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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  58-הישיבה ה

 (04.02.2018) חע"תשי"ט בשבט , ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל

 עצת העירחבר מו -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  דקהל שיינדלגב' 

 
 

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב :חסרים

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  יבגני יעקובוב מר

 חבר מועצת העיר -   מר זאב רז

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ;סקירת ראש העיר .1

 ראש העיר לחו"ל;יציאת  .2

 ;פארק אורי בראון . 3

 חתימה לגזבר שלמה רואימי. זכויותאישור  .4

 אישור חברות בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת  * 

 ערר.

 אישור הגזבר שלמה רואימי כממונה ארנונה. * 

 ;2018עדכון תקציב  .5

 הצגת מסגרות תקציב תמיכות; .6

 אישור תב"רים: .7

 . ₪ 250,000ה" בסך "מגרש מלאכותי סינטטי לקהיל 1141הגדלת תב"ר  *  

  .  מקורות המימון קרנות הרשות, מצ"ב אישור הטוטו

 .₪ 850,000סה"כ התב"ר לאחר הגדלה זו מסתכם בסך   

ו 230 'הגדלת תב"ר מס *   .₪ 105,460דרוג מרכז ההפעלה בסך ש"העתקה 

 מיום  1000986166הרשאה מס'  2017מקור המימון: משרד הפנים תקציב   

  14.12.17.   

 .₪ 247,500"סל מדע תשע"ח"  1144תב"ר חדש מס'  * 

 .₪ 220,000משרד המדע ע"ס  מקורות מימון:  

 . ₪ 27,500קרנות הרשות ע"ס      

 .₪ 220,000"תכנון דרך גישה לבית העלמין  – 1145תב"ר חדש מס'  * 

 התחייבות מס'  ₪ 176,000משרד התחבורה  מקורות המימון:  

     1001011628 . 

 . ₪ 44,000ות הרשות קרנ

 "תכנון הכשרת רחוב נווה שאנן לצורך תח"צ" ע"ס  – 1146תב"ר חדש  * 

 ש"ח.  200,000  

  התחייבות מס'  ₪ 170,000משרד התחבורה ע"ס  מקורות המימון:  

     1001012891. 
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 . ₪ 30,000קרנות הרשות ע"ס      

 .₪ 450,000ר" ע"ס קום מדרכות ברחובות העיי"ש – 1147תב"ר חדש מס'  * 

 , הרשאה 2017מקור המימון: משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח לשנת   

 .1001052918מס'   

 דקות לחבר המועצה אריק דושי. 5 .8

 דקות לחבר המועצה יוסי חן. 5 .9

 תוספת לסדר היום:

 על סך  רוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטלייםלהקמה שד - 1148חדש תב"ר  .10

 187,860 ₪ . 
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. לפני שאני 58אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מתחיל בדבר ראש העיר אני רוצה להוסיף נושא לסדר היום, ממש שלפני שפתחנו את 

הישיבה של תכנון ובנייה, קיבלתי שיחת טלפון מגילה גמליאל והיא העבירה לנו במייל 

בנושא של הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים  ₪ 187,860הרשאה תקציבית על סך של 

דיגיטליים, אז מאחר ואנחנו מדברים היום על התב"רים, אז אנחנו נוסיף את זה לסדר 

 היום. מי בעד לאשר את התוספת לסדר היום? אושר פה אחד, תודה רבה לכם. 

תב"ר להקמה שדרוג  –פה אחד, לאשר הוספת סעיף לסדר היום הוחלט  החלטה:

 של אמצעים דיגיטליים.  ותחזוקה

 

 סקירת ראש העיר; .1

 

אנחנו לאחרונה אני אתחיל במה שנקרא בדבר ראש העיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שרים, השר לאיכות הסביבה ח"כ אלקין, הגנת הסביבה, ושר  2קיבלנו כאן ביקור של 

מבניהם  השיכון ח"כ גלנט. הביקורים היו ביקורים מאוד מוצלחים, אני חושב שהחשוב

יחידות הדיור שקיבלנו את האישור  430-שבו סוכם שזה היה הביקור של שר השיכון, 

לשיווק שלהם, ומשרד השיכון כבר יצא לדרך ופרסם את השיווק שלהם באתר של 

יחידות דיור יהיו במסגרת  430רמ"י, רמ"י זה רשות מינהל מקרקעי ישראל. אותם 

ולה כאן לתושבים בעיר. הדבר הבא שאני מחיר למשתכן, שאין ספק שזו בשורה גד

רוצה לעדכן, אנחנו סיימנו לשדרג את גני הילדים ובתי הספר היסודיים לתאורת לד, 

גם ירוק וגם חסכוני, ועוד צעד אחד לכיוון הזה. אנחנו לקראת סיום שדרוג אולם 

נו , והשלב הבא שהוא יהיה מיד אחרי זה, אנח₪ספורט מילקין בעלות של חצי מיליון 

גם אותו נשדרג את התאורה ונחליף את התאורה מתאורה רגילה לתאורת לד, וזה יהיה 

ברצף לשיפוץ. אנחנו פתחנו את השער הישן לכניסת רכבים, ואנחנו בשלבי ביצוע 

נתיבי כניסה. רק הפתיחה של השער הישן שחררה בצורה  2-להרחבת השער הראשי ל

נתיבים  2י מעריך שברגע שאנחנו נפתח מאוד משמעותית את הפקקים ואת הלחצים. אנ

בשער הכניסה, אז התנועה תזרום בצורה הרבה יותר רציפה, אנחנו משערים שסיום 

העבודות יהיה תוך חודש וחצי, ואנחנו נעשה כמובן את המאמץ על מנת לסיים את זה 

 מוקדם יותר. 
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 יציאת ראש העיר לחו"ל; .2

 

נושאים שעל סדר היום. הנושא הראשון זה מכאן אני עובר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גיוס  7.4.18-עד ה 9.3.18-היציאה שלי לחו"ל, אני ב יוצא לארצות הברית למסע של 

ימים אחרונים מתוך התקופה אני אהיה בחופשה פרטית שלי, ואני מעלה  10כספים. 

כאן להצבעה, אני מזכיר ברגע שאני יוצא לחו"ל מי שממלא את מקומי זה יחיאל 

 מי. טוה

 

 אפשר רק שאלה אחת?    :מר יוסי חן

 

 ודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יצאת לא מזמן וחזרת, לא נתת לנו את לגבי היציאה בחו"ל.    :מר יוסי חן

 הנתון כמה הצלחת לגייס במסע האחרון. 

 

 נתת, נתת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אז הנה יש לך הזדמנות לפרוטוקול.    :מר יוסי חן

 

  -א' אני הודעתי :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 יש לך הזדמנות.    :מר יוסי חן

 

אני יכול להגיד, אני אתן לך את הדבר הגדול, שזה בעצם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דולר שקיבלנו מלואל מילקין שאיתו אנחנו מתחילים את ההקמה של הקומה  400,000

  -הנוספת

 

 נסיעה, זה היה בביקור שלו פה. אבל זה היה ללא קשר ל   :מר יוסי חן
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לא, לא, בביקור הוא לא נתן לנו את הכסף. בנסיעה קיבלנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דולר. אני מעריך שבביקור הזה כשאני מגיע אליו, אני אקבל את  400,000-את ה

ההשלמה של כל הכסף שאמור להספיק לבנות את הקומה השלישית. אני יכול להגיד 

רבה, אנחנו בזמן הקרוב נצא גם למכרז בתחום הזה, ואנחנו נבנה את לכם בשמחה 

  -הקומה השלישית של הקאנטרי ויהיה לנו חדר כושר גדול בקומה השלישית

 

 הלוואי.   :גב' לודמילה גוזב

 

עם מכשירים חדישים, אני מבטיח לכם שזה יתקיים לפני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חודש אוגוסט או ספטמבר. 

 

אז עכשיו בהמשך למה שאתה אמרת, אני מבקש ממבקר    :וסי חןמר י

העירייה, אני כבר מנסה במשך שנתיים לפחות לקבל את הנתונים של הקרן לפיתוח 

  -אריאל

 

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

 

ואני לא מקבל. אתה אל תגיד לי יוסי, אני מבקש שנתיים    :מר יוסי חן

 ר העירייה. ואני מבקש ממבק

 

 יוסי, בסדר ביקשת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שיאפשר לי סוף סוף לבקר ולבדוק   :מר יוסי חן

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  את הקרן
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 הוא לא יכול... בקרן אריאל לפיתוח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פרטית?  איפה שקיפות? למה לא? זה קרן   :מר יוסי חן

 

 היא לא קרן של העירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה קרן של העירייה, ואתה   :מר יוסי חן

 

  -אני עובר לנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה עסק פרטי? אני לא מבין.    :מר יוסי חן

 

רה, מי בעד לאשר את היציאה שלי לחו"ל. אלי, יחיאל, שי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. תודה רבה.   מקס, ורד, אריק, דקלה ולודה. מי נגד? 

