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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  61-הישיבה ה

 (23.08.2018) חע"תש י"ב באלול, חמישי מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 ש העיר סגנית רא -  כץ-גב' שירה דקל

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -   דושיאריק מר 

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -   זאב רזמר 

 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 -  גב' דקלה שיינדל  

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 רו"ח העירייה -  רו"ח רוני דנה  

ן    מנכ"ל החברה הכלכלית -  מר יונתן רימו

 גוונים אריאלמנכ"ל  -   מר שי אורני  

 מנכ"ל תאגיד המים -  מר גבי אברג'ל  

 ראש המועצה הדתית -  מר עמוס צוריאל  
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 :היוםעל סדר 

: .א  הצגת דוחות כספיים 

 חברה לפיתוח פארק התעשיות  (1

 חברת "גוונים אריאל" בע"מ  (2

3) . יובלים בשומרון   תאגיד המים 

 מועצה דתית (4

 ריאל.עיריית  א 2018דוח רבעוני  (5

 אישורי תבר"ים: ב.

. 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  -1154תב"ר  (1  ממשרד הפנים 

 מתקציב קרנות הרשות. ₪מיליון  1.3 -הגדלה ב -פארק הואדי- 228ב"ר ת (2

,  – 1156תב"ר  (3 מתקציב  ₪מיליון  1.9חידוש תשתיות ושיפור פני העיר 

 קרנות הרשות. 

ת כיתת לימוד בית ספר נחשונים. מקורות : משרד הוספ – 1157תב"ר  (4

 . ₪ 40,000, קרנות הרשות   70,000החינוך 

 . מקורות : קרנות הרשות.₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר  (5

. ₪מיליון  3.5הקמת מפעל שיקומי האזור המלאכה.  – 1159תב"ר  (6

 .₪מיליון  2.45 –מקורות: ביטוח לאומי 

 . )מותנה בקבלת האישור (. ₪מיליון  1.05 -מקרן שלם     

 –פים "חידוש ושיקום תשתיות סלילה וריבוד כבישים ושצ – 1160תב"ר  (7

 . מקורות : משרד השיכון ) מותנה בקבלת ההרשאה( .  ₪מיליון  6.1

 ממקורות משרד החינוך. ₪ 60,000שדרוג הפסגה  – 1161ב"ר ת (8

 סגירת תבר"ים:  ג.

 נוצל במלואו. - ₪ 200,000רויקט תרבות חינוך וספורט פ 1096תב"ר  (1

 נוצל במלואו. - ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבני ציבור  -231תב"ר  (2

 נוצל במלואו. -₪ 570,000תכניות העשרה לחינוך  – 306תב"ר  (3

 

 

 



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 4 

 

 

 

 . נוצל במלואו.₪ 60,000פרויקטים חינוכיים  – 427תב"ר  (4

 . נוצל במלואו.₪ 80,000ינוכיים פרויקטים ח – 485תב"ר  (5

 נוצל במלואו. - ₪ 50,000איטום גגות במוס"ח  – 486תב"ר  (6

 נוצל במלואו. –. ₪ 40,000מחשוב במוס"ח  -488תב"ר  (7

 . נוצל במלואו.₪ 380,000גנים ציבוריים החלפת מתקנים  – 1043תב"ר  (8

, מערכות חשמל קבועות – 1045תב"ר  (9 נוצל  -₪ 30,000 אירועים עירוניים 

 במלואו.

נוצל  - ₪ 269,000חידוש מבנים , מזגנים לבית בפר חט"ב  -1069תב"ר  (10

 במלואו.

 נוצל במלואו. – 115,000פסטיבל אקסרים בסוכות  – 1092תב"ר  (11

. היתרה תעבור  ₪ 96,407נוצל  -₪ 100,000החלפת גג מחסן דגלים  (12

 לקרנות הרשות. 

 ורן כדירקטורית בחברת גוונים )מצ"ב קו"ח(מועמדות של שלי ק ד.

  הצעה לסדר של חבר מועצה יוסי חן )מצ"ב הצעה( ה.

 

 :לסדר היוםתוספת 

מקורות . ₪ 84,951והתקני בטיחות על סך של  סימון כבישים 1162תב"ר מספר  ו.

 .₪ 16,990וקרנות הרשות  ₪ 67,961משרד התחבורה המימון: 

 ונית. אישור מורשה חתימה במועד ז. 
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, 61אני פותח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו . נוכחים: אלי

 יחיאל, שירה, יבגני, פבל, גלב, ורד, אריק, זאב, יוסי ומקס. 

 

 ואני גם פה.   :גב' לודמילה גוזב

 

 ולודה, ולודה נכון, צודקת לודה אני מתנצל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ת. מחק  :גב' לודמילה גוזב

 

לא מחקתי. אני חוזר על השמות כדי שלא יהיו אי הבנות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נוכחים: אלי, יחיאל, שירה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק, זאב, יוסי ומקס. 

 הצגת דוחות כספיים : א.

 חברה לפיתוח פארק התעשיות  (1

 חברת "גוונים אריאל" בע"מ  (2

. תאגיד המים יובלים (3  בשומרון 

 מועצה דתית (4

 עיריית  אריאל. 2018דוח רבעוני  (5

 

ואנחנו נתחיל לפי סדר היום. זה הצגת הדו"חות הכספיים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 של חברות הבת. ואנחנו מתחילים עם החברה לפיתוח פארק התעשיות. מי מציג? 

 

 אני.    :רו"ח רוני דנה

 

 ה בבקשה, רו"ח רוני דנה. רוני דנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בחברה לפיתוח אזור התעשייה אין הרבה פעילות, החברה    :רו"ח רוני דנה

היא די רדומה נקרא לה. אין שום שינוי בעצם לעומת השנים הקודמות, גם ברכוש, 

  -במזומנים, ביתרות וכו'. בעצם החברה היא די רדומה, אולי יונתן רוצה
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רחיב כפי שאני הסברתי, קוראים לי יונתן רימון אני רק א  :יונתן רימוןמר 

 של החברה הכלכלית. החברה לפיתוח עוסקת למעשה רקלפרוטוקול אני המנכ"ל 

 בנושא של מדיניות וגם בנושאים של אזור התעשייה. 

 

  אני רק רוצה לפרוטוקול, דקלה הצטרפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, היא לא מעסיקה עובדים, וההוצאה למעשה אין לה הוצאות  :יונתן רימוןמר 

היחידה למעשה שיש זה אגרה שנתית של רשם החברות, וכן הוצאות רואה החשבון. 

בשנה האחרונה לא הייתה פעילות כלכלית, ולכן הדו"חות הכספיים לא השתנו משנה 

 לשנה. 

 

 יונתן תודה. אנחנו נעבור לחברת גוונים, שי בבקשה.      :אבי עזרמר 

 

של חברת גוונים, יש לכם אותו,  2017שלום לכולם, דו"ח   רני:מר שי או

, שבו הדו"ח מראה על יתרה תפעולית או תקציבית או איך 4אני מפנה אתכם לעמוד 

, שזה ₪מיליון  16על תקציב של כמעט  ₪ 211,000אומרים את זה בשפת רו"ח רווח של 

ות מסוימות כדי להחזיר נחשב מאוזן. זו השנה השנייה שהחברה מסיימת מאוזנת ויתר

חובות עבר. שימו לב שהגידול בפעילות למרות שהיכל התרבות עבר להפעלה של החברה 

 2-, עדיין יש גידול בפעילות של למעלה מ₪ 2,800,000-הכלכלית, וירדו משנה שעברה כ

, שזה גידול בעיקר בפעילות בהכנסות עצמיות ובפעילות עם תושבים. אני ₪מיליון 

נוער, ספורט 12 מפנה לעמוד נובע מהגדלת הפעילות של חוגים, תרבות,  , עיקר הגידול 

הוצאות הנהלה וכלליות נשארו מאוד דומות, יש ירידה בשכר  13וכך הלאה. ובעמוד 

 ותוך גידול בפעילות והכנסות עצמיות. 

 

ל     :אבי עזרמר    -תודה. אנחנו נעבור 

 

רוצה לשאול את המנכ"ל של  יש לי כמה שאלות בעניין. אני   :מר יוסי חן

גוונים. ראיתי שמה כמה נקודות, אבל הנקודה שהכי צרמה לי זה הנושא של היועצים, 
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.. הייתה הוצאה עבור ייעוץ, אם  . האם זה כבר נגמר הסיפור של התשלום עבור ייעוץ? 

 לשנה.  ₪ 250,000ממשיכים לשלם ליועצים כמו שהיה בעבר 

 

 ם או אין? יש יועצי  :גב' לודמילה גוזב

 

אני אענה, אנחנו ממשיכים לעבוד בדיוק באותה צורה, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עבדנו עם יועצים, ובעקבות העבודה עם היועצים אנחנו גם הגענו למצב של איזון, 

 ואפילו רווח, ולכן אנחנו ממשיכים באותה צורה. 

 

סות מהוצאות בכל עכשיו אני רוצה לדעת האם יש יותר הכנ   :מר יוסי חן

 מה שקשור למפעל הזנה? 

 

רגע, רגע, אנחנו מדברים על מה שנקרא דו"ח כספי, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לא יורדים בדו"ח הכספי לפירוט של כל סעיף וסעיף, ולכן אם יש לך שאלות ספציפיות, 

  -אז אתה יכול להעביר לנו

 

. אנחנו דנים על מספרים, זאת   :פבל פולבמר   אומרת הוצאות..

 

  -בדיוק, קודם כל אנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מציגים את הדו"ח.      :אבי עזרמר 

 

חבר'ה, אל תפריעו לי. אנחנו פה מציגים את הדו"ח. יש דו"ח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שמדבר על איזה פעילויות אנחנו עשינו, איזה הוצאות היו, איזה הכנסות היו, ובסופו 

דבר אנחנו צריכים לראות שהחברה שהיא חברת הבת שלנו היא מאוזנת ואנחנו לא של 

צריכים כמו בעבר לראות איך אנחנו מעבירים להם תקציבים נוספים. אם אתם רוצים 

לרדת לפירוט של איזה שהיא פעילות ספציפית, אז תעבירו לנו בצורה מסודרת אני 

 גבי הנושא הזה. כמובן אבדוק את הסוגיה, ותקבלו את התשובה ל
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  -זה נוהל חדש? אנחנו כל השנים   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, זה לא נוהל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כל השנים כשדנו בדו"חות כספיים שאלנו את השאלות,    :מר יוסי חן

  -קיבלנו את התשובות

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה לא..

 

 החלטנו איך מצביעים.    :מר יוסי חן

 

 אתה לא זוכר, לא מצביעים, לא מצביעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא משנה. לא מצביעים   :מר יוסי חן

 

 אין פה הצבעה יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אתה יכול להיות רגוע, לא מצביעים בסדר, אתה יכול    :מר יוסי חן

 להיות רגוע. 

 

  -ולכן יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל מה שאני שואל בדו"חות הכספיים שיש לי פעם בשנה    :יוסי חןמר 

  -לראות את מנכ"ל החברה, פעם בשנה לשאול אותו כמה שאלות

 

  -יכולת להעביר לי שאלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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לא יכולתי, אנחנו פה בישיבת מועצה שואלים ותמיד עשינו    :מר יוסי חן

  -את זה, זה לא איזה משהו שבגלל

 

אז שאלת וקיבלת את התשובה, התשובה היא כמו שאתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מקבל בכל שנה

 

  -אבל אני   :מר יוסי חן

 

  -אם יש שאלה ספציפית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תראה אלי, אם אנחנו רוצים לדבר לפרוטוקול, אז הכול    :מר יוסי חן

כל הבעיות העיקריות, אני פה מדבר מהפה בסדר. אבל אם אנחנו רוצים באמת לנגוע ב

של התושבים, זה לא מה שיוסי חן חושב. מציג פה מנכ"ל החברה נתונים, ואני בפועל 

, מה י רואה בשטח, וממה שהתושבים רואיםמהפעילויות שאנבשטח ממה שאני רואה, 

שהם רואים פשוט שהם הפכו להיות מסחטה של כסף. ופה צריך בקטע הזה לבדוק מה 

חנו עושים, כדי לא להגיד שיש לנו חברת גוונים שהיא מאוזנת או רווחית. המטרה אנ

של החברה הזו לתת שירות לתושב, לתת כמה שיותר. ואתה יודע מה גם לא אכפת לי 

בשנה, אבל שהתושבים יהיו מרוצים, זה מה  ₪ 200,000שהיא תיכנס לגירעון של 

ושבים פה לדקלם כמו רובוטים ולהגיד שחשוב הרי בשורה האחרונה. עכשיו אם אנחנו י

 היה ככה היה זה, אז אתה לא צריך אותנו. 

 

  ₪מיליון  2השאלות היו ברוח טובה, כי התושבים השקיעו   :פבל פולבמר 

 בשביל זה היא מאוזנת. 

 

 יותר.    :מר יוסי חן

 

  -אז אני אגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז אפשר טיפה...  אנחנו לקחנו הלוואות,  :פבל פולבמר 

 

  -אז אני אגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פבל התושבים השקיעו את כל הכסף, כל היתר זה גבייה    :מר יוסי חן

 מהורים בכל מיני נושאים של חוגים. 

 

אני אשיב ואני חוזר חזרה, אם אתם תרצו לשאול שאלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוונים ספציפית לגבי נושא מסוים, תעבירו נ עשה את הבדיקה תקבלו תשובה. חברת 

. התושבים בסך הכול הכללי, 3הרחיבה את הפעילות שלה בצורה משמעותית, יותר מפי 

יודע, אני לא יודע מה אתה יודע, אבל מה שאני יודע התושבים בסך הכול  מה שאני 

בה זה הכללי מאוד מרוצים. ולכן אנחנו מציגים פה הדו"חות. התפקיד, הנושא של הישי

בעצם הצגת הדו"חות הכספיים. אני חוזר ואומר, תרצה לשאול שאלה ספציפית לגבי 

  -נושא מסוים, בבקשה. אנחנו לא

 

יש לי כמה שאלות, יש לי כמה שאלות, האם זה נכון שחבר    :מר יוסי חן

 בדירקטוריון מקבל שכר? 

 

 שמה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מסוים מקבל שכר. חבר דירקטוריון    :מר יוסי חן

 

 חבר דירקטוריון מקבל שכר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בגוונים. אני שואל, הוא יגיד כן או לא.    :מר יוסי חן

 

 הוא אמר לא, לא.   :מר יחיאל טוהמי
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 ודאי שלא.       :???

 

 לא, אז לא, זו תשובה. לא זו תשובה.    :מר יוסי חן

 

לא קשור, אבל יוסי זה לא קשור, אבל יוסי זה לא  אבל זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -קשור לדו"ח כספי. אני אומר

 

משהו שקשור לדו"ח אולי לא במספרים. הפעילות גדלה   :פבל פולבמר 

והאנשים מרוצים. הרעיון של הכסף, אם אנחנו מדברים רק על כסף הרי יש רווח, 

 ליהנות מכל החבילה שאנחנוילדים קשה לה מאוד  5התושבים... רק משפחה גדולה של 

נותנים, האם אפשר להוזיל, אם אנחנו מרוויחים את הכסף, אנחנו ביתרה, אולי אפשר 

 להוריד מחירים ולתת, אחרי שהחזרנו הלוואות יש כסף. 

