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 ישיבת תקציב  –  מן המנייןשלא מליאה פרוטוקול  

 ב תשפ" ט"ו בטבת, 2021בדצמבר  19 ,מיום ראשון

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו  -  נוכחים:

   ממלא מקום ראש העיר -  מר יחיאל טוהמי  -

 סגן ראש העיר  -   מר פאבל פולב  -

 סגן ראש העיר  -  קי שרממר אבנר  -

 העיר  משנה לראש -   יוסי חן מר  -

 חברת מועצת העיר  -   גב' אלה ויינר  -

 חבר מועצת העיר  - מר אלכסנדר ירמולינסקי  -

 חבר מועצת העיר  -  מר יאיר שיטבון  -

 חבר מועצת העיר  -  מר אסף ביזברג  -

 חברת מועצת העיר  -  גב' לודמילה גוזב   -

 העיר  משנה לראש -           מר אריק דושי -

 חברת מועצת העיר  -   גב' ורד טוויל  -

 חברת מועצת העיר  -  גב' קרן קופלר ברקו   -  

 

 מנכ"ל  -  מר שלמה רואימי  - משתתפים:

 יועמ"ש  -   עו"ד דוד זיו  -  

  גזבר העירייה  -  מר שלמה בנימין  -  

 רואה חשבון  -   רו"ח רוני דנה  -  

 

 

 על סדר היום:

 2022העירייה לשנת אישור תקציב . 1

 

 - המליאה נפתחה 
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 2022תקציב העירייה לשנת  אישור  [  1] 

בוקר טוב לכולם אני מתכבד לפתוח את    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

לשנת   התקציב  הצעת  המניין  מן  שלא  המועצה  ,  2022ישיבת 

נוכחים: יאיר, אריק, ורד, אלה, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס,  

תקציב   הצעת  ולודה.  קרן,  עומדת    2022לשנת  עירייה  ה יוסי, 

תנופת   לתושב.  הפנים  עם  בעירנו  והתחדשות  פיתוח  בסימן 

וה  העיר  הבנייה  של  לצמיחתה  מכל  החזקה  העדות  היא  פיתוח 

התושבים,   במספר  הגידול  את  ביטוי  לידי  ומביאה  אריאל 

תעשיות   בפארק  המדהים  הגידול  את  הכלכלית,  התעצמותה 

מביא   התקציב  ועוד.  וקהילתית  תרבותית  פריחה  מערב,  אריאל 

הכולל   לתושב  השירות  שיפור  את  ביטוי  של  - רה לידי  ארגון 

שדרוג   הכנסת  המוקד,  העירייה,  אתר  של  הנגשה  כולל  טכנולוגי 

תושבים   לפניות  ובקרה  מעקב  קהילה,  לקשרי  ואמצעים  תוכנות 

וכדומה. גם השנה החינוך יעמוד בראש סדר העדיפות העירונית,  

שלנו.   היקרים  בתלמידים  והן  החינוך,  בסמלי  הן  השקעות  תוך 

פועל  אני גאה לומר שרבים מהפרויקטים שיצאו לפועל ושייצאו ל 

הינן תוצאה של עבודה קשה שהניבה פירות בדמות כספים רבים  

ונשקיע   נמשיך  השנה  גם  השונים.  הממשלה  ממשרדי  שגייסתי 

התחלנו   הנוכחית  העבודה  שבשנת  להדגיש  יש  הנגישות.  בשיפור 



 19/12/2021מיום   ישיבת תקציב  – מן המנייןשלא   35מס'  מליאהפרוטוקול  

 90מתוך  3עמוד 
 נוצר על ידי 

הפארקים   נמשיך  הציבוריים בהנגשת  הבאה  העבודה  בשנת   ,

קופה חדשה עם  ונשקיע בנושא. אני חייב לציין שאנו עומדים בת 

לשנת   המדינה  תקציב  את  אישרה  אשר  חדשה  יחד    2022ממשלה 

הממשלה   ליעדי  באשר  וודאות  אי  יש  זאת  נגיף  ו עם  בנוסף 

להשקיע   נצטרך  שוב  יתפרץ  ואם  העולם,  מן  חלף  טרם  הקורונה 

נדע   אנו  השנה.  במהלך  בתקציב  שינויים  ייתכנו  ולכן  משאבים 

שי  רמת  על  שמירה  תוך  עצמנו  את  במסגרת  להתאים  גבוהה  רות 

לחברי   למשנים,  לסגנים,  להודות  מבקש  אני  לסיום  התקציב. 

וסייעו   שנרתמו  השונים  האגפים  ולמנהלי  למנכ"ל  המועצה, 

התקציב,   את  להציג  משלמה  מבקש  אני  מכאן  התקציב.  בגיבוש 

 מהמנכ"ל. 

]מנכ"ל[:  רואימי  בעצם    שלמה  הזה  התקציב  לכולם  טוב  בוקר 

שלושה  לפני  להבנות  תכניות    , חודשים   התחיל  על  ישבנו  שבעצם 

של   וכידוע  2021עבודה  תוכנית  לכם  ,  את  הגישו  המנהלים  כל 

, ואנחנו לכל אורך השנה באנו ובדקנו מה קורה עם התכניות  2021

תקציב   את  לבנות  התחלנו  בעצם  בספטמבר  הגישו.  שהמנהלים 

ולגבי  2022 שלו,  הצרכים  לגבי  ומנהל  מנהל  כל  עם  ישבנו   .

שהיי  ב העמידה  כל  2021- תה  עם  שישבנו  לאחר  מכן,  לאחר   .

לתת   מסוגלים  אנחנו  מה  וראינו  באנו  ואני  שלמה  המנהלים, 
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במסגרת התקציב השוטף, דהיינו מה אנחנו מסוגלים לתת, אנחנו  

כדי   לייצר  יכולים  שאנחנו  וההכנסות  המשאבים  על  מדברים 

המנהלים.   של  לבקשות  להיענות  נוכל  אנחנו  שבו  למצב  להגיע 

התאמות  לאחר   איזשהן  ועשינו  באנו  בעצם  נוספת  פגישה  מכן, 

את   העיר  ראש  בפני  הצגנו  העיר,  ראש  עם  נפגשנו  בעצם  ואז 

עם   ביחד  ישבנו  גם  כמובן  התקציב  את  שהצגנו  ואחרי  התקציב, 

 - שהיו פנויים לשבת   ם הרלוונטיי האנשים  

 מצטרף לישיבה   ביזברג   אסף 

]מנכ"ל[:  רואימי  דבר    שלמה  של  ובסופו  המועצה,  חברי  כל  עם 

 - נוצר ספר התקציב 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  כל    קרן  איזה  המועצה,  חברי  כל 

 חברי המועצה? 

 ם הרלוונטיי חברי המועצה    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ? ם רלוונטיי אהה אנחנו לא    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 תתקן את עצמך שלמה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

]חברת מועצה[:   קרן  ברקו  ש   קופלר  בוחרים    766- אז אתה אומר 

 . ? אוקי ם רלוונטיי שלי הם לא  
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מועצה[:  ]חבר  חן  הם    60?  700למה    יוסי  אריאל  מתושבי  אחוז 

 . ם רלוונטיי לא  

שכל אחד ידבר    , אני מדברת עלי   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . על עצמו 

מועצה[:  ]חבר  חן  אותו   יוסי  תיקנתי  שלא  חשוב  אמר    לא  שהוא 

יכול   אתה  דבר,  שום  גייסת  לא  הממשלה",  ממשרדי  "גייסתי 

שתכף   לאלה  בכבוד  תתייחס  בוא,  שלמה  אולי,  גייסנו  להגיד 

 . יצביעו עבור השכר שלך 

 - רגע רגע בואו עוד לא התחלנו   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 - התחלת ברגל שמאל, להגיד לא רלוונטי   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 לא הבנתי את זה.   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  זה    יוסי  מה  לי  תגיד  בוא  רלוונטי?  זה  מה 

 רלוונטי באמת. 

 התפרצויות 

 - מחזיקי התיק   אז אני אגיד,    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  את    יוסי  ספרו  לא  הם  פה  בחוברת  גם  אגב, 

משנים,   סגנים,  רק  פה,  מוזכרים  לא  מועצה  חברי  מועצה,  חברי 
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מחזיקי תיקים, חבר מועצה לא נחשב, גם בחוברת הם רשמו את  

 זה. 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  של   קרן  בעד    8  הצו  הצביע  מיליון 

פה אחד. אבל ראש העיר מקדם את זה לבד, אפילו כבוד לממלא  

 קום ולסגנים לא נתנו. מ 

מועצה[:  ]חבר  חן  אבל    יוסי  לרשום,  ורוצים  לכבד  רוצים  אנחנו 

מה   קרה  לא  זה  העיר  בתולדות  מנהלים,  עם  תכניות  הצגת  שיש 

 שעשית פה. 

 שנה שעברה. ב זה קרה גם    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לא זה לא קרה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  רק    קרן  שעברה  שנה  גם  קרה  זה 

 - שאף אחד לא הזמין אותי 

מועצה[:  ]חבר  חן  בפנייך    יוסי  מתנצל  שאני  קרן  לך  אומר  אני 

 . שאני לא ידעתי 

מה לא ידעת? ידעת    , תודה רבה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . שיש ישיבה 
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מועצה[:  ]חבר  חן  הוזמנת   יוסי  שלא  ידעתי  שלא  לא  ידעתי  לא   ,

 לך פה את זה בפני כולם. הוזמנת. אני אומר  

]מנכ"ל[:  רואימי  עם    שלמה  ישבנו  להמשיך,  מבקש  אני  יוסי, 

אמרתי   ולכן  התיקים  ומחזיקי  המועצה,  ואם  ם רלוונטיי חברי   ,

ישבנו   נכונה.  לא  מילה  שאמרתי  מתנצל  אני  נכון,  לא  התכוונתי 

המועצה  חברי  והם    , עם  התיק,  על  ה מחזיקי  מבחינתם  אחראים 

של   תחבורה,  של  אחרי  תיק  וכולי.  וכולי  רווחה,  של  חינוך, 

בעצם   זה  את  אני  ר  צ נו שעשינו  השוטף  התקציב  הצעת  התקציב, 

לא   אנחנו  השוטף  בתקציב  שוטף,  תקציב  זה  להסביר  רוצה 

ספר,   בתי  בניית  השוטף  מכניסים  מכניסים  בתקציב  לא  אנחנו 

ההתנהלות   את  מכניסים  השוטף  בתקציב  פיתוח.  של  דברים 

ל  העירונית  ולפתח  השוטפת  הקיים  על  לשמור  כדי  השנה,  אורך 

שאנחנו   מה  אז  אריאל.  תושבי  לטובת  לפתח  שאפשר  מה  את 

דבר ראשון מי שהסתכל בבקשה   יכולים לראות כבר בתקציב זה 

בעמוד  3בעמוד   ההכנסות,    3,  של  התקציב  שבעצם  לראות  אפשר 

אנחנו בונים את ההכנסות קודם,    , כי כך בעצם אנחנו בונים אותו 

י שבנינו את ההכנסות אנחנו יכולים לדעת מה ההוצאות  ורק אחר 

לשנת   ההכנסות  שתקציב  רואים  אומרת    2022ואנחנו  זאת  גדל. 

בשנת   שאם  אומרת  זאת  בשורה,  ההכנסות    2021שזאת  תקציב 
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מיליון    151גדלים ל   2022מיליון שקל, אנחנו בשנת    144שלנו היה  

וב  העיר,  של  בהכנסות  משמעותי  גידול  דהיינו  פועל  שקל,  עצם 

יוצא של זה גידול משמעותי בהוצאות של העיר כי בסופו של דבר  

מעבודה   נוצר  שבעצם  רואים  שאנחנו  מה  מאוזן.  הרי  התקציב 

גבוהה   הבאה  לשנה  ארנונה  לנו  יש  חברים,  המנהלים,  של  טובה 

של   מהמגורים  דווקא  לאו  היא  ההשפעה  מיליונים.  בכמה  יותר 

של אזור התעשייה של אריאל  התושבים, אלא יותר מעלייה נכונה  

מגיעים   קורה.  זה  ואכן  הפעילות,  לטובת  כסף  לנו  להניב  שיוכל 

לשם מפעלים, יגיעו לשם עוד הרבה מפעלים, ואנחנו צופים ששנה  

ה  הזו,  הבנייה  גם  יותר.  גדולה  תהיה  הארנונה  מטר    830- הבאה 

ארנונה   החוק  פי  על  לנו  יש  בונים,  שאנחנו  דיור  היחידות  של 

בני  מה  עמלת  דבר  של  שבסופו  כך  ארנונה,  נגבה  שם  גם  יה, 

עלייה   רואים  גם  אנחנו  בארנונה.  גדולה  עלייה  רואים  שאנחנו 

כך   חינוך,  בהוצאות  עלייה  רואים  גם  אנחנו  חינוך,  בהכנסות 

חושבים   שאנחנו  בעיר,  שיש  דעת  תחום  בכל  כמעט  שלמעשה 

לבקשות של המנהלים, שבעצם   בהתאם  ואנחנו  בו,  שצריך לטפל 

עושה    כל  והוא  דעת,  תחום  איזשהו  מחזיק  מהמנהלים  אחד 

כל   את  ליישם  והצלחנו  איתם,  הלכנו  טובה.  עבודה  לטעמי 

 . 2022הבקשות של המנהלים בשנת התקציב  
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כל הגדילה של התקציב בקיצור    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מתגמולי   פה  רואה  לא  אני  דבר  שום  התושב,  חשבון  על  זה 

קורא,   קול  שום  להביא  מצליחים  לא  אתם  גדל.  בקושי  ממשלה, 

לתושבים,   הארנונה  את  מעלים  תקציבים.  להביא  מצליחים  לא 

על   הכל  שילוט,  אגרות  גובים  לתושבים,  שמירה  אגרות  מעלים 

 תגמולי ממשלה נאדה. חשבון התושבים. אבל מ 

 - אני חושב   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אתם    קרן  זה,  את  מראה  התקציב 

הלא   מועצה  החברי  אנחנו  לא  אנחנו,  לא  זה  את  כתבתם 

 - ם רלוונטיי 

אני רוצה להסביר ולהבהיר איך מתנהל    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

פשו  האוזן,  את  לסבר  כדי  ישראל  במדינת  לנו  תקציב  מאוד,  ט 

דברים,   מספר  התקציב  לטובת  הממשלה  ממשרדי  מגיע  כעירייה 

מוקדי   פי  על  הרווחה  לרווחה,  נלך  המפתח  75/25אחד   ,75/25  

כל   שעל  שמוציאים    100אומר  הרווחה    75שקל  משרד  שקלים 

גלעד    25נותן,   אלי  אדון  יודע  הזה  במקרה  פה  אנחנו.  שקלים 

ולהעביר פעולות ו  ולראייה  ללכת למשרד הרווחה  פעולות שונות, 

שלנו   בקשות  זה  וכל  שקל  מיליון  עשר  כחמישה  הרווחה  תקציב 

 ממדינת ישראל. 
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 כמה גדל השכר בתקציב רווחה? ראית?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 - אני יש לי בעיה   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

אתה מדבר על רווחה, בטח עשית שיעורי    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ה טועה בכל הקשור לנושא של רווחה. יש  בית, אני אומר לך שאת 

לך פה הומלסים שישנים בזבל, ולא מקבלים מענה. אז הוא נופל  

 בקטנות. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בואו    אלי  חברים,  משהו,  להגיד  רוצה  אני 

נשיב   ואנחנו  הדברים  את  שירשום  כל אחד  בשביל שנוכל באמת, 

 - על כל הדברים 

 שהשבת לי שנה שעברה?. כמו    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

אני רוצה להוסיף מילה אחד בנושא של    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

תבר"ים, אנחנו מנהלים. אני אומר, הנושא של תקציבי ממשלה,  

שנכנסים   תקציבים  הם  האלה,  התקציבים  כל  קוראים,  קולות 

בישיבת   גם  זה  את  נראה  אנחנו  השוטף.  לתקציב  ולא  לתב"רים 

גובה   על  הבאה  אני  " התב המועצה  לאשר.  הולכים  שאנחנו  רים 

רוצה להזכיר לכם שכל קול קורא שקורה, אנחנו בישיבת מועצה  

הקולות   אומרת  זאת  זה,  על  ומצביעים  כתב"ר  זה  את  מביאים 

הממשלה,   ממשרדי  להשיג  מצליחים  שאנחנו  והכספים  קוראים 



 19/12/2021מיום   ישיבת תקציב  – מן המנייןשלא   35מס'  מליאהפרוטוקול  

 90מתוך  11עמוד 
 נוצר על ידי 

התקציב   במסגרת  רק  ולא  תב"רים  במסגרת  ביטוי  לידי  מגיעים 

בו  אבל  שלו,  השוטף.  הסקירה  את  להשלים  לשלמה  ניתן  או 

 תרשמו אחרי זה אני מבטיח שאנחנו נענה על השאלות. 

]מנכ"ל[:  רואימי  שנקרא    שלמה  מה  לא  שהוא  היחידי  התקציב 

פר פעולה אם זה בחינוך, פר העסקה של מורים, של סייעות, של  

מה   זה  לנו  שיש  היחיד  הדבר  הסברתי.  כבר  רווחה  מסגרות. 

משר  מענק  לא  שנקרא  הם  מפתחות,  פי  על  הוא  מענק  הפנים.  ד 

פחות   או  יותר  ומקבלים  הפנים  למשרד  הולכים  שאנחנו  דברים 

כסף. התקציב הוא קבוע, ואי אפשר לשנות אותו וזה לא עוזר אם  

יודע.   או לא  ונהיה קרובים הכי הכי לשרת הפנים  מיני  נעשה כל 

אז  אגב אם תסתכלו והסתכלתם אני מעריך בצורה מאוד יסודית  

תכנסו ותנברו פנימה, הייתה איזשהי הנחיה ממש לפני כמה ימים  

לקצץ במענקי זום, ואנחנו עשינו מעין איזשהו מהלך מותנה כדי  

של   בסופו  לזה.  אישור  גם  קיבלנו  זאת  ובכל  בתקציב,  לקצץ  לא 

ההכנסות   כמובן  אריאל.  תושבי  לטובת  גדל  התקציב  דבר 

הו  שהוגש  שהתקציב  חושב  ואני  לעיר,  וההוצאות,  טוב  תקציב  א 

העיר,   של  הצרכים  לכל  מענה  שנותן  תקציב  שהוא  חושב  אני 

וכמובן בחלק השני של היום אנחנו נדבר על תב"רים ואתם תראו  

הצלחנו,   תב"רים  כמה  החומר,  את  כבר  קיבלתם  תב"רים,  כמה 
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העיר  ראש  דברים    , הצליח  הקרובה.  לשנה  לאריאל  להביא 

דברי  השנה.  במהלך  להתפתח  מכיר  שהולכים  לא  לפחות  שאני  ם 

אחת   בבת  מגיעים  גבוהים  כך  כל  סכומים  הייתי,  שאני  בתקופה 

אחד   שכל  אשמח  אני  התקציב  לנבכי  להיכנס  רוצים  אם  אלינו. 

