפעילות חייבים לסגור אותו. יש לנו תב"ר מספר 

 ₪ 465,000ה תב"ר שהצטבר לכמה שנים סך הכול הגיע תקציב של . ז₪ 465,000

 נוצל באופן מלא הכנסות הוצאות והוא מאוזן. 

 

עכשיו אתה לפחות יכול להגיד לנו למה הוא נוצל    :מר יוסי חן

 שאתה רושם תכנית מגירה?

 

 תכניות מגירה, זה כל התכנונים שאנחנו עושים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תכניות מגירה, פעם אחת תיתן לנו לפני הישיבה פירוט,    :חןמר יוסי 

אולי אני אצביע בעד. כשאני מצביע מראש ואני שואל מה, אתם אומרים אנחנו לא 
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יודעים זה למגירה, עכשיו המגירה כבר נסגרת, אולי תגידו לי עכשיו מה עשיתם 

 עם הכסף. מה היה במגירה. 

 

? בעד: אלי, פבל, 144ר סגירת תב"ר מי בעד לאש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? יוסי. עבר.   יחיאל, יבגני, מקס, אריק. מי נמנע? מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 465,000תכניות מגירה על סך  144חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

ונוער  150תב"ר     :מר ג'והר חלבי הכנסות הוצאות  ₪ 500,000חינוך 

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, 150מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.  נגד?   מקס, אריק. מי 

מר יחיאל טוהמי, מר  מר אליהו שבירו,בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 500,000חינוך ונוער על סך  150חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 110,000פיסול סביבתי על סך  213תב"ר     :מר ג'והר חלבי

אני מבקש להעביר את היתרה  ₪ 76,503נשאר יתרה של  ₪ 33,496בוצע בפועל 

 לקרנות הרשות. 

 

  -זה שנתי כאילו זה  :מר אריק דושי

 

 לא, לא, זה משהו ישן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ישן מאוד.  זה    :מר ג'והר חלבי
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 מי יכול לפרט פה איזה פיסול נעשה מה לא נעשה?    :מר יוסי חן

 

  -יוסי, יוסי    :מר ג'והר חלבי

 

 סתם בשביל הקטנה אפשר לבקש אני אצביע בעד.    :חןמר יוסי 

 

רק שנייה, אבל אם תרשו לי, תסתכל על המספר של     :מר ג'והר חלבי

  -אתה אישרת עכשיו הצבעת 150 144התב"ר 

 

 . 1071זה   :מר אריק דושי

 

  -אתם הצבעתם על תב"ר    :מר ג'והר חלבי

 

.    :מר יוסי חן  בסדר, איבדתי כיוון

 

 תב"רים עברו מאז.  700  :ריק דושימר א

 

חבר'ה אתם פה מליאת המועצה, תגידו לי כשאתה מגיע     :מר ג'והר חלבי

  -לפה אנחנו רוצים שתביא תדפיס

 

לא, לא, כשאתה מגיע לפה, תשלח לנו את זה עם החומר    :מר יוסי חן

 כשאתה שולח. 

 

 מה לשלוח?     :מר ג'והר חלבי

 

אדע למה יצא הכסף. אני רוצה להצביע איתך, כשאני    :מר יוסי חן

 רוצה להצביע בעד. תגיד לי על מה אני מצביע. 
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 תעבור לעבוד עם מייל, לא חבל על הניירת?   :מר פבל פולב

 

ולהעביר את היתרה  213מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בגני, מקס, אריק. מי לקרנות הרשות כפי שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, י

 נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

, יתרה על סך ₪ 33,496 פיסול סביבתי על סך 213חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 ועבר לקרנות הרשות. ת ₪ 76,503

 

 ₪ 83,000הנגשת שירותים פיזיים על סך  223תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, 223מי בעד לאשר סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פבל, יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי עבר. 

שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר  מר אליהובעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 83,000הנגשת שירותים פיזיים על סך  223חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

  -₪ 120,000תכניות מגירה  233תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

 . 236 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכנסות הוצאות.  ₪ 120,000תכניות מגירה  236תב"ר     :ר חלבימר ג'וה
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? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, 236מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.  נגד?   מקס, אריק. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1וב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקוב

 . ₪ 120,000תכניות מגירה על סך  236חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 300,000שדרוג מערכות תקשורת  247תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

יבגני,  ? בעד: אלי, יחיאל, פבל,247מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.  נגד?   מקס, אריק. מי 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 300,000שדרוג מערכות תקשורת על סך  247חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 486,600פרויקטים חינוכיים  264תב"ר     :חלבימר ג'והר 

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 264מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1גני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יב

 . ₪ 486,600פרויקטים חינוכיים על סך  264חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 167,142זהירות בדרכים  278תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 



 08.01.17)מן המניין(  64מספר  ישיבת מועצה
 

 36 

אל, פבל, ? בעד: אלי, יחי278מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 167,142זהירות בדרכים על סך  278חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 140,000שדרוג מזגנים משרדי העירייה  283תב"ר     :בימר ג'והר חל

 הכנסות הוצאות. 

 

לא, אני מסתכל עליך אלי אני מוכן לקבל את זה בדרך    :מר יוסי חן

 שלך.  

