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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  2-הישיבה ה

 (23.12.2018) טע"תש טבתב ט"ו, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 צת העירחברת מוע -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 חברת מועצת העיר -  גב' ימית שפר

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  מועצת העירחבר  -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 
 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; ברד .א

 ;(1נספח מספר  –תבחיני תמיכות )מצ"ב אישור  .ב

 (;2נספח מספר  –אישור חברי ועדות )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור  ג.

אישור דירקטורים בחברות הבת )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור נספח מספר  ד. 

3;) 

 ;031399512אישור זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר רועי אביב ת.ז.  ה.

 (;4מצ"ב רשימת התב"רים המומלצים לאישור )נספח מספר  –אישורי תב"רים  ו.

 (;5ומלצים לסגירה )נספח מספר מצ"ב רשימת התב"רים המ –סגירת תב"רים  ז. 

. 0.35%-אישור צו הארנונה, וכן אישור העלאה אוטומטית )טייס אוטומטי( ב ח. 

 (;6)מצ"ב נספח מספר 

 אישור עוזר למ"מ ראש העיר וקביעת שכרו )ישיבה סגורה(; ט. 

 עדכון שכר עוזר ראש העיר )ישיבה סגורה(; י.

  חידוד בנושא האצלת סמכויות; יא. 
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 דבר ראש  העיר; א.

 

. נוכחים: אלי, יחיאל, 2 ישיבת המועצה מספרפותח את אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, ימית, פבל ולודה. קודם כל אני רוצה לברך  יוסי, אבנר, אלה, קרן,  אריק, יאיר, 

את כולם למרות שהייתה לנו הישיבה החגיגית בתחילת דצמבר, ואני רוצה לברך את 

לם על זה שהם נבחרו, ועל זה שאנחנו נכנס לעבודה ביחד לטובת העיר. כמה דברים כו

סוף סוף אנחנו נצא לשיווק  2019שקשורים לדבר ראש העיר: אחד, עד סוף ינואר 

יחידות דיור, אותה שכונה שנמצאת מדרום  839-ויהיה מכרז לשכונה החדשה של ה

ולה לעיר כי חלק גדול מהיחידות דיור לאמפי הגדול, וכמו שאמרתי גם אז זו בשורה גד

יהיו גם מחיר למשתכן, שהוא מחיר למשתכן לתושבי העיר אריאל. לפני שבועיים 

הייתה ביקורת מל"ח בעיר אריאל, הביקורת הייתה טובה מאוד, ומכאן אני רוצה לחזק 

את ידיהם של כל מי שעוסק במלאכה בתחום הזה בשמי ובשמכם גם. אני ממליץ לכלל 

המועצה בייחוד החדשים וגם הישנים, לצאת להשתלמות של משרד הפנים על מנת  חברי

שיבינו מה בדיוק התפקיד שלהם, מה הסמכויות שלהם, מה אפשר ומה אי אפשר, 

ההשתלמות הזאת היא השתלמות מאוד חשובה, כשאני נכנסתי להיות חבר מועצה 

ו שאמרתי קודם זה יום השתתפתי בהשתלמות הזו, היא מוסיפה המון ואני ממליץ, כמ

 שנוסעים מחכימים וחוזרים חזרה. 

 

 ימים?  3יום או   :גב' לודמילה גוזב

 

 זה יום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מאוד מעניין.   :פבל פולבמר 

 

אנחנו נקיים את ישיבת  14.1.19-מאוד מעניין נכון. ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. אני רוצה להזכיר בייחוד 2019לשנת התקציב הצגת תכניות העבודה של הרשות 

לחדשים הישיבות האלה הם בעצם זה חצי יום כמעט יום שלם, זה תלוי איך אנחנו 

מתנהלים וכמה שאלות יהיו, בכל מקרה תשריינו לכם את היום הזה, אני כבר אומר 

  -מעכשיו, תשריינו לכם את התאריך הזה
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 באיזה תאריך?   :אבנר משרקימר 

 

 . 14.1.19-ב :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 בבוקר במרכז צעירים.  10:00בשעה    מר אבי עזר:

 

 ומכאן אני עובר בעצם להמשך סדר היום של הישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רציתי רק למה שאמרת להתייחס, קודם כל ערן לא   :פבל פולבמר 

 חתם, צריך לתת לו את הכבוד. 

 

ו לו לבוא לחתום, אבל הוא שאל 'מה פבל חתם? מה איך אמר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

' הוא מוזמן לכאן ולחתום.   זה יכול להיות.

 

.    :ערן גוזימר  . לא אמרתי פבל חתם, שאלתי, זה שהיא לא שומעת.

 הפקידה שלך, אני שאלתי אם פבל יכול לחתום במקומי, לא אמרתי פבל חתם. 

 

לא רלוונטי. אתה מוזמן לבוא לחתום לא משנה גוזי זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 והכול בסדר. 

 

אני שאלתי אם פבל חתם, אם פבל יכול לחתום במקומי, לא    :ערן גוזימר 

 .  שאלתי אם..

 

 בסדר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. עניין של ביטחון כניסה לעיר   :פבל פולבמר  צריך אתה יודע, כבודך כבוד..

 המלצה. 
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 לא, לא, רגע, זה לא נושא בסדר יום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר  .. לא, לא, אני רק אומר את הדברים, זה עניין של ביטחון

אנחנו נכנסים, קר עכשיו גשם, אני שמתי לב אנשים עומדים בתוך הבודקה הם לא 

 יוצאים החוצה, צריכים לחשוב לשים סככה, כי הם לא מתפקדים. 

 

  -ה 2-פרגולות ב 2עשינו  קודם כל  :אריק דושימר 

 

  -בואו חבר'ה, אני לא רוצה לפתוח דיון, עצרו, עצרו, עצרו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה לא דיון, זה עניין של  :פבל פולבמר 

 

 זה לא ביטחון של משק לשעת חירום.   :אריק דושימר 

 

ו, בואו עצרו, מל"ח זה משהו אחר זה חירום, לכן עצר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נתקדם לפי סדר היום. 

 

 839-רגע, אני רוצה רק לשאול משהו לגבי הבנייה של ה  :גב' קרן קופלר

יחידות דיור אם אנחנו יודעים כמה יוקצו מתוכם למחיר למשתכן או שאנחנו עדיין לא 

 יודעים. 

 

 -אנחנו יודעים שסדר גודל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 180  :מר יחיאל טוהמי

 

סדר גודל של חצי זה יהיה במחיר למשתכן ומתוך זה סדר  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 יחידות דיור יהיו עבור תושבי אריאל.  160גודל של 



 12.201823.)מן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 7 

 (;1נספח מספר  –אישור תבחיני תמיכות )מצ"ב  ב.

 

 טוב, אנחנו עוברים לאישור תבחיני תמיכות, אבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י לכם את תבחיני התמיכות, לא שינינו שום דבר העברת   מר אבי עזר:

ימים אם  10משנה שעברה, אנחנו ממשיכים באותם תבחינים, העברתי את זה לפני 

  -אתם זוכרים

 

 אם יש למישהו הערות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בגדול, אותו דבר.    מר אבי עזר:

 

אנחנו מדברים על בקשות הערות, יש לנו הרבה ספורטאים,   :פבל פולבמר 

. יו"ר ועדת ספורט החדש. יש לנו  זה כל שנה, ולא מוצאים לזה פתרון, אולי הפעם..

 ספורטאים לא קבוצתיים, שהם לא נמצאים בתוך הענפים אולימפיים. 

 

 מצטיינים.   :מר יחיאל טוהמי

 

לא, אלה שלוקחים מקום ראשון שהם הולכים ומייצגים את   :פבל פולבמר 

ו של דבר הם באים ורשום עליהם אריאל, ישראל ואריאל, והם לא אריאל, בסופ

מקבלים מלגות בגלל שהם לא נמצאים או במכבי או באיזה שהיא עמותה מוכרת מטעם 

המדינה, ויש הרבה כאלה והם תושבים שלנו והם ספורטאים מצטיינים כמו שאמרתי 

סעיף הזה, אם זה כי הם במקום ראשון. אז אנחנו כן מבקשים אם אפשר לעשות את ה

לא דרך עירייה או חברה לפיתוח אריאל, אבל למצוא את הכספים האלה, זה לא כסף 

גדול, אבל זה הרבה מוטיבציה לספורטאים שלא יכולים להיות בספורט אולימפי או 

 תחרותי מוכר, שיהיה לה גם אפשרות לקבל מלגה. 

 

 ..2.3.33-. פבל זה מופיע ב3.2.3.3-בזה מופיע    מר אבי עזר:
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 אז תקרא את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 . 3.2.3.3-מופיע ב   מר אבי עזר:

 

 אנחנו מדברים על תבחינים אנחנו לא מדברים על כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, לא, לא על כסף, דיברתי על תבחינים. אם הוא לא נמצא   :פבל פולבמר 

  -בלבעמותה שמוכרת על המדינה, אז רשום פה סכום א

 

.    מר אבי עזר:  אין סכום, לא רואים כסף כאן

 

 לא, יש תבחין פבל.   :אריק דושימר 

 

  -₪ 1,500למה   :פבל פולבמר 

 

 הא זה כמה הוא יכול לקבל.    מר אבי עזר:

 

 כמה הוא יכול לקבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה לא   מר אבי עזר:

 

 בעים את הסכום? אז למה אנחנו עכשיו קו  :פבל פולבמר 

 

  -אנחנו אומרים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הוא לא יכול לקבל. ₪  1,500מעל   :פבל פולבמר 

 

.    מר אבי עזר:  נכון
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 אז קבענו סכום, אולי נדבר על הסכום בתקציב?   :פבל פולבמר 

 

בתקציב אנחנו מדברים על הסך הכול הכללי של התקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו יכולים לחלק. וכמה 

 

 זה הסעיף היחידי שיש בו כסף.   :פבל פולבמר 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נוריד את הסכום הזה נחשוב על זה בתקציב? אולי   :פבל פולבמר  אז אולי 

 אפשר להגדיל? 

 

  -תקשיב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -קבעתם למה₪?  1,500כאילו מה זה המשמעות של   :פבל פולבמר 

 

 1,500-רגע, רגע, רגע חבר'ה, תנו לעשות סדר בבקשה, פבל ה  עו"ד דוד זיו:

זה לא ₪,  1,500הם לעניין של תחרות בינלאומית, אז הוא מקבל את המענק של ₪ 

 או "שקל" בסדר? ₪  1,500-קשור לכלל התבחינים, ואז הוועדה רשאית לתת לו יותר מ

 

 לא משפיע כאן. אז זאת אומרת זה   :פבל פולבמר 

 

זה ההגבלה רק אם יש ₪  1,500-זה שני דברים שונים. ה  עו"ד דוד זיו:

תחרות בינלאומית, יגיש את הבקשה הרלוונטית התכנסה הוועדה והחליטה וואלה מגיע 

 זהו לא יותר מזה. ₪,  1,450לו 

 

 זו השאלה שלי. ₪?  3,000ולמה לא   :פבל פולבמר 
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 ועדה החליטה.  זה מה שהו  עו"ד דוד זיו:

 

  -בגלל זה אני אומר אם יהיה כסף  :פבל פולבמר 

 

 יירשם לפרוטוקול.   עו"ד דוד זיו:

 

אנחנו מבקשים לא להגביל, כי סך הכול הרבה כסף משקיעים   :פבל פולבמר 

 ההורים. 

 

 2-לתחרות, או שיכול להיות שהוא יכול ב₪  1,500זה    :מר יוסי חן

 תחרויות לקבל כפול. 

