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מר אלי שבירו :

אני מתכבד לפתוח את ישיבה מספר  33שמן המניין  .לפני כן

אני רוצה להגיד כמה מילים ואני אבקש שמה שאני אומר כרגע יצטרף גם לישיבה
הקודמת.

מר יעקב עמנואל:

אני גם מבקש,

מר אלי שבירו :

אני אתן למנו ,לפני שאני אגיד את מה שיש לי להגיד אני

אתן למנו להגיד כמה דברים .הוא רצה להגיד את זה בישיבה הקודמת ,אז נתחיל
במנו.

מר יעקב עמנואל :

שלום לכולם .אני לא רוצה 'להשתפך' ,אבל אתם יודעים שזה

לא היה קל לי ,מכל מיני סיבות .אבל בפניה אישית אליך ,אלי ,אתה הולך לקבל על
כתפיך מעמסה לא פשוטה .אמנם אתה ממלא מקום ראש העיר ,וזה עד ל  22 -לאוקטובר
שנה זו ,אבל המטלות שעומדות בפניך מחייבות אותך לתשומת לב מרבית ,לשום שכל,
לשיתוף פעולה עם כולם .כולכם הייתם עדים שמספר פעמים אני קראתי לכולם לשתף
פעולה ,לחבור ולהתאחד .ואם היו ישיבות אצלי בבי ת ,ואם היו ישיבות עם רון או
ישיבות עם אנשים אחרים ,כל הזמן קראתי לכך – עזבו את האגו ,עזבו את
המניפולציות הרגשיות וצריך להתאחד .לצערי זה לא הסתייע ,מכל מיני סיבות.
סומא עליך וחובה עליך לעבוד  25שעות ביממה ,לא  24שעות 25 ,שעות ביממה ,לעשות
לילות כימים ,להתני ע תהליכים שקפאו בגלל איזו שהיא השהיה בסך פעילות העירייה
בשוטף .אתה מוכרח למצוא את הדרך לשתף את כולם ,חברי מועצה ועובדים ומנהלים,
מנהלי אגפים ,ליצור מסגרת שתתן את המיטב לעיר הזאת .כאן אנשים גידלו את
הילדים שלהם בעיר הזאת וכאן אנשים חיים וחיים.
התקופה הפולי טית הקרובה לא הולכת להיות קלה .אנחנו לא יודעים מה הולך להיות
– בעיות ביטחון ,כן אינתיפאדה ,לא אינתיפאדה ,משהו מתרחש בשטח .ממשלה חדשה,
שלפחות חלק מהשרים שכבר חתמו על הסכמים קואליציוניים הבהירו בעבר שאריאל
מבחינתם זה לא קדוש ,זה לא פרה קדושה ואפשר לערוף את ר אשה.
אתה צריך להיות שומר הסף .אתה צריך לקחת מכולם כאן את הניסיון המצטבר שלהם
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ואיתו ליצור תובנה אל מול הממשלה ,אל מול שרים ,ונעזור לך .נעזור לך ,כי עזרתך
לנו.
אני ,אתה יודע טוב מאד שלא רציתי להתמודד ,כי אני כבר נשאבתי למקום אחר ויש
לי התחייבויות אחרות .וא מרתי לך ,אני לא אתמודד ,אבל אני אתמוך בך .אני סמוך
ובטוח שאתה תעשה לאל אשר ידך להצליח ולפחות עד ה  22 -באוקטובר ,לבחירות
הקרובות ,שאני לא יודע מה יהיה ,עד אז יש לנו זמן לעשות הכול.
אני קורא לך מכאן לעשות ככל שאתה יכול להנציח את זכרו של אדם גדול בישראל.
ואתה יודע ,בשיחה אישית שהיתה לנו ,עם רון ,לפני האשפוז ,קראתי לו ודיברנו
והובלנו איזה שהוא מהלך שלא הסתייע.
רון הלך לעולמו .מבחינתי אני ,אני אומר לכם ,לכולכם כאן ,רון לא הלך מהעולם ,רון
ישנו ,עבר ,הווה ועתיד .עבר – מה שהוא עשה ,הווה – עכשיו ,הדברים שאנחנו
מדבר ים ,ועתיד – כל החזיונות וכל החזון שלו שעומד על הסט ,על הפרק ,על השולחן,
שאותם צריך לבצע.
תיכנס לנעליים האלה ,נעזור לך ,כל התושבים כאן .היתה בחירה דמוקרטית .כן נאמרו
דברים באמוציות ולא נאמרו ,אבל זה לא מה שחשוב .חשוב לראות את העתיד
ולהתכונן למה שהעיד צופן לנו.
אני קורא לכל חברי ,כרגע עזבו רגשיות ,עזבו מניפולציות ,תתאחדו מסביב ,כולנו
ביחד .הרי רון ,אף אחד לא יכול היה להתמודד איתו בתקשורת ,הוא הביא את דברה
של אריאל לכל העולם כולו ,לכל העולם ,בכל המדיה האפשרית .בעיתונות הכתובה,
בטלביזיה ,באלקטרונית ,באינטרנט ,בעולם הגדול ,אצל האוונגליסטים ,אצל כולם.
אף אחד לא יכול היה להתמודד עם הדבר הזה .וזה קשה .קשה לעמוד מול מצלמה
ולדבר ,ורון ידע לעשות את זה.
אני קורא לכולנו להתאחד ולהביא לידי מיצוי הפוטנציאל של העיר הזאת ,למען
תושבינו ,למען ילדינו ולמען מי שיש לו נכדים והלא ה.
אני מאחל לך הצלחה ויישר כוח.

מר אלי שבירו :

תודה.
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עו"ד אריאל עזריה :

אלי ,אני גם רוצה לומר כמה דברים.

מר אלי שבירו :

כן ,אריאל.

עו"ד אריאל עזריה :

היו הבחירות .אלי ,נבחרת על ידי חברי המועצה להיות

ממלא מקום .אני רוצה לומר שני דברים.
דבר ראשון – לנגד עינינו הילדים של העיר ,לנגד עינינו העיר .למרות שעכשיו הפכנו
לאופוזיציה אני יכול לומר בשמי ,אולי גם בשם,

מר אלי שבירו :

אני מקווה שאולי לא.

עו"ד אריאל עזריה :

אני מקווה גם שבשם חברי הסיעה שלי ,שלנו ,אנחנו עוד

נתלכד ונחזור להיות רביעייה שנעמיד בראש אחד מאי תנו.
אני רוצה לומר לך כך – אנחנו לא נתנגד באופן סיסטמתי ומוחלט על כל מהלך שאתה
תעלה ותציע .אנחנו נהיה ענייניים בהחלט .אנחנו נפעל רק לטובת העיר ,לא נעצור
תהליכים .אני חושב שיהיה נכון בעת הזו להעלות את כל הנושאים ,לקדם את כל
הנושאים שהיו על השולחן .כולנו נצ ביע בעד ,על מנת לקדם את הנושאים האלה,
לטובת העיר.
הבחירות ,לצערי יריית הפתיחה של הבחירות נורתה בעצם עכשיו .ולמרות שכרגע,
וכולם כבר יודעים ,אני מתמודד לראשות העיר ,למרות שיריית הפתיחה נורתה ,אנחנו
נהיה ענייניים .ולצערי אלו הן הנסיבות .אני גם מקווה שתהיה לך הצלחה ,לטובת
העיר ,אבל אל תשכח מאיפה אתה בא .אל תשכח מאיפה אתה בא .בהצלחה.

מר אלי שבירו :

תודה.

גב' לודמילה גוזב :

אני יכולה להגיד משהו?

מר אלי שבירו :

כן .ודאי.
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גב' לודמילה גוזב :

אני מקווה ,רון לא סיים עוד הרבה פרויקטים ,ואני מקווה

שכל הפרויקטים ש רון התחיל זה יהיה פרויקטים של רון ולא של מישהו אחר .ואני
חושבת שזה פרויקטים שיכולים להצליח ,ואנחנו צריכים ביחד לעבוד על זה.

מר אלי שבירו :

תודה רבה .יש עוד מישהו שרוצה להגיד? כן.

מר יוסי חן :

קודם כל ,אני רוצה לברך אותך על הבחירה ולאחל לך

בהצלחה.

מר א לי שבירו :

תודה רבה.

מר יוסי חן :

יש לנו הרבה בעיות ואתה יודע את זה .אנחנו היינו יחד עם

ועדת חינוך למשל ,כל מה שקורה בחינוך ,אנחנו עדיין מדשדשים אי שם .יש לנו
קריסה של הספורט בעיר .יש לנו הרבה בני נוער שמסתובבים פה ברחובות .ואני
מצטרף לקריאה של מנו – לאח ד את כל הכוחות ,לראות איך אפשר לעזור .כמובן
שאנחנו יודעים שיש את המגבלה שתיכף אנחנו נכנסים למערכת בחירות ,בואו ננסה
כמה שאפשר ,אנחנו כולנו פה ננסה כמה שאפשר לצמצם את הנזקים.
אני מצפה ממך ,כבר מחר בבוקר ,להוציא מכתב לכל עובדי העירייה ,שהם מרגישים
פגועים ,ה ם מרגישים נרדפים ,הם מרגישים כאילו הם הפכו למיותרים .זה אותם
עובדים שהחזיקו פה את העיר הזו הרבה שנים .כל אחד מרגיש שסימנו עליו איזה X
ויזרקו אותו ויעיפו אותו וזה .לכן אנחנו צריכים קודם כל לייצב את המערכת ,לתת
שקט למערכת .ואם יהיה את השקט הזה ,אני מאמין גם שביחד עם כולם ,עם כל
הכוחות פה ,אנחנו נוכל להדביק את כל הפערים שנוצרו ,עם כל זה שאנחנו לא יכולים
להעביר תקציב ויש לנו את המגבלות ושאין ממשלה ואנחנו צריכים לעבוד  1חלקי 21
או  1חלקי  , 12אז אנחנו ננסה באמת .
אז אנחנו ,שוב פעם ,מאחלים לך בהצלחה ,כולנו מאחוריך .ואותי באופן אישי ,ככל
שתצטרך ,אין שום בעיה.
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מר אלי שבירו :

 . 111%תודה רבה .יש עוד מישהו שרוצה להגיד? שירה.

גב' שירה דקל:

אני אגיד שאני הצטרפתי לאלי ככה ולסיעת אריאלי לפני 5

שנים ,דיברנו הרבה על העתיד שאנחנו רוצים לילדים שלנו .אני מאד מתחברת לדברים
שנאמ רו כאן וחשוב לי מאד להגיד ,אם כולנו נחזור ל  basic -כמו שאומרים ,אנחנו פה
בסופו של דבר למען העיר ולטובת ,גם התושבים וגם הילדים שלנו שהם דור העתיד.
אני מאד מעריכה את זה שהיום הגענו באמת לבחירה בך ,אלי ,בתמיכה של  1אנשים.
אני חושבת שזה אומר הרבה .אין ספק שיש הרבה עבודה.

גב' לודמילה גוזב :

.8

גב' שירה דקל:

 , 8סליחה .יש הרבה עבודה ואני באמת מאמינה שבסופו של

דבר ,אם נפעל ביחד ונשתף גם את התושבים ,כמו שדיברנו לאורך הדרך ,זה יצליח .יש
הרבה מאד אנשים שמוכנים לעזור וכבר פנו אלינו וככה מוכנים לקחת חלק .ואני
באמת מ אד מאמינה ,כמי שיש לה  3ילדים קטנים בעיר ,שהעתיד פה יכול להיות מאד
מאד טוב .אז בהצלחה ואנחנו מאחוריך.

מר אלי שבירו :

תודה רבה.

מר יחיאל טוהמי :

אלי ,אני רוצה לומר משהו.

קודם כל ,אני מאחל לך בהצלחה .וגם אני מאמין בך .אני מאמין שתצליח.

מר אלי שבירו :

נ צליח.

מר יחיאל טוהמי :

נצליח כולנו ביחד .אני פונה פה לכל חברי המועצה ,אנחנו 3

חודשים לפני הבחירות ,וכמו שאמר יוסי ואמר יעקב ואמרה שירה ואמרו כולם פה,
לפחות ב  3 -חודשים האלה בלי אגו .בואו נעזור לעיר הזו .אנחנו נכנסים לנעליים
8
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גדולות ,בוא נגיד את האמת פה .ראש העיר שלנו ,אין מה לעשות ,הוא היה ראש עיר
מדהים .בנה עיר .נתנו לו את הקרדיט הכי גדול שיכול להיות .על מנת שנוכל לייצב את
הספינה ולהצליח כולנו ביחד ,צריכים פה שיתוף פעולה ,בלי אגו ,כל אחד בתחום שלו.
יוסי מתמחה בספורט – בספורט.
כמו שכולם פה אמרו ,ואני מצטרף לכולם פה ,כל אחד פה צריך לתת מה שהוא יודע
לתת ,וכולם פה יודעים משהו ,כולל פיני ,כולל אריאל שיכול הרבה לתרום .תעשה את
זה ,אריאל ,יש לך הזדמנות פה עכשיו להוכיח .אתה רוצה להיות ראש עיר?

עו"ד אריאל עזריה :

אני אהיה ראש העיר ,אל תדאג.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר .ת עזור למערכת פה לתפקד ,תיתן מהניסיון שלך ,תיתן

תמיכה פה .בהצלחה ,אלי.

מר אלי שבירו :

תודה רבה.

גב' לודמילה גוזב :

אפשר שאלה אחרונה?

מר אלי שבירו :

אני אגיד את הדברים שיש לי ,אחרי זה .אל תפריעי לי.

גב' לודמילה גוזב :

אבל עוד לא התחילו.

מר אלי שבירו :

ה תחלנו ,התחלנו .מה זה לא התחלנו?

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אני רוצה לשאול משהו.

מר אלי שבירו :

אז אחרי זה.

גב' לודמילה גוזב :

כמו ששירה אמרה משהו ,אסור?
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מר אלי שבירו :

לודמילה ,נתתי לך את זכות הדיבור .עכשיו לא .עכשיו אני.

גב' לודמילה גוזב :

נתת לי לא  3ד קות ,נכון?

מר אלי שבירו :

לודמילה ,לודמילה,

גב' לודמילה גוזב :

אני רוצה  3דקות לדבר .מה ,אסור לי?

מר אלי שבירו :

את רוצה להפריע?

גב' לודמילה גוזב :

לא ,אני לא מפריעה.

מר אלי שבירו :

אז אני מבקש ממך ,אני אתן לך את זכות הדיבור כשאני

אחליט .אני מבקש שם מאחורה ,תהיו קצת בשקט .אני מודה לכל חברי המועצה,

גב' לודמילה גוזב :

אבל יש החלטה שאי אפשר לצלם.

עו"ד שרון שטיין :

לא משנה .אבל יש מי שמנהל את הישיבה.

מר אלי שבירו :

לודמילה ,אני מבקש ממך ,אל תתערבי.

קודם כל ,אני מודה לחברי המועצה על האמון שנתתם בי .אני רשמתי כמה מילים ואני
רוצה בהזדמנות הזאת להקריא אותן.
חברות מועצה ,חברי מועצה ,תושבי אריאל ,אורחות ואורחים נכבדים,
ראשית דברי ,אני מבקש להזכיר שאני נכנס לתפקיד כראש עיריית אריאל במציאות
שנכפתה עלינו בשל פטירתו בטרם עת של רון נחמן ז"ל.
רון ,מקים אריאל ,האיש שבלעדיו לא היינו כאן ,האיש שייזכר לדורי דורות כמייסד
ומפתח העיר הזאת ,הלך לעולמו מוקדם מדי והותיר לנו חלל גדול שנידרש לעמול יחד
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ובמאמץ כדי למלא אותו.
היו לי עם רון מחלוקות ואי הסכמות בנושאים ענייניים ,ומבחינתי תוך כבוד והערכה
לאדם .זוהי טבעה של פוליטיקה.
עתה ,אני מעמיד את עצמי לרשות המשפחה ,החברים ,ואפעל בכל דרך כדי להנציח את
זכרו בעירנו ובארצנו.
אריאל הכתה שורשים באדמת הטרשים של השומרון .אריאל היא עיר ואם בישראל,
שקנתה את תוארה כבירת השומרון בזכות .באריאל מתפתחת אוניברסיטה ,המפיצה
את מחקריה ומעמיקה את תחו מי הדעת מתוך אהבת אדם .אריאל היא קריה תוססת
של תינוקות סקרנים ,פעוטות מלאי מרץ בגני ילדים ,תלמידי בתי ספר ,ילדים ונוער,
המגבשים את זהותם .חיילות וחיילים היוצאים למשמרתם וחוזרים הביתה לטעון
מצברים .סטודנטים וזוגות צעירים הבונים את עתידם .משפחות רבות ,ולא מע ט
מבוגרים .זוהי עיר עם תרבות ,מסחר ותעשייה ,עיר עם אופי מיוחד .עיר אותה אני
אוהב מאד ,שבה גידלתי את ילדי יחד עם זוגתי אוריה.
פיתוחה של אריאל וחיזוק שורשיה מחייב הנהגה שתשכיל להתמודד עם המציאות
באחריות ,אמינות ,קור רוח וראיה מפוכחת של האתגרים .מנהיגות שכזו קיימת בעיר,
והשותפים לה ,יחד עמי ,נחושים להוביל את אריאל אל עבר העתיד על גבי תקווה
ואמונה מקרב לב כי ניתן להעמיק את יסודותיה של עירנו ,כי ניתן להעצים את כתליה
ולחזק את קורות גגה.
חלומות רבים ניתן להגשים .ואת החזון העירוני המתעדכן אפשר ליישם ביצירתיות,
מע וף ,אך לא פחות מכך – בשקיפות ושותפות אמת עם כל תושבי עירנו .יש לנו אחריות
רבה ורבת תחומים לשפר את איכויות החיים של בני הדור הצעיר ,ובד בבד את החוויה
האורבאני ת של הבוגרים והמבוגרים .עלינו מוטלת המשימה להחזיר הביתה רבים
שבחרו לנסות את מזלם במקומות אחרים.
אר יאל יכולה וזכאית להיות בחזית החינוך בישראל ,העובר תמורות מרחיקות לכת.
אריאל יכולה ומתאימה להיות עיר מרכזית בשומרון ,לא רק בחסות גדרות ומערכת
האבטחה .העתיד בידינו וכל אתגריו הם כחומר ביד היוצר ,בידיים שלנו.
לשותפי לעשייה ,חברי מועצת העיר ועובדי העירייה ,אני מבקש לומר – תמיד הייתי
איש של שלום ועל דגלי חרטתי את העיקרון של שיתוף פעולה ,עשיית הטוב למען עירנו
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והעמדת התושב במרכז העניינים .העבר חשוב ,אך העתיד חשוב יותר .אני נכון לעשות
הכול כדי שנשכיל ליצור כאן שותפות רחבה ככל האפשר ,שתעמיד את טובת העיר
והציבור מעל לכל שיקול.
המשימות רבות מאד ואין בליבי ספק כי נוכל לממשן במסירות ,נחישות ,כישרון ועם
הרבה ניסיון .ביחד נממש את רוח המסורת היהודית בפתגם – כל ישראל ערבים זה
לזה .ולאור אמרתו הידועה של וינסטון צ'רצ'יל ,ראש ממשלת בריטניה בימי מלחמת
העולם ה  – 2 -לעולם אל תפחד ללכת אחרי הזרם ולעולם אל תפחד לקחת את הזרם
אחריך.
אינני פוחד ללכת אחרי הזרם אותו השאיר לנו רון ז"ל ואינני פוחד לקחת עתה את
הזרם אחרי .השרוולים של שותפי לדרך ושלי כבר מופשלים ,בכוונה כנה ,עם נשמה
יתרה.
אני שוב רוצה להגיד תודה רבה לכם על האמון שנתתם .ומכאן אני אמשיך הלאה .יש
עוד נושא אחד שאני רוצה להגיד אותו בפתח דברי ,זה נושא שאתם כולם ראיתם אותו,
השלטים הם על הדרך .השלטים על כביש  111כבר נמצאים.
אתם יודעים שיש כוונה של הצבא לצמצם באבטחה .צמצום באבטחה ,צמצום במימון
האבטחה יחייב ,אם אנחנו נרצה לשמור על השער המזרחי פתוח ,את העירייה לתקצב
בעוד כ  ₪ 311,111 -על מנת שהשער הזה יהיה פתוח .אני רוצה להזכיר לכם ,השער הזה
זה שער שמשרת את כל תושבי האזור והוא לא רק שער שמשרת את תושבי אריאל .זה
גם שער חרום .יש לו היבטים ביטחוניים מאד גדולים .ולכן ,אני מתכוון כבר לפנות
מחר גם למועצה אזורית שומרון וגם לחברי כנסת ,גם לצבא ,לאלוף הפיקוד ,כדי
שיחזירו לנו את התקציב ,כי יש לנו בעיה בלהעמיד תקציב נוסף בסדר גודל של
. ₪ 311,111

עו"ד אריאל עזריה :

לעניות דעתי ,בעניין הזה ,אפשר בבקשה?