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 283מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)ב קולות הוחלט ברו החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 140,000שדרוג מזגנים משרדי העירייה על סך  283חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

הכנסות  ₪ 80,000שילוט עירוני תמרורים  285תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 285מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יוסי נגד:  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 80,000שילוט עירוני תמרורים על סך  285חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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הכנסות  ₪ 500,000הקמת חניון למשאיות  286תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 העברה לקרנות.  29,593הוצאות עודף  ₪ 470,407

 

והעברת היתרה לקרנות  286מי בעד לסגור תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד יוסי י שפרט הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. הרשות כפ

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

והעברת  ₪ 470,407על סך  הקמת חניון למשאיות 286חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  29,593סך של 

 

 145,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים  294תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 294מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)ברוב קולות  הוחלט החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים על סך  294חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

145,000 ₪. 

 

הכנסות  ₪ 000,180נוער במרכז העניינים  299תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 
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? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 299מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 180,000 על סך נוער במרכז העניינים 299חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 ₪ 200,000שדרוג אולמות ומגרשי ספורט  303תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 303מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וסי. עבר. יבגני, מקס, אריק. נגד י

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 200,000שדרוג אולמות ומגרשי ספורט על סך  303חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

, ביצענו ₪ 115,000ן פארק האתגרים מיגו 305תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 יועבר לקרנות הרשות.  ₪ 87,905, נשאר יתרת עודף ₪ 27,095בפועל 

 

והעברת היתרה לקרנות  305מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרשות כפי שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. 

 עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

והעברת  ₪ 27,095מיגון פארק האתגרים על סך  305חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 87,905יתרה על סך 

 

 320,000במוסדות העירייה דרוג מחשבים ש 326תב"ר     :מר ג'והר חלבי
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 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 326מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1וב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקוב

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה על סך  326חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

320,000 ₪ . 

 

 ₪ 300,000מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות  330תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 330מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 320,000סך  מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות על 330חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 75,000תכניות מגירה  332תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 332מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 
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 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מרבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 75,000תכניות מגירה על סך  332חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 100,000שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  335תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 335תב"ר  מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 100,000ת החינוך על סך שדרוג מזגנים במוסדו 335חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

 ₪ 130,000השתלמויות והתאמת עובדים  347תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 347מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

ירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 130,000השתלמויות והתאמת עובדים על סך  347חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 500,000הקמת בית כנסת הרמב"ם  352תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 



 08.01.17)מן המניין(  64מספר  ישיבת מועצה
 

 41 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, ? 352מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

  יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר.

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 500,000על סך הקמת בית כנסת הרמב"ם  352תב"ר חן(, לאשר על סגירת 

 

 ₪ 999,941השלמת מדרכות אספלט גינון סך  360תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, ? 360מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר.

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)קולות  הוחלט ברוב החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 999,941סך על השלמת מדרכות אספלט גינון  360חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

עבודות פיתוח בפארק לפיתוח מנהיגות  369תב"ר     :מר ג'והר חלבי

העברה לקרנות  ₪ 13,971עודף  ₪ 1,583,658זה הכנסות, הוצאות  ₪ 1,597,629

 הרשות. 

 

והעברת היתרה לקרנות  369מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרשות כפי שפירט הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. 

 עבר. 

אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 על סך עבודות פיתוח בפארק לפיתוח מנהיגות 369חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 13,971והעברת יתרה על סך  ₪ 1,597,629
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 ₪ 130,000ציוד לגנים ערכות רובוטיקה  375תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 375מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 130,000ציוד לגנים ערכות רובוטיקה על סך  375חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 70,000רכישת מבנה יביל  378תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 378ירת תב"ר מי בעד סג :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 70,000ל סך רכישת מבנה יביל ע 378חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 74,852הקמה ושדרוג המוקד  387    :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, ? 387מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר.

 מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מרבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 74,852הקמה ושדרוג המוקד על סך  387חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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הכנסות  150,000הקמת מחסן חירום  388תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני,  ?388מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מקס, אריק. נגד יוסי. עבר.

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 150,000ל סך ת מחסן חירום עהקמ 388חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 124,216זהירות בדרכים  393תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 393מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב

 . ₪ 124,216זהירות בדרכים על סך  393חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 שדרוג מחשבים במוסדות העירייה 397תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪ 346,716.23

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 397"ר מי בעד סגירת תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 על סך ירייהשדרוג מחשבים במוסדות הע 397חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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346,716.23 ₪. 

 

הכנסות  ₪ 70,000החלפת עמודי חשמל  403תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 403מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

חיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מר יבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 70,000 על סך החלפת עמודי חשמל 403חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 70,000גנים ציבוריים  שדרוג 404תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 404עד סגירת תב"ר מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 70,000 על סך יבורייםשדרוג גנים צ 404חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 60,000כלי אצירה  405תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 405מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

י, מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 
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 .₪ 60,000 כלי אצירה על סך 405חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 120,000מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות  407תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, 407 מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקס, אריק. נגד יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 120,000 ת על סךמפגעי בטיחות תחזוקת רחובו 407חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪. 

 

 ₪ 80,000שיקום גנים ציבוריים מתקנים  408תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

אלי, יחיאל, פבל, ? בעד: 408מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  יבגני, מקס, אריק. נגד יוסי. עבר.

