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עיריית אריאל
הישיבה ה ( 86 -מן המניין) של מועצת העירייה
מיום ראשון  ,ה' בחשון תש ע" ג ( ) 2101.012

נוכחים :

חסרים :

מר רון נחמן

 -ראש העיר

מר יחיאל ט והמי
גב' לודמילה גוזב

 סגן ראש העיר -סגנית ראש העיר

מר אלי שבירו
מר יוסי חן

 חבר מועצת העי ר -חבר מועצת העיר

מר אבי סמו
מר מקס צ'רנוגלז

 חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

עו"ד אריאל עזריה

 -חבר מועצת העיר

מר עמנואל יעקב

 -חבר מועצת העיר

גב' שירה דקל

 -חברת מועצת העיר

מר פבל פולב

 -חבר מועצת העיר

משתתפים  :מר חיי ם (קוקי) ביטון

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד שרון שטיין

 -יועץ משפטי

מר ג'והר חלבי
מר אריה ברסקי

 גזבר העירייה -מבקר העירייה

רו"ח רוני דנה

 -רואה חשבון
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על סדר היום :
 . 1ד יווח ראש העיר ( הדיווח נמסר בישיבה שלא מן המניין מס' ; ) 96
 . 2דיון בדו"ח הרבעוני מס'  – 2יוני ; 2102

תוספת לסדר היום :
 . 3פתיחת חשבונות בנקים בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות בנקים
לבתי הספר לניהול כספי הורים (כספים שיגבו מההורים וכספים שיתקבלו
ממשרד החינוך להשתתפות בטיולים וכד') ,כמפורט להלן:
א  .פתיחת חשבון בנק לבי"ס מילקן.
ב  .פתיחת חשבון ב נק לבי"ס נחשונים.
ג  .בי"ס אור זבולון.
ד  .פתיחת חשבון בנק לבי"ס ע .בגין.
 . 4שאילתה מתאריך " – 01.01.2102מתקני ספורט במוסדות החינוך בעיר" –
הוגשה ע"י חב רת מועצת העיר ,הגב' שירה דקל כץ.
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מר רון נחמן  -ראה"ע :

אנחנו עכשיו בישיבה מהמניין מספר  . 98בבקשה ,הגזבר.

 . 2דיון בדו "ח הרבעוני מס'  – 2יוני . 2112

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,אנחנו דנים בדו"ח הרבעוני ל  31 -ליוני ,דו"ח חצי

שנתי .אם תלכו לעמוד מס'  , 3גם זה התמצית של המאזן למחצית  . 2102סך הכול
ביצוע מצטבר ליום ה  31 -ליוני ,הכנסות ,היה לנו  10,919,111שקל .היה לנו ביצוע
הוצאות  10,860,111שקל .יש לנו פה גרעון של  260,111שקל למחצית השנה .זה גרעון
זמני .ברור שזה יתעדכן .אני מקווה שעכשיו ,ברבעון ספטמבר ש'או  -טו  -טו' אנחנו גם
נציג את זה בפניכם ,יהיה לפחות באיזון .הגרעון  260,111שקל ,כי כל המענקים של
משרד הפנים עוד לא עודכנו .אבל ברגע שיעוד כן ,אני מאמין שנסיים בעודף או לפחות
באיזון.

מר יעקב עמנואל :

הגרעון הוא על כל הפעילות של העירייה ,כולל כל החברות

שלה?

רו"ח רוני דנה :

זה פעילות עירייה .כל חברה יש לה את הפעילות הכספית

שלה.

מר ג'והר חלבי :

פעילות עירייה גרידא .לא התאגיד ,לא החברה הכלכלי ת ,לא

קרן,

רו"ח רוני דנה :

אבל זה כולל את הנושאים המשותפים .יש התחשבנות עם

החברה הכלכלית או עם התאגיד ,הכול כמובן מופיע בתוך הספרים.

מר יעקב עמנואל :

אני אגיד לך למה ,אני מבין שיש איזו שהיא בעיה עם חברת

גוונים ,מבחינת תזרים המזומנים שלה .איך זה משתקף?
1

ישיבת מועצה מספר ( 86מן המניין) 21.11.12

מר ג'והר חלבי :

אנחנו,

מבחינתנו,

מה

שאושר

במסגרת

התקציב,

מה

ששילמנו לחצי השנה הראשונה ,אנחנו העברנו להם את הכסף .מה שהמצב שם בגוונים,
ידוע שיש,

מר יעקב עמנואל :

העירייה חייבת לחברה כסף?

מר ג'והר חלבי :

במסגרת התקציב ההוא?

מר רון נחמן  -יו"ר :

כן .כן .החב רה הציגה כאן את התוכנית העסקית שאושרה על

ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים .אנחנו נתנו להם סכום של מיליון וחצי פחות ממה
שסוכם פה ,על ידי משרד הפנים .ולכן ,העירייה ,בגלל הבעיות הכלכליות ,לא יכלה
להעביר את כל הסכום והעירייה חייבת את הסכומים האלה.

מר אלי שבירו :

לא הצבענו על זה .הצבענו על ההלוואה של,

מר רון נחמן  -יו"ר :

טוב ,בסדר ,או קיי ,בסדר .לא הצבענו .אתה לא הצבעת.

גב' שירה דקל :

אני רוצה בהקשר הזה להוסיף משהו.

מר יוסי חן :

סליחה רגע ,שירה ,אבל גם אם הצבעת ,למעלה מ 011,111 -

שקל שם הולך עבור שכר .גם אם לא הצ בענו ,איפה האחריות? אתה עומד בראש
הפירמידה ,למה אתה לא אומר לעצמך – חברה וירטואלית ,למעלה מ  011,111 -שקל
בחודש שכר ,אפס פעילות – למה אתה לא עוצר את זה?

מר רון נחמן  -יו"ר :

אני לא מתייחס לדברים שלך.

מר יוסי חן :

תודה .זה גם תשובה.
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מר רון נחמן  -יו"ר :

תתן כ בוד לאנשים.

מר יוסי חן :

זה גם תשובה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

גם אתה חבר מועצה וירטואלי.

מר יוסי חן :

אל תצחיק אותי ,תעשה לי טובה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

כן.