מר אלי שבירו :

דקה אחת .פבל ,כי אני יודע שהוא,

מ ר פבל פולב :

יוסי גם ,בישיבה שלפני זה ,ב  , 38 -העלה את הנושא .אני
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בעקבות המכתב של יחיאל טוהמי ,סגן ראש העיר ,ששלח את המכתב בנושא הזה ,אני
גם פניתי ליו"ר ועדת חוץ וביטחון ,אביגדור ליברמן ,שלחתי לו את המכתב ,שאין לנו
הרבה זמן .ב  1.3 -השער ייסגר .שימצאו את התקצי ב ויעצרו את המהלך וימצאו פיתרון
וישאירו לנו .כי זה ביטחון ,זה איכות החיים .לא נוכל לאפשר לעצמנו גם ,שנת
התקציב ,אנחנו לא יודעים מתי זה ייפתח ואיך נוכל להעביר תקציב ,איך נעבוד לפי
התקציב אנחנו עוד לא יודעים ,אין לנו את הכלים.
לגבי  - 3%אנחנו מנסים להכניס א ת זה להסכם הקואליציוני ,אבל עכשיו זה עדיין
בדרך ,מנסים להכניס את זה להסכם הקואליציוני של ישראל ביתנו ,הליכוד ביתנו נכון
להיום ,אבל הכול תלוי בהסכמים הקואליציוניים הרחבים ומה התקציב ,מתי הוא
יעלה.

מר אלי שבירו :

פבל ,תודה.

מר פבל פולב :

זה אתה מעלה ,אני איתך בקטע .אני פשוט לא נגעתי בנושא

הזה.

מר אלי שבירו :

פבל ,תודה.

עו"ד אריאל עזריה :

בישיבה שהיתה לפני כשנה וחצי עם השר ישראל כץ ובזמנו

מי שהיה מנכ"ל מע"צ ,היו החלטות בקשר לכביש  , 111שחלק מההחלטות היו להעביר
את האחריות על כביש  111ל  -מע"צ .במסגרת זה הטיע ונים שהועלו היו שהכביש הזה
משרת את כל מי שבעצם רוצה לנסוע לכיוון ירושלים מאזור הישובים שכאן ולא רק
את תושבי העיר אריאל.
מכאן שאני חושב שאתה צריך גם לפנות אל משרד התחבורה ,על מנת שהם יקיימו את
הכוונה שהיתה להם באותה ישיבה ואולי גם תיעזר בחברים ,כי אני גילי תי כאן שיש
כאן חברים חזקים מאד במשרד התחבורה ובכלל חברים של השר ,תוכל להיעזר בהם
כאן – יוסי ,יחיאל.
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מר אלי שבירו :

א' – אני אשמח אם כל חבר מועצה שיש לו קשרים יוכל

לעזור ,בשמחה רבה .אבל מכאן ,תודה רבה ,אני רוצה להמשיך בנושאים של הישיבה
כדי שנוכל להתקדם.

 1 0אישור הלוואה ,תב"ר  , 080קבלת הלוואה ע"ס  0מיליון  ₪לכיסוי חובות
המתנ"ס1

מר אלי שבירו :

הנושא הראשון זה אישור הלוואה ,תב"ר  , 281קבלת הלוואה

ע"ס  2מיליון  ₪לכיסוי חובות המתנ"ס .ג'והר.

מר ג'והר חלבי :

חברים ,הנושא הזה עלה כבר בישיבות בעבר .אנחנו הגשנו

לכם בקשה לקבל ,את הבקשה הגשנו כבר לבנק וגם למשרד הפנים ,עקרונית יש אישור
לקבלת הלוואה לכיסוי חובות המתנ"ס ע"ס  2מיליון  .₪יש לי גם אישור מבנק אוצר
החייל מלפני כחודשיים ,בריבית של  2.3%פלוס הצמדה למדד הצרכן ,ע"ס  2מיליון ₪
ל  11 -שנים .כל חברי המועצה יודעים בדיו ק על החובות של המתנ"ס ,על הבעיות,

גב' שירה דקל:

על כמה החוב עומד היום?

מר ג'והר חלבי :

החוב של המתנ"ס ,לפי רו"ח מועלם ,נע בסביבות  2מיליון

 .₪יכול להיות ,בגלל התקופה הזאת שאנחנו צברנו מסוף נובמבר עד היום ,צברו עוד
כמה שקלים פה ושם ,כי את יודעת ,וחלק מחו בות שלא ידענו עליהם גם ,לא היו
בספרים ,התקבלו חשבוניות אחר כך ,אבל זה סביב  2מיליון  ₪פלוס מינוס.

גב' שירה דקל:

 2מיליון שזה כולל את הכול ,גם את הפיצויים של העובדים,

מר חיים (קוקי) ביטון :

הכול ,הכול.

עו"ד שרון שטיין :

זה השלמה לכל העתודות והקרנות.
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מ ר ג'והר חלבי :

כולל העתודות ,קרנות ,קופות ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי,

ספקים ,הכול .כל החובות של המתנ"ס ,כדי לסגור את העמותה הזאת.

מר יחיאל טוהמי :

ג'והר ,אתה יודע מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר ,כולל

חשבוניות שלא ידענו עליהן .אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר?

מר ג'והר חלבי :

סליחה ,טוהמי ,מי שיודע הנהלת חשבונות מבין מה בדיוק

אני אמרתי .אם היום אני באתי אליכם לישיבה ,בסוף נובמבר ,ופשוט צצה איזו
חשבונית כלשהי שלא הגיעה בדואר ,עוד כמה שקלים אחדים פה ושם .אנחנו מדברים
על  2מיליון  .₪אין פה משהו להסתיר ,הכול גלוי על השולחן .לא אמרתי משהו כדי
להסתיר.

מר יעקב עמנואל:

אני לא בא אליך בטענות ,אבל הכסף הוא כסף ציבורי2 .

מיליון  ₪זה הרבה כסף .זה הרבה מאד כסף .אתם יודעים שכבר שנתיים עברו מאז
ההלוואה של ה  2.5 -מיליון  ₪שאישרנו .אני התנגדתי אז ,ותקפו אותי – למה אתה
מ תנגד? בין היתר עלה כאן ,לשאלתי אמרו – אפילו את המוניטין קונים .קונים את
המוניטין של המתנ"ס.

מר יחיאל טוהמי :

איזה מוניטין היה?

עו"ד אריאל עזריה :

זה מונח משפטי.

מר יוסי חן :

חשבונאי.

מר יחיאל טוהמי :

היה שם רע.

מר יעקב עמנואל:

ואז התכלית היתה שקונ ים את הכול ,את כל החובות ,את כל
15
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היתרות ,את הכול .והיינו בטוחים שה  2.5 -מיליון  ₪האלה מיישרים קו .מה קרה? מה
קרה? מכוניות? אני אאשר ,אני בעד .כי אני הבנתי ,גם בלי לדבר עם קוקי ,שהכסף הזה
בסופו של דבר צריך ללכת לעובדים ,להפרשות ,ולא צריך לפגוע בעובדים .לא צרי ך
לפגוע בעובדים שעובדים .אסור ,לא בעסקים ,גם צריך למלא התחייבויות .עירייה
צריכה לעמוד אחרי התחייבויות.
אלא מה? אני אומר כאן ,בלשון חד משמעית , Enough is enough .מספיק זה מספיק,
זהו ,השניים האלה ,תושבי העיר הזאת ,אין להם ילדים קטנים ,אין להם במתנ"ס
ילדים ק טנים ,אני כבר אין לי ילדים קטנים ,אני לא עושה ילדים ,אין לי ילדים
קטנים.

מר פבל פולב :

אני עושה אבל.

מר יעקב עמנואל:

אתה כן .אז הוא ישלם .אבל אני צריך לשלם ,לשאת בעלויות

של המתנ"ס או כאן אחרים? לכן 2 ,מיליון השקל האלה ,בגלל שצריך לכסות את
העניין ,ואני מאד מבקש ,אני מפנה את הקריאה לאלי – כנס לתוכנית הבראה .תראה
איפה אפשר שם ,בשומן החי לקצץ אם צריך לקצץ ותראה.

עו"ד אריאל עזריה :

אתה לא מדבר על המתנ"ס ,כי המתנ"ס עכשיו נסגר עם

הכסף הזה.

מר יעקב עמנואל:

נכון .ייסגר .אבל שאר הדברים ,שאר הפעילויות שקשורות,

תבדוק תוכנית הבראה .חובה עליך לעשות את זה.

מר אלי שבירו :

אני מסכים עם מה שאמר מנו ואני מבקש ,אתה רוצה להגיד

משהו?

עו"ד אריאל עזריה :

בהחלט .קודם אני רוצה לשאול,
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מר ג'והר חלבי :

אני חייב פה להגיד לכולם – העירייה מקבלת את ההלוואה

ומעבירה את ההלוואה לחבר ת גוונים לכיסוי החובות של עמותת המתנ"ס.

עו"ד אריאל עזריה :

לגוונים? סליחה?

מר ג'והר חלבי :

זה המנגנון שנקבע.

גב' שירה דקל:

זה גם מה שהיה בפעם הקודמת.

עו"ד אריאל עזריה :

לא ,לא,

מר אלי שבירו :

כן ,כן.

עו"ד אריאל עזריה :

זה כסף שאמור ללכת למתנ"ס.

מ ר יוסי חן :

אין מתנ"ס.

מר ג'והר חלבי :

אין מתנ"ס.

עו"ד אריאל עזריה :

אבל המתנ"ס יש לו חובות.

מר ג'והר חלבי :

תקשיב .אריאל ,אנחנו דנו עם דודי ספיר ממשרד הפנים ,עם

לילי פיינטוך ,עם מנכ"ל משרד הפנים ,עם מרדכי כהן ,עם כולם דנו .אני רציתי בכלל
לקחת את ההלו ואה הזאת ,לקחת ,ללכת למס הכנסה לכסות את החובות .לקחת
לקופות – לכסות את החובות .חד משמעית ,לנו כרשות מקומית ,אסור להעביר כסף
לעמותת המתנ"ס .גוונים היא חברת בת של העירייה .הסמיכו אותנו להעביר את הכסף
לחברת גוונים ,יהיה מנגנון בקרה איך לשלם את הכסף הזה ,איך י עבור מהעירייה
לגוונים ,מגוונים ליתר הקופות וליתר הספקים ,יהיה מנגנון בקרה כלשהו .אבל אני
13
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רוצה להבהיר כאן ,שלא יגידו אחר כך – למה העברת? הכסף מתקבל כהלוואה על ידי
העירייה ועובר לגוונים לכיסוי חובות המתנ"ס.

עו"ד שרון שטיין :

לא רק זה .מקומות למשל שניתן יהי ה להעביר את הכסף

ישירות ולדלג עליה ,יכול להיות ,נבדוק אם זה אפשרי ,אולי לרשויות ,אולי.

מר ג'והר חלבי :

אם משרד הפנים ייתן את ה  -או קיי,

עו"ד שרון שטיין :

כן .אבל כל השאר ,אתה חייב דרך להעביר את הכסף .זה

ייעשה על דרך של השקעת הון בחברה ,כי זו הדרך היחידה שאנחנו יכולים .זאת
אומרת ,אנחנו נביא לפה באיזה שהוא שלב ,אחרי שג'והר ייקח את הכסף ונבצע את
האקט עצמו ,נצטרך להביא לפה החלטה שלא לחזור על פרשת ה -

מר אלי שבירו :

. 2.5

עו"ד שרון שטיין :

לא .על פרשת המניות ההיסטוריות של החברה הכלכלית,

שעוד לא אושרו ,שעדיין תלויות,

מר יעקב עמנואל:

אפשר פה להשחיל כמה מילים?

מר אלי שבירו :

כן ,דבר.

עו"ד שרון שטיין :

בגלל החברה הכלכלית ,שבוצעה השקעה בחברה הכלכלית,

היסטורית ,לפני ,אני לא יודע 21 ,שנה ,ועדיין המניות לא אושר במועצה.

מר פיני כהן :

לפי מה שאני שומע פה ,אני לא השתתפתי בישיבות

הקודמות ,אבל זה סכום שכבר היה פחות ממה שאישרתם בפעם האחרונה .זה לא
הכסף הראשון שמגיע לחברת גוונים .אני מבקש לשאול – כן או לא?
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מר ג'והר חלבי :

לא הבנתי.

מר פיני כהן :

חברת גוונים קיבלה כבר סכום של  2נקודה משהו מיליון?

מר ג'והר חלבי :

 2.5מיליון  ₪השקעה בהון מניות של החברה.

מר פיני כהן :

יפה .השאלה שנשאלת ,אם הם לא הסתדרו בסכום הזה ,למה

שהם יסתדרו עכשיו בסכום הזה?
מה שאני מבקש זה דבר כזה ,היות והם חברת בת שלנו ,מחובתנו זה גם לבקר אותם
על מה שנעשה שם בפנים .זה על פי חוק .זה כבר לא  , 11-21%זה כבר  111%מהתקציב
שלהם.

עו"ד שרון שטיין :

לא ,לא ,לא ,זה לא קשור ,אתה מערבב,

מר פיני כהן :

אני לא מערבב שום דבר.

עו"ד שרון שטיין :

זה לא קשור לתקציב של החברה.

מר ג'והר חלבי :

זה לא קשור לתקציב שלהם .זה לא התקציב השוטף .ה 2.5 -

זה לא ה  2.5 -מיליון ,₪

מר פיני כהן :

וסעיף  1מה הוא? גם הולך לאותו מקום?

מר אלי שבירו :

פיני ,חכה רגע.

מר ג'והר חלבי :

מה זה קשור סעיף  ? 1סעיף  1זה לעירייה.

11

ישיבת מועצה מספר ( 77מן המניין) 21.2.42

מר פיני כהן :

זה גם ,אני רואה ,הולכים לתת הלוואה למישהו .גם גוונים

זה העירייה.

(מדברים ביחד)

מר פיני כהן :

בסדר ,תודה רבה .אני צריך ליישר קו באיזה שהוא שלב.

רו"ח רוני דנה :

מי שלוקח את ההלוואה הוא זה שמחזיר.

מר אלי שבירו :

אני מבקש ,רגע ,אני מבקש ,תנו לי לנהל את זה .אני מבקש,

עצרו.

מר פיני כהן :

אין לה אחריות לחברת גוונים?

מר אלי שבירו :

יש לה ,אני תיכף אדבר .ש ניה ,אני תיכף אסביר לך.

עו"ד אריאל עזריה :

כמה דברים .דבר ראשון – העברת הכסף מחברת גוונים אל

המתנ"ס ,בתמורה למה היא?

מר ג'והר חלבי :

לא אל המתנ"ס.

עו"ד אריאל עזריה :

לכיסוי חובות המתנ"ס.

עו"ד שרון שטיין :

קלטו עובד ,העובד הזה בא איתו עם חוב לקרן ורציפ ות,

עו"ד אריאל עזריה :

עזוב עובד.

עו"ד שרון שטיין :

אבל זה רוב החובות .תקשיב ,יש חוב לספק ,שהמתנ"ס יצר
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אותו ,המתנ"ס יצר חוב לספקים בגין הפעילות שלו .הפעילות של המתנ"ס זה פעילות,
קוקי יושב פה ,מה לעשות? העירייה דרשה ממנו לבצע .זה לא המתנ"ס החליט על דעת
עצ מו .נוצרו חובות שם .הדרך להעביר את הכסף ,מאחר ועובדים למשל עברו לעבוד,
עם כל הגבנת שלהם עוברים לחברת גוונים ,העירייה מעבירה לגוונים כסף,

עו"ד אריאל עזריה :

בתמורה למה זה אבל?

מר אלי שבירו :

זה ייעשה כנגד הקצאת מניות.

עו"ד אריאל עזריה :

אין הקצאת מניות של המתנ"ס לנו.

מר אלי שבירו :

לא ,של גוונים.

