
 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  1עמוד 

 42מליאה מן המניין מס' פרוטוקול 

 בתשפ" כ"ז בסיוון ,2022ביוני  26 ,מיום ראשון

 

 העיר  ממלא מקום ראש-  מר יחיאל טוהמי-  נוכחים:

 סגן ראש העיר-   פאבל פולב מר-

 סגן ראש העיר-  אבנר מרשקימר -

 משנה לראש העיר-   מר יוסי חן -

 משנה לראש העיר-   ורד טווילגב' -

 מועצת העיר תחבר-  גב' קרן קופלר ברקו-  

 חברת מועצת העיר-  גב' לודמילה גוזב-

 חבר מועצת העיר-   אסף ביזברגמר -

 משנה לראש העיר-   אריק דושימר -

 חברת מועצת העיר-   גב' אלה ויינר-

 

 ראש העיר-  אליהו שבירומר -  נעדרו:

  חבר מועצת העיר-  מר אלכס ירמולנסקי-

 חבר מועצת העיר-  מר יאיר שיטבון-

 

 העירייה מנכ"ל-  מר שלמה רואימי- משתתפים:

 יועמ"ש-   עו"ד דוד זיו-

 גזבר העירייה-  מר שלמה בנימין-  

 עירייההמבקר -  מר אריה ברסקי-  

 מהנדס העיר-   מר שילה ענקי-  

 רואה חשבון-   מר רוני דנה-  

 

  



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  2עמוד 

 :היום סדר על
 3 .............................................................................................. [ דבר ראש העיר1]

 4 .................................................. 1/22[ הצגת דוח רבעוני עיריית אריאל לתקופה 2]

מקורות מימון: ₪,  230,000רכישת רכב רבש"צ, סה"כ  -1299[ פתיחת תב"ר 3]
 13 ........................................ קרן עודפים –ש"ח  85,000ש"ח פיקוד העורף,  145,000

 90,000"רכישת רכב תפעולי לקב"ט מוסדות החינוך", סה"כ  -1300[ פתיחת תב"ר 4]
 15 ................................................ קרן עודפים. –ש"ח  90,000ש"ח, מקורות מימון: 

₪,  250,000"ריבוד מגרשי ספורט בחטיבה העליונה", סה"כ  -1301[ פתיחת תב"ר 5]
 16 ............................................................. קרן פיתוח -₪  250,000מקורות מימון: 

מקורות מימון: ₪,  36,000"גרור כיבוי לאגף הביטחון", סה"כ  -1302[ פתיחת תב"ר 6]
 17 ........................................... קרן עודפים. -₪  18,000משרד הביטחון,  -₪  18,000

"רכישת והצבת שני מבנים יבילים בביה"ס עליזה בגין", סה"כ  -1303[ פתיחת תב"ר 7]
 18 ... קרן פיתוח. -₪  220,000משרד החינוך,  -₪  140,000מקורות מימון: ₪,  360,000

"רכישת והצבת שלושה מבנים יבילים בביה"ס אור זבולון",  -1304[ פתיחת תב"ר 8]
קרן פיתוח. -₪  270,000משרד החינוך,  -₪  210,000מקורות מימון: ₪,  480,00סה"כ 

 ...................................................................................................................... 21 

מקורות ₪,  60,000"תוכנית אסטרטגית לחינוך", סה"כ  -1305[ פתיחת תב"ר 9]
 22 ......................................................................... קרן עודפים. -₪  60,000מימון: 

 54,800שלב א', סה"כ  -2022אירועי סל"ע )סל תרבות עירוני(  -1306[ פתיחת תב"ר 10]
 30 ................ קרן עודפים. -₪  17,500משרד התרבות,  -₪  37,300מקורות מימון: ₪, 

 140,000שלב ב', סה"כ  -2022אירועי סל"ע )סל תרבות עירוני(  -1307[ פתיחת תב"ר 11]
 32 .............. עודפים.קרן  -₪  21,000משרד התרבות,  -₪  119,000מקורות מימון: ₪, 

כך שהסך ₪,  3,839,085שלב ב', סה"כ  -ביה"ס נחשונים -1217[ תוספת לתב"ר 12]
 33 ............................. החינוך. מקורות מימון: משרד₪,  12,198,451החדש יעמוד על 

כך שהסך החדש ₪,  233,777שלב א', סה"כ  -ביה"ס נחשונים -168[ תוספת לתב"ר 13]
 35 ............................................ ס.מקורות מימון: מפעל הפי₪,  7,454,639יעמוד על 

₪,  500,000כך שהתב"ר יעמוד על ₪,  100,000-שיפוצי קיץ ב -1282[ תוספת לתב"ר 14]
 35 ............................................................................... .קרן פיתוחמקורות מימון: 

 44 ........................................................ [ אישור חילופים בחברי המועצה הדתית15]

[ אישור מועמדות של הגב' עדנה סירי לדירקטוריון החברה לפיתוח פארק תעשיות16]
 ...................................................................................................................... 45 

 45 ............................ סעיף לסדר היום לבקשתו של חבר המועצה יוסי חן [ הוספת17]

 46 ... [ שאילתה של חברת המועצה אלה וינר בנושא שמירה על עובדים פלשתינאיים18]

תשלומי הורים למערכת החינוך  –חבר המועצה מר יוסי חן  הצעה לסדר של[19]
 50 ...................................................................................... והתאגידים העירוניים

 

  



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  3עמוד 

 -נפתחה הוועדה-

 [ דבר ראש העיר1]

אני מבקש לפתוח את ישיבת  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

מן המניין. ראשית, מבקש לשלוח רפואה שלמה  42המועצה מס' 

 לראש העיר שחלה בקורונה. 

 רגע, יש לך תוספת לסדר היום.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

שנית, אבקש להזמין את כל החברים  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

, 03.07בתאריך  אריאל דרוםהחינוך ב בקרייתלטקס הנחת אבן פינה 

, ביחד עם שרת החינוך. בסוף השבוע 16:45תרשמו לכם, בשעה 

 הילדים שלנו מסיימים את שנת הלימודים. אני רוצה לאחל להם

שלמה תתחיל להעביר לבשמי ובשם כולנו, חופש נעים. ואני רוצה 

  -בבקשה את נושא התב"רים. אה רגע אתה רוצה

  -רגע, אבל היה את נושא יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

]יועמ"ש[: זיו  תוספת לסדר היום, זו ההצעה לסדר של יוסי  עו"ד דוד 

 חן. 

 הם את מה ששלחת.יוסי תראה ל יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 לא קיבלנו כלום יוסי.  קרן קופלר ברקו:

]יועמ"ש[: הכל בסדר. התוספת לסדר היום, הנושא  עו"ד דוד זיו 

הוא תשלומי הורים למערכת החינוך בתאגידים העירוניים. ההצעה 

 לא ארוכה, תכף שוש תעשה לנו צילום, תיתן לכל החברים. 

  -יע אם לאאבל איך אנחנו יכולים להצב אלה ויינר:

 את לא חייבת.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:
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 זה דיון.  שלמה רואימי:

לא, זה לא דיון. זו הצבעה. סדר היום זה להצביע  קרן קופלר ברקו:

על ההצעה שלו בעד או נגד. מה זאת אומרת? מה אתה בא ללמד אותי 

 את החוק? 

 יחד, לא ברור.  מדברים

אז מה? איך אפשר להצביע על משהו שלא למדנו  קרן קופלר ברקו:

 ולא ידענו? 

רגע, אתם רוצים שאחרי שנסיים את  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אחרי היא תצלם בינתיים,  ,קרןהתב"רים, נעלה את זה להצבעה? 

 התב"רים, ניתן לכל אחד את הצילום לפני סוף הישיבה. 

 וקי.א קרן קופלר ברקו:

 1/22רבעוני עיריית אריאל לתקופה [ הצגת דוח 2]

דבר ראשון, רוני דנה, הצגת דו"ח רבעוני לתקופה  שלמה רואימי:

 . קיבלתם את הדו"ח הרבעוני. 2022מרץ -של ינואר

.  רו"ח רוני דנה: קיבלתם את הדו"ח. אנחנו נגע בכמה דברים עכשיו

את הרבעון הראשון במאוזן, בעודף קטן  , העירייה סיימהנתוני ביצוע

אלף ש"ח. יש לנו עודף קטן בגביית הארנונה שנובע בעיקר  68של 

גבייה. ולכן, יש  פעריי נשחודשית ברבעון הראשון, יש -מהגבייה הדו

החינוך יש קצת פחות שיושלם  עצמיותאלף ש"ח יותר. ב 600לנו 

אחרות גם כן, יש פחות הכנסה שנובעת  עצמיותבמהלך השנה. ב

ניצול קרנות הרשות שמתוקצב בתקציב הרגיל. הפעילות  בעיקר מאי 

שזה  2היא רגילה, נורמלית, כמו כל שנה וברשותכם, נעבור לעמוד 

שוטף של שישה בתקצוב תמצית המאזן. היה לנו בבנקים מזומנים 
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ה בעיקר ורבע מיליון ש"ח. הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, שז

משרד החינוך ומשרדי ממשלה אחרים שהיו חייבים לנו כארבעה 

מיליון  2.5מיליון ושבע מאות. הגירעון המצטבר משנים קודמות, 

אלף. פיקדונות בבנקים שבעצם  68שקלים, שהוא נישאר ויורד 

מיליון שקלים.  31יש לנו  ,מכסים את כל יתרות הקרנות של הרשות

 לשאול שאלות, בבקשה.  זו תמונת המצב. מי שרוצה

, לגבי הארנונה. 8עמוד  ,כן. משהו שפשוט לא הבנתי אולי אלה ויינר:

[, משרדים שעומדים ב ראיתי פה קפיצה גדולה באחוזים. אני ]...

  למה? מה?פשוט לא הבנתי 

 היחסי, מה שיש לנו פה זה התעריפים לפי התחשיב  רו"ח רוני דנה:

 זה מה ששאלת? 

מה התעריף כל כך השתנה? מה השתנה כל כך? זאת לא, ל אלה ויינר:

 זה משהו שהוא משמעותי.  16%אומרת, 

אני יודע מה קרה כאן. בביקורת של משרד  אריה ברסקי ]מבקר[:

היו לנו נכסים אחרים שנה שעברה, כל מיני סוגים , הפנים, הוא דרש

של נכסים אחרים שהוא דרש למיין אותם מחדש למשרדים 

של נכסים , למשל היה מחסנים זה אותם נכסיםושירותים, אבל 

  -שהתעריף שלהם יותר נמוך. ולכן, לכאורה יש

בגלל שמחלקים את הסך הכל ביתרה, זה יצר את  רו"ח רוני דנה:

 , בואי נגיד ככה. 16%-העיוות. שום דבר לא ירד מ

ל זה לא הבנתי למה יש ללא, אני יודעת שלא ירד. בג אלה ויינר:

 שינוי. 
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כשממיינים מחדש סוגי נכסים, פה ושם, אז  רסקי ]מבקר[:אריה ב

 . -חלק

אז עוד הפעם, היו נכסים שאנחנו לפני, חישבנו אותם  אלה ויינר:

  -לפי

  -הם היו בבעלותו של רו"ח רוני דנה:

 סיווגנו אותם לא נכון? מה?  אלה ויינר:

  מדברים יחד, לא ברור.

גם הצבענו על זה בישיבת מועצה קודמת,  קרן קופלר ברקו:

 להזכירך. על הסיווג החדש. 

 אפשר שאלה, את הגזבר?  יוסי חן:

 רגע, הוא אמר שאנחנו ביתרה נכון?  קרן קופלר ברקו:

 ש"ח 68,000יתרה קטנה של  רו"ח רוני דנה:

זה מאוזן נכון? אז למה כל הזמן אומרים שאין  קרן קופלר ברקו:

 כסף? 

 מי אמר?  י ]מנכ"ל[:שלמה רואימ

אתם. אין כסף לסדר את זה ואין כסף לסדר את  קרן קופלר ברקו:

זה. כל רבעון, עזוב את מה שתוקצב, אבל תמיד יש איזשהם 

יש את הקפוארה שזה דרך  לדוגמא עכשיו ,בלת"מים. שהם מבקשים

"גוונים", והם קיבלו ייצוג נהדר לחו"ל, לצאת עם קבוצת הספורט 

שלהם. אז מה הבעיה, אם יצא ואנחנו בעודף, למה לא לעזור לבנות 

שם, שהולכות בסך הכל לייצג את העיר שלנו? כי בסוף הן מניפות 

יות את דגל אריאל ודגל ישראל. לבוא ולתקצב אותן, ולעזור להן בעלו
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של כרטיסי הטיסה, ולתת להן כמה שקלים קטנים. לא דיברתי על 

, אבל הגיע הזמן שתיקחו את הכספים האלה ותתעלו אותם 68-כל ה

גם לספורטאים מצטיינים וגם לנבחרות. לבוא ולהתרברב אחר כך, 

ולהוציא פוסט בפייסבוק ולחבק אותן, "הביאו מקום ראשון, הביאו 

לופים. אבל, כשמגיע שלב הכסף, "אין מקום שני" וזה... כולם א

 לנו"... רוצה להבין למה. 

 קרן, אני תומך במה שאת אומרת.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 תודה רבה לך.  קרן קופלר ברקו:

צריך לעשות חשיבה מחודשת בעניין  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

צטיינים הזה. ובאמת, לתת לאנשים מצטיינים הגיע הזמן שניתן למ

  -בתוך העיר, אני אומר לכם

היא צריכה כמו מסכנה לנדב שקלים בפייסבוק?  קרן קופלר ברקו:

אור" -לשלוח באופן אישי לחברי המועצה, לפנות לקניון של "מגה

שיעזרו לה? למה מגיעים למצב כזה בכלל? זה חוג שהוא דרך 

 זה דרך החברה העירונית שלנו.  ,"גוונים", זה לא חוג פרטי

וכולם פה  ,קרן, את צודקת. ואני יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

מצטרפים. בקטע של מצטיינים, הגיע הזמן, גזבר, לדבר עם ראש 

  -העיר. תמצאו תקציב

מה זה גזבר? בוא תעשה ישיבה שלא מן המניין. למה סתם  יוסי חן:

לדבר? חבר'ה, ישיבה שלא מן המניין, לחלק את התמיכות, יש 

עודפים של התמיכות, לתת לספורטאים מצטיינים. אם אתה לא יודע 

 שלמה, עוד לפני שהגעת לפה, הצבענו בעד לתת מהעודפים. 