 

 אנשים.  32נכון, זה... תאר לך שפונים   ו"ד דוד זיו:ע

 

לתחרות לאדם, הוא יכול ללכת פעמיים ואז הוא ₪  1,500   :מר יוסי חן

 מקבל כפול. 

 

יפנו   עו"ד דוד זיו:  אנשים.  30ואם 

 

 זה בינלאומי כמה פעמים יש בשנה?   :פבל פולבמר 

 

 פעמיים בשנה.    :מר יוסי חן

 

ם אפשר, בגלל זה אני אומר, אם זה לא כל כך חשוב אולי א  :פבל פולבמר 

  -נוריד את זה

 

 יש דוגמא לספורט כזה? סתם דוגמא.   :אריק דושימר 
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 )מדברים יחד( 

 

  -אתם יודעים מה למה אני זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תוריד את הסכום.    מר אבי עזר:

 

 תוריד את הסכום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו.   :קרן קופלרגב' 

 

 הורדנו את הסכום.   :מר יחיאל טוהמי

 

יש לי הערה, יש לנו, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה,   :גב' קרן קופלר

  -שהוא אלוף אירופה בשחמט 17אבל יש לנו פה בחור בן 

 

 דוגמא יפה.   :פבל פולבמר 

 

יודעים על זה בכלל, חבל מאוד. אני לא   :גב' קרן קופלר יודעת אם אתם 

  -הבחור הזה הוא תושב אריאל

 

  -אבל רגע, רגע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, לא, זה בהקשר לזה, רגע אני רוצה להגיע לזה, לנקודה   :גב' קרן קופלר

הזאתי. בגלל זה שאלתי אותך אם הוא מקבל את הכסף לפני התחרות או אחרי 

 התחרות. 
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על זה, אנחנו מדברים תקשיבו, אנחנו לא מדברים עכשיו  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 טכני על תבחינים. רצו להוריד סכום, אין לא יהיה סכום. 

 

 אז היא שאלה לגבי טכני.   :פבל פולבמר 

 

 לא, אז זה טכני גם כן. שנייה אלי זה טכני.   :גב' קרן קופלר

 

 ה אחר כך נדבר. ת למועצצריך להביא את החשבוני   :מר יוסי חן

 

הוא יוצא לתחרויות, כמובן הוא לא מוכר בשום עמותה, אבל   :גב' קרן קופלר

  -הוא אלוף אירופה, הוא יוצא גם לתחרות העולמית

 

יודע למה היא אומרת, כי הם נתקעו   :פבל פולבמר  אני אחזק את קרן, אני 

 בבעיות כלכליות. 

 

  -לדעת האם אפשרעכשיו אני רוצה   :גב' קרן קופלר

 

 הם לא יצאו לתחרות.   :פבל פולבמר 

 

כן. הילד הזה לא תמיד להורים שלו יש כסף גם לממן לו את   :גב' קרן קופלר

  -הטיסות, כי כמובן כל הכספים

 

יגישו את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אבל זה ידונו על הדברים האלה כל עניין לגופו, 

כמה כסף יש בסעיף הזה, יכול להיות שהסעיף הזה הבקשה מראש, קודם כל בואו נראה 

אנשים, כי מה שקורה סעיף תמיכות זה סעיף  3או  2בסך הכול הכללי יאפשר להוציא 

שהוא נותן תמיכות לכלל האוכלוסייה, לעמותות, לבתי כנסת, לפעילויות כאלה 

ציב ופעילויות אחרות, ולכן יש תקציב לעוגה הזו, ואחרי זה צריכים לחלק את התק

 הזה. אז בואו כל בקשה נדון בה לגופה. 
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כן, אב השאלה שלה נכונה, במידה ותקבע עכשיו תבחין   :פבל פולבמר 

  -שהוא לא יכול לגשת לפני התחרות

 

  -אבל לא כתוב לפני לא כתוב אחרי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אבל אני שאלתי אותך, אתה אמרת לי רק אחרי.   :גב' קרן קופלר

 

  -לא כתוב לפני לא כתוב :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

.   :גב' קרן קופלר  לא כתוב, אוקיי

 

 ... למי מגיע למי לא מגיע.   :גב' לודמילה גוזב

 

 ₪...  1,500הסכום של  3.2.3.2רק לסעיף    מר אבי עזר:

 

 נכון. מי בעד לאשר את התבחינים? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד, לאשר את תבחיני התמיכות.לט הוח החלטה:

 

 (;2נספח מספר  –אישור חברי ועדות )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור  ג.

 

אישור של חברי ועדות, אנחנו שלחנו לכם את הרשימה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הוועדות. ומה שאני מבקש, אני מבקש לעשות שינוי ותרשמו את זה, אנחנו צריכים 

 ועדה?  להצביע ועדה

 

 בטח.   עו"ד דוד זיו:
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יו"ר אלי שבירו, חבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אז אנחנו מתחילים, בוועדת הנהלה 

מועצה יחיאל טוהמי, חבר מועצה יאיר שיטבון, חבר מועצה יוסי חן, חבר מועצה אבנר 

  -משרקי, וחברת מועצה ורד טוויל. מי בעד לאשר

 

 השינוי?  מה השינוי? מה היה  :פבל פולבמר 

 

 היה אריק, היה אריק, ובמקום אריק יש את יאיר, זה הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש הגבלה בכמות האנשים?   :פבל פולבמר 

 

  -יש בוודאי. מי בעד לאשר את ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מאשר גם את אריק.   :פבל פולבמר 

 

 דת ההנהלה? אושר פה אחד. מי בעד לאשר את וע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ההנהלה: אלי שבירו הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי, יאיר שיטבון, יוסי חן, אבנר משרקי, וורד טוויל.  –

 

  -ועדת תכנון ובנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -ו לבקשאפשר שינויים לפני או אחרי? אנחנו רצינ  :פבל פולבמר 

 

אתם תבקשו תוך כדי זה שאנחנו נגיע לוועדה. ועדת תכנון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ובנייה זה אלי שבירו יו"ר, ממלא מקומי באופן טבעי זה יחיאל טוהמי, כי הוא גם 

ממלא מקומי והצבענו על זה ושאר חברי המועצה, אני חושב שלא צריך להצביע על זה 

 בכלל. 

 

 א, צריך להצביע, למרות שזה בדין. ל  עו"ד דוד זיו:
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 כולם, כולם.   :מר יחיאל טוהמי

 

 מי בעד לאשר ועדת תכנון ובנייה? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת תכנון ובנייה: אלי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי מ"מ יו"ר ושאר חברי המועצה.  –שבירו 

 

יו"ר יחיאל טוהמי, חברת מועצה זה ורד טוויל  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ ועדת כספים 

 וחברת מועצה ימית שפר. 

 

 אנחנו רוצים להחליף את ימית לפבל.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אם יש התנגדות.   :פבל פולבמר 

 

 לא מתנגדים.   :מר יחיאל טוהמי

 

זו ועד  :פבל פולבמר   ה ממליצה. אנחנו שואלים, סך הכול 

 

מי בעד לאשר את ועדת כספים עם יחיאל ורד ופבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כשיחיאל הוא היו"ר? אושר פה אחד, תודה רבה. 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת כספים: יחיאל טוהמי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, ורד טוויל ופבל פולב. 

 

אלי שבירו זה על פי חוק, אריק דושי ופבל  ועדת מל"ח יו"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פולב. 

 

 אז אני.  :גב' ימית שפר
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אז ימית. מי בעד לאשר את ועדת מל"ח אלי, אריק וימית?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד.

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מל"ח: אלי שבירו הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אריק דושי וימית שפר. 

 

יו"ר פבל חבר ויחיאל טוהמי חבר. מי  :ראה"ע-אליהו שבירומר  ועדת ביטחון, אריק 

 בעד לאשר את ועדת ביטחון? אושר פה אחד. 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ביטחון: אריק דושי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, פבל פולב ויחיאל טוהמי. 

 

מית חבר מועצה אלה ואריק י ועדת איכות הסביבה, יו"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דושי. מי בעד לאשר, כמובן ששם יש את סטס דוידוב, ציפי ענפי ונציגי ציבור. 

 

 איזה ועדה?   :גב' לודמילה גוזב

 

 איכות הסביבה.   עו"ד דוד זיו:

 

 מי בעד לאשר את ועדת איכות הסביבה? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את מינויים של חברי ועדת איכות הסביבה: ימית פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

ויינר ואריק דושי.   שפר יו"ר, אלה 

 

ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה, יוסי חן יו"ר, יחיאל טוהמי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וקרן קופלר. מי בעד לאשר את הוועדה? אושר פה אחד. 

ות בדרכים פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת בטיחהוחלט  החלטה:

 ותחבורה: יוסי חן יו"ר, יחיאל טוהמי וקרן קופלר. 
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יו"ר, אבנר משרקי ואלה ויינר, מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו ועדת ביקורת, לודה 

 אושר פה אחד.   לאשר את הוועדה?

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ביקורת: לודה גוזב הוחלט  החלטה:

 ויינר.  יו"ר, אבנר משרקי ואלה

 

גוזי יו"ר, אלה ואריק חברים, מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו ועדת הנחות בארנונה, ערן 

 בעד לאשר את הוועדה? אושר פה אחד. 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת הנחות בארנונה: ערן הוחלט  החלטה:

 גוזי יו"ר, אלה ויינר ואריק דושי. 

 

 ך ומעמד הילד, יאיר, אלי ופבל. ועדת חינו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה בבקשה להצטרף כמשקיפה בוועדה הזאת.   :גב' קרן קופלר

 

 אין כזה דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  למה?  :גב' קרן קופלר

 

זו?   :מר יחיאל טוהמי  איזו ועדה 

 

 משקיף מותר לי.   :גב' קרן קופלר

 

 ? איזו ועדה? איזו ועדה  :מר יחיאל טוהמי

 

 חינוך.    מר אבי עזר:

 

 משקיף במה?   :אריק דושימר 
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 חינוך.   :גב' קרן קופלר

 

 אני רוצה שימית תיכנס.   :פבל פולבמר 

 

ימית במקומך? לא צריך לרשום שתהיה ועדה את יכולה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לבוא. 

 

 אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

 הוועדה יאיר, אלי וימית? אושר פה אחד.  מי בעד לאשר את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת חינוך ומעמד הילד: הוחלט  החלטה:

 יאיר שיטבון יו"ר, אלי שבירו וימית שפר. 

 

יו"ר, יוסי חן ויאיר. מי בעד  עמאבק בנג :ראה"ע-מר אליהו שבירו סמים, קרן קופלר 

 אושר פה אחד.   לאשר את הוועדה?

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מאבק בנגע הסמים: הוחלט  חלטה:ה

 קרן קופלר יו"ר, יוסי חן ויאיר שיטבון. 

 

ועדת קליטה, עליה וגמלאים, יו"ר זה אלה, יחיאל וקרן, מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד.  בעד לאשר את הוועדה?

חברי ועדת קליטה: אלה ויינר  פה אחד, לאשר את מינויים של הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי וקרן קופלר. 

 

יו"ר, אריק ולודה. מי בעד לאשר את  ועדת מכרזים, :ראה"ע-מר אליהו שבירו ורד 

 הוועדה? אושר פה אחד. 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מכרזים: ורד טוויל  הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אריק דושי, ולודה גוזב. 
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יו"ר, אבנר ויאיר. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-אליהו שבירומר  ועדת הנצחה, פבל 

 אושר פה אחד.   הוועדה?

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת הנצחה: פבל פולב  הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אבנר משרקי, ויאיר שיטבון. 

