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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  5-הישיבה ה

 (03.03.2019) טע"תש ו באדר א'כ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 מועצת העירחברת  -  גב' ורד טוויל

 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 יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 
 

 חבר מועצת העיר -  שיטבוןמר יאיר  :חסרים

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 העירייה יתגזבר -  גב' אריאלה להב  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .א

 ;כותמסגרת תקציב תמיאישור  .ב

 ;אישור פתיחת חשבון בנק נוסף )בנק פועלים או בנק לאומי( . ג

גוונים; ד.  הצגת דו"ח מבקר העירייה בנושא 

 הצגת דו"ח מבקר העירייה בנושא מכרזים; ה.

 אישור הגב' זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר; ו.

כדירקטורית בחכ"ל ובחברה לפיתוח פארק אדלשיטיין אישור הגב' זהבה  ז.

 ה;התעשיי

 אישורי דירקטורים: ח.

 דירקטורית בחכ"ל אריאל מערב. –דינה שליט  .1 

 דירקטור בפארק התעשייה. –איצ'ה מאיר  .2 

 דירקטור בגוונים.  –רותם פריזנט  .3 

 לאחזקת מבנה העירייה כולל מבנים ₪  200,000 – 1183אישור תב"ר מספר  ט.

 מושכרים ממקורות קרן לפיתוח.  

 בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע כנציגת העירייה באיגוד ערים לאיכות  מינוי אמליה י.

 הסביבה.  

 ישיבה סגורה.  יא.

 תוספת לסדר היום:

 הצעות לסדר.  יב.

 פלטי דירקטור בחברה הכלכלית. -אישור דירקטור  יג. 
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המועצה מספר אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחיאל, יוסי, ורד, אריק, אלה, פבל, ימית, קרן, גוזי ולודה. לפני שאני  . נוכחים אלי,5

 2אתחיל בדבר ראש העיר, אני רוצה להעלות תוספת לסדר היום מספר דברים. אחד יש 

הצעות לסדר של פבל ושל קרן, אני רוצה להגיד. ההצעות האלה, פבל וקרן ההצעות 

שאני מבקש זה בפעם הבאה  האלה הגיעו באיחור, אנחנו נעלה אותם, אבל מה

 שההצעות יגיעו בזמן, אחרת הם יעברו לישיבה שלאחר מכן. 

 

 מה זה זמן?   :פבל פולבמר 

 

  -לפני שיוצא סדר יום. סדר יום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא.   :גב' קרן קופלר

 

  -רגע, אנחנו תכף נבדוק כמה זמן לפני ואתם תקבלו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -)א( חבר המועצה 26לפי חוק   :ן קופלרגב' קר

 

  -רגע, רגע, קרן אני מבקש ממך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רשאי להגיש הצעה לסדר  :גב' קרן קופלר

 

 קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שעות לפני מועדה.  48-של ישיבה מן המניין לא יאוחר מ  :גב' קרן קופלר

 

 יופי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא לפני שהגשת את סדר היום.   :גב' קרן קופלר
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  -קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לפני מועדה, זה אומר שהתקיימה ישיבת המועצה זה סעיף   :גב' קרן קופלר

  -)א(, יש לנו פה יועץ משפטי 26

 

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

 

 ותי על טעותי, אני אשמח. אלא אם כן אתה רוצה להעמיד א  :גב' קרן קופלר

 

אני אענה, אני אענה. קרן, זה בסדר לרוץ בקול רם, וזה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -בסדר שמצלמים, זה בסדר שאת מציגה כמה את יודעת. חבל שלא

 

אלי תפסיק עם הזלזול הזה באמת. למה כל הזמן אתה נמצא   :גב' קרן קופלר

  -בנקודה הזאת

 

חבל שאת לא הולכת להשתלמויות, שמשרד הפנים עושה  :"עראה-מר אליהו שבירו

לחברי המועצה החדשים. כי אם היית הולכת להשתלמות היית יודעת שפקודת העיריות 

  -עם כל הכבוד לא חלה ביהודה ושומרון

 

 הא הבנתי.   :גב' קרן קופלר

 

באמת  ביהודה ושומרון יש מה שנקרא תקנון היו"ש. אז אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -באמת, אני מאוד מכבד

 

  -אפשר לראות את תקנון יו"ש  :גב' קרן קופלר

 

 -אם למשל אני אומר עוד פעם :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 שאומר משהו אחר?   :גב' קרן קופלר

 

את רואה שאת מפריעה לי? ולאחר מכן את מציגה דברים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את זכות הדיבור, לא אפריע לך. אז אני מבקש אל  אני לא מפריע לך, כשאני אתן לך

 תפריעי לי. 

 

 אוקיי בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

אני אומר עוד הפעם, יש השתלמויות לחברי מועצה חדשים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כדאי שתלכו אליהם ותלמדו את החומר לפני שאתם מדברים. אבל אני מבקש להעלות, 

ע על התוספת של שני ההצעות האלה לסדר היום, ואנחנו אני אומר אנחנו תכף נצבי

 נעלה גם להצבעה לאישור של פלטי כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית כנציגי ציבור. 

 

יוכל   :גב' קרן קופלר רק מכובדי שכל כך בקיא בתקנון היו"ש, אם הוא 

 להפנות אותי לסעיף שבו אומר אחרת. 

 

 אפנה אותך.   עו"ד דוד זיו:

 

 אפשר עכשיו?   :קרן קופלרגב' 

 

 לא.   עו"ד דוד זיו:

 

 לא, עכשיו אנחנו באמצע ישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הא למה?   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לאשר את התוספות לסדר היום? הם ייכנסו מיד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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וד ערים לאיכות לאחר מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף השפ"ע כנציג העירייה באיג

 הסביבה, לפני הישיבה הסגורה. מי בעד לאשר את התוספת? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 סעיפים לסדר היום.  2פה אחד, לאשר הוספת הוחלט  החלטה:

 

 סקירת ראש  העיר; א.

 

 17.3.19-. אני רוצה לבשר לכם שבאני עובר לדבר ראש העיר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 839-ת העפר בשכונה החדשה מדרום לאמפי הגדול. זו השכונה של המתחילים את עבודו

יחידות דיור, חלק גדול מהדירות יהיו גם במחיר למשתכן. היה מכרז של משרד השיכון 

ומי שזכה בעבודות הפיתוח זו חברה בשם בן עמי הנדסה בערבון מוגבל. בנוסף השבוע 

קבלנים שיבנו את השכונה. אין יש סיור קבלנים יחד עם משרד השיכון לקראת מכרז ול

יחידות דיור תביא לכאן גם  839ספק שאנחנו מדברים פה על בשורה גדולה, תוספת של 

זוגות צעירים, מאחר ומדובר גם במחיר למשתכן, חלק ממחיר למשתכן אני מזכיר לכם 

יהיו גם לתושבי העיר, ועוד פעם אני אומר זו בשורה גדולה והצלחה מאוד גדולה 

₪ מיליון  24זה. כפועל יוצא של השכונה החדשה, הצלחתי להשיג תוספת של בתחום ה

יהיו לטובת ישן מול חדש ומוסדות ציבור בשכונה ₪ מיליון  24-ממשרד השיכון. ה

החדשה. בימים הקרובים אנחנו הולכים להתחיל ולבנות את המעון שנמצא בקצה רחוב 

ה אחד הדברים שהם מצרך מאוד הבשן, וגם זה זה תוספת של מעון לילדים קטנים שז

יש עדלאידע, היא תתחיל בשעה  15.3.19-נחוץ, כדי לתת פתרון לתושבים. דבר אחרון ב

בבוקר, אני מזמין את כל חברי המועצה, אני אזמין בהזדמנות זו גם את הציבור  09:00

 לבוא להגיע ולהשתתף בעדלאידע. 

 
 אישור מסגרת תקציב תמיכות; ב.

 

. הנושא הבא זה אישור ומכאן אני עובר לנושאים בסדר היום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מסגרת תקציב תמיכות

 

 אפשר רק שאלה קטנה?   :גב' קרן קופלר
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 אבי בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על המעון ברחוב הבשן, לאיזה גילאים זה? לכל סוגי   :גב' קרן קופלר

 האוכלוסיות? 

 

 סוגי האוכלוסייה. בבקשה אבי. כל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ב   מר אבי עזר: פאזות. פאזה  2-מסגרות התמיכות, אנחנו עושים את זה 

ראשונה אנחנו מעבירים את המסגרת, אחרי שהמסגרת מאושרת אנחנו דנים בכל מי 

שמגיש. אנחנו פרסמנו את זה באתר, פרסמנו בעיתון. הזמן שקבענו עד סוף פברואר. 

להאריך את זה בעוד שבועיים את זמן אפשרות להגיש, אני הייתה לי בקשה אחת 

אמליץ לכולם לאשר את זה שנאריך בעוד שבועיים, כי לא כולם עדיין הגישו כנראה. 

