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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  16-הישיבה ה

 (01.03.2020) תש"ף ה' באדר, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 ת העירחברת מועצ -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 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 -  דמילה גוזבגב' לו :חסרים

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -  שלמה רואימימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 מהנדסת הוועדה -  גב' זיבי אדלשטיין  
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 :היוםעל סדר 

 סקירת ראש  העיר; א.

 הצהרת ראש העיר לפרוטוקול על כך שחברת ר.ד. שבירו השקעות ונכסים בע"מ  ב. 

 רכשה את חברת מליבו ואין כל קשר בין ראש העירייה לבין החברה.  

 מינויו של מר יחיאל טוהמי  עדכון דירקטורים בחברה הכלכלית לאריאל: ג.

 ה הכלכלית לאריאל. במקומות של מר אבנר משרקי כדירקטור בחבר 

 אישורי תב"רים: ד.

 ₪ לטובת שדרוג מוקד  150,000על סך  – 1213פתיחת תב"ר מספר  . 1 

 )מערכות שו"ב(. מקורות מימון: משרד הביטחון. מצ"ב הרשאה.   

 ₪  300,000על סך  –מצלמות ראש זנב  – 1212הגדלת תב"ר מספר  .2 

 ₪  600,000החדש יעמוד על ממקורות מימון משרד הביטחון, כך שהסך   

   .  )מצ"ב הרשאה(

 ₪ ממקומות  42,857הגדלה בסך  –קווי חיץ  – 1208הגדלת תב"ר מספר  .3 

 ₪.  142,857מימון קרן ביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על   

  16,613הגדלה בסך  –רכישת ציוד למתנדבים  – 1209הגדלת תב"ר מספר  .4 

 ₪.  55,377ן, כך שהסך יעמוד על ₪ ממקורות מימון קרן ביטחו  

גן ילדים  – 504הגדלת תב"ר מספר  . 5   ₪  200,000הגדלה בסך  – 828בניית 

 ₪.  2,902,487ממקורות מימון קרנות הרשות, כך שהסך החדש יעמוד על   

 סגירת תב"רים: ה. 

 ₪.  ₪160,000, ביצוע  160,000תקציב  –שילוט עירוני  – 190תב"ר  .1 

 ₪.  ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –תכנון תב"עות  – 214ר תב" . 2 

)ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  .3   ₪,  6,226,000תקציב  –השלמת פארק הואדי 

 ₪.  ₪1, יתרה  6,225,999ביצוע   

 ששת הימים, תקציב -צה"ל, קדש-הסדרת צומת בר און – 253תב"ר  .4 

 ₪.  652,120 ₪, יתרה ₪1,180,508, ביצוע  1,832,628  

 ₪,  700,000תקציב  –תכנון מפורט להקמת תחנת כיבוי  – 273תב"ר  .5 

 . ₪ ₪625,521, יתרה  74,479ביצוע   

  200,000המציל היהודי, תקציב  –תכנון צומת שד' ירושלים  – 341תב"ר  .6 



 01.03.2020)מן המניין(   16מספר   ישיבת מועצה
 

 4 

 ₪.  ₪43,814, יתרה  ₪156,186, ביצוע   

 ₪,  500,000תקציב  –וניברסיטה מבנה רב תכליתי גבעת הא – 342תב"ר  .7 

 ₪.  500,000, יתרה 0ביצוע   

 , יתרה ₪0, ביצוע  59,291תקציב  –שיפוץ מועדוני זקנים  – 451תב"ר  .8 

  59,291  .₪ 

 ₪,  800,000תקציב  –ביצוע כניסה  –שער כניסה מערבי  – 454תב"ר  .9 

 ₪.  ₪18,738, יתרה  781,262 ביצוע  

 ₪, ביצוע  300,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 466תב"ר  . 10 

  300,000 .₪ 

 ₪,  25,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 470תב"ר  .11 

 ₪.  25,000ביצוע   

  ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגני ילדים  – 491תב"ר  .12 

   .₪ 

  ₪60,000, ביצוע  60,000תקציב  –בתי ספר החלפת ריהוט ב – 493תב"ר  .13 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 499תב"ר  .14 

  50,000  .₪ 

 ₪, ביצוע  1,200,000תקציב  –שדרוג חצרות בגני ילדים  – 500תב"ר  .15 

  1,200,000  .₪ 

 ₪, ביצוע  149,500תקציב  –פיץ' בי"ס מילקן -שדרוג המיני – 1004תב"ר  .16 

  149,500  .₪ 

 ₪,  200,000תקציב  –מת עובדי העירייה צהשתלמות והע – 1022תב"ר  .17 

 ₪.  200,000ביצוע   

 ₪.  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –כלי אצירה  – 1024תב"ר  .18 

 ₪,  70,000תקציב  –לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון מוס"ח  – 1029תב"ר  .19 

 ₪.  70,000ביצוע   

  ₪150,000, ביצוע  150,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1034תב"ר  .20 

   .₪ 
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 ₪, ביצוע  70,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1035תב"ר  . 21 

  70,000  .₪ 

 ₪,  360,000תקציב  –מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  – 1038תב"ר  .22 

 ₪.  360,000ביצוע   

  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1040תב"ר  . 23 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1110תב"ר  .24 

  40,000  .₪ 

  ₪100,000, ביצוע  100,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1115תב"ר  .25 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  180,000תקציב  –ברנות ממ –נים ציבוריים ג – 1118תב"ר  .26 

  180,000  .₪ 

 ₪,  50,000תקציב  –שדרוג מחשבים ומקרנים במוס"ח  – 1127תב"ר  .27 

 ₪.  50,000ביצוע   

 ₪,  50,000תקציב  –תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים  – 1129תב"ר  .28 

 ₪.  50,000ביצוע   

 ₪.  ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב  –וג מגרשי ספורט שדר – 1138תב"ר  .29 

 ₪,  ₪59,842, ביצוע  60,000תקציב  –שדרוג מרכז פסגה  – 1161תב"ר  .30 

 ₪.  158יתרה   

 ₪, ביצוע  760,000תקציב  –שדרוג חצרות גנים תשע"ט  – 1179תב"ר  . 31 

  760,000  .₪ 
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 סקירת ראש  העיר; א.

 
 

שמן המניין.  16אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :עראה"-מר אליהו שבירו

 נוכחים: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, איפה אבנר? 

 

 אבנר יצא החוצה.   עו"ד דוד זיו:

 

 לדקה הוא יצא.    :מר יוסי חן

 

נוכח.   עו"ד דוד זיו:  בסדר, אבל הוא 

 

ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו יוסי, יאיר,  רד, אריק, אלה, קרן, נוכחים זה אלי, יחיאל, 

אלכס ופבל. אני אתחיל בדבר ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נעבור לנושאים. אני פותח 

ואני רוצה להתייחס למה שהיה לנו בישיבה הקודמת עם קרן. אני חושב שההתנהגות 

הייתה לא נאותה בלשון המעטה, ואני מבקש מה שנקרא לשמור על תרבות דיון ותרבות 

ברי מועצה. הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו זה נושא תכנית התנהגות כיאה לח

המאה. אנחנו בתקופה האחרונה אחרי שהתפרסמה תכנית המאה היינו בקשר, אני 

הייתי בקשר גם עם שגריר ארצות הברית מספר פעמים, פעם אחת נפגשו איתו באפרת 

אמריקאית  ופעם שנייה עם הוועדה המשותפת, ועדת המיפוי המשותפת הישראלית

התחילו את הסיור שלהם כאן באריאל יחד עם ראש הממשלה, בשבוע שעבר ביום 

רביעי. אני חושב שהתוכנית הזאת היא תכנית מצוינת בייחוד לאריאל. התוכנית הזאת 

מדברת על כמה עקרונות מאוד משמעותיים שהם טובים לא רק לאריאל, לדעתי גם לעם 

הראשונה שהפלסטינים צריכים לעשות צעדים ישראל. התוכנית הזאת מדברת בפעם 

כדי להתקדם במהלך המשא ומתן בניגוד למה שהיה בפעמים הקודמות, שבעצם ישראל 

הייתה צריכה לעשות צעדים בוני אמון מה שנקרא. שזה אומר אנחנו היינו צריכים 

לשחרר עצירים, היינו צריכים להקפיא בנייה או כל מיני דברים מהסוג הזה, ולעומת 

זאת הפעם הזו מנתקים את נושא הבנייה מהתהליך של תהליך השלום. בפעם הראשונה 

בהיסטוריה שארצות הברית מכירה בירושלים מאוחדת בירת ישראל, בפעם הראשונה 
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בהיסטוריה שהאמריקאים מכירים ביישובים היהודיים שנמצאים ביהודה ושומרון 

ל בעיות ביטחוניות כאלה ואחרות, מעצם היותנו יהודים שנמצאים על אדמתנו, ולא בגל

כולל גם בקעת הירדן. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהפלסטינים, כדי שנוכל 

להתקדם בתהליך של משא ומתן איתם צריכים לעשות צעדים, שזה להכיר במדינת 

ישראל עם ירושלים בירתה בהיותה מאוחדת, זה להפסיק לשלם למחבלים שנמצאים 

חמאס מנשקו, שזה עוד דברים נוספים שבעצם אני לא בטוח בכלא, שזה לפרוק את ה

שהם יצליחו להגיע לאיזה שהוא מצב, שבו הם יגיעו למשא ומתן איתנו, אבל הניתוק 

והכרזה של החוק הישראלי על היישובים היהודיים ביהודה הזה מתהליך הבנייה 

ותית. אמרתי ושומרון ובקעת הירדן, יכולים לשנות את המצב בעיר בצורה מאוד משמע

שאני אעדכן אתכם גם על המפגשים, גם על המפגש שהיה עם ראש הממשלה, גם על 

הביקור של הוועדה שהייתה כאן, כאשר גם כשאנחנו ישבנו כאן עם הוועדה אנחנו לא 

מתייחסים לקווים שדיברו עליהם בעבר, אלא מדברים על דברים הרבה יותר רחבים, 

נו את עלי ואת שילה ואת מעלה לבונה ותפוח להערכתי כולל גם חיבור לגוש של

ורחלים, יש פה בשורה מאוד גדולה ואני מקווה מאוד שבאמת התוכנית הזאת תצא 

 לדרך. 

 

 שתצא לדרך.   :פבל פולבמר 

 

המבחן הראשון זה בעצם ההחלטה על החלת החוק היהודי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יהודיים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, על היישובים ה

  -וכאן. הדבר הנוסף שאני רוצה לעדכן מחר יש בחירות

 

 מחר.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -מחר יש בחירות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה תלוי אם תכנית מאה תצא או לא תצא.   :פבל פולבמר 
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להצביע ללכת וצריך בעצם לעודד את האנשים ללכת ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -ולהשפיע, וזה לא משנה מה כל אחד מצביע. מה שחשוב

 

 העיקר שיצביע מחל.     :דובר

 

העיקר שאנשים יצאו ויצביעו וישפיעו, כדי שלא חס וחלילה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגיע לבחירות נוספות. אתם מבינים את המשמעות בחירות שלישיות מה שאנחנו 

מדינה וללא ממשלה, זה בסופו של דבר פוגע בנו ובתהליך עוברים היום ללא תקציב 

בכלל שלנו כאן בעיר. אני רוצה להזמין את כולם, ביום שישי הולכת להיות עדלאידע. 

אני מזמין את כל חברי המועצה להצטרף לעדלאידע. העדלאידע זה כבר פעם אם אינני 

 טועה רביעית שאנחנו עושים אותה. 