עו"ד אריאל עזריה :

בואו ניישר קו ברמת ההבנה .קודם כל להבין ,קודם כל שזה

יהיה מונח על השולחן הבעיה כדי שנדע לתת את הפיתרון.
החוב של  2מיליון  ,₪של כ  2 -מיליון  ,₪הוא חוב של המתנ"ס?

מר אלי שבירו :

נכון.

עו"ד אריא ל עזריה :

יפה .כלומר ,אם אנחנו מעבירים כסף אל המתנ"ס,

מר אלי שבירו :

לא יכולים.

עו"ד אריאל עזריה :

לא יכולים .אז מעבירים לגוונים ,גוונים מעביר למתנ"ס.

המתנ"ס נותן מה בתמורה? התמורה ,כשאנחנו העברנו שנה שעברה זה היה בתמורה
למניות.

מר ג'והר חלבי :

הכסף מגי ע לגוונים,
21
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עובר חזרה למתנ"ס .אין יותר חשבון למתנ"ס .אין יותר חשבון למתנ"ס.

מר פיני כהן :

אפשר לבקש הצעה לסדר? שתהיה ביקורת ,איזה שהוא

תהליך הבראה למה שקורה במתנ"ס.

מר אלי שבירו :

אני רוצה להגיד כמה מילים ואני מבקש אחרי ז ה להעלות

את זה להצבעה .אתה רוצה להגיד משהו? תגיד.

מר יחיאל טוהמי :

כן ,אני רוצה להגיד משהו (לעזריה) שאתה עכשיו מתעמק כל

כך ,היה לך המון זמן להתעמק ,אתה בכל זאת אינטליגנט מאד ,אני מכיר אותך,

עו"ד אריאל עזריה :

אתה הבנת את הנושא?

מר יחיאל טוהמי :

אני אסביר לך רק דוגמא אחת קטנה פשוטה,

עו"ד אריאל עזריה :

בוא נראה אותך ,גאון גדול ,בוא.

מר יחיאל טוהמי :

לא גאון גדול ,אבל קצת מבין 15 .שנה לא בא ברגל .ממה

החוב נוצר? לדוגמא ,העירייה קיבלה החלטה לעשות את יום הזיכרון ויום השואה ויום
העצמאות ב  X -כסף 351,111 ,שקל זה עלה ,הפילו את זה על המתנ"ס שהוא היה
במתנ"ס .העירייה היתה צריכה לקחת את זה ,אבל זה היה דרכו .הוא קיבל רק 01,111
 ₪על זה .הוא לא יצר את המינוס הזה בגלל שהוא לא יודע ,באמת ,לעבוד עם כספים.
פשוט ,הלבישו עליו ,היה נחמד להלביש עליו ,כי העירייה לא מוציאה כסף .זה ,אתה
יודע ,לא נעים להגיד ,סיבוב קטן .אז להגיד לך את זה ישר ,אתה יודע ,אני איש
מקצוע קצת ,אני יודע שאתה עורך דין ,אתה איש עמוק מאד ,אני מסביר לך שהכסף
הזה לא נוצר,

עו"ד אריאל עזריה :

כנראה שאתה לא יודע.
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מר יחיאל טוהמי :

שניה ,לא סיימתי .לא סיימתי.

עו"ד אריאל עזריה :

אחוז קטן מאד זה זה .רוב הכסף הוא לפנסיה.

מר יחיאל טוהמי :

לא סיימתי .אתה מפריע לי .אתה בחור אינטליגנט .לא,

סליחה ,זה לא העניין.

עו"ד אריאל עזריה :

אני לא חושב שלא צריך להעביר כספים ,רק צריך לראות

שזה נעשה נכון.

מר יחיאל טוהמי :

שניה ,שניה .אריאל ,אני מדבר אליך .ספורט – היה  Xכסף,

עכשיו זה פי  2ופי  , 3זה נפל על המתנ"ס .המתנ"ס לא יכול לעמוד בדבר הזה .באים,
מציגים את קוקי כאילו הוא גרם לזה .הוא לא גרם ,זה העירייה,

(מדברים ביחד)

מר יחיאל טוהמי :

אני יודע מה אתם חושבים .אני יודע .אני יודע .כול כם

נחמדים ,אני יודע .כולכם נחמדים ,גם אתה היועץ המשפטי ,גם אתה.

עו"ד אריאל עזריה :

לא אמרנו את זה.

מר יחיאל טוהמי :

חבר'ה ,דקה ,שוב נקודה .אני יודע איך עבדו .אנחנו נעבוד

אחרת .אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נעבוד אחרת.

מר אלי שבירו :

שירה ,אבל קצר מאד ,ונמ שיך.

גב' שירה דקל:

קצר ,רק לטובת בעיקר פיני ,כי הוא לא היה .אני אעשה את
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זה בקצרה .ההתנהלות עד היום לא היתה תקינה ,זה לא סוד .מתנ"ס לא אמור להגיע
לחובות ,זה משהו שקרה פה שנים .אם תלך עשור אחורה ,כל פעם הביאו את המתנ"ס
לחוב ,סגרו את המתנ"ס ,העבירו את העובד ים ,החזירו את העובדים ,פתחו מתנ"ס,
הגיעו לחוב .זה כאילו היה סגנון ההתנהלות כאן .זה סגנון שלא היה טוב .אנחנו מן
הסתם הולכים לדרך אחרת.

מר פיני כהן :

אני מכיר את זה ב  . 15 -זה כל פעם חוזר על עצמו.

גב' שירה דקל:

יפה ,גם אני .כל פעם חוזר על עצמו .בשורה התחתו נה ,זו

הסיבה שהתנגדנו לזה בהצבעות הקודמות .הסיבה שאנחנו בעד זה ,בגלל שזה טובת
העובדים ואנחנו באמת רוצים ליישר ולהתחיל דף חדש .את הדרך הטכנית ,אריאל,
שאתה כל כך מודאג ממנה ,ימצאו אותה .מה שצריך לדאוג ממנו יותר ,זה לראות שזה
לא קורה להבא ,מכאן ואילך ,שבאמת ג וונים מתנהל בצורה כמו שצריך ,מקבל תקצוב,
פועל על פי תקציב ,לא תת תקצוב ואז נכנס לחובות ,ואז אנחנו צריכים לראות איך
אנחנו עוזרים לו.

מר יחיאל טוהמי :

זה לא גוונים ,זה המתנ"ס.

מר אלי שבירו :

אני מקבל את כל מה שאת אמרת .אני מבקש להעלות

להצבעה ,אחרת אנחנו יכולים לשבת פה עד אמצע הלילה.

עו"ד אריאל עזריה :

השאלה היא מה אתה עושה עם הבקרה.

מר אלי שבירו :

קודם כל ,אני עכשיו אהיה יו"ר דירקטוריון של חברת

גוונים .כבקרה ,אני רוצה להגיד ,הרי את ה  2.5 -מיליון שקל אנחנו העברנו לחברת
גוונים בשנה שעברה או לפני שנה וחצי .לנו לא היתה בדיוק שליטה בתוך הדירקטוריון
של חברת גוונים ואני לא יודע בדיוק מה נעשה שם .אני אשאיר את זה בצורה כזאת.
היום ,ברגע שאני ,אחרי שהתמניתי כאן לראשות העיר ,אני אהיה גם יו"ר,
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עו"ד אריאל עזריה :

ממלא מקום.

מר אלי שבירו :

אני אהיה יו"ר של הדירקטוריו ן של חברת גוונים ואני אדאג

שכל כסף מ  2 -מיליון השקל שאנחנו מקבלים כאן ,שאנחנו לוקחים על עצמנו בהלוואה,
יגיע לכיסוי חובות של ספקים ,של רשויות ,של כל הזכויות של העובדים .כי רק בגלל
זה ,רק בגלל זה ,שתדעו לכם ,רק בגלל זה אנחנו מאשרים את ההלוואה הזאת ואנחנו
מעב ירים את זה .כי בסופו של דבר העירייה היתה יכולה בדרך עקיפה להיות גם
חשופה לתביעות.

עו"ד אריאל עזריה :

יחיאל ,שאלה ,היום אתה יודע על מה החובות?

מר יחיאל טוהמי :

כן.

עו"ד אריאל עזריה :

היום אתה יודע.

מר יחיאל טוהמי :

כן.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד .תוד ה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080אישור קבלת הלוואה ע"ס 0

מיליון  ₪לכיסוי חובות המתנ"ס1

מר מקס צ'רנוגלז :

אלי ,אנחנו יכולים לצבוע את הכסף הזה?

מר אלי שבירו :

הוא יהיה צבוע.

מר יחיאל טוהמי :

הוא צבוע .הוא צבוע .מה זה? צבוע בצבע אדום .כולם י ראו
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את זה מרחוק.

מר יוסי חן :

אני רוצה להזכיר לך ,אלי ,הזכיר מנו שהצבענו יחד ,אני

ומנו ,נגד ההלוואה של ה  2.5 -מיליון שקל.

מר אלי שבירו :

נכון.

מר יוסי חן :

ומנו ,לזכותו ייאמר ,הוא היה קואליציה .אני הייתי

אופוזיציה .ואז התייחסנו לעניין של ההצבעה שלי בב יטול .ומי שיקרא את
הפרוטוקולים ,הרי אני אמרתי שם שאתם תראו שהגלגל יחזור ואתם תצטרכו עוד פעם
כמה מיליונים כדי לסגור שם .וסיעת אריאל ,שהצביעה פה אחד בעד העברת ה 2.5 -
מיליון ,אני אומר ,היום אתם מבינים שזה אחרת.
אז אני מציע שעכשיו ,שאנחנו נתחיל להעיר לכם הערות ,גם כאופוזיציה ,נעיר לכם
הערות ,תקשיבו ,תפנימו ,תבינו שזה לא הכול אופוזיציה וקואליציה .

מר יחיאל טוהמי :

אתה לא אופוזיציה.

מר אלי שבירו :

אני מקווה מאד שאתה לא תהיה באופוזיציה.

מר יוסי חן :

אני לא יודע .אני ענייני .תמיד הייתי ענייני.

מר יחיאל טוהמי :

אתה לא אופוזיציה .אתה ענייני.

מר יוסי חן :

הייתי ענייני ותמיד אני אהיה ענייני.

מר יחיאל טוהמי :

אתה ענייני ,יוסי ,נכון.

מר יוסי חן :

לכן אני אומר ,היות ומדובר פה במיליוני שקלים ,צריכים
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לחשוב טוב טוב כשמצביעים בעד ,לשקול ,כדי לא להגיע עוד פעם למצב .ו אם מישהו
בא ואומר לכם – חברים ,תבדקו את עצמכם עוד פעם – אז אל תיקחו הכול פוליטיקה.

 1 0אישור שינוי מס'  0בהצעת התקציב לשנת 1 0.00

מר אלי שבירו :

סעיף  – 2אישור שינוי מס'  2בהצעת התקציב לשנת – 2112

ג'והר ,אני מבקש.

מר ג'והר חלבי :

שינוי התקציב מס'  2הובא לוו עדת הכספים לפני כמעט

חודשיים ,דנו בזה .חברי ועדת הכספים אישרו את זה ואנחנו מביאים את זה פה
לישיבת המועצה.
סך הכול שינוי מספר  2הוא תוספת של  .₪ 5,343,111עיקר הגידול בהכנסות נובע
מתוספת בארנונה .אנחנו לקראת סוף שנת  , 2112היו לנו  2-3סכומים טובים שגבינו –
אח ד ממפעל באזור התעשייה ,שרצה לשלם את זה ב  0 -תשלומים ,אבל הוא ביקש
העברת זכויות ,אחרי שהוא מסר לנו את הצ'קים לקח את הצ'קים בחזרה ושילם
במזומן .זה נתן לנו עוד תוספת בהכנסה .לאוניברסיטה היה איזה ביטול זיכוי על 2/3
הנחה למעונות לסטודנטים שמשרד הפנים טען שה  2/3 -לא מגיע למעונות של
הסטודנטים ,ביטלו את ה  . 2/3 -ביקשו מהם ,שילמו איזה  . ₪ 521,111קיבלנו את הכסף
בדצמבר שנת  , 2112לכן יש פה גידול בהכנסות .היה לנו מענק ביטחון כ ₪ 1,553,111 -
שקיבלנו בדצמבר סוף השנה .מענק האיזון היה עוד תוספת כלשהי .בסך הכול המכלול
של ההכנסות ,הגידול בהכנסות היה . ₪ 5,343,111
המצב הזה הביא אותנו למצב של סך הכול תקציב בהכנסות  .₪ 10,328,111אותו מצב
הביא אותנו למצב לסיים את השנה בעודף של  . ₪ 4,811,111עיקר השינוי בהוצאות,
העברנו מהעודפים ל  -תב"רים ,כמדי שנה ,כפי שאנחנו עושים ,מעבירים ל  -תב"רים,
פותחי ם תב"רים חדשים .ה  -תב"רים האלה נדוש בהם עוד מעט ,אחרי שנאשר את
התקציב ,את השינוי מס'  . 1סך הכול התקציב אחרי השינוי יעמוד על . ₪ 10,328,111

מר יעקב עמנואל :

שאלה לי אליך ,על כמה אחוזי גביה אנחנו עומדים היום
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בעיר?

מר ג'והר חלבי :

. 83-83.5

מר יעקב עמנואל:

 ? 83ולעומת ערים אחרות ,איך אנחנו?

מר ג'והר חלבי :

ישנן ערים ב  , 41 -יש ערים ב , 01 -

עו"ד שרון שטיין :

לא ,לא ,אל תעמיד את זה ככה .לחתך סוציו אקונומי שיש,

אחוזי הגביה באריאל הם טובים .אל תשווה את זה .בעומר או בכפר שמריהו ,שהם
יושבים על חתך סוציו אקונומי  , 1הם גובים . 11%

מר ג'והר חלבי :

אני אומר לך חד משמעית 0 ,שנים שאני מנהל פה ,אף פעם

לא קיצצו לנו .

מר חיים (קוקי) ביטון :

יחסית ללוד מצבך מעולה.

מר ג'והר חלבי :

המענק המותנה ,יש מענק מותנה כתוצאה מאחוז הגביה .אף

פעם לא קיבלנו קיצוץ.

עו"ד שרון שטיין :

ועוד מש הו ,רוב ה -

מר אלי שבירו :

רגע ,רגע ,בוא נצביע ,אחרת אנחנו לא נגיע לזה .מי בעד? פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את שינ וי מס'  0בהצעת התקציב לשנת , 0.00

שתעמוד ע"ס 1 ₪ 00,208,...
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עו"ד שרון שטיין :

רק דבר אחד ,מה שג'והר אמר לגבי התשלומים ,בדרך כלל

אנחנ ו משתדלים להגיע עם חייבים להסכמים.

*** מר פיני כהן יצא מהישיבה ***

 1 2אישור מצבת כ"א ,תיקון מס' 1 0

מר אלי שבירו :

סעיף מספר  – 3אישור מצבת כ"א ,תיקון מס'  – 2ג'והר.

מר ג'והר חלבי :

היא מצורפת פה .זו אותה מצבת כ"א שיש לנו על פי

ההנחיות של משרד הפנים ,שמא שרים שינוי תקציב או מאשרים תקציב חייבים להביא
את המצבת .אין פה שינוי משמעותי .בסך הכול בחודש אוקטובר היתה תוספת של 1%
בשכר במסגרת הסכם קיבוצי .עשינו התאמה לשכר .מבחינת תקן כ"א זה אותו דבר,
אין שום שינוי.

מר יעקב עמנואל:

אין תוספת כ"א?

מר ג'והר חלבי :

שו ם דבר .זו אותה מצבת כ"א .אנחנו מדברים על  , 2112אין

פה,

מר אלי שבירו :

אנחנו עברנו .מי בעד?

מר יוסי חן :

רגע ,אלי ,יש לי שאלה פה בעניין הזה של העובדים .היו לי

שיחות עם כמה עובדים שהם עובדי עירייה ,עובדים מסורים .אני ראיתי את התלושים
שלהם .כשהם יוצאים לפנ סיה ,הם יהיו באמת מסכנים .הם יהיו ,יצטרכו השלמות
הכנסה ועם שכר עלוב .מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן את זה ,שהם לא יגיעו למצב
שאחרי הרבה שנים שהם יתנו לעיר הזאת הם יהיו במצב של,
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אני חושב שצריך לחשוב על זה .אני גם אמרתי את זה 211

מר יחיאל טוהמי :

פעם ,אתה מ כיר את העניין הזה ,גם דיברנו בינינו ,שחייבים פה בקטע הזה .אין לשנות.
זה לא בתקציב של  , 2113זה שנת בחירות ,אי אפשר לעשות שום דבר .אבל ב  , 2114 -אם
ניבחר ,כלומר ,אני מאמין,

מר אלי שבירו :

כשניבחר.

מר יחיאל טוהמי :

כשניבחר ,אם ניבחר בעזרת השם ,אז אנחנו נצטרך לעשות

איזה שהוא משהו לטובת העובדים .כי לא יכול להיות שעובד יקבל  ₪ 4,511והפנסיה
שלו  ₪ 2,311והוא ירוץ כל הזמן אחרי החשמל לכבות את החשמל .זה לא יכול להיות
דבר כזה ,כשמנהלים מקבלים פה  . ₪ 31,111זה לא יכול להיות .אנחנו נקצר גם
במנהלים ,אני מודיע פה ,נקצר למנה לים את המשכורת .גם עם  ₪ 25,111הם יכולים
לחיות פה.

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,חברי המועצה ,אני מכבד את הגישה שלכם .אני מבין

שיש לנו פה משכורות ,שכר רעב לחלק מהעובדים ,אבל זה לא בשליטה ,לא שלי,

מר אלי שבירו :

ולא שלנו.

מר ג'והר חלבי :

לא של ראש מועצה .יש פה הסכמים,

גב' שירה דקל:

יש פה את משרד הפנים,

מר יחיאל טוהמי :

אני לא מסכים איתך בכלל .אני לא מסכים איתך.

מר ג'והר חלבי :

אבל תן לי להשלים את המשפט שלי.

מר אלי שבירו :

אני מבקש להעלות להצבעה,
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מר יחיאל טוהמי :

דקה ,דקה ,אלי .יוסי ,הגזבר אמר מה שאמר ואנ י לא מקבל

את מה שאמרת .אני מכבד את מה שאמרת ,אני לא מקבל.

מר ג'והר חלבי :

אני מכבד את מה שאתה אומר.