 

  -תקשיב פבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש כסף לפי הדו"ח אחרי שהחזרנו הלוואות?   :פבל פולבמר 

 

פבל, מה שקורה זה דבר מאוד פשוט, א' מה שאתה אמרת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו נבחן. 

 

  -המטרה היא לתת לתושב יותר יכולת להשתמש באותם ה  :פבל פולבמר 

 

  -פבל אני מקבל, מה שאתה אמרה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 החוגים.   :פבל פולבמר 

 

ני רק רוצה להזכיר שבחברת מה שאתה אמרת אנחנו נבחן. א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוונים יש גם ועדת הנחות. זאת אומרת שאם יש משפחות שהם נמצאים עם יותר 
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ילדים, אם יש משפחות שיש להם בעיות כלכליות כאלה ואחרות מקבלות הנחה, אבל 

 מה שאתה אמרת אנחנו נבדוק.

 

ממה שפורסם בחוברת לגבי כל  %50-אני יכול להגיד לך ש   :מר יוסי חן

יני פעילויות לא קיימות בכלל, וזה בדוק הדבר הזה. והכי חשוב שהתושבים לא מ

 מרוצים, בניגוד למה שאתה חושב. 

 

 גבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תאגיד המים.      :אבי עזרמר 

 

ערב טוב, גבי אברג'ל מנכ"ל תאגיד המים. למי שלא יודע     :גבי אברג'למר 

נחנו אחראים גם על קרני שומרון וגם על אריאל. אגב אנחנו כבר אנחנו תאגיד אזורי, א

הצגנו לגבי שומרון. הדו"ח הכספי שלנו המאזן אושר על ידי הדירקטוריון. לעניינו של 

, בעצם אנחנו רואים שהפעילות השוטפת שלנו בשנת 3המאזן, אני אפנה אתכם לעמוד 

 11,800,000 2016ומנים אל מול מבחינת מזומנים ושווי מז ₪ 16,200,000הייתה  2017

. הגידול נובע מפעילות שוטפת גם בכמות הגדולה, קנו יותר מים. סך הכול הרכוש ₪

. מבחינת רכוש קבוע ורכוש קבוע 2018לעומת  ₪ 22,946,000-השוטף שלנו גדל ב

וביאור  6בהקמה אפשר לראות מי שמחשב את שני הסעיפים האלה, מה שכתוב ביאור 

הכול אל מול הפחת, כל שנה נוצר פחת כי התשתית מתיישנת, אל מול  , רואים שסך7

זה יש הקמה, כאלו בניית תשתית חדשה פיתוח, אנחנו רואים שאנחנו מאזנים, כל מה 

 61שיורד לנו כפחת אנחנו מצליחים לאזן. בסך הכול מבחינת המאזן אנחנו עומדים על 

גבי ההון העצמי שלנו, כמו שנה שנה שעברה...שוב ל ₪מיליון  58-ביחס ל ₪מיליון 

. מבחינת עלויות מכירה ושירותים, אז ₪מיליון  58אל מול  ₪מיליון  61שעברה דומה 

, שוב ₪ 17,900,000-אל מול שנה בעברה ב ₪מיליון  19-מכירות אנחנו מכרנו מים ב

בגלל שינוי בתעריף, שהיה שינוי בתעריף המים וכמויות. סך הכול רווח נקי שלנו 

, זאת אומרת עלינו ברווח בעוד מיליון ₪מיליון  2, אל מול שנה שעברה ₪ 3,349,000
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. מבחינת דו"ח תזרים מזומנים, אנחנו רואים שסך הכול מבחינת יתרת המזומנים ₪

 , וזה עיקר הדו"ח. ₪ 16,218,000היא 

 

 כמה כסף אנחנו גובים לקוב מתושבים? כמה כסף?   :פבל פולבמר 

 

 לקוב.  ₪מה כ     :אבי עזרמר 

 

  -קודם כל גבייה לקוב    :גבי אברג'למר 

 

.   :מר יחיאל טוהמי  זה ארצי

 

 בכל הארץ אחידה.     :גבי אברג'למר 

 

 אחיד בכל הארץ.   :מר יחיאל טוהמי

 

ויש מה שנקרא תעריף לכמות מותרת ויש תעריף למעל כמות     :גבי אברג'למר 

 מותרת. 

 

יודעים  :פבל פולבמר  לבדוק נזקים כשיש נזילות, איך אנחנו  ואנחנו 

 מודדים כל שנה כמה הפסד יש? מי סופר?

 

 זה פחת.     :גבי אברג'למר 

 

.. המים זה פחת? מי סופג את זה?   :פבל פולבמר   זה פחת.

 

פחת שהוא בצנרת הציבורית התאגיד סופג וזה חלק מהמאזן     :גבי אברג'למר 

פה מופיע כל הדו"ח הסופי שהצגתי הוא מגלם  וחלק מהדו"חות הכספיים. זאת אומרת

משהו תיאורטי, אין דבר כזה בעולם, אז כמובן  0בתוכו את הפחת. אם היה לי פחת 
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שהכסף שהיה אצלי בקופה היה הרבה יותר גדול. השאיפה שלי שהפחת יהיה נמוך 

 ..  יותר, זו השאיפה שלי, שאיפה של כל יישוב.

 

 בכיוון הזה?  ומה אנחנו עושים  :פבל פולבמר 

 

יחסית מבחינת הפחת אנחנו בין הנמוכים בארץ. אגב חלק     :גבי אברג'למר 

מהנתונים שאני אומר הם מפורסמים ברשומות של מדינת ישראל. אם אני אומר 

, אז אני טוב ביחס לארץ. הדברים 8והפחת הממוצע הארצי הוא  5שהפחת שלי הוא 

 ר לקרוא את זה ברשות. האלה מופיעים באתר של רשות המים, אפש

 

אנחנו כל שנה משקיעים כסף לתאגיד המים, משקיעים כסף   :פבל פולבמר 

 להחלפת מערכות, נכון? 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מחדשים כל שנה. איזה אחוז מהתקציב, אנחנו יודעים? או   :פבל פולבמר 

ערכות, כי זה בטח שזה, איך אתה מודד כמה אתה משקיע? מי קובע? להחלפת המ

 משפיע על טיב העבודה. 

 

 מי שקובע זה מינהל המים, הם קובעים לנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כמה להשקיע  :פבל פולבמר 

 

מה האחוז שאנחנו צריכים להכניס לתשתיות ועל בסיס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חלטות איפה אנחנו הדבר הזה הדירקטוריון של תאגיד המים יושב, ואנחנו מקבלים ה

 עושים ובאיזה מקומות. 

 

יש לנו אחוז כסף, ואתה מחליט איפה אתה עושה מאיזה   :פבל פולבמר 
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 אזור? 

 

כן. יש מקומות שבהם אנחנו יודעים שיש לנו בעיה, יש לנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקומות נגיד שאתה רואה שיש שם פחת מסוים, יש שם לחץ שונה או משהו מהסגנון 

 -הזה

 

 או התיישנות תשתית.     :גבי אברג'למר 

 

שם אנחנו נכנסים. יש אחת לכמה שנים נכנסים ועושים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שדרוג תשתיות גם אם אין בעיות, כדי שלא יהיו בעיות בעתיד. 

 

והבעיה של מים שהייתה לנו השנה זו חד פעמי שאנחנו   :פבל פולבמר 

 -מוכנים

 

הבעיה של מים בכל אזור השומרון, אתם לא הרגשתם אותה     :לגבי אברג'מר 

 פה. 

 

 -הרי לא השקענו בהשקיה  :פבל פולבמר 

 

 אז אני אסביר.     :גבי אברג'למר 

 

.   :פבל פולבמר   ואנשים בבית קיבלו אבל השקיה לא קיבלנו

 

עלי, שילה, קדומים חילקו מים עם חמורים. עד היום גם     :גבי אברג'למר 

השנה הם היו במצוקות של מים איומות, אנחנו התגברנו על זה בגלל פעולות שנעשו 

פה. אחד קידוח אריאל אחד שהוסיף לנו כמויות מים, שתיים פעלנו מול רשות המים 

כדי שיגדילו את ההיקף של הצינור שמגיע מכפר קאסם אלינו, זה עדיין לא הסתיים 

קוב  200יווננו הסתיים וזה מוסיף לנו עוד אבל זה בעבודה. הקו מעלי זהב שמתחבר לכ
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ליד בית העלמין, שהיא נותנת לנו יציבות. כל אלה, אולי יהיו  10000לשעה. ובריכה 

מצבי קיצון של שלג או חום שנצא בהנחיה לא להשקות, אבל לא יהיה בעיות של 

לשתות, לא תהיה בעיה של סניטציה, לא תהיה בעיה של שירותים. מה שקורה בכל 

 שומרון, אגב בכל אזור יהודה ושומרון. ה

 

 תודה.   :פבל פולבמר 

 

גבי אני רוצה שתיקח לתשומת יש לי כמה שאלות. קודם כל    :מר יוסי חן

בכמה חודשים לפני  ליבך שאנחנו נמצאים בשנת בחירות, ולא רק בשנת בחירות

 בחירות. 

 

  -מה הקשר אבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יה סבלני, אתה תקשיבתה   :מר יוסי חן

 

 זה דו"ח כספי, זה דו"ח כספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה תקשיב שנייה, כי המנכ"ל נמצא פה ואני רוצה שגם    :מר יוסי חן

אתה תשמע, ואני רוצה שגם המבקר ישמע, ואני רוצה שגם היועץ המשפטי שלי ישמע, 

בעיה הזו, גם עם קבלנים שהוא לא רק שלך. דבר שני, אני מצפה שאתה תטפל ב

שעובדים עם התאגיד, תחדד את הנהלים, שלמעשה זה עבירה על החוק. כל מי שעובד 

עירייה עובד תאגידים אסור לו לעשות בפוליטיקה נקודה. שיצביע מה שהוא רוצה, 

 ושלא יתעסק בפוליטיקה, זה אחד. 

 

 צודק, צודק.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -כללית או שאתה זה אמירה    :גבי אברג'למר 
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 אני מדבר כרגע על התאגיד שלך.    :מר יוסי חן

 

 כן, זה בשביל הפרוטוקול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה כללי זה גם בעירייה וגם כרגע יש שלטים שבקאנטרי ואני    :מר יוסי חן

נגוע חזק מאוד  אעלה את הכול, אבל כרגע אני מדבר רק על התאגיד. בתאגיד שלך הוא 

נגוע פוליטיבג   -לל שהמינויים שם, הוא 

 

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

 

. אל תעצור אותי, אל תעצור אותי   :מר יוסי חן   -אני אומר..

 

  -עצור, אנחנו נמצאים עכשיו בישיבה שדנה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע איפה אנחנו נמצאים   :מר יוסי חן , אני יודע איפה אנחנו אני 

 נמצאים. 

 

  -שדנה על דו"חות כספיים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הבנתי אותך.    :מר יוסי חן

 

 ולכן אנחנו נמשיך בסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני עכשיו שואל אותו בנושא של הדו"חות הכספיים, רגע תן    :מר יוסי חן

  -לי לשאול שאלות בנושאים הכספייםלי לשאול אותו בנושא הזה. תרשי 

 

  -רוני אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מה רוני, תן לי לשאול כמה שאלות.    :מר יוסי חן

 

  -אם תשאל על :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בנושאים הכספיים, בנושאים הכספיים.    :מר יוסי חן

 

 כן, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה לא סוד שאני בעד סגירה של התאגיד. יש פה תביעה נגד    :מר יוסי חן

התאגיד, תביעה ייצוגית, תיתן לי הסבר בבקשה מה זה התביעה הזו מתוך הדו"ח, 

 רשום פה שיש תביעה בסכום, אתה איתי?

 

.     :גבי אברג'למר   ודאי

 

יודע על התביעה הזו?   :מר יוסי חן  אתה 

 

יודע. בוודאי, אין דב    :גבי אברג'למר   ר שאני לא 

 

 אתה יכול לתת הסבר פה לחברים?    :מר יוסי חן

 

 בשמחה, למה לא.     :גבי אברג'למר 

 

 אז קדימה אני אשמח לשמוע.    :מר יוסי חן

 

  -יש מה שנקרא    :גבי אברג'למר 

 

רגע, רגע, אני רוצה שתסיים את כל השאלות, ואז הוא יענה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ובות. את כל התש
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 לא, אחד אחד.    :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא יזכור.    :מר יוסי חן

 

 אני מנהל, אני מנהל את הדברים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מנהל זה בסדר.    :מר יוסי חן

 

 בבקשה, את כל השאלות, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז הנה הוא רושם שהוא לא יישכח.    :מר יוסי חן

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה לא סוד שיש פער גדול בין המחיר שגובים מהתושבים    :מר יוסי חן

 עבור קוב מים לבין המחיר שאנחנו רוכשים את אותו קוב. 

 

  -, לא, לא, בלי דמגוגיה₪ 2.5אבל זה ארצי. הכנסת חוקקה   :מר יחיאל טוהמי

 

 למה אתה מפריע לי?    :וסי חןמר י

 

יוסי  :מר יחיאל טוהמי  תהיה הוגן.  אבל 

 

אבל אל תפריע לי בבקשה, היינו כבר שמה וביקשתם שאני    :מר יוסי חן

  -אביא מכתב משר התשתיות
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 זה ארצי, ארצי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 -והבאתי לכם   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

קקה חוק ואני בעד סגירת התאגיד, וגם אתה היית הכנסת חו   :מר יוסי חן

 בעד. 

 

 אני בעד, גם עכשיו אני בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

אבל אתה לא בעד, כי כשאני הבאתי את המכתב מהשר    :מר יוסי חן

  -שהיית צריך לחתום על הסגירה

 

 אני בעד, בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא הסכמת.    :מר יוסי חן

 

 אני בעד סגירת התאגיד.   :המימר יחיאל טו

 

 אל תכעס, אני אענה לך תשאל.     :גבי אברג'למר 

 

 בסדר, אבל אם הוא מתפרץ.    :מר יוסי חן

 

 זהו, זהו, לא מתפרץ.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני אומר זה לא סוד שיש פער גדול. יש לי תושבים זועמים    :מר יוסי חן
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צאתם להם את השעונים החוצה, וכתוצאה על כל הנושא של הצריכה המשותפת, הו

 -מההוצאה

 

 זה לא קשור לדו"ח הכספי, הלאה תשאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל יש פה מנכ"ל של תאגיד, אתה לא רוצה אז בוא לא נדון    :מר יוסי חן

 וזהו. 

 

 אנחנו מציגים, אנחנו מציגים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ה רוצה, בוא לא נדון, אנחנו עכשיותעשה מה שאת   :מר יוסי חן

 

 אנחנו מציגים, אנחנו מציגים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במספרים? שאתם רוכשים מים ושמוכרים איך ההבדל בין   :גלב רבינוביץמר 

 

גלב, אני אגיד לכם משהו, תקשיב מי שקובע את תעריפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המים זה לא תאגיד המים. 

 

 אין בעיה, אני רוצה לדעת מספרים.   :לב רבינוביץגמר 

 

  -מי שקובע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪ 2.62גלב,    :מר יוסי חן

 

 זה כתוב לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן לקוב  ₪ 12, פה גובים ממך במחיר הגבוה גם ₪ 2.62..
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 מהתושב, אתה מבין איזה גזל זה? 