 

 ים האחרונות היא לא התקיימה בגלל מזג האוויר. בשנתי  מר שלמה רואימי:

 

  -אני מקווה שהפעם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 והפעם יהיה מזג אוויר טוב.   מר שלמה רואימי:

 

בדיוק, הפעם אני מקווה מאוד שמזג האוויר יהיה טוב, ואז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יו זה גם הנושא של השינוי הכול יהיה בסדר. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אל

בסגירת הכביש בין הקמפוסים, הקמפוס העליון והקמפוס התחתון, את הכביש אנחנו 

סגרנו בגלל בעיות בטיחות קשות שהיו במעבר הסטודנטים בין שני הקמפוסים, וגם 

להקל על עומסי התנועה שיוצאים מגבעת האוניברסיטה שכונת מוריה. בסך הכול 

שבעצם סגרנו ממש את הכביש, יש לנו חבלי לידה גם בדבר הזה,  הכללי, היום הראשון

  -פתחו קו

 

 בעדינות, זה בעדינות.   :פבל פולבמר 
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 45, שהוא יוצא לתל אביב כל 586פתחו קו חדש שהוא קו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקות. הוא עושה רק את חלק מהמסלול בתוך העיר אריאל, והוא נותן מענה גם 

לפתח תקווה עובד  186צאים ברחוב נחשונים ושכונת בן יקר גת. קו לתושבים שנמ

חלקית, ואנחנו פנינו למשרד התחבורה על מנת להאריך את השעות ולתת פתרון 

לתושבים גם לנסיעות לפתח תקווה. אנחנו יודעים שיש בעיה עם הנסיעות לפתח 

"לית משרד של המנכ"ל למנכ תקווה, ולכן גם יצא מכתב, אתם תוכלו לקבל אותו

התחבורה, כדי שיוסיפו קווים לפתח תקווה, על מנת לא לפגוע ברמת השירות שאנחנו 

נותנים שם לשכונה. קו אחד ממשיך לעשות את השירות שלו כרגיל. אני קורה לכולנו 

שחלק מהתושבים סובלים, אבל בסוף בסוף בסוף להיות קצת יותר סבלניים, אני יודע 

ייתן פתרון גם לשכונת מוריה, גם לירידת העומסים המהלך הזה זה יהיה מהלך ש

בצומת של מוריה, וגם יפתור את בעיית הבטיחות הקשה שיש בין שני הקמפוסים. אני 

  -לא רוצה לפתוח את זה לדיון

 

 לא, אבל רגע יש לנו מה להגיד.   :גב' קרן קופלר

 

לפגוע לפחות תרחיב כי אני רוצה להגיד כמה מילים, בלי    :פבל פולבמר 

 באף אחד. 

 

  -יש פה תושבים שהם  :גב' קרן קופלר

 

 אנחנו לא שמענו את זה מראש.   :גב' אלה ויינר

 

 נכון, לא ידענו מזה.   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו מקבלים את הדיווח בדיעבד, כשאנחנו מתמודדים פה   :גב' אלה ויינר

  -בכל שבוע

 

  -אני לא פותח :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אז בשביל מה אנחנו יושבים פה?   :אלה ויינרגב' 

 

אני לא פותח את זה לדיון, זה לא נושא על סדר היום, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לא פותח את זה לדיון

 

  -לא, אבל אלי שנייה  :גב' קרן קופלר

 

  -אני לא פותח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אנחנו נדבר על זה אתה רוצה להשאיר את זה לסוף?  :פבל פולבמר 

 

אני לא פותח, אפשר יהיה לראות אם אפשר לדבר על זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בסוף, כרגע

 

 אין לנו תשובות לאנשים.   :פבל פולבמר 

 

 ... תשובות, מה זה הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל.   :גב' קרן קופלר

 

, אנחנו נסגור יים את הישיבהשנייה רגע אחד, אנחנו תכף נס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אותה

 

 בלי קהל.   :פבל פולבמר 

 

נשב ביחד, אני אומר, זה לא נמצא על סדר היום, אני לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מתכוון לפתוח את זה כרגע לדיון. אני עובר לנושא הבא. 

 

  -לא, אבל אני רוצה  :גב' קרן קופלר
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 את זה לדיון. אני לא פותח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אין בעיה לא במסגרת הישיבה, אבל יהיה לנו  :גב' אלה ויינר

 

 אז אני אומר, כן, כן, כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצהרת ראש העיר לפרוטוקול על כך שחברת ר.ד. שבירו השקעות ונכסים בע"מ  ב. 

 רכשה את חברת מליבו ואין כל קשר בין ראש העירייה לבין החברה.  

 

יודע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני עובר לנושאים לסדר היום. הנושא הראשון, אני לא 

  -אתם שמעתם, אבל חברת ר.ד. שבירו השקעות ונכסים בע"מ רכשה את חברת מליבו

 

 מזל טוב.   :פבל פולבמר 

 

והיא בעצם בונה ברחוב מוריה למעלה. אני אומר את זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

די שלא יהיו אי הבנות, לי אין שום קשר לחברה הזו, אני לא מכיר מי זה לפרוטוקול, כ

 האנשים, זה לא קרובי משפחה שלי, ולי אין שום קשר לחברה הזאת. 

 

 עדכון דירקטורים בחברה הכלכלית לאריאל: מינויו של מר יחיאל טוהמי  ג.

 במקומות של מר אבנר משרקי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל.  

 

אני עובר לנושא הבא, הנושא הבא זה עדכון דירקטורים  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

הכלכלית באריאל. יש את אבנר משרקי שהוא פרש כדירקטור בחברה הכלכלית,  בחברה

ואני מבקש להעלות להצבעה את מינוי ממלא מקום ראש העיר מר יחיאל טוהמי כחבר 

 ר מר אבנר משרקי. דירקטוריון בחברה הכלכלית במקום משנה לראש העי

 

 חם לי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מה קרה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ממלא מקום ראש העיר.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מרגש.   :גב' אלה ויינר

 

  -מה זה מתרגש, אני עוד חם מאז מהפגישה  :מר יחיאל טוהמי

 

מי שנגד זה קרן, מי בעד לאשר את המינוי? מי נגד? אוקיי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

והיתר: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר שהצטרף, יאיר, ורד, אריק, אלה, אלכס ופבל בעד, 

 עבר. 

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

עדכון נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר  1ס ירמולינסקי, מר פבל פולב; ויינר, מר אלכ

דירקטורים בחברה הכלכלית לאריאל: מינויו של מר יחיאל טוהמי במקומות של מר 

 .אבנר משרקי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל

 

 אישורי תב"רים: ד.

 ₪ לטובת שדרוג מוקד  150,000על סך  – 1213פתיחת תב"ר מספר  . 1 

 )מערכות שו"ב(. מקורות מימון: משרד הביטחון. מצ"ב הרשאה.   

 ₪  300,000על סך  –מצלמות ראש זנב  – 1212הגדלת תב"ר מספר  .2 

 ₪  600,000ממקורות מימון משרד הביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על   

 )מצ"ב הרשאה(.   

 מקומות ₪ מ 42,857הגדלה בסך  –קווי חיץ  – 1208הגדלת תב"ר מספר  .3 

 ₪.  142,857מימון קרן ביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על   

  16,613הגדלה בסך  –רכישת ציוד למתנדבים  – 1209הגדלת תב"ר מספר  .4 

 ₪.  ₪55,377 ממקורות מימון קרן ביטחון, כך שהסך יעמוד על   

 ₪  200,000הגדלה בסך  – 828בניית גן ילדים  – 504הגדלת תב"ר מספר  . 5 

 ₪.  2,902,487ממקורות מימון קרנות הרשות, כך שהסך החדש יעמוד על   

 

 מכאן אני עובר לאישור תב"רים שלמה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 שלמה.   מר שלמה רואימי:

 

 אני?   :מר שלמה בנימין

 

 כן, אתה, אתה.   מר שלמה רואימי:

 

 לא, אני לא התכוננתי כל כך.   :מר שלמה בנימין

 
 )מדברים יחד( 

 
 אלי אתה היית עושה כל הזמן, הרגת אותי.   :מר שלמה בנימין

 

₪ לטובת שדרוג מוקד.  150,000על סך  1213פתיחת תב"ר   מר שלמה רואימי:

ינג שלנו קיבלנו. איתן עושה עבודה נהדרת ואני מבקש להצביע בעד.   זה בלי מצ'

 

 זה סגירה נכון?   :פבל פולבמר 

 

פתיחה, פתיחה. אנחנו מקבלים את הכסף ומבזבזים, סגירה   ימי:מר שלמה רוא

 כבר בזבזנו. אז זה פתיחה. 

 

 -1213מי בעד לאשר פתיחת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 1213  מר שלמה רואימי:

 

 כפי שהציג שלמה? אושר פה אחד, תודה רבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪  150,000על סך  – 1213תב"ר מספר פתיחת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . לטובת שדרוג מוקד )מערכות שו"ב(. מקורות מימון: משרד הביטחון. מצ"ב הרשאה
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ראש זנב על סך  מצלמות 1212הלאה, הגדלת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

, אנחנו אישרנו 100%-₪ ממקורות מימון של משרד הביטחון. גם פה זה ב 300,000

-₪ של המשרד ו 150,000, ₪ ₪300,000, בישיבה הקודמת אישרנו  300,000בעבר 

₪ מצלמות,  600,000-₪ של המשרד תוספת ל ₪300,000 שלנו מהקרן, ופה זה  150,000

 מי בעד? 

 

 ₪.  300,000-ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪.  ₪600,000, זה  300,000-ל  :גב' קרן קופלר

 

כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה  1212את תב"ר מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

 

 –מצלמות ראש זנב  – 1212הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

₪ ממקורות מימון משרד הביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על  300,000על סך 

 . ₪ )מצ"ב הרשאה( 600,000

 

₪  42,857ה בסך קווי חיץ, הגדל 1208הגדלת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  142,857ממקורות מימון קרן ביטחון, כך שהסך הכול יעמוד על 

 
 ? אושר פה אחד.1208זה אש. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

הגדלה  –קווי חיץ  – 1208הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . ₪ 142,857סך החדש יעמוד על ₪ ממקומות מימון קרן ביטחון, כך שה 42,857בסך 

 

רכישת ציוד למתנדבים, הגדלה  1209הגדלת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪55,377 ממקורות מימון קרן ביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על סך של  16,613בסך 
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 ₪. מי בעד? 

 
כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1209מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד.  אושר

 

רכישת ציוד  – 1209הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

₪ ממקורות מימון קרן ביטחון, כך שהסך יעמוד על  16,613הגדלה בסך  –למתנדבים 

55,377 ₪ . 

 

גן ילדים  504והתב"ר האחרון הגדלת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי: בניית 

ימון קרנות הרשות, כך שהסך יעמוד על ₪ ממקורות מ 200,000, הגדלה בסך 828

2,902,487  .₪ 

 
.   :פבל פולבמר   איפה הגן תגידו

 

 זה הגן שנמצא למעלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה זה למעלה?   :גב' קרן קופלר

 

 של גבעת האוניברסיטה. באזור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ש? מה זה הגן ברחוב מוריה או גן חד  :גב' קרן קופלר

 

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

 

 סיימנו עכשיו בספטמבר.   :מר שלמה בנימין

 

  -זה הגן החדש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נווה שאנן? איזה גן?   :גב' קרן קופלר
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 בבשן או בזה?    :מר יוסי חן

 

כפי שהציג  504 כן, בנווה שאנן. מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אותו המנכ"ל? אושר פה אחד, תודה. 

 

גן ילדים  – 504הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:  – 828בניית 

₪ ממקורות מימון קרנות הרשות, כך שהסך החדש יעמוד על  200,000הגדלה בסך 

2,902,487 ₪ . 

 

 סגירת תב"רים: ה. 

