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  ראש העיר  -     מר אליהו שבירו  :נוכחים

  חבר מועצת העיר -     והמיטיחיאל  מר

  חברת מועצת העיר -     גב' אלה ויינר

  עצת העירחברת מו -     גב' ורד טוויל

ן   חבר מועצת העיר -     מר יאיר שיטבו

   חבר מועצת העיר -       מר פבל פולב

גוזי   חבר מועצת העיר -      מר ערן 

  חבר מועצת העיר -     מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -     מר אבנר משרקי

   חבר מועצת העיר -       מר יוסי חן 

  חברת מועצת העיר -     גב' קרן קופלר

  חבר מועצת העיר -   מר אלכסנדר ירמולינסקי

 
  

  חברת מועצת העיר -     גב' לודמילה גוזב  :חסרים

  

  

  

  העירייהמנכ"ל  -       אבי עזרמר   :משתתפים

  יועץ משפטי -       עו"ד דוד זיו    

  גזבר העירייה -     מר שלמה בנימין    

  מבקר העירייה -     מר אריה ברסקי     

  מנכ"ל גוונים -       שי אורנימר     

ן       חכ"למנכ"ל  -     מר יונתן רימו

  רו"ח חכ"ל -     רו"ח מוטי משיח    
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  :היוםעל סדר 

  ראש  העיר; סקירת  .א

  ;העסקה של יניר טווילאישור   .ב

  גביית אגרת שילוט.  ג. 

גידול באוכלוסייה בעיר כולל 4לרשות בדירוג  3מעבר רשות בדירוג   ד.  , עקב 

  הנגזרות (שכר בכירים);

ור בגוונים למר שמואל יהב (מצ"ב אישור הארכת כהונת נציג ציבור כדירקט  ה.

  קו"ח);

  החלפת מורשי חתימה בבתי הספר נחשונים ואור זבולון:  ו. 

  במקום חנה בן מרגי  24155467מנהלת חדשה איריס ורד ת.ז.  –נחשונים    -   

  מנהלת יוצאת חשבון רשות וחשבון הורים.     

  ם עופר ארןבמקו 32441495מנהלת חדשה דניאלה ינאי ת.ז.  –אור זבולון   -   

  מנהל יוצא חשבון רשות וחשבון הורים.     

  הצגת דו"חות כספיים המצ"ב:  ז.

  גוונים.   -   

  החברה הכלכלית לאריאל.   -   

  פתיחת תב"רים:  ח.

  ממקורות משרד ₪  100,000מיגון בתי כנסת על סך  – 1191תב"ר מספר   .1  

  הדתות.    

  הגדלה על  –רח' הגלבוע מעון יום ₪  3,304,000על סך  – 1073תב"ר מספר   .2  

  ממקורות ₪.  3,804,000כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  500,000סך     

  משרד הבינוי והשיכון.     

  $ לפי שער של היום  37,200לרכישת רחפן בסך של  1192תב"ר מספר   . 3  

  מחולק כך:₪  130,981    

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ לקניית רחפן  34,400 -     

  מקור תקציבי הקרן לידידות.  –$ להכשרת מפעיל  2,800 -     

  גבעת האוניברסיטה, הגדלת תב"ר ₪  38,969,605על סך  315תב"ר מספר   .4  

  ממקורות משרד ₪  43,969,605כך שיעמוד על סך חדש של ₪  5,000,000- ב    
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  הבינוי והשיכון והמשך גבייה פיתוח.     

  הגדלה בסך  –לבניית ישיב נצר מטעי  ₪ 2,500,000על סך  457תב"ר מספר   .5  

  ₪.  35,705,024כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  33,205,024של     

  מנהלת תנופה.  –מקורות     

  פיתוח, תעלות ניקוז וכביש שכונת ₪  3,319,744על סך  1175תב"ר מספר   .6  

( 564,356- הגדלה ב –מוריה        כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪.  3,884,100    

   – 195-6-7העתקת קו ביוב מגרשים ₪  197,131על סך  1176תב"ר מספר   .7  

( 33,512- הגדלה ב       ₪.  230,643של  ד על סך חדשוכך שיעמ –מע"מ)  ₪17% 

    .   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  - הגדלה ב –מזרח שצ"פ אריאל ₪  588,560על סך  1177תב"ר מספר   .8  

    100,055 )   ₪.  688,615כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

    .   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  - הגדלה ב –תב"ע לתכנון אצטדיון ₪  210,262על סך  1178תב"ר מספר   .9  

  ₪.  246,007כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% ( 35,745    

  שיכון. ממקורות משרד הבינוי וה    

  ₪  275,283- הגדלה ב –שצ"פ מליבו ₪  7,119,312על סך  392תב"ר מספר   .10  

  כך שיעמוד על סך ₪)  1,619,312מע"מ על התוספת שהייתה על סך  17%(    

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  7,394,595חדש של     

  לרכישת גנרטור ממקורות משרד ₪  70,000על סך  1193תב"ר מספר   .11  

. 35,000( 50%וקרנות הרשות ₪)  35,000( 50%הביטחון      (₪  

  ישן מול חדש, ממקורות משרד ₪  5,441,428על סך  1189תב"ר מספר   .12  

. 2,365,822הבינוי והשיכון (הסכום גדל מהמקדמה שאושרה על סך      (₪  

  למוסדות ציבור באריאל דרום ₪  10,321,508על סך  1194תב"ר מספר   .13  

  לאריאל דרום) ממקורות משרד הבינוי והשיכון לפי הפירוט הר"מ:(צבוע     

  ₪.  1,500,000 –בית נוער בניית  -     

  ₪.  4,200,000 –בניית מעון יום  -     

  (יידרש תקציב נוסף).₪  4,621,508בניית אולם ספורט  -     
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  ממקורות  –בטיחות בדרכים  - ₪  57,143על סך  – 1195תב"ר מספר   .14  

  הר"מ:    

  משרד התחבורה₪  40,000 -     

  קרנות הרשות. ₪  17,143 -     

ו - ₪  60,000על סך  1196תב"ר מספר   . 15     מגנומטר  2- רכישת קרוסלת בידוק 

  ממקורות משרד הביטחון.  –שער     

  ממקורות  –שיפוץ היכל הספורט  - ₪  930,000על סך  1197תב"ר מספר   .16  

  לפי הר"מ:    

  ₪.  600,000 –משרד התרבות והספורט  -     

  ₪.  330,000קרנות הרשות  -     

 ישיבה סגורה.   ט.
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  סקירת ראש  העיר;  א.

  
. ואני מתחיל 10אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קודם כל אני רוצה לומר שהגברת ימית שפר סיימה את  מה שנקרא בדבר ראש העיר.

שעות, וההתפטרות שלה  48- מכתב קצת יותר מתפקידה כחברת מועצה, היא שלחה לנו 

  נכנסה לתוקף, ומי שנכנס במקומה זה חבר המועצה אלכסנדר. 

  

רק אני אגיד שימית התפטרה בגלל שהיא עושה עבודה מאוד     :פבל פולבמר 

חשובה, לשלב עבודה במועצה לפעמים מאוד קשה, קיבלנו החלטה שתעשה את העבודה 

המקומות, ותיקח את עצמה למקום הרבה יותר גבוה,  2- טוב פעם אחת ולא תסתבך ב

  ויהיה עוד הזדמנות אנחנו... 

  

בתפקידה. אלכסנדר לפני כניסתו  אנחנו נאחל ימית הצלחה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  כחבר מועצה צריך להקריא משפט אז בבקשה. 

  

ונה אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמ :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  את שליחותי במועצה. 

  

  תודה רבה. אני מאחל לך בהצלחה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תודה רבה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

אני מבקש בהזדמנות הזו גם לשלוח מכולנו חיבוק גדול   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ל לתושבי הצפון, אתם יודעים שכרגע הגבול שם מתחמם, ואני מקווה מאוד שבסופו ש

דבר הוא גם כמו שהוא התחמם הוא גם יתקרר, אבל כרגע אנחנו נשלח את כל מה 

שאנחנו יכולים לתושבי אביבים שם בעצם האירועים מתרכזים, ואנחנו מקווים 

שהשקט יחזור בצפון לכנו. אנחנו פתחנו את שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים 

אנחנו שיפצנו חצרות של גני הייתה כסדרה, אני רוצה לעדכן אתכם בכמה דברים, 

שנים ועד  6, אנחנו מתחילת הקדנציה הקודמת מלפני גנים חדשים 3ילדים ופתחנו 
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גנים  7חצרות של גנים חדשים, ונשארו לנו עוד  31היום הצלחנו לשדרג ולהקים 

  שאנחנו נמשיך לשדרג אותם במהלך השנתיים הבאות. 

  

   - מה קורה עם הגן    :גב' קרן קופלר

  

   - אני מבקש שתרשמי לך אחרי זה תשאלי  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

  

  למה? אבל זה הקשר הזה.     :גב' קרן קופלר

  

   - תרשמי לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא, אתה עוד פעם מדבר ככה, אלי תפסיק עם זה.     :גב' קרן קופלר

  

   - אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא שם לב?  אתה כל הזמן במגננה אתה    :גב' קרן קופלר

  

אנחנו הקמנו בבתי הספר מרחבי למידה חדשים ברוח המאה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, ובכל בתי הספר היסודיים הקצינו עגלת מחשבים ניידת שתיכנס לכיתות, ואנחנו 21- ה

ו  נשדרג בצורה כזאתי את הלימודים בבתי הספר שלנו, בכל בתי הספר היסודיים. אנחנ

הספר הבאים: באור זבולון נכנסה הגברת דניאל ינאי, החלפנו את מנהלי בתי 

איריס ורד, בחטיבת הביניים נכנסה הגב' ורד קונפיטו, ובחטיבה  בנחשונים נכנסה הגב'

העליונה נכנס מר נתנאל אוזן. אני מבקש לאחל בשמנו הצלחה רבה לכל המנהלים, 

גם ליאיר שהוא הצלחה שלהם זו הצלחה שלנו. בהזדמנות הזו אני מבקש להגיד תודה 

מחזיק תיק חינוך וגם לאגף החינוך לשלי לשושי ולכל מי שנושאים במלאכה. אני 

מבקש להודות לחברת גוונים ולאגפי העירייה השונים על ההצלחה בפעילויות הקיץ 

אני אירחתי כאן  20.8.19- ובמופע של עידן עמדי שהיה מוצלח במיוחד. בנוסף לזה ב

ברית. הביקור היה מוצלח מאוד, הסנטורים הכירו את קבוצה של סנטורים מארצות ה
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העיר ולמדו את המורכבות של החיים באזור שלנו, הם הבטיחו לתמוך בנו גם כשהם 

יהיו בארצות הברית, והם שגרירים מצוינים עבורנו. אני שמח לבשר לכם שחצינו את 

וי גם באחד , זה יבוא לידי ביט4עובדה שהעלתה את הרשות לדירוג ₪,  20,000- רף ה

מהסעיפים שאנחנו נצטרך גם להצביע עליהם. אני רוצה לעדכן אתכם שאני השתתפתי 

בדיון במשרד השיכון עם סגן יו"ר מטה הדיור הלאומי בנושא דיור למשתכן. אני רוצה 

יחידות דיור, שרוב  839להזכיר לכם אנחנו בונים בגבעה הדרומית שכונה חדשה של 

ן. אנחנו בישיבה הבאה או בישיבה מיוחדת של ועדת הדירות שם הם במחיר למשתכ

תכנון ובנייה שאנחנו נזמן, אנחנו נאשר, יציגו לנו ואנחנו נצטרך לאשר את התוכניות 

   - של הקבלנים שזכו במכרז

  

נדמה לי רק יחידות  376איפה אתה אומר רוב הדירות?     :גב' קרן קופלר

   - למחיר למשתכן, השאר זה

  

   - למה את מפריעה לי? קרן  :"עראה-מר אליהו שבירו

  

   - לא, אבל אתה אומר    :גב' קרן קופלר

  

   - תרשמי לך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אתה מטעה כאן.     :גב' קרן קופלר

  

תרשמי לך מה שאת רוצה, אני אתן לך אחרי זה את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  האפשרות להעיר. 

  

ל    :גב' קרן קופלר העביר לי עט פבל? תודה, שאני תן לי בבקשה עט, אתה יכול 

  לא אשכח. 

  

  אני רושם.     :פבל פולבמר 
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  יופי.     :גב' קרן קופלר

  

אנחנו נאשר את התוכניות ליזמים לקבלנים שזכו במכרז של   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרד השיכון, על מנת לאפשר לזוכים במחיר למשתכן לבחור את הדירות שלהם. 

נאשר היום תב"רים הממומנים על ידי משרד השיכון ישן בזכות השכונה החדשה אנחנו 

מיליון  10.5למוסדות ציבור בשכונה החדשה בסך של ₪ מיליון  5.5מול חדש בסך של 

   - מכאן אני מבקש לעבור לנושאים בסדר היום₪. 

  

   - רגע, תן לי    :גב' קרן קופלר

  

עניין קטנות. אני חושב אלי שכדאי להתייחס לכמה שאלות     :פבל פולבמר 

של גן, כי היה בבוקר איזה שהוא מקרה מאוד מאוד לא נעים, הייתי אומר אפילו 

משפיל כי הייתה משטרה, אני רואה גם פה בחוץ עומדים חבר'ה, אנחנו לא צריכים 

לפחד מהתושבים שלנו, הם באו מכאב מסוים ואני מבין אותם, כי גם אני הייתי בגן, 

פלו בה והיא כבר שנתיים, בעזרת השם תסיים הקטנה שלי הייתה בגן שרק עכשיו טי

את בית הספר אני מקווה שגנים אחרים גם יהיו מסודרים. היא היום בכיתה ב' ורק 

עכשיו מסדרים את הגן. אז קודם כל כדאי להתייחס, כי אנשים באו לא בגלל פוליטיקה 

קשים.  או איזה שהוא יחס שלילי אליך, כי כואב להם, כי יש שמה דברים מאוד מאוד

ואם צריך, אני אומר לך מהסיעה שלנו וכנראה גם קרן תוכל להצטרך, אם צריך לעשות 

ישיבה מיוחדת או שינוי סעיף תקציבי כזה או אחר, בשביל לטפל בגנים שהם באמת 

בבעיה קריטית, לא בגלל שאנשים רוצים גם, אבל יש בעיות קריטיות, אנחנו מוכנים 

לפני חופש, זה מאוד חשוב לעשות. אתה תשמע אותם  לעשות את זה גם בחופש יהיה או

   - מחר אני מבין

  

.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   נכון

  

וכנראה הדרישות לא יהיו כאלה כבדות ובעייתיים שאי     :פבל פולבמר 
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גנים זה יכול לקחת עוד כמה שנים  7אפשר לפתור אותם עכשיו, לא לחכות עוד שנה. כי 

  אז זו הדעה שלנו ואם אפשר אז כמה מילים. טובות, הילדים גדלים מהר, 

  

מה שאני יכול להגיד לגבי הדבר הזה, מחר תהיה לי פגישה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עם ההורים של הגן. מאחר ואנחנו לא רוצים לעשות פוליטיקה מהסיפור של הגן, אז 

  אני למעט זה לא ארחיב ולא אומר דבר. 

  

  אוקיי מקובל.     :גב' קרן קופלר

  

   - קח אותנו כפרטנרים, כי אם צריך אנחנו פה    :פבל פולבמר 

  

  . %100  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כי אני יודע שיכול להיות שהישיבה תיקח יותר זמן, אבל     :פבל פולבמר 

  צריך לפתור את הבעיה יותר מהר. 

  

   - הסעיף הבא בסדר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - יד משהו עלרגע, אני רוצה להג    :גב' קרן קופלר

  

.       מהקהל: . .  

  

אם את רוצה להישאר אז אני מבקש ממך לשמור ולא   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להתערב. זאת לא ישיבה פתוחה לקהל שהוא יכול להתערב בישיבה. ואם לא אנחנו 

  כן. נאלץ להוציא אותך החוצה, ואני לא רוצה להגיד למצב הזה. 