 

 ל וימית. ועדה לקידום עסקים ותיירות, אריק יו"ר, יחיא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פבל, במקומי פבל.   :גב' ימית שפר

 

פבל. אריק, יחיאל ופבל, מי בעד לאשר את הוועדה? אושר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדה לקידום עסקים הוחלט  החלטה:

 ותיירות: אריק דושי יו"ר, יחיאל טוהמי ופבל פולב. 

 

יו"ר, ורד וערן. מי בעד לאשר את  :אה"ער-מר אליהו שבירו ועדת ספורט, אבנר הוא 

 אושר פה אחד.  הוועדה?

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ספורט: אבנר משרקי  הוחלט  החלטה:

גוזי.   יו"ר, ורד טוויל וערן 

 

יו"ר, קרן ויאיר. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו דת, יחיאל טוהמי 

 אושר פה אחד. הוועדה? 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת דת: יחיאל טוהמי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, קרן קופלר ויאיר שיטבון. 

 

ועדת רווחה, יחיאל יו"ר, יאיר ופבל. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הוועדה? אושר פה אחד. 
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 פבל זו ועדה טובה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 כל הוועדות טובות.   :פבל פולבמר 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת רווחה: יחיאל טוהמי  הוחלט  החלטה:

 ופבל פולב.  יאיר שיטבוןיו"ר, 

 

יו"ר, אבנר ויחיאל  ועדת שמות, אנחנו עושים פה שינוי, ערן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד.   חברים. מי בעד לאשר את הוועדה?

 

 מה היה?   :לרגב' קרן קופ

 

יוסי.    דוברת:  היה 

גוזי יו"ר, הוחלט  החלטה: פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת שמות: ערן 

 אבנר משרקי ויחיאל טוהמי. 

 

  -מרכזת תחום צעירים ונוער :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה להבין קודם כל מה זה הוועדה הזאתי.   :גב' קרן קופלר

 

 איזה?  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

   מרכזת תחום צעירים.   :גב' קרן קופלר

 

 היא מרכזת תחום צעירים זה לא ועדה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה תקציבים בלי תקציבים מה?  :גב' קרן קופלר

 

 אין לזה תקציבים אין לזה שום דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  יה הקודמת?זה משהו חדש? זה היה בקדנצ  :גב' קרן קופלר

 

היא מוגדרת מבחינתי כמרכזת התחום. אנחנו נעלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להצבעה

 

 אלי, לא, לפני שאני מצביעה אני רוצה להבין.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

  -אנחנו יכולים להקים  :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, אני לא מקים ועדה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  למה?  :גב' לודמילה גוזב

 

כי אני לא מקים ועדה, זה תחום שהיא מרכזת אותו, זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הכול. 

 

  מה מרכזים בתחום הזה?  :גב' קרן קופלר

 

 למה אנחנו צריכים להצביע על זה? למה?   :פבל פולבמר 

 

  צריכים להצביע?בשביל מה אנחנו   :גב' לודמילה גוזב

 

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

 בסדר גמור. 
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 לא, תשובה פשוטה, למה אתה מעלה את זה...   :פבל פולבמר 

 

 אני לא חייב להעלות את זה, אני רוצה להעלות את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ך. זה מיידע אות   :מר יוסי חן

 

.   :גב' לודמילה גוזב  לא, אתה לא חייב..

 

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

 

 אני לא מבינה מה זה, אז אני לא יכולה.   :גב' קרן קופלר

 

  -בעד: אלי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. נמנעים.   :פבל פולבמר   לא, אנחנו.

 

ג :ראה"ע-מר אליהו שבירו מור. מי שבעד זה: אלי, יחיאל, אריק, אין בעיה, זה בסדר 

יוסי, אבנר ואלה. מי נמנע? נגד? הא גם אתה נמנע? אוקיי, אז גוזי, ימית  יאיר,  קרן. מי 

 ופבל ולודה נמנעים, עבר זה בסדר גמור. 

 

אלי שנייה, בוא לאט בבקשה. אני רוצה להבין מה בדיוק   :גב' קרן קופלר

 עושה מרכזת תחום צעירים. 

 

 מה שאני אטיל עליה.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

 מה זאת אומרת?  :גב' קרן קופלר
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מה שאני אטיל עליה, אני אבקש ממנה לבחון לי את הסוגיה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הזאתי, היא תלך לבחון היא תבוא אליי ותגיד לי... זה הכול, זה לא איזה משהו, רק 

 שתדעו שהיא מתעסקת עם התחום הזה. 

 

 ... מה אתה סתם, זה לא סטטוס, זה לא כסף, זה לא תקציב.   :פולב פבלמר 

 

 נכון, בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנעים: מר  5דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה ויינר; 

י, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב וגב' קרן קופלר(, לאשר את ערן גוז

 מינויה של אלה ויינר כמרכזת תחום צעירים. 

 

אישור דירקטורים בחברות הבת )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור נספח מספר  ד. 

3;) 

 

ים דירקטורים. הדירקטורים לפי מפתחות. דירקטורים בגוונ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ויינר ויאיר   -זה אלה 

 

 רגע, לא צריך להיות נציג מהאופוזיציה בגוונים?   :גב' קרן קופלר

 

.. ויש מפתח סיעתי, ולפי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו לא. מה שקורה יש מה שנקרא.

המפתח הסיעתי שמים. הרי גם בקדנציה הקודמת האופוזיציה הייתה יותר קטנה והיא 

  -לא קיבלה הרי

 

.., שאלה   :ולבפבל פמר  בואו נשאל שאלה אחרת, אמרתי שלאופוזיציה.

 אחרת אפשר ברשותך? 
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 כן בטח.   :גב' קרן קופלר

 

 אמרת את המילה שקיפות, מה הבעיה שיהיה שם עוד נציג.   :פבל פולבמר 

 

 לא, אי אפשר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, זה מה שהוא אמר, אין.    מר אבי עזר:

 

  -אי אפשר. תקשיב :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 אסור?   :פבל פולבמר 

 

אי אפשר. אני אסביר לכם גם למה אי אפשר, אני אסביר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לכם. דירקטוריון אתה לא יכול לשים, אם אתם רוצים לשמוע, דירקטוריון אתה לא 

 3רי מועצה, חב 3אנשים,  9יכול לשים כמה שאתה רוצה. דירקטוריון בדרך כלל מונה 

ו  עובדי עירייה, זה הקריטריונים.  3-דח"צים 

 

 כמה חברי מועצה יש?   :פבל פולבמר 

 

 . 3  עו"ד דוד זיו:

 

גוונים, חכ"ל, 3 :ראה"ע-מר אליהו שבירו . עכשיו אני מכוח חוק יו"ר של דירקטוריון: 

הכמות חברה לפיתוח ותאגיד המים, ולכן זה לא נכלל בתוך הסירה. וכשאתה לוקח את 

של הדירקטורים האחרים ואתה רואה כמה יש, אז אנחנו חילקנו את זה בהתאם 

 למפתח הסיעתי, זה הכול. 

 

 ועם משקיפים יש לך בעיה?   :פבל פולבמר 

 



 12.201823.)מן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 25 

 אפשר לקבל הסבר?   מה זאת אומרת מפתח סיעתי?  :גב' קרן קופלר

 

חברי מועצה, אז  7 חברי מועצה ויש 13בוודאי, תעשי חשבון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אז אתה לא יכול לתת למישהו שהוא סיעת  1/13תראי כמה מגיע לכל אחד. מאחר וזה 

  -יחיד

 

אז למה אבנר משרקי סיעת יחיד נמצא בדירקטוריון ואני   :גב' קרן קופלר

 מה ההבדל בינינו?  לא?

 

 כי אי אפשר, אי אפשר לשים את כולם, זה הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז למה דווקא קבעת שהוא ולא אני לצורך העניין?   :ב' קרן קופלרג

 

  -כי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי הוא יושב בקואליציה?   :גב' קרן קופלר

 

 זאת הפריבילגיה שיש לי וכל אחד יכול להצביע כראות עיניו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -לא, אז בלי, אלי  :גב' קרן קופלר

 

  -אבל קרן, קרן :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 בוא נדבר בנימה חיובית לא שלילית.   :גב' קרן קופלר

 

  -קרן תקשיבי, בנימה חיובית מאוד, מה שאני אומר היום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

,   :גב' קרן קופלר אני חושבת שמן הראוי, ואני מדברת אך ורק על עצמי עליי
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או בתאגיד המים. אני רוצה  או בגווניםאני חושבת שמן הראוי שאני אשב לפחות 

  -שתשקול את הנושא הזה בכובד

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. מזלזל  :גב' קרן קופלר   -אלי, בלי..

 

  -אבל קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  זה לא הוגן

 

 . קרן אני לא מזלזל, אני שומע אוקיי הבנתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני לא רוצה שתשמע אני רוצה שתקשיב, עדיף שתקשיב   :גב' קרן קופלר

ילדים,  3כי אז תפנים את זה. אני חושבת שמן הראוי, שאני כתושבת העיר שמגדלת פה 

בחורה צעירה, משפחה צעירה, אומנם קיבלתי רק מנדט אחד, אבל עדיין מייצגת פה 

באחת מהדירקטוריונים האלה כחברת  קהל רב של זוגות צעירים, ראוי שאני אשב

 מועצה אלי. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אפשר לעשות משהו חריג, ולהושיב אותי או בגוונים או   :גב' קרן קופלר

 בתאגיד המים. 

 

קודם כל אי אפשר לעשות חריג, אבל לא משנה. אני מעלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוונים, אלה ויאיר, מי בעד לאשר את אלה להצבעה, כל אחד יצביע כמו שהוא  חושב. 

נגד? קרן,  ואת יאיר? בעד: אלי, יחיאל, אריק, יאיר, יוסי, אבנר ואלה. מי נמנע? מי 

 גוזי, ימית, פבל ולודה. עבר. 
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מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, נגד: גב' קרן  5מר אבנר משרקי, גב' אלה 

גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את מינויים  קופלר, מר ערן 

ויינר ויאיר שיטבון כדירקטורים בגוונים.    של אלה 

 

בחכ"ל, ימית ואבנר משרקי, מי בעד לאשר את ימית ואת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כדירקטורים, מי בעד לאשר? אבנר משרקי 

 

 פה אחד.   עו"ד דוד זיו:

 

לא, זה לא פה אחד, קרן לא הצביעה. בעד: אלי, יחיאל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריק, יאיר, יוסי, אבנר, אלה, גוזי, ימית, פבל ולודה. מי נמנע? מי נגד? קרן. עבר. 

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

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

(, לאשר את גב' קרן קופלרנגד:  1; גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב

 .  חכ"לכדירקטורים ב ימית שפר ואבנר משרקימינויים של 

 

מי בעד  וח אזור תעשייה אריאל מערב ורד ופבל.החברה לפית :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, אבנר, אלה, גוזי, ימית, פבל  לאשר את ורד ופבל? בעד: אלי, יחיאל, אריק, יאיר, 

נגד? קרן. עבר.   ולודה. מי 

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

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את  1; גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב

מינויים של ורד טוויל ופבל פולב כדירקטורים בחברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל 

 מערב.   

 

וקול יחיאל אני מבקש שתצא החוצה. אני אומר לפרוט :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -טוהמי יצא, מי בעד לאשר את יחיאל טוהמי כדירקטור בתאגיד האזורי

 

 ?2או שפה אין  1רגע, פה גם רק   :גב' קרן קופלר

 

, כי אנחנו תאגיד אזורי. אנחנו תאגיד אזורי וגם לקרני 1 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המים יובלים שומרון יש מקום. מי בעד לאשר את יחיאל טוהמי לדירקטור בתאגיד 

,  בשומרון תאגיד אזורי? בעד: אלי, אריק, יאיר, יוסי, אבנר ואלה. מי נגד? קרן, גוזי

 ימית, פבל ולודה. עבר. מישהו שם יכול לקרוא ליחיאל? 

