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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  11-הישיבה ה

 (03.11.2019) ה' בחשון תש"ף, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 צת העירחברת מוע -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 
 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב :חסרים

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 העירייה יתגזבר -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 

 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר;דבר  א.

 יתוח אזור תעשיה אריאל מערב ל"החברה לפיתוח אישור שינוי שם החברה לפ ב.

 פארק תעשיות אריאל". 

 אישור תקנון חדש לחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב )החברה לפיתוח  ג.

  פארק תעשיות אריאל(. 

 אישור תקנון חדש לחברה הכלכלית לאריאל. ד.
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 .2020אישור תבחיני התמיכות לשנת  ה.

 כהון בעלים ₪  1,310,000אנטרי כנגד השקעה של החלטה על קבלת מניות בק ו.

 .  )כספי תרומה שהושקעו בקאנטרי לצורך בניית קומת נוספת(

 הצגת דו"ח מבקר העירייה. ז.

 אישור יציאה לחו"ל של ראש העיר. ח.

 אישור של חבר המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה הכלכלית  ט.

 לאריאל.  

 ב"רים:הגדלת / הקטנת ת י.

 הקטנת  –₪(  800,000שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 1179תב"ר  .1 

 ₪. 760,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב  

גני ילדים )על סך  – 449תב"ר  .2   הגדלת התב"ר  –₪(  260,000שדרוג חצרות 

 ₪.  300,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-ב  

 -הגדלת התב"ר ב –₪(  1,023,000מרכיבי ביטחון )על סך  – 1187תב"ר  .3 

 מתקציב משרד  -₪  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  130,000  

  .  הביטחון )מצ"ב הרשאות(

 סגירת תב"רים: יא. 

 ביצוע ₪  200,000תקציב  –מערכות אזעקה ולחצני מצוקה  – 145תב"ר  .1 

  200,000  .₪ 

 ביצוע ₪  92,000תקציב  – 2009ן חוקי עזר אריאל עדכו – 185תב"ר  .2 

  92,000  .₪ 

 ₪.  200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –סקר ומיפוי נכסים  – 191תב"ר  .3 

 ₪.  4יתרה  347,906ביצוע ₪  347,910תקציב  –מצלמות  – 207תב"ר  .4 

 ₪.  380,000ביצוע ₪  380,000תקציב  –שיפוץ מבנה תרבות  – 217תב"ר  . 5 

 ביצוע ₪  163,912תקציב  – 2011סימון כבישים לשנת  – 221תב"ר  .6 

 ₪.  892יתרה ₪  163,020  

נוער  – 300תב"ר  .7   ביצוע ₪  155,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת מבנה 

  155,000  .₪ 

 ₪  8,080ביצוע ₪  729,000תקציב  –הקמת מתקן קליעה  – 358תב"ר  .8 
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 ₪.  720,920יתרה   

  6,564ביצוע ₪  90,000תקציב  –רה ארגון במוסדות העירייה  – 401תב"ר  .9 

 ₪.  83,437יתרה ₪   

 ביצוע ₪  100,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  – 429תב"ר  .10 

 ₪.  15,490יתרה ₪  84,510  

 יתרה  0ביצוע ₪  80,000תקציב  –תכנון חניון למשאיות  – 453תב"ר  .11 

  80,000  .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –אזור תעשיה  גוןשדרוג אמצעי מי – 478תב"ר  .12 

  50,000  .₪ 

 ₪  40,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 483תב"ר  .13 

 ₪.  40,000ביצוע   

  70,000תקציב  –בתי ספר  –תכניות העשרה לחינוך היסודי  – 484תב"ר  .14 

 ₪.  70,000ביצוע ₪   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 498תב"ר  . 15 

 ביצוע ₪  104,047תקציב  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1003תב"ר  .16 

  104,047  .₪ 

 ₪.  700,000ביצוע ₪  700,000תקציב  –לאריאל  40חגיגות  – 1020תב"ר  .17 

 ביצוע ₪  72,000תקציב  –ם לאגף הנדסה רכישת מדפי – 1032תב"ר  .18 

  72,000  .₪ 

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –איטום גגות  – 1037תב"ר  .19 

  130,000תקציב  –בתי ספר  –תכנית העשרה לחינוך יסודי  – 1048תב"ר  .20 

 ₪.  130,000ביצוע ₪   

 ₪.  80,000ביצוע ₪  80,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגנ"י  – 1055תב"ר  . 21 

 ביצוע ₪  230,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1056תב"ר  .22 

  230,000  .₪ 

  120,000ביצוע ₪  120,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1061תב"ר  .23 

   .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1064תב"ר  .24 
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  50,000  .₪ 

 ביצוע ₪  552,000תקציב  –שיפוץ אולם ספורט מילקן  – 1065תב"ר  .25 

  552,000  .₪ 

 ביצוע ₪  291,181תקציב  –בתי ספר יסודיים  –סל מדע  – 1076תב"ר  .26 

  291,181  .₪ 

 יתרה ₪  58,321ביצוע ₪  60,000תקציב  –זהירות בדרכים  – 1078תב"ר  .27 

  1,679  .₪ 

 ₪  30,180תקציב  –יח"ד  39תכנון תכנית בינוי למגרשים  – 1084תב"ר  .28 

 ₪.  30,180ביצוע   

 ₪.  530,000ביצוע ₪  530,000תקציב  –רכישת משאית מנוף  – 1086תב"ר  .29 

 ₪  148,000תקציב  –שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  – 1087תב"ר  .30 

 ₪.  220יתרה ₪  147,780ביצוע   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1109תב"ר  . 31 

 ₪.  90,000ביצוע ₪  90,000תקציב  –איטום גגות  – 1111תב"ר  . 32 

גנים – 1117תב"ר  .33   ביצוע ₪  240,000תקציב  –ציבוריים  שדרוג ותחזוקת 

  240,000  .₪ 

 ביצוע ₪  60,000תקציב  –איטום גגות מוסדות חינוך  – 1125תב"ר  .34 

  60,000  .₪ 

 ביצוע ₪  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 1126תב"ר  .35 

  40,000  .₪ 

 ₪  50,000תקציב  –מפגעי בטיחות בחט"ב ותיקון שיפוץ  – 1134תב"ר  .36 

 ₪.  50,000ביצוע   

  ביצוע₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1139תב"ר  .37 

  50,000  .₪ 

 ₪.  300,000ביצוע ₪  300,000תקציב  –רכישת רכב ביטחון  – 1142תב"ר  .38 
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. 11שמן המניין מספר אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נוכחים: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אלה, קרן, גוזי, אלכס ופבל. אנחנו נתחיל 

סליחה גם אריק. רק לפרוטוקול לפני שאני מתחיל את דבר  אריק? בסדר היום. איפה

ראש העיר, אני מבקש מכל מי שנוכח בישיבה שהוא לא חבר מועצה שלא להתערב 

 ולשמור על שקט, כדי שנוכל לנהל את הישיבה בצורה תקינה. 

 

  -אפשר   מהקהל:

 

 -לא, אי אפשר שום דבר, מי שיעיר הערות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפני שאתה מתחיל.    מהקהל:

 

לא, לא, מי שיעיר הערות אני אצטרך להוציא אותו החוצה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ואל תגרמו לי להוציא אנשים החוצה. 

 

 דבר ראש  העיר; א.

 

אני מתחיל את הישיבה, דבר ראש העיר. אני מבקש להודות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רי המועצה והתושבים על הארגון וההפעלה של אירועי בשמי, אני מעריך בשם כל חב

סוכות. היו אירועים מאוד מוצלחים, אנחנו קיבלנו חוות דעת מאוד טובות, ואני מבקש 

להגיד תודה רבה לחברת גוונים ולאגפי העירייה השונים שנתנו חלק באירוע. אני רוצה 

הרשויות במרכז לעדכן שבשבוע שעבר ביום חמישי הייתה ישיבת חירום של ראשי 

לקיצוץ במענקי האיזון של כלל הרשויות  השלטון המקומי. משרד הפנים הוציא הנחייה

צריכים ₪,  1,200,000שזה כמעט  8.33%שמקבלות מענקי איזון. אנחנו נדרשים לקצץ 

לקחת בחשבון שקיצוץ שכזה הוא קיצוץ מתוך הגמישות התפעולית של הרשות, כי יש 

שרות לקצץ בהם, ולכן הקיצוץ הזה הוא קיצוץ כואב גדול דברים שאין לנו שום אפ

שיכול להעמיד בכלל את הרשות בפני סכנה לא קטנה. לכן ההחלטה שהייתה במרכז 

השלטון המקומי זה לא רק לגבי אריאל, זה לגבי כלל הרשויות שייתכן שביום חמישי, 
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כלל הרשויות  אם משרד האוצר ומשרד הפנים לא יחזרו בהם, אנחנו נכנס לשביתה של

במדינת ישראל. ההסתדרות הוציאה היום מכתב שהיא תומכת במרכז השלטון 

המקומי, צריך לקחת את זה בחשבון בשני היבטים: אחד אם אנחנו נצא לשביתה, 

 -27.10.19-. ב2020והדבר השני כשאנחנו נשב ונדבר על תקציב של שנת 

 
  *** הפרעה מהקהל ***

 
קי אני מבקש שתוציא אותו החוצה. אני מבקש להוציא מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נפתח רשמית הפקולטה לרפואה  27.10.19-החוצה. אני יכול לבשר לכם בשמחה רבה שב

באוניברסיטה שלנו, בטקס השתתפו משפחת אדלסון שתרמה הרבה מאוד כסף לטובת 

ת, הפקולטה הזו. באותו יום הגיע כדי להשתתף בטקס הזה גם שגריר ארצות הברי

אנחנו צריכים להבין זה ביקור רשמי שני של נציג רשמי מארצות הברית, שמגיע 

 לאריאל ויש לזה משמעות מאוד גדולה לעיר. 

ג' הקרוב אני מארח את פורום ראשי רשויות ערי הפיתוח של מרכז השלטון  ביום 

המקומית. אנחנו יו"ש נכללים בתוך הפורום הזה וזה עוד אות כבוד שהם רוצים 

קיר לנו. אני רוצה לעדכן שהתוכנית לטיפול בשפני הסלע תצא בזמן הקרוב לפועל. להו

אתם זוכרים שאנחנו הצגנו תכנית למשרד לאיכות הסביבה, הנחו אותנו מה בדיוק 

  -לעשות, היה מכרז

 

 . 812אישרנו תב"ר    מר אבי עזר:

 

מעריך עד סוף אישרנו את התב"ר והתוכנית הזאת תצא אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 החודש הזה להתחיל לעבוד. 

 

 שמתחילה רק לעבוד.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

כן, כן, מתחילים לעבוד. חשוב באמת אלכס אמר, התוכנית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואנחנו נצטרך לדרוש תוספת ₪,  700,000-הזאתי היא תכנית הרבה יותר רחבה מאשר ה

 שנים הקרובות. של תקציב בשנת עבודה הבאה וב
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.  :אלכסנדר ירמולינסקימר   מדובר לפחות על..

 

אנחנו ממשיכים בפיתוח של שצ"פים בעיר, והשצ"פ שאנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התחלנו לעבוד עליו אני מעריך שחלק מכם כבר ראה אותו, זה השצ"פ שנמצא ברחוב 

המשך למכתבים ששלחתי, המציל היהודי פינת רמת הגולן. אני מבקש מחברי המועצה ב

ועדות חובה בכל שנה,  4כל אחד בתחומו וכל אחד יודע, ועדות החובה יש לזמן אותם 

  -וצריך לוודא שבאמת עושים, יש לנו עוד זמן לתקן עד סוף השנה. והדבר האחרון

 

... בנושא הזה כאנשי אופוזיציה, אני גם עקב זה שקיבלתי   :פבל פולבמר 

 קיים ועדות. אני לא מקבל התייחסות. את ההודעה, ביקשתי ל

 

  -אתם צריכים להודיע שאתם מבקשים לזמן את הוועדה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו הודענו על זה במייל, אז ברשותך תוודאו, כי אין לי   :פבל פולבמר 

  -שום אמצעי לחץ לפנות לאנשים במערכת

 

 נחנו נזמן. אתם תגידו את המועדים וא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי.   :פבל פולבמר 

 

יש כל מיני שמועות שרצות בעיר על נושא של אבטחה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

במוסדות חינוך. האבטחה בבתי הספר תישאר ללא שינוי, למרות שהורידו לנו את 

השעות מהמשרד לביטחון פנים. ומכאן אני רוצה לעבור לדברים שנמצאים בסדר היום. 

  -ת החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערבאחד יש א

 

רגע, לא מודיעים לנו שאבי עזר עוזב? הבנתי שהודעת   :גב' קרן קופלר

 בישיבת הנהלה. 
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קודם כל אבי עזר לא עוזב היום, עד העזיבה של אבי עזר יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -עוד ישיבת מועצה ויש ישיבת תקציב

 

כבר הודיעו בישיבת מנהלים, אז חשבתי שמן הראוי לא, אבל   :גב' קרן קופלר

 שגם יעדכנו את חברי המועצה. 

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. עד שהוא עוזב.   :גב' קרן קופלר  אפילו..

 

יופי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז את רואה הנה אמרת איזה 

 

... למה אתה לא מעדכן?   :גב' קרן קופלר  לא,

 

  -אני עובר לנושאים :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

אלי, לגבי מה שדיברת לגבי הפעילות שהייתה בחגים.   :פבל פולבמר 

בעיות. הכוונת  2הנקודה מאוד חשובה, אם עושים איזה שהוא אירוע גדול בקניון, יש 

חנייה לא הייתה ויש סכנת חיים ממשית להולכי רגל, כי אנשים עוברים את הכביש 

כי זה טוב ויש ביקורת טובה, אבל אני נסעתי, הייתה שם סכנת מאיפה שהחנייה... 

 חיים ממשית, מי שאחראי לזה. 

 

  -אז פבל אנחנו נכנסים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה רוצה שאנחנו נתייחס לסוף?   :פבל פולבמר 
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לא, אני אומר תקשיבו, אני מבין שכולם המטרה שלהם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם את הדברים. הערה כמו ההערות האלה, אני חושב שהיה נכון להעלות באמת היא לקד

אותם בלי שום קשר לישיבת מועצה. אפשר אם אנשים רואים שיש איזה שהם דברים, 

  -בואו תעבירו אליי בצורה מסודרת, תאמינו לי אנחנו נתייחס כדי שבאמת

 

יה, אז ייאמר לזכותך שאמרת שאתה תשתף את האופוזיצ  :פבל פולבמר 

דפים של הישיבה  100-באמת קיימנו ישיבה של שעה ומשהו, אבל אלי קיבלנו יותר מ

הזאת, אין סיכוי שנוכל לשבת ולהתכונן, וגם כשאני יושב איתך כיו"ר האופוזיציה 

בנושאים לפני הישיבה, אין סיכוי. זה צריך יום שלם לשבת איתך בשביל לעבור על 

 הדברים. 

 

  -אז בואו תראו, באמת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אי אפשר.   :פבל פולבמר 

 

אני לא מדבר, אתה הערת הערה לגבי הנושא של אירועי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יודעים להעביר  סוכות. אם יש דברים שהם באמת בטיחותיים והכול באירועי סוכות, 

לחכות  אפילו בזמן אמת ואנחנו יכולים לתקן את זה כבר באותו אירוע, לא צריכים

 לישיבת מועצה כדי להעלות את זה לישיבת מועצה. 

 

לא, זה עבר אישורי משטרה, ואם יש דברים תיקונים תוך    מר אבי עזר:

 כדי גם איך אפשר לתקן גם. 

 

 סוכות אפשר?   :אבנר משרקימר 

 

 כן דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י  :אבנר משרקימר  ש בעיר, יש גם דברים דקה, דקה, חייב. לא רק דברים רעים 
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טובים. חבר'ה יוסי פנה אליי בקשר היה מרוץ התנ"ך שהתחיל מראש העין תחנה 

עיוורים  20באריאל והמשיך הלאה. יוסי הפנה אליי איזו עמותה שנקראת קשר לעין, 

מכל רחבי הארץ רצו לרוץ מאריאל לשילה. פניתי קודם כל למנכ"ל יחד עם ראש העיר 

נו להם את האולם מילקין לישון שם לילה לפני, בגלל שהיכולת בירכו על היוזמה, נת

שלהם להגיע בבוקר היא קשה, הם רצו לישון פה. אבי עזר, ראש העיר, סגן ראש העיר 

. גם היא הייתה בעסק, נתנו ודאגו להם, ישבו בבוקר ראו שהכול תקין,  יוסי ורינה..

קיבל מכתב הערכה מהעמותה, רצו מאותו רגע היו לנפשם. אלי שבירו ראש העיר שלנו 

אני העברתי לו את המכתב היום, ואני אומר לכם זה נתן גאווה לעיר לכולנו, כל אחד 

ואחד פה הוא שותף, לא משנה אופוזיציה קואליציה זה אריאל, כל אחד פה שותף 

בחלק שלו. אבל אני רוצה להעריך את ראש העיר ואת האנשים שעוסקים במלאכה 

 שעות, יישר כוח על העבודה.  24-בשנתרמו לנושא הזה 

 

יישר כוח שעל דברי שבח נותנים זמן במה, אבל כשרוצים   :גב' קרן קופלר

 לשאול שאלות אז מנסים לסתום לאנשים פה את הפיות. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על זה יישר כוח.   :גב' קרן קופלר

 

  -הוא קשור לנושא הזהאם היית מדברת על משהו ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אם הייתי מדברת על משהו שבא ומאדיר אותך ומגדיל   :גב' קרן קופלר

 לך את הנוצות, אז היית נותן לי לדבר. 

 

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

 

 אבל כשלא אז לא.   :גב' קרן קופלר
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 אריאל מערב ל"החברה לפיתוח אישור שינוי שם החברה לפיתוח אזור תעשיה  ב.

 פארק תעשיות אריאל". 

 

אנחנו מבקשים לשנות את השם של החברה לפיתוח אזור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תעשייה אריאל מערב, כך שהשם יהיה החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל. 

 

 מה הסיבה?   :פבל פולבמר 

 

 -תראו, אני חושב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה חשוב אם זה עולה פה, נכון?   :פולבפבל מר 

 

אני חושב שלהגיד אזור תעשייה אריאל מערב זה היה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מתאים לתחילת הדרך. היום האזור הזה הוא אזור מאוד מצליח, והוא התפתח בצורה 

 מאוד גדולה. 

 

.   :פבל פולבמר   זה נכון

 

שלו ייתן מענה למה שקורה שם, ופארק  ואנחנו רוצים שהשם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תעשיות אריאל מערב יותר מכובד מאשר אזור תעשייה אריאל. 

 

 זה מיתוג.   :פבל פולבמר 

 

 זה מיתוג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יפה אמרת.   עו"ד דוד זיו:

 

 זה בכל הערים אגף קורה.    מר אבי עזר:
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וי השם כפי שהצגתי? אושר פה אחד, מי בעד לאשר את שינ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אני מודה לכם. 

 

מאשרת לשנות את שם החברה לפיתוח אזור פה אחד מועצת העיר  החלטה:

תעשייה אריאל מערב לחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל, בכפוף לאישור שם 

 הפנים, משרד הפנים ומילוי הוראות הדין.

 
 אריאל מערב )החברה לפיתוח  אישור תקנון חדש לחברה לפיתוח אזור תעשיה ג.

 פארק תעשיות אריאל(.  

 

 אישור תקנון חדש לחברה הכלכלית לאריאל. ד.