 יתחיל עכשיו לשאול שאלות, וביחד נתחיל לענות. 

אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, נעשה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 - סבב 

אני רק רוצה להסב את תשומת    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

לתקציב   המקושרת  עבודה  התכנית  יודעת  לא  אני  ,  2022ליבכם 

נראה לי כאילו עשיתם העתק הדבק, כי אם אנחנו ניקח את מבנה  

והחירום   הביטחון  גבריא   , 2021אגף  מנהלת מוקד  כאן  לה  מופיע 

 דושי, עד כמה שזכור לי גברת דושי עזבה אותנו כבר מזמן 

 טעות   - זאת טעות   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שעשו    קרן  כנראה  אז  טעות,  זאת 

 פה העתק הדבק ולא באמת ישבו על החוברת כמו שצריך 

העיר[:  ]ראש  שבירו  עוד    אלי  אומר  אני  מציע,  אני  בואו  בסדר, 

תרשמו  שרוצה    פעם  מי  האנשים  בין  אעבור  אני  השאלות  את 
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לשאול שאלה ישאל, ואנחנו בסוף נשיב על הכל בבת אחת, נתחיל  

 בצד שמאל, יאיר בבקשה. 

 - אני תוך כדי   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 - לא אני מבקש שיהיה מסודר   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  עו   יאיר  אתה  שאלות,  לי  יש  לא,  בר  אני 

 עכשיו נושא נושא חינוך? 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  התקציב    קרן  על  מצביע  הוא  לא 

 . בכללי מה זה לא חדש 

 - אם יש לכם שאלות אז   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ומה אחרי זה סיימנו?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  על    אלי  ונצביע  נשיב,  אנחנו  זה  אחרי 

 התקציב. 

 [ אבל עשינו את זה שנה שעברה זה לא    חבר מועצה[: אריק דושי 

 - עבד 

מובן  ]לא  את    - [ 29:06  - ויכוחים:  לשאול  איך  סביב  ויכוח 

 השאלות. 
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תשאל את השאלה, אנחנו בסוף, מבטיח    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

לך שנשיב על השאלות. אתה רוצה לשאול בבקשה, אתה לא רוצה  

 - לשאול 

מון שאלות, אני אשמח מאוד  יש לי ה   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

חינוך   בעניין  כל.  קודם  אחת  שאלה  אשאל  אני  שאלות,  לשאול 

כספי.   וליווי  יעוץ  זה  מה  לדעת  אשמח  זה    81אני  לאן  שקל  אלף 

 - הולך בדיוק מי זה 

זה לא רק במנהל חינוך זה גם    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 - ברווחה 

 - נכון, גם ברווחה   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 . וזה גם בגזברות   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 זאת השאלה?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

יש הרבה, אבל אני לא רוצה שנאבד    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

   - את הקשב 

 התפרצויות 
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לא לא לא, אני עושה סבב שאלות, בסוף    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

את   לשאול  רוצים  לא  שאתם  תחליטו  להצבעה.  מעלה  אני 

 . השאלות זה בסדר לגיטימי 

 זה לא, אתה רוצה לענות?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 - אני אומר עוד הפעם   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

שאלות  את ה לא אבל אריק אתה לא שואל    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ל  את  בשביל  תשאל  עובד.  לא  זה  תשובה  לקבל  הרי  תשובה,  קבל 

 - השאלה 

אני לא מבינה מה פתאום כמו    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 - בכל רשות מתוקנת 

אבל אם עכשיו אנחנו נשאל אתה תרכז   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 - את כל השאלות 

 אבל ככה יש דיון, יש עניין   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 התפרצויות 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  יכולת    יאיר  נכון?  אותנו,  לכבד  יכולת 

היינו   לא  האגפים,  מנהלי  את  מכבדים  היינו  אנחנו  הרי  למנוע 

 - תוקפים אותם ברור לך ש 
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 יש לך עוד שאלות?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

שניה יש לי המון שאלות, אבל תענה    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 - ואז אני אשאל את השאלה הבאה 

 ככה.   לא אני לא עונה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . אז עזוב אז אין טעם   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 טוב לא עונה, אריק יש לך שאלות?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 - יש אבל עוד פעם זה לא   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 . אז תשאל או שלא   ]ראש העיר[: אלי שבירו  

 התפרצויות 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אם    קרן  רוצה,  אני  אלי,  אלי  רגע 

החלטת להיות כזה נחמד ואני באמת מברכת על זה ולא בציניות  

מתוקנת   רשות  בכל  כמו  הצעה,  לי  יש  מדוע,  שאלה  שואלת  אני 

  כמו בכל רשות מתוקנת,   אני רוצה כדי לתת לכולם את האופציה, 

יש   נעבור ביחד כולם בסעיפי ההוצאות נתחיל ככה, אם  למה לא 

לו לשאול   יש  וספורט, שכל אחד ישאל מה  נוער  סעיף של תרבות 

 - על תרבות נוער וספורט 

 - זה לא עובד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מתוקנת    קרן  רשות  בכל  למה? 

 . עושים את זה ככה, בדיוק ככה 

 למה לא? זה בדיוק עובד ככה.   ]חבר מועצה[:   יאיר שיטבון 

 אוקי. יש לך שאלות?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  פה    יאיר  פבל  פה,  נמצא  שפ"ע  אגף  הרי 

 - רוצים לשאול אותו הוא יענה וככה בכל נושא 

 אריק יש לך שאלות?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אני    קרן  למה  ממני  תתחיל  אל  לא 

 רוצה לעשות את הפינאלה, אדון יאיר. 

 . התפרצויות 

מועצה[:  ]חבר  דושי  נקבל    אריק  לא  אנחנו  לדעת,  כדי  רק  אז 

 תשובות אז בשביל מה אנחנו פה? 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תקבל    אלי  אם  ותראה  השאלות  את  תשאל 

 . או לא תקבל תשובות 

 . - אני לא אקבל אתה אומר ש   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 . אני לא אמרתי את זה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . התפרצויות 
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לא אני אמרתי, אתם תקבלו, לא שמעת,   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אמרתי תשאלו את כל השאלות בבת אחת אנחנו נשיב על השאלות  

ונענה על הכל. אז יש לך שאלות בבקשה אין לך שאלות אני עובר  

 לבא 

אני מארגן את השאלות ונחזור אלי    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 . בסוף, אני אארגן אותם ביחד 

 וד שאלות כאן בצד הזה? ע   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[  ]חבר  חן  כאן  יוסי  שאתה  בגלל  יאיר,  לך  אסביר  אני   :

 בקדנציה ראשונה 

ווינר ]חברת ועדה[:   אני את שלי שאלתי כבר בישיבה   אלה 

חבל שאת לא שואלת עכשיו כי    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . בישיבת טרום זה לא נרשם בפרוטוקול 

ווינר ]חברת ועדה[:     . אני לא באה בשביל הפרוטוקול   אלה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  בשביל    קרן  באה  לא  את  אהה 

 הפרוטוקול, ומשהו השתנה מאז?  

 קרן בואי נכבד אחד את השני.   : ]ראש העיר[   שבירו   אלי 

 - אני שואלת בתור חברת מועצה  ברקו ]חברת מועצה[: קרן קופלר 
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בתור חברת מועצה שרוצה לקבל ייעוץ    אלה ווינר ]חברת ועדה[: 

 בקבלת החלטות מה? 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ממך   קרן  ללמוד  רוצה  לך    . כן  יש 

ונ  השאלות    , י מוניציפל סיון  י ידע  מכל  אם  לדעת  רוצה  אני  אז 

 . ששאלת אם משהו השתנה בתקציב 

.   : ]ראש העיר[   שבירו   אלי   קרן, קרן

ווינר ]חברת ועדה[:   - קרן אני   אלה 

התשובה היא כן או לא? אז לא,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . סבבה, הבנתי גברת ווינר 

 יוסי בבקשה.    ]ראש העיר[:   שבירו   אלי 

מה שאתה שואל    , אני אומר ליאיר ולאריק   מועצה[: יוסי חן ]חבר  

ומה שאתה אומר, זה בדיוק מה שראש העירייה אומר הוא מדבר  

אני    , לפרוטוקול  לכן  אליך,  מדבר  לא  הוא  אותך,  רואה  לא  הוא 

ותעביר   לפרוטוקול  את השאלות  תשאל  לפרוטוקול,  אומר תדבר 

 - את המסר לתושב 

ר   אריק דושי ]חבר מועצה[:   - וצים תשובה אנחנו באמת 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  תעניין    אלי  שלא  תשובה  תקבל  בעיה,  לא 

 - אותך, התשובה תהיה מנותקת מהשאלה, אבל זהו לכן אני אומר 

מה זה משנה? חשוב שהציבור    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

הנכונות  השאלות  את  שואל  באמת  שאתה  מייצג    , יידע  שאתה 

 - אותו נאמנה 

מועצה[:  ]חבר  חן  גדל    יוסי  התקציב  שלי  הראשונה  השאלה  אז 

פירוט    7בכמעט   רוצה  אני  שקל,  אם    7- ה   ל ש מליון  שקל,  מליון 

ל  קרוב  שיותר  כמה  ממיסים.  7- אפשר  זה  כמה  גדל,  הוא  ממה   ,

רוצה   הייתי  גם  משמעותית,  בצורה  כן  גם  גדל  השמירה  תקציב 

המיליונים   הגיעו  מאיפה  שמירה,  יותר  מקבל  אני  האם  להבין 

זה   מה  כל  קודם  ההנהלה,  תקציב  זה  ה האלה.  הנהלה  הנהלה? 

אלה שבקואליציה? אני שהייתי בקואליציה לא ראיתי שום קשר  

לא  שגדל  למעלה    לתקציב  כן  גם  עלה  תקציב,  הנהלה,  גדל. 

שקל  פה    , ממיליון  שיש  פה  רשום  שאלה  עוד  הולך?  הוא  לאן 

הבנתי    7באריאל   לא  אחד.  רק  מכיר  אני  מלון,  רוצה  בתי  אני 

בעמוד  עוד  איפה  הסבר   נמצאים?  מלון  בתי  זה    9שישה  שלמה, 

 אתם כתבתם.  

 בסדר, אלו שאלות טובות.   : ]מנכ"ל[   מי י רוא   שלמה 



 19/12/2021מיום   ישיבת תקציב  – מן המנייןשלא   35מס'  מליאהפרוטוקול  

 90מתוך  21עמוד 
 נוצר על ידי 

 הכל בסדר, בשביל זה אני שואל.   ן ]חבר מועצה[: יוסי ח 

.   מי ]מנכ"ל[: י שלמה רוא   כן

מועצה[:  ]חבר  חן  בעמוד    יוסי  משפט    , הקנסות   , 11הקנסות  בתי 

דיברה קרן על העתק הדבק    22, ב 21, ב 20הם בדיוק על הסכום ב 

כל שנה בול  בדיוק  אז על השקל? כאילו אין שינויים? איך זה יצא  

מלגות    איך זה נופל, אתה יודע זה מפתיע.   שקל קנסות?   230,000

שותף   יהיה  מי  יחולקו,  הם  איך  לדעת  רוצה  אני  הפיס,  מפעל 

יינ  הם  מה  עבור  כבר  לחלוקה,  האם  הקריטריונים?  מה  תנו? 

בגני   שיפוצים  הזה?  הנושא  את  של  שזה  ילדים,  ה סגרתם  סכום 

שקל,    23 מה  22,  21,  20אלף  זה  גנים?  לשפץ  התקציב  כל  זה   .

עמוד   יודע.  לא  בתקציב  פה  ניצולי  16שרשום  תומכת  קהילה   ,

 - הסכום פה פתאום קפץ   , שואה, כולנו בעד ניצולים 

 ?  61  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 . 16בעמוד    : [ מועצה ]חבר    חן   יוסי 

 . זה הכנסה   ]מנכ"ל[:   מי י רוא   שלמה 

   . הכנסה? אני שואל   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 זה הכנסות.   מי ]מנכ"ל[: י שלמה רוא 
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מועצה[:  ]חבר  חן  אני מדבר אבל    יוסי  אלף ההכנסות    260בסדר 

. לא זה בסדר  פתאום קפצו ויש הכנסה של קהילה תומכת תגבור 

רוצה לדעת    , אני אלף שקל   263קהילה תומכת תגבור עוד    שלמה. 

אתה    , מה נעשה עם הכסף הזה זה בסדר. יש עובדי שכונה עולים 

מבורך,   באמת  זה  העולים,  את  מחפש  זמן  הרבה  כבר  אני  יודע 

נסענו להביא עולים    , יחד עם רון   90בשנת  דבר הכי מבורך שעשינו  

אחר פעם אני רואה    ודאגנו גם שהם ייקלטו כמו שצריך. אבל פעם 

עולים  שכונה  עובדי  של  ב   . שכר  התחיל  ל 35זה  קפץ  אלף.    60, 

לכם   יש  הזה  קליטה    49בתקציב  רכזת.    - אלף.  בשכר  השתתפות 

שהיה   נקלטו  עולים  כמה  האחרונות?  בשנים  קלטנו  עולים  כמה 

 צריך לעזור להם? 

שנים    10עד    זה נחשב   תדע שעולים   [: מועצה ]חברת    גוזב   לודמילה 

 כולם עולים. בארץ,  

מועצה[:  ]חבר  חן  ב   יוסי  שואל  אני  כמה    10אז  האחרונות  שנים 

 שנים, בסדר?   10- ב עולים קלטנו.  

 אין בעיה.   ]חברת מועצה[:   גוזב   לודמילה 

, אני  582אני שמח שתקציב העלייה גדל ל   [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 

יגדל  .   , אשמח תמיד שהוא   רק אני רוצה גם שעולים יגיעו
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 . אולי אתה לא יודע     לודמילה גוזב ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  דרך    יוסי  יגיעו  הם  מאיפה  לי  משנה  לא  וזה 

לסעיפים   הולכים  אנחנו  פעם  שוב  העולם.  מכל  שיגיעו  אגב, 

שקל קבוע    7000שחוזרים על עצמם, רעות בלשכת ראש העירייה  

השנים,   בכל  ונסיעות  מוציאים  אשל  השקל.  על  מתנות    4000זה 

זה קבוע, כל שנה חוזר על עצמו. אבל פתאום קפץ לי לשכת   18000

עכשיו אני מאוד מכבד את המזכירות הן מדהימות    , שכר מזכירות 

שהקפיצה   תוספת  איזה  להן  יצא  באמת  אם  השאלה  אחת,  אחת 

מ  מברך  1,170,000- ל   765,000- היא  אני  תוספות  להם  נתת  אם   .

זה. מגיע להם הן עובדות קשה, כי אתם בדרך כלל דואגים רק  על  

קרה  עכשיו מבקר העירייה מה  אני אשמח.  ה  מ   ? לעצמכם. בסדר 

 זה הקפיצה הזאת. דרך אגב איפה הוא? 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ל   קרן  לעבור  צריך    100%- הוא 

 משרה. 

 איפה הוא?     [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 

]חברת   ברקו  קופלר  פה,    מועצה[: קרן  לא  הוא  הוא  בחו"ל.  הוא 

 צריך לעבור למאה אחוז משרה. 

 אלף שכר מבקר?   582הוא צריך לעבור,    יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  זה    קרן  אחוז,  למאה  קופץ  זה  כי 

 . דרישה של משרד הפנים 

 - מה זה, זה סכומים אבל   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

זה משרד הפנים,  משרה.    100%  ועצה[: קרן קופלר ברקו ]חברת מ 

 - זה לא 

ביננו שלמה, זה    יוסי חן ]חבר מועצה[:  ודוברות  מידע לתושבים 

הפך להיות תקציב פוליטי לבחירות. אנחנו רואים מה מפרסמים,  

איך מפרסמים. מי כועס על חלק מהתקציב שכן מקבל, לא מקבל.  

הכל  שומעים  הכל,  רואים  אנחנו  העיר  בתוך  חיים  לא  אנחנו   ,

המצאתם את הגלגל. אז שאתה רואה מאה שישים אלף שקל מידע  

ממה   חוץ  אותם  מיידע  אתה  מה  אותי  מעניין  דוברות,  לתושבים 

דרך   עצמו  את  רק  לקדם  מנסה  העירייה  ראש  שאתה  רואה  שאני 

רואה גם את אלה שכן הוא   אגב הוא לא רואה אף אחד, הוא לא 

עצמו. דרך אגב הוא  רוצה בייקרם. הוא לא רואה אף אחד רק את  

אמר את זה גם בחוברת והוא חוזר על עצמו כל הזמן. אסטרטגיה  

ל  ירד  שאני    80- עירונית  סעיף  איזה  עוד  פה  שמתחבא  או  אלף 

בהמשך.   אותו  אותי    80אמצא  מעניין  עירונית  אסטרטגיה  אלף 

היה   זה  זה,  שלמה  דרך  אלף.    160מה  רוצה  אני  אלף    160אגב 

יצא   איך  השקל  על  אכנס    160פירוט  אני  שעברה.  שנה  של  אלף 
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את   לקבל  לי  חשוב  במכתב.  זה  את  לך  אוציא  ואני    160ה אליך 

ומה   אסטרטגיה  איזה  יצא.  איך  השקל  על  עירונית  אסטרטגיה 

זה   קרה לעיר כתוצאה מהאסטרטגיה הזאת. דמי חבר בארגונים 

שמעניין,   חבר    300סעיף  דמי  משלמת  העירייה  שקל  אלף 

אתם   לשלטון המקומי  בארגונים.  יודעים כמה ראש העיר משלם 

יודע?   מישהו  חבר?  דמי  דמי    60בשנה?  משלם  הוא  בשנה  אלף 

אלף דמי חבר בשנה כדי שהוא יהיה    60  , חבר. אתה מבינים מה זה 

חבר בשלטון המקומי. עכשיו הנדסה שכר מנהל אני רוצה להבין  

.  , הנדסה שכר מנהל 24אלף שלמה בעמוד    826מה זה הסכום של ה 

 עכשיו זה כמה מנהלים או מנהל אחד? המהנדס או מה? שלמה? 

