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 , כ"ג באדר תשפ"א 2021 במרץ 7, מיום ראשון
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 - המליאה נפתחה-

 דבר ראש העיר 

נוכחים   .28אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין מספר    מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

, יוסי קרן ואסף. אני אתחיל בדבר ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נעבור אלה, אריק, יחיאל, אלי, פבל

זה   להתייחס  רוצה  אני  שאליו  הראשון  הדבר  היום.  סדר  על  אנחנו    לנושאלנושאים  הקורונה. 

תושבים שחוסנו מנה ראשונה מתוכם   11,134בבידוד,    117תושבים מאומתים,    69נמצאים בעיר עם  

. אנחנו מבחינת הרמזור נמצאים ברמזור הצהוב במגמת ירידה  ןשל החיסו  מנה שנייה לאחר    8,770

כלים על מקדם ההדבקה אנחנו נמצאים  תלשמחתי הרבה, אנחנו מאוד קרובים לירוק. גם כשמס

ונים אנחנו נמצאים מעל הממוצע הארצי. תושבים מעל  סמתחת לממוצע הארצי, גם מבחינת החי

שזה אחוז    70%מחוסנים וקצת מעל    80%מעל    30-49מחוסנים. לגילאי    90%אנחנו עם מעל    50גיל  

, שם זו הנקודה החלשה שלנו ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו ממריצים  15-29המחוסנים בגילאי  

לשירותים   לאגף  להודות  הזו  בהזדמנות  מבקש  אני  ולהתחסן.  להגיע  הצעירים  החבר'ה  את 

עם האוכלוסיות מוחלשות, אנחנו   מי שעושים עבודה מצוינתהחברתיים ולממלא מקומי יחיאל טו

רואים את הטיפול לאורך כל השדרה בצורה מאוד יפה. אנחנו התחלנו את העבודות בשכונת נווה 

גם למשנה לראש העיר ורד וגם לחבר המועצה יאיר    - שאנן וגם כאן אני מבקש להודות לשותפי  

ו גם בזמן הקרוב נתחיל שדחפו ועזרו בכל מה שקשור לשיפוץ ושדרוג השכונה בנווה שאנן. אנחנ

גנים, כולל תוספות חניה. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות   את עבודות השיפוץ והשדרוג ברחוב 

לסגן ראש העיר ליוסי על כל מה שקשור לתוספות החניה והטיפול בתחבורה בעיר. אנחנו החלפנו 

ברחוב ששת הימים,   רהכיכוהתקנו לחצני מצוקה בכל גני הילדים. בקרוב אנחנו נתחיל לשדרג את  

מצדיעים  אנחנו  הבא,  בשבוע  גם  זה  עם  ממשיכים  ואנחנו  האחרונים  בשבועות  הנגב.  רחוב  עם 

למערכת החינוך ואנחנו מחלקים פרסים למורים גננות וסייעות מצטיינות כאשר הפרסים ממומנים 

כאן זה המקום על ידי תרומה שהצלחתי להשיג ממשפחת מילקין. אנחנו זכינו בחמישה כוכבי יופי,  

גם להביע את ההערכה, גם למנכ"ל, לאגף שפע ולסגן ראש העיר שמחזיק את התיק, שזה פאבל. 

, ביום שלישי הקרוב אנחנו פותחים את היכל התרבות 09/03-ם עברו בהצלחה רבה וביאירועי פור

יות  על פי התו הירוק לטובת הופעה ליום האישה. חברת גוונים הם אלה שעושים את כל הפעילו
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החברתיות וגם להם מגיע ישר כוח גדול. דבר אחרון, אני רוצה להזמין את כולכם להרמת כוסית 

, כל חברי המועצה מוזמנים להרמת הכוסית. אני רוצה לעבור לנושאים  15:00בשעה    22/03-לפסח ב

 .על סדר היום

 

של    גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: לנושאים  בקשר  שאלה  לי  יש  בעדכון רגע,  היום.  סדר 

 -לקומה ג' ששלחתם הורדתם את סעיף גימל חכירת משנה

 

האלה   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[: הנושאים  על  ורק  היום,  סדר  על  נושאים  יש  קרן, 

 .מדברים

 

 ?אני רוצה לדעת למה הורד הנושא של הקאנטרי מסדר היום  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .מנכ"ל בבקשה נושאים על סדר היום  ]ראש העיר[: מר אליהו שבירו

 

של    2019בשנת    גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: הלוואה  פה  לקחה  שקל   3העירייה  מיליון 

 .לפתוח את חדר הכושר באריאל

 

 .זה לא נמצא בסדר היום, מנכ"ל בבקשה תעבור לסדר היום  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

כעבור שנה וחצי חדר הכושר לא נפתח, מן הראוי שתהיה פה   ]חברת מועצה[: גב’ קרן קופלר ברקו

 .מיליון שקל וחדר כושר לקומה הנוספת לא נפתח 3שקיפות למה שקורה לכספי ציבור כאשר 

 

 .שמענו  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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 ? לענות על זהזה שקיפות לציבור ואתה לא רוצה   גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .שמענו  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .אוקיי ?ואתה לא רוצה לענות על זה  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 אישור להקמת אולם ספורט באריאל דרום 

הוא   אישור    מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[: הרעיון  דרום,  באריאל  ספורט  אולם  להקמת 

מאוד פשוט, אנחנו נלך לקול קורא ואריאל דרום הולך להיות קומפלקס של גני ילדים ובית ספר.  