 

 טוב.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 אתה מבין את ההפרשים? זה גזל.    :מר יוסי חן

 

 אני מבקש, מועצה דתית הגיעה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל פה לא רוצים לדון בזה, רוצים שהוא ילך הביתה, אז    :מר יוסי חן

 בוא לסמן וי כדי להודיע למשרד הפנים דנו בדו"חות. 

 

 , אנחנו מציגים את הדו"חות. לא דנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הצגנו את הדו"חות, אתה לא עושה לי טובה, אתה מציג את    :מר יוסי חן

 זה כי משרד הפנים מחייב אותך להציג. 

 

 אני מציג את הדו"חות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל אתה מציג   :מר יוסי חן

 

. לדו"חות. אבל אתה שואל שאלות שלא קשורו :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ת..

 

אתה מציג, אתה חושב שאנחנו נמצאים בהבימה, אנחנו לא    :מר יוסי חן

  -בהבימה

 

 אבל זה מה שאתה עושה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל כל השאלות שלי קשורות לתאגיד.    :מר יוסי חן



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 23 

 

 טוב. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 מקשיב. אני מקשיב, אני    :מר יוסי חן

 

קו ביוב שנקרא קו לגבי התביעה הייצוגית, יש מה שנקרא     :גבי אברג'למר 

  -יישובים: קרני שומרון, עמנואל 5נחל קנה. קו נחל קנה הוא קו שמשרת 

 

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

 

הוא קשור אליי כי אני אחראי על קרני שומרון, החלק     :גבי אברג'למר 

סי שלי מקרני שומרון הוא החלק שלי באחריות. הקו הזה מזרים את כל הביוב היח

לכיוון מט"ש דרום השרון. מט"ש דרום השרון הוא מט"ש שלא עומד בספיגות שלו 

וגורם לזיהומים. התביעה המרכזית היא מול מט"ש דרום השרון, אבל החוק אומר שלא 

אנשים המזרימים, לצורך תובעים רק את המט"ש את בעל המט"ש, אלא גם את ה

העניין אני נתבעתי, מועצה אזורית שומרון נתבעה, עמנואל נתבעה, כל מי שמזרים 

ייצוגית. מהי התביעה  למט"ש דרום השרון ומט"ש דרום השרון נתבעו בתביעה 

הייצוגית? עשו שם איזה שהוא אגודים מספר יישובים ואמרו היה לנו ריח במשך שנה, 

 160-של שקל כפול מספר התושבים כפול מספר השנים הגיעו לכל תושב רוצה פיצוי 

 . ₪מיליון 

 

  -אתה מדבר על הוצאה, שיש לך הוצאה נוספת  :פבל פולבמר 

 

  -לא, מה שהוא אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רציתי להבין אתה קונה ומוכר  :פבל פולבמר 
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 . לא, לא, לא קשור, לא קשור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מדבר על התביעה הייצוגית.     :גבי אברג'למר 

 

 )מדברים יחד( 

 

  -תקשיב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לי חשוב כמה תושב יכול לשלם פחות, זה הכול, אם זה   :פבל פולבמר 

 אפשרי. 

 

  -לא, בוא אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

להחזיר חלק מהכסף רווח, אולי אפשר  ₪מיליון  3כי אמרת   :פבל פולבמר 

 ולהוריד. 

 

 )מדברים יחד( 

 

בואו אני אגיד לכם, אם אתם רוצים לשמוע תשובה אז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בבקשה, רק תהיו בשקט תשמעו תשובה. מי שקובע את מחיר המים שאנחנו קונים זה 

 מדינת ישראל. מי שקובע את מחיר המים שאנחנו מוכרים זה מדינת ישראל. אנחנו לא

יכולים לבוא ולהגיד אנחנו עכשיו מרוויחים אנחנו עכשיו מורידים מחיר לצרכן. הדבר 

היחידי שאנחנו עושים אחרי שאנחנו גומרים את השנה, מינהל המים מחייב אותנו 

לקחת את הכסף שאנחנו הרווחנו, ולהשקיעו אותו חזרה בתשתיות המים. זאת אומרת 

  -קבל, כל הכסף חוזר חזרה לתשתיותכל הכסף של תאגיד המים שתאגיד המים מ

 

 אחרי שמממנים את כל ההוצאות למיניהם.    :מר יוסי חן
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 חוזר חזרה לתשתיות המים. ולכן זה מה שקורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  לא מחזירים שום דבר בחזרה.

 

ה הייצוגית. השאלה שעליה השיב גבי זה היה לגבי התביע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אני מסיים עכשיו את הקטע הזה, ואני עובר לעמוס צוריאל המועצה הדתית, בבקשה. 

 

ערב טוב לכולם, עמוס צוריאל ראש המועצה הדתית. רואה   :מר עמוס צוריאל

 החשבון שהיה צריך להיות איתי תומר גרבר פשוט לא נמצא בארץ. 

 

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

 

, זה כולל ₪ 4,011,046אוקיי, הפעילות שלנו במהלך השנה   :עמוס צוריאל מר

 ₪ 776,000, הכנסות מהרשות המקומית ₪ 1,407,190הכנסות מהמשרד לשירותי דת 

והכנסות עצמיות, שזה שירותי דת כמו כשרות, נישואים, מקוואות ודברים נוספים זה 

, ₪ 785,000ו שהוגבלו לפעילות . הסכומים ששוחררו מהנכסים האלה נט₪ 1,041,917

 . זהו. ₪ 4,011,046סך הכול המחזור 

 

 יש שאלות אליו?      :אבי עזרמר 

 

כן עמוס, שאלה אחת בעיה מאוד קשה וכואבת, מה יהיה עם    :מר יוסי חן

בית העלמין? מה יהיה עם שירותים בבית העלמין? מה יהיה עם בית לוויות בבית 

י בדו"חות שאתם לא משלמים שכר לרב. שלא תטעה אני לא העלמין? הבנתי שאני ראית

מפיל את העניין רק על המועצה הדתית, אני חושב שגם עיריית אריאל יש לה חלק בלתי 

מבוטל בזה, איפה שאנחנו נמצאים. התושבים אבל כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה 

וב, והיינו שמה כל שנים בלי שירותים, בלי בית לוויות, הבן אדם שנפטר זה כל כך על

 כך הרבה פעמים לצערי, מה אתם מתכוונים לעשות מחר בבוקר? 
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טוב, מאחר ואמרת את הדברים לפרוטוקול והכול נרשם,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ומאחר וזה לא קשור לדו"ח הכספי, אז תודה רבה. אני עובר לדו"ח הרבעוני

 

וד מאוד. אחר כך שואלים תודה רבה על התשובה, תשובה מא   :מר יוסי חן

 למה אנשים מבקשים להיקבר מחוץ לאריאל, אתה מבין? 

 

 כן, רוני דנה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, העירייה סיימה את 2018הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת    :רו"ח רוני דנה

נובע בעיקר מעודף ₪ 461,000בעודף של  2018הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  . העודף 

בדו"חות שחולקו לכם.  4הכנסות, ההוצאות אתם יכולים לראות את זה בעמוד 

ההוצאות עומדות התקציב מול הביצוע, אנחנו עומדים יפה, ויש עודף הכנסות בהיקף 

, ₪מיליון  3, בעיקר בארנונה. הגירעון המצטבר של העירייה עמד על ₪ 500,000-של כ

. אם יש שאלות ₪ 2,631,000-המצטבר להאלו מפחיתים את הגירעון  ₪ 460,000היום 

 אני אשמח לענות. 

 

אני רוצה דווקא שאלה לראש העירייה. קיבלנו גזבר לעבודה,    :מר יוסי חן

נגד, אתם הצבעתם בעד. הוא עזב את העבודה, לא קיבלנו שום  אני לא חשוב שהצבעתי 

קיד. לא עדכון למה, מה הסיבה שבן אדם מחליט לקום כמה ימים אחרי שנכנס לתפ

מגיע לנו כחברי מועצה ולתושבים פה הסבר, מה קרה שמה? מה בדיוק קרה? דבר נוסף 

אני אומר לך, וחבל שהגזברית לא נמצאת פה, יש הגברת אריאלה זיסקוביץ מהבוקר עד 

 הערב עוסקת בפוליטיקה, אני מגיש תכף עתירה לבית המשפט. 

 

  -תגיש, תגיש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם אתם לא תפסיקו את הפעילות הפוליטית בתוך משרדי    :חןמר יוסי 

העירייה, ואם אתה היום לא תוריד את השלטים מהקאנטרי, אם היום לא תוריד אותם 
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 מהקאנטרי, אני מבטיח לך שאתה תשלם הרבה כסף. 

 

 בינתיים מי ששילם כסף זה רק אתה.  .%100בסדר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ול בסדר, אני שילמתיהכ   :מר יוסי חן

 

 בינתיים מי ששילם זה רק אתה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שילמתי בשמחה.    :מר יוסי חן

 

 . ₪ 5,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שילמתי בשמחה ואני אמשיך לשלם למען החוק והסדר.    :מר יוסי חן

 

  -אז אני אשמח מאוד אם תמשיך לשלם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שמעתי אותך, אני אשלם   :מר יוסי חן

 

 לעירייה.  ₪ 2,500לי וגם  ₪ 2,500גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אשלם בשמחה, אני אשלם בשמחה.    :מר יוסי חן

 

 תמשיך. יפה, אני שמח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כדי שאתה תתנהל בצורה חוקית   :מר יוסי חן

 

יודע :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אתה 
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אתה תתנהל בצורה חוקית. גם את הסרטון, אני מודיע לך    :מר יוסי חן

  -היועץ המשפטי, גם את הסרטון שהוא הכין עם השרים הוא לא יקרין

 

יודע יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -אתה 

 

 . הנה אני אומר לך את זה פה. 40-בחגיגות ה   :מר יוסי חן

 

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

 

.    :מר יוסי חן .  כל השלטים היו.

 

 ... שאמרת את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

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

 

 חבל שאמרת את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

 זה רק מראה כמה שהוא בלחץ.    :מר יוסי חן

 

  הוא לא רוצה לעשות.  :מר יחיאל טוהמי

 

 הוא לחוץ.    :מר יוסי חן

 

 הוא לא רוצה לעשות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 שיעשה, הוא בלחץ אני רואה את זה.    :מר יוסי חן
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  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע גם בפייסבוק אסור לו לפרסם את זה. גם    :מר יוסי חן אתה 

 בפייסבוק אסור לו לפרסם. 

 

  -יוסי, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא ראש עירייה.    :מר יוסי חן

 

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

 

יוסי, זה בסדר.    :מר יוסי חן  קוראים לי 

 

יודע למה אתה משלם בשמחה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה 

 

 אני בשמחה.    :מר יוסי חן

 

יודע למה :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה משלם בשמחה?  אתה 

 

 בשמחה.    :מר יוסי חן

 

 כי אתה מפסיד בשמחה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ואני מכניס אותך למסלול, ואני אמשיך לשמוח שאתה    :מר יוסי חן

 תתנהל על פי החוק. 
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טוב, תב"רים. אני מבקש בנושא התב"רים, אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

סימון כבישים, זה קיבלנו אותנו רק  1162נוסף, תב"ר מספר להעלות לסדר היום תב"ר 

עכשיו לאחרונה. אחרי שאנחנו הפצנו את התב"רים. סימון כבישים והתקני בטיחות על 

וקרנות  ₪ 67,961. כאשר התב"ר הזה מתבסס על משרד התחבורה ₪ 84,951סך של 

 . מי בעד להוסיף את התב"ר לסדר היום? ₪ 16,990 הרשות

 

  -יש לנו תכנית מה נעשה או שכרגע רק כסף נטו ואחר כך  :פולב פבלמר 

 

אתה מכיר את רוב התוכנית, אנחנו מדברים על סימוני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -כבישים

 

 ... מדברים על זה.   :פבל פולבמר 

 

לא, אני אומר אתה מכיר את הדברים שאנחנו רצינו לעשות,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רנו על זה גם בוועדת תחבורה, זה כל הסימונים של החניות, האלכסונים אנחנו עב

 ברחוב הנגב וכל הדברים האלה. 

 

 זה הכסף שחיכינו?   :פבל פולבמר 

 

 וזה הכסף שחיכינו. מי בעד להוסיף את זה לסדר היום?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 וזה יבוצע כבר עכשיו?    :מר יוסי חן

 

 יודע. לא      :אבי עזרמר 

 

 מה אתה לא יודע?    :מר יוסי חן

 

 לא עזוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 קודם כל נצביע על זה.   :פבל פולבמר 

 

נכון בדיוק. מי בעד להוסיף את זה לסדר היום? טוב, רק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להוסיף

 

 כולם.   :מר יחיאל טוהמי

 

נגד? לא, לא, זה לא כו :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לם. יוסי, אתה בעד 

 

אני נמנע, נמנע. אתה לא רוצה להגיד לי איפה אתה מוציא    :מר יוסי חן

 את הכסף, מתי אתה מוציא את הכסף. 

 

  -אז בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

... להצביע ביצוע עכשיו, קודם נוסיף לסדר היום אנחנו   :פבל פולבמר  לא, 

 נדון על זה. 

 

 דר... לסדר היום. בס   :מר יוסי חן

 

בעד זה אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי. אז נוסף לסדר היום.   ורד, אריק, זאב ומקס. נמנע זה 

. מקורות ₪ 84,951סימון כבישים והתקני בטיחות על סך של  1162תב"ר מספר  .ו

 .₪ 16,990ת הרשות וקרנו ₪ 67,961המימון: משרד התחבורה 

 

  -נתחיל בזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. של    :מר יוסי חן ... בתקופת בחירות שיסמן, אני מסמן, אני רוצה.
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 הכבישים הכול בסדר. 

 

  -שהוספנו אותו לסדר היום 1162נתחיל בתב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דר. מסכן נכה חיכה אפילו חניות לנכים מסמנים, הכול בס   :מר יוסי חן

 הרבה זמן, אמרתי לו שים שלט ישר עשו לו חנייה. 

 

 יוסי הנה מצלמים אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הכול בסדר   :מר יוסי חן

 

  -מצלמים אותך, תסתכל לשם ותגיד כדי שזה יהיה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לי על הבית, שנים רדף אחרי שלט לנכה, שמתי לו שלט ש   :מר יוסי חן

 שלט... ואני מברך על זה. 

 

סימון כבישים והתקני  1162אני מעלה להצבעה את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וקרנות  ₪ 67,961. מקורות התב"ר זה משרד התחבורה ₪ 84,951בטיחות על סך 

 . ₪ 16,990הרשות 

 

אני רוצה לציין לגבי התב"ר, להגינות אנחנו נגיד   :פבל פולבמר 

יודעים ביחד, כי רצינו לצבוע לפני ל פרוטוקול, הכסף לצביעה היה לנו קצת לפני, אנחנו 

הרבה זמן, זה לא הכסף היחיד שהיה צריך להיות לצביעה. נכון לאנשים שיושבים פה 

ופה אני גם יכול לתת קרדיט ליוסי, אנשים לא יודעים מה התוכניות שלנו, רוב 

הפרוטוקולים גם יצאו החוצה. אז יש חובות שלא התוכניות גם היו בפרוטוקולים ולא 

 צברנו, אפשר להגיד אותם, אם יש תכנית למה לא להציג אותה? 
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אני אומר ברחובות שאנחנו מדברים עליו זה המשך רחוב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הנגב

 

 נגב עד הסוף.   :פבל פולבמר 

 

ברנו בוועדת תחבורה גם את הסימון האלכסוני, ואנחנו הע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הנושא של רחוב גליל

 

 אזור תעשייה זעיר שלנו גם?   :פבל פולבמר 

 

זעיר אנחנו לא דיברנו על הנושא של רחוב  תעשייה רחוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תעשייה זעיר, כי אם אתה תכניס שם סימונים, אני לא רוצה לפתוח את זה, אז לא 

  -תהיה אפשרות לעבור

 

לא, רק הכוונה, מכוניות חונות שם בכל מקרה, חונות איך   :פבל פולב מר

 שהם רוצים, אז אם תהיה הכוונה זה יכול לעזור. 