אנחנו נבקש את זה ואני מקווה שזה יאושר. מסגרות התקציב הם בדיוק כמו ששנה 

ות הנוער, אנחנו כאשר לחינוך ונוער שזה בעיקרון תנוע₪,  964,000שעברה, סך הכול 

בדיוק אותו דבר כמו פעם שעברה, ₪  130,000חברה וקהילה ₪,  234,000מדברים על 

תקציב ₪.  504,000סך הכול התקציב הזה ₪,  130,000מורשת ישראל ₪,  10,000מו"פ 

כך ₪,  460,000-זה כבר אושר בישיבת התקציב כ₪,  460,000נוסף עמותות הספורט 

 ₪.   504,000-נחנו מדברים רק על הקטע של השלמעשה זה כבר אושר, א

 

 אנחנו מדברים על הכול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על הכול בסדר.    מר אבי עזר:

 

אלי, אנחנו מאריכים לעוד שבועיים, הייתי רוצה שמישהו   :מר יחיאל טוהמי

ם ממנכ"ל העירייה ירים טלפונים לאנשים, אני הייתי רוצה את זה, ירימו טלפוני

יגיד: לא הגשתי, לא קיבלתי, לא  לאנשים מי שלא הגיש שלא יבוא אלינו אחר כך 

שמעתי, לא ידעתי. מי שקיבל תמיכות בשנה שעברה, להרים אליו טלפון להגיד לו: 

יודע שבעוד שבועיים לא תהיה ארכה נוספת, כדי לידע אותם  -אדוני, אתה 
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 זה נקרא הגדלת ראש.   :פבל פולבמר 

 

 כן, אני מבקש.   :והמימר יחיאל ט

 

 עושים את זה, עושים את זה.    מר אבי עזר:

 

 בסדר גמור, אם אתה עושה אז בסדר.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -עושים את זה כל שנה קבוע, זה לא   מר אבי עזר:

 

 בסדר גמור, אני רוצה שזה ייעשה.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -זה נעשה באמת כל שנה  מר אריה ברסקי:

 

יודע, צריך לבדוק את זה שנעשה. אריה, עושים   :יחיאל טוהמימר  אני לא 

 עושים אני רוצה... אם אני אמרתי למנכ"ל, אני בטוח שיעשו את זה. 

 

אריה שאלה אחת, פנו אליי תושבים בקשר לתמיכות. יש    :מר יוסי חן

 איזה שינוי בקריטריונים או שזה כמו שנה קודמת? 

 

 נה קודמת. כמו ש  מר אריה ברסקי:

 

 כן פבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

,   :פבל פולבמר  .. אולי כן תחליטו כמה שזה אפשרי אני רוצה להתייחס.

, אני אנחנו היינו תומכים בזה. אנחנו כל שנה מאשרים אותו תקציב, התקציב גדל

מדבר על ספורט כרגע. הספורט אי אפשר לקדם אותו ויוסי יסכים, אני רואה ששר 



 03.03.2019)מן המניין(  5ספר מ ישיבת מועצה
 

 10 

 ט לא הגיע, רציתי דווקא לשמוע אותו. הספור

 

 ... בבית חולים.   :מר יחיאל טוהמי

 

שיהיה בריא, קודם כל שיהיה בריא. אבל אי אפשר לקדם   :פבל פולבמר 

 ענף ספורט מסוים כזה או אחר, ואנחנו חייבים להשקיע אחרת אנחנו נשאר אותו דבר. 

 

  -ת התקציב אושרה בתקציב. לכןפבל, מה שקורה זה שמסגר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אנחנו התנגדנו, זו אחת הסיבות. אני לא בא לעשות פה   :פבל פולבמר 

פרובוקציות, מה שאני רוצה שהנושא הזה יהיה היום וחברי מועצה שהיו לפני זה, אתם 

יודעים שהענף לא יתקדם, במקרה הכי טוב הוא ישרוד, אם אנחנו לא נשקיע לפחות 

תוספת, שכל שנה נבחר ברוב הקולות חברי המועצה  5%, 4%, 3%טן כמדיניות אחוז ק

איזה ענף נרצה לחזק, ככה אנחנו נגיע להישגים הרבה יותר גבוהים, אנחנו יכולים 

להביא גם אלופים הרבה יותר, כי אני רואה מה קורה בערים אחרות, לא רוצה להשוות 

טן יותר, אבל כמדיניות אנחנו תקציבים, ברור שאנחנו עיר קטנה יותר והתקציב שלנו ק

 לא עושים, זאת אומרת כל שנה אנחנו ממשיכים באותו כסף. 

 

 אני תכף אתייחס לזה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר יחיאל טוהמי אני רוצה, אני רוצה להגיד שאני גם מסכים איתך שצריך..

 -של הספורט

 

 לא דיברתי על סכום. שמת לב   :פבל פולבמר 

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -כמדיניות כי עכשיו אין  :פבל פולבמר 
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.   :מר יחיאל טוהמי  על עתיד הספורט, אני חושב שכולנו פה..

 

 ... נכונה.   :פבל פולבמר 

 

יודע אם זה ספורט של   :מר יחיאל טוהמי כולנו רוצים שהספורט, אני לא 

 פורט. יחידים דווקא, אבל בכלל ס

 

 לא אמרתי, לא, גם לא דיברתי ספציפית.   :פבל פולבמר 

 

דרך אגב גם אני בעד, אבל אתם מבינים שזה מה שנקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -סדרי עדיפויות, ובסופו של דבר

 

  -אני מאמין  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני יכול רק לעזור אני לא יכול להחליט.   :פבל פולבמר 

 

יודע שהוא, השנה לא אבל בשנה   :והמימר יחיאל ט אני לא מסנגר אותו אני 

  -הבאה, אני מאמין שבאיזה שהוא מקום יגיע לאיזה שהוא... התקציב עולה מן הסתם

 

 הייתי רוצה לשמוע מראש העיר...   :פבל פולבמר 

 

תראו, אני אומר דבר מאוד פשוט, אני רוצה להזכיר לכם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בשנה  50%-ואנחנו הגדלנו אותו ב₪  410,000התקציב של ספורט היה  2017שבשנת 

מאחר ואנחנו עכשיו שנת בחירות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך אנחנו  2019. שנת 2018

נסתדר עם הנושא של התקציב, אנחנו השארנו את התקציב כמו שהוא. אמרתי את זה 

 2020התקציב. אני מעריך שבשנת  גם בישיבת המועצה כשדנו על התקציב ואישרנו את

 יהיה גם שינויים בנושא של ספורט. 
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  -ואם אחרי הבחירות נראה שיש לנו כיוונים טובים  :פבל פולבמר 

 

  -אם יהיו תוספות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -הנושא הזה על הפרק יכול להיות  :פבל פולבמר 

 

ציבים ונצליח להשיג עוד תקציב, אם יהיו לנו תוספות של תק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אז אני האחרון שאגיד שלא רוצה. מי בעד לאשר את מסגרות התקציב כפי שהציג אותם 

 המנכ"ל. 

 

 ושבועיים נוספים.    מר אבי עזר:

 

יוסי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו והארכה בשבועיים נוספים? אוקיי בעד: אלי, יחיאל, 

גוזי ול  ודה. ורד, אריק, אלה, פבל, ימית, 

 

 לא מכירה את החומר.   :גב' קרן קופלר

 

מי נמנע? קרן נמנעה, אז עבר תודה רבה, אני מודה לכם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מאוד. 

 

 הם אומרים שזה מקדנציה קודמת.   :גב' קרן קופלר

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

וויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, יוסי חן, גב' ורד ט

נמנעת: גב' קרן קופלר(, לאשר מסגרת תקציב  1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 תמיכות והארכה בשבועיים נוספים. 

 

 אישור פתיחת חשבון בנק נוסף )בנק פועלים או בנק לאומי(; ג. 
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ר לסעיף הבא. סעיף הבא זה אישור פתיחת חשבון אני עוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בנק נוסף, וזאת בבקשה הגזברית. 

 

בעיקרון יש פה חשבון בנק אחד שמתנהל בבנק אוצר החייל,   :גב' אריאלה להב

שבועות ואנחנו היינו די  3ולפני חודשיים אם אני לא טועה הייתה פה איזו שביתה של 

אף רשות או גוף לא מתנהל עם חשבון בנק . בעיקרון גם משותקים אני חייבת לומר

אחד, יש פה עניינים של תחרות לפעמים, ויש עניינים של שירות ולכן אני חושבת 

שצריך לפתוח חשבון בנק. אני עשיתי קצת בירורים ובסוף הגעתי לסניף בנק הפועלים 

של האוניברסיטה, זה אומנם לא סניף מסחרי, אבל היא קיבלה את האישורים שהיא 

וכל לנהל לנו פה את הבסיס את התקציב של העובר ושב, כדי שלא נצטרך להתרוצץ ת

 לראש העין או למקומות אחרים. 

 

 לא שמעתי סליחה.   :מר יחיאל טוהמי

 

בנק הפועלים באוניברסיטה, אז יש את כל האישורים ואת   :גב' אריאלה להב

את כל הדברים נעבוד כל מה שצריך, וברגע שאתם תאשרו אנחנו נפתח ואנחנו בעצם 

 ..  דרך הסניף פה, כדי שיהיה לנו יותר.

