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 29מן המניין מס'  ישיבת מועצהפרוטוקול 

 תשפ"א  ניסןב כ"ב, 2021 באפריל  4, מיום ראשון

 

 ראש העיר-  מר אליהו שבירו - נוכחים:

 חבר מועצת העיר  -  מר יחיאל טוהמי -  
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 חבר מועצת העיר -  מר אסף ביזברג -  

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר-  

 חברת מועצת העיר -   גב' אלה ויינר-  

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי -  

 חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן-  

 חבר מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי-  

 

 חברת מועצת העיר -   גב' ורד טוויל-  נעדרו:

 העיר חברת מועצת -  גב' לודמילה גוזב-  

   חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון -  
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 מנכ"ל-  מר שלמה רואימי - משתתפים:
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 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין -  

 מבקר העירייה -  אריה ברסקי  רו"ח-  

 רו"ח העירייה -  רו"ח רוני דנה  -  
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 - המליאה נפתחה-

 דיווח ראש העיר 

 . שמן מניין  29אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר    ראש העיר:  -אלי שבירו  

אסף, אלכס, קרן, יוסי, פבל, אלי, יחיאל, אבנר ואלה. אני אפתח בדיווח ראש   -  הנוכחים

היום נמצאים  אנחנו  הקורונה,  בנושא  הדיווח  את  פותח  ואני  תושבים   21  עם  העיר 

תושבים אחרי חיסון ראשון, נהיה עם   11,825תושבים שנמצאים בבידוד,    44מאומתים,  

אחרי חיסון שני. אנחנו מוגדרים ירוק על פי הרמזור, אבל אני שם נקודת אזהרה,   11,068

עלינו בצורה מאוד משמעותית, שתי משפחות עם תשעה תושבים   בחולאנחנו   המועד 

בקורונה ללכת אנשי  ,שנדבקו  לכולם  בעצם  לקרוא  הזדמנות  וזאת  התחסנו  שלא  ם 

בתאריך   איתנו.  עדיין  הקורונה  כי  הכללים  על  ולשמור  חשוב  זה  כי    23.3ולהתחסן 

התקיימו הבחירות הארציות, לשמחתי הרבה לא היו חריגות, אחוז ההצבעה בעיר היה 

את   גברנותעל פי ההנחיה שלי    .67.44%שזה בעצם מתחת לממוצע הארצי של    61.62%

  , הפינוי של גזם ואשפה לקראת חג הפסח וסיומו וזאת על מנת להשאיר את העיר נקייה

ו ביקורת ביום שישי ערב החג ולשמחתי העיר הייתה רכמנכ״ל העיר ומנהל אגף שפע ע

לכן אני אומר ישר כוח לעוסקים במלאכה מהמנכ״ל דרך אגף   ,נקיה גם לפני וגם אחרי

תקיים בהיכל התרבות, כניסת  יוהוא  7.4השבוע ביום רביעי שפע. ערב יום השואה הוא 

וזה בהתאם לתו הסגול ובהרשמה   19:00הקהל וחלוקת כרטיסים תהיה החל משעה  

מראש, אני חוזר ומזמין את כלל חברי המועצה להגיע ולהשתתף מי שכבר העביר את  

לג דילמה  עדיין  לנו  יש  לו מקומות בהיכל התרבות.  נשמור  יום  השמות אנחנו  בי ערב 

שאנחנו  במתכונת  זה  את  לעשות  רוצים  היינו  אנחנו  העצמאות  יום  ואירועי  הזיכרון 

רגילים כאירועים פתוחים לקהל אבל אנחנו מחכים להנחיות של קבינט הקורונה אם  

אנחנו נצטרך להישאר בהתאם לתו הירוק או הסגול המשמעות היא שילדים לא יוכלו 

מקדימות ואנחנו נשקול את צעדינו מה אנחנו עושים.  להגיע או יצטרכו לעשות בדיקות

ערב יום הזיכרון יהיה או בהיכל התרבות במתכונת של ערב יום השואה או אם יהיו 

מה שאנחנו מקווים שיהיה, אז אנחנו   ,שינויים בעקבות החלטות של קבינט הקורונה
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להשתתף להגיע  כולם  את  מזמין  אני  שוב  הנחל,  בפארק  באמפי  אותו  וכמו    נעשה 