 

אז יש מקומות שאנחנו דיברנו עליהם, ואנחנו מתכוונים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לעשות אותם. יש דברים שאני מעריך שהם יצוצו ואנחנו נצטרך לבצע אותם גם כן. 

כן זה התב"ר הזה זה תב"ר שקיבלנו את הכסף ממשרד התחבורה, ואיתו אנחנו ול

 רוצים לעשות. 

 

תהיה עוד ישיבת תחבורה או שהשנה כבר נגמר? איפה אפשר   :פבל פולבמר 

 לחלק את הכסף... 

 

קודם כל יש מספיק משימות, ולאחר מכן סימון כבישים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עשות, אלא אם כן אתה עושה שינוי בחניות. אבל אם אתה סימון חניות לא צריך ל

 מסמן, מחדש סימונים אתה לא צריך להעביר את זה בוועדת תחבורה. 
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ו   :פבל פולבמר  אתה תלך לפי הסדר של מה שעשינו בוועדת תחבורה יש לנ

 -פרוטוקולים

 

 בוודאי כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי. תלך לפי הסדר הזה,   :פבל פולבמר 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... הוספת חניות באזור התעשייה.    :מר יוסי חן

 

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

שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק, זאב אתה נמנע? אוקיי אז אני חוזר. 

י נמנע, כדי שיהיה לי יותר קל בשמות? אוקיי. אז בעד: אלי, יחיאל, בואו נעשה מ

ויוסי, עבר.    שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. מי שנמנע זה זאב 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזיבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

והתקני בטיחות על סך  סימון כבישים 1162תב"ר מספר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

 .₪ 16,990וקרנות הרשות  ₪ 67,961משרד התחבורה מקורות המימון: . ₪ 84,951של 

 

 אישורי תבר"ים: ב.

. 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  -1154תב"ר  (1  ממשרד הפנים 

ן  1.3 -הגדלה ב -פארק הואדי- 228ב"ר ת (2  מתקציב קרנות הרשות. ₪מיליו

,  – 1156תב"ר  (3 ן  1.9חידוש תשתיות ושיפור פני העיר  מתקציב קרנות  ₪מיליו

 הרשות. 

ת לימוד בית ספר נחשונים. מקורות : משרד החינוך הוספת כית – 1157תב"ר  (4

 . ₪ 40,000, קרנות הרשות   70,000
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 . מקורות : קרנות הרשות.₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר  (5

. מקורות: ₪מיליון  3.5הקמת מפעל שיקומי האזור המלאכה.  – 1159תב"ר  (6

 .₪מיליון  2.45 –ביטוח לאומי 

ן  1.05 -מקרן שלם           . )מותנה בקבלת האישור (. ₪מיליו

 6.1 –פים "חידוש ושיקום תשתיות סלילה וריבוד כבישים ושצ – 1160תב"ר  (7

ן ) מותנה בקבלת ההרשאה( .  ₪מיליון   . מקורות : משרד השיכו

 ממקורות משרד החינוך. ₪ 60,000שדרוג הפסגה  – 1161ב"ר ת (8

 

 1.3-פארק הוואדי הגדלה ב 228תב"ר הבא. תב"ר אני עובר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪ 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  1154, זה על מנת סליחה, תב"ר ₪מיליון 

  -ממשרד הפנים, זה שדרוגים

 

 מדלגים?  2תב"ר    :מר יוסי חן

 

, לא דיברנו עליו. זה 2-ואחרי זה עובר ל 1-לא, אני מתחיל ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפור פני העיר במדרכות, בכל מיני מקומות שיש בהם תקלות שצריך לשדרג ושצריך 

 לתקן. 

 

 רק מדרכות או גם את מעקה הבטיחות?   :פבל פולבמר 

 

 אז אני אומר זה מדרכות וכבישים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו יכולים לדעת לפחות מקום מסוים? יש את הכיכר   :פבל פולבמר 

יכר עשתה את הסיבוב יפה ויש גם אפילו לאופניים, שם אנחנו נסיים החדשה שהכ

 בכסף הזה? 

 

  -אתה מדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 המציל היהודי.   :פבל פולבמר 

 



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 36 

  -תראו, קודם כל דרך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנשים הולכים שם בכביש ומסכנים את החיים.   :פבל פולבמר 

 

דרך רון נחמן, אנחנו הבאנו את הכסף ומי שתקצב את זה זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בעצם משרד התחבורה

 

 לא, מי? מי?   :פבל פולבמר 

 

  -אני לא זוכר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא הבאת כסף זה שייך למע"צ.    :מר יוסי חן

 

  -אני לא זוכר בדיוק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה הקריטי.   :פבל פולבמר 

 

 אני אבדוק ואני אתן לך תשובה, בסדר?  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 טוב.   :פבל פולבמר 

 

 כפי שהצגתי? מי נמנע?  1154מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תסדר לנו את המדרגה   :מר יוסי חן

 

פבל,  מי נגד? מי שבעד זה: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. מי שנמנע זה זאב ויוסי, עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2לודמילה גוזב; מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' 

 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  -1154תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

.  ממשרד הפנים 

 

מיליון  1.3-פארק הוואדי, הגדלה ב 228זה תב"ר תב"ר הבא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה הפארק על מנת להשלים סוף סוף את הפארק. אני מדבר על פארק ז'בוטינסקי, ז ₪

 . 228שחלק מהאנשים מכירים אותו גם כפארק הנחל, זה תב"ר 

 

  -אני לא כל כך מבין  :פבל פולבמר 

 

מה שקורה בפארק הנחל יש שם אמפי, שהאמפי הזה אי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אפשר להשתמש בו השיפוע

 

ין אני מכיר אני הייתי חלק, זה הגדלה גדולה אז רציתי להב  :פבל פולבמר 

 מה הפרויקט. 

 

השיפוע של האמפי לא מאפשר בעצם מבחינה בטיחותית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויפה, ואנחנו לא מסוגלים  להשתמש במקום הזה, ויש פה מקום שהוא מקום מדהים 

  -להשתמש בו

 

 מקומות ישיבה.   :פבל פולבמר 

 

  -ישיבהולכן אנחנו הולכים לעשות שם טריבונות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה אני זוכר.   :פבל פולבמר 
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כולל נושא של תאורה, וכולל נושא של תאורה שתהיה לכיוון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פארק הכלבים וכל הדברים האלה, ולכן זה בעצם התוספת שנדרשת לעשות. 

 

,   :פבל פולבמר  השאלה גם, יש סיבה שזה עולה עכשיו ולמה ההגדלה עכשיו

מקרנות הרשות, זה לא מה שקיבלנו מהממשלה, זה  ₪מיליון  1.3זה  זה המון כסף,

  -אנחנו מוציאים מהכיס שלנו היום ספציפי

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר   ולא עשינו את זה לפני, הרי פארק הנחל מוזנח הרבה זמן

 

נו, אם אתם נכון, כי מה שקרה לקח זמן עד אשר קיבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -זוכרים אנחנו קיבלנו

 

 אתה מוסיף את זה לכסף אחר?   :פבל פולבמר 

 

  -נכון, אנחנו מוסיפים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר  .. הכסף הראשון  אז.

 

אנחנו מוסיפים את זה לכסף של קק"ל שכולנו מכירים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ל הכסף מקק"ל לא נותן מענה להשלמה של כל אנחנו הרי קיבלנו כסף מקק"ל, אב

  -הפארק, ולכן עד שאנחנו

 

 מתי קיבלנו את הכסף אלי?   :פבל פולבמר 

 

 את ההרשאות התקציביות קיבלנו רק עכשיו, נכון?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -ההרשאות התקציביות אושרו רק לאחרונה לפני כ     :אבי עזרמר 

 

שתגיד לי למה זה עכשיו, אתה מבין למה אני  חשוב מאוד  :פבל פולבמר 

 שואל. 

 

  -לפני כחודשיים     :אבי עזרמר 

 

.   :פבל פולבמר   למה זה דווקא עכשיו

 

 -אז אני אומר לך, לפני חודשיים     :אבי עזרמר 

 

 למה לא עכשיו?   :כץ-גב' שירה דקל

 

 למה לא עכשיו אני אענה, אני שואל למה עכשיו.   :פבל פולבמר 

 

 ... כי תכף מתחלפת כל הנהלת העיר.    :מר יוסי חן

 

 4אני אגיד למה לא עכשיו, כי זה היה צריך לעשות לפני   :פבל פולבמר 

 שנים. 

 

 פבל תגיד לה למה, תגיד לה.    :מר יוסי חן

 

 אל תלכי, למה את אמרת והולכת?   :פבל פולבמר 

 

 אני לא הולכת.   :כץ-גב' שירה דקל

 

 את מסתובבת.   :פבל פולבמר 
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  -היום פעם אחרונה שתראה אותה   :מר יוסי חן

 

 לא הבנתי מי מדבר, אני לא זוכר את הקול שלך.   :פבל פולבמר 

 

שנים קיבלנו באופן עקרוני אם אתה זוכר את  4לפני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ההרשאה התקציבית. 

 

 כן.   :פבל פולבמר 

 

 ר. הוא לא זוכ  :כץ-גב' שירה דקל

 

 אני אזכיר לו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר שאני זוכר, את סתם מדליקה פה אש ואת עושה   :פבל פולבמר 

רק פוליטיקה. אני שאלתי שאלות נכונות. אתה רוצה שהיא תעשה פוליטיקה, אין 

 בעיה. 

 

  -אנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

... שלך פה. את רוצה להדליק אותי תדליקי   :פבל פולבמר   אותי,

 

.    :מר יוסי חן .  פבל אתה זוכר מצוין, רק למה.

 

 תרגיע.   :פבל פולבמר 

 

אנחנו קיבלנו באופן עקרוני אישור עקרוני, אנחנו לא קיבלנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את ההרשאה התקציבית. היינו צריכים לשבת עשינו את התוכניות ראינו בכמה מדובר. 

ושה את העבודה, האם קק"ל עושה את העבודה או אנחנו עושים את הייתה סוגיה מי ע
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העבודה, בכל מקרה הדברים היו תקועים בקק"ל ואנחנו לא קיבלנו את ההרשאה 

פיזית, אנחנו קיבלנו אישור עקרוני, אנחנו הצבענו על זה במועצה על האישור העקרוני, 

את ההרשאה  אבל רק עכשיו קיבלנו את ההרשאה התקציבית. ברגע שקיבלנו

התקציבית אנחנו יכולנו לעשות חצי מהעבודה ולעצור, ולבוא ולגיד בואו נחכה אחרי 

הבחירות ונבקש השלמה. ואני חושב שזה לא נכון, ההשלמה של הפארק היא חשובה 

לכם בדיוק כמו לכל חבר מועצה שנמצא כאן סביב השולחן, ואנחנו מבקשים בעצם 

  -, מי שלא ירצהלאשר. מי שירצה להצביע בעד בסדר

 

דבר קטן, פשוט תשלים את התמונה מה יהיה שם בסוף,   :פבל פולבמר 

 בכסף שאנחנו משקיעים. 

 

  -אז אני אומר, יהיה אמפי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יהיו מקומות ישיבה.   :פבל פולבמר 

 

 יהיה אמפי עם טריבונות ישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ד? מה עו  :פבל פולבמר 

 

תהיה תאורה במקום, תהיה תאורה לכיוון של פאמפטרק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ותהיה תאורה לכיוון

 

 מתי יתחילו לעבוד? מתי יתחילו העבודות?    :מר יוסי חן

 

 כבר עובדים שמה...   :אריק דושימר 

 

עובדים שם? אני שואל, מותר לי לשאול, אין לי זמן    :מר יוסי חן

 להסתובב. 
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 כמה סך הכול עולה לנו הפרויקט שם?   :פבל פולבמר 

 

  -אני עובד. אין לי זמן להסתובב   :מר יוסי חן

 

 ... ₪מיליון  3     :אבי עזרמר 

 

נגענו במזרקות לא כלום,  ₪מיליון  3  :פבל פולבמר  ומשהו, אנחנו כרגע לא 

  -רק את הקטע של ה

 

ם כדי לנסות ולאתר את מקום הנזילה. מזרקות אנחנו פועלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יש פה בעיה אנחנו לא מצליחים למצוא את מקור הנזילה. אני מעלה להצבעה את תב"ר 

22-  

 

 -שנים 4יש לי שאלה, תרשה לי, תרשה לי, אני לא הבנתי    :מר יוסי חן

 

 הוא הסביר את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -ודלמה אי אפשר היה להתחיל לעב   :מר יוסי חן

 

 הסברתי לך, אתה לא מקשיב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מקשיב מצוין, למה אי אפשר היה להתחיל לעבוד   :מר יוסי חן

 

 כי לא קיבלנו את הכסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ותוך כדי עבודה   :מר יוסי חן
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 כי לא קיבלנו את הכסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היה לך חלק מהכסף עוד מקדנציה קודמת.    :מר יוסי חן

 

 לא שמעת את מה שאמרתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שמעתי מצוין.    :מר יוסי חן

 

 אז אם שמעת, אז בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בפארק ז'בוטינסקי, תקשיב שנייה   :מר יוסי חן

 

  -אני מעלה להצבעה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פארק ז'בוטינסקי היה לך כסף מקדנציה קודמת.    :י חןמר יוס

 

  -228אני מעלה להצבעה תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן .  הוא בעצמו אמר.

 

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

 

 היה כסף מהתקופה של רון נחמן, למה הוא לא נותן לדבר?    :מר יוסי חן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

 תן לי לסיים בבקשה.    :מר יוסי חן
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 מי בעד לאשר את התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי לסיים.    :מר יוסי חן

 

 לא אתן לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אתה תיתן לי.    :מר יוסי חן

 

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

 

 מה זה לא תיתן?    :יוסי חןמר 

 

מי נגד? מי נמנע? אוקיי בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי נגד.   יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. נמנע זאב, 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלז, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל ,שירה דקל

נגד: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

ן  1.3 -הגדלה ב -פארק הוואדי- 228תב"ר נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1חן;   ₪מיליו

 מתקציב קרנות הרשות.

 

חידוש תשתיות ושיפור  1156תב"ר הבא, תב"ר אני עובר ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מתקציב קרנות הרשות, ואנחנו מדברים על שדרוג כמו שכתוב  ₪מיליון  1.9פני העיר 

  -כאן תשתיות שזה כולל

 

 זה תשתיות שיפור פני העיר אז תחברו למה זה.   :פבל פולבמר 

 

. זה חידוש מדרכות, זה כבישים, זה תקלות שישנם,      :אבי עזרמר   זה..
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 המדרכות היה בתב"ר הראשון לא?       :???