  

מקווה שתשימו דגש בנושא הפיתוח של  בשכונה החדשה אני    :גב' קרן קופלר

עצים ופרחים, לא כמו שקורה בשכונת נווה שאנן. יש? יופי אבי אני שמחה. ולגבי זה 
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שאתה אומר שרוב השכונה עם מחיר למשתכן, זה לא נכון, לא רוב השכונה עם מחיר 

 יחידות דיור שווקו למחיר למשתכן, השאר זה במכירה עצמאית, 376למשתכן. נדמה לי 

אז רק מתקנת אותך. ולגבי זה שהקבלנים, לא יודעת למה החלטתם שעוד כמה חודשים 

אתם רוצים להזמין כבר את הקבלנים שנוכל לבחור את הדירות, אני חושבת שזה 

, יגישו תכניות מסודרות ואז 2020מוקדם מידי, שיסיימו את הפיתוח בסוף שנת 

יגיעו, רותמים את העגלה עוד לפני הסוס   ים. שאנשים 

  

קודם כל רק מילה אחת, אני לא רוצה להיכנס לתוך   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חודש, רק כדי שאנחנו נדע, וזה דברים שהולכים  14הוויכוחים. הפיתוח יסתיים תוך 

   - מה שנקרא במקביל

  

  . 2020סוף     :גב' קרן קופלר

  

שאפשר יהיה הם הולכים במקביל, מאשרים תכניות על מנת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להתחיל להיערך לבנייה. בנוסף לזה הולך לצאת בסך הכול הכללי עוד עכשיו מכרז של 

יחידות דיור, שחלקם גם במחיר למשתכן. בסך הכול הכללי, בסך הכול הכללי  190

  יחידות דיור הרוב יהיה למחיר למשתכן.  839- מתוך ה

  

  טוב.     :גב' קרן קופלר

  

  צית לשאול עוד שאלה לפני שאנחנו עוברים הלאה? אתה ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ו     :פבל פולבמר  אני אשאל רק כמדיניות שלך שלא יקרה מה שקרה לנ

   - בגבעת האוניברסיטה

  

  לא יקרה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.     :פבל פולבמר  .   אנחנו לא מתחילים לבנות עד שיהיה לנו תכנית.
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  רוצה לחדד משהו אחד כדי שתבינו.  לא ייקרה, אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה גם סטטוס... שונה, אלי תסביר.     :אריק דושימר 

  

אני רוצה לחדד, אני רוצה להזכיר לכם בקדנציה הקודמת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רצו לשווק חצי מהשכונה, ואני אמרתי למשרד השיכון שבמידה ואנחנו משווקים חצי 

נייה. למה? כי אני לא מתכוון לחזור לא לרחוב הערבה מהשכונה, אני לא נותן היתרי ב

ולא לגבעת האוניברסיטה, ולכן התעקשתי שישווקו את כל השכונה. ברגע שקיבלנו 

אישור לשיווק של כל השכונה גם הפיתוח שנעשה היום בגבעה הדרומית הוא פיתוח של 

ב הערבה ולא כל השכונה, ולכן לא יהיה את המצב הזה כמו שהיה, לא כמו שהיה ברחו

  כמו שיש גם עד היום בגבעת האוניברסיטה. 

  

  כולל תכנון תחבורתי שלא נעשה.       :מר יוסי חן

  

  כולל תכנון תחבורתי וכל הדברים האלה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר     - שאלה, הרבה מהציבור מתקשרים אליי שואלים אותי      :ערן 

  

  תסיים.  כמה הגנים הולכים, טוב    :גב' קרן קופלר

  

גוזימר  ,       :ערן  שואלים אותי כמה בנה ביתך יש שמה, כמה דו משפחתי

  כמה רבי קומות, אני לא יודע להביא להם תשובות כי העירייה לא פרסמה את זה. 

  

קודם כל אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה שישיבת המועצה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ישיבה פנימית שבו בעצם אפשר יהיה להציג  תהיה ישיבה על הגבעה. אפשר יהיה לעשות

   - לכם את התוכנית שכבר אושרה
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.     :פבל פולבמר  . .  

  

בשמחה. גם אושרה, תוכלו לדעת גם מה החלוקה בין בנייה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רוויה, בנייה צמודת קרקע וכל הדברים האלה. יש כמו שיוסי אמר, הרי הוא מחזיק גם 

שם גם תכנית מסודרת לגבי כל נושא התחבורה, נעשה ישיבה את תיק התחבורה, יש 

  פגישה, לא כישיבת מועצה פגישה נפרדת, נציג את כל הדברים האלה. 

  אישור העסקה של יניר טוויל;  ב.

  

וזה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני רוצה לעבור לסעיף הראשון סעיף ב' בסדר היום 

  אישור העסקה של יניר טוויל, אבי בבקשה. 

  

יניר טוויל נבחר בוועדה מקצועית בוועדת מכרזים כמפקח       מר אבי עזר:

ו  בפיקוח העירוני, כפקח בפיקוח העירוני. מבחינתנו הוא עומד בקריטריונים. אנחנ

. מאחר משרד לביטחון פנים –אישורים משרד הפנים והבט"פ  2לטובת הנושא צריכים 

נו נצטרך להצביע על זה. המרחק בין וורד היא רעייתו זה חייב אישור של המועצה, אנח

ורד לבינו הוא גדול מידי, המינוי הוא מינוי מקצועי שנבחר ללא קשר לוורד. מאחר ויש 

את הקשר הזה זה עולה כאן למועצה, ואני ממליץ בפני חברי המועצה לאשר את 

העסקתו, כי אני חושב שלא צריך לפגוע באדם בגלל שהוא בעל שם שאין קשר מה עוד 

ה ברור גם לו, שהקשר שזה שהוא בעלה הוא לא קשור לתפקיד והוא עם חומה יהי

  סינית בין לבין. 

  

אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה. אם משרד הפנים לא היה     :גב' קרן קופלר

חושב שיש פה חשש לניגוד עניינים, אז הוא לא היה מביא את זה למועצה. משרד הפנים 

בעיקר  2/3י הוא יודע שבדרך כלל מאוד קשה להעסיק , הוא לא דורש רוב, כ2/3דורש 

במקרים כאלה. אני חושבת שאנחנו כחברי מועצה, ודווקא יש לי סיפור אישי שלי, לפני 

חודשיים הבן שלי בא וביקש לעבוד בעיריית אריאל, ואמר לי כל בני הנוער עובדים. 

אתה מתאים לא אמרתי לו: 'אני לא מתערבת, אתה רוצה למצוא עבודה, תיגש לשם 

.. שהיו ויכוחים בבית, אני  מתאים.' זה לא משהו שהגיע לדיון ואמרתי לו בפירוש.
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כנציגת ציבור הדבר הראשון שאני צריכה להציע בפני הציבור זה יושרה, ואני כן 

חושבת שיש פה ניגוד עניינים, ואני כן חושבת שכל אלה שמצביעים כי זה חברים של 

ת ככה, וזה לא מקובל, ואני חושבת שגם למנהל הישיר שלו, חברים, וזה לא יכול להיו

זאתי דעתי האישית, באיזה שהוא מקום יהיה לו בעיה להאציל לאותו בן אדם סמכות. 

אז בעיניי זה לא מצטייר טוב. גם אם בעלי היה רוצה לעבוד בעיריית אריאל הייתי 

רוצה לעבוד  אומרת לו לא ולא. מעבר לזה הטענה שבאתם ואמרתם שאף אחד לא

אני לא מבינה למה סוגרים מכרז אם אנשים  19.6.19- בפיקוח, המכרז הזה נסגר כבר ב

- לא רוצים לעבוד בו, אם אתם טוענים שאין לכם אנשים למה סגרתם את המכרז הזה ב

? אתמול עמדתי בקניון במשך שעה, כל בן אדם שעבר ושאלתי אותו האם הוא 19.6.19

קורות חיים  4אריאל, אני יכולה להגיד לך שיש לי פה לפחות רוצה לעבוד פקח בעיריית 

של אנשים שרוצים לבוא לעבוד פקחים בעיריית אריאל בשכר מינימום, כולל משמרות 

  בשבת. 

  

.     :מר יחיאל טוהמי   קרן שייגשו

  

  תן לי לסיים.     :גב' קרן קופלר

  

  שייגשו.     :מר יחיאל טוהמי

  

  רז, אז איך ייגשו? אתה סגרת את המכ    :גב' קרן קופלר

  

   - היה מכרז    :מר יחיאל טוהמי

  

  , אז איך יהיה מכרז. 19.6.19- אתה סגרת אותו ב    :גב' קרן קופלר

  

   - כן ורד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כשחלק מהדרישות של המכרז זה אישור רפואי שהבן אדם     :גב' קרן קופלר
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  כשיר לעבוד, האם קיבלתם אישור רפואי? 

  

   - רגע  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

  

  תסיימי, אני אענה לך.       מר אבי עזר:

  

   - את מה שיש לך להגידאין שאלות ותשובות, תגידי שסיימת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא, בהתאם לתשובה שלו אני אגיד לך אם סיימתי או לא.     :גב' קרן קופלר

  

  אין כזה דבר, אין כזה דבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מה זאת אומרת אין כזה דבר?     :קופלרגב' קרן 

  

  אין כזה דבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - מה זה    :גב' קרן קופלר

  

  אין כזה דבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יש אישור רפואי? הוא הביא אישור רפואי או לא הביא     :גב' קרן קופלר

  אישור רפואי. 

  

  א הכול. מה שעל פי חוק, אז הוא הבי    :מר יחיאל טוהמי

  

   - הוא עומד בכל הקריטריונים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - שאלתי שאלה    :גב' קרן קופלר
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  על פי חוק.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

זיו האם בן אדם,     :גב' קרן קופלר אני רוצה שתענה לי, ואני אשאל אותך דוד 

   - אני מתנצלת שזה הגיע למצב כזה ורד, אני ממש מתנצלת

  

  את יכולה להצביע נגד, הכול בסדר.     :ווילגב' ורד ט

  

לא, אני רוצה שזה יירשם שמשרד הפנים יידע וזה יירשם     :גב' קרן קופלר

וצריך להתנהל מול תושבים, וחס וחלילה למשרד הפנים, האם בן אדם שסובל מוורטיגו 

ח לנהל אירועי אלימות, כי יש פה גם הרבה פעמים אלימות, פקח זה לא נוסע ברכב, פק

  שעות ברגל.  7- ו 6מסתובב לפעמים 

  

   - אני מבקש מדוד לענות, רק שאלה אחת קצרה לענות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני לא סיימתי אבל.     :גב' קרן קופלר

  

   - האם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני לא סיימתי את דבריי, לא, אני לא סיימתי.     :גב' קרן קופלר

  

   - זמןיש   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

פקח מנהל אירועים אלימים גם באמצע הלילה, פקח לא     :גב' קרן קופלר

יושב באוטו במזגן הוא אמור להסתובב ברגל לאתר מפגעים ולרשום דו"חות. אני 

חושבת שפקח זו משרה שהיא הפנים של העיר, ומאוד חשוב שיעמוד מישהו שבאמת 

  מסוגל גם מבחינה רפואית לעמוד בדברים האלה. 
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. מבחינה רפואית?     :אלה ויינר גב'   את יודעת..

  

  מה זאת אומרת?     :גב' קרן קופלר

  

   - אלה, אלה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  את זה, היא מספרת לכולם.  כולם יודעים    :גב' קרן קופלר

  

  אני מבקש, בואו לא נתערב, תנו לה לסיים לדבר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  - עם מישהו וביקשה ממנוהיא דיברה     :גב' קרן קופלר

  

  (מדברים יחד) 

  

סליחה, היא התקשרה, היא התקשרה למישהו מחברי     :גב' קרן קופלר

   - האופוזיציה

  

ייגמר, אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו    - אלה זה לא 

  

ואמרה לו שבעלה מאוד חולה ואף אחד לא רוצה לקבל אותו     :גב' קרן קופלר

   - לעבודה

  

  ת משקרת קרן. א    :גב' ורד טוויל

  

  אני משקרת?     :גב' קרן קופלר

  

  - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  (מדברים יחד) 

  

ייגמר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו    - ורד זה לא 

  

  - אני אומרת לפרוטוקול    :גב' ורד טוויל

  

  - אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  שיקום חבר המועצה שאמרתי לו את זה.     :גב' ורד טוויל

  

ניגוד עניינים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו ורד, ורד, אני מבקש מהיועץ המשפטי, האם יש 

ניגוד עניינים?    או אין 

  

  לא, אין ניגוד עניינים.     עו"ד דוד זיו:

  

  תודה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אז למה זה מגיע למועצה? ממתי אנחנו מצביעים על פקחים?     :גב' קרן קופלר

  

  יש הנחיות של משרד הפנים.     עו"ד דוד זיו:

  

  דוד, דוד, דוד, אני אענה אחרי זה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כפופים לרגולטור.     עו"ד דוד זיו:

  

  אתה רצית להגיד משהו?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אם לא היה חשש לניגוד עניינים    :גב' קרן קופלר
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   - אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה לא היה מגיע למליאת מועצה.     :לרגב' קרן קופ

  

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

  

חברים, אנחנו מבינים שזה מצב רגיש, מדברים פה על בן     :פבל פולבמר 

אדם, ויש פה משפחה, אז זה כן רגיש, אז קחו את זה בהבנה. ואני מתחבר למילים 

משך אני מדבר על הארכת תעסוקה של בן שקרן אומרת, אבל אנחנו קיבלנו עכשיו, בה

   - אדם שהוא יהיה דירקטור בגוונים, וקיבלתי קורות חיים...

  

  זה שני דברים שונים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לא משנה, אבל אפשר להביא את קורות החיים, הרי שקיפות     :פבל פולבמר 

רמציה מאוד עוזרת לנו להבין שאין פה שום דבר שהוא מוסתר. קיבלנו אינפו

מינימאלית. אם תגיד לי שזה מוסתר בגלל שהאינפורמציה אסור לפרסם אותה אני 

אבין, אבל אם לא חבל שזה לא מגיע, כי אז זה נותן לנו הרבה חשש. למה? קודם כל 

  הוא היחיד שהגיש נכון? 

  

  לא.       מר אבי עזר:

  

  היו עוד אנשים?     :פבל פולבמר 

  

  כן.       מר אבי עזר:

  

  אף אחד לא היה מתאים?     :פולב פבלמר 
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  לא.       מר אבי עזר:

  

   - פבל בואו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לפני שנה הגיש לכם פנסיונר של המשטרה שיצא לפנסיה     :גב' קרן קופלר

  מוקדמת ולא קיבלתם אותו, למה? 

  

  שנייה, שנייה, אנחנו לא עושים פה ועדת קבלה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

י   חד) (מדברים 

  

   - אז אני אומר היה מכרז  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אתה אמרת שאף אחד לא ניגש יחיאל. שאתה שוחחת איתי     :גב' קרן קופלר

  אתה אמרת לי שאף אחד לא רצה לגשת לתפקיד הזה, הוא אומר שכן ניגשו אנשים. 

  

   - אני אומר דבר מאוד פשוט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - חליטו, אתה אומר משהו הוא אומר משהו אחראז ת    :גב' קרן קופלר

  

   - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  הוא אומר לי לא לענות, אני לא עונה.     :מר יחיאל טוהמי

  

זו ועדה מקצועית,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני אומר יש ועדת מכרזים, הוועדה הזו 

  ישבה ודנה באנשים ובחרה בסופו של דבר ביניר. 

  

יודע שהיו כמה מקומות     :פולב פבלמר  המכרז זה בן אדם אחד? אני 
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  פנויים. זה רק בן אחד? 

  

  יש לנו כמה מקומות פנויים.       מר אבי עזר:

  

  גם עכשיו יש.     :מר יחיאל טוהמי

  

   - ואנחנו נצא עוד פעם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - ואנחנו ברגע שנראה      מר אבי עזר:

  

  ד מהיישוב. ... זה אח    :גב' קרן קופלר

  

   - חבר'ה זה לא קשור      מר אבי עזר:

  

  אבל לא התאימו, הם לא התאימו, רק אחד התאים.     :פבל פולבמר 

  

.       מר אבי עזר:   נכון

  

.     :גב' קרן קופלר .   אבל זה לא מה שהוא אמר לנו. סליחה פבל.

  

   - אני מבקש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יאל, הוא אמר שאף אחד לא רוצה זה לא מה שאמר לנו יח    :גב' קרן קופלר

   - לעבוד

  

  אני מבקש להעלות להצבעה, מי בעד לאשר את יניר טוויל?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  יש עוד שאלה, איזה מנגנון פיקוח יהיה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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.?     :גב' קרן קופלר   רגע, ורד יכולה להצביע..

  

  ל. יש מנכ"ל יש מנה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.     עו"ד דוד זיו:   הוא חותם על ניגוד עניינים אצלי

  

   - הוא חותם גם על ניגוד עניינים אצל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  סליחה וורד יכולה להצביע על בעלה?     :גב' קרן קופלר

  

יניר?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   היא יכולה. מי בעד לאשר את 

  

  . הוא יעבור גם בלי ורד. הוא יעבור גם בלי זה אבל      :מר יוסי חן

  

  בעד. מי נגד?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני.     :גב' קרן קופלר

  

אוקיי, אז בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, דושי, יאיר, ורד,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  אלה, גוזי, פבל ואלכסנדר. נגד קרן עבר. אני מודיע לפרוטוקול שיחיאל יצא מהישיבה. 

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

ן,  ,מר אבנר משרקי יוסי חן, גב' אלה ויינר, גב' ורד מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

נגד: גב' קרן קופלר),  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; מר ערן גוזי, טוויל, 

יניר טוויל;לאשר    העסקה של 

  

  וט.גביית אגרת שיל  ג. 
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יש חוקי עזר אני עובר לסעיף הבא, זה גביית אגרת שילוט.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שקיימים בעיר ואנחנו צריכים לממש אותם, אני רק רוצה שאתם תדעו על איזה סדרי 

לשלט לשנה, ₪  150- ל₪  100גודל אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על סדרי גודל של בין 

ל בעלי העסקים שנמצאים בעיר את האפשרות או כאשר אנחנו מתכוונים לתת לכ

להסיר את השלט או לשלם את האגרה על השלט, כאשר אנחנו נותנים לכל בעלי 

העסקים עד סוף דצמבר את האפשרות לקבל את ההחלטה. אני רוצה להזכיר שאנחנו 

עומדים בפני ביקורת של מבקר המדינה שבודקת אותנו גם בתחום הזה. ולכן אני 

  לות את הנושא להצבעה. כן פבל. מבקש להע

  

קודם כל ברשותך אנחנו צריכים לעשות את זה קצת לפני     :פבל פולבמר 

. דיברנו על זה הרבה מעלים רק עכשיו, וזה מלחיץ אנשים שהרבה שנים לא  הביקורות..