ר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 80,000 שיקום גנים ציבוריים מתקנים על סך 408חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 מאוזן.  ₪ 40,000רכישת ציוד לשעת חירום  409תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 409בעד סגירת תב"ר מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 
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 .₪ 40,000 יוד לשעת חירום על סךרכישת צ 409חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪ 100,000עדלאידע  410תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 410מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 1000,000 על סך עדלאידע 410חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 160,000אירועים עירוניים  411תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 411תב"ר  מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 160,000 על סך אירועים עירוניים 411חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 150,000שיפוץ מקלטים  413תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 413מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

המי, מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טובעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 150,000 שיפוץ מקלטים על סך 413חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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הכנסות  ₪ 598,597שיקום רחובות העיר  419תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 419"ר מי בעד סגירת תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 598,597 ל סךשיקום רחובות העיר ע 419חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 70,000איטום גגות במוסדות החינוך  425תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 425מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

ר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 70,000 איטום גגות במוסדות החינוך על סך 425חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 ₪ 70,000שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  426תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 426מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 70,000 שדרוג מזגנים במוסדות החינוך על סך 426רת תב"ר חן(, לאשר על סגי
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₪. 

 

הכנסות  ₪ 280,000פרויקט וינר בקהילה  434תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 434מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)וב קולות הוחלט בר החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 280,000 על סך פרויקט וינר בקהילה 434חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

בהכנסות,  ₪ 110,000הקמת פארק כלבים  436תב"ר     :מר ג'והר חלבי

העברה לקרנות  ₪ 6,044.42, יתרת עודף ₪ 103,955.58וע בפועל הוצאות ביצ

 הרשות. 

 

  -מי בעד סגירת תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

צר לי להרוס את הרצף אבל היה לנו שהיה חסר שרצינו   :מר אריק דושי

  -לעשות

 

 אנחנו מוסיפים. עשינו תב"ר, את הקטע ההוא גמרנו. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו אישרנו תב"ר אם אתם זוכרים, אישרנו תב"ר של דשא לעשות שם. 

 

 לא, לא, אישרנו אותו זה לא קשור.     :מר ג'והר חלבי

 

 זה לא קשור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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עכשיו במועצת העיר בישיבה של מועצת העיר של     :מר ג'והר חלבי

 התקציב אישרנו. 

 

 זה, אישרנו. אישרנו את      :מר אבי עזר

 

והעברת היתרה לקרנות כפי  436מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1צ'רנוגלז, מר אריק דושי;  פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס

 ,₪ 103,955.58על סך  הקמת פארק כלבים 436חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 6,044.42והעברת יתרה על סך 

 

 200,000התקנת מזגנים בבתי ספר יסודיים  438תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 438מי בעד סגירת תב"ר  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

התקנת מזגנים בבתי ספר יסודיים על סך  438חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

200,000 ₪  . 

 

הכנסות  ₪ 36,364שיפוץ מרכז הפסגה  440תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 
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? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 440מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6) הוחלט ברוב קולות החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 36,364שיפוץ מרכז הפסגה על סך  440חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

בבית ספר מילקין  הנגשת כיתה אקוסטית 443תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 עודף, העברה לקרנות הרשות.  ₪ 14,000הוצאות,  106,000נסות, הכ ₪ 120,000

 

והעברת היתרה לקרנות כפי  443מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

טוהמי, מר  מר אליהו שבירו, מר יחיאלבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מילקין על סך  443חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 14,000, והעברת סך ₪ 106,000

 

ר הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר או 444תב"ר     :מר ג'והר חלבי

יועבר  ₪ 17,845.49, עודף ₪ 53,858.51בהכנסות, בהוצאות  ₪ 71,704הזבולון 

 לקרנות. 

 

ולהעביר את העודף לקרנות  444מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כפי שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר ד: בע 6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר אור הזבולון  444חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 17,845.49, והעברת סך ₪ 53,858.51על סך 
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 ₪ 178,310פרויקט מחוברים לילדים עולים  445ב"ר ת    :מר ג'והר חלבי

 בהכנסות כנ"ל בהוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 445מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב

 178,310פרויקט מחוברים לילדים עולים על סך  445חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

הנגשת כיתה אקוסטית בית ספר מקיף  446תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪ 40,000

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 446בעד סגירת תב"ר  מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

כיתה אקוסטית בבית ספר מקיף על סך הנגשת  446חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

40,000 ₪ . 

 

, ₪ 215,880בהכנסות  ענון רכב ביטחוןיר 450תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 העברה לקרנות.  ₪ 11, עודף ₪ 215,869בהוצאות 

 

והעברת העודף לקרנות כפי  450מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר.  שהציג הגזבר? בעד: אלי, יחיאל, פבל,

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 
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, והעברת ₪ 215,869ריענון רכב ביטחון על סך  450חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 11סך של 

 

 ₪ 170,000מיולים וקטנוע  2רכישת  452תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 יועבר לקרן רכבים.  ₪ 5,557בהוצאות, סך הכול עודף  ₪ 164,443בהכנסות, 

 

ואת העודף להחזיר לקרן  452מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר. רכבים? בעד: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס,   אריק. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

, ₪ 164,443מיולים וקטנוע על סך  2רכישת  452חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 קרן רכבים.  ל ₪ 5,557והעברת סך של 

 

הכנסות  ₪ 120,541שיפוץ אולם מילקין  461תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 461מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

המי, מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טובעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 120,541שיפוץ אלם מילקין על סך  461חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

הכנסות  ₪ 80,000 שדרוג גנים ציבוריים  473תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 הוצאות מאוזן. 