 

גם לחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל מערב, היום אפשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לקרוא לזה פארק תעשיות אריאל מערב אחרי שאנחנו הצבענו, וגם לחברה הכלכלית

 

 היה ברור שיהיה בעד, בגלל זה כבר רשמת פארק יפה.  זה  :גב' קרן קופלר

 

  -קודם כל אם תסתכלי כתוב שם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוי איי איי.   :גב' קרן קופלר

 

  -אם תסתכלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה בסדר אלי, אתה בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

  -כלילא, לא, קרן אבל אם תסת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באמת.   :גב' קרן קופלר
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תראי כתוב אזור תעשייה אריאל מערב, אבל אמרתי שעכשיו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החברות  2-אפשר לקרוא לזה פארק התעשיות אריאל, כי אנחנו הצבענו כבר על זה. ל

ישנים, ומשרד הפנים חייב אותנו לעשות את ההתאמות הנדרשות  האלה היו תקנונים

ם, על מנת שהם יהיו תקנונים שמשתווים לתקנונים העירוניים. ולכן אנחנו לתקנוני

שלחנו לכם את התקנונים המעודכנים, ואם יש למישהו שאלה לגבי התקנונים, אז אתם 

 מוזמנים לשאול לפני שנצביע על השינוי. 

 

כן, יש לי כמה שאלות. דבר ראשון למה לא נשלח לנו באמת  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 תקנון הישן, שאנחנו נוכל להשוות בינם? ה

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון

 

 התקנון הישן לא מפורסם?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.   :גב' קרן קופלר

 

  -התקנון נשלח  :יונתן רימוןמר 

 

 הוא לא נשלח.   :גב' קרן קופלר

 

 . 80-וה 90-קיים משנות ה  :יונתן רימוןמר 

 

 הוא? איפה   :פבל פולבמר 

 

אלכס אני רוצה להבהיר משהו, אנחנו מבחינתנו היינו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נשארים בתקנון הישן. הוא יותר טוב לחברה הכלכלית, והוא יותר טוב לחברה לפיתוח 

  -פארק תעשיות אריאל
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 אז אולי איזה שינויים?   :פבל פולבמר 

 

  -אבל לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תעבירו איזה שינויים רק, על מה אני מצביע על סתם?   :פבל פולבמר 

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון

 

אבל אני רוצה... אתה שאלת אז אני עונה לך. משרד הפנים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מחייב אותנו לעשות את השינויים האלה. גם אם אני אגיד אני לא רוצה לעשות את 

ד הפנים. ולכן אתם יכולים לשמוח, יש כאן השינויים האלה, אני אקבל הערה של משר

  -את היועץ המשפטי של החברות

 

השאלה לא למה אנחנו נגד, רוצים לדעת מה התוכן בפנים,   :פבל פולבמר 

 מה ההבדלים. 

 

סתם יוסי אתה בתור סגן ראש העיר אתה יודע מה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 השינויים שנעשו? 

 

 אלכס, אלכס, אין לזה קשר.  אבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, מה זאת אומרת יש פה אנשים שחותמים בלי לדעת על  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 מה הם חותמים? 

 

 מורשי חתימה בחברה?  2כיום יש   :גב' קרן קופלר

 

 את יודעת מה השינויים אלה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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 )מדברים יחד( 

 

  -בוא תסביר יונתן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו מצביעים על אישור שינויים, זה מה שכתוב.   :פבל פולבמר 

 

 כן.   :גב' קרן קופלר

 

 אז איזה שינויים? תסבירו אותם.   :פבל פולבמר 

 

מורשי חתימה, האם  2רשום שאתם דורשים  26בסעיף   :גב' קרן קופלר

? זה דברים מהותיים 2-ך להפ 1-מורשי חתימה או שזה עכשיו מ 2בתקנון הישן גם היו 

 שאנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מצביעים. 

 

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

 

אני אסביר באופן כללי. התשובה היא שבתקנון הקודם גם   :יונתן רימוןמר 

חותמים. משרד הפנים באופן כללי דרש את כל התיקונים בחקיקה  2-היה התייחסות ל

בפקודת העיריות והמועצות להכליל את זה בתוך התקנון, כי החוקים שהוא עשה 

.. משרד  שחלים העל העירייה לא חלים על החברה הכלכלית. אז הדרך לעשות את זה.

הפנים היה שהחברה הכלכלית מרצונה ובאישור העיר יאמץ כל מיני תקנות שקשורות 

עניין של נבחרי ציבור  בנושאים שונים, לרבות זכויות חתימה, לדוגמא בעירייה יש

, אז משרד 80-וה 90-ופקידות, בחברה הכלכלית זה לא היה קיים בתקנון שלה משנות ה

הפנים דרש את הניסוח הזה, על מנת שיהיה הבחנה בין פקידי ציבור כמוני לבין נבחר 

בקבוצה ב' שהיו  2-בקבוצה א' שהיו נבחרי ציבור ו 2קבוצות,  2ציבור. גם בעבר היו 

ציבור, פקידים של החברה. הנושא הזה משרד הפנים דרש, לא מספיק שאתם פקידי 

עושים את זה אלא זה צריך להופיע כחובה בתקנון. יש מספר סעיפים נוספים שבכלל 



 03.11.2019)מן המניין(  11מספר  ישיבת מועצה
 

 17 

לא היו בתקנון הישן שמשרד הפנים דרש אותם, לדוגמא העסקת קרובי משפחה. יש 

ום בתקנון. הם דרשו שיהיה בעירייה איסור להעסיק קרובי משפחה. רצו שזה יהיה רש

רשום שחברי דירקטוריון לא יכולים לקבל תמורה, כי התקנון של החברה שהוכן על 

לא התייחס לסוגיות, כי היא התייחסה לחברה כחברה  90-בסיס איך שהתנהגו בשנות ה

פרטית, כחברה אומנם היא עירונית אבל כמו חברה לפי רשם החברות, ושם אין חובה. 

ים עשה רשימה של תקנות שלו, והוא חייב להכניס את כל התקנות האלה אז משרד הפנ

לתוך התקנונים החדשים. המשא ומתן דרך אגב לדוגמא כתוב פה שכל חוקי המכרזים 

שחלים על עירייה חלים על החברה הכלכלית. בתקנון הקודם היה כתוב שלדוגמא 

 להגדיל.  50%כתוב  , בתקנון הקודם שלנו היה25%-בעירייה מותר להגדיל מכרז ב

 

 זה דברים חשובים.   :גב' קרן קופלר

 

אז בסדר, אז משרד הפנים דרש לתקן את הכול על מנת שזה   :יונתן רימוןמר 

יתאים. שתיים, זו בקשה לא רק מהחברה הכלכלית והעירייה כמובן, זה על כל החברות 

ז המסמכים שאתם הכלכליות בארץ. אבל כל חברה כלכלית היה לה תקנון ישן שונה, א

מקבלים הם אחרי כשנה וחצי עד שנתיים של דין ודברים עם משרד הפנים איך לשבץ 

 את הסעיפים הנכונים. 

 

 יונתן תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאומר שהחברה לא תיתן תמיכות למוסדות  44יש פרק  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -לגייס כסף או משהו למה ציבור. השאלה שלי למה? אם אנחנו יכולים נגיד

 

 לא יכולים, זה ההנחיות של משרד הפנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בדיוק זו דרישה של משרד הפנים. זו בדיוק דרישה. החברה   :יונתן רימוןמר 

 לא יכולה לתמוך במוסדות ציבור. 
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ונושא שילוט לא מצוין פה?   :גב' קרן קופלר  רגע 

 

 ה שילוט? מה ז  :יונתן רימוןמר 

 

 מה זה שילוט?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שילוט לדוגמא יש שם כל מיני מפעלים ששמים שילוט  :גב' קרן קופלר

 

 מה הקשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתם אמרתם שזה תואם אחד לשני.   :גב' קרן קופלר

 

 זה קשור לעירייה זה לא קשור לחברה הכלכלית.    מר אבי עזר:

 

 למה?   :רן קופלרגב' ק

 

 זה חוק עזר עירוני זה לא קשור לחברה הכלכלית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא קשור אליהם?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, ממש לא.    מר אבי עזר:

 

  -מי בעד לאשר את התקנון של החברה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ה זה הקמת חברת בת או סניף לחברה? זה גם היה בתקנון ומ  :גב' קרן קופלר

  -הישן שלא יכולתם? שהייתם צריכים
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להיפך, בתקנון הישן היה הרבה יותר קל להקים חברות בת   :יונתן רימוןמר 

וחברות קשורות, ומשרד הפנים הגביל את זה שזה באישור שר הפנים. כלומר זה הגבלה 

  -שלא הייתה, פה בתקנון החדש

 

 הוא מקשה או מקל?   :גב' קרן קופלר

 

 הוא מקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק מקשה ודאי.   :יונתן רימוןמר 

 

 בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לאשר את התקנון החדש של החברה לפיתוח פארק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מערב?  תעשיות אריאל או מה שהיה בעבר החברה לפיתוח אזור התעשייה אריאל

 

ברשותך, משרד הפנים דורש החלטה מנוסחת. אני אקריא   :יונתן רימוןמר 

 אותו. 

 

 מה הנוסח תקריא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הראשון זה מועצת העיר מאשרת לשנות את שם החברה   :יונתן רימוןמר 

לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב לחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל, בכפוף 

 ור שם הפנים, משרד הפנים ומילוי הוראות הדין. לאיש

 

 על זה הצבענו, זה היה פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו התקנון זה עובד ככה: מועצת העיר מאשרת את   :יונתן רימוןמר 
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התקנון המוצע החדש לחברה הכלכלית לאריאל בע"מ, בכפוף לאישור סופי של משרד 

 אות הדין. כי עוד יכול להיות שהם ישנו. הפנים לניסוח ומילוי הור

 

יונתן?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מי בעד לאשר את מה שאמר כרגע 

 

 החברות.  2-זה אותו דבר ל  :יונתן רימוןמר 

 

יוסי, אבנר, יאיר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מי נמנע? מי נגד? אז בעד: אלי, יחיאל, 

 פבל. עבר.  אריק, ורד, אלה. נגד: קרן, גוזי, אלכס,

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

וצע החדש לחברה הכלכלית לאריאל בע"מ, בכפוף לאישור התקנון המפבל פולב(, את 

 סופי של משרד הפנים לניסוח ומילוי הוראות הדין.

 

 השני בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 החברה הכלכלית.    מר אבי עזר:

 

 -אותו נוסח  :יונתן רימוןמר 

 

 שיירשם בפרוטוקול. תקריא בקול רם כדי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מועצת העיר מאשרת את התקנון המוצע החדש לחברה   :ונתן רימוןימר 

לפיתוח אזור התעשייה אריאל מערב בע"מ ואת שינוי שמה להיות החברה לפיתוח 

  -פארק תעשיות אריאל בע"מ בכפוף לאישור סופי של משרד הפנים בניסוח ומילוי
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 על זה הצבענו יונתן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כיוון שבתקנון שאתם מחזיקים מופיע השם הישן, אז הם   :יונתן רימוןמר 

ביקשו אחד החלטה לגבי שינוי שם ובתקנון שכבר אישרו אותו, הם רוצים שיהיה כתוב 

כיוון שבנוסח הזה מה שהיא העירה מופיע עדיין השם הישן. אז הם ביקשו מועצת העיר 

"מ ואת שינוי שמה מאשרת את התקנון המוצע החדש לחברה לפיתוח אריאל מערב בע

להיות החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל בע"מ, בכפוף לאישור סופי של משרד 

 הפנים לניסוח ומילוי הוראות הדין. 

 

מי בעד לאשר את מה שאמר יונתן כרגע? בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ל. עבר. זהו? יש עוד יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס, פב

 איזה משפט שצריך לאשר? 

 

 לא.   :יונתן רימוןמר 

 

.. לסעיף הבא.    מר אבי עזר:  לא, עכשיו.

 

ברשותכם אני משנה את הסדר, אני אדלג על סעיף ה' ואני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

', כדי לשחרר   -מקדם את סעיף ו

 

 אבל ד' זה גם קשור.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הצבענו על ד'. הצבעתם נגד.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 לא, על ד' לא הצבענו זה בכלל החברה הכלכלית.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הצבענו גם על החברה הכלכלית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 החברות אותו דבר.  2זה   :פבל פולבמר 

 

 אם היית מקשיב היית...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ד' יש כמה דברים גם. -לא, ב :לכסנדר ירמולינסקיאמר 

 

 הצבענו על זה, אתם הצבעתם נגד, אנחנו הצבענו בעד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אבל יש פה משהו בתוך התקנון.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

אבל אתם הצבעתם נגד, זה כבר לא רלוונטי, אנחנו הצבענו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה. 

 

  -אני רוצה להבין על מה מדובר :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 -אם אתה רוצה לשנות שאת ההצבעה הם יסבירו לך, אם לא  :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד( 

 

 ככה זה עובד פה.   :גב' קרן קופלר

 

יש פה בתוך התקנון הזה תאריך שחסר, בדף הרישום חסר  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 תאריך. 

 

 תוסיפו את התאריך בדף הראשון.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

תסתכל למעלה, כולל עדכונים על פי החלטה מיוחדת מיום,  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 תאריך כזה וכזה שלא מופיע. 



 03.11.2019)מן המניין(  11מספר  ישיבת מועצה
 

 23 

 

 התקנון של החברה הכלכלית או של החברה לפיתוח?   :אריק דושימר 

 

 לא, לחברה הכלכלית.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

. איזה יום זה היה.  :ראה"ע-אליהו שבירו מר  תוסיף את התאריך בעמוד הראשון לגבי..

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

לר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופ 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

את התקנון המוצע החדש לחברה לפיתוח אריאל מערב בע"מ ואת שינוי פבל פולב(, 

שמה להיות החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל בע"מ, בכפוף לאישור סופי של 

 משרד הפנים לניסוח ומילוי הוראות הדין.

 

.  כהון בעלים ₪  1,310,000קעה של החלטה על קבלת מניות בקאנטרי כנגד הש ו

 )כספי תרומה שהושקעו בקאנטרי לצורך בניית קומת נוספת(. 

 

, כדי שנוכל לשחרר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני מקדם את סעיף ו' לפני סעיף ה'

  -את הסיפור בעצם גם את יונתן. יונתן בוא תסביר לנו

 

 של המניות.   :גב' קרן קופלר

 

מיליון  3-של המניות ואחרי זה את הבקשה להלוואה של ה :"עראה-מר אליהו שבירו

 בבקשה. ₪. 

 

  התחלנו לקנות מניות.   :גב' קרן קופלר
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ממניותיה מעיריית  100%החברה הכלכלית היא בבעלות של   :יונתן רימוןמר 

. העבודות שהחברה עושה, היא עושה עבודות היא 100%-אריאל היא בעלת החברה ב

העבודות. לפעמים כשהעירייה עושה עבודה אז היא נותנת כסף  מקבלת כסף עבור

והחברה מבצעת. יש תרומות ויש פרויקטים שהעירייה גייסה אחד תרומות, וזה המקרה 

שהכסף הזה עובר לחברה ₪.  1,310,000הזה, שהיא גייסה דרך קרן אריאל ראש העיר 

ותו הון על מנת הוא עובר לחברה כהשקעה בהון החברה, ומשם החברה משתמשת בא

מיליון  35-להקים את הפרויקט של מרכז הספורט ומצטרפת במקרה הזה. בעבר שולם כ

זה מופיע בספרים במאזנים של החברה. כנגד ההשקעה הזאת יש רישום של המניות ₪, 

תיאורטית אם באיזה שהוא שלב בעתיד מישהו האלה שהם הקצאת מניות בפרמיה. 

לקים מהחברה הכלכלית או לקבל משקיע חיצוני כמו היה מחליט שהוא רוצה למכור ח

בחברה כלכלית ירושלים, שהיא לא בבעלות העירייה בצורה מלאה, הנושא של מה ערך 

המניות ומה העירייה השקיעה מכספה בחברה יש לה חשיבות, כל עוד החברה היא 

ים זה פחות חשוב, אבל פורמלית צריכים לתת ביטוי לאותם כספ 100%חברה בבעלות 

שהעירייה השקיעה, גייסה והשקיעה בהון של החברה. בהקמת מרכז הספורט עכשיו 

מיליון דולר, זה התשלום  ₪1.2 מיליון  4.3בסופו של דבר העירייה גייסה בערך 

הראשון או השני אני כבר לא זוכר, וכל פעם שהכסף עובר אני מעביר את הסכום הזה, 

ריון החברה מאשרת את הקצאת המניות, העירייה מאשרת את קבלת המניות, דירקטו

כי הדירקטוריון לא יכול להכריח את העירייה לקבל את המניות האלה. אז לכן זה דבר 

 -די

 

.. המנייה באותו תאריך.     :דובר  אבל אז.

 

  -שאלות? מי בעד לאשר את קבלת המניות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האם זה היה גיוס ספציפית  ₪ 1,310,000-הכסף הזה של ה  :גב' קרן קופלר

 לפרויקט הזה? 

 

 ספציפית, גיוס ספציפית לפרויקט הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -העירייה ביקשה מהחברה  :יונתן רימוןמר 

 

 יונתן אני אענה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה תרומה.    מר אבי עזר:

 

  -זה תרומה שאני גייסתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היא מיועדת.    בי עזר:מר א

 

 ייעודי לטובת הנושא הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה מניות זה?   מר אריה ברסקי:

 

 . 1,310  :יונתן רימוןמר 

 

 כל מנייה זה שקל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 1,000כל אחד זה   :יונתן רימוןמר 

 

בעד: אלי, יחיאל, יוסי,  מי בעד לאשר את קבלת המניות? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? קרן. יפה מאוד.   אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה, גוזי, אלכס ופבל. מי 

 

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

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; ן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבמר ערורד טוויל, 

כהון בעלים )כספי תרומה ₪  1,310,000קבלת מניות בקאנטרי כנגד השקעה של את 
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 שהושקעו בקאנטרי לצורך בניית קומת נוספת(.

 

אנחנו כדי להשלים את הקומה הנוספת גם במכשירים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הלוואהרוצים לקחת 

 

 בבקשה.   :גב' קרן קופלר

 

  -על מנת שנוכל₪, מיליון  3של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה שיא החוצפה לבוא ולבקש עכשיו הלוואה  :גב' קרן קופלר

 

  -רגע, רגע, אני אתן לך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דים שעומ₪ מיליון  3לסיים, של  לא, אני לא אתן לך אפילו  :גב' קרן קופלר

  -לך פה הורים בחוץ

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ומתלוננים על הפיתוח של הרחוב, שיש לך קיצוץ של   :גב' קרן קופלר

שאתה טוען שרוצים לצאת בשביתה, כי אתה לא הולך לקבל את הכסף ₪  1,200,000

₪ ון מילי 3הזה. יש לך בעיה עם בטיחות בגני ילדים ואתה בא ומבקש פה הלוואה של 

 למכשירים בקאנטרי? אני חושבת שאתה מה זה מגזים. 

 

 תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ממש מגזים.   :גב' קרן קופלר

 

 קיבלתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 וזה אפילו בושה.   :גב' קרן קופלר

 

  -בסדר, מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את זה בכלל. אתה צריך להתבייש להעלות   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד, עצרו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא הסביר לך את זה.   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אתה תיתן לאנשים לדבר פה, אתה לא תסתום פה פיות.   :גב' קרן קופלר

 

 אלי, לפחות תתייחס איך תחזירו את הכסף.   :פבל פולבמר 

 

 אתם תגידו מה שאתם רוצים להגיד.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

 אנחנו אומרים עכשיו לא אחרי ההצבעה.   :גב' קרן קופלר

 

 יפה, אתם רוצים להתייחס בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו רוצים לקבל הסבר איך העירייה תחזיר אחרי זה את  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 הכסף הזה. 

 

 אוקיי, מי עוד רוצה להתייחס?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 לשאול.   עו"ד דוד זיו:

 

 לשאול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? BOTלמה לא מביאים משקיע    :ערן גוזימר 

 

המשמעות היא שאתה  BOTכי ברגע שאתה מביא משקיע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 צריך לתת לו זיכיון לעוד שנים. 