 

 כמה שנים אנחנו עובדים עם בנק אוצר החייל?   :גב' קרן קופלר

 

 מאז שזה קיים, זה הבנק היחיד בעירייה.   :גב' אריאלה להב

 

שנה האלה, כמה שביתות כבר היה לבנק אוצר  40-בכל ה  :גב' קרן קופלר

 שנה בשביל זה צריך עוד חשבון?  40-החייל? פעם אחת ב

 

 ... 2כל חברה או כל גוף מנהל   :גב' אריאלה להב
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שנה פעם אחת הייתה שביתה,  40לא עניין של עלויות. למה,   :גב' קרן קופלר

 אז בשביל זה צריך פתוח עוד חשבון. 

 

 אבל זה לא נכון עסקית כארגון להתנהל עם חשבון בנק אחד.   :גב' ורד טוויל

 

 שנה התנהל ככה עסקית והיה בסדר גמור ורד.  40  :קרן קופלר גב'

 

 זה לא נכון, אבל זה לא נכון, דברים משתנים.   :גב' ורד טוויל

 

 יש לזה עלות נוספת?   :פבל פולבמר 

 

 לא, זה יחסוך עלויות.    מר אבי עזר:

 

 זה לחסוך עלויות.   :גב' ורד טוויל

 

 -ל הסניףאחרי שנפתח מנה  :גב' אריאלה להב

 

  )מדברים יחד(

 

מנהל סניף בנק אוצר החייל בחופשה, וכשהוא יחזור יש לנו   :אריק דושימר 

 פגישה לדבר על מחירים. 

 

 הוא כבר יתחנן להוריד.   :אריק דושימר 

 

קרן, יכול להיות שהתחרות הזאת דווקא תחזיר אותנו   :פבל פולבמר 

 לאוצר החייל עם... 

 

הוא לא מסחרי בכלל, איך אתה פותח בסניף שהוא לא  אבל  :גב' קרן קופלר
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 מסחרי. היא אומרת שהסניף הזה הוא לא סניף מסחרי. 

 

  -אבל הוא קיבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לנו הוא יהיה מסחרי, לאחרים הוא לא.    מר אבי עזר:

 

 -מי בעד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  )מדברים יחד(

 

בעד לאשר פתיחת חשבון נוסף בבנק הפועלים בכפוף מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי  יוסי, ורד, אריק, אלה, ימית,  להמשך משא ומתן של אריאלה? בעד: אלי, יחיאל, 

נגד?   ולודה. מי 

 

נגד.   :גב' קרן קופלר  אני 

 

 יפה, קרן נגד עבר, תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יש פהאתה רוצה לעצור שנייה אלי, כי   :פבל פולבמר 

 

כן, כן, עצרתי, עצרתי. אתה יכול דרך לעצור רגע את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ההקלטה. 

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר פתיחת חשבון בנק נוסף  1מילה גוזב; מר ערן גוזי, גב' לוד

 בבנק הפועלים בכפוף להמשך משא ומתן של גזברית העירייה. 

 

.  אישור הגב' זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר; ו
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אני עובר לסעיף הבא זה הצגת דו"ח מבקר העירייה בנושא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גוונים. 

 

.   מר אריה ברסקי: .  זאת ישיבה.

 

 למה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זו ישיבה שלא מן המניין.   מר אריה ברסקי:

 

אז רגע, את שני הנושאים של מבקר העירייה נשמור לסוף,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שמח לבשר לכם נסגור ונפתח. אנחנו לפני מספר ימים קיימנו מכרז למהנדס עיר, ואני 

ת זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר. היום היא משרתת שאנחנו בחרנו את הגבר

כמהנדסת עיר במועצה אזורית בקעת הירדן. ואני מבקש מה שנקרא להעלות את זה 

להצבעה ולאשר אותה גם כאן. היא מאוד מוערכת, אני גם דיברתי עם ראש המועצה 

 שם והיא קיבלה את מירב, בעצם הצבענו עליה פה אחד. 

 

 שאול? אפשר ל  :פבל פולבמר 

 

 ודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני לא יודע כמה תושבים היא ניהלה שם כמהנדסת, יש   :פבל פולבמר 

 אינפורמציה שאלתם? 

 

ודאי, כל המועצה האזורית של בקעת הירדן היא סדר גודל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אל תתפוס אותי

 

 בערך אני גם לא מכיר.   :פבל פולבמר 
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 ? 17,000אולי קצת,  15,000-בסביבות ה :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

 אני חושב.   עו"ד דוד זיו:

 

  -זה סדר הגודל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר   סדר הגודל שלנו

 

  -זה סדר הגודל אבל אין ספק שהתפקיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ולא במקום אחד.   עו"ד דוד זיו:

 

אין ספק שהתפקיד כאן הוא תפקיד יותר גדול מאשר  :"עראה-מר אליהו שבירו

  -התפקיד שהיא עשתה אותו. ואני אומר עוד הפעם קיבלנו המלצות

 

 ... פשוט לא ראיתי, אז רציתי לדעת.   :פבל פולבמר 

 

  -כן. גם המלצות וגם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נבחרה פה אחד על ידי כולם.    מר אבי עזר:

 

  -זו שאלה שאנחנו שואלים כל שנה  :פבל פולבמר 

 

 מתי היא תגיע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא. מתי תגיע אני יודע בערך, כי המכרז היה, אז אני יודע   :פבל פולבמר 

  -לחשב. בערך חודש ימים היא תתחיל לעבוד. האם היו מתמודדים
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 היו מתמודדים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  מאריאל?  :פבל פולבמר 

 

  -מאריאל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תושבי העיר התמודדו בכלל?   :פבל פולבמר 

 

 לא, לא.    מר אבי עזר:

 

 לא היה אף אחד?   :פבל פולבמר 

 

  -מתמודדים 5היו    מר אבי עזר:

 

 15יש בעיה בכל הארץ, דרך אגב הייתה כתבה על זה, חסרים   :אריק דושימר 

 מהנדסים בכל הארץ. 

 

מי בעד לאשר את הגברת זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר?  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 אושר פה אחד, אני מודה לכם. 

 פה אחד, לאשר את הגב' זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר. הוחלט  החלטה:

 

 אישור הגב' זהבה כדירקטורית בחכ"ל ובחברה לפיתוח פארק התעשייה; ז.

 

את מהנדסת העיר הגב' זהבה מבקש לאשר ועכשיו אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אדלשטיין כדירקטורית בחכ"ל ובחברה לפיתוח פארק התעשייה, זה משהו שהוא קבוע, 

הדירקטורים האלה. מי בעד לאשר את הגב' זהבה כדירקטורית?  2-כי המהנדס יושב כ

 אושר פה אחד, אני מודה לכם מאוד. 
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כדירקטורית בחכ"ל שטיין פה אחד, לאשר את הגב' זהבה אדלהוחלט  החלטה:

 ובחברה לפיתוח פארק התעשייה;

 

 אישורי דירקטורים: ח.

 דירקטורית בחכ"ל אריאל מערב. –דינה שליט  .1 

 דירקטור בפארק התעשייה. –איצ'ה מאיר  .2 

 דירקטור בגוונים.  –רותם פריזנט  .3 

 

, ובסעיף ח' יש מספר :ראה"ע-מר אליהו שבירו דירקטורים,  אנחנו עוברים לסעיף ח'

חלק מהם דירקטורים ישנים שאנחנו מה שנקרא מאשרים אותם מחדש. ואנחנו פה גם 

נאשר את פלטי כתוספת לסדר היום. הדירקטורים הישנים שהיו זה דינה שליט 

דירקטורית בחכ"ל ואריאל מערב. מי בעד לאשר את הגב' דינה שליט? אנחנו כבר 

 ודה רבה. אישרנו אותה בעבר. בעד: אלי, פה אחד ת

כדירקטורית בחכ"ל פה אחד, לאשר את הגב' דינה שליט הוחלט  החלטה:

 ;אריאל מערבוב

 

איצ'ה מאיר הוא יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה, הוא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה, הוא היה

 

 הוא לא יצא לפנסיה?     :דובר

 

לא, הוא קיבל ארכה. הוא היה דירקטור בפארק  עוד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

התעשייה אריאל מערב, ואנחנו מבקשים להאריך את הכהונה שלו עוד הפעם. מי בעד 

 לאשר את איצ'ה? אושר פה אחד. 

  בפארק התעשייה.  כדירקטורפה אחד, לאשר את מר איצ'ה מאיר הוחלט  החלטה:

 

 גוונים. דירקטור ב רותם פריזנט :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ? שאלה, שאלה קטנה, אי אפשר לשים חבר מועצה   :ערן גוזימר 

 

 לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בגוונים?    :ערן גוזימר 

 

מה שקורה חברי המועצה אנחנו כבר אישרנו את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הדירקטורים של חברי המועצה. יש כמות של

 

 . 1/3, 1/3, 1/3   :ערן גוזימר 

 

  -. יש מה שנקרא נבחרי ציבור, יש נציגי ציבור1/3, 1/3, 1/3 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יש הסכמה וראש העיר לא סתם שלח לי  :פבל פולבמר 

 

אני סתם זורק את השם שלי, אני לא רוצה להתמנות להיות    :ערן גוזימר 

 יו"ר ועדת ארנונה, אני רוצה להיות דירקטור בחברת גוונים. 