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 473גירת תב"ר מי בעד ס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 80,000יבוריים על סך שדרוג גנים צ 473חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

גנים ציבוריים ושדרוג מתקנים  474תב"ר     :מר ג'והר חלבי שיקום 

 הכנסות הוצאות מאוזן.  ₪ 70,000

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 474מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יבגני, מקס, אריק. מי נגד? יוסי. עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

שיקום גנים ציבוריים ושדרוג מתקנים על סך  474חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

70,000 ₪ . 

 

הכנסות הוצאות  ₪ 140,000נוער אירועי קיץ  495תב"ר     :מר ג'והר חלבי

 מאוזן. 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה רק הערה אחת לפני הצבעה של האחרון, אתם    :מר יוסי חן

, ואני ₪מיליון  12תב"רים, הסכום של התב"רים זה כמעט  55כרגע הצבעתם על 

 לכן הצבעתי בעד.  ₪מיליון  12-טוען שאין פה שקיפות בכל ה

 

 נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגד.     :מר יוסי חן
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 שלא נתקן אחרי זה את כל ההצבעה שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, לא אלאה אותך.    :מר יוסי חן

 

? בעד: אלי, יחיאל, פבל, 495מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. עבר.   יבגני, מקס, ואריק. מי נגד? 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר  בעד: 6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 140,000נוער אירועי קיץ על סך  495חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן )מצ"ב בקשה(. .   8

 

  -עוברים לנושא הבא בסדר היוםאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הצעה לסדר.      :מר אבי עזר

 

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

 

 מה הנושא?   :מר פבל פולב

 

 הוא יציג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אקריא קודם כל ואחר כך אני אסביר.    :מר יוסי חן

 

 תקריא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ברצוני להעלות לדיון והצבעה את נושא הטיפול    :מר יוסי חן

ואכיפה של חריגות  4במחלקת הנדסה בכל הקשור לקבלת היתר בנייה טופס 
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הבנייה על ידי היועץ המשפטי. אני מציע לקבוע זמנים לגבי כל בקשה שתתבצע 

עול יום ולדעתי זה אפשרי וזה קורה במקומות אחרים. ואני גם מציע לפ 60בתוך 

בשקיפות מלאה בכל הקשור לאכיפה של חריגות הבנייה האלה, וזאת כדי למנוע 

אכיפה סלקטיבית. עכשיו מה שקורה היום בפועל אנשים מקבלים התראה מי שיש 

לו עורך דין טוב ומהנדס טוב יוצא לסיור בשטח מגיע ליועץ המשפטי, זה בכלל לא 

 10ומראה ליועץ המשפטי עוד מגיע לכתב אישום, זה נתקע כבר שם, כי הוא בא 

  -עבירות דומות ואז מבינים שיש פה אכיפה בררנית 20או 

 

יוסי, אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו זה כדי לשון     :עו"ד דוד זיו

 רע, נכון? 

 

  -אני אומר את זה   :מר יוסי חן

 

 לא, אני שואל אם אתה יודע.     :עו"ד דוד זיו

 

אומר אתה אל תגיד לי מה ת זה, מה שאני אני אומר א   :מר יוסי חן

  -אני אומר מה אני לא אומר

 

 אני שואל אם אתה יודע, זה הכול.     :עו"ד דוד זיו

 

 אנחנו פה בישיבת מועצה.    :מר יוסי חן

 

 זה בסדר.     :עו"ד דוד זיו

 

  -לא, הוא רק שואל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שאתה התנהגת ככה אני יכול לתת לך מקרה   :מר יוסי חן
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  -אתה יכול לתת לי מה שאתה רוצה, אבל    :עו"ד דוד זיו

 

אני יכול לתת לך מה שאני רוצה, אנחנו פה מדברים    :מר יוסי חן

  -בישיבת מועצה

 

 בסדר.     :עו"ד דוד זיו

 

ואתה תכחיש תגיד שלא היה. בשביל זה אתה פה ואתה    :מר יוסי חן

 . תגיד שלא היה ולא נברא

 

  -בסדר יוסי בוא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז מה שאני מבקש, קודם כל שהטיפול יהיה מהיר    :מר יוסי חן

 יום ושלא יהיה איפה ואיפה.  60וענייני ותוך 

 

אני רוצה להגיד בקשר למה שהוא אמר, היום הייתי   :מר אריק דושי

ועניינים, כאילו  במקרה במחלקת הנדסה ונכון הייתה שמה איזה שריפה ושיפצו

נכנסתי וראיתי את דינה ואת הילה שוטפות מדפים מנקות מדפים שוטפות מנגבות 

זה. עכשיו אני לא אומר אני לא מתערב, כל אחד מנהל האגף יעשה מה שהוא 

מחליט, אבל ביום שיש לנו ועדת תכנון, זאת אומרת שצריכים... ויש להם שם ים 

  -דברים וארכיונים

 

 אבל אריק זה לא קשור לזה שלו.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 זה לא קשור אליו.   :מר אריק דושי

 

 אז בוא נתמקד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ו   :מר אריק דושי אני רוצה להגיד אבל, אם יש לנו קבלן ניקיון שאנחנ

משלמים לו כסף בעירייה שמנקה את המשרדים האלה, היה אפשר להוסיף לו עוד 

ינקה את המדפים האלה, יכין את המחסן הזה לקראת זה שיסדרו לירה שתיים ש

את הארכיון, ולא דינה והילה צריכות עם סמרטוטים כל היום לנקות את 

 המדפים. איזה מן דבר זה? 

