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 -המליאה נפתחה-

 דבר ראש העיר [ 1]

העיר[: ]ראש  שבירו  מספר    אליהו  המועצה  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד      33אני 

יחיאל פאבל,  יוסי,  קרן,  נוכחים:  המניין.  אריק   ,שמן  אלה,  אלכס,  אבנר,  אלי, 

וורד. אני מתחיל בדיווח ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נעבור לנושאים. אני רוצה 

לעדכן אתכם שאנחנו קלטנו מנהל אגף חינוך חדש, קוראים לו ארז אמבר, סגן 

. בחור שגדל 'רעות'פנימיית בויאר ואת בית ספר  את  אלוף במילואים. הוא ניהל  

ו אריאל  בעיר  את וצמח  פתחנו  בשמכם.  וגם  בשמי  גם  הצלחה,  לו  מאחל  אני 

ב החינוך  העיר,   1-מערכת  למנכ"ל  להודות  מבקש  ואני  תקלות  ללא  בספטמבר 

ע, למנהל אגף הביטחון, למנהל אגף החינוך ולכל "למהנדס העיר, למנהל אגף שפ

רואה  אני  הלימודים.  את  לפתוח  מנת  על  כימים  לילות  שעשו  הרשות  לעובדי 

ה להמשך הלימודים גם במגבלות הקורונה. היום חנכנו את המבנה חשיבות רב

חברת  ידי  על  אירועים  הפעלנו  הקיץ  חודשי  ובמהלך  עקיבא  בני  של     החדש 

קולנוע  'גוונים' בשכונה,  שני  הקורונה.  במגבלות  עמידה  תוך   כוכבים,   אלף    , 

כ"ל הופעה של שימי תבורי ועוד. אני מבקש להודות גם בשמי וגם בשמכם למנ

  סרולוגיות שהופסקו לאחר   לבדיקות  גוונים ולכלל העובדים של גוונים. נערכנו  

יום הראשון, זה היה לפני תחילת שנת הלימודים וקיבלנו שבחים גם מפיקוד ה

 אני חייב להגיד לכם   העורף וגם מהתושבים על הארגון המופתי שהיה במקום.  

הלימותקתזה   תחילת  לפני  רגילה.  בלתי  בצורה  אנטיגן ק  בדיקות  חילקנו     דים 

רוצה  אני  החינוך.  למערכת  בטוחה  בצורה  הילדים  של  ההגעה  את  לאפשר  כדי 
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עם   היינו  הבוקר  הקורונה.  בנושא  מילים  כמה  מאומתים,   189להגיד  אנשים 

ל ירדנו  אנחנו  הצהריים  עם    175-לקראת  שנמצאים   367מאומתים,  אנשים 

אנ ירידה.  במגמת  נמצאים  אנחנו  של בבידוד.  העליון  בקצה  ממש  כתומים,  חנו 

כיתות בנים מבית ספר נווה   4-ון  ילקמהכתום. היו לנו שלוש כיתות מבית ספר  

שם   מהאנשים  גדול  שחלק  אריאלהם  אריאל,  תושבי  נופר םיגנשני  ו  ,לא   :   

כמו  לקורונה.  מאומתים  שנמצאו  מילדים  כתוצאה  לבידוד  שנכנסו  וחרצית 

במצב  גם  לשגרה  לחזרה  רבה  חשיבות  יש  הבידודים  למרות  קודם,  שאמרתי 

של ילדים בעקבות הסגרים ובעקבות הזום שהיו   של בעיותהקורונה. יש תופעות  

טוב עשו  ללימודים,  חזרה  לשגרה,  שהחזרה  חושב  ואני  שעברה  אם גם    ,בשנה 

הבדלים  יש  אגב,  דרך  ספטמבר.  חודש  במהלך  בודדים  ימים  במספר  מדובר 

חיסון   ללא  המאומתים  ובין  חיסון  שקיבלו  המאומתים  בין   – משמעותיים 

בקרב  מאשר  משמעותית  בצורה  קשים  מחוסנים  הלא  בקרב    התסמינים 

התושבים המחוסנים, לכן אני קורא לתושבים ברי החיסון להגיע ולהתחסן. אני 

להגיע קו מכירים  שאתם  התושבים  את  לעודד  המועצה  חברי  לכם  גם  רא 

את    ,ולהתחסן ולבלום  לשגרה  מהר  שיותר  כמה  לחזור  שנוכל  מנת  על  נגיף זה 

ואנו  ורבנים  גבאים  עם  בזום  מפגש  קיימתי  תשרי  חגי  לקראת      הקורונה. 

אני  ציבור ומבני חינוך. ימבנמאשרים לבתי הכנסת לפתוח מניינים נוספים בתוך 

אנחנו  לידיעתכם,  הזה.  בנושא  שותף  שהיה  הדת,  תיק  מחזיק  ליאיר,     מודה 

שי מנת  על  הכנסת,  בתי  רק  לא  שזה  למרות  מניין,  לכל  כספית  ערכו יסייענו 

ל יותר בטוח ו לתפילות גם מחוץ למבנים. אתם יודעים שמחוץ למבנים בסך הכ

ולנו. יחד עם כל מה ובצורה כזאת אנחנו מקווים מאוד לשמור על הבריאות של כ
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שאמרתי, משטרת ישראל והפיקוח העירוני יאכפו את הכללים בכל מקום כולל 

קיבל  בית הכנסת של האוניברסיטה  להזכיר שבפורים  רוצה  אני  בבתי הכנסת. 

נה פשרות. אנחנו בדברים האלה לא מתכוונים ישקל. לא תהי  10,000קנס בסך  

ל חברתיים  לשירותים  האגף  את  הנחתי  האוכלוסייה לשחק.  עם  בקשר  היות 

כמו והערירית.  למשפחות - הבוגרת  ולסייע  המתנדבים  מערך  את  להפעיל  כן 

בשטחים  הפיקוח  את  יגבירו  העירוני  והפיקוח  המשטרה  בבידוד.  שנמצאות 

פתוחים ובמרכזי הקניות לאורך כל התקופה. אני בהזדמנות הזאת רוצה לאחל 

טו שנה  אריאל,  לתושבי  שלכם,  למשפחות  שנה לכם,  והצלחה,  שגשוג  שנת  בה, 

שנעשה בה טוב אחד לשני, והכי חשוב שנה עם בריאות איתנה. אני מבקש מכל 

וחג  לחיים, שנה טובה  כוסית  נרים  כוסיות, אנחנו  פה  מזגנו  ואחד, אנחנו  אחד 

 שמח. 

 אני רוצה להתייחס לדבר ראש העיר.  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 י אתן את ההזדמנות להתייחס.אנ אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 לא, עכשיו!  ,לא קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 את לא תגידי לי מה לעשות. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  אתה לא דיקטטור פה ואתה תיתן לבן אדם   קרן קופלר ברקו 

 לדבר.

 אני מבקש לעבור לסדר היום.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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]חברת מועצה[: ברקו  נחשונים   קרן קופלר  בית הספר  הודעה של מנהלת  להלן 

)הדוברת מקריאה מסר מדף( "בוקר טוב, אתמול לצוות החינוכי מיום חמישי.  

יציאה יסו  עבדו  בלילה דרו את החצר אך לצערי לאחר ביקורת שלי אין אישור 

הדברים   כל  את  שיסדרו  עד  להסביר לחצר  אבקש    שביקשתי. 