 

ז  :פבל פולבמר   ה לא הזכיין? לא, אם 

 

אני אומר לך אפשר להביא משקיע מחו"ל. למה בעצם בגרון?    :ערן גוזימר 

 .  חדר כושר..

 

מה זה חדר כושר? גייסו כסף מה לא ראו שאין מספיק כסף,   :גב' קרן קופלר

 ₪? מיליון  3אז עכשיו מבקשים עוד 

 

 בבקשה, את מפריעה לחבר שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה הגבול שלך?   :קופלר גב' קרן

 

 את מפריעה לחבר שלך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר במקום לקחת הלוואה אפשר להביא משקיע בחו"ל    :ערן גוזימר 

ואני יכול להביא לך משקיע כזה, במקום לקחת ₪, מיליון  3שישקיע רק בחדר כושר 

  -הלוואה
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אני קניתי את מה שאתה אומר, אנחנו ניקח  אז יש לי פתרון. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את ההלוואה, אנחנו נשתמש בה, אתה תביא את המשקיע, אני מחזיר את ההלוואה, 

 סבבה? 

 

 אין בעיה.    :ערן גוזימר 

 

 אבל בלי ריביות.   :פבל פולבמר 

 

 בלי ריביות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ים שתבין. רגע, אבל המשקיע לא בא לשם שמי   :ערן גוזימר 

 

 הא הבנתי, הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 3-למה אתה כל כך דוחק אבל, למה אתה כל כך דוחק על ה  :גב' קרן קופלר

 אותי זה מעניין. ₪? מיליון 

 

רק שנייה, רק רגע, רק רגע, נעשה איתו איזו עסקה כלשהי    :ערן גוזימר 

יניב פירות.   שגם לו 

 

  -בוא נשמע אותו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מה שאומר ערן אם העסקה שהוא יביא תהיה יותר טובה    :מר יוסי חן

  -מההלוואה מהבנק

 

 אז סבבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז נלך עליה.    :מר יוסי חן
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. לקחת עכשיו את ההלוואה?   :גב' קרן קופלר  מה אבל למה אתה כל כך..

 

  -אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה הלחץ? למה כל כך בוער לכם בעצמות.   :גב' קרן קופלר

 

  -כבר נתתי לך לדבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה יש מאחורי זה.   :גב' קרן קופלר

 

 גמרנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני רוצה להמשיך לדבר על דברים שכואבים לי, זה   :גב' קרן קופלר

.. של הציבור.   כסף.

 

  -אבל קרן, קרן, את יכולה להמשיך :ראה"ע-ו שבירומר אליה

 

.   :גב' קרן קופלר  אבל תגיד לי מצלמים אותי

 

  -בדיוק. מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נו תחליף תקליט כבר, זה נשמע כמו תקליט שבור.   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר להזיז את ההצבעה הזאת לאחר כך?  אולי :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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 3-תודה רבה על העזרה, מי בעד לאשר את ההלוואה של ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -עם הבנקים לתמחרולהסמיך אותנו על מנת ₪ מיליון 

 

 אני אקרא את ההחלטה.   :יונתן רימוןמר 

 

 בבקשה, בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪מיליון  3ת העיר מאשרת נטילת הלוואה בגובה מועצ  :יונתן רימוןמר 

 

 ₪. מיליון  3עד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בסדר, מבנק דקסיה  :יונתן רימוןמר 

 

 בוא נראה איך הקואליציה מצביעה בעד עכשיו.   :גב' קרן קופלר

 

  -או בנק מזרחי  :יונתן רימוןמר 

 

 שהתושבים יראו.   :גב' קרן קופלר

 

טפחות או מבנק אוצר החייל לפי הנוהלים ובאישור משרד   :רימוןיונתן מר 

הפנים, מאשרים לראש העיר והגזבר לנהל משא ומתן עם הבנקים לגבי תנאי הלוואה 

שנה.  20-ל 10פירעון, וכן תקופת ההלוואה בין ארכה גרייס בריבית והצמדה ותקופת 

הקצאת מניות החברה הכסף כאמור יושקע על ידי העירייה בחברה הכלכלית כנגד 

 לעירייה בפרמיה באופן שזה נעשה בעבר ובכפוף למילוי הוראות הדין. 

 

יונתן? בעד:  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהקריא אותה 

יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס ופבל. תודה  אלי, יחיאל, 

 חררים, תודה רבה לכם. רבה עבר. יונתן אתם משו
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מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

מבנק דקסיה או בנק מזרחי טפחות  ₪מיליון  3 עד ילת הלוואה בגובהנטפבל פולב(, 

או מבנק אוצר החייל לפי הנוהלים ובאישור משרד הפנים, מאשרים לראש העיר 

ארכה  והגזבר לנהל משא ומתן עם הבנקים לגבי תנאי הלוואה ריבית והצמדה ותקופת

כאמור יושקע על ידי  שנה. הכסף 20-ל 10פירעון, וכן תקופת ההלוואה בין ב גרייס

העירייה בחברה הכלכלית כנגד הקצאת מניות החברה לעירייה בפרמיה באופן שזה 

 נעשה בעבר ובכפוף למילוי הוראות הדין.

 

 .2020אישור תבחיני התמיכות לשנת  ה.

 

אנחנו מגיעים לסעיף ה' מבחני התמיכות, אבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ה. תבחינים לא תמיכות סליח

 

 אנחנו העברנו את נושא התמיכות, תבחיני תמיכות.    מר אבי עזר:

 

 תבחינים לא תמיכות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תבחיני תמיכות.    מר אבי עזר:

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו העברנו את תבחיני התמיכות. תבחיני התמיכות הם    מר אבי עזר:

ים הקודמות, לא שינינו את התבחינים, הם אותו דבר, רק למעשה בדיוק כמו שהיו בשנ

התאמנו את השנים שזה יהיה באותו גיל, ולכן את זה העברנו, זה עבר ועדה מקצועית 

  -של מבקר, יועמ"ש ושלי. התייעצויות
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 ושלך, אתה עוד חודש לא פה אז מה?   :גב' קרן קופלר

 

 מה זה משנה?    מר אבי עזר:

 

 זה משנה. שלך.   :גב' קרן קופלר

 

 -כן. ישבנו התייעצנו   מר אבי עזר:

 

 לא שלו של המנכ"ל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

של המנכ"ל אבי עזר. שעד שהתחלנו להסתדר הוא החליט   :גב' קרן קופלר

 לעזוב פתאום. 

 

 טוב ורד, קרן. קרן, קרן, סליחה טעיתי.    מר אבי עזר:

 

 בעיה, אני לא נפגעת. אני אין לי שום   :גב' קרן קופלר

 

דיברנו גם עם רינה וגם עם שלומי, אנחנו ממליצים לאשר    מר אבי עזר:

את זה, ואחרי זה אחרי שיהיו תבחינים יהיה תקציב שיעלה לתקציב, ואז תהיה ישיבה 

 של החלוקה. 

 

  -מי בעד לאשר את התבחינים כפי ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ע, מה זאת אומרת, יש לי שאלה. לא רגע, רג  :גב' קרן קופלר

 

 בבקשה שאלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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. סעיף  :אלכסנדר ירמולינסקימר  ..2.3.1 ? 

 

 רגע, בוא נתחיל עם קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.  :גב' קרן קופלר  טוב אלכס תתחיל אתה, אני לא מוצאת..

 

גוף הפועל לשם הקניית ידע התמיכה תינתן ל 2.3.1סעיף  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 במורשת, על מי מדובר? יש דוגמאות? 

 

לא יודעים, בואו תקשיבו זה תבחינים, כל גוף שיעמוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בתבחינים יכול להגיש בקשה לתמיכה. 

 

 לא לקבל.   עו"ד דוד זיו:

 

 זה לא מכוון למישהו, זה לא מכוון למישהו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שהעמותה עם ניהול תקין.    מר אבי עזר:

 

תקשיבו רגע, רגע, שלא יהיה אי הבנות, התבחינים זה הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

האלה הם תבחינים כלליים, כל עמותה שעומדת בכללים ועל פי החוק, יכולה להגיש 

חרי בקשה. אנחנו בישיבת התקציב נקצה סכום כסף לנושא של תמיכות לפי החלוקה. א

זה יושבת ועדה מקצועית, בודקת את כל מי שהגיש, ולאחר שהיא בודקת את מי שהגיש 

 ממליצה למועצה לקבל את זה את זה את זה ואת זה. 

 

, לא, אבל אתה אומר -אנחנו יכולים לדעת מי הגיש בלי ש  :גב' קרן קופלר

 שאתה מגיש רק את אלה שהמלצת עליהם, מה עם אלה שלא המלצת עליהם? 

 

לא, לא, כל אחד יכול להגיש את הבקשה שלו. הם צריכים    ר אבי עזר:מ
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 לעמוד בקריטריונים. 

 

 מי שלא עומד בקריטריונים לא עובר הלאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חודש וחצי בערך, עד אז גם נדע  –אנחנו נותנים להם חודש    מר אבי עזר:

תקציב לתמיכות עושים את כל  איזה תקציב העירייה תאשר לתמיכות, אחרי שיהיה

  -אלה שהגישו

 

 ועומדים בקריטריונים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נבדקים על ידי מבקר העירייה שאכן כולם עומדים בכל    מר אבי עזר:

הקריטריונים, ואז מכנסים את הוועדה לדון בכפוף לתקציב שאישרנו. אחרי שהם 

למועצה, המועצה מקבלת את  ממליצים הם ממליצים למועצה מביאים את זה

 ההחלטה, ככה זה עובד. 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מדובר שמה על הפרס, אם  3.2.3.2עוד דבר אחד על סעיף  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

בעצם הספורטאי קיבל מקום ראשון בלבד בתחרות בינלאומית. אני חושב שאם באמת 

מית אולימפית מקום שני או שלישי, אני גם מישהו מאריאל התקבל בתחרות בינלאו

חושב שזה אמור להיות מוערך מאוד. והשאלה אם אפשר לשנות פה, לעשות דירוג של 

 מקום ראשון, שני, שלישי. 

 

 רק מקום אחד יש.    מר אבי עזר:

 

 יש רק מקום אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה הכול. ₪  1,500   מר אבי עזר:
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בתקציב נראה אם יש ₪,  1,500-אז או שבואו נוריד את ה  :פבל פולבמר 

תוסיפו, קצת ₪  ₪100  50אפשרות, מישהו צעק פה בבחירות הרבה דברים, תמיכות 

צריך קצת מוטיבציה לספורטאים או ₪?  1,500תיתן את זה לעלייה, למה כל פעם 

כשיו נצביע בתקציב נריב נראה אולי אפשר להוסיף כסף, או שע₪,  1,500-תוציאו את ה

 כבר אי אפשר לשנות בתקציב נכון? 

 

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

 

 פה. ₪  1,500...   :פבל פולבמר 

 

 זה מה שהוחלט.   עו"ד דוד זיו:

 

  -זה המתנה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה סכום שהוא ₪  1,500אז אולי אפשר לשנות... להחלטה כי   :פבל פולבמר 

 זה לא עזרה. ₪  1,500.. על שום דבר. בן אדם הולך למקום ראשון אולימפי, כבר לא.

 

 וגם מקום שני או שלישי.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 ₪.  5,000אני כבר לא אומר, אתה יודע   :פבל פולבמר 

 

 והוא מניף את דגל אריאל גם.   :גב' קרן קופלר

 

לאורך כל השנים, ובסוף  כל שנה פה נעלה, דיברנו על זה  :פבל פולבמר 

 קופי פייסט כל שנה. ₪  1,500שקל לא הוספנו. 

 

 בינתיים עוד לא ראיתי את המקום הראשון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 למה?   :פבל פולבמר 

 

  גיוגיטסו.  למה יש לך עכשיו  :גב' קרן קופלר

 

 יש לך הרבה.   :פבל פולבמר 

 

 ה. מקום ראשון באירופ  :גב' קרן קופלר

 

אנחנו מדברים רק על תחום ספורט שהוא מוכר אולימפי, זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הכול. 

 

 היה באולימפי מה זה.   :גב' קרן קופלר

 

 השאלה אם אפשר גם במקום שני או שלישי.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

  -האם אפשר להכניס את  :פבל פולבמר 

 

₪,  2,000-נחנו נעלה את זה אם אתם תסכימו לאני מוכן, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -כדי שהסכום הזה ישתנה למי שמגיע ראשון. מי בעד לתקן את התבחינים כך ש

 

  -אלי, לדעתי גם צריך לתת למקום שני   :מר יוסי חן

 

 שני ושלישי, זה בדיוק מה שאמרתי.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

ן. אלי מעבר לזה שכמו שאמרת, כי זה כסף קטן, זה כסף קט   :מר יוסי חן

 כמה מגיעים. אז מה אכפת לך לרשום? 
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ומקום ₪  1,000מקום שני יהיה ₪,  1,500מקום ראשון יהיה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪.  500שלישי יהיה 

 

יש לנו פה ספורטאים, אני רוצה לברך את מורדי גלם   :גב' קרן קופלר

  -מהגיוגיטסו שהביא

 

 וגמא טובה. ד  :פבל פולבמר 

 

את נדב לאליפות אירופה שזכה מקום ראשון במעמד זה.   :גב' קרן קופלר

המועדון שלו לא מקבל שום תמיכה מעיריית אריאל, יכול להיות שהוא גם לא הגיש 

בקשה, אני גם לא נכנסת לזה. האם אנחנו כמועצה, אתה כראש עיר לא מן הראוי 

 שנצ'פר את המועדון הזה? 

ם בחור שהניף את דגל אריאל ביחד עם דגל ישראל והביא לנו כבוד בכל זאת עמד ש

לעיר שלנו, האם למועדון הזה לא מגיע משהו? האם אנחנו מתעלמים מהם באופן 

 מוחלט באופן טוטאלי? האם זה נראה בסדר? זה תקין לנו? 

 

 זה בסדר גמור, את מצולמת פה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נו.  עוד פעם  :גב' קרן קופלר  את מצולמת, אלי תענה עניינית מספיק 

 

 )מדברים יחד( 

 

אתה אפילו לא דאגת להוציא פוסט ולהגיד לו כל הכבוד,   :גב' קרן קופלר

 שזה המינימום שיכולת לעשות. 

 

קרן, קרן, כדאי שתשבי עם יו"ר האופוזיציה, תלמדי מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -חוקי
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שבת עם יו"ר האופוזיציה, אני שואלת אותך אני לא יו  :גב' קרן קופלר

 שאלות לגיטימיות. 

 

 מה חוקי ומה לא חוקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני שואלת אותך  :גב' קרן קופלר

 

 אני לא עושה שום דבר שהוא לא חוקי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא הוא לא חוקי הבנתי.   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא חוקי.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 אז תעשה את זה חוקי, למה אתה לא מביא את זה חוקי?   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לאשר את התבחינים עם התיקון של מקום ראשון,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מי בעד לאשר? אוקיי מי שבעד: אלי, יחיאל, ₪.  500-ו₪  ₪1,000,  1,500שני ושלישי, 

 יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה, גוזי, אלכס ופבל. מי נגד? 

 

נגד כי זה צחוק.   :גב' קרן קופלר  אני 

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לצחוק לאנשים בפנים.   :גב' קרן קופלר
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נ :ראה"ע-מר אליהו שבירו  גד, עבר והכול בסדר גמור. קרן 

 

 חבל שלא עבר.   :גב' קרן קופלר

 

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

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; ולבמר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פורד טוויל, 

סכום תמיכה לספורטאי לפי סעיף  , כולל תיקון2020תבחיני התמיכות לשנת את 

מקום שני יזכה בתמיכה ₪,  1,500לתבחינים, מקום ראשון יזכה בתמיכה של  3.2.3.2

 ₪.  500ומקום שלישי יזכה בתמיכה של ₪  1,000של 

 

 הצגת דו"ח מבקר העירייה. ז.

 

 בבקשה מבקר העירייה.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

 )מדברים יחד(

 

יודע אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו בקצב הזה כולם שם עוד מעט מתחלפים, אני לא 

 תהיה ממשלה לא תהיה ממשלה. 

 

גם בעירייה כולם מתחלפים, אז אני לא יודעת אם תהיה   :גב' קרן קופלר

 עירייה או לא תהיה עירייה. 

 

נושאים שונים. אני  2-דו"חות ב 2אני ברשותכם רוצה להציג   מר אריה ברסקי:

. דו"ח בעניין הזה ושנה  אתחיל עם הנושא של התכנסות ועדות העירייה. בשנה שעברה..

לאחריי גם ערך, בהקשר למה שראש העיר אמר לפני כן, מבקר משרד הפנים... בנושא 

  -התכנסות ועדות העירייה. בגדול
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ציין לפרוטוקול על איזה שנים אתה מבקר את אריה ת  עו"ד דוד זיו:

 הדו"חות. 

 

ומוצג שנה לאחר  2018כן. הדו"ח נעשה בשנת  2018בשנת   מר אריה ברסקי:

ומתייחסים בכלל לקדנציה קודמת שהייתה. מה שחשוב בדו"ח  2018-מכן, זה עוסק ב

סיק הזה זה לא מה שהיה אלא מה שיהיה. כי המטרה בסופו של דבר מהדו"ח הזה לה

את המסקנות ולנסות להתקדם קדימה. בגדול אם אני מציין את עיקר הממצאים שעלו 

בדו"ח הזה, זה נושא של התכנסות של הוועדות, ופה אני מתחבר למה שאמר ראש 

פעמים  4העיר. יש לנו מספר ועדות חובה. על פי התקנון כל ועדת חובה צריכה להתכנס 

גם המבקר של משרד הפנים עשה, הוועדות  בשנה לפחות. מהבדיקות שגם אני עשיתי

לא תמיד התכנסו כנדרש, וזאת הסיבה שלפני בערך כשבועיים אני חושב, שראש העיר 

 , הוציא מכתב בעקבות הישיבה שעשינו ביחד עם מנכ"ל העירייה, היועץ המשפטי

מנהלת משאבי אנוש ועוזר ראש העיר, וששמה יצאו מכתבים על מנת לתזכר את כל 

פעמים בשנה. צריך לדעת שלוועדות יש חשיבות  4ועדות שיש לכנס את הוועדות יו"ר הו

רבה, כי בעצם תכלס כל הדיונים וכל ההתנהלות היא מתבצעת בוועדות האלה, ולכן יש 

לכנס. עוד נקודה אחת שעלתה בדו"ח פה זה הנושא של ההצגה של הוועדות באתר 

ה נכונה. כלומר נרשמו שמה למשל העירוני. לא תמיד ההצגה של הוועדות באתר היית

אנשים שהם מוזמנים לוועדות, אבל הם לא חברים. למשל גזבר, יועץ משפטי, מבקר, 

נושאי משרה אחרים שמגיעים מופיעים..., בעקבות בדיקה, אנחנו עכשיו עושים בדיקה 

באתר העירוני ואנחנו משנים את הרישום, על מנת שזה יהיה תואם את האמור בחוק 

 מו שצריך. ויפה כ

לא תמיד הפרוטוקולים של הוועדות התנהלו כמו שצריך. כלומר לא  –הפרוטוקולים 

תמיד כל הפרוטוקולים שהתקבלו הם היו חתומים. כל יו"ר ועדה וכמעט כולם פה אני 

חושב חברים בוועדה כזו או אחרת, כל חבר מועצה צריך לשים לב שיו"ר בחתימתו הוא 

הפרוטוקול ואת מה שנאמר שמה. יש להקפיד שיהיה בעצם מאשר את הנכונות של 

  -פרוטוקול ושיהיה תאריך. יש ועדות שלא תמיד
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אולי לדבר עם מנהלי אגפים שיש דיון. מכינים פרוטוקול   :מר יחיאל טוהמי

.. את האנשים.   שיבואו.