 זה מינהל , לא מנהל.   שלמה בנימין ]גזבר[: 

.   אלי שבירו ]ראש העיר[:   חברים אני מבקש מכם אל תענו

מועצה[:  ]חבר  חן  סליחה    יוסי  סליחה  שואל?  אני  אומר?  זה  מה 

אתה לא סותם להם את הפיות, אני שואל כאן את הגזבר. וסליחה  

אז מה רק אתה  אמר לך יאיר לפניה שניה,  מה זה הבדיחה הזאת?  

עונה על התשובות? רק אתה נותן תשובות? אתה לא מבין שאתה  

אם   אגב  דרך  הנדסה,  במחלקת  מינהל  אלי?  מעצמך  צחוק  עושה 

אתה רוצה כבר מחלקת הנדסה שלך רקובה מהשורש, מהנדסים,  

כ  על  להם  מקשקשים  לעבוד.  רוצים  לא  תעשה  אדריכלים,  דף  ל 
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בקו אדום, בקו צהוב ובקו ירוק ומחזירים להם את הבקשה ועוד  

ככה.   נראים  זה אנחנו  ובגלל  פה בקשות,  ותוקעים  חוזרים,  פעם 

מחלקת   בגלל  שלהם  הבתים  את  להסדיר  רוצים  לא  אנשים 

או   עיר  ראש  סגן  או  מועצה  חבר  אין  ואם  הרקובה.  ההנדסה 

לא קורה בכלל אין לו    מישהו שייכנס לשם ויפעל עבור התושב זה 

זה   עם  לדבר  לא  הוראה  נתת  שכבר  זה  על  מדבר  לא  ואני  סיכוי. 

או עם ההוא. אבל זה לא יעזור לך אלי וחבל שאתה מתנהל בצורה  

הוצאתם   העצמאות  יום  חגיגות  בשנה    450כזאת.  שקל  אלף 

וגם   יצאו  הם  מה  על  אותם.  הוצאתם  איך  אותי  מעניין  שעברה, 

לבק  הולכים  אתם  עוד  עכשיו  מאוד    450ש  הזה  בתקציב  אלף 

ב  קורה  מה  אותי  כמו    450מסקרן  העצמאות.  יום  אחד,  ביום 

שאתם רואים אני מדלג על המון דפים כי הדפים האלה הם העתק  

באמת   כי  הנושא  לכל  להיכנס  חבל  וזה  עצמו  על  חוזר  זה  הדבק, 

עומד   בסוף  הרי  הגלוי  על  הנסתר  רב  תקציב  בכל  אני  איך  אתם 

העירייה  ת   ראש  להם  מוצא  הוא  ופתאום  ציבור  לגינת  ק מול  ציב 

לחץ   עליו  היה  כי  בעיה  אין  להם  אומר  השנה.  באמצע  משחקים 

פוליטי, הלחיצו אותו. זה לא שזה משהו מתוכנן הרי רוב הדברים  

המתוכננים הם גם לא קורים, ופתאום תוך כדי זה עושה בתקציב  

וי היום.    כבשלו, מוצא תקציב פה מוצא תקציב שם. ובסדר סימן 
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לו   היו  קצת  היום  היום,  נלחץ  קצת  אמנם  וי,  מסמן  הוא  היום 

יותר קשה ויהיה לו יותר קשה קצת להעביר את התקציב שיעבור  

כולנו   פעולה  בשיתוף  לעבוד  זה  המטרה  המטרה,  זה  לא  אבל   ,

כמעט   שהוא  לכם  מודיע  אני  תקציבים  הבאתי  אומר  שהוא  יחד. 

להביא  לו  ועזרתי  להביא,  יכול  זה    ולא  בגלל  תקציבים.  המון 

הבית ספר היה תקוע נחשונים והיה איתי אריק שנפגשנו עם הרב  

מ  למעלה  והבאנו  אתו  דיבר  יאיר  זה  ואחרי  פרץ  מיליון,    8רפי 

גם   תקציב  הוגש  שלא  הסיפור  עם  רגב  מירי  השרה  אצל  והיינו 

העירייה   שראש  קטן  חלק  איזה  לי  ויש  ספורט.  לאולם  בזמן 

מיליון    4ה לגרש אותו מהמשרד, למעלה מ כנראה שכח שהיא רצת 

שקלים באולם ספורט. עוד תקציבים שנכנסו פה עם תחנת כיבוי  

כן תקים את תחנת הכיבוי עם התקציב   אני מקווה שהפעם אתה 

 - שנמצא 

אתה לא היית? אתה לא    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 - היית? מעניין אותי 

 אבל אותך גירשו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 אותי גירשו?   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 
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היא אמרה הלו הלו קומו צאו מפה. אתה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 זוכר שהיא אמרה את זה? אני משקר? 

לי? אותך גירשו? אותי    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 גירשו?  

 ישבת מול השרה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 . אתה מתבלבל   ]ממלא מקום ראש העיר[: יחיאל טוהמי  

מועצה[:  ]חבר  חן  אותך    יוסי  שואל  אני  אותי,  שאלת  אם  אבל 

מתבלבל,   לא  אני  לא  לא  השרה,  מול  ישבת  לך,  עונה  אני  שאלה, 

היא אמרה לך ככה אני לא נפגשת פה אני נפגשת שם. היא אמרה  

 את זה? 

 - לא איתי, איתך אולי   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 איתך, לא אז היא התכוונה אלי.   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   אתה סתם אומר   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  חלק    יוסי  אתה  שאלה.  אותך  אשאל  אני 

אולם   שתקציב  נתת  איך  עיר.  ראש  מקום  ממלא  אתה  מההנהלה 

שבית   נתת  איך  בזמן.  אותו  הגישו  שלא  ככה  יתפקשש  הספורט 

מליון שקל, שאם לא היינו    8היה תקוע היה חסר למעלה מ   הספר 
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הולכים למהלך אין בית ספר ואין אולם. תסכים אותי שאין, הרי  

 - את האולם   גם 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  תגיד    יחיאל  ההגינות  למען 

 - אתה היית, אני , מי שהיה תגיד 

 - היה אבנר משרקי, אתה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  ולא    יחיאל  אותי,  גירשו  לא 

האמת  את  תגיד  עצור,  בוא  אז  אני,  לעולם  אותי  גירשו    - יגרשו 

 אותי מגרשים? אותי אף אחד לא מגרש. אותנו?  

אז בוא נזכור, קודם כל אני שואל שאלה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מו אני לא נפגשת פה אני נפגשת  זה נכון שהיא אמרה הלו הלו קו 

 בחדר השני? אני שואל תענה לי בכן או לא 

 אני לא זוכר את זה   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 אתה לא זוכר את זה? באמת?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  זה,    יחיאל  את  זוכר  לא  אני 

 היא לא גירשה אותי לעולם. 

 - שאלתי שאלה מאוד   מועצה[: יוסי חן ]חבר  
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העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  כאילו    יחיאל  מצב  יוצר  אתה 

 - אתה באת אתה נפוליאון אתה הגעת כולם עמדו דום ו 

מועצה[:  ]חבר  חן  מישהו    יוסי  עם  לדבר  לה  נתתי  באתי  אני 

 - בטלפון 

 התפרצויות 

מועצה[:  ]חבר  חן  מדבר    יוסי  זוכר  אתה  טלפון,  איזה  לה  נתתי 

 הו בטלפון? את זה אתה זוכר?  עם מיש 

 כן אני זוכר.   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

שיחת הטלפון היא ישבה ודיברה  ה ואחרי    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

זה   פה  המרכזי  העניין  העניין,  לא  זה  עזוב  אבל  שקרה  מה  וקרה 

התקציב   את  ואיבדנו  בזמן  ספורט  לאולם  תקציב  הועבר  שלא 

 - צריכים לעשות שמיניות עם כל מיני והיינו  

מקום ראש העיר[:  ]ממלא  טוהמי  אתה מתכוון להרשאה    יחיאל 

שלא מימשנו אותה, אני אסביר לך את זה אם אתה רוצה על סמך  

משנה   לא  תרומה,  שקיבלו  ראשוני  בכסף  השתמשו  הם  ההרשאה 

 - אבל 

אבל מדברים על זה שלא הגישו בזמן, אם    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מגישים בזמן אז לא היינו צריכים את זה.   היו 
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העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  של    יחיאל  הזמן  את  עוברים 

 ההרשאה ואז מקבלים השראה נוספת, בסדר 

למה זה צריך    אבל למה זה צריך לקרות?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

לראש    לקרות?  מכתב  הוצאתי  אני  סוד  לך  אגלה  שאני  במיוחד 

נו האם אתה מוותר על התקציבים שלך  העירייה יש לי העתק ממ 

מתוך   לעיר  דאגה  מתוך  אמת  בזמן  לו  שלחתי  חינוך?  למוסדות 

שמיניות   שנעשה  הזה  למצב  להגיע  נצטרך  ולא  נקבל,  שכן  רצון 

ה  של  היתרה  את  לקבל  קם,    8כדי  לא  הספר  בית  לא  ואם  מיליון 

האולם   ספורט,  האולם  של  העיכוב  את  יש  אגב  דרך  זה  ובגלל 

 - בגלל שהכסף לא הגיע בזמן. בואו נקרא לילד   ספורט תקוע 

 אבל עכשיו הכסף הגיע   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  גם    יוסי  יודעים  גם  אנחנו  הגיע,  שהוא  ברור 

תיק   מחזיק  משרקי  אבנר  תומכים  אנחנו  עכשיו  הגיע.  הוא  איך 

מדברים   ואנחנו  שלי  הדעות  את  מכיר  אתה  כל  קודם  הספורט, 

הרבה, אז הספורט לא מתקדם לשום מקום, זאת אומרת בטח לא  

 בקטע של לעלות ליגה או משהו כזה. 

   גב, אני מתקן, לא רק כדורגל. דרך א   ]חבר מועצה[:   משרקי   אבנר 

 . דיברתי על כל הענפים   [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 
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.   אבנר משרקי ]חבר מועצה[:  .  את הדברים האחרים. בכל תחום.

מועצה[:  ]חבר  חן  לך    יוסי  יש  טוב  מילה  לך  מגיע  אבנר  ודווקא 

משקיע   שאתה  כמה  רואה  אני  עליך  יושב  אני  טוב  רצון  הרבה 

אני   להצליח,  הכלים  את  לך  נותנים  שלא  יודע  שאני  רק  ורוצה. 

אומר לך מה שאני מרגיש לא נותנים לך את הכלים להצליח אבל  

יש פה תקציב אבנר שזה צריך לעניין אותך, עמוד   יודע  ,  38אתה 

אנחנו  ב  הרי  שכר,  כדורגל  נותנים,  שאנחנו  התמיכות  לכל  נוסף 

אפסנאים   מממנים  היינו  שאנחנו  יודעים  אנחנו  שם  היינו 

משלמים   היום  הכל,  עושים  היינו  שקל    126ובהתנדבות  אלף 

כדי להחזיק אפסנאים במגרש. אתה מבין מה זה?    2022בתקציב  

החצי  את  להם  נתת  שאתה  אחרי  האבסורדים,  אבסורד    שזה 

מיליון שקל, שלא היה תקציבים כאלו מעולם, ואני מברך על כל  

למצב   מגיע  כשאתה  אבל  תקציב,  כל  בעד  אני  אגב  דרך  תקציב 

מוצאים   לא  בכדורסל  בוגרים  קבוצת  ולכדורסל  אלף    10כזה, 

עם   בא  אחד  כל  שצריך  כמו  יתלבשו  שהם  כדי  מע"מ  פלוס  שקל 

 תלבושת מהבית 

 - דרך אגב יש להם תלבושות   [: מועצה ]חבר    משרקי אבנר  

מועצה[:  ]חבר  חן  קרה,    יוסי  זה  יודע,  אני  אבנר  אומר,  אני  אז 

התלבושות   את  שיביאו  באמת  מקווה  רק  אני  קרה,  זה  איך 
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של   סמרטוטידה  איזה  להם  יביאו  ולא  בוגרת  לקבוצה  ההולמות 

הביאו   הביאו.  שהם  שהיה בחשבונית  כל מה  ואת  ילדים,  קבוצת 

חשבונ  לא  מחיר  אנחנו  הצעת  מה  ועל  מחיר,  הצעת  הביאו  ית, 

תוספת   להצביע  הולכים  אנחנו  היום  ל   30מדברים  שקל  - אלף 

מבקשים  ה  הם  מה  התלבושות  את  להם  שיתנו  כדורסל,  פועל 

הפרטי,   בזמנם  מתנדבים,  באים  שכר,  מקבלים  שלא  אנשים 

זה   שלהם,  ההובי  זה  כי  עבודה  יום  אחרי  חשבונם,  על  נוסעים 

י  ואנחנו  שלהם,  שם הכיף  היינו  אנחנו  זה  את  אנחנו  ודעים   ,

חשוב  זה  כמה  רק    יודעים  לא  אומר  שאתה  הכדורגל,  לעומת 

שנוסעים   ילדים  לי  שיש  הכדורגל  על  כועס  אני  למה  כדורגל, 

לערים אחרות כדי לשחק שיש לי פה מתקן ויש לי פה מגרש, ואני  

לנו   היה  היינו  שאנחנו  מיליון  בחצי  שקל,    30-40תומך  אלף 

אלף שקל לאפסנאים. ואתה רואה בסוף    126תנים עוד  שאנחנו נו 

שקל,   ממליון  למעלה  נותן  אתה  הכל  עם  המגרש  עם  הכל  בסך 

 - אנחנו קיבלנו 

אלף    230אלף,    30למה    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 - קיבלנו 
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מועצה[:  ]חבר  חן  נפתח    יוסי  בוא  פה  הגזבר  הנה  טעות,  לך  יש 

שהייתי  השנים  כל  את  ואתה,  תראה    אני  אתה    40אלף,    30שם 

 - 2012אלף, בשיא ב   50אלף,  

 - אני זוכר   יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

רגע אבל בוא אני אענה לך, אתה זוכר מה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

, אבל בוא נעשה משהו כזה,  180לא העבירו    180שנוח לך, אישרו  

 בוא אני רוצה לבקש ממך בקשה, תעזור לי 

 בבקשה   ]ממלא מקום ראש העיר[:   יחיאל טוהמי 

מועצה[:  ]חבר  חן  השנים,    יוסי  כל  את  תעביר  שאתה  מבקש  אני 

לעמותת   שעבר  מה  השנים  כל  פלט  לכם  שיוציא  מהגזבר  תבקש 

שבשנת   תראה  אתה  ואז  הכדורגל,  עבור  למתנ"ס  לא  ביתרים, 

בין  2001 ל   2008,  התפטרתי  במתנ"ס,    2011שאני  היה  הכדורגל 

מתנ"ס קרס כי מה היה קורה  כי זה עולה לי  ואז הגענו למצב שה 

ונתן    800 לי  אלף שקל, בוא תבדוק,    200אלף שקל, ואז רון קרא 

מיליון  230או    200 של  סכומים  על  היום  מדברים  אנחנו  עכשיו   .

שחקני   סופר  אתה  אחת  יד  כף  על  שחקנים  כמות  ומבחינת  שקל 

ילדים   מבחוץ.  כולם  כמעט  מבחוץ,  המאמנים  רוב  בוגרים, 

בנוסף  מ  תועפות  הון  משלמים  ההורים  לאריאל,  מחוץ  שחקים 
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למיסים שהם משלמים צריכים להוריד את הילדים שלהם למטה.  

ואף אחד לא בודק את זה, אף אחד לא שואל, אף אחד לא צועק,  

אף אחד לא אומר כלום, ויודע מה גם לא עולים ליגות. מילא היו  

 לים ליגות. עולים ליגות הייתי אומר וואלה מקצוענים עו 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  ראשון    יחיאל  מקום  הם 

 . עכשיו 

מועצה[:  ]חבר  חן  בסוף    יוסי  נדבר  בסדר,  ראשון,  מקום  הם 

ליגה דרך אגב. אז אני מאוד מקווה אבנר   ויעלו  והלוואי  העונה, 

ותדרוש   המתאימים  האלה  התקציבים  את  לקבל  תדע  גם  שאתה 

ה  את  לבקר  שתוכל  כל  קודם  לאן  שקיפות  לדעת  שתוכל  תקציב, 

הולך כל שקל מה שאני לא הצלחתי לקבל, לאן הלך כל שקל מתוך  

השאלות   לסוף  הגעתי  אז  ליגות.  יעלו  וסופסוף  האלה.  הסכומים 

לי   לענות  לא  יכול  אתה  שלך  התשובות  אותי  מעניין  לא  שלי. 

אתה   אותם.  מכיר  אני  הרי  שלך  התשובות  את  כי  אלי  תשובות 

קו  בהסכם  איתי  וועדת  נמצא  ויו"ר  הנצחה  חדר  הקמת  אליציוני 

אל   ממך  לבקש  רוצה  ,ואני  קרה  זה  ולא  קרה  זה  לא  תמיכות, 

למעלה,   אותו  להקים  מתכוון  אתה  אם  ההנצחה  חדר  את  תקים 

אוריד   אני  הכיסא  על  אשב  שאני  ברגע  כי  בכלל,  אותו  תקים  אל 

אותו למטה. אז אני מבקש אל תבזבז כסף לעיר סתם, או שתוריד  
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ל  וועדת תמיכות  אותו  ויו"ר  או שאל תעשה בכלל.  מטה מעכשיו, 

לא   שאתה  כמו  אתה  תעשה  תחבורה  וועדת  יו"ר  אתה,  תעשה 

אגב  דרך  תקועים  התושבים  התושבים    עושה,  יודע,  לא  אתה  אם 

ציבורית.    תקועים  בתחבורה  להשתמש  יכולים  לא  הביתה.  בדרך 

בסו  לנו  שביטלו  שקורה  מה  כל  שלך.  הקול  את  בכלל  שומע  ף  לא 

של   להפגנות    8תחבורה  יוצא  אותך  שומע  לא  שהבאתי.  מיליון 

אגיע   אני  אתך  אותי  תזמין  אם  להפגנה  אצא  אגב  דרך  ואני 

עיקור   סביבה,  איכות  עבור  תקציב  מקבל  לא  אתה  להפגין. 