עשינו את זה. אני בעד שיהיה חוק וכל אחד ישלם וגם ייקח את זה ברצינות. האם זה 

   - ו גם בבתים פרטיים שיש להם שילוט כזה או אחררק לעסקים א

  

  - כל שילוט  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.       מר אבי עזר:   כל שילוט מסחרי

  

אנחנו מוציאים אינפורמציה הסבר לכל בית לכל עסק זה     :פבל פולבמר 

  יגיע? 

  

  ייצא מכתב.       מר אבי עזר:

  

  ק שקיים. ייצא מכתב לכל בית ולכל עס  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - שהאנשים יבינו בדיוק כמה למה והכול    :פבל פולבמר 

  

  אמת.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  בואו נגיד שלא נתחיל בדו"חות.     :אריק דושימר 

  

.    :פבל פולבמר  .   אני שואל כי אנחנו הגענו לזה בדרך נכונה.

  

  (מדברים יחד) 

  

גוזימר  זכאי לקבל שלט על  כל עסק שקיים באריאל ומשלם ארנונה      :ערן 

  המבנה שלו? 

  

  מה זאת אומרת?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר    הוא ישלם אגרה.       :ערן 

  

  כן.         :דובר

  

גוזימר    כל שלט?       :ערן 

  

   - תלוי, אם אתה מדבר על משהו שלך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר    הוא משלם עליו, הוא משלם ארנונה.       :ערן 

  

לא, לא, לא, יש מקומות שבהם אנחנו לא יכולים לשים   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

   - שלטים, בקאנטרי אי אפשר לשים שלטים

  

גוזימר    אז למה קפה קפה כן ואני לא?       :ערן 

  

  לא יודע.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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   - אם יש חוק עזר עירוני      מר אבי עזר:

  

   - אני על פי חוק העזר העירוני,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

בחוק כתוב מה מותר וכתוב מה אסור, אם תרצה תבוא נראה       מר אבי עזר:

  לך את החוק. 

  

גוזימר     - שנים שלט קפה קפה 10- הוא יש לו קרוב ל      :ערן 

  

יודע להגיד לך, צריך לבחון את זה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   אני לא 

  

  לפי חוק העזר, זה מופיע בחוק עזר.       מר אבי עזר:

  

  מה שמופיע בחוק.   :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

  

  הקריטריונים מופיעים בחוק עזר.       מר אבי עזר:

  

  (מדברים יחד) 

  

גוזימר    שנים כנראה שהוא בקריטריונים.  10אם היה לו שלט       :ערן 

  

יודע להגיד לך. בואו אני אגיד לכם ככה, ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו שנים  10- אני לא 

את חוק העזר העירוני הזה. אנחנו כהכנה לקראת הביקורת של  האחרונות לא אכפו

מבקר המדינה פשפשנו לנו בכל הדברים שיש והתברר לנו שיש גם את הדבר הזה. משרד 

   - הפנים מחייב אותנו לגבות את האגרות, ואנחנו גם נבדוק

  

גוזימר    אין בעיה, אין בעיה.       :ערן 
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ה שם שלט במקום שאסור לו, הוא יצטרך אם למשל קפה קפ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  להוריד את זה והוא לא יוכל לשלם אגרה. 

  

  אין קפה קפה.         :דובר

  

   - ... מה שכתוב, אנחנו נסתכל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אלי, השאלה אם אי אפשר לבדוק      :מר יוסי חן

  

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

  

  (מדברים יחד) 

  

  ₪.  150אנחנו נשמח לקבל עוד       :וסי חןמר י

  

מבחינה מקצועית אני יודע שבערים אחרות במקרה שיש  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

   - שלט יש הבדל גדול בין שלטים שמוארים לא מוארים

  

  יש גם פה, גם פה.       מר אבי עזר:

  

  גם פה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

.. יש גדלים יש הכ      מר אבי עזר:   ול. יש.

  

.     :פבל פולבמר  . ., יש שאלות שאנחנו לא.   הבנת למה..

  

  כן, צריך ישיבה מקצועית בנושא הזה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 



  01.09.2019(מן המניין)  10מספר  ישיבת מועצה
  

  27

  

  (מדברים יחד) 

  

רבותיי אני רוצה לחדד משהו אחד, אנחנו לא יכולים לעשות   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - שינוי בחוק. זאת אומרת

  

  עליו.  כבר הצבענו    :אריק דושימר 

  

מה שאנחנו מצביעים אנחנו מצביעים להחיל את החוק, זה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מה שאנחנו מצביעים. מי בעד להחיל את החוק ולגבות אגרות שילוט בוודאי. מי נגד? 

, יאיר, ורד, אלה, גוזי, פבל, יפה קרן רגיל. מי שבעד זה: אלי, יוסי, אבנר, דושי

  אלכסנדר. נגד קרן, עבר. 

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

גביית אגרת נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; 

  שילוט.

  

, עקב גידול באוכלוסייה בעיר כולל 4רשות בדירוג ל 3מעבר רשות בדירוג   ד. 

  הנגזרות (שכר בכירים);

  

לרשות  3אנחנו עוברים לסעיף הבא זה מעבר הרשות מדירוג   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 20,000, עקב הגידול באוכלוסייה בעיר. כמו שאמרתי בפתח דבריי חצינו 4בדירוג 

נגזרות והנגזרות הם שכר בכ ירים לפי ההנחיות של משרד הפנים. תושבים, יש לזה 

תושבים שכר הבכירים מתעדכן  20,000ברגע שרשות עוברת גודל מסוים, עוברת מעל 

   - 4בהתאם. אנחנו צריכים להצביע על העברה שלנו על המעבר שלנו מרשות בדירוג 

  

  יש זכות לאותם בכירים לוותר על... הזאת?     :פבל פולבמר 
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ז    :גב' קרן קופלר   ה מה שרציתי לשאול. בדיוק, 

  

   - זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה לבכירים אבל לא נבחרי ציבור.     :אריק דושימר 

  

  זה לא נבחרי ציבור.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  שיהיה ברור.     :אריק דושימר 

  

  זה עובדים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מנהלים.     :פבל פולבמר 

  

  מנהלי אגפים.     :אריק דושימר 

  

ויגיד שהוא רוצה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו אני לא יכול לחייב אותם, אם מישהו יבוא 

לוותר, אז הוא יכול לוותר. אבל אני מעריך שכשכל אחד מאיתנו נמצא במקום עבודה, 

  הוא רוצה לקבל את מה שמגיע לו. 

  

הבעיה שעובד זוטר, סליחה שאני אומר שמרוויח מינימום     :פבל פולבמר 

   - פעם לא מקבל עלייה, חוץ ממנהליהוא אף 

  

   - אבל יש מה שנקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אני מבין שזה החוק, אבל אנחנו יכולים, חבר'ה אני חוזר     :פבל פולבמר 

קצת, אני לא רוצה להדליק פה אש על ארנונה, כי בפתח תקווה כן הצליחו להוריד, 

אחר, אפשר לזרום עם הזרם, אפשר צריך לפעמים להתאמץ לנסות לעשות מהלך כזה או 
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לפחות להתאמץ לעשות עם זה משהו, אולי כן אפשר לעשות, אתה מבין? כי אתה מוסיף 

כל פעם לבכירים, וכל הזמן זה גדל ואנשים רגילים שעובדים שקל אנחנו לא מצליחים 

  להוסיף. 

  

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

  

.     :פבל פולבמר  .   אני אומר.

  

זה לא נכון, קודם כל אנחנו לא כל פעם מעלים לבכירים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - במקרה הזה

  

  ... חוק שבא לטובת הבכירים.     :פבל פולבמר 

  

תושבים מגיע  20,000לא, לא, לא, במקרה הזה אנחנו חצינו   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עדכוני שכר וכל העובדים  לבכירים. אני רוצה להזכיר לך שבשנה שעברה אנחנו עשינו

  קיבלו עדכוני שכר, אם אינני טועה הבכירים לא קיבלו. 

  

  כולם קיבלו?     :פבל פולבמר 

  

  הורידו לבכירים פעמיים, שנתיים ברצף.       מר אבי עזר:

  

   - ולכן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אז פה העובדים קיבלו?     :פבל פולבמר 

  

ם קיבלו בשנה שעברה, והבכירים לא קיבלו. אם ולכן העובדי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תושבים זה לא היה מגיע להם. אני מבקש להעלות להצבעה מי  20,000לא היינו חוצים 

ואת העדכון בשכר בכירים בהתאם? מי נגד? קרן. בעד:  4בעד לאשר את המעבר לדירוג 
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נגד:  גוזי, פבל, אלכסנדר.  קרן. עבר, תודה אלי, יוסי, אבנר, דושי, יאיר, ורד, אלה, 

  רבה. 

  

  כרגיל.     :גב' קרן קופלר

  

  את אמרת.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

מעבר רשות נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1לינסקי; מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמו

  , עקב גידול באוכלוסייה בעיר כולל הנגזרות (שכר בכירים);4לרשות בדירוג  3בדירוג 

  

אישור הארכת כהונת נציג ציבור כדירקטור בגוונים למר שמואל יהב (מצ"ב   ה.

  קו"ח);

  

   - אישור הארכה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ני משלימה אותך. א    :גב' קרן קופלר

  

של מר שמואל יהב כדירקטור בגוונים. אנחנו גם שלחנו את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קורות החיים. מותר להאריך את הכהונה של דירקטור ולכן אנחנו מעלים את זה פה 

לאישור, אתם מכירים אותו, רוב האנשים גם אישרו אותו בקדנציה הקודמת כחבר 

  לכן אני מבקש להאריך לו את הכהונה. דירקטור בדירקטוריון, ו

  

  ומי שלא, יכול להתרשם מקורות החיים גם.     :אריק דושימר 

  

את הארכה. מי נכון. מי בעד לאשר את המשך הכהונה שלו?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  נגד? 
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  כרגיל קרן.     :גב' קרן קופלר

  

, אבנר, דושי, יאיר, קרן כרגיל, את אמרת. בעד: אלי, יוסי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, פבל ואלכסנדר. מי שנגד זה קרן, וזה עבר.    ורד, אלה, 

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

הארכת כהונת נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1סקי; מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינ

   נציג ציבור כדירקטור בגוונים למר שמואל יהב (מצ"ב קו"ח);

  

  החלפת מורשי חתימה בבתי הספר נחשונים ואור זבולון:  ו. 

  במקום חנה בן מרגי  24155467מנהלת חדשה איריס ורד ת.ז.  –נחשונים    -   

  ורים. מנהלת יוצאת חשבון רשות וחשבון ה    

  במקום עופר ארן 32441495מנהלת חדשה דניאלה ינאי ת.ז.  –אור זבולון   -   

  מנהל יוצא חשבון רשות וחשבון הורים.     

  

אני עובר לסעיף הבא זה החלפת מורשי חתימה בבתי הספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נחשונים ואור זבולון. כתוצאה מהחלפה של המנהלות המנהל והמנהלת, המנהלת 

והיא  24155467מנהלת. בנחשונים המנהלת החדשה זאת איריס ורד, ת.ז. שלה זה וה

תהיה במקום חנה בן מרגי המנהלת היוצאת. זה חשבון של רשות וחשבון הורים. באור 

ינאי ת.ז.  במקום עופר ארן המנהלת  32441495זבולון מנהלת חדשה זו הגברת דניאלה 

מי בעד לאשר את מורשי החתימה בשני בתי היוצא, זה חשבון הרשות וחשבון ההורים. 

  הספר. 

  

  תתפלא הפעם אני בעד.     :גב' קרן קופלר

  

  וואלה איזה יופי, אני שמח מאוד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.. בגילי המופלג לאפשר לך.     :גב' קרן קופלר   אני.
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  אושר פה אחד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  רשי חתימה בבתי הספר נחשונים ואור החלפת מופה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  זבולון:    

  במקום חנה בן מרגי  24155467מנהלת חדשה איריס ורד ת.ז.  –נחשונים     

  מנהלת יוצאת חשבון רשות וחשבון הורים.     

  במקום עופר ארן 32441495מנהלת חדשה דניאלה ינאי ת.ז.  –אור זבולון     

  מנהל יוצא חשבון רשות וחשבון הורים.    

  

  הצגת דו"חות כספיים המצ"ב:  .ז

  גוונים.   -   

 החברה הכלכלית לאריאל.   -   

  

עכשיו אנחנו עוברים להצגת דו"חות כספיים של גוונים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  והחברה הכלכלית. גוונים אורני שי בבקשה. אין הצבעה בזה זה הצגה של הדו"חות. 

  

  אבל יש שאלות.         :דובר

  

  לשאול שאלות.  אפשר    :פבל פולבמר 

  

.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   כן, ודאי, ודאי

  

, קיבלתם את הדו"חות לפני. אני מפנה ערב טוב לכולם    :שי אורנימר 

מראה  4שהוא עמוד שמרכז את הפעילות של גוונים הכספית. עמוד  4אתכם לעמוד 

₪ יליון מ 2- הייתה עלייה בפעילות במחזור ובפעילות של כ 2018- ל 2017שאנחנו משנת 

.. הפעילות, כי הכול מתוספת של ₪,  18,470,000ומשהו. המחזור עמד על  זה מראה על.

פעילות לא מתוספת תקציבים חיצוניים או תקציבים עירוניים. כמו שאתם רואים יש 

יתרה, כתוב רווח לשנה לאחר מימון, זה יתרה תפעולית רווח נקי כאן כתוב, זה יתרה 

מהמחזור שזה בטל בשישים, וזה יתרה חשבונאית  2.1%ה שז₪  379,000תפעולית של 
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, אפשר לראות שיתרות 10זה לא כסף חי שנמצא בקופה. ואם אתם רואים בעמוד 

גוונים, למטה הלוואה לטווח ארוך, אם אתם רואים עמוד  למטה  10ההלוואות של 

בות, יתרות ההלוואות שאנחנו עדיין משלמים ונשלם בשנים הקרו₪  793,000עומד על 

כך שגם הכסף שנשאר זה נחשב שאנחנו מאוזנים, זה כבר שנה שלישית שהחברה 

  מאוזנת ומצליחה לעמוד בחובות שלה לכל הספקים לעובדים וכך הלאה. 

  

הוצאות הנהלה וכלליות, אני  4כן, אבל יש פה לעומת עמוד  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

ים של כל העליות שהיו באחוזים, רואה שיש פה עלייה מאוד גדולה, גם עשיתי פה תרש

  ויש לנו פה עליות מאוד גדולות. אני רוצה להבין מדוע יש את העליות האלה. 

  

  איפה אתה רואה עליות גדולות?     :שי אורנימר 

  

  שיש את הפירוט.  13תעבור לעמוד  אז בוא אני אגיד לך, :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

זה ₪  1,800,000- ל₪  1,500,000- ה מז 13כן, כן, אני בעמוד     :שי אורנימר 

זה בנושא שכר של מזכירות הנהלה וכך הלאה, ₪  100,000- ש₪  300,000- עלייה ב

   - והשאר זה ביועצים ו

  

  ... כוח אדם?     :פבל פולבמר 

  

אז טבעי גדלה נושא ₪  2,000,000- בגלל שגדלנו בלמעלה מ    :שי אורנימר 

ייעוץ נושא של מחשוב תקשורת, ייעוץ  משפטי, שכר בקטנה, אבל בסך הכול אנחנו של 

   - 8%פחות, אנחנו 

  

  אז אתם רווחיים יותר.     :פבל פולבמר 

  

  . 9%בסך הכול הוצאות הנהלה או  8%אנחנו     :שי אורנימר 
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  . 2018- ל 2017- עלייה בין מה שהיה ב 21% :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

ות מאשר במחזור, הוצאות הנהלה וכללי 9%אבל אנחנו רק     :שי אורנימר 

   - זאת אומרת זה מעט מאוד, אנחנו שומרים ממש

  

אם אתה מסתכל על הסך הכול הכללי של כמה חברת גוונים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  צמחה לעומת העלייה הזו, אז העלייה הזו היא נמוכה מהסך הכול הכללי של הצמיחה. 

  

.. יש פה גםאני מבין אבל יש פה סעיפים כ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו   - מו הוצאות.