גב' שירה דקל :

אני רוצה להגיד משהו אחר בהקשר הזה כחברת דירקטוריון

בגוונים .אני מחר אעביר לך מכתב ש מבקש ממך לבדוק מה קורה בהקשר הזה של – אין
כסף להרבה מאד דברים ,כולל ציוד לפעילות ,כולל דברים שוטפים אפילו ,כולל הפסקה
של לשלם תנאים פנסיוניים לחלק מהעובדים בחברת גוונים .יחד עם זאת ,כמות
הפרסומים שיוצאת ,גם בעיתונות ,גם ב  , hard copy -גם בשלטי חוצות ,חסרת
פר ופורציה ביחס למה שנעשה .ואני הולכת להוציא ,כחברת דירקטוריון ,מתוך זה שיש
לי אחריות,

מר יוסי חן :

כמה זה בכסף?

גב' שירה דקל :

בקשה אליך ,שאתה תזמן ישיבת הנהלה ותבחן את זה .צריך

לעשות שינוי בסדר העדיפויות .לא יכול להיות שהמצב של גוונים כל כך קשה ,אין כסף
לקנות תלבושות לשחקנים.

מר יוסי חן :

גרביים.

גב' שירה דקל :

אין כסף לקנות כדורים .אבל יש כסף להוציא על שלטי
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חוצות.

מר יוסי חן :

גרביים לילדים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אז תעבירי את המכתב ,נראה מה שאת כותבת.

גב' שירה דקל :

בסדר גמור.

מר רון נחמן  -יו"ר :

בסדר .תכתבי.

מר יוסי חן :

אבל פה יש עוד בעיה .הבעיה היותר קשה שם ,שאין ספורט

בכלל .נלחמת איתנו שנים לקבל את כל העמותות ,מלחמת עולם עשית ,בסוף מה?
אדמה חרוכה .הרסתם את הכדורגל ,את הכדורסל ,את הכדורעף .אדמה חרוכה.
והשקעתם ים של כסף ,הכול הלך לים .זה המ לחמה שלך וזה אתה ,איך אמרת ,אתה
נושא באחריות? זה האחריות שלך.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אל תצביע בשבילי.

מר יוסי חן :

זה האחריות שלך.

מר רון נחמן  -יו"ר :

בסדר? אל תצביע בשבילי .שמעתי אותך וזה הכול.

מר יוסי חן :

תחזיר אותי רק  01שנים אחורה ,אתה יכול?

מר רון נחמן  -יו"ר :

באוקטובר שנה הבאה ניפגש.

מר יוסי חן :

קצת לפני.
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מר רון נחמן  -יו"ר :

כן ,באוקטובר שנה הבאה ניפגש .תאמין לי ניפגש.

מר יוסי חן :

אתה תראה שאתה לא תרצה להיפגש.

מר רון נחמן  -יו"ר :

ניפגש.

מר יוסי חן :

תראה את הסקרים – לא תרצה להיפגש.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אל תדאג.

מר יוסי חן :

מבטיח לך.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אל תדאג.

מר יוסי חן :

לא אתה ,וגם אנחנו לא נמצאים במדינות ערב ,ששם

ממליכים ומביאים יורשים .אפילו במדינות ערב זה לא עובד.

מר רון נחמן  -יו"ר :

בסדר .גמרנו.

מר יוסי חן :

ניסו במצרים ,ניס ו בלוב – זה לא עובד .זה לא עובד .נגמר

הסיפור הזה ,של להמליך מלכים חדשים.

מר ג'והר חלבי :

לא סיימתי את ההצגה של הדו"ח .יש עוד שני סעיפים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

איזה שני סעיפים עוד יש לך?

מר ג'והר חלבי :

להצגה של הדו"ח הרבעוני.
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מר יעקב עמנואל :

אני קטעתי א ותו ,לדעת אם העירייה חייבת לחברה ואמרתם

שכן.

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,בעמוד מספר  1יש לנו את הריכוז של ה  -תב"רים.

עודף מימון זמני יש לנו  8,090,111שקל .גרעון זמני –  0,801,111שקל .סך הכול העודף
נטו הוא  9,860,111שקל .הגרעון המצטבר מסתכם ב  0,011,111 -שקל .זה הדו"ח של
החצי שנתי.

מר יעקב עמנואל :

איזה כספים ,שאתה צריך לקבל ממשרד הפנים או השלמות?

מר רון נחמן  -יו"ר :

או שכן או שלא.

מר ג'והר חלבי :

ה  260,111 -שקל – אפשר להגיד כן .אבל היתר,

מר יעקב עמנואל :

לא ,אבל ה  0 -מיליון שקל.

רו"ח רוני דנה :

ה  0 -מיליון זה הגרעונות המצטברים משנים קודמות.

מר ג'והר חלבי :

 0מיליון שקל זה מצטבר משנת  , 2113היה איזה  0-8מיליון

שקל .כל שנה אנחנו מצמצמים מעודף סוף השנה .זה לא גרעונות .משנת  2119עד היו,
העירייה מסיימת כל שנה בעודף ,מעבר לכספים שאנחנו מעבירים ל  -תב"רים ,בעודף של
 311-111,111שקל.

מר רון נחמן  -יו"ר :

החוב המצטבר ירד במשך השנים.

מר ג'והר חלבי :

אנחנו מקטינים את זה .מצמצמים את זה מהעודף שיש לנו.

במקום ללכת למשרד הפנים ולקחת הלוואה של  0מיליון שקל ,אנחנו מצמצמים את זה
מהעודף שלנו.
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מר יעקב עמנואל :

אני רוצה רק לשאול אותך שאלה .תראה ,ב  00 -ביולי הצבענו

בעד  2.0מיליון שקל הלוואה המיועדת להשקעה בהון מניות בחברה עירונית לכשתקום.
היא קמה .ה  2.0 -מיליון עברו אליה?

מר ג'והר חלבי :

כן.

מר יעקב עמנואל :

כן?

מר ג'והר חלבי :

כן.

מר יעקב עמנואל :

וחוץ מה  0,611,111 -שגם העברנו.

מר ג'והר חלבי :

איזה ? 0,611,111

מר יעקב עמנואל :

גם הלוואה שכאן העברנו .אתה לא זוכר?