 ₪.  ₪160,000, ביצוע  160,000תקציב  –שילוט עירוני  – 190תב"ר  .1 

 ₪.  ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –תכנון תב"עות  – 214תב"ר  . 2 

)ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  .3   ₪,  6,226,000תקציב  –השלמת פארק הואדי 

 ₪.  ₪1, יתרה  6,225,999ביצוע   

 ששת הימים, תקציב -צה"ל, קדש-הסדרת צומת בר און – 253תב"ר  .4 

 ₪.  ₪652,120, יתרה  ₪1,180,508, ביצוע  1,832,628  

 ₪,  700,000תקציב  –תכנון מפורט להקמת תחנת כיבוי  – 273תב"ר  .5 

 . ₪625,521, יתרה  74,479ביצוע   

  200,000המציל היהודי, תקציב  –תכנון צומת שד' ירושלים  – 341תב"ר  .6 

 ₪.  ₪43,814, יתרה  ₪156,186, ביצוע   

 ₪,  500,000תקציב  –מבנה רב תכליתי גבעת האוניברסיטה  – 342תב"ר  .7 

 ₪.  500,000, יתרה 0ביצוע   

 , יתרה ₪0, ביצוע  59,291תקציב  –שיפוץ מועדוני זקנים  – 451תב"ר  .8 

  59,291  .₪ 

 ₪,  800,000תקציב  –ביצוע כניסה  –שער כניסה מערבי  – 454תב"ר  .9 

 ₪.  18,738, יתרה ₪ 781,262ביצוע   

 ₪, ביצוע  300,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 466תב"ר  . 10 

  300,000 .₪ 

 ₪,  25,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 470תב"ר  .11 

 ₪.  25,000ביצוע   

  ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגני ילדים  – 491תב"ר  .12 

   .₪ 

  ₪60,000, ביצוע  60,000תקציב  –החלפת ריהוט בבתי ספר  – 493תב"ר  .13 
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   .₪ 

 ₪, ביצוע  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 499תב"ר  .14 

  50,000  .₪ 

 ₪, ביצוע  1,200,000תקציב  –שדרוג חצרות בגני ילדים  – 500תב"ר  .15 

  1,200,000  .₪ 

 ₪,  149,500תקציב  –פיץ' בי"ס מילקן -שדרוג המיני – 1004תב"ר  .16 

 ₪.  149,500ביצוע   

 ₪,  200,000תקציב  –השתלמות והעמת עובדי העירייה  – 1022תב"ר  .17 

 ₪.  200,000ביצוע   

 ₪.  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –כלי אצירה  – 1024תב"ר  .18 

 ₪,  70,000תקציב  –י ביטחון מוס"ח לחצני מצוקה ואמצע – 1029תב"ר  .19 

 ₪.  70,000ביצוע   

  ₪150,000, ביצוע  150,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1034תב"ר  .20 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  70,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1035תב"ר  . 21 

  70,000  .₪ 

 ₪,  360,000תקציב  – מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות – 1038תב"ר  .22 

 ₪.  360,000ביצוע   

  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1040תב"ר  . 23 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1110תב"ר  .24 

  40,000  .₪ 

  100,000 ₪, ביצוע 100,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1115תב"ר  .25 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  180,000תקציב  –ברנות ממ –גנים ציבוריים  – 1118תב"ר  .26 

  180,000  .₪ 

 ₪,  50,000תקציב  –שדרוג מחשבים ומקרנים במוס"ח  – 1127תב"ר  .27 

 ₪.  50,000ביצוע   

  50,000תקציב  –תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים  – 1129תב"ר  .28 

 ₪.  50,000וע ₪, ביצ  

 ₪.  ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 1138תב"ר  .29 

 ₪,  ₪59,842, ביצוע  60,000תקציב  –שדרוג מרכז פסגה  – 1161תב"ר  .30 

 ₪.  158יתרה   

 ₪, ביצוע  760,000תקציב  –שדרוג חצרות גנים תשע"ט  – 1179תב"ר  . 31 

  760,000  .₪ 

 

  -ועכשיו ברשותכם אחת לכמה זמן  רואימי: מר שלמה
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אפשר לסגור את כל התב"רים ברשימה אחת במכה אחת, זה   :מר שלמה בנימין

  -מה שדיברתי עם כל הגזברים ביהודה ושומרון

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אבזבז קול, אני אבזבז קול.   מר שלמה רואימי:

 

 משפטי, אחד אחד.  יש יועץ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אבזבז את הקול.   מר שלמה רואימי:

 

 אני רוצה רגע להגיד משהו על סגירת התב"רים.   :גב' קרן קופלר

 

 כן.   מר שלמה רואימי:

 

חודשיים  3אנחנו מגיעים עוד פעם לנושא הזה שהיה לפני   :גב' קרן קופלר

מה נעשה, כמה כסף יצא, בערך בישיבת מועצה. אנחנו לא מקבלים דו"חות ביצוע, 

איפה הושקע הכסף, אני לא יודעת. אני מוכנה לפתוח את התב"רים האלה, אני לא 

 מוכנה לסגור אותם אם אני לא יודעת מה נעשה שם. 

 

 בסדר אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה לא אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

  -בסדר נו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דיברנו על זה גם פעם שעבר.   :רגב' קרן קופל
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 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא הוגן, זה לא אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

 זה לא היה כתוב.   :פבל פולבמר 

 

  -אני נבחרת ציבור  :גב' קרן קופלר

 

  -לא היה כתוב, אבל זה  :פבל פולבמר 

 

  -לא משנה, אני מייצגת את הציבור  :גב' קרן קופלר

 

 אפשר לקבל חומר.   :פבל פולבמר 

 

 אני רוצה להבין על מה אני מצביעה, מה אני סוגרת.   :גב' קרן קופלר

 

 אין בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קרן, אם את תקבלי אינפורמציה לא כתוב, אז תדעי איפה זה   :פבל פולבמר 

  -נמצא זה מקובל, או שאת רוצה כתוב

 

 צה לדעת איפה הושקע, מה הושקע, מה הבעיה עם זה? אני רו  :גב' קרן קופלר

 

פבל עזוב. אנחנו נקריא את התב"רים, מי שרוצה להצביע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד יצביע נגד.  בעד יצביע בעד, מי שרוצה להצביע נגד יצביע בעד, מי שרוצה להצביע 

 בבקשה. 
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רבה, אז בבקשה. אני היות והתבקשתי אחד אחד, אז יש פה ה  מר שלמה רואימי:

רק רוצה ככה להסביר, יש כאן לפעמים צורך לנקות שולחן. כל התב"רים האלה אלה 

 תב"רים שאתם אישרתם. 

 

.   :גב' קרן קופלר  בסדר, אתה מאשר אתה לא רוצה לראות..

 

רגע, רגע, התב"רים האלה תב"רים שאתם אישרתם לאורך   מר שלמה רואימי:

 שנים. 

 

 לקם מקדנציה קודמת. ח  :אריק דושימר 

 

. התב"רים האלה אלה תב"רים 2012יש כאלה שמשנת   מר שלמה רואימי:

 שצריכים לסגור אותם, כדי לנקות טיפה את השולחן, זה פשוט ניקיון פשוט, זה הכול. 

 

 אבל זה ניקיון בכסף.   :גב' קרן קופלר

 

 לא, אין פה ניקיון בכסף.   מר שלמה רואימי:

 

 שלמה, בוא תתחיל לרוץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪  160,000שילוט עירוני התקציב היה  190תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  160,000ביצוע 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה עשו שם? אתה יכול להגיד לנו?   :גב' קרן קופלר

 

 שילוט בעיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ירוני. שילוט ע  מר שלמה רואימי:

 

 איפה?   :גב' קרן קופלר

 

 בכל העיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תגיד לי איפה.   :גב' קרן קופלר

 

  -בכל העיר, אני לא נכנס לזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בכל העיר?   :גב' קרן קופלר

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שנה זה היה?   :גב' קרן קופלר

 

  -₪ 190,000זה תב"ר מאוד ישן  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

 אז הנה אנחנו עוד פעם מגיעים לאותה נקודה בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

? 190אין בעיה תצביעי נגד. מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אריק, אלה, א נגד זה קרן. בעד: אלי, יחיאל,  לכס ופבל, מי נגד? 

 הלאה. 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

 .₪ ₪160,000, ביצוע  160,000תקציב  –וני שילוט עיר – 190תב"ר 
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תכנון תב"עות, סכום של תקציב של  214תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  ₪200,000 ביצוע  200,000

 

 מה זה תכנון תב"עות?   :גב' קרן קופלר

 

 תב"עות זה שכונות חדשות, תב"ע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה שכונות? אפשר לדעת? איפה זה היה? באי  :גב' קרן קופלר

 

זה משהו שהוא מאוד ישן, זה באזור, לפי מיטב זיכרוני זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יחידות דיור.  839-באזור של השכונה החדשה של ה

 

 למיטב זיכרונך זה לא אומר שזה מה שהיה שם.   :גב' קרן קופלר

 

גד? אוקיי, אז נגד זה קרן. ? מי נ214מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אריק, אלה, אלכס ופבל.   בעד? אלי, יחיאל, 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1סקי, מר פבל פולב; ויינר, מר אלכס ירמולינ

 .₪ ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –תכנון תב"עות  – 214תב"ר 

 

  -השלמת פארק הוואדי 228תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

 מה זה ז'בוטינסקי?   :גב' קרן קופלר

 

₪ בוצע  0006,226,הוואדי, פארק הוואדי. היה תב"ר של   מר שלמה רואימי:

 ₪, יתרה של שקל.  6,225,999
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  -השלמת פארק הוואדי זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה שהיינו בסיור?  :פבל פולבמר 

 

זה האמפי החדש שבנו בפארק הוואדי. הוא נקרא פארק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ומים ז'בוטינסקי עם השלמה של דברים נוספים ששם עשינו בנושא של ניקוזים ואיט

 בבריכות. 

 

 רגע, אז הבריכה עכשיו של פארק הנחל עובדת?   :גב' קרן קופלר

 

הבריכה של פארק הנחל באופן עקרוני כן, צריך לעשות שם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

השלמות, אנחנו אישרנו עוד תב"ר כדי לקנות שם גם משאבות, ולעשות שם שדרוג של 

  -כל המשאבות

 

 ה סוגר תב"ר, כי פתחת תב"ר אחר? שאני אבין. אז את  :גב' קרן קופלר

 

  -תב"רים 2זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, שונים.   :מר שלמה בנימין

 

 שונים?   :גב' קרן קופלר

 

? מי נגד? 228תב"רים שונים. מי בעד לסגור את תב"ר  2זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אוקיי, בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, ורד , אריק, אלה, אלכס ופבל. נגד זה קרן

 דרך אגב זה לא משנה מה ההסברים שאני נותן, את כל הזמן מצביעה נגד. 

 

 נכון, כי אני לא מוכנה...   :גב' קרן קופלר



 01.03.2020)מן המניין(   16מספר   ישיבת מועצה
 

 24 

 

 )מדברים יחד(

 

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' אלה איר שיטבון, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי, מר ייוסי חן, 

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

)ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  ₪, ביצוע  6,226,000תקציב  –השלמת פארק הוואדי 

 .₪ ₪1, יתרה  6,225,999

 

  -הסדרת צומת 253תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

 מותר לי לדעת, מה זאת אומרת.   :גב' קרן קופלר

 

  -און צה"ל-בר  מר שלמה רואימי:

 

 מה אתם סותמים לי את הפה?   :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד( 

 

 אנחנו לא בצפון קוריאה עם כל הכבוד.   :גב' קרן קופלר

 

 כן בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ששת  –צה"ל, קדש  –ומת בר און הסדרת צ 253תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  ₪1,180,508 בוצעו ממנו  1,832,628הימים, התב"ר היה על סך 

 

מי נגד? בעד: ? ₪253. מי בעד סגירת תב"ר  652,120יתרה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, יאיר, ורד, אריק, אלה, אלכס ופבל. נגד זה קרן, עבר. 