 

  -זה אחריות שלנו, זה לא אחריות של :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, אבל תקשיב לא,  :מר יחיאל טוהמי

 

עוד מה שנבדק שבאמת אבל זה משהו שצריך לעשות אותו.   מר אריה ברסקי:

הוועדות הם באמת פועלים בהתאם לסמכות שלהם. לכל ועדה יש מטרה... באמת לא 

תהיה חריגה מסמכויות, ועדה שהיא ועדת כספים לא דנה בנושאים שלא קשורים אליה, 

אחרים. מה שחשוב זה באמת שיהיו פרוטוקולים, וועדה של הנצחה לא דנה בדברים 

ויש ועדות שלא התכנסו בכלל, זה מאוד חשוב. אני מדבר על ועדות חובה. עוד צריך 

לשים לב שחברי הוועדה צריכים להגיע. התקנון קובע שחבר שלא מגיע פעמיים, יש 

יודע שכולם פה מתנדבים, אבל מי שלקח על עצמו חבר ות רשות להחליף אותו. אני 

בוועדה, אז מצופה שלפחות, נכון שלכולם יש עניינים פה ושם ואי אפשר להגיע, אבל 

שכן בגדול יגיע לוועדה ויתרום לפעילות שלה, כי אחרת יכול גם להיות מצב של חוסר 

קוורום והוועדה ככה לא מתכנסת. עם כל הממצאים עולה שיו"ר והחברים פשוט לא 

ו לא מספיק יש להם את הידע בדבר הצורך לכנס קיבלו אולי הדרכה מספיק נכונה, א

  -את הוועדה, איך לנהל אותה. אז אולי

 

  -אני מציע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -מה שצריך לעשות  מר אריה ברסקי:

 

אני מציע שאנחנו נקבע יום שבו אתה תהיה וכל חברי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יגיע אליך   -המועצה שרוצים 

 

 באהבה.   :מר אריה ברסקי
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 ואתה בעצם תיתן להם את התדריך, תדריך מלא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... ספר שקיבלנו.   :אריק דושימר 

 

 יש ספר אבל בלי שום קשר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר אריה ברסקי:  יש ספר אבל לפעמים זה אחרת נכון

 

ום אחד אחר הצהריים, כדי שזה בלי שום קשר אנחנו נזמן בי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יהיה נוח גם לחברי המועצה שעובדים להגיע, ואתה תיתן להם תדריך לגבי

 

אלי אני חושב שרצון לכולם יש, הרי באמת הרוב פה   :פבל פולבמר 

בהתנדבות. אבל לא כולם יש משרד ומזכירה. בגלל זה לפעמים לתזכר זה מאוד חשוב. 

איתי ועדת בטיחות בדרכים, קודם כל זה לא פעמיים זה סתם אני גם מתייחס לעצמי, ר

פעמים ואחד התבטלה. לא משנה עשיתם בדיקה, אני הוצאתי החוצה מה שהיה,  3היה 

לא התכנסה, לא משנה מי אשם אבל היא לא  1זה לא העניין, עדיין זה לא תקין כי 

 התכנסה. 

קצת אוכל להתקלח  17:11-אבל יש סיבות לפעמים אנחנו עובדים, היום הגענו הביתה ב

ולצאת לישיבה, אז אם יש מערכת שיכולה לתזכר זה נורמלי. רוב בעיות אי קיום 

הוועדות, הספקתי מהר אני בן אדם זריז. אז אם יש מערכת שבאמת רוצה שזה יתקיים 

 אז שולחים מייל, מתקשרים, זה דווקא הבעיה היחידה, אנשים שוכחים. 

 

ציעה שפשוט בתחילת שנה כל יו"ר ועדה... קדימה אלי אני מ  :גב' אלה ויינר

  -לכל השנה, לעשות טבלה

 

  -ישיבות ככול שניתן 4עוד משהו מומלץ... מראש   מר אריה ברסקי:
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 )מדברים יחד( 

 

אני מקבל את ההצעה שאלה אמרה שבתחילת שנה אנשים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוציאו את המועדים שלהם לאורך כל השנה. 

 

 כל רבעון.   ד דוד זיו:עו"

 

  -ואז כל הזמן נוכל לדעת שבאמת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר אריה ברסקי: .  זה מה שגורם לוועדה להתכנס, אם יש עוד נושאים.

 

 יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ביע. לא, זה בנושא הזה, לקבל רק את ההמלצות צריך להצ  מר אריה ברסקי:

 

מי בעד לאשר את ההמלצות שהציע מבקר העירייה לגבי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הדו"ח? אושר פה אחד, אני מודה לך מאוד. 

 

דו"ח ההמלצות שהציע מבקר העירייה לגבי פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 מבקר העירייה. 

 
 

כספי הורים עוד נושא אחד, וזה נושא של ניהול עכשיו יש   מר אריה ברסקי:

בעליזה בגין. זה גם דו"ח שנעשה בשנה שעברה. היום אני כבר אומר הדו"ח הוא פחות 

רלוונטי, כי הניהול הכספי השתנה. משרד החינוך באמת עושה איזה שהוא חריש בכל 

בתי הספר, מתחיל מהתיכונים מחטיבות הביניים ומגיע לבתי הספר היסודיים, קוראים 

 לזה ניהול עצמי. 

ת ספר מקבל תקציב והוא אמור להתנהל עם זה. אז כשאני בדקתי אז זה עוד לא כל בי

היה כל כך בפוקוס, לכן הדברים משתנים, אבל מה שכן אני רוצה להגיד באופן כללי, 
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חלקים, יש תשלומי חובה ותשלומי רשות. תשלומי  2-שתשלומי ההורים מתחלקים ל

נגבו בכל בתי הספר וזה מאוד יפה, הם  100%היה  החובה שזה בעצם הביטוחים, 

 שילמו. 

לגבי תשלומי הרשות בסך הכול גם, יש שמה כמה דברים שהם צריכים לתקן ולשנות, 

אבל זה הולך להשתנות בעקבות הרפורמה הזאת של משרד החינוך, במסגרת זה יהיה 

כבר תקציבים, יהיו דו"חות כספיים, יהיה פירוט מה שלא תמיד ידעו, וזה גם פה 

  -זה באמאיפה 

 

 בית הספר יודע מה היו הליקויים בפעם הקודמת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, כן, ישבנו בוועדת הביקורת עם המנהלת, היא קיבלה את   מר אריה ברסקי:

 הליקויים. 

 

 חשוב להגיד את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אים, היא כן, זה חשוב מאוד כן. היא קיבלה את כל הממצ  מר אריה ברסקי:

 מתקנת את זה, אבל גם עכשיו דברים משתנים. 

 

 לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ואם אני אומר למשל שהדו"ח צריך להיות בנוי שתהיה   מר אריה ברסקי:

שקיפות, לשתף את ההורים, זה לא תמיד היה הכי נכון והכי ברור שבעולם, הדברים 

  -כיום

 

מרת ההמלצה שלך בכל מקרה שתהיה שקיפות, זאת או :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שיהיה שיתוף של הורים ושיתנהלו על פי הכללים והנוהלים. 

 

.   מר אריה ברסקי:  נכון
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 וזה גם ההמלצה של ועדת ביקורת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר אריה ברסקי:  נכון

 

 בנושא זה? מי בעד לאשר את ההמלצות של מבקר העירייה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. 13בסעיף  :אלכסנדר ירמולינסקימר  . 

 

ברמה העקרונית לא גובים, במקרה פעם אחת שזה בעצם לא   מר אריה ברסקי:

גביה אסורה שהיה ילד שעשה ונדליזם, ששבר חלון, אז המנהלת אמרה לאבא שלו 

ונדליזם לשבור דברים, אז הה  . ורים שישלם ויתקן את זה, כי זה גם היה אקט חינוכי..

 שלו ישלמו על זה, ככה הורים ידאגו שילדים לא ישברו. 

 

מי בעד לאשר את ההמלצות כפי שהציג מבקר העירייה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אוקיי, אושר פה אחד. 

 

 לא, אבל חבר מועצה עזב את הזה, לא צריך לציין את זה?   :גב' קרן קופלר

 

 צריך.    מר אבי עזר:

 

 אושר פה אחד למעט אריק דושי שיצא.  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

 תודה.   :גב' קרן קופלר

 

דו"ח ההמלצות שהציע מבקר העירייה לגבי פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ביקורת בנושא ניהול כספי הורים בבי"ס היסודי עליזה בגין. 
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 אישור יציאה לחו"ל של ראש העיר. ח.

 

ני חושב שאתם יודעים, ששמעתם ואם לא אז הנושא הבא, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את תפקידו אני אעדכן אתכם, יש שינוי גם בקרן אריאל לפיתוח. אבי צימרמן מסיים 

כמנכ"ל קרן אריאל לפיתוח. הוא עובר לתפקיד בלשכת המסחר האזורית, אני חושב 

שזה לשכת מסחר ישראל פלשתין שהיא מאוד משמעותית ומאוד חשובה לאזור שלנו. 

אגב היא נתמכת גם על ידי ארצות הברית. מי שמחליף אותו בוועדת האיתור זה  דרך

.. בארצות הברית  10-אלעד מצוינים, ואנחנו יוצאים ל ימים שבהם אנחנו עוברים גם.

וגם עם התורמים המרכזיים שלנו שנמצאים שם, אני מאמין שגם אנחנו נצליח לגייס 

ביעי הקרוב ואנחנו חוזרים ביום שני, ביום ר עוד קצת תרומות. היציאה שלנו היא

  -. אני18.11.19-נוחתים וחוזרים לעבודה כבר ביום שני בבוקר ה

 

  -שנצביע על זה עכשיו אני חושב שאם אתה רוצה  :פבל פולבמר 

 

  -מי שרוצה, מי שרוצה להצביע מי שלא רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יכול לתת לנו לו"ז? אני לא ציני, אני אומר אתה   :פבל פולבמר 

 

  -כן, אני יכול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני דווקא רוצה לדעת מה היה פעם שעברה, שחזרת   :גב' קרן קופלר

 .  לפני שבוע וחצי, לא קיבלנו..

 

אני יכול להגיד לכם מה הלו"ז שלנו רק כדי שתבינו למה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ביום רביעי אחרי חצות, נוחתים בבוקר בסן  אנחנו טסים. אנחנו יוצאים מכאן

  -פרנסיסקו, יש לנו מספר פגישות בסן פרנסיסקו ומשם אנחנו טסים ללוס אנג'לס

 

 -פגישות עם מי  :גב' קרן קופלר
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  -פגישות 2יש לנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסן פרנסיסקו?   :גב' קרן קופלר

 

מכן אנחנו באותו יום נוסעים לסן דייגו,  בלוס אנג'לס ולאחר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פגישות בלוס אנג'לס. שבת  2-יש לנו פגישות בסן דייגו, למחרת אנחנו חוזרים בחזרה ל

לפנות בוקר אנחנו יוצאים לטיסה  01:00-אנחנו עושים בלוס אנג'לס. במוצאי שבת ב

חנו צריכים , מאחר ואין טיסה ישירה למקום שאנחנו צריכים להגיע אליו, אנולקולורד

לטוס לדאלאס ומדאלאס לקולורדו. שם יש לנו פגישה אחר הצהריים, אנחנו מגיעים 

  -לשם רק בצהריים, אז תחשבו כמה אנחנו טסים ואיפה אנחנו נמצאים

 

 כן, עם מי נפגשים, אפשר לדעת גם מה היה לפני?   :גב' קרן קופלר

 

  -לאחר מכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כמה כסף הבאת?   :גב' קרן קופלר

 

  -לאחר מכן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שבועות בחו"ל.  3עכשיו היית   :גב' קרן קופלר

 

 את מפריעה, את מפריעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אבל אני רוצה לדעת.   :גב' קרן קופלר

 

  -משם אנחנו טסים :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 יתן מה עשית פעם שעברה. אתה רוצה שנצביע ת  :גב' קרן קופלר

 

 תצביעי איך שאת רוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אתה לא תגיד לי תצביעי מה שאת רוצה.   :גב' קרן קופלר

 

 תני לי לסיים, תני לי לסיים אבל את מה שיש לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה חייב פה דין וחשבון אדוני.   :גב' קרן קופלר

 

  -הבנתי. מי בעד :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 אתה טס מכספי העירייה.   :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד לאשר את היציאה שלי כפי שאני ביקשתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה לדעת כמה כסף הבאת פעם שעברה.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 אני מבינה שלא הבאת שקל. אז   :גב' קרן קופלר

 

 אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שבועות ולא הבאת שקל.  3היית   :גב' קרן קופלר

 

  -לא, לא, גם פבל   מר אבי עזר:
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נגד? כרגיל קרן, בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו וגוזי. מי   פבל, אלכס 

 

  -תן לנו גם דיווח אני מציע שתחזור  :פבל פולבמר 

 

דיווח על מה הוא נותן לך? הוא נתן לך דיווח כמה כסף הוא   :גב' קרן קופלר

 הביא פעם שעברה? על מה דיווח? 

 

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

ויינר, גב' מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבורד טוויל, 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.

 

 אישור של חבר המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה הכלכלית  ט.

 לאריאל.  

 

  -הדבר הבא שאני מבקש להביא להצבעה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה לא מפורסם.   :' קרן קופלרגב

 

  -הדבר הבא שאני מבקש להעלות להצבעה זה אישור של חבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא מפורסם פבל.   :גב' קרן קופלר

 

המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הכלכלית לאריאל במקום ימית שהייתה. 

 

 ימית שפר.    :מר אבי עזר
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 ימית שפר. מי בעד לאשר את המינוי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה יכול להצביע.    מר אבי עזר:

 

 בטח, מותר לך להצביע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מותר לך להצביע.    מר אבי עזר:

 

, בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, אריק לא פה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, אלכס ופבל. מי נגד? קרן.   ורד, אלה, 

 

נגד כל מינוי הדירקטורים אחרי שמינית  :גב' קרן קופלר   -אני 

 

 בסדר גמור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אחד דירקטור מסיעה אחת, אותי אתה לא יכול למנות.   :גב' קרן קופלר

 

"רים אני רק רוצה לפני שאנחנו עוברים לנושא של התב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להזכיר שכשאני אהיה בחו"ל

 

 שחס וחלילה לא יהיה עליך פיקוח.   :גב' קרן קופלר

 

 יחיאל טוהמי ממלא את מקומי. אריק נכנס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

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

ויינר, גב' מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר  יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבורד טוויל, 

  לאריאל. חבר המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה הכלכלית את 



 03.11.2019)מן המניין(  11מספר  ישיבת מועצה
 

 52 

 

 הגדלת / הקטנת תב"רים: י.

 הקטנת  –₪(  800,000ים )על סך שדרוג חצרות גני ילד – 1179תב"ר  .1 

 ₪. 760,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב  

 הגדלת –₪(  260,000שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 449תב"ר  .2 

 ₪.  300,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב                   

 -הגדלת התב"ר ב –₪(  1,023,000מרכיבי ביטחון )על סך  – 1187תב"ר  .3 

 מתקציב משרד  -₪  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  130,000  

 הביטחון )מצ"ב הרשאות(.  

 

 והקטנת תב"רים בבקשה אבי. בקשר להגדלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו הוצאנו ₪,  800,000שדרוג גני ילדים היה  1179תב"ר    מר אבי עזר:

₪,  40,000אנחנו מקבלים עוד ₪,  260,000היה על  449מה היא תב"ר אלא ₪  800,000

לטובת התב"ר שקיבלנו ממשרד הפנים, ₪  40,000נקרא לזה ככה... המצ'ינג שלנו של 

אנחנו מעבירים ₪,  40,000-יוקטן ב 1179-כך שב₪  40,000-ולכן אנחנו מעבירים את ה

על השדרוג ₪  800,000נו מוציאים ובכך אנח₪,  300,000יעמוד על  449-ש 449-אותו ל

 גני ילדים שהיו בקיץ.  5של 

 

 זה שווה בשווה?   :פבל פולבמר 

 

כן, זה עניין חשבונאי. להוריד מתב"ר אחד ולהוסיף לתב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השני. 

 

 בעצם העברת עכשיו מתב"ר אחד לשני.   עו"ד דוד זיו:

 

 מי בעד? ₪,  60,0007יעמוד על  1179כן.    מר אבי עזר:

 

 הפתעתי אותך עוד פעם, אתה רואה הצבעתי בעד.   :גב' קרן קופלר
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 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
 

שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 1179תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪. 760,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-הקטנת התב"ר ב –₪(  800,000

 

  -449תב"ר    מר אבי עזר:

 

 לא כרגיל.   :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד? קרן? ₪  300,000יעמוד על ₪  40,000התוספת של    מר אבי עזר:

 

 רגע, רגע, קרן לא הצבעת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אותו דבר זה ההמשך.   :מר שלמה בנימין

 

 קרן את איתנו?    מר אבי עזר:

 

 י איתך תמיד. אנ  :גב' קרן קופלר

 

 את בעד?    מר אבי עזר:

 

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

 

 בעד.   :גב' קרן קופלר

 

 בעד פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כולם פה אחד.    מר אבי עזר:
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שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 449תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪. 300,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-תב"ר בה הגדלת –₪(  260,000

 

  -תב"ר הביטחון היה על סך 1187תב"ר    מר אבי עזר:

 

 מרכיבי ביטחון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

-הגדלת תב"ר ב₪,  1,023,000מרכיבי ביטחון היה על סך    מר אבי עזר:

בא מתקציב משרד כאשר כל זה ₪,  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על ₪  130,000

 הביטחון צרפנו את ההרשאה. 

 

 מי בעד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאלות, דבר ראשון רשום פה שהם  2שנייה, שנייה, יש שם  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 ₪.  35,000נותנים רק 

 

  -יש עוד אחת   מר אבי עזר:

 

  -₪ 60,000לא, לא, יש פה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

.    ר:מר אבי עז  נכון

 

 ₪.  35,000וכתוב פה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 חסר עוד אחד.    עו"ד דוד זיו:

 

היחידה ₪  35,000-זה משרד הביטחון ו₪  ₪35,000,  70,000  :מר שלמה בנימין

 להתיישבות. 
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  -₪ 35,000רשום  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

  -זה₪  35,000  :מר שלמה בנימין

 

 ₪.  35,000והם ₪  35,000כתוב פיקוד העורף    מר אבי עזר:

 

 הכול זה משרד הביטחון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול מלא, מימון מלא.    מר אבי עזר:

 

 ₪?  1,153,000כך שיעמוד על  1187מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פה אחד.    מר אבי עזר:

 

 חד. אושר פה א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אנחנו הולכים עכשיו   מר אבי עזר:

 

 לא הצבענו פה אחד.   :פבל פולבמר 

 

 הא לא?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.   :פבל פולבמר 

 

סליחה, אז מי בעד? בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, אריק,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 איפה אתה? יאיר, ורד, אלה וקרן. מי נגד? פבל, אלכס. מי נמנע? גוזי 
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 גוזי איפה אתה?    מר אבי עזר:

 

  -אני   :ערן גוזימר 

 

 נגד, עבר בכל מקרה, זה לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  9)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

לה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אטוהמי, 

נגד: מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  3ויינר, גב' ורד טוויל, גב' קרן קופלר; 

הגדלת התב"ר  –₪(  1,023,000מרכיבי ביטחון )על סך  – 1187תב"ר פבל פולב(, את 

ן  -₪  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  130,000-ב מתקציב משרד הביטחו

 )מצ"ב הרשאות(.

 

 ים:סגירת תב"ר יא. 