לתלמידות/תלמידים שבהפסקה יהיו בשטח בית הספר ולא יצאו לחצר. הדגישו 

. אני ולא יעלו או ירדו למתחמים אחרים  לתלמידים שיישארו רק בקומה שלהם

מודעת לכך שיהיה מאתגר ללא החצר, אך ביטחון התלמידים חשוב יותר". איך 

תקלות ללא  נפתח  הספר  שבית  אומר  יכולים   אתה  לא  הספר  בית  תלמידי  אם 

החצר לא הייתה מסודרת. ש  בגלל לצאת לחצר לשחק? ביום רביעי נפל שם ילד  

לא.  חצי  מוכן,  חצי  האודיטוריום  הספר  בית  כותלי  שבתוך  כך  על  נדבר   שלא 

נסגר? אין  גדרות ארעיות שחיברתם אותן עם אזיקונים, כאילו מה  שמתם שם 

ת השירותים  מורים,  בחדר  בכיתותמזגן  המזגנים  מטפטפים ו  דולפים  קולים, 

שאנחנו  הספר,  לבית  מסביב  ששמתם  הפחונים  בחוץ.  התאורה  על  נדבר  ושלא 

זה  ,מודעים לזה שברחוב מוריה יש רוחות חזקות, חלילה פחון יעוף על איזה ילד

 פיקוח נפש. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? 

 סיימת?  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 כן, עכשיו סיימתי.   רקו ]חברת מועצה[:קרן קופלר ב

העיר[: ]ראש  שבירו  מאוד.    אליהו  היום יפה  סדר  שעל  לנושאים  עובר   אני 

 בבקשה. 
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ברור שתעבור, אין לי ספק שתעבור, כי אין לך   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

תעבור על חוקים ל אמה להגיד. בפעם הבאה שאתה מדבר איתי על חוקים, אתה 

  בלילה ותאפשר להם לקדוח ולבצע בנייה. אני אזמין   01:00ותבוא לשם בשעה  

בישיבה  לי  אומר  כשאתה  אז  פעמים.  כמה  אלא  אחת  פעם  לא  משטרה      לך 

"תדאגי שהמצלמה.. אני מוודא", אתה תוודא שאתה לא עבריין. אתה עבריין, 

לעבוד   צריך  אתה  היום  שבאותו  בך  מתביישת  את   1עד  אני  לסיים  כדי       בלילה 

 שנים אתה בונה אותו? את מגדלי עזריאלי בנו יותר מהר.  5בית הספר, 

 -המועצה תבחבראני מתבייש  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אני מתביישת בראש העיר שמפר את מנוחת   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

להם, אתה יכול   התושבים. מתביישת בראש העיר שמסכן את התלמידים ונותן

זמנך קצוב ושאול. עוד שנתיים אתה לא תהיה   אך  לעשות ככה ולזלזל עד מחר,

פה זה בטוח, ברוך שפטרנו. וככה תעשה לאשתך, לא לי, חתיכת חוצפן. אל תפנה 

 אליי בכלל. ואל תדבר אלי עם האצבע שלך. 

 אני אדבר איך שאני רוצה.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

קופלר   ]חברת מועצה[:קרן  בבית   ברקו  רוצה,  איך שאתה  לא תדבר כאן  אתה 

 תדבר איך שאתה רוצה, אה... סליחה שם אתה לא מדבר.

מועצה שהזמינה כדי שהילדים   תאני מתבייש בחבר  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 לא יכנסו לבית הספר.  
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 פר.לא, כדי שילדים יכנסו בבטיחות לבית הס  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 אתה עבריין.

 חוק עזר אגרת שמירה עפ"י הנחיות משרד הפנים[ 2]

אוקיי, חוק עזר אגרת שמירה על פי הנחיות של משרד   ל[:"שלמה רואימי ]מנכ

נכס. צירפנו את חוק העזר. אני  לפי  ולא  יש לחשב את האגרה לפי מטר  הפנים 

  מבקש להצביע. מי בעד לאשר?

 אני רוצה גם להגיב, ברשותך. אלה ויינר ]חברת מועצה[: 

. תדע לך שנייה. קודם כל אני רוצה להעיר למקליט  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

ואתה   מקליט  הרבה, מ כשאתה  לכם  ויש  האלו  השיחות  על  עברתי  אני  תמלל, 

את  מקליט  גם  ואני  אחראי  אתה  ל"לא".  ה"כן"  את  הופכים  אתם  לפעמים 

הישיבות האלו, לתמלל כמו שצריך, לשמוע כמו שצריך ואם אתה לא שומע אות 

רוטוקולים אחת שאני אומר, תעצור את הישיבה. לא ייתכן שאני אקבל את הפ

 והם לא משקפים את מה שיש פה בישיבה אחד לאחד.

]מנכ רואימי  בוא  ל[: "שלמה  משקף   ,יוסי  לא  שהפרוטוקול  רואה  אתה     אם 

 ה.. תשלח למנכ"ל את 

ע למקליט ילא אל, אני לא אשלח למנכ"ל. אני מוד יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

מודיע   אני  אצלך,  עובד  לא  אני  אלי  אמת,  אמת  למקליטבזמן      שהוא   בזמן 

לאחד. אחד  ולתמלל  להקליט  החוק,  פי  על  אותי   אחראי,  שומע  לא  אתה      אם 

לי. הולכים   תגיד  אתם  מה  על  מבין  פה  מישהו  השמירה:  אגרת  לגבי  שני  דבר 
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הולך  זה  לתושבים?  פה  לעשות  הולך  שזה  מה  הסכומים  את  ראיתם  להצביע? 

. אתם מבינים רה, כפול אגרת שמירהלגרום לתושבים פה לשלם כפול אגרת שמי

מישהו קרא את זה ובדק? אני מצפה שאתם,   על מה אתם הולכים פה להצביע?

 אלה? 

מועצה[: ]חברת  ויינר  ממה   אלה  למה?  דאגה,  אל  ממך  יותר  קראתי     קראתי, 

 אתה מודאג? מי שיש לו בית גדול ישלם יותר? 

 לא קשור לבית גדול.  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 קשור. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אתם רוצים שאני אכנס לדברים שלכם? אני מציע   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 לכם כשאני מדבר לשבת בשקט.

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  שמירה   קרן  לך  יש  מה?  למה  קשור,  שזה    בטח 

ה מטר מה ז   100פרטית על הבית שלך? שאני צריכה לשלם לפי מטר? ויש לי בית  

שלי?  קשור?   לבית  צמוד  שומר  לי  מטר? יש  לפי  משלמת  אני  פתאום      מה 

 התושבים משלמים, מה אכפת לי. 

]משנה לראש העיר[: חן  לפני שהוא מסביר. אני מבקש, חברי קואליציה   יוסי 

ואופוזיציה, כשאני מדבר אל תכנסו לדברים שלי, כי מרגע זה שאתם תדברו אני 

כשאני   שלכם.  לדברים  עכשיו אכנס  צדיקים  תהיו  אל  ותגיבו.  תדברו  אסיים, 

 פתאום, תגיבו התאם.  

 תודה שאתה מאפשר.  אלה ויינר ]חברת מועצה[: 
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העיר[: לראש  ]משנה  חן  נכנסתי   יוסי  לא  פעם  אף  אני  תתחכמי,  אל      אלה 

 לדברים שלך כשאת מדברת.