 למה אתה תוקף אותי היום?  שלמה רואימי:
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 אני לא תוקף אותך.  י חן:יוס

השנה נבחרנו לייצג את מדינת ישראל מטעם  קרן קופלר ברקו:

תלמידים אלף  50הקבוצה העולמית. חבל הזהב, קבוצה המונה מעל 

 לאומי בציריך. היא צריכה לקבץ נדבות? -ברחבי העולם באירוע בין

  מדברים יחד, לא ברור.

למה זה לא צריך להיות באג'נדה מה קשור לתמיכות?  ורד טוויל:

 שלנו? בשוטף, יש דברים שהם חריגים וצריך לתקצב אותם. 

.  אבנר משרקי:  לא, זה בא אליי

  מדברים יחד, לא ברור.

זה  ה בא אליך.זאבנר, זה לא בא אליך. אל תגיד ש קרן קופלר ברקו:

אלף ש"ח. אפשר לתת לבנות  70העירייה סיימה בפלוס  לא בא אליך.

 -שעושות האלה

 זה לא רק בספורט.  ורד טוויל:

לא משנה, במקרה הזה, זה המקרה שבוער כרגע.  קרן קופלר ברקו:

אתם יודעים, לקחת כסף מהתלמידים של החוג,  ,היא לא צריכה

שנכנס לכיס של גוונים. אבל היא צריכה לשבת ולקבץ נדבות? 

ס". אלף שקל בפלו 70-תתביישו לכם. ובסוף אתה אומר "סיימנו ב

יופי. מה זה משנה זמני או קבוע?   וואו איזה 

  -זמני כי זה זה לא נראהאני יודע ש יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

לא, אני חושב, אם אתה שואל אותי... הבעיה היא  רו"ח רוני דנה:

בעצם בתקציב. אם הייתם מגדירים בתקציב המקורי, תמיכות 

  -לספורטאים
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  מדברים יחד, לא ברור.

 בואו נגדיר עכשיו, מה הבעיה? בואו נוסיף, בואו נשנה.  ויינר: אלה

לאחר בדיקה שערכנו, ודרך אגב, עוד מעט הולך להגיע  אבנר משרקי:

גם מכתב איך לעשות את זה, גם לראש העיר. אני בדקתי איך זה 

נקרא מענקים שהולך בכל מקום ומקום. יש בכל מקום ומקום מה 

 לספורטאים מצטיינים. 

. קופלר ברקו:קרן   לספורטאים מצטיינים, נכון

וזה נמצא לא בעירייה. זה יכול להיות בקרן, זה יכול  אבנר משרקי:

להיות לא יודע איפה. צריך להיות מענק כזה. ואז, לוקחים שלושה 

או חמישה אנשים, חלק ממקצועיים, חלק פוליטיים, חלק לא יודע 

להיעשות אתמול ולא מה, עושים ועדה לכל אחד ואחד. זה צריך היה 

 היום. 

אני דיברתי עם רכז מצוינים שפנה אליך בנושא  קרן קופלר ברקו:

 הזה.

זה אחד. שתיים, ישבנו סליחה, סליחה, תנו לסיים.  אבנר משרקי:

גם עם כל האנשים שמייצגים את הבנות או לא בנות שצריכות לנסוע 

הי שיש לחו"ל. ישבנו עם כולם, אמרנו להם מפורשות, שאם יש מיש

לה בעיה בנסיעה לחו"ל, שתיידע את רינה. רינה, תביא את זה ונמצא 

גם רגינה וגם , לה פתרון. לא תישאר פה ספורטאית שהיא זקוקה

לואיזה וכולם, שהיא צריכה אותן בחו"ל להופיע, ובגלל שאין 

 . שלא תיסע להורים שלה כסף, אין דבר כזה

 הכרטיס, אתה יודע? תגיד לי, כמה עולה להם  קרן קופלר ברקו:

 תלוי למי ותלוי לאן.  אבנר משרקי:
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 עכשיו, על מה שאני מדברת עליו, קפוארה.  קרן קופלר ברקו:

 אלף ש"ח.  20קפוארה, חמישה אנשים  אבנר משרקי:

אלף דולר עולה להן הכרטיס, והן צריכות סיוע  3.5 קרן קופלר ברקו:

דולר. על מה אתה מדבר,  2,300בהוצאות שיהיו במהלך האירוע עוד 

תגיד לי? אני, אם הבן שלי היה בקפוארה, לא היה יוצא, נשמה. מי 

יכול לעמוד בסכומים כאלה? גם אם יש לי וגם אם אין לי. מה זה 

 השטויות האלה? 

קרן, צריך לקבל החלטה במליאת  ראש העיר[:יחיאל טוהמי ]סגן 

 .המועצה

 קיבלנו אותה אלף פעמים, יחיאל.  ורד טוויל:

ולעזור למצטיינים גם לאנשים שאין  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 להם יכולת לנסוע. 

 הספורט.  תבוועדאבל קיבלנו את זה אלף פעמים, גם  ורד טוויל:

"גוונים" זו פרה חולבת. יודעת -מה הבעיה? ש קרן קופלר ברקו:

לקחת מההורים את הכסף אבל ברגע האמת היא לא יודעת לסייע 

 לאותם חניכים. 

רגע אני רוצה לתת לפבל את זכות  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 הדיבור.

קודם כל, אני מאוד שמח שהאמוציות הן באמת אמיתיות,  פבל פולב:

מביאים תוצאות. אם כבר, אז ובעיר כי מדובר בילדים שלנו שגרים 

אנחנו צריכים לחשוב מערכתית. אבנר, אתה יודע, יש לנו אלופים לא 

  -אוד מעריךמרק בקפוארה ואני 

 נכון, גם בקרטה ובג'ודו.  קרן קופלר ברקו:
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באמת רציתי שאתם תפרקו, אבל שתקתי כי חברים,  פבל פולב:

  -וכשמדברים אנחנו נעשה את זה תרבותי יותר, כי אנחנ

 , אני לא תרבותית.אוקיי, אז אנחנו לא תרבותיים קרן קופלר ברקו:

כי אנחנו לא נסיים לדבר. אז בגלל זה, אני אומר, אתם  פבל פולב:

תחשבו, כי אני בעד. אבל, צריכים לחשוב כי יש לנו גם כדורגל שעלה 

ליגה א', ואין להם איפה להתאמן וצריכים להסיע אותם מחוץ לעיר 

 אולם, צריך כסף.  ולהכיר להם

  אולמות.כדורגל  יוסי חן:

כן, זו אליפות, מה  ,כדורגל אולמות, כן. כדורגל דשא פבל פולב:

. יש לנו גם ספורט בתוך "גוונים". שגם יש שם  לעשות, זה נרשם ב..

ואחרים. אז, אי אפשר למשוך את זה  וטאיקוונדאלופים. אם זה 

לכיוון אחד, בבקשה בכיף, בואו ניתן לכולם ונרים אותם למעלה. 

 צריך לעשות ישיבה בנפרד, למצוא תקציב. 

טוב, אז על הכל ישיבות בנפרד. יוסי, תרשום  קרן קופלר ברקו:

 בפניך. בסדר? רשמת? 

 אני רושם.  יוסי חן:

זיו ]יועמ"ש[: בואו נתחיל עם התב"רים, חברים,  עו"ד דוד 

 ברשותכם. 

אני עברתי על הדו"ח  ,רגע, לא סיימתי. אני רוצה לשאול יוסי חן:

 וראיתי שחסרים שם כמה מיליונים. 

 הופה, מיליונים בדוח.  קרן קופלר ברקו:

הוצאתי גם מכתב לשלמה והוא לא ענה לי, יש לי חותמת  יוסי חן:

שתי לעשות סקר נכסים שהוא קיבל. הנה, חותמת של הגזבר. ביק
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לאוניברסיטה, ואני אומר לכם. אריה, לכן חיפשתי אותך ולא ענית 

 .לי כבר הרבה זמן. יש שם בניינים שלא מופיעים בשום מקום

 אני יודע.  אריה ברסקי ]מבקר[:

לא קיימים. עברתי בניין בניין. אני אתן לך את המספרים  יוסי חן:

מה אני יודע. אני ביקשתי, שלהם, כמה מטר כל אחד. זה רק מה ש

להוציא סקר נכסים לכל האוניברסיטה. בוא נראה כמה יש ביקשתי? 

עוד פעם, אני אומר לכאורה, יכול  ,שם. אני אומרת לך, להערכתי

להיות שם עוד איזה מכרה זהב של כמה מיליונים. ואז, לקרן יהיה 

 .לתת לקפוארה ולאבנר יהיה לתת לזה

 ולנו?  אלה ויינר:

ודו  ןייתלכולם. כל אחד  חן:יוסי  למי שהוא חושב. אם זה לג'

 ולקראטה ולרגינה. 

 אבל זה לא מספיק.  פבל פולב:

יספיק ויש עודף, ותאמין לי, במיליונים האלה אפשר לעשות  יוסי חן:

 המון דברים, רק לא רוצים. 

  מדברים יחד, לא ברור.

 לא קיבלתי תשובה.  יוסי חן:

לא, לא. לא קיבלת תשובה, כי אין לי תשובה סופית  שלמה בנימין:

וזה בטיפול של רונן. ואתה יודע מה? אתה צודק במשהו. יש בניינים 

שהתחילו לבנות, שלא סיימו לבנות, כמו הפקולטה לרפואה. חלק 

 , אבל חלק כבר מאוכלס. 4בנוי, חלק לא. אין טופס 

 אני אתן לך מה שאתה רוצה.  יוסי חן:
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  -לא, אין טופס. אנחנו נשלח ן:שלמה בנימי

  -אבל אני אתן לך יוסי חן:

  -לא, אני אשלח מדידה שלמה בנימין:

, 4אני יודע למה אתה מתכוון. אני אגיד לך איפה יש טופס  יוסי חן:

 , איפה הבניין עומד. 4איפה אין טופס 

 אני רוצה לשלוח מדידה לשם.  שלמה בנימין:

אז תגיד להם שאני אתן להם את המספרים של הבניינים.  יוסי חן:

 את מי שאתה שולח, שיבוא איתי, אני אראה לו את הבניינים. 

 ? 4יש לנו בניינים שאנחנו מאכלסים לפני טופס  אסף ביזברג:

 לאוניברסיטה מותר הכל.ברור.  קרן קופלר ברקו:

 אנחנו כעירייה?  אסף ביזברג:

 . לא כעירייה שלמה בנימין:

 ברור לא, ביחד מדברים

יוסי, תסתכל אלי שניה, בניין  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

  -4שמאוכלס, גם ללא טופס 

 , מעניין אותי הכסף. 4ברור שכן, אותי לא מעניין טופס  יוסי חן:

שלמה, תבדוק, תחזור אליי עם  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 תשובה. 

 זה בטיפול. שלמה בנימין:

מקורות מימון: ₪,  230,000רכישת רכב רבש"צ, סה"כ  -1299פתיחת תב"ר  [3]

 קרן עודפים –ש"ח  85,000ש"ח פיקוד העורף,  145,000
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חברים, בואו נעבור לרשימת התב"רים, ברוך השם  שלמה רואימי:

 230, רכישת רכב רבש"צ, על סך של 1299יש לנו הרבה. פתיחת תב"ר 

אלף מקרן  85אלף מפיקוד העורף,  145. מקורות מימון: חאלף ש"

 אחד. -עודפים. מי בעד? פה

רגע, יש להם רכב?  חכו, אחד?-לא, לא. מה זה פה קרן קופלר ברקו:

 מחליפים להם רכב? 

קודם כל, מחליפים רכב. אנחנו הפעם לא מוכרים  שלמה רואימי:

 את הרכב הישן. 

 מה עושים אותו?  קרן קופלר ברקו:

אנחנו קיבלנו משרה שנקראת "פקח קרקעות".  שלמה רואימי:

והמשרה שקיבלנו של פקח קרקעות, כוללת רכב. אז את הרכב הישן 

אנחנו גם הרי  ןולכ ,נותנים לפקח הקרקעות, ואת המכונית החדשה

 לרכישה.משתמשים בקרן עודפים 

 הבנתי. והפקח קרקעות הזה תחת איזה אגף?  קרן קופלר ברקו:

 הביטחון.  ואימי:שלמה ר

 אה, פקח קרקעות של הביטחון, לא של הנדסה.  קרן קופלר ברקו:

[ פקח קרקעות של כל האזור של שלמה רואימי: ...[ 

זה תקציב מיוחד שניתן ממשרד ראש הממשלה, מר בנימין  יוסי חן:

נתניהו, יחד עם צחי הנגבי, פעלו כדי שנקבל את התקציב הזה כדי 

  -לשמור על האדמות, שחלילה, השכנים שלנו לא

 מה, אנחנו מתחילים בחירות פה?  אלה ויינר:
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אני מדבר על עובדות. הגיע לפה צחי במיוחד ממשרד ראש  יוסי חן:

 ה. הממשל

  -לאזה לא, עכשיו אנחנו  אלה ויינר:

 זה לא בחירות, אני אומר לך מאיפה הגיע התקציב.  יוסי חן:

במימון מלא כולל הרכב. מי בעד  תיהפקח אמר שלמה רואימי:

 התב"ר הזה? 

 אני מראש הצבעתי בעד.  יוסי חן:

 

", סה"כ רכישת רכב תפעולי לקב"ט מוסדות החינוך" -1300פתיחת תב"ר  [4]

 קרן עודפים. –ש"ח  90,000ש"ח, מקורות מימון:  90,000

פתיחת תב"ר של רכב תפעולי למוסדות חינוך,  שלמה רואימי:

אלף ש"ח. מקורות מימון: קרן עודפים. אני אסביר: מה  90לקב"ט, 

שקורה זה, היה לנו רכב בליסינג תפעולי, הרכב הזה עולה סדר גודל 

ש"ח בחודש. תעשו חשבון לשנה, סדר גודל של שלוש שנים.  2,500של 

ו מקפידים שהרכב ייסע אך הרכב הזה כמעט ולא נוסע מכיוון שאנחנ

ורק בתוך העיר. הוא לא נוסע, ולכן, חבל להוציא כסף על ליסינג. 