 

 

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)רוב קולות הוחלט ב החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

₪,  1,832,628קציב ששת הימים, ת-צה"ל, קדש-הסדרת צומת בר און – 253תב"ר 

 .₪ ₪652,120, יתרה  1,180,508ביצוע 

 

₪, יצא  700,000תכנון מפורט להקמת תחנת כיבוי  273תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  ₪625,521, תב"ר מאוד מאוד ישן, נשאר בו יתרה של  74,479ממנו 

 

 מה קרה עם התכנון?   :גב' קרן קופלר

 

 פשוט לא קרה.   מר שלמה רואימי:

 

לא, זה תב"ר שהיו צריכים להשתתף איתו גם מד"א וגם עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גופים נוספים, להקים איזה שהיא תחנה שנמצאת מחוץ לעיר. בסופו של דבר הגופים 

  -האחראיים

 

 ... לא?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אותו בכלל, ולכן תסתכלו רוב הכסף  לא הקימו. לא הקימו  מר שלמה רואימי:

 נשאר. 
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ובסוף לא שמו את הכסף, זה תב"ר שסילבן שלום היה אז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 273השר לפיתוח הנגב והגליל. מי בעד סגירת תב"ר 

תכנון מפורט להקמת תחנת  – 273תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪625,521, יתרה  ₪74,479, ביצוע  700,000תקציב  –כיבוי 

 

תכנון צומת שדרות ירושלים המציל היהודי, היה  341תב"ר   מר שלמה רואימי:

  -₪ 200,000תב"ר של 

 

 אבנר משעמם לך היום?   :גב' קרן קופלר

 

 ₪.  ₪43,814, יתרה של  ₪156,186 בוצע  200,000היה  341  מר שלמה רואימי:

 

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

 

  -מה היה שמה? מה זה  :גב' קרן קופלר

 

 תכנון של הצומת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה לדעת להבין.   :גב' קרן קופלר

 

 תכנון של הצומת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כל התכנון של הצומת  :גב' קרן קופלר

 

 ל הצומת כן. תכנון ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ונשאר עודף והכול בסדר?   :גב' קרן קופלר
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 כן.   מר שלמה רואימי:

 

 ? אושר פה אחד, תודה.341מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

 –תכנון צומת שד' ירושלים  – 341תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪43,814, יתרה  156,186 ₪, ביצוע 200,000המציל היהודי, תקציב 

 

מבנה רב תכליתי גבעת האוניברסיטה. היה  342הלאה, תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪, לא בוצע כלום בתב"ר הזה.  500,000תב"ר של 

 

  -אני רוצה להזכיר לכם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה התב"ר הזה?   :גב' קרן קופלר

 

זכיר לכם, התב"ר הזה היה אמור להיות לבית אני רוצה לה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

₪ במקום  500,000-. אנחנו הצלחנו להשיג אישור שההכנסת בגבעת האוניברסיטה

שיהיה לבית הכנסת בגבעת האוניברסיטה, ישלימו את הכסף במעון שבנינו בבשן. 

אנחנו העלינו את זה להצבעה, המועצה אישרה את זה, עכשיו מה שאנחנו צריכים 

אחר ואין כסף בתב"ר הזה, פשוט לסגור את התב"ר הזה. מי בעד לסגור את לעשות מ

 ? אושר פה אחד. 342תב"ר 

מבנה רב תכליתי גבעת  – 342תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 500,000, יתרה ₪0, ביצוע  500,000תקציב  –האוניברסיטה 

 

₪, לא  59,291תב"ר של  זקנים, שיפוץ מועדוני 451תב"ר   מר שלמה רואימי:

 . 59,291בוצע היתרה אותו סכום 

 

 חוזר חזרה לקרנות הרשות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -לא, לא  :מר שלמה בנימין

 

.   מר שלמה רואימי:  זה לא כסף שלנו

 

.   :מר שלמה בנימין  זה לא כסף שלנו

 

 לא קיבלנו.   מר שלמה רואימי:

 

שיפוץ של המפעל השיקומי לדעתי,  להיות זה היה אמור  :מר שלמה בנימין

 המפעל הזה ולא בוצע. 

 

. אנחנו רוצים להעביר אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מאחר והמפעל השיקומי..

 ? אושר פה אחד. 451למקום אחר. מי בעד סגירת תב"ר 

 –שיפוץ מועדוני זקנים  – 451תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 59,291, יתרה 0ביצוע  ₪, 59,291תקציב 

 

שער כניסה מערבי ביצוע כניסה, היה תב"ר  454תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪. מי בעד? אושר פה אחד.  ₪18,738, יתרה של  ₪781,262 בוצע  800,000של 

 

 מה זה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 השער.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סגירה?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן סגירה.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

 ₪? סתם שאלה.  18,000-מה אתה עושה עם ה  :מר יחיאל טוהמי
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  -זה של משרד  :מר שלמה בנימין

 

 החזרה, מחזירים את הכסף נכון?   :מר יחיאל טוהמי

 

.   :מר שלמה בנימין  לא קיבלנו אותו

 

 לא קיבלנו.   מר שלמה רואימי:

 

 ו אתה אומר. חבל שלא ניצלנ  :מר יחיאל טוהמי

 

  -תקשיב, אתה יכול לנצל את המקסימום שאתה יכול  :מר שלמה בנימין

 

 הבנתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

.   :מר שלמה בנימין  בסוף נשאר משהו

 

.   :מר יחיאל טוהמי  בסדר, זו הכוונה שלי

 

 אתה הרי מקבל כסף על פי דיווח.   מר שלמה רואימי:

 

.   :מר יחיאל טוהמי יודע..  בסדר. אני 

 

 אין מה לעשות.   :מר שלמה בנימין

ביצוע  –שער כניסה מערבי  – 454תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪18,738, יתרה  ₪781,262, ביצוע  800,000תקציב  –כניסה 
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שדרוג מזגנים משרדי העירייה, היה תב"ר של  466הלאה   מר שלמה רואימי:

300,000  .₪ 

 

 ₪.  30,000  :מיןמר שלמה בני

 

 ₪.  300,000כתוב לי   מר שלמה רואימי:

 

 ₪ סליחה.  300,000הא כן   :מר שלמה בנימין

 

 ₪ יתרה אפס.  300,000נוצל   מר שלמה רואימי:

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 של איזו שנה זה?   :גב' קרן קופלר

 

 זה תב"ר ישן נכון?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2016-כן, זה תב"ר מ  :ה בנימיןמר שלמ

 

 התב"ר הזה.  2016-מ  מר שלמה רואימי:

 

 ? אושר פה אחד. 466מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -470תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

 ₪.  ₪300,000 לא  30,000רגע, אני חייב לתקן אותך זה   :מר שלמה בנימין

 

 ליחה. הא סליחה, ס  מר שלמה רואימי:
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 את תתקן את זה.    :מר יוסי חן

 

 ₪.  30,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪ זה טעות.  30,000  מר שלמה רואימי:

 

 ₪.  ₪300,000 לא  30,000קרן זה   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן, היא הצביעה אבל בעד, זה בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מזגנים משרדי  – 466תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪30,000, ביצוע  30,000תקציב  –העירייה 

 

 25,000החלפת תמרורים ושלטים עירוניים, היה  470תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  25,000. מי בעד? ₪0 נוצל כולו יתרה 

 

 רגע, זה עוד פעם? אבל היה לנו כבר שלטים לא?   :גב' קרן קופלר

 

 א תב"רים. יש מל  מר שלמה רואימי:

 

 כל הזמן יש תב"רים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פותחים כשמקבלים כסף.   מר שלמה רואימי:

 

 של איזה שנה זאת?   :גב' קרן קופלר

 

  -₪ 25,000-ה  :מר שלמה בנימין
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 מה שכן בדרך כלל ברשימות שמנו את השנים, זה חשוב.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 ת זה. להבא נשים א  מר שלמה רואימי:

 

 תודה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 להבא גם נקבל את ההערה של להביא כמה תמונות.   מר שלמה רואימי:

 

 . 2016  :מר שלמה בנימין

 

 ? 470מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר?   מר שלמה רואימי:

 

..  25,000וזה   :גב' קרן קופלר .₪500,000  .₪ 

 

 שר פה אחד. או  מר שלמה רואימי:

 

 ... מורידים משהו.   :גב' קרן קופלר

החלפת תמרורים ושלטים  – 470תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב  –עירוניים 

 

₪ היה התב"ר,  50,000 שדרוג ריהוט בגני ילדים 491תב"ר   מר שלמה רואימי:

 . 0בוצע כולו נשאר יתרה 

 

 . 2016גם כן   :מה בנימיןמר של

 

 ? 492מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

?   :גב' קרן קופלר ... 

 

זה לקנות פה ושם, זה לא משהו בומבסטי, זה את קונה פה   :מר שלמה בנימין

  -כיסא שם

 

 כל הגנים.   :פבל פולבמר 

 

 הגנים, מתערבב עם כולם. כל   :מר שלמה בנימין

 

 ? אושר פה אחד. 491מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –שדרוג ריהוט בגני ילדים  – 491תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪  ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב 

 

  .₪0 בוצע כולו יתרה  60,000החלפת ריהוט בבתי הספר  493  מר שלמה רואימי:

 

 איזה שנה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם.  2016  :מר שלמה בנימין

 

 ? אושר פה אחד. 493. מי בעד סגירת 2016 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני אומר לך אם אני אראה לך רשימה של כל  :מר שלמה בנימין

 –החלפת ריהוט בבתי ספר  – 493תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪  ₪60,000, ביצוע  60,000תקציב 
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₪ בוצע  50,000שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה תב"ר של  499  מר שלמה רואימי:

 . ₪0 יתרה  50,000

 

 ? 499מי בעד לאשר תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שנה זה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2016גם   :מר שלמה בנימין

 

 ? 2016הכול   :גב' קרן קופלר

 

 . 2017-לא, לא, עוד מעט נגיע ל  :מה בנימיןמר של

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 499תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –

 

שדרוג חצרות בגני הילדים, היה תב"ר של  500תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪.  1,200,000בוצע ₪  1,200,000

 

זה אני יכול להגיד לך איזה. הילל, ארזים, יסמין, צבר,   :מר שלמה בנימין

  -לילך, נופר, אגוז ושקד. אלה הגנים שבכסף הזה

 

  -₪ 1,200,000-שב  :גב' קרן קופלר

 

 ₪ החצרות.  1,200,000-ב  מר שלמה רואימי:

 

 ? אושר פה אחד. 500מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 אתה רואה כמה זה פשוט.   :גב' קרן קופלר

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסדר, נעשה את זה, נעשה את זה.   מר שלמה רואימי:

 –שדרוג חצרות בגני ילדים  – 500תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪1,200,000, ביצוע  1,200,000תקציב 

 

פיץ' בית ספר מילקן, היה תב"ר של -שדרוג המיני 1004  מר שלמה רואימי:

 . ₪0 בוצע כולו יתרה  149,500

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איזה שנה זה רק?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2016  :מר שלמה בנימין

 

 ? 2016  :גב' קרן קופלר

 

 כן בסדר.   :מר שלמה בנימין

 

? אושר 1004ללכת לראות את זה. מי בעד סגירת תב"ר אפשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. 

פיץ' בי"ס -שדרוג המיני – 1004תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪149,500, ביצוע  149,500תקציב  –מילקן 
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₪,  200,000השתלמות והעצמת עובדים  1022תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . 0בוצע כולו יתרה 

 

 נכון?  2017זה     :דובר

 

 כבר.  2017זה   :מר שלמה בנימין

 

 ? אושר פה אחד. 1022מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

השתלמות והעמת עובדי  – 1022תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –העירייה 

 

₪, בוצע כולו יתרה  110,000אצירה, התב"ר היה כלי  1024  מר שלמה רואימי:

0 . 

 

 כלי אצירה זה בדרך כלל פחים.   :מר שלמה בנימין

 

 איזה שנה?   מר שלמה רואימי:

 

 . 2017  :מר שלמה בנימין

 

 . 2017  מר שלמה רואימי:

 

 ? אושר פה אחד. 1024מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תקציב  –כלי אצירה  – 1024תב"ר אשר סגירת פה אחד, להוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪110,000, ביצוע  110,000

 

מוס"ח, לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון  1029תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . ₪0, יתרה  ₪70,000, בוצע  70,000תב"ר של 
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  -מי בעד לאשר את סגירת תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש רשימה?   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא, לא.   :מר שלמה בנימין

 

.?   :גב' קרן קופלר  כמה עולה..

 

₪ לגן. תלוי גם מה את עושה,  3,000-2,000כמה זה עולה   :מר שלמה בנימין

 תלוי גם מה. 