 אני מודה לך.  אלה ויינר ]חברת מועצה[: 

תמיד כיבדתי ואני מבקש לכבד. אם את לא רוצה   העיר[:יוסי חן ]משנה לראש  

הדבר הזה.   להצביע עבורזה גם בסדר. לגבי הנקודה הזו: אסור לנו בשום אופן  

תושבי העיר עם כל הסיפור של הקורונה והקשיים שיש להם, ועוד אחרי אגרת 

יותר  יש  פתאום  גדל?  התקציב  פתאום  קרה,  מה  בזה.  יעמדו  לא  הם  השילוט, 

ת על ביטחון ועל שמירה? גם ככה התושבים מתלוננים שהשמירה היא לא הוצאו

הכ בסך  מקבלים  אנחנו  כמה  בדק  מישהו  שלא  ו שמירה.  כדי  פה   רייווצל  מצב 

 שאנשים לא ישלמו כפול על אגרת שמירה? 

 רק תגיד מתי סיימת.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

לי זמנים. אלי אנחנו   סיימתי. בוא אלי, אל תציב  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 .עד שאני אשמע את התגובות סיימתי בינתיים דנים בנושא...

אני רוצה בבקשה להתייחס לדבר ראש העיר.   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

אני לא מבינה מה זה לחייב תושב לפי מטר מרובע. האם השמירה נעשית באופן 

פ פה  רואים  אנחנו  הרי  באריאל?  ובית  בית  לכל  ורכבים, אישי  לבתים      ריצה 

מתפקדת  לא  שהשמירה  רואים  אנחנו  אנשים.  של  למחסנים  פריצות     גנבות, 

אגרת  לשלם  צריך  התושב  למה  אז  למשטרה".  "תפנה  לתושב  אומרים  ובסוף 
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תמורה   מקבל  לא  הוא  אם  ממנו   בעדהשמירה  לגבות  צריכה  אני  עכשיו      ועוד 

 באריאל?   ליד כל ביתשם שומר  אגרה לפי מטר, מה זו החוצפה הזו? מה אתה

 סיימת? אליהו שבירו ]ראש העיר[:

]חברת מועצה[: יש בעיר.   קרן קופלר ברקו  לי סיימת. בקושי תיירים     אל תגיד 

בסדר? נסכם את זה מעכשיו, לי סיימת. כשאני אסיים אני אודיע לך.    אל תגיד

האם הולכים להיות לפני שהודעתי לך אל תשאל אותי. עכשיו אני רוצה להבין  

כמות  את  להגדיל  הולכים  אנחנו  האם  מסוימות?  בשכונות  שומרים  בעתיד 

פון אלפהאם השומרים יפסיקו לשחק ב?  הסייריםאת    שהולכים בעיר,  השומרים

סוף   סוף  אולי  לשלםכי  כמו שכר  להם    תתחילו  רעב  משכורת  ולא  שצריך  כמו 

הזמן   הגיע  אולי  משלמים?  הזהבנו  ארגון-רהשתעשו  שאתם  שאתם שא  או   ?  

מגיעים אתם  כי אתם לא נמצאים פה בכלל.  .  ישנים בעמידה וזה לא מעניין אותכם

הימים   בשאר  בשבוע.  פעם  פה  לנמצאים  אתם   לישון  הכתובת ויר,  עמחוץ 

   שמופיעה בתעודת זהות היא רק לשם הכתובת.

 מי את מדברת?  לא אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .ליךא מועצה[:קרן קופלר ברקו ]חברת 

 ? לייאה, א אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 כן, אני מסתכלת עליך אני מדברת עליך.   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

העיר[: ]ראש  שבירו  המשפטי   אליהו  מהיועץ  מבקש  אגב  דרך  אני  אז      אוקיי 

 שאם בן אדם משמיץ ואומר דברי שקר, האם אני יכול לתבוע אותו?  
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 מה שאתה רוצה. באתה יכול לתבוע אותי  ]חברת מועצה[: קרן קופלר ברקו

 אוקי, סבבה, בסדר.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  דיבה.    קרן  על  אותי  רוצה,   עלתתבע  שאתה  מה 

חוקר פרטי כבר עומד ליד הבית שלך. אז בוא נגיע לבית משפט ונראה מי יוכיח ו

 מה. 

 סבבה, בסדר.   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  לא ו  קרן  בטח  אתה  כי  בתביעות  עלי  תאיים  אל 

אותי.   להשתיק  התושבים    כמותצליח  לכל  פה  עושה  לזה    –שאתה   כתב שולח 

תביעה ואת ההוא הכנסת לכלא ואת ההוא זה. או שגם פה תביעה ולהוא כתב  

 שזה דיבה? להגיד רוצהאתה 

 פגש.להי צריךאנחנו ניפגש במקום ש אליהו שבירו ]ראש העיר[:

, נפגש, אין בעיה, נפגש, כל היום רק אז ניפגש  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 של זה.  מאיים, גם ככה עוד שנתיים אתה לא פה, ברוך שפטרנו מעונשו

מועצה[: ]חבר  חן  בתביעה.   יוסי  איומים  של  האלו  השטויות  עם  מספיק     אלי, 

רוצה,   שהיא  מה  להגיד  לה  לאפשר  לה צריך  יש  אותה.  לתבוע  יכול  לא   אתה 

 חסינות מלאה.  

 בוא נבדוק, לא לשקר.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ..מותר לשקר יוסי חן ]חבר מועצה[:
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 מותר לשקר? העיר[:אליהו שבירו ]ראש 

מועצה[: ]חבר  חן  הלימודים   יוסי  שנת  את  פתחת  לפרוטוקול.  משקר  אתה     גם 

 כמו שצריך?

 כן. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ?שצריך כמו נחשונים  ספר ביתהסעות ליש   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 כן אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ההסעות לא עוצרות בדרך עפרון? שקרן, למה  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 ן סליחה רגע. כל התחנות בדרך הנחשונים, אתה יודע שה  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 מבוטלות? 

העיר[: ]ראש  שבירו  לעלות   אליהו  רוצים  שאתם  או  לכם  שנשיב  רוצים  אתם 

 להצבעה?

מועצה[: ]חבר  חן  נוספת    יוסי  הערה  להוסיף  רוצה  של  אני     אגרת בנושא 

השמירה: הרי כל הזמן אתה בא לתושבים ואומר להם "מה אני אעשה? משרד 

זההפנים לך בסעיף    , העלאה,  פה כתוב  אוטומטי".  לשנות   3טייס  יכול      שאתה 

לך הזדמנות   ויש  גובה התעריף  גובה התעריףאת  לשנות את  להפיל   עכשיו      ולא 

 ים. יניאת זה ולגלגל ע

 סיימתם? תודה. טוב,  אליהו שבירו ]ראש העיר[:



 5/9/2021מיום   33מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   33מתוך  14עמוד 

]חבר מועצה[: ירמולנסקי  כן גם  לפרוטוקול  לענותאני רק רוצה    אלכס  . אנחנו 

יודע לפחות לאיזה מטרז' מדובר? איפה נמצא קו  ויותר מזה, אתה  מסתכלים. 

 על כמה מטרים מדובר?    אפס? אתה יודע אם כבר הסתכלת? לא, אני שואל.

 ברור. אני רואה פה.   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 איפה קו האפס?  לכס ירמולנסקי ]חבר מועצה[:א

 מה הקשר איפה קו האפס? היום בחשבון החדש אנשים   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -יצטרכו

מועצה[: ]חבר  ירמולנסקי  בעיר.   אלכס  החלשות  לשכבות  לעזור  הולך     זה 

מ פחות  מטרז'  להם  שיש  בעיקר   120-לאנשים  אלו  להם.  לעזור  הולך  זה  מטר. 