  

הוצאות משפטיות לדוגמא עלו, כי היו לנו מספר דיונים     :שי אורנימר 

, אבל שום דבר משפטיים ועובדים ונושא של ביטוחים, אז הדברים האלה קצת עלו

במאוד, אם אתה שם לב נושא של השתלמויות, אז גם נושא של השתלמויות לוקחים 

ול לעשות הרבה מאוד דברים, שזה לא רק הנושאים את הצוות ואת המדריכים ואת הכ

האלה, כל עוד אנחנו שומרים על הוצאות הנהלה נמוכות ככול שניתן, ובאמת אין פה 

   - מה שנקרא

  

  . 73%- נגיד סתם הוצאות על כיבוד עלה ב :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  איפה הכיבוד.     :שי אורנימר 

  

  את מי אנחנו מארחים.     :פבל פולבמר 

  

  בשנה. ₪  7,200- כן, זה עלה ב :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

₪  7,000חבר'ה באמת, בואו נשים את הדברים בפרופורציה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - עלה הכיבוד כאשר המחזור של חברת גוונים עלה
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  ₪. מיליון  2.5- ב    :שי אורנימר 

  

  ₪. מיליון  2.5- ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

חוגים לילדים עם משפחות קשות יכולת בחודש.  3אבל זה     :גב' קרן קופלר

   - אתה יכול לתת להם ללא עלות ולא חסרים פה

  

   - השאלה למה אנחנו מעלים    :פבל פולבמר 

  

- מהעיר הם נתמכי רווחה לצערי הרב, אז אפשר את ה 1/3    :גב' קרן קופלר

  לא תשלום. האלה לתת אותם למשפחות קשות יכולת ולתת להם חוגים ל₪  7,000

  

נותנת     :שי אורנימר  ועדת הנחות של גוונים ללא שום תקצוב מבחוץ 

הנחות בשנה לכל מי שמגיש, אנחנו מסתכלים בחיוב על כל הנחה, ₪  50,000- למעלה מ

לא באנטי. אנחנו יושבים גם עם אלי גלעד בוועדה וגם עם נאווה מנהלת משאבי אנוש, 

   - כל משפחה שמבקשתנותנים הנחה ל 25%- ל 5%ואנחנו בין 

  

  ועומדת בקריטריונים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ועומדת בקריטריונים וזה מצב אישי וזה מצב רפואי וזה     :שי אורנימר 

מצב משפחתי וזה כמות חוגים, ולא יהיה ילד שירצה חוג ואין לו שלא יקבל אותו, לא 

  יהיה ילד. 

  

  אתה אמרת.     :פבל פולבמר 

  

א יהיה ילד שירצה חוג צריך חוג וירצה חוג ולא יקבל ל    :שי אורנימר 

   - אותו, אנחנו בסיכומו של דבר

  



  01.09.2019(מן המניין)  10מספר  ישיבת מועצה
  

  36

  ... לעמוד יפה.     :פבל פולבמר 

  

   - אני עומד בזה    :שי אורנימר 

  

  בסדר גמור.     :גב' קרן קופלר

  

   - יגישו ונעזור, חברים    :שי אורנימר 

  

במידה ואנחנו אפשר גם לצפות מכם, אני מדבר לגוונים     :פבל פולבמר 

בעלייה ורווחים, אני קורא לזה... שעובדים בפנים גם לקבל תמיכה, ענפים שמובילים 

אותנו כעיר לא רק את גוונים, כעיר למדליות זהב ולמקומות הראשונים גם עזרה ולא 

  להעלות להם את ההוצאות החודשיות. 

  

   - אבל פבל יש מה שנקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אם אני מצטרף חבל שאני צריך להשתתף בגיוס הזה.     :פבל פולבמר 

  

  פבל, זה לא תפקידם של חברת גוונים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה מדיניות שלנו?     :פבל פולבמר 

  

זה מדיניות שלנו, יש מה שנקרא תקציבי תמיכות, וזה לא   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  בקטע הזה. 

  

   - אז אני מעביר את זה    :פבל פולבמר 

  

אני רואה איפה הוצאות משפטיות והכול, אני רוצה לדעת  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

   - מה קורה עם היכל, נכון שעשו בו תיקון השקיעו המון כסף
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  איזה היכל? תרבות?     :אריק דושימר 

  

..  :אלכסנדר ירמולינסקימר    לא, פה במתנ"ס נכון? עשו שיפוץ של דקל, יש שמה.

  

שיו עושים שיפוץ של ברוש, איטום פנימי כדי למנוע עכ    :שי אורנימר 

 ..   חדירת מים שנכנסו.

  

השאלה בברוש כבר השקיעו הרבה כסף, תוך חצי שנה הכול  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

   - נהרס, אני הייתי לפני כמה חודשים

  

  נכון, מסכים איתך.     :שי אורנימר 

  

  יעו המון כסף, כן? הרצפה שבורה לגמרי והשק :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  כן.     :שי אורנימר 

  

  והקבלן שהיה שמה הוא עשה עם זה משהו?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  זה לא קשור לקבלן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לא, לא, יש שמה איטומים ואני יודע כי הייתי בתוך הסיפור  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

נזילות של הזה, עשו שמה איטומים, היה קבלן שעשה  את זה, והיה שמה קבלן נגד 

   - הביוב ועדיין הכניסו לשמה כסף ושוב ושוב כל הנזילות חזרו

  

אז רק מילה, לא עשו איטום מקצועי, עשו עוד רצפה חשבו     :שי אורנימר 

שזה יפתור את הבעיה, זה לא פתר. הכסף שניתן בזמנו הוא ניתן מקרן אריאל לפיתוח 

ת גוונים בכוחות עצמה בסיוע של העירייה עושה איטום כתרומה למבנה, עכשיו חבר
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פנימי, האיטום הזה דבר מאוד מקצועי ומאוד יקר, ותוך כחודש וחצי האולם יחזור 

  לקדמותו ולא יהיו יותר בעיות איתו. 

  

  וכל העניין של הביוב.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

חדש עם רובוטים עשינו קו ביוב מרכזי עם העירייה, נפתח מ    :שי אורנימר 

  מיוחדים, עלה כמה לירות אבל שווה כל דבר, ואין יותר בעיה עם הביוב המרכזי. 

  

.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   יונתן בבקשה. תודה שי

  

אני רק מעביר דף סיכום מסביב, זה סיכום בדגשים בנוסף     :יונתן רימוןמר 

  לדיווח. מוטי בבקשה. 

  

   - ערב טוב לכולם    רו"ח מוטי משיח:

  

   - קודם כל לפרוטוקול מוטי משיח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  רו"ח     :יונתן רימוןמר 

  

  רו"ח של החברה כלכלית.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ערב טוב לכולם, אני אתן סקירה על הדו"חות הכספיים ליום     רו"ח מוטי משיח:

. חוות הדעת 3 של החברה הכלכלית לאריאל. אתחיל בחוות הדעת שלי בעמוד 31.12.18

חלקה, אין לי הסתייגויות, אין לי הימנעויות, אין לי שום טענות, קיבלתי שיתוף פעולה 

. מה 4מהנהלת החברה, כל שאלותיי כל בקשותיי נענו, אין לי שום טענות. מאזן בעמוד 

- שחשוב במאזן הרכוש השוטף של החברה שכולל בתוכו יתרת מזומנים גדולה של כ

גדול בהרבה מההתחייבויות השוטפות של החברה ₪  12,448,000על  עומד₪  7,400,000
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בקירוב, כך שאין בעיה לחברה לעמוד בהתחייבויותיה ₪ מיליון  7.5שעומדת על 

   - 5השוטפות ואפילו מעבר לכך. עמוד 

  

   - הלוואה לחברות קשורות :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

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

  

  לא, זה העמוד הזה פשוט.  :לכסנדר ירמולינסקיאמר 

  

לא, הוא יחזור אליו. תן לו רק לסיים את הסקירה ואחרי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  זה. 

  

  כן, כן, בסדר.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

דו"ח רווח והפסד של החברה. אנחנו רואים  5עמוד     רו"ח מוטי משיח:

מרבית ההכנסות  2018בשנת ₪.  14,780,000- ל₪  14,000,000- שההכנסות גדלו מ

נובעות מפרויקטים עירוניים ומהפעלה של דמי שכירות שקיבלו כאן פחות מאזור 

רוב ההכנסות נבעו מאזור התעשייה, הסתיים שם שלב ב' ולכן יכולתי  2017התעשייה. 

 2018- ב₪. מיליון  3- להכיר במרבית ההכנסות, וסיימנו ברווח גולמי גדול מאוד של כ

אנחנו בעיצומו של שלב ג' באזור התעשייה, ומכיוון שהשלב הזה עדיין לא הסתיים, 

אינני יכול להכיר ברווחים על השלב הזה מטעמי שמרנות. ולכן למרות הגידול בהיקף 

בהפסד,  2018הפעילות, הרווח הגולמי קטן יותר. בסך הכול החברה מסיימת את שנת 

יש ₪.  800,000- מפחת על מבנים וציוד שהוא כ נובע ברובו₪  1,473,000- הפסד של כ

   - לנו

  

  המבנה זה מרכז הספורט.     :יונתן רימוןמר 

  

.     רו"ח מוטי משיח:   הקאנטרי
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שנים את מה שהוא אמור  4-3הוא לא משלם כבר איזה     :גב' קרן קופלר

  לשלם לבריכה העירונית. 

  

  הקאנטרי חייב כסף.     :פבל פולבמר 

  

- ל₪  150,000בין ₪,  150,000ור שחייב. הוא אמור לשלם בר    :גב' קרן קופלר

200,000 ₪ -   

  

  בואו ניתן לו לסיים, זה בכלל לא קשור לזה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  שנים כבר הוא לא משלם אותם.  3    :גב' קרן קופלר

  

פחת על מבנים וציוד. ₪  800,000- רוב ההפסד נובע מפחת כ    רו"ח מוטי משיח:

 450,000בעיקר נושא אורנו. ₪  150,000- ות נוספות חריגות משפטיות של כיש לנו הוצא

לווים מהפעלת הבריכה העירונית, אנחנו אמורים לקבל את זה בהמשך, ומהפעלה של ₪ 

שנובע בעיקרו מהפרשה, זה ₪,  70,000- היכל התרבות יש לנו הפסד לא גדול של כ

בהתדיינות מול רשות המיסים האם חשבונאי זה לא תזרימי, על מס שכר שאנחנו עדיין 

 6אנחנו משלמים או לא. ייתכן שלא נצטרך לשלם ואז נתאזן, לא תהיה שם בעיה. עמוד 

דו"ח על השינויים בהון העצמי. יש לנו כאן שינוי, החברה התחילה בהקמה, בבנייה של 

לצורך ההקמה של ₪  1,310,000- קומה נוספת בקאנטרי, העירייה הקצתה לצורך כך כ

   - קומה הנוספתה

  

  בינתיים.     :יונתן רימוןמר 

  

  בינתיים, וזה כנגד הקצאה של פרמיה.     רו"ח מוטי משיח:

  

גוזימר    סליחה שאני מפריע, זה לא תרומה שגייסו?       :ערן 
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כן, המקור של הכסף של העירייה, זה תרומה שהעירייה     :יונתן רימוןמר 

  ירייה. גייסה דרך קרן אריאל. קרן אריאל העבירו לע

  

זו תרומה שאני גייסתי כשנסעתי לארצות הברית וישבתי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  מול מילקין. 

  

גוזימר     - תרמו את זה₪, מיליון  5לא משנה עם מי ישבת, הבאת       :ערן 

  

  וזה של העירייה עכשיו.       מר אבי עזר:

  

  (מדברים יחד) 

  

בינתיים, זה אומר שצריך ₪  1,300,000תשים לב לבינתיים,     :גב' קרן קופלר

  שמה עוד כסף. 

  

  כן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן.     :יונתן רימוןמר 

  

   - במקום להשקיע במוסדות חינוך משקיעים    :גב' קרן קופלר

  

   - החברה משקיעה את זה וזה כנגד פרמיה, גידול בהון ה    רו"ח מוטי משיח:

  

בתוך הקאנטרי, בסופו של דבר  לא יכולנו למצוא יזם :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  הקאנטרי מרוויח כסף נכון? 

  

   - אני מציע שנסיים את הדו"ח    :יונתן רימוןמר 
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בואו תן לי לסיים, ואחרי זה תשאלו איזה שאלות שאתם   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  רוצים ואנחנו נתייחס. 

  

  ואחר כך נעשה שאלות והתייחסויות.     :יונתן רימוןמר 

  

סך הכול יש קיטון ביתרת  7דו"ח תזרים מזומנים בעמוד     שיח:רו"ח מוטי מ

נובע ₪. מיליון  2- כ₪  7,400,000- ל₪  9,400,000- המזומנים של החברה מ בעיקר 

. אנחנו 15יש לנו את פירוט ההכנסות, בביאור  15בעמוד מתשלום לקבלני משנה. 

ם ברובם ומהפעלה רואים שמרבית ההכנסות נובעות מפרויקטים, זה פרויקטים עירוניי

של נכסים, שכר דירה שאנחנו מקבלים, שהחברה מקבלת ממעונות הסטודנטים למשל, 

  מהפעלות שונות של נכסים ברחבי העיר. 

  

  שאלות?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן, יש לי כמה שאלות.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  בקשה. נעשה סדר, נלך לפי הסדר. אלכסנדר ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

טוב, אז דבר ראשון באמת לגבי הקאנטרי, האם לא יכולנו  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

למצוא יזם שישקיע את הכסף הזה, כי בסופו של דבר הרי מקבלים משמה כסף זה 

  עסק, ודווקא את התרומה היו יכולים להכניס למשהו יותר יעיל לעיר. 

  

לגבי תרומה. כשאני הולך לבקש  אני רוצה להגיד משהו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תרומות בחוץ לארץ אני יודע בערך מה לכל אחד חשוב, אם אני אלך לתורם ואני אגיד 

דולר כי אני רוצה לשים את זה בכל מיני מקומות בעיר. אז  1,300,000לו: תשמע תן לי 

יגיד לי: תודה רבה אדוני, תחזור חזרה לעיר שלך, ולך לממשלה    - הוא 
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.. אתה בא עם תכנית מסודרת.     :פלרגב' קרן קו   מה ככה אתה בא לתורם.

  

  אל תפריעי לי, אני לא מפריע לך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.     :גב' קרן קופלר   אתה מצחיק אותי

  

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

  

אז תענה, תדבר כמו ראש עיר, אתה מדבר כמו ילד בכיתה     :גב' קרן קופלר

אני אפזר אותם, אתה בא עם תכנית ₪  1,300,000אתה בא לתורם אומר לו תן לי  א',

  מסודרת. 

  

   - הבנתי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אבל אם תבוא עם תכנית מסודרת, מוסדות החינוך שלי הם     :גב' קרן קופלר

   - מתחת לכל ביקורת

  

   - אז אני מזמין אותך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

שנה, אני לא אומרת שרון נחמן היה חף  30לא שופצו     :גב' קרן קופלר

מטעויות, שלא תבין אותי לא נכון, אבל אני אומרת שכיום סדר העדיפות של עיריית 

  אריאל לוקה בחסר. 

  

  טוב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אם אתה תבוא ותגיד שיש לי מוסדות חינוך שאי אפשר לשבץ     :גב' קרן קופלר

תם לגן, כי יש שם בעיה בטיחותית, ויש שם בעיה בריאותית, אז בהם ילדים להכניס או

ניתן, לבוא עם תכנית נוער ילדים, נתרום להם   - תאמין לי שלא יהיה תורם שיגיד וואלה 
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נו באמת חדר כושר, זה מה שחשוב? תאמין לי שלתורמים יותר חשוב  לא, קאנטרי. 

  חינוך. 

  

  ? סיימת? סיימת? סיימת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן.     :גב' קרן קופלר

  

יפה מאוד, אני מקווה שלא תפריעי לי, כמו שאני לא מפריע   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  לך. 

  

  בכל הכבוד אני לא יכולה להבטיח לך דבר כזה.     :גב' קרן קופלר

  

יודע.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   אני 

  

  אני מתנצלת.     :גב' קרן קופלר

  

  יש הבדל גדול בינינו. כי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני לא כמוך.     :גב' קרן קופלר

  

.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו   נכון

  

  ... דברים שאני לא מסוגלת לעמוד בהם.     :גב' קרן קופלר

  

  יש הבדל גדול בינינו.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יודעת איפה אני מסוגלת ואיפה אני פחות.     :גב' קרן קופלר   אני 
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  זה לא כל כך פשוט לגייס כספים למקומות אחרים.   :ראה"ע-ומר אליהו שביר

  

  בסדר אלי.     :גב' קרן קופלר

  

ואם אתם מכירים יזמים שמוכנים לתרום כסף, אני אשמח   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - לקבל. כן, עוד שאלות

  

אנחנו נתרים אותם לבד, אנחנו לא נצטרך שאתה תיגש     :גב' קרן קופלר

  אליהם. 

  

שהיו  2017, 2016- אני ראיתי שיש גם הלוואות שניתנו ב :נדר ירמולינסקיאלכסמר 

  אמורים להחזיר, ואין פה שום הסבר אם זה הוחזר או לא הוחזר. 

  

ניתנו לטובת פיתוח     רו"ח מוטי משיח: ניתנו מספר הלוואות, חלק מההלוואות 

והצמדה. יש  חברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב, ההלוואות האלה צוברות ריבית

  הלוואות נוספות שניתנו לטובת גופים עירוניים והם מוחזרים ברובם. 

  

רק בכל זאת אני אפרט, החברה הכלכלית העמידה לטובת     :יונתן רימוןמר 

המועצה הדתית על מנת שיפתחו את בית העלמין הלוואה שהם החזירו במלואה, 

ו יישאו ריבית מאוד קטנה העמידה לטובת המתנ"ס הלוואה, במקום שהפיקדונות שלנ

בבנק, החלטנו בחברה להעמיד חלק קטן מהם לטובת פרויקטים עירוניים למועצה 

וגוונים, על מנת שיוכלו לקדם את מעונות היום ואת בית העלמין, במקום שיפנו  הדתית 

לבנקים לקבל את אותם הלוואות, הם מקבלים אותם מהחברה הכלכלית, ואז החברה 

ה וזה חוזר. הכסף היותר גדול זה באמת בניינים שרוצים להקים הכלכלית עושה חוז

אותם באזור התעשייה, שיהיו עבור יחידות להשכרה לבעלי מלאכה תעשייה קטנה 

  באריאל, וזה פרויקט מתמשך שאנחנו נגיע אליו. 