ולכן, עדיף לקנות רכב, מבחינה כספית טהורה זה נכון. ולכן, אנחנו 

 מבקשים לקנות, ואנחנו החזרנו את הרכב מהליסינג. 

אני רק רוצה לשאול שאלה. בכלל, בכל הרכישות  קרן קופלר ברקו:

כבים האלה, האם העירייה מתחילה לקחת בחשבון את נושא של הר

ב'. אם -ההיברידי והחשמלי? קודם כל, א'. מבחינת זיהום אוויר ו

 החלטה

רבש"צ, סה"כ רכישת רכב  -1299פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
  קרן עודפים –ש"ח  85,000ש"ח פיקוד העורף,  145,000מקורות מימון: ₪,  230,000

 אחד פה אושר
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אתה כבר מדבר על חיסכון, אז רכב היברידי בתוך העיר כמו שאתה 

אומר, לצורך העניין, רכישת רכב תפעולי לקב"ט מוסדות חינוך, 

. הוא כמעט ולא שרוב הנסיעה שלו מתבצעת רק בגבולו ת העיר. א'

ש"ח בחודש. כי במקרה הזה, לי יש רכב כזה  160יצרוך דלק. אולי 

ורוב הנסיעות שלי הן בתוך העיר. ודבר שני, גם זיהום אוויר מופחת 

אז אפשר לתת את הדעת כבר. גם אם אתה מדבר על חיסכון, אז גם 

  .פה

  -קטן שלבדקנו וכרגע אנחנו הולכים לקנות רכב  שלמה רואימי:

 אלף ש"ח זה רכב קטן.  90נכון,  קרן קופלר ברקו:

רכבים שמוכרים במנהל הרכב, עפ"י המכרז במנהל  שלמה רואימי:

  -הרכב. ואנחנו עוד לא החלטנו איזה רכב קונים. אנחנו רוצים

 בחשבון.  את זהאז אני אבקש שתיקח  קרן קופלר ברקו:

  מדברים יחד, לא ברור.

 מי בעד? פה אחד. ראש העיר[:יחיאל טוהמי ]סגן 

 

"ריבוד מגרשי ספורט בחטיבה העליונה", סה"כ  -1301"ר תב[ פתיחת 5]

 קרן פיתוח -₪  250,000מקורות מימון: ₪,  250,000

, ריבוד מגרשי ספורט בחטיבה 1301פתיחת תב"ר  שלמה רואימי:

אלף ש"ח, מקורות מימון: קרן פיתוח. מי שהיה  250העליונה, סך 

באמת בבית הספר המקיף, ראה את שני המגרשים. באמת אי אפשר 

 החלטה

"רכישת רכב תפעולי לקב"ט  -1300פתיחת תב"ר  את מאשרת העיר מועצת מליאת
  קרן עודפים. –ש"ח  90,000ש"ח, מקורות מימון:  90,000מוסדות החינוך", סה"כ 

 אחד פה אושר
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רבד אותם ולעשות כבר לשחק עליהם, זה לטעמי כבר סכנה. צריך ל

  -אותם

ולעשות קירוי, ולחסום שם בגלל שהשכנים מתלוננים.  יוסי חן:

אפשר לעשות שם איזה... אם עושים, אז בוא נעשה הכל. השכנים שם 

 מתלוננים. 

 . על ריבודאלף ש"ח  250אנחנו כרגע מצביעים על  שלמה רואימי:

ובלים שם אוקיי, אז אני אומר שיש שם בעיה שהשכנים ס יוסי חן:

מרעש. יש שם בעיה שהשכנים שצמודים לגדר, מתלוננים באופן 

קבוע, שהכדורים עפים להם, ורעש בלילה. אנחנו בעד שישחקו, בעד 

 ריבוד. אם כבר עושים אז לחשוב על הסביבה. 

 אנחנו נבדוק את הגדר.  שלמה רואימי:

, ריבוד מגרשי 1301מי בעד תב"ר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 פה אחד.ספורט בחטיבה העליונה? 

 

מקורות ₪,  36,000", סה"כ גרור כיבוי לאגף הביטחון" -1302פתיחת תב"ר  [6]

 קרן עודפים. -₪  18,000משרד הביטחון,  -₪  18,000מימון: 

 36, גרור כיבוי לאגף הביטחון. סך של 1302תב"ר  שלמה רואימי:

אלף  18-אלף ש"ח ממשרד הביטחון ו 18אלף ש"ח. מקור המימון: 

 קרן עודפים. מי בעד? 

 יש לנו גורר, לא?  קרן קופלר ברקו:

 החלטה

"ריבוד מגרשי ספורט בחטיבה  -1301פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
  קרן פיתוח -₪  250,000מקורות מימון: ₪,  250,000העליונה", סה"כ 

 אחד פה אושר
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.. קיבלנו כסף, אז  שלמה רואימי: זה גורר ישן מאוד, וצריך כבר.

 כדאי להחליף אותו. 

 מה אנחנו עושים עם הגורר הישן?  קרן קופלר ברקו:

 נמכור אותו במכרז או משהו.  שלמה רואימי:

גורר  -1302מי בעד פתיחת תב"ר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 כיבוי לאגף הביטחון? 

 יש לך פרטים?  אתה מוכר? קרן קופלר ברקו:

לא, זה מכרז אי אפשר למכור את זה ככה. מי בעד?  שלמה רואימי:

 פה אחד.

 

עליזה  ס"בביהרכישת והצבת שני מבנים יבילים " -1303פתיחת תב"ר  [7]

 220,000משרד החינוך,  -₪  140,000מקורות מימון: ₪,  360,000", סה"כ בגין

 קרן פיתוח. -₪ 

עכשיו, ככה, חברים. עבודה באמת קשה מול משרד  שלמה רואימי:

החינוך. יש לנו חוסר במבנים לקראת פתיחת שנת הלימודים 

 -1303רובה. אנחנו ביקשנו מבנים יבילים. ככה, פתיחת תב"ר הק

 360רכישה והצבה של שני מבנים יבילים בביה"ס עליזה בגין. סך של 

אלף  220אלף ש"ח משרד החינוך,  140אלף ש"ח. מקורות מימון: 

 ש"ח קרן פיתוח. 

 איפה ישימו אותם?  קרן קופלר ברקו:

 החלטה

"גרור כיבוי לאגף הביטחון",  -1302פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
קרן  -₪  18,000משרד הביטחון,  -₪  18,000מקורות מימון: ₪,  36,000סה"כ 

 עודפים.

 אחד פה אושר
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 אופציה אחרת?  ןאי יוסי חן:

. אני לא  אימי:שלמה רו אין אופציה אחרת. ביה"ס קטן מלהכיל..

  -רוצה להתחיל להכנס לעניין יש הרבה

  -לא, קרן אומרת, איפה תשים יוסי חן:

 איפה אני אשים את זה?  קרן קופלר ברקו:

יש הרבה ילדים עם צרכים מיוחדים ולכן, אין לנו  שלמה רואימי:

 פשוט בשנה הבאה לא יהיה מקום.ברירה אלא, 

 זה בא במקום מגרש המשחקים? במקום מה זה יבוא?  יוסי חן:

 אלף ש"ח.  140אנחנו מדברים על כולה  שלמה רואימי:

  מדברים יחד, לא ברור.

 איפה זה יהיה?  קרן קופלר ברקו:

יש מיקום שיאשרו ביחד עם המהנדס. יש , המיקום שלמה רואימי:

יודע להגיד לכם פה, פה, או פה אבל יש  מיקום בביה"ס. אני לא 

  -מיקום מסודר. כולל איפה

למה לא מביאים לנו את זה? כאילו מה הבעיה  קרן קופלר ברקו:

לא  ,לשים את זה פה בשקופית? להגיד לנו זה המיקום, שם זה יהיה

שלנו, אלא, לכבד אותנו כנבחרים. כי אתם צריכים את האישור 

אנחנו לא יושבים פה כי החלטנו לשבת כאן. קיבלנו את המנדט 

ואתם היום מקרינים את כל ישיבות  ,מהציבור. אני לא מבינה

המועצה. אז אני חושבת שמן הראוי שהציבור ידע איפה זה צריך 

 להיות. 

  -לאוקיי, שלמה אפשר להעביר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:
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 את זה במייל.  נעביר שלמה רואימי:

תעביר את זה במייל ופעם הבאה  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 תהיו מוכנים גם לזה. 

 נעביר במייל.  שלמה רואימי:

מה הבעיה להציג כמו שהיא אומרת?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 היא צודקת. 

 קר. נעביר את זה במייל לכולם מחר בבו שלמה רואימי:

.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:  אוקיי

 תודה רבה.  קרן קופלר ברקו:

 ? 1303מי בעד פתיחת תב"ר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

.  יוסי חן:  מחר זה כבר לא רלוונטי

רק בקשה, אתה דיברת פה על ילדים עם צרכים  קרן קופלר ברקו:

 -מיוחדים. אני מקווה שדווקא לא, חלילה להגיד פה

  -שלא הילדים האלה שלמה רואימי:

 בסדר?  ,שלא הילדים האלה יהיו שם קרן קופלר ברקו:

 -שתי כיתותאנחנו מדברים על  שלמה רואימי:

 לא, אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת.  קרן קופלר ברקו:

 

 החלטה

"רכישת והצבת שני מבנים  -1303פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
משרד  -₪  140,000מקורות מימון: ₪,  360,000ביה"ס עליזה בגין", סה"כ יבילים ב
 קרן פיתוח. -₪  220,000החינוך, 

 אחד פה אושר
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רכישת והצבת שלושה מבנים יבילים בביה"ס אור " -1304פתיחת תב"ר  [8]

 270,000משרד החינוך,  -₪  210,000מקורות מימון: ₪,  480,00", סה"כ זבולון

 פיתוח.קרן  -₪ 

רכישה והצבה של שלושה  -1304הלאה, פתיחת תב"ר  שלמה רואימי:

אלף ש"ח. מקורות  480מבנים יבילים בביה"ס אור זבולון. סך של 

קרן פיתוח. בית הספר הדתי עולה על  270משרד החינוך,  210מימון: 

יודע. ממש מלא. אנחנו גם באיזשהו הליך של  גדותיו מי שבטח 

וך מיוחד ליד בית הספר הדתי. משרד החינוך פתיחת בית ספר לחינ

איתנו בעניין. בשלב זה קיבלנו שלושה מבנים יבילים ואנחנו מקווים 

 שזה יספיק לשנת הלימודים הבאה. 

אבל אתם מבינים שזה אקמול לכאב שיניים כי אם  קרן קופלר ברקו:

.. לטענתכם, אם אין מקום זה סימן שיש ילודה בעיר,  אתם טוענים.

  -ש ברוך השם ילודה בעיר. רגעואם י

  -דווקא פה, זה לא שלמה רואימי:

 גני ילדים נסגרים בשנה הבאה, יש צמצום גדול מאוד.  יוסי חן:

ייסגרו הרבה מאוד גנים בשנה הבאה. יש לנו פחות  שלמה רואימי:

 ילדים בשנה הבאה. 

אז אתם טוענים שאתם לא מביאים זוגות צעירים  קרן קופלר ברקו:

 לעיר. 

  -טענתי, אני לא אמרתיאני לא  שלמה רואימי:

 תבדקי כמה תושבים נכון להיום באריאל.  יוסי חן:

  -אתה מפריע לי פה לעשות קרן קופלר ברקו:

 פחות.  1,500 יוסי חן:
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מי בעד? רכישת והצבת של שלושה מבנים יבילים  שלמה רואימי:

 אלף ש"ח, מי בעד?  480אור זבולון, ב

 . מי בעד? אושר פה אחד :יחיאל טוהמי ]מ"מ ראש העיר[

 

₪,  60,000", סה"כ תוכנית אסטרטגית לחינוך" -1305פתיחת תב"ר  [9]

 קרן עודפים. -₪  60,000מקורות מימון: 

תוכנית אסטרטגית לחינוך. סה"כ  -1305תב"ר מס'  שלמה רואימי:

אלף שקל ממקורות מימון קרן עודפים. תוכנית אסטרטגית,  60

ביחד עם משרד  2050להזכירכם, אנחנו נכנסים עכשיו לתוכנית של 

יצר איזשהו משהו ילללכת והשיכון, ואנחנו רוצים גם בנושא החינוך 

ת הסיפור הזה. זה כסף חינוכי. אז אנחנו מבקשים להתחיל להניע א

 קטן כדי להניע את העגלה הזאת שנקראת חינוך. 

יש לי שאלה. יש לנו תוכנית אסטרטגית, יש לנו תקציב  אלה ויינר:

שאנחנו כבר כמה שנים משלמים, לא ראינו שום תוצרים ברמה 

העירונית. שאלתי על זה בישיבת התקציב, עד עכשיו לא קיבלתי שום 

 החינוך לא נכנס לתוכנית הזאת? דבר. למה בעצם נושא 

 איפה יש?  שלמה רואימי:

לא יודעת, יש לנו סעיף תקציבי כזה, אנחנו משלמים על  אלה ויינר:

 זה כבר כמה שנים. 

 לחינוך?  שלמה רואימי:

 החלטה

"רכישת והצבת שלושה מבנים  -1304פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
משרד  -₪  210,000מקורות מימון: ₪,  480,00יבילים בביה"ס אור זבולון", סה"כ 

 קרן פיתוח. -₪  270,000החינוך, 

 אחד פה אושר
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 לא, לכל העירייה, אני לא יודעת למה.  אלה ויינר:

  -לא קשור, אנחנו מדברים על ה שלמה רואימי:

 אז אני לא יודעת למה זה קשור. אז למה כן?  אלה ויינר:

  -אני מדבר על החינוך שלמה רואימי:

 אז על מה מדברת התוכנית ההיא?  אלה ויינר:

מה זאת אומרת? ראש העיר צריך להתמודד עד  קרן קופלר ברקו:

 הבחירות, לא? זו האסטרטגיה העירונית, נשמה. 