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

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' 

 ר לחו"ל;נגד: מר יוסי חן(, לאשר את יציאת ראש העי 1לודמילה גוזב; 

 

 פארק אורי בראון; . 3

 

באורי בראון. כמו שהבטחנו אני עובר לנושא הבא הפארק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו בשלבים אחרונים של הקמה של אנדרטה לזכרם של חללי מערכות ישראל 

ופעולות האיבה. אנחנו על זה כבר הצבענו, והכול בסדר. מה שאני מבקש להעלות כאן 

ת השם של הפארק. הגן הזה קוראים לו בהרבה מאוד שמות, אין לו שם להצבעה זה א

אמיתי. קוראים לו פארק החבלים, קוראים לו הגן החדש, קוראים לו פארק אורי 

בראון. אני ממליץ שאנחנו נקרא לגן הזה גן הבנים, כמו שעושים בהרבה מאוד רשויות. 
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, הרי בנים אומרים את זה כשם הגן הזה הוא יהיה בעצם לזכרם של ילדינו בנים ובנות

 כללי גם לבנים וגם לבנות. 

 

 אני רוצה להגיד משהו.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 קודם כל בשביל מה יש בעירייה ועדת שמות?    :מר יוסי חן

 

  -אם ועדת שמות הייתה מחליטה על שם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נס את הוועדה. מה זה הייתה מחליטה? צריך לכנס צריך לכ   :מר יוסי חן

 את הוועדה, יש סדר. 

 

 )מדברים יחד( 

 

שנייה, יש סדר הסדר הוא כזה, מביאים לוועדת שמות, ועדת    :מר יוסי חן

  -שמות מזמנים גם את המשפחות, יושבים עם כולם ביחד, אני לא מתנגד שלא תטעה

 

 ה מתנגד. חשבתי שאולי את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

,    :מר יוסי חן לא, אין מה להתנגד פה, אבל מה אתה לא יכול אני החלטתי

  -מה זאת אומרת

 

 אני לא החלטתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא אמר אני ממליץ.   :אריק דושימר 
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אני ממליץ, אני ממליץ, אבל זה לא יכול שאתה תחלום    :מר יוסי חן

  -יות מצבבלילה על שם. אולי יכול לה

 

 לא, חלמנו ביחד.   :אריק דושימר 

 

, אתם סליחה רגע, אתם כולכם חולמים ביחד זה בסדר   :מר יוסי חן

 במקום לישון בלילה חולמים, זה בסדר. 

 

  למה?  :אריק דושימר 

 

בגלל זה אנחנו חיים... מה שאני מציע שנעשה את זה לפי    :מר יוסי חן

  -עבור בוועדת שמותהסדר, לפי מה שקובע המחוקק, ל

 

 המחוקק לא קובע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא לדלג על יו"ר הוועדה.    :מר יוסי חן

 

  -תקשיב, קודם כל ועדת שמות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם ממליצה.   :גב' לודמילה גוזב

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ועדת שמות ממליצה.

 

..   :מר יוסי חן   ברור, אז נכנס.

 

רגע, רגע יוסי, אם ועדת שמות הייתה מקבלת יוזמה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ומחליטה לדון בנושא הזה, והייתה מביאה לי המלצה סבבה. מאחר ולא היה כזה דבר 
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ומאחר ואנחנו כבר בשלב מאוד מתקדם של הקמה של אנדרטה, אז מצאתי לנכון להגיע 

  -רוצה לכאן ולהמליץ בפני המועצה. תחליט שאתה לא

 

לא, לא, לא, רגע, אתה מצפה מהוועדה שהיא תחלום כמוך    :מר יוסי חן

  -ובלילות ותמצא שם

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לא.

 

 תרשה לי, אל תקטע אותי.    :מר יוסי חן

 

נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  יוסי, יוסי, אתה יכול להצביע 

 

תקטע, תהיה רגוע שתה קצת אל תקטע אותי בבקשה, אל    :מר יוסי חן

 מים. 

 

 אני רגוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪ 20,000-שתה קצת מים. עד שהחלטת לעשות אנדרטה ב   :מר יוסי חן

  -₪ומיליון  ₪ 800,000שאמרת 

 

 איך אתה יודע?   :אריק דושימר 

 

יודע.    :מר יוסי חן  אני 

 

 איך אתה יודע?   :אריק דושימר 

 

יודע.    :מר יוסי חן  תאמין לי שאני 
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  -יוסי, יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י   :מר יוסי חן  ע. ודאני 

 

 יוסי, אתה לא יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע.    :מר יוסי חן  אני 

 

יודע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה לא 

 

יודע בוודאות.    :מר יוסי חן  אני 

 

 ז? מיליון אחו  :אריק דושימר 

 

.    :מר יוסי חן  עזוב נו

 

 ? ₪ 20,000אז זה  ₪ 20,000כי מישהו כתב בפייסבוק   :אריק דושימר 

 

  -עזוב, עזוב, בוא נרגע   :מר יוסי חן

 

 ולא תמיד מה שעולה יקר הוא היותר יפה בעניינים האלה.   :אריק דושימר 

 

 800,000לא  בוא נרגע, בוא נרגע, אדון אריק דושי. אבל זה   :מר יוסי חן

 . ₪וזה לא מיליון  ₪

 

 ? ₪? למה להשקיע מיליון ₪ 800,000למה שזה יהיה   :אריק דושימר 

 

  -אני אגיד לך למה, כי המשפחות הבטיחו להם   :מר יוסי חן
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  -לא הבטיחו להם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שזה יהיה עלויות כאלה גדולות, לכן היה צריך לגייס, אבל   :מר יוסי חן

  -₪ 40,000או  ₪ 30,000או  ₪ 20,000כזה 

 

. יוסי הבטיח להם שהוא ישים אבן, ואחרי זה הוא יביא   :אריק דושימר  ..

 לבנות את יד הלבנים, זה מה שאתה אמרת פה.  ₪מיליון 

 

 תאפשר לי.    :מר יוסי חן

 

  -באותו יום שאמרת  :אריק דושימר 

 

 לא אפשרת לי.    :מר יוסי חן

 

  -הצבעת נגד  :דושיאריק מר 

 

 לא אפשרת לי.    :מר יוסי חן

 

 נגד מרכז הצעירים על שם אוריה שבירו.   :אריק דושימר 

 

אני מעלה להצבעה, מי בעד לאשר את שם הגן לגן הבנים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ירים את היד? 

 

 ... בשידור חי?   :אריק דושימר 

 

 כן, כן, אתה בשידור.    :מר יוסי חן
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  -בעד: אלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נו מה אתה נגד?   :גב' לודמילה גוזב

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה בעד או 

 

 אתה רואה אותי מצביע?    :מר יוסי חן

 

לא. אז בעד: אלי, יחיאל, שירה, מקס, ורד, אריק, דקלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולודה. 

 

 יות. יש הרבה אפשרו   :מר יוסי חן

 

יוסי, תודה רבה עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מי נגד? מי נמנע? 

 

 נמנעתי, אולי השם הזה לא מתאים למשפחות.    :מר יוסי חן

 

 בסדר יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא יכול להחליט עבורם.    :מר יוסי חן

 

 בסדר תימנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ר המשפחות יגידו הם רוצים שם אחר. אבל מח   :מר יוסי חן

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

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' 

 נמנע: מר יוסי חן(, לאשר כי הפארק ייקרא בשם גן הבנים.  1לודמילה גוזב; 
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 ר זכויות חתימה לגזבר שלמה רואימי.אישו .4

 אישור חברות בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת  * 

 ערר.  

 אישור הגזבר שלמה רואימי כממונה ארנונה. * 

 

יוסי, הנושא הבא אישור זכויות חתימה לגזבר. אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 2ימי, ועכשיו אנחנו צריכים לאשר בישיבה הקודמת אישרנו את הגזבר שלמה רוא

דברים. אחד, אישור חברות בוועדות שהם ועדות החובה כספים, הקצאת קרקע, הנחות 

בארנונה וועדת ערר. ואישור כממונה ארנונה ואישור של זכויות חתימה. אנחנו יכולים 

 להצביע על הכול ביחד? 