  

גוזימר     - שאלה מאוד חשובה      :ערן 
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נחנו נעבור. אחרת אנחנו לא רגע, בואו נגמור עם אלכסנדר, א  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  נצא מזה. בבקשה אלכסנדר. 

  

השאלה האם ההלוואות שניתנו לגופים העירוניים זה היה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

   - בריבית מועדפת בשביל ה

  

  . 5%או  4%או     :יונתן רימוןמר 

  

  , זה התקן. 4%, צמוד פלוס4%ריבית פלוס       מר אבי עזר:

  

זה אומר שבדרך כלל בבנק, אם הם היו מתנהלים טוב הם  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  היו יכולים לקבל גם יותר טוב, תנאים יותר טובים. 

  

  לא, פחות טוב.     :יונתן רימוןמר 

  

.      מר אבי עזר: . .    - לא, לא, לא. אנחנו

  

  פחות טוב, אנחנו פחות מהבנק.     :יונתן רימוןמר 

  

  ... ולא מהמרים.       מר אבי עזר:

  

הבנתי, אז זה בסדר, את זה כבר הבנתי. פיתוח פארק  :סנדר ירמולינסקיאלכמר 

בהתחייבויות והכול. מאוד מעניין אותי מה אתם אתגרים, ראיתי שאתם הכנסתם בסוף 

  הולכים לעשות לטובת תושבים בפארק האתגרים. 

  

   - מה שהם עושים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  זה המתנ"ס.     :יונתן רימוןמר 

  

רגע, רגע, כל נושא פארק לפיתוח מנהיגות, יש לנו בני הנוער,   :ראה"ע-ו שבירומר אליה

כל בני הנוער שלנו מגיעים לפארק כדי לקבל אימון. ילדים שנמצאים על החינוך 

המיוחד מקבלים אימונים בתדירות קצת יותר גבוהה, ובסך הכול בצורה כזאת אנחנו 

ים שלנו, ילדים של תושבי אריאל. המרכז לפיתוח מנהיגות חושפים את הפארק לילד

הוא מרכז ארצי, הוא מרכז שנבנה כולו על בסיס תרומות מחוץ לארץ והוא בעצם נותן 

פעילות לכלל הארץ בעיקר למערכת החינוך, וגם לצבא, משטרה, כיבוי וכל מה שקשור 

  לזה. 

  

  ולתושבים?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

הרי המקום הזה הוא בעלות, אם יהיו קבוצות של תושבים   :ראה"ע-ומר אליהו שביר

שירצו להיכנס ולעשות שם אימון, כי זה לא לונה פארק, זה מרכז לפיתוח ערכים 

ומנהיגות. אם יהיו קבוצות של תושבים שירצו להיכנס לתוך הפארק ולעשות אימון, 

כז לפיתוח מנהיגות, ואז ניתן לעשות את זה דרך פנייה לגוונים שהם אחראיים על המר

  בצורה כזאת אפשר יהיה לבנות להם גם תכנית אימון. 

  

זהו השאלה האם גוונים הם לא בתור יזם נותנים איזה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

שהם אופציות. כי נגיד אני עכשיו בתור תושב, אני לא יודע מה אפשר לעשות שמה, 

גוונים גם    - אולי בעצם 

  

  אפשר לבחון את זה.   :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  

  אני עם המשפחה עם החברים עשינו פעילויות שמה.     :גב' אלה ויינר

  

  לראש. ₪  200... עולה לך     :גב' קרן קופלר
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  בונים לך תכנית יושבים איתך.     :גב' אלה ויינר

  

  שעות.  5-4לפעילות של ₪  1,400אתה מבין מה זה     :גב' קרן קופלר

  

איך תחזיק את זה? הם לא נתנו לך כסף, התורמים לא נתנו   :עראה"-מר אליהו שבירו

  לך כסף להפעלה השוטפת. 

  

  ... רק על בנייה.     :פבל פולבמר 

  

הוא נותן לך כסף לבנות. אחרי זה אתה צריך להחזיק את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה, אתה צריך להחזיק את המדריכים, אתה צריך לתחזק את המתקנים, כל הדברים 

  לה עולים כסף. הא

  

יש פשוט המון תושבים שפונים ושואלים מה אפשר לעשות,  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

   - פארק חבלים

  

אז יכול להיות, אני אומר עוד הפעם אנשים הרבה פעמים   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חושבים שזה לונה פארק, זה לא לונה פארק, יש בזה תכנים שצריך להעביר, וברגע 

ינים שזה כזה דבר, לא תמיד הם רוצים כי העלויות הם גם לא עלויות שאנשים מב

איש  100זולות, כי יש מדריכים לקבוצות קטנות של אנשים, זה לא שאתה מכניס שם 

  אלכס? עם בן אדם אחד שאתה יכול לעשות איתו פעילות. יש עוד שאלות לגבי זה? 

  

  לא, אצלי לא.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  פבל אתה רוצה לשאול או שגוזי?   :ראה"ע-בירומר אליהו ש

  

גוזימר    אם מדברים על אזור תעשייה מערב.       :ערן 
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  פארק התעשיות אריאל מערב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

גוזימר  כן, שפותחים ועושים ותורמים, כל הזמן עושים ועושים. יש       :ערן 

   - לך פה אזור תעשייה זעיר באריאל נראה כמו עזה

  

לא קשור אליהם, לא קשור לדו"ח הכלכלי, זה לא קשור   :ראה"ע-אליהו שבירו מר

  לחכ"ל. קרן, רצית לשאול משהו? 

  

  לא, אני אמרתי את דבריי.     :גב' קרן קופלר

  

  אמרת.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  תודה לך.     :גב' קרן קופלר

  

  אוקיי, אז אני מודה ליונתן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  תב"רים: פתיחת  ח.

  ממקורות משרד ₪  100,000מיגון בתי כנסת על סך  – 1191תב"ר מספר   .1  

  הדתות.    

  הגדלה  –מעון יום רח' הגלבוע ₪  3,304,000על סך  – 1073תב"ר מספר   .2  

  ₪.  3,804,000כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  500,000על סך     

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.     

  $ לפי שער של היום  37,200לרכישת רחפן בסך של  1192ספר תב"ר מ  . 3  

  מחולק כך:₪  130,981    

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ לקניית רחפן  34,400 -     

  מקור תקציבי הקרן לידידות.  –$ להכשרת מפעיל  2,800 -     

  גבעת האוניברסיטה, הגדלת תב"ר ₪  38,969,605על סך  315תב"ר מספר   .4  

  ממקורות ₪  43,969,605כך שיעמוד על סך חדש של ₪  5,000,000- ב    

  משרד הבינוי והשיכון והמשך גבייה פיתוח.     

  הגדלה  –לבניית ישיב נצר מטעי ₪  2,500,000על סך  457תב"ר מספר   .5  

   35,705,024כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  33,205,024בסך של     

     .₪  

  מנהלת תנופה.  –מקורות     
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  פיתוח, תעלות ניקוז וכביש שכונת ₪  3,319,744על סך  1175תב"ר מספר   .6  

  כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% ( 564,356- הגדלה ב –מוריה     

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪.  3,884,100    

   – 195-6-7העתקת קו ביוב מגרשים ₪  197,131על סך  1176תב"ר מספר   .7  

( 33,512- הגדלה ב       230,643כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

                    .₪  

    .   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  - הגדלה ב –שצ"פ אריאל מזרח ₪  588,560על סך  1177תב"ר מספר   .8  

    100,055 )   ₪.  688,615כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

  כון.ממקורות משרד הבינוי והשי    

  - הגדלה ב –תב"ע לתכנון אצטדיון ₪  210,262על סך  1178תב"ר מספר   .9  

  ₪.  246,007כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% ( 35,745    

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.     

  ₪  275,283- הגדלה ב –שצ"פ מליבו ₪  7,119,312על סך  392תב"ר מספר   .10  

  כך שיעמוד על סך ₪)  1,619,312יתה על סך מע"מ על התוספת שהי 17%(    

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  7,394,595חדש של     

  לרכישת גנרטור ממקורות משרד ₪  70,000על סך  1193תב"ר מספר   .11  

  ₪). 35,000( 50%וקרנות הרשות ₪)  35,000( 50%הביטחון     

  ש, ממקורות משרד ישן מול חד₪  5,441,428על סך  1189תב"ר מספר   .12  

  ₪). 2,365,822הבינוי והשיכון (הסכום גדל מהמקדמה שאושרה על סך     

  למוסדות ציבור באריאל דרום ₪  10,321,508על סך  1194תב"ר מספר   .13  

  (צבוע לאריאל דרום) ממקורות משרד הבינוי והשיכון לפי הפירוט    

  הר"מ:                   

  ₪.  1,500,000 –בניית בית נוער  -     

יום  -        ₪.  4,200,000 –בניית מעון 

  (יידרש תקציב נוסף).₪  4,621,508בניית אולם ספורט  -     

  ממקורות  –בטיחות בדרכים  - ₪  57,143על סך  – 1195תב"ר מספר   .14  

  הר"מ:    

  משרד התחבורה₪  40,000 -     

  קרנות הרשות. ₪  17,143 -     

  מגנומטר  2- רכישת קרוסלת בידוק ו - ₪  60,000על סך  1196תב"ר מספר   . 15  

  ממקורות משרד הביטחון.  –שער     

  ממקורות  –שיפוץ היכל הספורט  - ₪  930,000על סך  1197תב"ר מספר   .16  

  לפי הר"מ:    

  ₪.  600,000 –משרד התרבות והספורט  -     

  ₪.  330,000קרנות הרשות  -     
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  נעבור לתב"רים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

מקורות ₪.  100,000מיגון בתי כנסת על סך  1191תב"ר       אבי עזר:מר 

, אחרי שנאשר את התב"ר ועדה בראשותו של מחזיק התיק יישבו 100%משרד הדתות 

  ₪.  100,000- ויחלקו את ה

  

אני רק רוצה להגיד משהו לגבי זה, כי אני מבין שיש עם זה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כנסת זה הקמה של ממ"ד. אני כבר יכול להגיד לכם שיש שאלות. נושא של מיגון בתי 

בתי כנסת שאין להם ממ"דים, סביר להניח שכסף יופנה לכיוון אותם בתי  3בסך הכול 

כנסת. הם יהיו מחויבים להקים ממ"ד בכסף הזה. הם לא יכולים לעשות בזה שיפוץ או 

  משהו אחר. 

  

  זה רק לממ"ד.       מר אבי עזר:

  

  בתי כנסת קיימים. ול      :מר יוסי חן

  

  כן, קיימים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אני חשבתי אולי על חב"ד, אבל רק לקיימים.       :מר יוסי חן

  

  מי בעד?       מר אבי עזר:

  

..?ועם כל מוסדות החינוך :אלכסנדר ירמולינסקימר  .  

  

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

  

  ני מתכוון על המבנים. א :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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  כן בטח.       מר אבי עזר:

  

   סיימו? :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  ודאי בטח.       מר אבי עזר:

  

האלה ₪  100,000- חבר'ה בואו לא נעשה סלט, הכסף הזה ה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בא ממשרד הדתות, הוא לא יכול ללכת למקום אחר, אין לזה שום קשר. מי בעד לאשר 

  כפי שהציג המנכ"ל.  1191ר את תב"

  

  אושר פה אחד.       מר אבי עזר:

  

  אושר פה אחד, תודה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מיגון בתי כנסת על סך  – 1191תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

   ממקורות משרד הדתות.₪  100,000

  

ע, מעון יום ברחוב הגלבו₪  3,304,000על סך  1073תב"ר       מר אבי עזר:

ממקורות משרד השיכון, ממבנה אחר שהיה רב תכליתי, ואנחנו ₪  500,000הגדלה בסך 

   - ₪ 3,804,000רוצים לאשר את זה כך שהתב"ר יעמוד על 

  

  מעון היום הזה לאיזה אוכלוסיות? לכל סוגי האוכלוסיות?     :גב' קרן קופלר

  

  כן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ולם, ללא קשר וללא הבדל בכלום. מעון היום הזה לכ      מר אבי עזר:

  

  כן, כן, לכולם.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  כולל לכולם.       מר אבי עזר:

  

   - לא של משהו חדש של תמ"ת    :גב' קרן קופלר

  

  כולל את כולם.       מר אבי עזר:

  

.     :גב' קרן קופלר   ורק המגזר הדתי

  

פי התקנים של התמ"ת  רגע אבי, המעון הזה זה מעון על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  והוא בעצם פתוח לכולם. 

  

.       מר אבי עזר:   נכון

  

  בטוח.     :גב' קרן קופלר

  

  פתוח לכולם.       מר אבי עזר:

  

  פתוח ובטוח.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  טוב.     :גב' קרן קופלר

  

כפי ₪  500,000- הגדלה שלו ב 1073מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  המנכ"ל? אושר פה אחד, תודה. שהציג 

ן יום ₪  3,304,000על סך  – 1073תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה: מעו

 3,804,000כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  500,000הגדלה על סך  –רח' הגלבוע 

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪. 

  



  01.09.2019(מן המניין)  10מספר  ישיבת מועצה
  

  54

לפי השער של  $ 37,200לרכישת רחפן בסך של  1192תב"ר       מר אבי עזר:

   - זה חולק בצורה הזאת₪.  130,981היום, שזה באזור 

  

.       :מר יוסי חן   זה לא ליופי, למחלקת ביטחון

  

  $ לקניית הרחפן.  34,400      מר אבי עזר:

  

  מה זה הרחפן הזה?     :גב' קרן קופלר

  

$  2,800אני עוד רגע אסביר. ממקור תקציבי הקרן לידידות,       מר אבי עזר:

פעיל ממקור תקציבי של הקרן לידידות. הרחפן זה רחפן מקצועי שמיועד להכשרת מ

  א ייתן לנו הגברה של הביטחון. אתה רוצה להסביר? לביטחון, הו

  

$ להפעלת המפעיל, זה לא מקרן  2,800אני רוצה להגיד,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  ידידות. 

  

.       מר אבי עזר:   כן, כן, כן

  

  זה כן.     :גב' קרן קופלר

  

  מקרן ידידות.  100%הכול מקרן ידידות,       מר אבי עזר:

  

ו $34,400    :גב' קרן קופלר    - $ 2,800- זה הרחפן 

  

הרחפן נועד לאגף הביטחון אחרי שיהיה בן אדם שיקבל את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ההכשרה, כדי לעלות אותו לאוויר, אם זה באירועים ביטחוניים מתפתחים, אם זה 

  כדי שנוכל גם לאבטח את המקום בצורה טובה יותר.  באירועים שלנו
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אתם אמרתם שהביטחון באריאל הכי טוב, לנו אני צריכה     :גב' קרן קופלר

   - לקנות רחפן

  

  להגביר אותו עוד.       מר אבי עזר:

  

   - אפשר לוותר על הכסף, מי שרוצה להצביע  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ותר על הכסף, אני אומרת לבקש לא, אני אומרת לא לו    :גב' קרן קופלר

   - ממשרד הביטחון את התקציב הזה

  

  זה לא משרד הביטחון.       מר אבי עזר:

  

ולקחת מהקרן לידידות את הכסף הזה, והרי לך לסדר את     :גב' קרן קופלר

   - הגנים שאנחנו חוזרים אליהם עוד פעם

  

  הכול בסדר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  וגן גפן.  גן חרצית    :גב' קרן קופלר

  

  אז בואו אני אסביר לכם עוד משהו גם בקשר לזה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא צריך לוותר על כלום.     :גב' קרן קופלר

  

   - לא, בואו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אבל זה שנותנים כסף    :גב' קרן קופלר

  

  - קרן, קרן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  סתם זה לא הוגן. ומבזבזים אותו     :גב' קרן קופלר

  

קרן זה בסדר, את מופיעה בטלוויזיה ואת אומרת את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  - הדברים

  

   - אוי די    :גב' קרן קופלר

  

  וזה הכול בסדר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - תגיד פוליטיקה הרי אין לך משהו יותר    :גב' קרן קופלר

  

   - רן לידידותהכול פוליטיקה. גם הק  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - חכם וטיעונים הגיוניים לבוא ולהציע אותם    :גב' קרן קופלר

  

   - גם הקרן לידידות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.     :גב' קרן קופלר . .   חוץ מלהגיד שזה פוליטי ואני

  

  את רוצה להקשיב?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא, תדבר עניינית.     :גב' קרן קופלר

  

רק כדי שתביני, יכול להיות שאת לא מבינה אז אני אסביר   :עראה"-מר אליהו שבירו

לך לאט, גם הקרן לידידות כשהיא מקצה כסף, אז יש לה תחומים שונים. יש לה תחום 

לזה ויש לה תחום לזה. בתחום הביטחון יצא מעין קול קורא, ואנחנו פנינו בתחום 

   - הביטחון לדבר הזה
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.     :גב' קרן קופלר .   אפשר לראות את.

  

  יכולנו להגיד אנחנו לא רוצים.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אתה יכול להראות לי את הקול קורא הזה?     :גב' קרן קופלר

  

   - ולכן זה מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

- זה לא היה קול קורא אתה הגשת בקשה במפורש לרחפן ב    :גב' קרן קופלר

37,200 $ -   

  

  ה לשאול שאלה? רוצ עוד מישהו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  איזה גודל הרחפן?       :מהקהל

  

  קודם כל אני מבקש ממך לא להתערב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

י     :פבל פולבמר  אנחנו באמת רוצים לדעת, אתה התחלת להסביר ואז אנ

כבר פשוט מתבלבל בין התשובות, איך הגענו לרחפן? מישהו מודיע לנו שיש אפשרות 

. איך הגענו לזה? להשתתף דווקא לרחפן וד   ווקא..