 

  -זה כל מה שקשור     :אבי עזרמר 

 

  -למה הפרדנו בין התב"ר הזה  :פבל פולבמר 

 

 -אני אגיד, הראשון זה כסף שקיבלנו אותו ממשרד הפנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 וזה שלנו.   :פבל פולבמר 

 

העירייה, אנחנו רוצים לקחת כסף מהעירייה  וזה כסף של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולעשות את הדברים האלה גם כן. 

 

כשאתה אומר חידוש ותשתיות פני העיר, אתה יכול להגיד    :מר יוסי חן

  -לי

 

 . ₪מיליון  2...   :פבל פולבמר 

 

פבל איפה? איפה? איפה התשתיות? איפה בדיוק אנחנו    :מר יוסי חן

  -אתה הבטחת משפרים? אני שואל איפה?

 

 תצביע בעד אני אגיד לך.   :פבל פולבמר 

 

אני אצביע בעד. הבטחת לסוחרים ברובע א' שאתה נותן להם    :מר יוסי חן

 לשפץ את המרכז מחר בבוקר, יש פה את הכסף?  ₪מיליון 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אני אצביע בעד.    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז למה אתה לא אומר לחבר'ה   :מר יוסי חן

 

 לא, אני אומר, הנה אני אומר, אני לא מסתיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ידיים, אני  2-, אני בעד, הנה אני בעכשיו... הבטיחו לסוחרים   :מר יוסי חן

... אתה עשית את זה מאוחר, כי אני ב   -עשיתי פה הצעה לסדר 2015-בעד. 

 

 בסדר.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

.    :מר יוסי חן  לפני שכל המרכז..

 

  -1156מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חברים אנחנו נצביע, נתחיל לעבוד. מה פרק זמן, מתי אנחנו   :פבל פולבמר 

 נסיים את זה? 

 

 יכול להיות שזה יהיה גם בקדנציה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. אני מצביע נגד. אם זה לא מתבצע מחר    :י חןמר יוס לא, לא, אם זה לא..

  -בבוקר ואם זה רק פופוליטיקה בגרוש וחצי

 

  -בסדר. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא הולך להציג לסוחרים.    :מר יוסי חן
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  -זה יישאר למי שיישאר אחרי זה. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ראש העיר הבא ימשיך את הפעילות.   :פבל פולבמר 

 

 בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חבר'ה רק לפרוטוקול שתדעו כל הסוחרים ששומעים את זה,    :מר יוסי חן

 הולך הביתה.  30.10.18-זה רק פופוליטיקה כדי שתצביעו עבורו. הוא ב

 

יוסי, מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -מי בעד, יוסי, 

 

 . 2015-העסק שלך נסגר, מ 2015-אני מ   :מר יוסי חן

 

 ? 1156מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הנה אני בעד.    :מר יוסי חן

 

 יופי, אושר פה אחד תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. על זה שמחר בבוקר תתחיל לעבוד.    :מר יוסי חן  אני.

חידוש תשתיות ושיפור פני  – 1156תב"ר לאשר את  פה אחד,הוחלט  החלטה:

ן  1.9העיר ,   מתקציב קרנות הרשות. ₪מיליו

 

הוספת כיתת לימוד בית ספר נחשונים. מקורות  1157תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ממשרד החינוך ₪ 70,000המימון 

 

.   :פבל פולבמר   חברים, זה נושא לא פחות חשוב..
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  -הוספת כיתת לימוד לבית ספר נחשונים :"עראה-מר אליהו שבירו

 

פבל... הוא הולך הביתה. אנחנו נעשה את הכול מחדש ונעשה    :מר יוסי חן

 יותר טוב. 

 

 הכול אתם תעשו מחדש, הכול בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הרבה יותר טוב, עם כל הנהלת העיר הזו שתלך הביתה.    :מר יוסי חן

 

הוספת כיתת לימוד בבית ספר נחשונים  1157טוב. תב"ר  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

. זה כיתה חדשה שקשורה ₪ 40,000וקרנות הרשות  ₪ 70,000מקורות משרד החינוך 

  -לכיתה האוטיסטית שאנחנו פותחים, כיתה נוספת. מי בעד

 

דרך אגב שאלה, קודם כל זה מדהים שמוסיפים כיתה, כי   :פבל פולבמר 

הייתה לך פגישה בבוקר, רוצים לחלק לכיתות קטנות יותר, יש לנו אנחנו בצפיפות, 

  -חוסר

 

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

 

לא, לא, אנחנו מצליחים לעשות כיתה לכיתה אוטיסטית, זה   :פבל פולבמר 

מדהים, קודם כל מברכים. גם יש חבר'ה עם מוגבלות אחרת, האם שמה אנחנו גם 

לקחת כסף מקרנות הרשות ולהוסיף גם כיתות, כי אין לנו כיתות לאנשים  יכולים

 מוגבלים. 

 

אני רוצה לעשות הפרדה בין שני הדברים. כשאנחנו מדברים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

על הוספה של כיתה אנחנו קודם כל צריכים שמשרד החינוך יכיר לנו בצורך של הוספת 
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יד, אנחנו עכשיו רוצים לפצל את הכיתות ולעשות כיתה. אנחנו לא יכולים לבוא ולהג

 כיתות.  20עוד 

 

  -אני מפריד נכון, עזוב את הכמות אבל  :פבל פולבמר 

 

  -ולכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ילדים עם בעיות  :פבל פולבמר 

 

 -ולכן פבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו לא עשינו  לא אוטיסטיים, אבל גם בעיות במוגבלות,  :פבל פולבמר 

 שום דבר. מה לא נותנים לנו אישור לבנות כיתה בשבילם? 

 

יש מוגבלויות מסוימות שאנחנו יודעים להתמודד איתם,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואנחנו יודעים לטפל בהם. אנחנו בשנה שעברה התחלנו עם פיילוט בכיתה א' עם כיתה 

יו נכנסים לכיתה נוספת כיתת המשך, של אוטיסטיים גם ברמה מסוימת. אנחנו עכש

בכיתה הזו, זה לא שאנחנו יכולים עכשיו לבוא  ולכן משרד החינוך הכיר לנו בצורך

ולהגיד אני רוצה עכשיו לעשות עוד כיתה של נכים ועוד כיתה של זה או כיתה שאני לא 

 יודע מה. 

 

ייבים לא נכים, אבל יש לנו ילדים עם מוגבלות מסוימות שח  :פבל פולבמר 

ו  לחפש, אני ראיתי את הסרט, חלק אני מסכים חלק יש לי בעיה מה שאני שמעתי. אנחנ

  -מחפשים להם פתרונות בחוץ

 

 מסגרות.   :מר יחיאל טוהמי

 

מסגרות, למה לא להשקיע במסגרות אצלנו אם אנחנו   :פבל פולבמר 
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  -מוכנים לבנות כיתה

 

.. :ראה"ע-מר אליהו שבירו  זה מה שאני אומר.  כי זה לא קשור רק.

 

במי זה קשור? מי יכול לבוא ולדרוש שיתנו לנו עוד כיתה   :פבל פולבמר 

 לפחות, להתחיל את זה לפחות. 

 

פבל, פבל, יש מה שנקרא מיומנויות גם של בית ספר. יש מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ול שנקרא כיתות של ניהול התנהגות, אז יש בתי ספר שמתמחים בזה ושם אתה יכ

להיכנס לסיפור הזה. אבל כל זה נעשה עם משרד החינוך. אתה לא יכול לבוא למשרד 

  -החינוך ולהגיד אוקיי בסדר אנחנו רוצים עכשיו לפתוח עוד כיתה

 

במקביל לפחות לטפל, אם לא תתחיל מתי נגיע לשמה, הרי   :פבל פולבמר 

  -שנים 6אנחנו כבר כמה 

 

רוצה את רשות הדיבור ואני אסביר לך מה פבל אפשר..., אני    :מר יוסי חן

  -קרה פה. יש לך תקציב לבית ספר נחשונים החדש עם האולם ספורט

 

  -מה הקשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו  2012-, אם היית בונה אותו מ₪מיליון  30-קרוב ל   :מר יוסי חן

  -פעמים 10היית צריך להוסיף פה כיתה, היית צריך לבנות את בית הספר כבר 

 

 יוסי סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים  6-בכפר תפוח בשנתיים בנו בית ספר, אתה לא מסוגל ב   :מר יוסי חן

  -לבנות בית ספר. אם היית בונה את בית הספר לא צריך להוסיף כיתה
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הוספת כיתת לימוד בית ספר  1157מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 י בעד? נחשונים, מ

 

  -זה כולם יהיו בעד, אבל זה פלסטר   :מר יוסי חן

 

 כולם, אושר פה אחד תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הוספת כיתת לימוד בית ספר  – 1157תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 40,000, קרנות הרשות   70,000נחשונים. מקורות : משרד החינוך 

 

זה מקורות של  ₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר  :עראה"-מר אליהו שבירו

  -קרנות הרשות

 

 זה מה שלא היה מתוכנן מראש?   :פבל פולבמר 

 

לא, זה משהו שהיה גם בעבר ואנחנו רוצים להמשיך אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גני הילדים בנושא של דו  לדוגמא, אני אתן לכם למה זה מיועד. יש לנו פרויקט עם 

לשוני. מגיעים הרבה מאוד ילדים בייחוד מהמגזר הרוסי שלא מבינים מילה אחת 

  -בעברית, והם נכנסים לגן הילדים. ואנחנו עושים פרויקט יחד עם האוניברסיטה

 

 אין פה מגזר רוסי, יש מגזר של חבר העמים.   :גב' לודמילה גוזב

 

 עמים. צודקת, מהמגזר של עולים מחבר ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דוברי רוסית.   :גב' לודמילה גוזב

 

 דוברי רוסית הכי קל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חלק גם לא דוברי רוסית, גם צרפתית.   :פבל פולבמר 
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צרפתית זה לא בדיוק ככה. וכאן אנחנו עושים פרויקט יחד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מנת לראות איך אנחנו  תקשורת על תעם האוניברסיטה עם המחלקה של קלינאיו

 מטפלים באותם ילדים וזה הולך לשם, בדיוק לזה זה מיועד. 

 

 זה הפרויקט הזה. מתי התחלנו אותו?   :פבל פולבמר 

 

אנחנו התחלנו אותו כניסיוני לפני שנתיים, ואנחנו הולכים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 טיפה להרחיב אותו גם השנה. 

 

  -ו רק באריאלזה פיילוט שלנ  :פבל פולבמר 

 

 רק באריאל, לא בשום מקום אחר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אף אחד לא עושה?   :פבל פולבמר 

 

  ? אושר פה אחד, תודה רבה. 1158מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. ₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 שות.מקורות : קרנות הר

 

הקמת מפעל שיקומי באזור המלאכה, עלות זה  1159תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקרן שלם,  ₪מיליון  1.05ועוד  ₪מיליון  2.45. מקורות זה ביטוח לאומי ₪מיליון  3.5

זה מותנה בקבלת האישור של קרן שלם. אנחנו קיבלנו את ההרשאה מביטוח לאומי, 

ך. שמעתי כל מיני שמועות שמדברות שכאילו אנחנו ועם זה אנחנו בעצם רוצים להמשי

  -רוצים לסגור את המפעל השיקומי, נהפוך הוא

 

.   :פבל פולבמר   זה לא שמעתי, שמעתי שכבר עשו שם משהו
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אנחנו רוצים להרחיב את המפעל השיקומי על מנת שגם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוכלו לקבל שם בעצם טיפול.   תשושי נפש 

 

ו   :חןמר יוסי   . 5-ו 3-אתה היית צריך להרחיב אותו לפני שנתיים 

 

 הייתי צריך, זה בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נרדמת בשמירה, אתה מאשר דבר   :מר יוסי חן

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שאתה בעוד חודשיים לא נמצא פה.    :מר יוסי חן

 

? מי נגד? מי נמנע? רגע יוסי לא 1159לאשר את תב"ר מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד, לא נמנע, איפה אתה?   הצבעת, לא בעד, לא 

 

 אני לא הצבעתי, אז אני נמנע.    :מר יוסי חן

 

  -אתה נמנע יפה. אז בעד זה אלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כי אתה פופוליסט   :מר יוסי חן

 

  -דקלה יחיאל, שירה, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מכיר את המשפט פופוליסט?    :מר יוסי חן

 

יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק, זאב ומקס. מי שנמנע זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי. עבר. 



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 54 

 

 עכשיו הוא הולך לבחירות, הוא מביא את זה עכשיו?    :מר יוסי חן

 

 הוא רוצה לעתיד...   :גב' לודמילה גוזב

 

 הא לעתיד.    :מר יוסי חן

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; )

 3.5הקמת מפעל שיקומי האזור המלאכה.  – 1159תב"ר אשר נמנע: מר יוסי חן(, ל

ן  . ₪מיליון  1.05 -מקרן שלם .₪מיליון  2.45 –. מקורות: ביטוח לאומי ₪מיליו

.)  )מותנה בקבלת האישור 

 

  -1160תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שנים לא,  4שנים לא, לפני  5שנים לא, לפני  6למה לפי    :מר יוסי חן

 עכשיו. 

 

-וריבוד כבישים ושצ"פים בחידוש ושיקום תשתיות סלילה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. מקורות זה משרד השיכון מותנה בקבלת הרשאה. למה אנחנו מעלים את ₪מיליון  6.1

זה? אני אגיד את זה. מה שקורה הרי הישיבה הזאתי זאת הישיבה האחרונה שתהיה עד 

בעצם ישיבת הזדהות סיעות. אנחנו אמורים סוף הקדנציה. כי אחרי הישיבה הזאת יש 

לקבל את זה ממשרד השיכון, אם נקבל את זה ממשרד השיכון. אם נקבל את זה אז 

שיהיה לנו לפחות אישור של פתיחת התב"ר, ונוכל להריץ את זה למשרד הפנים. אני 

מעריך שבכסף הזה אנחנו כמעט ולא נוכל להשתמש בו בקדנציה הנוכחית, ורוב הכסף 

ה ילך לקדנציה הבאה. אבל כדי שאנחנו נוכל לרוץ מול משרד הפנים ושלא ייצא מצב הז

 כזה שאנחנו נאבד את הכסף הזה ממשרד השיכון, אנחנו מעלים את זה להצבעה. 
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נכנסת שאלה, למה עכשיו מעלים ולא העלינו את זה בתחילת   :פבל פולבמר 

 קדנציה? 