מר ג'והר חלבי :

אנחנו?

מר יעקב עמנואל :

את המתנ"ס ,את הרכוש.

מר ג'והר חלבי :

סך הכול העירייה קיבלה  2.0מיליון שקל הלוואה להשקעה

בהון המניות של החברה .בחודש ינואר ,אם אני לא טועה ,או בינואר או בסוף דצמבר
שנה שעברה העברנו את הכסף .עם פתיחת החברה ,עם הקמת החברה ואישורה על ידי
משרד הפנים ומשרד המשפטים ,העברנו  2.0מיליון שקל .שקל אחד הון מניות מעבר
לזה לא השקענו.

מר יעקב עמנואל :

אז איך זה שיש פתאום גרעון כזה גדול עוד פעם הצטב ר?
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מר ג'והר חלבי :

איפה?

עו"ד שרון שטיין :

מי אמר לך שיש גרעון?

מר ג'והר חלבי :

איפה אתה רואה את הגרעון?

מר יוסי חן :

שאלה אחרת ,מנו,

רו"ח רוני דנה :

זה , 0,311,111

מר אלי שבירו :

הוא מדבר על חברת גוונים.

מר יעקב עמנואל :

על החברה ,על החברה .זה מדאיג אותי ,משום שזה חינוך א -

פורמאלי .אנחנו מדברים ,ראש העיר הציג בתחילת דבריו שהעיר קיבלה תעודת
הצטיינות ,קיבלה פרס הצטיינות,

מר יוסי חן :

זה היה התור שלנו .בשלטון המקומי כל שנה נותנים למישהו

אחר .הגיע התור של אריאל.

מר יעקב עמנואל :

קיבלה פרס הצטיינו ת בחינוך .אני ,אין לי שום ספק בעניין.

אבל זה חלק מהחינוך.

רו"ח רוני דנה :

אריאל כל שנה מקבלת פרס ניהול תקין.

(מדברים ביחד)

מר ג'והר חלבי :

ראש העיר הציג בפניכם כאן ,שאתם אישרתם פה תוכנית
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עסקית על  0.0מיליון שקל .אנחנו בתקציב תקצבנו אותם רק בכ  1 -מיליון שקל ,אפילו
פחות ,איזה  031,111שקל.

מר יחיאל טוהמי :

בכמה תקצבנו אותם?

מר ג'והר חלבי :

ב  3,890,111 -שקל.

מר יחיאל טוהמי :

והמועצה קיבלה החלטה?

עו"ד שרון שטיין :

 . 0.0-0.9זו התוכנית העסקית.

מר ג'והר חלבי :

זו התוכנית העסקית .וזה אושר באוגוסט . 2100

מר אלי שבירו :

אבל אנחנו לא דיברנו על כך שמנכ"ל מעלה את השכר שלו מ -

 01%ל  80 -תוך  3-1חודשים .לא דיברנו על כך שיהיו שני מנכ"לים ושיהיה כל המנגנון
כפול.

מר ג'והר חלבי :

אבל ,אלי ,אני רק הסברתי מה אמר ראש העיר .אני לא

אמרתי מה אישרנו או לא אישרנו .בפועל,

מר יוס י חן :

 011,111שקל שכר.

מר ג'והר חלבי :

יוסי ,אבל העירייה לא העבירה להם.

(מדברים ביחד)

מר אלי שבירו :

אני לא אומר את זה .אני אומר משהו אחר ,רון.
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מר יוסי חן :

היתה שם מנהלת חשבונות מעולה ,שהלכה הביתה ,והיום

הביאו אחת שעולה הרבה יותר ולא עושה  ...אני אומר לך 01% ,ממה שעשתה הקודמת,
מקצוענית ,הנה התוצאה .אותו דבר לגבי פקידה ,עם  8,111שקל,

מר רון נחמן  -יו"ר :

אתה רוצה להמשיך הלאה?

מר ג'והר חלבי :

רון ,אני סיימתי.

מר רון נחמן  -יו"ר :

גמרנו? מה עכשיו?

מר ג'והר חלבי :

שום דבר .לא צריך להצביע.

רו"ח רוני ד נה :

זה רק דיווח.

מר ג'והר חלבי :

עוברים לנושא אחר.

מר יוסי חן :

רק שניה ,בהמשך למה שמנו אמר .אמרת שהעברת 2.0

מיליון שקל תמורת מניות?

מר ג'והר חלבי :

כן.

מר יוסי חן :

כמה שווה החברה הזו? אני רוצה לקנות אותה ,כמה היא

שווה היום?

מר רון נחמן  -יו"ר :

 21מיליון.

רו"ח רוני דנה :

תביא שמאי.
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מר יוסי חן :

תאמין לי 21 ,שקל אני לא קונה אותה ,היא לא שווה כלום.

היא לא שווה כלום .ופה ,עוד פעם ,זה כישלון שלך .אתה פעם היית נלחם על הדברים
האלה ,היום  2.0מיליון ,פעם היית רב איתנו על  01,111שקל תמיכה לעמותות ספורט .
 01,111היית עושה מלחמת עולם .היום  2.0מיליון ,מעל  011,111שקל שכר ,אתה אפילו
לא ,מעניין ,אבל פעם ,אני רוצה שתכתוב בספר שאתה כותב פעם למה אתה מתנהג
ככה .את זה אני לא מבין .זה אני לא מבין .זה לא רון נחמן ,ראש עיריית אריאל ,שאני
הכרתי ואני תמכתי בו  00שנה .זה לא אותו אחד.

מר רון נחמן  -יו"ר :

בסדר .טוב מאד.

מר יוסי חן :

 00שנה הלכתי איתו .בלעדי ,תראה כמה מנדטים יש לו

היום .כשהוא היה איתי ,עוד  2מנדטים ,עוד כמה קולות היה לו  . 6תראה איפה הוא
היום ואיפה,

מר יחיאל טוהמי :

הייתי איתו .אני יודע את זה.

מר יוסי חן :

נכון.