שאמרתי מי שהודיע שהוא מגיע אנחנו נשמור לו את המקומות בצורה מסודרת. בכל  

מקרה אם אנחנו לא נוכל לעשות אירועים לכלל הציבור, אירועים פתוחים, אנחנו נגיע 

לתושבים לשכונות ואנחנו כמובן נקיים מופע זקוקים כדי שנוכל קצת להנות בנושא הזה 

ם יריד מכירות בפארק התעשייה אריאל מערב היריד הוא  יתקיי  16.4-בגם. ביום שישי  

עבור תושבי העיר והסביבה על מנת לעודד את העסקים ולרווחת כלל התושבים, בשלב 

זה היריד יתקיים על פי התו הירוק כי אין לנו דרך אחרת לעשות את זה שהמשמעות 

י מקווה מאוד היא ללא ילדים אבל אתם יודעים מי שקונה זה בעצם המבוגרים, אז אנ

 - שזה יעזור. מכאן אני מעביר את הדיבור

 

 רגע אפשר רק שאלה קטנה לגבי ערב יום הזיכרון? חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 

 .בוודאי  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

 

האם גם השנה אנחנו הולכים לכבד את המשפחות   חברת מועצה:  -קרן קופלר ברקו  

 .השכולות, קיבלנו את הערכה ממשרד הביטחון כדי לשלוח וכל מה שצריך לחלק

 

כמו בכל שנה אנחנו גם השנה ולא משנה באיזה מתכונת אנחנו   ראש העיר:  -אלי שבירו  

ה, יזמינו הולכים לעשות את ערב יום הזיכרון, בני הנוער שלנו יגיעו לכל משפחה ומשפח 

 .את המשפחות באופן אישי לטקס ואנחנו נכבד אותם בדיוק בהתאם לכללי הטקס

 

 תודה רבה.  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

ליום העצמאות אמרת    לגביאני יש לי עוד שאלה אם אפשר,    חבר מועצה:  - אסף ביזברג  

בהנחה שאותם  היא  השאלה  הסגול,  או  הירוק  לתו  בהתאם  יהיה  שזה  להיות  שיכול 

 ?ילדים יצטרכו לעשות בדיקות קורונה
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שבירו   העיר:  -אלי  במתכונת   ראש  נשארים  אנחנו  אם  ככה  זה  אמרתי  שאני  מה 

אנחנו   ,הנוכחית שאנחנו מחויבים לעשות את האירועים בהתאם לתו הירוק או הסגול 

גדולים פתוחים  אירועים  נעשה  לעשות  ,לא  יודע  לא  אני  יודעים,כי  אתם  עם   ,  יבואו 

מתי הוא הספיק   , כן עשה בדיקת קורונה לא עשה בדיקת קורונה  , משפחות עם ילדים

אנחנו נלך בדרך   ,לעשות את הבדיקה, בסוף אנחנו נרצה לברך ונצא מקללים ואנחנו נלך

בעצם לא עושים את האירועים הפתוחים ועושים מה שעוד רשויות אחרות הולכות ש

בתקופת  עשינו  שאנחנו  וכמו  לתושבים  מגיע  רכב  שבו  מקומיים  אירועים  שנקרא 

 הקורונה זאת הייתה הכוונה, שלמה בבקשה. 

 

נערכנו   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי  אנחנו  תרחיש.  לכל  ערוכים  אנחנו  אחת,  הערה 

ברגע שזה יהיה לפי כללי התו הירוק אז למעשה לא  שמבעוד מועד לכל דבר אבל כמובן  

 נוכל לקיים את האירוע כי אתה לא יכול לסגור הרמטית מקום פתוח.  

 

 / רו"ח רוני דנה  2020לשנת   4דיווח דוח רבעוני 

 

אנחנו עוברים לדבר הראשון שכתוב וזה בעצם הדיווח   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 בבקשה רוני דנה רו״ח. 2020הרבעוני לרבעון הרביעי שנת 

 

, אז יהיה לכם דיווח על 4קיבלתם את הדוחות תפתחו בבקשה בעמוד    רוני דנה:רו"ח  

בדצמבר. סיימנו    31לינואר עד    1-הביצוע, זה בעצם ביצוע שנתי כבר כי זה רבעון רביעי מ

את השנה בעודף קטן של מאה אלף ש״ח מאה ועשרה אלף ליתר דיוק, זו הייתה שנה 

תקציביתאמ מבחינה  מורכבת  וודאות  ,וד  באי  חיינו  היינו  דברים  מאוד  יהיו    ,הרבה 

סיימנו בעצם עם סטיות מאוד מאוד קטנות של הביצוע   לי.הכנסות ויהיו הוצאות וכו 

או שלא   ,בעיקר שלא הצלחנו לגבות חלק מהכספיםציפיות של החינוך  הבארנונה או  

נו מרצינו גם, והסטיות האחרות לא השתמשנו בכספים בהעברה מקרנות הרשות וסיי
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מיליון  שלושה  על  שעמד  המצטבר  הגרעון  שציינתי.  כפי  אלף  ועשרה  במאה  בעצם 