 

גוונים תפוסים, ואנחנו לא יכולים...  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ  הדירקטורים בחברת 

 

 כאילו להחליף דירקטור בחבר ועדה.   :אריק דושימר 

 

 אין נציגות לאופוזיציה?   :פבל פולבמר 

 

 איך?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אן נציגות לאופוזיציה?   :פבל פולבמר 
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  -חכ"ל, ימית היא דירקטוריתיש ב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, לא.   :גב' לודמילה גוזב

 

 לא, אין. כבר דנו בישיבה הקודמת.   :גב' קרן קופלר

 

  -אין ודנו בזה כבר, אין בכל חברה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... החליטו שזה יהיה בדירקטורים החברה הכלכלית.   :גב' לודמילה גוזב

 

 זה שם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי קובע את זה? אתה קובע את זה?    :ערן גוזימר 

 

 אנחנו חברי המועצה, הצבענו על זה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל אי אפשר שחבר מועצה יהיה דירקטור בגוונים?    :ערן גוזימר 

 

  -יש לנו, יש את אלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מהאופוזיציה. הרוב החליט שאין נציגות   :פבל פולבמר 

 

.   :גב' ורד טוויל  וגם שיטבון

 

  -ושיטבון. שיטבון אלה ואני חברי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כאילו אין נציגות מהאופוזיציה.    :ערן גוזימר 
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 לא, אין נציגי אופוזיציה בכל החברות העירוניות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . יש, בחברה הכלכלית יש  :גב' לודמילה גוזב

 

  -מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אלי, אתה רץ, רגע לאן אתה ממהר?    :ערן גוזימר 

 

אני רציתי לשאול בנושא שהוא שאל, במידה ויש הסכמה בין   :פבל פולבמר 

 שני חברי המועצה להתחלף, אתה מסכים? 

 

יודע להגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לכם.  כשנגיע לגשר נעבור אותו, לא 

 

 מה?   :פבל פולבמר 

 

 כשנגיע לגשר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כעיקרון, כעיקרון.   :פבל פולבמר 

 

 אני אומר עוד הפעם כשנגיע לגשר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..   :פבל פולבמר   זה החלטה פוליטית או שזה נציגות לטובת.

 

יוותר על התפקיד, תראה, קשה לי להאמין שיאי :ראה"ע-מר אליהו שבירו ר שיטבון 

  -קשה להאמין שאלה

 

 לא, במידה והוא יסכים.   :פבל פולבמר 
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אז אני אומר, בואו קודם כל תשכנעו אותו. אני מעריך שאלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לא תסכים, אני מעריך שאני לא אסכים. 

 

 אולי אתה תסכים.   :גב' לודמילה גוזב

 

כו תשבו עם שיטבון, ואם שיטבון יגיד שהוא רוצה להתחלף ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתכם, אז אני פתוח לשמוע. 

 

 מי בחר את המינוי של רותם פריזנט, מי בחר אותו?    :ערן גוזימר 

 

הוא נציג ציבור, אנחנו בוחרים. מי בעד לאשר את רותם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יוסי, ורד, אריק, אלה, פבל, ימית, פריזנט כדירקטור בחברת גוונים? בעד: אלי, יח יאל, 

 גוזי ולודה. מי נגד? קרן, תודה רבה. 

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

גד: גב' קרן קופלר(, לאשר את רותם פריזנט נ 1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 כדירקטור בגוונים. 

 

 פלטי דירקטור בחברה הכלכלית. -אישור דירקטור  יג. 

 

  -פלטי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה?    :דוברת

 

כי כל נבחרי הציבור הם מקואליציה, הם נציגי ציבור הם   :גב' קרן קופלר

 קואליציה ולא מהאופוזיציה. 

 

  -פלטי חבר דירקטוריון :ראה"ע-יהו שבירומר אל
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,   :גב' קרן קופלר הם לא באמת נציגים שלנו של הציבור. הוא סיעת אריאלי

 הוא גם היה ברשימה של אלי שבירו, והוא מכשיר אותו כנציג ציבור באמת נו. 

 

  -אני מעלה להצבעה את פלטי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יעים? אתם לא שמים לב? על מה אתם מצב  :גב' קרן קופלר

 

, הצבענו עליו ןאני מעלה להצבעה את פלטי כדירקטוריו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כתוספת לסדר היום, עכשיו אנחנו מצביעים עליו כדירקטור, מי בעד לאשר את פלטי? 

גוזי ולודה. מי נגד? קרן, עבר  בעד: אלי, יחיאל, יוסי, ורד, אריק, אלה, פבל, ימית, 

 לכם.  תודה רבה

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את פלטי כדירקטור  1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 בחברה הכלכלית. 

 

 לאחזקת מבנה העירייה כולל מבנים ₪  200,000 – 1183תב"ר מספר  אישור ט.

 מושכרים ממקורות קרן לפיתוח.  

 

 אני עובר לתב"רים. בבקשה אבי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לאחזקת מבנה ₪  200,000על  1183תב"ר יש לנו תב"ר אחד,    מר אבי עזר:

  -העירייה כולל מבנים מושכרים ממקורות הקרן

 

 קרן לפיתוח.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 קרן לפיתוח, זה בגדול קרן לפיתוח.    מר אבי עזר:
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  -זה לא מתקציב העירייה   מר אבי עזר:

 

 לא מהתקציב השוטף.    מר אבי עזר:

 

.    מר אבי עזר:  זה כסף חיצוני לגמרי

 

 קרן לפיתוח.   :פבל פולבמר 

 

 קרן לפיתוח.   מר אבי עזר:

 

 לא קרן אריאל.  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 

 קרנות הרשות.    מר אבי עזר:

 

 קרנות הרשות.   :גב' אריאלה להב

 

 זה כסף שלנו.   :פבל פולבמר 

 

 כן, כן.    מר אבי עזר:

 

אתה מבין אם אנחנו יכולים לשחק עם הכסף אולי גם היה   :פבל פולבמר 

 אפשרות להוסיף. 

 

ר לך מהקרן הזאת, קרן לפיתוח היא קרן צבועה לפיתוח. נות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 -לפיתוח, למדרכה לכבישים

 

 אך ורק.   עו"ד דוד זיו:
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 אחזקת מבנים.    מר אבי עזר:

 

  -אלה הדברים שאנחנו יכולים. מי בעד לאשר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נגישות זה גם?   :פבל פולבמר 

 

 כן, כן, בטח.    מר אבי עזר:

 

₪  200,000בסך  1183מי בעד לאשר את תב"ר מספר  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

לאחזקת מבני העירייה כולל מבנים מושכרים ממקורות קרן לפיתוח? פה אחד, אני 

 מודה לכם מאוד. 

לאחזקת מבנה ₪  200,000 – 1183תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 העירייה כולל מבנים מושכרים ממקורות קרן לפיתוח.

 

מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע כנציגת העירייה באיגוד ערים  י.

 לאיכות הסביבה. 

 

הנושא האחרון זה מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כנציגת העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה. אנחנו מחויבים להצביע על הנושא 

הלת האגף, והיא זו שמחליפה אותי כשאני לא יכול הזה, היא עובדת הרשות היא מנ

להגיע לישיבות של איגוד ערים. מי בעד לאשר את הגברת אמליה? אושר פה אחד, אני 

מודה לכם מאוד. אני מבקש מכל הנמצאים מסביב לצאת החוצה, אנחנו נסגור רגע את 

חזרה, נשמע הישיבה. יש לנו נושא אחד שהוא על ישיבה סגורה, לאחר מכן אתם תחזרו 

את ההצעות לסדר של פבל ונסגור את הישיבה ונפתח את הישיבה לישיבה שלא מן 

 המניין. 

מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע כנציגת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה.
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יודע, אני אנצל את הזמן עד שהם :ראה"ע-מר אליהו שבירו ייכנסו. אני  תראו אני לא 

לא יודע כמה מחברי המועצה הגישו את המסמך בנושא של ניגוד עניינים. אני אומר 

  -לכם, עד יום שלישי אתם חייבים להגיש. אם אתם לא

 

תגיד למשרד הפנים שאני לא רוצה להגיש, באמת. אני    :מר יוסי חן

בדים בשכר, מה אכתוב לך מכתב שאני לא מוכן להגיש. אנחנו מתנדבים, אנחנו לא עו

זה המסמך הזה בכלל, הנה אני אומר לך את לפרוטוקול, אז אני לא מגיש, תגיד למשרד 

הפנים. אני רוצה הפעם לקחת את זה עד לאיפה שצריך. מה זה המסמך הזה אלי באמת, 

 זה מצחיק המסמך הזה. 

 הצעות לסדר.  יב.