בבתים קטנים וזה כן הולך להוריד פה    שאין להם הרבה כסף. הם גריםאנשים  

 להם את המחיר שהם הולכים לשלם כל חודש ולא להעלות. 

₪ לשנה, תעשה חשבון זה כמו   8מטר כפול    120  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 שמשלמים היום, זה לא מוריד להם בשקל.  

 התפרצויות

 ? תעשה פחות. 120ה אז למ יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

העיר[: ]ראש  שבירו  רק   ,יוסי  אליהו  אני  להגיד.  לך  שיש  מה  את  אמרת    אתה 

רוצה להבהיר משהו אחד ולאחר מכן אני אעלה את זה להצבעה. מה שהתכוון 

של   מטרז'  אותו  זה  האיזון  קו  מאוד.  נכון  זה  אדם   120אלכס  בן  שאותו       מטר 
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דבר כמו ששילם עד היום. כל בעלי הבתים מטר משלם אותו  120שיש לו בית של 

 מטר ישלמו פחות ממה ששילמו בעבר.  120-שיש להם מתחת ל

 ממש לא.  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

כמוך,   ,מטר, כמוני  120כל האנשים שיש להם מעל    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

על   ישלם  בבית,  מטרז'  יותר  לו  שיש  מי  כל  כמו  יחיאל,  כמו  פבל,      חשבון כמו 

זה להצבעה.'זמטראותם אנשים שיש להם מעט   אני מעלה את  עכשיו  אז   מי   . 

 בעד?

 אתה גובה יותר או פחות?  ,רגע ,רגע יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

העיר[: ]ראש  שבירו  העזר   אליהו  חוק  את  לאשר  בעד  מי  איתכם.  גמרתי    אני 

 אגרת שמירה על פי הנחיות משרד הפנים לפי חיוב של מטר? 

תענה לי. אני אוציא לך מכתב עם העתק למבקר.    יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

מה זה מבקר בשביל ראש העיר? אתה יושב פה בישיבה אז אני שואל אותך. מה 

 זה עושים מחטפים מי בעד ומי נגד?

  

 2021, 2רבעוני, רבעון הצגת דו"ח [ 3]

 החלטה

בהן יש    חוק עזר אגרת שמירה עפ"י הנחיות משרד הפניםמליאת מועצת העיר מאשרת את  
 לחשב אגרה לפי מטר ולא לפי נכס.

 אושר ברוב קולות 
אליהו שבירו, ורד טוויל, אלה ויינר, אלכס ירמולנסקי, אבנר מרשקי, יחיאל טוהמי,    -בעד  

 פאבל פולב. 
 קרן קופלר ברקו, יוסי חן. -נגד 

 אריק דושי -נמנע 
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 בבקשה.  2021ח רבעוני לרבעון שני של "הצגת דו :]מנכ"ל[ רואימישלמה 

אני אשב איתך ואוכיח לך שאין שמירה באריאל.   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 יש הרבה פולישטיק במכרז הזה.

]רו דנה  מה  ח[:"רוני  הרבעוני  הדוח  את  מציג  חציון. 2021ביוני    30-אני  זה   , 

יה סיימה את חצי השנה יריאת הדוחות שקיבלתם. הע  4תפתחו בבקשה בעמוד  

הסטיות: הייתה עיקרי  ₪.    168,000באיזון, עם עודף קטן של    2021הראשונה של  

משרד  קודמת.  משנה  פיגורים  מגביית  כתוצאה  בארנונה  עודפת  הכנסה    לנו 

נתן  ה כחינוך  בעיקר   1,100,000-לנו  נובע  שזה  צריך,  שהיה  ממה  פחות   ₪    

. זה יושלם כנראה בהמשך השנה. משרד הרווחה בהכנסה 'וכומלוות  ו  סעותמה

הסכום   אותו  של  ביצוע  תת  יותר,  או  פחות  עובר   700,000  –ובהוצאה,  אני   .₪

ביתרת    2לעמוד   גירעון  לנו  היה  המאזן.  תמצית  בסךשזה  - כ  של  הפתיחה 

 של העודף הזמני הזה.  ₪168,000. מזה יורד  3,000,000

 לישיבה יאיר שיטבון נכנס 

]רו דנה  ב  ח[:"רוני  בעיר  2,768,000-אנחנו  לנו  שהיו  המזומנים  בשו י₪.  ף טיה 

גם    ,₪  10,000,000 חייבים  ממשלה  עוד   2,700,000משרדי  האשראי  וחברות 

 ות. . אם יש שאלות אשמח לענ1,840,000

 אין שאלות. אני עובר לנושא הבא. אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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 עדת התחבורה ווא בברגחילופי [ 4]

]מנכ רואימי  חילופי    ל[:"שלמה  הבא:  בברגהנושא  אלי וא  התחבורה.     ועדת 

 שבירו יושב ראש הוועדה במקום יוסי חן. 

 לפני. אני רוצה להגיד כמה מילים יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 בבקשה ל[:"שלמה רואימי ]מנכ

אבל זה בסדר. אני   אמכבסה יפה של חילופי גבר  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

תיק  ומחזיק  עיר  ראש  כסגן  וחצי  בשנתיים  עשה  חן  שיוסי  מה  אתכם  אעדכן 

 מדינה  בשלוש מערכות בחירות, ללא תקצי  –התחבורה. למרות הקשיים שהיו  

ה התחבורה ומגפת  תיק  ומחזיק  העריה  ראש  כסגן  בתפקידי  הצלחתי  קורונה, 

 2022בינואר    1-תאריך הלהישגים רבים. פעלתי לתגבור התחבורה הציבורית מ

של  150%של    1לקו  תוספת  היה  ת תגבור  יהיה  ליוני  אפריל  בין    לכל   40%. 

השומרון. לפני שנכנסתי לתפקיד תקציב התחבורה הציבורית היה מוקפא במשך 

, קו 95שנים לכל השומרון ואנשים פה לא שמו לב. הוספתי קווים חדשים: קו    4

הקווי  255  קוו  586 כל  העין.  ישירלראש  הם  האלה  עוצרים  םים  לא     בגיתי , 

קווי    אבישר. לשינוי של חלק ממסלול  רמי ה פעלתי  לקניון  שיגיעו  כדי   תחבורה 

כיבוי אש לא  –ולרחוב דרך הנחשונים. כל אזור רובע א  ןלוי, לרחוב דרך רון נחמ

 החלטה

רבעון   של  הרבעוני  הדוח  בפניה את קבלת  העיר רשמה  כפי    2021לשנת    2מליאת מועצת 
 שהוצג על ידי רוני דנה רו"ח המועצה. 

 ללא הצבעה
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פנסים   155היה להם קווי אוטובוס שם. פעלתי לתיקון התאורה בדרך רון נחמן,  

₪   1,300,000אותם. פעלתי לקבלת תקציב בסך    והחליפום היו שם שנים  שרופי

תחנות  כולל  נחמן,  רון  בדרך  האוטובוסים  מפרצי  החניה,  מפרצי  כל  לתיקון 

גם תהינה מוארות. אני מקווה  פועל לכך שהתחנות האלה  עכשיו  אני  מקורות. 