  

  קרן לידידות החליטה שהיא מוציאה רחפן.     :גב' קרן קופלר

  

הקרן לידידות יש לה תקציבים שהיא מקצה גם לנושא   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - ביטחון, אנחנו עשינו מחשב יחד עם מנהל אגף הביטחון

  

  אז יפה, זה הגיע מביטחון שלנו?     :פבל פולבמר 
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   - בוודאי, זה לא אני החלטתי  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

  

   - , כי כשאני השתתפתי זה לא עלההזאת הגיעההדרישה     :פבל פולבמר 

  

   - לא אני החלטתי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מאגף ביטחון לא שמעתי על זה.     :פבל פולבמר 

  

   - יש לך איסור מוחלט      מהקהל:

  

  רוצה שאני אוציא אותך.  למה אתה מתערב? אתה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

בגלל זה אני אומר שזה לא היה, אז אני יכול לפתוח את זה     :פבל פולבמר 

  היום. 

  

   - אני רק רוצה לחזק, אולי הסכום נראה קצת גדול    :אריק דושימר 

  

   - לא, עזוב כסף    :פבל פולבמר 

  

  לא, אני רוצה להגיד משהו גם לגבי הסכום.     :אריק דושימר 

  

לא מעניין, זה כסף תרומה, כסף צבוע. אריק אני אומר את     :לבפבל פומר 

 ..   זה.

  

  - לא, לא, ערן אמר שזה    :אריק דושימר 

  

  אבל אני מדבר, אני שאלתי אותו.     :פבל פולבמר 
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  אמר הליקופטר.     :אריק דושימר 

  

נו    :פבל פולבמר     - לא הליקופטר עזוב 

  

  לרחפן או לא לקחת.  אבל יש אפשרות לקחת את הכסף      :מר יוסי חן

  

  אז למה? סתם לקחת? למה למצוץ?     :גב' קרן קופלר

  

  אבל אם את לא לוקחת לרחפן את לא מקבלת משהו אחר.       :מר יוסי חן

  

  (מדברים יחד) 

  

מה החזירות הזאת, אם אתה לא צריך את זה אז למה לקחת     :גב' קרן קופלר

  סתם? 

  

  ך את זה. אני צריך את זה. אני צרי      :מר יוסי חן

  

   - לא, אתה לא, אתם מתרברבים פה    :גב' קרן קופלר

  

  לא אני קבעתי.       :מר יוסי חן

  

.     :גב' קרן קופלר .   שהביטחון בעיר.

  

  מנהל אגף ביטחון קבע.       :מר יוסי חן

  

   - רמי בעד לאשר את תב"  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  ה? איזה אירועים מתמשכים כבר יש כאן נשמ    :גב' קרן קופלר

  

  מה הקשר?       :מר יוסי חן

  

  די יוסי, די יהפוך הכושי עורו מספיק.     :גב' קרן קופלר

  

  מנהל אגף ביטחון בא ואמר שיש דרישה. די כבר.       :מר יוסי חן

  

  מספיק עם המשחקים שלך.     :גב' קרן קופלר

  

  פוליטיקה תעשי על מישהו אחר.       :מר יוסי חן

  

.     :גב' קרן קופלר .   גם אתה.

  

  מדברים יחד) (

  

.     :גב' קרן קופלר .   אני להבדיל ממך.

  

נגד.       :מר יוסי חן   זה ברור, אבל את מצביעה גם 

  

לא, אני מצביעה על מה שנראה לי בעד, ועל מה שלא נראה     :גב' קרן קופלר

נגד.    לי 

  

  את לא עניינית בכלל, אמרתי לך עניינית.       :מר יוסי חן

  

.  לא, אתה מאוד    :גב' קרן קופלר   ענייני, ואתה..

  

  כפי שהציג המנכ"ל?  1192מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  אני רוצה לשאול שאלה, יש לנו אישור להטיס את זה?     :גב' קרן קופלר

  

יוסי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו    - בעד: אלי, 

  

  $ ומשהו הכשרה.  2,000בשביל זה יש       מר אבי עזר:

  

אבנר, דושי, יאיר, ורד, אלה, גוזי, פבל ואלכסנדר. מי נגד?   :אה"ער-מר אליהו שבירו

  קרן, עבר. 

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר ערן גוזי, גב' אלה 

תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1; מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי

  מחולק כך:₪  $130,981 לפי שער של היום  37,200לרכישת רחפן בסך של  1192

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ לקניית רחפן  34,400 - 

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ להכשרת מפעיל  2,800 - 

  

חנו רוצים להגדיל אותו אנ₪  38,969,605על סך  315תב"ר       מר אבי עזר:

את השצ"פ או פיתוח גבעת האוניברסיטה, אנחנו מתכננים לגמור ₪, מיליון  5- ב

להשקיע את מירב הכסף בנושא השצ"פ ועוד כמה דברים. המקורות הם מקורות משרד 

  השיכון והמשך גבייה של מגרשים ששווקו. 

  

  איזה תב"ר?     :פבל פולבמר 

  

  . 4מספר  315      מר אבי עזר:

  

  אין לנו שום פירוט על התב"ר הזה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

   - 315אני אומר עוד הפעם, תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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שנים ותבוא  4שהצביעו עליו לפני  315תחפש את התב"ר     :גב' קרן קופלר

  תצביע על המשך תב"ר. 

  

נו אנחנו זה התב"ר שממ 315קרן את מפריעה, תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מוציאים את הכספים לפיתוח גבעת האוניברסיטה. הכספים שאנחנו מזינים את התב"ר 

מקורות, מקור אחד זה גבייה של מגרשים שנמכרים בגבעת  2- הזה מגיעים מ

הנוספים המצ'ינג ממשרד  30%האוניברסיטה על ידי היזמים הפרטיים, והשלמה של 

סף, ואנחנו צריכים לקבל כסף, את ההשלמה השיכון. מאחר ואנחנו גבינו עכשיו כסף נו

למשרד השיכון כדי שבאמת נוכל להשלים סוף סוף את גבעת האוניברסיטה, את 

הפיתוח של גבעת האוניברסיטה, אנחנו מבקשים מכם מה שנקרא לאשר את הגדלת 

   - התב"ר, כדי שנוכל לעבוד

  

ינג שלנו.     :פבל פולבמר    של המצ'

  

  שני הצדדים.  זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  ביחד.     :פבל פולבמר 

  

שנוכל לעשות את השצ"פ שנמצא למעלה בגבעה, שנוכל   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להשלים את המדרכות, שנוכל לעשות את ההשלמה של הפיתוח של אותם תושבים שכבר 

 839- גרים שם, כמו שאתה אמרת שלא ייצא לנו, אנחנו למדנו את הלקח בגבעה של ה

  יור, אבל כאן אנחנו עדיין צריכים להשלים את העבודה. יחידות ד

  

  מה הערכת ביצוע אתה חושב?     :פבל פולבמר 

  

זה תלוי בשני דברים, זה תלוי גם בחלק מהמכירות של אותם   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יזמים, אותו יזם שזה בעצם מוצלח שנשאר שם, והכסף שנקבל ממשרד השיכון. ככול 
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נגדיל    - שאנחנו 

  

   - חבר'ה זה הולך רק לגבעת האוניברסיטה צבוע      מר אבי עזר:

  

  צבוע לגבעת האוניברסיטה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

ויהיה לנו אחרי זה הגדלה נוספת, כי אנחנו מגיעים, במקור       מר אבי עזר:

גבייה שלנו, שזה מוצמד זה קצת יגדל בעוד ₪ מיליון  23משרד השיכון ₪ מיליון  23זה 

  אבל יש עוד זמן.  ₪יליון מ 4- כ

  

   - אבל זה כשיהיה לנו עוד קצת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.       מר אבי עזר:   נכון

  

  נוכל להעלות את זה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה לא עכשיו.       מר אבי עזר:

  

.  :אלכסנדר ירמולינסקימר  זה אומר שפארקים ומשחקיות ילדים הכול זה כאילו

  שוט זוועה. אנשים שמה גרים פ

  

   - ... לפרט בתב"ר הזה בדיוק מה אתה הולך      :מר יוסי חן

  

  שצ"פ.       מר אבי עזר:

  

   - אבל זה תאורה, קירות תמך. מבקשים התושבים פשוט      :מר יוסי חן
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אז אני אראה את זה, אפשר יהיה להראות את זה, אין לי       מר אבי עזר:

וא השצ"פ הגדול. עד היום הוצאנו בעיה אבל אנחנו מתכוונים לעשות את השצ"פ שה

ומשהו משאיות נוספות, יש להכין קירות תמך, אנחנו  1,000משאיות, יש באזור  2,000

מקומות ולא מקום אחד שמחויבים על פי חוק, ויהיה  2- הולכים להנגיש את השצ"פ מ

את המעבר מרחוב בית אל לנווה שאנן מצד לצד, יהיה להם בצורה נורמלית לעבור לגני 

הילדים שמה. אנחנו הולכים לשדרג את המדרכות. ואנחנו התחלנו כבר בנושא של 

תאורה שמה, אם ראיתם בעיר דוד ובחנייה, הכשרנו את החנייה נפתחת החנייה אני 

מקווה בזמן הקרוב. זה כסף שהוא עדיין לא מספיק, אנחנו נצטרך להגדיל, ברגע שנגבה 

  . אני משער שעוד כמה חודשים נצטרך להעלות

  

   - מה עם פארק לילדים? כי יש שם המון :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  שם זה הפארק. זה שצ"פ, שצ"פ זה פארק.       מר אבי עזר:

  

  זה הפארק?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  זה שטח ציבורי פתוח.       מר אבי עזר:

  

אלי הם שאלו עוד שאלה התושבים שמה לגבי שתילה של       :מר יוסי חן

  הדברים האלה. עצים וכל 

  

לא, אבל שתילה של עצים, בואו אני אגיד לכם משהו, אז אני   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אגיד. אתם יודעים התכנון של השכונה הזו זה תכנון ישן שלא היה בתקופתנו בכלל, גם 

לא בתקופה שלנו, זה משהו שהוא הרבה יותר ישן. ובתכנון של השכונה אין מה שנקרא 

  עצים. 

  

אז לא בדקתם את התוכניות לפני שבניתם? עשיתם העתק     :רן קופלרגב' ק

  הדבק? עכשיו אתה מאשים את המתים, את רון ז"ל. 
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   - כנראה שאת ממש לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לקחת תכנית העתקת אותה וזהו, ועכשיו אתה מאשים את     :גב' קרן קופלר

  רון. 

  

  ? 315ב"ר מי בעד לאשר את ת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

בתקציב הזה גם תשתיות גינון חדשות שאנחנו רוצים     :יאיר שיטבוןמר 

  להכניס יהיו שמה? 

  

  לא, בשצ"פ יהיה את כל התשתיות של הגינון של השצ"פ כן.       מר אבי עזר:

  

  ? 315מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  לא מה שאתה רוצה להכניס.     :גב' קרן קופלר

  

  יפה, אושר פה אחד.   :ראה"ע-ליהו שבירומר א

גבעת ₪  38,969,605על סך  315תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

 43,969,605כך שיעמוד על סך חדש של ₪  5,000,000- האוניברסיטה, הגדלת תב"ר ב

    ממקורות משרד הבינוי והשיכון והמשך גבייה פיתוח.₪ 

  

בניית ישיבת ₪ מיליון  2.5היום על  עומד 457תב"ר מספר       מר אבי עזר:

המקורות ₪,  35,705,024כך שהתב"ר יעמוד על ₪  33,205,024נצר מטעי, הגדלה של 

  מנהלת תנופה מבוצע על ידי החברה הכלכלית.  100%

  

כפי שהציג המנכ"ל? בעד: אלי,  457מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזייוסי, אבנר, דושי, יאיר, ורד     - ואלה. מי נגד? אלכסנדר, פבל, 
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   - אנחנו חושבים שהישיבה    :פבל פולבמר 

  

  המקום שלה.     :גב' קרן קופלר

  

.. שלה זה לא פתרון נכון. ההצבעה היא לא נגד     :פבל פולבמר  השכונה.

נגד מיקומה.    הישיבה 

  

של האפשרות זה להחזיר את זה למיקום הישן, שזה בקצה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  רחוב הבשן, אני מעריך שלא הייתם רוצים שזה יהיה שם. 

  

.     :גב' קרן קופלר .   למה יש רחוב.

  

  אין לנו רוב לזה.     :פבל פולבמר 

  

  אושר. בואו נעבור הלאה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.     :גב' קרן קופלר .   אין בעיה, יש שטחים עד אריאל מערב, תצאו.

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,ד: בע 7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל; מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר נגד:  4גב' אלה 

תב"ר מספר גב' קרן קופלר), לאשר  ,ערן גוזי, מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי

כך ₪  33,205,024הגדלה בסך של  –לבניית ישיב נצר מטעי ₪  2,500,000על סך  457

  מנהלת תנופה. –מקורות  ₪. 35,705,024שהתב"ר יעמוד על סך חדש של 

  

- אנחנו מגדילים אותו ב₪,  3,319,744על סך  1175תב"ר       מר אבי עזר:

 100%שזה ההפרש של המע"מ, קיבלנו את הכסף הזה ממשרד השיכון, ₪,  564,000

  משרד השיכון. 
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  מה זה?     :פבל פולבמר 

  

מה שקרה, אני רוצה לתת כמה מילים לגבי התב"רים   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

   - הקרובים, עד מספר

  

.  9      מר אבי עזר:   כולל נדמה לי

  

  כולל.  10עד מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כולל כן.  10עד       מר אבי עזר:

  

אנחנו אישרנו מספר תב"רים במועצה הקודמת, בישיבת   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקודמת, אבל כששבנו מול משרד השיכון התברר שהסכומים שהם נתנו לנו המועצה 

הם לא כללו את המע"מ. ישבנו יחד עם משרד השיכון, ומשרד השיכון משלים לנו את 

המע"מ. זאת אומרת הכסף הוא כסף שבא ממשרד השיכון, זה השלמת המע"מ 

מע"מ לתב"ר לתב"רים. אז כל תב"ר שכרגע עכשיו אבי יקריא אותו זה השלמת ה

  שאישרנו בפעם הקודמת. 

  

  אז זה תב"ר כבר קיים זה רק המע"מ.     :פבל פולבמר 

  

  קיים, רק המע"מ בדיוק.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

שנייה, אתם נשלחתם, בדו"ח הטבלאות יש השלמת פיתוח  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  פה.  איפה הוא פה? אני לא מצאתי אותו₪,  1,936,000בשכונת מוריה 

  

  איפה?       מר אבי עזר:

  

  תב"רים.  6זהו, יש פה סך הכול  :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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ב      מר אבי עזר:   ₪.  3,319,000- נכלל ביחד ב 1175- כן, זה 

  

  נכון? ₪  564,000כן, אבל פה מדובר על  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  זה התוספת.       מר אבי עזר:

  

   - פת נכון. אבלזה התוס :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  . זה בפנים שם. 1175זה מופיע בתב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  . 2אז אני אגיד לך, אתה אומר שזה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  תב"רים ביחד?  2זה       מר אבי עזר:

  

  ביחד.  2בעצם כולל  6אז זהו, אז  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  שניהם ביחד.       מר אבי עזר:

  

  כן, אבי בבקשה.   :ראה"ע-ו שבירומר אליה

  

  מי בעד?       מר אבי עזר:

  

   - מי בעד, לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כן, כן, צריך להצביע.       מר אבי עזר:

  

  כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה אחד.  1175מי בעד לאשר את   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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פיתוח, ₪  ,7443,319על סך  1175תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כך שיעמוד  –מע"מ)  ₪17% ( 564,356- הגדלה ב –תעלות ניקוז וכביש שכונת מוריה 

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  3,884,100על סך חדש של 

העתקת קו ביוב ₪  197,131על סך  1176נעבור לתב"ר       מר אבי עזר:

  ₪.  230,000ל , זה גם תוספת מע"מ זה יעמיד אותו ע197, 196, 195מגרשים 

  

  ₪.  33,512- הגדלה ב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יחידות דיור ברחוב השקד שאנחנו מסיטים את זה.  3זה       מר אבי עזר:

חודשים, אני משער שבעוד חודש וחצי נגמור להסיט את זה. המכרז של  3התחייבנו תוך 

  יחידות נמצא באוויר.  3- ה

  

  ר? רחוב השקד איזה מספ    :גב' קרן קופלר

  

גוזימר     - רק שנייה, שאלה אחת      :ערן 

  

  בכניסה לשקד מצד שמאל.       :מר יוסי חן

  

  (מדברים יחד)

  

גוזימר    מי שלא יודע, חד משמעית.  הסעיף הזה בזכותי      :ערן 

  

  כל הכבוד.     :אריק דושימר 

  

גוזימר  יוצא      :ערן     - המכרז הזה כבר 

  

   - המכרז זה באוויר      מר אבי עזר:
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.      :גוזיערן מר  .   הוא לא פורסם.