ארבעים ושישה אלף הוקטן בעקבות העודף הזה לשני מיליון תשעה מאוד שלושים ושש 

 . זה עיקרי הדבריםו

 

 .ירדנו מהשלושה מיליון מבקר העיריה: –רו”ח אריה ברסקי 

 

 ירדנו מהשלושה מיליון כן.  רוני דנה:רו"ח 

 

אני חייב להגיד משהו אני חייב להגיד בעצם כל הכבוד גם לכם   ראש העיר:  -אלי שבירו  

בת ומאוד  ולגזבר ולכל מנהלי אגפים שבשנה שהיא שנה מאוד מורכ  למנכ"ל   םלווגם לכ

קשה בעצם הצלחנו לגמור את השנה אחרי שחששנו שהשנה הזאת אנחנו נגמור אותה 

בגירעון. זה כתוצאה מעבודה מאוד סזיפית ומאוד קפדנית ושמרנית ואני שמח שבעצם 

התוצאה בעצם  הדוח   .זו  את  גם  נקבל  שאנחנו  אחרי  המחמאות  כל  את  נחלק  אנחנו 

כי רק אחרי שנקבל את הדוח המ יהיה  המבוקר  על הדוח יע  בלהצבוקר בעצם אפשר 

 . נושא הבא ?הזה, אבל הכיוון הוא כיוון מאוד חיובי. שאלות? אם יש למישהו

 

תשמע אני לא יודעת או שמשהו עם המייל שלי לא   חברת מועצה:  -קרן קופלר ברקו  

 .לא קיבלתי את הדוח הזה בכלל  ... אניבסדר או שאני

 

 .לא זה נשלח מזמן זה היה עם הזימון חברת מועצה: -אלה ויינר 

 

 .נשלח לפני החג, הרבה לפני החג מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

 עם הזימון. חברת מועצה: -אלה ויינר 

 

 נשלח לפני החג עם האיך קוראים לזה, הפעם...  ראש העיר: -אלי שבירו 
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 לפני הסדר?  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

לפני הסדר. כי מאחר וזה נושא של תקציב שלחנו את זה עשרה    ראש העיר:  -אלי שבירו  

 .ימים מראש

 

 . שלחנו את זה אפילו יותר  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

 ריכוז החלטות ועדת תמיכות ואישורן

 

תמיכות   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי  ועדת  החלטות  לריכוז  עוברים  אנחנו  אוקי 

בוועדת התמיכות בחלוקת הכספים, לא דנו בחינוך ורווחה. ואישורן אנחנו בעצם דנו  

 .אבל בבקשה

 

תודה שלמה, רק אציין שהוועדה למתן תמיכות   מבקר העיריה:  –ח אריה ברסקי  ”רו

  כל לא דנו בכל הבקשות כי לא  ,  2021התכנסה לדון בבקשות התמיכה של עמותות לשנת  

שהשנה   לציין  פה  וחשוב  היו  שנת מתעסקים  אנחנו  הנציגים  בגלל  מיוחדים  במקרים 

כתוצאה מזה   הפעילות שלהם נפגעה,  2020  בשנתהנתמכים    גופיםהרבה מה  .הקורונה

זה    ,ם הפסיקו את הפעילויות ולא היה להם הוצאות והם כן קיבלו תמיכות מהעירייהג

עוד צריכה קצת לחשוב מה עושים  ת התמיכות  ישפיע עליהם גם שנה הבאה וזה הוועד 

בגופים שונים. אנחנו בעצם    היך להיערך לזה על מנת להימנע מפגיעעם הדבר הזה וא

הזמינה את   היא  וועדה לתמיכות עשתה שינוי ולכל מה שקשור לבתי הכנסתה  השנה

הדתית   המועצה  עלתהיו״ר  תמיכות   כי  נותנים  שאנחנו  הקודמות  שבשנים  טענה 

 יש בית כנסת, כי  בסכומים קבועים לכל בתי הכנסת ושהמנגנון הזה לא הוא לא מדויק

מתפללים, הצרכים של   150-200גדול שיש לו בקושי מניין מול בית כנסת שיש בו    לא
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איזושהי   לעשות  צריך  ולכן  שונים  האלה  כנסת  איז  הדיפרנציאציהבתי  שינוי אולי  ה 

 בתיאום יושב ראש הוועדה. לפי פעילות או איזה משהו קבוע בסיסי 

 

 לא חושב.מי אמר את זה? למה?  מ”מ ראש העיר: -יחיאל טוהמי 

 