 אה, אוקיי.  אלה ויינר:

 , לא הבנו את זה? חצי מיליון ש"ח. מה קרן קופלר ברקו:

  -אז החינוך זה לא אחד מהנושאים ש אלה ויינר:

לא, מה פתאום. אסטרטגיה עירונית זה סרטונים  קרן קופלר ברקו:

יפים שהוא עושה, התמונות שלו, הדברים האלה. זה חצי מיליון 

 ש"ח. 

 בסוף נקבל איזושהי תוכנית ראשונית.  שלמה רואימי:

ויינר: כן, אבל אנחנו שלוש שנים לא מקבלים תוכנית על  אלה 

  -האסטרטגיה

 זה לא קשור.  שלמה רואימי:

  -מה זה לא קשור? זה לא אותו אלה ויינר:

  -אלה, זה ממש לא באותו כיוון שלמה רואימי:

 לא קשור אחד לשני.  קרן קופלר ברקו:

 .לא באותו כיוון אלה ויינר:
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אלף ש"ח  60ב שללכת ולהשקיע לגמרי לא. אני חוש שלמה רואימי:

  -באיזשהו חזון ראשוני

 מה החזון?  קרן קופלר ברקו:

אני בעד להשקיע גם יותר, אין שום בעיה. אבל אנחנו  אלה ויינר:

  -אסטרטגיה עירוניתחזון במשקיעים 

.  שלמה רואימי:  אבל זה לא קשור אחד לשני

י אלה ויינר: היה אותה מה זה לא קשור? אבל מי אומר שפה זה לא 

 תוצאה? 

 פדגוגי? , רגע, אני אשמח לדעת מה החזון קרן קופלר ברקו:

פדגוגיה של איך אנחנו לוקחים עיר, גם מבחינת  שלמה רואימי:

העיר האם שתיים, מה קורה מבחינת  .אחדו, התיכון מה קורה אית

אוניברסיטה, כל הסיפור של התוכניות הפדגוגיות שקשורות  נסמכת

יטה. אלה דברים, שעם כל הכבוד, לדברים השוטפים לעיר ולאוניברס

של מנהל החינוך, הוא לא מסוגל לעשות את זה. בטח לא אני ולא 

  -אחרים. למרות שאני

 אתם עושים בעצם תוכנית שיווקית לחינוך?  קרן קופלר ברקו:

 לא, לא שיווקית.  שלמה רואימי:

 אז מה? תסביר לי.  קרן קופלר ברקו:

אתה תגיד לי מה נכון, אבל יש לי שאלה , כבר היינו  ורד טוויל:

שנים. אז שאלה, מה  5-בתוכנית הזאת. אז כן הייתה תוכנית ל

שנים איפה אנחנו מבחינת צמיחה של  5התוכנית הזאת אומרת? עוד 

 העיר? 
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  -הייתה תוכנית של עיר אקדמיה אלה ויינר:

  מה שאנחנו אומרים. נכון, זה בדיוק שלמה רואימי:

אבל אנחנו עושים תוכניות, ועושים תוכניות ועושים  אלה ויינר:

 תוכניות ואיפה זה יוצא? 

  -כרגע, רוצים לעשות תוכנית שלמה רואימי:

 עוד תוכנית?  אלה ויינר:

  -לא, חבר'ה שלמה רואימי:

 מי הולך לבצע אותה? זו השאלה שלי.  ורד טוויל:

 ו פרופסור. מי הולך לבצע אותה? יש איזשה שלמה רואימי:

עבדה איתו, והוא מן לנוה פרופסור שאז אילנה זכי יש אי ורד טוויל:

  -בנה את זה

  -לא, מישהו אחר לגמרי. חברים, אתם מבינים שלמה רואימי:

 הרחבה. אז אנחנו נשמח כאילו לקבל ורד טוויל:

לא, אז אנחנו נשמח שנצביע על זה בכפוף שאנחנו  קרן קופלר ברקו:

 ם לפני ואנחנו נאשר את זה כחברי מועצה. נקבל את הדברי

 אין שום בעיה.  שלמה רואימי:

יש לנו  ,אלף האלה אפשר להביא אולי 60-אני חושב שאת ה יוסי חן:

. שיכולים להביא לכם  מספיק אנשי חינוך. האם אתם קוראים להם..

בהתנדבות תוכניות הרבה יותר טובות, הרבה יותר מעשיות. אנשים 

אלף על סתם תוכנית  60ויודעים מה הצרכים. ללכת לזרוק שגרים פה 

אלף  60לא חבל על , שלא יצא מזה שום דבר. זה יהיה עוד תוכנית

  -שקלים? זה הרבה כסף שאפשר ליעד אותם
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אני רוצה רק להגיד משהו. כדי לבנות תוכנית אסטרטגית,  ורד טוויל:

שבונים את  לא כל אחד שמבין בחינוך יכול לבנות. יש אנשי מקצוע

 אלף שקלים.  60זה. הסכום לתוכנית אסטרטגית הוא לא גבוה, 

 הוא נמוך מדי.  אלה ויינר:

 הוא אפילו נמוך.  ורד טוויל:

  מדברים יחד, לא ברור.

 נותבאת יודעת כמה תוכניות עשו לספורט? כמה כסף  יוסי חן:

 לספורט? 

שהסכום הוא אז, אני מדברת רגע על החינוך. אני חושבת  ורד טוויל:

  -סביר ביחס לתכנית אסטרטגית, אפילו נמוך

 שלא יצא ממנה כלום.  יוסי חן:

  -לכן, חשוב לדעת האם זה רק מסמך שבאים ומניחים ורד טוויל:

 זה רק מסמך, זה רק מסמך.  יוסי חן:

. כאילו ורד טוויל:   -או ש..

 הנה, אני אומר לך מראש, אני אומר לך שזה רק מסמך.  יוסי חן:

  מדברים יחד, לא ברור.

פבל, תגיד משהו ואנחנו נצביע  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אתה מביא מחר? אתה שולח לאנשים? אתה מראה  בכפוף ל...

 לאנשים? 

  -אני יכול להביא את ה שלמה רואימי:

 אין מה להביא, אין מה להעביר.  יוסי חן:
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 ברור לא, ביחד מדברים

אתה צריך לבנות אותה כדי להעביר. הוא צריך לסגור  אריק דישי:

 דיל עם בן אדם, והוא צריך לשלם לו כסף כדי שיבנה את התוכנית. 

 אחר כך, התוכנית צריכה להיות תואמת תקציב, דוד.  יוסי חן:

  מדברים יחד, לא ברור.

אלף, בואו ניתן את זה  60אם זה לא הרבה  קרן קופלר ברקו:

ים. מה אתה אומר? במקום התוכנית לספורטאים מצטיינ

האסטרטגית לחינוך. גם חינוך לספורט... גם ספורט זה סוג של דרך 

 חינוך. 

נביא מנהלי חינוך, נביא מורות, מנהלות בית ספר והם יעשו  יוסי חן:

 את התוכנית. 

 אלף.  60אלף? כלום  60מה זה  קרן קופלר ברקו:

ה איזושהי הצבעה, כן, שלא תהיה פה מחשבה שיש פ פבל פולב:

חותמת גומי או החלטות קבוצתיות. כל אחד מקבל את ההחלטה, לפי 

הבנתי, אם זה היה רק נושא של עיריית אריאל, אני מבין שהכסף 

הזה מושקע מטעמנו, שאנחנו נהיה שוב מאוחדים ארצית. יש איזשהו 

  -כיוון של הממשלה של משרד החינוך ואנחנו

 לא, זה לא קשור.  יוסי חן:

  .אם אני מבין נכון פבל פולב:

 אז בוא תסביר לנו מה הקשר.  אלה ויינר:

 .לא, אני, אני מבין את זה ככה פבל פולב:

 אה, אתה שואל את זה?  אלה ויינר:
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 .אני אומר לפי הבנתי, כן פבל פולב:

 כי אני לא הבנתי ככה.  אלה ויינר:

כי אם אין תשובות ברורות, ככה אני מבין, וגם ומאחר  פבל פולב:

ואין תוצאות, כי זה תהליך שהתחיל, אני חושב שכן צריך להצביע 

בסוף על תוצאות או על איזושהי השקה שתביא לאיזושהי תוצאה. 

ואז נבין אם זה עובד. אם זה לא עובד, אז לא צריך לעשות את זה 

להיות ממקום אחר. אבל, כן יותר, או כנאה בעלי המקצוע צריכים 

להתקדם. מה שקרה לפני, ואין פה את ראש העיר, הוא צריך לתת 

  -את התשובות האלה, ולא המנכ"ל אני חושב. כי אנחנו תוקפים אותו

 המנכ"ל הוא יותר מקצועי.  יוסי חן:

  -לא, זה לכאורה פבל פולב:

 מה לא? הוא היה מנהל אגף חינוך.  יוסי חן:

ויינר: אנחנו חושבים שזה לא נכון לנהל את הישיבה בלי  אם אלה 

 בואו נדחה. ראש העיר, אז

  מדברים יחד, לא ברור.

 אתם רוצים לדחות את הנושא הזה? אני בעד.  אלה ויינר:

תנו לי לסיים,  ,ורד, אם אתם נותנים כבוד אחד לשני פבל פולב:

 אחרי זה תתקפו עוד פעם. 

 לא תוקפים.  יוסי חן:

אני מנסה לסיים משפט, זה לא מקובל. אז אני אומר את  פבל פולב:

דעתי, אנחנו לכאורה חושבים שיש פה איזושהי שחיתות או שמישהו 

משלם למישהו, אני לוקח דף נקי, שזה באמת כוונות טובות, אחרת 
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כל העניינים והכספים שעולים בעיריית אריאל, או בכל במועצה, הם 

 קומבינה. אני לא חושב ככה. תשלום למישהו מקורב או איזושהי 

 מישהו אמר את זה? אף אחד לא אמר את זה.  יוסי חן:

 וזה, אני מכיר. מן לנולא, אני שמעתי על אילנה  פבל פולב:

להיפך, פבל, אתה מתייחס לדברים שאתה מוציא אותם  ורד טוויל:

 מהקשרם. 

 אז לא נכון.  פבל פולב:

 ממש לא נכון, להיפך.  ורד טוויל:

לא, פשוט לא מבינים למה צריך תוכנית על תוכנית,  ויינר:אלה 

 תוכנית על תוכנית. זה מה שלא מבינים. 

בגלל זה אני רוצה להגיד. ראש העיר, הוא צריך לתת את  פבל פולב:

  -התשובות ואנחנו

ויינר: אז בואו נדבר על הנושא הזה כשראש העיר יהיה פה. למה  אלה 

 מצא כאן? שנקבל החלטות בלי שראש העיר נ

 רגע, פבל, סיימת?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אני חושב, אם אנחנו ניתן הזדמנות ובכל מקרה, התוצאה  פבל פולב:

שתצא מזה או שהתהליך יעלה למועצה להצבעה עוד פעם, אנחנו לא 

 מפסידים שום דבר מהעניין הזה. 

  מדברים יחד, לא ברור.

נית צריכה להיכנס לשנה הבאה אני מתאר לעצמי שהתוכ :שיודאריק 

הטיימינג הוא חשוב כי אנחנו מסיימים שנה ורוצים כבר כבר. 

להתחיל את התוכניות. אני סומך על ארז שביחד עם אותו יועץ יבנה 
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תוכנית. להיכנס לשנת לימודים בלי תוכנית אסטרטגית לחינוך כבר 

חייבים להיכנס עם תוכנית אסטרטגית. בטח עם כל  ,לא עושים

הגורמים ששלמה דיבר עליהם, שצריך לחבר אותם ביחד. שזה גם לא 

דבר פשוט. חינוך דתי, אוניברסיטה, צרכים מיוחדים. אם אנחנו 

הולכים להכניס חינוך מיוחד, ברוך השם, הלוואי שזזה יקרה, זה 

 ,בכלל סיפור אחר לגמרי. אז בטח שצריך. ואי אפשר להציג תוכנית

לקבל כסף כדי לכתוב אותה. אי אפשר אדם צריך -זאת אומרת, הבן

 הצביע על זה בדיעבד. ל

אז, בואו נצביע. אני מעלה להצבעה  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אלף שקל.  60תוכנית אסטרטגית לחינוך על סך  -1305פתיחת תב"ר 

יוסי, אלה וקרן. זהו. אז  מי בעד? יחיאל, פבל, לודה. מי נגד? אסף, 

  -אוקיי

ני בעד, אני רק אומרת שכמו כל דבר, צריך להבין מה א ורד טוויל:

 ..  נעשה, מה בוצע.

פבל בעד, לודה ורד בעד, אני בעד,  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

יוסי, אלה, קרן ואסף.   בעד ואריק בעד. נגד, אמרנו כבר: 

 

, 'א שלב -2022 )סל תרבות עירוני( "עסלאירועי  -1306פתיחת תב"ר  [10]

קרן  -₪  17,500התרבות, משרד  -₪  37,300מקורות מימון: ₪,  54,800סה"כ 

 עודפים. 

 החלטה

 "תוכנית אסטרטגית לחינוך", -1305פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
 קרן עודפים. -₪  60,000מקורות מימון: ₪,  60,000סה"כ 

 ברוב קולות אושר
 ורד.אבנר, יחיאל, פבל, לודה, אריק,  – (6) בעד
 אסף, יוסי, אלה, קרן – (4) נגד
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אירועי סל תרבות עירוני, שלב  -1306פתיחת תב"ר  שלמה רואימי:

, קר עודפים 37,300ש"ח. מקורות מימון: משרד התרבות  54,800א'. 

. אירועים שאנחנו עושים במימון של משרד התרבות, כמובן 17,500

  -מסובסדים. אביהו מדינה שהיה ועכשיו שהולך להיות רותם

 אבל רותם גובים כסף.  ורד טוויל:

 ש"ח.  30 אימי:שלמה רו

 לא משנה, גובים כסף.  ורד טוויל:

לא, זה די רצינות, ורד. זה בסדר. תשמעי, זה בסדר  קרן קופלר ברקו:

 מזמינים מקומות ולא מגיעים אחר כך.  חנואנכי 

 מקומות.  700נמכרו כבר  שלמה רואימי:

 יפה.  קרן קופלר ברקו:

מה אנחנו צריכים , אז לאת המימוןאבל אם אנחנו מקבלים  יוסי חן:

  לגבות?

