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 - המליאה נפתחה -

טוב חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כל    36המועצה מספר   אני קודם  היום  בסדר  נתחיל  המניין אנחנו  מן 

, ומכאן  2022רוצה להגיד תודה רבה על שהעברנו את התקציב לשנת  

 אנחנו עוברים לנושאים של סדר היום שלמה בבקשה. 

בנושא הספורט )צורף    2022[ שינוי בתבחיני התמיכות לשנת  1] 

מיום  פר  תמיכות  ועדת  תבחינים  21.11.21וטוקול  ואישור   )

 2022לשנת  

דבר ראשון, שינוי בתבחיני התמיכות לשנת    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מ   2022 תמיכות  וועדת  של  פרוטוקול  שלחנו  הספורט  - בנושא 

לשנת    21.11.21 התקציבים  את  בבקשה  מבקש  2022ולאשר  אני  אז   .

יש   ואם  הוגשו  מה  התבחינים  לדעת  רוצים  אתם  אם  בבקשה  הערות 

שבסעיף   זה  להציג,  והחלטנו  בהם  שדנו  השינויים  שני    3.2.32היו 

לגיל   המתמחים  גיל  את  להצעיר  היה    , 13מבקשים  עכשיו  ,  15עד 

גיל   שהספורטאי 13ועכשיו  השני  הדבר  ניתנת    .  התמיכה,  בגינו 

מוכרות   בתחרויות  תדיר  באופן  האחרונות  בשנתיים  השתתף 

 - ות. אלה שתי השינויים. אז זה דבר אחד ואני מבקש ורשמי 
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מועצה[:  ]חבר  חן  מה    יוסי  אותך  לשאול  זה  לפני  רוצה  ם  ה אני 

מלגות לספורטאים מצטיינים, ודבר שני אני שם לב שכל  ל תבחינים  ה 

מי שקשור בצורה כזו או אחרת עם שיתוף פעולה עם גוונים, אז הוא  

ולראייה נתתי את   הקטע הזה של התלבושות,  נפגע בשורה האחרונה 

דואג   אתה  לי  אמרו  השנים  כל  בכדורסל.  הבוגרים    , כדורגל " של 

תלבושות,    " כדורגל  להם  שאין  לכדורסל  דואג  אני  גלר,  עדי  הנה  אז 

הם באים כל אחד עם תלבושת אחרת, והם הולכים לייצג אותנו מחוץ  

 לאריאל וזה פשוט בושה. 

 טוב   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]מנכ"ל[: שלמה   בסעיף    רואימי  אז  שאמרת  מה  לגבי 

התמיכה  . 3.2.3.3.3 ליעדי  שהגיעו  בשנתיים    השתתפו הספורטאים 

מוכרות   בתחרויות  תדיר  באופן  זאת  לתמיכה  שקדמו  האחרונות 

לפחות   התחרה  מתחרים,  בו  בענף  במסגרת    4ורשמיות  תחרויות 

זה  סעיף  לעניין  ורשמית   , האיגוד,  מוכרת  עולם,   , תחרות    אליפות 

כמו   מענה  לזה  שיש  כך  אז  וכדומה.  ישראל  אליפות  יבשת,  אליפות 

 שצריך, בבקשה לאשר. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שנשלחו    אלי  כפי  התבחינים  את  לאשר  בעד  מי 

 . כולם פה אחד אלכס, אסף, אה  - בעד אליכם?  
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ולתנועות  2]  לעמותות הספורט  יתרות תקציב תמיכות  [ חלוקת 

לשנת   מיום    2021הנוער  תמיכות  ועדת  פרוטוקול  )צורף 

21.12.21 ) 

 חלוקת יתרות לתנועות הנוער 

ר  ת דבר שני, אני לא יודע אם אתם זוכרים נו   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

כסף לתמיכות שלא חילקתי, גם בתחום הנוער, וגם בתחום הספורט,  

של   לחלוקה  המלצה  ומגישה  הוועדה  ביחד  ישבנו  שקל    84אז  אלף 

 - לנוער, שהחלוקה היא 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  את    יאיר  הרי  והורדנו  יתרה  השארנו 

 , את המספר. התמיכות לבתי כנסת 

 . אין קשר   , לא   , לא   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  בואו    יאיר  אומר  אני  קשר,  שאין  יודע  אני 

 שיהיה קשר 

אוקי רגע שנייה, תן לי רק להגיד את זה ואז    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

אלף שקל,    84וני הנוער יתרה של  תגיד מה שאתה רוצה. כרגע יש לארג 

 החלטה

את ה העיר מאשרת  לשנת  מליאת מועצת  הספורט בנושא    2022שינוי בתבחיני התמיכות 
 2022תבחינים לשנת ואת ה( 21.11.21)צורף פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

 פה אחדאושר 
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ה  הנוער,    84- את  לארגוני  לחלק  רוצים  אנחנו  האלה  שקל  אלף 

כדלקמן  היא  שלנו  הצופים  .  1  : ההמלצה  הנוער  .  2אלף,    30תנועת 

  . אלף שקל   84אלף, סך הכל    44תנועת בני עקיבא  .  3אלף,    10הלאומי  

ב  ואנחנו  לאיבוד   19- היות  ילך  שהכסף  רוצים  לא  אנחנו  ,  לדצמבר 

 נבקש להביא את זה להצבעה. 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

  200יש לך סניף למעלה בני עקיבא מעל    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 , בלי מבנה. חניכים בלי מבנה 

מה זה בלי מבנה? יש מבנה ברחוב    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . ברק 

 . סניפים   2זה עוד סניף, יש לך    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

.   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:   נו

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  בחוץ    יאיר  הוא  מבנה  בלי  הוא  השני  הסניף 

.   200מעל    חניכים בלי מבנה. זו תנועה ענקית, לא פרופורציונאלי

מועצה[:  ]חבר  חן  מבנה?    יוסי  שיבנו  הזמן  הגיע  לא  לא  אז  שלמה? 

 וקר?   שם   בחורף הגיע הזמן?  

 זה לא קשור.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חבר  שיטבון  יכול    יאיר  הזה  הכסף  כן  אם  כי  שואל,  אני 

 ללכת לתכנון. 