 

 )מדברים יחד(

מר אליהו שבירו, מר אריק דושי, מר יאיר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר; שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר מש נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן  5רקי, גב' אלה 

גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את מינויו של יחיאל טוהמי 

 כדירקטור בתאגיד מים וביוב.  

 

 ;031399512אישור זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר רועי אביב ת.ז.  ה.

 

 רי זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר רועי אביב אישו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מנהלת בית ספר חדש החליף את דפנה, אנחנו גם איחלנו לו בהצלחה, ויש שינוי מאוד 

משמעותי גם לבית הספר, הוא צריך זכות חתימה ואנחנו צריכים לאשר לו. מי בעד 

 רבה. לאשר את זכות החתימה למנהל בית הספר החדש? אושר פה אחד, תודה 

זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ;031399512רועי אביב ת.ז. 

 

.  (;4מצ"ב רשימת התב"רים המומלצים לאישור )נספח מספר  –אישורי תב"רים  ו

 

 

 אישורי תב"רים, אבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אנחנו מחליפים את מכונת מכונת טיאוט,  1163תב"ר    מר אבי עזר:

 ₪.  600,000הטיאוט הישנה בחדשה בסכום 

 

 זה תב"רים חדשים?   :פבל פולבמר 

 

 תב"ר חדש.   מר אבי עזר:

 

 יצא מכרז?  :גב' קרן קופלר

 

 לא, אם אין תב"ר אז אי אפשר לצאת עוד למכרז.    מר אבי עזר:

 

 ₪?  600,000אוקיי, אז איך הגדרתם   :גב' קרן קופלר

 

 הערכה.    ר אבי עזר:מ

 

 הערכה?   :גב' קרן קופלר

 

  -כן, אם זה יעלה פחות אז הכסף יחזור חזרה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אם יעלה פחות הכסף חוזר, אם עולה יותר מגדילים.    מר אבי עזר:

 

  אנחנו מוכרים את הישנה? מה עושים עם הישנה?  :גב' קרן קופלר

 

 הישנה.  מוכרים את   מר אבי עזר:

 

  -זה כאילו עבר הזמן או ש  :פבל פולבמר 

 



 12.201823.)מן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 30 

 אי אפשר לתקן, העלויות שלה גבוהות מידי.    מר אבי עזר:

 

 יוצא מכרז יהיה פרסום?   :פבל פולבמר 

 

כפי שהציג  1163ודאי הכול. מי בעד לאשר את תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אבי המנכ"ל? אושר פה אחד.  

 ₪.  600,000מכונת טיאוט על סך  1163פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 

עלות של  1164רכבי שפ"ע בתב"ר  2אנחנו רוצים להחליף    מר אבי עזר:

  -1164תב"ר ₪,  200,000כל אחד, סך הכול ₪  100,000

 

 במקום מיול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אחד במקום מיול והשני   מר אבי עזר:

 

 הגיע הזמן, הגיע הזמן.   :פבל פולבמר 

 

שנים, ועלויות  10והשני זה הרכב של הווטרינר שהוא בן    מר אבי עזר:

 תפעול שלו הם גבוהות מידי. 

 

 זה קנייה או ליסינג?   :פבל פולבמר 

 

 זה קנייה.    מר אבי עזר:

 

 קנייה, זה שלנו לכל דבר.   :פבל פולבמר 

 

 כן, כן.    מר אבי עזר:
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 אחר כך אפשר לרכוש...   :בפבל פולמר 

 

 ? אושר פה אחד. 2רכב שפ"ע  1164מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ₪.  200,000רכבי שפ"ע על סך  2 1164פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 

נחשונים החדש, אנחנו עושים לו מרחבי למידה בשלב    מר אבי עזר:

 -שונות. העלויות של ההקומות הרא 2-הראשון שלו, ב

 

 מה זאת אומרת מרחבי למידה?   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו עושים במקום קירות רגילים קירות זכוכית עם מרחבי    מר אבי עזר:

 למידה יותר גדולים. 

 

אני חושב שיאיר יוכל להגיד כמה מילים על זה, ואז זה יהיה    מר אבי עזר:

 יותר פשוט. 

 

  -דווקא החלטנו על נחשונים ולא מילקן אולמה   :גב' קרן קופלר

 

 כי זה בית ספר חדש, עכשיו בונים אותו.    מר אבי עזר:

 

 הא בחדש.   :גב' קרן קופלר

 

 אנחנו מדברים על החדש כן.    מר אבי עזר:

 

משרד החינוך עכשיו יצא לפרויקט, זה הסעיף הבא גם של   :יאיר שיטבוןמר 

ום עוברת ללמידה עצמאית, ילד פחות פרונטלי, ילד כל שיטת הלמידה הי M21פרויקט 

 50-60יותר פעיל, במרחב למידה זה אומר כבר שזה לא כיתה למורה, זה יכול להיות 

מורים, כל המרחב צריך להשתנות, כי בעצם עובדים בקבוצות,  4-5תלמידים ביחד עם 
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  -לא עובדים כבר בצורת למידה אחת במספר דרכי הוראה

 

 זה קיים בעליזה בגין.   :רגב' קרן קופל

 

 כן, בעליזה בגין לדוגמא.   :יאיר שיטבוןמר 

 

.  :פבל פולבמר   המטרה של הזכוכית זה..

 

 )מדברים יחד( 

 

 -גם קשר עין וגם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -המטרה היא שגם המסדרון מדבר לימוד לא רק ה  :יאיר שיטבוןמר 

 

 ? אושר פה אחד. 1165את תב"ר  מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נחשונים חדש מרחבי למידה על  1165פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  250,000סך 

 

 יש לנו אותו דבר בפסגה מרחב למידה משרד החינוך.    מר אבי עזר:

 

 זה גם בנחשונים?     דובר:

 

ינוך לפי לא, זה פסגה. מי שאישר לנו את זה זה משרד הח   מר אבי עזר:

 ..  קול קורא, אני מקווה שבדרך.

 

ייעודי 1166 :ראה"ע-מר אליהו שבירו   -זה תקציב 

 

 לנושא הזה.    מר אבי עזר:



 12.201823.)מן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 33 

 

 של משרד החינוך לנושא הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לפי קול קורא.    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 1166מי בעד לאשר תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פסגה מרחבי למידה על סך  1166פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  ה:החלט

80,000  .₪ 

 

אריאל, זה טעות כאן זה תפארת  הרחבת בית כנסת תפארת   מר אבי עזר:

 משרד הדתות. ₪  300,000 1167אריאל, 

 

 משרד הדתות, זה לא קשור אלינו.  %100 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה... למה דווקא בית הכנסת הזה הוא  אבל כמה מילים,  :פבל פולבמר 

  -קיבל

 

יש שם בית כנסת, על בית הכנסת הזה אני אגיד כמה מילים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בית הכנסת הזה זה בית כנסת מאוד ישן, זה בית הכנסת של התימנים הראשונים 

ל שנמצא מול בית ספר נחשונים, יש שם בעיות מאוד קשות של המבנה, המבנה מתחי

להיפתח אחד מהשני. מי שמקצה את הכסף זה משרד הדתות. ואנחנו הגשנו אותם, 

משרד הדתות אישר אותם, היה פה גם ביקור של השר ז"ל כשהוא הגיע לכאן בביקור 

 ₪.  300,000-שלו, הוא ראה, אמר שהוא ינסה לעזור וקיבלנו את האישור של ה

 

הבנייה והכול או שהם אנחנו כעירייה עושים פיקוח על   :פבל פולבמר 

עושים את זה עצמאית? אני לא סתם שואל, כי המקום צפוף מאוד קשה, יש שם גם בית 

יד, ויש שם בעיות תנועה.   ספר על 
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 זה שיפוץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הפיקוח, אבל לא...   :פבל פולבמר 

 

א מקימים בית לא, לא, אבל זה שיפוץ של בית הכנסת, זה ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כנסת חדש. 

 

 זה גדול... גדול. אנחנו עושים פיקוח?   :פבל פולבמר 

 

 כן בטח, ודאי, איזו שאלה.    מר אבי עזר:

 

 אושר פה אחד. ₪?  300,000 1167מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריאל הרחבת בית כנסת תפארת 1167פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 . במימון משרד הדתות ₪ 300,000על סך 

 

ממשרד ₪  170,000כאשר ₪,  200,000תחנת אוטובוס בקניון    מר אבי עזר:

  -15%-85%מהקרנות. ₪  30,000-התחבורה ו

 

  -למה  :גב' קרן קופלר

 

  -זה ברמה של הערכות, כי יש שם לעשות שינוי   מר אבי עזר:

 

 ו משרד התחבורה? מי עשה הערכה אנחנו א  :פבל פולבמר 

 

 משרד התחבורה.    מר אבי עזר:

 

אז מה יהיה שם תסביר לי? זה מעניין. תחנת אוטובוס רגילה   :פבל פולבמר 

 או, זה הרבה כסף. 
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  -תחנת אוטובוס כולל   מר אבי עזר:

 

 ₪.  30,000-כי אנחנו קנינו תחנות אוטובוס ב  :פבל פולבמר 

 

 לא.    מר אבי עזר:

 

 חד( )מדברים י

 

יש שם שינויים גיאומטריים, יש שם תחנה שהיא תחנה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מקורה עם זמני נסיעות וכל מה שקשור לזה

 

 זה תחנה אחת או כפולה כזאת כמו, כי המקום גדול שם.   :פבל פולבמר 

 

  -המקום הוא גדול   מר אבי עזר:

 

  -והרבה שימוש יהיה בטח  :פבל פולבמר 

 

הבעיה היא, הכסף הוא לא התחנה עצמה, התחנה היא כסף    י עזר:מר אב

 ₪.  13,000קטן, הכסף זה יותר התשתית. רדיוסי סיבוב והנגישות. התחנה עולה 

 

  -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 2או  1אז זה לא חשוב לי    מר אבי עזר:

 

ו מסיימים את אנחנו מצביעים עכשיו על האישור הזה, אנחנ  :פבל פולבמר 

  -הפרויקט או שנצטרך עוד תוספות ועוד
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  -לא, אני מקווה שנסיים, בוא נתחיל לזוז   מר אבי עזר:

 

 באופן עקרוני לא צריכים עוד יותר כסף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    מר אבי עזר:  נכון

 

תחנת אוטובוס בקניון  1168מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מקרנות העירייה כפי שהציג אבי? אושר פה ₪  30,000-ממשרד התחבורה ו₪  170,000

 אחד. 

תחנת אוטובוס בקניון. מקורות  1168פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקרנות העירייה.  ₪  30,000-משרד התחבורה ו₪  170,000מימון: 

 

של מעון יום  מעון יום קיבלנו הרשאה לביצוע 1169תב"ר    מר אבי עזר:

ממשרד ₪  3,668,000ברחוב הערבה, זה מיועד לרחוב הערבה, זה מול גני הילדים 

 הרווחה. מול גני הילדים. 