 הרבה עיריות עושות את זה.  ר,זה דמי רצינות יות קרן קופלר ברקו:

 זה הכללים.  שלמה רואימי:

  מדברים יחד, לא ברור.

 רותם יהיה.  שלמה רואימי:

 מה זה יהיה? זה יהיה עכשיו.  ורד טוויל:

ב יוסי חן:  הופעות של מפעל הפיס? ב. זה לא 29-רותם יהיה 

 לא, זה משרד התרבות, חברים.  רואימי:שלמה 

 של משרד התרבות? אז מפעל הפיס לא קשור.  יוסי חן:
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. אני בעד חינמי גם. לא יקרה כלום יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אני בעד חינמי, לא יקרה כלום לעיריית אריאל אם פעם זה יהיה 

  חינמי.

  -אני גם חושבת שה צריך להיות בחינם. אלא אם כן ורד טוויל:

  מדברים יחד, לא ברור.

ש"ח, מה שנשאר  20שח,  15הוא לוקח דמי רצינות.  קרן קופלר ברקו:

הוא מכניס את זה לקופת התרבות ועושה עוד אירועים ועוד 

 אירועים.

  מדברים יחד, לא ברור.

 אושר פה אחד.עד? . מי ב1306תב"ר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 

', סה"כ בשלב  -2022אירועי סל"ע )סל תרבות עירוני(  -1307פתיחת תב"ר  [11]

קרן  -₪  21,000משרד התרבות,  -₪  119,000מקורות מימון: ₪,  140,000

 עודפים.

.  -1307תב"ר מס'  שלמה רואימי: אירועי סל"ע, אותו דבר. שלב ב'

 . 21, קרן עודפים 119אלף ש"ח. משרד התרבות  140

 מה ההבדל?  ורד טוויל:

פה  מי בעד? 1307אותו הדבר. תב"ר  טוהמי ]סגן ראש העיר[: יחיאל

 אחד.

 החלטה

אירועי סל"ע )סל תרבות  -1306פתיחת תב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
משרד התרבות,  -₪  37,300מקורות מימון: ₪,  54,800שלב א', סה"כ  -2022עירוני( 
 קרן עודפים.  -₪  17,500

 אחד פה אושר



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  33עמוד 

 

 לאן הולך התקציב? דרך מי זה?  יוסי חן:

כך ₪,  3,839,085, סה"כ שלב ב' -ביה"ס נחשונים -1217תוספת לתב"ר  [12]

 מקורות מימון: משרד החינוך.₪,  12,198,451שהסך החדש יעמוד על 

, 1217תוספת של תב"ר, חברים. תוספת לתב"ר  שלמה רואימי:

 . חדש יעוד על ש"ח. כל שהסך ה 3,830,085ביה"ס נחשונים שלב ב'

 ש"ח. הכל מקורות מימון: משרד החינוך.  12,198,451

. 45מיליון שקל, הוצאנו כבר על ביה"ס הזה.  45 קרן קופלר ברקו:

  -בדיוק אתמול ישבתי ועשיתי

 אבל רק תני לי לסיים משפט.  שלמה רואימי:

 טוב, תסיים.  קרן קופלר ברקו:

נו מקבלים על קבלת הוצאה, זה הכנסה. אנחאת לא ז שלמה רואימי:

 כסף. 

 מה הקשר?  קרן קופלר ברקו:

 גם שלמה וגם אני הצלחנו להביא תוספת כסף. רגע,  שלמה רואימי:

 , עוד כסף.עוד כסף קרן קופלר ברקו:

 לביה"ס, ממשרד החינוך.  שלמה רואימי:

 על כל מה שהשקיעו, עוד כסף.  קרן קופלר ברקו:

 מי בעד?  שלמה רואימי:

 החלטה

אירועי סל"ע )סל תרבות  -1307פתיחת תב"ר   את מאשרת העיר מועצת מליאת
משרד  -₪  119,000מקורות מימון: ₪,  140,000שלב ב', סה"כ  -2022עירוני( 

 קרן עודפים. -₪  21,000התרבות, 

 אחד פה אושר
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אתה מטעה כשאתה אומר "תוספת". זה כסף שלא הוגש  יוסי חן:

 בזמן. 

 לא, לא, לא.  שלמה רואימי:

. היו להם עוד בלת"מים, יוסי, זה , לאיוסי לא, קרן קופלר ברקו:

מיליון שקל. אלוהים. בניין עזריאלי הייתי בונה...  45עוד כסף. 

 תגידו, כמה אפשר להשקיע בביה"ס הזה? 

 אבל כבר קיבלנו את הכסף.  שלמה רואימי:

 אז מה אם קיבלנו?  קרן קופלר ברקו:

 לא טוב? אני מחזיר.  שלמה רואימי:

אל תחזיר, תפסיק כל הזמן עם הבלת"מים של  קרן קופלר ברקו:

 כל הבניה שלה הייתה לקויה.  המלכתחילביה"ס הזה. כי 

, סך 1217תוספת לתב"ר מי בעד  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 מלש"ח, מי בעד? 3.8 להכ

 בלי זה אי אפשר לסיים את ביה"ס. ללא התוספת.  יוסי חן:

 כן, ברור, אין לי ספק.  קרן קופלר ברקו:

 בלי התקציב הזה אין בית ספר.  יוסי חן:

 ברור, אין לי ספק.  קרן קופלר ברקו:

 מי בעד? יוסי אתה בעד?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

. יוסי חן: .  בטח שאני בעד, אנחנו.

 ר, יש לנו ברירה?ברו קרן קופלר ברקו:
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אריק היה איתי  להגיד עד מחר,אריק היה איתי. אתה יכול  יוסי חן:

 כשנפגשנו עם שר החינוך. 

  

כך ₪,  233,777, סה"כ 'א שלב -נחשונים"ס ביה -168"ר לתב תוספת[ 13]

 מקורות מימון: מפעל הפיס.₪,  7,454,639שהסך החדש יעמוד על 

, סך של 168תוספת לתב"ר  שלמה רואימי: , ביה"ס נחשונים, שלב א'

233,777 . 

.  קופלר ברקו:קרן  .  וחצי מיליון היה להם.  7עוד, עוד.

. מקורות 7,454,639כך שהסך החדש יעמוד על  שלמה רואימי:

 מימון: מפעל הפיס. 

ביה"ס  -168תוספת לתב"ר  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

, כל שהסך החדש יעמוד על 233,777של א', סך הכל  -נחשונים

 . מי בעד? 7,454,639

 כולם בעד.  רקו:קרן קופלר ב

 

כך שהתב"ר יעמוד על ₪,  100,000-ב שיפוצי קיץ -1282תוספת לתב"ר  [14]

 .קרן פיתוחמקורות מימון: ₪,  500,000

 החלטה

שלב ב',  -ביה"ס נחשונים -1217תוספת לתב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
מקורות מימון: ₪,  12,198,451ד על כך שהסך החדש יעמו₪,  3,839,085סה"כ 

 משרד החינוך.

 אחד פה אושר

 החלטה

שלב א',  -ביה"ס נחשונים -168תוספת לתב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
מקורות מימון: מפעל ₪,  7,454,639כך שהסך החדש יעמוד על ₪,  233,777סה"כ 
 הפיס.

 אחד פה אושר



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  36עמוד 

-שיפוצי קיץ ב -1282תב"ר אחרון. תוספת לתב"ר  שלמה רואימי:

אלף ש"ח. מקורות מימון:  500אלף ש"ח. כל שהתב"ר יעמוד על  100

קרן פיתוח. פשוט מאוד אנחנו משפצים את בתי הספר כמו כל שנה. 

ת, אז כמובן בסדר עדיפות ראשון. וכשישבנו, ראינו יש בעיות בטיחו

אלף ש"ח, כדי  100שחסר כסף. אז אנחנו רוצים להוסיף לפחות עוד 

לספטמבר, נקבל את הכל מדוגם כפי שצריך. ואני מבקש  1-שבאמת ב

 להצביע. מי בעד? 

ויינר:  100רגע, שלמה, אתם אומרים שישבתם והבנתם שחסר  אלה 

אלף שקל. זה אומר שעשיתם איזושהי הערכה של מה הולכים לעשות. 

אז למה אנחנו לא יודעים מה אתם הולכים לעשות? למה אנחנו לא 

 מקבלים איזושהי סקירה? 

  -אם אתה רוצה שלמה רואימי:

ל יוסי חן: דעת, כי אני רוצה לא אם היא רוצה, כולנו רוצים. רוצים 

בצד הדרומי, סוף סוף תסדרו אותו. אני  מילקיןלדעת אם בביה"ס 

 .רוצה לדעת

  -אני אסביר, תראו שלמה רואימי:

? או אחרי זה, מה שאתה עוד שאלה, ואתה תענה על הכל ורד טוויל:

  רוצה.

 אני אשתדל, אם אני יודע.  שלמה רואימי:

ל ורד טוויל:  1-לא, רק שאלה. כי שנה שעברה אנחנו הגענו 

 ,לספטמבר, עם המון ליקויים, כמו שאתם זוכרים, ברגע האחרון כזה

  טופלו? האם כל הליקויים האלה נלקחו בכסף הזה וגם
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תראו, אני אסביר איך זה עובד. כדי שבאמת נבין  שלמה רואימי:

ת  אצלי, איך עובדים שיפוצי קיץ. ואני אגיד לך איך זה עובד  מַּ ְד קַּ ִמ

ה נָ אנחנו מתחילים בפסח, מביאים את יועצי הבטיחות והנגישות . ְד

  -למיניהם

 שגם עולים לא מעט כסף.  אריק דישי:

נכון, וגם הם עולים עשרות אלפי שקלים. ואז, מגיע  שלמה רואימי:

יועץ הבטיחות ויועץ הנגישות ומוציאים דו"ח. בהתאם לדו"ח הזה, 

. הנושא של הבטיחות, אנחנו הולכים ו לוקחים את כל מה שיש עפ"י..

. אנחנו לוקחים את כל המשימות ברמה 3-ו 1, 0יש משימות ברמה של 

זה מיידי, מיידי, יענו לסגור את ביה"ס וללכת. אם  0-, ש1-ו 0של 

זה  2זה לתקן בימים הקרובים, רמה  1אתה לא מתקן. רמה 

שעברה, מי שזוכר, השקענו אנחנו בשנה  , כן הלאה.3ורמה  כשירחיב,

אלף שקל, בנושא של בטיחות. השנה,  350אלף שקל,  300סדר גול של 

יועץ מצא עוד כל מיני ליקויים. בעיקר, גדרות למיניהן, גדר  אותו 

פה גדר שם. והיינו צריכים לתקן. סה"כ כל העלות של תיקוני 

י הבטיחות, כדי להעמיד את בתי הספר, מה שנקרא יסודי יסודי, מ

אלף שקל, רק הבטיחות.  200שרוצה טבלת אקבל מסודרת, עם מעל 

אלף שקל, אנחנו צריכים  78אנחנו צריכים להחליף את החול 

נזילה של מים כבר עשרות שנים, שתמיד המים  ב"עליזה בגין", יש 

נוזלים וסוחפים את המים, והמגרש תמיד מלא בבוץ. אז הגיע הזמן 

יש לנו קצת כסף, אז עושים. וכל מה גם את זה לתקן. ואפשר לתקן, ו

עכשיו, דבר נוסף שקורה  ,שאפשר לעשות, עושים. כדי שזה יקרה

השנה, יש לנו תוספת של שתי כיתות גן בתקשורת. אנחנו פותחים 

עוד שני גנים. גנים רגילים, להתאים ללקויות תקשורת, לוקח כסף. 

 מה לעשות? צריך לבנות חדרי טיפול. 
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 ד לא מתנגד אבל. אף אח אלה ויינר:

אני עושה עכשיו את  אלהרגע, אבל ביקשת הסבר,  שלמה רואימי:

 ההסבר. 

 אה, זה ההסבר?  אלה ויינר:

 נותן את כל ההסבר. שלמה רואימי:

שאלה, אנחנו לא מקבלים את הדו"חות האלה, אנחנו  אסף ביזברג: 

לא מקבלים את כתבי הכמויות. אז איך אנחנו נדע לפי איזה תמחור 

 האלה?  הפרויקטיםמחרתם את ת

אם אנחנו רוצים להגיע לרמה הזאת, אסף, אז  שלמה רואימי:

  -באמת

  -לא, אבל הוא צודק, שלמה אבל ורד טוויל:

לא, לא. אין לזה שום פרופורציות. אתה עכשיו שם חצי  אסף ביזברג:

מיליון שקל על שיפוץ בית ספר. כמה הולך ל"עליזה בגין"? עבור 

 ן, כמויות, משהו.אני רוצה לקבל אומד איזה שיפוי? ?איזה עבודות

 הוא נבחר ציבור, הוא מייצג תושבים, הוא רוצה לדעת.  יוסי חן:

 ברור לא, ביחד מדברים

 למה לא? למה אנחנו לא יכולים לדעת?  אלה וינר:

את רוצה עכשיו, לבוא, אני מציעה לך בכל פעם  שלמה רואימי:

שתהיה ישיבה על איזה נושא שאת רוצה, אני אזמין אותך כדי להבין. 

כי, בישיבה כזו, עם כל הכבוד, להגיע לטבלת האקסל שבה יושבים 

ובסוף מקבלים את סדרי הגודל ואחרי זה ללכת להצעות מחיר, אז 

  -מה את אומרת לי
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, זאת לא הכוונה ואתה יודע את זה טוב שלמה קרן קופלר ברקו:

  .שנים אומרים לך ומבקשים, גם מקודמך, לא רק ממך 3.5מאוד. 

 .אני שנתיים וחצי פה שלמה רואימי:

אז אמרתי, גם מקודמך, לא רק ממך, לקבל פשוט  קרן קופלר ברקו:

פירוט מסודר. לא להיכנס לעובי הקורה למה הכסף. אז עכשיו אתה 

החול. למה להחליף חול? ההורים לא רוצים חול,  אומר להחליף את

 תשים כבר משטחי גומי נגמר העידן של החול. 