המנכ"ל   שהציג  ממה  שרחוק  ככה  האלה.  הדברים  וכל  חתולים 

ל  והכי  תקציבים  מביא  לא  הכי  אתה  תקציבים,  מביא  א  שאתה 

בירת   אריאל  העיר  להיות  ובמקום  שלך,  הקול  את  שומעים 

המוביל  המנהיג  בוקר,    , השומרון  לארוחת  אותך  אוכל  דגן  יוסי 

שומעים   לא  בכלל  אותך  מובילים,  אלה  הם  שמסביבו  אלה  וכל 

אנחנו   בוא תוביל  אני אומר  לכן  קיים שם.  לא  רואים, אתה  ולא 

מ  העיר  למען  צריך  שאתה  דבר  כל  אחריך  נבוא  לאריאל  גם  חוץ 

נצא   במועצה,  נתווכח  פה  אנחנו  אחריך.  אנחנו  ממשלה  משרדי 

אני   העיר  למען  אבל  בסדר.  הכל  תרצה,  אם  חברים  נשאר  בחוץ, 

מודיע לך הנה עכשיו פעלתי למרות לא וועדת תחבורה, כן וועדת  

תחבורה , לתאורה סולרית על התחנות. שנוסעים בדרך רון נחמן,  
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התעק  סולרית,  תאורה  עוד  רואים  יש  התאורה.  את  לקבל  שתי 

, ואני אשיג אותם. אבל אני  קבל ל כמה דברים שאני מתעקש כרגע  

לא רוצה לדבר מה אני אעשה שהם יקרו ושיהיו בפועל אני אגיד  

לא ראש   גם  זה.  יכול לחלוק על  זה אני עשיתי ואף אחד לא  לכם 

העיר כמה שהוא ירצה לחלוק הוא לא יוכל לחלוק על זה. לא על  

ול  ואם  זה  נחמן,  רון  בדרך  למפרצים  שהבאתי  התקציב  על  א 

זה   נחמן,  רון  בדרך  הרגילים  השיטפונות  את  ראיתם  לא  השנה 

המיליון   של  תקציב  שבאותו  הניקוזים,    300בגלל  כל  את  פתחו 

הדרך   אורך  לכל  צפות  תחנות  שמו  המפרצים,  את  סידרו 

התאורה   החלפת  של  הנושא  אם  גם  לפעול,  ממשיכים  צבעוניות. 

עדיין מתעקש להחליף את התאורה. נמשיך לעבוד, כן תפקיד    אני 

אנחנו   תשובות,  ניתן  לא  תשובות,  ניתן  כן  אחר,  תפקיד  כן  כזה, 

, לא נהיה רלוונטים, אנחנו לא צריכים להיות  ם רלוונטיי כן נהיה  

להיות    ם רלוונטיי  צריכים  זה    ם רלוונטיי פה.  את  לך  אומר  ,ואני 

אותך   מכבד  מאוד  אני  יאיר,  אותך  מכבד  מאוד  אני  כי  בעיקר 

אריאל,   העיר  בתולדות  ערכיים  הכי  המועצה  מחברי  אחד  אתה 

ואני מאוד מכבד אותך ותמשיך בשלך, אל תשבר. תהיה חזק, לא  

משנה לאן תחליט ללכת. אני התביישתי שאמרת לי שלא הכניסו  

ה יושב ראש הוועדה אם הייתי יודע את  אותך לוועדת חינוך שאת 
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מי   אמת  בזמן  דיברת,  לא  פעם,  עוד  לך  אומר  אמת,  בזמן  זה 

חוזר,   הגלגל  הרי  יחזור,  זה  בעתיד,  אותי  תנסו  אותי,  שמכיר 

היה  א יחזור לא משנה מי יהיה ראש העיר, אני מבטיח שאם אני  

לכולם  פעולה  שיתוף  יהיה  העיר  קואליציה,    . ראש  אופוזיציה, 

כולם,  הולכי  את  לישיבות  מביאים  כולם,  את  מביאים  לגיבוש  ם 

שלפני   למצב  להגיע  צריך  ולא  מזה,  ולא  מזה  לא  מתעלמים  לא 

ישיבת מועצה היום שיחות מוטיבציה לחברי מועצה כי התקציב  

שיצביע   מי  היום  זה.  את  מכיר  גם  אני  אז  ליפול.  הולך  אוטוטו 

חודש  כמה  בעוד  ניפגש  הזה,  את  שקיבל  חושב  אותם  יצביע  ים, 

אלא שירימו עכשיו ידיים עבור התקציב המבזה הזה. הם תאמינו  

לי יתפכחו, אז ייקח להם כמה חודשים, אולי זה ייקח להם שנה,  

יגידו   יבואו  הם  היושרה  את  מספיק  להם  יהיה  אם  בסוף  אבל 

העירייה,   לראש  שבעולם  הצ'אנסים  כל  את  נתתי  ואני  טעינו, 

בה  עבדתי  לויאלי,  שנתיים  עשיתי  הייתי  תמורה,  ללא  תנדבות 

רוצים   לא  אבל  הלילה,  עד  מהבוקר  זה,  את  יודע  והוא  עבודה 

שהוא   רוצים  תיק  איזה  מחזיק  פה  שמישהו  גם  עבודה,  שתעשו 

חסר   ביטחון,  חוסר  בכלל  למה?  לעבוד.  בלי  התיק  את  יחזיק 

נמצא   לא  יכולים.  שאנחנו  הדברים  את  לעשות  יכול  לא  ביטחון, 

ש  עיר  ראש  בכלל.  בין  בשטח  בעיר  מסתובב  אתה  נמצא,  לא 
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תושבים הוא לא נמצא הוא לא קיים, אז רק שאלוהים יעזור לנו.  

בעייתית   מאוד  ממשלה  עם  עכשיו  להיות  הולכים  שאנחנו  מה 

להיות   צריכים  אנחנו  פה  ודווקא  קשה,  תקופה  לנו  יהיה  כאשר 

 מאוחדים למען העיר ולמען התושבים. 

 - קרן   תודה יוסי,   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אהה לא מקבלים תשובות?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . בסוף   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אותם    קרן  על  נחזור  מה  אבל 

 שאלות? 

 לא, לא צריך לחזור על אותם שאלות   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כן אבל יש לנו חלק, אני רוצה    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . וע את התשובות, אם אפשר לשמ 

לא, בואו תשאלו את כל השאלות אנחנו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 - נשיב לכם אחרי זה על הכל ביחד, קרן 

למה? אבל הוא שאל שאלות אז    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 למה לא להשיב? 
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בסוף אנחנו נשיב, אם יהיו שאלות    - קרן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 חזור. כפולות אז לא נ 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לשאול    קרן  רוצה  אני  אז  טוב, 

 אחרונה ברשותך 

 - כולם רוצים להיות אחרונים אני   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  נעשה    אריק  אנחנו  אז  הבנתי  אני  אז  טוב 

 . משהו אחר אני אשאל ואענה לעצמי 

]ראש העיר[:  תגיד מה שאתה    אלי שבירו  בסדר, מותר לך לדבר 

 - רוצה  

מועצה[:  ]חבר  דושי  את    אריק  גם  יודע  אני  עדיף,  לי  נראה 

 התשובות אז חבל 

 בבקשה אריק, הכל בסדר, מותר לכם   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]ח  דושי  מועצה[: אריק  ואגיד    בר  יוסי  כמו  אתחיל  לא  אני  אז 

תקציב   פשוט  הוא  כזה,  משהו  או  מבזה  תקציב  הוא  שהתקציב 

העתק   אומר  רק  הוא  דבר.  שם  אומר  לא  הוא  בשורה,  שום  בלי 

על   מדבר  ששלמה  שמח  אני  אחרים.  קשקושים  כמה  עוד  הדבק 

לבנות,   סיימת  שלא  אלה  את  נסיים  כל  קודם  חדשים  ספר  בתי 

אות  לעמוד  תסיים  ההורים  נצטרך  לא  שאנחנו  שצריך  כמו  ו 
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ולא   שם.  יידרסו  לא  שלנו  שהילדים  ולשמור  הזה"ב  משמרות 

אני מוריד שם הילדים כל יום כמעט,    פיקוח תמיד יש שם ניידת ל 

פעמים כמעט ילד    4וביום שישי האחרון היה שם לא נעים, ואיזה  

נו את  נדרס שמה, ועד שימות ילד או משהו כזה אני מקווה שתבי 

זה   בפרוטוקול,  זה  עם  זה  את  שתשימו  מבקש  ואני  זה.  לפני  זה 

דואגים   בסוף  אנחנו  זה  שם,  ייפצע  שילד  עד  זמן  של  עניין 

לתורנויות והמשטרה לא מרשה שהמשמרות זה"ב יעמדו שם אם  

לא,   אנחנו  אז  טוב  התקציב,  על  קצת  נדבר  שם.  נהיה  לא  אנחנו 

למ  כאילו  אותם  יודעים  שאנחנו  דברים  לא  יש  השכר  לשכת  ה 

למה ...  יודעים  עלה   אנחנו  עוזר,  הוא  ועוד  עוזר,  עוד  צריך  כי   ,

הזה   במשרד  ישבתי  וקשקושים.  ומזכירות  ועוזרים  עוזר  ועוד 

כמעט שנה אין שום הצדקה לעוזר לסגן ראש העיר. דרך אגב אני  

לא, אני מודה שלא אני שלחתי מכתב לשרת החינוך על התקדמות  

יקוח, וברוך ה' זה הסתדר לאט לאט ופעם  בית הספר ולשים שם פ 

הבאה שהיה בקדימות ראשונה לטיפול, ב"ה זה טופל, עכשיו גם  

שמו מתקנים. לא הבנתי מה היה הלחץ הייתי בבית ספר אחרים  

בלשכת   הוצאות  בגדול  בסדר.  אבל  כלום.  שם  עושים  גנים  ס ולא 

כמה  להביא  עוזר  זה  יודעים  . אנחנו  אחזור    .. אני  כאלה,  דברים 

לא   בשכר,  משרה  בחצי  העיר  ראש  סגן  הייתי  צורך  שאין  ואגיד 
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היה   משרה  בחצי  מזכירה  שגם  מודה  ואני  עוזר,  צריך  הייתי 

גנים בדרך כלל  ס מסתדר שם, ואין לחץ, וגם אני עובר ליד לשכת  

סגור שם ואין פעילות שם. בוא נדבר רגע על הנוער, אתה מתגאה  

ל  לצה"ל  וגיוס  ההצלחה  אחוזי  שיש  אתם  בנוער  מה  להכל,  קרבי 

נותנים לנוער? התקציב ירד, תקציב האירועים ירד. מה יהיה עם  

ברחובות,   להסתובב  ימשיכו  יגיעו?  הם  לאן  הזה?  בעיר  הנוער 

יהיה   לא  תכנית  ם  ה ל בפארקים,  אליו,  ללכת  מועדון  איזה 

לא   לנוער,  שעושים  דברים  יודע  לא  מסיבות?  מיני  כל  אירועים, 

אותם   לקבור  נמשיך  ייתן  ידע  זה  אולי  היום?  כל  המסכים  מול 

בישיבה   גם  דיברתי  קורונה,  אחרי  אנחנו  יודע  לא  פתרון.  להם 

ההיא, תנו להם איזה נתיב מילוט ליציאה מהקורונה, איזה ליווי  

לאיבוד.   הולך  הזה  הנוער  לנוער,  אקסטרה  שהוא  משהו  איזה 

אתם פשוט עדיין לא מבינים את זה אבל אתם תראו את האפקט,  

זה אתם   וכל  בנוער  אלימות  שיש  כמה  בתקשורת  לא    , רואים  זה 

 סתם הגיע. 

למה בתקשורת? מר דושי, לפני    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

ילד   השכיבו  היובל  בבית הספר  לי  נדמה  רביעי  ביום  שבוע שעבר 

היכו אותו מכות רצח  וארבעה  על    , על הרצפה,  דיבר  לא  אף אחד 

 - זה, לא היה צו גינוי 
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 לא שמעתי על זה   ]חבר מועצה[:   אריק דושי 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מנסים    קרן  שמעת,  שלא  בטח 

להחביא את זה מתחת לשטיח זה לא היה רחוק זה היה פה בבית  

 שלנו 

 . אני לא ידעתי מזה   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ביום    קרן  ואז  שעבר,  שבוע  כן 

חמישי המנהלת כינסה את כל הילדים ועשתה להם שיחה למטה.  

אוקי, איפה יצא, נאמר משהו? איפה הדוברות? שאנחנו מוקיעים  

 את זה, כלום. 

]חבר מועצה[:  חן  במחלקת    יוסי  עזרה  תושב שבא לבקש  מה עם 

 רווחה ויצא עם אזיקים? 

 בקשה אריק, תשלים. . ב אריק תמשיך   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  שמתפתח,    אריק  שמח  אני  תעשייה  אזור 

יודע   אחד  כל  שמתפתח.  תעשיה  האזור  על  מברכים  כולנו 

שתעשייה זה טוב. תעשייה זה ארנונה שנכנסת ולא יוצאת הרבה  

כאלה,   דברים  מיני  וכל  זה,  פינוי  להם  נותן  לא  אתה  החוצה. 

מד  בקושי  שם,  עשינו  גינון  שם  בקושי  פתחנו  עכשיו  ריכות, 

. ת, זה דבר מבורך אני עוד אמרתי ל מנה  , אבל מה יוצא לנו מזה  ..
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מיליון שקל רק ארנונה של    11שיש מלא ארנונה לתעשייה כמעט  

לא   בעיר?  פה  זה  את  רואים  אנחנו  איך  כסף,  ימבה  זה  תעשייה, 

טלפון   עוד  מקבלת  רונית  שבוע  כל  אני  יודע  לא  רווחה,  ברור. 

ה עוד משפחה, כאילו הרווחה מפנה תושבים, ואז  שומעת הצטרפ 

צריך עוד פעם לארוז, עוד פעם לאסוף כסף, עוד פעם אריזות, לא  

עושים   אנחנו  איך  רואה  לא  אני  שום,  פה  רואה  לא  אני  יודע 

הם   איך  הרווחה  למעגל  שנכנסות  למשפחות  יציאה  תכניות 

 יוצאים מזה. לא רואה שום דבר. 

 אני אסביר לך   אש העיר[: יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ר 

 אל תענה, אומרים לך לא לענות.   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

הוא רוצה לענות, אריק אני חושב שצריך    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 לתת לו לענות, הוא מחזיק תיק רווחה הוא יסביר לך 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  מציע,    יחיאל  אני  מה  תראה 

אני אראה לך מה נעשה באגף, אני    בוא נמצא איזה יום נשב אתך 

אובייקטיבי אני יודע יש ישיבת תקציב, אז בסדר יש שאלות אולי  

ואתה   ומלואו  עולם  הוא  אדם  כל  אתה  ושם  פה  שומע  גם  אתה 

יש   מה  תראה  בוא  תבוא  לך  מציע  אני  אבל  שאתה,  דברים  שומע 

, ועוד  2שקל כל חודש שבקצה    500בירושלים שנותנים למשפחות  
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ששואלים  נותנ   250 אמת,  תראה  תבוא  שיהיה,  קרטונים  להם  ים 

 זה לגיטימי, תפקיד שלנו לשאול 

מועצה[:  ]חבר  דושי  אפשר    אריק  כל,  קודם  אותך  מעריך  בסדר, 

בקרן   להתפאר  יותר,  להביא  תמיד  אפשר  יותר,  הרבה  לעשות 

אריאל ופיתוח שמביאים כספים וזה, לא ראיתי. אני חושב שקרן  

לת  יודעת  לפיתוח  או  אריאל  כזו  בצורה  נזקקות  במשפחות  מוך 

שמתגאים   רואים  אנחנו  זה.  את  רואים  כך  כל  לא  אנחנו  אחרת, 

לא  וזה  קרנות,  מיני  . בכל  מה    .. אגיד  לא  אני  יותר,  לתת  אפשר 

לימדה   שלי  אמא  האלה  הדברים  את  כי  הזה.  בתחום  עושה  אני 

אותי לעשות בסתר, אז אני אסתום את הפה בכל מה שאני עושה  

הז  שאני  בתחום  להגיד  יכול  אני  רק  אגיד,  ולא  אשתוק  אני  ה, 

 מכיר את כל הדברים מקרוב. 

מועצה[:  ]חבר  חן  רווחה,    יוסי  על  מדבר  אתה  אם  אבל  אריק 

תבדוק את תקציב השכר ברווחה, תקציב השכר הוא אסטרונומי  

 . ביחד לעשייה, תבדוק 

בכל דבר בתקציב הזה אפשר לשים לב    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

תקן  שסעיפ  פה  יש  גם,  פה  כתוב  בעלייה,  הזמן  כל  הם  השכר  י 

. . בסדר מה קרה שצריך ... תקנים חוץ מ   10שכר,   . בוא נדבר על    ..

פה   ראה  מישהו  מדברים?  אתם  מה  על  תרבות  איזה  תרבות, 
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תרבות? מישהו איזה פסטיבל איזה הופעה מעניינת? מה קרה פה  

יאללה,  אז  קורונה  תגידו  עכשיו  האחרונות  עם    בשנתיים  מה 

תווים ירוקים? אני עובד באורנית, הבאנו את אמיר דדון, הבאנו  

טל, הבאנו אמנים,   אברהם  כדורגל    2500את  איש הבאנו למגרש 

מסוגלים   לא  אנחנו  אריאל.  מעיריית  שליש  תקציב  באריאל 

להביא הופעות, פסטיבלים, מה אנחנו? לא מבין, מה הבעיה? אי  

תרב  תרבות?  לאנשים  פה  להביא  שלאנשים  אפשר  מינימלית  ות 

אתם   תרבות  בהיכל  אירוע  יש  שנה  באלף  פעם  ללכת,  לאן  יהיה 

קוראים לזה תרבות? מפרסמים את החוברת שמים את האירועים  

זה   לא,  זה  אירועים?  זה  כאירועים,  ולואיזה  סביון  הילה  של 

היא   תרבות,  ההיכל  את  לקחת  זכותם  שלהם,  סיום  המופעי 

הופעה שלה, ואתם רושמים את  שקל לעלות    5000משלמת על זה  

זאת   מתביישים?  לא  אתם  תרבות?  היכל  של  הופעות  בלוח  זה 

היה   הילה,  אצל  הייתה  שלי  הבת  גם  גמר,  הופעת  זאת  תרבות? 