 לא , לא.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

]חבר מועצה[:  שנייה    יאיר שיטבון  נוער,  למה לא? למה? זה תנועות 

נוער ו   - אלי תענה לי שנייה זה כסף שיכול ללכת לתנועות 

 זה לא יכול ללכת   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 למה לא?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ואנחנו    אלי  לגשר  כשנגיע  נצטרך,  כשאנחנו  כי 

 - יבא נצליח לקבל כסף להקמה של מבנה של בני עק 

 הקצאת שטח הקצת? יש שטח?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 כרגע אין הקצאה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  את   יאיר  הזמן  כל  לה  יהיה  שלא  ורד    מסכנה 

 הנוער עליה   כל 

]ראש העיר[:  לך,    אלי שבירו  עונה  אני  אז  אין הקצאת  שאלת,  כרגע 

 שטח 
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מועצה[:  ]חבר  שיטבון  בפינה?    יאיר  שטח  מקצה  לא  אתה    200למה 

 חניכים איפה אתה רוצה לשים אותם? 

בטח לא בשכונת מגורים יאיר, את    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 הטעות ברחוב ברק עשו כבר, התושבים שם סובלים. 

 מדברים ביחד, לא ברור 

 אנחנו נבחן את זה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[: יוסי   ]חבר  אם    חן  הזה,  התקציב  מתוך  לא  זה  אבל  יאיר 

 נתקצב זה מתקציב אחר . 

 יש הקצאת שטח אלי?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 . אנחנו נבחן את הנושא   , כרגע לא   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  אתה    יאיר  נבחן?  זה  לא?  ן  נ מתכ מה  או  לתת 

מה הבעיה לענות  לענות על זה?  אתה מתכנן לתת או לא? מה הבעיה  

 . אתה מתכנן לתת שטח? שנדע מה להגיד לתושבים על זה?  

 בסוף יהיה גם את זה   , בסוף   , בסוף   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  הזה    יאיר  הפארק  כמו  בסוף?  בסוף  זה  מה 

 שנים?   10בסוף בסוף  

 . באמת יאיר   אלי שבירו: 



 19/12/2021מיום  36מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 38מתוך  9עמוד 
 נוצר על ידי 

לך    ]חבר מועצה[:   יאיר שיטבון  בגשם, אתמול    200יש  בחוץ  חניכים 

אלי,   עכשיו  זה  את  מעלה  שאני  הסיבה  זה.  בגלל  פעילות  הייתה  לא 

כי פנו אליך כבר בנושא לא פעם ולא פעמיים והם לא מקבלים מענה,  

 הזדמנות אולי יקבלו מענה   ו ז אולי  אז עכשיו  

נזמן את    יוסי חן ]חבר מועצה[:  נעשה ישיבה שלא מן המניין,  יאיר, 

 כל הוועדה. 

 זו לא פעם ראשונה שאני מעלה את זה.   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 רגע הם הגישו בקשה מסודרת?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

הגישו בקשה מסודרת, לא הייתה תגובה    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 כולל ממנכ"ל התנועה. 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

נדבר על זה יותר מאוחר, מי בעד לאשר את    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ההצעה כפי שהציג אותה המנכ"ל, את חלוקת הכספים 

 זה לא קשור יאיר, החלוקה וההקצאה.   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לודה,    אלי  יוסי,  קרן,  אסף,  אלכס,  בעד?  מי 

 . ה, ורד. מי נגד? אריק ויאיר. אוקי הלאה פבל, יחיאל, אלי, אבנר, אל 
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 חלוקת יתרות לעמותות הספורט 

]מנכ"ל[:  רואימי  כסף    שלמה  גם  שנשאר  כמו  דבר  אותו  אוקי. 

נשארו   וועדת התמיכות    92בספורט  אלף שקל בספורט. ההמלצה של 

  על"ה   האגודה לקידום הספורט והפנאי .  1:  לחלק את הכסף כדלקמן 

ש"ח,    40 אריאל  .  2אלף  הפועל  גופנית  לתרבות  אלף    28ההתאגדות 

ל .  3ח,  " ש  והחינוך  קידום  העמותה  הספורט  שח.   24תרבות  סך    אלף 

 ח " אלף ש   92הכל  

מועצה[:  ]חבר  חן  עמותה    יוסי  כל  מה  לי  להגיד  לי  לעזור  יכול  אתה 

כדורסל כדורגל    ? מה כל עמותה   , עם העמותות   פה כי כבר התבלבלתי  

 מה? 

ייעודה של כל עמותה   ביחד   מדברים   ברור   לא ,  על 

מי בעד לאשר את ההצעה כפי שהציג אותה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

המנכ"ל? בעד אלכס, אסף, קרן, לודה, פבל, יחיאל, אבנר, אלה, ורד,  

 יוסי אתה בעד?   , יאיר 

 החלטה

מליאת מועצת העיר מאשרת את חלוקת יתרת כספי התמיכות לתנועות הנוער על פי הפירוט  
 44. תנועת בני עקיבא  3,  ₪  אלף  10. הנוער הלאומי  2,  ₪  אלף  30. תנועת הצופים  1  –הבא  
 ₪.  84,000סה"כ יתרת תמיכות לתנועות הנוער , ₪ אלף

 ברוב קולות אושר 
 פבל קרן קופלר ברקו, יוסי חן, לודמילה גוזב,  ,  ביזברג  , אסףירמולינסקי  אלכס  -(11בעד )
 ויינר, ורד טוויל  אלהמשרקי,  אבנראליהו שבירו, , טוהמי , יחיאלפולב

 אריק דושי ויאיר שיטבון -(2) נגד
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של הכדורגל,    24- כן תשנה את ה אם  אלא  לא,    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 תשלח לעלה ואני אצביע בעד. 

 

[ אישור פתיחת שני חשבונות אב, לפעילות מול מפעל הפיס  3] 

 754מרכנתיל דיסקונט, סניף  בבנק  

 חשבון פיתוח פיס 

 חשבון מענקי פיס 

סעיף הבא אישור פתיחת שתי חשבונות אב    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מרכנתיל   בנק  הפיס  מפעל  דרישת  פי  על  הפיס  מפעל  מול  לפעילות 

, שני חשבונות, חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי  754דיסקונט סניף  

 פיס. מי בעד? 

 [  זאת ההחלטה של מפעל הפיס   ראש העיר[: אלי שבירו 

מה הסכומים? אני רוצה לדעת מה הסכומים.    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 בשנה שעברה מה קיבלת מהפיס? 