תראי, קרן, זה שוב... אני לא רוצה  ,לא, אבל גם שלמה רואימי:

להיכנס לזה. אני אומר, הנושא של חול, זה עניין של חינוך, את יכולה 

ולסנן חול  להגיד שלא, אני יכול להגיד שכן. אבל חול צריך לסנן.

 . שקל אלף 78עולה 

אבל ההורים לא רוצים חול. למה? כי אף אחד לא  קרן קופלר ברקו:

 מכסה אותו. 

 אין היום חול בגנים, יש רק ארגזי חול.  שלמה רואימי:

אז אני רוצה לחדש לך, שקורה הרבה פעמים  קרן קופלר ברקו:

שהמשטחים האלה לא מכוסים, ואחרי שסיננת את החול, יום למחרת 

מגיעה חתולה או כלב ומחרבן שם. אז כל הכסף שהשקעת בסינון הלך 

 -ל

 אבל עדיין החוק מחייב אותנו.  שלמה רואימי:

זיק אז אני אומרת יותר מזה, החוק לא מחייב להח קרן קופלר ברקו:

חול בגנים. ולכן, תעברו למשטחי גומי. מי שרוצה חול לילדים, הולך 

 בשבת לים, נשמה. 
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קרן, שניה רגע, פבל תגיד משהו ואני  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 רוצה גם להגיד משהו על התב"ר הזה. בבקשה. 

סליחה, חבר'ה  , מיליון שקל 45לגבי תוספות לביה"ס של  פבל פולב:

  -מפריע, אם אפשר, אני באמתאני לא 

ויינר: אגב, ראיתי שגם פבל ביקש פירוט לגבי העניין הזה, בטח  אלה 

  -או שהוא לא קיבל, אבל, הוא קיבל באופן פרטי, אני לא יודעת

 שניה, אני הגעתי בבוקר למשרד וביקשתי פירוט.  פבל פולב:

נו נקבל, לא, כי כתבת את זה גם במייל, ואני חיכיתי שכול אלה ויינר:

  לא קיבלנו. לא רציתי להגיב אותו הדבר. אז, אבל

אז, אני חושב שלא יודע אם אנשים פונים ולא מקבלים  פבל פולב:

  -תשובה, אבל כל מי ש

ב בפומבי, אז אני מצפה גם לתגובה ילא, אבל אם אתה מג אלה ויינר:

אם זו אותה השאלה שהיא לא תחזור על  ,בפומבי, כדי שכולנו ככה

 ה. עצמ

האמת שכשאני שאלתי את השאלה, לא שמתי לב שאני  פבל פולב:

שולח בתפוצה הפומבית, זו לא הייתה הכוונה, אבל הכל שקוף. 

אני מאמין  הגעתי היום בבוקר עם אותה השאלה, קיבלתי פירוט אבל

שמי שרוצה יקבל, אני לא אכנס לעניינים פוליטיים. לגבי הכסף 

. נכון, יש פה איזושהי הרגשה הגדול שאנחנו משקיעים בביה"ס

אני לא מדבר על ההנהלה והמועצה. מי שבונה,  ,שמישהו עושה עבודה

כנראה עושה את העבודה אחרת ואז יותר כספים נכנסים לבניה. זה 

קצת באמת נראה המון כסף לבית ספר, אני בחיים לא עשיתי בנית 

נכון,  בית ספר אבל זה נראה המון כסף. לגבי חול, יש אנשים שכן,
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לא כולם, אבל יש אנשים שרוצים שתהיה איזושהי פעילות לילדים 

בחול, ועדיין מבקשים שזה יישאר. ואנחנו דיברנו על נושא של 

פיקוח. הרי להחליף חול ולנקות חול, זה טוב. אבל, נכון, למחרת, 

החתולה לא שואלת אף אחד וגם הכלב שהוא יכול להיות ברחוב. 

חרת אין טעם. ואז באמת, לתת הוראה צריך לעשות פיקוח כי א

לכסות, מישהו צריך לפקח על זה. ואז החול הזה יישמר והעלויות 

יהיו פחותות, כי אנחנו מבזבזים הרבה כסף על זה שאנחנו לא 

מגיעים אולי בזמן, ולא עושים פיקוח נכון. וכנראה אולי צריך לתת 

לבד. פשוט את הכיסוי, כי ברור שהגנים לא מייצרים את הכיסויים 

 לשים לב לדברים כאלה שחוסכים את הכסף הגדול. 

אני רציתי להגיד משהו בתב"ר הזה,  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

אלף שקל תוספת. אני אומר את זה עכשיו, שלמה,  100שלמה ביקש 

אני אומר לך את זה גם. הגיע הזמן, שכשאתה מביא דבר כזה, תגיד 

. אני לא חושב שצריך לזה כתב איפה אתה עושה, מה אתה עושה

 ,כמויות, זה לא פה

 נכון קרן קופלר ברקו:

אני לא חושב  דקה, לא להפריע לי, יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

  -שאתה לא

 יחיאל, אתה תוקפני, נשמה.  קרן קופלר ברקו:

לא, אני לא תוקפני. אני חושב  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

שהמנכ"ל צריך להביא לנו בצורה מסודרת, איפה הולך לביה"ס, מה 

עושים בביה"ס הזה, מה עושים בביה"ס הזה. כדי שבאמת אנשים 

דק' סתם. עכשיו, זה סתם בזבוז  20יוכלו להצביע ולא יבזבזו לך 
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על  זמן, יכולת להביא להם את זה, הם היו מסתכלים, רואים ושלום

 ישראל. 

אני יכול להגיד רק הערה? באמת, מי ששאל אותי  שלמה רואימי:

 שאלה ולא קיבל עוד ממני תשובה, שיקום. 

.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:  זה לא זה, שלמה זה העניין

  מדברים יחד, לא ברור.

ויינר: לפעמים צריך לתת את התמונה שלמה, זה לא העניין.  אלה 

 זו בקשה מאוד לגיטימית.  ,זה לאבלי שהיא נשאלה, 

אלה, אני הסברתי את עצמי מצוין  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אני חושב. לא צריך להוסיף, כל המוסיף גורע. 

 בסדר.  אלה ויינר:

בבקשה, אני רוצה להעלות תוספת  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

עמוד על אלף ש"ח, כך שהתב"ר י 100-שיפוצי קיץ ב -1282לתב"ר 

 יוסי? פה אחד? אלף ש"ח. מקורות מימון: קרן פיתוח. מי בעד?  500

לא, לא. תגידו לי איפה אתם מוציאים. אני רוצה את  יוסי חן:

"מילקין", לא נוגעים בזה שנים. אתה נוגע ב"מילקין"? אני אצביע 

  -בעד. חלק מזה הולך לטפל ב

למה מילקין? אתה ראית מה קורה ב"עליזה בגין",  קרן קופלר ברקו:

 יוסי? 

 לא, כי יש ליקויים של שנים.  יוסי חן:

  מדברים יחד, לא ברור.



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  43עמוד 

בוא תראה ב"עליזה בגין", נשמה. אז מה? מה זה  קרן קופלר ברקו:

 "מילקין"? 

 את רואה? אני ראיתי "מילקין", את ראית "עליזה".  יוסי חן:

 ראיתי גם וגם וגם.  אני קרן קופלר ברקו:

 אה, גם וגם?  יוסי חן:

 כן  קרן קופלר ברקו:

 אז, יוסי, רגע. מי בעד?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

.  יוסי חן:  אני בעד, אם הוא מטפל במילקין

  -בעד: יחיאל, פבל, לודה, יוסי יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אחד, יחיאל. -פה קרן קופלר ברקו:

 לא, לא כולם.  ]סגן ראש העיר[:יחיאל טוהמי 

 אני נמנע.  אסף ביזברג:

  כולם בעד למעט אסף. למעט אסף. יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אסף נמנע.  קרן קופלר ברקו:

 

 מה נישאר לך?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

  -אני סיימתי, אני מתנצל מראש, אני חייב לנסוע שלמה רואימי:

 החלטה

₪,  100,000-שיפוצי קיץ ב -1282תוספת לתב"ר מועצת העיר מאשרת את  מליאת
 .קרן פיתוחמקורות מימון: ₪,  500,000כך שהתב"ר יעמוד על 

 ברוב קולות אושר
 , אבנריחיאל, פבל, לודה, אריק, ורד, יוסי, אלה, קרן – (9בעד )
 אסף. – (1) נמנע
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אני דווקא רוצה שאתה תשמע, על גינת המשחקים הזו  יוסי חן:

שביקשתי שישיבה הקודמת אף אחד לא הרים את הכפפה כשבונים, 

ללכת ולראות מהמנהלים, מהבכירים. עד שמישהו ייהרג, אולי ילכו 

, אתה מכותב, יביאו לך יש פה, לראות. לכן, דווקא חשוב לי, ואני גם

מה אני מבקש? בסך הכל צאו אנשי המקצוע,  ,את זה. ואני מבקש

 ".. לכו תסתכלו על מה שקורה שם ואולי תגידו: "תשמע, עזוב.

 בסדר? 

 יוסי, במה מדובר?  אלה ויינר:

 .גינת משחקים ברחוב השקד. אני אשלח לך תמונות.  יוסי חן:

 יצא מהישיבה.  רואימי שלמה

 אישור חילופים בחברי המועצה הדתית [15]

, בבקשה, אישור 15חבר'ה, סעיף  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

חילופים בחברי המועצה הדתית. רועי כהן, במקום הדר פלג, 

  -שהתפטרה. יש לכם את קורות החיים שלהם, בבקשה

  מדברים יחד, לא ברור.

 אחד. -בעד? פהלעלות להצבעה? מי  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 

רגע, אני קודם כל רוצה להגיד כל הכבוד שלא  קרן קופלר ברקו:

 כתבתם "חילופי גברא". 

 הגברא לא נמצאת פה.  יוסי חן:

 החלטה

רועי כהן במקום הדר  –החילופים במועצה הדתית מועצת העיר מאשרת את  מליאת
 פלג.

 אחד פה אושר
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אישור מועמדות של הגב' עדנה סירי לדירקטוריון החברה לפיתוח פארק  [16]

 תעשיות

, בבקשה, אישור מועמדות 16סעיף  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

של הגב' עדנה סירי לדירקטוריון החברה לפיתוח פארק תעשיות. יש 

 ורפים קורות חיים פה. לכם מצ

 סוף סוף אישה שם.  קרן קופלר ברקו:

 מי בעד? פה אחד. טוהמי ]סגן ראש העיר[:יחיאל 

 

 אין שם פעילות, זה סתם.  יוסי חן:

עד עכשיו, לא הייתה בדירקטור של החברה לפיתוח  קרן קופלר ברקו:

פארק תעשיות, אישה. כי האישה הקודמת פרשה, ולא הצליחו לגייס 

 עד עכשיו מישהי. 

אני רוצה להעלות לסדר יום בבקשה,  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

  -את ההצעה לסדר יום

 חן יוסי המועצה חבר של לבקשתו היום לסדר סעיף הוספת[ 17]

אני רוצה להעלות את הנושא של  חיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:י

יוסי חן. הוא הציע אישור בקשה לסדר יום בישיבת המועצה. קודם 

 אחד. -כל, מי בעד להעלות את זה לסדר? פה

 החלטה

מועמדות של הגב' עדנה סירי לדירקטוריון החברה מועצת העיר מאשרת את  מליאת
  לפיתוח פארק תעשיות

 אחד פה אושר
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 עובדים על שמירה בנושאשל חברת המועצה אלה וינר  שאילתה[ 18]

 פלשתינאיים

אז, אנחנו נתחיל דווקא עם אלה  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 שלך.  השאילתהבבקשה. 

 ? שאילתהלא, זה לא קשור. סדר יום או  אלה ויינר:

  השאילתה שלך, בבקשה. יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

טוב, טוב, בסדר. האמת שזה פחות מתאים, כי ראש העיר  אלה ויינר:

 לא נמצא כאן. אבל בסדר. 

 אני מוכן. את רוצה שנדחה את זה?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

ויינר: אולי אני יכולה לשאול אותו עוד שאלה. אני ראיתי את  אלה 

 התשובה שלו ואני רוצה לחדד את זה. 

  ?דוד, אני יכול לדחות את הנושא יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

ויינר: מותר לי לשאול עוד שאלה, השאלה אם זה נכון להפנות  אלה 

 אותה אליך. 

אוקיי, דוד, היא יכולה לדחות? היא  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 יכולה למשוך את זה? 

 זה מה שאת רוצה? אני שואל.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 אני רוצה לקבל תשובה, כן, תשובת הבהרה מראש העיר.  אלה ויינר:

 רגע, אין תשובה בסדר היום?  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 החלטה

 הוספת הצעה לסדר היום לבקשתו של מר יוסי חן.מועצת העיר מאשרת את  מליאת

 אחד פה אושר
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יש תשובה, אבל על התשובה שלו מותר לי לשאול שאלת  אלה ויינר:

 הבהרה. את מי אני אשאל? 

אז את צריכה לשאול אותו את השאלה, הוא  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 . מנהל את הישיבה

 .אז בוא אני אשאל אותך אלה ויינר:

את לא צריכה לקבל  ,שאילתהואגב,  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

  -מראש העיר עוד משהו, תשאלי את ה

 לא, שאלת הבהרה מותר.  יוסי חן:

שאלת הבהרה לתשובה שלו, אבל אני אשאל אותך.  אלה ויינר:

מקסימום נפנה את זה לראש העיר. אז בואו נקריא את זה ואז אני 

אשאל את שאלת ההבהרה. אז, "באריאל מועסקים לא מעט עובדים 

פלסטינים, בתחום הגינון, הבניין והניקיון. לעיתים קרובות תושבי 

ללא שומר. למיטב  אריאל, מתלוננים על כך שהעובדים מסתובבים

ידעתי, חייבת להיות שמירה על עובדים פלסטינים, בטח בתקופה לא 

רגועה כמו התקופה האחרונה", אני אזכיר לכם, זה נכתב בתקופה 

, ומה מתבצע על מנת ההסוגיישאכן היה פיגוע. "האם אתה מכיר את 

  "לדאוג לביטחונם של תושבי אריאל?