 . 3פתיחת חשבונות בנקים בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות
בנקים לבתי הספר לניהול כספי הורים (כספים שיגבו מההורים וכספים
שיתקבלו ממשרד החינוך להשתתפות בטיולים וכד') ,כמפורט להלן:
א .פתיחת חשבון בנק לבי"ס מילקן.
ב .פתיחת חשבון בנק לבי"ס נחשונים.
ג .בי"ס אור זבולון.
ד .פתיחת חשבון בנק לבי"ס ע .בגין.

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,קיבלנו הודעה ממשרד החינוך .משרד החינוך ,קודם

כל ,השנה ישתתף בתשלום הורים בכל הנושא של טיולים לתלמידים בבתי הספר .הוא
01

ישיבת מועצה מספר ( 86מן המניין) 21.11.12

יעביר כספים .הכספים האלה יגיעו לעירייה והעירייה צריכה להעביר את זה לבתי
הספר .יש לנו באריאל  1בתי ספר יסודיים .בתי הספר האלה ,אנחנו נאשר פה פתיחת 1
חשבונות בתי ספר ,לכל בית ספר יסודי חשבון נוסף למה שיש להם .בעלי זכות חתימה,
מי שיאושר בחשבון הזה זה המנהל והמזכירה ,ויו"ר ועד ההורים בבית הספר ,תה יה לו
זכות השקפה או לעיין במסמכי הבנק על מנת שתהיה שם בקרה מסודרת על כל
הכספים .זה בנוסף לכספים שבית הספר גובה מההורים.

מר יוסי חן :

מה עם מבקר העירייה ,הוא לא יבקר שם את העסק הזה?

מר ג'והר חלבי :

אם יצטרך לבקר,

מר יוסי חן :

אני חושב שצריך .מדובר פה בהרבה כסף ואני הייתי מציע

שמבקר העירייה ישים לב לכספי ציבור.

מר ג'והר חלבי :

קודם כל ,זה לא מופיע פה ,אבל מבקר העירייה חייב וצריך

לבדוק כל מה שהוא רואה לנכון.

מר אריה ברסקי :

בדקתי בתי ספר לפני מספר שנים ,אבל אני בהחלט אשקול

את זה לעשות.

מר יוסי חן :

שאחר כך לא תבוא ותגיד לי – אני ,מותר לי  3ביקורת ,פה

כן ,פה לא.

עו"ד אריאל עזריה :

שילמנו את הדברים האלה.

מר ג'והר חלבי :

מה שילמנו?

עו"ד אריאל עזריה :

ההורים שילמו?
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מר ג'והר חלבי :

כל הכסף שההורים שילמו אני צריך להעביר עכשיו לחשבון

בית הספר .יש לכל ב ית ספר חשבון .אבל החשבון הזה הוא מעורב .אני הבנתי מה אתה
אומר .בתחילת ספטמבר כבר ההורים התחילו לשלם .הכספים שהתקבלו ועברו לחשבון
בית הספר ,בית הספר צריך להעביר אותם מהחשבון הנוכחי ,שהוא כולל את כל
ההתנהלות הכספית שלהם ,להעביר את זה לחשבון החדש שייפתח ,שייק רא חשבון
תשלום הורים.

מר יחיאל טוהמי :

סגור העניין.

מר ג'והר חלבי :

לא כולל כל מיני דברים אחרים.

מר יחיאל טוהמי :

ג'והר ,אנחנו בעד ,קדימה ,כולם בעד.

עו"ד אריאל עזריה :

הורים לא ...

מר ג'והר חלבי :

השתתפות .משרד החינוך משתתף .ומה ששילמו ההורים,

במידה וכבר שילמו ,זה בניכוי ההשתתפות ,כי החומר הזה הוא כבר מתחילת השנה,
מתחילת החופשה ,הם מדברים על זה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

מי בעד?

מר יחיאל טוהמי :

פה אחד .עבר.

מר ג'והר חלבי :

אבל לא ככה ,טוהמי ,אנחנו צריכים לאשר  1חשבונות ,כל

חשבון,

מר יחיאל טוהמי :

א ישרנו את  1החשבונות.
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מר ג'והר חלבי :

אבל שניה אחת .אני רוצה פרטי האנשים.

מר יוסי חן :

יש גם אנשים?

מר ג'והר חלבי :

ברור.

מר מקס צ'רנוגלז :

אחראים.

מר יוסי חן :

אני מקווה שזה לא אלה ש  01 -שנים או  00שנה,

מר ג'והר חלבי :

אני לא יודע על מה אתה מדבר .

מר יוסי חן :

אני מדבר על ועד הורים .יש כאלה  00שנה ,אין להם ילדים

כבר ,אבל שומרים אותם .אותם אנשים .אני רוצה שיהיו חבר'ה חדשים.

מר ג'והר חלבי :

זו הרשימה שקיבלתי מאגף החינוך.

בי"ס מילקן – מנהלת בית הספר תהיה דפנה פרסמן ,רינה לוי ודורית מוזי ן  ,יו"ר
ה וועד .הם יהיו בעלי זכות חתימה.
בבקשה ,תצביעו על החשבון הראשון.

מר רון נחמן  -יו"ר :

החלטה:

מי בעד? אושר.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס מילקן ,וכן ,אושרו בעלי

זכות החתימה (מנהלת בית הספר גב' דפנה פרסמן וגב' רינה לוי .לדורית מוזין תהיה
זכות עיון ב חשבון)  ,בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות בנקים לבתי
הספר לניהול כספי הורים.
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מר ג'והר חלבי :

בי"ס נחשונים – כהן שלומית  -מנהלת בית הספר ,קרן אגי א

– מזכירה ,מיולבאום דריה .תאשרו בבקשה.

עו"ד אריאל עזריה :

לא משתתף.

מר יוסי חן :

למה?

מר אלי שבי רו :

יש לו ילד.

עו"ד אריאל עזריה :

הילדים שלי שם.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס נחשונים ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהלת בית הספר גב' כהן שלומית וגב' קרן אגיא .לנולבאום
דריה תהיה זכות עיון בחשבון)

בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חש בונות

בנקים לבתי הספר לניהול כספי הורים.

מר ג'והר חלבי :

בי"ס אור זבולון – עופר ארן ,דינה כהן ,איילה בלוך.