 

 מול הגנים, אין שם מעון. יש מעון בכניסה, בכניסה, מול...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מול מכבי.   :גב' קרן קופלר

 

עון בצד שמאל, זה יהיה מעון שייבנה בהמשך מתוכנן שם מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בהתאם לקריטריונים גם של משרד התמ"ת, ובצורה כזאתי תושבים יוכלו לקבל את 

יום  1169ההנחה כשהם מכניסים את הילדים שלהם. מי בעד לאשר תב"ר  מעון 

3,668,000  .₪ 

 

 מה הצפי? מה הצפי שזה ייבנה?   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -רך שנתייםזה ייצא בע   מר אבי עזר:
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אנחנו יכולים לעשות שם באמת את הסיפור הזה של קומה   :יאיר שיטבוןמר 

 שנייה לטובת... 

 

 אנחנו מתכננים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זו התוכנית.    מר אבי עזר:

 

 זו התוכנית. מי בעד לאשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 השאלה אם יש שם חנייה.    :מר יוסי חן

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

₪  3,668,000מעון יום על סך  1169פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון משרד הרווחה.   

 

 ₪.  355,000מחשוב מוסדות חינוך  1170תב"ר    מר אבי עזר:

 

 מה זה?   :פבל פולבמר 

 

 ס. מחשוב, מחשבים למוסדות חינוך, המקור מפעל הפי   מר אבי עזר:

 

  -האם זה לכל מוסדות החינוך או ש  :גב' קרן קופלר

 

 למה שאנחנו צריכים לרענן ולחדש.    מר אבי עזר:

 

יודעים?   :גב' קרן קופלר  איפה? אתם 
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 בכל בתי הספר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מכל בתי הספר לפי הוותק של המחשבים.    מר אבי עזר:

 

  -אצל כולם או ש  :גב' קרן קופלר

 

 1170אצל כולם, אצל כולם יש. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המקורות מפעל הפיס? אושר פה אחד, תודה רבה ₪  355,000מחשוב מוסדות חינוך 

 לכם. 

משוב מוסדות חינוך על סך  1170פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון מפעל הפיס.   ₪  355,000

 

 950,000הקמת מפעל שיקומי, קיבלנו תוספת של  1159תב"ר    מר אבי עזר:

את ₪  2,000,000-מקרן שם, הם הגדילו את זה ל₪  1,050,000במקור היה לנו ₪, 

המקור ₪,  950,000ההקצאה שלהם, לכן אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר הזה בעוד 

 הוא קרן שלם. 

 

 אנחנו מתחילים לעשות את זה?   :פבל פולבמר 

 

 עדיין לא, זה ייקח זמן עד שנצבור את הכסף?    ר אבי עזר:מ

 

 רגע זה תב"ר ישן?   :גב' קרן קופלר

 

 זה תב"ר ישן שאנחנו מגדילים אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רגע, אז אפשר לקבל קצת הסבר, כי אנחנו לא פתחנו את   :גב' קרן קופלר

 התב"ר הזה. 
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 כן.    מר אבי עזר:

 

אנחנו כחברי מועצה חדשים לא היינו בתב"ר כשהוא נפתח,   :גב' קרן קופלר

  נכון?

 

מילים לגבי הנושא הזה  2יש לנו מפעל שיקומי, אני אגיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שתדעו. 

 

 אוקיי תודה.   :גב' קרן קופלר

 

א מפעל יש לנו מפעל שיקומי, המפעל השיקומי הזה נותן, הו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מאוד ישן שנמצא באשקוביות, כולם מכירים, לא נותן מענה גם לתשושי נפש, ואנחנו 

רוצים להרחיב את המפעל כדי שהוא יהיה באיכות ברמה, ושהוא יאפשר גם כניסה של 

תשושי נפש. כדי לעשות את זה, אז אנחנו הצלחנו לאגם משאבים. הצלחנו לקבל כסף 

ת שאני הצלחתי להתרים אותה ויקטוריה הרסט. מביטוח לאומי, מקרן שלם ומתורמ

מאחר ואנחנו מדברים על מפעל חדש לגמרי, אנחנו היינו צריכים לנסות ולגייס כספים 

 נוספים. 

 

 איפה המפעל הזה יהיה?   :גב' קרן קופלר

 

 באזור התעשייה, באזור המלאכה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 11באזור המלאכה מגרש    מר אבי עזר:

 

אנחנו הצלחנו שקרן שלם תגדיל את ההשתתפות שלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואנחנו עכשיו ₪,  950,000בהקמה של המפעל השיקומי, והם היו מוכנים להוסיף עוד 

  -מבקשים את האישור שלכם להוסיף את זה
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 ומה הצפי שזה יהיה מוכן, יודעים?   :גב' קרן קופלר

 

זמן, כי יש לנו את הבעיה של הקצאת השטח, ייקח לנו קצת    מר אבי עזר:

  -אנחנו בשלב שמשנים את ה

 

  -כדי שאנחנו לא נצטרך לשלם את השטח :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תב"ע. כדי שלא נשלם כסף על הקרקע.    מר אבי עזר:

 

כדי שהעירייה לא תצטרך לשלם כסף על הקרקע למדינה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עושים שינוי. 

 

 אתה מדבר על אותו מקום עם המינהל שם?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן, יחד עם המינהל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז למה עכשיו אני צריכה להגדיל את התב"ר הזה אם עוד   :גב' קרן קופלר

  -אין אישור

 

  -אז אל תגדילי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הבין. סתם אני שואלת, אני רוצה ל  :גב' קרן קופלר

 

 מה שקורה אז אני אסביר, קרן שלם זה לא כסף שלנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  ברור לי, אבל אני סתם שואלת להבין אלי

 

אז אני מסביר, אז אני מסביר. אם עכשיו את אומרת אני לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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היה רוב לאישור התב"ר, אני מאשרת את התב"ר, אז אנחנו נחזור חזרה, נגיד לא י

אחזור חזרה לקרן שלם אני אגיד העירייה לא רוצה לקבל את הכסף. הם ייקחו את 

 הכסף הזה, יתנו את זה לרשות אחרת. 

 

 כן, רשות אחרת, חבל.   :מר יחיאל טוהמי

 

אנחנו רוצים שהכסף יהיה אצלנו. אז אנחנו צריכים לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ף יהיה משוריין לאריאל. עכשיו אם אנחנו נגיד שאנחנו לא רוצים את הכסף, הכס

  -אותו

 

הוא יהיה משוריין לפרויקט הספציפי הזה או שהולכים   :גב' קרן קופלר

 לנדוד ממקום למקום ואז לחפש מאיפה להביא את הכסף חזרה? 

 

ייעודי לזה.    מר אבי עזר:  רק זה, רק זה, זה 

 

 פרויקט איך זה יהיה?  אלי, יש כבר  :פבל פולבמר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו מגדילים מקומות עבודה שם גם?   :פבל פולבמר 

 

בוודאי, בגלל זה אנחנו עושים אותו יותר גדול, כולל חדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אוכל, עם כל הקריטריונים של ביטוח לאומי שאפשר יהיה גם להפעיל תשושי נפש. 

 

עובדים שם אנשים לא רק שהם מוגבלים, הרבה פרנסה   :פולבפבל מר 

 נותנים לאנשים שחלשים, וזה חשוב. 

 

 950,000הקמת מפעל שיקומי  1159מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 מקרן שלם? אושר פה אחד, תודה רבה. ₪  950,000הגדלה של ₪, 

הקמת מפעל שיקומי על  5911תב"ר הגדלת פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .   קרן שלםבמימון ₪  950,000סך 

 

 סגירת תב"רים.    מר אבי עזר:

 

 רגע, יש פה עוד אחד, מה זה משאית + מנוף?   :גב' קרן קופלר

 

 זה הגדלה, זה הגדלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, יש לנו משאית מנוף 1096אתה צודק משאית מנוף בהגדלה,     מר אבי עזר:

זה כל נושא ₪,  33,000-יש לנו תב"ר, אנחנו מגדילים אותו ב₪,  33,000תוספת של 

 המתכון של המנוף על המשאית, ואז יש לנו משאית חדשה ומנוף חדש. 

 

 רגע, יש לנו משאית כרגע ואנחנו מרכיבים עליה מנוף?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 ₪?  33,000ולה והעלות של המנוף ע  :גב' קרן קופלר

 

 ₪.  33,000לא, התוספת היא    מר אבי עזר:

 

 הא תוספת כדי זה אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

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

 

 למה? למה הוא מיועד?   :פבל פולבמר 
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 כל שפ"ע.    מר אבי עזר:

 

 פינוי? מה?   :פבל פולבמר 

 

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

 

 מנורות, יום העצמאות.   :גב' קרן קופלר

 

משאית + מנוף, הגדלה של  1086מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מקרנות הרשות? אושר פה אחד, תודה רבה. ₪  33,000-התב"ר ב

משאית + מנוף על סך  1086פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 מון קרנות הרשות.   במי₪  33,000

 

 (;5מצ"ב רשימת התב"רים המומלצים לסגירה )נספח מספר  –סגירת תב"רים  ז. 

 

עכשיו סגירת תב"רים, אנחנו סוגרים תב"רים שניצלנו או    מר אבי עזר:

זה תב"ר ישן מצלמות ומערכות אבטחה  207את כל הכסף או כמעט את כל הכסף. תב"ר 

 התב"ר ניצלנו את כולו. אנחנו סוגרים את ₪,  164,270

 

 אם אפשר כמה מילים כי החבר'ה החדשים בטח לא יודעים.   :פבל פולבמר 

 

זה מצלמות ביטחון, מה שפרושים לנו בעיר פרושים לנו על    מר אבי עזר:

 הגדרות. 

 

  -כל שנה  :פבל פולבמר 

 

.    מר אבי עזר:  לא כל שנה, זה ישן
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 ן. זה כבר יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה תב"ר ישן, כמה שנים טובות. מיצינו את הכול, היה    מר אבי עזר:

164,270  .₪ 

 

 ? אושר פה אחד. 207מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

על מצלמות ומערכות אבטחה  207פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   164,270סך 

 

₪  160,000מערכות השקיה גמרנו, היה  שדרוג 270תב"ר    מר אבי עזר:

 גמרנו את כולו, יש לנו תב"רים חדשים. 

 

  -אבל לא סיימנו להחליף את כל ה  :פבל פולבמר 

 

 לא, יש תב"רים אחרים.    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 270מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מערכת השקיה  270ר פה אחד, לאשר לסגור את תב"הוחלט  החלטה:

 ₪.   160,000והגינון על סך 

 

, סיימנו את התב"ר הזה על 306תכנית העשרה לחינוך תב"ר    מר אבי עזר:

570,000  .₪ 

 

פעילויות שעשינו מול האוניברסיטה בכל מיני דברים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 306התב"ר הזה הסתיים, מי בעד לסגור תב"ר 

תכניות העשרה לחינוך על  306פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   570,000סך 
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רה ארגון במוסדות העירייה, זה תב"ר ישן  333תב"ר    מר אבי עזר:

 ₪.  170,000ששימש אותנו כמה שנים, גם הסתיים היה על 

 

 . ? אושר פה אחד333מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רה ארגון במוסדות העירייה  333פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   170,000על סך 

 

 סיימנו אותו. ₪  60,000הכנת מכרזים, היה  399תב"ר    מר אבי עזר:

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זאת אומרת הכנת מכרזים?   :גב' קרן קופלר

 

מכרזים את לוקחת יועצים, להכין את כל המכרז, הכנת    מר אבי עזר:

 אנחנו לא מכינים כל מכרז, יש יועצים. אז מומחים יועצים שהכינו את המכרז. 