 . אבל זה עוד לא קרה  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

הם גם    ,םמיליוני צריך לחשוב על זה, תראה זה לא    מ”מ ראש העיר:  -יחיאל טוהמי  

ככה עמותות אז בוא נשאיר להם תחזוקה של בתי הכנסת, נשמור על הבתי כנסת האלה, 

י לא לתת לאחד גדול שיש לו הכנסות של מתפללים ומהכל לתת לו כסף, חבר׳ה צריך דכ

 .לחשוב על כל הדברים האלה

 

המועצה בכל יבואו לאישור  יחיאל, התבחינים החדשים    מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 .מקרה

 

 שיש הרבה אנשים , איפה  זאת הערת בינייםשלמה,    מ”מ ראש העיר:  -יחיאל טוהמי  

 . יש תרומות יותר

 

עוד עמותה   מבקר העיריה:  –ח אריה ברסקי  ”רו ישיבת הוועדה  בכל מקרה לקראת 

, את המועד שבו אפשר להגיש את הבקשה של תמיכה  להאריךהוחלט    .ביקשה להצטרף

ולכן הוועדה ממליצה בפני מועצת העיר לאשר מקדמה על חשבון    כנסתבעיקר לבתי  

סכום התמיכה משנה שעברה   25%תמיכות, חוזר מנכ״ל משרד הפנים מאפשר לשלם עד  

תמיכות בשנתיים הקודמות, זאת על מנת לאפשר באמת ובכפוף לכך שהעמותה קיבלה 

בקשות   עוד  לאלהגיש  מה    כדי  ולראות  התקציב  את  כל    רשיישאלנצל  בין  יתחלק 

יש לכם את    ,אנחנו עכשיו מביאים קודם כל את הנושא של הבתי כנסת  . אזהעמותות

ש״ח לכל   4000זה  כרגע  אני גם אקריא אותם לפרוטוקול והסכום שהמקדמה    ,הטבלה
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ואנחנו בישיבה הבאה   25%זה לא הסכום הסופי שהם יקבלו זה רק מקדמה של    ,עמותה

 : ום הסופי. אז ככה אני אקריא לפרוטוקולאו אחריה נאשר את הסכ

 ₪ 4000 -   בית כנסת היכל יוסף אריאל

 ₪ 4000 -     שבות אריאל

 ₪ 4000 -      אחוות אריאל

 ₪ 4000 -      אריאל תפארת

 ₪ 4000 -     הרמב״ם

 ₪ 4000 -    יהושע בן נון

 ₪ 4000 -    מעריץ אריאל

 ₪ 4000 -    אוהל אפרים

 

תמיכה ואז   קוראים לזה עודףחוזר מנכ״ל    ועל פיסיימה בעודף    נצריםבית כנסת קהילת  

תמיכה, אז הם פשוט לא מאושר להם, אז אתם צריכים להצביע היא לא יכולה לקבל  

 אם לקבל את ההמלצות של הועדה.

 

 . אנחנו מצביעים על הכל אחרי שאתה אומר הכל  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

בוא נצביע על בתי הכנסת אחרי זה פקודות ספורט ואחרי   מנכ”ל העיר:  -רואימי  שלמה  

 זה תמיכה.

 

 כן.  מבקר העיריה: –ח אריה ברסקי ”רו

 

 מי שיהיה בעודף יש קיזוז לפעימה הבאה? ראש העיר: -פבל פולב 
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לפעימה הבאה, כן, כי יכול להיות שגמרו את שנת    מבקר העיריה:  –ח אריה ברסקי  ”רו

עם איזה שהוא עודף, כדי לא להגיד להם עכשיו הם יקבלו את המקדמה ובסכום   2019

 הבא יקוזז להם הסכום. 

 

 יחיאל כמה בתי כנסת יש באריאל?   חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .15מעל  מ”מ ראש העיר: -יחיאל טוהמי 

 

 אז למה דווקא נקבעו אלה? ברת מועצה:ח -קרן קופלר ברקו 

 

 .השאר לא הגישו מבקר העיריה: –ח אריה ברסקי ”רו

 

 לא הגישו?  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 . או שלא עמדו בקריטריונים מבקר העיריה: –ח אריה ברסקי ”רו

 

 לא הגישו או שלא עמדו בקריטריונים?  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .הרבה אנשים שמדברים ביחד לא שומעים ישרגע אם   ראש העיר: -אלי שבירו 

 

היה בשנה גם  מספר בתי כנסת לא הגישו ולהזכירכם זה    מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 .שעברה

 

 .נכון ראש העיר: -אלי שבירו 
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אנחנו ביקשנו מבתי הכנסת שלא הגישו שלא הספיקו    מנכ”ל העיר:  - שלמה רואימי   

 18.4ואז אנחנו אחרי ה  18.4-בגלל חו״ל המועד וכל מיני סיפורים, ביקשנו שיגישו עד ה

 נדון גם בזה וגם באלה שלא דנו בהם ואז נקבל החלטות.