מר יחיאל טוהמי :

אני מכבד ,לא מקבל .אני אגיד לך למה ,אתה לא יכול פה

להסתתר מאחורי דברים שאנשים צריכים לקבל משכורות רעב עד לפנסיה בגלל שאתה
אומר ,אי אפשר ,הסכמים קיבוצי ים .יש אלף ואחת דרכים לתת לעובד ,בדרכים
עקיפות ,כן תוספת .כשזה לבכירים ,אז יש לכם דרך ואתם יודעים לעשות את זה.
וכשזה לפועל הקטן המסכן ,אז אתם לא מוצאים דרך .וזו לא דמגוגיה ,וזה יהיה
ונשנה את זה .ואני אומר לך ,יש שפיצר ,יש יחיאל טוהמי ,יש שרים.

עו"ד שרון שטיין :

מה אתה רוצה מג'והר?

עו"ד אריאל עזריה :

אלי 21 ,שניות .אני רוצה לומר שהאמירות מבורכות,

קדימה ,בוא נראה ,יאללה.

מר אלי שבירו :

החלטה:

בסדר גמור .אני מבקש להעלות להצבעה – מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את מצבת כ"א ,תיקון מס'  0לשינו י הצעת

התקציב לשנת 1 0.00

 1 4אישור תב"רים מעודפי התקציב הרגיל1

מר אלי שבירו :

אישור תב"רים מעודפי התקציב הרגיל – ג'והר.
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מר ג'והר חלבי :

בכפוף להמלצת ועדת הכספים ,אני ערכתי כל מיני שינויים,

אם תראו בעמודה אחת לפני האחרונה ,יש שם הקטנות ויש הגדלה בסוף של 211,111
 . ₪בסך הכול הסכום העיקרי לאישור זה בעמודה האחרונה לאחר תיקון ,מה שהמליצה
ועדת הכספים.
ה  -תב"ר הראשון הוא תב"ר  – 282שדרוג מחשבים במוסדות העירייה – ע"ס 321,111
.₪

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080שדרוג מחשבים במו סדות

העירייה – ע"ס 1₪ 20.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר מס'  – 243שדרוג מערכות התקשורת – .₪ 151,111

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר יעקב עמנואל:

רגע ,איזה תקשורת?

מר ג'והר חלבי :

אנחנו בשנה שעברה ,מעודפי תקציב ,אישרנו  .₪ 151,111יש

פה עוד  , 151זה  .₪ 311,111יש ל נו הערכה ,הערכה של מה שנקרא איש תקשורת ,איש
מקצוע של תקשורת,

מר אלי שבירו :

התקשורת המקומית.

מר ג'והר חלבי :

התקשורת ,הטלפוניה.

מר אלי שבירו :

כל התקשורת של העירייה .על הפנים.
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מר ג'והר חלבי :

לפני שנתיים היתה פה שריפה .כל הכבלים כמעט של

התקשורת נשרפו .עלה לנו רק הנזק  .₪ 11,111יש לנו תוכנית ,על פי חוות דעת של
יועץ ,להכניס את זה,

מר אלי שבירו :

ג'והר ,תודה .מי בעד?

מר יוסי חן :

היה ביטוח לדברים האלה? אני שואל אם היה ביטוח לנושא

של השריפה.

מר ג'והר חלבי :

היה ביטוח ,קיבלנו .אבל השתתפות עצמית שלנו .$ 11,111

מר יוסי חן :

כי אני אגיד לך מה ,אלי ,אני רוצה לשאול אותך ,אלי ,לפני

שאנחנו כל כך מתלהבים להצביע .אתה יודע פה על מה הוא מדבר?

מר אלי שבירו :

אני יודע על מה הוא מדבר.

מר יוסי חן :

אני יכול גם לדעת? אני לא ראיתי את זה .אני יכול לדעת מה

זה  ? 151,111אני רוצה לדעת ,כמו שהיינו בזמנו עם המצלמות ועם המערכות השקיה
ואני לא יודע מה.

מר אלי שבירו :

כמו שאמר ג'והר ,יש פה בעיה במערכת התקשורת המקומית

כאן של העיר ,של העירייה ,ולכן צריכים לעשות שדרוג של המערכת הזאת.

עו"ד אריאל עזריה :

איזה מערכת?

מר אלי שבירו :

טלפוניה .אני מבקש להצביע – מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 042שדרוג מערכות התקשורת – ע"ס

1₪ 05.,...
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מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 211רכישת כלי אצירה על סך .₪ 81,111

עו"ד אריאל עזריה :

רגע ,סליחה ,מה רצים ככה? מה ,יודעים על מה מדובר?

מר אלי שבירו :

קודם כל ,אני רוצה להזכירך,

יכולת לשאול לפני כן את

השאלות .אנחנו ישבנו ,באמת,

עו"ד אריאל עזריה :

לא ,אני שואל שאלה פשוטה ,אתה יודע על מה מדובר?

מר אלי שבירו :

כן .ישבנו בוועדת כספים,

עו"ד אריאל עזריה :

אצירה של מה?

מר אלי שבירו :

כלי אצירה ,אתה יודע בדיוק מה זה.

עו"ד אריאל עזריה :

בוא תגיד לי מה.

מר אלי שבירו :

רגע ,עצרו שניה .שני דברים אני אגיד לכם .אנחנו ישבנו

בוועדת כספים ומה שג'והר עשה ,אנחנו הרי אמורים ,אנחנו עשויים ,עלולים להיכנס
לקיצוץ בתקציב .ולכן ,בנינו תב"רים שה  -תב"רי ם האלה בעצם יתנו מענה לקיצוץ
בתקציב של . 2113

מר יחיאל טוהמי :

נכון.

מר אלי שבירו :

ולכן ,זה מה שקורה .אנחנו ישבנו על זה .אם רצית לשאול

שאלות – יכולת לשאול לפני כן.
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עו"ד אריאל עזריה :

למה זה ירד? שאלה – למה זה ירד? זה היה  , 111עכשיו זה

. 81

מר אלי שבירו :

למה? כי יצרנו תב"ר נוסף כדי לתת כסף גם לחינוך.

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא רק זה ,לא בהכרח .סליחה ,ברשותך ,אני אוסיף .אנחנו

גם ,כשג'והר דיבר על ה  -תב"רים ועל חלוקת הכספים ,הוא לקח בחשבון גם מה היו
ההוצאות בשנה החולפת .קרי ,גם בדקנו .יכול להיות שבנינו תב"ר מסוים ובפועל בשנת
העבודה ראית שההוצאה היתה הרבה יותר קטנה ,אז אין טעם שוב בשנה הבאה להגדיל
יותר .אז לכן גם אתה רואה את השינויים הקטנים לכאן או לכאן.
מעבר לזה ,רק חשוב ,בוועדת הכספים ,צריך להגיד מי ישבו .ישבו פה נציגים של,

מר יחיאל טוהמי :

אני יו"ר הייתי.

מר אלי שבירו :

לודמילה,

מר חיים (קוקי) ביטון :

לודה ואלי והיה ג'והר.

גב' לודמילה גוזב :

מה שאני זוכרת – כן .אלי היה נגד.

מר אלי שבירו :

לא ,אלי לא היה נגד ,היה פה אחד ,סליחה .לודמילה ,באמת.

חברים ,בואו נתקדם.

מר חיים (קוקי) ביטון :

כולם היו פה אחד בנ ושא הזה.

מר יחיאל טוהמי :

זה היה באמת ,חברתי פה מתבלבלת ,זה היה פה אחד .רק

אלי ביקש  ₪ 411,111לטובת החינוך.
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מר מקס צ'רנוגלז :

זה ככה ,זורקים מילה ואחר כך,

מר יחיאל טוהמי :

לא ,אני אומר ,חברתי מתבלבלת מתחילת הערב ,היא קצת

בבעיה.

גב' לודמילה גוזב :

אני חברתך?

מר יחיאל טוהמי :

כן .את חברה למקצוע.

מר אלי שבירו :

טוב ,בואו נתקדם .כלי אצירה – מי בעד?

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000רכישת כלי אצירה – ע"ס 8.,...

1₪

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 235שיפוץ מבנה העירייה – ע"ס .₪ 141,111

מר יעקב עמנואל :

מקי מים למישהו לשכה?

מר אלי שבירו :

לא ,לא ,לאף אחד ,לאף אחד .תאמין לי ,אני לא אתן שאף

אחד יעשו לו שיפוץ של זה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

אני אגיד לך .מחלקת הרישוי אצלנו ,הרישוי והפיקוח ,אין

לה מקום בכלל לשבת .אנחנו היום מארחים אותם בלשכת מנכ"ל ובגלל זה גם יש ל נו
בעיה שם .

מר ג'והר חלבי :

אני אוסיף עוד משפט אחד .אם אנחנו נרצה לשפץ את כל

המבנים ,המבנים שהם הרוסים שקיבלנו מעמידר ,נצטרך לפחות איזה  .₪ 811,111אין
לנו את הכסף הזה.
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מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008שיפוץ מבנה העי רייה – ע"ס

1₪ 04.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 208שדרוג מזגנים במשרדי העירייה – ע"ס 11,111

.₪

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

מר יחיאל טוהמי :

זה לא מחליפים מזגנים לכולם.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008שדרוג מזגנים במשרדי העירייה –

ע"ס 1₪ 0.,...

מר ג'והר חלבי :

מפגעי בטיחות תחזוקת רחובות – .₪ 211,111 – 284

מר יעקב עמנואל:

לקנות? מה ,לשפץ?

מר אלי שבירו :

מפגעי בטיחות בעיר.

מר ג'והר חלבי :

אגף שפ"ע – הקצינו ב  -תב"ר הזה  ₪ 211,111לתחזוקת

הכבישים,

מר אלי שבירו :

יש חור בכביש ,יש זה.

מר ג'והר ח לבי :

יש כל מיני ,לפעמים מפגעים במדרכות ,ישנם מפגעים

במעקות ,ישנם מפגעים ברחובות ,באספלט ,בקולטנים ,בורות ביוב ,כל הדברים האלה.
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הצפי שלנו לתחזוקה שנה שעברה הגיע לאיזה שלוש מאות ומשהו אלף שקל.

מר יעקב עמנואל:

אני רוצה להגיד לך משהו לפרוטוקול ,ולא בכדי ול א סתם

שאלתי את השאלה.
יש בורות ויש מפגעים בטיחותיים שכבר  11פעמים כבר עלה לתת תקציב לתקן אותם
ולא תוקן ,ועכשיו עוד פעם מתקצבים לתיקוני ליקויים.

מר אלי שבירו :

אנחנו נדאג שזה יתוקן.

עו"ד אריאל עזריה :

לא ,לא ,מורידים את התקציב.

מר יעקב עמנואל:

לבדוק א ת זה שאכן בעיר מעברי חציה ומעקות ביטחון

וחורים בכבישים מתוקנים .אני נתקל בזה.

עו"ד שרון שטיין :

אין בעיה ,אין בעיה .רק דבר אחד ,והיה לנו פעם ויכוח על

זה .אתם נמצאים ,אתם יודעים .לא צריך להעלות את זה בישיבת מועצה .אם יודעים
שיש מפגע – יש אגף שפ"ע .אז פונים או ל  -שפ"ע או למנכ"ל .מנו ,באמת,

מר יעקב עמנואל:

אני לא ציני .אני לא ציני .בסדר .בסדר.

עו"ד שרון שטיין :

לא ,אתה זוכר את הסיפור עם רחוב שניר? זה בדיוק אותו

דבר ,שהיה סתם ויכוח סרק.

עו"ד אריאל עזריה :

שניה ,אבל מדובר במפגעי בטיחות .מפגעי בטיחות זה נוגע

לילדים של כולנו.

מר יעקב עמנואל:

נכון.
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עו"ד אריאל עזריה :

אני חושב שזה מסוג הדברים שלא צריך לקצץ בהם ,אלא

צריך להשקיע בהם.

מר אלי שבירו :

אבל זה תוספת.

עו"ד אריאל עזריה :

זה היה  , 311עכשיו זה  . 211זה קיצוץ .אלי ,זה קיצוץ.

רו"ח רוני דנה :

אני מסביר ל ך .ההצעה המקורית של הגזברות היתה לתקצב

 . 311,111בדיונים בוועדת הכספים ,לאור צרכים נוספים שהועלו שם ,הוחלט להוריד
מכל מיני סעיפים,

עו"ד אריאל עזריה :

לא ,אבל זה בטיחות.

רו"ח רוני דנה :

שניה ,שניה.

מר אלי שבירו :

את יכול להצביע איך שאתה רוצה.

רו"ח רוני דנ ה :

הוחלט להוריד מכל מיני סעיפים סכומים מסוימים.

מר אלי שבירו :

תקשיב,

עו"ד אריאל עזריה :

למה ,בגלל שיש לך רוב כמו שאתה רוצה?

רו"ח רוני דנה :

זה תוספת תקציב.

עו"ד אריאל עזריה :

אנחנו דיברנו על בית הספר ,עליזה בגין שם ,משטח שהוא

מאספלט ,שהוא מסוכן .אני לא זוכר מי אמר ,כל יומיים ילד שובר שם רגל .זה מסוג
הדברים שאנחנו לא צריכים לקצץ בהם.
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רו"ח רוני דנה :

זה לא קיצוץ.

עו"ד אריאל עזריה :

למה? זה קיטון .קיטון של  111,111שקלים.

רו"ח רוני דנה :

לא ,זה לא קיטון.

עו"ד אריאל עזריה :

בוא ,תקרא מה כתוב כאן.

רו"ח רוני דנה :

זו ההצעה המקורית .ההצעה המקורית היתה לתקצב , 311

מתקצבים . 211

עו"ד שרון שטיין :

זה מה שהגזברות הגישה לדיון בוועדת כספים.

עו"ד אריאל עזריה :

למה?

רו"ח רוני דנה :

זה לא קיצוץ.

עו"ד אריאל עזריה :

זה קיטון .מה זאת אומרת? זה מאד פשוט.

מר חיים (קוקי ) ביטון :

אתה צודק .צריך להגיד את זה בשולחן – אתה צודק .ההצעה

המקורית של ג'והר היתה כפי שהיא מופיעה .ישבו החברים בוועדה ,אמרו – אנחנו
רוצים להרחיב את התוספת לחינוך .ואז ג'והר אמר – או קיי,

עו"ד אריאל עזריה :

אז לא מזה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

שניה ,ברשותך ,אתה שואל – אתה רוצה תשובה? אני עונה

לך .ואז ג'והר אמר – חברים ,אני לא יכול להחליט מאיפה לקצץ .שבו אתם ,חברי
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הוועדה ,תחליטו מאיפה אתם רוצים לקצץ ,על מנת לתקצב יותר לחינוך .זהו .וזו
היתה ההחלטה.

עו"ד אריאל עזריה :

ואני חושב שזו חלמאות לקצץ מהבטיחות של הילדים שלנו.

מר יוסי חן :

אני רוצה רק משפט אחד בעניין הזה .אני רוצה לשאול את

ג'והר ,לכל הסכומים האלה שאנחנו עכשיו מאשרים פה ,זה נעשה על פי מכרזים? על פי
הצעות מחיר? אני רוצה לדעת איך זה נעשה .איך מוציאים את הכסף? אני רוצה לדעת.

מר אלי שבירו :

לא ,זה לא קשור .זה תב"ר .היו עודפי תקציב ואנחנו את

עודפי התקציב שמים ב  -תב"רים כדי שאפשר יהיה לנצל אותם.

מר יוסי חן :

אבל בסוף נצטרך לבצע את העבודה .אז אני רוצה לדעת איך

מבצעים את העבודה – עם הצעת מחיר? עם מכרזים? כי אני ,יחד עם יחיאל ,נתקלנו
באיזו הוצאה של שני גני ילד ים ,שזה היה איזה סכום מטורף ,באמת מטורף.

מר יחיאל טוהמי :

פשוט בושה , 2,101,111 .שתי קוביות.

מר יוסי חן :

שתי קוביות שאני בונה ,ובניתי כמה בתים בחיים שלי,

מר יחיאל טוהמי :

מיליון שקל גמרנו את זה ,מיליון שקל .חלמאות.

מר יוסי חן :

אז אני רוצה פה בקטע ה זה לשאול ,אלי ,אתה ,לשים לב

לדברים האלה ,לעקוב אחרי ההוצאה ,מעבר לזה שעכשיו אנחנו מאשרים ,שהיא תעשה
כמו שצריך.

מר אלי שבירו :

אין ספק .אין ספק.
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עו"ד אריאל עזריה :

אני רוצה להגיד עוד משהו ,אני רוצה שתשקול שוב את

העניין הזה של הקיטון ב  -תב"ר.

ועוד משהו צריכים לקחת בחשבון – עניי עירך קודמים.

מר יוסי חן :

לדאוג שאותם אנשים שיבצעו את העבודה זה תושבי העיר.

מר אלי שבירו :

 . 111%מי בעד? הצביעו בעד :אלי ,יחיאל ,לודמילה ,מנו,

פבל ,שירה ,אבי ,מקס ,יוסי .מי נגד?

עו"ד אריאל עזריה :

אני מתנגד .אני חושב שלא,

מר יחי אל טוהמי :

אתה לא יכול לנמק.

מר אלי שבירו :

עזוב ,אתה מתנגד.

מר יחיאל טוהמי :

אתה לא יכול לנמק אם אתה נגד .אם אתה נמנע אתה יכול

לנמק.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  0בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר עמנואל

יעקב ,גב' שירה דקל ,מר אבי סמו ,מר מקס צ'רנוג לז ,מר אלי שבירו ,מר יוסי חן ,גב'
לודמילה גוזב  0 ,נגד :עו"ד אריאל עזריה) לאשר את תב"ר  – 084מפגעי בטיחות
תחזוקת רחובות – ע"ס 1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 285שילוט עירוני תמרורים – ע"ס .₪ 81,111

מר מקס צ'רנוגלז :

איזה תמרורים?

מר אלי שבירו :

זה תמר ורים בכל העיר.
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מר ג'והר חלבי :

תמרורים ברחובות העיר.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 085שילוט עירוני תמרורים – ע"ס

1₪ 8.,...

מר יעקב עמנואל :

מי משלם ,אמרת בכותרת שילוט עירוני ,יש שלטים בחוצות

העיר שזה פרסום ,נכון? ה עירייה משלמת בעדם ,או חברת גוונים או הצרכן ,נכון?

מר אלי שבירו :

נכון.