 זו פנייה לראש העיר?  פבל פולב:

 כן. אז אתה תקריא לי ואז אני אשאל.  אלה ויינר:

אני אגיד לכם: "באריאל מועסקים  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

.." אתם יכולים לקרוא את זה ביחד איתי.   לא מעט עובדים.

 לא, זה שלי.  אלה ויינר:

 תקרא את התשובה.  יוסי חן:
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אוקיי, "סוגית אבטחת עובדים  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

פלסטינים מוכר מלפני ולפנים, על כל עשרה שומרים נדרשים להעמיד 

 "..  מאבטח חמוש.

אבנר כל עשרה עובדים. שומר אחד. שלא יתבלבלו, כי אז  יוסי חן:

 בבעיה.  יהיה

"על כל עשרה עובדים, מתבקשים  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

שנכנס באופן לא מאוגד, מבוקר א"י  עלכל פולהעמיד מאבטח חמוד. 

הרבש"צ, באופן תדיר, בביקורת פתע על מנת לוודא שבמקום עומד 

 מאבטח חמוש". 

עכשיו, מה אני עושה במידה ומסתובבים ללא אבטחה?  אלה ויינר:

 למי פונים? לרבש"צ? 

 למוקד.  קרן קופלר ברקו:

  המוקד, עד שהוא שולח מישהו זה לוקח זמן. אלה ויינר:

לא נכון, הם שולחים מהר מאוד. אני פתחתי כמה  קרן קופלר ברקו:

 קריאות הם ישר מגיעים. 

ויינר: אז אולי כשאת פותחת. כשהתושבים פותחים זה לא  אלה 

  -אותה

 אני אגי אגיד לך למה. כי זה העובדים שלי, הם באו מהר.  דובר:

  אלי, אני אתקשר.אז תתקשרי  קרן קופלר ברקו:

  -לא, אם אני או את נתקשר אז אולי כן. השאלה :אלה ויינר

 תתקשרו אליי, אני אתקשר.  קרן קופלר ברקו:

 אני יודעת להתקשר בעצמי, אבל זה לא אותן קריאות.  אלה ויינר:
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אז תפתחי קריאה על שם קרן קופלר ברקו, ישר  קרן קופלר ברקו:

 יבואו. 

 אז למוקד? זו התשובה?  אלה ויינר:

  -אומרת שקרן  ]סגן ראש העיר[:יחיאל טוהמי 

אני לא שאלתי את קרן אבל, שאלתי אותך כמנהל  אלה ויינר:

 הישיבה. 

  -אני קודם כל, מציע יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

, הנדסהקרן עושה לי הכל. פונה לעירייה, כל דבר,  אסף ביזברג:

 תוכניות, הכל. 

 לי, תודה. אסף, אתה מפריע  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 בשביל זה אני פה.  קרן קופלר ברקו:

  -לדעתי, המוקד יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 לו בעייה, מוזמן לפנות אלי.כל תושב שיש  קרן קופלר ברקו:

  מדברים יחד, לא ברור.

מניסיון שלי, במוקד יש מה לשפר. ובאמת, כל פעם יש  פבל פולב:

שהרבה  בלמה לשפר, וטוב שכך. כי אנחנו שואפים גבוה. אני שמתי 

 . 106אנשים בעיר, לא יודעים מה זה וואטסאפ 

יודעים, רק שהמוקד מגיב אלינו, לפניות שלנו לא כמו  אלה ויינר:

 שהוא מגיב לפניות של התושבים לפעמים. 

אני עובד הרבה, אני דווקא מעביר  סמויים,אנחנו עשינו  פבל פולב:

 את זה לתושבים. 
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 אני גם.  אלה ויינר:

  -הטיפול יכול לקחת יותר זמן אבל פבל פולב:

 יותר זמן, תגובה יותר זמן, כן.  אלה ויינר:

 חבר'ה, לכל נושא יש לוח זמנים לתפעול, הכל מוגדר.  שלמה בנימין :

שלמה, זה לא נושא גזברות, זה נושא  העיר[:יחיאל טוהמי ]סגן ראש 

ביטחון. היא שאלה שאלה, חברת מועצה, צריכה לקבל תשובה ואם 

 לראש העיר, הכל בסדר.  שאילתהזה לא מספק אותה, שתפנה עוד 

 . ותשאילתאני אכתוב עוד  אלה ויינר:

 אתה רוצה, יוסי? בבקשה.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

תשלומי הורים למערכת החינוך  –מר יוסי חן  המועצה חבר בהעלאת נושא[ 19]

 והתאגידים העירוניים

טוב, חברים, אנחנו מדבר על יוקר המחיה. וההורים  יוסי חן:

קורסים תחת הנטל, ואנחנו פה מדברים על תשלומי הורים למערכת 

החינוך ולתאגידים העירוניים. עכשיו פנו אליי לא אחד ולא שניים. 

.. כולם נפגעו, כולם  אם זה תושבים ואם זה עובדי עירייה ואם זה.

נפגעו ואני גם טוען שזה ללא סיבה, אני גם אפרט. דוד, כשהעליתי 

את ההצעה, שאל אותי למה לא פירטתי, כי אז הייתי צריך להגיד 

הצעה בעשרה דפים. אז אני באמת, בקצרה, אני לא אקח את זה יותר 

נתחיל מזה, שמפעל הזנה,  מדי.. והנושאים החשובים, נקודתית.

ההורים שילמו עבור מפעל הזנה, אריה, לא קיבלו תמורה. מגיע להם 

את הכסף חזרה? אני חושב שמגיע להם לקבל את הכסף חזרה. אנחנו 

.. ורד.   לא בזה.

  -לא, לא. רק ורד טוויל:
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אני טוען שהורים שילמו על מפעל הזנה, ילדים למדו בזום,  יוסי חן:

  -לא הגיעו לבתי הספר, מגיעהיו שביתות, 

 בדקת? כי קיבלנו כסף.  ורד טוויל:

 אני קיבלתי גם.  קרן קופלר ברקו:

 פנו אליי הורים שלא קיבלו את הכסף.  יוסי חן:

אני עם שני ילדים קיבלתי, הנה יש פה. הנה, עוד  קרן קופלר ברקו:

 אחד קיבל. 

 ברור לא, ביחד מדברים

אז אליי פנו אלה לא קיבלו, אני אעביר את השמות ותדאגו  יוסי חן:

 ישולם.ש

 אז צריך לבדוק נקודתית.  קרן קופלר ברקו:

אוקיי, אז מצבכם טוב. אמרו פה לפני רגע, שנבחרי ציבור  יוסי חן:

בדיוק אותו דבר, חברי , שולחים וואטסאפ למוקד, אז הם מקבלים

  -מועצה קיבלו ואלה שלא חברי מועצה

אבל לא נכון, יוסי, כל החברות שלי גם. זה לא  קופלר ברקו: קרן

 נכון. 

 מדברים ביחד, לא ברור

 רגע, כולם מאותו בית ספר?  קרן קופלר ברקו:

 אלה שפנו מאותו בית ספר.  יוסי חן:

 איזה בית ספר?  קרן קופלר ברקו:

 "מילקין".  יוסי חן:
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-"מילקין". שלך ב-אז אולי יש בעיה נקודתית ב קרן קופלר ברקו:

 "מילקין"? 

 לא.  ורד טויל:

שלי גם, ב"עליזה בגין" וגם ב"נחשונים". אז אולי  קרן קופלר ברקו:

 הייתה בעיה נקודתית ב"מילקין". 

 יש לי תשובה בשבילך, תסיים. יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

נבדוק את זה. אוקיי, הדבר השני, עכשיו גם אני אשמח אם  יוסי חן:

 . מנוי לבריכה, מנוי לבריכה. בדקתם את זה? תקפצו

 שמה?  ורד טוויל:

בריכה עירונית, יש רק בריכה אחת. הבריכה העירונית, מי  יוסי חן:

שיודע, ומי שעשה מנוי, ואני עשיתי מנוי שנה שעברה למשפחה, עלה 

על אותה כמות  1,400. 1,400. השנה 1,000או  1,100ש"ח.  1,000לי 

 . 3של נפשות אני מדבר. זוג+

  ש"ח נדמה לי. 50על כל ילד ועוד ₪,  1,100 קרן קופלר ברקו:

ש"ח, לדעתי זה מוגזם. ואין שום סיבה,  300אז התוספת של  יוסי חן:

זו בריכה עירונית שלנו. בתקופה כזו, של יוקר מחיה, אין שום סיבה 

שאנחנו נעלה את המחירים לרמות האלה. הדבר הנוסף זה החוגים. 

. לא  חברים, החוגים פה, מה שעושים זה קטסטרופה אחת גדולה. א'

תשלום, ב'. דיברתי על זה גם עם דוד, יש לי נכדה ניתן לפרוס את ה

  -בחוג אצל לואיזה

 פשיטת רגל.  קרן קופלר ברקו:

אנחנו רוצים לבוא להופעה בפארק "הנחל", אנחנו צריכים  יוסי חן:

 ש"ח.  35לשלם 
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 כן, לא הבנתי את זה. חוצפה.  קרן קופלר ברקו:

עיים וחצי, לא מדבר כבר על זה שבתקופה קצרה של שבו יוסי חן:

הסכום הוא אסטרונומי, ואם מישהו רוצה לבדוק מה קורה, אני 

מזמין אתכם ללכת לערים אחרות, ואתם תראו שהמחירים הם שונים 

עם החוגים, ההורים הפכו להיות מסחטה. רה קושלחלוטין. פה, מה 

לוקחים את זה גם בתשלומים, אם זה על הבגדים, אם פה צריך איזה 

סיעות, אם צריך אירוע כזה, או אם צריך מסיבת ביגוד, אם צריך נ

 סיום. הגיע הזמן שאנחנו נעשה סדר עם כל הסיפור הזה. 

 לחו"ל.  משלחתאו אם צריך  קרן קופלר ברקו:

  -כל הנושא של "גוונים", צריך פעם אחת לעשות יוסי חן:

 נכון, מסכימה לחלוטין.  קרן קופלר ברקו:

 ל העירייה. "גוונים" הם חברת בת ש יוסי חן:

 וזה לא גוף למטרת רווח.  קרן קופלר ברקו:

 בדיוק, גם לא הם וגם לא החברה הכלכלית.  יוסי חן:

ממש לא, כתוב לך בדיוק, אתה רוצה שאני אשלח  קרן קופלר ברקו:

 לך? אני אשמח לתקן אותך ואני אוכיח לך. 

קרן, צריך להקים פה ועדה שיהיו בה נבחרי ציבור, שיהיה  יוסי חן:

בא מבקר העירייה, שיהיה בה הגבר, שיהיה בה היועץ המשפטי. כדי 

שאנחנו נעשה שם סדר פעם אחת ולתמיד. לא יכול להיות שיהיה שם 

 תנו לי לסיים, אח"כ תגידו.שוק. 

 אחרי זה אני אענה לך.  ]מ"מ ראש העיר[: טוהמי יחיאל
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אז, המחיר של החוגים, אני אומר לכם, ההורים פה קורסים  חן:יוסי 

מאוד קשה. אז שתיים, זה החוגים אני -דתחת הנטל, המצב הוא מאו

מדבר על כל החוגים. למה? כי לוקחים אחוזים. אותו שי...של 

..לכיס האישי..."גוונים". באה לואיזה, רוצה  "גוונים", לא לרמה.

ם, אחוזים צריך להיות על תפעול, להפעיל חוג, לוקחים לה אחוזי

אחוזים על מתקנים. למה? המתקנים לא קיבלנו אותם מקרן 

המתקנים, או מפעל הפיס או אני לא יודע מה? למה צריך לגבות 

 מההורים עוד תוספת ועוד תוספת? 

דווקא אני רוצה לחדד את הנקודה שלו, שך המופע  קרן קופלר ברקו:

ק "הנחל", זה של עיריית אריאל. של לואיזה בפארק "הנחל". פאר

אני לא מבינה למה האירוע הזה לא פתוח בחינם לקבל הרחב? למה 

 35תושב צריך לשלם, או הורה שהילד שלו נמצא בחוג, צריך לשלם 

ש"ח? לא הבנתי את זה. גם נתנו את המקום על חשבוננו, עיריית 

אז אני אריאל, וזה לא עיריית אריאל עם כל הכבוד, זה של הציבור. 

  -לא מבינה. אז אתה מדבר על מסחטה של כסף, אז הנה

אז אני דיברתי על חינמי מקודם  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 ואת אמרת שצריך דמי רצינות. 

אל תערבב  לא במקרה כזה, זה לא אותו הדבר. קרן קופלר ברקו:

  בשר וחלב.

 ברור לא, ביחד מדברים

 זה ממש לא אותו דבר.  אלה ויינר:

רגע, אני רוצה לענות שנייה. אני  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

רוצה לענות בנושא של מפעל הזנה. מי שלא קיבל, יש פה את מבקר 
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העירייה, זה גם התפקיד שלך, תבדקו את הדברים האלה, שכל מי 

 -נכון היהשלא קיבל שיקבל. 

  -פי שאם יש מישהו ספצי אריה ברסקי ]מבקר[:

  -לא קיבל, לא ספציפי יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

לא, אבל אני מבקש שתוציא מכתב לבתי הספר. תוציא  יוסי חן:

  -מכתב, כמו שאתה יודע לבקש

שמות,  6-5מכל שכבה לקחת כמה תעשה מדגמי,  קרן קופלר ברקו:

  -שהילדים שלהם היו במפעל הזנה

-למה מדגמי? בואו נעבור אחדקרן  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אחד ונבדוק. 

ויינר: יוודאו שכולם קיבלו, זה הכל. זו  אלה  שכל בית ספר יבדוק, 

 אחריות שלנו בסוף. 