 

 ? אושר פה אחד. 1029מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

צוקה ואמצעי לחצני מ – 1029תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪70,000, ביצוע  70,000תקציב  –ביטחון מוס"ח 

 

  -1034תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

 לפרוטוקול אני יוצא, יחיאל ממשיך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ מבנה העירייה, תב"ר שהיה  1034תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . ₪0, יתרה  ₪150,000 בוצע  150,000

 

 איזה שנה זה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2017זה גם   :מר שלמה בנימין

 

 ? 2017  :גב' קרן קופלר
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 כן.   :מר שלמה בנימין

 

 ? פה אחד. 1034מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 –שיפוץ מבנה העירייה  – 1034תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪150,000, ביצוע  150,000תקציב 

 

שדרוג מזגנים משרדי העירייה, תב"ר של  1035תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . מי בעד? ₪0, יתרה  ₪70,000, בוצע  70,000

 

 ? 1035מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 איזה שנה זה היה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2017  :מר שלמה בנימין

 

 היה? איזה שנה זה  10ובסעיף   :גב' קרן קופלר

 

 מה זה?   :מר שלמה בנימין

 

 גם שדרוג מזגנים משרדי העירייה.   :גב' קרן קופלר

 

 . 2016  :מר שלמה בנימין

 

 ? פה אחד. 1035מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

שדרוג מזגנים משרדי  – 1035תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪70,000, ביצוע  70,000תקציב  –העירייה 
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מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות, היה תב"ר  1038תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪ בוצע כולו.  360,000

 

 פה אחד.  ?1038מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

מפגעי בטיחות ותחזוקת  – 1038תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪360,000, ביצוע  360,000תקציב  –רחובות 

 

 

₪, בוצע  110,000החלפת עמודי חשמל, היה  1040תב"ר   מר שלמה רואימי:

 .  ₪0, יתרה  110,000

 

 זה אלה שדיברו...  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

.   :מר שלמה בנימין  גם וגם, גם. בעיקר כן

 

 ? פה אחד. 1040מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 –החלפת עמודי חשמל  – 1040ר תב"פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב 

 

  -1110תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

 עוד פעם מזגנים?   :גב' קרן קופלר

 

  -1110תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

 כבר.  2018זה   :מר שלמה בנימין

 

  -שדרוג מזגנים  מר שלמה רואימי:
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 נה אנחנו משדרגים מזגנים? רגע, אז כל ש  :גב' קרן קופלר

 

 ₪.  40,000משרדי העירייה   מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 

 

 40,000שדרוג מזגנים משרדי העירייה היה  1110תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . ₪0, יתרה  ₪40,000, בוצע 

 

 ? מי בעד? פה אחד. 1110מי בעד סגירת תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, לא פה אחד.   :גב' קרן קופלר

 

 מה?   :מר יחיאל טוהמי

 

  -דווקא על המזגנים אני רוצה כן לראות  :גב' קרן קופלר

 

 אז בבקשה אלי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

אלי הצטרף לפרוטוקול. מי שבעד זה אלי, יחיאל, יוסי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 י נגד? קרן. הלאה עבר. אבנר, יאיר, ורד, אריק, אלה, אלכס ופבל. מ

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

 .₪ ₪40,000, ביצוע  40,000תקציב  –רוג מזגנים משרדי העירייה שד – 1110תב"ר 
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₪,  100,000החלפת עמודי חשמל, היה  1115תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . ₪0, יתרה  100,000בוצע 

 

 איזה שנה זה היה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2018  :מר שלמה בנימין

 

 . 2018  מר שלמה רואימי:

 

 ? 23-ו  :גב' קרן קופלר

 

 ? 23מה זה   :מר שלמה בנימין

 

 גם החלפת עמודי חשמל.   :גב' קרן קופלר

 

 . 2017הא זה היה   :מר שלמה בנימין

 

 אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

 ? אושר פה אחד. 1115מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –החלפת עמודי חשמל  – 1115תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪100,000, ביצוע  100,000קציב ת

 

גנים ציבוריים ממברנות, תקציב של  1118תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪ יתרה.  180,000בוצע ₪  180,000

 

 איפה? באיזה גנים?   :גב' קרן קופלר
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וגן ציבורי הערבה.   :מר שלמה בנימין  בפארק הבטרנים 

 

 ? אושר פה אחד. 1118"ר מי בעד סגירת תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –ממברנות  –גנים ציבוריים  – 1118תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 180,000 ₪, ביצוע  180,000תקציב 

 

שדרוג מחשבים ומקרנים במוסדות חינוך  1127תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 . ₪0 יתרה  ₪50,000 בוצע  50,000סך הכול 

 

 ? אושר פה אחד. 1127מי בעד סגירת תב"ר  :"עראה-מר אליהו שבירו

שדרוג מחשבים ומקרנים  – 1127תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –במוס"ח 

 

₪  50,000תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים היה  1129  מר שלמה רואימי:

 . ₪0 יתרה  50,000בוצע 

 

 ? אושר פה אחד. 1129מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר  – 1129תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –בגני ילדים 

 

₪  ₪25,000 בוצע  25,000שדרוג מגרשי ספורט היה  1138  מר שלמה רואימי:

 . 0יתרה 

 

יודע.   :גב' קרן קופלר  איזה? אפשר לדעת איזה? לא 

 

  -זה כסף קטן אני לא זוכר  :מר שלמה בנימין
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  -זה דברים קטנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -... זה כסף  :גב' קרן קופלר

 

..   :מר שלמה בנימין  לא, זה כל מגרשי הספורט.

 

אני אשמח אם תעביר לי את זה, זה הכול אני לא מבקשת   :גב' קרן קופלר

 הרבה. 

 

 ? 1138מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני אעביר לה.   :מר שלמה בנימין

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא יעביר לי.   :גב' קרן קופלר

 

 הוא יעביר לך אין בעיה.   מר שלמה רואימי:

 –פורט שדרוג מגרשי ס – 1138תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב 

 

  -₪ ₪59,842 בוצע  60,000שדרוג מרכז פסגה  1161תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

 איזה שנה זה?   :גב' קרן קופלר

 

 . 2018  :מר שלמה בנימין
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 ₪.  158יתרה   מר שלמה רואימי:

 

 ד. ? אושר פה אח1161מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עשו שם את כל הריהוט והדברים האלה נכון?   :גב' קרן קופלר

 

 כן נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תקציב  –שדרוג מרכז פסגה  – 1161תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪158, יתרה  ₪59,842, ביצוע  60,000

 

תקציב של  שדרוג חצרות גנים תשע"ט היה 1179אחרון   מר שלמה רואימי:

 . ₪0 יתרה  ₪760,000 בוצע  760,000

 

וגני הציונות יש שם   :מר שלמה בנימין גן פרח   כנראה.  2זה גן... שרה, 

 

  -? אושר פה אחד. נושא אחרון1179כן. מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

קרן לא יודע אם שמת לב, המנכ"ל אמר שבפעם הבאה הוא   :פבל פולבמר 

  -ישדרג את האינפורמציהכן 

 

 כן, הוא אמר ואני מאוד שמחה שיש אוזן קשבת.   :גב' קרן קופלר

 

 אין שום סיבה.   מר שלמה רואימי:

שדרוג חצרות גנים תשע"ט  – 1179תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪760,000, ביצוע  760,000תקציב  –

 

 תמיכות. . ו
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 ועדת תמיכות תציג, נושא אחרון. צריך להציג את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתם אישרתם בוועדת התמיכות, הוספנו תוספת. אישרתם   מר שלמה רואימי:

בוועדת התמיכות את התקציב. אנחנו בעצם בהתאם למה שאישרתם ישבנו וחילקנו את 

הכסף כפי שאישרתם. צרפתי לכם את הפרוטוקול, ואני מבקשת את האישור שלכם 

₪, הוועד למען  27,000נידון. חברה וקהילה, אני אגיד. בדאורייתא סכום התמיכה ל

  -₪ ₪9,000, פעמונים סכום התמיכה  25,000החייל סכום התמיכה 

 

רגע, אני יכולה לשאול שאלה? אני יכולה לשאול שאלה? למה   :גב' קרן קופלר

 הוועד למען החייל ירד ככה? 

 

  -אני אסביר  מר שלמה רואימי:

 

רגע, תנו לו להקריא את הכול, ואחרי זה תשאלו שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תקריא את הכול. 

 

₪, לעמותת הוועד למען החייל  27,000אני חוזר דאורייתא   מר שלמה רואימי:

 ₪17,000, יד שרה  ₪9,000, איחוד והצלה תמיכה  ₪9,000, עמותת פעמונים  25,000

₪, תאטרון לחישה  22,000בית הזיכרון לשואה ולגבורה  ₪, ₪9,000, עמותת יחד 

₪. זה ריכוז ההחלטות. כל זה בהתאם למה שאתם חילקתם, בהתאם לוועדה  12,000

 שיצאה. 

 

אני רק רוצה להגיד משהו אחד, הוועדה היא ועדה מקצועית,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דה הזאת, כדי שנבין. היא לא ועדה, נכון? אריה בוא תיתן כמה מילים לגבי הווע

 

כן, השם הרשמי של הוועדה הזו זה כמו שאמר ראש העיר,   מר אריה ברסקי:

הוועדה המקצועית לעניין תמיכות. למה קוראים לה ועדה מקצועית? כי עד לפני מספר 

שנים חברי המועצה הוותיקים שביניכם זוכרים שהייתה מורכבת מחברי מועצת עיר, 
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ות. משרד הפנים הגיע למסקנה שברגע שחברי מועצת העיר כמו שבהרבה ועדות נמצא

הם חברים בוועדה הזו, נפלו שם מספר קשיים וליקויים, ולכן הוא המליץ שחברי 

יו"ר,  הוועדה יהיו חברים מקצועיים. מי חברים בוועדה הזאת? מנכ"ל העירייה הוא 

 משרד הפנים.  הגזבר... בתקציב והיועץ המשפטי. הוועדה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל

 

.   מר שלמה רואימי:  חברים בואו תקשיבו

 

סגנים גם לכם זה אמור להיות מעניין, זה דברים מאוד  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 מעניינים. 

 

 תקשיבו מה שהוא אומר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הוועדה פועלת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים   מר אריה ברסקי:

הוא מסדיר את הנושא של התמיכות. החוזר מנכ"ל הזה קובע את , ש4/2006

הקריטריונים בתבחינים שבהם העירייה עובדת, ועל סמך אותם תבחינים נקבעים 

חלקים, אחד זה תבחינים הייתי קורא לזה  2-התמיכות. התבחינים מורכבים בעצם מ

כה להראות אישור כמותיים, שזה כל עמותה צריכה להציג אישור ניהול תקין, והיא צרי

ניכוי מס במקור, ואישור ניהול ספרים, והיא צריכה להציג דו"חות כספיים מבוקרים 

על ידי רו"ח, וצריכה להגיש דו"ח על הפעילות, וצריכה להגיש תקציב. ויש פרמטרים 

אסור להם למשל שאחוז ההנהלה איכותיים. מה זאת אומרת פרמטרים איכותיים? 

ממחזור הפעילות. למה? כי רוצים שהכסף של התמיכה ילך  20%-וכלליות יעברו יותר מ

 לפעילות ולא למנגנון בעצם. 

 

 אסור להם עודף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אסור שיהיה להם עודף, וזה עוד איזה שהיא נקודה. חוזר   מר אריה ברסקי:

  -מנכ"ל משרד הפנים קובע
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 חברים בואו תקשיבו בבקשה.   מר שלמה רואימי:

 

.   מר אריה ברסקי:  שנייה, אני אגיד עוד משהו

 

 )מדברים יחד( 

 

עוד קובע חוזר מנכ"ל משרד הפנים, שבמקרה ששנה מסוימת   מר אריה ברסקי:

מסתיימת בעודף, דהיינו סך הכול ההכנסות העצמיות ביחד עם ההכנסות של העירייה 

משמעות שיש עודף עם התמיכות של העירייה, סך הכול הכנסות עולות על התמיכות, ה

תמיכה. ההיגיון אומר שהעמותה לא הייתה צריכה את התמיכה של העירייה על מנת 

לקבל את הכסף, כי אם היא קיבל את התמיכה ובסוף סיימה עם עודף, אז צריך 

 להחזיר את הכסף. 