 

 אני מציע שתעשו את זה כל אחד לחוד.     :עו"ד דוד זיו

 

 כל אחד לחוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 משפטים.  2אני רוצה לפני זה    :מר יוסי חן

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קודם כל אני הייתי בטוח שמחליפים גזבר ולא מחליפים חצי    :מר יוסי חן

ממחלקה בגזברות. חצי מהאנשים פתאום עוזבים מכל מיני סיבות. מי עוזב, נטשה, 

  -החשב

 

 היא יצאה לפנסיה סליחה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אנשים יוצאים לפנסיה, אנשים בוגרים.   :אריק דושימר 

 

 זה בסדר.    :מר יוסי חן
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 אריק, תנו לו לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מכין את הרקע. אני גם יכול להגיד לך מי תגיע לשם.    :מר יוסי חן

 תגיע. הרי אנחנו יודעים מי ש

 

  -במקום מי? הרי יש בחורה צעירה חשבת שכר  :אריק דושימר 

 

לא, לא, הצעירה מקסימה, תכף תגיע עוד אחת במקום    :מר יוסי חן

 נטשה. זה בסדר, זו התאומה של זו של הגזבר. 

 

  -אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא מבקש הוא יודע למה.    :מר יוסי חן

 

 תנו לו להגיד את מה שיש לו להגיד.  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

יד הימין התאומה היא תגיע כבר, הם עובדים ביחד, הם    :מר יוסי חן

 עובדים בזוגות. 

 

 זהו סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סיימתי, זה היה קצר.    :מר יוסי חן

 

ים, מי בעד לאשר את שלמה רואימי כחבר בוועדת כספ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הקצאת קרקע

 

 לא, אחד אחד.   :גב' לודמילה גוזב

 



 04.02.18)מן המניין(  58מספר  ישיבת מועצה
 

 18 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בוועדות בנפרד  :גב' ורד טוויל

 

 לא, בוועדות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בוועדות בנפרד זה בנפרד.   :גב' ורד טוויל

 

, מי בעד כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לאשר את שלמה רואימי בכל הוועדות שאני אמרתי? בעד: אלי, יחיאל, שירה, מקס, 

נגד? יוסי. עבר.   ורד, אריק, דקלה ולודה. מי 

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

שיינדל, גב' צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה 

כספים, נגד: מר יוסי חן(, לאשר את שלמה רואימי כחבר בוועדות:  1לודמילה גוזב; 

 הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר.

 

מי בעד לאשר את הגזבר שלמה רואימי כממונה ארנונה? מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? יוסי. עבר.  בעד? בעד: אלי, יחיאל, שירה, מקס, ורד, אריק, דקלה ולודה. מי

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

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' 

 נגד: מר יוסי חן(, לאשר את שלמה רואימי כממונה ארנונה. 1לודמילה גוזב; 

 

בעד לאשר זכות חתימה לגזבר שלמה רואימי במקום  מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הגזבר שהיה ג'והר חלבי? מי בעד? בעד: אלי, יחיאל, שירה, מקס, ורד, אריק, דקלה 

נגד? יוסי. עבר.   ולודה. מי 

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

מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, 
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 נגד: מר יוסי חן(, לאשר זכות חתימה לגזבר שלמה רואימי. 1לודמילה גוזב; 

 

 ;2018עדכון תקציב  .5

 

 , בבקשה. 2018עדכון תקציב  אני עובר לנושא הבא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ל , אנחנו מעדכנים אותו בתוספת ש2018עדכון תקציב      :אבי עזרמר 

 שנובע מהקצאה של המשרד לביטחון פנים.  ₪ 154,000

 

 אני יוצא רגע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נובע מתוספת של      :אבי עזרמר  של משרד  ₪ 154,000יחיאל מחליף אותו. 

לביטחון פנים שהוא מתקצב לנו את השיטור העירוני, ואנחנו מייעדים את הכסף הזה 

  -₪ 504,000במקום  ₪ 350,000טעות אישרו עבור התמיכות, אנחנו בבסיס ב

 

.    :מר יוסי חן  לתמיכות..

 

  -back to backעשה נ     :אבי עזרמר 

 

 זה הגדלה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אנחנו מדברים על הגדלה     :אבי עזרמר 

 

 . ₪ 164,000הגדלה של   :מר יחיאל טוהמי

 

י עבור התמיכות שיהיה והיא הולכת מצד שנ ₪ 154,000     :אבי עזרמר 

  -מלבד הספורט שהוא ₪ 504,000
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 מבורך.   :אריק דושימר 

 

  -מ ₪ 154,000-אני מבקש להצביע בעד הגדלת התמיכות ב  :מר יחיאל טוהמי

 

 . ₪ 154,000לא, זה עדכון תקציב תוספת של      :אבי עזרמר 

 

 עדכון תקציב בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

, לפני כן היה ₪ 125,712,000אומר שהתקציב יעמוד על זה      :אבי עזרמר 

125,558,000 ₪ . 

 

 אוקיי, מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 עדכון התקציב.     :עו"ד דוד זיו

 

 עדכון התקציב בבקשה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 כולם פה אחד.   :גב' לודמילה גוזב

 

 ורד יצאה מהישיבה. פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 . 2018פה אחד, לאשר את עדכון תקציב הוחלט  החלטה:

 

 הצגת מסגרות תקציב תמיכות; .6

 

-התוספת של הכסף הזה מיועדת עבור הגדלת התמיכות ב     :אבי עזרמר 

 . גם על זה להצביע. מי בעד? ₪ 154,000
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 אני לא רואה אבל באיזה סעיף אתה מגדיל.    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 154,000התוספת של      :אבי עזרמר 

 

 בסדר, אני יושב כרגע עם התמיכות.    :מר יוסי חן

 

 כתוב.  ₪ 350,000לא, אין לך את התקציב, בתקציב יש      :אבי עזרמר 

 

 אני רואה בדף הבא יש.    :מר יוסי חן

 

 לא.      :אבי עזרמר 

 

 . ₪ 350,000בדף הבא יש    :מר יוסי חן

 

 עכשיו זה יעלה.      :ראבי עזמר 

 

השאלה שלי איזה תמיכות, לאיזה בדיוק. אתה יכול להגיד    :מר יוסי חן

. תגיד לי.   לי רק..

 

 תכף אנחנו מדברים על המסגרת.      :אבי עזרמר 

 

 אני אדבר על המסגרת.      :אבי עזרמר 

 

 אני רוצה להצביע בעד תגיד לי.    :מר יוסי חן

 

, מחקר ₪ 130,000, חברה וקהילה ₪ 234,000נוך ונוער חי     :אבי עזרמר 

. ובלי קשר לזה מסגרת ₪ 504,000יחד  ₪ 130,000, מורשת ישראל ₪ 10,000ופיתוח 
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, אבל זה כבר אושר ₪ 460,000-ל ₪ 410,000-, עלה מ₪ 460,000התמיכות של הספורט 

 בישיבת התקציב הקודמת. 

 

  -הקטע שלהיה לנו רק את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז זה כבר כולל את התוספת פה בדף הראשון?    :מר יוסי חן

 

 כן, כן.      :אבי עזרמר 

 

בשביל הפרוטוקול חזרתי, מי בעד לאשר את עדכון התקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? 2018של 

 

 יש לי רק הסתייגות אחת.    :מר יוסי חן

 

 אני מדבר על התוספת לתמיכות.  עדכון הצבענו פה אחד אלי,     :אבי עזרמר 

 

  -סליחה, מי בעד לאשר את מסגרת התמיכות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ומשהו,  ₪ 150,000-שנייה אחת, היות ואנחנו מגדילים ב   :מר יוסי חן

והיות ובנושא של מורשת ישראל ומלגות סטודנטים, הרי מורשת ישראל אנחנו שחטנו 

. ₪מיליון  80שתקציב העירייה היה  ₪ 150,000יה , שה2012-מ 50%-את התמיכות ב

, זה אחד. ₪מיליון  130-, ואנחנו נמצאים ב₪מיליון  130היום תקציב העירייה כמעט 

ושתיים, דיברנו על מלגות לספורטאים מצטיינים, אנחנו כל שנה מדברים על 

 ואני לא רואה את זה פה.  ₪ 100,000-ספורטאים מצטיינים על הסיפור של ה

 

התקציב כפי שהציג אותה הבנתי, מי בעד לאשר את מסגרת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אבי? את המסגרת של התמיכות. מי בעד? אלי, יחיאל, שירה, מקס, אריק, דקלה 

נגד?   ולודה. מי 
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נגד, אני נמנע   :מר יוסי חן   -אני לא 

 נמנע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הסעיפים של מורשת ישראל 2את  מאחר ואתה לא מעלה   :מר יוסי חן

 

 יפה, בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ושל המלגות לספורטאים מצטיינים.    :מר יוסי חן

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

 1גוזב; צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' לודמילה 

 נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את תקציב מסגרת התמיכות. 

 

 אישור תב"רים: .7

 . ₪ 250,000"מגרש מלאכותי סינטטי לקהילה" בסך  1141הגדלת תב"ר  *  

  .  מקורות המימון קרנות הרשות, מצ"ב אישור הטוטו

 .₪ 850,000סה"כ התב"ר לאחר הגדלה זו מסתכם בסך   

 .₪ 105,460"העתקה ודרוג מרכז ההפעלה בסך  230 'הגדלת תב"ר מס * 

 מיום  1000986166הרשאה מס'  2017מקור המימון: משרד הפנים תקציב   

  14.12.17.   