 

 בסדר, טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 8יום אני מכיר מקרים שלפחות  60עכשיו כשאני אומר    :מר יוסי חן

 הגיע הפקח לבדוק את הבקשה.  חודשים אפילו לא

 

 טוב, אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חודשים.  8   :מר יוסי חן

 

  -אני רוצה להעלות להצבעה, דרך אגב כמו שאמר דוד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע מה הניסוח של ההצבעה?   :מר אריק דושי

 

  -אני בטוח שגם אתה   :מר יוסי חן

 

  -לא, הנוסח של ההצבעה האם מקבלים את ה :עראה"-מר אליהו שבירו

 

  -יום 60שתוך    :מר יוסי חן

 

לא, לא, מי בעד לאשר את ההצעה לסדר של יוסי או מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נגד. יש כאן הצעה
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  -לקבוע זמנים לגבי   :מר יוסי חן

 

  -כתוב, אני אקריא לכם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ריא להם בדיוק. תק   :מר יוסי חן

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני אקריא לכם ואנחנו נצביע על מה שכתוב כאן

ברצוני להעלות לדיון והצבעה את נושא הטיפול במחלקת ההנדסה בכל מה שקשור 

אכיפה של חריגות הבנייה על ידי היועץ המשפטי, מציע  4להיתר בנייה טופס 

הגשה ועד אישור ועדת תכנון ובנייה לקבוע זמנים לגבי כל בקשה ובקשה מיום 

  -ימים, מציע לפעול בשקיפות מלאה בכל הקשור לפרסום 60בתוך 

 

  -לפרסום, פרסום ואכיפה. ברגע שאוכפים   :מר יוסי חן

 

יודע מה זה פרסום ואכיפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני לא 

 

  .1,2,3,4-להוציא את זה מפורסם, להגיד אכפנו ל   :מר יוסי חן

 

  -של חריגות הבנייה וזאת על מנת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שיהיה פרסום אכיפה.    :מר יוסי חן

 

  -למנוע אכיפה סלקטיבית. אני טוען שמה שנמצא כאן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כדי למנוע אכיפה סלקטיבית.    :מר יוסי חן

 

באגף ההנדסה, והם אני טוען יש מה שנקרא יש מדדים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

צריכים לעבוד לפי המדדים שלהם. אם יש חריגות אז אנחנו צריכים לבדוק את 
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זה, ולכן כל ההצעה לסדר היום הזו היא הצעה פופוליסטית זולה, ולכן אנחנו 

 נעלה את זה להצבעה. מי בעד לקבל את ההצעה של יוסי? 

 

 60-משאפשר למשוך כמה שרוצים את הבקשה יותר    :מר יוסי חן

 יום. 

 

  -יוסי, יוסי, בוא נצביע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תצביע, תצביע.    :מר יוסי חן

 

 מי בעד לקבל את ההצעה שלך?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אני בעד. אני בעד לקבל את ההצעה שלי

 

נגד לקבל את ההצעה? יוסי בעד, מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו שנגד  אתה בעד. מי 

  -זה: אלי, יחיאל, פבל, יבגני, מקס, ואריק. תודה רבה יוסי

 

יום התושב יקבל  60זה יהיה פופוליסטי לבקש שתוך    :מר יוסי חן

 שירות? 

 

 יוסי, יוסי, עברנו הצבענו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה פופוליסטי? אני שואל.    :מר יוסי חן

,  נגד: 6יוסי חן; בעד: מר  1)הוחלט ברוב קולות  החלטה: מר אליהו שבירו

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק 

 דושי(, לא לאשר את ההצעה לסדר של חבר המועצה יוסי חן. 
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 דקות של חבר המועצה מר יוסי חן. 5 .   8

 

  -דקות 5אתה ביקשת לדבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בנושא התמיכות.    :מר יוסי חן

 

 דקות.  5בכל מה שקשור לתמיכות. אז בבקשה יש לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה ייקח פחות בגלל שכבר חלק מזה העלינו בישיבה    :מר יוסי חן

 הקודמת של התמיכות, שלא ידעתי שהיא תהיה על סדר היום. 