 

 אריה, אנחנו מדברים על משהו אחר.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אוקיי  מר אריה ברסקי:

 

 מי שיש לו עודף הוא יכול להחזיר את הכסף.   :ל טוהמימר יחיא

 

  -אבל יש דרך להציג  מר אריה ברסקי:

 

  -שנייה רגע, הוא צריך להציג  :מר יחיאל טוהמי

 

.   מר אריה ברסקי:  אז אני אסביר על זה משהו

 

  -סליחה רגע אריה  :מר יחיאל טוהמי

 

 דקות.  2יחיאל תן לי   מר אריה ברסקי:
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 אין בעיה.   :אל טוהמימר יחי

 

על מנת למנוע את המצב הזה יש אפשרות בדו"חות   מר אריה ברסקי:

  -הכספיים

 

 אם זה באמת נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם זה באמת נכון, כשרואה החשבון חותם, רואה חשבון   מר אריה ברסקי:

כסים, ששמה מה צריך לחתום על הדו"ח הזה. יש דו"ח שנקרא דו"ח על השינויים בנ

שקורה, מה עושים עם העודפים. אם העודפים האלה מיועדים לפעילות מסוימת, אז זה 

בסדר, אין לנו התנגדות, הרי המטרה של העירייה זה לעזור לעמותות. אתם אישרתם 

תקציב ורוצים את התקציב. אבל אם אין לוועדה את מה שעיניה רואות. אם רואה 

  -החשבון והעמותה לא מציגים

 

 לא חותם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא חותם על זה, מציג שם עודף, אז אנחנו לא יכולים   מר אריה ברסקי:

להיכנס לראש שלהם ולדעת מה הם מתכוונים לעשות עם הכסף הזה, מבחינתנו יש 

עודף ולכן ההמלצה היא לקזז. אנחנו דיברנו עם כל העמותות האלה, כל העמותות שיש 

י באופן אישי דיברתי עם מכבי שזה רגינה, ודיברתי עם הצופים, ודיברתי להם עודף, אנ

עם הוועד למען החייל, וחלק מהעמותות הם באמת תיקנו את זה, הביאו דו"חות 

מתוקנים בעקבות השיחות האלה והעברות. או שנפלה שמה טעות, או שהייתה איזה 

  -שהיא הבנה, הם תיקנו. מי שלא תיקן את הדו"חות האלה אז

 

.   מר שלמה רואימי:  חברים, בואו נמשיך יש חלק ב'

 

 רגע, רגע, שלמה.   :גב' קרן קופלר
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.    :מר יוסי חן רציתי לשאול אותו שאלה בעקבות מה שהוא העלה עכשיו

אריה, בעקבות מה שהעלית עכשיו מה שטוענים העמותות, שהדברים משתנים משנה 

 או לפני שנתיים. לשנה, זה לא איזה משהו שהיה בשנה קודמת 

 

 מה פתאום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מה שהטיעון שלהם.    :מר יוסי חן

 

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

 

  -אני רוצה להשלים  מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני רוצה להגיד משהו.   :גב' קרן קופלר

 

להשלים, קרן תני לי לגמור את הרשימה ואז  תני לי רק  מר שלמה רואימי:

תגידי, תנו לי רק להשלים. אני עשיתי עד עכשיו את חברה וקהילה, ויש גם את בתי 

  -הכנסת. אז אני רוצה להגיד לכם את בתי הכנסת

 

 לא, אבל רגע אני רוצה דווקא להתייחס לחברה וקהילה.   :גב' קרן קופלר

 

 תתייחסי. בואי אחרי זה   מר שלמה רואימי:

 

 תכף, תיתנו לו להקריא את הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע תנו לי רק לסיים. ככה בבתי הכנסת אושרו גם כן   מר שלמה רואימי:



 01.03.2020)מן המניין(   16מספר   ישיבת מועצה
 

 50 

₪ ואנחנו לא חילקנו את הכול, ואני אגיד מה חילקנו ומה אנחנו רוצים  130,000

 ₪1,357 וקיזוז  ₪13,000, שבות אריאל תמיכה של  13,000שיקרה. היכל יוסף באריאל 

₪. קהילת נצרים תמיכה של  ₪11,643 עודף תמיכה מה שהוא הסביר לכם, סך הכול 

. לאשר לבית חב"ד תקציב ₪0 עודף תמיכה, הם מקבלים  ₪14,000 בקיזוז של  13,000

₪ בכפוף להשלמת מסמכים והצגת אישור  ₪13,000 בסדר. תפארת אריאל  13,000של 

₪ בכפוף להשלמת מסמכים והצגת  13,000הציגו. אחוות אחים כנ"ל ניהול תקין, כי לא 

אישור ניהול תקין. אנחנו גם ביקשנו ואני מעביר את זה אליכם, היות ולא כל הכסף 

חולק, ואנחנו רוצים לאפשר לעמותות כן לקבל את הכסף, אנחנו נפנה אליהם לבתי 

נוכל הכנסת במיוחד, כדי שנבקש מהם שיציגו את כל מה שאפשר ל הציג, כדי שאנחנו 

 לתת להם את הכסף, בכפוף כמובן. 

 

הארכת מועד להגשת... או דברים כאלה, ואז אפשר יהיה   מר אריה ברסקי:

 לדון. בשום מקום בחוק לא כתוב שוועדת תמיכות צריכה להתכנס פעם בשנה. 

 

 על פי הנוהל הודענו שזה אפשרי.   מר שלמה רואימי:

 

 כת מועד. האר  :מר יחיאל טוהמי

 

 כן.   מר שלמה רואימי:

 

היא יכולה להתכנס מספר פעמים. אם אחרי תקופה מסוימת   מר אריה ברסקי:

  -תתכנס

 

 כי אנחנו רוצים לתת להם.   מר שלמה רואימי:

 

אבל אנחנו הצבענו גם על עוד משהו, תזכיר לי, תקנו אותי    :מר יוסי חן

  -עמותות לא יהיו אם אני טועה. שבמידה ובמועד מסוים אותם
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 את הכסף לחלק את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

₪ אנחנו נחלק בכל מקרה  130,000-לחלק את היתרה, את ה   :מר יוסי חן

 לבתי כנסת. 

 

 אבל בכל קטגוריה.   :גב' ורד טוויל

 

.   :מר יוסי חן .  אז אלה שהיו כן בסדר יקבלו.

 

 )מדברים יחד( 

 

קטגוריה. אנחנו נחכה עוד חודשיים, ובעוד חודשיים  באותה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אם נראה שלא הגישו את המסמכים הוועדה תתכנס שוב, ואז תחלק את הכספים 

 הנותרים, ואז נעלה את זה להצבעה כאן. 

 

נגיד רגינה הייתה   :אריק דושימר  אני רוצה לשאול שאלה רגע לפני זה. 

יוכלו גם  20,000-₪. ה 20,000ו לה נגיד ₪, היה לה עודף, קיזזנ 92,000אמורה לקבל   ₪

 להתחלק בין עמותות הספורט? 

 

 שמה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תחליטו.   מר אריה ברסקי:

 

 יועץ משפטי?   :אריק דושימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 גם הקיזוז לא רק תמיכה.   :אריק דושימר 
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 ברור, ברור.     :דובר

 

 ו. אנחנו החלטנ  :אריק דושימר 

 

.     :דובר .  נהגנו אבל.

 

 יחולק עוד הפעם.   :אריק דושימר 

 

 ברור, ברור. לא הולכים לחסוך.   מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 

 

חבר'ה דקה, דקה, לא מורידים עכשיו לאף אחד כלום, אנחנו   :אבנר משרקימר 

  -נותנים לאלה שחרגו כביכול, עוד חודשיים או עוד חודש כמה שזה

 

 הארכה.   :ב' ורד טווילג

 

הארכה כדי להגיש את התוכנית כמו שצריך. היה ולא אין   :אבנר משרקימר 

 מה לעשות. 

 

 היה ולא זה נשאר בתקציב.     :דובר

 

הדו"חות האלה עם רגינה אם כבר השם הזה עלה של מכבי,   מר אריה ברסקי:

. על ידי רואה אני דיברתי באופן אישי. הדו"חות האלה זה דו"חות כספיים  מבוקרים..

חשבון, שהוגשו כבר לרשם העמותות, שהוגשו לרשות המיסים, הוגשו כל הדברים 

  -האלה. הסיכוי להתחיל לתקן את הדו"חות האלה
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 זה בעיה שלה עזוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בעיה שלה, מה אתה רוצה.   :אבנר משרקימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 בספורט מתחלק באופן שווה בספורט.  ...  :גב' ורד טוויל

 

 איפה הספורט אבל, זה לא נמצא פה כרגע.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

שנייה רק משפט אחד, אני רק מזכיר נראה לי שכולם היו פה   :יאיר שיטבוןמר 

בשנה שעברה. דווקא בתי הכנסת זה ברור ואני מסכים מאוד. אני רוצה לדבר דווקא על 

וקהילה. אנחנו דיברנו בשנה שעברה גם איתך אלי, דיברנו שאנחנו נעשה פה  חברה

נוער,  איזה שהוא שינוי, כי באמת עמותות שעובדות כל כך למען הציבור ולמען 

  -דאורייתא, יחד באריאל

 

.   :אבנר משרקימר   נכון

 

המינונים האלה הם מינונים מאוד קטנים. יחד באריאל דרך   :יאיר שיטבוןמר 

  -גב שרובכם מכירים, מספר הפעילויות שלהם גמ"ח באריאלא

 

.   :גב' קרן קופלר  לא, לא, אני רוצה גם להגיד משהו

 

ואה ולגבורה, משפט אחד, אני לא מזלזל בבית הזיכרון לש  :יאיר שיטבוןמר 

. ועזרתי ותרמתי, ה ₪ ביחס לפעילות שהיא עושה למען  22,000-אני הייתי שותף גם..

ביחס ליחד באריאל, אם אני עכשיו אפרגן, אני לא מזלזל, אם אני אפרגן הקהילה פה 
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 22,000ממה שעושים יחד באריאל, בואו נשים את זה על השולחן.  5%-אולי הם יגיעו ל

  -₪ ליחד באריאל 9,000-₪ לבית הזיכרון לשואה ולגבורה ביחס ל

 

  -יאיר, אני רוצה להגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בושה אפילו.   :טבוןיאיר שימר 

 

 -יאיר, יאיר, אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

רגע חבר'ה, אני אתן לכולם לדבר, אבל אני רק רוצה להגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 משהו אחד. 

 

לא, אני לא אומר את זה, התעסקנו עם זה בשנה שעברה, זה   :יאיר שיטבוןמר 

 מפתיע.  לא שאני בא עכשיו ואני

 

לא, יאיר, יאיר, יאיר תקשיב, אני רוצה להגיד משהו אחד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הרי אם הסמכות הייתה בידינו לעשות את החלוקה, אז יכול להיות שאנחנו היינו באים 

ואומרים: אנחנו רוצים לתת ליחד באריאל את כל הכסף ואחרים לא. נקבע על ידי 

  -עית, הוועדה המקצועיתמשרד הפנים, יש ועדה מקצו

 

.   :יאיר שיטבוןמר   מה פתאום, זה חלוקה של ועדה מקצועית שלנו

 

  -לא, הוועדה המקצועית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא נכון, אנחנו מגדירים מה הפעילות.   :יאיר שיטבוןמר 
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  -לא, אנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ות. זה על פי היקף פעיל  :יאיר שיטבוןמר 

 

 -אתם החלטתם שאין נציג ציבור בוועדה הזאת  :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד( 

 

יודע מה זה   :גב' קרן קופלר אבל אף אחד מכם לא תושב אריאל בכלל, אתה 

יודע מה זה דאורייתא באריאל? מה זה?   דאורייתא? לא. דוד, אתה 

 

 )מדברים יחד( 

 

. הבן שלי לא קשה יום והוא לא, קשיי יום אתה טועה  :גב' קרן קופלר

 בדאורייתא. 

 

.   עו"ד דוד זיו:  זה מה שנאמר לי

 

אתה יודע מה זה דאורייתא? לא, לא, לא, אז אני רוצה   :גב' קרן קופלר

להגיד משהו בנושא הזה. כל הנציגים שיושבים בוועדה, עכשיו הבנו שהם אפילו לא 

קשי יום, הוא בכלל לא מכיר,  יודעים מה זה דאורייתא. הוא בכלל חושב שזה לנוער

  -הוא זה מה שנאמר לו. דאורייתא זה לבני נוער

 

.   מר אריה ברסקי: .  זה לא מה שנאמר.