 .₪ 247,500"סל מדע תשע"ח"  1144תב"ר חדש מס'  * 

 .₪ 220,000משרד המדע ע"ס  מקורות מימון:  

 . ₪ 27,500קרנות הרשות ע"ס      

 .₪ 220,000"תכנון דרך גישה לבית העלמין  – 1145תב"ר חדש מס'  * 

 התחייבות מס'  ₪ 176,000משרד התחבורה  מקורות המימון:  

     1001011628 . 

 . ₪ 44,000קרנות הרשות                                               

 "תכנון הכשרת רחוב נווה שאנן לצורך תח"צ" ע"ס  – 1146תב"ר חדש  * 

 ש"ח.  200,000  

  התחייבות מס'  ₪ 170,000משרד התחבורה ע"ס  מקורות המימון:  

     1001012891. 

 . ₪ 30,000קרנות הרשות ע"ס      
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 .₪ 450,000"שקום מדרכות ברחובות העיר" ע"ס  – 1147תב"ר חדש מס'  * 

 , הרשאה 2017מקור המימון: משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח לשנת   

 .1001052918מס'   

 

זה מגרש שחבק בסך  1141אישור תב"רים. הגדלת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מקורות מימון קרנות הרשות, יש את האישור של הטוטו, אנחנו כבר ₪ 250,000

הצבענו על התב"ר הזה במסגרת הקודמת ואחרי ההגדלה התב"ר הזה יעמוד על 

850,000 ₪ . 

 

 ? 1141ים על אנחנו כרגע מדבר   :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בפארק.  הסינטטיזה המגרש    :מר יוסי חן

 

 שחבק כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה שחבק?    :מר יוסי חן

 

 מה שהיה מיני פיץ' הופך לשחבק, מיני קט רגל.      :אבי עזרמר 

 

 מיני קט רגל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ה אותו אחד שיש לנו שם. ז   :מר יוסי חן

 

  -עוד אחד. כמו שיש לנו שמה     :אבי עזרמר 

 

 עצור, עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 04.02.18)מן המניין(  58מספר  ישיבת מועצה
 

 25 

 

 לכן אני רוצה לדעת.    :מר יוסי חן

 

 אבי עצור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.      :אבי עזרמר   במקום המיני פיץ'

 

  -יץ'אבי עצור. יש מגרש מיני פ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  מכיר אותו יוסי חן הביא אותו

 

יופי, שהוא גמור אי אפשר לעשות איתו שום דבר. אנחנו על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המקום הזה רוצים להקים מגרש שחבק, זה מגרש כמו שנמצא למעלה מול הכניסה 

להתחרות בו לרחוב השקד עם דשא סינטטי בצורה מסודרת, שאפשר יהיה להתאמן בו ו

מעל ההקצאה  ₪ 250,000כמו שצריך. כדי לעשות את זה הטוטו מחייב אותנו להוסיף 

שהוא נתן לנו. ולכן אנחנו עכשיו צריכים להגדיל את התב"ר, ואחרי ההגדלה הוא יהיה 

 . ₪ 850,000על 

 

אז רק שאלה אחת עכשיו, פעם קודמת לא הייתה תאורה    :מר יוסי חן

 ה? שם, הפעם תהיה תאור

 

 תהיה תאורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מתוכנן להיות תאורה.      :אבי עזרמר 

 

 אוקיי.    :מר יוסי חן

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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"מגרש מלאכותי סינטטי  1141הגדלת תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

סה"כ  . מקורות המימון קרנות הרשות, מצ"ב אישור הטוטו.₪ 250,000לקהילה" בסך 

זו מסתכם בסך   .₪ 850,000התב"ר לאחר הגדלה 

 

-זה העתקה ושדרוג מרכז ההפעלה ב 230 הגדלת תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, יש לכם פה את מספר 2017. מקורות המימון זה משרד הפנים תקציב ₪ 105,000

 ד הפנים. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. מימון של משר 100%ההרשאה, 

"העתקה ושדרוג מרכז  230הגדלת תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

הרשאה מס'  2017מקור המימון: משרד הפנים תקציב  .₪ 105,460ההפעלה בסך 

  .14.12.17מיום  1000986166

 

. מקורות ₪ 247,500שע"ח סל מדע ת 1144תב"ר חדש מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, זה עבור בתי הספר ₪ 27,500קרנות הרשות  ₪ 220,000המימון: משרד המדע על סך 

 בנושא מדע. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. תודה רבה. 

"סל מדע תשע"ח"  1144תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 27,500קרנות הרשות ע"ס  , ₪ 220,000משרד המדע ע"ס  מקורות מימון: .₪ 247,500

₪. 

 

. ₪ 220,000תכנון דרך גישה לבית עלמין  1145תב"ר חדש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יש כאן את מספר ההתחייבות, קרנות  ₪ 176,000מקורות המימון: משרד התחבורה 

  -. מי בעד לאשר₪ 44,000הרשות 

 

 -ם או עושיםאנחנו פה מרוויחים את הכביש הקיי   :מר יוסי חן

 

 אנחנו מתכננים, זה לא לביצוע זה לתכנון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא על התוואי הקיים מיקום חדש?    :מר יוסי חן
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לא, חלק מזה זה יהיה על התוואי הקיים, הנה אני אומר כאן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם תחבורה ציבורית, בצורה זה, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מצליחים להכניס לשם ג

כדי שיאפשר גם לאנשים שאין להם רכבים להגיע לבית העלמין, ולכן זה הכספים 

 שהצלחנו לגייס לטובת הנושא הזה. 

 

ומה עם תאורה לבית העלמין, שבלילה זה חשוך, יש משפחות    :מר יוסי חן

 שכמעט שמה עשו תאונה? 

 

תאורה. מי בעד לאשר את התב"ר כרגע אין תקציב לנושא של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כפי שהצגתי אותו? אושר פה אחד, תודה רבה. 

"תכנון דרך גישה  – 1145תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

התחייבות  ₪ 176,000משרד התחבורה  מקורות המימון: .₪ 220,000לבית העלמין 

 .₪ 44,000רנות הרשות , ק1001011628מס' 

 

נווה שאנן לצורך תכנון הכשרת רחוב  1146תב"ר חדש  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

, ₪ 170,000. מקורות המימון: משרד התחבורה ₪ 200,000תחבורה ציבורית על סך 

. רחוב נווה שאנן זה השכונה בגבעת האוניברסיטה. מי בעד ₪ 30,000קרנות הרשות 

 לאשר את התב"ר? אושר פה אחד, תודה רבה. 

"תכנון הכשרת רחוב נווה  – 1146תב"ר חדש חד, לאשר את פה אהוחלט  החלטה:

משרד התחבורה ע"ס  ש"ח. מקורות המימון: 200,000שאנן לצורך תח"צ" ע"ס 

 .₪ 30,000רנות הרשות ע"ס , ק1001012891התחייבות מס'  ₪ 170,000

 

 450,000שיקום מדרכות ברחבי העיר על סך  1147תב"ר חדש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -. מי בעד2017מקורות המימון זה משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח לשנת  .₪

 

 איזה רחובות?   :גב' דקלה שיינדל
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אנחנו נעשה תכנון, אנחנו צריכים לאשר את זה במשרד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הפנים, אחרי שאנחנו מאשרים את התב"ר. 

 

ב"ר לא תדעי איפה אף פעם לא תדעי, גם כשיסגרו את הת   :מר יוסי חן

 עשו, מניסיון. 

 

לא, אנחנו מאשרים את זה במשרד הפנים ואני אודיע לכם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איפה, בסדר? מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד. 

 

קום מדרכות י"ש – 1147תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ן: משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח מקור המימו .₪ 450,000ברחובות העיר" ע"ס 

 .1001052918, הרשאה מס' 2017לשנת 

 

על סך  להקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים - 1148חדש תב"ר  .10

187,860 ₪ . 

 

 

הרמה ושדרוג ותחזוקה  1148תב"ר אחרון לודה, תב"ר חדש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  .₪ 187,760של אמצעים דיגיטליים על סך 

 

 אבל לא רואים את זה פה, איפה זה?    :מר יוסי חן

 

לא, לא, זה גילה גמליאל. מאחר וזה היה גילה גמליאל ברגע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 האחרון, אז אנחנו מוסיפים את זה. מי בעד לאשר את התב"ר? פה אחד, תודה רבה. 