 ביצוע ₪  200,000תקציב  –מערכות אזעקה ולחצני מצוקה  – 145תב"ר  .1 

  200,000  .₪ 

 ביצוע ₪  92,000תקציב  – 2009עדכון חוקי עזר אריאל  – 185תב"ר  .2 

  92,000  .₪ 

 ₪.  200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –סקר ומיפוי נכסים  – 191תב"ר  .3 

 ₪.  4יתרה  347,906ביצוע ₪  347,910ציב תק –מצלמות  – 207תב"ר  .4 

 ₪.  380,000ביצוע ₪  380,000תקציב  –שיפוץ מבנה תרבות  – 217תב"ר  . 5 

 ביצוע ₪  163,912תקציב  – 2011סימון כבישים לשנת  – 221תב"ר  .6 

 ₪.  892יתרה ₪  163,020  

 וע ביצ₪  155,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת מבנה נוער  – 300תב"ר  .7 

  155,000  .₪ 

 ₪  8,080ביצוע ₪  729,000תקציב  –הקמת מתקן קליעה  – 358תב"ר  .8 

 ₪.  720,920יתרה   

  6,564ביצוע ₪  90,000תקציב  –רה ארגון במוסדות העירייה  – 401תב"ר  .9 

 ₪.  83,437יתרה ₪   

 ע ביצו₪  100,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  – 429תב"ר  .10 

 ₪.  15,490יתרה ₪  84,510  

 יתרה  0ביצוע ₪  80,000תקציב  –תכנון חניון למשאיות  – 453תב"ר  .11 

  80,000  .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –שדרוג אמצעי מיזוג אזור תעשיה  – 478תב"ר  .12 
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  50,000  .₪ 

 ₪  40,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 483תב"ר  .13 

 ₪.  40,000ביצוע   

  70,000תקציב  –בתי ספר  –תכניות העשרה לחינוך היסודי  – 484תב"ר  .14 

 ₪.  70,000ביצוע ₪   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 498תב"ר  . 15 

 ביצוע ₪  104,047תקציב  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1003תב"ר  .16 

  104,047  .₪ 

 ₪.  700,000ביצוע ₪  700,000תקציב  –לאריאל  40חגיגות  – 1020תב"ר  .17 

 ביצוע ₪  72,000תקציב  –רכישת מדפים לאגף הנדסה  – 1032תב"ר  .18 

  72,000  .₪ 

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –איטום גגות  – 1037תב"ר  .19 

  130,000תקציב  –בתי ספר  – תכנית העשרה לחינוך יסודי – 1048תב"ר  .20 

 ₪.  130,000ביצוע ₪   

 ₪.  80,000ביצוע ₪  80,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגנ"י  – 1055תב"ר  . 21 

 ביצוע ₪  230,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1056תב"ר  .22 

  230,000  .₪ 

  120,000ביצוע  ₪ 120,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1061תב"ר  .23 

   .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1064תב"ר  .24 

  50,000  .₪ 

 ביצוע ₪  552,000תקציב  –שיפוץ אולם ספורט מילקן  – 1065תב"ר  .25 

  552,000  .₪ 

 ביצוע ₪  291,181תקציב  –בתי ספר יסודיים  –סל מדע  – 1076תב"ר  .26 

  291,181  .₪ 

 יתרה ₪  58,321ביצוע ₪  60,000תקציב  –זהירות בדרכים  – 1078תב"ר  .27 

  1,679  .₪ 

 ₪  30,180תקציב  –יח"ד  39תכנון תכנית בינוי למגרשים  – 1084תב"ר  .28 

 ₪.  30,180ביצוע   

  530,000ביצוע ₪  530,000תקציב  –רכישת משאית מנוף  – 1086תב"ר  .29 

   .₪ 

 ₪  148,000תקציב  –שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  – 1087ר תב" .30 

 ₪.  220יתרה ₪  147,780ביצוע   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1109תב"ר  . 31 

 ₪.  90,000ביצוע ₪  90,000תקציב  –איטום גגות  – 1111תב"ר  . 32 

 ביצוע ₪  240,000תקציב  –ים ציבוריים שדרוג ותחזוקת גנ – 1117תב"ר  .33 

  240,000  .₪ 
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 ביצוע ₪  60,000תקציב  –איטום גגות מוסדות חינוך  – 1125תב"ר  .34 

  60,000  .₪ 

 ביצוע ₪  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 1126תב"ר  .35 

  40,000  .₪ 

 ₪  50,000תקציב  –ט"ב שיפוץ תיקון ומפגעי בטיחות בח – 1134תב"ר  .36 

 ₪.  50,000ביצוע   

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1139תב"ר  .37 

  50,000  .₪ 

 ₪.  300,000ביצוע ₪  300,000תקציב  –רכישת רכב ביטחון  – 1142תב"ר  .38 

 

אנחנו הולכים עכשיו על סגירת תב"רים, נעשה את זה די    מר אבי עזר:

מערכות  145מהר, כי את רוב התב"רים או מיצינו או שביטלנו את הפרויקט. תב"ר 

 מיצינו אותו במלואו. ₪  200,000אזעקה על 

 

רגע שנייה, אני יוצא רגע, אני חייב לעשות איזה שהוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 טלפון. 

 

 בסדר.    מר אבי עזר:

 

 יחיאל ימשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי בעד סגירה של התב"ר של מערכות אזעקה ולחצי מצוקה.    אבי עזר:מר 

 

 אתם סוגרים תב"רים.   :פבל פולבמר 

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 יש דו"ח ביצוע?   :פבל פולבמר 

 

 כן, הנה אני נותן לכם.    מר אבי עזר:
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  -אז למה אנחנו לא יכולים לקבל אותם ביחד  :פבל פולבמר 

 

 ₪.  200,000אמרנו לכם    מר אבי עזר:

 

 איפה דו"ח ביצוע? מי חתם?   :פבל פולבמר 

 

 מערכות אזעקה ולחצני מצוקה.    מר אבי עזר:

 

 אני צריך לסמוך על מה שאתה אומר?   :פבל פולבמר 

 

 כן, אם אתה רוצה תבוא אליי תראה.    מר אבי עזר:

 

 הוא רוצה פירוט.   עו"ד דוד זיו:

 

 אצל הגזבר. תראה    מר אבי עזר:

 

מה להפסיד יום עבודה לסגור את הפרויקטים יבוא אליך   :פבל פולבמר 

 לחדר? 

 

 תבוא מתי שאתה רוצה.    מר אבי עזר:

 

אתם שולחים את כל הדפים האלה, למה לא מספקים את   :פבל פולבמר 

  -הכול

 

 עמודים.  30כי אי אפשר, אני צריך לתת לך חוברת של    מר אבי עזר:

 

 זה במייל, איזה חוברת?   :בל פולבפמר 
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 עמודים.  40זה חוברת של    מר אבי עזר:

 

 אין בעיה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

  -עמודים עכשיו 100הבאת לי   :פבל פולבמר 

 

 . 140 –תוסיף את זה עוד    מר אבי עזר:

 

 על מה אנחנו מצביעים?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

ערכות אזעקה בעיקרון שמו מערכות אזעקה, רובם חבר'ה מ   מר אבי עזר:

 זה תב"ר שהיה הרבה זמן. ₪  200,000היו בגני ילדים, זה האינטרקומים 

 

 הכול לגנים?   :גב' קרן קופלר

 

מתב"ר אחר. התב"ר הזה  8כמעט הכול, עכשיו הוספנו עוד    מר אבי עזר:

 הסתיים. 

 

 מי בעד? מי נגד?   :מר יחיאל טוהמי

 

שנייה, סתם דושי אתה יודע איפה התקינו? איפה התקינו  :נדר ירמולינסקיאלכסמר 

 -את ה

 

 )מדברים יחד( 

 

יודע את החומר, אני שוחה בחומר, אני נמצא  :אריק דושימר    -אני 
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 כי אני רואה שאף אחד לא שוחה בחומר.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

יתה השאלה אלכס? על מה ואני דיברתי שנייה עם ורד. מה הי  :אריק דושימר 

 אתה שואל? 

 

  -אוקיי, מי בעד לסגור תב"ר  :מר יחיאל טוהמי

 

 מי בעד?    מר אבי עזר:

 

 חשבתי הוא רוצה לשאול שאלה.   :אריק דושימר 

 

גוזי? אלכס? פה אחד?    מר אבי עזר:  מה אתך 

 

 נגד.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

נגד?    מר אבי עזר:  אתה 

 

יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה, קרן מה אתה?   :המימר יחיאל טו  יחיאל, 

 

 בעד.   :גב' קרן קופלר

 

 בעד.    מר אבי עזר:

 

גוזי, אלכס ופבל.   :מר יחיאל טוהמי  קרן בעד. נגד: 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, קרן מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, 

 – 145תב"ר נגד: מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  3קופלר; 

  ₪.  200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –מערכות אזעקה ולחצני מצוקה 
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  נוצל במלואו.₪  92,000עדכון חוקי עזר עירוני  185תב"ר    מר אבי עזר:

 

 מה זה אומר?   :גב' קרן קופלר

 

 כן, איזה חוקי עזר?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 מה זה אומר?   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו הוצאנו כמה חוקי עזר להכנות, ומה שקורה זה    מר אבי עזר:

 ששילמנו את כולם, זה על פני כמה שנים, זה תב"ר מאוד ישן. 

 

 . 2009-מ  :גב' ורד טוויל

 

הוא מאוד ישן אני אומר, אמרתי לא סתם, לפי  2009-מ   י עזר:מר אב

המספרים אתם רואים שהוא מאוד ישן. הוא מאוד ישן, מילאנו אותו, זה היה חוק עזר 

עירוני של שילוט, זה היה חוק עזר עירוני שבהכנה של פיתוח, חוק עזר עירוני שאנחנו 

שבהכנה לקראת מה עושים איתו הולכים על פיתוח בפארק התעשייה, חוק עזר עירוני 

 של חנייה, אלה הכספים. 

 

 מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מיצינו את הכול.    מר אבי עזר:

 

 מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 מי בעד?    מר אבי עזר:
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 . 185  :מר יחיאל טוהמי

 

יוסי, אבנר, יאיר, אריק   מר אבי עזר:   -יחיאל, 

 

 רד, אלה. אריק, ו  :מר יחיאל טוהמי

 

 מי נגד?    מר אבי עזר:

 

 קרן, קרן נגד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 ברור.   :גב' קרן קופלר

 

  -קרן, גוזי   מר אבי עזר:

 

 קרן, גוזי, אלכס ופבל.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -חבר'ה התב"ר נגמר אין מה להתנגד, איך אפשר להתנגד  :מר שלמה בנימין

 

 עזוב.    מר אבי עזר:

 

.   :ה בנימיןמר שלמ  טכנית אני סוגר אותו

 

מה זאת אומרת אתה סוגר ואתה לא מביא לי דו"ח? אתה   :גב' קרן קופלר

 מביא לי דו"ח מה עשית ומה לא עשית? 

 

..   :פבל פולבמר   תביא לי דו"ח ביצוע.

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון
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 אין בעיה.    מר אבי עזר:

 

.?   :פבל פולבמר   אני אצביע על מה..

 

  -חבר'ה סליחה הלאה   מר אבי עזר:

 

 אני לא בשכר פה, אני לא כל היום מסתובב בעיר.   :פבל פולבמר 

 

  -פבל   מר אבי עזר:

 

 פעם הבאה תהיו יותר רציניים, עוד... אחד קטן.   :פבל פולבמר 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4שרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; מר אבנר מ

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת   185תב"ר נגד: קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 92,000ביצוע ₪  92,000תקציב  – 2009עדכון חוקי עזר אריאל  –

 

נ 191חבר'ה שנייה, תב"ר    מר אבי עזר: ₪  200,000כסים סקר ומיפוי 

 מוצה במלואו. מי בעד? 

 

 יש גם דו"ח ביצוע של זה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 אין שום דבר...   :פבל פולבמר 

 

 איפה?   :גב' קרן קופלר
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 . 191סקר נכסים    מר אבי עזר:

 

 סגירת תב"ר כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

  כן, סגירת תב"ר.   מר אבי עזר:

 

 מי בעד?  191  :מר יחיאל טוהמי

 

 מה זה סקר ומיפוי נכסים? אתה יכול להסביר לי.   :גב' קרן קופלר

 

שנים עושים סקר של כל הנכסים של העירייה. עושים  5כל    מר אבי עזר:

 -את זה על פי חוק שחייבים לעשות את זה, בודקים את הגדלים של כל נכס

 

 )מדברים יחד( 

 

 ₪  200,000  :פבל פולבמר 

 

 שנים.  5נכון, זה כל    מר אבי עזר:

 

 נהניתם?   :פבל פולבמר 

 

 -כן. זה מה שעשו, והם מקבלים על זה בסך הכול   מר אבי עזר:

 

 )מדברים יחד( 

 

, 191חבר'ה מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי יוסי ? מי בעד? יחיאל, 

 גוזי, אלכס ופבל. תמשיך.  אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? קרן, ערן

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:
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 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –סקר ומיפוי נכסים  – 191

 

ביצענו ₪,  347,910מצלמות ומערכות אבטחה  207תב"ר    מר אבי עזר:

 ₪.  4נשארו ₪  347,906

 

 -207מי בעד סגירת   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא רגע, המצלמות עובדות?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 בכל המקומות?   :ופלרגב' קרן ק

 

 לא בכל המקומות.    מר אבי עזר:

 

 הא, מה קרה להם? התקלקלו מישהו צריך לתקן אותם? מה?   :גב' קרן קופלר

 

 חבר'ה זה לא קשור.    מר אבי עזר:

 

מה זה לא קשור? לקחת פה כסף שאתה אומר לי שנוצל כל   :גב' קרן קופלר

  הכסף, וחלק מהמצלמות לא עובדות בכלל.

 

 ... בכתב שלום ביי, יבואו מוכנים להתראות.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אין בעיה.    מר אבי עזר:
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 בשנים הקודמות פבל לא דרש את זה, עכשיו הוא דורש.   :אריק דושימר 

 

 אני באופוזיציה... בטח שלא דרשתי.   :פבל פולבמר 

 

  -פבל, פבל   מר אבי עזר:

 

משהו לעזור? שלחת משהו? אתה בשכר, מה אתה ביקשת   :פבל פולבמר 

  -יכולת להתקשר

 

 )מדברים יחד( 

 

 אריק חבל בוא נמשיך.    מר אבי עזר:

 

 אתה באת בשכר יפה מאוד.   :פבל פולבמר 

 

 בואו נמשיך הלאה.    מר אבי עזר:

 

  -הייתי בקואליציה  :פבל פולבמר 

 

 מי בעד?    מר אבי עזר:

 

  -שנייה רגע שנייה רגע,  :מר יחיאל טוהמי

 

 . םמה די? זה דברים פשוטים לגיטימיי  :פבל פולבמר 

 

 צודק, צודק.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה להרים סתם יד?   :פבל פולבמר 
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 אתה צודק.   :מר יחיאל טוהמי

 

.   :פבל פולבמר   משכורת נכנס לא נכנס כסף..

 

 תבוא תראה את מה שאתה רוצה.    מר אבי עזר:

 

אתה כל פעם תבוא תראה, תגיד לי אני יושב בבית לא עושה   :פבל פולבמר 

 כלום, מגרבץ אני לא מבין? מנהל עסק, עובד, יש לי משפחה. 

 

 הלאה.    מר אבי עזר:

 

פבל, אני עכשיו מנהל את הישיבה תקשיב, אתה צודק מגיע   :מר יחיאל טוהמי

  -לך לקבל, היה צריך לתת לך את זה לפני זה

 

 ם דיברנו על זה, זה סתם זלזול. ג  :פבל פולבמר 

 

פבל לא מזלזלים, כרגע עכשיו אנחנו בזה, אתה צודק לפעם   :מר יחיאל טוהמי

 הבאה בישיבה הבאה אם יש תב"רים להביא אותם מפורטים טיפה. 

 

אבל גם הוא העלה את הנושא שביקשנו לא לשלוח לנו את   :גב' קרן קופלר

ישיבה, אלא לפחות שבוע לפני ועדיין שולחים ההצעות לסדר יומיים לפני שמתכנסת ה

 לנו יומיים שלושה. 

 

 צודקת.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה שאנחנו צודקים זה לא עוזר.   :גב' קרן קופלר
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  -207צודקת, צודקת. תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה זה ישתנה?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 זה ישתנה? שאלתי אם   :גב' קרן קופלר

 

 כן, כן, בעזרת השם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 -ישיבה הבאה אני אקבל שבוע לפני את ה  :גב' קרן קופלר

 

  -לא יודע אם שבוע, אבל תקבלי  :מר יחיאל טוהמי

 

  -ימים 10את תקבלי   :פבל פולבמר 

 

ימים אתה תקבל שיש את הישיבה אבל מה הולכים  10כן,   :גב' קרן קופלר

 לישיבה. להעלות 

 

מי בעד? יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד,  207תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 אלה. מי נגד? קרן, ערן גוזי, אלכס ופבל. 

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4ורד טוויל; מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 4יתרה  347,906ביצוע ₪  347,910תקציב  –מצלמות  – 207

 

 . 217תב"ר   :מר יחיאל טוהמי
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שיפוץ מבנה תרבות היכל התרבות, סליחה שיפוץ  217תב"ר    מר אבי עזר:

 ית הנוער בעיקרו, רוב הכסף הלך לכנפיים של קרמבו. מבנה תרבות זה ב

 

 בית הנוער בנגב?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 הוא עבר שיפוץ?   :גב' קרן קופלר

 

כן, עשינו הכנה שלו לכנפיים של קרמבו. מי שמכיר זה    מר אבי עזר:

סף, כולל מחסן, כולל הנגשות שעשינו לכנפיים של קרמבו כולל שירותים, כולל חדר נו

 דרכי גישה כך שלא יעברו דרך... 

 

מי בעד? תעשו פה אחד נגמור את זה מהר, נלך  217תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 הביתה. 

 

 לא, אנחנו לא ממהרים.   :גב' קרן קופלר

 

יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? קרן, ערן   :מר יחיאל טוהמי

 ל. גוזי, אלכס ופב

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 380,000ביצוע ₪  380,000תקציב  –שיפוץ מבנה תרבות  – 217

 

 163,020ניצלנו ₪  163,912סימון כבישים על סך  221תב"ר    מר אבי עזר:
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 ₪.  892נותרה יתרה של ₪, 

 

 מה עשו עם הכסף?   :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד( 

 

 ₪?  892-רגע, מה עשו עם היתרה של ה  :גב' קרן קופלר

 

 רה. חזר למשרד התחבו   מר אבי עזר:

 

 למי שנותן את הכסף.   עו"ד דוד זיו:

 

 מתי זה נסגר?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 עכשיו.    מר אבי עזר:

 

 מה עכשיו סיימנו?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

לא, עכשיו אנחנו מביאים גם כאלה שנסגרו לפני, שנגמר    מר אבי עזר:

 הכסף, אין מה לעשות מחזירים את הכסף הזה. 

 

 ? 2011-מ  :רן קופלרגב' ק

 

  -2011-אם זה ב :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הייתי בטוח שזה טעות.   :פבל פולבמר 

 

 . 2011לא, לא,    מר אבי עזר:
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 בבקשה מי בעד? 300תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 . 221לא,    מר אבי עזר:

 

 . 221לא, זה   :גב' קרן קופלר

 

 . 221   מר אבי עזר:

 

 . 221  :מימר יחיאל טוה

 

עוד לא סגרנו?  2012-אז ב 2011רגע אני רוצה להבין, אם זה   :גב' קרן קופלר

 סגרנו?  2012עוד לא סגרתי?  2012, 2011אם אני עכשיו רק סוגרת את 

 

 יכול להיות אני לא יודע.    מר אבי עזר:

 

 ? 2013-ו  :גב' קרן קופלר

 

 עוד מעט תראי, תגיעי הלאה.    מר אבי עזר:

 

 לא, אין יותר על סימון כבישים.   :ב' קרן קופלרג

 

 . 2018-ו 2017יש גם    מר אבי עזר:

 

 )מדברים יחד(

 

,   :מר יחיאל טוהמי יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? קרן

 ערן, אלכס ופבל. 
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מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4ר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; מ

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 892יתרה ₪  163,020ביצוע ₪  163,912תקציב  – 2011סימון כבישים לשנת  – 221

 

 מוצה. ₪  155,000וג ותחזוקת מבנה נוער שדר 300תב"ר    מר אבי עזר:

 

מי בעד? יחיאל, אבנר, יאיר, אריק, ורד,  300מי בעד? תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 אלה. מי נגד? 