מר יעקב עמנואל :

אני אומר לך ,חלמאות .יש שלט של חברת גוונים מה 12 -

לספטמבר  2112סוכות .גוונים עושים בסוכות .מי משלם את הכסף הזה? מי משלם את
הכסף הזה? הרי זה ,או ,אם לא גובים כסף ,אז הש לט הזה יכול להיות לפרסום ולגבות
כסף; או משלמים עליו .מה  12 -לספטמבר  , 2112שלט על גוונים.

מר אלי שבירו :

מנו צודק ב . 111% -

מר יעקב עמנואל:

מישהו משלם בשביל זה.

גב' לודמילה גוזב :

מה קשור? מה קשור?

מר יוסי חן :

רגע ,אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לעוד נק ודה .עכשיו

אנחנו מאשרים פה תמרור ושילוט .שכונת בנה ביתך ,אם תשימו לב ,אלי ,תשים לב
בשכונה שאתה גר בה ,אין מעברי חציה .אתה לא יכול לחצות את רחוב השקד ,אין
תמרורים .מישהו שכח את השכונה הזאת .לכן ,תשימו לב לדברים האלה.
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מר ג'והר חלבי :

על פי ההסכם ,יש לנו מכסה של שלטים ולא משלמים.

מר אלי שבירו :

אבל זה חלמאות לשים משהו מספטמבר ,באמת.

מר ג'והר חלבי :

זה משהו אחר.

מר אלי שבירו :

אז תעבור לשלב הבא.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 283החלפת עמודי חשמל – ע"ס .₪ 111,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 082החלפת עמודי חשמל – ע"ס

1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 288שיקום גנים ציבוריים – ע"ס .₪ 114,111

החלפה ,שיקום ,שדרוג מתקנים ומתקני חצר.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר מקס צ'רנוגלז :

יש רשימה של גנים?

מר אלי שבירו :

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 088שיקום גנים ציבוריים – ע"ס

1₪ 004,...
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מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 281סקר גינון ציבורי – ע"ס .₪ 31,111

מר פבל פולב :

מה זה?

מר ג'והר חלבי :

סקר גינון ציבורי .אנחנו החלפנו ,שדרגנו את כל מערכת

ההשקיה שנה שעברה והתקנו ראשי מערכת .לכל ראש מערכת יש גינה ציבורית שיש את
השטח שלה ,יש סוג שונה של צמחיה בכל גינה כזאת ואחרת .כדי לווסת את המים
מראש המערכת חייבים לעשות סקר גינות ציבוריות .מיועד פה  ₪ 31,111להכנת הסקר.
ואנחנו ,יכול להיות שנלך ,יש לנו הצעה מחברת "אורהי יטק".

מר יוסי חן :

קוקי ,אני רוצה שתרשום לך ,יש פה אבסורד ,שיש פה

מפקחת גינון ,מפקחת שעובדת יום אחד בשבוע ,כמה שעות ,היא לא מספיקה כלום.
ודרך אגב ,מי שמשלם את השכר שלה זה הקבלן שמבצע ,זה בכלל לא אנחנו .צריכים
להוסיף לה עוד ימים כדי שהיא תוכל באמת לפקח ול עשות את העבודה שלה .זה
אבסורד שהיא עובדת כמה שעות והכול תקוע והיא לא מספיקה כלום.

מר אלי שבירו :

נרשם .מי בעד? אתה איתנו ,אריאל?

עו"ד אריאל עזריה :

לא .אני מתלבט .זה נראה לי הרבה מאד כסף₪ 31,111 .

לסקר? כמה סקרים אפשר לעשות ב ? ₪ 31,111 -

עו"ד שרון שטיין :

זה לא סקר.

מר אלי שבירו :

עצרו רגע ,עצרו.

עו"ד אריאל עזריה :

אולי תסביר?

מר אלי שבירו :

עצרו .מי בעד? שירים את היד .הצביעו בעד :אלי ,לודמילה,
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עו"ד אריאל עזריה :

תסביר ,למה שלא תסביר?

מר אלי שבירו :

אלי ,לודמילה,

עו"ד אריאל עזריה :

אבל למה שלא תסביר? סק ר?

מר חיים (קוקי) ביטון :

זה סקר.

מר אלי שבירו :

אלי ,לודמילה ,פבל ,שירה ,אבי ,מקס ,יחיאל ויוסי .מי נגד?

מי נמנע? אריאל נמנע .הלאה ,השלב הבא.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  0בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,גב' שירה

דקל ,מר אבי סמו ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אלי שבירו ,מר יוסי חן ,גב' לודמילה גוזב 0 ,
נמנע :עו"ד אריאל עזריה) לאשר את תב"ר  – 080סקר גינון ציבורי – ע"ס 1₪ 2.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  - 211שדרוג הגינון הציבורי ע"ס .₪ 132,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 00.שדרו ג הגינון הציבורי – ע"ס

1₪ 020,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 144תוכניות מגירה – ע"ס .₪ 35,111

מר מקס צ'רנוגלז :

ש  -מה זה?

מר פבל פולב :

זה תסביר ,כי בטח רוצים לדעת מה זה.
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מר ג'והר חלבי :

כל מיני תוכניות שאנחנו נצטרך מדידה ,תכנון משהו ,תכנון

עבודות חשמל לאג ף ההנדסה ,שאין לזה תקציב מיועד במשרד ממשלתי .יש להם פה
 ₪ 35,111שיכולים לתמרן.

מר יעקב עמנואל:

ואיפה שוכב הכסף הזה?

מר אלי שבירו :

אצלו.

מר יוסי חן :

אני אגיד לך משהו ,מנו ,עכשיו גומרים את כל ההצבעות לכל

השנה ואפשר לא לקיים יותר ישיבות .מאשרים הכול.

מר יעקב עמנואל:

רגע ,זה בבנק?

מר יחיאל טוהמי :

כן .קרנות הרשות.

מר ג'והר חלבי :

מנו ,אני אתן לך תשובה בקצרה .מענק האיזון של עיריית

אריאל 15 ,מיליון שקל ,נמצא במשרד הפנים ,וזה גם יהיה אצל הגזבר.

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לא שר את תב"ר  – 044תוכניות מגירה – ע"ס 1₪ 25,...

מר מקס צ'רנוגלז :

הכסף הזה זה במחלקה מסוימת או,

מר אלי שבירו :

לא ,לא ,לא.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 280הקמת חניון למשאיות – ע"ס .₪ 511,111
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מר מקס צ'רנוגלז :

איפה זה?

עו"ד אריאל עזריה :

אני רוצה לשאול שאלה .למה על קיטון של תב"ר ,שהוא היה

כבר פתוח ,לא צריך להצביע?

רו"ח רוני דנה :

זה לא קיטון ,הוא לא היה פתוח.

מר אלי שבירו :

לא הצעת עליו בכלל .זו היתה הצעה.

מר ג'והר חלבי :

זו היתה הצעה שהובאה לוועדת הכספים.

מר יעקב עמנואל:

הכול בסדר ,מאשרים הכול ,חצי מ יליון שקל זה הרבה כסף.

מר ג'והר חלבי :

נכון.

מר יעקב עמנואל:

אתה מקים חניון משאיות .אתה גובה אגרה? מי עושה את כל

הדברים האלה? האם העירייה נהנית מזה? האם השטח הוא ציבורי? מינהל מקרקעי
ישראל? מי מכשיר אותו? תאמין לי ,זכותי ,אני אצביע ,אבל זכותי לדעת לפחו ת פה,
בקופסא.

מר ג'והר חלבי :

אני אתן לך הסבר של גזבר ,לא של פוליטיקאי ,אדוני .אני

נתבקשתי על ידי מועצת העיר – צריך לארגן תקציב להקמת חניון ציבורי למשאיות
ואוטובוסים.

מר אלי שבירו :

לא בטוח שזה יהיה חצי מיליון שקל ,יכול להיות שזה יהיה

פחות.
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מר ג'והר חל בי :

סליחה ,תנו לי להשלים.

מר יעקב עמנואל:

אני יודע .אבל  ...אגרה .כי אני עם רון ,פה קבענו ,שנקים

חניון ,ישלמו אגרה .האגרה הזאת,

מר חיים (קוקי) ביטון :

מנו ,זה יקום החניון הזה ,אתם תחליטו פה איך החניון יהיה

ואיך הוא יפעל.

מר אלי שבירו :

מנו ,אנחנו לא שם.

מר יעקב עמנואל:

יורים חץ ואחר כך עושים עיגולים?

עו"ד שרון שטיין :

לא ,לא ,לא ,ממש לא .אנחנו כבר שנים דשים בזה.

מר ג'והר חלבי :

ההחלטה לגבות תבוא אחרי שאתה מקים את החניון.

מר אלי שבירו :

בהקלטה לא יבינו כלום .בהקלטה לא יבינו כלום.

מר יחיאל טוהמי :

הולכים פה להקים ,יעקב ,אני אגיד לך ,באמת רון הוביל את

הדבר הזה ,הולכים להקים פה חניון למשאיות ,כי המשאיות פה בתוך העיר,

מר יעקב עמנואל:

זה אנחנו יודעים.

מר יחיאל טוהמי :

יש לנו בעיות איתם לא פשוטות .רוצים להקים חניון ליד

מנחת המטוסים שם ,באזור הזה ,נכון?

מר חיים (קוקי) ביטון :

נכון.
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מר יחיאל טוהמי :

תשמע ,לא יגבו כסף ולא תנו להם גם שמירה על המשאיות.

מר אלי שבירו :

למה אנחנו צריכים לגבות כסף?

מר יחיאל טוהמי :

לא צריכים לגבות מהם לא כסף,

עו"ד אריאל עזריה :

אז למה אנחנו צריכים עכשיו חצי מיליון שקל?

מר אלי שבירו :

לא בטוח שזה יהיה חצי מיליון שקל.

עו"ד שרון שטיין :

זו דרישה של קמ"ט תחבורה.

מר יחיאל טוהמי :

אבל לא סיימתי ,רגע ,שניה .אני אומר ,החניה הזו זה טוב,

באמת ,לכל התושבים .גם ככה יש מצוקה של חניות ,יש לאנשים יחידות דיור ואין
חניות .המשאיות ,לפע מים לא עלינו עומדות במקום שיכולות לגרום לתאונת דרכים.
החליט ראש העיר ,וגם דיבר איתנו ,כולנו גם פה יודעים ,להקים חניון ,שהחניון הזה
יהיה על אחריות האנשים שחונים .אנחנו לא אחראים עליהם .לא גובים אגרה וגם אין
לנו אחריות.

עו"ד שרון שטיין :

אתה תרוויח מהאכיפה .

מר יחיאל טוהמי :

כן .מהאכיפה ,שאנשים יחנו,

מר יעקב עמנואל:

הנה פיתרון.

מר אלי שבירו :

יפה.

מר יחיאל טוהמי :

אז אני אשמח שנתתי לכם זה.
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מר מקס צ'רנוגלז :

אם הוא יחנה בעיר?

עו"ד שרון שטיין :

לנו יש בעיה שקשה לנו לעשות אכיפה בתוך העיר וזה נותן

לנו פיתרון.

מר יוסי חן :

מי קובע את המיקום של החניון הזה?

עו"ד שרון שטיין :

עדנאן.

מר יוסי חן :

לשים לב עם המיקום שאתם מדברים עליו ,שם אמור לקום

אצטדיון הכדורגל והכדורסל .אז שלא ישימו את זה באמצע ,שיקחו את זה הצידה.

מר אלי שבירו :

א' – צריך לרשום את זה ובאמת לבדוק שהחניון הזה לא

נופל על שטח,

מר יוסי חן :

לא לשים אותו במקום שאחר כך אנחנו נוציא המון כסף.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

עו"ד אריאל עזריה :

רגע ,שניה אחת ,תן לי עוד מילה אחת בנושא הזה .אני

חושב , ₪ 511,111 ,זה המון כסף בשביל לעשות אספלט .לא צריך לעש ות את זה מפואר.
אפשר להוריד את זה לסביבות ה  , 411 -להעביר  111לחינוך .אני לא חושב ש ₪ 511,111 -
העירייה יכולה להרשות לעצמה להשקיע,

מר יחיאל טוהמי :

אולי זה יהיה  ? 351מה אתה אומר על זה?

עו"ד אריאל עזריה :

חצי אחוז מתקציב העירייה להשקיע.
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גב' שירה דקל:

אנחנו רק מתחילים ,אל תדאג ,הכול יהיה מסודר .אתה

מודאג ,אריאל ,אבל יהיה בסדר.

עו"ד אריאל עזריה :

חצי מיליון שקל זה דרמאטי .אפשר בחצי מיליון שקל לעשות

משהו,

מר ג'והר חלבי :

מדובר על אומדן של מהנדס העיר על . ₪ 551,111

עו"ד אריאל עזריה :

זה אומדן מטורף.

מר אלי ש בירו :

בואו אנחנו נעלה את זה להצבעה.

עו"ד אריאל עזריה :

נשמח מאד אם תיקח את זה כאיזה שהוא משהו בעירבו ן

מוגבל,

מר אלי שבירו :

זה בוודאות.

עו"ד אריאל עזריה :

כיוון שזה לא סביר בשום קנה מידה .מתוך זה ₪ 111,111

בקלות יכול ...

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להגיד משהו לאריאל עזריה ,שהוא אומר  511זה

יקר ,ואם זה יהיה  351אז נפתח תב"ר נוסף של  151לטובת אנשי אריאל.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר יחיאל טוהמי :

פה אחד.
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מר אלי שבירו :

החלטה:

פה אחד .יפה.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080הקמת חניון למשאיות – ע"ס

1 ₪ 5..,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 108הקמת בי"ס יסודי במוריה – הגדלה .אנחנו

מבקשים להגדיל  ₪ 101,111לכיסוי אגרות לחיבור מים וחיבור ביוב לתאגיד המים.

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008הקמת בי"ס יסודי במוריה –

הגדלה בסך  ₪ 000,...לכיסוי אגרות לחיבור מים וחיבור ביוב לתאגיד המים1

מר יוסי חן :

אלי ,אני שאלתי שאלה – מתי אנחנו סוף סוף נוכל ללמוד

שם? כי דיברו איתנו שבשנה הבאה,

מר אלי שבירו :

דרך אגב ,זה לא ג'והר ,זה אנחנו נצטרך לשבת עם ההנדסה

ושעדנאן ייתן לנו את התשובות .הוא אחראי על כסף ,הוא לא אחראי על בניה.

מר ג'והר חלבי :

אתה צריך את השר גם ,אין לך את ההרשאה.

תב"ר  – 315מיגון פארק האתגרים – ע"ס  .₪ 115,111פנינו לחברת הביטוח לבטח את
הפארק ואת האוהל שם .הם התנו שם כל מיני התניות ,שאומדן העלות הוא כמעט
.₪ 115,111

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא את הפארק .את האוהל ,עם כל הציוד,

עו"ד אריאל עזריה :

כרגע אין ביטוח?
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מר ג'והר חלבי :

יש ביטוח לפארק עצמו.

עו"ד אריאל עזריה :

לאוהל אין ביטוח?

מר ג'והר חלבי :

רצינו להוסיף .כי האוהל ,אפשר לשרוף אותו ,אפשר כל

מיני ,הם ביקשו כל מיני,

מר יוסי חן :

אל תיתן רעיונות.

מר ג'והר חלבי :

זה חברת הביטוח.

מר יעקב עמנואל:

זה לשנה.

מר ג'והר חלבי :

לא ,ההשקעה היא חד פעמית .הביטוח זה משהו אחר .זה לא

הביטוח.

מר אלי שבירו :

זה רק המיגון.

עו"ד שרון שטיין :

זה דרישות למיגון.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אח ד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.5מיגון פארק האתגרים – ע"ס

1₪ 005,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 310תוכניות העשרה למערכת החינוך – ע"ס

.₪ 211,111
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מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0תוכניות העשרה למערכת החינוך

– ע"ס 1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 212איטום גגות – ע"ס .₪ 115,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000איטום גגות – ע"ס 1₪ 005,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 213שדרוג מזגנים במוסדות החינוך – ע"ס 121,111

.₪

מר יוסי חן :

זה גגות גם של מוסדות חינוך?

מר אלי שבירו :

כן ,כן ,כן ,כל מה שעכשיו אנחנו אומרים זה מוסדות חינוך.

מר יוסי חן :

כל הגנים שם ,שדולפים שם.

מר אלי שבירו :

נכון .מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 002שדרוג מזגנים במוסדות החינוך –

ע"ס 1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 242שדרוג מחשבים במוסדות החינוך – ע"ס 11,111

.₪
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מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 040שדרוג מחשבים במוסדות החינוך

– ע"ס 1₪ 0.,...

מר יעקב עמנואל :

יש מישהו כאן ,איש מקצוע?

מר מקס צ'רנוגלז :

כן ,יש מחלקת מחשבים.

מר ג'והר חלבי :

מחלקת המחשוב ,עם מערכת החינוך ,עם בית הספר ,ישנן

מעבדות שאנחנו משדרגים מדי שנה .יש פה הקצאה של . ₪ 11,111

מר מקס צ'רנוגלז :

סליחה ,הספריה זה קשור למוסדות חינוך או למשהו נפרד?

מר ג'והר חלבי :

הספריה שייכת ל עירייה .היא ספריה ציבורית.

תב"ר  – 204פרויקט חינוכי נקרא "נס טכנולוגיה חט"ב" – ע"ס  .₪ 111,111זה פרויקט
לחטיבת הביניים שימומן על ידי העירייה ב  , ₪ 111,111 -רשת אורט  , ₪ 51,111וגביה
מההורים עוד  . ₪ 51,111החלק שלנו  – ₪ 111,111אני מבקש להקצות את ה 111,111 -
.₪

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 004פרויקט חינוכי "נס טכנולוגיה

חט"ב" – ע"ס 1₪ 0..,...

מר יוסי חן :

לנו יש פיקוח על ה  ₪ 111,111 -האלה מול אורט ,או שאנחנו

מעבירים?
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מר ג'והר חלבי :

לא .הם מעבירים לנו ואנחנו מפעילים את זה דרך אבי ואגף

החינוך.

גב' שירה דקל :

השאלה שלו נכונה ,אם יש לנו פיקוח על הפרויקט .שזה אני

לא בטוחה שיש.

מר יוסי חן :

בדיוק .זה הרעיון.

מר אלי שבירו :

זה מה שעכשיו נצטרך.

מר מקס צ'רנוגלז :

אלי ,נצטרך לקבל איזה סקירה על הפרויקט הזה.