ב אני להצליח גם בזה. תוקם שם תאורה סולארית. הייתי שותף בהקמה, שבקרו

לכביש   בצמוד  יהיה  זה  פדואל,  חניון  שיקרה,  מקווה  אדוני 5מאוד  לידיעתך   ,   

ראש העיר, וזה יעביר את כל השוק הזה שיש היום בגיתי אבישר. נוכל להוסיף 

דרך זה עוד קווים ישירים. מה שעוד עשיתי, יש תקציב מאושר עכשיו לכיכרות 

מוריה.   ברחוב  כיכרות  בתכנון.  כרגע  עם שנמצאים  גם  פעולה  בשיתוף      פעלנו 

כשר תחבורה, להוסיף את הנת"צים. מי שהמשיך עם   ' אריק ויאיר, עם סמוטריץ

זה היא מירי רגב. כרגע מתכוונים לעצור את זה באזור צומת קסם. אני מקווה 

לבצלאל  גם  תודה  מגיעה  פה  אלינו.  פנימה  יותר  עוד  זה  את  לדחוף  שנצליח 

כל העזרה. בהמשך הם גם אישרו לנו כביש טבעת   סמוטריץ' וגם למירי רגב על

את  צריך  לא  אני  העיר,  ראש  אדוני  לך  להגיד  רק  רוצה  אני  תחבורה.  ומסוף 

אני  התושבים,  למען  לעבוד  אמשיך  אני  לעבוד.  להמשיך  כדי  ממך   התארים 

 אמשיך לעשות מול משרד התחבורה. 

 ה.יבקואליצאתה הרי  ?אתה רוצהמה  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

העיר[: לראש  ]משנה  חן  לעשות   יוסי  אמשיך  אני  נמצא,  אני  איפה  קשור     לא 

ילדים היום לא יכולים לנסוע לבית ספר   -  למען התושבים. אני רק מבקש ממך

נחשונים החדש. ביטלו להם את כל התחנות ברחוב הנחשונים. היום זה התפקיד 
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וגם אפילו לא ה יש סימונים ששלחתי לך,  גבת. הייתי מצפה ממך לפחות שלך. 

בסימונים.   טעות  שיש  הסימונים  את  לך  שלחתי  את  שתגיב.  לומדי מטעים  כל 

תמרורים לא   עם חץ לכיוון של אין כניסה, עם  נהיגה וכל אלה שעושים טסטים.

צא לשטח, אני מוכן   לך,  נכונים. אתם הולכים עושים סקר תמרורים. אני מציע

כל   את  לך  ולהראות  איתך  לא לצאת  האוטובוס  לתקן.  צריך  האלה.     התקלות 

את  תיקח  לך.  לעזור  מוכן  אני  התמרור.  את  שם  תשנה  לא  אם  לוי  לרמי  יכנס 

ל והתואר ואני מוכן גם להגיד בכל מקום שאתה מחזיק בתיק התחבורה וזה הכ 

בסדר. אתה יודע גם שאני גם שיתפתי אותך כשהחזקתי את תיק התחבורה בכל 

קי לא  ולעולם  חברים  יימתישיבה  אבל  בלעדיך.  שמי  ,ישיבה  שעובד   כנראה 

וכנראה אולי גם לא רואה בשמאל ימין לפי הרצון של ראש העיר וזה חבל אלי, 

ל פעלתי בהתנדבות ללא כל תמורה ואני לא ואני אומר לך שזה חבל. כי סך הכ

להדיח אותי מתפקיד  יכול  היית  הזו?  עניין למה ההחלטה האומללה  פה  מוצא 

 אש העיר ואמרתי לך מבחינתי אין שום בעיה.משנה לר

 יוסי. ,מה פתאום? אתה בקואליציה אליהו שבירו ]ראש העיר[:

ברור שאני בקואליציה. מה, אתה לא רואה שאני   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

לישיבות  אותי  מזמין  לא  אתה  למה  אז  בקואליציה  אני  אם  אז  בקואליציה? 

 הנהלה? 

 סיימת?  [:אליהו שבירו ]ראש העיר

 לנושא הספציפי הזה כן.כן,  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:
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אז קודם כל למרות שאתה בקואליציה מעניין שרוח   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 הדברים השתנתה ברגע שהפכת להיות מסגן לממלא מקום. מי בעד לאשר את 

 אלי שבירו כיושב ראש ועדת תחבורה במקום יוסי חן? 

 

 "ללחו העיר ראש יציאת[ 5]

  יציאתו של ראש העיר לחו"ל. :]מנכ"ל[ רואימישלמה 

אני עובר לנושא הבא וזה היציאה שלי לחו"ל. אני   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

שלושה  לפני  שנולדה  שלי  הנכדה  את  לפגוש  אטוס  בערב  מחר  הרבה,  לשמחתי 

חודשים ולא הספקתי לראות אותה ולחבק אותה. אני אהיה יחד עם המשפחה 

שלי שבוע ימים בפלורידה ולאחר מכן אני אטוס לשבוע ימים בניו יורק, למספר 

. אני מעריך שגם אני אצליח להביא מספר תרומות לעיר אריאל, פגישות עבודה

עבור פרויקטים בתוך העיר. אני מעלה להצבעה את היציאה שלי ואני מעביר את 

 שאני אהיה בחו"ל.  תקופה להסמכויות בעצם לממלא מקומי, יחיאל טוהמי, 

לם אני רוצה להבין, הטיסה הזו על חשבון מש  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 המיסים?

 לא.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה

מליאת מועצת העיר מאשרת את חילופי גברא בוועדת התחבורה כך שאליהו שבירו יחליף  
 את יוסי חן בתפקיד יו"ר וועדת התחבורה.

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,    -בעד   אליהו שבירו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה 

 אבנר מרשקי, יחיאל טוהמי, פאבל פולב. 
 רן קופלר ברקו, יוסי חןק -  נמנעים
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]חברת מועצה[: ברקו  על חשבונך  והכ  קרן קופלר  זה  יורק   –ל  לניו  גם הטיסה 

 להביא תרומות? 

אני אומר, העירייה לא   יש קרן אריאל לפיתוח, הנה  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 משלמת אגורה אחת.  

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  "אריאל   קרן  לקרן  תרמו  שאנשים  מתרומות  אז 

 לפיתוח" אתה נוסע שבוע לפלורידה ולאחר מכן שבוע לניו יורק?

יורק   אליהו שבירו ]ראש העיר[: לא. הכרטיס שלי הוא עבור הטיסה שלי לניו 

ואני נוסע לניו יורק לצורכי עבודה ואני מעריך שאני אביא מספיק כסף על מנת 

 לעשות פרויקטים.  

זה לא מה ששאלתי לפרוטוקול. האם הטיסה   לר ברקו ]חברת מועצה[:קרן קופ

ל על חשבון קרן ולפלורידה היא על חשבון קרן אריאל לפיתוח? אני מבינה שהכ

 "אריאל לפיתוח". אתה לא עונה לי. אוקיי. 