  

  (מדברים יחד) 

  

חבר'ה המכרז הזה יצא, אין עליו את הסכמי פיתוח, הוא       מר אבי עזר:

יוצא עם עלויות הפיתוח של המגרש בזמן הקרוב על ידי המינהל האזרחי אבל הוא יצא. 

  מה שחסר זה להוציא את עלויות פיתוח את החוברת. 

  

  אבל הוא פורסם. בדיוק,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  הוא פורסם, הוא מפורסם.       מר אבי עזר:

  

  אבל יש כבר זוכים דושי.     עו"ד דוד זיו:

  

  (מדברים יחד) 

  

כפי ₪  33,512תוספת של  1176מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  שהציג המנכ"ל? אושר פה אחד תודה. 

העתקת קו ₪  197,131סך  על 1176תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כך שיעמוד על סך חדש  –מע"מ)  ₪17% ( 33,512- הגדלה ב – 195-6-7ביוב מגרשים 

. ₪. 230,643של    ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  

- שצ"פ אריאל מזרח הגדלה ב₪  588,560על סך  1177תב"ר       מר אבי עזר:

100,000 ₪ -   

  

  ₪.  100,055  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

מקורות ₪.  688,615סך הכול שהתב"ר יעמוד על ₪,  100,055      י עזר:מר אב
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  משרד השיכון אותו דבר. 

  

  ? 1177מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

רגע, מה זה, אפשר לקבל קצת הסבר יותר מפורט על התב"ר     :גב' קרן קופלר

  הזה? 

  

ו. השצ"פ שאנחנו זה שצ"פ שאנחנו הולכים להגדיל אות      מר אבי עזר:

   - מדברים עליו

  

  בשכונה שעוד לא קיימת.     :פבל פולבמר 

  

  איך?       מר אבי עזר:

  

  בשכונה שלא קיימת.     :פבל פולבמר 

  

  בשכונה שלא קיימת.     :גב' קרן קופלר

  

  לא, לא, שכונה קיימת, למה לא?       מר אבי עזר:

  

  איזו שכונה?     :גב' קרן קופלר

  

  איך?       מר אבי עזר:

  

  איזה שכונה?     :גב' קרן קופלר

  

   - באיזה שכונה      מר אבי עזר:
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  זה פה למטה, איפה זה?     :פבל פולבמר 

  

  "פ. שצאנחנו הולכים לשים שמה את ה      מר אבי עזר:

  

  איזה מקום?     :פבל פולבמר 

  

   - אזור הבשן      מר אבי עזר:

  

בנינו בצד אחד,  לא, אם אתה מסתכל במציל היהודי, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  עכשיו מגדילים את זה עושים את זה גם בצד השני. 

  

.     :אריק דושימר  .   איפה.

  

  ? 1177בדיוק. מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אבל למה אתה עושה אלי באמת?       :מר יוסי חן

  

  אושר פה אחד. כי זה התוכנית של משרד השיכון.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שצ"פ אריאל ₪  588,560על סך  1177תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   לטה:הח

( 100,055- הגדלה ב –מזרח    ₪.  688,615כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

.   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  

- רוצים להגדיל אותו ב₪,  210,262היה לנו  1178תב"ר       מר אבי עזר:

לתכנון אצטדיון שהוא אמור ₪  246,007ול שיעמוד על זה המע"מ, סך הכ₪  35,745

  להיות במקום הזה. 

  

  עכשיו מצביעים זהו, יוצאים לדרך?    :פבל פולבמר 
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  (מדברים יחד) 

  

   - רק תכנון    :פבל פולבמר 

  

  רק תכנון תב"ע, לא תכנון, תכנון תב"ע.       מר אבי עזר:

  

  ? אפשר להגיד לי איפה זה נמצא בדיוק    :גב' קרן קופלר

  

  כאן, כאן.       מר אבי עזר:

  

  איפה שבית העלמין?     :גב' קרן קופלר

  

   - לא, לא, בית העלמין נמצא פה      מר אבי עזר:

  

  על הקצה של רחוב המוריה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

.. של העיר.     :גב' קרן קופלר   זה אומר שאתם נכנסים לעוד.

  

ר התב"ע שדיברנו על חבר'ה זה בתוך התב"ע שהיה במקו      מר אבי עזר:

   - יחידות דיור שבאו באזור הזה 1,532

  

.     :גב' קרן קופלר .   הקיצר הורסים שמה את כל.

  

זה בתוך התב"ע רק הפרדנו את זה כי אנחנו רוצים להקים       מר אבי עזר:

  את זה יותר מהר, כי זה שטח חום. 

  

   - 11מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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. לשכונה?  :ירמולינסקיאלכסנדר מר  ..  

  

  לא.       מר אבי עזר:

  

  - זה לא יפריע הרעש של ה :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

כפי שהציג מנכ"ל העיר? מי  1178מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, ונגד אלכסנדרנגד? אוקיי בעד: אלי, יוסי, אבנר, דושי, יאיר, ורד, אלה, גוזי, פבל, 

  קרן. עבר. 

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר ערן גוזי, גב' אלה 

תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1; פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקימר 

 –מע"מ)  ₪17% ( 35,745- הגדלה ב –אצטדיון תב"ע לתכנון ₪  210,262על סך  1178

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  246,007כך שיעמוד על סך חדש של 

  

ל      מר אבי עזר:   , יש לי כאן טעות במספר. 11- אני אעבור 

  

עד שאבי יעשה איזה שהיא  11אני עובר רגע לתב"ר מספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לרכישת גנרטור. מקורות ₪  70,000על סך  1193ר תעשה את הבדיקה. תב"בדיקה. 

זה ₪,  35,000 -  50%וקרנות הרשות ₪  35,000 -  50%המימון זה משרד הביטחון, שזה 

   - מה שנקרא לחירום. זאת אומרת שמה שקורה אם למשל

  

.     :פבל פולבמר  . .  

  

לא, לא, אם למשל יהיה מה שנקרא אירוע קרייסס או   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לחמה או רעידת אדמה או משהו כזה, כדי שהמערכות העירוניות יוכלו לעבוד,  מ

  שמערכות המחשוב יוכלו לעבוד, וזה מה שנקרא גנרטור חירום. 
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  איפה הוא יעמוד?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

   - אני מעריך שהוא יהיה מותקן ליד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  במחשוב?         :דובר

  

  כן.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אבל הוא יעבוד או ש    :גב' קרן קופלר

  

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

  

כמו מכונית הטאטוא שאני לא רואה אותה בכלל מסתובבת     :גב' קרן קופלר

  בעיר. 

  

מקורות  ₪50%,  70,000על סך  1193מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  שלנו? אושר פה אחד. 

לרכישת ₪  70,000על סך  1193תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   חלטה:ה

  ₪). 35,000( 50%וקרנות הרשות ₪)  35,000( 50%גנרטור ממקורות משרד הביטחון 

  

   - ₪מיליון  5.5היה  392תב"ר       מר אבי עזר:

  

  ? 392 :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

אנחנו ₪,  7,119,312- הוגדל ל₪ מיליון  5.5, היה 10מספר       מר אבי עזר:

זה ₪,  7,119,000- ל₪ מיליון  5.5זה הדלתא בין ₪,  275,283רוצים להגדיל אותו בעוד 

  ₪.  275,283המע"מ שלו. זה 
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  מה זה מליבו?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  - ₪ 1,619,000- התוספת היא על ה      מר אבי עזר:

  

  לא, הבנו שזה המע"מ, איפה המע"מ.     :פבל פולבמר 

  

, אחד עשינו, אחד שצ"פים שאנחנו מתכננים 3יש במליבו   :ראה"ע-אליהו שבירו מר

. ואחד אחרי המבנים של מליבו, יש לנו שצ"פ נוסף, אלה  נוסף שאנחנו עושים על יד..

  שלושת השצ"פים שאנחנו מתכננים. 

  

   - השצ"פ כולל פעילות ספורטיבית או    :פבל פולבמר 

  

  ראה לך מאחורי מליבו. שצ"פ הכול, אני א      מר אבי עזר:

  

   - אנשים יכולים לבוא לשם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   ... אבל מהו?    :פבל פולבמר 

  

  שצ"פ.       מר אבי עזר:

  

  כמו שעשינו שם את מתקני הכושר והכול.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  (מדברים יחד) 

  

"ל? אושר פה כמו שהציג המנכ 392מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  אחד. 

שצ"פ מליבו ₪  7,119,312על סך  392תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כך ₪)  1,619,312מע"מ על התוספת שהייתה על סך  ₪17% ( 275,283- הגדלה ב –
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  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  7,394,595שיעמוד על סך חדש של 

  

מה שראש העיר דיבר ₪,  ,441,4285על סך  1189טוב, תב"ר       מר אבי עזר:

לפני כן ישן מול חדש, ממקורות משרד הבינוי והשיכון. הסכום גדל מהמקדמה 

שאושרה לנו. הייתה לנו בהתחלה מקדמה, עכשיו נתנו לנו את הסכום הזה, והסכום 

כאשר אנחנו בנושא הזה ₪,  5,441,428יחידות דיור,  190- הזה יגדל בגמר השיווק של ה

.. הולכים לעש   ות ישן מול חדש, מדברים על.

  

אני אומר כמו שאמר אבי, אנחנו נעשה עבודה, אנחנו נראה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את המקומות שאנחנו צריכים לשדרג אותם ולשפץ אותם ואנחנו נעשה אותם, אבל 

קודם כל זה כסף שהוא כולו ממקורות משרד הבינוי והשיכון, כתוצאה מהבנייה של 

 2,365,822שה אריאל דרום. דרך אגב התוספת היא תוספת למקדמה של השכונה החד

 .₪  

  

אז הוא נותן לך את הכסף ואתה מחליט את העדיפות     :פבל פולבמר 

  איפה...? 

  

ואנחנו עושים, אנחנו נבדוק איפה יש תשתיות שאנחנו   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - צריכים לשדרג אותם, אז אנחנו נעשה שדרוג

  

  אפשר להכניס שמה את נווה שאנן?     :ופלרגב' קרן ק

  

נווה שאנן זו שכונה חדשה. אתה לא יכול להיכנס בשכונה   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  חדשה על ישן מול חדש. 

  

נווה       :מר יוסי חן אבל יש פה תב"ר של נווה שאנן, הצבענו עכשיו על 

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

  

  לא אמרת שאתה הולך לשים שם עצים?     :' קרן קופלרגב

  

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

  

  (מדברים יחד) 

  

אנחנו באופוזיציה, אתה יכול להבטיח לי פה שאתה תקבל     :פבל פולבמר 

  את ההחלטות אבל אנחנו שותפים, אתה יכול להציג את התוכנית לפחות לפנינו? 

  

  ך? באיזה סרט אתה חי. נראה ל    :גב' קרן קופלר

  

  - א' אני מוכן לשתף אותך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

אם אני מצביע ובסוף אתה מחליט מה שאתה רוצה, אז קצת     :פבל פולבמר 

  אין לי מוטיבציה. 

  

  א' אני תמיד מוכן לשתף.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  כי זה לטובת הציבור, זה לא עניין פוליטי.     :פבל פולבמר 

  

  ? 1189מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

  

  אני בעד לשתף אותך פבל, אני בעד.       :מר יוסי חן

  

  גם אני.     :אריק דושימר 
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  אושר פה אחד.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  

ישן מול ₪  5,441,428על סך  1189תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כון (הסכום גדל מהמקדמה שאושרה על סך חדש, ממקורות משרד הבינוי והשי

2,365,822 .(₪  

  

   - ₪ 10,321,508על סך  1194תב"ר מספר       מר אבי עזר:

  

פבל אבל בוא נקבע את זה כמדיניות, לא משנה אם אתה       :מר יוסי חן

  קואליציה או אופוזיציה. 

  

  אני אקבע מדיניות עם ראש העיר.     :פבל פולבמר 

  

  אם אתה קואליציה או אופוזיציה.  לא משנה      :מר יוסי חן

  

  עם כל הכבוד אני אקבע את זה עם ראש העיר.     :פבל פולבמר 

  

  בואו נמשיך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

לטובת מוסדות ציבור, זה כסף צבוע, והוא ₪  10,321,508      מר אבי עזר:

ם ספורט ובניית אול₪  4,200,000מעון יום ₪,  1,500,000מיועד לבניית בית נוער 

זה כסף שלא מספיק לאולם ספורט, אנחנו נתגבר אותו בנגלה הבאה ₪,  4,621,508

   - שנקבל, אנחנו רוצים לעשות אולם ספורט גדול יחסית

  

  בינוני.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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מקומות ישיבה צמוד  300בינוני, נקרא לזה בסדר, באזור       מר אבי עזר:

  אנחנו מקימים באותו מגרש באריאל דרום. כיתות ש 18לבית הספר היסודי של 

  

  שאר מקומות הבנייה זה גם עתידיים.     :פבל פולבמר 

  

  כל מה שכאן זה בשכונה החדשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  בשכונה החדשה.       מר אבי עזר:

  

.     :פבל פולבמר  .   חשבתי אולם ספורט.

  

כשיו בונים למעלה בגבעת , יש אולם ספורט שאנחנו ע2יש   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  האוניברסיטה, לא קשור. 

  

  זה משהו אחר.     :גב' קרן קופלר

  

  אנחנו מדברים עכשיו על השכונה החדשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אריאל דרום.       מר אבי עזר:

  

בשכונה החדשה באריאל דרום הולכים לבנות בית ספר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ם לבנות אולם ספורט. את הכסף שאנחנו קיבלנו ממשרד ובצמוד לבית הספר הולכי

יום, אנחנו  השיכון אנחנו מיעדים לבית נוער בשכונה, באחד מהשטחים החומים. מעון 

מעריכים שבשכונה הזאת יהיו ילדים קטנים שצריכים לבנות להם מעונות יום, זה לא 

י ילדים, אני עושה הפרדה בין שני הדברים, ואולם ספורט . הכסף של אולם קשור לגנ

הספורט, אני כבר אומר לא מספיק לאולם ספורט בינוני, ואנחנו נצטרך לראות או 

   - לגייס תרומות או שאנחנו
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  כמה חסר שאני רק אבין פרופורציות?     :פבל פולבמר 

  

נקבל עוד כסף, אני אגמור את התכנון אני אוכל להגיד לכם.       מר אבי עזר:

   - המטרה היא ש

  

  בסך הכול הכללי. ₪ מיליון  8-7אבל זה סדר גודל בסביבות   :ראה"ע-ירומר אליהו שב

  

  ₪. מיליון  9- לקראת ה      מר אבי עזר:

  

מי בעד לאשר את תב"ר ₪. מיליון  4.6אנחנו יותר מחצי   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  ? אושר פה אחד. 1194

  

  וזה ייבנה באותו זמן כן?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  ייבנה שבית הספר יהיה גמור, ייגמר ביחד.       מר אבי עזר:

  

   - זה אומר שהשנה לא תקום ואז עוד פעם יתחילו :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

ייגמר, כולם יהיו ביחד.  3      מר אבי עזר:   שנים זה 

למוסדות ₪  10,321,508על סך  1194תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  דרום) ממקורות משרד הבינוי והשיכון לפי הפירוט ציבור באריאל דרום (צבוע לאריאל

  ₪.  1,500,000 –בניית בית נוער  -   הר"מ:

יום  -        ₪.  4,200,000 –בניית מעון 

  (יידרש תקציב נוסף).₪  4,621,508בניית אולם ספורט  -     

  

בטיחות בדרכים ממקורות ₪  57,143על סך  1195תב"ר       מר אבי עזר:

ממקורות שהם קרנות ₪  17,143והמצ'ינג שלנו הוא  משרד התחבורה₪  40,000

  הרשות. 
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  זה כסף שמחובר ביחד?     :פבל פולבמר 

  

  מחובר ביחד, ביחד.       מר אבי עזר:

  

   - לא, לא, זה ביחד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  וזה המצ'ינג שלנו.       מר אבי עזר:

  

  חינוך. זה הולך למה שנקרא לימודים במוסדות   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה יותר הסברה.     :פבל פולבמר 

  

   - זה הסברה אמת, זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה הולך ברובו למודות החינוך.       מר אבי עזר:

  

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

  

  מזה אי אפשר היה להבין את זה, עם כל הכבוד באמת.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

  בשביל זה אני מסביר.       מר אבי עזר:

  

  ? אושר פה אחד. 1195מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בטיחות  - ₪  57,143על סך  – 1195תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ממקורות הר"מ: –בדרכים 

  משרד התחבורה₪  40,000 -     

  קרנות הרשות.₪  17,143 -     
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בידוק לרכישת קרוסלת ₪  60,000על סך  6119תב"ר מספר       מר אבי עזר:

  משרד הביטחון.  100%ושני מגנומטרים ממקורות משרד הביטחון, 

  

  אבל מה זה מנהל הביטחון עזב ואנחנו ממשיכים בדרך שלו.     :פבל פולבמר 

  

  אתה רואה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  (מדברים יחד) 

  

סה לבידוק שתהיה כניסה נפרדת אנחנו הולכים לעשות כני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - ותאפשר כניסה יותר מהירה

  

  דרך קרוסלה ומגנומטר.       מר אבי עזר:

  

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

  

  זה בכניסה הישנה?     :גב' קרן קופלר

  

   - 11כן. מי בעד את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  רגע. רגע, רגע, עוד שאלה שנייה אלי     :גב' קרן קופלר

  

  בבקשה.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כיום עשיתם שם כמו כלוב כזה, זה הולך להישאר הכלוב     :גב' קרן קופלר

  הזה או שאתם מורידים את זה? 
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  מה זאת אומרת כלוב?   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  זה הבידוק הקרוסלה.     :פבל פולבמר 

  

  לא, הבידוק הזה נראה כמו כלוב.     :גב' קרן קופלר

  

  הוא לא כמו כלוב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אלי, עובדים פה פועלים בעיר    :גב' קרן קופלר

  

  זה לא כלוב.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - לדעתי    :גב' קרן קופלר

  

  אוקיי לדעתך.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

כימנית שגרה באריאל חושבת שפועלים ערבים זה לא מכובד     :גב' קרן קופלר

   - יכנסו לכלוב הזה ויעברו שמה את הבידוק, אם אפשר לעשות את המקום קצת יותרשי

  

  יש מבנה, יש מבנה מסודר.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  מסודר.     :גב' קרן קופלר

  

נשאל אחרת האם זה בכלל סוף מבנה או שזה משהו שעדיין     :פבל פולבמר 

  חלק ממשהו. 