ב  קנינו  אירוע    10הסוף,  לא  זה  כפיים,  מחאנו  כרטיס,  שקל 

לא   זה  שלהם.  הילדים  לראות  באים  שהורים  אירוע  זה  תרבות, 

מעניין  מה  לעיר.  את    אירוע  סיימה  שלי  הילדה  אם  גלר  עדי  את 

דיברתי   שנים  שלוש  לפני  חשבתי  קשקוש.  זה  הילה?  אצל  החוג 

יכול   אני  מזה  חצי  לך  אמרתי  לעשות,  בירה  פסטיבל  על  אתך 
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רוצה    לא   להביא גם חסויות מחברות בירה, "זה יעלה לי כסף אני 

תכניסו   אז  לשמוע.  רוצה  לא  אתה  כסף  שעולה  דבר  כל  לשמוע" 

מיליון שקל מתעשייה, תכניס לכיס תביא קצת   5-7לכיס.  את היד 

אין לי מה לעשות בעיר הזה,    40הופעות לעיר הזאת, ראבק אני בן  

אפשר   אי  הופעה.  בשביל  אחרים  למקומות  לנסוע  צריך  פעם  כל 

נוספו   ברווחה,  מחוברים  תקציב  נורמאלית?  הופעה  לפה  להביא 

אותו כזה.  חים  ור מ שלוש תקנים. מחוברים זה פרויקט שכל שנה  

יחיאל אתה זוכר שנלחמת על מחוברים? זוכר? עם מחוברים וזה,  

של   הקשקוש  כל  עם  כבר,  זה  עם  חאלס  עניינים,  בלופ  היית  עוד 

הטקס של המחוברים הזה, והכיתות של העלייה והכל, סבבה אז  

לודה אומרת שיש עליה, אין הרבה עליה בואו תביאו נתונים כמה  

א  בעיר  הייתה  ב עלייה  מתי    10ריאל  זוכר  אני  האחרונות.  שנים 

שוב פבל ניסה לנסוע להביא עולים מאמריקה שיביאו מאמריקה  

לגור פה מניו יורק. עאלק להביא עולים מאמריקה לאריאל. כמה  

איזה   באמת  לאריאל?  מאמריקה  יעלה  מי  אפס.  שכנעתם? 

תתביישו   עניינים  על  טיסות  על  כסף,  זה  על  הוצאתם  קשקוש, 

איפה  המסחרי    לכם.  המרכז  של  התב"ר  איפה  המסחרי?  המרכז 

 - מיליון שקל? איפה? חנקתם, הרגתם אותם. עכשיו 

 . הם לא יכולים לנגוע בזה אריק   יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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מועצה[:  ]חבר  דושי  לא    אריק  אחד  אף  המסחרי  המרכז  על  אני 

ידבר איתי, אני את הפרויקט הזה חי נושם מהיום הראשון, אבל  

זה  את  חברת    עשיתי  לקחנו  בשלבים  אותו  עשיתי  שצריך,  כמו 

הכלכלה.   משרד  הביא  הכל  שקל,  נתת  לא  שקל    120ייעוץ,  אלף 

יעוץ למרכז המסחרי, הבאנו חברה שעושה   משרד הכלכלה שעות 

עמודים, מיכל אז    120זה נקרא 'מרחבים אורבנים', בנינו תכנית  

ה  הייתה הדוברת, היא ראתה את המצגת התעלפה, התעלפה לאיז 

של   הסוחרים  כל  את  גיבשנו  תכנית  לבנות  התחלנו  ירדנו.  רמה 

המסחרי   במרכז  קרה  לא  בחיים  זה  וועד,  שילמו  לבד,  המרכז 

השוק,   את  לעשות  התחלנו  רואים,  שאתם  מה  התחלנו  באריאל. 

הלך   אלכס  אותו,  תוריד  לך  יאללה  אוהל,  שם  בנינו  גשם,  היה 

, בסדר יכולתם  להתבכיין לראש העיר שבניתי אוהל בלי אישורים 

האוהל   את  לפרק  פעם  עוד  העדפתם  אבל  חוקי,  זה  את  לעשות 

השקיע   אדם  בן  לא    10,000הזה,  לפח,  אותם  זרק  באוהל  שקל 

למרכז   תנועה  נתן  שזה  חושב  ואני  ב"ה  עובד  עדיין  הוא  משנה 

בעוד   עובד  והבחור התפטר  זה.  את  יודע  שנמצא  ומי  ביום שישי, 

מה   נצרך.  שהיה  דבר  וזה  את  מקומות  להמשיך  זה  שצריך 

מיליון   דברים.  מיני  בכל  את  לעטוף  עכשיו  ולא  הזה  הפרויקט 

שקל, ואני אומר לכם שיש לכם הבטחה לעוד מיליון שקל על זה.  
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. ואפשר לעשות מלא דברים. למה אתם  את המרכז המסחרי כדי  ..

לכם   יצבע  הטרקטורים?  את  להעלות  תתחילו  בחירות  שבשנת 

עשי  זה,  לכם  יצבע  את  ספסלים,  לכם  יסתום  קשקושים  כמה  תם 

המסחרי   המרכז  של  שהסוחרים  חושבים  אתם  מה  הפה? 

עושים.   מה  בדיוק  רואים  הם  מטומטמים.  לא  הם  מטומטמים? 

עכשיו אתם רוצים לעשות שם אירועים וזה, אין לי בעיה, באמת,  

 תרכבו על ההצלחה שלי באהבה. 

 עים? איזה אירועים אריק? איזה אירו   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מועצה[:   קופלר   קרן  ]חברת  איזה    ברקו  שם?  יש  הצלחה  איזה 

 הצלחה? 

בסוכות לא שמו סוכה שמה, על מה אתה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מדבר? 

 .  התפרצויות 

רגע, אני ארד להכל, יש תכנית מוכנה,    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

תעשו   הכל,  את  קחו  הכל,  את  המצגות  כל  את  ממני  רוצים  אתם 

לא   סוכה  אפילו  תעשו.  ראבק,  תעשו  רק  מבינים  שאתם  מה 

סוכה.   על  נדבר  הנה  שנולדתי  וכה  ס בניתם.  מהיום  בניתם?  לא 

 באריאל יש את הסוכה הזאת במרכז. 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  תלו  סוכה   קרן  לא  העצמאות  יום   ?

 . שם דגלים על מה אתה מדבר 

יודע?   אריק דושי ]חבר מועצה[:  יודע את חושבת שאני לא   אני 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  את    קרן  מקשטים  היו  שנה  כל 

המרכז, ומפיחים בו קצת חיים, אפילו דגלים, שרשרת דגלים לא  

 שמו. 

מועצה[:  ]חבר  חן  ל   יוסי  וזה  לשים תאורה  רצו  נתנו להם,  הם  א 

 הם רצו הסוחרים עצמם לעשות כמה דברים מנעו מהם 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ירדנה  גינון,    קרן  שני  תראה,  כל 

וחמישי פותחת קריאות על זבובים שעולים מלמטה מיינות ביתן,  

שלכם?   לא  מה  שלנו,  לא  זה  לה?  אומרים  הם  שלכם?  מה  לא  מה 

הכל   קפה,  בבית  אצלה  שם  יושבים  פעם  אנשים  כל  היא  זבובים. 

 . צריכה לעשות הדברה על חשבונה 

לעיריית    [: מועצה ]חבר    חן   יוסי  שייך  לא  המים  תאגיד  כאילו 

 אריאל. 

רק צריך פשוט לעשות, אבל למה אתם    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

זה   מדי,  שקוף  נהיה  כבר  זה  די  בחירות  לשנת  מחכים  דבר  כל 

מגעיל. תב"רים אתה דיברת איתי על תב"רים בישיבה הבאה בוא  
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מה   הרשות,  קרן  עודפי,  קרן  הרשות,  מהתב"רים,  כמה  תראה 

מקרנות   פה  הכל  ילדים?  אנחנו  מה  תגיד  אותי?  מחרטט  אתה 

של  מכסף  רחובות    500העירייה,    שלנו,  תחזוקת  תב"ר  שקל  אלף 

תב"ר?   צריך  לשוטף?  זה  את  להכניס  יודע  לא  אתה  מה  אריאל. 

נתת    500מה הבטחת עם ה  אז  לפבל לשפ"ע?  אלף שקל?    500אלף 

 אז יאללה בסדר 

מועצה[:  ]חבר  חן  בשפ"ע?    יוסי  משתמש  הוא  רק  זה  שפ"ע  למה 

 . לכל תושבי העיר 

מועצה[:  ]חבר  דושי  אמורה  תחז   אריק  לא  בעיר  רחובות  וקת 

יאללה   רחובות  לתחזוקת  מיוחדת  תב"ר  צריך  בשוטף,  להיות 

 בסדר 

 הלוואי ויתחזקו אותנו יותר טוב   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 שנה   100אריק דושי: כיכר השוטר הצבענו עליה לפני  

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הצבעת    קרן  לא  אתה  לא  לא,  לא, 

פה   משקר  עכשיו  אתה  הורדת   2018ב עליה,  מסדר    ם אתם  זה  את 

היום שזאב היה הנציג, יו"ר הוועדה של וועדת שמות, וביקשתם  

 . להוריד את זה וזה ירד, ומאז אף אחד לא דאג להעלות את זה 
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מועצה[:  ]חבר  דושי  עם    אריק  נעשה  מה  מבין  לא  אלף    70אני 

וגם   לי קצת הזוי,  נשמע  שקל, נראה מה עם כיכר השוטר הזאת, 

 שת רכב לפיקוח מבורך. ראיתי רכי 

. ת. ו התפרצוי  . 

]מנכ"ל[:  רואימי  בידע    שלמה  מבין  אתה  אריק  קשור  לא  זה  לא 

להגיד  י המוניציפל  רוצה  אתה  קשור  לא  שזה  יודע  אתה   ,

 לפרוטוקול, זה לא קשור 

 - אני אגיד לך למה   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  תיבות    שלמה  ראשי  תב"רים   , תב"רים  יש 

 . בבקשה   . תקציב בלתי רגיל אנחנו עכשיו בתקציב רגיל 

מועצה[:  ]חבר  חן  כולם,    יוסי  אבל שתתקן את  רוצה  אני  שלמה, 

הבאתי   שאומר  העירייה  ראש  את  גם  תתקן  ההגינות  למען 

ממשרד.  לחדש    . תקציבים  מישן  לא  הביא,  הוא  מה  שיגיד 

ברים שהיינו מקבלים אם הוא לא  שקיבלנו את זה אוטומט. לא ד 

 היה עושה. 

אין פה, אני לא עושה הצגה לאף אחד,    : ]חבר מועצה[   אריק דושי 

מבין   סבבה  בעיה  ואין  השאלות  את  לרשום  שצריך  איפה  פשוט 

את המלחמות, פה אני יכול להגיד את הדברים וזה המקום להגיד  
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את הדברים, וזה בסדר גם להביא את התב"רים, לשאול קצת, כי  

זה רשום בסוף   זה,  יודע את  אתה  ייכנס שנה הבאה  גם  זה בסוף 

נדבר  החו  בוא  האלה.  הדברים  כל  עניינים  מבנים  תב"רים,  ברת 

קצת על פארק הנחל אין יותר מים באריאל, אין יותר שום פארק  

לא   הגבורה,  בכיכר  לא  בנחל,  לא  בצפרדע,  לא  מים,  בו  שנשאר 

, אין שום כיכר או פארק  הנחשונים   בכיכר של המתנ"ס בעצמאות 

עד   מה  עכשיו  מים.  בו  ונשארו  מים,  בו  לא  שהיו  אנחנו  כך  כדי 

מצליחים לתחזק מים? זה מים חוזרים אז נכון, יש אידוי טבעי,  

יש קצת בריחה של מים, אבל זה בסדר אנחנו רוצים קצת לראות  

שנתיים   מלפני  שלי  תמונה  רואה  אני  מים,  קצת  בעיניים,  ירוק 

ב  ריצות  עושה  מפארק    5הייתי  שלי  תמונה  רואה  אני  בבוקר 

הכ  מים,  זורם  הכל  עוד  הנח"ל  הזה?  הדק  עם  תעשה  מה  מים.  ל 

עניין,   גם  שיש  אביב  תל  רידינג  פה  זה  מה  משעמם,  זה  דק?  פעם 

מה   זה  זהו?  דק  עשית  כלום  רואה  לא  אתה  הים.  את  רואים 

לו   נותן  הייתי  לא  טוב?  הכי  זה  התכנית  את  שכתב  שהסטודנט 

לכל   לתת  יכול  אני  דק?  לי?  לתכנן  יודע  שהוא  מה  זה  ג',  אפילו 

לעשות  סטודנט    ילד  איזה  לקחת  זה  בשביל  הבעיה?  מה  לי. 

שיתכנן בשביל זה מאות אלפים? זה זלזול. בשורה התחתונה, אין  

 שום בשורה אמיתית בתקציב, הוא לא אומר לי כלום. 
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 אוקי, יאיר.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ? איפה להתחיל יאיר, איפה להתחיל   : [ מועצה ]חבר    חן   יוסי 

 הוא מתלבט   ברקו ]חברת מועצה[:   קופלר   קרן 

אני אגיד ככה, אני באמת במצב רוח    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

ככה, פתחת ראש העיר באמת בפתיחה נכונה, דבר  אגיד  טוב, אני  

התקציב   פה,  האירוע  כל  את  משקף  שזה  חושב  אני  העיר.  ראש 

הזה בסימן של התחדשות, אני לא יודעת מה ההתחדשות הזאת,  

לתושבים  אני   לעשות  פארק  לעשות  שהם  דברים  שזה  חושב 

שמחכים לו, זה לא התחדשות, זה מובן מאליו. אתה מנסה לגרום  

 - לנו להתרגש מגינון, ממדרכות, מדברים בסיסיים, כואב לי שה 

רגע אבל יאיר, סליחה שאני קוטע, הורידו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 . התחדשות   אלף זה   10אלף ל   17מ   של בתי הכנסת   את התקציב 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  אנחנו    יאיר  בסוף  אומר  ואני  נכון, 

מדברים שפה של הצלחנו להביא לתושבים להתלהב, הצלחת בזה,  

בכל   מאליהם  שמובנים  דברים  ברחוב,  מעצים  להתלהב  הצלחת 

המשכת   אבל  הביצוע.  של  התוצאה  שכרגע  וזה  מועצה,  בכל  עיר, 

עומד  הזה  שהתקציב  אמרת  העיר  ראש  קשרי    בדבר  של  בסימן 

קהילה, לתת לתושבים הסברה וזה הסיפור. אז אני חושב שבסוף  
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יעבוד   כמה שתנסה לכפות על כל הדברים האלה בהסברה זה לא 

לתושבים, התושבים כבר אני חושב מבינים את הסיפור נמצאים  

הזאת   ההסברה  של  הכסף  כל  את  לקחת  עדיף  חושב  ואני  שם, 

אם   כי  דברים,  באמת  אתה  אני  ולעשות  תדמית,  לשנות  כדי  זה 

זה   את  לך  נותן  אני  הזמן,  על  חבל  זה,  מאחורי  שאנחנו  חושב 

חושב   אני  כולנו.  עזוב.  הכסף,  על  חבל  שנקרא  מה  כטיפ, 

לכולם   ברור  לא,  אחד  אף  גמורה,  כבר  היא  הזו  שהעירייה 

להציל,   ניסיון  זה  הכסף הזה  כל  חילוף,  יהיה  שבבחירות הבאות 

האחרונים   גסיסה  על  פרפורי  חבל  אומר  אני  שלך.  העשייה  של 

זה   את  אומר  אני  אפשר.  שבאמת  בדברים  בו  תשקיע  הזה  הכסף 

בכנות גדולה, לדעתי זה הסיפור. אני כן ארד לכמה שאלות ואחרי  

כי   הסעיפים,  לכל  לרדת  שמיותר  חושב  אני  אסגור,  ככה  אני  זה 

אני כמו שאמרו פה לפני אני חושב שאנחנו לא נקבל תשובות. אז  

ארד לכמה שאלות, כאן כתבתי לעצמי שאלות, אני לא אעבור    אני 

אז   בחינוך,  הוא  תמיד  שלי  הלב  מרכזיות.  שאלות  כמה  הכל,  על 

זה  לשם  בורח  תמיד  שאמרה  ... אני  כמו  כספי,  וליווי  ייעוץ  לשם. 