 מי בעד לאשר את היציאה שלי לחו"ל?  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 דירקטוריון תאגיד המים ההארכת כהונת יושב ראש [ 6]

 החלטה

 את נסיעתו של ראש העיר לחו"ל.  מליאת מועצת העיר מאשרת

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,    -בעד   אליהו שבירו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה 

 אבנר מרשקי, יחיאל טוהמי, פאבל פולב. 
 יוסי חן  –נמנעים 

 קרן קופלר ברקו  –נגד 
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 דירקטוריון תאגיד המים. ה הארכת כהונת יושב ראש  :]מנכ"ל[ רואימישלמה 

שלי, אני רק אגיד רכה  אהאני חייב לצאת מכאן וזו    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

לת שלי  המינוי  של  התוקף  אחת:  מרץ. אמילה  חודש  בסוף  מסתיים  המים  גיד 

הכשירות של משרד מאחר וזה תהליך ארוך שצריכים להעלות אותו גם לוועדת  

 אנחנו מעלים את זה להצבעה היום כדי שנוכל להמשיך. הפנים

מה הבעיה שתהיה פה כשאנחנו מדברים? זה מה   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

 שתשמע מה שאנחנו רוצים להגיד.   ,שאומר הפרוטוקול. למה

 חברים, מי בעד לאשר?     [:מנכ"ל] שלמה רואימי

לפני שאתה מאשר, אני חושב שראש העיר כיו"ר   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

והוא  העיר  לראש  פונים  שתושבים  בעיות  ים  יש  נכשל.  הוא  הזה  הדירקטוריון 

יו"ר   לא  הוא  כאילו  לתאגיד,  חזרה  אותם  לא הדירקטוריוןמפנה  הוא  כאילו   ,

הסמכות. הוא הסמכות הכי גבוהה ולכן הוא צריך להתערב ולפעול אלא אם כן 

את זה על מישהו אחר שכן רוצה טיל  ראש העיר מבערים אחרות,  יעשה טוב כמו  

ע"מ  יו"ר  שיש  להיות  יכול  לא  תושבים.  של  בתלונות  לטפל  רוצה  וכן      לעבוד 

 .  של יו"ר הדירקטוריון שיהיה לו "טייטל"

חברים בואו ניגש להצבעה. מי בעד הארכת הכהונה של   :]מנכ"ל[  רואימישלמה  

 ואילך? 2022יו"ר הדירקטוריון מחודש מרץ 
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ה[  7] מיום  גוונים  חברת  דירקטוריון  החלטת    2021באוגוסט    30-אישור 

 2011דצמבר  מבתקנון החברה    55לביטול סעיף 

]מנכ רואימי  הבא:    ל[:"שלמה  גוונים   אישורנושא  חברת  דירקטוריון  החלטת 

ה   סעיף    2021באוגוסט    30מיום  בדצמבר    55לביטול  החברה      . 2011בתקנון 

 צירפנו את הסעיף הזה ואנחנו מבקשים להצביע על ביטול הסעיף. 

העיר[: לראש  ]משנה  חן  ארי  יוסי  גוונים.  בנושא  הערה  רוצה  כדאי קאני   ,

י  שתקשיבו. לא  אני  בגוונים,  שקורה  סמה  זה  אם  הם מודע  בחירות.  של  מנים 

יכול  אחרים,  או  כאלו  כלכליים  לקשיים  שנקלע  בעיר  תושב  שכל    מפרסמים 

הם  מגוונים,  יצא  שהמקור  להבין  כדי  מאומצת  חקירה  צריך  והיה     לפנות, 

אוספים מידע על תושבים. זה אומר מספרי טלפון, מצב משפחתי וכלכלי. חברת 

קול בפייסבוק  מפרסמת  העיר  גוונים  לתושבי  הכותרת  קורא  שנפגע וזו  "מי   :

מהקורונה מוזמן, כדי לקבל סיוע, לפנות דרך גוונים" ולשם כך הוא צריך למלא 

פה   מספרי טלפון, מצב כלכלי, מצב משפחתי. בקיצור  –כל מיני פרטים אישיים  

מישהו אוסף נתונים על התושבים. להערכתי הרי גוונים זה לא התפקיד שלהם, 

 של מחלקת רווחה.  זה תפקיד

 -יוסי :]מנכ"ל[ רואימישלמה 

 החלטה

את הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון תאגיד המים מר אלי  מאשרת מליאת מועצת העיר  
 שבירו.

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס    -בעד   יאיר שיטבון, אלה  ירמולנסקי, אבנר מרשקי,  ורד טוויל, אריק דושי, 

 יחיאל טוהמי, פאבל פולב. 
 יוסי חן  –נמנעים 

 קרן קופלר ברקו  –נגד 
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תן לי לסיים, אל תקטע אותי. אני אסיים ותענה.   יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

אנחנו עשינו על זה תחקיר שלם. לא יעלה על הדעת. דרך אגב זה גם בניגוד לחוק 

נתונים  לאסוף  לחוק.  בניגוד  זה  האוזניים,  את  שתפתח  כדאי  המבקר,  אדוני 

האלו הנתונים  עם  עושים  מה  יודע  מי  תושבים,  על  עליהם אישיים  שומר  מי   ,      

אור ול קרן  כל  מנסים  שהם  זה  שמתוך  יום  קשי  אנשים  אלו  עוברים.  הם  מי 

למחלקת  מהם  חלק  מפנים  ובסוף  פשוט  עצמם  את  להציל  מנסים  הם  להצלה, 

בעוד  הבחירות  מידי.  באופן  מזה  תרד  גוונים  שמחלקת  מבקש  אני    רווחה. 

 שנתיים. להפסיק לאסוף נתונים על אנשים. להפסיק דרך המהלכים האלו לנסות 

לגנוב ו  לזייף  לעזור למישהו להיבחר. הפעם אנחנו לא ניתןאולי  דרך התאגידים  

ראש אדוני  סיימתי    עכשיובחירות. לא ניתן לאסוף נתונים על תושבים. זה נגמר.  

 העיר.

אתם הוזמנתם לפני כחודש .  קודם כל כדאי שתדעו  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

רת סי איי, אנחנו נבחרנו להיות וחצי למפגש שהיה במרכז צעירים, יחד עם חב

לחברת  דרך הרווחה  וגם  בהכוונה מקצועית  גם  נעזור      פיילוט שבו בעצם אנחנו 

 סי איי. 

 זה עולה כסף?  אריק דושי ]משנה לראש העיר[:

לא, זה לא עולה כסף. זה פיילוט. אנחנו הוצאנו גם   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

הח מערכת  דרך  אותו  ושלחנו  קורא  מה קול  הוצאנו  וגם  הרווחה  דרך  וגם  ינוך 

תושבים  שיש  מבינים  אנחנו  עכשיו  העירוני.  האתר  דרך  תושבים  סקר  שנקרא 

שנקלעו לקשיים כלכליים כתוצאה מהקורונה ואנחנו רוצים למצוא דרך על מנת 
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אם זה בהסבת מקצוע או   –לעזור, דרך קרנות שונות שהן קרנות מחוץ לאריאל  

אי  פה  יש  אחר.  דבר  מאוד בכל  הרבה  עם  כולל  מהלך  שהוא  מהלך  שהוא      זה 

על  שומע  היה  פרס,  חמי  בו  היה  שגם  הזה  הפתיחה  לטקס  שהגיע  מי  גופים. 

הפרויקט הזה. אני אשמח בהזדמנות אחרת כי זה לא הנושא, על סדר היום של 

 .גוונים להעלות את זה. אני מעלה להצבעה

העיר[: לראש  ]משנה  חן  וועדה   יוסי  שנקים  מציע  אני  אומר  שאתה  מה  לאור 

 . שישבו שם גם נציגי ציבור, שיראו שבאמת שומרים על הפרטיות של הנתונים

 זה לא קשור יוסי, אני מבקש להעלות להצבעה.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

להצבעה משהו   רגע. אתה מעלה פה משהו  ,רגע  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

נון זה. למה לא קלת  153-ו  C46  ,C47  ,49  הוראותבהתאמת  שאני לא קיבלתי  כ

 קיבלתי את זה? מאיפה אני יודעת מה הסעיפים האלו? 