  

   - דרזה מבנה מסו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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... לא ברור.     :גב' קרן קופלר   לא, 

  

  (מדברים יחד) 

  

   - זה מבנה מסודר, זה מכובד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

   - אז זה לא הכלוב הזה שקיים    :גב' קרן קופלר

  

  אבל עוד לא קיים אלי.       :מר יוסי חן

  

.     :גב' קרן קופלר   אז זה לא הכלוב הזה שקיים שם עכשיו

  

  את קוראת לזה כלוב.   :ה"ערא-מר אליהו שבירו

  

  אלי, אבל זה עוד לא קיים.       :מר יוסי חן

  

  אבל אתה אומר שזה לא קיים.     :גב' קרן קופלר

  

  מה שעכשיו נמצא שם נראה כמו כלוב.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

כל אחד רואה את זה בצורה אחרת, יש זה שיגיד שזה כלוב,   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גיד שזה מבנה, יש אחד שיגיד שזה לא מכובד, יש אחד שיגיד שזה יש כזה אחד שי

   - מכובד. ולכן

  

גוזימר  מה יותר מכובד שהעובד נמצא בחורף והוא נמצא בגשם       :ערן 

  ? הוא נכנס לסככה עם השומר. תחת סככה, אז מה הוא עושהוהשומר נמצא 
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פרויקט  אתה יכול להראות את זה סופי איך זה נראה? יש    :פבל פולבמר 

  סופי? 

  

   - בעיקרון... הרעיון הוא שלא ייווצר ברמת העיקרון    :אריק דושימר 

  

המטרה יודעים, איך הוא נראה בסוף, כי הבן אדם חושב     :פבל פולבמר 

  שאנחנו משפילים פה עובדים. 

  

  הוא חושב, היא חושבת.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  נראה זה משפיל.  לא, אבל אני מסכים, איך שזה    :פבל פולבמר 

  

  אבל פבל, היא חושבת, מי שחושב חושב זה בסדר גמור.   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  (מדברים יחד) 

  

עדיין לא הסתיים יש תכנית שהמינהל האזרחי ישקיע כסף       מר אבי עזר:

 .   ויעשה..

  

   - מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

  אפשר לראות את התוכנית?     :גב' קרן קופלר

  

  אריק יודע, הוא יו"ר הביטחון, יש את התוכנית פה?     :פבל פולבמר 

  

ניסיתי להסביר, אבל אתה לא נותן לי לדבר, אז מה אתה     :אריק דושימר 

  רוצה שאני אעשה, אני אדבר עם עצמי, עם המחשב אני מדבר. 
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  יש לך תכנית סופית שאפשר להראות אותה כפרויקט?     :פבל פולבמר 

  

  לא, אין להם, אין להם.     :גב' קרן קופלר

  

אני אומר, המבנה הזה שנמצא שם הוא מאפשר כניסה של   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

   - פועלים

  

  אין מבנה עדיין, זה רק ברזלים.     :פבל פולבמר 

  

זה מה שאני מנסה להסביר לך זה לא מבנה, ברעיון הסופי     :אריק דושימר 

 ..   אין פה.

  

   - המבנה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  

יש פה כניסה של פועל עובר מגנומטר ללא מגע ואין מעורבות     :אריק דושימר 

  עם מאבטח. 

  

  אני בוועדה אני יודע.     :פבל פולבמר 

  

מגיע עובר קרוסלה מגנוטמר, יש לו עמדה לשבת עם סככה     :אריק דושימר 

  וקולר של מים, המעסיק מגיע אוסף אותו עולה ולא מפריע לציר. 

  

אושר פה ₪?  60,000על סך  1196מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-בירומר אליהו ש

  אחד, אני מודה לכם. 

רכישת  - ₪  60,000על סך  1196תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ממקורות משרד הביטחון. –מגנומטר שער  2- קרוסלת בידוק ו
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שנמצא  שיפוץ היכל הספורט₪  930,000על סך  1197תב"ר       מר אבי עזר:

מקול קורא ממשרד התרבות והספורט, קרנות הרשות ₪  600,000על יד התיכון, כאשר 

  ₪.  930,000סך הכול ₪,  330,000- משתתפת ב

  

  מי אחראי על הביצוע של זה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  

מי שיהיה אחראי זה או העירייה או החברה הכלכלית עוד       מר אבי עזר:

  לא הוחלט. 

  

  אתם לא תיקחו את הקבלן של הסקייט פארק אני מקווה.     :קופלרגב' קרן 

  

  לא קשור.       מר אבי עזר:

  

לא, אני רק אומרת, אני מקווה שלא תיקחו את הקבלן     :גב' קרן קופלר

  שעשה את הסקייט פארק. 

  

כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה  1197מי בעד לאשר את תב"ר   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  לכולם אני סוגר את הישיבה. אחד. אני מודה 

  

  רגע, יש ישיבה סגורה.       מר אבי עזר:

  

אני סוגר את הישיבה לקהל ואנחנו נשארים למה שנקרא   :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  ישיבה סגורה. 

שיפוץ  - ₪  930,000על סך  1197תב"ר מספר ר פה אחד, לאשהוחלט   החלטה:

  ממקורות לפי הר"מ: –היכל הספורט 

  ₪.  600,000 –תרבות והספורט משרד ה -     

  ₪. 330,000קרנות הרשות  -     
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_______________  
  אליהו שבירו
  ראש העירייה

______________  
  אבי עזר

  מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

  
  אישור העסקה של יניר טוויל;  ב.

  

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

ן,  ,מר אבנר משרקי חן, יוסי גב' אלה ויינר, גב' ורד מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

נגד: גב' קרן קופלר),  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; מר ערן גוזי, טוויל, 

יניר טוויל;לאשר    העסקה של 

  

  גביית אגרת שילוט.  ג. 

  

מר אבנר  סי חן,מר אליהו שבירו, מר יובעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

גביית אגרת נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; 

  שילוט.

  

, עקב גידול באוכלוסייה בעיר כולל 4לרשות בדירוג  3מעבר רשות בדירוג   ד. 

  (שכר בכירים);הנגזרות 

  

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

מעבר רשות נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; 

  , עקב גידול באוכלוסייה בעיר כולל הנגזרות (שכר בכירים);4רוג לרשות בדי 3בדירוג 

  

אישור הארכת כהונת נציג ציבור כדירקטור בגוונים למר שמואל יהב (מצ"ב   ה.

  קו"ח);
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מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ן מר ערן גוזי, ינר, גב' ורד טוויל, גב' אלה וימר אריק דושי, מר יאיר שיטבו

הארכת כהונת נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; 

   נציג ציבור כדירקטור בגוונים למר שמואל יהב (מצ"ב קו"ח);

  

  החלפת מורשי חתימה בבתי הספר נחשונים ואור זבולון:  ו. 

  במקום חנה בן מרגי  24155467ז. מנהלת חדשה איריס ורד ת. –נחשונים    -   

  מנהלת יוצאת חשבון רשות וחשבון הורים.     

  במקום עופר ארן 32441495מנהלת חדשה דניאלה ינאי ת.ז.  –אור זבולון   -   

  מנהל יוצא חשבון רשות וחשבון הורים.     

  

  החלפת מורשי חתימה בבתי הספר נחשונים ואור פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  זבולון:    

  במקום חנה בן מרגי  24155467מנהלת חדשה איריס ורד ת.ז.  –נחשונים     

  מנהלת יוצאת חשבון רשות וחשבון הורים.     

  במקום עופר ארן 32441495מנהלת חדשה דניאלה ינאי ת.ז.  –אור זבולון     

  מנהל יוצא חשבון רשות וחשבון הורים.    

  

  הצגת דו"חות כספיים המצ"ב:  ז.

  גוונים.   -   

 חברה הכלכלית לאריאל. ה  -   

  

  

  פתיחת תב"רים:  ח.

  ממקורות משרד ₪  100,000מיגון בתי כנסת על סך  – 1191תב"ר מספר   .1  

  הדתות.    

  הגדלה  –מעון יום רח' הגלבוע ₪  3,304,000על סך  – 1073תב"ר מספר   .2  

  ₪.  3,804,000כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  500,000על סך     

  שרד הבינוי והשיכון. ממקורות מ    

  $ לפי שער של היום  37,200לרכישת רחפן בסך של  1192תב"ר מספר   . 3  
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  מחולק כך:₪  130,981    

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ לקניית רחפן  34,400 -     

  מקור תקציבי הקרן לידידות.  –$ להכשרת מפעיל  2,800 -     

  האוניברסיטה, הגדלת תב"ר  גבעת₪  38,969,605על סך  315תב"ר מספר   .4  

  ממקורות ₪  43,969,605כך שיעמוד על סך חדש של ₪  5,000,000- ב    

  משרד הבינוי והשיכון והמשך גבייה פיתוח.     

  הגדלה  –לבניית ישיב נצר מטעי ₪  2,500,000על סך  457תב"ר מספר   .5  

   35,705,024כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  33,205,024בסך של     

     .₪  

  מנהלת תנופה.  –מקורות     

  פיתוח, תעלות ניקוז וכביש שכונת ₪  3,319,744על סך  1175תב"ר מספר   .6  

  כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% ( 564,356- הגדלה ב –מוריה     

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪.  3,884,100    

   – 195-6-7ביוב מגרשים העתקת קו ₪  197,131על סך  1176תב"ר מספר   .7  

( 33,512- הגדלה ב       230,643כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

                    .₪  

    .   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  - הגדלה ב –שצ"פ אריאל מזרח ₪  588,560על סך  1177תב"ר מספר   .8  

    100,055 )   ₪.  688,615כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

    .   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  - הגדלה ב –תב"ע לתכנון אצטדיון ₪  210,262על סך  1178תב"ר מספר   .9  

  ₪.  246,007כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% ( 35,745    

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.     

  ₪  275,283- הגדלה ב –שצ"פ מליבו ₪  7,119,312על סך  392תב"ר מספר   .10  

  כך שיעמוד על סך ₪)  1,619,312מע"מ על התוספת שהייתה על סך  17%(    

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  7,394,595חדש של     

  לרכישת גנרטור ממקורות משרד ₪  70,000על סך  1193תב"ר מספר   .11  

  ₪). 35,000( 50%וקרנות הרשות ₪)  35,000( 50%הביטחון     

  ישן מול חדש, ממקורות משרד ₪  5,441,428על סך  1189תב"ר מספר   .12  

  ₪). 2,365,822הבינוי והשיכון (הסכום גדל מהמקדמה שאושרה על סך     

  למוסדות ציבור באריאל דרום ₪  10,321,508על סך  1194תב"ר מספר   .13  

  (צבוע לאריאל דרום) ממקורות משרד הבינוי והשיכון לפי הפירוט    

  הר"מ:                   

  ₪.  1,500,000 –בניית בית נוער  -     

יום  -        ₪.  4,200,000 –בניית מעון 

  (יידרש תקציב נוסף).₪  4,621,508בניית אולם ספורט  -     

  ממקורות  –בטיחות בדרכים  - ₪  57,143על סך  – 1195תב"ר מספר   .14  
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  הר"מ:    

  משרד התחבורה₪  40,000 -     

  קרנות הרשות. ₪  17,143 -     

  מגנומטר  2- רכישת קרוסלת בידוק ו - ₪  60,000על סך  1196תב"ר מספר   . 15  

  ממקורות משרד הביטחון.  –שער     

  ממקורות  –שיפוץ היכל הספורט  - ₪  930,000על סך  1197תב"ר מספר   .16  

  לפי הר"מ:    

  ₪.  600,000 –משרד התרבות והספורט  -     

  ₪.  330,000קרנות הרשות  -     

  

מיגון בתי כנסת על סך  – 1191תב"ר מספר פה אחד, לאשר לט הוח  החלטה:

   ממקורות משרד הדתות.₪  100,000

  

ן יום ₪  3,304,000על סך  – 1073תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה: מעו

 3,804,000כך שהתב"ר יעמוד על סך חדש של ₪  500,000הגדלה על סך  –רח' הגלבוע 

  יכון.ממקורות משרד הבינוי והש₪. 

    

מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר ערן גוזי, גב' אלה 

תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1מר פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקי; 

  מחולק כך:₪  $130,981 לפי שער של היום  37,200לרכישת רחפן בסך של  1192

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ לקניית רחפן  34,400 - 

  מקור תקציבי הקרן לידידות. –$ להכשרת מפעיל  2,800 - 

  

גבעת ₪  38,969,605על סך  315תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

 43,969,605וד על סך חדש של כך שיעמ₪  5,000,000- האוניברסיטה, הגדלת תב"ר ב

    ממקורות משרד הבינוי והשיכון והמשך גבייה פיתוח.₪ 
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מר אבנר  מר אליהו שבירו, מר יוסי חן,בעד:  7(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל; מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר נגד:  4גב' אלה 

תב"ר מספר גב' קרן קופלר), לאשר  ,דר ירמולינסקיערן גוזי, מר פבל פולב, מר אלכסנ

כך ₪  33,205,024הגדלה בסך של  –לבניית ישיב נצר מטעי ₪  2,500,000על סך  457

  מנהלת תנופה. –מקורות  ₪. 35,705,024שהתב"ר יעמוד על סך חדש של 

  

פיתוח, ₪  3,319,744על סך  1175תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כך שיעמוד  –מע"מ)  ₪17% ( 564,356- הגדלה ב –יקוז וכביש שכונת מוריה תעלות נ

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  3,884,100על סך חדש של 

  

העתקת קו ₪  197,131על סך  1176תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

חדש כך שיעמוד על סך  –מע"מ)  ₪17% ( 33,512- הגדלה ב – 195-6-7ביוב מגרשים 

. ₪. 230,643של    ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  

שצ"פ אריאל ₪  588,560על סך  1177תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

( 100,055- הגדלה ב –מזרח    ₪.  688,615כך שיעמוד על סך חדש של  –מע"מ)  ₪17% 

.   ממקורות משרד הבינוי והשיכון

  

מר אבנר  ליהו שבירו, מר יוסי חן,מר אבעד:  10(הוחלט ברוב קולות   החלטה:

,  ,משרקי ויינר, גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר יאיר שיטבון מר ערן גוזי, גב' אלה 

תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר), לאשר  1; פבל פולב, מר אלכסנדר ירמולינסקימר 

 – מע"מ) ₪17% ( 35,745- הגדלה ב –תב"ע לתכנון אצטדיון ₪  210,262על סך  1178

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  246,007כך שיעמוד על סך חדש של 

  

לרכישת ₪  70,000על סך  1193תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:



  01.09.2019(מן המניין)  10מספר  ישיבת מועצה
  

  95

  ₪). 35,000( 50%וקרנות הרשות ₪)  35,000( 50%גנרטור ממקורות משרד הביטחון 

שצ"פ מליבו ₪  27,119,31על סך  392תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

כך ₪)  1,619,312מע"מ על התוספת שהייתה על סך  ₪17% ( 275,283- הגדלה ב –

  ממקורות משרד הבינוי והשיכון.₪.  7,394,595שיעמוד על סך חדש של 

  

ישן מול ₪  5,441,428על סך  1189תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

ל מהמקדמה שאושרה על סך חדש, ממקורות משרד הבינוי והשיכון (הסכום גד

2,365,822 .(₪  

  

למוסדות ₪  10,321,508על סך  1194תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ציבור באריאל דרום (צבוע לאריאל דרום) ממקורות משרד הבינוי והשיכון לפי הפירוט

  ₪.  1,500,000 –בניית בית נוער  -   הר"מ:

יום  -        ₪.  4,200,000 –בניית מעון 

  (יידרש תקציב נוסף).₪  4,621,508בניית אולם ספורט  -     

  

בטיחות  - ₪  57,143על סך  – 1195תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ממקורות הר"מ: –בדרכים 

  משרד התחבורה₪  40,000 -     

  קרנות הרשות.₪  17,143 -     

  

כישת ר - ₪  60,000על סך  1196תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ממקורות משרד הביטחון. –מגנומטר שער  2- קרוסלת בידוק ו

  

שיפוץ  - ₪  930,000על סך  1197תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט   החלטה:

  ממקורות לפי הר"מ: –היכל הספורט 

  ₪.  600,000 –משרד התרבות והספורט  -     
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                                                     ₪. 330,000קרנות הרשות  -     