 החלטה

פי   על  לעמותות הספורט  כספי התמיכות  יתרת  חלוקת  העיר מאשרת את  מליאת מועצת 
. ההתאגדות לתרבות 2אלף ש"ח,    40. האגודה לקידום הספורט והפנאי  1  –הפירוט הבא  

אלף    24. העמותה לקידום תרבות הספורט והחינוך  3אלף ש"ח,    28גופנית הפועל אריאל  
 . ₪אלף  92ח. סך הכל "ש

 לות ברוב קו אושר 
( אסףירמולינסקי  אלכס  -(12בעד  גוזב,  ,  ביזברג  ,  לודמילה  ברקו,  קופלר  ,  פולב  פבלקרן 
 ויינר, ורד טוויל, אריק דושי ויאיר שיטבון.  אלהמשרקי,    אבנראליהו שבירו,  ,  טוהמי  יחיאל

 יוסי חן.   -(1) נגד
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 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 בשנה שעברה, מה קיבלת בשנה שעברה?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  מקבלים    שלמה  כלל  בדרך  קיבלנו,  שעברה  שנה 

 מיליון שקל. 

 ולאן הלך המיליון?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

בפעם האחרונה זה על האולם ספורט, שיפוץ    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 אולם ספורט. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  כפי    אלי  החשבונות  פתיחת  את  לאשר  בעד  מי 

 . שהציג המנכ"ל? אושר פה אחד, הלאה 

 

 3/21רבעוני עיריית אריאל לתקופה  [ הצגת דוח  4] 

]מנכ"ל[:  רואימי  הדוח    שלמה  את  עכשיו  מציגים  אנחנו  דנה,  רוני 

לשנת  , הרבעוני   רבעוני  21השלישי  דוח  הצגת  זה  אריק  שלישי,  ה , 

 . בבקשה   , דהיינו עד ספטמבר מינואר עד ספטמבר הדוח הכספי 

 החלטה 

העיר מאשרת את    מליאת מול    מועצת  לפעילות  אב,  חשבונות  שני  פתיחת  אישור 
חשבון פיתוח פיס, חשבון מענקי    –  754מפעל הפיס בבנק מרכנתיל דיסקונט, סניף  

 פיס. 

 .  אחד פה אושר
 



 19/12/2021מיום  36מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 38מתוך  13עמוד 
 נוצר על ידי 

חשבון[:  ]רואה  דנה  שנת    רוני  של  השלישי  הרבעוני    , 2021הדוח 

עד    1- מ דהיינו   השלושה    30לינואר  את  סיימה  העירייה  לספטמבר. 

אלף שקל, שזה    124שלושת רבע שנה בעודף קטן של    , חודשים האלה 

עודף   לנו  היה  איזון.  מחודשי  בארנונה  בעצם  בעיקר  נובע  שהוא 

דו חודשי,  את ה   וכו' חודשים ינואר מרץ מאי  , העירייה גובה ב הגבייה 

לתקציב.   ביחס  גבוהה  גבייה  לנו  יש  וספטמבר  מרץ  רבעוני  דוח  לכן 

בחוסר   היה  החינוך  משרד  של  גם    1.678של  תגמולים  כנ"ל  מלש"ח, 

  , בהוצאה זה בעניין הקורונה, סגרים וכולי, הסעות שלא היו יש חוסר  

לנו   נתן  הרווחה  משרד  גם  הוצאה.  ופחות  הכנסה  פחות  היה    800אז 

פח  שקל  בביצוע  אלף  חוסר  מול  האלו,  הרבעונים  בשלושת  ות 

 - בהוצאות של מיליון שקל 

 למה נתנו לנו פחות?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

משרד  עוד הפעם,  כי גם היה הוצאות פחות,    רוני דנה ]רואה חשבון[: 

לנו   נותן  היה    75הרווחה  אז  ביצוע,  מתוך  פחות    ן מיליו אחוז  שקל 

ן, התחלנו את השנה בגירעון של  אלף שקל. נעבור לדף המאז   750נתנו  

אותו  מלש"ח   2.936 מצמצם  השוטף  העודף  אם   2.8- ל ,  יש    מלש"ח, 

 . לכם שאלות אני אשמח לענות 

 . טוב אז אנחנו עוברים לסעיף הבא   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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  ן מיליו  3החלטה על קבלת מניות בקאנטרי כנגד השקעה של [ 5] 

בניית    ך שהושקעה בקאנטרי לצור הלוואה מהבנק  ) כהון בעלים  

 ( קומה שלישית 

]מנכ"ל[:  רואימי  מניות    שלמה  קבלת  על  החלטה  הבא,  הסעיף 

הלוואה מהבנק  ) כהון בעלים    ן מיליו בקאנטרי כנגד השקעה של שלוש  

בקאנטרי   שלישית   ך לצור שהושקעה  קומה  בזמנו  ( בניית  למעשה   .

ח זמן עד  אושרה ההלוואה פה בישיבות, אנחנו נקבל את ההלוואה לק 

ההלוואה   אותה,  קיבלנו  דבר  של  בסופו  ההלוואה  את  שקיבלנו 

העירייה   בתרומתה  בעצם  עכשיו  ואנחנו  הכלכלית,  לחברה  הועברה 

של   מניות  הון  קבלת  זה  הזכות  שלהם,  הזכויות  את  לקבל  צריכה 

 י בעד? שלושה מיליון שקל מ 

 ? ן מיליו אז הכסף הזה כבר יצא השלושה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 כבר מזמן יצא   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  ק   אלה  לא  כללית  בקשה  להלוואה,  ש אלי  ורה 

 ? אם אפשר מדי פעם לעדכן אותנו על הקאנטרי 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הקאנטרי,    אלי  לגבי  מילים  כמה  אגיד  אני  כן, 

 . אנחנו נצביע ואני אעדכן לגבי הקאנטרי 
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רגע, אני רוצה, אני לא מבינה    , רגע   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מיליון שקל, עכשיו קיבלתם אישור להלוואה אז    3את זה, אישרו פה  

 מה אנחנו עושים שם? 