ותחזוקה  להקמה שדרוג - 1148תב"ר חדש פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 187,860של אמצעים דיגיטליים על סך 
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 דקות לחבר המועצה אריק דושי. 5 .8

 

 דקות לחבר המועצה דושי.   5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נושאים שקצת להרחיב בהם טיפה. אחד, זה הנושא  2טוב,   :אריק דושימר 

יסה לעיר. אז אני שיוסי נגע בו בנימת זלזול, ושתיים להרחיב טיפה על הנושא של הכנ

אתחיל מהכניסה לעיר ואמשיך אחר כך. מבחינת הכניסה לעיר אלי אמר, פתחנו את 

מאלה, יש פידבקים מטורפים על זה, נגמרו הפקקים בכניסה לעיר ברוך השם, הפנייה ש

ואפשר גם לנסוע משם היום, מה שנקרא דוך. לגבי הכניסה אם אנשים רוצים להבין 

עמדות ממוגנות ירי,  2נתיבים עם  2אות פחות או יותר, זה ולדעת איך זה הולך להר

נמצא גם בעזרת השם תקציב לעשות שם סככה, זה הדבר היחיד שחסר. מערכות 

מצלמות מיוחדות, גנבות רכבים דברים כאלה, מצלמה שיודעת לזהות את המספר, גם 

נינג'ות שיוצאות מתחת  רכב שנכנס גם רכב שיוצא, מחסומים שיוצאים מה שנקרא 

לכביש למקרה של חס וחלילה פריצה של המחסום או משהו, יודעים לתת את המענה גם 

על זה. יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לחזק, אני לא יכול לדבר עליהם בפורום הזה, 

אבל לחזק בקטע ביטחוני עם חברת האבטחה. הכניסה לעיר הולכת להשתנות בצורה 

וגם מבחינה חזותית, זה לגבי זה. אם מישהו רוצה משמעותית, גם מבחינה ביטחונית 

 לשאול שאלות לא אכפת לי גם לענות. 

ולגבי הנושא השני, אני חושב שיוסי הזלזול על האנדרטה שאנחנו עושים, הוא דבר 

דקות מאיפה  2שלא מתאים בעליל, לא מתאים אפילו בכלל. במקרה הפארק הזה נמצא 

ויום יום לראות את ההתפתחות של העבודה ואיך שאני גר, יצא לי יום יום לבקר שם 

, זה בטוח ₪ 20,000זה מתקדם, ומה משקיעים ואיך משקיעים, זאת לא עבודה של 

  -שלא, זאת עבודה מאוד מכובדת

 

 אז כמה?    :מר יוסי חן

 

 זה עדיין לא נגמר.   :אריק דושימר 
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 אתה יכול להגיד לנו את הנתון כמה?    :מר יוסי חן

 

 אם תרצה אני אוציא לך את זה.   :ק דושיארימר 

 

 אני אשמח.    :מר יוסי חן

 

אני אתן לך את הנתון, אשלח אותו בוואטסאפ בכיף, באמת   :אריק דושימר 

 בכיף. 

 

 תודה.    :מר יוסי חן

 

. מי שעושה את העבודה בחור מהעיר, ברוך אבגין   :אריק דושימר  אגב אני..

דה יפה, אני ראיתי את ברוך שהוא בחור לא בריא כמו עושה את העבודה, עושה שם עבו

שאומרים, עומד בגשם ועם העובדים ולשנייה לא עוזב את המקום, כאילו כמה חשיבות 

יש לברוך בעצמו למקום הזה, ולתת מעצמו שאותי באופן אישי זה מאוד ריגש. אני 

ילו בכוח הלכתי לשם לביקור לסיור עם המנכ"ל, ראינו אותו עומד שמה בגשם, כא

היינו צריכים להוציא אותו משם להגיד לו: ברוך לפחות קח לך איזו מטריה. אז זה כן 

נושא חשוב, אני יכול להגיד שאני באופן אישי גם ראיתי את ראש העיר מבקר שם 

. כדי לראות איך הנושא מתפתח, אז זה דבר שמאוד קרוב לכולנו,  4לפחות  . פעמים ליד.

העיר, ומשקיעים בזה המון, ודווקא במקרה כזה הסכום של  לראש העיר בפרט ולמנכ"ל

, מבחינת מה שהמקום הזה נותן גם למשפחות, גם ₪ 200,000 ₪הכסף שנשקיע מיליון 

לנו, גם בימי זיכרון בטקסים ודברים כאלה, שאפשר לעשות שמה דברים ואפשר לעשות 

ה ויראו שזה שמה טקסים, והרבה ילדים שמסתובבים שמה אפילו אם יחלפו ליד ז

אנדרטה לנופלים וישבו ויקראו, כן דווקא במקום כזה ולא באיזה יד לבנים מקום 

שצריך להגיע אליו במיוחד, כאילו המשפחות נכון יש להם את זה, אבל מה עם הילדים 

שמשחקים בגני משחקים, והם פתאום רואם את הנופלים האלה ופתאום השם מוכר 

צוני, אני מבין שיש לחץ ממשפחות מסוימות לבנות יד להם, יש עניין בלעשות את זה חי

לבנים, אני מבין את הכאב שלהם, לא הייתי שם אני לא מאחל לאלוהים שישלח לי 
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להיות שמה, אבל חבר'ה המקום יפה, כל מי שרוצה מוזמן לפארק, שבעזרת השם 

ם ייקרא פארק הבנים. להיות שמה לבקר לראות את המקום, מקום שאנחנו רק הולכי

ומפתחים אותו כל הזמן, יש שמה עשרות אם לא מאות אנשים שמבקרים כל הזמן. 

יוסי, לא לזלזל בזה זה משפחות שכולות, נושא רגיש, בוא ניקח את הפוליטיקה פה 

ונדע כולנו לשמור על המקום הזה שיהיה ברמה. סיימתי תודה.   הצידה ובאמת נבקר 

 

ריך לצאת, יחיאל אני מבקש שתנהל את אני מתנצל שאני צ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

.. תודה רבה. הישיבה . 

 

אריק תודה, אני רוצה להגיד ליוסי שזה לא מסתיים בזה,   :מר יחיאל טוהמי

 הולכים לעשות הרבה דברים. 

 

יוסי יענה לו.    :מר יוסי חן  חכה 

 

 שנייה רגע.   :מר יחיאל טוהמי

 

 הקשבתי בקשב רב.    :מר יוסי חן

 

לא, לא, יוסי שנייה, לפני שאתה מדבר זה לא מה שאריק   :טוהמימר יחיאל 

 אומר שזה מסתיים, הולכים להנציח אותם לעשות הרבה דברים שתדעו בהמשך. 

 דקות לחבר המועצה יוסי חן. 5 .9

 

דקות שלי, אז אני אמשיך  5-תודה רבה.  אז אני אגיע ל   :מר יוסי חן

זה נושא רגיש, אבל אריק ממש לא מזלזל אני טיפה, לא התכוונתי לנגוע בנושא הזה, 

או  ₪ 30,000או  ₪ 20,000-לא יודע מאיפה אתה מביא את המשפט הזה. אני את ה

  -זה בא מהמקום הזה שעד שיוסי חן לא העלה את זה פה לסדר היום ₪ 40,000

 

 את האנדרטה?   :אריק דושימר 
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 תרשה לי, זה לא קרה.    :מר יוסי חן

 

 תרצה לקחת את זה, אין לי בעיה.   :אריק דושימר 

 

במבחן התוצאה. רגע, אנחנו לא מנהלים דו שיח, הקשבתי    :מר יוסי חן

שנים חיכו המשפחות לא קרה כלום, יוסי העלה את זה לסדר  5לך? במבחן התוצאה 

היום, הוביל את זה פה בעיר, וקרה האנדרטה. עכשיו האנדרטה אני מחבק אני בעד אני 

אני בעד האנדרטה, אבל בסופו של יום אני אפעל שיהיה פה בית יד לבנים, גם אמרתי ש

כמו בכל עיר מתוקנת. זו השאיפה שלי ובסופו של יום האמן לי לא מעניין אותי אם 

. הנקודה היא שראש העירייה הציג מצג שווא ₪ 40,000 ₪ 30,000האנדרטה הזו עלתה 

, אז מטבע הדברים סכומים ₪ומיליון  ₪ 800,000שהוא אמר היות ומדובר בתוכנית של 

 6, 5לא צריך לחכות  ₪ 50,000או  ₪ 40,000 ₪ 30,000-כאלה קשה לגייס, כשמדובר ב

דקות שלי למה התכוונתי.  5-שנים, זה לגבי האנדרטה ובזה אני זה. עכשיו בוא ב 7-ו

 אחד זה הנושא של הפארק. 

 

 דקות מתחילות.  5-עכשיו ה  :אריק דושימר 

 

ייגמר בפחות. אחד זה הנושא של הפארק בכניסה לעיר, היות    :י חןמר יוס

ומחלקת הנדסה לא מתפקדת פה, אין פקחים, אין מהנדס, אני מציע לכם לבוא לראות 

 היום שיש שוטרת ששומרת על העובדים, לא היה דבר כזה. 