 

  -16שנייה, תן לי אני רוצה לדבר. הבן שלי בן   :גב' קרן קופלר

 

 את מסלפת את הדברים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -16לא. הבן שלי בן   :גב' קרן קופלר

 

 שיעורי עזר?   דוד זיו:עו"ד 

 

ובמקום פעם בשבוע להסתובב ברחוב, הם הולכים לשם   :גב' קרן קופלר

ועושים להם ערב פיצות, וערב פלאפל, ומגיעים לשם מלא בני נוער, ויש להם פעילות 

ויושבים ועושים איתם שיח, ומעבירים להם גם מסרים חינוכיים. אני חושבת  מאתגרת, 

 י מבורכת שיכולה להיות. שהפעילות שלהם היא הכ

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כי במקום לראות את הנוער בפארקים, אז אתה רואה אותם   :גב' קרן קופלר

₪  27,000-₪ ירד ל 30,000היה  2018בדאורייתא. ואני חושבת שהתמיכות שלהם בשנת 

ל כל החיילים ₪. אותו דבר לגבי האגודה למען החייל. האגודה למען החיי 27,000-ו

שעוצרים, איפה הם יורדים? באגודה. עומדים שם אנשים מבוגרים שמכינים להם 

סנדוויץ' עם שקשוקה, ועומדים וטורחים למענם, ואני חושבת שדווקא את הדברים 

האלה כתושבי אריאל, שאנחנו הלב ליבה מכירים את הדברים האלה, כן צריכים לתת 

 בוד, כאילו מה. פה תמיכות יותר מכובדות עם כל הכ

 

השמיכה היא קצרה, ואנחנו מחלקים אותה לפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הקריטריונים

 

 מה זה תארון לחישה?   :גב' קרן קופלר

 

יש קריטריונים ולפי הקריטריונים האלה אותה ועדה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מקצועית
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 תסבירו לי מה זה תאטרון לחישה.   :גב' קרן קופלר

 

  -תאטרון לחישה זה תאטרון נשים ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה משהו חדש.   :גב' קרן קופלר

 

 לא.   :גב' ורד טוויל

 

 לא, לא, לא.   מר שלמה רואימי:

 

 . 2019-למה? לא היה לה תמיכות ב  :גב' קרן קופלר

 

 את צודקת בתמיכות זה פעם ראשונה.   מר שלמה רואימי:

 

 -זה משהו חדש נכון, אבל אנחנו :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

 ... זה משהו חודש.   :גב' קרן קופלר

 

 לפי החוק מותר להם להגיש.   :פבל פולבמר 

 

  -מותר להם להגיש, ואנחנו על פי חוק צריכים לעשות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז למה לא כולם מבקשים יותר כספים? כאילו אנחנו   :גב' קרן קופלר

, אנחנו כבר מכירים את הפעילות המבורכת שלהם עם כל -זה במקומות שמקזזים את 

 הכבוד. 
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נכון. אבל יש לנו מה שנקרא מסגרת תקציב, ואנחנו בתוך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המסגרת הזו גם אם עכשיו נוספים גופים חדשים שעומדים בקריטריונים, אז אין מה 

 לעשות זה מתחלק. 

 

  -צה להגיד שנייה משהואני רו  :אריק דושימר 

 

אלי, אני מבקשת ממך באמת, כתושב אריאל אתה יכול   :גב' קרן קופלר

  -להיות בוועדה הזאתי? יש לך מישהו

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שום נציג? אף אחד מהנציגים הם לא תושבי אריאל, הם לא   :גב' קרן קופלר

  -מכירים את הפעילויות

 

. לא להתבלבל חבר'ה. ח  :יאיר שיטבוןמר  לוקת התמיכות היא אצלנו בסוף..

 כמות הכספים לאן היא מגיעה זה העירייה זה לא אף אחד אחד, זה רק אנחנו. 

 

 אני לא מבינה את זה.   :גב' קרן קופלר

 

בסדר, זה רק אנחנו, לא להתבלבל. אבל העלינו את זה גם   :יאיר שיטבוןמר 

 גם השנה דיברנו על זה לשנות פה את המאזנים. בשנה שעברה גם בישיבת קואליציה. 

 

רגע, אני רוצה להזכיר לכולם שתקציב התמיכות היה פעם   עו"ד דוד זיו:

₪ חברים, לא  ₪970,000 או  ₪940,000, ופעם זה לפני שנתיים, היום הוא  570,000

 להתבלבל. 

 

 זה לא עלה במקום הזה.   :יאיר שיטבוןמר 
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 ה. אתה מטע  :אריק דושימר 

 

 לא, אני לא מטעה ממש לא.   עו"ד דוד זיו:

 

₪, חצי חצי  900,000סך כל התמיכות היה בסביבות כמעט   :אריק דושימר 

  -עמותות ספורט וזה

 

 ₪.  570,000לא, לא, היה   עו"ד דוד זיו:

 

₪, ובסוף  50,000-אתה מדבר עם מי שנלחם להעלות אותו ב  :אריק דושימר 

ורט, אל תיתן לי להידלק פה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו ₪ העלינו לספ 20,000

תעצור אותי מתי שאני טועה, סבבה? פעם דאורייתא הייתה רשומה תחת בתי כנסת, 

-אני אזכיר לך. כשאיתי אהרוני עוד היה מנהל העמותה. אני נלחמתי להעלות את זה ל

 ועצה. אמת? ₪, איתי לא יכל להצביע על זה, בגלל זה הוא התפטר מהמ 25,000

 

 מה פתאום התפטר מהמועצה בגלל זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -איתי התפטר  :אריק דושימר 

 

איתי אהרוני התפטר מהמועצה כי הוא הלך להיות מנהל בית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ספר, די נו באמת. 

 

א. לא נכון. איתי אהרוני היה בניגוד עניינים עם דאוריית  :אריק דושימר 

 .  אתה רוצה ללמד אותי? אתה רוצה ללמד אותי? אני אומר לך..

 

 לאן זה מתקדם אבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אסביר לך לאן זה מתקדם. דאורייתא ישבו תחת   :אריק דושימר 
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קטגוריה של בתי כנסת. הפלא ופלא אחרי שנכנסתי לאבי והסברתי מה עושה העמותה 

ת זה לחברה וקהילה. מה שאומר שהתבחינים הם לא כמו ומה קורה שמה, העברנו א

, 200יש שמה  100תנועות נוער, אומר לא לפי מספר האנשים שנמצאים שמה, יש שמה 

זה לא המספר זה לא כמו בתנועות נוער ולא כמו בקבוצות הכדורגל. מה אני בא להגיד? 

לה כמו שהוועדה המקצועית כבודה במקומה מונח, לא מחלקת את התמיכות הא

מכל  8שצריך, ולא לפי היקף הפעילות. כי היקף הפעילות של יחד באריאל הוא פי 

  -עמותה פה, רגע אלי שנייה רגע, היקף הפעילות של דאורייתא הוא בלי לתאר

 

 אין לזה גבול.   :גב' קרן קופלר

 

והיקף הפעילות של הוועד למען החייל, הוא בכלל בלי לתאר.   :אריק דושימר 

  -₪ 3,000-₪, פה להוריד לה ב 9,000לעמותה  אז לתת

 

 אתם מכירים את העמותות האחרות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אנחנו מכירים את העמותות האחרות  :אריק דושימר 

 

 ואתם מכירים את היקפי הפעילות של העמותות האחרות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

וטע אותך, חוץ מתאטרון לחישה סליחה רגע, סליחה שאני ק  :אריק דושימר 

שאין לי מושג מה זה, אני אשמח לדעת עליו, אני אומר שהוועדה לא דנה בהיקפי 

 הפעילות של העמותות. 

 

  -יש לי רעיון, יש לי רעיון  עו"ד דוד זיו:

 

אלי, יש לי הרבה כבוד ליד שרה, ואני רוצה להגיד משהו   :גב' קרן קופלר

₪, ורוב  100יים מיד שרה, ואנחנו שמנו שם פיקדון בנושא הזה. אבא שלי לקח קב

  -מהאנשים לא לוקחים את הפיקדון חזרה, משאירים 99%האנשים 
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 כתרומה.   עו"ד דוד זיו:

 

בדיוק כתרומה, אז אפשר לקזז מיד שרה, ולהעביר את זה   :גב' קרן קופלר

 ..  לדאורייתא, ולהעביר את זה לעמותות שבאמת.

 

 )מדברים יחד( 

 

... ולבצע את החלוקה בצורה שונה, זה הכול. אבל זה לא   "ד דוד זיו:עו

 עכשיו. 

 

 )מדברים יחד( 

 

.   מר שלמה רואימי:  כולם מדברים ביחד, וזה לא נכון

 

₪, ונעשה  50,000... בשנה הבאה נעלה את התמיכות בעוד   :אריק דושימר 

 ₪ ולא מעלים.  50,000-חלוקה פארית כמו שאנחנו כל שנה אומרים שנעלה ב

 

.   מר שלמה רואימי:  בואו נדבר כל אחד בתורו, דיברנו על תרבות דיון, בואו

 

שלמה אני רוצה לומר משהו, תקציב של תמיכות נקבע על   :מר יחיאל טוהמי

 50,000-ידי המועצה. ראש העיר מוביל תמיד, זה הפריבילגיה שלו, הוא רוצה להעלות ב

מקצועית היא ועדה מקצועית. היום יש ועדת מה ₪... לגבי התבחינים הוועדה ה

  -שנקרא

 

 ועדת משנה לתמיכות.   עו"ד דוד זיו:

 

ועדת משנה לתמיכות, יש דבר כזה. אבל אני אומר עוד פעם   :מר יחיאל טוהמי
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  -אפשר לשנות את התבחינים

 

 זה מה שאני אומר.   עו"ד דוד זיו:

 

ובת כולם. אני אומר לכם אין לשנות. חבר'ה כולם רוצים לט   :מר יוסי חן

פה אחד שלא רוצה שאיזו עמותה לא יהיה לה. ואני אומר דאורייתא, אני אומר את זה 

אני רוצה להזכיר, אני שם את האצבע דווקא עליה, אני יודע את הפעילות שלה, 

שבאמת באמת מגיע לה וגם יחד שהם עושים עבודה מצוינת באמת. אבל מה אנחנו 

ועל פי תבחינים שנקבעים, אז אולי שווה לשנות  קריטריונים פי  חייבים לעבוד על

 אותם. 

 

  -יש לי רעיון  מר שלמה רואימי:

 

 הצעות.  2יש פה   עו"ד דוד זיו:

 

 יש פה רעיון לנסות לפתור את הבעיה.   מר שלמה רואימי:

 

הצעות, אחד שבאמת בשנה הבאה או עד שנה הבאה,  2יש פה   עו"ד דוד זיו:

מבר שנה הזו סליחה, נבצע שינויים בתבחינים בעניין של חברה קהילה, תוך עד ספט

. וכו' וכו'. לאחר מכן מאחר ונותר  למידת כל עמותה ועמותה מה הפעילות שלה, מה..

 כעת איזה שהוא סעיף תקציבי, יש לנו עודפים. 

 

 יש לנו עודף בבתי הכנסת.   מר שלמה רואימי:

 

  -ערכהאנחנו נעשה ה  עו"ד דוד זיו:

 

 זה לא עודף, זה לא עודף.   :יאיר שיטבוןמר 
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 חבר'ה אני אומר עצור, מה שאמרת עד עכשיו בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 העודף יחזור לבית הכנסת.   :יאיר שיטבוןמר 

 

.. אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מה שאמרת עד עכשיו בסדר, לא נעביר מסעיף לסעיף.

  -הצבעה, אני מבקש לאשרמבקש להעלות את זה ל

 

בתי הכנסת לא הגישו כאקט של מחאה, אתם יודעים את זה   :יאיר שיטבוןמר 

 הרי. 

 

אני מבקש להעלות להצבעה את התמיכות כפי שהציג אותם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המנכ"ל. ואנחנו נעביר לכם שוב את התבחינים. תלמדו את התבחינים, תעבירו קודם 

  -רות שלכם לגבי התבחינים, ואז אנחנוכל אליי את ההע

 

.   :גב' קרן קופלר  אז בוא נדחה את ההצבעה אלי

 

 -לא דוחה את ההצבעה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הם לא יכולים לקבל כסף.   מר שלמה רואימי:

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עוד חודש מה ייקרה?   :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד, קרן את יכולה להצביע נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד.   :גב' קרן קופלר  אני אצביע 
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 מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהציג אותה המנכ"ל?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תודה שאתה מאשר לי.   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לאשר את ההצעה? מי שבעד שירים את היד. מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יאל, יוסי, ורד, אלה, אלכס, פבל, אבנר. מי נגד? אתם נגד? שבעד: אלי, יח

 

 כן, אני רוצה לעשות שינוי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אין בעיה, הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אבל הוא אומר לך   :מר יוסי חן

 

הבנתי, עצרו. נגד יאיר, אריק וקרן. ההצעה עברה תודה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עושה שינוי דרך אגב. אני סוגר את הישיבה תודה רבה. רבה. לא 

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

ויינר, מר אבנר משרקי, גב' ורד טוויל, חן,  מר פבל מר אלכס ירמולינסקי, גב' אלה 

את המלצת  לאשר (,מר אריק דושי מר יאיר שיטבון,, גב' קרן קופלרנגד:  3 ;פולב

 .ועדת התמיכות

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 שלמה רואימי

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 עדכון דירקטורים בחברה הכלכלית לאריאל: מינויו של מר יחיאל טוהמי  ג.