מר רון נחמן  -יו"ר :

מי בעד? ירים יד .אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס אור זבולון ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהל בית הספר מר עופר ארן וגב' דינה כהן  .לאיילה בלוך תהיה
זכות עיון בחשבון)

בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות בנקים לבתי

הספר לניהול כספי הורים.

מר ג'והר חלבי :

בי"ס ע .בגין – אורה כהן המנהלת ,מזכירה מלכה עוז ויו"ר

עמי גנות.
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מר רון נחמן  -יו"ר :

החלטה:

מי בעד? ירים יד .פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס ע .בגין ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהל ת בית הספר גב' אורה כהן וגב' מלכה עוז  .עמי גנות תהיה
זכות עיון בחשבון) בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות בנקים לבתי
הספר לניהול כספי הורים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

קיבלת את  1החשבונות .מה הלאה? יש שאילתה פה .כן,

בבקשה.

 . 3שאילתה מתאריך " – 14.11.2112מתקני ספורט במוסדות החינוך בעיר" –
הוגשה ע"י חברת מועצת העיר ,הגב' שירה דקל כץ.

גב' שירה דקל :

אני אקריא.

לכבוד מר רון נחמן ,ראש העיר אריאל,
א.נ,.
ש אילתה – מתקני ספורט במוסדות החינוך בעיר.
בהתאם לצו המועצות המקומיות ,פרק  , 6שאילתות והגשת הודעות אישיות ,מתכבדת
אני להגיש את השאילתא הבאה ואבקש לצרפה לישיבת המועצה הקרובה שמן המניין.
שאלותי:
למיטב ידיעתנו טרם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך השונים ברחבי העיר,
מתבצעות הכנות כגון צביעת המבנים ,השלמת ריהוט ועוד.
מהן הפעולות שבוצעו בכדי להפוך את מגרש הספורט החיצוני של בי"ס נחשונים
לכשיר לפעילות ילדים בשעות בית ספר ולאחריו?
מפתיחת שנת הלימודים ועד היום מתקיימים כלל שיעורי הספורט של תלמידי חטיבת
אורט יובלי אר יאל תחת כיפת השמיים ולא ניתן להשתמש באולם הספורט אשר נמצא
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בשטח החטיבה.
מדוע אולם ספורט של חטיבת אורט יובלי אריאל לא הוכשר לפתיחת שנת הלימודים
ולא משרת את תלמידי בית הספר לטובת שיעורי ספורט של תלמידי החטיבה ומתי
יעמוד לרשותם?
אני רוצה להוסיף בעל פה ,שאני ל א יודעת ,רון ,אם יצא לך לבקר במגרש של בית ספר
נחשונים ,אבל המצב שם קשה מאד .מעבר לזה שהמגרש מחליק ברמה שבטיחותית
מסוכנת ,דברים פשוטים כמו רשת לשערים ,לתקן את הטריבונות ששבורות שאי אפשר
לשבת שם ,זה דברים בסיסיים שצריכים להיות כאילו מושתתים .עכשיו ,אני לא
יו דעת ,או שזה לא חשוב למי שמוביל פה את ההערכות במבני מוסדות חינוך ,אבל
נראה לי שזה הבסיס.

מר יוסי חן :

השבוע נפצע שם ילד.

גב' שירה דקל :

אין לי ספק שכל שבוע .אני אגיד מה יותר גרוע מבחינתי.

אני ביום ששי האחרון הגעתי לבית הספר ועליתי למגרש ,ואז פתאום הבנתי  ,מה שלא
ידעתי כשכתבתי את המכתב ,אחרת הייתי מוסיפה את זה ,שמתברר שהמגרש בכלל
נעול לילדי בית ספר במהלך היום .אני לא יודעת אם אתה יודע את זה .אבל משום מה,
שמו שם סלים חדשים ,שזה נורא יפה ששמו סלים חדשים ,אבל השערים נעולים .זאת
אומרת ,בשיעור ספורט המורה נכנס איתם ,אבל בשאר היום הילדים לא רשאים להגיע
למגרש בכלל .זאת אומרת ,יש הפסקה ,אנחנו עיר בריאה שמעודדת לפעילות גופנית,
אבל מגרש הספורט לא פתוח לילדים כדי שהם יוכלו להתאמן.
אז קודם כל ,זה משהו שלא דורש השקעה גבוהה ,זה לא משהו בשמים ,זה בסיסי ,אבל
זה עניין של אכ פתיות .וגם ,אני חייבת לציין שהמגרש הזה משמש אחר שעות בית ספר
גם ילדים ,גם משפחות וגם תושבים שמגיעים לשם לשחק .אז בסופו של יום ,בהשקעה
קטנה ,אפשר לעשות משהו מאד חשוב.
אני רוצה רגע להתייחס גם לאולם השני של אורט יובלי אריאל .קודם כל ,זה נשמע לי
הזוי שיש אולם ספורט ,שתלמידי בית ספר לא יכולים להשתמש בו כי לא דאגו
להסדיר את עניין כיבוי האש ,שזה מה שאני יודעת לפחות .אני אשמח אם תאירו את
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עינינו אחרת .אני רוצה רגע להרחיב ולהעמיק את הבעיה.
מאחר ואי אפשר להשתמש באולם ,לא נפתח השנה בית ספר לכדורעף ,כמו שהיה צריך
להיפתח  ,ואין קבוצות של כיתות ז'  -ח' ,זאת אומרת ,אין דור המשך בכדורעף בעיר.
אבל זה בסדר ,כי כמו שיוסי אמר ,אין בית ספר לכדורגל ,אין דור המשך בכדורסל ,אין
דור המשך בכדורעף .והמציאות היא כזאת שהיא עגומה מאד .אז אני אומרת,

מר יוסי חן :

וחברת גוונים לא רוצה להתעסק ע ם הספורט .היא לא

מתעסקת עם ספורט.

גב' שירה דקל :

לא ,חברת גוונים ,הודיעו לנו את זה בישיבת דירקטוריון,

שזה ימשיך להיות תחת המרכז הבינתחומי ,שזה לא ברור לי כל כך גם ,אבל אני כבר
לא יודעת .אני רק אומרת ,רון,

מר מקס צ'רנוגלז :

מה שאפשר לדבר זה גוונים .מה שאי אפשר לדבר,

מר רון נחמן  -יו"ר :

יש לך שאילתה ,לא הפרעתי לך .שאילתה .מי עונה פה? כן,

קוקי ,בבקשה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

אני

אענה.