 

נגד?    מר אבי עזר:  קרן 

 

 כן, ברור.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, ערן, אלכס ופבל.   :מר יחיאל טוהמי

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 155,000ביצוע ₪  155,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת מבנה נוער  – 300

 

  -₪ 729,000הקמת מתקן קליעה  358תב"ר    אבי עזר: מר

 

 למה לא בוצע באמת?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

כי ביטלו את ההקמה של מתקן הקליעה והכסף חזר למי    מר אבי עזר:

 שהקצה אותו. 
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 למה ביטלו?   :גב' קרן קופלר

 

 מה?    מר אבי עזר:

 

 למה ביטלו?   :גב' קרן קופלר

 

אנשים ולא לקחנו  10אנשים או  8כי לא היה צורך, יש לנו    :מר אבי עזר

 את הכסף לטובת הנושא הזה. 

 

 זה מה שאמור להיות מתחת לקאנטרי לא שמה?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא, זה מרכז הפעלה.    מר אבי עזר:

 

 אוקיי, אז איפה מתקן קליעה הזה היה אמור להיות?   :גב' קרן קופלר

 

 רצינו להקים אותו למצוא לו שטח וביטלנו את זה.    מר אבי עזר:

 

 אנשים? איך ידעתם?  10מי החליט שיש רק   :גב' קרן קופלר

 

לפי כמה שיש בהגשת תמיכות ובבדיקה של החבר'ה של    מר אבי עזר:

 .  הקליעה, יש להם גם את הנשקים שהפקידו במשטרה כי זה..

 

  -₪ 8,080-רגע, וה  :גב' קרן קופלר

 

 מה שביצענו לתכנון אז זה בוצע.    אבי עזר:מר 

 

ובגלל שלא פתחנו את מתקן הקליעה האם שילמנו על זה   :גב' קרן קופלר

 איזה שהוא קנס על התוכניות? 



 03.11.2019)מן המניין(  11מספר  ישיבת מועצה
 

 75 

 

לא, לא, ממש לא. את הכסף שילמנו, מי שעשה עבודה עשה    מר אבי עזר:

 עבודה, ודאי. 

 

חיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק ? י358מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

  -דושי

 

 תקשיב יותר קל תגיד אופוזיציה וקואליציה לא?   :גב' קרן קופלר

 

 ורד, אלה. מי נגד? קרן, ערן, אלכס ופבל.   :מר יחיאל טוהמי

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל;  מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון,

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 720,920יתרה ₪  8,080ביצוע ₪  729,000תקציב  –הקמת מתקן קליעה  – 358

 

צלנו ני₪,  90,000 רה ארגון במוסדות העירייה 401תב"ר    מר אבי עזר:

 ₪.  83,437נשאר ₪  6,564

 

 מה זה רה ארגון?   :גב' קרן קופלר

 

 למה לא נוצל רה ארגון?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

ו    מר אבי עזר: אני אגיד, זה כספי עירייה חוזר לקרנות הרשות, רצינ

לעשות איזו, ראינו שאת מי ששלחו לנו היה חבל על הזמן, ירדנו מהחברה הזאת, הם 

 מקצועיים לחלוטין, לכן הורדנו את הפרויקט הזה. לא היו 

 

 ולא מצאנו חברה אחרת?   :גב' קרן קופלר
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 אני סוגר כי הכסף חזר לקרנות.    מר אבי עזר:

 

 רגע, ולא מצאנו חברה אחרת?   :גב' קרן קופלר

 

 לא.    מר אבי עזר:

 

 רק חברה אחת בכל הארץ?   :גב' קרן קופלר

 

 תי מהנושא לגמרי. לא, ירד   מר אבי עזר:

 

 הר ירדת לגמרי.   :גב' קרן קופלר

 

 אנחנו לא רוצים לעבור איזו?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 זה לא חובה?   :פבל פולבמר 

 

 לא, זה לא חובה.    מר אבי עזר:

 

 לא, לא.   עו"ד דוד זיו:

 

 כמה רשויות היום יש להם איזו?   :גב' קרן קופלר

 

ע, היה לנו איזו, זה לא חובה, היה חבל על הכסף, לא יוד   מר אבי עזר:

 פשוט חבל על הכסף. מי בעד? 

 

מי בעד, סגירת תב"ר מי בעד? יחיאל, יוסי,  401חבר'ה תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

גוזי אלכס ופבל.   אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד? קרן, ערן 

מר יוסי חן, יאל טוהמי, מר יחבעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:
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 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 83,437יתרה ₪  6,564ביצוע ₪  90,000תקציב  –רה ארגון במוסדות העירייה  – 401

.₪ 

 

היה לנו, תקציב ₪  100,000מוסדות רווחה  שיפוץ וריהוט   מר אבי עזר:

 מלא של משרד הרווחה. 

 

 מה מספר התב"ר? תגידו מספר תב"ר.   :פבל פולבמר 

 

פשוט ₪,  84,510ניצלנו ₪  100,000. היה על 429אמרתי    מר אבי עזר:

ווחה בדיוק לפי... במשא ומתן קיבלנו הצעות יותר זולות, יתרת הכסף חזר למשרד הר

 שביקשנו כך שאין לנו מה לעשות. 

 

 מי בעד סגירת תב"ר בבקשה?  453  :מר יחיאל טוהמי

 

 זה היה.  429לא,    מר אבי עזר:

 

 . 429? 429  :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה רואה אתם מתבלבלים.   :פבל פולבמר 

 

מי נגד? קרן, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה.   :מר יחיאל טוהמי

 ערן, הרגתם אותי. 

 

 טוב שאני מצחיקה אותך.   :גב' קרן קופלר

 

אלי נתן לי את כל הדברים... אלכס ופבל. הוא הלך לחדר,   :מר יחיאל טוהמי
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 .  נתן לי לקרוא את זה, להתווכח עם קרן כל הזמן

 

 . 20חבר'ה אין לנו עוד הרבה רק עוד איזה    מר אבי עזר:

 

 אנחנו לא ממהרים אבי.   :גב' קרן קופלר

 

 אין לנו עוד הרבה.    מר אבי עזר:

 

 לא, אני רק אומרת, אתה יכול לקחת את הזמן.   :גב' קרן קופלר

 

 אין שום בעיה.    מר אבי עזר:

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל;  מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

יתרה  ₪ 84,510 ביצוע ₪  100,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  – 429

15,490 .₪ 

 

 קדימה.  453  :מר יחיאל טוהמי

 

קיבלנו אנחנו ₪,  80,000ון חניון משאיות תכנ 453תב"ר    מר אבי עזר:

  -ביצענו את זה מתקציבים בעבר של העירייה, לכן אין לנו אפשרות לנצל את זה

 

 איפה החניון הזה?   :גב' קרן קופלר

 

 זה חניון המשאיות בשער הגיא.    מר אבי עזר:

 

בשער הגיא? איך זה חניון משאיות שמה? סגרתם חלק   :גב' קרן קופלר

 תם חניון לקרוונים. ועשי
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לא, לא, זה לא מהחניון. הקרוונים הם לא באספלט הם    מר אבי עזר:

 בעפר, החניון הוא בסלילה. 

 

 ומי נתן אישור לעשות שם חניון לקרוונים?   :גב' קרן קופלר

 

 אנחנו.    מר אבי עזר:

 

 מי זה אנחנו?   :גב' קרן קופלר

 

 העירייה, העירייה.    מר אבי עזר:

 

  -אבל זה לא עלה לא לישיבת מועצה לא בוועדת תחבורה  :ב' קרן קופלרג

 

 לא צריך.    מר אבי עזר:

 

 אבל מי מחנה שם את הקרוונים?   :גב' קרן קופלר

 

 לא יודע, יש חוזים לכל אחד.    מר אבי עזר:

 

 הא חוזים, אז מי יודע? מה זה?   :גב' קרן קופלר

 

.    מר אבי עזר: . . 

 

 אבל עשיתם את זה בחניון של המשאיות.   :פלרגב' קרן קו

 

.    מר אבי עזר: .  מי בעד?  453יחיאל בוא תצביע.
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 מי בעד? יוסי, אבנר, יאיר, אריק דושי, ורד, אלה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תגיד לי גם החניון הזה מי נתן להם אישור לעשות שמה?   :גב' קרן קופלר

 

גוזי, אלכס, ופבל. מי נגד? קרן, ער  :מר יחיאל טוהמי  ן 

 

 הם נגד, מי שאומר מדבר נגד, הלאה נו.    :מר יוסי חן

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר תב"ר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 80,000יתרה  0ביצוע ₪  80,000תקציב  –תכנון חניון למשאיות  – 453

 

נוצל ₪  50,000בפארק התעשייה שדרוג אמצעי מיזוג    מר אבי עזר:

 . 478במלואו, תב"ר 

 

, ורד מי בעד? יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק 478מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 ואלה. 

 

 מי נגד?    מר אבי עזר:

 

  -נגד: קרן  :מר יחיאל טוהמי

 

 ? 478לא רגע שנייה, אנחנו בתב"ר   :גב' קרן קופלר

 

.    מר אבי עזר:  נכון

 

 יופי, שדרוג אמצעי מיגון אזור תעשייה.   :גב' קרן קופלר
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.    מר אבי עזר:  נכון

 

 איזה אזור תעשייה?   :גב' קרן קופלר

 

 אריאל מערב.    י עזר:מר אב

 

 הא זה פארק תעשיות.   :גב' קרן קופלר

 

 פארק תעשיות, שיניתם את השם.    :מר יוסי חן

 

 הא שיניתם שם.   :גב' קרן קופלר

 

 כשכתבנו זה היה עדיין אזור.    מר אבי עזר:

 

 קרן את בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 רגע, מה שדרגנו שם?   :גב' קרן קופלר

 

החלפנו מצלמות, שדרגנו גדרות, שינינו את השער, טיפלנו    ר:מר אבי עז

 בנושא שער. 

 

 עכשיו הכול סגור שמה או שעדיין נכנסים שם ערבים?   :גב' קרן קופלר

 

 בקצב הזה יכול להיות עוד דברים, לכי תדעי. אם יהיה נטפל.    מר אבי עזר:

 

יודעים.   :גב' קרן קופלר  אז אתם לא 

 

 מה קשור?    מר אבי עזר:
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  -לא, אתם לא יודעים  :גב' קרן קופלר

 

 מה שעשינו עשינו.    מר אבי עזר:

 

 טוב בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

נגד?   :מר יחיאל טוהמי  הצבעה, קרן את בעד 

 

 נגד.   :גב' קרן קופלר

 

נגד, ערן, אלכס ופבל.   :מר יחיאל טוהמי  קרן 

 

 טוב הלאה, אושר.    מר אבי עזר:

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 50,000ביצוע ₪  50,000תקציב  –שדרוג אמצעי מיגון אזור תעשיה  – 478

 

₪  40,000תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  483תב"ר    מר אבי עזר:

 נוצל במלואו, זה אומר גני ילדים הקדם יסודי. 

 

 מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 איזה תכניות העשרה?   :גב' קרן קופלר

 

 אם תרצי אפשר לשלוח לך את זה, אם תרצי.    מר אבי עזר:
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אז אתה לא יודע, למה אבל תגיד לי עכשיו איזה תכניות   :גב' קרן קופלר

 העשרה. 

 

 אני יכול להביא לך את התוכנית.    מר אבי עזר:

 

 לא, אבל איך אתה רוצה שאני אצביע אם אין את התוכנית.   :גב' קרן קופלר

 

 . 483אנחנו מצביעים עכשיו על התב"ר  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 אבל צריך לדעת קצת, אין לכם רקע?   :רן קופלרגב' ק

 

  -אבל אני הצעתי  :מר יחיאל טוהמי

 

לא, אבל אתה מצביע בעד, אתה יודע איזה תכניות העשרה   :גב' קרן קופלר

 היו שמה? 

 

 )מדברים יחד( 

 

איך אתה יכול להצביע בעד אם אתה לא יודע איזה תכניות   :גב' קרן קופלר

 העשרה היו שמה? 

 

נגד.   :ר יחיאל טוהמימ  אז תצביעי 

 

 אז תדחה את ההצבעות האלה.   :גב' קרן קופלר

 

 בואו נמשיך הלאה.    מר אבי עזר:

 

? יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד 483מי בעד תב"ר   :מר יחיאל טוהמי
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 ואלה. מי נגד? קרן, ערן, אלכס ופבל. 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי,  בעד: 7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 40,000ביצוע ₪  40,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 483

 

היסודי, כלומר בתי ספר  תכנית העשרה לחינוך 484תב"ר    ר אבי עזר:מ

 נוצל במלואו. ₪  70,000

 

? יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד 484מי בעד תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 ואלה. מי נגד? קרן, ערן גוזי, אלכס ופבל. 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –בתי ספר  –תכניות העשרה לחינוך היסודי  – 484

 

 נוצל במלואו. ₪  70,000שדרוג מגרשי ספורט היה  498תב"ר    מר אבי עזר:

 

 איזה מגרשי ספורט?   :גב' קרן קופלר

 

 זה תיקונים במגרשי ספורט שהיה.    מר אבי עזר:

 

 כמה מגרשי ספורט שדרגת בסכום הזה? ₪?  70,000  :גב' קרן קופלר

 

 כמה יש לנו?    מר אבי עזר:

 

 כן.   :גב' קרן קופלר
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יש לנו את מגרש הכדורגל, יש לנו ברחוב הציונות, יש לנו    עזר: מר אבי

  -במילקין שעשינו מגרש רב תכליתי, יש לנו בפארק שעשינו מגרש גדול

 

 ₪?  70,000כל זה עלה לך   :גב' קרן קופלר

 

 כן, לא הכול.    מר אבי עזר:

 

 ₪.  70,000זה כסף קטן    :מר יוסי חן

 

 חנו נחזור לעניינים. אנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי בעד?   :מר יחיאל טוהמי

 

 אנחנו בעניינים אלי.   :גב' קרן קופלר

 

 איזה סעיף אתה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 15  :מר יחיאל טוהמי

 

מי בעד לאשר את סעיף, לסגור את תב"ר שדרוג מגרשי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר498ספורט  , יאיר, אריק, ורד, אלה. מי נגד? מצוין, קרן, ? בעד: אלי, יחיאל, 

 גוזי, אלכס ופבל. עבר. בואו נמשיך הלאה. 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 498תב"ר פבל פולב(, סגירת 
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.₪ 

 

  -₪ 104,047והתקני בטיחות  סימון כבישים 1003   מר אבי עזר:

 

 של איזה שנה זה?   :גב' קרן קופלר

 

 נוצל במלואו.    מר אבי עזר:

 

זה תב"ר שאנחנו עשינו אותו במהלך השנתיים האחרונות.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 -מי בעד

 

 ? 2019-2018או  2018-2017רגע,   :גב' קרן קופלר

 

 . 2018-2017 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2009אז למה לא רשמו תאריך? כי פה רשמו   :גב' קרן קופלר

 

 ד. אני הבנתי, הבנתי ור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אל תגיד לי הבנתי. קרן, ואל  :גב' קרן קופלר

 

 לא ורד, קרן. הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  לא, אתה לא תשתיק אותי

 

 אני לא משתיק אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא תשתיק אותי, אתה תיתן לי לסיים את דבריי.   :גב' קרן קופלר
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 בבקשה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 רגע יוסי זה של השנה? ואיזה התקני בטיחות אפשר לדעת?   :גב' קרן קופלר

 

 הוא היה, הוא היה.    :מר יוסי חן

 

 כן, איזה התקני בטיחות?   :גב' קרן קופלר

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה התקני בטיחות?   :גב' קרן קופלר

 

 מת? סיי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה לא מנהל פה, אתה לא דיקטטור. אתה תענה לי תשובות   :גב' קרן קופלר

 ענייניות. 

 

 אני שואל אם סיימת. אני שואל אם סיימת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כן, איזה התקני בטיחות  :גב' קרן קופלר

 

 סיימת תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  ולאיזה שנים?  :גב' קרן קופלר

 

 מישהו עוד רוצה לשאול שאלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 איזה התקני בטיחות ואיזה שנים?   :גב' קרן קופלר

 

 מישהו עוד רוצה לשאול שאלה? מי בעד לסגור את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

סימון כבישים והתקני בטיחות? בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד  1003

 מי נגד? מצוין, קרן, גוזי, אלכס, פבל. נסגר. ואלה. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

סקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינ 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  104,047תקציב  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1003תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 104,047 ביצוע 

 

  -לאריאל 40חגיגות  1020תב"ר    מר אבי עזר:

 

 . 40-שנת ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן שיהיה ברור.  40  :גב' קרן קופלר

 

 ₪.  700,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נוצל במלואו.    עזר: מר אבי

 

 שאלות? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן אני, הכול הגיע מהרשות או שגם חלק מהמדינה הגיע.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

נו באמת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  כספי מדינה 

 

 הכול מקרנות הרשות.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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 700,000לאריאל  40חגיגות  1020"ר מי בעד לסגור את תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס, ₪?  מי בעד? אלי, יחיאל, 

 פבל. עבר. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושיטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  700,000תקציב  –לאריאל  40חגיגות  – 1020תב"ר פבל פולב(, סגירת 

700,000 .₪ 

 

נוצל ₪  72,000רכישת מדפים לאגף ההנדסה  1032תב"ר    מר אבי עזר:

 במלואו. 

 

על ₪  72,000איפה המדפים האלה נמצאים? בתוך האגף?   :רגב' קרן קופל

 מדפים? 

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, של איזה שנה זה? לא, אתה לא תשתיק אותי? של איזה   :גב' קרן קופלר

 שנה זה? 

 

  -אני אומר עוד הפעם, מי בעד לאשר סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שנה זה? של   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אפילו לא יודע של איזה שנה.   :גב' קרן קופלר
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 , אני אומר לך. 2018   מר אבי עזר:

 

.   :גב' קרן קופלר  זה הכי מצחיק אותי

 

 מי בעד לאשר, את סתם שואלת את השאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 א יודע כלום. שאתה ל  :גב' קרן קופלר

 

 את סתם שואלת שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע כלום.   :גב' קרן קופלר  אתה רק מדקלם פה, אתה לא 

 

 את סתם שואלת שאלות לא ענייניות ולכן לא נתייחס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על איזה מדפים ₪,  72,000ענייני לי אני רוצה לדעת על איזה   :גב' קרן קופלר

 וצאת. ה

 

 -1032מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אפילו לא יודע.   :גב' קרן קופלר

 

 רכישת מדפים לאגף ההנדסה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה פשוט להראות כמה זה מגוחך.   :גב' קרן קופלר

 

ד, אלה. מי בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, אלכס ופבל. עבר.   נגד? כרגיל, קרן, 
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מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  72,000תקציב  –רכישת מדפים לאגף הנדסה  – 1032תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 72,000 ביצוע 

 

 נוצל במלואו. ₪  70,000איטום גגות  1037תב"ר    מר אבי עזר:

 

 איזה גגות אטמתם של מה?   :גב' קרן קופלר

 

 גגות של העירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רק של העירייה?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה רק של העירייה?   :גב' קרן קופלר

 

 רק של העירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 של משרדי העירייה?   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 משרד העירייה?   :גב' קרן קופלר

 

 -של כל מוסדות של העירייה. מי בעד לאשר :אה"ער-מר אליהו שבירו
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 מוסדות חינוך? איזה מוסדות? תסביר.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 איזה מוסדות?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה אפילו לא יודע.   :גב' קרן קופלר

 

 זה לא משנה מה אני אגיד, זה לא משנה מה אני אגיד.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

אבל אני רוצה לקבל דין וחשבון מה אתה עושה עם כספי   :גב' קרן קופלר

 ציבור, סליחה. 