 אפשר היה לפנות לפני כן ולשאול. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 למה לא נותנים לנו למה אני צריכה לשאול?    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 את זה מסודר?  

בתקנון   55תתלונני. מי בעד לאשר את ביטול סעיף    יר[:אליהו שבירו ]ראש הע

 ?  2011החברה מתאריך 

 לדעת מה אתה נותן פה לאנשים להצביע מבלי    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 הסעיפים האלו? זה מה 

 מי בעד, שירים את ידו.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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   ,47, ס 46אדוני היועמ"ש אתה יודע מה זה ס  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

לי מה זה?53-ו  49 יכול להגיד  אדוני   היועמ"ש? לפני שאנחנו מצביעים?  ? אתה 

 המבקר אתה יודע מה זה הסעיפים האלו?

העיר[: ]ראש  שבירו  מול   אליהו  פעלנו  אנחנו  עשינו  שאנחנו  מה  הזה     הסעיף 

היום הסעיף הזה מגביל שכל בעלי   משרד הפנים על מנת לבנות עץ מבנה לגוונים.

ולכן ברגע  יכולים לעלות מעבר לרכזים.  בגוונים הם רק רכזים. לא  התפקידים 

סעיף   הזה,  הסעיף  את  מבטלים  למשרד 55שאנחנו  הגשנו  שאנחנו  מבנה  העץ   ,

הפנים וגם קיבלנו אישור ממשרד הפנים, הוא יהפוך להיות גם לא רק כרכזים. 

שמרכ שמי  להיות  יכול  יהיה לא  הוא  הרך  הגיל  כל  שמנהל את  מי  או  כל  את       ז 

ולכן  מתחת.  אנשים  לו  יש  כי  לרכז  מעבר  שהוא  משהו  להיות  חייב  הוא      רכז, 

הסעיף הזה צריך לרדת. אנחנו מעלים את זה להצבעה כי זו ההנחיה של משרד 

 מבנה. עץ הפנים כדי לאשר סופית את ה

ות לגבי הסעיף הזה: האם המבנה כמה שאל  אריק דושי ]משנה לראש העיר[:

 הארגוני של גוונים מבחינת תפוקת העבודה, משהו השתנה?

העיר[: ]ראש  שבירו  מבנה   אליהו  לפי  עובדת  גוונים  חברת  היום  אומר,    אני 

   . מנהל הגיל הרך הוא רק רכז , אבל מופלהארגוני בעצם כמו שאני מדבר כרגע

ל הזה לא יכולה לנהל עם רכזים. מנהל וזה לא יכול להיות, אי אפשר. חברה בגוד

עובדים. ולכן ברגע   המתחתי  ההספורט הוא לא יכול להיות רכז ספורט, כשיש ל

סעיף   את  מבטלים  ידי   55שאנחנו  על  שאושר  למתווה  להיכנס  יכולים    אנחנו 

 משרד הפנים. 
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 . 53-ו 49, 47, 46אז אתה לא יכול לאשר את  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 כפי שהצגתי?   55ביטול סעיף את  מי בעד לאשר אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אני רוצה להגיד מדוע אני נמנעת. מכיוון שלא   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 קיבלנו כמו שצריך. אתה בעצמך לא יודע מה הסעיפים האלו.

 

 בגבעת האוניברסיטה  315 לתב"ר תוספת [ 8]

השלמת   315  לתב"רתוספת    : ]מנכ"ל[  רואימישלמה   האוניברסיטה,    גבעת 

הכ סך  שם.  הפעולות  והשלמת  בוהשצ"פ  מדובר  מקורות   6,000,000-ל    ש"ח. 

של   הלוואה  לקחת  מבקשים  אנחנו  הלוואה.  לגמור   6,000,000מימון  כדי      שקל 

 את כל גבעת האוניברסיטה. 

 איזה שצ"פ, אפשר לקבל פרטים? יוסי חן ]חבר מועצה[:

]ראש שבירו  בגבע  העיר[:  אליהו  למעלה  שנמצא  אותו.   ההשצ"פ  מכיר  שאתה 

 השצ"פ הגדול. 

מועצה[: ]חבר  חן  צריך  יוסי  צריך   6,000,000  עוד  אתה  למה  לסיים אותו?  כדי 

 עכשיו? 6,000,000לקחת הלוואה של 

 החלטה

ה    מליאת מועצת העיר מאשרת את גוונים מיום  דירקטוריון חברת  באוגוסט    30החלטת 
 . 2011בתקנון החברה בדצמבר  55לביטול סעיף  2021

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,  אליהו שביר  -בעד   ו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה 

 אבנר מרשקי, יחיאל טוהמי, פאבל פולב. 
 יוסי חן – נגד

 קרן קופלר ברקו – נמנע
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העיר[: ]ראש  שבירו  את   אליהו  לאשר  בעד  מי  נגד.  להצביע  יכול  שרוצה  מי 

 ההלוואה? 

באלו תנאים לקחנו את ההלוואה הזו, אפשר   רת מועצה[:קרן קופלר ברקו ]חב 

 לדעת?

מאחד הבנקים שנעשה שאני רוצה שיהיה כתוב בהחלטה    : ]גזבר[  שלמה בנימין

פלוס   פריים  עד  של  ובריבית  מפריים 1שופינג  פחות  שנקבל  מניח  אני     אבל   . 

 .1בריבית של עד פריים פלוס 

ובכמה תשלומים אנחנו הולכים להחזיר את   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 זה?

בנימין  תוך    :]גזבר[  שלמה  יוחזר  גם    15הכסף  לכתוב     שנים   15שנים. 

 בפרוטוקול. 

אנחנו נצביע על כך שניקח הלוואה עבור אני מבקש,    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

ל  6,000,000הזה של    התב"ר שנה. שאנחנו מסמיכים את הגזבר לבצע   15-שקל 

ומתן מול בנקים, כאשר הגבול זה פריים פלוס אחד במקסימום. מי בעד  משא 

 לאשר את הבקשה?  
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 , סקר נכסי העירייה 1260פתיחת תב"ר  [ 9]

מספר  "בת  פתיחת  :]מנכ"ל[  רואימישלמה   הע  1260ר  נכסי  סך יריסקר  על  יה 

 קרן עודפים.   - שקל, מקורות מימון 180,000

 העיריה?מה זה אומר סקר נכסי  יוסי חן ]חבר מועצה[:

רואימי ולהכניס   : ]מנכ"ל[  שלמה  העריה  נכסי  כל  את  לקחת  חייבים      אנחנו 

אותם לתוך איזה שהוא מקום שבו כולם ידעו איזה נכסים יש לעירייה. יש מצב 

 שנקרא ספר נכסים וחייבים להכניס את זה לשם. 