מה   יודע  אני  אשמח,  אני  מקומות,  בכמה  פה  מופיע  קרן,  גם 

אחת  פעם  שנשמע  אשמח  אבל  כן,  זה  של  התשובה    התשובה  את 

ממך ולא את הדברים שאנחנו יודעים. למכונים מה זה    ת האמיתי 
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אלף שקל, אני יכול לתת לך את התשובה אם אתה רוצה, אם    81

 - אין לך תשובה לזה בסדר. פעילות לקידום 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  את    קרן  לשמוע  אשמח  אני  למה 

 התשובה לפרוטוקול 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  אנ   יאיר  יענה.  אז  לא  הוא  אם  אענה  י 

לקידום החינוך   יפה,    100פעילות  זזה נשמע  אני חושב  אלף שקל 

מוסדות של בתי ספר לא    8או    7חבר'ה זה כלום, יש לנו פה מעל  

הגנים.   על  כנ"ל    100מדבר  כסף.  לא  זה  כלום  זה  שקל  אלף 

אמנם,   בהוצאות.    9בהכנסות  נמצא  לא  קיץ  לשיפוצי  שקל  אלף 

יודעים ש   שאנחנו מדברים על  גם    9שיפוצי קיץ אנחנו  אלף שקל, 

לעשות   שרוצה  ספר  בית  גבס,  קיר  זה  כסף  לא  זה  ייצא,  זה  אם 

תב"ר   תב"ר  לי  תענו  אתם  אז  כסף  לא  זה  תהליך  איזה  טיפה 

לא   תב"ר, לא ראינו את זה השנה. לא ראינו את זה לא במילקן, 

שביקשנו בפנים  בגין, ראינו את השיפוץ החיצוני, וכל מה  ליזה  ע ב 

על   מדברים  שאנחנו  מה  הפנימית.  ברחבה  בפנים,  מזגנים  כולל 

מיזוג,   על  בפנים.  שדיברנו  כמו  מזמן  להיות  צריך  היה  החיצוני 

ביחד,   להסתובב  יכולים  אנחנו  למידה.  מרחבי  על  כיתות,  על 

לא   ואנחנו  המבנים  בתוך  ביחד  נסתובב  לא,  לי  תעשה  אל  שלמה 

 רואים את זה. 
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 זה לא נכון   ]מנכ"ל[:   שלמה רואימי 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  של    יאיר  ברורים  שהם  דברים  הרבה  יש 

בטיחות, של ברזל וזה, חבר'ה זה היה צריך לקרות מזמן, זה לא  

איזה, שוב זה בדיוק הסיפור, אל תגרמו לי להתרגש מחצי מיליון  

לא   אנחנו  ילדים,  לפצוע  שיכולים  ברזלים  מסתירים  שאנחנו 

כל   לשמר,  לראות  רוצים  רוצים  אנחנו  שימור.  על  מדברים  הזמן 

אבל   אריק,  גם  זה  על  דיבר  נוער,  מזה.  יותר  לא  חלום,  טיפת 

קיץ   השנה    40אירועי  כל  זה  על  מדברים  אנחנו  לנוער  שקל  אלף 

זה.   על  דיברתי  חינוך  תיק  מחזיק  עם  אחרי    40גם  שקל  אלף 

תב"ר   יש  תדאג  "אל  הופעה.  לא  אפילו  זה  קורונה,  שנתיים 

בשנתיים  מיוח  הקורונה  את  שמרנו  לזה",  נביא  "אנחנו  ד", 

של   שנתיים  אחרי  נוער  קידום  בסדר.  כסף,  לזה  יהיה  האחרונות 

אלף שקל    20אלף שקל, תקציב שנתי, זה לעג לרש,    25קורונה רק  

 בפעילות, בפעילות, זה מה שרשום בתקציב. 

קידום נוער בבית ספר נו, הוא מבין הוא    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 . ודע י 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  אחד,    יאיר  זה  הילה  פרויקט  יודע,  אני 

בית הספר   הילה שזה  פרויקט  בין  יש הבדל  תבחין,  שלמה  שנייה 
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בהם   להשקיע  רוצים  שאנחנו  פעילות  ובין  וכולי,  הדברים  וכל 

 אלף שקל.   25שמתם שם  

 שקל.   אלף   724  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ס שם משכורות והכל, אני  אתה מכני   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 מדבר על פעילויות . 

]מנכ"ל[:  רואימי  אסור    שלמה  להגיב,  רוצה  לא  אני  סליחה 

 לענות. 

שלמה אני גם קצת מבין בחינוך, אני הולך    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

להוציא את הנכדים שלי מבית הספר בוא תראה, בוא תעשה איתי  

 ים. סיבוב, אם ירשו לך, בוא תראה מה קורה בשירות 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  זה    יאיר  אם  לדעת,  מאוד  אשמח  אני 

זה   מה  לנו  שתגיד  פבל  אשמח  אני  צבוע,  שקל    175,000באמת 

צריך   זה  למה  שפ"ע,  מיוחדים,  פרויקטים  מיוחדים,  תקציבים 

לנו  להגיד  אפשר  מיוחד,  פרויקט  מדובר    - להיות  בכיכר,  מדובר 

 . בזה. אשמח לשמוע 

שפ"ע ועליה. זה שתי המקומות שדחפו  זה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 את זה, שפ"ע ותקציבי קליטת עליה 
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מועצה[:  ]חבר  שיטבון  זה    יאיר  מה  לדעת  אשמח    פרויקטים אני 

מיוחדים, באמת    פרויקטים מיוחדים, אני לא יודע מה עושים פה  

יפה   כותרת  באיזה  זה  את  לצבוע  צריך  לא  אבל  חלום.  הלוואי 

י אלי לפרט לך אז בתקציב  כזאת אפשר לפרט כמו שביקשת ממנ 

או   השקל,  ברמת  הסבר  ממני  קיבלת  הולך.  דבר  כל  לאן  החינוך 

שזה מוגזם. אתה ביקשת ממני עד רמת השקל. אני חושב שזה גם  

לדעת   אותי  מעניין  מזכירות  שכר  לשכת  על  מדבר  לא  אני  נכון. 

 מה זה עלה פתאום, כמה מזכירות חדשות 

מועצה[:  ]חבר  חן  י   יוסי  והן  לא  הלוואי  הן  אבל  תוספת  קבלו 

 מקבלות 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  התקציב    יאיר  עלה  כרגע  להיות,  יכול 

מעניין אותי מה המזכירות האלה, אם יש צורך, ברור    170למליון  

כרגע   אני  אחד.  דבר  רק  אגיד  אני  אבל  תשובה  יש  דבר  שלכל  לי 

מקבל הודעה ממישהי שכנראה חושבת, אני אומר זה לא מתוכנן,  

ל  את  תגידו  זה  אחרי  תראו  רוצים  שאתם  מה  מתוכנן  שזה  י 

תוך כדי שאנחנו פה.    10:52התאריך של השאלה, התאריך נשלח ב 

והיא   חינוך  תיק  מחזיק  עדיין  שאני  חושבת  שכנראה  מישהי 

תקציבים   לי  שהיה  חינוך  תיק  מחזיק  שהייתי  שכנראה  חשבה 

והיה לי כוח, אבל בכל מקרה בוא ניתן לה את הזה, היא מדברת  
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של   בגנים  מקלט  לנו  שיש  יודעים  אנחנו  פשוט,  מאוד  משהו  על 

יחד   מאפשרת    ועל שפ עמותת  לא  אריאל  עיריית  ילדים,  למען 

העברת קבל בזק ואנטנת וואי פיי, הם לא ביקשו כסף, על חשבון  

זה   על  דיברנו  לא  אנחנו  הביאו  הם  כרגע  זה  בעירייה.  החינוך 

שם   כוך  לאיזה  העמותה  משרד  את  שתקנו  שהעבירו  בגוונים, 

ועשייה   קודש  של  תרומה  כולו  שכל  מקלט  עכשיו  אבל  והכל. 

דברים   פיי  וואי  רמקולים  נותנים  לא  אנחנו  להגיד  חינוכית, 

 בסיסיים אני חושב שזה לעג לרש. 

]חבר מועצה[:  יש   אריק דושי  יודע, במקלט הזה  "בית    למי שלא 

כפ אפי"   זה  שם  יש  הרצאות,  שם  יש  הצהריים,  אחרי  ר  לילדים 

סטודנטים שעושים להם, זה מקלט שאז בתרומה הלכתי והבאתי  

זה   את  שמנו  בכוונה  מרכז,  שם  הקמנו  ממש  אליו,  סינטטי  דשא 

של   בתשלום  מוחלשת  יותר  טיפה  אוכלוסייה  שם  יש  הזה  באזור 

 שקל מקבלים שם עזרה בשיעורי בית והכל.   170איזה  

ם שהוא  מכבדים את ראש העירייה ומחכי   [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 

 יחזור. 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  הזה    יאיר  הסיפור  על  דיברתי  נוסף,  דבר 

של גנים, אני מביא את זה כדוגמאות, כי אני חושב שצריך לספר  

ולא   פה בסוף, לא את הנקודות  פה את הסיפור שאנחנו מספרים 
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איתם,   במלחמה  כאילו  אנחנו  שנים  עוז,  תנועת  הסעיפים.  את 

ש  בשביל  ד'  עד  א'  בהתנדבות,  כיתות  כולם  מדריכים  מכיר,  לא 

הכל בהתנדבות רק מתחננים למתחם, לא ביקשו, ביקשו גם בבית  

בני    אור ב ספר   של  הישן  בסניף  אפשר  נעם,  בבית  אפשר  זבולון, 

עקיבא. וזה נראה כאילו אין רצון בכלל לפתור את הסיפור הזה.  

מישהי   היא  מה  הזאת  עוז  תנועת  פתרון.  של  שיח  לא  הוא  השיח 

תנועות  שנא  רוב  כי  ד'  עד  א'  מכיתות  ילדים  לוקחת  היא  בקת? 

אנחנו   אומרים  ד'  עד  א'  מבוגר.  יותר  בגיל  מתחילות  הנוער 

הכל   בהתנדבות,  הכל  פעילויות  להם  עושים  הילדים  את  לוקחים 

מדובר   כרגע,  העיר,  של  ילדים  מהעיר,  כולם  בהתנדבות,  עושים 

מינימום   צריכ   70על  והם  ד'  עד  א'  כיתות  במשך  ילדים  כבר,  ים 

שלישית  שנתיים    , שנה  לפני  שלהם  המנכ"ל  עם  מריבה  לך  היה 

חבר'ה   מקומות,  על  לנו  ומשתלטים  מוכן,  לא  ואני  ולא,  כן  אלי, 

אני   האלה.  לתנועות  משהו  תנו  מגרש,  איזה  תנו  כבר  מקום  תנו 

הסיפור   בסוף  יותר.  הרבה  להיות  יכולות  שהתנועות  חושב 

של   סיפור  זה  פה  מספרים  עצמה  שאנחנו  את  רואה  שלא  עיר 

לשמר   להעביר  יאללה  כאיזה  עצמה  את  רואה  השומרון.  כבירת 

לתחזק במקרה הטוב לתחזק אם לא להזיק, לא רואה את עצמה  

לא יעד של בירת מסחר, לא יעד כלכלי, לא יעד של חינוך, דברים  
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מאוד רדומים. זה הסיפור, לכן אני מביא פה המון המון דוגמאות  

הסיפור שצריך לספר פה בתקציב הזה, התקציב    כי אני חושב שזה 

סתם שהייתה   זה לא  הוא תקציב משעמם ברמות הגבוהות.  הזה 

בו   הושקע  לא  בכלל  סתם,  לא  זה  דושי,  גבריאלה  על  תקלה  פה 

הדבק   העתק  זה  אם  זה לא משנה  העניין.  וזה  זה פשוט  מחשבה, 

  ות עש ל או לא, אין לי בעיה אם היה חזון בתקציב של שנה שעברה  

שיהיה העתק הדבק. אין פה שום דבר ולענות לי תשובה "תב"רים  

אני   נכון.  לא  שזה  האחרונות  בשנתיים  למדנו  כבר  כי  תב"רים", 

השקעה   עכשיו  תהיה  אגב  דרך  בזה  שמח  ואני  בטוח  אני  עכשיו 

דברים   נראה  אנחנו  הבחירות  עד  שנקרא  מה  ה'  בעזרת  גדולה 

כם התושבים" הזוי,  יפים, נראה שלטים "אנחנו רוצים לשמוע את 

 ( דפ"ג  תבחרו  אתכם  לשמוע  מה  1:21רוצים  דפ"ג  תבחרו  אז   ,]

אנחנו   להגיע  צריך  היה  שמזמן  הזה  הכסף  דפ"ג?  תבחרו 

יודע מה, מתלהבים מאיזה חתיכת עצים   מתלהבים מזה כמו לא 

ששמו לנו במדרכות, זה הזוי שהגענו למציאות כזאת. זה הסיפור  

עוד המון המון שאל  דעתי,  אני  לפי  כי  בצד  נשאיר אותם  ות אבל 

 חושב שכל שאלה בסוף היא מיותרת. אני סיימתי כרגע. 

 . קרן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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טוב קודם כל אני מאוד שמחה    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

שכבר   לדברים  להצטרף  המועצה  חברי  כל  החליטו  שפתאום 

שגויות   היו  שלך  שהבחירות  מעיד  רק  זה  שעברה,  שנה  אמרתי 

לצערי   האלה  הבחירות  את  לעשות  ממשיך  ואתה  מלכתחילה, 

יועצי   את  גם  מאשימה  אני  אותך,  מאשימה  לא  ואני  הרב, 

א  ממנה  אתה  בסוף  אבל  שלך  פה  אחיתופל  שקורה  מה  ותם. 

סכין   לך  תקעו  בסוף  בהם  עצמך  את  שהקפת  האנשים  כל  בפועל, 

 בגב. זה השורה התחתונה. 

 . אולי הוא תקע להם   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

לא יודעת, אני רואה מה קורה    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

פה   השתנה  לא  תקציב  אותו  היה  שעברה  ששנה  יודעת  אני  כאן 

ח  כלום,  יש  כמעט  כי  התקציב  את  לאזן  צריכים  שהיו  מזה  וץ 

צריכים   היו  אז  השמירה,  בגביית  עלויות  ויש  בארנונה,  עלויות 

היום   פה  אנשים  הרב  ולצערי  זה.  את  לאזן  איך  דרך  למצוא 

התעוררו.   לפחות  אבל  מדי,  מאוחר  שזה  חבל  להתעורר  החליטו 

 עדיף מאוחר מאשר אף פעם 

מועצה[:  ]חבר  חן  את   יוסי  תבדקי  בתקציב    קרן  שלי  ההצבעה 

 . הראשון 
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עכשיו לגבי נושא החינוך, לבוא    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

ולהתרברב פה בחינוך אלי זה יפה וזה נחמד, אבל אני כאמא לילד  

עם הפרעות קשב וריכוז מאוד חמורות עברתי פה לא תקופה קלה  

לומד   וריכוז,  קשב  הפרעות  עם  מאובחן  שלי  הילד  שלי.  הבן  עם 

  40בית הספר התיכון, לומד פה מהרגע שהוא נולד כי אני פה  פה  

כל   ולאורך  ולהתרברב    הדרך  שנה,  לבוא  אז  קשיים.  הרבה  היו 

אנחנו משקיעים בחינוך, אז השאלה אם אתה רואה פה את הילד  

פוטנציאל להצלחה. הבן   רואה אותו כאיזשהו  שאתה  כמספר או 

ה  שמחה.  מאוד  אני  בקרבי  מתגאה  אתה  נכון  קיבל  שלי  שלי  בן 

למסלול עתודה אקדמאית לא בזכות מערכת החינוך שלכם, אלא  

החינוך   מערכת  ולא  עשיתי,  אני  ההשקעה  את  כי  הבית  בזכות 

בגלל   לא  לסיירות  גיבוש  אפשרות  קיבל  גם  שלי  הבן  עשתה. 

שמערכת החינוך שלך השקיע בבן שלי, אלא כי אני השקעתי בבית  

מה   אומרת  ואני  כסף.  מעט  ולא  תלמידים    ה ור ק שלי  אותם  עם 

אלה שלהורים שלהם אין את היכולת ואת הכוח להילחם בתחנות  

לא   זה  אלי  הצלחה  באחוזי  ולהתרברב  לבוא  אז  שקיימות  רוח 

לבוא   לשמוע,  תרצה  באמת  שאם  לך  מציעה  ואני  מספיק. 

ולהקשיב באמת מה קורה בתוך מערכות החינוך, וכמה תלמידים  

ע  פה  העמידו  הורים  וכמה  את  נפלטים  להחזיר  כדי  דין  ורכי 
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זה   את  לך  להסביר  אשמח  אני  אז  הספר  לבתי  שלהם  הילדים 

הייתי   לא  חינוך  אז  חפצה,  ובנפש  פתוח  בלב  תבוא  ובאמת 

אלה   הורים  לאותם  להודות  דווקא  רוצה  אני  מתרברבת. 

מערכת   בתוך  בשיניים  שלהם  הילדים  את  להחזיק  שמצליחים 

עוול ולהוריד אותם כל  החינוך הקיימת בעיר כדי לא לגרום להם  

שעתיים הלוך  וחצי  שעה  וחצי יום  חזור לאריאל.  שעתיים  - , שעה 

ויש כאלה שעושים את זה כי לצערם אין להם ברירה אחרת. לגבי  

יש כאן,   תרבות, לא יודעת על איזה תרבות, איזה השקעה בנוער 

שוב פעם כנראה שמי שאין לו ילדים לא יכול להבין את זה שגרים  

וחי  מה  באריאל  להם  אין  תרבות  שום  פה  אין  שלי  לבן  כי  פה  ים 

מזמינים   שמה  וגם  לבית,  מבית  מסתובבים  פעם  כל  הם  לעשות 

להם משטרה כי יש את חוק הרעש וחוק הדציבלים אז באמת אני  

של   הפעילות  לשעות  מעבר  נוער  בבני  קצת  שלהשקיע  חושבת 

ר  המוסדות החינוכיים זה יהיה מבורך. עכשיו אני פה רוצה לעבו 

שבביצוע   כללי  המענק  את  פה  יש  כל  קודם  דברים  כמה    2020על 

של    14היה   בתקציב  וקצת,  ל   2021מיליון  ירד  מיליון    13הוא 

ל  ירד  פתאום  הוא  ועכשיו  לגבי    232מיליון,    11וחצי,  כנ"ל  אלף. 

היה   אחרים.  תקציב    8מענקים    261מיליון    7היה    2020מיליון, 

שבסוף יצא בפועל היוצא  כנראה מה    2021אלף, פתאום בתקציב  
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אלף. אני רוצה לדעת    418מיליון    4אלף, ועכשיו זה    722מיליון    2

אשמח   בזה,  מבינה  כך  כל  לא  אני  האלה,  התנודות  מאיפה 

שתסבירו לי. כנ"ל לגבי מענק כללי אמרתי ומענקים אחרים. אני  

לנו   יש  מאיפה  לשאול  גם  יודעת    7רוצה  אני  באריאל,  מלון  בתי 

. עכשיו  9מח לקבל על זה תשובה, זה מופיע בעמוד  על אחד אז אש 

מיליון, תקציב    14  2020אני רוצה לדעת בבקשה במענקים ביצוע  

את    13  2021 רוצה לחדד  אני  פעם  שוב  זה  על  חוזרת  אני  מיליון, 

אלף, ואז מענק כללי    238מליון    11  2022הנקודה הזאת, ותקציב  

מיליון   ב   983מותנה  לא  היה  לא  זה  ב   2020אלף,  אז    2021ולא 

 אשמח לקבל על זה הסבר.  