מועצה[:  ]חבר  חן  שהו   יוסי  לך  אומר  הוא  את  לא,  הוציא  כבר  א 

 הכסף. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שקל    אלי  מיליון  שלושה  השקענו  אנחנו  לא, 

 - בקומה העליונה מהלוואה, עכשיו כדי שזה שהשקענו את הכסף 

 מהלוואה, לא מתרומות, מהלוואה.   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לחדד  כ   קרן  רוצה  אני  סגורה  שהקומה 

 את זה 

 [ שבירו  העיר[: אלי  שאנחנו כ נכון,    ראש  כדי  סגורה,    , שהקומה 

שלנו,   מניות  הון  לנו  יש  לזכותנו  שנקרא  מה  יירשם  הזה  שהכסף 

לא שייך למישהו אחר, ולכן אנחנו מצביעים על  זה  ששייך לעירייה, ש 

מיליון   שלושה  של  בערך  בקאנטרי  מניות  עוד  לנו  יהיו  שאנחנו  כך 

 שקל. 

מועצה[:  ]חבר  חן  הצ   יוסי  אתה  מיליון  אבנר  שלושה  שישקיעו  בעת 

 על הקומה הזו שזה עולה בפחות מחצי מליון שקל? 

יוסי   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:   אתה הצבעת על זה 
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 אני לא הצבעתי על זה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

על    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:  צילום, כולם הצביעו  לי פה  יש 

 זה 

מועצה[:  ]חבר  חן  שלושה    יוסי  על  הצבעתי  להשקעה    ן מיליו לא 

 אחוז אני אראה לך שלא   100בבניין,  

יוסי, אתה כן נשמה, יש לי סרטון    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 פה.  

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שהצגנו?    אלי  כפי  המניות  על  להצביע  בעד  מי 

בעד אלכס, אסף, קרן, לודה, פבל, אלי, יחיאל, אבנר, אלה,    , יוסי נגד 

נגד יוסי, עבר.   ורד, אריק, ויאיר. 

 גם אני נגד   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 אהה את גם נגד?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

נגד לקחת בכלל  ברור אני הצבעתי    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

את השלוש מיליון האלה מלכתחילה, לא נותנת יד לפשע הזה, שלוש  

 מיליון שקל והקומה השלישית כבר שלוש שנים סגורה. 
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מועצה[:  ]חבר  חן  כל    יוסי  מיליון,  שלושה  עלה  לא  זה  את  לבנות  גם 

 מי שמבין קצת יודע. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לודה,   אלי  אסף  אלכס  בעד  נגד.  ויוסי  קרן    אז 

 פבל, אלי, יחיאל, אבנר, אלה, ורד, אריק, ויאיר. סעיף הבא 

 

 ישן מול חדש   –   1189[ תוספת לתב"ר  6] 

]מנכ"ל[:  רואימי  לתב"ר    שלמה  תוספת  הבא  מול    1189סעיף  ישן 

החדש  סך  , כך שה ₪ אלף    2,353,309סך הכל תוספת של התב"ר    , חדש 

 ₪.   7,794,737יעמוד על  

 כמה סך הכל אושר לנו?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  חדש    7,794,737אמרתי,  אז    שלמה  מול  ישן  זה 

 ₪.   2,353,309ועכשיו מאשרים  

 - מי   העיר[: אלי שבירו ]ראש  

 החלטה

מיליון כהון בעלים   3קבלת מניות בקאנטרי כנגד השקעה של  מליאת מועצת העיר מאשרת  
 )הלוואה מהבנק שהושקעה בקאנטרי לצורך בניית קומה שלישית(

 ברוב קולות אושר 
אליהו  ,  טוהמי  , יחיאלפולב  פבללודמילה גוזב,  ,  ביזברג  , אסףירמולינסקי  אלכס  -(11בעד )

 ויינר, ורד טוויל, אריק דושי ויאיר שיטבון. אלהמשרקי,  אבנרשבירו, 
 קרן קופלר ברקו, יוסי חן.  -(2) נגד
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רגע אני רוצה לדעת מה זה התב"ר    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 הזה ברשותכם? 

מועצה[:  ]חבר  חן  כתוצאה    יוסי  השיכון  ממשרד  שנכנס  כסף  וזה 

 ? מהבנייה של השכונה החדשה 

   כן   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  קובע  וזה    יוסי  אתה  אותו?  מוציא  אתה  ואיפה 

 מוציא אותו? איפה את  

]מנכ"ל[:  רואימי  הולך    שלמה  אתה  לבקש,  להציג,  צריך  אתה  לא, 

המקומות   את  בודק  שמגיע,  השיכון  משרד  נציג  יש  השיכון,  למשרד 

אנחנו   שבו  בשלבים  נמצאים  כרגע  הדברים,  ים  פ מצי אנחנו  כל  את 

 מבקשים ממשרד השיכון להגיע ואז הוא מאשר 

מועצה[:  ]חבר  חן  פה    יוסי  לבוא  לכ   ן תית ואתה  המועצה  חברי  ל 

רואים?  לא  אולי  שאתם  במקומות  לתקן  לא    ולאפשר  אתם  אולי 

 רואים בשכונות מסוימות? 

 אתה יכול להציע   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  התב"ר    קרן  זה  מה  לדעת  יכולה  אני 

 ? אבל מה זה התב"ר מלכתחילה? ממה הוא בנוי? 1189הזה?  

]ראש העיר[:  שבירו  שייך למשרד    אלי  כולו  זה כסף  אני מסביר,  אז 

העיר,   בתוך  שיפורים  לעשות  שנועד  הרשות,  של  כסף  לא  השיכון, 

 אנחנו מציגים למשרד השיכון ואז הוא מאשר ואנחנו יוצאים.  

.   לר ברקו ]חברת מועצה[: קרן קופ   אה אוקי, הבנתי

ישן מול    1189מי בעד לאשר תוספת לתב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

בסך   להיות    2,353,309חדש,  אמור  החדש  שהסך  מי    7,794,737כך 

 בעד? אושר פה אחד 

 

 מוסדות ציבור אריאל   –   1194תוספת לתב"ר  [  7] 

מוסדות ציבור באריאל    1194  תוספת לתב"ר   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

היא   התוספת  על    5,247,150סך  יעמוד  הכולל  החדש  שהסך  כך 

15,240,062 . 

 החלטה 

ישן מול חדש, סך הכל תוספת    1189תב"ר  התוספת ל מועצת העיר מאשרת    מליאת
 ₪.  7,794,737אלף ₪, כך שהסך החדש יעמוד על  2,353,309התב"ר של 

 .  אחד פה אושר
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זה רק כדי שתדעו, זה עבור קריית החינוך    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 שנמצאת בשכונה החדשה. 