 

  -בל פבל, לא, לא ידענוכי לא ידענו. א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא ידעת?   :פבל פולבמר 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אישרו את זה.      :אבי עזרמר 

 

 עכשיו, זה אושר עכשיו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -עכשיו אנחנו נבקש ונחכה  :פבל פולבמר 

 

  לא, לא מבקש. אתה לא הבנת אותי. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז תסביר עוד פעם.   :פבל פולבמר 

 

אז אני מסביר עוד הפעם. היו דיונים, יש אישור עקרוני של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד השיכון. עוד לא קיבלנו את ההרשאה, אבל יש אישור עקרוני. אם אנחנו לא 

ני נצביע עכשיו על זה, כשיהיה את ההרשאה לא נוכל לפתוח את התב"ר ולממש. ולכן א

אומר אנחנו נעשה אישור עקרוני לתב"ר, במידה ונקבל את ההרשאה התקציבית 

  -המועצה כבר אישרה את התב"ר זה הכול. זה לא שנגיד היה

 

 זה יהיה לכבישים פנימיים בתוך העיר.   :פבל פולבמר 

 

.. ₪מיליון  50פבל פנימיים, יש עוד איזה    :מר יוסי חן . 
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 ? 1160בעד לאשר את תב"ר מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שאני אצביע?  ₪מיליון  50יש עוד    :מר יוסי חן

 

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

 

 אל תבנה לטווח הארוך.    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... מה יהיה מחר.    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני בעד.    :יוסי חןמר 

 

 אתה בעד יפה, אז אושר פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תמלא את הקופה.    :מר יוסי חן

חידוש ושיקום תשתיות סלילה  – 1160תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

. מקורות : משרד השיכון ) מותנה בקבלת  ₪מיליון  6.1 –וריבוד כבישים ושצ"פים 

.  ההרשאה( 

 

  -1161תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עד היום רוקנת אותה, תמלא.    :מר יוסי חן
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שדרוג הפסגה. הפסגה זה בעצם המקום שבהם  1161תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד החינוך עושה השתלמויות, זה נמצא במבנה שגוונים נמצא, מעל הספרייה, או 

 היא ממקורות משרד החינוך.  ₪ 60,000-הכל מתחת לספרייה. וכל הכסף 

 

 מה זה בדיוק, מה הם בדיוק עושים?   :פבל פולבמר 

 

שם עושים השתלמויות למורים, לא רק למורים רק של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אריאל. הפסגה זה מרכז שהוא אזורי, הוא עושה מרפ"ד. הם עושים השתלמויות 

אחרונה הכנסנו גם סייעות לשם, זה שייך באופן למורים של כל האזור, גננות, אנחנו ל

  -עקרוני הם כפופים

 

 אנחנו עושים? מועצה אזורית שומרון לא עושה את זה?   :פבל פולבמר 

 

 כל הכסף זה משרד החינוך, אנחנו לא משקיעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -המטרה שלהם, אם המורים שבאים פה לעשות  :פבל פולבמר 

 

 כולם, כולם.  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

  -הם נשארים  :פבל פולבמר 

 

.      :אבי עזרמר  .  הכסף הוא לשיפוץ.

 

.   :פבל פולבמר   אנחנו יכולים..

 

 לא, זה לשיפוץ של המבנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . ₪ 60,000זה למבנה, זה לא קשור. זה      :אבי עזרמר 
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 . ₪ 60,000פבל    :מר יוסי חן

 

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

 

 . ₪ 60,000, ₪מיליון  60לא    :מר יוסי חן

 

  -1161מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  פבל, מה שאתה צריך לעקוב..

 

 משרד החינוך. אושר פה אחד.  ₪ 60,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שים למשל אישור תב"עהם עו   :מר יוסי חן

 

 סגירת תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -וסוגרים במקום ב'. קח את החנות יד שנייה   :מר יוסי חן

 

 סגירת תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..  4תבדוק אם יש לו טופס    :מר יוסי חן  לחנות.

 ₪ 00060,שדרוג הפסגה  – 1161תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ממקורות משרד החינוך.

 

 סגירת תבר"ים:  ג.

 נוצל במלואו. - ₪ 200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096תב"ר  (1

 נוצל במלואו. - ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבני ציבור  -231תב"ר  (2
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 נוצל במלואו. -₪ 570,000תכניות העשרה לחינוך  – 306תב"ר  (3

 . נוצל במלואו.₪ 60,000ינוכיים פרויקטים ח – 427תב"ר  (4

 . נוצל במלואו.₪ 80,000פרויקטים חינוכיים  – 485תב"ר  (5

 נוצל במלואו. - ₪ 50,000איטום גגות במוס"ח  – 486תב"ר  (6

 נוצל במלואו. –. ₪ 40,000מחשוב במוס"ח  -488תב"ר  (7

.. נוצל במלוא₪ 380,000גנים ציבוריים החלפת מתקנים  – 1043תב"ר  (8  ו

, מערכות חשמל קבועות  – 1045תב"ר  (9 נוצל  -₪ 30,000אירועים עירוניים 

 במלואו.

 נוצל במלואו. - ₪ 269,000חידוש מבנים , מזגנים לבית בפר חט"ב  -1069תב"ר  (10

 נוצל במלואו. – 115,000פסטיבל אקסרים בסוכות  – 1092תב"ר  (11

. היתרה תעבור לקרנות  ₪ 96,407נוצל  -₪ 100,000החלפת גג מחסן דגלים  (12

 הרשות. 

 

פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096סגירת תב"רים. תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נוצל ₪ 200,000

 

אני רוצה רק שאלה אחת והשאלה הזו, פבל השאלה הזו    :מר יוסי חן

נגד, אתה אמרת שאת ה תהיה לגבי כל התב"רים. אתה כשפתחת את התב"רים הצבעתי 

  -לא יודע איך ייצא הכסף. היום כשאתה סוגר את התב"ר

 

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

 

  -אתה סוגר את התב"ר   :מר יוסי חן

 

  -אני אגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כל תב"ר ותב"ר אתה יודע לאן הלך הכסף.    :מר יוסי חן

 

 אני אגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז תגיד לנו   :יוסי חןמר 
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 אל תדאג יוסי, אני אגיד לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני לא דואג אני רגוע. לא צריך לדאוג, אני רגוע.    :מר יוסי חן

 

 אני נראה לי שאתה דואג, נראה לי שאתה בלחץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מאוד רגוע.    :מר יוסי חן

 

 ראיתי שאתה בלחץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה בלחץ, אתה בלחץ.    :מר יוסי חן

 

 אל תהיה בלחץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכיסא הזה דואג, הכיסא הזה, לא הכיסא הזה.    :מר יוסי חן

 

הכול בסדר, הכול בסדר. דרך אגב אצלך אולי גם הכיסא הזה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בוער. 

 

 , לא, אני בהתנדבות, אני תורם. לא   :מר יוסי חן

 

  -1096תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מקבל שכר, התבלבלת.    :מר יוסי חן

 

  -זה פרויקט תרבות חינוך :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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.. לחבר מועצה.    :מר יוסי חן .  הוא מקבל שכר, אני מתנדב, 

 

סטיבל חנוכה דרך גוונים. מי נוצל בפ ₪ 200,000וספורט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בעד

 

 לא, לא, התב"ר הראשון מה אתה אומר?   :גלב רבינוביץמר 

 

גוונים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני אומר זה היה פסטיבל חנוכה דרך 

 

  -חינוך וספורט? גלב, אתה יכול להגיד   :מר יוסי חן

 

 . זה פרויקט שהיה בפסטיבל אקסטרים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה היה לפני.   :פבל פולבמר 

 

 דצמבר זה היה.      :אבי עזרמר 

 

 פסטיבל אקסטרים בדצמבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? ₪ 200,000   :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הפעילות שהייתה שם?   :פבל פולבמר 

 

 יל עכשיו לפרט את הכול. כל פסטיבל אקסטרים, לא נתח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? זה דווקא דבר יפה.   :פבל פולבמר 
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 לא, אבל אנחנו עכשיו סוגרים את התב"ר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא קשור לפעילות  :פבל פולבמר 

 

 . ₪ 200,000זה עלה    :מר יוסי חן

 

 זה כל אירועי חנוכה שהיו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ה יותר מסתדר עכשיו. ז   :מר יוסי חן

 

מי בעד סגירת התב"ר? מי נמנע? אוקיי, בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק, ומקס. נמנעים: זאב ויוסי. עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזדקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  גב' ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. - ₪

 

נוצל  ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבנה ציבור  231תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -במלואו, זה בעצם התאורה שאנחנו עשינו

 

 תאורות לדים בבתי ספר.      :אבי עזרמר 

 

 תאורות לדים בבתי הספר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא קשור לפרויקט שעשינו בכל העיר?   :פבל פולבמר 
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 בבתי הספר.  לא, לא, זה רק     :אבי עזרמר 

 

 לא, לא, זה בתי הספר מוסדות חינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וגני ילדים.      :אבי עזרמר   החלפנו את כל בתי הספר ללדים 

 

אני רוצה להגיד לך שיש תלונות על התאורה ברחובות, שזה    :מר יוסי חן

 והם נאלצים לסגור את התריסים.  מסנוור את התושבים

 

? אוקיי, מי נמנע? בעד: 231טוב. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. נמנעים: זאב ויוסי 

 עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פול ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבני ציבור  -231תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. -

 

. זה היה עבור ₪ 570,000נוך תכניות העשרה לחי 306תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לתלמידים, תשלום בגין תכניות אקדמיות באוניברסיטה,  הסעות לאוניברסיטה

 . פעילויות בפארק המנהיגות לתלמידים, תשלום בגין העשרות בחינוך באורט, ותוכנית..

 . ₪ 570,000-קסם, לכל הדברים האלה הלך הכסף של ה

 

 כנס לפה.הסעות מחוץ לעיר זה לא נ  :פבל פולבמר 

 

? מי 306לא, לא, זה לאוניברסיטה. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נמנע? בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. 

 נמנעים זאב ויוסי, עבר. 
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גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,דקל שירה

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 -₪ 570,000תכניות העשרה לחינוך  – 306תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו.

 

  -פרויקטים חינוכיים 427תב"ר  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 אותו דבר.  485  :פבל פולבמר 

 

לא, לא, אני אומר לך, אני צריך לסגור אחד אחד. זה מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולשם הלך הכסף.  ₪ 60,000-שנקרא כל פרויקט הרובוטיקה. לזה נועדו ה

 

 מה? הרובוטיקה זאת אומרת כוח אדם או הפעילות עצ  :פבל פולבמר 

 

? מי נמנע? בעד: 427ערכות רובוטיקה. מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. נמנעים: זאב ויוסי 

 עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזשיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

. נוצל ₪ 60,000פרויקטים חינוכיים  – 427תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

, זה הלך להפעלת ₪ 80,000ים חינוכיים פרויקט 485תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

סיירת ידידים, עמותה שעובדת עם סטודנטים, חניכה לתלמידי יסודי וחטיבת ביניים, 

? מי 485שבעות שבועיות לכל תלמיד. מי בעד סגירת תב"ר  4סיוע לתלמידים בסיכון 
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אריק  נמנע? מי נמנע? בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד,

ויוסי, עבר.   ומקס. נמנעים: זאב 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( מר נמנעים:  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

. נוצל ₪ 80,000פרויקטים חינוכיים  – 485תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

נוצל  ₪ 50,000איטום גגות במוסדות חינוך  486תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -במלואו. זה איטום גגות אין מה לפרט

 

 לא, בית הספר לפחות שמות יש איפה זה קרה?   :פבל פולבמר 

 

 כן, בכל בתי הספר זה נוצל.      :י עזראבמר 

 

 בכל בתי הספר עשינו איטום גגות?   :פבל פולבמר 

 

 עשית את כל בתי הספר?  ₪ 50,000-ב   :מר יוסי חן

 

  -לא, זה תיקונים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מלא, זה תיקונים.      :אבי עזרמר 

 

 ר. לא עושים את כל בית הספ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עושים בכל בית ספר תיקונים.      :אבי עזרמר 

 

. לראות מה קורה.    :מר יוסי חן  אני מציע..
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 ? מי נמנע? 486מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -הבטחת את ההנגשה   :מר יוסי חן

 

 אוקיי, בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לודה, ורד, אריק ומקס. נמנעים: זאב ויוסי, עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2)מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

נוצל  - ₪ 50,000איטום גגות במוס"ח  – 486תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

 נוצל במלואו.  ₪ 40,000מחשוב במוסדות חינוך  488תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו קונים מחשבים או גם מתקנים אותם?   :פבל פולבמר 

 

 בים. מחשבים, מחש     :אבי עזרמר 

 

 קונים אותם? פשוט כל שנה קונים מחשבים?   :פבל פולבמר 

 

  -לא כל שנה     :אבי עזרמר 

 

  -אנחנו לוקחים את הישנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנים מחליפים.  4שנים  3כל      :אבי עזרמר 

 

 הם לוקחים את הישנים ומרעננים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -נה מצביעיםאנחנו כל ש      :???

 

 אבל אנחנו מרעננים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עכשיו אתה מאשר סגירה.    :רו"ח רוני דנה

 

? מי 488סגירה, את זה כבר עשינו. מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נמנע? בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. 

 יוסי, עבר. נמנעים זאב ו

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

נוצל  – ₪ 40,000מחשוב במוס"ח  - 488תב"ר אשר סגירת יוסי חן, מר זאב רז(, ל

 במלואו.

 

 380,000גנים ציבוריים החלפת מתקנים  1043סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נוצל ₪

 

 יש רשימה של הגנים שעשו החלפה?       :???

 

 באיזה גנים? זה ההתעמלות ספורט?   :פבל פולבמר 

 

ה גנים ציבוריים השצ"פים. עשינו את הנושא של לא, לא, ז     :אבי עזרמר 

  -החלפת... הצללות, אנחנו מורידים את ההצללות בחורף מחזירים אותם בקיץ

 

 זה כסף מפה.   :פבל פולבמר 
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 כן, זה הכספים.      :אבי עזרמר 

 

 ומה עוד החלפנו? מתקנים עשינו חדשים?   :פבל פולבמר 

 

 קולים בלאי מחליפים אותם. החלפנו מתקנים ת     :אבי עזרמר 

 

גנים יש לנו סך הכול בעיר.   :פבל פולבמר   כמה 

 

גנים ציבוריים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מדברים על 

 

 ציבוריים, כמה יש כמות? אתם לא יודעים?   :פבל פולבמר 

 

 צריך לספור, אני אגיד לך.      :אבי עזרמר 

 

 הרבה כסף.  אתה כמנכ"ל צריך לדעת זה  :פבל פולבמר 

 

  -זה הרבה מאוד     :אבי עזרמר 

 

 זה הרבה כסף.   :פבל פולבמר 

 

גנים.      :אבי עזרמר   לא, זה הרבה מאוד 

 

? מי נמנע? מי נגד? יוסי, לא 1043מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצבעת, נמנע נגד? 

 

 רגע, אתה מדבר על הגנים?    :מר יוסי חן

 

 גנים ציבוריים.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש
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  -אני מכיר גנים שלא עשית   :מר יוסי חן

 

  -בסדר, אני שואל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  אני מכיר הרבה גנים שצריכים..