 

 אנחנו לא יכולים להמליץ על מישהו שלא הגיש  מבקר העיריה:  –ח אריה ברסקי  ”רו

 .בקשה, למרות שכל הבתי כנסת קיבלו טלפונים וקיבלו תזכורות

 

 אני חושב שהכי טוב זה לדבר איתם טלפונית.  מ”מ ראש העיר: -יחיאל טוהמי 

 

 . עשו טלפונים מבקר העיריה: –ח אריה ברסקי ”רו

 

 .התקשרנו אחד אחד אנחנו   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

 טוב, קרן רצית לשאול שאלה?  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

 .לא קיבלתי כבר תשובה חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

כפי שהציג   לבתי הכנסת  מי בעד לאשר את החלוקהמצוין,    ראש העיר:  -אלי שבירו  

 תודה רבה.  ,אושר פה אחד ?אותה מבקר העירייה

 

 

 

 החלטה

את המלצת ועדת התמיכות למתן מקדמות בשיעור של מליאת מועצת העיר מאשרת 
 לבתי הכנסת שהגישו בקשה ועומדים בקריטריונים כפי שהציג מבקר העיריה. 25%

 אושר פה אחד 
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יש   מבקר העיריה:  –רו”ח אריה ברסקי   זה הספורט, בתחום הספורט  התחום הבא 

צירפנו את רינה מנהלת מחלקת הספורט של תבחינים שלו ולצורך הדיון בתבחינים גם  

את הפעילות שלהם, גם פה בגלל  , מכירה  ״ס שהיא מכירה את תנועות הספורטהמתנ

הייתה שנה מאוד מאתגרת, אנחנו בשלב ראשון ממליצים לאשר    2020שנת  ששאמרנו  

מסכום התמיכות כפי שהציגה מנהלת מחלקת הספורט רינה, כפי שמפורט בטבלה   25%

 .לפרוטוקולהזאת ואני מקריא אותה 

 

 .50% רשום חברת מועצה: -אלה ויינר 

 

 . חמישים חמישים  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

בר אריה  העיריה:  –סקי  רו”ח  בשל  50%  רשום  מבקר  זה    באבל  פעימה    25%ראשון 

ונעשה  ישיבה  עוד  נעשה  אנחנו  יוני,  לקראת  להיות  אמורה  שניה  ומקדמה  ראשונה, 

 כמו שצריך.  חלוקה

 

טוהמי   העיר:  -יחיאל  ראש  את   מ”מ  לך  לאשר  צריכים  אנחנו  למה  שאלה,  לי  יש 

 ברות?פעימות? למה אתה לא יודע לעשות את זה דרך הגז

 

 .כסף  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

כי ככה קובע חוזר מנכ״ל, זה מה שקובע חוזר   מבקר העיריה:  –רו”ח אריה ברסקי  

 מנכ״ל לפי משרד הפנים. אז ככה התמיכות הם כאלה: 

 ש״ח,  46,000 - התעמלות אומנותית 

 ש״ח,  99,045 -   כדורגל

 ש״ח,  13,881 -   כדורסל

 ש״ח,  12,140 -   כדורעף
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 ש״ח. 12,924 -   רגל-קט

 

 למה זה נמוך?  מ”מ ראש העיר: -יחיאל טוהמי 

 

לפי מספר משתתפים, לפי ליגה, יש כל נמדד  כי זה    מבקר העיריה:  –רו”ח אריה ברסקי  

וזה מה שיוצא. באמת החלוקה היא אחידה   שאנחנו מחשבים על פיהם  מיני קריטריונים

של העירייה כפי שמועצת העיר   התבחיניםושוויונית כפי שנקבע לפי חוזר מנכ״ל ולפי  

. אז אתם מה שאתם עכשיו בעצמה אישרה אנחנו בכל שנה מאשררים לפי זה מה שיצא

 צריכים לעשות זה להצביע על ההמלצות של הוועדה. 

 

אלף שקל כל זה תקציב  99כלומר כל הכדורגל כל זה  :מ”מ ראש העיר -יחיאל טוהמי 

 שנתי?

 

 .25%לא לא   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

רגע רגע אני לא אומר סתם, אז כמה התקציב שלהם   מ”מ ראש העיר:  -יחיאל טוהמי  

 שנתי?