 

 רים? פבל בבקשה, מי מציג אצלכם את הדב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנייה, אף אחד לא קיבל חומר נכון?   :פבל פולבמר 

 

 אתה תציג, בוא תציג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :פבל פולבמר   אין בעיה, אבל אני גם הדפסתי

 

 בסדר קיבלנו בפייסבוק הכול טוב.   :גב' אלה ויינר

 

 כבר יש?   :פבל פולבמר 

 

 בטח.   :גב' אלה ויינר

 

הנושא הראשון לגבי גנים מתקני שעשועים, ימית תציג את   :פבל פולבמר 

 זה. 

 

אוקיי, אז לאור פניות רבות של הורים, אנחנו באמת   :גב' ימית שפר
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גני השעשועים מבחינה בטיחותית ובריאותית. אם זה גידור  מבקשים להסדיר את נושא 

תים של גני שעשועים כדי לא לאפשר לילדים לצאת לכביש הסמוך, התקנת שירו

גני שעשועים בעיר, ניקיון השירותים בכל גני השעשועים בעיר פעם ביום  וברזיות בכל 

ואחת לשבוע באמצעות קיטור מים רותחים, אם זה על ידי אנשי שפ"ע או על ידי 

החברה שאחראית לניקיון גני השעשועים בעיר. בגלל שרוב השנה היא חמה ויש שמש 

קרינת השמש עם התקנה של הצללות מעל  על הראש, אז צריך בעצם להתמגן מפני

אזורי המשחק. אז צריך שזה ייעשה לפני חופשת פסח, כי בחופשת פסח כל הילדים 

יוצאים לגנים, וכדאי שכבר יהיה להם מעל הראש איזה שהיא הצללה כדי שנשמור 

עליהם. עוד דבר שזה התקנת ספסלים שמעניקים נוחות לכל עוברי אורח, אם זה 

אנשים קשישים שחוזרים מסופר ודברים כאלה, אנשים שמחכים  אנשים נכים,

לאוטובוס, הורים שמחכים לילדים. יש כל מיני סוגים של ספסלים, אבל ספסלים מעץ 

זה ספסלים שמבחינת כל הבלאי, אם זה גשמים וכל נזקי מזג האוויר, לרטיבות ולחות 

 זה לא מומלץ, אז יש פתרונות אחרים. 

 

 קודם כל זה לא נכון.   :מר יחיאל טוהמי

 

 תן לה, אל תפריע לה, אני מבקש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בשנים האחרונות קיימת תופעה של בעלי חיים שנפגשים   :גב' ימית שפר

בעצם בגן שעשועים של הילדים, ואנחנו נתקלים בהרבה מקרים שבהם ההורים אומרים 

פה שהוא שהיה שתן של כלבים, אז שהילד דרך על צואה של כלבים או שהוא התיישב אי

מבחינה משפטית אנחנו מבינים שאין אפשרות בעצם לאסור בשילוט על הכניסה של 

בעלי החיים על השטחים האלה, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים לבצע איזה שהיא 

אכיפה מוגברת של השיטור העירוני על בעלי הכלבים ובעלי החיים בעצם. באשר 

ניקיון יומיומי בגני השעשועים כפי  לניקיון הגנים, על העירייה לדאוג בעצם לבצע 

 שמתבצע במרחב הציבור. 

 

 טוב, אני אשיב לך על חלק מהדברים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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היא מציגה אנחנו הכנו דברים ביחד, חלק גדול אתה מדבר   :פבל פולבמר 

  -לכולם לא רק

 

... אני מדבר לכל מי ששמע. אתם בעצם לא, לא, ודאי, וד :ראה"ע-מר אליהו שבירו אי. 

מתפרצים לדלת פתוחה. אני חושב שלא צריכים להצביע על זה כי בעצם אלה דברים 

שמתקיימים, ואני אפרט את הדברים ואני אגיד אותם אחד לאחד. אנחנו לא הולכים 

 לגדר כל גן שעשועים ולעשות אותו סגור לגמרי. אבל בכל מקום בגן שעשועים שיש בו

יציאה לכביש, יש בעצם מחסומים שמונעים יציאה ישירה, מעקה בטיחות שמונעים 

 בעצם מילדים לרוץ ולהתפרץ לכביש. אנחנו לא נלך לעשות גידור סביב כל הגן. 

 

 ואם אין לך את זה אתה משלים.   :פבל פולבמר 

 

  -כן. איפה שיש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי אין בכל גן.   :פבל פולבמר 

 

 אם אין, אז אנחנו נעשה תכנון ואנחנו נשלים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

...   :פבל פולבמר   ואין לנו הרבה זמן

 

התקנת שירותים וברזיות בכל גני השעשועים בעיר, אז אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שמנו שירותים בגנים המרכזיים, אתם יודעים את זה, עשינו את זה בפארק הגומי, 

את זה בפארק באורי בראון, עשינו את זה בפארק הנחל, ובמקומות בילוי גדולים  עשינו

אנחנו נעשה תכנית שהתוכנית תהיה ארוכת טווח, כי אנחנו לא יכולים לעשות בבת 

אחת את הכול, כי אין תקציב לעשות את הכול, אתם הרי גם יודעים את הדבר הזה. 

. אנחנו לא ניקיון של השירותים וגני השעשועים אנחנו ע . ניקיון. ושים כל יום, כאשר 

חושבים שיש צורך בניקיון בקיטור אחת לשבוע, העלויות הם עלויות גבוהות ולכן 
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הניקיון היסודי הוא אחת לתקופה יותר ארוכה, כפי שקובעים יחד עם בעלי המקצוע 

 בשפ"ע. 

 

 יש אפשרות לדעת מתי, מה התקופה?   :פבל פולבמר 

 

כן ודאי, אפשר להגיד לכם. לגבי נושא של צליות. אנחנו כל  :"עראה-מר אליהו שבירו

שנה בגנים שיש בהם צליות, אין לנו צליות בכל הגנים, כי יש מה שנקרא גם פה איזה 

שהיא תכנית, אתם הייתם שותפים לזה גם בקדנציה הקודמת, שאנחנו עשינו צליות 

ני חושב כמעט בגנים, אולי בגני משחקים עד לפני הקדנציה האחרונה, לא היו צליות א

היה גן אחד שהיה בו צליה, ואנחנו בקדנציה הקודמות השלמנו. אנחנו באמת מכסים 

מקרים את הגנים באזור אפריל, באזור של פסח אנחנו באמת מקרים את הגנים, יש 

 כבר מה שנקרא הזמנת עבודה על מנת לעשות את הדבר הזה. 

 

 פני? אלי, זה יכול לקרות ל  :פבל פולבמר 

 

 לפני פסח.  :גב' ימית שפר

 

  -הבקשה שלנו היא לפני, כי כל פעם אנחנו מאחרים בחודש  :פבל פולבמר 

 

.   :אריק דושימר   רוב הסיכויים שזה ייקרה בפסח..

 

 מצרפים ידיים.   :פבל פולבמר 

 

  -פסח יוצא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 11.4.19-ב  :פבל פולבמר 

 

  -אנחנו הזמנו, אני מעריך שזה יהיה קצת לפני :ה"ערא-מר אליהו שבירו
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 זה לא בעיה לעשות לפני נכון?   :פבל פולבמר 

 

הזמנות עבודה יצאו אנחנו לא רוצים שיהיה מצב, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

צריכים לראות שבאמת החורף הסתיים. אנחנו לא רוצים ליצור מצב שאנחנו מקרים 

  -גשמים את גני המשחקים, יהיו

 

אני הייתי איתך בקדנציה לפני, אני אומר מניסיון אלי אנחנו   :פבל פולבמר 

  -מאחרים כל פעם

 

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

 

 אין כבר בעיה זה אתה יודע.   :פבל פולבמר 

 

  -באזור אפריל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 י, זה הכול. הזמנה לעשות מראש לפנ  :פבל פולבמר 

 

 עשינו הזמנה לפני כמה חודשים, ויש כבר מועדים.    מר אבי עזר:

 

נושא של ספסלים, יש לנו ספסלים, אי אפשר יהיה להחליף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את כל הספסלים בבת אחת, לכל דבר יש את היתרונות ואת החסרונות. ספסלים 

  -ממתכת בקיץ הם לוהטים וקשה לשבת עליהם

 

 יש ציפוי.   :ב' ימית שפרג

 

.   :גב' קרן קופלר  עושים עליהם ציפוי
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  -גם עם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש היום פתרונות ציפוי, זה לא עולה הרבה כסף.   :פבל פולבמר 

 

אנחנו יכולים לראות שבמקומות החדשים שאנחנו עושים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו נבחן את הנושא הזה. 

 

.   :רן קופלרגב' ק  בפתח תקווה עשו

 

 גם בהוד השרון.   :גב' ימית שפר

 

אנחנו נבחן את הנושא הזה, ואנחנו נראה במקומות החדשים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שאנחנו צריכים להקים. 