 זה העתק הדבק.   חן ]חבר מועצה[:   יוסי 

מועצה[:   קופלר   קרן  ]חברת  היה    ברקו  ברור  לא  רבני  דין  בית 

ועכשיו הוא בכלל לא מופיע,    27ל   21אלף ירד ב   50  2020בתקציב  

הסבר,   זה  על  לקבל  גם אשמח  אז  של משהו  איחוד  פה  היה  אולי 

כנפיים של קרמבו? כאילו מה סיימנו את הפרויקט  מה קורה עם  

ב  תוקצב  הוא  באריאל?  ב   50ב   2020הזה  לא    2021אלף,  הוא 

ב  וגם  תוקצב   2022תוקצב  לא  יסודי  הוא  בחינוך  ל,  אשמח  אז   .

בביצוע   היה  חינוך  עוזרי  בתקציב    613העסקת  ירד    2020אלף, 

  והשנה לא   839ואז הוא מופיע ביישום כנראה של התקציב    495ל 
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תקצבנו אותו, אז אני אשמח לקבל על זה גם כן הסבר. שניה אני  

סעיפי   לי.  חשוב  שהיה  מה  לי  מסומן  פשוט  סעיף  סעיף  עוברת 

כמעט   של  תוספת  זה  מה  לדעת  אשמח  שקל    350הוצאות  אלף 

זה  על  דיברנו  העירייה  מבקר  מזכירות, בשנה,  שכר  לשכת   , אז    ..

ניקיון   מזכירות  זה.  מה  לדעת  לא  אלף    480אשמח  בשנה,  שקל 

זה   לדעת.   45יודעת  אשמח  משרדים  ניקיון  בחודש  שקל  כן    אלף 

  371בנוסף, יש לנו סך הכל הסברה ויחסי ציבור    אלף רשום.   480

עירונית   שקל, אסטרטגיה  איזה    80אלף  דוח לתושב  אלף פרסום 

בדיוק  פה  יש  הסביבה  הגנת  איזה  הסביבה  הגנת  אם    ? דוחות. 

י רוצה לדעת מה זה כל זה אני לא  אנחנו רואים מה קורה כאן אנ 

האחרונים,   בימים  רק  לתושבים.  הסבר  שום  פרסום,  שום  רואה 

לא   שאפילו  פוסטים  קצת  לראות  התחלנו  האחרונים  בשבועיים 

לא   אנחנו  אוויר,  אנחנו  כאילו  המועצה.  חברי  מי  שם  מוזכרים 

ותמיד תזכור    ה, כאן, אנחנו לא קיימים, אנחנו לא חלק מהמת'רי 

מ  לבוחרים  שכשאתה  ככה  מתייחס  אתה  כאוויר  אלינו  תייחס 

את   קיבלנו  אנחנו  הכיסא,  על  וישבנו  באנו  לא  אנחנו  כי  שלנו 

באותם   מזלזל  אתה  בנו  מזלזל  שאתה  אז  מהציבור,  הזה  המנדט 

וגיבוש   אירועים  אדם  שבכוח  לדעת  שמחה  אני  בנו.  שבחרו  אלה 

ראשונה   פעם  יחידו   50נתתם  עובדי  גיבוש  גם  אבל  שקל,  ת  אלף 
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אלף שקל אז אשמח לדעת כי הכוח אדם אירועים וגיבוש    180עוד  

ב   2020ב  וגם  תקצוב,  לזה  היה  תקצוב   2021לא  לזה  היה  ,  לא 

ב   2022ועכשיו   פה  זוטות,    50תקצבו  שזה  לי  שתגידו  נכון  אלף. 

הולכות  האלה  הזוטות  מה  על  לדעת  אשמח  אני  גזברות    ? אבל 

אשמח לדעת מה זה.  אלף שקל    240ייעוץ כלכלי והנהלת חשבונות  

בכלל.    ברואה בת  פינוי אשפה מחזור בקבוקים לא תקצבנו השנה 

אלף. השנה    30היה    2021אלף תקציב    15  2020למה? היה תקציב  

לא תקצבנו בכלל. האם הפסקנו למחזר? כבר איכות הסביבה לא  

שמירה   לדעת.  אשמח  אני  אז  אריאל  עיריית  של  מהמט'ריה  חלק 

קרקעות  סייר  שכר  ב וביטחון  לא  כזה  דבר  היה  לא  ולא  2020,   ,

 הוצאות לסייר קרקעות.   2021ב 

מועצה[:  ]חבר  חן  לא    יוסי  אחד  אף  זה  את  קיבלנו  זה  אבל  לא 

 אומר איך קיבלנו את זה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  בסעיפי    קרן  זה  יוסי,  סליחה  לא 

שאני   כסף  זה  שראיתי  כסף  לא  זה  הכנסות,  בסעיפי  לא  הוצאות 

 . מוציאה 

 בסדר אבל יש הכנסות, זה הכנסה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מה    קרן  לדעת  רוצה  אני  אז  בסדר 

 זה, 

זה לשמור על הקרקעות מסביב, ודרך אגב    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 - לא הביא את זה, הוא יגיד הוא   הוא 

רגע רגע, הו אני שמחה שפתחת    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

ובניה, משפחת רפפורט   וועדת תכנון  כיו"ר  את הנושא הזה אתה 

כיו"ר   בסיור  שם  היית  ואתה  השטח,  על  למעלה  שם  שהשתלטה 

ובנייה  תכנון  באו    , וועדת  שהם  או  זה?  על  אישור  להם  יש  האם 

על   ושמו  לשמור  על הקרקעות  באו לשמור  כי אם הם  הקרקעות? 

והקימו שם מבנים   250שם   אתה    , ושיירשם בפרוטוקול   , כבשים, 

כזה  דבר  אישרת  האם  ובנייה  תכנון  וועדת  יודעת    ? כיו"ר  אני  כי 

שכשאנשים בונים פה פרגולה או שאנשים פה בעסקים סגרו להם  

על השטח  קצת כדי שלא ייכנס להם רוח, אז גם אתם גובים מהם  

הפרגולה,   את  להוריד  עכשיו  מהם  מבקשים  אתם  וגם  הציבורי 

ויש לי גם את אותו בעל עסק שפניתם אליו למרות שזה שנים כבר  

זה   מה  לדעת  אשמח  אני  אז  והוצאות  שכר  ככה,  קרקעות  סייר 

ג   א. לאומי.  שירות  מוקד  אזרחי,  משמר  מבורך  קרקעות.  לסייר 

שקל. אני מאמינה    30,000אגודה להתנדבות אשמח לדעת מה זה  

רכב   חינוך  במינהל  פירוט.  זה  על  לקבל  אשמח  אבל  מבורך  שזה 
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, ורכב חינוך השכרה,  ד חינוך   . גם שנה  2021אלף בתקציב    20לק 

רכב חינוך השכרה    3,165היה    2020אלף אבל ביצוע של    20הבאה  

ב  תקצבנו,    2020ובתקציב    12,590היה    2020ביצוע  לא  בכלל 

זה.    40,000,  2022ב   40,000- ו   20,000,   2021ב  מה  לדעת  אשמח 

כספי   וליווי  חינוך  ייעוץ  פעם  במינהל  אשמח    81,000שוב  שקל 

מ  לגבי  כנ"ל  זה.  מה  רווחה  י לדעת  וליווי    85,000נהל  ייעוץ  שקל 

תעסוקתית   כלכלית  תכנית  זה  מה  גם  היה    60,000כספי,  לא  זה 

עת  , אשמח לד 70,000מאבטחים  - בשנים קודמות. ביטחון עובדים 

בביצוע   זה.    10,000תקצבנו    2021בתקציב    8,640היה    2020מה 

ל  קפץ  זה  איך  עובדים   170,000- שקל  ביטחון  מאבטחים.  - שקל 

תגבור   תומכת  קודמות    350,000קהילה  בשנים  היה  לא  שקל 

אשמח לדעת מה זה. סיוע למשפחות עם ילדים לא תקצבנו השנה,  

וגם  שקל,    90,000היה   2020ב  בכלל  תקצבנו  לא  עברה    2022שנה 

 , אשמח לדעת מה זה.  ב ו קצ י ת סיוע למשפחות עם ילדים אין  

 קרן הפסקה.   [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 

מועצה[:   קופלר   קרן  ]חברת  .   ברקו  נמתין אחרונה    אז  שאלה  רק 

חברתית   לכידות  קהילתית  בעבודה  פה  לי  שקל    13,000נשארה 

לחזור תכנית   פעם  עוד  רוצה  אני  פעם  ושוב  זה.  לדעת מה  אשמח 

הרבה   שעברה,  לשנה  ביחס  עליה  עברתי  תקציב  מקושרת  עבודה 
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המבנים   את  תשנו  לפחות  טעויות,  לא  טעויות  הדבק,  העתק 

ה ואני חושבת שזה לזלזל לא  הארגוניים מי המנהלים בצורה נכונ 

 . רק בכם אלא לזלזל בנו אותם אלה שמקבלים את החוברות 

 ם רלוונטיי לא  ב   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 , כן, זהו. ם רלוונטיי כן הלא    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  לנו    אריק  להראות  אפשר  לגזבר,  קטן  טיפ 

 חצי שנה, תשעה חודשים בטוח יש לכם.   2021ביצוע של  

 התפרצויות 

 רק לשאלה שלך אני לא מראה אף פעם   שלמה בנימין ]גזבר[: 

בשאר הרשויות זה נהוג לעשות, ביצוע    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 לפחות חציון ראשון   2021

]מנכ"ל[:  רואימי  רבעון    שלמה  מראים  אנחנו  בישיבה,  היום  יש 

 . 21שלם של  

 אבל לפני התקציב?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  תקציב   שלמה  כותבים  איך  כללים  יש    , אריק, 

  - ותאמין לי אנחנו עובדים על כל   , ניירות   ויש כללים איך מגישים 
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ביצוע   כותבים  תקציב  בספר  בתקציב,  כותבים  כולו,    20לא 

 , זה מה שכותבים. תבדוק מה שאני אומר 22, תקציב  21תקציב  

מועצה[:  ]חבר  דושי  כולל    אריק  אחרים,  גזברים  שאלתי  אני 

 - הגיזבר שלנו באורנית והוא אמר לפחות חציון ראשון אפשר 

 אבל דנו בחציון הראשון פה   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 . התפרצויות 

]גזבר[:  בנימין  ה   שלמה  לפי  לכם  עונה  אני  סדר  בשמירה, 

אושרה   טרם  שמירה,  אגרת  הבאנו  כי  גדל,  הוא  למה  ששאלתם. 

השומרים.   של  השכר  את  לעלות  מתכוננים  אנחנו  שמירה,  אגרת 

ומתכוונים   לו  משלמים  שאנו  בשכר  שומרים  למצוא  אפשר  אי 

יהיה תוספת גם שמירה, באזור תעשיה   לעלות את השכר שלהם. 

 . אנחנו עושים עוד שער כניסה זה כשהאגרה תאושר 

 זה הכל על חשבון התושבים   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 על חשבון השמירה, כן.   שלמה בנימין ]גזבר[: 

מאגרת השמירה של התושבים,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . שום דבר לא ממענקי חוץ, הכל על חשבון התושב 
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]גזבר[:  בנימין  כל    שלמה  הרבה  עלה  לא  עלה,  למה  מזכירות, 

 ך אגב, השכר לא הועלה המזכירות דר 

מועצה[:  ]חבר  דושי  צוחקים?    אריק  אתם  מה  עלה?  לא  זה  מה 

 זה לא עלה?   170מול מיליון    795

]גזבר[:  בנימין  ש   שלמה  הוספנו  עלה,  לא  מזכירות  י  נ שכר 

 ודוברת אחת   , עוזר ומזכירה עוזרים 

 . התפרצויות 

 . דוברות   תקציב   יש   אבל   לא   ברקו ]חברת מועצה[:   קופלר   קרן 

תקציב דוברות זה פעולות, ויש תקציב    ]ראש העיר[:   שבירו   אלי 

פעולות.   במסגרת  לא  זה  משכורת  לשלם  צריך  דוברת,  שזה  שכר 

   . הלאה 

]גזבר[:  בנימין  משמעית    שלמה  חד  דרישה  יש  העירייה  מבקר 

יהיה   זה  אם  יודע  לא  אני  מלאה,  משרה  לתקצב  הפנים  ממשרד 

מלאה, אוקי, בתי מלון  או מישהו אחר אבל תקצבנו משרה    אריה 

 בתוך בית המלון   7בתי מלון, זה    7שאלתם זה לא  

מועצה[:  ]חבר  חן  שלמה,    יוסי  רק  זה  את  תרשום  אז  בעיה,  אין 

, אנחנו לא משלמים שכר לעובדי  ואז לא נבזבז זמן תרשום סיווג  

 שמירה. 
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 . התפרצויות 

 הוא רוצה להסביר.   ]מנכ"ל העירייה[:   רואימי   שלמה 

]גזבר[: שלמה   נכסים,    בנימין  שבעה  יש  מלון  יש    גביה ב בבית 

נכסים, שבע  טכנית     ה  פשוט  שונים  דברים  שונים,  תעריפים 

מחולק לשבע נכסים שונים לכן אצלי מופיע שבעה, אני לוקח את  

 - זה פשוט 

 עוד פעם אני לא הבנתי   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

]ראש העיר[:  בית המלו   אלי שבירו  של  יש שבעה  בתוך האיזור  ן 

יש שם.   שונים,  עסקים שונים, יש שם תחנת דלק,  זה  עסקים  אז 

נמצא תחת אותה כותרת כי זה נמצא במתחם של בית המלון, זה  

לא שבעה בתי מלון זה שבעה עסקים שנמצאים באותו מתחם של  

 בית המלון. 

מועצה[:  ]חבר  דושי  ארנונה    אריק  משלמים  האלה  העסקים  אז 

 של בית מלון? 

]מנכ"ל[: שלמה   יש    רואימי  לכן  נושא  לכל  שונה  סיווג  יש   , לא 

 שבעה סיווגים 

 ההוא עם המסעדה הלבנונית מלון?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 
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 כן   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

שלמה אבל אני נתתי את החוברת למישהו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

וואלה   מלון,  בתי  שבעה  לכם  יש  לי  אמר  אריאל  תושב  לא  שהוא 

 תם, אז תתקן את זה התקדמ 

כן, קנסות בתי משפט, זה סכומים יחסית    שלמה בנימין ]גזבר[: 

יהיה    200קטנים,   אם  לשנה.  משנה  מהותי  שינוי  אין  שקל,  אלף 

 - פה 

 - זה על השקל, זה לא   ]חבר מועצה[:   יוסי חן 

מועצה[:   קופלר   קרן  ]חברת  לפי    ברקו  תענה  קפצת?  למה  רגע 

 הסדר. 

כן כי אני לא הולך לטרוח להשקיע מאמץ    ]גזבר[: שלמה בנימין  

 אלף שקל   200מטורף בשביל סעיף של  

 רגע רגע למה קפצת?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 זה התפקיד שלך   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 התפרצויות 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הוא    קרן  הסדר,  לפי  עונה  לא  הוא 

 קפץ. 
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 אל תדאגי, הכל הוא יענה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אהה אוקי   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

]גזבר[:  בנימין  זה    שלמה  בריאות,  של  סעיפים  לגבי  שאלתם 

שאין,   קטנים  כך  כל  להחליף    מונחים סעיפים  שאומר  טכנים, 

וק כמה כסאות ראש  כיסא בלשכת ראש העיר, אני לא אתחיל לבד 

תקשיבו   מתקצבים,  ככה  כולם  הבאה,  שנה  להחליף  רוצה  העיר 

 - רשויות   6-7אני עבדתי ב 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  להגיד    קרן  גדולה  מחמאה  לא  זה 

רשויות, אז מה אתה לא מצליח להיות יציב    6-7לנו שעבדת פה ב 

 במקום עבודה אחת בן כמה אתה? 

 . התפרצויות 

ה  ]ראש  שבירו  שנתייחס    עיר[: אלי  רוצים  אתם  אם  חברים, 

עובר   אני  אחרת  כי  המגיע  הכבוד  את  תתנו  מבקש,  אני  אליכם, 

 להצבעה 

 . כאילו זה ישנה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . התפרצויות 
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מועצה[:  ]חבר  דושי  רוצה    אריק  אני  ארנונה  בצו  ארנונה,  צו  יש 

דלק אמורה לשלם   נכון?    200להגיד ככה תחנת  למטר  אתה  שקל 

 אותה תחת בית מלון?   הכנסת 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותה    אלי  שתחת  לך  אומר  שהוא  מה  לא, 

מסגרת של אותו מתחם של בית המלון יש מספר עסקים, כל אחד  

בית   משלמים  היו  כולם  אם  מופיע.  זה  ולכן  שונה  תחשיב  לו  יש 

אחד,   משהו  זה  דלק  תחנת  שם  ויש  מאחר  אבל  אחד,  היה  מלון 

 סטוק זה משהו אחר ויש שם מקס  

מועצה[:  ]חבר  דושי  בית    אריק  של  ארנונה  משלמים  כולם  אז 

 מלון 

]גזבר[:  בנימין  תעריף    שלמה  כמה  תקשיבו  שלא,  ברור  לא, 

שם.  טר למ בממוצע   שמופיע  מה  ממוצע  זה  חבר'ה,  ממוצע  זה   ,

זה, לפני שנה זה לא   מלגות מפעל הפיס השנה פשוט תקצבנו את 

 צבנו כל שנה נעשה את זה, אוקי היה מתוקצב מראש, השנה תק 

מועצה[:  ]חבר  חן  כמה    יוסי  הפיס.  מפעל  של  ההכנסה  מתוך  זה 

 מיליון שקל בשנה מקבלים ממפעל הפיס? 

 . זה לא קשור לתקציב, זה תב"ר   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 
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מועצה[:  ]חבר  חן  ה   יוסי  את  ואתה  מתוך    150בסדר  לוקח 

 התקציב הזה או מתוך? 