 ולמה עד היום זה לא נעשה?  יוסי חן ]חבר מועצה[:

מו ]חברת  ברקו  קופלר  משרד   עצה[:קרן  מבקר  דוח  את  קיבלו  הם  עכשיו    כי 

 דנו בדוח הזה לפני חצי שנה., הפנים אז הם חייבים לעשות

העיר[: ]ראש  שבירו  לא  אליהו  שנמשיך  כדי  תמנעי  או  נגד  תצביעי    לטפל.   אז 

הזה. מי בעד לאשר את   התב"ראנחנו מתקנים את הליקוי, ואנחנו פותחים את  

 .  מצוין מי בעד לאשר שירים את ידו. אותו המנכ"ל?כפי שהציג  1260ר "בת

 החלטה

לתב"ר התוספת  את  מאשרת  העיר  מועצת  האוניברסיטה  315  מליאת  להשלמת   בגבעת 
מלש"ח ומסמיכה את גזבר העירייה לבצע משא ומתן מול הבנקים לטובת    6השצ"פ על סך  

 . מקור מימון: הלוואה. 1שנה ובריבית של עד פריים פלוס  15-לקיחת הלוואה ל 

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,    -בעד   אליהו שבירו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה 

 רשקי, יחיאל טוהמי, פאבל פולב. אבנר מ
 קרן קופלר ברקו יוסי חן, –נמנעים 
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 , תכנון מרכז ההנצחה 1261ר "בתפתיחת [ 10]

רואימי פתיחת    הדבר  :]מנכ"ל[  שלמה  מרכז 1261של  ר  "בתהבא  תכנון   ,   

 קרן פיתוח.  -₪, מקורות מימון  85,000ההנצחה סך 

 ההנצחה הזה הולך לקום?  זאיפה מרכ קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 ההספרייהנצחה הזה הולך להיות באזור של  המרכז    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

שנקרא  מה  על  מדברים  אנחנו  ועכשיו  ראשונית  תוכנית  עשינו  אנחנו    הישנה. 

   תכנון מפורט.

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  יכנסו   קרן  ואיך  השלישית?  בקומה  קומה,  איזו 

למעלית, כיסאות גלגלים לא יכול להיכנס למעלית? אתם הולכים להנגיש את כל 

 המבנה?

 .המבנה מונגש עם מעלית  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  במעלית   קרן  אבל  מאוד,  יפה  זה  מעלית  שיש   זה 

 האם יכול להיכנס כיסא גלגלים ומלווה? תבדוק ותחזור.

 אז תצביעי נגד.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה

על   סקר נכסי העירייהשמטרתו ביצוע  1260פתיחת תב"ר מליאת מועצת העיר מאשרת את 
 ₪, מקורות מימון: קרן עודפים. 180,000סך 

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,  אליהו שבירו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה    -בעד  

 אבנר מרשקי, יחיאל טוהמי, פאבל פולב. 
 קרן קופלר ברקו. יוסי חן, –נמנעים 
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מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  נגד.  קרן  תצביעי  לי  תגיד  הזה?   אל  הזלזול     למה 

במקום,  תקוע  שאתה  רק  לא  זה  בגלל  שלך.  הבעיה  זו  ביקורת.  לקבל  לך     קשה 

 תך את העיר. צר לי.אלא שאתה הולך לאחור ולוקח אי

 בבקשה הערה.   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

העיר[: לראש  ]משנה  חן  הולך   יוסי  שאתה  אותך,  לברך  רוצה  אני  כל     קודם 

 לקיים את הסכם הקואליציוני שיש לנו מלפני....  

 הרי אתה מהקואליציה.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

העיר[:  לראש  ]משנה  חן  וחצי.   יוסי  שנתיים  רק  שלקח  שמח  אני  אז  בסדר, 

שזה   אמרת  שלנו  תעשה   חייקבשיחה  לך,  אומר  אני  עכשיו  חודשים.   שלושה 

חשיבה נוספת ותעשה את זה איפה שאתה רצית ולא לאן שהובילו אותך. צודקת 

לז הולך  לפני שאתה  רגע  אינטרנט.  להיות למטה, בקפה  צריך  זה  רוק את קרן. 

בחור הזה למעלה בספרי זה  ולהחביא את  הזה  כי לתקוע את הדבר  ה, יהכסף, 

עוד  זה  קשה מאוד להגיע לשם אלי. אני אומר לך בשיא הכנות. קח תוביל את 

מהלך קדימה כי אני יודע שאתה רצית את זה בקפה אינטרנט וגרמו לך אנשים 

קח את  אה לא נכון. בובאמת ז ,סביבך להוביל את זה למעלה כשזה לא נכון. אלי

ואני  זה למטה  תוריד את  גם שזה מהלך שלך.  ותקבל  ותקבל שתי אצבעות  זה 

 אצביע בעד. חבל.  

נצביע על   אוקודם כל אנחנו מדברים על התכנון אז בו  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 התכנון.
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קח   אל, רק בוואני איתך בתכנון ואני איתך בהכ  יוסי חן ]משנה לראש העיר[:

ז הזה את  בחור  הכסף  את  לזרוק  חבל  לדורות.  בכייה  יהיה  לא  שזה  למטה  ה 

זה צריך להיות למטה בקפה אינטרנט. בדקתי גם   ,למעלה. זה צריך להיות נגיש

והמקום   מזערי. אין כמעט ימי הולדתממש  את הנושא של ימי ההולדת שם. זה  

הכי נכון לעשות את זה הוא בקפה אינטרנט, המקום הראשון שאתה רצית אותו 

 אלי.

]ראש העיר[: את    אליהו שבירו  בעד לאשר  מי  תכנון מרכז   1261ר  "בתאוקיי, 

 שקל כפי שהציג אותו המנכ"ל.   85,000הנצחה על סך 

ת זה אני מתנגדת. איפה אתה הולך לעשות א  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 אתה לא ענית? 

 מי נגד? בעד לאשר ירים את היד. שמי  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  ברקו  קופלר  יכולים   קרן  לא  נכים  אנשים  השלישית.     בקומה 

זה מה שאתה   ,הגיע אבל אתה מצביע בעד. אני נמנעת, בטח לא נגד מרכז הנצחה

 . בושה. 400,000השקעת  שקל? לגן לכלבים 80,000 –משקיע במרכז הנצחה 

 

 , ביצוע קולות קוראים במוסדות חינוך 1262פתיחת תב"ר [ 11]

 החלטה

על סך   תכנון מרכז ההנצחה  שמטרתו  1261פתיחת תב"ר  מליאת מועצת העיר מאשרת את  
 ₪, מקורות מימון: קרן פיתוח.  85,000

 אושר ברוב קולות 
ויינר, אלכס ירמולנסקי,    -בעד   אליהו שבירו, ורד טוויל, אריק דושי, יאיר שיטבון, אלה 

 יוסי חן.  יחיאל טוהמי, פאבל פולב,אבנר מרשקי, 
 קרן קופלר ברקו. –נמנעים 
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 נוצר על ידי   33מתוך  33עמוד 

אחרון.  :]מנכ"ל[  רואימישלמה   קוראים   1262  תב"ר  דבר  קולות      ביצוע 

  משרד החינוך. - . מקורות מימון272,6000במוסדות חינוך סך 

]ראש   שבירו  על    העיר[:אליהו  החינוך  ממשרד  כספים  קיבלנו     רים "בתאנחנו 

לאשר₪  272,600בסך   בעד  מי  אותו   1262  תב"ר  פתיחת  את   .  שהציג      כפי 

 פה אחד. אני מודה לכולם ומאחל לכולם שנה טובה וחג שמח.  אושרהמנכ"ל? 

 

 אני מודה לכולם ומאחל לכולם שנה טובה וחג שמח. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 - המליאה ננעלה-

 

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 

 העירייהראש 
 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 

 

 החלטה

את   מאשרת  העיר  מועצת  תב"ר  מליאת  קוראים ביצוע  שמטרתו    1262פתיחת  קולות 
 ₪, מקורות מימון: משרד החינוך. 272,600ך על סך במוסדות חינו

 אושר פה אחד