 

 . 4תכפיל כפול  מבקר העיריה: –רו”ח אריה ברסקי 

 

נכון  ראש העיר:   -אלי שבירו   לא  לא  בצורה מאוד ברורה  נכון,,  כאן    -  חברים כתוב 

   מההמלצות. 50%מקדמה לעמותות הספורט 

 

 ₪.  200,000, אז זה 25%שאתה נותן  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .50%זה  ראש העיר: -אלי שבירו 
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 כן, נכון, צודק.  מבקר העיריה: –רו”ח אריה ברסקי 

רינה דור ושימו לב בשלב ראשון תועבר מההמלצות של    מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

הפעילות לשנת   ולבדיקתובחודש יוני בהתאם למאזנים של העמותות    25%מקדמה של  

 הקורונה אנו נתכנס ונקבל החלטה להמשך התמיכה. 

 

זה חוזר לדיון בחזרה אליכם ואחרי , אוקיי בסוף אנחנו נקבל ראש העיר: -אלי שבירו 

 .זה זה יבוא אלינו לאישור, אוקיי

 

ברסקי   אריה  העיריה:  –רו”ח  הספורט,    מבקר  אגודות  של  נושא  זה  אנחנו אז  וגם 

 -25%ֿהמלצנו להעביר מקדמה של 

 

 צריך להצביע על עמותות הספורט.  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

רגע אנחנו קודם נצביע על ספורט, מי בעד לאשר את התמיכות   ראש העיר:   -  אלי שבירו

 לאגודות הספורט כפי שהציג אותם מבקר העירייה? אושר פה אחד. 

 

 

ברסקי   אריה  העיריה:  –רו”ח  פה   מבקר  גם  הנוער,  תנועות  של  תמיכה  לגבי  עכשיו 

משנה קודמת, כפי שבאמת מאפשר חוזר מנכ״ל   25%הוועדה המליצה על מקדמה של  

לא יכל    הנוער ממשרד הפנים. הסיבה שלא הודענו להם עד הסוף כי שלומי ממחלקת  

 פי הטבלה הבאה:  ל ,מקדמה 25%להגיע ולכן הוועדה המליצה על 

 ש״ח 31,586 -  בני עקיבא

 החלטה

את המלצת ועדת התמיכות למתן מקדמות בשיעור של מליאת מועצת העיר מאשרת 
 לעמותות הספורט כפי שהציג מבקר העיריה.  25%

 אחד אושר פה 
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 ש״ח 12,645 -  הנוער הלאומי 

 ש״ח 14,238 -   הצופים

 

 רגע שאלה, ופה לפי מה נקבעו דווקא העמותות האלה?   חברת מועצה:  -קרן קופלר ברקו  

 

 .גם לפי קריטריונים מבקר העיריה: –רו”ח אריה ברסקי 

 

 ורייתא?אלמה אבל? ביחד וד חברת מועצה: -ברקו  קרן קופלר

 

 הם לא מוגדרים כתנועות נוער, הם מוגדרים כחברה וקהילה  ראש העיר: -אלי שבירו 

 .ועל זה אנחנו נצביע על זה בישיבה הבאה אחרי שהם ידונו 

 

 גם האגודה למען החייל? חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

נכון כן, וזהו וזה פשוט החיבור שחולק שנה שעברה   :מבקר העיריה  –רו”ח אריה ברסקי  

 מנכ"ל מאשר. זה חוזר  25%ולוקחים עכשיו 

 

מי בעד לאשר את תמיכות לתנועות הנוער כפי שהציג מבקר   ראש העיר:   -אלי שבירו  

 העירייה, אושר פה אחד, תודה רבה. עוברים לסעיף הבא.

 

 

 

 החלטה

את המלצת ועדת התמיכות למתן מקדמות בשיעור של מליאת מועצת העיר מאשרת 
 לתנועות הנוער כפי שהציג מבקר העיריה.  25%

 אושר פה אחד 
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 בחירת דירקטור לחברה לפיתוח פארק תעשיות 

לחברה לפיתוח פארק תעשייה אריאל.   רקטוריבחירת ד  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 . אמליה בירנבאום ,כי צריך דירקטורית ,דירקטוריתהעברנו קורות חיים של 

 

אגיד לכם משהו, מה שקרה זה שמהנדסת העיר הייתה חברת  ראש העיר:   -אלי שבירו  

הדירקטוריון של החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל מערב והיא סיימה את תפקידה 

אנחנו מעלים   ומה שקורה זה שאנחנו חייבים לשמור על איזון בין נשים לבין גברים ולכן

 את הגברת

 

 .אבל גם פה אין איזון חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .יצאה אישה אני מכניס אישה ראש העיר: -אלי שבירו 