מר אלי שבירו :

הכול נקבל.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 214תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני ילדים – ע"ס

.₪ 115,111

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 004תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני

ילדים – ע"ס 1₪ 005,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 215תחזוקה ו שיפוץ מבני הגנים – ע"ס .₪ 141,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 005תחזוקה ושיפוץ מבני הגנים –

ע"ס 1₪ 04.,...
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מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 210שדרוג ריהוט גני ילדים – ע"ס .₪ 05,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

ה וחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000שדרוג ריהוט גני ילדים – ע"ס

1₪ 05,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 213שיפוץ מבני בתי הספר – ע"ס .₪ 111,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 002שיפוץ מבני בתי הספר – ע"ס

1₪ 0..,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 218החלפת ריהוט בבתי הספר – ע"ס .₪ 05,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008החלפת ריהוט בבתי הספר – ע"ס

1₪ 05,...

עו"ד אריאל עזריה :

אלי ,אני מבקש לומר מילה אחת ,ברשותך.

אני רואה כאן ,כל מה שאנחנו נתנו כאן לאגף החינוך מסתכם בסביבות ה 811,111 -
שקלים .אני באמת חושב,

מר יוסי חן :

עוד לא נתנו ,רק אנחנו מאשרים.
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מר מקס צ'רנוגלז :

זה מסגרות.

מר אלי שבירו :

או קיי ,בוא נתקדם למה שאתה רוצה להגיד ,בוא תגיע

לנקודה.

עו"ד אריאל עזריה :

אני באמת חושב שיכולנו לקחת מהעניין הזה של הקמת

חניון ,שים לב ,אנחנו עושים פחות או יותר את אותו סכום –  551על החניון וקרוב ל -
 811לבתי הספר ,לתחום החינוך .צריך לעשות איזון .צריך לשנות את זה בצורה,

מר אלי שבירו :

אנחנו במהלך השנה נראה איך אנחנו משנים .תודה על

ההערה .ג'והר.

מר ג'והר חלבי :

אירועים עירוניים – הצטיידות לאירועים – ע"ס ₪ 125,111

 -תב"ר . 211

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000אירועים עירוניים  -הצטיידות

לאירועים – ע"ס 1₪ 005,...

מר ג'והר חלבי :

נוער במרכז העניינים – תב"ר .₪ 111,111 – 211

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000נוער במרכז העניינים – ע"ס

1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 311שדרוג ותחזוקת מבני נוער – ע"ס .₪ 121,111
51

ישיבת מועצה מספר ( 77מן המניין) 21.2.42

מר מקס צ'רנוגלז :

איזה מבנה זה?

מר ג'והר חלבי :

מבנים של הנוער.

מר אלי שבירו :

אנחנו אחרי זה נשב ונראה .מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2..שדרוג ותחזוקת מבני נוער – ע"ס

1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 311פרויקט טכנולוגיה  -מצלמות אבטחה עיר ללא

אלימות – .₪ 01,111

מר מקס צ'רנוגלז :

זו תוספת?

מר פבל פולב :

זה המשך פרויקט.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0פרויקט טכנולוגיה  -מצלמות

אבטחה עיר ללא אלימות – ע"ס 1₪ 0.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  - 312שיקום מגרש כדורגל – ע"ס .₪ 121,111

מר אלי שבירו :

זה חשמל ו ...מי בע ד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0שיקום מגרש כדורגל – ע"ס

1₪ 00.,...
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מר יוסי חן :

זה נעשה או ייעשה?

מר ג'והר חלבי :

אסור לי לעשות בלי אישור.

מר אלי שבירו :

הוא לא יכול לעשות לפני שאנחנו מאשרים.

מר מקס צ'רנוגלז :

זה המגרש הישן?

מר אלי שבירו :

אין עוד מגרש.

מר יוסי חן :

יש אחד רק.

מר ג'והר חלבי :

זה מגרש כדורגל.

תב"ר  – 313שדרוג אולמות ומגרשי ספורט – ע"ס .₪ 121,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

מר אבי סמו :

זה כולל את בית ספר נחשונים?

מר אלי שבירו :

כן.

החלטה:

הוחלט פה א חד לאשר את תב"ר  – 2.2שדרוג אולמות ומגרשי ספורט –

ע"ס 1₪ 00.,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 314שיפוץ וריהוט משרדי אגף רווחה – .₪ 51,111

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.4שיפוץ וריהוט משרדי אגף רווחה

– ע"ס 1₪ 5.,...

מר יחיאל טוהמי :

מה ,כל כך גרוע שם?

מר ג'והר חלבי :

לא ,יש להם סניפים ומחדשים.

מר יחיאל טוהמי :

תשפצו את רישוי העסקים שלכם ,תעשו משהו עם רישוי

עסקים.

 1 5אישור על הגדלת תב"ר  – 58אולם המופעים ,תוספת משרד השיכון ע"ס
1₪ 0.5,...

מר אלי שבירו :

סעיף  – 5אישור על הגדלת תב"ר  – 58אולם מופעים –

ג'והר ,בבקשה.

מר ג'והר חלבי :

תב"ר אולם המופעים – היתה לנו הרשאה של  2מיליון שקל,

לפני כשנה וחצי אישרנו את ה  -תב"ר הזה .קיבלנו עכשיו תוספת של ₪ 015,111
להשלמת המעטפת של מבנה היכל התרבות והמתנ"ס יחד ,כל הסביבה שם.

מר מקס צ 'רנוגלז :

ש  -מה זה אומר?

מר חיים (קוקי) ביטון :

בהיכל התרבות יש עדיין ,בסיור שהיה פה גם עם משרד

השיכון ,עם מנהלת המחוז ,ישנם מספר ליקויים שעדיין לא הסתיימו בהיכל התרבות,
כמו נושא של מיזוג ,כל מיני נזילות .יש שם בעיות לא קטנות שלא הסתיימו .ואנחנו
בדיאלוג עם המשרד ,קיבלנו את התוספת הזו על מנת לסיים אחת ולתמיד את כל
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הפרשיה של הליקויים בהיכל התרבות.

מר יחיאל טוהמי :

אבל אתם יודעים מה הבעיה שם או שעוד לא?

מר חיים (קוקי) ביטון :

אז איך קיבלנו את הסכום?

מר יחיאל טוהמי :

לא ,כי אני יודע שהרבה זמן עבדו על זה ולא מצ או ,היתה

בעיה של מיזוג שם.

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 58אולם המופעים ,תוספת

משרד השיכון – ע"ס 1₪ 0.5,...

 . 0אישור תב"ר מס' ( 2.2חדש) – הקמת מעון יום תכנון וביצוע ,ע"ס 1₪ 0,550,220

מר אלי שבירו :

אישור תב"ר מ ס'  – 313הקמת מעון יום תכנון וביצוע.

מר ג'והר חלבי :

קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד השיכון – .₪ 1,551,330

מר יעקב עמנואל:

ותוסיף לזה  ... 15%אתה תגיע ל  2 -מיליון .₪

מר יוסי חן :

מעון .קוביה של איזה , 31

מר אלי שבירו :

חבר'ה ,תבינו ,קודם כל ,זו הרשאה שאנחנ ו מקבלים .אפשר

לעשות בזה עוד יותר.
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מר יוסי חן :

בדיוק ,לעשות יותר.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר יעקב עמנואל:

לא ,לא,

מר אלי שבירו :

זה כסף שמקבלים .זה לא כסף שאנחנו מוציאים .זה כסף

שאתה מקבל ממשרד השיכון .אתה רוצה לא לקבל? אתה רוצה לוותר?

מר יעקב עמנ ואל:

אני לא רוצה לוותר על שום דבר ,אני רוצה להיות חכם.

מר אריה ברסקי :

משרד השיכון נותן לך . 1,011,111

מר ג'והר חלבי :

משרד השיכון שמקים שכונה חדשה ,מממן את מבני הציבור

האלה .אני לא מבין.

עו"ד אריאל עזריה :

הכול בסדר .אנחנו כולנו בעד.

מר יוסי חן :

עם הכסף הזה ,ג'והר ,אנחנו נעשה כמה גינות שם ברחוב,

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר ג'והר חלבי :

לא הבנתי.

עו"ד אריאל עזריה :

מה לא הבנת? תשאל את יוסי.

מר יוסי חן :

אני חייב להגיד לג'והר,
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עו"ד שרון שטיין :

מר יוסי חן :

יוסי ,תגיד לו אחר כך ,אל תגיד את זה עכשיו.

שייקח בחשבון שבכסף הזה אנחנו נשדרג כמה גני משחקים

ברחוב עיר היונה.

מר אלי שבירו :

החלטה:

אנחנו נעשה הכול על פי חוק .מי בעד? בעד פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.2הקמת מעון יום ,תכנון וביצוע –

ע"ס 1₪ 0,550,220

 . 3אישור תב"ר מס' ( 2.8חדש) – רצי פות תפקודית  -ע"ס 1₪ 00.,...

מר אלי שבירו :

אישור תב"ר  – 318רציפות תפקודית.

מר ג'והר חלבי :

אני מבקש שקוקי יסביר.

מר חיים (קוקי) ביטון :

חברים ,משרד הפנים יצא במסגרת הפעילות של המשרד

בעצם לבניית מערכת מחשוב חדשה ,שתאפשר לרשויות המקומיות שליטה ובקרה ,ג ם
בשגרה וגם בחירום .המערכת הזו ,שתיכנס לעיר ,בעצם באמת תביא את העיר הזו
מקום אחר מבחינת יכולת השליטה והפיקוד על כל מה שנעשה בכל נקודה בכל זמן.
סתם אני אתן דוגמא ,חלילה קורה איזה שהוא אסון במקום  , Xבלחיצת כפתור אנחנו
יודעים אוטומאטית מה קורה באותו מקום ,גם בתשתיות התת קרקעיות ,גם מה
שקורה למעלה ,בתי ספר וכו' .זה פרויקט לא פשוט ,שאנחנו כבר עשינו עליו עבודה לא
פשוטה ,והיום היועץ המשפטי בדיוק יושב על התכנון של המכרז הזה .אני אומר לכם
שבסופו של יום העלות תהיה גם הרבה יותר גדולה ,כי הרשויות כבר היום מתחילות
להתלו נן למשרד הפנים שלא נלקחו פה עוד לא מעט דברים מבחינת העלויות .אז זה
הסכום,
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גב' שירה דקל:

זה כסף שמגיע?

מר חיים (קוקי) ביטון :

כן ,כן ,זה כסף שמגיע ממשרד הפנים.

גב' שירה דקל:

ונדרש מאיתנו גם להשקיע?

מר חיים (קוקי) ביטון :

נכון לרגע זה ,רק הכנת ההליך .בנו סף לזה ,אנחנו נחבר גם

 11,111שקלים שמגיעים מפיקוד העורף ,לטובת העניין.

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.8רציפות תפקודית  -ע"ס 00.,...

1₪

מר ג'והר חלבי :

רציתי רק לציין שהכסף הזה מגיע ממשרד הפנים.

מר אלי שבירו :

הו א אמר .הוא אמר.

 . 8אישור תב"ר מס' ( 2.0חדש) – קירוי ושיפוץ מגרש הכדורסל לבי"ס היובל,
אומדן עלות  1₪ 005,...מקורות המימון:
הטוטו (קרן המתקנים) – 1₪ 4..,...
השתתפות העירייה מקרנות הרשות – 1₪ 505,...

מר אלי שבירו :

אישור תב"ר  – 311קירוי ושיפוץ מגרש ה כדורסל לבי"ס

היובל .ג'והר.
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מר ג'והר חלבי :

הוגשה בקשה לטוטו ,קיבלנו הרשאה תקציבית ע"ס 105,111

 .₪הם נותנים  ₪ 411,111ואנחנו נותנים  .₪ 505,111החלק שלנו יהיה מקרנות
הרשות.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו ,רגע ,אלי.

גב' שירה דקל:

מה עושים ,מקורים?

מר יוסי חן :

קירוי ,זה דווקא טוב.

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא סוגרים אותו לגמרי ,אבל מאפשרים פעילות שלו בחורף.

מר יוסי חן :

קוקי ,אבל תשימו לב שלא מה שעשו במילקין ,הרסו שם את

כל המגרש ,הקטינו אותו עם ה"מיני  -פיץ'" הזה ,הרסו את כל המג רש .ההיפך ,פה אם
אפשר להגדיל ,לעשות את זה כמו שצריך ,שלא יהיה בכייה לדורות.

מר אלי שבירו :

החלטה:

נרשום את זה וזה צודק .מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0קירוי ושיפוץ מגרש הכדורסל

לבי"ס היובל – אומדן עלות 1₪ 005,...

 . 1בקשה לחידוש מסגרת האש ראי בבנק אוצה"ח מחשבון  5.5.ע"ס ₪ 0,...,...
לשנת ( 0.02במקום 1)₪ 0,5..,...

מר אלי שבירו :

בקשה לחידוש מסגרת אשראי בבנק אוצר החייל ע"ס
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 ₪ 1,111,111לשנת  2113במקום .₪ 2,511,111

מר ג'והר חלבי :

עד כה היה נו  .₪ 2,511,111היתה פה בקשה ,פניה מחברי

המועצה ,להק טין את זה.

מר אלי שבירו :

החלטה:

לצמצם .ירדנו ל  . 1,111,111 -מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה לחידוש מסגרת האשראי בבנק

אוצה"ח מחשבון  5.5.ע"ס  ₪ 0,...,...לשנת ( 0.02במקום 1)₪ 0,5..,...

 . 12דיון בדוח הרבעוני מס'  2לשנת ( 0.00רבעון ספטמבר 1) 0.00

מ ר אלי שבירו :

אנחנו עוברים לתוספת – דו"ח רבעוני מספר  3לשנת . 2112

זה רק דיווח  .ג'והר ,בבקשה .זה דיווח ,אז קחו את זה בחשבון.

מר ג'והר חלבי :

דו"ח רבעוני רבעון  3לשנת  , 2112אנחנו נעבור לעמוד מספר

 , 4נלך לתמצית המאזן ,עד רבעון מספר  . 3בסך הכול היה לנו ביצוע ₪ 00,352,111
בהכנסות .היה לנו בהוצאות  . 00,305,111סיימנו את הרבעון בגרעון זמני של 413,111
 .₪כפי שהסברתי ,אנחנו מסיימים את השנה בעודף תקציבי של כמעט .₪ 5,111,111
לקחנו  ₪ 4,511,111ל  -תב"רים .נישאר בסוף השנה בכ  ₪ 311,111 -עודף .הגרעון הזה
הוא זמני ,עד שקיבלנו את כל המענקים הנוספים והשלמות ממשרד הפנים .זה מבחינת
התקציב הרגיל.
מבחינת התקציב הבלתי רגיל – בסך הכול יש לנו עודף זמני  .₪ 8,318,111יש לנו גרעון
ב  -תב"רים ,שהוא גם זמני .₪ 550,111 ,הוצאות שביצענו עד הרבעון ,לא קיבלנו את
ההכנסות ממשרדי ממשלה ,עד שנקבל ,זה מתאזן .בסך הכול העודף נטו מסתכם ב -
.₪ 3,302,111
אם נחזור חזרה לדף הראשון – בסך הכול הגרעון המצטבר שלנו היה  .₪ 5,213,111היה
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לנו לרבעון גרעון  .₪ 413,111הגרעון המצטבר שלנו מסתכם ב .₪ 5,020,111 -
אם יש לכם שאלות לרבעון – בבקשה .הרבעון הוא רק לידיעה.

מר יוסי ח ן :

אבל אני רוצה להזכיר לך ,ג'והר ,אתה הבטחת לי ,יחד עם

עוד ז"ל ,שאתם באים איתי למועצת ההימורים ,להביא את התקציבים לאצטדיון
הכדורגל ע"ש רון נחמן .אתה זוכר את זה? אמרנו שאתה מגיע איתי לקרן המתקנים,
לתקצב ,בנושא של אצטדיון כדורגל .עד היום ,אתה לא יודע את הד רך לאצטדיון
כדורגל .לדברים אחרים ,לגדרות ,לשערים,

מר ג'והר חלבי :

אני הולך איתך .בוא נסכם ונלך.

מר יוסי חן :

צריך להקים אצטדיון .התחייבנו לרון אצטדיון.

מר ג'והר חלבי :

בכל מקום שיהיה כסף ,אני מוכן לרוץ.

מר יחיאל טוהמי :

ג'והר ,זה רק דיווח ,תעבור בבקש ה לנושא הבא.

מר אלי שבירו :

דרך אגב ,אני אדאג שאתם תיסעו ביחד.

מר יוסי חן :

אלי ,אתה גם תצטרך לבוא.

מר אלי שבירו :

אני אבוא אתכם ,בשמחה.

 . 13אישור תב"ר מס'  200מגרש סקייטבורד ע"ס  - ₪ 00.,...מקורות מימון קרן
המתקנים  ₪ 0..,...ועוד  ₪ 0.,...קרנות הרשות1

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 312מי שזוכר ,שנה שעברה קיבלנו  ₪ 211,111וחלק

הרשות היה  ,₪ 11,111להשלמת הקמת ה"סקייט פארק" מקרן המתקנים .נתנו שם
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בונוס ,למי שמסיים את ה  -תב"ר ומסיים את הביצוע במהלך שנת  , 2112מקבל בונוס
עוד  .₪ 211,111עיריית אריאל קיבלה בונוס עוד  211 - ₪ 211,111מהקרן ו ₪ 11,111 -
מהעירייה ,לצרכי הקמת פארק "סקייט פארק" ,או יוחלט על משהו אחר ,לפי הצרכים
של העיר .אבל בינתיים אנחנו מאשרים את זה למתקנים של "סקייט פארק".

גב' שירה דקל:

זה לא חייב להיות לסקייטבורד?

מר אלי שבירו :

לא חייב להיות.

מר ג'והר חלבי :

לא חייב .יש  3-4דברים שאפשר.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 200מגרש סקייטבורד ע"ס ₪ 00.,...

 -מקורות מימון :קרן המתקנים  ₪ 0..,...ועוד  ₪ 0.,...קרנות הרשות1

 . 14אישור תב"ר מס'  – 20.השלמת עבודות פיתוח בנה ביתך  04יח"ד ע"ס
1₪ 0,5..,...

מר ג'והר חלבי :

תב"ר  – 311השלמת עבודות פיתוח בבנה ביתך 14 ,יח"ד,

ע"ס  .₪ 1,511,111יש פה הרשאה תקציבית ממשרד השיכון שהתקבלה להשלמת
עבודות הפיתוח.