 

 ... הם מבינים.   :פבל פולבמר 

 

.    מר אבי עזר:  נכון

 

 ? אושר פה אחד. 399מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 60,000הכנת מכרזים על סך  399לסגור את תב"ר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .₪ 

 

 ניצלנו את כולו. ₪,  60,000פרויקטים חינוכיים  427   מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 427מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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פרויקטים חינוכיים על סך  427פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

60,000  .₪ 

 

 ניצלנו את כולו. ₪  104,047 441סימון כבישים    אבי עזר:מר 

 

רגע, סימון כבישים כאילו מה סיימנו לסמן את כל   :גב' קרן קופלר

 הכבישים? 

 

  -לא, את התב"ר. כל שנה   מר אבי עזר:

 

 אני בכוונה שואלת.   :גב' קרן קופלר

 

 כל שנה מקבלים.    מר אבי עזר:

 

 ל שנה יש כסף לנושא של צביעה. כ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כל שנה יש לנו.    מר אבי עזר:

 

 מה זה מצחיק אתכם?   :גב' קרן קופלר

 

 אותי לא.   :מר יחיאל טוהמי

 

אני רוצה לדעת למה זה אדוני מצחיק אותך? איפה הילדים   :גב' קרן קופלר

 שלך לומדים בעליזה בגין? 

 

  -קרן, קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איך הם חוצים את כיכר ה' באייר.   :קרן קופלר גב'
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 קרן, קרן, מסביב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אין, זה מה שאני באה להגיד. כיכר ה' באייר ועל זה אני   :גב' קרן קופלר

איך שלא תגדירו את זה. כיכר ה'  20-על סימון כבישים והתקני בטיחות לרוצה לדבר 

רי הכיכר הזאת למעלה משנתיים. היום אתם סוגרים תב"ר באייר אני כבר עוקבת אח

 שנפתח לפני שנה? 

 

 לא.    מר אבי עזר:

 

 זה הרבה יותר לפני, אבל זה לא משנה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הרבה לפני, שנתיים. אלי, בוא איתי לסיור שם, אם אתה   :גב' קרן קופלר

מורידה את הכובע בפניך. אז אני  רואה את מעבר החצייה איפה צריך לחצות שם, אני

  -רוצה להבין, כאילו איך מתעלים את הכסף? איך נותנים סדר

 

  -2019-ב  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מדברת עם כבוד ראש העיר, אל תפריע לי בבקשה.   :גב' קרן קופלר

 

 אי אפשר לצבוע שם כי...  2019-גם ב  :פבל פולבמר 

 

תך אדוני כבוד ראש העיר, איך נותנים סדר אני שואלת או  :גב' קרן קופלר

עדיפות לסימון כבישים, על פי מה הוא נקבע, ועל פי מה הוא הוחלט? אני מאוד אשמח 

מחר לצאת איתך לכיכר הזאתי, ואתה תגיד לי אם אתה רואה איפה אני חוצה את 

 הכביש. 

 

אין ייה. טוב, קודם כל אין חצייה, לתוך הכיכר אין חצ :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -חצייה, יש כאן מישהו שהיה יו"ר

 

 אבל זה חלק מסומן שם.   :גב' קרן קופלר

 

  -אבל רגע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש שם מפרצים.   :גב' קרן קופלר

 

  -שנייה, שנייה רגע, שנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר  יועץ לא..  ... ואין לזה תוקף, אני אדייק אף 

 

קרן שאלת שאלה אני אגיד. ואני לא רוצה לפתוח את זה  :ראה"ע-אליהו שבירו מר

  -לדיון

 

אולי יוסי יצליח לשנות את יועץ התנועה שלנו, הוא לא רוצה   :פבל פולבמר 

 לחתום. 

 

יש ועדת תחבורה, וועדת תחבורה קובעת מה שנקרא סדרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו כל שנה, את כל מעברי החצייה אנחנו צובעים, עדיפות בסימונים. מעברי חצייה 

את כולם, ואין מעבר חצייה לכיכר. ולכן את לא רואה שום סימון של מעבר חצייה 

  -לכיכר

 

 יש שם סימון חלקי.   :גב' קרן קופלר

 

 ישן.   :פבל פולבמר 

 

 אין, אבל אם יש צריך למחוק אותו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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בה אישית לבדוק את הנושא הזה אז אני מבקשת ממך טו  :גב' קרן קופלר

 שמה, כי אנשים כן חוצים שמה. 

 

 ? אושר פה אחד. 441טוב, מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

סימון כבישים והתקני  441פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  104,037על סך  20-בטיחות ל

 

  -אירועים וחגיגות עירוניים 475תב"ר    מר אבי עזר:

 

 יש שם בעיה רצינית מאוד.   :גב' קרן קופלר

 

  -₪ 80,000אירועים וחגיגות עירוניים  475חברים, תב"ר    מר אבי עזר:

 

יו"ר ועדת תחבורה, אתה תצא לעשות סיבוב בשטח  :גב' קרן קופלר   -אתה 

 

 אני אעשה.    :מר יוסי חן

 

 ואני אעזור לך.   :גב' קרן קופלר

 

 למה? אני אעשה.    :מר יוסי חן

 

 אני אחרי זה אשלים את מה שחסר לך.   :גב' קרן קופלר

 

 חבר'ה קדימה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪  224-ה₪,  224נשאר לנו ₪  80,000אירועים חגיגיים אושר    מר אבי עזר:

 חוזרים לקרן וסוגרים.  
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 לא? זה לבייגלה   :גב' קרן קופלר

 

 כן, וסוגרים את התב"ר.    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 475מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אירועים וחגיגות עירוניים  475פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  80,000על סך 

 

 סיימנו את כולו. ₪,  80,000פרויקטים חינוכיים  485   מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 485מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פרויקטים חינוכיים על סך  485פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

80,000   .₪ 

 

 סיימנו את כולו. ₪  50,000במוסדות חינוך  486איטום גגות    מר אבי עזר:

 

? אושר 486? את סגירת התב"ר 486 מי בעד לאשר את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. 

איטום גגות במוסדות חינוך  486פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   50,000על סך 

 

שדרוג מזגנים במוסדות חינוך, סיימנו ₪  40,000 487תב"ר    מר אבי עזר:

 לסגור אותו. ₪,  40,000-את כל התב"ר ב

 

 ? אושר פה אחד. 487בעד לסגור את תב"ר  מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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במוסדות שדרוג מזגנים  487פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   40,000חינוך על סך 

 

סיימנו ₪,  40,000 שדרוג מחשבים במוסדות חינוך 488תב"ר    מר אבי עזר:

 את כולו. 

 

 ושר פה אחד. ? א488מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מחשבים במוסדות  488פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   40,000חינוך על סך 

 

₪  31נשאר ₪,  190,000שיפוץ מבני בתי ספר  492תב"ר    מר אבי עזר:

 שחוזרים לקרן. 

 

חוזרים חזרה לקרן הרשות, מי בעד לסגור את  94נקודה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 492ר תב"

שיפוץ מבני בתי ספר על סך  492פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

190,000   .₪ 

 

 ניצלנו את כולו. ₪  60,000נוער במרכז העניינים  496תב"ר    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 496מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נוער במרכז העניינים על סך  496לאשר לסגור את תב"ר  פה אחד,הוחלט  החלטה:

60,000   .₪ 

 

 ניצלנו את כולו.₪  70,000שדרוג אולמות ספורט  497תב"ר    מר אבי עזר:

 

רגע, אני רוצה לדעת, אפשר לדעת איזה אולמות ספורט   :גב' קרן קופלר



 12.201823.)מן המניין(  2מספר  ישיבת מועצה
 

 52 

 שודרגו? 

 

 כן.    מר אבי עזר:

 

 באיזה בתי ספר?   :גב' קרן קופלר

 

כן. ככה, ניתן לך בגדול כדי שתדעי כבר מה הספקנו לעשות.    מר אבי עזר:

שמנו ₪.  154,000ומשהו, ₪  150,000עשינו בבית ספר נחשונים מזגנו אותו בעלות של 

  -מיזוג בעליזה בגין

 

 בעליזה בגין מיזוג? באולם ספורט?   :גב' קרן קופלר

 

  -חשוניםלא בעליזה בגין, נ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בנחשונים שמנו מיזוג ועליזה בגין גם.    מר אבי עזר:

 

 הישן?    דוברת:

 

 נחשונים הישן.    מר אבי עזר:

 

 בעליזה בגין שמת מיזוג?   :גב' קרן קופלר

 

 נחשונים הישן.    מר אבי עזר:

 

 איפה שהוא היום אלי?   :גב' קרן קופלר

 

 כן.    מר אבי עזר:
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בואו לשם לסיבוב תראה את אולם הספורט, איך שמתם  אז  :גב' קרן קופלר

 שמה מיזוג? זה אולם שלא תקני להתאמן שמה בכלל. 

 

 באולם נחשונים שמנו מיזוג.    מר אבי עזר:

 

  -מה זה לא תקני? יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בוא תראה מה קורה שם. אתה רוצה לראות תמונות?   :גב' קרן קופלר

 

  -קרן, קרן, בואי, בואי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הכול מתפורר שם.   :גב' קרן קופלר

 

לא תקני כן תקני, באולם הזה מתאמנים ובאולם הזה היינו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -צריכים לשים מיזוג

 

 מיזוג, ושמנו מיזוג.    מר אבי עזר:

 

בו רגע, בואו ושמנו מיזוג, זה לא קשור לתב"ר. בואו עז :ראה"ע-מר אליהו שבירו

₪,  70,000 חזרה, נצלול חזרה לכאן אחרת אנחנו לא נצא מזה. שדרוג אולמות ספורט

של שדרוג בבית ספר מילקן, כי עשינו בבית ספר מילקן הרבה מאוד ₪  70,000זה 

 ? אושר פה אחד. 497פעולות. מי בעד לסגור את תב"ר 

אולמות ספורט על סך שדרוג  497פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

70,000   .₪ 

 

יש פה ₪,  50,000שיפוץ וריהוט מוסדות רווחה  499תב"ר    מר אבי עזר:

 בגדול זה היה שיפוץ של... ₪,  400חוסר של 
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 ? אושר פה אחד. 499מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ט מוסדות שיפוץ וריהו 949פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   50,000על סך  רווחה

 

₪  255נותרו ₪,  220,000שדרוג מחשבים במוסדות העירייה    מר אבי עזר:

 שחוזרים לקרן. 

 

 ? אושר פה אחד. 1021לסגור את תב"ר  מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מחשבים במוסדות  1021פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   220,000סך העירייה על 

 

 ניצלנו את כולו. ₪.  150,000שיפוץ מבנה עירייה  1034תב"ר    מר אבי עזר:

 

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

 

 איפה שופץ רק? שאני אדע.   :גב' קרן קופלר

 

משרדים, שיפצנו את  2איפה שופץ, שיפצנו לבריאות הנפש    מר אבי עזר:

  -המשרדים

 

  -את המתחם של נוער בסיכון שם :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

 אחר. ₪  150,000לא, לא, זה    מר אבי עזר:

 

 הא נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אחר. שיפצנו בכל מיני משרדים שעשינו ₪  150,000זה    מר אבי עזר:

שינויים כאלה ואחרים, כל מיני גם דברים קטנים. בסך הכול הכללי זה כסף קטן 
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150,000  .₪ 

 

 ? אושר פה אחד. 1034מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפוץ מבנה העירייה על  1034פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   150,000סך 

 

ניצלנו את  ₪1042  170,000שדרוג ותחזוקת גנים ציבוריים    מר אבי עזר:

 כולו. 

 

 ? אושר פה אחד. 1042בעד סגירת תב"ר  מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג ותחזוקה גנים  1042פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   170,000ציבוריים על סך 

 

ב   מר אבי עזר: ניצלנו את ₪  380,000-גנים ציבוריים החלפת מתקנים 

 כולו. 