בתוך הקומפלקס הזה אנחנו רוצים להקים אולם ספורט, הגשנו לזה קול קורא, כי משרד התרבות  

מבקשים לאשר באופן עקרוני את הקמת    ביקש שהנושא יעבור כאישור של חברי המועצה ואנחנו

 .אולם הספורט באריאל דרום

 

באריאל   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[: ספורט  אולם  הקמת  לאשר  בעד  מי  טובה,  בשעה 

 ?דרום

 

 ?על כמה כסף מדובר? יודעים  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .עקרוני, לא מדברים על כסףמדובר על אישור   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 ?מה אין תוכנית? שום דבר  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 .אישור עקרוני  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

לא יודעים כסף עדיין. זה ממש ככה, זה אישור עקרוני כדי     עו”ד דוד זיו ]יועמ”ש[:

את   רוצים  עדיין  טריוויאלי,  שזה  ספורט  אולם  שם  שיבנה  רוצים  באמת  המועצה  שחברי  לדעת 
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עוד הזה  האישור הזה ועם קבלת ההעתק של האישור יתחילו לרוץ הדברים וזה יגיע שוב לשולחן  

 .פעם

 

 מי בעד לאשר את אולם הספורט כפי שהציג אותו המנכ"ל?   ]ראש העיר[: מר אליהו שבירו

 .אושר פה אחד, תודה רבה

 

 

 פתיחת תב"רים 

 רכישת ציוד לשעת חירום לצוות צח"י  - 1246פתיחת תב"ר מס'  

תב"רים      ]מנכ”ל[: מר שלמה רואימי מספר    -פתיחת  לשעת   1246תב"ר  ציוד  רכישת 

 .משרד הביטחון -ש"ח , מקורות מימון  25,000חירום לצוות צח"י, סה"כ  

 

 .אנחנו יודעים איזה ציוד? או שלא יודעים מה אנחנו רוכשים  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

זיהוי, ערכת  קסדות,      מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[: אפודים, פנסים, מכשירי קשר, אפוד 

 ., משקפי מגן, כפפות עבודה, מחשב ניידמגפון ,ALS מחסום, תרמילי

 

 .אוקי, יופי תודה, נהדר  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

ש"ח   25,000על סך    1246מי בעד לאשר את פתיחת תב"ר    מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .הביטחון? אושר פה אחד. תודה רבהבמימון משרד 

 החלטה

 מליאת מועצת העיר מאשרת הקמת אולם ספורט באריאל דרום.

 אושר פה אחד 
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 רגל ברחוב דרך הציונות-שיפוץ מגרש קט -1247פתיחת תב"ר  

רגל בדרך הציונות, סך -שיפוץ מגרש קט 1247פתיחת תב"ר     מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[:

 .ש"ח, מקורות מימון קרנות הרשות 200,000הכל 

 

 ?אפשר לדעת על איזה שיפוץ מדובר  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .רגל בדרך הציונות-מגרש קט    מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[:

 

 ?מה משפצים שם  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .מחליפים את הדשא ומתקנים את הגדר    מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[:

 

 ?כמה עולה הדשא  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .יצאו להצעות מחיר ונראה לפי ההצעות  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

חברות, אני  פחות או יותר? אני יודעת אני בדקתי עם כמה    גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

ש"ח כולל מע"מ למטר, מדובר   117קיבלתי גם את ההצעה שקיבלתם מהחברות, בואו, העלות היא 

 .פה על פחות מאלף מטר כולל פינוי הדשא הישן במידה ונצטרך לעשות פינוי, אלא אם כן לא נעשה

 .אז אני רוצה להאיר את עינייך  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה 

שמטרתו רכישת ציוד לשעת חירום לצוות   1246מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר 
 ₪.  25,000צח"י, על סך  

 אושר פה אחד 
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 .כן  ]חברת מועצה[:גב’ קרן קופלר ברקו 

 

מסגרת   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[: על  מצביעים  אנחנו  תב"ר  על  מצביעים  כשאנחנו 

תקציב ואם את זוכרת אחרי שאנחנו מבצעים את העבודה, לפעמים נשאר גם סכום כסף בתב"ר כי 

 .אנחנו לא הוצאנו אותו וסכום הכסף הזה כשאתה סוגר את התב"ר חוזר חזרה לקרנות הרשות

 

על סכום של    גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: פה מדובר  או   50,000אבל  פחות  פחות,  ש"ח 

 .יותר

 ., מותר לך להתנגד דרך אגבמסגרת ולכן אנחנו קובעים  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

יודעת מה מותר לי אלי, אל תלמד אותי את החוקים.    גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: אני 

 .תלמד אתה את החוקים, אל תלמד אותי את החוקים

 

לכן אנחנו רוצים ליצור מצב שתהייה גמישות למנכ"ל העיר   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .ש"ח 200,000ולגורמי העירייה השונים ולכן אנחנו קבענו מסגרת של 

 

 .ש"ח 150,000אבל אפשר היה לקבוע גם מסגרת של   ו ]חברת מועצה[:גב’ קרן קופלר ברק

 

 .אם את רוצה את יכולה להצביע נגד  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 ?ש"ח 200,000למה   גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .כי ככה החלטנו  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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והתיקון   ברקו ]חברת מועצה[: גב’ קרן קופלר בהגדרה  הדשא  החלפת  רק  אומר  הוא  אוקי. 