 

בפארק החדש בפתח תקווה, אתם יכולים לגשת לשם ולקחת   :גב' קרן קופלר

עם ציפוי פלסטיק מיוחד, שזה נגד נזקי מזג משם את הרעיון. עשו שם ספסלי מתכת 

  -האוויר

 

 תענוג.   :פבל פולבמר 

 

אם זה קיץ ואם זה חורף. אתה יכול לשבת עליו גם עם מכנס   :גב' קרן קופלר

 קצר ולא יהיה לך כוויות. 

 

את לא צריכה להגיד זה בסדר, תבקשי רשות דיבור אני אתן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לך. 

 

.   :קופלרגב' קרן   אני לא בגן
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  -כדי שתגידי ושיוקלט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוי באמת אלי תפסיק עם המנטרה הזאתי, מה יש לך איזו   :גב' קרן קופלר

 בעיה של רגשי נחיתות? 

 

  -אמרתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דקות, אף אחד לא התפרץ לדיבור  10אתה מדבר פה כבר   :גב' קרן קופלר

  -מצלמים אותךשלך, ו

 

 אבל את התפרצת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 די נו מספיק עם זה, שנה תקליט.   :גב' קרן קופלר

 

  -אני אשנה תקליט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז בוא נו, מדברים פה ענייני, נותנים לך רעיונות לאן אפשר   :גב' קרן קופלר

  -לגשת ולראות, כי אמרת שיש

 

  -אני מציע לך שתקריאי את הפרוטוקול :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאתה יושב והוא לוהט, אז אני מסבירה לך שלא, אז תקבל   :גב' קרן קופלר

 את זה כביקורת בונה, ולא כביקורת הורסת. 

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.   :גב' קרן קופלר
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 תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . גם לך  :גב' קרן קופלר

 

  -תקראי את הפרוטוקול לפני ההתפרצות שלך ותשמעי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 טוב בסדר.   :גב' קרן קופלר

 

  -שאמרתי שאנחנו נבחן את הנושא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אז אתה תקרא לא, אתה אמרת שספסלי ברזל הם לוהטים  :גב' קרן קופלר

 דבריך. אחר כך את הפרוטוקול ותראה למה נכנסתי ל

 

טוב, אז תקראי את הפרוטוקול. אני כבר הנחיתי את הפיקוח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לעשות מבצעי אכיפה יותר גבוהים גם בגנים הציבורים גם בפארקים, כי אכן באמת יש 

  -לנו תופעה של צואת כלבים וכל מה שקשור לזה, ואנחנו הולכים לטפל

 

 ם פה. גם כלבים ללא מחסו  :גב' קרן קופלר

 

אלי, יש משהו במבצע חירם בכביש ביטחון. מכל האזור שלא    :ערן גוזימר 

כלבים בבוקר, וממלאים  8כלבים,  7, 6גרים שמה אנשים, באים לשם בבוקר אנשים 

 את כל הרחוב שמה בצואה של כלבים. 

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה תגיד לי בדיוק את השעות, כדי שנוכל.

 

פניתי לאנשים האלה אמרתי להם, התקשרתי לברוך אמרתי    :יערן גוזמר 

 . . אנשים עומדים שם עם הכלבים ממלאים, אנחנו והשכנים לוקחים.. לו, התקשרתי..

 ומנקים את זה. 
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 אולי נסגור את זה, זה כביש ביטחון, נסגור את זה.   :מר יחיאל טוהמי

 

ן, תזכור מה שאני עכשיו טוהמי יכול להסתלבט אני מוכ   :ערן גוזימר 

אומר לך, אני אקח אתה החרא של הכלבים ואני לא צוחק הנה זה מוקלט, ואני אשים 

 את זה ליד המשרד שלו, אולי הוא ינקה אותם. 

 

  -גוזי, אני מציע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, אני אומר זה חרא של כלבים, ניקח אותם נביא אותם    :ערן גוזימר 

 טפל בהם. לטוהמי אם הוא לא מ

 

  -גוזי, גוזי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא רעיון טוב? נשים את זה במקום שנזרוק את זה לפח, גם    :ערן גוזימר 

  -ככה הכלבים

 

 אתה רוצה לטפל בזה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני ניסיתי לא הצלחתי, אני פונה אליך.    :ערן גוזימר 

 

אז אנחנו נדבר, נקבל בדיוק את המועדים ואת  תודה רבה. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השעות ונטפל. 

 

 צריך לטפל בזה.    :ערן גוזימר 

 

 -אנחנו עוברים ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 03.03.2019)מן המניין(  5ספר מ ישיבת מועצה
 

 36 

 ... היא שולחת פקח במקום.  :אריק דושימר 

 

  )מדברים יחד(

 

אפשר לסגור את הרחוב הזה, לשים מחסום ואז לא יהיה לך   :מר יחיאל טוהמי

 דבר תאמין לי. שום 

 

פבל בבקשה. אני הייתי רוצה לצאת בנושא הזה היום עם   :פבל פולבמר 

החלטה בזמנים. כי כשאתה אומר שאנחנו נשב ונדון, זה יכול לקחת שנה אחורה 

שנתיים, אני רוצה זמנים פרק זמן, לא מחייב אותך לעמוד בהם ביום, אבל בואו נשים 

 איזה שהיא הגדרת זמן. 

 

 הגדרת זמן למה? אני לא הבנתי הגדרת זמן למה?  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 לגבי הספסלים, אתה רוצה לעשות ישיבה לגבי זה?   :פבל פולבמר 

 

  -לא, אני אמרתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, נדון ונחליט. מתי נחליט? מתי נתחיל את הספסלים   :פבל פולבמר 

 החדשים, כי העלות היא לא גדולה. 

 

 מה זה הספסלים החדשים?    :רתדוב

 

  -אני לא מדבר על החלפה. תקשיבו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה לא?   :פבל פולבמר 

 

 אולי לא הבנת אותי נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 למה לא החלפה?   :פבל פולבמר 

 

לים שנייה, אולי לא הבנת אותי נכון. כשאנחנו נתקין ספס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חדשים אנחנו נבחן שהספסלים החדשים שאנחנו מתקינים יהיו לפי התקנים החדשים 

  -האלה שדיברת עליהם

 

 אין על הפרק ספסלים חדשים בעתיד?   :פבל פולבמר 

 

  -אני לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אין תכנית עבודה?   :פבל פולבמר 

 

יהיו מקומות שישימו שם  אז אני אומר עוד הפעם, פבל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ספסלים חדשים. בכל מקום שאנחנו נשים ספסלים חדשים או אם יש ספסלים שיהיו 

מושחתים לגמרי ולא שמישים ונצטרך להחליף אותם, כשאנחנו נעשה את הרכש נעשה 

בחינה לראות שזה באמת העלויות הם לא עלויות מאוד יקרות ואנחנו יכולים לעמוד 

תחייב על לוחות זמנים, אני אומר אבל שזאת הכוונה וזה מה בזה. אני לא יכול לה

 שאנחנו מתכוונים לעשות. אני מבקש להצעה השנייה, מי מציג אותה? 

 

 רגע, צריך להצביע על זה.   :גב' קרן קופלר

 

אני מציע לכם לא להצביע, אם אתם רוצים להצביע אפשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 להעלות להצבעה. 

 

 בטח להעלות להצבעה.   :פלרגב' קרן קו

 

 ... קיבלתם תשובה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -כהחלטת מדיניות  :פבל פולבמר 

 

 אני נתתי תשובות לכל דבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל הוא לא אומר לכם אני לא רוצה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אתה תומך בהצעה הזאתי?  :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד(

 

אלי, לגבי ניקיון אתה אומר לא צריך, אני אומר שכן צריך   :פבל פולבר מ

לנקות אותם, אתה לא אמרת פעם בכמה זמן, אני רוצה להצביע, תצביע נגד או בעד מה 

 שתחליטו. 

 

  -בבקשה, הרי אני נתתי את התשובות לכל דבר ודבר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל. מנקים שירותים או לא  ותאין להם שום קונקרטי  :פבל פולבמר 

 מנקים? מתי מנקים? איך אני אדע. 

 

 אמרתי, אמרתי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... אמרתם קיטור.   :פבל פולבמר 

 

 לא, קיטור לא מנקים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד(
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 פעם בשבוע קיטור?   :פבל פולבמר 

 

  -לא. אמרתי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז זה מה שביקשתי.   :פבל פולבמר 

 

אז תקשיבו רגע אחד, אני מעלה להצבעה, מי בעד ההצעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שהציע פבל

 

 אריאל ביתנו.   :פבל פולבמר 

 

אריאל ביתנו, מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהציג אותה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי ולודה.  מי נגד ההצעה כפי שהוצגה ובעצם מתאים פבל. בעד: פבל, ימית, קרן, 

 לתשובות שאני נתתי? 