מר יוסי חן :

באיזה רחוב זה?

מר אלי שבירו :

אני רק רוצה להגיד ,מה שאני מבקש ,קוקי ,מה שאני מבקש

בוועדת תכנון ובנייה ,שהמהנדס יציג לנו מה הולכים לעשות ב .₪ 1,511,111 -
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מר יוסי חן :

והמכרזים האחרונים שיצאו עכשיו.

גב' שירה דקל:

הם יצאו.

מר אלי שבירו :

נכון .נכון .זה לא משנה ,הפיתוח קיים ,הם יצטרכו לעשות

תוספת של פיתוח שם .מי בעד? פה אחד .

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 20.השלמת עבודות פיתוח בנה ביתך

 04יח"ד – ע"ס 1₪ 0,5..,...

 . 15הגדלת תב"ר מס' " – 000כביש גישה לבית העלמין  -ברקן" ע"ס ₪ 52,402
מקרנות הרשות (בכפוף לתוצאות המכרז של מועצה אזורית שומרון ובכפוף
לבדיקת מהנדס העירייה)1

מר ג' והר חלבי :

הגדלת תב"ר  – 111לפני כשנתיים אישרנו  ₪ 31,111מקרנות

הרשות ,להשתתפות בחוצה שומרון ,להשלמת כביש הגישה לבית הקברות .עכשיו
השלימו את התכנון שם ובבדיקה של עמוס ,של המהנדס שלהם ,עלות של הפרויקט היא
כ  .₪ 254,111 -החלק שלנו יהיה  , 51%לכן יש להוסיף הגדלת תוספת של ,₪ 53,413
שניקח את זה מקרנות הרשות.

מר יוסי חן :

אבל עכשיו אין לנו כבר קברים שם ,אי אפשר לקבור שם ,אז

עכשיו אנחנו עושים את הכביש?

מר אלי שבירו :

יוסי ,אבל יש הרבה מאד אנשים שקבורים ,יש משפחות

שצריכות לעלות לשם .לכן זה חשוב מאד.
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מר יוסי חן :

אני יודע.

מר ג'והר חלבי :

רבותי ,חשוב מאד לציין נקודה מאד חשובה – מי שמבצע את

הפרויקט זה מועצת שומרון ,לא אנחנו .אנחנו בסך הכול משתתפים ,מעבירים כסף,
שיהיה ברור.

מר אלי שבירו :

מי בעד? פה אחד.

*** אריאל עזריה הודיע שאינו משתתף בהצבעה ***

החלטה:

הוחל ט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר " – 000כביש גישה לבת העלמין -

ברקן" ע"ס  ₪ 52,402מקרנות הרשות1

מר אלי שבירו :

יש תב"ר נוסף .היה פה כנס ,אז בואו תסבירו.

 . 10סעיף מחוץ ל סדר היום – תב"ר  – 200כנס מנהיגים צעירים – ע"ס 00.,...
.₪

מר חיים (קוקי) ביטון :

יש תב"ר נוסף ע"ס  .₪ 221,111זה איזה שהוא פרויקט

שעשינו ביחד עם משרד החינוך ,דרך הסוכנות היהודית .ביצענו פה כנס בשבוע שעבר,
של  011פלוס בני נוער מכל הארץ ,כנס מנהיגים צעירים שהיה פה בעיר אריאל .תמורת
זה קיבלנו  ₪ 221,111ואנחנו מעלים את זה פה להצבעה כ  -תב"ר.

מר ג'והר חלב י :

ה  -תב"ר יהיה מספרו . 311

מר יוסי חן :

למה ,לפיתוח של הפארק?
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מר חיים (קוקי) ביטון :

לא ,עבור הפעילות.

מר ג'והר חלבי :

עבור הפעילות שהפעלנו שם ל  011 -בני נוער.

מר יוסי חן :

אבל מה עושים עם ה -

מר אלי שבירו :

עשו פעילות.

מר יוסי חן :

עשו פעילות ,נכ נס כסף,

מר חיים (קוקי) ביטון :

בכסף הזה ,אנחנו בנינו תוכנית למקום ,תוכנית עבור הכנס

הזה.

מר יוסי חן :

לפתח את המקום?

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא ,לא ,תוכנית עבור הכנס ,בכדי שנוכל לבצע אותו .לא

רצינו להוציא מהרשות כסף לטובת פרויקט ארצי .הגשנו תוכנית עבודה למשרד
החינוך ,אישרו לנו את הפרויקט תמורת כל סעיפי הפעילות .סך הכול היה .₪ 221,111
אנחנו צריכים להגיש להם לפי סעיפי הפעילות את ההוצאות והם יחזירו לנו את ה -
. 221,111

מר אלי שבירו :

החלטה:

מי בעד? פה אחד.

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 200כנס מנהיגים צעירים – ע"ס

1₪ 00.,...

מר אלי שבירו :

אני רוצה לבקש בקשה ואני מבקש שבפעם הבאה שיהיה כנס

כזה ,אני חושב שיהיה שווה להזמין את חברי המועצה.
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מר חיים (קוקי) ביטון :

סליחה ,הזמנו .גם הודעתי.

מר אלי שבירו :

אני לא קיבלתי הזמנה ,אז אני לא יודע.

מר חיים (קוקי) ביטון :

א ני הודעתי .אי אפשר להגיד שלא.

מר אלי שבירו :

אז אנחנו בפעם הבאה נדאג ,אני אדאג בפעם הבאה שכל

חברי המועצה יקבלו הזמנה ואני אשמח מאד אם תגיעו.

 . 13סעיף מחוץ לסדר היום – חלוקת תמיכות לשנת 1 0.02

עו"ד שרון שטיין :

אנחנו מבקשים להביא לאישור את חלוקת התמיכות לש נת

 . 2113השלב הראשון בעצם שאנחנו נעשה ,נטפל בחלוקת התמיכות ,אנחנו כרגע
כבולים למסגרת התמיכות שהיתה קיימת בתקציב  . 2112כשיאושר תקציב 2113
יצטרכו לבצע תיקונים תקציביים שנובעים מזה שצירפנו את הספורט ואז בעצם יצטרך
להיות איזה שהוא תקצוב נוסף ,בעצם כמעט לכל הגו רמים שמופיעים פה ,ולעשות להם
את ההשלמה למחצית השניה של השנה.
מה שעשינו בגדול זה כזה דבר :התקציב של התמיכות שהיה בשנת  2112זה 505,111
 .₪לקחנו את התמיכות שהיו בשנה שעברה .יחד עם קוקי עשינו איזה שהוא דיון פנימי
בוועדת התמיכות והגענו ,שכרגע קודם כל להזרים לס פורט בעיר בשלב הראשון
 ,₪ 211,111זה  213יצא ₪ 211,111 ,כתמיכות לאגודות בשביל שיתחילו את השנה
הזאת ,עד שנעשה את ההשלמה,

מר חיים (קוקי) ביטון :

הם באיחור כבר של  3חודשים.

עו"ד שרון שטיין :

בסדר ,אנחנו יודעים ,לאפשר להם את השלב הזה .ועשינו

הפחתות ,בשביל לשחר ר את הסכום הזה עשינו הפחתות מסעיפי תמיכות אחרים
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ושייכנו את הכסף הזה.
בגדול ,מה שאנחנו ממליצים זה כזה דבר ,אני אעשה לכם ב  brief -רק מה היה בתקציב
: 2112
חינוך ונוער –  – 230,111אנחנו עשינו הפחתה בערך של קצת יותר מ  21% -בכל סעיף –
הקטנו את זה בשלב זה ל  ,₪ 184,111 -וכשיאושר התקציב נעשה את ההשלמות.

מר חיים (קוקי) ביטון :

תסביר את זה ,שלא יחשבו שאתה הולך לצמצם את זה.

מר אלי שבירו :

כן .שלא יחשבו שאנחנו באמת,

עו"ד שרון שטיין :

לא .מה שקורה כרגע ,רוב תקציב הספורט יושב כסעיף

תקציבי שצבוע לחברת גוונים .כשיאושר תקציב  2113יצטרכו לקחת את התקציב הזה
משם ,להעביר אותו לעירייה ולהפוך אותו לסעיף תמיכות ולחלק אותו מחדש במסגרת
סעיף התמיכות ,לעשות את ההשלמה שרצינו לספורט .ומה שהפחתנו מפה ,לבצע את
ההשלמה הזאת בחלק השני של השנה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

נסביר את זה בפשטות – אגודו ת הספורט היו מופעלות דרך

המתנ"ס עד לשנה הזו .בהחלטת מועצת העיר הוחלט שמינואר בעצם אגודות הספורט,
אנחנו עוברים לפיקוח,

גב' שירה דקל:

לא החלטנו על זה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

כן ,תסתכלי ,יש.

גב' שירה דקל:

לא החלטנו על זה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

מה זה לא החלטנו על זה?
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עו"ד שרון שטיין :

זה המהות של התמיכות ,זה אישור התמיכות.

מר חיים (קוקי) ביטון :

זה התמיכות.

גב' שירה דקל:

לא החלטנו לחזור לאגודות ספורט.

מר יוסי חן :

החלטנו.

עו"ד שרון שטיין :

זה התמיכות.

מר יוסי חן :

תקראי את הפרוטוקול.

גב' שירה דקל:

לא החלטנו.

מר חיים (קוקי) ביטון :

הגזמת .תסתכלי בפרוטוקול.

מר יוסי חן :

תסתכלי בפרוטוקול .יש פרוטוקול.

עו"ד שרון שטיין :

על זה היה כל הויכוח על חלוקת התמיכות.

מר אלי שבירו :

בפעם הקודמת .אבל ,שירה ,בואי אנחנו אחרי זה נעשה את

הבדיקה ,בואו נרוץ ק דימה כרגע,

מר חיים (קוקי) ביטון :

ודאי ,שירה.

גב' שירה דקל:

אי אפשר לאשר את זה ככה .ואם אתה תאשר את זה – לא

תחזור אחורה אחר כך.
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מר אלי שבירו :

א' – אפשר תמיד לחזור.

גב' שירה דקל:

מתי?

מר חיים (קוקי) ביטון :

אבל רגע ,זה אושר ,מה לא אושר?

עו"ד שרון שטיין :

לא ,אבל את הקריטריונים אישרנו.

מר אלי שבירו :

אישרנו קריטריונים.

מר חיים (קוקי) ביטון :

אנחנו אישרנו קריטריונים ,אישרנו אחוזים .אתם אישרתם.

גב' שירה דקל:

אישרנו את התבחינים,

מר חיים (קוקי) ביטון :

אישרתם תבחינים.

גב' שירה דקל:

אישרנו תבחינים לתמיכה בספורט ,שהתייחסנו בעיקר

לנושא של גם ספורטאים מצטיינים ,גם אלמנטים כאלה ואחרים.

עו"ד שרון שטיין :

קבוצתית.

מר אלי שבירו :

גם קבוצתית.

מר חיים (קוקי) ביטון :

כן ,גם קבוצתית ,תסתכלי .גם השולחן הזה ,

גב' שירה דקל:

אני בפירוש שאלתי,

מר ג'והר חלבי :

אפילו החלטתם על החלוקה באחוזים בין העמותות.
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מר חיים (קוקי) ביטון :

יתרה מזאת ,על השולחן הזה אתם החלטתם דבר שלא היה

קיים קודם ,השולחן הזה גם קבע את האחוזים שיחולקו ,כל סכום הספורט שתחליטו,
כל סכום אתם קבעתם את האחוזים.

מר אלי שבירו :

להשאיר את המסגרת של אגודה אחת,

מר יוסי חן :

אבל ,רגע ,אני רוצה לשאול את שירה ,בואי ,אולי תגידי לי

איך נעשה את זה ואולי תתני לנו אלטרנטיבה .אנחנו באמצע עכשיו הפעילות ,באמצע
שנה ,אולי תתני לי פיתרון אחר?

גב' שירה דקל:

נכון .אז אל תחזור לאגודות .אני אומרת ,בוא נשב,

מר יוסי חן :

אבל אין לך צינור העברה אחר .את רוצה,

גב' שירה דקל:

בוא נשב ,בוא נבדוק .קודם כל ,כרגע יש צינור העברה,

שעובד.

מר יוסי חן :

קודם כל ,את הצבעת,

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא ,אין ,אין.

מר יוסי חן :

רגע ,שניה ,את הצבעת .את ביקשת מכל העמותות להגיש

תמיכ ות.

גב' שירה דקל:

אני לא הצבעתי .אני אבדוק עוד פעם,

מר יוסי חן :

את הצבעת .את הצבעת.
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גב' שירה דקל:

לשם הבדיקה שלי .אני זוכרת שהתנגדתי לזה.

מר יוסי חן :

לא התנגדת .היית בעד.

גב' שירה דקל:

אני זוכרת שאני גם לא הייתי לבד.

מר יוסי חן :

היית בעד.

גב' שירה דקל:

לא הייתי בעד.

מר יוסי חן :

אני מודיע לך שהיית בעד.

גב' שירה דקל:

זו טעות.

מר אלי שבירו :

שירה ,בואו נעשה את הבדיקה,

מר יוסי חן :

לא ,אולי היא תתן לנו פיתרון אולי יותר טוב .אולי יש לה

איזה רעיון יותר טוב.

גב' שירה דקל:

אני אגיד שאנ י חושבת ששניה לפני שרצים קדימה ומחליטים

על האגודות וכמה כסף וכבר מחזירים חזרה את הגלגל,

מר יוסי חן :

אבל נגמרת השנה תיכף.

גב' שירה דקל:

שניה .בוא רגע ,קודם כל ,השנה כבר נגמרה.

מר יוסי חן :

מה נגמרה?
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גב' שירה דקל:

הליגות רצות .הליגות רצות .את מי אתה מעביר עכשיו? לאן

אתה מעביר את מי?

מר יוסי חן :

מה זה מעביר? יש באמצע פעילות של עונת משחקים ,גם

בכדורגל ,גם בכדורסל וגם,

גב' שירה דקל:

אז הם באמצע הליגה .אז עד סוף הליגה אתה יכול לתת

להם.

מר יוסי חן :

ואין מאיפה לשלם להם.

מר חיים (קוקי) ביטון :

אבל ,שירה ,מינואר אין מתנ"ס.

מר יוסי חן :

אין מאיפה לשלם להם .אין מתנ"ס ,אין מאיפה לשלם להם.

גב' שירה דקל:

גם אי אפשר לחזור אחורה ,אני יכולה להגיד לכם.

מר יוסי חן :

למתנ"ס?

גב' שירה דקל:

אני יכולה להגיד שחלק מהקבוצות שרשומות כבר זה מאד

בעייתי גם מבחינתם לחזור אחורה .אני אומרת אבל ,שניה רגע ,בוא נעצור את המירוץ
הזה ,נבדוק.

מר חיים (קוקי) ביטון :

אבל סליחה ,היתה פה החלטה .מה ,עכשיו את משנה

החלטה?

מר יוסי חן :

עכשיו מה ,חוזרים אחורה?
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מר אלי שבירו :

אנחנו נעשה כזה דבר ,אנחנו נבדוק את ה -

מר חיים (קוקי) ביטון :

היתה פה החלטה של המועצה.

מר אלי שבירו :

אנחנו נבדוק את ההחלטות.

גב' שירה דקל:

אני מבחינתי זוכרת שהתנגדתי לזה ואני גם זוכרת שלא

הייתי לבד.

מר חיים (קוקי) ביטון :

בסדר ,התנגדת ,הרוב החליט.

גב' שירה דקל:

אני אבדוק את זה.

מר אלי שבירו :

שירה ,א נחנו נעשה כזה דבר ,אנחנו נבדוק.

עו"ד שרון שטיין :

החזרתם לנו לבדוק מחדש את התמיכות.

מר חיים (קוקי) ביטון :

כמה פעמים ביקשתם להחזיר.

גב' שירה דקל:

לא אישרנו את זה.

עו"ד שרון שטיין :

בסוף כן.

גב' שירה דקל:

לא.

מר חיים (קוקי) ביטון :

תבדקי.
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מר אלי שבי רו :

אנחנו נבדוק .אם לא אישרנו את זה ,אנחנו נתכנס עוד

הפעם .אנחנו בין כה וכה בשבוע הבא צריכים לעשות ישיבה נוספת.

גב' שירה דקל:

אז אולי נשאיר את זה לשבוע הבא? למה הלחץ עכשיו?

מר אלי שבירו :

לא ,כי יש ,אני אגיד לך למה.

גב' שירה דקל:

הרי גם ככה אגודות ה ספורט לא יקבלו את הכסף בשבוע

הקרוב.

מר חיים (קוקי) ביטון :

יקבלו בשבוע הקרוב מאד ,ואני אסביר לך למה.

מר אלי שבירו :

יש גופים שצריכים לקבל כסף.

מר חיים (קוקי) ביטון :

מינואר המתנ"ס כבר לא מפעיל את אגודות הספורט.

גב' שירה דקל:

אני יודעת.

מר יחיאל טוהמי :

אבל זה לא הכול ,זה לא  , 111%זה זמני.

עו"ד שרון שטיין :

זה לא זמני .חלקי ,לא זמני.

מר יחיאל טוהמי :

או קיי ,זה חלקי .בוא נשב על זה.

מר חיים (קוקי) ביטון :

האגודות לא מקבלות חודשיים כסף.

גב' שירה דקל:

זה שתעביר את זה לאגודות זה לא אומר בהכרח שהם יק בלו.
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מר יחיאל טוהמי :

למה?

מר פבל פולב :

איזה עקיפה יש לזה?

מר אלי שבירו :

לא ,יעבור ישירות לאגודות.

מר יוסי חן :

אני רוצה לשאול שאלה .תגידו לי ,מכבי אריאל כדורעף,

הגישו בקשה?

מר חיים (קוקי) ביטון :

הגישו .כן.

מר יוסי חן :

בני אריאל ,הגישו בקשה? ה ם מאושרים? הכול בסדר?

מר חיים (קוקי) ביטון :

הגישו .חסרים להם מספר מסמכים.

עו"ד שרון שטיין :

חסרים להם מסמכים.

מר יוסי חן :

כי הם אלה שצריכים להפעיל את ענף הכדורעף .זאת אומרת,

אם לא מעבירים להם את הכסף ,הם יכולים לשלם את המאמן ואת ההסעות ואת מנהל
הקבוצה ?

גב' שירה דקל:

לא ,זה לא כל כך פשוט.