שבתוך הקרייה הזאת נבנים גנים, בית ספר,    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 - אולם ספורט ומתחם של 

 זה במוריה למעלה?   קופלר ברקו ]חברת מועצה[: קרן  

]ראש העיר[:  לא, פה בשכונה החדשה מי בעד לאשר את    אלי שבירו 

התב"ר  של  על    5,247,150  , 1194  התוספת  יעמוד  שהוא  כך 

 ? אושר פה אחד.  15,240,062

  

 טוהמי יוצא מהישיבה יחיאל  

 ניהול ופיתוח תב"עות   –   1265[ פתיחת תב"ר  8] 

]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר   שלמה  תב"עות,    1265  פתיחת  ופיתוח  ניהול 

 מימון קרנות פיתוח. ות  ר מקו שקל    140,000סך הכל  

יחיאל, זה כאילו, הכי, היית חייב    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 לקבוע ביום של התקציב? אנשים פה לקחו יום חופש. 

 החלטה 

לתב"ר  מאשרת  העיר  מועצת   מליאת  באריאל  -   1194  תוספת  ציבור  סך    , מוסדות 
 ₪.  15,240,062כך שהסך החדש הכולל יעמוד על  ₪ 5,247,150התוספת היא  

 .  אחד פה אושר
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העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"עות    התב"ר   אלי  לבנות  מנת  על  זה  הזה 

 חדשות שנוכל לפתח את העיר 

מועצה[:  ]חבר  חן  לפתח    יוסי  צריך  זמן,  הרבה  תקוע  שהיה  מה 

 תב"עות. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"ר    אלי  לאשר  בעד  סך    1265מי    140,000על 

 שקל מקרנות הרשות? אושר פה אחד. 

 

 GISעדכון מערכת    –   1266[ פתיחת תב"ר  9] 

  , GISעדכון מערכת    1266פתיחת תב"ר מס'    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 שקל. מקורות מימון קרן עודפים.   100,000סה"כ  

 מה זה המערכת הזאת?   ברקו ]חברת מועצה[:   קרן קופלר 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בהנדסה    GISמערכת    אלי  שנמצאת  מערכת  זו 

 - ונותנת מענה לכלל התושבים, בצורה כזו כל אחד 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  גביית    קרן  עם  לגבייה?  מחובר  זה 

 ארנונה? ה 

 החלטה 

ניהול ופיתוח תב"עות,  תו  שמטר   1265פתיחת תב"ר  מועצת העיר מאשרת    מליאת
 מימון קרנות פיתוח.  מקורות ₪  140,000 התב"רסך 

 .  אחד פה אושר
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העיר[:  ]ראש  שבירו  הנדסה    אלי  של  מערכת  זו  לא,  לא  לא  בכלל, 

לגבייה.  לאשר תב"ר    קשור  בעד  סך   GISלעדכון מערכת    1266מי    על 

 שקל מקרנות הרשות? אושר פה אחד   100,000

 

 שיקום גדר ביטחון   –   1267[ פתיחת תב"ר  10] 

,    1267פתיחת תב"ר מס'    שלמה רואימי ]מנכ"ל[:  שיקום גדר בטחון

 שקל מקורות מימון משרד הביטחון   250,000סה"כ  

העיר[:  ]ראש  שבירו  מס'    אלי  תב"ר  פתיחת  לאשר  בעד    1267מי 

סה"כ   בטחון,  גדר  משרד    250,000שיקום  מימון  מקורות  שקל 

 הביטחון? אושר פה אחד. 

 

תב"ר  11]  פתיחת  לשרות    –   1268[  דיגיטליות  תכניות  פיתוח 

 לתושב שלב א' 

 החלטה 

 GISעדכון מערכת  שמטרתו    1266פתיחת תב"ר מס'  מועצת העיר מאשרת    מליאת
 מקורות מימון קרן עודפים.  ,שקל 100,000,סה"כ 

 .  אחד פה אושר
 

 החלטה 

שיקום גדר בטחון,  שמטרתו    1267פתיחת תב"ר מס'  מועצת העיר מאשרת    מליאת
 . מקורות מימון משרד הביטחון, שקל 250,000סה"כ 

 .  אחד פה אושר
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]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר   שלמה  תכניות    1268מס'    פתיחת  פיתוח 

סה"כ    , א' שלב  לתושב  לשרות  מקורות    320,000דיגיטליות  ש"ח, 

 מימון משרד הפנים. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  מס'    אלי  תב"ר  פתיחת  לאשר  בעד    1268מי 

סה"כ   א',  שלב  לתושב  לשרות  דיגיטליות  תכניות    320,000פיתוח 

 . ש"ח, מקורות מימון משרד הפנים? אושר פה אחד 

 

התקנת מצלמות ברחבי העיר לטובת    –   1269[ פתיחת תב"ר  12] 

 הגברת הפיקוח והביטחון 

]מנכ"ל[:  רואימי  מס'    שלמה  תב"ר  מצלמות    1269פתיחת  התקנת 

 ש"ח.  100,000ברחבי העיר לטובת הגברת הפיקוח והביטחון, סך הכל  

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  תגדיר    יאיר  במייל,  לך  כתבתי  רק  לי  תסביר 

 לבים כאלה? בטחוני רק? לי פיקוח מה פיקוח גם על צואת כ 

 . הכל מהכל   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ה החלט

מאשרת    מליאת העיר  מס'  מועצת  תב"ר  תכניות  שמטרתו    1268פתיחת  פיתוח 
 ש"ח, מקורות מימון משרד הפנים.   320,000דיגיטליות לשרות לתושב שלב א', סה"כ  

 .  אחד פה אושר
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זה ייתן מענה עכשיו לאכיפה? זה הרבה    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 כסף לא? 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

]מנכ"ל[:  רואימי  הולכים    שלמה  כרגע  אנחנו  אבל  יותר.  הרבה  זה 

 לקחת כמה מקורות, אם זה יעזור לאכיפה, נמשיך הלאה. 

 ₪ זה טיפה בים.   100,000  [: מועצה ]חבר    חן   יוסי 

התקנת מצלמות    1269מי בעד לאשר פתיחת    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ש"ח,   100,000ברחבי העיר לטובת הגברת הפיקוח והביטחון, סך הכל  

 קרנות הרשות? אושר פה אחד.   על חשבון 

 

   הצורך תחזוקת רחובות העיר על פי    –   1270[ פתיחת תב"ר  13] 

]מנכ"ל[:  רואימי  מס'    שלמה  תב"ר  רחובות    1270פתיחת  תחזוקת 

סה"כ   הצורך,  פי  על  קרנות    500,000העיר  מימון  מקורות  ש"ח, 

 פיתוח. 