 

 ?של החברה לפיתוח כמה בדירקטוריון יושבים חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .אני לא זוכר בעל פה, תשעה  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

 .שליש עובדי עירייה, שליש נבחרי ציבור ושליש מבקר העיריה: –ברסקי רו”ח אריה 

 

המאה   אתה מבין? אני רק רוצה להסביר לך שמתוך  חברת מועצה:  -קרן קופלר ברקו  

 .אחוז רק עשרה אחוז נשים 

 

 לא.  ראש העיר: -אלי שבירו 

 

 , מי עוד?מליהארק למה?  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 
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 .יש עוד נשים  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

אני אעביר לכם את השמות ואת תראי כי מה שקורה   לא לא לא  ראש העיר:  -אלי שבירו  

שאנחנו מאשרים את השם זה לא שהיא נכנסת באופן אוטומטי להיות דירקטוריון, זה 

עולה לוועדה הארצית, הוועדה הארצית מקבלת את השמות של כל הדירקטורים של  

חר  האם זה נציג ציבור, האם זה עובד רשות, האם זה נב  ,אותה חברה והיא מסתכלת

גבר או אישה ואז היא מקבלת, מאשרת או לא  זה  ביניהם האם  ציבור, מה החלוקה 

היינו   וכולנו  גבר  של  שם  עכשיו  מביא  הייתי  עקרוני  באופן  אם  אומרת  זאת  מאשרת 

מצביעים על השם של הגבר זה היה הולך לשם ושם זה לא היה עובר ולכן אני אעביר 

 . לכם את השמות כדי שתדעו בכלל בגדול

 

בלי שום קשר אלי, אני אשמח שנשים יהיו יותר אני    חברת מועצה:  -ן קופלר ברקו  קר

בקשור  במה  בגדול  בכלל  שנשים  חושבת  אני  זה  על  מברכת  אני  בקהילה,  מעורבות 

יותר  הרבה  היא  האישה  ותרבות  וחינוך  חוגים  מבחינת  מגורים  לסביבת  למעורבות 

 בחזית מאשר הגבר ואני חושבת שיש לזה ערך מוסף. 

 

שבירו   העיר:  -אלי  מקבל  ראש  בירנבאום   .אני  עמליה  הגברת  את  לאשר  בעד  מי 

 . אושר פה אחד אני מודה לכם? כדירקטורית בחברה

 

 

 

 החלטה

בירנבאום כדירקטורית בחברה  אמליה את מליאת מועצת העיר מאשרת 
 לפיתוח פארק תעשיות. 

 אושר פה אחד 
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 פרויקט "נוער בוחר דרך כערך"  – 1251תב"ר 

פרויקט נוער בוחר ערך כדרך,   1251פתיחת תב״ר מספר    מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 ₪. 19,203ש״ח, קרן עודפים  44,807מקורות המימון משרד החינוך ₪  64,010סך הכל 

 מה עושה הפרויקט? יודעיםאיך  חבר מועצה: -אלכס ירמולינסקי 

 

מטפל    מנכ”ל העיר: - שלמה רואימי שבעצם  פרויקט  הנוער, בזה  לתוכניות  תגבור 

נתגבר את  לזה  ובהתאם  חינוכי  או אחר  כזה  ערך חברתי  איזשהו  צריך לקחת  הנוער 

את   לתגבר  כדי  הנוער  לטובת  בפעולות  מדובר  בסדנאות  מדובר  הנוער,  של  התוכניות 

 הערכים שלהם.

 

 ?זה פרויקט שהיה שנים קודמות חברת מועצה: -ברקו  קרן קופלר

 

כן, זה היה, גם שנה שעברה, אני זוכר שתקצבנו אותו בתב"ר, אני   שלמה בנימין ]גזבר[:

 פשוט לא מכיר אותו אבל זה היה.

 

 אני לא זוכרת את הפרויקט. חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 כדרך. נוער בוחר ערך    שלמה בנימין ]גזבר[:

 

זה תב״ר חדש זה אושר לנו ע״י משרד וכמו שאתם רואים   ראש העיר:   -אלי שבירו  

 וזה עבור בני הנוער שלנו.₪  19,203ש״ח זה מתקציב משרד החינוך, ועוד  44,807

 

ברקו   קופלר  מועצה:  -קרן  לדעת    חברת  העודפים אפשר  מה  עודפים?  הקרן  זה  מה 

 האלה?
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ים, שהיו עודפים בתקציב הרגיל או קיבלנו החזר מס  קרן עודפ   גזבר: -שלמה בנימין 

קרנות  פיתוח שתי  לנו  יש  קרן    פיתוח,  יכול   היטל  פיתוח אחת  לא  אני  שבה  השבחה 

 קרן עודפים שאני יכול בעצם להשתמש לכל דבר.והשנייה זה  ,לכל דבר להשתמש

 

 זה גם מתב"רים קרן עודפים? חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .זה קרן שממנה אני מתקצב תב"רים גזבר: -בנימין שלמה 

 

ברקו   קופלר  מועצה:  -קרן  מתב"רים   חברת  נשארים  שכאילו  העודפים  אבל  לא, 

 לדוגמה?