 

 אנחנו בעד מה שאתה הצעת.     :דובר

 

  -יפה. אז מי שבעד זה אלי, יחיאל, יוסי, ורד, אריק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתם... את ההצבעה שלכם.   :פבל פולבמר 

 

 העיקר שאתם מרגישים טוב.   :גב' קרן קופלר

 

 מרגישים מצוין.    :מר יוסי חן

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,מר אליהו שבירו, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לדחות את ההצעה של אריאל 

 וצגה.  ביתנו כפי שה
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 בבקשה ההצעה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

טוב ההצעה הבאה אלי, כי אתה כל הזמן אומר מצלמים   :גב' קרן קופלר

אותך, אז אני רוצה שיצלמו אותי כל ישיבת מועצה ולא רק יצלמו אותי, שזה יעבור 

כמה  און ליין לתושבים. ואתה זה שהתהדרת בנושא השקיפות גם בקמפיין הקודם שלך

חשוב לשתף את הציבור במה שנעשה בישיבות מועצה, ומה שנעשה בכלל בעיר. אני 

חושבת שחשוב היום גם מסקירה קלה שעשינו בגוגל, יש פה מגוון רשויות שכבר עושות 

את זה, שזה גבעתיים, הוד השרון, חולון, יבנה, ירושלים, כפר סבא, לוד, נצרת עילית, 

אני מאוד ה צורן, ראשון לציון, רמת גן ותל אביב. עפולה, ערד, פתח תקווה, קדימ

 אשמח באמת שנעלה את ההצעה הזאתי. 

 

 דקות נגמר.  5תצלמו את חבר המועצה, זה   :פבל פולבמר 

 

תביאו מקור תצלמו, תביאו כסף תצלמו. עובדה שמצלמים    :מר יוסי חן

 ואתה לא מונע. 

 

לסדר, ובאמת תתחיל אני אשמח שנעלה את זה כהצעה   :גב' קרן קופלר

השקיפות בעיר שלנו. ושהתושבים באמת יראו מה קורה בעיר שלהם, כי כמו שאתם 

איש, אני חושבת  20תושבים נמצאים פה אולי  20,000רואים לא כולם מגיעים. יש לנו 

שזה חשוב מאוד שהתושבים ידעו מה קורה בישיבות מועצה, ואז לא תצטרך כל פעם 

 אני אדע כבר שמצלמים אותי כל הזמן.  להגיד לי שמצלמים אותי

 

אלי, אם אתה יכול לתת לחברי מועצה, לשחרר אותם   :פבל פולבמר 

  -ממשמעת קואליציונית שכל אחד יחליט

 

אני רוצה להגיד משהו, אלי, אני רוצה להגיד משהו. לא צריך    :מר יוסי חן

ודמת הבאתי הצעה לשחרר אותי מזה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל בקדנציה הק
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לסדר לצלם את ישיבות המועצה, והצביעו כולם בעד, רק לא במתכונת הזו. קודם כל 

זה שהוא מצלם היום לפני שאני העברתי את ההחלטה, הוא לא יכול לצלם. אפשר 

 לצלם אפשר להביא מצלמות, יש על זה החלטה, אתה הצבעת בעד. 

 

 לא, אני אמרתי העירייה.   :גב' קרן קופלר

 

רגע, רגע, אתה הצבעת בעד. כשרוצים שהעירייה צריך לזה    :מר יוסי חן

  -שנה מקור תקציבי. זה מצביעים על זה כשהצבעת על התקציב בתחילת

 

 לישיבה. ₪  500-400מה זה זה עולה   :גב' קרן קופלר

 

לא יודע כמה זה עולה, אתה יכול להציע את זה בשנה הבאה    :מר יוסי חן

 . במסגרת התקציב

 

 כמה עולה פה שעת צלם?   :גב' קרן קופלר

 

אני לא אומר כמה זה עולה, אני אומר יש החלטה לצלם,    :מר יוסי חן

  -אפשר לצלם, הצביעו על זה

 

.. שזה יעלה לאתר העירייה און ליין.   :גב' קרן קופלר  לא שהתושב.

 

  -מי שרוצה לצלם יצלם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מי שרוצה לצלם.   :גב' קרן קופלר

 

  -כל עוד אין :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני חושבת שצריכה להיות החלטה.   :גב' קרן קופלר



 03.03.2019)מן המניין(  5ספר מ ישיבת מועצה
 

 42 

 

 אז בסדר הבנו, נעלה את זה להצבעה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שקיפות לתושבים, שזה יצולם על ידי מישהו מטעם העירייה   :גב' קרן קופלר

זה יעלה און ליין כרגע מי שיושב בבית יכול לצפות שמקבל על זה שכר מהעירייה, ו

 בישיבת מועצה. 

 

.    :מר יוסי חן  אני הבאתי את זה..

 

 זה לא הרבה כסף.   :פבל פולבמר 

 

  -טוב, אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לישיבה, פתאום זה הרבה כסף. ₪  500-400כמה זה עולה   :גב' קרן קופלר

 בשנה, אתה פתאום מדבר על הרבה כסף? ₪  600,000אתה מושך משכורת 

 

 מאחר...  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בעיניים שלך בגלל זה אחת נפלה לך נשמה, תזהר שגם   :גב' קרן קופלר

 השנייה לא תיפול לך. 

 

אני יכול להגיד על היתרון של הנושא, אתם מדברים על כסף,   :פבל פולבמר 

אני בטוח שלא לבד עשית את זה, כי אני ₪, ון מילי 24אני מאמין אלי שאתה מביא 

יודע שהרבה אנשים היו מעורבים, אבל גם לפעמים צריך להגיד תודה לאחרים שהיו 

 אבל כפרה. ₪, מיליון  24-בסיטואציה שהביאו את ה

 

יודע בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  כנראה שאתה לא 
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לטובת העיר. כשיש הכול בסדר, הכול בסדר, הבאת וזה   :פבל פולבמר 

מעורבות של תושבים שלא בן אדם בא ומצלם, אתה יודע היום הוא יכול מחר הוא לא 

יכול, זה משהו אחר. כשיש לך בן אדם שעושה את העבודה מרשות, שזה לא עלויות 

גדולות, בשכר שהוא עובד רשות ואנחנו עושים פרוטוקול יושבים פה אנשים מהרשות, 

כמה לא צריך להכריח. אבל יהיה התעניינות של תושבים. כי יש אנשים שיסכימו, בהס

היום אנשים אתה יודע אדישים, ומה אנחנו רוצים שהם יהיו מעורבים. לא רק בזה 

 שאתה נותן לו מתנה בבית משותף, שאין הרבה בתים משותפים. 

 

 פעם בחודש לצלם את הישיבה זה מעורבות?   :אריק דושימר 

 

 דש, שנייה אני יכול לסיים? פעם בחו  :פבל פולבמר 

 

... שאנחנו עושים כעירייה, תשתפו לא לבוא פעם בחודש,   :אריק דושימר 

  -לתת את ההצגה וללכת. יש הרבה יותר פעילות

 

שנים? לא עשית כלום, הלוואי והיית  5-מה אתה עשית כל ה  :גב' קרן קופלר

להפגנה על יוקר המחיה. עושה רבע ממה שאני עשיתי למען הקהילה. לא זכור שהגעת 

לא זכור לי שהגעת להפגנה על נושא התחבורה הציבורית. לא זכור לי שהרמת פה 

גינה שמת גיגית וחצי שמה, גלגל וחצי גינת...   פרויקטים. מה עשית? עשית איזו 

 

 פבל בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אוי באמת.   :גב' קרן קופלר

 

 אבל סבלנות שיהיה לך. אתה עוד צעיר   :פבל פולבמר 

 

 קדנציות.  2-ב  :גב' קרן קופלר
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 פבל בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. מה שעושים או לא עושים, זה בנוסף.   :פבל פולבמר  אני לא אמרתי שזה.

צריך להקשיב לא צריך להתעצבן, אתה עוד צעיר וקח את הדברים בפרופורציה. מה 

, אני מברך, זה טוב. עכשיו שאנשים מודעים שאתם מצלמים ומראים שאתם עושים

  -למה שקורה במועצה

 

זה שאתה מתקשר לזאתי מניצן של האוטיסטים ואומר לה   :גב' קרן קופלר

כל פעם שאת יושבת עם אלה עם המוגבלויות, תתקשרי אליי אני אבוא להצטלם איתם, 

 זה נראה טוב? 

 

  -קרן, קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא נראה טוב, אז עדיף שתהיה בשקט אריק.   :פלרגב' קרן קו

 

  -קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כי הרכילות שפה חוגגת עליך בעיר, עדיף שתהיה בשקט.   :גב' קרן קופלר

 

  -טוב, פבל אתה רוצה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי,... שנסיים את זה בטוב.   :פבל פולבמר 

 

 למה?   :אריק דושימר 

 

 תן לו לסיים.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 למה אתה מזלזל בי אני לא מבין?   :פבל פולבמר 
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..   :אריק דושימר   כי יש לי עוד פגישות לעשות לתושבים.