 

 אתה ענייני או שאתה קורא לפרוטוקול?   :מר פבל פולב

 

 אתה תחליט, אתה בחור אינטליגנטי פבל.    :יוסי חן מר

 

 אתה מדבר אליי יפה היום זה לא דבר...   :מר פבל פולב

 

 אתה לא רוצה שאני אדבר יפה?    :מר יוסי חן

 

 לא, לא.   :מר פבל פולב

 

 לא נעים?    :מר יוסי חן

 

 לפרוטוקול יחיאל עזב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התחלתי כבר לדבר על הנושא התמיכות ולא ידעתי  אני   :מר יוסי חן

זה במקרה יצא שסדר היום חפף למה שאני רציתי לעלות. חשבתי שזה עולה יותר 

מאוחר אז שזה יהיה הכנה לדיון שיתקיים פה, לכם גם אני אקצר. אני את רוב 
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מבקש שהתמיכות יהיו בכפוף  הדברים גם נגעתי בישיבה כשזה עלה בתמיכות. אני

  -ור ניהול תקיןלאיש

 

 לא צריך לבקש זה הנוהל.     :מר אריה ברסקי

 

בלי קומבינות בלי להתייחס לחוזר מנכ"ל, לאן הלך    :מר יוסי חן

התמיכה לאן לא הלך התמיכה, זה ברור שצריכה להיות שקיפות. לא יכול להיות 

  -מצב שיהיו פה נדבכים

 

  -... רק על פי תמיכות    :מר אריה ברסקי

 

 ברים יחד( )מד

 

 יוסי, בוא באמת. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אלך חבל  :מר פבל פולב

 

 מותר לי להגיד נכון? פופוליסט איך אמרת?    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הפרוטוקול שומע   :מר יוסי חן

 

  -לא, אני שאלתי  :מר פבל פולב

 

 הפרוטוקול בבקשה.  אז בשביל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.  :מר פבל פולב  תהיה ענייני..



 08.01.17)מן המניין(  64מספר  ישיבת מועצה
 

 62 

 

  -אבל אתה רואה שאני ענייני, אני מנסה   :מר יוסי חן

 

 לא, אתה אומר דברים לא נכון, תן לי משהו ענייני.   :מר פבל פולב

 

אז אני אומר לך, היות וכבר דנו, תראה אני מקצר את    :מר יוסי חן

ייקח פחות זה ייקח דקה שתיים. אני אומר מה דקות, זה כבר לא ייקח, זה  5-ה

 -עמותה קיבלה תמיכה דרך עמותת צינור, העליתי את זה קודם 2016-היה, היה ב

 

  -לא תדייק, אתה אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מתחייב להעביר מכתב למבקר העירייה   :מר יוסי חן

 

עמותת צינור, ולכן תדייק  מבקר העירייה טוען שזה לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לפחות בדברים. מבקר העירייה קבע שזה לא צינור, להערכתך זה צינור בבקשה. 

 

להערכתי בעקבות הקביעה של משרד המשפטים. אני    :מר יוסי חן

  -אעביר למבקר העירייה

 

 בסדר, יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ובה של משרד אני אעביר למבקר העירייה את התג   :מר יוסי חן

  -המשפטים, ואני מבקש ממבקר העירייה בישיבה הבאה שיגיד אם הייתה פה

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל יוסי תראה איך אתה נראה, אתה יכולת לבוא לפה   :מר פבל פולב

 עם החומר כבר, הרי ידעת שזה הנושא, למה תעביר אחר כך? 
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יד לך, אני התקשרתי למבקר אני אגיד לך, אני אג   :מר יוסי חן

  -העירייה

 

 היינו לפחות מדברים עוד...   :מר פבל פולב

 

אני התקשרתי למבקר העירייה לפני חודשיים, דיברתי    :מר יוסי חן

איתו על המכתב שיצא ממשרד המשפטים, ביקשתי ממך לבקש אותו, כי הוא יצא 

לת אותו, לכן לא להפועל ולעמותת דשא, ביקשתי הייתי בטוח שאתה כבר קיב

 הבאתי אותו. אבל תן לי לסיים. 

 

 כן בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שניות אפילו.  20אז אני באמת אקצר עוד    :מר יוסי חן

 

 אין הצבעה על זה, אין הצבעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שניות. אני אומר שהתמיכות  20אין הצבעה, עוד    :מר יוסי חן

ניהול תקין ולא על פי חוזר מנכ"ל, כי אז חוזר מנכ"ל נותן כל מיני התנהלו על פי 

 פירושי רש"י, כמו הלך לפעילות לא הלך לפעילות, ולכן זה מה שאני מבקש. 

 

יוסי אני רוצה להגיד פה לפרוטוקול גם שזה מאוד     :מר אריה ברסקי

הרגולטור  חשוב, אנחנו פועלים אך ורק על פי חוזר מנכ"ל, זה המחויבות שלנו,

  -שלנו זה משרד הפנים

 

 לא צריך ניהול תקין?    :מר יוסי חן
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ובמסגרת חוזר מנכ"ל ההנחיות לתת תמיכות יש כמובן     :מר אריה ברסקי

זה גם מה שמדבר חוזר מנכ"ל זה היינו אך, אין חוזר מנכ"ל ואין גם ניהול תקין, 

י הוא מדבר על ניהול תקין, כזה דבר ניהול תקין. חוזר מנכ"ל זה הניהול התקין, כ

בלי ניהול תקין אתה לא יכול לתת תמיכות, וככה פעלנו אנחנו פועלים וככה גם 

 נמשיך לפעול. 

 

.    :מר יוסי חן  אבל נתת לעמותת..