 במקומות של מר אבנר משרקי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל.  

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

עדכון נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

ו של מר יחיאל טוהמי במקומות של מר דירקטורים בחברה הכלכלית לאריאל: מינוי

 .אבנר משרקי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל

 

 אישורי תב"רים: ד.

 ₪ לטובת שדרוג מוקד  150,000על סך  – 1213פתיחת תב"ר מספר  . 1 

 )מערכות שו"ב(. מקורות מימון: משרד הביטחון. מצ"ב הרשאה.   

 ₪  300,000על סך  – מצלמות ראש זנב – 1212הגדלת תב"ר מספר  .2 

 ₪  600,000ממקורות מימון משרד הביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על   

 )מצ"ב הרשאה(.   

 ₪ ממקומות  42,857הגדלה בסך  –קווי חיץ  – 1208הגדלת תב"ר מספר  .3 

 ₪.  142,857מימון קרן ביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על   

  16,613הגדלה בסך  –ד למתנדבים רכישת ציו – 1209הגדלת תב"ר מספר  .4 

 ₪.  ₪55,377 ממקורות מימון קרן ביטחון, כך שהסך יעמוד על   

 ₪  200,000הגדלה בסך  – 828בניית גן ילדים  – 504הגדלת תב"ר מספר  . 5 

 ₪.  2,902,487ממקורות מימון קרנות הרשות, כך שהסך החדש יעמוד על   

 

₪  150,000על סך  – 1213תב"ר מספר פתיחת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . לטובת שדרוג מוקד )מערכות שו"ב(. מקורות מימון: משרד הביטחון. מצ"ב הרשאה

 

 –מצלמות ראש זנב  – 1212הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

₪ ממקורות מימון משרד הביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על  300,000על סך 

 . רשאה(₪ )מצ"ב ה 600,000
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הגדלה  –קווי חיץ  – 1208הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪142,857 ממקומות מימון קרן ביטחון, כך שהסך החדש יעמוד על  42,857בסך 

 

רכישת ציוד  – 1209הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

ן ביטחון, כך שהסך יעמוד על ₪ ממקורות מימון קר 16,613הגדלה בסך  –למתנדבים 

55,377 ₪ . 

 

גן ילדים  – 504הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:  – 828בניית 

₪ ממקורות מימון קרנות הרשות, כך שהסך החדש יעמוד על  200,000הגדלה בסך 

2,902,487 ₪ . 

 

 סגירת תב"רים: ה. 

 ₪.  160,000ביצוע  ₪, 160,000תקציב  –שילוט עירוני  – 190תב"ר  .1 

 ₪.  ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –תכנון תב"עות  – 214תב"ר  . 2 

)ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  .3   ₪,  6,226,000תקציב  –השלמת פארק הואדי 

 ₪.  ₪1, יתרה  6,225,999ביצוע   

 ששת הימים, תקציב -צה"ל, קדש-הסדרת צומת בר און – 253תב"ר  .4 

 ₪.  ₪652,120, יתרה  ₪1,180,508, ביצוע  1,832,628  

 ₪,  700,000תקציב  –תכנון מפורט להקמת תחנת כיבוי  – 273תב"ר  .5 

 . ₪ ₪625,521, יתרה  74,479ביצוע   

  200,000המציל היהודי, תקציב  –תכנון צומת שד' ירושלים  – 341תב"ר  .6 

 ₪.  ₪43,814, יתרה  ₪156,186, ביצוע   

 ₪,  500,000תקציב  –מבנה רב תכליתי גבעת האוניברסיטה  – 342תב"ר  .7 

 ₪.  500,000, יתרה 0ביצוע   

 , יתרה ₪0, ביצוע  59,291תקציב  –שיפוץ מועדוני זקנים  – 451תב"ר  .8 

  59,291  .₪ 

 ₪,  800,000תקציב  –ביצוע כניסה  –שער כניסה מערבי  – 454תב"ר  .9 

 ₪.  ₪18,738, יתרה  781,262ביצוע   

 ₪, ביצוע  300,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 466תב"ר  . 10 

  300,000 .₪ 

 ₪,  25,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 470תב"ר  .11 

 ₪.  25,000ביצוע   

  ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –שדרוג ריהוט בגני ילדים  – 491תב"ר  .12 
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   .₪ 

  ₪60,000, ביצוע  60,000תקציב  –החלפת ריהוט בבתי ספר  – 493תב"ר  .13 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  50,000תקציב  –שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 499תב"ר  .14 

  50,000  .₪ 

 ₪, ביצוע  1,200,000תקציב  –שדרוג חצרות בגני ילדים  – 500תב"ר  .15 

  1,200,000  .₪ 

 ₪,  149,500תקציב  –פיץ' בי"ס מילקן -וג המינישדר – 1004תב"ר  .16 

 ₪.  149,500ביצוע   

 ₪,  200,000תקציב  –השתלמות והעמת עובדי העירייה  – 1022תב"ר  .17 

 ₪.  200,000ביצוע   

 ₪.  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –כלי אצירה  – 1024תב"ר  .18 

 ₪,  70,000תקציב  –מוס"ח  לחצני מצוקה ואמצעי ביטחון – 1029תב"ר  .19 

 ₪.  70,000ביצוע   

  ₪150,000, ביצוע  150,000תקציב  –שיפוץ מבנה העירייה  – 1034תב"ר  .20 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  70,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1035תב"ר  . 21 

  70,000  .₪ 

 ₪,  360,000 תקציב –מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות  – 1038תב"ר  .22 

 ₪.  360,000ביצוע   

  ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1040תב"ר  . 23 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1110תב"ר  .24 

  40,000  .₪ 

  ₪100,000, ביצוע  100,000תקציב  –החלפת עמודי חשמל  – 1115תב"ר  .25 

   .₪ 

 ₪, ביצוע  180,000תקציב  –ברנות ממ –גנים ציבוריים  – 1118תב"ר  .26 

  180,000  .₪ 

 ₪,  50,000תקציב  –שדרוג מחשבים ומקרנים במוס"ח  – 1127תב"ר  .27 

 ₪.  50,000ביצוע   

  50,000תקציב  –תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים  – 1129תב"ר  .28 

 ₪.  ₪50,000, ביצוע   

 ₪.  ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 1138תב"ר  .29 

 ₪,  ₪59,842, ביצוע  60,000תקציב  –שדרוג מרכז פסגה  – 1161תב"ר  .30 

 ₪.  158יתרה   

 ₪, ביצוע  760,000תקציב  –שדרוג חצרות גנים תשע"ט  – 1179תב"ר  . 31 

  760,000  .₪ 
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מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)וב קולות הוחלט בר החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

 .₪ ₪160,000, ביצוע  160,000תקציב  –שילוט עירוני  – 190תב"ר 

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

 .₪ ₪200,000, ביצוע  200,000ציב תק –תכנון תב"עות  – 214תב"ר 

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

)ז'בוטינסקי(  – 228 תב"ר ₪, ביצוע  6,226,000תקציב  –השלמת פארק הוואדי 

 .₪ ₪1, יתרה  6,225,999

 

מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1סקי, מר פבל פולב; ויינר, מר אלכס ירמולינ

₪,  1,832,628ששת הימים, תקציב -צה"ל, קדש-הסדרת צומת בר און – 253תב"ר 

 .₪ ₪652,120, יתרה  1,180,508ביצוע 

 

תכנון מפורט להקמת תחנת  – 273תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪625,521, יתרה  ₪74,479, ביצוע  700,000תקציב  –כיבוי 
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 –תכנון צומת שד' ירושלים  – 341תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪43,814, יתרה  ₪156,186, ביצוע  200,000המציל היהודי, תקציב 

 

מבנה רב תכליתי גבעת  – 342תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 500,000, יתרה 0צוע ₪, בי 500,000תקציב  –האוניברסיטה 

 

 –שיפוץ מועדוני זקנים  – 451תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 59,291, יתרה ₪0, ביצוע  59,291תקציב 

 

ביצוע  –שער כניסה מערבי  – 454תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪18,738, יתרה  ₪781,262, ביצוע  800,000תקציב  –כניסה 

 

שדרוג מזגנים משרדי  – 466תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪30,000, ביצוע  30,000תקציב  –העירייה 

 

החלפת תמרורים ושלטים  – 470תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב  –עירוניים 

 

 –שדרוג ריהוט בגני ילדים  – 149תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪  ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב 

 

 –החלפת ריהוט בבתי ספר  – 493תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪  ₪60,000, ביצוע  60,000תקציב 

 

שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  – 499תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 50,000ע ₪, ביצו 50,000תקציב  –
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 –שדרוג חצרות בגני ילדים  – 500תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪1,200,000, ביצוע  1,200,000תקציב 

 

פיץ' בי"ס -שדרוג המיני – 1004תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪149,500, ביצוע  149,500תקציב  –מילקן 

 

השתלמות והעמת עובדי  – 1022תב"ר ר סגירת פה אחד, לאשהוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪200,000, ביצוע  200,000תקציב  –העירייה 

 

תקציב  –כלי אצירה  – 1024תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪110,000, ביצוע  110,000

 

לחצני מצוקה ואמצעי  – 1029תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪70,000, ביצוע  70,000תקציב  –ביטחון מוס"ח 

 

 –שיפוץ מבנה העירייה  – 1034תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪150,000, ביצוע  150,000תקציב 

 

שדרוג מזגנים משרדי  – 1035תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪70,000, ביצוע  70,000תקציב  –העירייה 

 

מפגעי בטיחות ותחזוקת  – 1038תב"ר ה אחד, לאשר סגירת פהוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪360,000, ביצוע  360,000תקציב  –רחובות 
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 –החלפת עמודי חשמל  – 1040תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪110,000, ביצוע  110,000תקציב 

 

מר המי, מר יחיאל טומר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר סגירת  1ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל פולב; 

 .₪ ₪40,000, ביצוע  40,000תקציב  –שדרוג מזגנים משרדי העירייה  – 1110תב"ר 

 

 –החלפת עמודי חשמל  – 1115תב"ר שר סגירת פה אחד, לאהוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪100,000, ביצוע  100,000תקציב 

 

 –ממברנות  –גנים ציבוריים  – 1118תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ 180,000 ₪, ביצוע  180,000תקציב 

 

שדרוג מחשבים ומקרנים  – 1127תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –במוס"ח 

 

תחזוקה ושדרוג מתקני חצר  – 1129תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪50,000, ביצוע  50,000תקציב  –בגני ילדים 

 

 –שדרוג מגרשי ספורט  – 1138תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪25,000, ביצוע  25,000תקציב 

 

תקציב  –שדרוג מרכז פסגה  – 1161תב"ר פה אחד, לאשר סגירת וחלט ה החלטה:

 . ₪ ₪158, יתרה  ₪59,842, ביצוע  60,000
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שדרוג חצרות גנים תשע"ט  – 1179תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 . ₪ ₪760,000, ביצוע  760,000תקציב  –

 

 תמיכות. . ו

 

מר יוסי מר יחיאל טוהמי, הו שבירו, מר אליבעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר אלכס ירמולינסקי, מר פבל מר אבנר משרקי, גב' ורד טוויל, חן,  גב' אלה 

(, לאשר את המלצת מר אריק דושי מר יאיר שיטבון,נגד: גב' קרן קופלר,  3פולב; 

 ועדת התמיכות.

 

 