 החלטה 

מאשרת    מליאת העיר  מס'  מועצת  תב"ר  מצלמות  שמטרתו    1269פתיחת  התקנת 
₪, מקורות מימון    100,000ברחבי העיר לטובת הגברת הפיקוח והביטחון, סך הכל  

 קרנות הרשות.  –

 .  אחד פה אושר
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, ובכלל  פגעים מ תושבים פנו למוקד, בעשרות    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

שב  הזמן  הגיע  אולי  אז  מענה  להם  נתנו  תתנו    500- לא  האלה  אלף 

 מענה. 

העיר[: אלי   ]ראש  מס'    שבירו  תב"ר  פתיחת  בעד  תחזוקת    1270מי 

 - רחובות 

מי אחראי על הכסף הזה? פבל, זה אצלו?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 מי מנהל את זה? 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

]מנכ"ל[:  רואימי  יש    שלמה  הזה  לכסף  הזה?  הכסף  על  שואל  אתה 

גדרות שכבר   מחליפים קצת  אנחנו  כרגע  חלקית,  , אחר  ות ישנ תכנית 

..[ כך   .[ 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

לפני חצי שנה אושר סכום פחות מזה בעיר,      שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ישנם   דברים,  מיליון  וזה    מלא עשינו  דברים שצריך לעשות כל הזמן, 

.[   הקטע  ..[ - 

 תפרצויות ה 
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שבחור שיבוא לעשות לי סקר,  תשלמו כסף    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

לי הצעת מחיר כמה יעלה לי כל   למפות לי את הכל, בהתאם להוציא 

יודע איך אני עושה כל דבר.  תכנית,  בונים את ה דבר ואז   אז  ואז אני 

 - פה יש חצי מליון שקל שאף אחד 

אני מבקש רק תביאו לנו תכנית ונסתכל    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 כמו שצריך.  על זה  

לא, אריק, אתה לא מקשיב, זה לא עובד ככה,    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

רק   אז  תיקנו  שלא  מפגע  יש  שפה  ואומר  בפייסבוק  פוסט  שמעלה  מי 

 ככה מתקנים. אין ברירה, אנחנו נעלה את הפוסטים והם יתקנו. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בעד   אלי  מס'    מי  תב"ר  תחזוקת    1270פתיחת 

הצורך,   לפי  העיר  נמנע?    500,000רחובות  מי  נגד?  מי  בעד?  מי  ש"ח, 

בעד אלכס, אסף, קרן, יוסי, לודה, פבל, אלי, אבנר, אלה, ורד נמנעים  

 אריק, יאיר. עבר. 

 לראות תכנית   מבקש אני    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 לא תהייה תוכנית   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 תהייה תוכנית.   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 
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 לטובת כיכר השוטר   –   1271[ פתיחת תב"ר  14] 

]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר   שלמה  כיכר    1271מס'    פתיחת  לטובת 

 ש"ח מקורות מימון קרן עודפים.   70,000השוטר, סה"כ  

 מה עושים שם?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 מתי יהיה בשעה טובה?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קול קורא לפסל שיהיה בכיכר, הקול קורא    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ניקח אמן בהתאם  נוציא קול קורא  לקול    נמצא בשלבי עשייה אנחנו 

 קורא ונתחיל. 

 ? 2023- או ל   2022- ל   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[:   עכשיו

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  את    קרן  לרשום  מתכוונים  אנחנו 

 השמות של שוטרים שנפלו? 

 החלטה

תחזוקת רחובות העיר שמטרתו    1270פתיחת תב"ר מס'    מליאת מועצת העיר מאשרת את
 ש"ח, מקורות מימון קרנות פיתוח. 500,000על פי הצורך, סה"כ 

 ברוב קולות אושר 
( אסףירמולינסקי  אלכס  -(11בעד  גוזב,  ,  ביזברג  ,  לודמילה  ברקו,  קופלר  ,  פולב  פבלקרן 
 ויינר, ורד טוויל, יוסי חן.  אלהמשרקי,  אבנראליהו שבירו, , טוהמי יחיאל

  אריק דושי ויאיר שיטבון -(2) נגד
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ולחשוב    אלי שבירו ]ראש העיר[:  נצטרך לשבת  כיכר השוטר, אנחנו 

על זה כי אנחנו רוצים שהכיכר הזו תהיה כיכר הצדעה לשוטרים ולא  

 - כיכר 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  עושים   קרן  מתוקנת  עירייה  בכל    אבל 

 את זה. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בעיריות    אלי  עושים  מה  גם  נבדוק  אנחנו 

 אחרות. 

תבדוק בראש העין, תבדוק ברמלה,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . תבדוק בלוד, תבדוק בראשון 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  הסכום    אלה  את  דווקא  תקצבנו  אנחנו  למה 

 הזה? 

  , אנחנו חושבים שזה הסכום שאנחנו נצטרך   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

צריך לזכור שהכיכר הזאת כבר יש בה הרבה מאוד דברים, היא כבר  

 - ועצים, אנחנו רק צריכים להוסיף רק ,  רוצפה, יש בה חשמל 

, נפגשנו  הכנה אני אוסיף, אני עשיתי עבודת    פבל פולב ]חבר מועצה[: 

שהם   בערך  האומדן  וזה  בערך  הערכה  קיבלתי  שונים,  אמנים  עם 

 מוכנים, זה האומדן,  

 ואם יהיה חסר כסף?   ר ברקו ]חברת מועצה[: קרן קופל 
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מועצה[:  ]חבר  פולב  שחשוב    פבל  מה  נוסיף.  כסף  חסר  יהיה  אם 

שרובם האמנים הם עשו את זה לא בגלל הכסף כי הסכום הזה באמת  

סמלי, הרבה אנשים ביקשו יותר, הם באמת רוצים לעשות את זה גם  

דליק אותנו  מטעם גאווה לא רק בגלל שזה העבודה שלהם, וזה מה שה 

כלכלי   עידוד  איזה  נתן  אלי  זה.  את  לעשות  רוצים  אנשים  שבאמת 

ויוביל   העניין  את  ייקח  שאסף  החלטנו  גם  לדרך.  יוצאים  ואנחנו 

מבחינת עשייה וכל המהלכים שצריך, והוא גם מבין בבנייה ותשתיות  

אי   שאלה,  לא  בכלל  זאת  מכובד,  באמת  זה  את  לעשות  שצריך  מה 

כזה  דבר  לעשות  שכן    אפשר  ביותר, מה  יהיה מכובד  הוא  לא מכובד, 

נעשה כמה שיותר   לעשות מקסימום מאמץ שנשארים בכסף אז  צריך 

אין לנו תשובות כמה זה יעלה בסוף,    תתמשך, טוב, וזו עבודה שעדיין  

אבל אנחנו לא נבזבז את הכסף ונעשה את זה הכי טוב, אני סומך על  

 אסף. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ב   אלי  מי  אני,  תב"ר  גם  את  לפתוח    1271עד 

קרן עודפים?  ,  ש"ח מקורות מימון   70,000לטובת כיכר השוטר, בסך  

 אושר פה אחד 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לא    קרן  הוא  פה  היה  לא  יאיר  רגע 

 הצביע, כיכר השוטר. 