 

 עזוב יוסי, מי נמנע? אתה נמנע או נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גנים ש   :מר יוסי חן נגד, כי יש הרבה   לא נגעת בהם. אני 

 

נגד יופי. אז בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד, וזה עבר.  יוסי   גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. נמנע זה זאב, 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזלב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פו ,שירה דקל

נגד: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; )

ציבוריים החלפת גנים  – 1043תב"ר נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1חן; 

 נוצל במלואו. - ₪ 380,000מתקנים 

 

 30,000אירועים עירוניים מערכות חשמל קבועות  1045תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נוצל במלואו. הרי פעם היו מביאים ₪

 

  -איפה עשינו  :פבל פולבמר 

 

.      :אבי עזרמר   אמפי

 

 סוף סוף.   :פבל פולבמר 
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  -1045מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפני הרבה שנים. , יכולנו לעשות את זה ₪ 30,000סך הכול   :פבל פולבמר 

 

 מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה אתה אמרת פבל.    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אמרת.    :מר יוסי חן

 

 רגע, אתה בעד זאב? מי נמנע? מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ניםש 6אתה לא מסוגל  ₪ 30,000אני נמנע, נמנע.    :מר יוסי חן

 

בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, זאב ומקס. נמנע זה יוסי. עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  צ'רנוגלזמר מקס גב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; )

אירועים עירוניים , מערכות חשמל  – 1045תב"ר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. - ₪ 30,000קבועות 

 

 מלואו. נוצל ב ₪ 115,000פסטיבל אקסטרים  1092תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה דלגת על משהו.   :פבל פולבמר 
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 1069דלגתי על מה? הא סליחה צודק, צודק, סליחה. תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נוצל במלואו.  ₪ 269,000חידוש מבנים מזגנים לבית ספר בחטיבת הביניים 

 

  -רק אנחנו משקיעים שם כסף או גם  :פבל פולבמר 

 

 ... ₪ 269,000קרה כל הכסף היה ממשרד החינוך לא, זה במ     :אבי עזרמר 

 

  -לא משנה  :פבל פולבמר 

 

 אומרים איזה מקורות זה רק בפתיחה.      :אבי עזרמר 

 

 פבל לא משקיעים, זה הושקע כבר.    :מר יוסי חן

 

 זה כבר הושקע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הגיד אותם. אם זה בוצע, זה דברים חשובים, לא בושה ל  :פבל פולבמר 

 

יוסי. בעד: 1069מי בעד סגירת התב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו ? מי נגד? מי נמנע? 

אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק, זאב ומקס. נמנע יוסי. 

 עבר. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזדקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב'  ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; )

, מזגנים לבית בפר חט"ב  -1069תב"ר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת  חידוש מבנים 

 נוצל במלואו. - ₪ 269,000
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. כולם היו ₪ 115,000פסטיבל אקסטרים  1092תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בפסטיבל ראו מה שעשינו כולל האומגות כולל הכול, נוצל במלואו. מי בעד סגירת 

  -1092התב"ר 

 

 השנה אנחנו עושים אותו גם.   :פבל פולבמר 

 

אנחנו עושים אותו גם, כן. מי נמנע? בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד, אריק ומקס. נמנעים: זאב ויוסי. עבר. שיר

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2ק דושי, גב' לודמילה גוזב; )מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר ארי

נוצל  – 115,000רים בסוכות טפסטיבל אקס – 1092תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

 במלואו.

 

החלפת גג מחסן דגלים זה היה מחסן  1093סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אסבסט

 

 זה אסבסט.   :פבל פולבמר 

 

 היתרה תחזור חזרה לקרנות הרשות.  ₪ 96,407נוצל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה מחסן זה?    :זאב רזמר 

 

.      :אבי עזרמר  .  ברחוב השומרון. החלפנו את הגג אסבסט לגג.

 

 יצקתם גג?    :מר יוסי חן
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 לא פאנלים.      :אבי עזרמר 

 

 לא, זה מחיר זה יציקה.    :מר יוסי חן

 

 ? 1093עד סגירת תב"ר בסדר. מי ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הגודל של המבנה?    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הגודל של המבנה?    :מר יוסי חן

 

 מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מ"ר.  20   :מר יוסי חן

 

 מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני נמנע, נמנע?    :מר יוסי חן

 

נגד.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש  זאב 

 

 זה סכום שלא נראה לי.    :זאב רזמר 

 

 זה לא נראה, בטח לא נראה.    :מר יוסי חן

 

בעד: אלי, יחיאל, שירה, דקלה, יבגני, פבל, גלב, לודה, ורד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק ומקס. זאב נגד, יוסי נמנע. עבר. 



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 74 

גב' מר יחיאל טוהמי, ו שבירו, מר אליהבעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנע: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 -₪ 100,000החלפת גג מחסן דגלים  1093נגד: מר זאב רז(, לאשר סגירת תב"ר  1חן; 

 . היתרה תעבור לקרנות הרשות. ₪ 96,407נוצל 

 

אני עובר לנושא הבא, אבל לפני שאני עובר לנושא הבא אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גננות שהיה  2רוצה להוסיף עוד דבר אחד לסדר היום, יש מועדונית ובמועדונית היו 

להצבעה זה  להם מה שנקרא מורשה חתימה. אחת מהם עזבה, ומה שאני מבקש להעלות

שהגננת שנשארה סילביה היא תישאר מה שנקרא חותמת יחידה עד אשר תגיע לשם 

עובדת נוספת במועדונית, ואז אנחנו נעלה את זה להצבעה כאן להוסיף אותה. מי בעד 

 להוסיף את זה לסדר היום? מי נגד? 

 

.    :מר יוסי חן  מה זה מה? לא הבנתי

 

  -רק להוסיףאני אומר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול בסדר.    :מר יוסי חן

 

 אז זה בעד. אושר פה אחד. אז אני מתחיל בזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אישור מורשה חתימה  –פה אחד, לאשר הוספת סעיף לסדר היום הוחלט  החלטה:

 במועדונית. 

 

  אישור מורשה חתימה במועדונית.  ז.
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 015936537שסילביה פלישקר ת.ז. שלה זה אני מבקש לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תהיה חותמת יחידה במועדונית עד אשר תגיע עובדת נוספת, מי בעד לאשר? אושר פה 

 -אני עובר לדבר הבאאחד, תודה רבה. 

 

יש לי שאלה אפשר לשאול? לגבי גנים שאנחנו דיברנו על   :גלב רבינוביץמר 

  -גנים

 

 גני ילדים.   :פבל פולבמר 

 

גני ילדים, אני מתכוון לגני ילדים בשכונה החדשה איפה   :בינוביץגלב רמר 

  -גני ילדים וזה רק לאוכלוסייה של נצרים 2שנצרים וגבעת האוניברסיטה. בנו שמה 

 

  -גלב, גלב, גלב, קודם כל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר, אתה מוסיף לסדר היום, זה סדר חיים.   :גלב רבינוביץמר 

 

 יש לי הצעה לסדר בנושא הזה.    :מר יוסי חן

 

 סדר חיים?   :גלב רבינוביץמר 

 

 אתה מדבר על הגנים בגבעת האוניברסיטה?    :מר יוסי חן

 

 כן.   :גלב רבינוביץמר 

 

שלא רשמו את הילדים וזרקו אותם לכניסה? יש לי הצעה    :מר יוסי חן

 לסדר. 

מורשית תהיה  159365370שסילביה פלישקר ת.ז. פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .יחידה במועדונית עד אשר תגיע עובדת נוספתחתימה 
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 מועמדות של שלי קורן כדירקטורית בחברת גוונים )מצ"ב קו"ח( ד.

 

אני מבקש לעלות את שלי קורן שהיא מנהלת אגף החינוך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תה חברה, אילנה כחברת דירקטוריון בחברת גוונים. תמיד מנהלת אגף החינוך היי

 יצאה משם והיא הולכת להיכנס במקומה. 

 

 אפשר שאלה?    :מר יוסי חן

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שאלה קטנה, חבר'ה אפשר שאלה?    :מר יוסי חן

 

 קטנה, זה המקום.   :פבל פולבמר 

 

אני רוצה לדעת, דרך אגב אני בעד שלי, אני רק רוצה לדעת    :מר יוסי חן

-הלת אגף החינוך המהוללת ברחה באמצע שנה, לא הגיעה למסיבת סיום של הלמה מנ

 י"ב? מה קרה? תן לנו הסבר מה קרה עם המנהלת. 

 

 תתקשר אליה.   :אריק דושימר 

 

 אני לא, למה? תסביר פה, תסביר לנו.    :מר יוסי חן

 

  -היא הייתה טובה והיא קיבלה תפקיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באמצע השנה.    :מר יוסי חן

 

 קיבלה תפקיד של סמנכ"לית במשרד החינוך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 77 

 

באמצע השנה, באמצע השנה. בוא תספר אתה ברמה האישית    :מר יוסי חן

 מה היה. 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  למה היא כועסת עליך באופן אישי

 

  -מי בעד לאשר את שלי קורן כדירקטורית :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 תספר לנו באופן אישי למה היא כועסת עליך.    :מר יוסי חן

 

 מי בעד ירים את היד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -למה אתה עובר נושא, למה אתה לא נותן תשובה   :מר יוסי חן

 

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

 

 ה אתה לא נותן תשובה למועצה. למ   :מר יוסי חן

 

 הנושא לא קשור.   :אריק דושימר 

 

.    :מר יוסי חן  למה היא לא הגיעה למסיבת..

 

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

 

 י"ב. -למה היא לא הגיעה למסיבה של ה   :מר יוסי חן
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, אריק, זאב ומקס. מי שלא הצביע זה פבל, גלב, לודה, ורד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי. עבר. 

 

 ... מסיבת סיום, מה הקשר לתפקיד?    :מר יוסי חן

 

יודע.   :אריק דושימר   תשאל אותה, אני לא 

 

 )מדברים יחד( 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פול ,שירה דקל

מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז(, לאשר 

 . מועמדות של שלי קורן כדירקטורית בחברת גוונים

 

  הצעה לסדר של חבר מועצה יוסי חן )מצ"ב הצעה( ה.

 

 להקריא אותה. ה אתה יכול יוסי, הצעה לסדר בבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפני זה, אפשר שקט פה.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא מצביעים, אין שום הצבעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש לי בקשה אם אפשר דקה.    :זאב רזמר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בתור יו"ר ועדת שמות הייתי רוצה שתקרא את אחד    :זאב רזמר 

  -יוספה הכיכרות על שם
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 זה לא עולה בסדר היום. כן, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יו"ר ועדת שמות.    :מר יוסי חן  הוא 

 

 זה לא על סדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יו"ר ועדת שמות.    :מר יוסי חן  הוא 

 

.    :מהקהל .. 

 

  ...אני אוציא אותך החוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 י אצא לבד, אני אקל עליך. אנ   :מהקהל

 

 אז תצא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תלמידים היא לימדה פה, כל ילד שני ומשפחה,  1,500   :מהקהל

  -ביקשתי לקרוא לזה כיכר הילדים, אני יוצא לבד, תתבייש לך

 

אתה לא חייב לצאת, אתה לא חייב לצאת. אתה לא חייב    :מר יוסי חן

 לצאת. 

 

 תלמידים היא לימדה פה.  1,500ת אשתו הוא הציע. אבל א   :מהקהל

 

 אתה לא חייב לצאת. אתה תשב שהוא יראה אותך.    :מר יוסי חן

 

 לא חייב, הוא אומר לי אני אזרוק אותך.  אני   :מהקהל
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 הוא לא יכול לזרוק אותך, אתה תשב.    :מר יוסי חן

 

 זה מה שהוא מסוגל.    :מהקהל

 

 יכול לזרוק אותך. הוא לא    :מר יוסי חן

 

 אל תשקר.    :מהקהל

 

 הוא לא יכול לזרוק אותך, תשב.    :מר יוסי חן

 

 משקר לילדים... המורה.    :מהקהל

 

 יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כל ילד פה, יחיאל אל תגיד לי ככה.    :מהקהל

 

 יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, הוא אמר שהוא לא עושה ישיבה, והוא עשה אל תגיד לי ככה   :מהקהל

  -ישיבה. הוא משקר לי בפרצוף

 

 יוסי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -קברתי את   :מהקהל

 

הוא צועק באמצע, מה אתה רוצה שאני אצעק באמצע? תיתן    :מר יוסי חן

 לו להירגע. 
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 הוא לא מוכן להנציח, אני מוכן לתת כסף.    :מהקהל

 

 יוסי בבקשה.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

 תתביישו לכם.    :מהקהל

 

 בבקשה תקריא את הנושא שלך לסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 טוב, המעבר הוא חד ובאמת קשה.    :מר יוסי חן

 

. אולי כדאי להתייחס  :פבל פולבמר    -אם יש..

 

 אני לא נכנס לזה כרגע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פולבפבל מר   בכל זאת זה תושב..

 

 פבל זה לא קשור, זה לא הזמן, זה לא בסדר היום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה המקום.    :מר יוסי חן

 

יודע על מה מדובר.   :פבל פולבמר   אני לא 

 

 אז אני אסביר לך אחרי זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 )מדברים יחד( 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה כבר מחוץ לפוליטיקה מה שקרה פה.   :פבל פולבמר 
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 תקריא בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה בנושא של מעון של התמ"ת והרישום של  פבל ההצעה שלי   :מר יוסי חן

בקשות לרישום לגן של התמ"ת  23הילדים לגנים, יש פה בעיה קשה. יש הורים שמתוך 

ההורים שרוצים לצאת לעבודה אין להם סידור  , זאת אומרת שכל יתר6קיבלו רק 

לילדים. יש הורים שכתוצאה מזה שלא רשמו להם את הילד או עברו דירה או רשמו את 

הילד מחוץ לאריאל, ביישובים פה בסביבה. צריכים לקחת בחשבון שילדים שנרשמים 

  -לתמ"ת

 

 על מעון אתה מדבר?   :אריק דושימר 

 

מעון. ילדים שנרשמים לתמ"ת זה אומר שזה על מעון על    :מר יוסי חן

 5או  4-משפחות מרובות ילדים, זה ילדים שיש להם עוד ילדים. עכשיו תחשבו אימא ל

ילדים, שהיא צריכה לקחת ילד ליישוב מחוץ לאריאל, והיא צריכה לעבוד גם, כי כל 

חוץ המטרה של זה שהיא רוצה לעבוד. היא רוצה לעבוד, היא צריכה לשים ילד אחד מ

לאריאל, יתר הילדים פה ופה בגלל חוסר בתכנון וחוסר חשיבה קדימה הגענו למצב 

התקבלו. נודע לי מפי מספר תושבות שרצו לעבור לגור פה, לא  6בקשות רק  23שמתוך 

 הגיעו לגור פה מאותה סיבה, שלא היה להם מענה לילדים, הם לא עברו לגור פה. 

 

  -הבעיה זה סדרהבעיה זה המקום או   :פבל פולבמר 

 

אין מקום, אין מקום, המקום מלא אין רישום, מלא, המקום    :מר יוסי חן

 מלא. 