]גזבר[:  בנימין  ילדים    שלמה  גני  שיפוצי  שאל    22כן.  מישהו 

הקטנים   הפשוטים  הדברים  אלו  מעט.  כך  כל  למה  שאלה 

השיפוצים הגדולים זה תב"רים, ככה עובדים מה לעשות, קהילה  

א  דרך  בהוצאות.  וגם  בהכנסות  וגם  עלה  שואה  ניצולי  גב  תומכת 

כל תקציב ברווחה, אני לא אענה על כולם כי אני באמת לא מבין  

בהתאם,   תקצבנו  הרבה,  בזה  מבין  מה לא  מנהל    לפי  גלעד  שאלי 

תקציבים,   מקבל  הרווחה  משרד  מול  יושב  הוא  הרווחה,  אגף 

כל   הרווחה  משרד  של  והחלק  שלנו,  החלק  את  מתקצבים  אנחנו 

י שייתן תשובות  שנה הוא משנה תכניות שאלתם תגבור או לא מ 

 זה אלי לא אני. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הרי    אלי  אנחנו  להבין  צריכים  אתם  לא, 

ההכנסות,   בסעיף  הם  שאלתם  שאתם  מהדברים  חלק  מקבלים, 

זה   ההכנסות  בסעיף  מהמדינה  שמקבלים  כסף  שיש  עכשיו 

פרויקטים שאנחנו עושים אני לא אבוא ואגיד אהה בשנה שעברה  

פחות   לי  פחות    100נתתם  השנה  גם  לי  תנו  שקל,    100שקל  אלף 

יף המצ'ינג שלנו גדל,  ע דל, ובהתאמה לזה ס ולכן סעיף ההכנסות ג 

 והפעילות שאנחנו עושים ברווחה גדלות. 
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]גזבר[:  זה עיתונים,    שלמה בנימין  הלאה, מידע לציבור דוברות 

שאנחנו עושים, מכרזים, כל מיני    שמים בעיתונים כל מיני דברים 

פרסומים בעיתונים, זה שוטף. אסטרטגיה עירונית ירד כי קלטנו  

וה  בגלל  דוברת,  עירונית  אסטרטגיה  של  התקציב  את  ורדנו 

 של המנדט לראש העיר.   ה מבחינ שקלטנו דוברת. זה  

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  זה    יאיר  הסברה  ופעילות  אסטרטגיה 

 בנפרד? לא הבנתי? 

 . התפרצויות 

אלף    80רגע, שנייה אם הורדת ב   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מרוויחה   שהדוברת  לי  אומר  אתה  אז  שקל?    7שקל  אלף  וחצי 

 אמרת שהורדת מהדוברות מהאסטרטגיה העירונית? 

 זה לא קשור   שלמה בנימין ]גזבר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הם    קרן  אוקי,  קשור  לא  זה  אהה 

 אבל זה לא קשור   80ל   160הורידו  

 . התפרצויות 

]גזבר[:  בנימין  שאנחנו    שלמה  דברים  זה  בארגונים  החבר  דמי 

 י ארגונים חייבים לשלם לכל מינ 
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מועצה[:  ]חבר  חן  לשלם    יוסי  רוצה  לא  אני  אם  מחויבים?  למה 

אלף שקל בחמישה תשלומים, לא רוצה לתת    12לשלטון המקומי  

אלף שלטון מקומי, דמי    60,  300אלף, אני אומר מתוך ה   60להם  

 חבר של ראש העירייה. 

 . שלמה בבקשה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  רוצה    שלמה  אני  בהתנדבות,  לא  זה  אגב,  דרך 

ואנחנו    ארגון יש    עובד שתבין, דמי חבר בארגון, לכל   יציב משלו 

הוא   אם  שנקלט.  העובד  של  מהרציונל  חלק  זה  לשלם  מחויבים 

, אם הוא מנהל  ם הסוציאליי עובד סוציאלי הוא באיגוד העובדים  

 . חינוך, הוא בארגון מנהלי מערכות חינוך 

 . אלף   60אני מדבר על ראש העירייה על    ה[: יוסי חן ]חבר מועצ 

 . 60זה לא  ]מנכ"ל{:   רויאמי   שלמה 

לא    [: מועצה ]חבר    חן   יוסי  זה  לי  תגיד  של    5  ,  60אל  תשלומים 

12 . 

 . אתה מחויב   רוני דנה ]רואה חשבון[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  מענקי    יוסי  מקבל  אני  בכלל,  מחויב  לא  אני 

 . איזון, אני לא רשות איתנה, אני לא מחויב 
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חשבון[:  ]רואה  דנה  חבר    רוני  דמי  משלמת  שלא  בארץ  רשות  יש 

את   להוציא  רוצה  אתה  בה?  חברים  שהם  מקומי  שלטון  למרכז 

 עצמך? 

 אני לא משלם, ואני אשאר חבר   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 שאלנו שאלה, קיבלנו תשובה, בואו   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

]חבר מועצה[:  חן  עושה    60  יוסי  אני  כמה  יודע  בשנה, אתה  אלף 

 . פה בהתנדבות, אנחנו לא תל אביב 

 - קיבלנו תשובה, כן   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

]גזבר[:  בנימין  המינ   שלמה  פשוט  זה  הנדסה  מינהל  הל  שאלתם 

של ההנדסה יושב פה מהנדס, מזכירה שלו, יושבת שיר שם, שוב  

מה   לי  אין  אדם,  כח  שם  יש  האגף,  של  הפנימית  בחלוקה  תלוי 

ייעוץ וחינוך, גם בחינוך, גם בגזברות   ייעוץ חינוך,  להסביר שם. 

 - וגם ברווחה יש יועצים 

 מי זה היועץ הזה?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 . ועצים י   שלמה בנימין ]גזבר[: 

 שמות, מי השם?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 . רוני   שלמה בנימין ]גזבר[: 
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 רוני גם בחינוך וגם בזה?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . התפרצויות 

אלף שקל    240אהה אתה מקבל    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 בשנה? 

חשבון[:  ]רואה  דנה  גם   רוני  אני  כי  פחות  קצת  כן,  . כן  גם    .. יש 

 - ד הוצאות קטנות נוספות שמדי פעם עו 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  רוצה    קרן  רק  באה  אני  חלילה  לא 

 להבין 

מועצה[:  ]חבר  חן  על    יוסי  רבים  שאנחנו  קטנות?  זה    7,000כמה 

 - שקל לבית כנסת תגיד לי כמה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ביקשתי   קרן  אני  בוועדת    רגע  פה 

 שקל   1500ביקורת  

 .  התפרצויות 

]חברת מועצה[:  ברקו  לכסף.    קרן קופלר  דואגת  שאת  את אמרת 

 אז זה לא מפריע לך כל זה? 

ווינר ]חברת מועצה[:   מי אמר שזה לא מפריע לי?   אלה 
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שנה שעברה הצבעת על כל זה,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

יועץ    1500אבל   להביא  ספר    חיצוני שקל  לבית  בדיקה  לעשות 

 . נחשונים את זה את לא רוצה לבזבז את כספי הציבור, זה נהדר 

]גזבר[:  בנימין  לנו    שלמה  אמרו  איזון  מענק  איזון,  מענק  קרן, 

חבר'ה   לנו  אמרו  מסוים  בשלב  לתקצב  תעשו    15כמה  מזה  אחוז 

 - הנחיה שקיבלנו מותנה. זה ה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לפני    אלי  ירד  האיזון  מענק  זה,  לפני  שניה 

לפני מספר שנים   מספר שנים. למה  ירד  דרעי עשה  הוא  כי השר   ?

ממצב   עלינו  ואנחנו  אקונומי  הסוציו  המצב  של  בתחשוב  שינוי 

, באופן אוטומטי מענק  6למצב סוציו אקונומי    5סוציו אקונומי  

המענקים  וכל  יורדים   האיזון  שאמר    . הנלווים  כמו  זו,  בשנה 

חייב   האיזון  ממענק  שחלק  לנו  הודיעו  הגזבר,  בנימין  שלמה 

מהתקציבים   חלק  לקחת  מותנה,  מענק  שנקרא  מה  מענק  להיות 

להוציא  רוצים  כי    , שאנחנו  מותנים.  כמענקים  בצד  אותם  לשים 

אם הממשלה תצמצם את מענקי האיזון אז אנחנו יכולים להעביר  

התקצי  הם  את  לגירעון.  נכנסים  היינו  אחרת  הזאת,  בתצורה  ב 

של   מלחמה  הייתה  לחלוטין  התקציב  את  שנצמצם  רצו  בהתחלה 

לבוא   אפשר  שאי  בסוף  הבינה  והשרה  המקומי,  השלטון  מרכז 
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מה   לשים  לנו  אישרו  ולכן  התקציב,  כל  את  מצמצמים  ולהגיד 

 שנקרא מענקים מותנים, ולכן חלק מהתקציב הוא מענק מותנה. 

מועצה[: יוס  ]חבר  חן  למה    י  לפרוטוקול.  מדבר  אתה  אם  אבל 

כי   לפרוטוקול,  מדבר  אתה  דבר,  איזון?  מענקי  מקבלים  אנחנו 

גדול,   תעשייה  אזור  עושים  היינו  אם  כושלת.  עירייה  אנחנו 

שיהיה לנו הכנסות, רשות איתנה, אז גם לא נצטרך לעלות מיסים  

 לתושב. 

 יוסי, הבנו   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  שנכשל    יוסי  מי  הרי  שאלה,  אותך  שואל  אני 

 וממשיך עם מענקי האיזון האלה 

 - כן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]גזבר[:  בנימין  כמה    שלמה  שומעים  לא  שאלת,  רבני,  דין  בית 

ברקע   מדבר  ]יוסי  דירה  1:50מילים,  שכר  לי  משלמים  הם   .]27  

ני מבין, לכן אמרתי  אלף שקל למועצה, הם עוברים לקניון, ככה א 

אקבל.   לא  כנראה  אני  טעם,  אין  כי  פשוט  זה  את  נתקצב  לא 

 - כנפיים של קרמבו כנראה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  במסגרת    אלי  מתוקצב  קרמבו  של  כנפיים 

לטובת   ייעודית  תרומה  להשיג  הצלחתי  לפיתוח  אריאל  קרן 
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לפיתוח   והקרן  התקציב  בספר  נמצא  לא  זה  ולכן  הזה  הנושא 

כסף בהמשך, לא מפסיקים את הפעילות כנפיים של  תעביר את ה 

 קרמבו. 

 . לא מפסיקים   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 מפסיקים.   לא, בוודאי שלא   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

עוזרי חינוך, פשוט התקציב נגמר שבעוזרי    שלמה בנימין ]גזבר[: 

ב  לנו זה מה שהנחו אותנו,  21לנובמבר    31חינוך  . זה מה שאמרו 

מלא   מימון  היה  זה  תקציב,  אין  הבאה,  שנה  זה  את  תקצבנו  לא 

 של משרד הממשלה, אין לזה תקציב. 

.   יוסי חן ]חבר מועצה[:   אין כסף לקרנות הרשות? זה חשוב. 

 התפרצויות 

בנימין ש  גיבוש    ]גזבר[:   למה  דיברנו.  ציבור,  ויחסי  הסברה 

 .  עובדים תענה על זה 

 אנחנו משקיעים בעובדים של העירייה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . למה אמרנו שאנחנו בעד   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  פתאום    אריק  אתה  שנים  שלוש  קרה?  מה 

 משקיע בהם מה קרה? 
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]חבר  ברקו  קופלר  מועצה[: קרן  רק    ת  למה  טוב,  הכל  שישקיעו, 

 . אלף זה מה שאני שואלת   50

מועצה[:  ]חבר  חן  שלא    יוסי  שפ"ע  עובדי  של  בשכר  שישקיע 

יצטרכו היום לקבל תקן כדי לעבוד בעבודה נוספת. בן אדם הולך  

 לעבוד בעבודה נוספת כדי שיהיה לו מערכת. תשקיע לו בשכר 

 .  התפרצויות 

לא אנחנו לא שואלים, אנחנו יש ככה    לא   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

שפ"ע   עובדי  ויש  אלפים  מאות  של  שכר  שמקבלים  מנהלים  יש 

אחרי   לעבוד  כדי שיוכל  מהם מבקש אישור  מסכנים שהיום אחד 

פשוט   הבושה,  את  מבין  אתה  שקל,  אלף  עוד  להרוויח  העבודה 

שמרוויחים הסייעות,   העובדים האלה  בכל  בושה, תתחילו לטפל 

 , להם צריך לדאוג 5000,  4000,  3000יחים  כל אלה שמרוו 

העיר[:  ]ראש  שבירו  יש  מ   אלי  יותר,  אין  פשוט  בקבוקים,  חזור 

חוק במדינה שמפסיקים לעשות מחזורי בקבוקים, החברה הולכת  

שזאת   חושב  אני  יורד,  זה  לכן  הצהובים,  כל  את  מכאן  לקחת 

את   יחזירו  שאנשים  מאמין  לא  אני  עושים.  שהם  מה  טעות 

 הבקבוקים לסופר כדי לקבל כספים, אבל זה חוק מדינה . 
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מועצה[:  ]חבר  חן  את   יוסי  למה  הזה?    ה אז  החוק  נגד  יוצא  לא 

 תצא, תוביל, תוביל את המהלך 

אלף    370אז זה משהו להסברה,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

הנה   עירונית,  אסטרטגיה  הסברה,  על  פה  שדיברתם  הזה  שקל 

 יבור, במקום שהציבור יקום עלינו. לכם משהו להסביר לצ 

]גזבר[:  בנימין  לפני    שלמה  מימון  פשוט  קיבלנו  קרקעות  סייר 

 שבוע, יצאנו לקול קורא, קיבלנו מימון. 

מועצה[:  ]חבר  חן  לפה    יוסי  שהגיע  הנגבי  צחי  לשר  תודה  תגיד 

איזה   והיה  ממשרד,  הזה  התקציב  את  לנו  לאשר  בשביל  במיוחד 

 ם להיום ממשרד הממשלה. מישהו שהביא אותו גם מהיו 

רכב חינוך שאלת, לפני שנתיים פשוט שלי    שלמה בנימין ]גזבר[: 

מתישהו   מהעירייה,  רכב  לקחה  לא  היא  שלה  פרטי  רכב  לה  היה 

לכן   וקיבלה,  תפקידה  מתוקף  מהעירייה  רכב  ביקשה  היא 

 תקצבנו. 

 אז למה תקצבת גם השנה?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 כי השנה יש מנהל חדש   [: שלמה בנימין ]גזבר 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שלו?    קרן  האוטו  עם  הוא  גם  אהה 

 מה כל כך הרבה? איפה הוא גר? 
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 צור הדסה   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 .  התפרצויות 

]גזבר[:  בנימין  פשוט    שלמה  ברווחה,  מאבטחים  אחרון,  דבר 

הלשכות    75מימון   כל  את  מימנו  הם  הרווחה  משרד  של  אחוז 

 . של אבטחה   בארץ. לכל לשכות האבטחה בארץ יש מימון 

 בגלל המצב של האנשים   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

יש נושא אחד שקרן גם את שאלת, וזה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

לנ  יש    CIו פרויקט משותף יחד עם  מה שנקרא התכנית הכלכלית 

טוב.   לא  כלכלי  למצב  יתדרדרו  שלא  מנת  על  במשפחות  לטיפול 

אנחנו עושים איתם את הפרויקט הזה. אני רוצה להודות לכם על  

 השאלות. 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  יש    יאיר  ענית,  לא  שפ"ע  של  הדברים  על 

 גם שפ"ע. 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מי   קרן  הכל,  על  פה  ענית  נהל  לא 

ייעוץ וליווי כספי לא קיבלתי   רווחה מה זה 

 הוא אמר   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  תכנית    קרן  על  דיבר  הוא  לא, 

 כלכלית תעסוקתית 

 .  התפרצויות 

תקציב של שפ"ע זה כל מיני פרויקטים    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . שיצוצו במהלך השנה בשפ"ע על מנת לשפר את פני העיר 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  כל    יאיר  את  שמפרט  מסמך  יש 

 הפרויקטים המיוחדים מה זה? 

 - לא אני אומר פתאום נהיה מצב   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 - אני אתן דוגמה   פבל פולב ]חבר מועצה[: 

 . לא דוגמה, אני צריך פירוט   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

אין פירוט לפרויקטים מיוחדים כי אין    פבל פולב ]חבר מועצה[: 

פארק  עכשיו.  שקרה  מה  דוגמה  אתן  אני  אבל  מסודרת,    תכנית 

אופוזיציה    כלבים  פה  יושב  מי  משנה  ולא  בזמנו  עשינו  שאנחנו 

קואליציה כל אחד היה לו חלק כזה או אחר זה לא מעניין. שמנו  

מוצלח   פחות  היה  המיקום  לבתים,  צמוד  אבל  מבורך  דבר  עשינו 

וגם  עכ  שיפורים,  גדול עם  יותר  למקום אחר,  שיו מעבירים אותו 

לי   אין  לתושב.  טוב  לעשות  איך  ונחשוב  נשב  אנחנו  הזה  במקום 
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לעשות שם   רוצים  כן  נביא כסף? אבל  לא  תכנית. אבל מה  עכשיו 

 פיתוח. 

מועצה[:  ]חבר  חן  היה    יוסי  לא  אבל  שמעבירים,  מבורך  זה  אבל 

שזורקים   לפני  קודם  לחשוב  לחשוב    300צריך  קודם  שקל?  אלף 

 אם עושים או לא עושים. 

אני מעלה להצבעה מי בעד לאשר את    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

התקציב כפי שהוצג ונשלח אליכם. מי בעד? אלכס, אסף, לודה,  

יוסי,    פבל, יחיאל, אלי, אבנר, ורד. מי נמנע? מי  נגד? קרן, 

אלה.  ק ו יאיר, ארי 

 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אני    אלי  לכם,  רבה  תודה  עבר.  התקציב 

 מודה לכם מאוד, ואני סוגר את הישיבה. חמש דקות הפסקה. 

 - המליאה ננעלה-

 

 

 ______________________ 

 

 

 

 ______________________ 

 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאה.  2022מאשרת את תקציב העירייה לשנת מליאת מועצת העיר 

 ברוב קולות אושר 
( גוזב,  ,  ביזברג  , אסףירמולינסקי  אלכס  -(8בעד  יחיאלפולב  פבללודמילה  ,  טוהמי  , 

 משרקי, ורד טוויל. אבנראליהו שבירו, 
 ויינר, אריק דושי ויאיר שיטבון אלהקרן קופלר ברקו, יוסי חן,  -(5) נגד
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