 בעד   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 
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 צביעת כבישים   –   1272[ פתיחת תב"ר  15] 

צביעת כבישים, סך    1272פתיחת תב"ר מס'    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

התחבורה    88,214הכל   מימון משרד  וקרן    70,571ש"ח מקורות  ש"ח 

 ש"ח.   17,643עודפים  

 ?  22זה לכל שנת    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 זה כרגע קיבלנו.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 זה לא יספיק.   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  קיבלנו    שלמה  שעברה  שנה  קיבלנו,  כרגע  זה 

 פעמיים להזכירך, אז גם השנה נקבל שיהיה פעמיים 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ל   אלי  בעד  מס'  מי  תב"ר  פתיחת    1272אשר 

על סך   כבישים,  ש"ח מקורות מימון משרד התחבורה    88,214צביעת 

 ש"ח? אושר פה אחד   17,643ש"ח וקרן עודפים    70,571

 החלטה 

כיכר השוטר, סה"כ    שמטרתו  1271פתיחת תב"ר מס'  מועצת העיר מאשרת    מליאת
 מקורות מימון קרן עודפים.  ₪, 70,000

 .  אחד פה אושר
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 רכישת רכב לפיקוח   –   1273[ פתיחת תב"ר  16] 

רכישת רכב לפיקוח,    1273מס'    פתיחת תב"ר   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ש"ח    48,000ש"ח קרן רכב,    22,000ש"ח מקורות מימון    70,000סה"כ  

 . קרן עודפים 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אנחנו    קרן  משהו?  לשאול  רוצה  אני 

 רכשנו את האיזי ריידר הזה לא מזמן, אז למה עוד רכב? 

מועצה[:  ]חבר  דושי  נו   אריק  פעם  אף  אותו  ראיתי  לא  הוא  אני  סע, 

 נוסע בכלל? 

]מנכ"ל[:  רואימי  ועושה    שלמה  נוסע,  ריידר  איזי  מקבלים,  אנחנו, 

לנו   יש  בפועל  למעשה  כי  רכב  עוד  צריכים  אנחנו  מאוד,  יפה  עבודה 

ואז   פיקוח,  איש  עוד  קולטים  אנחנו  הפיקוח,  אנשי  לכל  אחד  רכב 

 . כתוצאה מזה יהיה יותר פקחים במשמרת 

 כמה במשמרת?   מועצה[: אריק דושי ]חבר  

 החלטה 

צביעת כבישים, סך  שמטרתו    1272פתיחת תב"ר מס'  מועצת העיר מאשרת    מליאת
  17,643ש"ח וקרן עודפים    70,571ש"ח מקורות מימון משרד התחבורה    88,214הכל  
   ש"ח

 .  אחד פה אושר
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העיר[:  ]ראש  שבירו  לילה,    אלי  משמרות  עושה  אתה  אתה  אם  אם 

 - שבת עושה משמרות  

 כמה בבוקר? כמה בערב?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 2  יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 חזרה   בשביל הפרוטוקול יחיאל הצטרף   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

ניידת,   ]מנכ"ל[: שלמה רואימי    - חמישה פקחים   ויש   יש היום 

 במשמרת   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  מה    שלמה  לכן,  משניים.  יותר  אחת  במשמרת  יש 

ובשביל   הפיקוח  את  להגביר  רוצים  שאנחנו  זה  היום  כרגע  שקורה 

את   ולא לשים  ניידת,  עוד  צריכים שיהיה  אנחנו  להגביר את הפיקוח 

 בעיר.   ו אחד שיסתובבו כל הפקחים באוט 

]חברת מועצה[:  ברקו  סוג של    קרן קופלר  ריידר הוא  גם האיזי  אבל 

 לא?   , כלי תחבורה 

מה שאנחנו עושים אנחנו מוסיפים תוספת    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

את   לאתר  כדי  שפ"ע  עם  בעיקר  לעבוד  יהיה  שלו  שהייעוד  פקח  של 

למקום שלא    אותם האנשים שמוציאים גזם לא בזמן, מוציאים אשפה 
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לעשות    עודפי צריך,   מספיק  לא  שהפיקוח  האלה  הדברים  כל  בנייה, 

לפעמים    , פקח  עם  וגם  שוטר  עם  גם  מסתובבים  והם  מאחר  אותם. 

, ולכן אנחנו רוצים  שוטפות חלק מהדברים הם נשאבים גם למשימות  

מנת   על  יסתובב  שפ"ע,  באגף  בעיקר  יהיה  שלו  שהייעוד  פקח  לקחת 

האכיפה של מה שנקרא עבירות איכות חיים בתוך העיר,  להגביר את  

 ולכן אנחנו צריכים רכב נוסף, זה הכל. 

זה    [: מועצה ]חבר    ירמולינסקי   אלכס  על  ביחד  דווקא  אתך  הצבענו 

 בוועדה שלנו של איכות הסביבה, שאנחנו רוצים להוסיף פיקוח בעיר. 

 אין לי בעיה.   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

מועצה  ]חבר  חן  שאלה   [: יוסי  הגזבר  את  לשאול  רוצה  אנחנו  ,  אני 

כמה   לנו  נכנס  האחרונות  של    י מיליונ בשנים  מהגריסה  שקלים 

רואה   לא  אני  למה  לחדש,  מישן  עכשיו  דיברנו  אז  החדשה,  השכונה 

למה אני לא רואה את זה    ? למה אני לא רואה את זה בתקציב   ? את זה 

   ? לאן זה הולך   השוטפת? בהוצאה  

]ראש   שבירו  לחברה    העיר[: אלי  קשור  זה  לכאן  קשור  לא  זה 

 הכלכלית.  
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אני שואל עכשיו  מה קשור החברה הכלכלית?    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

נכנסים מיליוני שקלים מהגריסה של הדבר הזה מה עושים עם   כעיר 

 הכסף הזה? 