 

בעד: ₪?  70,000איטום גגות  1037מי בעד לאשר את סגירת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד,  כרגיל, קרן, גוזי, אלכס ופבל. אלה. מי נגד? אלי, יחיאל, 

 עבר. 

 

 אתה בעצמך לא יודע על מה אתה מצביע.   :גב' קרן קופלר

 

 אם השאלות היו ענייניות הייתי עונה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע על מה אתה מצביע. אני בטוחה שאתה   :גב' קרן קופלר אתה בעצמך לא 

 . לא יודע על איזה גגות מדובר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 
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 ₪. 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –ם גגות איטו – 1037תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 

תכניות העשרה לחינוך יסודי ובתי הספר  1048תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

? בעד: 1058הסתיים בשנת הלימודים האחרונה, מי בעד לאשר את תב"ר ₪  130,000

גוזי, אלכס  נגד? כרגיל קרן,  ופבל. אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי 

 עבר. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –בתי ספר  –תכנית העשרה לחינוך יסודי  – 1048תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 130,000ביצוע ₪  130,000

 

  -₪ 80,000על סך  שדרוג ריהוט בגני ילדים 1055תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע איזה ריהוט זה?   :גב' קרן קופלר  אתה 

 

  -עשינו את השדרוג בקיץ האחרון :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עדכנו אותך?   :קופלר גב' קרן

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז בוא תעזור לי, תעזור לי איזה שדרוג ריהוט בגני ילדים,   :גב' קרן קופלר

 איזה גנים? 

 

  -יאיר אחרי זה תשב איתה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שדרגו להם את הגנים.   :גב' קרן קופלר
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  -לה את הכול, כי השאלות הם לא ענייניות תסביר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה גנים? עזוב אותך נו.   :גב' קרן קופלר

 

 הם רק בשביל ההצגה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אתה בשביל למהר, אתה ממהר ללכת ולטוס לחו"ל.   :גב' קרן קופלר

 

לדים על סך שדרוג ריהוט גני י 1055מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

80,000  ?₪ 

 

... כל הקואליציה.   :גב' קרן קופלר  כרגיל. 

 

בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד, אלה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? 

 

 כרגיל האופוזיציה.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, גוזי, אלכס ופבל עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מאשרת מועצת העיר  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 80,000ביצוע ₪  80,000 תקציב -שדרוג ריהוט בגנ"י  – 1055תב"ר פבל פולב(, סגירת 
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.₪ 

 

₪  230,000שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים על סך  1056 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שעשינו את זה גם במהלך שנה קודמת. מי בעד? יש רק שאלות? 

 

 איזה בתי ספר שיפצת?   :גב' קרן קופלר

 

 כל בתי הספר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 את עליזה בגין, מילקין? את כולם? גם   :גב' קרן קופלר

 

  -? אושר1056כל בתי הספר. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כרגיל.   :גב' קרן קופלר

 

אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מצוין קרן, גוזי, אלכס ופבל. נסגר עבר. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות רת מועצת העיר מאש החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  230,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1056תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 230,000 ביצוע 

 

 שאלות? ₪.  120,000על סך  1061שדרוג אולמות ספורט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כל אולמות הספורט?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 לא, זה לא כל אולמות הספורט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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יודע, הוא לא יודע.   :גב' קרן קופלר  הוא לא 

 

 ... אז תצביע בעד.    :ןמר יוסי ח

 

 ? 1061מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מצוין.   :גב' קרן קופלר

 

בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? מצוין קרן, גוזי, אלכס ופבל. עבר. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  120,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1061תב"ר פבל פולב(, סגירת 

120,000 .₪ 

 

שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה על סך  1064תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאלות? ₪.  50,000

 

  -429אבל היה את זה בתב"ר   :גב' קרן קופלר

 

 ? 1064מי בעד, מי בעד לסגור את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התב"ר  429רגע, אז אתה מוכן להסביר לי מה ההבדל בין   :גב' קרן קופלר

שיפוץ וריהוט  1064שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה, לבין ההבדל בתב"ר  10-הזה ב

 . 24לתב"ר  10מוסדות רווחה? בוא תסביר לי מה ההבדל בין תב"ר 
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  -אני אסביר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בוא תעזור לי.   :גב' קרן קופלר

 

 אני אסביר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תה אומר שאני סתם שואלת, אז בוא תעזור לי. כי א  :גב' קרן קופלר

 

אז אני אסביר, אני מקווה אולי בגלל שאני אסביר לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -תצביעי בעד

 

.   :גב' קרן קופלר  אולי

 

 ואז באמת התשובות יהיו ענייניות גם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אולי, בבקשה.   :גב' קרן קופלר

 

 והשאלות ענייניות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, תסביר לי.   :גב' קרן קופלר

 

, הכסף הזה 2יש מה שנקרא במוסדות הרווחה יש גם את יד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -. אז עכשיו מי בעד לסגור את תב"ר2זה היה כסף שהלך לשדרוג יד 

 

 ? 1064זה  2יד   :גב' קרן קופלר

 

 כן.    מר אבי עזר:
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 ? 429ומה היה   :פלרגב' קרן קו

 

 כל מוסדות הרווחה.    מר אבי עזר:

 

 ? 1064כל מוסדות הרווחה. מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע, והיה עוד תב"ר כזה.   :גב' קרן קופלר

 

 . 1139 :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 . 37-מה זה? שנמצא ב 1139  :גב' קרן קופלר

 

 'ה זה שנים קודמות גם. חבר   מר אבי עזר:

 

 כל פנים זה שנים, זה תב"רים ישנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז פעם אתה אומר ישנים, פעם אתה אומר מוסדות אחרים.   :גב' קרן קופלר

 

נגד זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  תמשיכי להצביע 

 

נגד, ואתה תמשיך להצביע בעד,   :גב' קרן קופלר אתה לא יודע ... להצביע 

 אפילו על מה אתה מצביע. 

 

 ? 1064מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אם היינו מקבלים את דו"חות הביצוע :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הבנתי אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 בצורה מסודרת, למה לא אני לא מבין, כאילו למה אי אפשר :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 לקבל את זה? 

 

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

 אבנר, יאיר, ארי, ורד ואלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס ופבל. 

 

 מצוין.   :גב' קרן קופלר

 

עבר. אז אני גם אתייחס בדיוק באותה צורה  אחרי שהסברנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התב"ר הזה. בדיוק על 

 

 אתה לא הסברת.   :גב' קרן קופלר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

סקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינ 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1064תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000 ביצוע 

 

  -1065תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא הסברת כלום.   :גב' קרן קופלר

 

  -אולם שיפוץ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה לא מאיים פה על אף אחד.   :גב' קרן קופלר

 

  -שיפוץ אולם :ראה"ע-יהו שבירומר אל
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 השיטה שלך לא עובדת עליי.   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו סיימנו את השיפוץ של ₪  552,000מילקין על סך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? 1065האולם. שאלות? אוקיי מי בעד לסגור את תב"ר 

 

  -זה לאולם ספורט  :גב' קרן קופלר

 

 ן. מילקי :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 אבל פבל זה... שם בבית ספר מילקין לא?   :גב' קרן קופלר

 

בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? 

 

 מה שהיה היה?  :גב' קרן קופלר

 

.     :דובר . .  אבל השקיעו

 

 מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪.  552,000 אבל השקיעו  :גב' קרן קופלר

 

 מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... איך את יכולה להתנגד  :פבל פולבמר 

 

 אז אני שואלת אותך.   :גב' קרן קופלר
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 מי נגד? מי נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

התקרה אקוסטית החליפו... מה אתם לא יודעים? החליפו    :מר יוסי חן

 פו את הפרקט. את התקרה, החלי

 

 שדרגו.   :אריק דושימר 

 

 מי נגד? רגיל קרן, גוזי, אלכס ופבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 תקרה, פרקט, מערכת חשמל, מיזוג, עשו שמה הכול.    :מר יוסי חן

 

 יש שקיפות יש דו"ח  למה לא לצרף אותו?   :פבל פולבמר 

 

 זה אני בעד.   :מר יוסי חן

 

 אז מה אתה רוצה עכשיו אני אענה לך?   :פבל פולב מר

 

  -לא, אני בעד. אבל פבל   :מר יוסי חן

 

 אל תאמינו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פעם היה הפוך אני ישבתי שם ואתה פה, הייתי שואל בדיוק    :מר יוסי חן

 כמוך. 
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.   :פבל פולבמר  . הזלזול הזה שאני ביקשתי .. יודע מה קורה,   אני 

 

  -עכשיו אני אגיד לך יותר מזה   :מר יוסי חן

 

 סגרו לך את הפה אף אחד לא רצה להתייחס אליך.   :פבל פולבמר 

 

לכל התב"רים שאתה עכשיו מצביע נגד, אתה הצבעת בעד    :מר יוסי חן

 הפתיחה שלהם. 

 

 אתה אישרת אותם.   :אריק דושימר 

 

 אתה הצבעת בעד.    :מר יוסי חן

 

 אני מסביר למה אני מצביע נגד.   :פבל פולבמר 

 

 למה? למה?    :מר יוסי חן

 

תירגע אני לא רוצה שבגללי יהיו לך בעיות. אני רוצה דו"ח   :פבל פולבמר 

 ביצוע, זה מה שאני רוצה. 

 

אתה צודק, אתה צודק, אני הייתי שואל אותו דבר כשהייתי    :מר יוסי חן

 יושב במקומך, וגם לא הייתי מקבל. 

 

 אז מה אתה רוצה ממני?   :פבל פולב מר

 

 אבל מה עשית אז?    :מר יוסי חן
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 תמשיכו.   :פבל פולבמר 

 

 אז תצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר   אבל העצבים הלחץ דם לא על חשבוני

 

לא, לא, רגועים. שמת לב שהייתי שקט, אבל לגבי בית ספר    :מר יוסי חן

 אמת רואים בעין שעשו, רואים. מילקין שמה ב

 

 מה רואים בעין?   :פבל פולבמר 

 

 רואים פרקט... את המיזוג, בוא אני אראה לך.    :מר יוסי חן

 

 להירגע, חבר'ה להירגע, לא להתעצבן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    :מר יוסי חן  שמת לב שדיברתי רק על בית ספר מילקין

 

  זה מה שחשוב.  :פבל פולבמר 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 ביצוע ₪  552,000תקציב  –אולם ספורט מילקן  שיפוץ – 1065תב"ר פבל פולב(, סגירת 

552,000 .₪ 

 

₪.  291,181סל מדע בתי ספר יסודיים  1076תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הפרויקטים האלה נגמרו בשנה שעברה, מי בעד לסגור את התב"ר? 

 

 מה זה הסל מדע הזה?   :גב' קרן קופלר
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 , כל מיני פרויקטים בבתי ספר. פרויקטים של סל מדע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר לדעת מה?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לסגור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי דוגמא אחת ריבונו של עולם, אחת.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

הרבה, על אחד אתה אומר כל מיני פרויקטים, סימן שהיו   :גב' קרן קופלר

 אתה יכול להגיד לי? 

 

 בעד: אלי, לרובוטיקה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יודע, אתה לא יודע.   :גב' קרן קופלר  אתה לא 

 

  -לרובוטיקה. אלי, יחיאל, יוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מצחיק אותי שאתה לא יודע.   :גב' קרן קופלר

 

אריק, ורד ואלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס אבנר, יאיר,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ופבל. עבר, זה בסדר גמור. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  291,181תקציב  –בתי ספר יסודיים  –סל מדע  – 1076תב"ר פבל פולב(, סגירת 
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 ₪. 291,181 ביצוע 

 

נשאר ₪,  58,321נוצל ₪  60,000 1078זהירות בדרכים תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -זה פרויקט שנעשה בבתי ספר. מי בעד₪,  1,679עוד 

 

 מה נעשה שם?   :לרגב' קרן קופ

 

  -מי בעד לסגור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר לדעת מה נעשה במסגרת הפרויקט הזה?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לסגור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יוסי תחבורה, אפשר לדעת מה נעשה בפרויקט הזה?   :גב' קרן קופלר

 

 ? 1078מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי שצריך לתת לך תשובה זה פבל זה בתקופה שלו.    :מר יוסי חן

 

 אני שואלת אותך.   :גב' קרן קופלר

 

זה בתקופה שלו, זה לא עכשיו, זה לא עכשיו. הוא היה יו"ר    :מר יוסי חן

 ועדת תחבורה, הוא ייתן לך. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 ? 2018? 2017  :גב' קרן קופלר
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 . 2018-2017כן,    :מר יוסי חן

 

 ? 2018-2017  :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד לסגור את התב"ר?    :מר יוסי חן

 

 מה עשו שמה?   :גב' קרן קופלר

 

  -בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אף אחד לא יודע?   :גב' קרן קופלר

 

נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי 

 

 )מדברים יחד( 

 

נגד? נגד: קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו  -פבל מי 

 

 צוחק מי שצוחק אחרון.   :פבל פולבמר 

 

  -מי שנגד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מזלזל, חס וחלילה לא מזלזל.    :מר יוסי חן

 

אתה מזלזל בעצמך. אתה מזלזל בעצמך, מצביע בעד התב"ר,   :אבנר משרקימר 

 גד. ואתה לא יודע מה היה? לסגור אותו נ

 

 אתה הפרשן?   :פבל פולבמר 
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 מי נגד? קרן, גוזי, אלכס ופבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רגוע.   :אבנר משרקימר 

 

 עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יופי... אני מבקש.   :פבל פולבמר 

 

 רגוע.   :אבנר משרקימר 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8) ברוב קולותמועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  58,321ביצוע ₪  60,000תקציב  –זהירות בדרכים  – 1078תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 1,679יתרה 

 

  -יחידות 39תכנון תכנית בינוי למגרשים  1084תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ? 39אפשר לדעת מה זה מגרשים   :גב' קרן קופלר

 

  -זה התב"ע של המגרשים של בנה ביתך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה בני ביתך?   :גב' קרן קופלר

 

  -מגרשים בסוף רחוב עיר יונהלא, לא, לא, זה ה   מר אבי עזר:

 

 אז למה אתה אומר בנה ביתך.   :גב' קרן קופלר
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 אז הוא טעה.    מר אבי עזר:

 

אתה רואה שאתה לא יודע. זה מה שמשגע אותי, שאתה לא   :גב' קרן קופלר

 יודע. 

 

 אל תתערב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה אל תתערב? למה אל תתערב?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לסגור :ראה"ע-אליהו שבירו מר

 

 כי הוא מעמיד אותך על טעותך?   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לסגור את התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, ₪,  30,180 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד? 

 

יודע יותר טוב ממך.   :גב' קרן קופלר  המנכ"ל 

 

 קרן, גוזי, אלכס ופבל. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –יח"ד  39תכנון תכנית בינוי למגרשים  – 1084תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 30,180ביצוע ₪  30,180

 

בסך רכישת משאית מנוף  1086אנחנו ממשיכים הלאה תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 המשאית החדשה שרכשנו. מי בעד? ₪,  530,000
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 ף? מה זה, זה הטיאוט או משאית מנו  :גב' קרן קופלר

 

 מנוף כתוב.    מר אבי עזר:

 

 מנוף?   :גב' קרן קופלר

 

 כתוב מנוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עם המנוף שהיום מניפים אותה? היא עובדת המשאית הזאת?   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 מה היא עושה?   :גב' קרן קופלר

 

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

 

.   :גב' קרן קופלר .. מה היא עושה? אני רוצה לדעת, אני לא ראיתי אותה מי

 אותה? 

 

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

 

 אבל לא ראיתי את המשאית הזאת.   :גב' קרן קופלר

 

נגד כרגיל זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אז תצביעי 

 

  -לא, אתה תענה לי, אתה לא תגיד  :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד סגירת התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ₪.  530,000אני רוצה לדעת על   :גב' קרן קופלר

 

יוסי, אבנר, אל תעזור לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  בעד: אלי, יחיאל, 

 

 מה עשינו איתה? מאיפה המשאית הזאת?   :גב' קרן קופלר

 

אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אריק ואלה. מי נגד? מי  :אה"ער-מר אליהו שבירו

גוזי, אלכס ופבל. עבר.   נגד? קרן, 

 

 ... גם היא עכשיו צוברת אבק.   :גב' קרן קופלר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

ון, מר אריק דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  530,000תקציב  –רכישת משאית מנוף  – 1086תב"ר פבל פולב(, סגירת 

530,000 .₪ 

 

שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  1087תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪.  220,000נשארו ₪  147,780נוצל ₪  148,000

 

 ₪.  220  :גב' קרן קופלר

 

 זה מה שאמרתי. ₪  220 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אמרת. ₪  220,000לא   :גב' קרן קופלר

 

 ₪.  220 :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אמרת. ₪ אלף   :גב' קרן קופלר

 

יוסי, אבנר, יאיר,  מי בעד סגירת התב"ר? בעד: :ראה"ע-מר אליהו שבירו אלי, יחיאל, 

נגד? קרן, גוזי, אלכס ופבל. זה רק מראה כמה אתם לא ענייניים,  ורד, אריק ואלה. מי 

  -כי פה כתוב אפילו

 

 אתה לא ענייני.   :גב' קרן קופלר

 

 השם של הגן, אבל לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ת לנו שום דו"חות. אתה לא ענייני. לא, אתה לא הבא  :גב' קרן קופלר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 148,000תקציב  –שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  – 1087תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 220יתרה ₪  147,780ביצוע ₪ 

 

  -שיפוץ מבנה העירייה 1109תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל זה כבר היה שיפוץ מבנה העירייה.   :גב' קרן קופלר

 

 יש כל מיני תב"רים קרן. ₪,  70,000-ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז אתה לא מסביר.   :ב' קרן קופלרג

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪,  70,000-אז מה היה פה? מה שיפצו בדיוק במבנה הזה ב  :גב' קרן קופלר
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מה שיפצת בדיוק? הרי הצבענו לפני רגע על אותו ₪  70,000-אתה יכול להגיד לי? ב

 תב"ר. 

 

  -ותן תשובות והשאלות הם לא ענייניותמי בעד, מאחר ואני נ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  אבל אתה לא עונה לי

 

 1109אז אני עובר להצבעה. מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מי בעד? אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ₪,  70,000שיפוץ מבנה העירייה 

 פבל. עבר. ואלה. מי נגד? קרן, גוזי, אלכס ו

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  70,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1109תב"ר פבל פולב(, סגירת 

70,000 .₪ 

 

גנים ציבוריים, סליחה איטום גגות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  1111שדרוג ותחזוקת 

90,000 ₪-  

 

  -אבל יש  :גב' קרן קופלר

 

 מה לעשות כל הזמן יש גגות שצריך לאטום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנה זה?  אז של איזה  :גב' קרן קופלר

 

 זה כל הזמן יש גגות לאטום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי, אז יש איטום גגות של איזה שנה זה?   :גב' קרן קופלר
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.    מהקהל: . .  כל הזמן

 

למה אתה מתערב אני אוציא אותך החוצה. מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -סגירת תב"ר

 

  של איזה שנה זה?  :גב' קרן קופלר

 

 ₪?  90,000-את תב"ר איטום גגות ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 של איזה שנה אלוהים?   :גב' קרן קופלר

 

בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? כרגיל קרן, גוזי, אלכס ופבל. אבל לא עוזר זה עבר. 