 

 של תמ"ת.  1מעון   :גב' דקלה שיינדל

 

 5-היה צריך להרים צעד בזמן ולא לחכות, עושים תכנון ל   :מר יוסי חן

  -ןיש שמה גשנים קדימה, אותו דבר בגבעת האוניברסיטה. בגבעת האוניברסיטה 
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  -אפשר לקבל באמת כמה ילדים רשומים ב  :גלב רבינוביץמר 

 

  -ילדים 20ילדים, בגבעת האוניברסיטה  20   :מר יוסי חן

 

לא, לא, כמה אנשים הם בגנים האלה שנמצאים שמה תמר   :גלב רבינוביץמר 

  -ואלון

 

 זה לא קשור.   :גב' דקלה שיינדל

 

 מה הקשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה רשומים שמה ילדים?   :גלב רבינוביץ מר

 

  -גלב, הגן   :מר יוסי חן

 

 אומרים שאין הרשמה...   :גלב רבינוביץמר 

 

 קודם כל הנתונים שלו לא נכונים. אבל תן לו לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שואל, יש גן תמר וגן אלון  :גלב רבינוביץמר 

 

  -דברים שונים, גלב בוא 2זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מדבר על אותה בעיה שגם למעלה הגיעו הורים ורשמו    :מר יוסי חן

  -רבע שעה אחרי מועד הרישום

 

  -תקריא את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני לא מקריא לא צריך, אני כבר מסיים. רבע שעה אחרי    :מר יוסי חן

ילדים בכניסה לאריאל, ליד בית ספר הרישום אמרו להם שהגן מלא, ורשמו להם את ה

נחשונים. עכשיו אני אומר רגע, היות ונכשלת בנושא של התכנון קדימה, בוא לפחות 

ניתן להם מענה בהסעות, בוא נפתור להם. אי אפשר לזרוק את זה על ההורים, אתה לא 

  -יכול להגיד להורים בגלל שהילד נמצא בטרום טרום חובה

 

  -אתה מדבר על מעונות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני מדבר על   :מר יוסי חן

 

 אתה הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מדבר מעונות ורישום גנים.    :מר יוסי חן

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה מדבר..

 

אני מדבר על מעונות ורישום גנים, לא סלט ולא כלום. אתה    :מר יוסי חן

יית צריך לתכנן את זה ולתת את התשובות, לא להגיע תיתן את התשובות. אתה ה

 לתוצאה ולהגיד אין לי מענה. 

 

 סיימת? סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רק שנייה, אז פה אני מבקש ההצבעה פה המתבקשת שאנחנו    :מר יוסי חן

משפחות יש להם בעיה, מה  20ניתן בשלב ראשון מענה להורים בנושא הסעות. כרגע 

להם? תסתדרו ביניכם ותעשו הסעות ביניכם. העירייה צריכה לחשוב מחוץ  אומרים

לקופסה, לא להגיד להם אתם לא זכאים, כי יש רק מגן חובה. גם לטרום טרום חובה, 
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משפחות. אתם צריכים להבין למי שחילוני בגבעת האוניברסיטה  20-צריך לתת מענה ל

  -מספיק מענה. גם הדתיים אין מענה, הגן הוא רק לדתיים. וגם לדתיים אין

 

.   :פבל פולבמר   למה? יש דבר כזה..

 

יש, אני מדבר על הגנים למעלה, הגנים למעלה. גם יש דתיים    :מר יוסי חן

שלא נתנו להם מספיק מענה, הם גם כן צריכים ללכת ולהירשם בכניסה. עכשיו אני 

 אומר בואו ניתן להם את ההסעות. בואו אנחנו כעירייה. 

 

.. שזה גנים של הדתיים?   :גלב רבינוביץמר   אבל שני הגנים האלה זה.

 

 -גני ילדים, כן, כן, יש   :מר יוסי חן

 )מדברים יחד( 

 -זה משנה, כי מעון של תמ"ת זה דבר אחד  :אריק דושימר 

 

לא, לא מדבר על זה, אני מדבר על גן שנקרא תמר ואלון. זה   :גלב רבינוביץמר 

 יים? בהגדרה שזה גנים דת

 

. זה גנים דתיים כן. וגם להם אין מענה, גם לדתיים    :מר יוסי חן כן, גני..

אין מענה לכולם. לכן צריך לפתור להם את הבעיה, או להוסיף גנים או לשלם להם את 

 ההסעות בינתיים. 

 

 דקלה, תמר ואלון זה דתי?   :אריק דושימר 

 

 ... עושים הזדהות לסיעות.      :אבי עזרמר 

 

הא ראש העירייה ברח, ראש העירייה ברח, ראש העירייה    :ר יוסי חןמ

  -דקות, מה אתה סוגר 5-דקות, מה עם ה 5ברח באמצע הצעה לסדר. אבל יש לי גם 
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 דקות.  5לא       :???

 

דקות, למה  5דקות בכל ישיבה, בכל ישיבה מגיע לי  5יש לי    :מר יוסי חן

 דקות בכל ישיבה.  5מגיע אתה אומר לי לא? לכל חבר מועצה 

 

 תפנה ליו"ר.      :אבי עזרמר 

 

 ... יכול לענות על מה שדיברנו עכשיו.   :פבל פולבמר 

 

... ראש העיריה וממלא מקומו ברחו באמצע הישיבה, יש לי    :מר יוסי חן

דקות לדבר על המכאובים של התושבים, יש פה בעיה כאובה של הורים שלא יודעים  5

ם עם הילדים שלהם לגבי גני הילדים, והוא ברח. צלם שם לא אותי, אותי מה הם עושי

 תצלם את אלה שברחו. הנה חזר, האבדה חזרה. לא צריך לצלם, את אלה שברחו. 

 

  -מילים 2...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מילים לפני שאנחנו מתפזרים.  2  :אריק דושימר 

 

 -הם טוענים זה על סדר היום אריק? אבל   :מר יוסי חן

 

 )מדברים יחד( 

 

 קודם כל הוא עשה פה סלט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז בוא נעשה סדר.   :פבל פולבמר 

 

  -לא, לא, עזוב, הוא בשביל המצלמות :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 תעשה סדר.    :מר יוסי חן

 

יו יעלה הוא בשביל המצלמות צילם והכול בסדר. הוא עכש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 את זה בפייסבוק והכול בסדר. 

 

  -בוא תעשה סדר   :מר יוסי חן

 

 מילים?  2אתה רוצה להגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מילים.  2  :אריק דושימר 

 )מדברים יחד( 

 תבקש תשובה לנושא הספציפי הזה.    :מר יוסי חן

 

 לגבי המעון, הבעיה קיימת.   :פבל פולבמר 

 

. פופוליטיקה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני אתן לך תשובה אחרי זה בנפרד בצורה..

ולא בשביל המצלמות ולא בשביל הדברים האלה. כי יש מעונות יש כמה מעונות וזה לא 

קשור רק לעירייה, ובנייה של מעונות זה קשור לתמ"ת, וזה תקציבים של התמ"ת, 

יודע, אתה היית שותף איתנו   -ואנחנו ביקשנו ואתה הרי 

 

  -נכון  :פבל פולבמר 

 

לכך שנקבל, ולכן לא קיבלנו את התקציב מהתמ"ת ולכן לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -פתחנו

 

. אנחנו יכולים  :פבל פולבמר  ..  ,   -אלי
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 הוא סתם, הוא סתם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עזוב נניח הוא סתם, אבל הנושא קיים?   :פבל פולבמר 

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אנחנו פועלים.

 

 לא מוציאים ילדים?   :פבל פולבמר 

 

 מה אתה בורח? תעזור להם בהסעות.    :מר יוסי חן

 )מדברים יחד( 

אריק, אריק, אני סוגר את הישיבה. אוקיי, אני סוגר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה תודה רבה, הישיבה נעולה. 

 

 אתה רוצה. ... אני אשב איתך כמה ש   :מר יוסי חן

 

 לא רוצה לשבת איתך.   :אריק דושימר 

 

 הוא סגר את הישיבה.    :מר יוסי חן

 

 לא רוצה לשבת איתך.   :אריק דושימר 

 

 אל תשב איתי.    :מר יוסי חן

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)ברוב קולות  הוחלט החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, מר זאב רז, גב' לודמילה גוזב; 

 סימון כבישים 1162ב"ר מספר תנמנע: מר יוסי חן(, לאשר הוספת סעיף לסדר היום: 

 ₪ 67,961משרד התחבורה מקורות המימון: . ₪ 84,951והתקני בטיחות על סך של 

 .₪ 16,990וקרנות הרשות 

 

. מקורות ₪ 84,951סימון כבישים והתקני בטיחות על סך של  1162תב"ר מספר  .ו

 .₪ 16,990וקרנות הרשות  ₪ 67,961המימון: משרד התחבורה 

 

מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)חלט ברוב קולות הו החלטה: 

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,גב' שירה דקל

נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

והתקני בטיחות על סך  ון כבישיםסימ 1162תב"ר מספר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

 .₪ 16,990וקרנות הרשות  ₪ 67,961משרד התחבורה מקורות המימון: . ₪ 84,951של 

 

 אישורי תבר"ים: ב.

. 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  -1154תב"ר  (1  ממשרד הפנים 

ן  1.3 -הגדלה ב -פארק הואדי- 228ב"ר ת (2  מתקציב קרנות הרשות. ₪מיליו

,  – 1156תב"ר  (3 ן  1.9חידוש תשתיות ושיפור פני העיר  מתקציב קרנות  ₪מיליו

 הרשות. 

הוספת כיתת לימוד בית ספר נחשונים. מקורות : משרד החינוך  – 1157תב"ר  (4

 . ₪ 40,000, קרנות הרשות   70,000

 . מקורות : קרנות הרשות.₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר  (5

. מקורות: ₪מיליון  3.5הקמת מפעל שיקומי האזור המלאכה.  – 1159תב"ר  (6

 .₪מיליון  2.45 –ביטוח לאומי 

ן  1.05 -מקרן שלם           . )מותנה בקבלת האישור (. ₪מיליו

 6.1 –פים "חידוש ושיקום תשתיות סלילה וריבוד כבישים ושצ – 1160תב"ר  (7

ן ) מותנה בקבל ₪מיליון   ת ההרשאה( . . מקורות : משרד השיכו

 ממקורות משרד החינוך. ₪ 60,000שדרוג הפסגה  – 1161ב"ר ת (8
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גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2דושי, גב' לודמילה גוזב; מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק 

 937,000שיפור פני העיר מדרכות וכבישים  -1154תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

.  ממשרד הפנים 

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מקס צ'רנוגלז מרגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נגד: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

ן  1.3 -הגדלה ב -פארק הוואדי- 228תב"ר נמנע: מר זאב רז(, לאשר  1חן;   ₪מיליו

 מתקציב קרנות הרשות.

 

חידוש תשתיות ושיפור פני  – 1156תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ן  1.9יר , הע  מתקציב קרנות הרשות. ₪מיליו

 

הוספת כיתת לימוד בית ספר  – 1157תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 40,000, קרנות הרשות   70,000נחשונים. מקורות : משרד החינוך 

 

. ₪ 280,000תכניות חינוכיות  1158תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 מקורות : קרנות הרשות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; )

 3.5הקמת מפעל שיקומי האזור המלאכה.  – 1159תב"ר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר 

ן  . ₪מיליון  1.05 -מקרן שלם .₪מיליון  2.45 –. מקורות: ביטוח לאומי ₪מיליו

.)  )מותנה בקבלת האישור 

 

חידוש ושיקום תשתיות סלילה  – 1160תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

: משרד השיכון ) מותנה בקבלת . מקורות  ₪מיליון  6.1 –וריבוד כבישים ושצ"פים 

 ההרשאה( .

 

 ₪ 60,000שדרוג הפסגה  – 1161תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ממקורות משרד החינוך.

 

 סגירת תבר"ים:  ג.

 נוצל במלואו. - ₪ 200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096תב"ר  (1

 וצל במלואו.נ - ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבני ציבור  -231תב"ר  (2

 נוצל במלואו. -₪ 570,000תכניות העשרה לחינוך  – 306תב"ר  (3

 נוצל במלואו. - ₪ 60,000פרויקטים חינוכיים  – 427תב"ר  (4

 נוצל במלואו. - ₪ 80,000פרויקטים חינוכיים  – 485תב"ר  (5

 נוצל במלואו. - ₪ 50,000איטום גגות במוס"ח  – 486תב"ר  (6

 נוצל במלואו. – ₪ 40,000במוס"ח  מחשוב -488תב"ר  (7

 נוצל במלואו. - ₪ 380,000ציבוריים החלפת מתקנים גנים  – 1043תב"ר  (8

נוצל  - ₪ 30,000אירועים עירוניים , מערכות חשמל קבועות  – 1045תב"ר  (9

 במלואו.

 נוצל במלואו. - ₪ 269,000חידוש מבנים , מזגנים לבית בפר חט"ב  -1069תב"ר  (10

 נוצל במלואו. – 115,000רים בסוכות טפסטיבל אקס – 1092ב"ר ת (11

. היתרה תעבור לקרנות  ₪ 96,407נוצל  -₪ 100,000החלפת גג מחסן דגלים  (12

 הרשות. 

 
 
 
 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:
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,  מר מקס צ'רנוגלזיעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. - ₪

 

גב' טוהמי, מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 ₪ 595,000חסכון באנרגיה מבני ציבור  -231תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. -

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 -₪ 570,000תכניות העשרה לחינוך  – 306ב"ר תיוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

) מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה נמנעים: מר  2גוזב; 

. נוצל ₪ 60,000פרויקטים חינוכיים  – 427תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנעים: מר  2ב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; )מר גל

. נוצל ₪ 80,000פרויקטים חינוכיים  – 485תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.
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גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזפבל פולב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

נוצל  - ₪ 50,000איטום גגות במוס"ח  – 486תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, , מר אליהו שבירובעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

נוצל  – ₪ 40,000מחשוב במוס"ח  - 488תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר סגירת 

 במלואו.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נגד: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; )

ציבוריים החלפת גנים  – 1043תב"ר רת תב"ר נמנע: מר זאב רז(, לאשר סגי 1חן; 

 נוצל במלואו. - ₪ 380,000מתקנים 

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

 1דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; ) מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק

אירועים עירוניים , מערכות חשמל  – 1045תב"ר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת 

 נוצל במלואו. - ₪ 30,000קבועות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23.08.18)מן המניין(  61מספר  ישיבת מועצה
 

 94 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזולב, מר יבגני יעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פ ,שירה דקל

 1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז; )

, מזגנים לבית בפר חט"ב  -1069תב"ר נמנע: מר יוסי חן(, לאשר סגירת  חידוש מבנים 

 נוצל במלואו. - ₪ 269,000

 

גב' מר יחיאל טוהמי, אליהו שבירו, מר בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

( נמנעים: מר  2מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

נוצל  – 115,000רים בסוכות טפסטיבל אקס – 1092תב"ר יוסי חן, מר זאב רז(, לאשר 

 במלואו.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזגב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני יעקובוב,  ,שירה דקל

נמנע: מר יוסי  1מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב; 

 -₪ 100,000החלפת גג מחסן דגלים  1093רז(, לאשר סגירת תב"ר נגד: מר זאב  1חן; 

 . היתרה תעבור לקרנות הרשות. ₪ 96,407נוצל 

 

אישור מורשה חתימה  –פה אחד, לאשר הוספת סעיף לסדר היום הוחלט  החלטה:

 במועדונית. 

 

  אישור מורשה חתימה במועדונית.  ז.

 
 

מורשית תהיה  015936537ת.ז.  שסילביה פלישקרפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .יחידה במועדונית עד אשר תגיע עובדת נוספתחתימה 

 

 מועמדות של שלי קורן כדירקטורית בחברת גוונים )מצ"ב קו"ח( ד.
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גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  12)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

,  מר מקס צ'רנוגלזיעקובוב, גב' דקלה שיינדל, מר פבל פולב, מר יבגני  ,שירה דקל

מר גלב רבינוביץ, גב' ורד טויל, מר אריק דושי, גב' לודמילה גוזב, מר זאב רז(, לאשר 

 . מועמדות של שלי קורן כדירקטורית בחברת גוונים

 
 
 