 

 איפה?   :מר יחיאל טוהמי

 

בלת קהל על במחלקת הנדסה יש שוטרת ששומרת בק   :מר יוסי חן

העובדים שלא יתקפו אותם, כי התושבים מלחץ של חודשים מחכים לבקשות ולא קורה 

שם כלום, כי אין פקחים ואין מהנדס ואין עם מי לדבר. אז הקטע הזה שיש סחף 

בכניסה לעיר בפארק בכניסה לעיר, בגב של רחוב גנים, הסחף הזה גורם לסיכון שאני 
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נדס או כל מהנדס ולראות שם, חובה שם לבנות קיר מציע למנכ"ל לנסוע לשם עם המה

  -תומך לכל האורך, וגם לסדר זה החזות של העיר, זה הכניסה

 

 איפה אנחנו מדברים?   :אריק דושימר 

 

  -אני מדבר על הכניסה מרמי לוי   :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  הוא מדבר על הוואדי

 

 דרך כל הוואדי הזה.    :מר יוסי חן

 

 רחוב רוזנצוויג כאילו והירידה משמה?   :אריק דושימר 

 

כל הדבר הזה, גם יש סחף מהבתים וגם זה נראה סלמס.    :מר יוסי חן

צריכים באיזה שהוא שלב להחליט לפתח את המקום הזה שייראה כמו שצריך, גם 

תי שיכבד את הכניסה לעיר, זה כניסה לעיר, זה הפרצוף שלנו. עכשיו לגבי התמיכות לב

 80. התקציב היה 2012-מ 50%-כנסת, נגעתי בזה פה. התמיכות לבתי הכנסת קוצצו ב

מיליון  130. היום התקציב הוא כמעט ₪ 150,000כשאז בזמנו הצלחתי לגייס  ₪מיליון 

₪-  

 

 מה הצלחת?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אני הצלחתי יוסי חן   :מר יוסי חן

 

 אה זה אתה?   :מר יחיאל טוהמי

 

יוסי חן, תקרא פרוטוקול, תראה אני לא מפריע לך, תעלה    :וסי חןמר י

 את זה בקשה ותדבר גם אתה. 
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 לא ידעתי שזה אתה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אז אני אזכיר לך, אני אזכיר לך.    :מר יוסי חן

 

.. בזה בכלל?   :מר יחיאל טוהמי  איך.

 

  -אני אזכיר לך   :מר יוסי חן

 

  -תה לא שותף לזהא  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני אזכיר לך.    :מר יוסי חן

 

 זה הסכם קואליציוני שלי עם רון נחמן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה יכול להראות לי את ההסכם?    :מר יוסי חן

 

 אתה מקשקש.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה יכול להראות לי את ההסכם?    :מר יוסי חן

 

  בטח אני אראה לך.  :מר יחיאל טוהמי

 

 אז תראה לי אותו.    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  אתה מקשקש.

 

 למה אתה מתווכח?    :מר יוסי חן
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.   :מר יחיאל טוהמי . עכשיו  אתה רוצה..

 

דקות, תן לי ואחר כך תגיד  5-אבל למה אתה מתווכח איתי ב   :מר יוסי חן

 מה שאתה רוצה, ונראה מי מקשקש. 

 

 ה צודק, צודק, צודק נו. את  :מר יחיאל טוהמי

 

לא יכולתי להשפיע על  2008-וב 2008-יוסי חן נבחר ב   :מר יוסי חן

  -היה 2009-. ב2009התקציב, כי תקציב ראשון זה היה 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אני השפעתי

 

, להזכיר לך באותה ישיבה שאתה ישבת ₪ 50,000היה    :מר יוסי חן

  -ותקרא את הפרוטוקול

 

.   :אל טוהמימר יחי  יש לי אותו

 

-ביקשת ממני להוביל את זה, ולא נכנסת לנושא עד לדקה ה   :מר יוסי חן

  -, עד שאני לא העליתי את זה90

 

 תגיד לי אתה...   :מר יחיאל טוהמי

 

 תרשה לי לסיים ואחר כך נלך לפרוטוקול.    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  יש פה הסכם עם.

 

  -יש לך הסכם, ותראה לי את ההסכם   :מר יוסי חן
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 אני אראה לך אותו.   :מר יחיאל טוהמי

 

יש פה את הכול. נלך  2009-אבל נלך לפרוטוקול, מ   :מר יוסי חן

 . 2009-לפרוטוקול ב

 

בתקציב זה היה  ₪ 150,000ורון ז"ל אמר  ₪ 300,000...   :מר יחיאל טוהמי

100,000 ₪ . 

 

. אם ₪ 100,000, זה לא היה ₪ 100,000היה אבל זה לא    :מר יוסי חן

 תרשה לי לסיים ואל תפריע לי ואז אני ארענן לך את הזיכרון. 

 

 בסדר אוקיי.   :מר יחיאל טוהמי

 

י  90-אתה ביקשת ממני להוביל את זה ועד הדקה ה   :מר יוסי חן לפנ

קציב שמצביעים תזכור שזה לא עלה, ואז אני צעקתי ואמרו לי אין על סדר היום ת

  -וככה הצבענו. התנאי שלי להצבעה ₪ 50,000לבתי הכנסת, מהיקב מהגורן ארגנו 

 

 . ₪ 70,000  :מר יחיאל טוהמי

 

 ₪ 100,000שנה אחרי  ₪ 50,000.  התנאי שלי היה ₪ 50,000   :מר יוסי חן

  -וזה קרה, דרך אגב זה קרה נגעתי לא נגעתי ₪ 150,000שנה אחרי 

 

. ...   :מר יחיאל טוהמי  עזוב..

 

  -אבל למה אתה עוד פעם נכנס, לפני דקה אמרת   :מר יוסי חן
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אבל אמיתי אנחנו מדברים בכבוד. אתה לא עשית את זה   :מר יחיאל טוהמי

 יוסי. 

 

אני אומר לך בשיא הכבוד שאתה משקר עכשיו, אבל תן לי    :מר יוסי חן

 לסיים. 

 

...   :מר יחיאל טוהמי  יוסי

 

 לי לסיים.  תן   :מר יוסי חן

 

.   :מר יחיאל טוהמי  איתך לא דיברתי

 

אני הכול אראה בכתוב, עזוב על תתווכח איתי, אני אראה    :מר יוסי חן

 את זה בכתוב. 

 

  -ספציפית אבל שנייה שאלה  :אריק דושימר 

 

 רגע, תן לי לסיים, אחר כך תשאל אותי בסוף.    :מר יוסי חן

 

  -דקות 10עוד  ... כפרה אני פה  :אריק דושימר 

 

 תשאל אותי בסוף.    :מר יוסי חן

 

 חשוב לי עכשיו.   :אריק דושימר 

 

 אבל אני לא אענה לך, תשאל אותי בסוף.    :מר יוסי חן

 

 טוב סבבה.   :אריק דושימר 
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 ₪ 150,000, במבחן התוצאה עובדה, היה ₪ 150,000היום    :מר יוסי חן

. היום תקציב ₪מיליון  80תקציב העירייה היה ? ₪ 150,000היה  2012-לבתי כנסת? ב

הם  ₪ 130,000-. יותר מזה ב₪ 130,000מביאים לאישור פה  ₪מיליון  130העירייה 

מחלקים פר בתי כנסת. זאת אומרת אם לא יגישו מספיק בתי כנסת אז לא יקבלו את 

 כל הסכום. 

 

  -אז אני  :מר יחיאל טוהמי

 

 ם, אחר כך תבקש רשות. רגע תרשה לי לסיי   :מר יוסי חן

 

  -בתי כנסת 13אם לא יגישו   :מר יחיאל טוהמי

 

 אנחנו נחלק את זה בין מי שכן.   :אריק דושימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים, אנחנו נגיע גם לבתי כנסת    :מר יוסי חן

 בתקציב. 

 

 אני רוצה לענות לך שלא תתבלבל.   :מר יחיאל טוהמי

 

לא, אני לא מתבלבל, מי שמתבלבל זה אתה. עכשיו לפני רגע    :מר יוסי חן

שקיבלנו לתוך הדבר הזה, יכולנו בשקט עכשיו  ₪ 150,000הייתה פה תוספת של 

, 2012-, וזה בסך הכול היה שומר להם על מה שהיה ב₪ 200,000-להגדיל את התקציב ל

נה של בני עקיבא אם אתם ן להם שום תוספת, זה אחד. שתיים, המבאני לא נות

 הצבענו פה עם תקצוב, מה קורה עד היום חבר'ה.  2012-יודעים, ב
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 ...   :אריק דושימר 

 

יודע, אני יודע שהתחילו אבל הילדים שמה אני ביקרתי    :מר יוסי חן אני 

  -אותם לא מעט פעמים, ואני אומר לכם שזה עלוב וזה בושה

 

 מה עלוב?   :אריק דושימר 

 

 ילדים אין להם שירותים.    :סי חןמר יו

 

 המבנה החדש?   :אריק דושימר 

 

 המבנה הישן איפה שהם יושבים שם.    :מר יוסי חן

 

 בסדר אבל זה ישן, עכשיו בונים חדש.   :אריק דושימר 

 

 -אבל אני שואל כמה זמן לוקח   :מר יוסי חן

 

  -תקשיב אני הוצאתי את המכרז הזה פעמיים  :אריק דושימר 

 

  -למה אתה לא רגוע   :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  למה לא פנית לרון נחמן ז"ל.