 

  -יוסי, הבנו בסדר גמור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  זהו סיימתי

 

 רוצה להגיד משהו? תודה רבה. אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להגיד, כחבר ועדת ביקורת דנו בזה פעמיים,   :מר אריק דושי

מבקר העירייה עשה עבודה מעולה, בדק, בדק, בדק, חפר לעמותה את הנשמה, 

  -₪ 60,000-הקפאנו להם למעלה מ

 

 הקפאנו להם את התמיכות.     :מר אריה ברסקי

 

 הם נפגעו מזה.   :מר אריק דושי

 

.. 2017-יש לך טעות פבל, אתה תראה ב  :פבל פולב מר . 

 

... קנטרני וקטנוני, ובאותה נשימה אבל ביקשת שנעביר   :מר אריק דושי

  -לנורמן כסף כשלא היה לו ניהול תקין

 

.    :מר יוסי חן  לא נכון
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ניתן, למה?   :מר אריק דושי  כשלא היה לו. אמרת בוא 

 

נ   :מר יוסי חן ורמן, אם אתם נותנים בדרך הזו מה שאמרתי לגבי 

לעמותת כדורגל דשא דרך עמותת צינור, אמרתי שהעמותה של נורמן יותר תקינה 

  -מהעמותה של זה

 

  -מה שאני יכול להגיד גם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וזו לא קיבלה.    :מר יוסי חן  ועובדה שהיא קיבלה ניהול תקין 

 

להגיד לפרוטוקול לפני שאני סוגר את מה שאני רוצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הישיבה, כמו שאמר המבקר אנחנו פועלים על פי החוק אנחנו פועלים על פי חוזר 

  -מנכ"ל

 

.     :מר אריה ברסקי  נכון, זה מחייב אותנו

 

הנושא של ניהול תקין הוא בילד אין בתוך הדבר הזה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לא תקבל כספיםושום עמותה שאין לה ניהול תקין 

 

.. 2017-ב   :מר יוסי חן . 

 

ואנחנו פעלנו אנחנו פועלים ואנחנו נמשיך לפעול  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בהתאם לחוק. תודה רבה סגרתי את הישיבה. 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו

______________ 
 אבי עזר
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 מנכ"ל העירייה ראש העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 תב"רים לסדר היום.  2הוחלט פה אחד לאשר תוספת  החלטה:

 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.  .   2

 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.הוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

 

אישור מועצה להמלצה לאשר לארז חורש עבודה פרטית מעבר לעבודתו  .   3

 בעירייה כעוסק פטור.

 

עבודה פרטית מעבר לעבודתו  אישור מועצה להמלצה לאשר ליעקב פופל .   4

 בעירייה כעוסק פטור.

 

פרטית בעבודה  עבודהוחלט פה אחד לאשר לארז חורש ויעקב פופל ל החלטה:

 בעירייה כעוסק פטור. םמעבר לעבודת

 

 אישור מועצת העיר להמלצה על מסגרות תקציב ותמיכות. .   5

 

 הוחלט פה אחד לאשר את מסגרות תקציב ותמיכות.  החלטה:

 

 פתיחת תב"רים.    .6

 

רכישת תחנות אוטובוס  1068תב"ר מספר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 221,000בסך 

 

 -התאמה וחידוש מבנים  1069תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:
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 269,000דרוג מזגנים בחטיבת ביניים חטיבה עליונה ובית ספר נחשונים בסך ש

₪. 

 

ביצוע סובה לאוטובוסים  1070תב"ר ת הוחלט פה אחד לאשר א החלטה:

 .₪ 350,000ברחוב מוריה בסך 

 

תכנון מפורט לכביש טבעת  1071תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪מיליון  2.5באריאל בסך 

 

הקמת מבנה ציבור עבור  1072תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 6,200,000מתנ"ס חדש על סך 

 

 187הקמת מעון יום במגרש  1073תב"ר ד לאשר את הוחלט פה אח החלטה:

 .₪ 3,304,000על סך  130/2/3/1תב"ע 

 

הצטיידות להפעלת תכנית  1074תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 126,000רובוטיקה בכיתות ד' על סך 

 

מוקד רשותי לחירום וביטחון  1075תב"ר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 .₪ 100,000 2016לשנת 

 

בסך  הקמת אולם ספורט 276הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

 .₪ 12,373,711סה"כ התב"ר לאחר ההגדלה  . ₪ 2,242,404
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הסדרת צומת שדרות  455הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר  החלטה:

 לאחר ההגדלה סך הכול התב"ר . ₪ 514,112.5בסך  ירושלים והמציל היהודי

2,311,889 ₪. 

 

 

הקמת צומת גנים במגרש  504 תב"ר הוחלט פה אחד לאשר הגדלת החלטה:

ל . סך הכול התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על סך ש₪ 2,065,694בסך  828

 .₪ 2,800,226ל סך ש.₪ 2,800,226

 

 סגירת תב"רים. .   7

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1ר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מ

  . ₪ 465,000תכניות מגירה על סך  144ר חן(, לאשר על סגירת תב"

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יוסי  נגד: 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 500,000חינוך ונוער על סך  150חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 ₪ 76,503סך העודף בויתרת פיסול סביבתי  213חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 תועבר לקרנות הרשות. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 
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 .₪ 83,000הנגשת שירותים פיזיים על סך  223חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)וחלט ברוב קולות ה החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 120,000תכניות מגירה על סך  236חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 

, מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמיבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 300,000שדרוג מערכות תקשורת על סך  247חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז

 . ₪ 486,600פרויקטים חינוכיים על סך  264חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 167,142זהירות בדרכים על סך  278תב"ר חן(, לאשר על סגירת 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 140,000שדרוג מזגנים משרדי העירייה על סך  283חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 
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 . ₪ 80,000שילוט עירוני תמרורים על סך  285חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר יחיאל טוהמי, מר  מר אליהו שבירו,בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

סך של ויתר העודף הקמת חניון למשאיות  286חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  29,593

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1ב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פול

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגנים על סך  294חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

145,000 ₪. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1ר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מ

 .₪ 180,000 על סך נוער במרכז העניינים 299חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 200,000שדרוג אולמות ומגרשי ספורט על סך  303"ר חן(, לאשר על סגירת תב

₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

על ף העודמיגון פארק האתגרים והעברת יתרה  305חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 87,905סך 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

שדרוג מחשבים במוסדות העירייה על סך  326חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

320,000 ₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 320,000מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות על סך  330חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

 

, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירובעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 75,000תכניות מגירה על סך  332חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס 

 100,000שדרוג מזגנים במוסדות החינוך על סך  335חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 130,000השתלמויות והתאמת עובדים על סך  347ן(, לאשר על סגירת תב"ר ח

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 500,000על סך מב"ם הקמת בית כנסת הר 352חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 999,941סך על השלמת מדרכות אספלט גינון  360חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)ולות הוחלט ברוב ק החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

והעברת  עבודות פיתוח בפארק לפיתוח מנהיגות 369חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 13,971על סך העדוף יתרה 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)ת הוחלט ברוב קולו החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 130,000ציוד לגנים ערכות רובוטיקה על סך  375חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 70,000רכישת מבנה יביל על סך  378חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1יק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אר

 . ₪ 74,852הקמה ושדרוג המוקד על סך  387חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 150,000הקמת מחסן חירום על סך  388חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 124,216זהירות בדרכים על סך  393חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 על סך שדרוג מחשבים במוסדות העירייה 397חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

346,716.23 ₪. 

 

 

 

יאל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מר יחבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 70,000 על סך החלפת עמודי חשמל 403חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1וגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנ

 .₪ 70,000 על סך שדרוג גנים ציבוריים 404חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 60,000 כלי אצירה על סך 405ירת תב"ר חן(, לאשר על סג
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 120,000 מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות על סך 407חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪. 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  לטה:הח

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 80,000 שיקום גנים ציבוריים מתקנים על סך 408חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

ו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 40,000 רכישת ציוד לשעת חירום על סך 409חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1וב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקוב

 .₪ 1000,000 עדלאידע על סך 410חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 160,000 אירועים עירוניים על סך 411על סגירת תב"ר חן(, לאשר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 150,000 שיפוץ מקלטים על סך 413חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  טה:החל

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 598,597 שיקום רחובות העיר על סך 419חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

אל טוהמי, מר מר אליהו שבירו, מר יחיבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 70,000 איטום גגות במוסדות החינוך על סך 425חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר 

 70,000 שדרוג מזגנים במוסדות החינוך על סך 426חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪. 

 

 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

סי נגד: מר יו 1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .₪ 280,000 פרויקט וינר בקהילה על סך 434חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

על סך  העודף ברת יתרהוהע הקמת פארק כלבים 436חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 6,044.42

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

התקנת מזגנים בבתי ספר יסודיים על סך  438חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

200,000 ₪  . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 .  ₪ 36,364שיפוץ מרכז הפסגה על סך  440חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר  מר אליהובעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מילקין  443חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 14,000סך יתרת העודף בוהעברת 

 

ו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבירבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר אור הזבולון  444חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 17,845.49סך יתרת העודף בוהעברת 

 

בירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אליהו שבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 178,310פרויקט מחוברים לילדים עולים על סך  445חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1גני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; פבל פולב, מר יב

הנגשת כיתה אקוסטית בבית ספר מקיף על סך  446חן(, לאשר על סגירת תב"ר 
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40,000 ₪ . 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1ק דושי; פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר ארי

סך של יתרת העודף בריענון רכב ביטחון והעברת  450חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרנות הרשות.  ₪ 11

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

יתרת העודף מיולים וקטנוע והעברת  2רכישת  452חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 לקרן רכבים.   ₪ 5,557סך של ב

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 120,541שיפוץ אלם מילקין על סך  461ת תב"ר חן(, לאשר על סגיר

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 80,000שדרוג גנים ציבוריים על סך  473חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

מר אליהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  לטה:הח

נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

שיקום גנים ציבוריים ושדרוג מתקנים על סך  474חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

70,000 ₪ . 

 

יהו שבירו, מר יחיאל טוהמי, מר מר אלבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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נגד: מר יוסי  1פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק דושי; 

 . ₪ 140,000נוער אירועי קיץ על סך  495חן(, לאשר על סגירת תב"ר 

 

 הצעה לסדר של חבר המועצה מר יוסי חן )מצ"ב בקשה(. .   8

 

,  נגד: 6יוסי חן;  בעד: מר 1)הוחלט ברוב קולות  החלטה: מר אליהו שבירו

מר יחיאל טוהמי, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, מר מקס צ'רנוגלז, מר אריק 

  דושי(, לא לאשר את ההצעה לסדר של חבר המועצה יוסי חן.