רגע, חבר'ה. תשלום עבור חוגים  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

יודע יוסי להגיד לך שיש   -וקייטנות, אני 

  -ייטנות ואתה אחר כךרגע, אבל אני... תן לי לדבר על הק יוסי חן:

 אבל אתה דיברת על זה.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אני אדבר על הקייטנות.  ועכשילא, דיברתי על החוגים,  יוסי חן:

.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:  אוקיי

מאוד גבוה. היה צדיק -דגם פה אני טוען שהמיר הוא מאו יוסי חן:

קה והוריד את המחיר וקרא עאחד, בעיריית רמת גן, שהקים צ

לאנשים אחרים מערים אחרות, בקריית אונו ומכל הסביבה לבוא, 

ולעבור לקייטנות אליו. קפצו עליו כל ראשי השלטון המקומי, כל 
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ראשי הערים, קפצו עליו איך הוא עושה את זה, שהוא פופוליסט. 

חברים, אני אומר לכם, שהקייטנות, אפשר להוריד, ויש מקום 

התקופה הזו, זו התקופה הכי קשה של הזוגות הצעירים. הם  להוריד,

צריכים לשלם גם משכנתאות, גם חוגים, הם גם צריכים לעבוד. אז 

זה אומר שהכל ביחד, יוצא להם בחודשיים הכי קשים של השנה, זה 

חודשי הקיץ. ודווקא פה, אנחנו כרשות, צריכים לראות איך עוזרים 

ם" זה הפך להיות מסחטה של כסף להם. ואני אומרת לכם, "גווני

מההורים ובעיקר מהזוגות הצעירים. יש הרבה תושבים פה, שלא 

יכולים להרשות לעצמם. אז הם לא שולחים את הילדים לקייטנות, 

הם לא שולחים את הילדים לחוגים. ואנחנו פה, צריכים להיות הפה 

שלהם. איפה ועדת הנחות שדיברו? שדיברו שתהיה ועדת הנחות 

אלה או אחרים. אפילו לפרוש תשלומים, הגיעה גברת אחת, רצתה לכ

לפרוש רק את התשלומים ללא ריבית וללא הצמדה, לא אפשרו לה. 

ואחרי שהיא הקימה צעקה, אמרו לה: "נאפשר רק לך לפרוש", והיא 

אמרה: "אני לא מוכנה רק לי, אני רוצה לכולם". אז פה, יש מצב 

זה ולראות איך אנחנו מונעים את שאנחנו צריכים פעם אחת לדון ב

 זה שזה לא יחזור על עצמו בשנה הבאה. 

אני רוצה לענות לך. אתה יודע שיש  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 הנחות ב"גוונים"? 

אדם, -בטח שאני יודע, אבל רק שקשה מאוד לקבל אותן. בן יוסי חן:

הוא צריך ללכת להשפיל את עצמו. ולבוא להגיד שהוא ברווחה, ו

.. אלה שברווחה בכלל לא באין לחוגים, כי אין להם כסף, אין  בזה.

כסף, גם אחרי הנחה אין להם מה להם... גם אחרי ההנחה אין להם 

אני מדבר על מישהו שעבר קורונה ועבר קשיים,  לעבור את הפסח.
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והוא לא רוצה לחשוף את עצמו, למה צריך לעבור דרך ועדות הנחות? 

 למה? 

  -אני אגיד לך ]סגן ראש העיר[: יחיאל טוהמי

אז אני אגיד לך. זה לא אמור להיות למטרות רווח. לא יכול  יוסי חן:

"גוונים" צריך לקחת ולהיות מצב שאתה שולח ילד ללואיזה, 

 אחוזים. למה הוא צריך לקחת אחוזים? 

  -אני חושב ש יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

שביל להרוויח. "גוונים" הוא אבל זה לא אחוזים ב רו"ח רוני דנה:

  -לא עסק כלכלי, הוא לא חברה כלכלית. הוא לא מרוויח

  מדברים יחד, לא ברור.

 מגדירים את ההוצאות, מגדירים את השכר. מה הבעיה?  יוסי חן:

יש הוצאות שמגיעות לו, אם הוא מתחזק את  רו"ח רוני דנה:

  -המתקנים, אם הוא מתחזק את ה

לוקחים קבלנית משנה, מפטרים את הסמנכ"לית  קרן קופלר ברקו:

ועושים אותה קבלנית משנה ב"גוונים". הבנת את הבדיחה פה? 

פיטרו אותה, היא יצאה לפנסיה, אבל לוקחים ממנה שירותים 

כקבלנית משנה. עכשיו, אתה רוצה שאי אלך איתך יותר רחוק? אולי 

ורה, שכל הגיע הזמן לבדוק את שעות ההחתמה של שי אורני. איך ק

". 17:00הזמן הוא לא מדפיס כרטיס והוא כל הזמן רושם ידנית "

 אבל הוא לא מדפיס כרטיס.  17:00הוא כל יום יוצא בשעה 

 מי זה?  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

שי אורני. אני מבקשת לבדוק את דו"ח השעות  קרן קופלר ברקו:

 שלו. איפה הוא נמצא? 
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אפשר להגיד משהו ליוסי? אני ראיתי בקבוצה של כל  ורד טוויל:

לפי דעתי את הסעיף הזה היית  ,חברות המועצה את מחירי הקייטנות

צריך להפריד לשניים. למחירי הקייטנות שזו בעיה אחת ולמחירי 

  -החוגים שזו בעיה אחרת לגמרי. מחירי הקייטנות

 ומפעל ההזנה בנפרד.  קרן קופלר ברקו:

אולי בעיה נקודתית, ואולי שווה לפנות  ושזההזנה  מפעלו ורד טוויל:

 באופן נקודתי לבתי הספר. 

 אז אני הקראתי בנפרד.  יוסי חן:

  -לא, את החוגים והקייטנות שמת ורד טוויל:

 בסדר, בואו נצביע בנפרד.  קרן קופלר ברקו:

בנפרד, את רואה? כל דף בנפרד. מה לא? אני אומר לך, כל  יוסי חן:

 פרד. דבר בנ

לגבי קייטנות, אני באופן אישי בדקתי את מחירי  ורד טוויל:

-את המחירים, כולם בפחות או יותר ב הקייטנה. כל אחת העלתה

  שקלים בחודש. 1,000

  מדברים יחד, לא ברור.

 מה את רוצה להצביע?  קרן קופלר ברקו:

 מה שהוא הציע.  אלה ויינר:

 מה הוא הציע?  קרן קופלר ברקו:

  יחד, לא ברור. מדברים

מה עם הנחות למי שלא יכול, ולא צריך לעבור שבעה מדורי  יוסי חן:

 ? םגיהינו
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  -אני מבקש שקט, אני רוצה אבנר משרקי:

  מדברים יחד, לא ברור.

רגע, יוסי, למה אתה חתום פה "משנה לראש  קרן קופלר ברקו:

 ? לא הבנתי. בקואליציההעיר"? אתה עדיין 

 ? בקואליציהלא יודע, את ראית אותי  אני יוסי חן:

אבל רשום פה, רשמת החותמת. אתה כתבת את  קרן קופלר ברקו:

 . בקואליציהזה? "משנה לראש העירייה", אז אתה 

אני לא מוותר על אף תפקיד שלי. אני לא מוכן לוותר על  יוסי חן:

 אף תפקיד שלי. 

  מדברים יחד, לא ברור.

 המשנה תוקף את ראש העירייה.  יוסי חן:

 יוסי, יוסי, תקשיב.  אבנר משרקי:

אני מקשיב, אבנר, בקשב אני מקשיב לך, אבנר. דרך אגב,  יוסי חן:

 כל הספורט, זה אתה. 

 נכון.  אבנר משרקי:

 תדע לך, אתה שותף לזה שיהיה אפס פעילות.  יוסי חן:

 אין אפס פעילות.  אבנר משרקי:

 ד גדול. כישלון אח יוסי חן:

 טוב, טוב.  אבנר משרקי:

  -כסף שיצא לכדורגל, בלי אישור לעלות ליגה יוסי חן:
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אבל זה לא הנושא, יוסי, זה לא  יחיאל טוהמי ]מ"מ ראש העיר[:

 הנושא. 

  -לא, הוא מדבר אליי יוסי חן:

 אני מדבר על משהו אחר.  אבנר משרקי:

 אה, על משהו אחר.  יוסי חן:

 מר שהנכדה שלך נמצאת אצל לואיזה. אתה או אבנר משרקי:

 נכון.  יוסי חן:

  -לך תבדוק ,ולואיזה לוקחת יקר, אז אני אומר לך אבנר משרקי:

לא לואיזה, לא לואיזה. אני אומר ש"גוונים" לוקחים  יוסי חן:

 אחוזים ממה שלואיזה גובה. 

  -תקשיב אבנר משרקי:

 מה לא? לא לוקחים אחוזים? תגיד לי כן או לא.  יוסי חן:

 אתה רוצה להקשיב לי?  אבנר משרקי:

אני מקשיב, רק תגיד לי כן או לא. לוקחים אחוזים, כן או  יוסי חן:

 לא? 

 אתה רוצה להקשיב?  אבנר משרקי:

 אני מקשיב.  יוסי חן:

  -אתה לא, אתה מדבר. אז אני רוצה לענות לך אבנר משרקי:

 תענה, תענה.  :יוסי חן

 תן לי לענות.  אבנר משרקי:



 26.6.2022 – 42מליאה מן המניין מס' 

 נוצר על ידי   63מתוך  61עמוד 

  מדברים יחד, לא ברור.

חבר'ה, אני רוצה לשמוע את אבנר, זה חשוב לי לשמוע את  יוסי חן:

 אבנר. 

נקודה.  ,בקשר ללואיזה, החוג שלה הוא הכי זול בארץ אבנר משרקי:

תבדוק את זה לפני שאתה מדבר, ואם אתה רוצה אני אביא לך מחר, 

בכל עיר ועיר. סליחה, אנחנו עשינו בדיקה, אני לא מדבר סתם. אני 

ורינה הלכנו למקומות, אין הרבה כאלה בארץ. הלכנו לכל המקומות 

אביב, וכל המקומות זה מעל אלף ש"ח בחודש. -בארץ, חיפה, תל

  -30%-עכשיו, לגבי ה

  מדברים יחד, לא ברור.

 אבנר, אבל רק שניה, אנחנו צריכים להצביע.  יוסי חן:

  מדברים יחד, לא ברור.

 יש על זה הצבעה.  יוסי חן:

 אין הצבעה.  אלה ויינר:

 יש הצבעה על כל נושא, אתם לא רוצים להצביע? אין בעיה.  יוסי חן:

  מדברים יחד, לא ברור.

 יש הצבעה, אתה חייב להצביע.  יוסי חן:

  -מה, אתה יודע יותר טוב מ :ורד טויל

 אני יודע, כן. צריך להצביע על זה  יוסי חן:

 דוד, דבר, דוד.  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:
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זיו ]יועמ"ש[: תראו, ההצעה לסדר הזו, יוסי ואני דנים בה  עו"ד דוד 

ר, היא אינה הצעה ביומיים או בשלושה ימים האחרונים. ההצעה לסד

בתוכה שתי חברות עירוניות שאינן  אוגדתלסדר. ההצעה לסדר 

רלוונטיות לשולחן הזה. מעבר לעניין הזה, מדובר פה בהצעה 

 ,ורא את ההצעה לסדר שלוקכלכלית, כסף. מה שיוסי רוצה, ואני 

אם זו הצעה לסדר: "לסיום, מבקש מחברי מועצת העיר "אריאל", 

תשלומים להורים ובנוסף, מבקש לבטל את להצביע בעד החזרת ה

התוספת שההורים נדרשים לשלם. זה משהו שהוא עלום בעייני. זאת 

אומרת, גם אם אני קורא את שלושת הסעיפים שמעל, אין פה כלום. 

  -בהצעות כלכליות צריך להיות כסף, יוסי. ואמרתי לך את זה

  -אבל הנה, אמרתי לך יוסי חן:

רגע, רגע, רגע. ואני אמרתי לך את זה בכל  [:עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש

הכבוד הראוי בשיחה חברית שבנינו. אם אתה אומר שהבריכה עולה 

  -, תביא נתונים, אם אתה אומר שהבריכה עולה1,400

  -אבל הנה יוסי חן:

זיו ]יועמ"ש[: , תביא 1,100רגע, רגע לא הפרעתי לך. עולה  עו"ד דוד 

 חברים, אני מצטער.  נתונים. אין פה על מה להצביע,

,  יוסי חן: , בוא 1,100במקום  1,400אבל הנה, אני מביא לך נתון

 תצביע. 

לא, זה צריך להיות פה. צריכים להבין מה  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

הכלכליות, מעבר לעניין של החברה, לחברי המועצה, בוודאי, לחברי 

ולא על ה"גוונים" כשהם על החכ"ל המועצה אין שום סמכות. לא 

יושבים ככה. אין להם. אי אפשר להצביע. בעניין של מפעל ההזנה, 

הובהר לך עכשיו, אני לא ידעתי את זה, שלמעשה שלושת הנשים הללו 
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משלושה בתי ספר שונים שהם אינם "מילקין" קיבלו. אז, הייתה כאן 

הצעה שאריה יפנה לבית ספר "מילקין" וזה בסדר, לשאול את 

נהלת או את התקציבאית, את אורלי, גברתי, תני לי רשימה מי המ

, אינן 3-ו 2שילם ומי קיבל או לא קיבל. בזה תם העניין. ההצעה 

 עומדות בפני הצבעה. 

  -למה? אז מה אתה רוצה שאני יוסי חן:

 זו עמדתי המשפטית והיא הקובעת.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

איך אתה רוצה שאנחנו אציג לך  ,אבל בסדר, מה אתה רוצה יוסי חן:

  -את זה כשאני אומר לך

  .לא לי, לחבר'ה עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

  -לחבר'ה פה, אני הצגתי להם יוסי חן:

.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:  לחברי המועצה, לא לי

ש"ח.  1,100ש"ח במקום  1,400אני הצגתי לכם נתון שגובים  יוסי חן:

נגד? 1,100-אני מתנגד אני מבקש שתחזירו את זה ל , מי בעד, מי 

 מאוד פשוט. 

היועץ המשפטי אמר את מה שאמר,  יחיאל טוהמי ]סגן ראש העיר[:

 אני מפזר את הישיבה. 

 -המליאה ננעלה-
 

 בברכה,
______________________ ______________________ 

 מר אליהו שבירו

 ראש העיר

 שלמה רואימימר 

 מנכ"ל המועצה

 

 