במסגרת

התפקיד

החדש,

כשקיבלתי

את

השאילתה עשינו איזו שהיא בדיקה .אז כמה דברים ,גם להעיר את תשומת ליבך.
א' – נכון שהמגרש היה נעול .זה אך ורק מהסיבה של דאגה לביטחון התלמידים .מאחר
ועשו איזו שהיא בדיקה והמגרש נמצא לא ראוי לשימוש ,על מנת שאף אחד מהילדים
לא ייפגע או חלילה יקרה אסון כדוגמת מה שקרה בתל אביב ,הוא ננעל .אני יכול להגיד
לך שמשבוע שעבר ,סוף שבוע שעבר ,כל המגרשים החיצוניים בעיר עברו אחרי סדרה
של טיפולים ,כולם מאושרים ,אחרי תקני בטיחות,

מר אבי סמו :

גם נחשונים?
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מר חיים (קוקי) ביטון :

כן ,כן ,גם נחשונים.

מר אבי סמו :

אני לפני  1שנים ישבתי אצלך,

מר רון נחמן  -יו"ר :

תן לו לסיים.

מר אבי סמו :

אני שברתי שם את היד ,כי אי אפשר לדרוך על המגרש הזה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אני אתן לך לדבר.

מר אבי סמו :

אי אפשר .אז לא יכול להיות שהוא ראוי לשימוש.

מר רון נחמן  -יו"ר :

בסדר.

מר חיים (קוקי) ביטון :

א' – אני מזמין את כולם ,גם לעיין ,יש פה דו"חות ,יש פה

אישורי מהנדס ,לכל המגרשים.

מר אבי סמו :

אתה ראית מישהו בא והולך ושם משטח חדש שם? מישהו

מרפד אותו? מישהו מחפה אותו?

גב' שירה דקל :

קוקי ,ביום ששי הייתי שם.

מר חיים (קוקי) ביטון :

שירה ,אני הקשבתי ,מן הראוי תני לי לענות.

גב' שירה דקל :

אם אתה יכול לפרט רק מה עשו ,טוב?

מר אלי שבירו :

כשישבנו על התקציב ,דיברנו על המגרש הזה?
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מר חיים (קוקי) ביטון :

דקה ,ברשותכם.

מר יחיאל טוהמי :

הוא אמר,

מר אלי שבירו :

הובטח משהו?

מר יחיאל טוהמי :

כן.

מר יוסי חן :

הובטח גם תאורה במגרש של ה  ...לא אתה ,הגזבר .הבטחת

תאורה בפארק המים.

מר חיים (קוקי) ב יטון :

לא משנה .אתם רוצים שאני אענה? אני אענה לשאילתה.

מר יוסי חן :

אתה זוכר את ה  -תב"ר של מילקן?

מר ג'והר חלבי :

אמרתי בחוץ.

מר יוסי חן :

אמרתי בחוץ ,לא נחשב.

מר ג'והר חלבי :

לא ,מה אמרתי?

מר רון נחמן  -יו"ר :

עזוב את זה .עזוב ,נו.

מר יוסי חן :

מ סכן המנכ"ל ,הלך הביתה אחרי שעתיים.

מר חיים (קוקי) ביטון :

חברים ,לכל מוסדות החינוך בעיר יש יועץ בטיחות ,או קיי?

מעבר לזה ,כל המגרשים החיצוניים ,כפי שאמרתי ,עברו סדרה של טיפולים בכל אחד
מהמגרשים .תרצו ,אין לי בעיה להביא רשימה בכל מגרש מה בוצע ואיך בוצע .לכ ל
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המגרשים החיצוניים יש אישורי מהנדס בטיחות ותקינות ,לכל המגרשים החיצוניים.
לגבי האולם בבית הספר אורט יובלי אריאל וכל אולמות הספורט – אנחנו לאחר סדרה
של סיור במקום .אתם יודעים ,מדי שנה בשנה משתנים תקנים ,תקני בטיחות ,כל פעם
תקן שהיה טוב לשנה שעברה לא בהכרח טוב לשנה וכו' .כל המגרשים האלה ,אחרי
שהגיעה החברה ויועץ בטיחות חיצוני ,הגיש רשימה מסודרת של כל הליקויים ,כל
הליקויים האלה ,עם הצעות מחיר ,עברו לגזברות .יצאה הזמנת עבודה לכולם .אני
מאמין שבמהלך השבוע הקרוב כל אולמות הספורט גם יקבלו אישורי בטיחות ונחזור
לפע ול בהם.

מר מקס צ'רנוגלז :

זה כולל גם מזגנים במילקן או לא?

מר חיים (קוקי) ביטון :

מזגן במילקן ,זה לא קשור לבטיחות.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,לא משנה ,אבל מטפלים בזה גם?

מר חיים (קוקי) ביטון :

כן.

גב' שירה דקל :

אתה מבין אבל ,קודם כל ברמה העקרונית ,אולם ה ספורט,

אנחנו יודעים את זה ,זה היה צריך להיות במהלך הקיץ ,זה מה שקורה בדרך כלל.
במהלך הקיץ מכשירים כדי שלא יהיה מצב שבספטמבר,

מר חיים (קוקי) ביטון :

רק לעדכן אותך ,הבעיה של האולם בבית ספר אורט יובלי

אריאל הוא לא היה כיבוי אש .הוא היה ,אם אני אגיד לך בסך הכ ול מה ,שרשרת
שאמורה בעצם לשמור על המתקן שהיא ,שונה התקן שלה וצריכים לשנות.

גב' שירה דקל :

זה רק עוד יותר גרוע ,כי זה אומר שהיה צריך לדאוג לזה

בתחילת ספטמבר .אני רוצה להגיד לך,
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מר חיים (קוקי) ביטון :

אני לא רוצה להיכנס למה היה קודם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

ס ליחה ,רגע ,שירה,

גב' שירה דקל :

תן לי רגע לסיים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

לא ,אני רוצה להסביר לך משהו.