 

 ד. ? אושר פה אח1043מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גנים ציבוריים החלפת  1043פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   380,000מתקנים על סך 

 

עשינו את ₪,  30,000אירועים עירוניים מערכת חשמל קבועה    מר אבי עזר:

 זה באמפי למטה. 

 

 באמפי הגדול?   :פבל פולבמר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ניצלנו את כולו. ₪,  30,000הגדול  באמפי   מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 1045מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אירועים עירוניים מערכות  1045פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   30,000חשמל קבועות על סך 

 

שאר נ₪,  110,000איטום גגות במוסדות חינוך  1050תב"ר    מר אבי עזר:

 שחוזרים לקרן. ₪  1,032

 

  -הכסף שנשאר  :יאיר שיטבוןמר 

 

 הוא חוזר לקרן.    מר אבי עזר:

 

חוזר לקרן ברור, אפשר גם לצבוע אותו, כי צבענו אותו בסוף   :יאיר שיטבוןמר 

 למוסדות חינוך. 

 

 אנחנו מכניסים את זה אחרי זה לתוספת של איטום גגות.    מר אבי עזר:

 

  -בסגירות תב"ר זה₪,  1,000 :ראה"ע-ירומר אליהו שב

 

 זה כלום. זה הולך, הם מקבלים הרבה יותר.    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 1050מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

איטום גגות מוסדות חינוך  1050פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   110,000על סך 

 

 ניצלנו את כולו. ₪,  90,000שדרוג מזגנים במוסדות חינוך    מר אבי עזר:
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 ? אושר פה אחד. 1051מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מזגנים מוסדות  1051פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   90,000חינוך על סך 

 

 נשאר₪,  00,0001ומקרנים במוסדות חינוך שדרוג מחשבים    מר אבי עזר:

  הכסף חוזר לקרן.₪,  739

 

אושר פה  שדרוג מחשבים ומקרנים? 1052מי בעד סגירת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

שדרוג מחשבים ומקרנים  1052פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   100,000במוסדות חינוך על סך 

 

₪,  90,000צר בגני ילדים תחזוקה ושדרוג מתקני ח 1053   מר אבי עזר:

 נוצל במלואו. 

 

 ? אושר פה אחד. 1053מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תחזוקה ושדרוג מתקני  1053פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   90,000חצר בגני ילדים על סך 

 

 51נשארו  ₪, 200,000תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים  1054   מר אבי עזר:

 שחוזרים לקרן. ₪ 

 

 ? אושר פה אחד. 1054מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תחזוקה ושיפוץ מבני גני  1054פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   200,000ילדים על סך 

 

 נוצל במלואו. ₪,  150,000נוער אירועי קיץ  1059   מר אבי עזר:
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 ? קרן? אושר פה אחד. 1059מי בעד סגירת  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

על סך  נוער אירועי קיץ 9105פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

150,000   .₪ 

 

חידוש מבנים, מזגנים לבתי ספר וחטיבת הביניים  1069   מר אבי עזר:

 נוצל במלואו. ₪,  269,000

 

 ? אושר פה אחד. 1069 מי בעד סגירת תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חידוש מבנים מזגנים לבתי  1069פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   269,000ספר וחטיבת הביניים על סך 

 

חוזר ₪  800נשארו ₪  100,000היה  1085 עיקור חתולים   מר אבי עזר:

 לקרן. 

 

 רגע, עיקור חתולים ממתי זה?   :גב' קרן קופלר

 

 זה אם אני לא טועה מלפני שנה, או שנה או שנה וחצי.    מר אבי עזר:

 

  -ומאז לא לקחנו עוד  :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא קיבלנו, לא קיבלנו השנה.    מר אבי עזר:

 

 למה?   :גב' קרן קופלר

 

 עוד לא קיבלנו.    מר אבי עזר:

 

 הגשנו?   :גב' קרן קופלר
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 העונה עוד לא התחילה.   עו"ד דוד זיו:

 

 כן בטח, ביקשנו עוד לא קיבלנו.    ר אבי עזר:מ

 

 . 2018, אני שואלת מה עם 2017הוא מדבר שזה על   :גב' קרן קופלר

 

 אם יגיע אנחנו נעלה.    מר אבי עזר:

 

 ? אושר פה אחד. 1085מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולים על סך עיקור חת 1085פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

100,000   .₪ 

 

מתקציב משרד התרבות, ₪  115,000פסטיבל סוכות  1092   מר אבי עזר:

 נוצל במלואו. 

 

 ? אושר פה אחד. 1092מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פסטיבל סוכות על סך  1092פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

115,000   .₪ 

 

נוצל ₪,  200,000פרויקט תרבות חינוך וספורט  1096"ר תב   מר אבי עזר:

 במלואו. 

 

 ? אושר פה אחד. 1096מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פרויקט תרבות חינוך  1096פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   200,000וספורט על סך 
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נוצל ₪,  330,000ים שדרוג חצרות בגני ילד 1128תב"ר    מר אבי עזר:

 במלואו. 

 

 ? אושר פה אחד. 1128מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זוכרים איזה גנים?   :פבל פולבמר 

 

 גנים.  4כל שנה אנחנו עושים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גנים כל שנה. השנה הזאת יהיה גם אחרי זה תב"ר.  4עושים    מר אבי עזר:

 

 לא זוכר איזה?   :פבל פולבמר 

 

 לא, ממש לא, אני יכול להגיד לך.    מר אבי עזר:

 

 אני זוכרת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 את זוכרת, הנכד שלך?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, ילדה שלו.   :גב' לודמילה גוזב

שדרוג חצרות בגני ילדים  1128פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   330,000על סך 

 

 ?1130מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נוצל במלואו? ₪,  40,000תחזוקה ושיפוץ מבני גני ילדים    מר אבי עזר:
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 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חידוש מבנים מזגנים לבתי  1069פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   269,000ספר וחטיבת הביניים על סך 

 

. 0.35%-אישור צו הארנונה, וכן אישור העלאה אוטומטית )טייס אוטומטי( ב ח. 

 (;6)מצ"ב נספח מספר 

 

 זהו?   :גב' לודמילה גוזב

 

סעיף הבא זה צו ארנונה, רגע, עכשיו עוברים לנושא הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יודעים יש מה שנקרא העלאה אוטומטית, טייס אוטומטי, ע לייה אוטומטית של אתם 

  -הארנונה

 

 אפשר פעם אחת לא לעשות אוטומטית?   :גב' לודמילה גוזב

 

אי אפשר, הרי את יודעת את זה, את מכירה את זה. זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

0.35% . 

 

 זהו?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דווקא באשדוד לא מעלים.   :גב' לודמילה גוזב

 

 האמת היא שזה מינורי.   עו"ד דוד זיו:

 

  -זה מינורי, זה ממש לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ראיתי את זה.  2.2%היה כתוב עד   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, מה פתאום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 התכוונו להעלות יותר.    :מר יוסי חן

 

 כן, כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 י רוצה לראות איך עכשיו אתה בעד. אנ  :גב' לודמילה גוזב

 

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

 

אלי שאלה, אנחנו אז דיברנו הרבה על הארנונה, זה לא   :פבל פולבמר 

זה משהו קטן נכון באחוז, זה עדיין כסף הכסף אולי הקטן שאנחנו אומרים עכשיו 

רוך שאפשר לבנות שאנחנו כן שיוצא מהכיס של האנשים. אין שום תכנית לטווח א

 יכולים לא להעלות את הארנונה? 

 

  -לא. בואו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כי למה אנחנו מעלים את הארנונה כי יש לו מענק איזון. כי   :פבל פולבמר 

 אם אנחנו לא נעלה ארנונה אז ייקחו לנו מהצד השני. 

 

 מסכים איתך.   :מר יחיאל טוהמי

 

 ₪? מיליון  11שיו מענק איזון כמה היום? עכ  :פבל פולבמר 

 

 ₪. מיליון  13   מר אבי עזר:
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  -₪מיליון  13  :פבל פולבמר 

 

 בערך.    מר אבי עזר:

 

 שיש לנו? ₪ מיליון  120-מ  :פבל פולבמר 

 

  -אנחנו עוד רחוקים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מסוגלים להרוויח את זה?   :פבל פולבמר 

 

 אנחנו רחוקים עדיין, בואו אני אסביר לכם מה קורה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

  -הבנו מה אני שואל? האם יש תכנית  :פבל פולבמר 

 

  -בוא אני אסביר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ייגמר.   :פבל פולבמר   אם אין תכנית זה אף פעם לא 

 

השנים  5-לא, אני אסביר, פבל אני אסביר. אנחנו ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -האחרונות

 

 בית יהודי זה חשוב חבר'ה.   :פבל פולבמר 

 

  -3שנים האחרונות הרחבנו את אזור התעשייה פי  5-אנחנו ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 דושי, תן כבוד לראש העיר.   :גב' לודמילה גוזב
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ר , אתם יודעים שאזו3אנחנו הרחבנו את אזור התעשייה פי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התעשייה מכניס לנו יותר כסף. אנחנו פתחנו את הקניון של רמי לוי שהוא מכניס לנו 

עוד כסף. אנחנו הולכים לבנות ולהשלים את המרכז המסחרי שייכנס למוריה ויכניס 

  -לנו עוד כסף. אלה באמת

 

יוציא   :פבל פולבמר  זה כסף שנכנס לעירייה. כרגע אתה רוצה שהתושב 

  -כסף

 

רגע, רגע, רגע, פבל סבלנות דקה. אתם יודעים אבל יחד עם  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

זאת, חבר'ה בואו תקשיבו אם אתם רוצים, אתם לא רוצים אז אני אוכל לעבור לנושא 

 הבא. 

 

 לא, אני מקשיב.   :פבל פולבמר 

 

ממה  1/3כל משפחה שנכנסת לעיר היא מממנת סדר גודל של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מוציאה. למה אזורי תעשייה הם מכניסים כסף? כי שם אני לא צריך לעשות  שהרשות

רווחה, שם אני לא צריך לעשות חינוך, הפיתוח הסביבתי הוא הרבה יותר קטן 

  -והאחזקה והגינון וכל מה שקשור

 

 אתה אומר פחות הוצאות יותר הכנסות.   :פבל פולבמר 

 

ר הכנסות. כשנכנסת משפחה לגור, אז יש פחות הוצאות יות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ממה שאנחנו  1/3, אנחנו מקבלים בסך הכול 1/3ההוצאות הם הרבה יותר גדולות, זה 

יחידות, אתה  839משקיעים. כשאנחנו הולכים להגדיל את העיר בעוד שכונה חדשה של 

.. אנחנו מרחיבים אזורי תעשייה, אנחנו  מבין שמה שקורה אנחנו עובדים כמו.

ם אזורי מסחר, ומצד שני אנחנו מגדילים גם את העיר. אני רוצה להזכיר לך מרחיבי

תושבים.  20,000-תושבים, ואנחנו היום למעלה מ 17,000שנים אנחנו היינו  5שלפני 
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זאת אומרת שזה מן ריטואל כזה שאנחנו, זה מן טנגו, אנחנו כל הזמן פועלים על מנת 

  -נסות שלנולהרחיב את ההכנסות שלנו ולהגדיל את ההכ

 

 בכמה כסף מדובר?   :פבל פולבמר 

 

אבל מצד שני אנחנו רוצים לפתח את העיר ולהכניס עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תושבים, ולכן המצב הזה אני מעריך ייקח עוד זמן עד אשר אנחנו נוכל להשתחרר מזה, 

  -ולכן אני מבקש להעלות להצבעה מי בעד לאשר

 

נוסף קשור לארנונה מאוד, הנושא של חיילי מילואים  נושא  :יאיר שיטבוןמר 

 כבר אושר פה, זה עובד פה? 