 

.   :גב' קרן קופלר  אז אתה יכול לצאת, אתה לא חייב להישאר כאן

 

 אריק, אריק, תן לו לסיים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אף אחד לא מחזיק אותך בכוח.   :גב' קרן קופלר

 

 תן לו לסיים חבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה? למה להיות? אתה סגן ראש העיר, סבלנות.   :פבל פולבמר 

 

 פבל בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אין נכונות אצל התושבים מבחינת המעורבות בפוליטיקה   :פבל פולבמר 

אנשים הולכים להצבעה. אני לא אומר שמישיבה  המקומית. אנחנו גם ראינו כמה

ראשונה שאנחנו נצלם הכול ישתנה. אנחנו דיברנו על מדיניות, על להתחיל מהלכים. 

אם זאת תוספת לספורט, אם זה לצלם את ישיבות המועצה, אנשים יהיו מעורבים לאט 

נחליט, לאט הם יתייחסו... מעניין אותם. וכשהם יראו את זה באתר או בכל פריסה ש

זה לא משהו מכוון ומשהו פופוליסטי של אופוזיציה, זה יכול להיות מאוד מעניין. זה 

 גם אולי ירגיע את האנשים להתנהג אחרת, גם אנחנו מתנהגים פה לפעמים לא נכון. 

 

פבל יש לי הצעה, אם אתה רוצה מעורבות של קהילה, אז   :גב' אלה ויינר

זה, זה הרבה יותר מקרב אותם. אתה דואג שכל אולי באמת שווה שהתושבים יעשו את 

פעם מישהו יגיע בהתנדבות יצלם את הישיבה, ואז הוא מרגיש שייך, הוא מעלה את זה 

 לפייסבוק, הוא שותף לעשייה. 
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  -לצערי בהתנדבותאני מקבל, אני מקבל, אבל זה לא יעבוד.   :פבל פולבמר 

 

  )מדברים יחד(

 

ים לגבי התנדבות, אני מתנדב במשטרה כל אני אומר ומסי  :פבל פולבמר 

יום שני, חודש ימים ומשהו כבר לא הייתי שמה, כי התנדבות זה היום אני יכול היום 

 אני לא יכול. 

 

אם אני מתנדבת איפה שאני מתנדבת אני מתמידה, כי זה   :גב' אלה ויינר

 חשוב. 

 

 מה את מחליטה, את אף פעם לא התנדבת.   :גב' קרן קופלר

 

..   :' אלה ויינרגב  את יודעת איפה.

 

אני לא יודעת, זו בדיוק הנקודה, אם אני לא יודעת כנראה   :גב' קרן קופלר

 שלא התנדבת. 

 

  -אני רוצה לסכם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הנכונות היא טובה. אפשר לעשות את זה בדרך שונה   :פבל פולבמר 

קא לרעה כל הזמן, לא כל דבר שבא שנחליט, אבל זה חשוב, חשוב לערב, זה לאו דוו

 מהאופוזיציה הוא שלילי. 

 

 הנה אנחנו בעד.   :גב' אלה ויינר

 

אנחנו צריכים לסגור את הישיבה ולפתוח ישיבה, אז בואו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 6,000-נסכם את הנושא הזה. אני מקבל את ההצעה של אלה, אני חושב ששווה שאת ה
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שהו חיצוני, אפשר יהיה לתת אותם לספורט, לספסלים, שצריכים להשקיע על מי₪ 

  -יותר מאשר

 

אוי באמת עכשיו רק... אז אני שמחה שמצאתי תקציב של   :גב' קרן קופלר

6,000  .₪ 

 

  -אז אני מציע שנצביע על ההצעה של אלה אם אתם רוצים או :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -בכפוף  :פבל פולבמר 

 

 תעשה הצעה לסדר היום כמו שאנחנו עשינו.  שאלה  :גב' קרן קופלר

 

 אוקיי, אז מי בעד לאשר את ההצעה של קרן ושל פבל?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אריאל ביתנו...   :פבל פולבמר 

 

ואנחנו אחרי זה נצביע על ההצעה השנייה. בעד זה פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ל ושל קרן ובעד ההצעה של אלה? ימית, קרן, עוזי, לודה. מי נגד ההצעה של פב

 

 אבל זה לא הצעה של אלה, נו באמת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 ראש העיר יכול להביא.   :מר יוסי חן

 

 מותר לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' לודמילה גוזב  לא נכון

 

 הוא יכול, הוא יכול, ראש העיר יכול.    :מר יוסי חן



 03.03.2019)מן המניין(  5ספר מ ישיבת מועצה
 

 48 

 

מי שבעד זה אלי, יחיאל, יוסי, ורד, אריק, אלה. אז ההצעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שלכם נפלה.  

 

 אנחנו לא נגד בכפוף.   :גב' ורד טוויל

 

 אין דבר כזה, או בעד או נגד.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אמרנו נגד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  )מדברים יחד(

 

ה, וכשאני קודם כל יש החלטה לצלם את ישיבות המועצ   :מר יוסי חן

 הבאתי את זה, הבאתי גם צלם על חשבוני. 

 

 מי נגד ההצעה שלהם? נגד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 על מה נגד?   :גב' לודמילה גוזב

 

אלי, יחיאל, יוסי, ורד, אריק, אלה. מי בעד ההצעה של אלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לשתף את הציבור בנושא של ההקלטות? 

 

 זה לא הצעה.  :גב' לודמילה גוזב

 

  )מדברים יחד(

 

נגד אוקיי. אז בעד זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו אתה רוצה, אתה בעד ההצעה שלו? 

אלי, יחיאל, יוסי, ורד, אריק, ואלה. מי נגד? פבל, ימית, קרן, גוזי ולודה. אני סוגר את 
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 . 6הישיבה ופותח ישיבה שלא מן המניין מספר 

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,מר אליהו שבירו, עד: ב 6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לדחות את ההצעה של אריאל 

 ביתנו ושל קרן קופלר כפי שהוצגה.  

 

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,מר אליהו שבירו, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר את ההצעה של אלה 

 ויינר לשתף את הציבור בנושא ההקלטות.   

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

 סעיפים לסדר היום.  2פה אחד, לאשר הוספת הוחלט  החלטה:

 

 אישור מסגרת תקציב תמיכות; ב.

 

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

מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, יוסי חן, גב' ורד טוויל, 

נמנעת: גב' קרן קופלר(, לאשר מסגרת תקציב  1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 תמיכות והארכה בשבועיים נוספים. 

 

 אישור פתיחת חשבון בנק נוסף )בנק פועלים או בנק לאומי(; ג. 

 

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר פתיחת חשבון בנק נוסף  1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 בבנק הפועלים בכפוף להמשך משא ומתן של גזברית העירייה. 

 

.  הגב' זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר; אישור ו

 

 פה אחד, לאשר את הגב' זהבה אדלשטיין כמהנדסת העיר. הוחלט  החלטה:

 

כדירקטורית בחכ"ל ובחברה לפיתוח פארק אדלשטיין אישור הגב' זהבה  ז.

 התעשייה;

 

כדירקטורית בחכ"ל פה אחד, לאשר את הגב' זהבה אדלשטיין הוחלט  החלטה:

 התעשייה; ובחברה לפיתוח פארק
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 אישורי דירקטורים: ח.

 דירקטורית בחכ"ל אריאל מערב. –דינה שליט  .1 

 דירקטור בפארק התעשייה. –איצ'ה מאיר  .2 

 דירקטור בגוונים.  –רותם פריזנט  .3 

 

כדירקטורית בחכ"ל פה אחד, לאשר את הגב' דינה שליט הוחלט  החלטה:

 ;אריאל מערבוב

 

  בפארק התעשייה.  כדירקטוראת מר איצ'ה מאיר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

תם פריזנט נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את רו 1מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב; 

 כדירקטור בגוונים. 

 

 פלטי דירקטור בחברה הכלכלית. -אישור דירקטור  יג. 

 

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

יוסי חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה ויינר, מר פבל פולב, גב' ימית שפר, 

נגד: גב' קרן קופלר(, לאשר את פלטי כדירקטור  1ב; מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוז

 בחברה הכלכלית. 

 

 לאחזקת מבנה העירייה כולל מבנים ₪  200,000 – 1183אישור תב"ר מספר  ט.

 מושכרים ממקורות קרן לפיתוח.  

 

לאחזקת מבנה ₪  200,000 – 1183תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ים ממקורות קרן לפיתוח.העירייה כולל מבנים מושכר
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מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע כנציגת העירייה באיגוד ערים  י.

 לאיכות הסביבה. 

 

מינוי אמליה בירנבאום מנהלת אגף שפ"ע כנציגת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה.

 

 הצעות לסדר.  יב.

 

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,מר אליהו שבירו, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לדחות את ההצעה של אריאל 

 ביתנו כפי שהוצגה.  

 

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,ליהו שבירו, מר אבעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לדחות את ההצעה של אריאל 

 ביתנו ושל קרן קופלר כפי שהוצגה.  

 

מר יוסי  מר יחיאל טוהמי,מר אליהו שבירו, בעד:  6)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר;  נגד: מר פבל פולב, גב' ימית  5חן, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, גב' אלה 

שפר, מר ערן גוזי, גב' לודמילה גוזב, גב' קרן קופלר(, לאשר את ההצעה של אלה 

 ויינר לשתף את הציבור בנושא ההקלטות.   

 

 