גב' שירה דקל :

אני אגיד למה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

רק רגע ,עם כל הכבוד לך.

גב' שירה דקל :

אבל תן לי רגע לסיים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אבל עם כל הכבוד לך .יש כללים איך שואלים שאילתה ולא

מנהלים ויכוחים .אתה הקראת את הסעיף ,את רואה שכולם שתקו ,נתנו לך ,אני לא
מנהל כל מיני דיונים אחרי שאת דיברת .זו התשובה.

גב' שירה דקל :

רון ,לא קיבלתי תשובה לשאלה אחת.

מר רון נחמן  -יו"ר :

זאת התשובה.

גב' שירה דקל :

לא קיבלתי תשובה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

הוא נתן לך את התשובה.

גב' שירה דקל :

אני שאלתי ,שים לב ,שאלתי בשאלה – מה הפעולות שבוצעו

בכדי להפוך את מגרש הספורט החיצוני לכשיר לפעילות ילדים? לא קיבלתי תשובה.
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קיבלתי תשובה ,

מר חיים (קוקי) ביטון :

אז אמרתי,

גב' שירה דקל :

אנ י רוצה לדעת מה נעשה.

מר יוסי חן :

לא ,הוא אמר ,הוא אמר.

גב' שירה דקל :

המגרש עצמו טופל?

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,הוא אמר בוצע.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אבל בזה נגמר .זה לא שאלות ותשובות.

גב' שירה דקל :

רון ,זאת השאלה ,לא קיבלתי תשובה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

שירה ,אני מאד מכבד אותך ,יש כללים ,ולפי הכללים,

מר חיים (קוקי) ביטון :

שירה ,אני גם אעביר אלייך ,אם תרצי ,רשימה מסודרת של

כל הליקויים שהעירו פלוס כל הליקויים שתוקנו .אין שום בעיה.

מר אבי סמו :

קוקי ,ברשותך ,אני מזמין אותך ביום ששי בצהריים ,בשעה

 , 1אם יש לך כושר – בוא תרוץ את המגרש משער אחד לשער השני ,עם כדור .אם אתה
לא מחליק  3פעמים,

מר רון נחמן  -יו"ר :

מה אתה מציע ,אבי? מה אתה מציע?

גב' שירה דקל :

שתגיעו לשם .שתגיעו לשם ,רון.
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מר רון נחמן  -יו"ר :

יש לך תקציב?

מר אבי סמו :

קודם כל תגיע לשם.

(מדברים /צועקים ביחד)

מר רון נחמן  -יו"ר :

אל תגיד חלוקת התקציב ,תביא כסף.

מר אלי שבירו :

רון ,רון ,אתה הבטחת לעשות את זה .תשאל את טוהמי ,הוא

יושב לידך.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אני לא מתווכח איתך בכלל.

מר אלי שבירו :

לא ,תשאל את טוהמי.

מר יוסי חן :

סליחה רגע ,אלי ,סליחה,

מר אלי שבירו :

טוהמי ,הבטיחו,

מר יוסי חן :

יש לי שני דברים .אנחנו דיברנו על תקציב של המיזוג של

מילקן ,שנים נגרר ,מה קורה עם זה?  ...אישרנו תב"ר של אולם נחשונים .אולם,
אישרנו תב"ר.

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,המכרז למיזוג ,היום חתמנו על החוזה.

מר י וסי חן :

בשעה טובה.
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מר ג'והר חלבי :

בשעה טובה היום חתמנו על החוזה .היום המכרז ,היה מכרז

של פרקט באולם עליזה בגין.

מר יוסי חן :

זה עם המאתיים ומשהו אלף שאישרנו.

מר ג'והר חלבי :

כן ,ה  061,111 -שקל .היום ,בגלל בעיות בהצעות ,המכרז

נדחה .הצעה אחת הוגשה באיח ור .הצעה שניה ללא ערבות .ביטלנו את המכרז ,צריכים
לצאת למכרז חדש .זה בהצעות מחיר ,תוך שבוע עשרה ימים .אותו תהליך.

מר יחיאל טוהמי :

ג'והר ,אני רוצה להגיד לך משהו .אלי שבירו שאל אותי

שאלה .אלי ,שאלת אם ראש העיר ,נכון?

מר אלי שבירו :

כן.

מר יעקב עמנואל :

לא שמענו את השאלה.

מר אלי שבירו :

ראש העיר ,באמת אבל ,בישיבה ביני לבין אלי לבין רון,

בחדר ישיבות ,אמר שהמגרש בבית ספר נחשונים יטופל .הוא נתן את המילה שלו.
תמצא את התקציב ותטפל בזה.

גב' שירה דקל :

כן ,על מה אנחנו מדברים? על מגרש לילדים .על מה אנחנו

מדב רים?

מר יחיאל טוהמי :

על מה מדברים? על מה מדברים?

גב' שירה דקל :

על זה צריך להילחם?

עו"ד שרון שטיין :

יחיאל ,אני לא יודע ,אני גם כן באותה ישיבה שמעתי עוד כל
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מיני דברים.

מר יחיאל טוהמי :

באותה ישיבה אתה לא ישבת איתנו.

עו"ד שרון שטיין :

זה היה בישיבה אחרת שישבנו.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,באמת הוא אמר את זה.

עו"ד שרון שטיין :

גם אני שמעתי כל מיני דברים.

מר יחיאל טוהמי :

הוא יגיד לך את האמת ,רון לא ישקר .הוא אמר את זה.

עו"ד שרון שטיין :

גם אני שמעתי כל מיני דברים ,לגבי הצעה על התקציב.

גב' שירה דקל :

קוקי ,תלך לשם ,ותגיד לי אם היית שולח את הילדים שלך

לבית ספר שככה נראה המגרש שלו .לא פלא שנעלו את השערים שם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

גמרנו את השאילתה? קוקי ,גמרת?

מר מקס צ'רנוגלז :

שאלה שניה פה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אין פה שאלות .יש שאילתה,

מר מקס צ'רנוגלז :

זו אותה שאלה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אתה לא יכול .לפי החוק אתה לא יכול לעשות את זה ,זה

הכול.
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מר יוסי חן :

שתי שאלות ביום אחד? באמת ,תשאיר משהו לישיבה הבאה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

מה אתה חושב ,שזה בית קפה במרכז?