 

 . לא חשבנו אחרת  :גב' קרן קופלר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 ₪. 90,000ביצוע ₪  90,000תקציב  –ם גגות איטו – 1111תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 

זה גנים ₪,  240,000על  1117שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ברחבי העיר

 

 של איזו שנה?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד סגירת :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 איזו שנה?   :גב' קרן קופלר

 

  -הלךזה במ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2018   מר אבי עזר:

 

  -, מי בעד סגירת2018שנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה גנים? את כל הגנים שדרגנו?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד סגירת התב"ר שאמרתי? בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יו אלוהים.   :גב' קרן קופלר

 

יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד? מי  אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? 

 

נגד.   :גב' קרן קופלר  כרגיל שאתם בעד ואנחנו כרגיל 

 

גוזי, אלכס ופבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  מי נגד? יפה כרגיל, קרן, 

 

 יש כרגיל פה וכרגיל פה.   :גב' קרן קופלר

 

 שוב עבר, שוב עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מאשרת  מועצת העיר החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  240,000תקציב  –יים שדרוג ותחזוקת גנים ציבור – 1117תב"ר פבל פולב(, סגירת 
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 ₪. 240,000 ביצוע 

 

מי בעד ₪,  60,000איטום גגות מוסדות חינוך  1125תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, אריק, ורד ואלה. מי נגד? קרן, 

 גוזי, אלכס ופבל. גם פה עבר. 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 צוע בי₪  60,000תקציב  –איטום גגות מוסדות חינוך  – 1125תב"ר פבל פולב(, סגירת 

60,000 .₪ 

 

מי בעד ₪,  40,000שדרוג מזגנים במוסדות חינוך  1126תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -סגירת תב"ר

 

 איזה מזגנים? של איזו שנה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2018מזגנים בשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באיזה בית ספר?   :גב' קרן קופלר

 

 תיקנו. איפה שהיה מקולקל    מר אבי עזר:

 

 כי עכשיו עוד פעם יש מזגנים מקולקלים.   :גב' קרן קופלר

 

 ... כל חודש.    מר אבי עזר:

 

אבי זה לא יעזור, חבל על הזמן שלך ועל המאמץ שלך. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אריק ואלה. מי נגד? 
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 כרגיל.   :רגב' קרן קופל

 

 קרן, גוזי, אלכס ופבל, לא מפתיע. עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  נגד: גב' קרן קופלר, 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 1126תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 40,000 ביצוע 

 

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחטיבת הביניים  1134ר תב" :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וסי, אבנר, יאיר, אריק, מי בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, י₪,  50,000על סך 

גוזי, אלכס ופבל. עבר.   ורד ואלה. מי נגד? קרן, 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחט"ב  – 1134תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000ביצוע ₪  50,000

 

שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה על סך  1139תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

50,000 ₪-  

 

 תב"רים.  3  :גב' קרן קופלר

 

יוסי, אבנר, יאיר,  :עראה"-מר אליהו שבירו מי בעד סגירת התב"ר? בעד: אלי, יחיאל, 

נגד? קרן, גוזי, אלכס ופבל. עבר.   ורד, אריק ואלה. מי 
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 לא צריכים להרים בכלל.   :גב' קרן קופלר

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

איר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1139תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000 ביצוע 

 

 ₪.  300,000טחון על סך זה רכישת רכב בי 1142תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מתי רכשנו אותו?   :גב' קרן קופלר

 

 זה הרכב שנרכש לפני שנה וחצי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אותו רואים כל יום, לפחות אותו רואים.   :פבל פולבמר 

 

 כן רואים, אז בואו נראה איך אתם תצביעו עכשיו על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יזה רכב זה? א  :גב' קרן קופלר

 

? יפה, אושר סוף סוף, סוף הישיבה 1142מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פינלה אושר פה אחד. 

 

 כשאנחנו רואים אנחנו מצביעים.   :גב' קרן קופלר

 

 תודה רבה סוגר את הישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקציב  –רכב ביטחון  רכישת – 1142תב"ר סגירת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:
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 ₪. 300,000ביצוע ₪  300,000

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 אישור שינוי שם החברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב ל"החברה לפיתוח  ב.

 פארק תעשיות אריאל". 

 

מאשרת לשנות את שם החברה לפיתוח אזור אחד  פהמועצת העיר  החלטה:

תעשייה אריאל מערב לחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל, בכפוף לאישור שם 

 הפנים, משרד הפנים ומילוי הוראות הדין.

 
 

 אישור תקנון חדש לחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב )החברה לפיתוח  ג.

 פארק תעשיות אריאל(.  

 

 ש לחברה הכלכלית לאריאל.אישור תקנון חד ד.

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

התקנון המוצע החדש לחברה הכלכלית לאריאל בע"מ, בכפוף לאישור את פבל פולב(, 

 סופי של משרד הפנים לניסוח ומילוי הוראות הדין.

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ב' ורד טוויל; ויינר, ג

את התקנון המוצע החדש לחברה לפיתוח אריאל מערב בע"מ ואת שינוי פבל פולב(, 

שמה להיות החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל בע"מ, בכפוף לאישור סופי של 

 משרד הפנים לניסוח ומילוי הוראות הדין.

 

.  כהון בעלים ₪  1,310,000טה על קבלת מניות בקאנטרי כנגד השקעה של החל ו

 )כספי תרומה שהושקעו בקאנטרי לצורך בניית קומת נוספת(. 
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מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)ברוב קולות הוחלט לאשר  החלטה:

נר, גב' מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויי

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבורד טוויל, 

כהון בעלים )כספי תרומה ₪  1,310,000קבלת מניות בקאנטרי כנגד השקעה של את 

 שהושקעו בקאנטרי לצורך בניית קומת נוספת(.

 

מר יחיאל רו, מר אליהו שביבעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

מבנק דקסיה או בנק מזרחי טפחות  ₪מיליון  3 עד נטילת הלוואה בגובהפבל פולב(, 

ל לפי הנוהלים ובאישור משרד הפנים, מאשרים לראש העיר או מבנק אוצר החיי

ארכה  והגזבר לנהל משא ומתן עם הבנקים לגבי תנאי הלוואה ריבית והצמדה ותקופת

שנה. הכסף כאמור יושקע על ידי  20-ל 10פירעון, וכן תקופת ההלוואה בין ב גרייס

ה באופן שזה העירייה בחברה הכלכלית כנגד הקצאת מניות החברה לעירייה בפרמי

 נעשה בעבר ובכפוף למילוי הוראות הדין.

 

 .2020אישור תבחיני התמיכות לשנת  ה.

 

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

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבמר ערן גוזי, ורד טוויל, 

, כולל תיקון סכום תמיכה לספורטאי לפי סעיף 2020תבחיני התמיכות לשנת את 

מקום שני יזכה בתמיכה ₪,  1,500לתבחינים, מקום ראשון יזכה בתמיכה של  3.2.3.2

 ₪.  500ומקום שלישי יזכה בתמיכה של ₪  1,000של 

 

 "ח מבקר העירייה.הצגת דו ז.
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דו"ח ההמלצות שהציע מבקר העירייה לגבי פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 מבקר העירייה. 

 

דו"ח ההמלצות שהציע מבקר העירייה לגבי פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ביקורת בנושא ניהול כספי הורים בבי"ס היסודי עליזה בגין. 

 

 אישור יציאה לחו"ל של ראש העיר. ח.

 

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

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולבורד טוויל, 

 יציאה לחו"ל של ראש העיר.

 

 אישור של חבר המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה הכלכלית  ט.

 לאריאל.  

 

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

ויינר, גב'  מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה 

נגד: גב' קרן קופלר(,  1; ירמולינסקי, מר פבל פולבמר ערן גוזי, מר אלכס ורד טוויל, 

  לאריאל. חבר המועצה מר אלכסנדר ירמולינסקי כדירקטור בחברה הכלכלית את 

 

 הגדלת / הקטנת תב"רים: י.

 הקטנת  –₪(  800,000שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 1179תב"ר  .1 

 ₪. 760,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב  

 הגדלת –₪(  260,000שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 449תב"ר  .2 

 ₪.  300,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב                   

 -הגדלת התב"ר ב –₪(  1,023,000מרכיבי ביטחון )על סך  – 1187תב"ר  .3 

 יב משרד מתקצ -₪  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  130,000  
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  .  הביטחון )מצ"ב הרשאות(

 

 

שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 1179תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪. 760,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-הקטנת התב"ר ב –₪(  800,000

 

שדרוג חצרות גני ילדים )על סך  – 449תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ₪. 300,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  40,000-התב"ר ב הגדלת –₪(  260,000

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  9)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: מר ערן גוזי,  3ויינר, גב' ורד טוויל, גב' קרן קופלר; 

הגדלת התב"ר  –₪(  1,023,000מרכיבי ביטחון )על סך  – 1187תב"ר פבל פולב(, את 

ן  -₪  1,153,000כך שהתב"ר יעמוד על סך ₪  130,000-ב מתקציב משרד הביטחו

 )מצ"ב הרשאות(.

 

 סגירת תב"רים: יא. 

 ביצוע ₪  200,000תקציב  –מערכות אזעקה ולחצני מצוקה  – 145תב"ר  .1 

  200,000  .₪ 

 ביצוע ₪  92,000תקציב  – 2009עדכון חוקי עזר אריאל  – 185תב"ר  .2 

  92,000  .₪ 

 ₪.  200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –סקר ומיפוי נכסים  – 191תב"ר  .3 

 ₪.  4יתרה  347,906ביצוע ₪  347,910תקציב  –מצלמות  – 207תב"ר  .4 

 ₪.  380,000ביצוע ₪  380,000תקציב  –מבנה תרבות  שיפוץ – 217תב"ר  . 5 

 ביצוע ₪  163,912תקציב  – 2011סימון כבישים לשנת  – 221תב"ר  .6 

 ₪.  892יתרה ₪  163,020  

 ביצוע ₪  155,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת מבנה נוער  – 300תב"ר  .7 

  155,000  .₪ 

 ₪  8,080ביצוע ₪  729,000תקציב  –הקמת מתקן קליעה  – 358תב"ר  .8 

 ₪.  720,920יתרה   

  6,564ביצוע ₪  90,000תקציב  –רה ארגון במוסדות העירייה  – 401תב"ר  .9 
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 ₪.  83,437יתרה ₪   

 ביצוע ₪  100,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  – 429תב"ר  .10 

 ₪.  15,490יתרה ₪  84,510  

 יתרה  0ביצוע ₪  80,000תקציב  –שאיות תכנון חניון למ – 453תב"ר  .11 

  80,000  .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –שדרוג אמצעי מיזוג אזור תעשיה  – 478תב"ר  .12 

  50,000  .₪ 

 ₪  40,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 483תב"ר  .13 

 ₪.  40,000ביצוע   

  70,000תקציב  –בתי ספר  –די תכניות העשרה לחינוך היסו – 484תב"ר  .14 

 ₪.  70,000ביצוע ₪   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 498תב"ר  . 15 

 ביצוע ₪  104,047תקציב  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1003תב"ר  .16 

  104,047  .₪ 

 ₪.  700,000צוע בי₪  700,000תקציב  –לאריאל  40חגיגות  – 1020תב"ר  .17 

 ביצוע ₪  72,000תקציב  –רכישת מדפים לאגף הנדסה  – 1032תב"ר  .18 

  72,000  .₪ 

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –איטום גגות  – 1037תב"ר  .19 

  130,000תקציב  –בתי ספר  –תכנית העשרה לחינוך יסודי  – 1048תב"ר  .20 

 ₪.  130,000ביצוע ₪   

 ₪.  80,000ביצוע ₪  80,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגנ"י  – 1055 תב"ר . 21 

 ביצוע ₪  230,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1056תב"ר  .22 

  230,000  .₪ 

  120,000ביצוע ₪  120,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1061תב"ר  .23 

   .₪ 

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –ווחה שיפוץ וריהוט מוסדות ר – 1064תב"ר  .24 

  50,000  .₪ 

 ביצוע ₪  552,000תקציב  –שיפוץ אולם ספורט מילקן  – 1065תב"ר  .25 

  552,000  .₪ 

 ביצוע ₪  291,181תקציב  –בתי ספר יסודיים  –סל מדע  – 1076תב"ר  .26 

  291,181  .₪ 

 יתרה ₪  58,321ביצוע ₪  60,000תקציב  –זהירות בדרכים  – 1078תב"ר  .27 

  1,679  .₪ 

 ₪  30,180תקציב  –יח"ד  39תכנון תכנית בינוי למגרשים  – 1084תב"ר  .28 

 ₪.  30,180ביצוע   

  530,000ביצוע ₪  530,000תקציב  –רכישת משאית מנוף  – 1086תב"ר  .29 

   .₪ 
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 ₪  148,000תקציב  –שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  – 1087תב"ר  .30 

 ₪.  220יתרה ₪  147,780ביצוע   

 ₪.  70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1109תב"ר  . 31 

 ₪.  90,000ביצוע ₪  90,000תקציב  –איטום גגות  – 1111תב"ר  . 32 

 ביצוע ₪  240,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים  – 1117תב"ר  .33 

  240,000  .₪ 

 ביצוע ₪  60,000תקציב  –איטום גגות מוסדות חינוך  – 1125 תב"ר .34 

  60,000  .₪ 

 ביצוע ₪  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 1126תב"ר  .35 

  40,000  .₪ 

 ₪  50,000תקציב  –שיפוץ תיקון ומפגעי בטיחות בחט"ב  – 1134תב"ר  .36 

 ₪.  50,000ביצוע   

 ביצוע ₪  50,000תקציב  –פוץ וריהוט מוסדות רווחה שי – 1139תב"ר  .37 

  50,000  .₪ 

 ₪.  300,000ביצוע ₪  300,000תקציב  –רכישת רכב ביטחון  – 1142תב"ר  .38 

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

ויינר, גב' ורד טוויל, קרן מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה 

 – 145תב"ר נגד: מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  3קופלר; 

  ₪.  200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –מערכות אזעקה ולחצני מצוקה 

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל;  מר אבנר משרקי, מר

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת   185תב"ר נגד: קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 92,000ביצוע ₪  92,000תקציב  – 2009עדכון חוקי עזר אריאל  –

 

, י, מר יחיאל טוהמבעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה: מר יוסי חן

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 200,000ביצוע ₪  200,000תקציב  –סקר ומיפוי נכסים  – 191
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מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 4יתרה  347,906ביצוע ₪  347,910תקציב  –מצלמות  – 207

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 380,000ביצוע ₪  380,000יב תקצ –שיפוץ מבנה תרבות  – 217

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת   תב"רנגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 892יתרה ₪  163,020ביצוע ₪  163,912תקציב  – 2011סימון כבישים לשנת  – 221

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

תב"ר , מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי

 ₪. 155,000ביצוע ₪  155,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת מבנה נוער  – 300

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4ל; מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טווי

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 
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 ₪. 720,920יתרה ₪  8,080ביצוע ₪  729,000תקציב  –הקמת מתקן קליעה  – 358

 

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל;  מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון,

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 83,437יתרה ₪  6,564ביצוע ₪  90,000תקציב  –רה ארגון במוסדות העירייה  – 401

.₪ 

 

מר יוסי חן, והמי, מר יחיאל טבעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

יתרה  ₪ 84,510 ביצוע ₪  100,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות הרווחה  – 429

15,490 .₪ 

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 80,000יתרה  0ביצוע ₪  80,000ציב תק –תכנון חניון למשאיות  – 453

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגיר תב"ר ת נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 50,000ביצוע ₪  50,000תקציב  –שדרוג אמצעי מיגון אזור תעשיה  – 478

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:
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 4מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל; 

גוזי, תב"ר מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 40,000ביצוע ₪  40,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 483

 

מר יוסי חן, מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

 4טוויל; מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, גב' ורד 

גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב(, סגירת  תב"ר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן 

 ₪. 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –בתי ספר  –תכניות העשרה לחינוך היסודי  – 484

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

נר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 498תב"ר פבל פולב(, סגירת 

.₪ 

 

מר יחיאל יהו שבירו, מר אלבעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  104,047תקציב  –סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1003תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 104,047 ביצוע 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  700,000תקציב  –לאריאל  40חגיגות  – 1020תב"ר פבל פולב(, סגירת 

700,000 .₪ 
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מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי,  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  72,000תקציב  –רכישת מדפים לאגף הנדסה  – 1032תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 72,000 ביצוע 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4גב' ורד טוויל;  ויינר,

 ₪. 70,000ביצוע ₪  70,000תקציב  –איטום גגות  – 1037תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

ר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –בתי ספר  –תכנית העשרה לחינוך יסודי  – 1048תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 130,000ביצוע ₪  130,000

 

מר יחיאל ר אליהו שבירו, מבעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 80,000ביצוע ₪  80,000תקציב  -שדרוג ריהוט בגנ"י  – 1055תב"ר פבל פולב(, סגירת 

.₪ 
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מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  230,000תקציב  –מבני בתי ספר יסודיים שיפוץ  – 1056תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 230,000 ביצוע 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

ר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מ 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  120,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1061תב"ר פבל פולב(, סגירת 

120,000 .₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ורד טוויל;  ויינר, גב'

₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1064תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000 ביצוע 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

שרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר מטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 ביצוע ₪  552,000תקציב  –שיפוץ אולם ספורט מילקן  – 1065תב"ר פבל פולב(, סגירת 

552,000 .₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 
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נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  291,181תקציב  –בתי ספר יסודיים  –סל מדע  – 1076תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 291,181 ביצוע 

 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  58,321ביצוע ₪  60,000תקציב  –זהירות בדרכים  – 1078תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 1,679יתרה 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

ן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ער 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –יח"ד  39תכנון תכנית בינוי למגרשים  – 1084תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 30,180ביצוע ₪  30,180

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

שי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דוטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  530,000תקציב  –רכישת משאית מנוף  – 1086תב"ר פבל פולב(, סגירת 

530,000 .₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה  מר יוסיטוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 148,000תקציב  –שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים  – 1087תב"ר פבל פולב(, סגירת 
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 ₪. 220יתרה ₪  147,780ביצוע ₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות העיר מאשרת  מועצת החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

ביצוע ₪  70,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1109תב"ר פבל פולב(, סגירת 

70,000 .₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 ₪. 90,000ביצוע ₪  90,000תקציב  –איטום גגות  – 1111תב"ר ל פולב(, סגירת פב

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר נגד: גב' קרן קופלר,  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  240,000תקציב  –שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים  – 1117תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 240,000 ביצוע 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

דושי, גב' אלה מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

 ביצוע ₪  60,000תקציב  –איטום גגות מוסדות חינוך  – 1125תב"ר פבל פולב(, סגירת 

60,000 .₪ 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:
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מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה  טוהמי,

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים במוסדות החינוך  – 1126תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 40,000 ביצוע 

 

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מאשרת  מועצת העיר החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסקי, מר  4ויינר, גב' ורד טוויל; 

תקציב  –ת בחט"ב שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחו – 1134תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000ביצוע ₪  50,000

 

מר יחיאל מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות מועצת העיר מאשרת  החלטה:

מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, גב' אלה טוהמי, 

י, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן גוזי, מר אלכס ירמולינסק 4ויינר, גב' ורד טוויל; 

₪  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 1139תב"ר פבל פולב(, סגירת 

 ₪. 50,000 ביצוע 

 

ן  – 1142תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה: תקציב  –רכישת רכב ביטחו

 ₪. 300,000ביצוע ₪  300,000