 

את צודקת כן, אם למשל אנחנו נסיים את התב״ר ויהיה עודף    ראש העיר:   -אלי שבירו  

 .תקציבי

 

 . כמו שבמצלמות חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .אנחנו יכולים להחזיר לקרן עודפים  ראש העיר: -בירו אלי ש

 

 . במצלמות לא היה  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

 אה לא היה?  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 

 

 .ש״ח 27,000עלו  המצלמות  מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

 .₪ 3,000אז יש עודף של  חברת מועצה: -קרן קופלר ברקו 
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פרויקט נוער בוחר ערך כדרך על סך   1251מי בעד לאשר תב״ר    ראש העיר:  -  אלי שבירו

ש״ח,   19,203ש״ח קרן עודפי תקציב    44,807  החינוךש״ח מקורות מימון משרד    64,010

 .מי בעד? אושר פה אחד תודה רבה

 

 

 הצטיידות ומחשוב ביה"ס נחשונים החדש – 1252תב"ר 

תב״ר    מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי  ספר   1252פתיחת  בית  במחשוב  הצטיידות 

קרן   ,ש״ח  114,060מפעל הפיס קיבלנו עכשיו של    .ש״ח  300,000נחשונים החדש על סך  

ש״ח, אנחנו מדברים על בית ספר נחשונים מתוך תקווה ואמונה והרבה    235,340עודפים  

 .זה הרעיון 2021,עבודה שאנחנו נפתח אותו בראשון לספטמבר שנת 

 

אנחנו מגיעים   40235,3ועוד    114,060ביחד זה יוצא יותר אם זה    ראש העיר:  -פבל פולב   

 ₪.  300,000, זה לא אלף שקל 350,000פה ל

 

  ₪. ,000350אז זה טעות זה נכון,   מנכ”ל העיר: -שלמה רואימי 

 

לשאלה פה, פה מדובר על    בהמשךרגע אני גם יש לי    חברת מועצה:  -קרן קופלר ברקו  

 קרן עודפים למעלה מעל רבע מיליון שקל, כמה עודפים יש לנו בקרן הזאת? 

 

 החלטה

שמטרתו תקצוב פרויקט "נוער  1251את פתיחת תב"ר מליאת מועצת העיר מאשרת 
 בוחר ערך כדרך". 

 ₪ 64,010-   סה"כ סכום התב"ר 

 ₪  44,807- משרד החינוך    –מקורות מימון 

  ₪ 19,203- קרן עודפים 

 אושר פה אחד 
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 מיליון וחצי-מיליון  נדמה לינכון להיום    גזבר: -שלמה בנימין 

 

זאת הדרך שלנו קרן, זאת הדרך שלנו בעצם לקחת ולעשות   ראש העיר:  -אלי שבירו  

ורה בכל מיני רשויות אחרות שהם נמצאים אחרת מה שקורה זה ק ים.השלמות לתב״ר

אקונומי נמוך ואין להם את הקרן הזו, המדינה אומרת אני מוכנה לתת לך  -במצב סוציו

מצ׳ינג אבל מאחר ואין להם את המצ׳ינג אז הם מאבדים את הכל,    ם כסף אתה תשי

רים שנוכל לפתח את העיר ולקדם דברים "זאת הגמישות שלנו כדי באמת לעשות תב

הצטיידות במחשוב בית ספר נחשונים החדש   1252ך העיר. מי בעד לאשר את תב״ר  בתו

אושר פה אחד אני    235,340קרנות הרשות    114,066אלף שקל משרד החינוך    350-על כ

 .מודה לכולם ואני סוגר את הישיבה

 

 

 

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי 
 מנכ"ל העירייה 

 

 החלטה

מחשוב והצטיידות שמטרתו תקצוב  1252את פתיחת תב"ר מליאת מועצת העיר מאשרת 
 ביה"ס נחשונים החדש 

 ₪ 350,000-   סה"כ סכום התב"ר 

 ₪  114,660- מפעל הפיס   –מקורות מימון 

  ₪ 235,340- קרן עודפים 

 אושר פה אחד 