 

  -פניתי, פניתי   :מר יוסי חן

 

  -אלי שבירו  :מר יחיאל טוהמי

 

  -פניתי, לא נכון אתה טועה   :מר יוסי חן
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  -נכנס לתפקיד שלו  :מר יחיאל טוהמי

 

  -סטוריהאתה עכשיו משכתב את ההי   :מר יוסי חן

 

  -רגע  :מר יחיאל טוהמי

 

דקות,  5-לא, לא, אל תיכנס לי לדברים, תן לי לסיים את ה   :מר יוסי חן

  -2012-דקות. אני מודיע לך שב 5-אחרי ה

 

  -יש לו עוד  :מר יחיאל טוהמי

 

  -2012-אתה תיתן לי לדבר, אתה מפריע לי. ב   :מר יוסי חן

 

 . יוסי, לא נעים  :מר יחיאל טוהמי

 

מי שהיה ראש עירייה זה רון נחמן, להזכיר לך וזה  2012-ב   :מר יוסי חן

  -, אז אל תגיד2012-אושר ב

 

 ממש לא.   :מר יחיאל טוהמי

 

אז אוקיי ממש לא, אז אני אראה לך את זה, כנראה הזיכרון    :מר יוסי חן

 לא עובד. 

 

  -אלי שבירו ביקש  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה טועה. ממש    :מר יוסי חן
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  -מעוזי דיין להקדים לו את התקציב  :מר יחיאל טוהמי

 

 אל תשכתב לי את ההיסטוריה.    :מר יוסי חן

 

  -אני הייתי שם  :מר יחיאל טוהמי

 

  -אושר 2012-ב   :מר יוסי חן

 

 אני הייתי שם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 המבנה לבני עקיבא.    :מר יוסי חן

 

 ה, אני הייתי שם. לא את  :מר יחיאל טוהמי

 

 קשה לך, אתה מבין? קשה לך.    :מר יוסי חן

 

 לא, אבל עזוב לא משנה.   :מר יחיאל טוהמי

 

אז תן לי לסיים, אתה תבוא תוכיח לי, תביא מסמך תגיד לי    :מר יוסי חן

 . 2012-הנה יוסי לא ב

 

 דקות דבר.  5יוסי יש לך   :מר יחיאל טוהמי

 

 לי כל רגע.  אתה מפריע   :מר יוסי חן

 

 לא, לא, בסדר, אני אתן לך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אני לאריק נתתי לדבר לא הוצאתי מילה.    :מר יוסי חן
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 אני רושם את השאלה.   :אריק דושימר 

 

 אוקיי תרשום.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, אריק אין לך שאלות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תרשום.    :מר יוסי חן

 

 הוא מסיים הישיבה נסגרת.   :המימר יחיאל טו

 

תנו לי לסיים, אני גם אשמח לענות לך אריק. אריק אני    :מר יוסי חן

 מתחייב לענות לך על כל שאלה. 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אריק די

 

 תרשה לי רק אל תפריע.    :מר יוסי חן

 

..   :מר יחיאל טוהמי  תעשו מוצא.

 

, אתה מנהל את הישיבה, שב בשקט יחיאל, תכבד את עצמך   :מר יוסי חן

 כמה דקות. 

 

 בכבוד, בכבוד.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -דקות אתה לא אמור 5זה בסך הכול    :מר יוסי חן

 

 דקות.  15דקות? זה כבר  5איזה   :מר יחיאל טוהמי
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כי אתה מפריע. לא מסוגלים זה בסדר, אני שמח שאתם    :מר יוסי חן

שצריכים לקרות. אני מדבר על מלגות לספורטאים ערניים ואתם... זה דברים 

מצטיינים. ספורטאים מצטיינים כבר אנחנו מבטיחים להם כל שנה וכל שנה וכל שנה 

וזה לא קורה. אני אומר לכם אתם כקואליציה מי שאמור להוביל את  ₪ 100,000-את ה

 זה, זה אתם. הגיע הזמן שתובילו את זה. 

 

 . ₪ 50,000 ... הספורט  :מר יחיאל טוהמי

 

תן לי לסיים, תן לי לסיים חבל, תן לי הכול בסדר אנחנו    :מר יוסי חן

 , שאני אבוא אני אצביע בעד. נראה. אני מכין אתכם לפני

 

  -העלינו את ה  :מר יחיאל טוהמי

 

אתה רואה אתה לא יכול להתאפק, אני אשמח לענות    :מר יוסי חן

 לשאלות בסוף. 

 

 נות לשאלות בסוף. לע  :מר יחיאל טוהמי

 

כן, תשאל אותי אני פה, לא הולך לשום מקום. מלגות    :מר יוסי חן

 לסטודנטים זה בושה מה שקורה בעיר הזו, בושה. 

 

.   :מר יחיאל טוהמי יודע כמה..  אתה 

 

עזוב, אל תגיד לי אני יודע מה קיבלו, אנחנו נגיע למלגות.    :מר יוסי חן

  -. חבר'ה אתם יודעים מה בואו נלך₪ 25,000ריאל זה בושה, עיר בסדר גודל של א

 

 . ₪ 250,000סטודנטים  25     :אבי עזרמר 
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 סטודנטים.  25   :מר יוסי חן

 

 . ₪ 250,000  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה תראה לי את זה בתמיכות.    :מר יוסי חן

 

  הצבענו על זה בישיבה קודמת.  :אריק דושימר 

 

במחלקת הנדסה שאמורה  יש ועדה  את זה, אוקיי.תראה לי    :מר יוסי חן

 לאשר תמרור לנכים, יש פה נכים שכבר חודשים מחכים לוועדה והוועדה לא מתכנסת. 

 

 לתמרור?   :אריק דושימר 

 

בלי לאשר להם תמרור זה לא ייקרה. אז הם יושבים חודשים    :מר יוסי חן

 על חודשים. 

 

.  נלסבלימיהוא לא הגיע,   :אריק דושימר   והצל לא הגיעו היום לאישור..

 

 אז אני מודיע לך שזה כישלון של העירייה.    :מר יוסי חן

 

..   :אריק דושימר   זה כישלון של יו"ר ועדת תחבורה שלא.

 

יו"ר ועדת תחבורה, פבל    :מר יוסי חן אז אני אודיע לך שדיברתי עם אבי 

  -פולב הודיע לי במפורש שזה לא בסמכות שלו

 

 ועדת תמרור?   :ריק דושיאמר 
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תקשיב טוב מה שאמר לי פבל, הנה אני אומר את זה    :מר יוסי חן

לפרוטוקול, הוא אמר לי שזה בסמכות של ראש העירייה, ומי שנכשל פה זה ראש 

 העירייה, שלא מעניין אותו, יותר מעניין אותו לטוס לחו"ל, זה בסדר, זה בסדר. 

 

 דקה אחרונה.  יוסי, יש לך  :מר יחיאל טוהמי

 

הכול בסדר. דבר נוסף נגעתי בנושא של מחלקת הנדסה עם    :מר יוסי חן

 הפקחים שזה קטסטרופה. 

 

 מטפלים בזה.   :מר יחיאל טוהמי

 

מחלקת גזברות נגעתי. מה קורה עם חברי מועצה שלא באים    :מר יוסי חן

 לישיבות מועצה, מצביעים ברגליים. 

 

 מה נעשה?   :אריק דושימר 

 

לא מעלים הצעות לסדר, עכשיו אני אומר לך באמת אדוני    :מר יוסי חן

מנכ"ל העירייה. יכול להיות שאתה עובד קשה, אתה מחליף גם את הגזבר וגם את 

  -המהנדס וגם את כל העולם, אני הגשתי הצעה לסדר שהייתה אמורה לעלות היום

 

 קיבלת מכתב.      :אבי עזרמר 

 

 בלתי. לא קי   :מר יוסי חן

 

 למה אתה אומר לא?      :אבי עזרמר 

 

 אז אני אומר לך שלא קיבלתי.    :מר יוסי חן
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  -אז     :אבי עזרמר 

 

.    :מר יוסי חן  אני אומר לך שלא קיבלתי

 

.      :אבי עזרמר  .  ראש העיר הוציא לך תשובה.