מר יוסי חן :

אני מבין למה את שואלת את זה ,שירה ,את נכנסת לזה כי

את יודעת שיש להם בעיה.

גב' שירה דקל:

הם באמצע הליגה גם.
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מר יוסי חן :

אבל אין להם איך ,אם את לא תעבירי להם כסף אין לך איך

לשלם להם.

גב' שירה דק ל:

יוסי ,גם הכדורסל ,במחשבה הזאת ,להעביר את זה לאגודות

חזרה ,אין לי מושג כאילו .אני אומרת ,בוא נמתין עם זה שניה ,בוא נעשה בדיקה
יסודית.

מר יוסי חן :

את לא מבינה מה שאת אומרת ,אבל זה בסדר .את לא מבינה

מה שאת אומרת ,אבל יאללה ,אני זורם איתך .את לא מבינה בכלל.

גב' שירה דקל:

אז בוא נבדוק את זה לעומק .בוא נשב על זה .מה הלחץ?

מר יוסי חן :

צריכים לשלם לאנשים .הכול עומד להתפרק .כבר לא

משלמים להם  3חודשים .מנובמבר לא משלמים להם.

מר אלי שבירו :

תקשיב ,שרון ,אני מציע ,אנחנו נאשר את זה בהתניה

שבאמת היתה החלטה .

מר חיים (קוקי) ביטון :

ודאי שהיתה החלטה ,מה קרה לכם?

מר אלי שבירו :

נעשה בדיקה .שירה ,אם אין החלטה – אנחנו נחזור אחורה.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר .חבל לנו על הזמן סתם.

מר אלי שבירו :

מי בעד?

מר יחיאל טוהמי :

פה אחד.
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מר אלי שבירו :

רגע ,עוד לא גמרת את ה סקירה.

מר יחיאל טוהמי :

גמר .גמר.

מר אלי שבירו :

מה פתאום? הוא לא גמר את הסקירה .הוא היה באמצע.

עו"ד שרון שטיין :

אז אני אומר ,עשינו הפחתה יחסית ,זה משאיר לחינוך ונוער

 ,₪ 184,111חברה וקהילה  .₪ 10,111מלגות לסטודנטים ,מה שקרה ,אף אחד לא הגיש
בקשה מסודרת למלגות לסטודנטים .גם על זה היה לנו דיון מאד ארוך פה ,לעורר את
המנגנון הזה.

מר אלי שבירו :

נכון.

עו"ד שרון שטיין :

מה שאנחנו מציעים זה ,חלק מהכסף שעובר לספורט לקחת

מפה ,ושנעשה את התקציב  ...לפתוח את זה מחדש .ואז ,במסגרת התיקון של התקציב,
לאשר את המלגות ל סטודנטים .אין שום בקשה ,אין למי לחלק כרגע.

מר יוסי חן :

יכולנו אבל דרך ,איך זה נקרא? אגודת הסטודנטים.

עו"ד שרון שטיין :

אבל אף אחד לא הגיש את הבקשות בצורה מסודרת .הם

סתם ביקשו איזה שהוא סכום.

מר יחיאל טוהמי :

הלאה .בתי כנסת – לא מוצא חן בעיני בתי הכנ סת.

מר חיים (קוקי) ביטון :

לא ,זה לא סכום.

עו"ד שרון שטיין :

מורשת וערכי דת –  .₪ 32,111אנחנו כבר יודעים ,הסכומים

האלה מבוססים על זה שכבר הבקשות פתוחות .זאת אומרת ,אנחנו יודעים .ו 32,111 -
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 ,₪יחיאל ,זה  1בקשות פתוחות ,מתוכן  2מותנות ,שאין להן את המסמכים .ז ה 8,111
 ₪לבית כנסת .שנה שעברה ,אני מזכיר,

מר יחיאל טוהמי :

.₪ 11,111

עו"ד שרון שטיין :

בסדר ,אבל אמרתי לך שאנחנו בשלב הראשון .בשלב הבא

תיקח את כל הכסף ,תחלק לבתי כנסת.

מר אלי שבירו :

הלאה .הלאה.

עו"ד שרון שטיין :

ומה שנשאר ,את העודף של  ,₪ 213,111זה לספורט .אני

רוצה להגיד ששוב פעם ,וזה אני מציע לכם ,פבל העלה את זה וגם את ,אף אחד בקטע
של הספורט האישי לא הגיש בקשה .עכשיו ,אם אתם רוצים להיערך לשנה הבאה ,תגידו
לאנשים.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,אולי נחלק את זה בין העמותות.

עו"ד שרון שטיין :

כי כרגע כל הכסף מ ועבר לאגודות.

מר יחיאל טוהמי :

אנחנו נטפל בכסף הזה.

מר מקס צ'רנוגלז :

אנשים לא יודעים פשוט שזה קיים.

מר יחיאל טוהמי :

אנחנו נדאג שהכסף הזה יעבור לעמותות .עזוב ,זה לא הזמן.

מר אלי שבירו :

אז חבר'ה ,אתם ,תפנו לאנשים שצריכים.

עו"ד שרון שטיין :

אתם העלית ם את זה.
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מר יחיאל טוהמי :

אלי ,בוא נעלה את זה להצבעה.

עו"ד שרון שטיין :

בדרך כלל בשנים קודמות ,מה שקרה ,עשינו את זה תמיד

בשני שלבים – בשלב אחד הבאנו לכם את המסגרת של כל ענף ,חיכינו לבקשות ואז
פתחנו אותן והבאנו לכם הצעה לחלוקה .התקבלה או שיניתם כל מיני דברים וכו'.
עכשיו בגלל שאנחנו מגיעים אחרי שכבר קבענו תאריך להגשת הבקשות ,אנחנו יודעים
מי פתוח ,מי חסר לו ,וכבר אנחנו בלית ברירה גם יודעים מה התקציב שקיים לנו כרגע.
יש פה המלצה ,בתנועות נוער ,יש פה חלוקה לפי מספר חניכים ,היה גידול מאד גדול
משנה שעברה.

מר א לי שבירו :

יפה מאד.

עו"ד שרון שטיין :

בסופו של דבר ,כרגע ,לבני עקיבא מומלץ לחלק ; 85,311

לנוער הלאומי (בית"ר הם עכשיו נקראים)  ; 43,451ולצופים –  . 51,251זה מחולק לפי
מינון של  . 51:51המלצת מנהל הנוער חצי מזה ומספר החניכים היחסי חצי מזה.
מלגות – ההמלצה היא ב שלב זה להשאיר את זה ,להעביר את הכסף הזה ,שהיה צבוע
בשנה שעברה ,לספורט ,ולפתוח את זה ,להיערך בפעם הבאה שנפתח את נושא המלגות,
שנהיה עם תקציב מאושר ולדאוג שיוגשו בקשות.
תחום המחקר – היתה תמיכה ,אישרנו תמיכה של  .₪ 11,111זה פחות או יותר ,זה
סכומים ,לא הוגשו גם יותר מדי בקשות .הוגשה בקשה של מו"פ ,שמתוכם רק 3
סעיפים הם רלוונטיים .הצענו לחלק לנושא של הדרכת ילדים בתחום ה'ביוטופ' 3,111
 ;₪עריכת סקר טלפוני בנושא רווחת התושבים בעיר –  ,₪ 4,111כי בכל אופן ,זה
נתונים סטטיסטיים; והשתתפות בכנס מחקרי ביהודה ושומרון בהוצאת קובץ של
מחקרים ,זה משהו שהם מוציאים באופן שוטף – .₪ 3,111
חלוקת התמיכות בנושא של חברה וקהילה – הבסיס הוא בסיס של תקציב 2112
והחלוקה משנה שעברה .מוזיאון השואה –  .₪ 23,511פשוט עשינו הפחתה יחסית
מההצעה המקורית ,לא מההצעה שהיתה בפועל אחרי העודפים .אם אתם זוכר ים,
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היתה הצעה ,אושרה ,ואחרי זה היו עודפים שחילקנו אותם בחלק יחסי לכל אחד.
בתי כנסת – יש  1בתי כנסת שהגישו בקשות .אנחנו ממליצים לתת  ₪ 8,111לכל בית
כנסת .שני בתי כנסת לא המציאו את כל המסמכים .אנחנו המלצנו לכל ארבעת הגופים,
שזה שני בתי כנסת – אחוות אחים ואוה ל אפרים .יש את האגודה להתנדבות ,שזה בנות
השירות הלאומי ,גם כן לא המציאו את כל המסמכים.

מר יחיאל טוהמי :

אז ימציאו .תהיה קצת סבלני.

מר חיים (קוקי) ביטון :

בסדר ,אנחנו לא פוסלים אותם.

עו"ד שרון שטיין :

רגע ,אף אחד לא פסל אותם.

מר יחיאל טוהמי :

לא ,סליחה ,אם זה היה למישהו שאתה,

מר מקס צ'רנוגלז :

אל תגיד את זה פה.

מר יחיאל טוהמי :

אני אגיד לך מה ,פעם מי שלא היה נותן מסמך זה היה

אחרת.

עו"ד שרון שטיין :

יחיאל ,המלצנו ,ההמלצה היא לארבעת הגופים האלה,

מר חיים (קוקי) ביטון :

עד ה  11 -למרץ.

עו"ד שרון שטיין :

ע ד ה  11 -למרץ להשלים.

מר אלי שבירו :

. 15

עו"ד שרון שטיין :

שיהיה עד ה  , 15 -זה לא משנה.
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מר אלי שבירו :

בואו נמשיך.

עו"ד שרון שטיין :

הדבר האחרון זה הספורט – הוגשו רק בקשות של האגודות

בספורט הקבוצתי .בשלב זה אנחנו מציעים לחלק לכולם ,לחלק את זה ביניהם.
בקר יטריונים שאישרנו אמרנו ,גוף אחד שפועל בכל תחום .כדורגל של בית"ר אריאל –
 ; 13,411כדורסל זה הפועל אריאל –  ; 32,511מכבי בני אריאל ,שזה כדורעף – ; 38,011
הפועל אריאל ,שזה גם הקליעה – זה עוד  . 0,111עכשיו ,נשאר הנושא של ההתעמלות
האמנותית ,שזה עדיין מופעל במסגרת ש ל גוונים .כרגע אין להם איזה שהוא גוף חיצוני
שהוא עמותה .מה שאנחנו מציעים זה פשוט לאשר להעביר לגוונים את הסכם הזה
במסגרת התקציב.

מר יחיאל טוהמי :

אנחנו בעד.

מר אלי שבירו :

אני חייב להגיד משהו אחד .אני בעד ,אני חושב שצריך

להעביר את זה לחברת גוונים .אני יו דע מידע אישי שהסכום הזה לא מגיע לקבוצות
התחרות האמנותית ואנחנו נצטרך לוודא שבאמת הכסף הזה מגיע לשם.
מי בעד?

מר יחיאל טוהמי :

בוא נעשה פה אחד.

מר אלי שבירו :

פה אחד .יפה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את חלוקת התמיכות לשנת  , 0.02כפי שהוצגה ע"י

עו"ד שרון שטיין1

מר אלי שבירו :

אנחנו נגיד תודה לכל האורחים .אנחנו עושים ישיבה סגורה

של כמה דקות .תודה רבה.

______________
חיים (קוקי) ביטון
מנכ"ל העירייה

_______________
אלי שבירו
ראש העיר ייה
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ריכוז החלטות :
 1 0אישור הלוואה ,תב"ר  , 080קבלת הלוואה ע"ס  0מי ליון  ₪לכיסוי חובות
המתנ"ס1

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080אישור קבלת הלוואה ע"ס 0

מיליון  ₪לכיסוי חובות המתנ"ס1

 1 0אישור שינוי מס'  0בהצעת התקציב לשנת 1 0.00

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את שינו י מס'  0בהצעת התקציב לשנת 1 0.00

 1 2אישור מצבת כ"א ,תיקון מס' 1 0

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את מצבת כ"א ,תיקון מס' 1 0

 1 4אישור תב"רים מעודפי התקציב הרגיל1

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080שדרוג מחשבים במוסדות

העירייה – ע"ס 1₪ 20.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 042שדרוג מערכות התקשורת – ע"ס

1₪ 05.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000רכישת כלי אצירה – ע"ס 8.,...

1₪
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008שיפוץ מבנה העירייה – ע"ס

1₪ 04.,...

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  0בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,מר עמנואל

יעקב ,גב' שירה דקל ,מר אבי סמו ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אלי שבירו ,מר יוסי חן ,גב'
לודמילה גוזב  0 ,נגד :עו"ד אריאל עזריה) לאשר את תב"ר  – 084מפגעי בטיחות
תחזוקת רחובות – ע"ס 1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 085שילוט עירוני תמרורים – ע"ס

1₪ 8.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ת ב"ר  – 082החלפת עמודי חשמל – ע"ס

1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 088שיקום גנים ציבוריים – ע"ס

1₪ 004,...

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  0בעד :מר יחיאל טוהמי ,מר פבל פולב ,גב' שירה

דקל ,מר אבי סמו ,מר מקס צ'רנוגלז ,מר אלי שבירו ,מר יוסי חן ,גב' לודמילה גוזב 0 ,
נמנע :עו"ד אריאל עזריה) לאשר את תב"ר  – 080סקר גינון ציבורי – ע"ס 1₪ 2.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 00.שדרוג הגינון הציבורי – ע"ס

1₪ 020,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 044תוכניות מגירה – ע"ס 1₪ 25,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 080הקמת חניון למשאיות – ע"ס
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1₪ 5..,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008הקמת בי"ס יסודי במוריה –

הגדלה בסך  ₪ 000,...לכיסוי אגרות לחיבור מים וחיבור ביוב לתאגיד המים1

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.5מיגון פארק האתגרים – ע "ס

1₪ 005,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0תוכניות העשרה למערכת החינוך

– ע"ס 1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000איטום גגות – ע"ס 1₪ 005,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 002שדרוג מזגנים במוסדות החינוך –

ע"ס 1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 040שדרוג מחשבים במוסדות החינוך

– ע"ס 1₪ 0.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 004פרויקט חינוכי "נס טכנולוגיה

חט"ב" – ע"ס 1₪ 0..,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 004תחזוקה ושדרוג מתקני חצר בגני

ילדים – ע" ס 1₪ 005,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 005תחזוקה ושיפוץ מבני הגנים –

ע"ס 1₪ 04.,...
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000שדרוג ריהוט גני ילדים – ע"ס

1₪ 05,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 002שיפוץ מבני בתי הספר – ע"ס

1₪ 0..,...

ה חלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 008החלפת ריהוט בבתי הספר – ע"ס

1₪ 05,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000אירועים עירוניים  -הצטיידות

לאירועים – ע"ס 1₪ 005,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 000נוער במרכז העניינים – ע"ס

1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2..שדרוג ותחזוקת מבני נוער – ע"ס

1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0פרויקט טכנולוגיה  -מצלמות

אבטחה עיר ללא אלימות – ע"ס 1₪ 0.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0שיקום מגרש כדורגל – ע"ס

1₪ 00.,...

החל טה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.2שדרוג אולמות ומגרשי ספורט –

ע"ס 1₪ 00.,...
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החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.4שיפוץ וריהוט משרדי אגף רווחה

– ע"ס 1₪ 5.,...

 1 5אישור על הגדלת תב"ר  – 58אולם המופעים ,תוספת משרד השיכון ע"ס
1₪ 0.5,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 58אולם המופעים ,תוספת

משרד השיכון – ע"ס 1₪ 0.5,...

 . 0אישור תב"ר מס' ( 2.2חדש) – הקמת מעון יום תכנון וביצוע ,ע"ס 1₪ 0,550,220

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.2הקמת מעון יום ,תכנון וביצוע –

ע"ס 1₪ 0,550,220

 . 3אישור תב"ר מס' ( 2.8חדש) – רציפות תפקודית  -ע"ס 1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.8רציפות תפקודית  -ע"ס 00.,...

1₪

 . 8אישור תב"ר מס' ( 2.0חדש) – קירוי ושיפוץ מגרש הכדורסל לבי"ס היובל,
אומדן עלות  1₪ 005,...מקורות המימון:
הטוטו (קרן המתקנים) – 1₪ 4..,...
השתתפות העירייה מקרנות הרשות – 1₪ 505,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 2.0קירוי ושיפוץ מגרש הכדורסל
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לבי"ס היובל – אומדן עלות 1₪ 005,...

 . 1בקשה לחידוש מסגרת האשראי בבנק אוצה"ח מחשבון  5.5.ע"ס ₪ 0,...,...
לשנת ( 0.02במקום 1)₪ 0,5..,...

החלטה:

ה וחלט פה אחד לאשר את הבקשה לחידוש מסגרת האשראי בבנק

אוצה"ח מחשבון  5.5.ע"ס  ₪ 0,...,...לשנת ( 0.02במקום 1)₪ 0,5..,...

 1 02אישור תב"ר מס'  200מגרש סקייטבורד ע"ס  - ₪ 00.,...מקורות מימון קרן
המתקנים  ₪ 0..,...ועוד  ₪ 0.,...קרנות הרשות1

החלטה:

הוחלט פה אחד ל אשר את תב"ר  – 200מגרש סקייטבורד ע"ס ₪ 00.,...

 -מקורות מימון :קרן המתקנים  ₪ 0..,...ועוד  ₪ 0.,...קרנות הרשות1

 . 14אישור תב"ר מס'  – 20.השלמת עבודות פיתוח בנה ביתך  04יח"ד ע"ס
1₪ 0,5..,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 20.השלמת עבודות פיתוח בנה ביתך

 04יח"ד – ע"ס 1₪ 0,5..,...

 . 15הגדלת תב"ר מס' " – 000כביש גישה לבית העלמין  -ברקן" ע"ס ₪ 52,402
מקרנות הרשות (בכפוף לתוצאות המכרז של מועצה אזורית שומרון ובכפוף
לבדיקת מהנדס העירייה)1

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר " – 000כביש גישה לבת העלמין -

ברקן" ע"ס  ₪ 52,402מקרנות הרשות1
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 . 10סעיף מחוץ ל סדר היום – תב"ר  – 200כנס מנהיגים צעירים – ע"ס 1₪ 00.,...

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  – 200כנס מנהיגים צעירים – ע"ס

1₪ 00.,...

 . 13סעיף מחוץ לסדר היום – חלוקת תמיכות לשנת 1 0.02

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את חלוקת ה תמיכות לשנת  , 0.02כפי שהוצגה ע"י

עו"ד שרון שטיין1
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