 .הגדרות

 

 ?מי בעד לאשר  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

ש"ח   200,000אני רוצה להגיד שלפי מה שאני ראיתי, יש שם      פבל פולב ]חבר מועצה[:

 .לבזבז כי המקום לא במצב טוב

 

 .לא לבזבז זה לנצלזה   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .לנצל אותו לטובת המקום כי יש שם הרבה עבודה    פבל פולב ]חבר מועצה[:

 

 .אבל הוא אומר רק החלפת הדשא ותיקון הגדרות  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .אני חושב שיש שם הרבה מה לעשות    פבל פולב ]חבר מועצה[:

 

 .ל זה לא מה שהוא אומראב  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .יש שם גם להחליף כמה מנורות, יש מה לעשות   עו”ד דוד זיו ]יועמ”ש[:

 

רגל -שיפוץ מגרש הקט  1247מי בעד לאשר את תב"ר מספר    מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ?ברחוב הציונות ממקורות קרנות הרשות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע

 

אני נמנעת להצביע, אני חושבת ששוב פעם אנחנו מביאים   ברקו ]חברת מועצה[: גב’ קרן קופלר

את הדברים להצבעה לא מסודרים כמו שצריך וזה שתנסה לדבר בקול רם יותר ממני זה לא יעזור  

 .לך כי הקול שלי הרבה יותר גבוה משלך, אז אל תנסה להשתיק אותי פה
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 .. תודה הלאהקרן -נמנע   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 בטיחות מוסדות חינוך  – 1248פתיחת תב"ר 

תב"ר      ]מנכ”ל[: מר שלמה רואימי סה"כ   -  1248פתיחת  חינוך",  מוסדות  "בטיחות 

ש"ח, מקורות מימון קרנות הרשות, כל שנה אנחנו נדרשים לפתוח מוסדות חינוך מחדש,    300,000

אנחנו נערכים בבדיקות בטיחות, אחרי שגומרים את הבדיקות בטיחות אנחנו עושים עבודות וכמובן  

ה לשנת  הכל  את  להכשיר  המוסדות צריכים  כשכל  לספטמבר  בראשון  שתתחיל  הבאה  לימודים 

 .ערוכים ומוכנים לקליטת הילדים

 

 ?אלף שקל מספיק לכל מוסדות החינוך בעיר 300  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

"בטיחות   1248זאת ההערכה שלנו. מי בעד לאשר את תב"ר    מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .אושר פה אחד ?ש"ח, מקורות מימון קרנות הרשות 300,000על סך  "מוסדות חינוך

 

 

 

 החלטה 

רגל ברחוב דרך  -שמטרתו שיפוץ מגרש הקט 1247מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר 
 ₪. 200,000הציונות על סך 

 אושר ברוב קולות

 .בעד  יתר חברי המועצה שנכחוגב' קרן קופלר ברקו נמנעת, 

 החלטה 

שמטרתו בטיחות מוסדות חינוך על סך  1248מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר 
300,000  .₪ 

 פה אחד אושר 
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 שיקום דרך הביטחון  – 1249פתיחת תב"ר 

 550,000הביטחון", סה"כ  "שיקום דרך    1249פתיחת תב"ר      מר שלמה רואימי ]מנכ”ל[:

 .ש"ח, מקורות מימון הכל מגיע ממשרד הביטחון

 

 ?מה זה שיקום דרך הביטחון? אפשר לדעת  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

חלק   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[: לשקם  צריכים  ואנחנו  ביטחון  דרך  העיר  סביב  יש 

 .מהדרכים, חלק מהמקומות שהם הוצפו

 

 ?מה זה גדרות ודברים כאלה  פלר ברקו ]חברת מועצה[:גב’ קרן קו

 

 .זה דרך, דרך זה מקום שנוסעים עליו, אז זה לא גדרות  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 ?אה מה אתה אומר? באמת   גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

 .כן, כן  מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 ?לא ידעתי. איך? איך נוסעים  ברקו ]חברת מועצה[: גב’ קרן קופלר

 

 אז זו דרך, פשוט הדרך   מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ?בדרייב או בניוטרל  גב’ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 

"שיקום דרך הביטחון",   1249מי בעד לאשר את תב"ר מספר    מר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אושר פה אחד, תודה רבה, אני סוגר את    ן?המימון משרד הביטחו  ש"ח, מקורות  550,000על סך  

 הישיבה.
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 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי 
 מנכ"ל העירייה 

 

 החלטה 

שמטרתו שיקום דרך הביטחון, על סך   1249מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר 
500,000  .₪ 

 אושר פה אחד 