 

 ודאי, ודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 באוטומט או שצריך לדווח?   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לדווח, מה זאת אומרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ו כי היום רשויות העבירו כבר את הרשימות לרש  :יאיר שיטבוןמר  ויות, עכשי

 זה באופן אוטומטי. 

 

 אז אנחנו נבדוק את זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר לקבל את זה באופן אוטומטי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

מה שמגיע מהצבא זה נקרא... אם לא על פי דיווח, מי שלא    מר אבי עזר:

 נמצא זה על פי דיווח, זה גם וגם, שלא יהיה תקלה. 
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כי יש עדיין מקומות שעדיין התושב צריך לעשות איזה שהוא   :ןיאיר שיטבומר 

 מאמץ, בעיקרון על פי סדר זה צריך להיכנס אוטומטי. 

 

מי בעד לאשר את צו הארנונה ואת העלאה האוטומטית של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, בארנונה? בעד: אלי, יחיאל, אריק, יאיר, יוסי, אבנר, אלה. מי נגד? קרן, גוזי 0.35%

 ימית, פבל ולודה. עבר. 

מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: גב' קרן  5דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה 

צו קופלר, מר ערן גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את 

 .0.35%-ה, וכן אישור העלאה אוטומטית )טייס אוטומטי( בהארנונ

 

 עכשיו ישיבה סגורה.    מר אבי עזר:

 

 עכשיו ישיבה סגורה, אני מבקש מכל הצופים לצאת החוצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חידוד בנושא האצלת סמכויות;  יא. 

 

שנערכה ביום  בישיבה החגיגית דבר אחרון אני רוצה לחדד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הצבענו ואישרנו את יחיאל כממלא מקום בשכר. נשמט מהפרוטוקול  2.12.18א' 

 33העובדה שמינויו כממלא מקום בשכר כוללת בתוכה האצלת סמכויות לפי סעיף 

לתקנון ואני רק מחדד את זה, לא צריכים להצביע על זה, כי אנחנו כבר הצבענו על זה 

 ת לכולם ואני סוגר את הישיבה, תודה רבה לכולם. בישיבה הקודמת. אני רוצה להודו

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 (;1נספח מספר  –אישור תבחיני תמיכות )מצ"ב  ב.

 
 

 פה אחד, לאשר את תבחיני התמיכות.הוחלט  החלטה:

 

 (;2נספח מספר  –ת )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור אישור חברי ועדו ג.

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ההנהלה: אלי שבירו הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי, יאיר שיטבון, יוסי חן, אבנר משרקי, וורד טוויל.  –

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת תכנון ובנייה: אלי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי מ"מ יו"ר ושאר חברי המועצה.  –ו שביר

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת כספים: יחיאל טוהמי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, ורד טוויל ופבל פולב. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מל"ח: אלי שבירו הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אריק דושי וימית שפר. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ביטחון: אריק דושי  הוחלט החלטה:

 יו"ר, פבל פולב ויחיאל טוהמי. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת איכות הסביבה: ימית הוחלט  החלטה:

ויינר ואריק דושי.   שפר יו"ר, אלה 
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פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת בטיחות בדרכים הוחלט  החלטה:

 תחבורה: יוסי חן יו"ר, יחיאל טוהמי וקרן קופלר. ו

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ביקורת: לודה גוזב הוחלט  החלטה:

ויינר.   יו"ר, אבנר משרקי ואלה 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת הנחות בארנונה: ערן הוחלט  החלטה:

 גוזי יו"ר, אלה ויינר ואריק דושי. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת חינוך ומעמד הילד: הוחלט  :החלטה

 יאיר שיטבון יו"ר, אלי שבירו וימית שפר. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מאבק בנגע הסמים: הוחלט  החלטה:

 קרן קופלר יו"ר, יוסי חן ויאיר שיטבון. 

 

ועדת קליטה: אלה ויינר  פה אחד, לאשר את מינויים של חברי הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יחיאל טוהמי וקרן קופלר. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת מכרזים: ורד טוויל  הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אריק דושי, ולודה גוזב. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת הנצחה: פבל פולב  הוחלט  החלטה:

 יו"ר, אבנר משרקי, ויאיר שיטבון. 
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פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדה לקידום עסקים הוחלט  החלטה:

 ותיירות: אריק דושי יו"ר, יחיאל טוהמי ופבל פולב. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת ספורט: אבנר משרקי  הוחלט  החלטה:

גוזי.   יו"ר, ורד טוויל וערן 

 

ועדת דת: יחיאל טוהמי  פה אחד, לאשר את מינויים של חבריהוחלט  החלטה:

 יו"ר, קרן קופלר ויאיר שיטבון. 

 

פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת רווחה: יחיאל טוהמי  הוחלט  החלטה:

 יו"ר, יאיר שיטבון ופבל פולב. 

 

גוזי יו"ר, הוחלט  החלטה: פה אחד, לאשר את מינויים של חברי ועדת שמות: ערן 

 אבנר משרקי ויחיאל טוהמי. 

 

מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  טה:החל

נמנעים: מר  5דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה ויינר; 

ערן גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב וגב' קרן קופלר(, לאשר את 

 ירים. מינויה של אלה ויינר כמרכזת תחום צע

 

אישור דירקטורים בחברות הבת )מצ"ב רשימת המועמדים לאישור נספח מספר  ד. 

3;) 

 

מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: גב' קרן  5דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה 

גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את מינויים  קופלר, מר ערן 

ויינר ויאיר שיטבון כדירקטורים בגוונים.    של אלה 
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מר מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את  1; גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזבגוזי, 

 מינויים של ימית שפר ואבנר משרקי כדירקטורים בחכ"ל.  

 

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

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

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את  1; גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב

מינויים של ורד טוויל ופבל פולב כדירקטורים בחברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל 

 מערב.   

 

מר אליהו שבירו, מר אריק דושי, מר יאיר בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  שיטבון, מר נגד: גב' קרן קופלר, מר ערן  5יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה 

גוזי, גב' ימית שפר, מר פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את מינויו של יחיאל טוהמי 

 כדירקטור בתאגיד מים וביוב.  

 

 ;031399512אישור זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר רועי אביב ת.ז.  ה.

 

זכויות חתימה למנהל בית ספר מילקן מר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ;031399512רועי אביב ת.ז. 

 

.  (;4מצ"ב רשימת התב"רים המומלצים לאישור )נספח מספר  –אישורי תב"רים  ו

 

 ₪.  600,000מכונת טיאוט על סך  1163פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:
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 ₪.  200,000רכבי שפ"ע על סך  2 1164תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 

נחשונים חדש מרחבי למידה על  1165פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  250,000סך 

 

פסגה מרחבי למידה על סך  1166פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

80,000  .₪ 

 

אריאל  הרחבת בית כנסת תפארת 1167פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון משרד הדתות. ₪  300,000על סך 

 

תחנת אוטובוס בקניון. מקורות  1168פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 מקרנות העירייה.  ₪  30,000-משרד התחבורה ו₪  170,000מימון: 

 

₪  3,668,000מעון יום על סך  1169פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

    במימון משרד הרווחה.

 

משוב מוסדות חינוך על סך  1170פה אחד, לאשר את תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון מפעל הפיס.   ₪  355,000

 

הקמת מפעל שיקומי על  1159פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון קרן שלם.   ₪  950,000סך 

 

על סך משאית + מנוף  1086פה אחד, לאשר את הגדלת תב"ר הוחלט  החלטה:

 במימון קרנות הרשות.   ₪  33,000
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 (;5מצ"ב רשימת התב"רים המומלצים לסגירה )נספח מספר  –סגירת תב"רים  ז. 

 

על מצלמות ומערכות אבטחה  207פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   164,270סך 

 

שדרוג מערכת השקיה  270פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   160,000והגינון על סך 

 

תכניות העשרה לחינוך על  306פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   570,000סך 

 

רה ארגון במוסדות העירייה  333פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   170,000על סך 

 

 60,000על סך  הכנת מכרזים 399פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 .₪ 

 

פרויקטים חינוכיים על סך  427פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

60,000  .₪ 

 

סימון כבישים והתקני  441פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  104,037על סך  20-בטיחות ל

 

רוניים אירועים וחגיגות עי 475פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.  80,000על סך 
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פרויקטים חינוכיים על סך  485פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

80,000   .₪ 

 

איטום גגות במוסדות חינוך  486פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   50,000על סך 

 

ות שדרוג מזגנים במוסד 487פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   40,000חינוך על סך 

 

שדרוג מחשבים במוסדות  488פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   40,000חינוך על סך 

 

שיפוץ מבני בתי ספר על סך  492פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

190,000   .₪ 

 

העניינים על סך נוער במרכז  496פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

60,000   .₪ 

 

שדרוג אולמות ספורט על סך  497פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

70,000   .₪ 

 

שיפוץ וריהוט מוסדות  499פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   50,000רווחה על סך 
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ם במוסדות שדרוג מחשבי 1021פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   220,000העירייה על סך 

 

שיפוץ מבנה העירייה על  1034פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   150,000סך 

 

שדרוג ותחזוקה גנים  1042פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   170,000ציבוריים על סך 

 

גנים ציבוריים החלפת  0431פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   380,000מתקנים על סך 

 

אירועים עירוניים מערכות  1045פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   30,000חשמל קבועות על סך 

 

איטום גגות מוסדות חינוך  1050פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   110,000על סך 

 

שדרוג מזגנים מוסדות  1051אחד, לאשר לסגור את תב"ר פה הוחלט  החלטה:

 ₪.   90,000חינוך על סך 

 

שדרוג מחשבים ומקרנים  1052פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   100,000במוסדות חינוך על סך 

 

תחזוקה ושדרוג מתקני  1053פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   90,000סך  חצר בגני ילדים על
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תחזוקה ושיפוץ מבני גני  1054פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   200,000ילדים על סך 

 

נוער אירועי קיץ על סך  1059פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

150,000   .₪ 

 

לבתי  חידוש מבנים מזגנים 1069פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   269,000ספר וחטיבת הביניים על סך 

 

עיקור חתולים על סך  1085פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

100,000   .₪ 

 

פסטיבל סוכות על סך  1092פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

115,000   .₪ 

 

ות חינוך פרויקט תרב 1096פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   200,000וספורט על סך 

 

שדרוג חצרות בגני ילדים  1128פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   330,000על סך 

 

חידוש מבנים מזגנים לבתי  1069פה אחד, לאשר לסגור את תב"ר הוחלט  החלטה:

 ₪.   269,000ספר וחטיבת הביניים על סך 
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. 0.35%-ן אישור העלאה אוטומטית )טייס אוטומטי( באישור צו הארנונה, וכ ח. 

 (;6)מצ"ב נספח מספר 

 

מר אריק מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: גב' קרן  5דושי, מר יאיר שיטבון, מר יוסי חן, מר אבנר משרקי, גב' אלה 

צו פבל פולב, גב' לודה גוזב(, לאשר את קופלר, מר ערן גוזי, גב' ימית שפר, מר 

 .0.35%-הארנונה, וכן אישור העלאה אוטומטית )טייס אוטומטי( ב

 

 

 

 

 