 

 אז אני לא קיבלתי מכתב.    :מר יוסי חן

 

 את זה.  אז תקבל  :מר יחיאל טוהמי

 

אז היית אמור לתת לי את המכתב או לפני הישיבה או לתת    :מר יוסי חן

  -לי אותו, לא קיבלתי מכתב

 

יוסי.   :מר יחיאל טוהמי  אז תקבל אותו מחר 

 

  -ראש העיר נתן לך מכתב     :אבי עזרמר 

 

 לא קיבלתי.    :מר יוסי חן

 

  -שזו הצעה פופוליסטית     :אבי עזרמר 

 

 אז אני מודיע לך שלא קיבלתי.    :י חןמר יוס

 

שהיא חוק ותקנה של שר הפנים ולא צריך להעלות את זה      :אבי עזרמר 

 לישיבת מועצה. וזה שריר וקיים ונכון ומתבצע על פי. 

 

  -אוקיי   :מר יוסי חן
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 זה הכול, קיבלת תשובה כזאת.      :אבי עזרמר 

 

 לא קיבלתי.    :מר יוסי חן

 

. אני ראיתי     :עזראבי מר    -ראש העיר כתב לך..

 

  -אז אני לא קיבלתי. כמו כל התשובות למכתבים לא קיבלתי   :מר יוסי חן

 

.       :אבי עזרמר  .  בסדר.

 

 ודרך אגב זה צריך אישור של מועצת העיר לידיעתך.    :מר יוסי חן

 

 לא, התשובה היא לא.      :אבי עזרמר 

 

בסדר גמור. התשובה היא לא, אז אני שמח, כי מחר אוקיי,    :מר יוסי חן

  -אני אפרסם לתושבים במקומך שהם יכולים להגיע

 

 זה מפורסם כבר.      :אבי עזרמר 

 

 זה לא מפורסם.    :מר יוסי חן

 

 ופועלים לפי זה.      :אבי עזרמר 

 

זה לא מפורסם, זה תקנה חדשה שנוספה עכשיו אם אתה לא    :מר יוסי חן

  יודע.

 

  -נכון, פורסם     :אבי עזרמר 
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 אבל זה לא פורסם.    :מר יוסי חן

 

 ונוהגים לפי זה.      :אבי עזרמר 

 

 אוקיי, אז אני שמח.    :מר יוסי חן

 

 יופי.      :אבי עזרמר 

 

אני שמח, כי זו המטרה, המטרה שינהגו לפי זה. עכשיו אריק    :מר יוסי חן

 אם יש לך שאלות אני אשמח. 

 

 רק שאלה אחת.   :אריק דושיר מ

 

 כמה שאתה רוצה, אריק כמה שאתה רוצה.   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

 כמה שאתה רוצה.    :מר יוסי חן

 

למורשת  ₪ 150,000תקשיבו, יש לי שאלה, אתה רוצה לקחת   :אריק דושימר 

 ישראל לבתי כנסת, נכון? 

 

 ₪ 130,000תי הכנסת יש לא, לא. לא, אני אמרתי את ב   :מר יוסי חן

יש  ₪ 70,000. להוסיף ₪ 70,000להוסיף  ₪ 200,000-. להגדיל ל₪ 200,000-להגדיל ל

 כבר יש.  ₪ 130,000היום 
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_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

תב"ר להקמה שדרוג  –יף לסדר היום פה אחד, לאשר הוספת סעהוחלט  החלטה:

 ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים. 

 

 יציאת ראש העיר לחו"ל; .2

 

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

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' 

 יוסי חן(, לאשר את יציאת ראש העיר לחו"ל; נגד: מר 1לודמילה גוזב; 

 

 פארק אורי בראון; . 3

 

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

צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' 

 ייקרא בשם גן הבנים.  נמנע: מר יוסי חן(, לאשר כי הפארק 1לודמילה גוזב; 

 

 אישור זכויות חתימה לגזבר שלמה רואימי. .4

 אישור חברות בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת  * 

 ערר.  

 אישור הגזבר שלמה רואימי כממונה ארנונה. * 

 

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

ז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' צ'רנוגל

כספים, נגד: מר יוסי חן(, לאשר את שלמה רואימי כחבר בוועדות:  1לודמילה גוזב; 

 הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר.
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מר מקס מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' צ'רנו

 נגד: מר יוסי חן(, לאשר את שלמה רואימי כממונה ארנונה. 1לודמילה גוזב; 

 

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

ושי, גב' דקלה שיינדל, גב' צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, גב' ורד טויל, מר אריק ד

 נגד: מר יוסי חן(, לאשר זכות חתימה לגזבר שלמה רואימי. 1לודמילה גוזב; 

 

 ;2018עדכון תקציב  .5

 

 . 2018פה אחד, לאשר את עדכון תקציב הוחלט  החלטה:

 

 הצגת מסגרות תקציב תמיכות; .6

 

מר מקס המי, מר יחיאל טומר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

 1צ'רנוגלז, גב' שירה דקל, מר אריק דושי, גב' דקלה שיינדל, גב' לודמילה גוזב; 

 נמנע: מר יוסי חן(, לאשר את תקציב מסגרת התמיכות. 

 

 אישור תב"רים: .7

 . ₪ 250,000"מגרש מלאכותי סינטטי לקהילה" בסך  1141הגדלת תב"ר  *  

 ור הטוטו.מקורות המימון קרנות הרשות, מצ"ב איש  

 .₪ 850,000סה"כ התב"ר לאחר הגדלה זו מסתכם בסך   

 .₪ 105,460דרוג מרכז ההפעלה בסך ש"העתקה ו 230 'הגדלת תב"ר מס * 

 מיום  1000986166הרשאה מס'  2017מקור המימון: משרד הפנים תקציב   

  14.12.17.   

 .₪ 247,500"סל מדע תשע"ח"  1144תב"ר חדש מס'  * 

 .₪ 220,000משרד המדע ע"ס  ימון:מקורות מ  

 . ₪ 27,500קרנות הרשות ע"ס      

 .₪ 220,000"תכנון דרך גישה לבית העלמין  – 1145תב"ר חדש מס'  * 

 התחייבות מס'  ₪ 176,000משרד התחבורה  מקורות המימון:  
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     1001011628 . 

 . ₪ 44,000קרנות הרשות                                               

 "תכנון הכשרת רחוב נווה שאנן לצורך תח"צ" ע"ס  – 1146תב"ר חדש  * 

 ש"ח.  200,000  

  התחייבות מס'  ₪ 170,000משרד התחבורה ע"ס  מקורות המימון:  

     1001012891. 

 . ₪ 30,000קרנות הרשות ע"ס      

  450,000קום מדרכות ברחובות העיר" ע"ס י"ש – 1147תב"ר חדש מס'  * 

    ₪. 

 , הרשאה 2017מקור המימון: משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח לשנת   

 .1001052918מס'   

 

"מגרש מלאכותי סינטטי  1141הגדלת תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

סה"כ  . מקורות המימון קרנות הרשות, מצ"ב אישור הטוטו.₪ 250,000לקהילה" בסך 

זו מס  .₪ 850,000תכם בסך התב"ר לאחר הגדלה 

 

"העתקה ושדרוג מרכז  230הגדלת תב"ר מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

הרשאה מס'  2017מקור המימון: משרד הפנים תקציב  .₪ 105,460ההפעלה בסך 

  .14.12.17מיום  1000986166

 

"סל מדע תשע"ח"  1144תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 27,500קרנות הרשות ע"ס  , ₪ 220,000משרד המדע ע"ס  קורות מימון:מ .₪ 247,500

₪. 

 

"תכנון דרך גישה  – 1145תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

התחייבות  ₪ 176,000משרד התחבורה  מקורות המימון: .₪ 220,000לבית העלמין 

 .₪ 44,000רנות הרשות , ק1001011628מס' 
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"תכנון הכשרת רחוב נווה  – 1146תב"ר חדש ה אחד, לאשר את פהוחלט  החלטה:

משרד התחבורה ע"ס  ש"ח. מקורות המימון: 200,000שאנן לצורך תח"צ" ע"ס 

 .₪ 30,000רנות הרשות ע"ס , ק1001012891התחייבות מס'  ₪ 170,000

 

קום מדרכות י"ש – 1147תב"ר חדש מס' פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

מקור המימון: משרד הפנים רזרבת מנכ"ל לפיתוח  .₪ 450,000ר" ע"ס ברחובות העי

 .1001052918, הרשאה מס' 2017לשנת 

 

על סך  להקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים - 1148חדש תב"ר  .10

187,860 ₪ . 

 

להקמה שדרוג ותחזוקה  - 1148תב"ר חדש פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 187,860ים על סך של אמצעים דיגיטלי

 