 . אבל זה לא קשור לזה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]חבר מועצה[:  חן  לא מדבר   יוסי  אני  אני    מה קשור  על התב"ר הזה, 

מדבר אם אתה כבר מדבר על זה אתה הצגת כאילו הבאת פה מיליוני  

זה   שקל,  הבאת  לא  האלה  התב"רים  כל  הממשלה  ממשרדי  שקלים 

 ים אוטומטי   דברים שהם 

העיר[:  ]ראש  שבירו  מס'    אלי  תב"ר  פתיחת  בעד  רכישת  3127מי   ,

סך   על  לפיקוח  המימון    70,000רכב  מקורות  קרן  ש   22,000שקל,  קל 

ו  נגד? כולם בעד.   48,000רכב,   שקל קרן עודפים. מי בעד? מי 

 

[ בקשה לאישור עבודה נוספת לעובד העירייה ערן גרינשפן,  17] 

 לתקופה של שנה 

 לצאת החוצה.   מתבקש מי שלא שייך לישיבה    כל 

 החלטה 

רכישת רכב לפיקוח,  שמטרתו  1273פתיחת תב"ר מס' מועצת העיר מאשרת  מליאת
   ש"ח קרן עודפים 48,000קרן רכב, ש"ח  22,000מקורות מימון  ₪, 70,000סה"כ 

 .  אחד פה אושר
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ערן מבקש לעבוד בעבודה נוספת כחלק מהאישור    דוד זיו ]יועמ"ש[: 

נדרש אישור של   נוספת  לי שאפשר להצביע. עבודה  נראה  של הועדה, 

המועצה, המועצה רשאית לתת עבודה נוספת חלק מהעניין זה להכין  

חוות דעת שאני הכנתי ואני מניח שאתם קיבלתם אותה לידיכם, ולכן  

הנוספ   צריכים  העבודה  את  לו  ולאשר  בחוות  להצביע  כללים  יש  ת, 

הדעת שלי, שהוא צריך למלא אחריהם, בעוד שנה אני אבדוק שבאמת  

העבודה   את  לו  ונאפשר  נמשיך  זה,  את  עשה  הוא  ואם  עשה,  הוא  כך 

 הנוספת גם לשנה ב'. 

 - בעד   מי   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אני לפני שאני מצביע על הסעיף הזה אני רק    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

, עובד הרבה שנים במחלקת שפ"ע, אבא לילדים, כדי  אומר שזה עצוב 

זה רק מראה   נוספת,  עבודה  צריך  להישאר בתוך המערכת שלנו הוא 

כמה אלה השקופים, המוחלשים, הסייעות, עובדי שפ"ע אלה שבאמת  

דרך אגב עושים את העבודה לא מתוגמלים כמו שצריך שהם צריכים  

וספת, והם צריכים כדי  או לעזוב את התפקיד, וחלק צריכים עבודה נ 

לאשר את העבודה הנוספת הם צריכים להיחשף פה, לבקש, למה הם  

 צריכים להגיע לכל הדבר הזה? 

 בעד לאשר את הבקשה של ערן?   מי   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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למה הם באמת צריכים להגיע? רק    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 מנכ"ל? ה   ר אני שואלת למה זה צריך להגיע לפה? זה בחוז 

]יועמ"ש[:   . ר החוז זה    דוד זיו 

 מי בעד לאשר? כולם פה אחד.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

, אנחנו  לגבי הקאנטרי   הבטחתי לתת תשובה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

שאתם   כמו  הודעה  בהליך  יודעים  נמצאים  הוצאנו  הקאנטרי,  מול 

לקראת    לציבור נוספת   כרגע  נמצאים  שאנחנו  אומרים  אנחנו  שבה 

  . אימונים ינואר ואנחנו לא יכולים להתחייב על מי שהולך לעשות שם  

פברוא  המגשרת,   ש י   ר בחודש  אצל  פגישה  לראות    לנו  צריכים  אנחנו 

 גשרת המ   מה תהיה התשובה של 

 בית המשפט שתימשך עוד הרבה שנים   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לו    אלי  שיש  יודעים  אנחנו  במקביל,  אנחנו 

מים הוא לא שילם, הוא היה אמור, היינו אמורים  ,  מצוקות כספיות 

לא   האחרון  ברגע  המים  את  שילם  והוא  ומאחר  המים,  את  לו  לסגור 

 החלטה 

עבודה נוספת לעובד העירייה ערן גרינשפן, לתקופה של  מועצת העיר מאשרת    מליאת
 .  שנה

 .  אחד פה אושר
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ברת חשמל, אנחנו יודעים שיש בעיות  סגרו, ואותו דבר היה גם עם ח 

ולכן אנחנו מזהירים את כל מי   עם תשלומי שכר לעובדים שנמצאים 

 שאנחנו יכולים להזהיר בנושא של הקאנטרי. 

ווינר ]חברת מועצה[:   אז למה אנחנו ממשיכים בתהליך גישור   אלה 

]יועמ"ש[:   זה לא גישור, זה הליך של בוררות בבית משפט.   דוד זיו 

מועצה[: אסף   ]חבר  נפגעי    ביזברג  המון  פה  יש  אחרת,  בעיה  פה  יש 

 - בטיחות ואנשים מגיעים אלינו כבר תקופה ארוכה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לא    אלי  והקאנטרי  שם    באחריותנו מאחר  ויש 

הייתי   אם  הקאנטרי,  בתוך  דבר  שום  לעשות  יכול  לא  אני  פרטי  יזם 

ל  למכרז  יוצאים  והיינו  ואותו  מוציא  הייתי  אבל  יכול  אחרת,  חברה 

יזם פרטי שנמצא שם אין לנו יכולת, ולכן אני מזהיר את   מאחר וזה 

 התושבים. 

למה אתה מזהיר, למה אתה לא הולך לתת לו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 - יד כדי לשקם את המקום וביחד 

העיר[:  ]ראש  שבירו  את    אלי  סוגר  אני  לכולם.  מודה  אני  טוב 

 . הישיבה 

 - המליאה ננעלה-
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 בברכה,

 

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 

 