מר יוסי חן :

בדיוק.

מר רון נחמן  -יו"ר :

זה לא בית קפה פה .יש כללים ,אדוני .אתה נהיית חבר

מועצה לפי החוק .אז תתחיל להיות ככה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אני שואל לפי השאלות שלה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אבל אתה לא יכול לשאול ,אתה לא מורשה ,בחייך.

מר מקס צ'רנוגלז :

אני לא שמעתי את התשובה ,אני רוצה לשמוע עוד פעם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אז תראה את הפרוטוקול ,כתוב ,כשיבוא הפרוטוקול.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה לא מבין שנפצעים ילדים שם? זה לא סתם .זה לא

סתם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

שמעת מה אמרו לך? בעוד  01ימים,

מר מקס צ'רנוגלז :

שמעתי ,מה אכפת לי? נפצעים ילדים.

מר רון נחמן  -יו "ר :

אם לא אכפת לך ,אני לא רוצה לדבר איתך .זה הכול.

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תדבר .אתה לא מדבר עם אף אחד.
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מר רון נחמן  -יו"ר :

מה זאת אומרת לא אכפת לי? חבר מועצה .מי אתה בכלל?

מר מקס צ'רנוגלז :

כן .כן .מי אני? אני תושב העיר ,בדיוק כמוך .ילדים נפצעים.

הילד שלי נפצע שם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

לא רוצה לענות לך.

מר מקס צ'רנוגלז :

הילד שלי נפצע שם.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אז בסדר גמור .תשמור עליו.

מר מקס צ'רנוגלז :

כן ,בסדר גמור.

מר רון נחמן  -יו"ר :

תשמור עליו.

מר מקס צ'רנוגלז :

כן ,אני אשמור עליו .אתה תקבל תביעה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

תעשה מה שאתה רוצה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אז נראה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

תעשה מה שאתה רוצה.

רו"ח רוני דנה :

אבל הוא אמר שתוך  01ימים,

מר מקס צ'רנוגלז :

אז בסדר ,אני רוצה לשמוע את זה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

עזוב אותו .הוא לא מבין מה הוא עושה כ אן בכלל.
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מר מקס צ'רנוגלז :

משפט אחד .משפט אחד.

מר רון נחמן  -יו"ר :

הוא לא מבין .רוני ,הוא לא מבין.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה לא מבין .אתה עושה פורים,

מר רון נחמן  -יו"ר :

חצוף .חצוף.

מר מקס צ'רנוגלז :

אתה לא מבין .אתה עושה פורים,

מר רון נחמן  -יו"ר :

בור ועם הארץ .אתה לא מכיר את התקנון .תלמד את זה.

היא ביקשה לעשות שאילתה .אתה רוצה שאילתה? תקבל את ה -

מר מקס צ'רנוגלז :

אני לא רוצה שאילתה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אז תשתוק בעניין הזה ותפסיק.

מר מקס צ'רנוגלז :

לא ,אני לא רוצה לשתוק.

מר רון נחמן  -יו"ר :

אז אני קורא לך עכשיו שתפסיק.

מר מקס צ'רנוגלז :

כן ,בסדר ,תסגור את הישיבה.

מר רון נחמן  -יו"ר :

ואני אסגור את זה .יש לך עוד משהו פה? שרון ,בבקשה.

עו"ד שרון שטיין :

יוסי ,יש רק דבר אחד ,אני לא זוכר ,מישהו בישיבה הקודמת

העיר הערה לגבי המועדים שבהם מתפרסמים הפרוטוקולים של ישיבות המועצה באתר.
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מר יוסי חן :

אני.

עו"ד שרון שטיין :

יוסי .ביקשתי ממרים לבדוק את זה .חוץ ממקרה אחד ,היא

בדקה ,היא רשמה לי תאריכים ,אם אתם רוצים אני יכול להעביר לך גם את
התאריכים ,לפחות שנה וחצי אחורה ,כל הישיבות של המועצה ,למעט מקרה אחד שהיא
היתה חולה וזה נמשך ,עולות לאתר אחרי תמלול והגהות ,עולים לאתר בתקופה שבין 0
ימים ל  01 -ימים אחרי ישיבת המועצה .אין שום דבר,

מר יוסי חן :

אז כנראה שבפעם הזו שאמרו לי ,אז זו אותה פעם.

עו"ד שרון שטיין :

גם בפעם הזאת זה היה באיחור של שבועיים.

מר רון נחמן  -יו"ר :

א מרו ,לא אמרו .חברים ,הישיבה נעולה .תודה רבה.

______________
חיים (קוקי) ביטון
מנכ"ל העירייה

_______________
רון נחמן
ראש העירייה
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ריכוז החלטות
 . 4פתיחת חשבונות בנקים בהמשך להנחיית משרד החינוך ,בנושא חשבונות
בנקים לבתי הספר לניהול כספי הורים (כספי ם שיגבו מההורים וכספים
שיתקבלו ממשרד החינוך להשתתפות בטיולים וכד') ,כמפורט להלן:
א .פתיחת חשבון בנק לבי"ס מילקן.
ב .פתיחת חשבון בנק לבי"ס נחשונים.
ג .בי"ס אור זבולון.
ד .פתיחת חשבון בנק לבי"ס ע .בגין.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס מילקן ,וכן ,אושרו בעלי

זכות החתימה (מנהלת בית הספר גב' דפנה פרסמן וגב' רינה לוי .לדורית מוזין תהיה
זכות עיון בחשבון) .

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס נחשונים ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהלת בית הספר גב' כהן שלומית וגב' קרן אגי א .לנולבאום
דריה תהיה זכות עיון בחשבון) .

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס אור זבולון ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהל בית הספר מר עופר ארן וגב' דינה כהן  .לאיילה בלוך תהיה
זכות עיון בחשבון) .

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לבי"ס ע  .בגין ,וכן ,אושרו

בעלי זכות החתימה (מנהל ת בית הספר גב' אורה כהן וגב' מלכה עוז  .עמי גנות תהיה
זכות עיון בחשבון) .

31

