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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  12-הישיבה ה

 (19.12.2019) תש"ף כ"א בכסלו, חמישי מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 עצת העירחברת מו -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

 חברת מועצת העיר -  לרגב' קרן קופ

 
 חבר מועצת העיר  -   מר יוסי חן  :חסרים

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 עוזר ראש העיר -  מר אלעד מצוינים  

 הנדסת העירייהמ -  גב' זיבי אדלשטיין  

 מנהלת אגף שפ"ע - גב' אמליה בירנבאום  

 מנהל יישובי הרשות לביטחון קהילתי -  סמר ראובן פרנק  

ג    מנהל אגף לשירותים חברתיים -  עד-לימר אלי 

 מנהלת אגף חינוך -  גב' שלי קורן  

 מנהלת משאבי אנוש -  גב' נאוה בן הרוש  

 ןמנהל אגף ביטחו -  מר איתן קליין  

 מנהל קידום עסקים ואכיפה -  מר ברוך אנגל  
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 :היוםעל סדר 

 ;סקירת ראש העיר .א

 ;ר מר יחיאל טוהמיעיהצעה לסדר יום של מ"מ ראש ה .ב

 ;)נשלח בנפרד( 2019עדכון תקציב  . ג

 ;מר שלמה רואימי –מינוי מנכ"ל חדש  .ד

 מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל; ה.

 ינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל;מ ו.

 זכויות חתימה לשלמה רואימי בחשבונות העירייה; ז.

חשבונות בנק בבנק אוצר החייל, חשבון אחד עבור קנסות פיקוח,  2פתיחת  ח.

 וחשבון נוסף עבור קנסות חניה;

דידות רוכשת את רכישת רחפן. קרן י -₪  130,980על סך  1192ביטול תב"ר  ט.

 הרחפן ומשלמת ישירות. 

 אישור תב"רים: י.

  –לרכישת ריהוט למועדון פיס לנוער ₪  150,000על סך  1198תב"ר מספר  . 1 

 מפעל הפיס. –בני עקיבא. מקורות מימון   

  3לטובת הנגשה פרטנית )אקוסטית( ₪  90,000על סך  1199תב"ר מספר  .2 

 ולון. מקורות מימון משרד החינוך. כיתות בית ספר ממ"ד אור זב  

 )אקוסטית( לגן  לטובת הנגשה פרטנית₪  30,000על סך  1200תב"ר מספר  .3 

 ילדים ורד. מקורות מימון משרד החינוך.   

 לטובת תכניות פדגוגיות כוללות ₪  187,930על סך  1201תב"ר מספר  .4 

 ורות מימון נוספים ישולמו ישירות מרשת "אורט"(. מק₪  187,930)  

 קרנות הרשות.   

  –פינוי בינוי מתחם הוורדים )מודול בטון(  – 384הגדלת תב"ר מספר  .5 

 עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪  370,852תוספת של   

 ₪.  3,380,993התב"ר יעמוד על סך חדש של   

 פות של תוס –פינוי בינוי מתחם אשקוביות  – 439הגדלת תב"ר מספר  .6 

 עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. התב"ר יעמוד ₪  333,449  

 ₪.  2,885,937על סך חדש של   
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 מקורות ₪.  175,000תוספת של  –סל מדע  – 1144הגדלת תב"ר מספר  .7 

 קרנות הרשות )הכסף כבר ₪  18,188משרד החינוך. ₪  156,812מימון:   

 ₪.  422,500על התקבל(. הסך החדש יעמוד   

 ₪.  394,086תוספת של  –בי"ס נחשונים  – 168הגדלת תב"ר מספר  .8 

 תרומה מקרן אריאל לפיתוח. הסך החדש יעמוד על  –מקורות מימון   

  7,229,862  .₪ 

  15,885תוספת של  –טיפול במפגעי לישמניה  – 1188הגדלת תב"ר מספר  .9 

 ה. הסך החדש יעמוד על המשרד להגנת הסביב –מקור מימון ₪.   

  728,633.7  .₪ 

 ישיבה סגורה.  יא.
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 סקירת ראש העיר; א.

 

, ישיבה שמן 12ישיבת המועצה מספר אני מבקש לפתוח את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי, יחיאל  המניין. משתתפים: לודה, פבל, אלכס, 

עיר לפני שאנחנו נכנס לסדר היום. הדבר הראשון שאני וורד. ואני אתחיל בדבר ראש ה

רוצה להגיד זה שאני מברך גם בשמי גם בשמכם וגם בשם כל תושבי אריאל את לואיזה 

ולהקת קריס קרוס על זכייה במקום שלישי באליפות העולם שהתקיימה באורלנדו, אין 

קדמת במה זה ספק שזה הישג אדיר ומעמיד את אריאל בקדמת הבמה, ואני מדבר על 

-בכל המובנים. אליפות עולם מקום שלישי זה משהו שלא היה לנו בעבר. אנחנו זכינו ב

פרסים חשובים. אנחנו קיבלנו מקום ראשון כעיר  2-פרסים חשובים, העיר זכתה ב 2

רשויות שהגיעו  4ממחזרת ואת הפרס אנחנו קיבלנו בבית הנשיא, בסך הכול היו 

ולות גבעתיים זכתה, רשויות קטנות אנחנו זכינו, מועצות וקיבלו את הפרס, רשויות גד

אזוריות עמק חפר ומועצות מקומיות כפר ורדים. וזו פעם שנייה שלנו ברציפות, ואין 

ספק שזה כבוד גדול, ואני רוצה להודות גם למיכל שהובילה את כל הקמפיינים של 

. אנחנו קיבלנו גם המחזור, וגם לעובדי שפ"ע שבסך הכול הכללי מטפלים בנושא הזה

תושבים.  50,000כוכבי יופי בתחרות ארץ ישראל יפה, זה בבית של ערים עד  5פרס 

שנים ברציפות, ובאמת מגיע יישר כוח ענק לאגף  12כאשר אנחנו זוכים בפרס הזה כבר 

שפ"ע ממנהלת האגף עד אחרון העובדים באגף. אנחנו נמצאים בתנופת פיתוח כאן 

דה שקיבלנו כספים ממשרד השיכון שהם כספי פיתוח שמשלימים בעיר, זאת לאור העוב

שכונות, אנחנו נמצאים בריצוף של המדרכה ברחוב מוריה ליד הקניון החדש או המרכז 

המסחרי החדש שנבנה שם, אנחנו מרצפים את המדרכה במציל היהודי משני צידי 

שא של שצ"פים מעברים ברחוב השקמה. וגם בנו 3הכביש. אנחנו התחלנו בשדרוג של 

אנחנו מתקדמים, הסתיימו העבודות לבניית השצ"פ לגן המשחקים ברחוב רמת הגולן 

לראות אותו.  המציל היהודי, אני חושב שזה שצ"פ ברמה מאוד גבוהה, כולם מוזמנים

גני משחקים, אחד ברחוב דבורה והשני ברחוב עצמון בשן,  2אנחנו נכנסנו לשדרוג של 

.. מוסיפים מספר מתקנים כדי ששם אנחנו מחליפים את  החול ומכניסים שם.

גן  שהתושבים שנמצאים שם יוכלו גם ליהנות מזה. אנחנו עומדים לקראת בניית 
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משחקים לא גדול ברחוב נווה שאנן, שייתן מענה זמני לשכונה לגבעת האוניברסיטה עד 

ים הקמת השצ"פ הגדול. רק אני רוצה לסבר את האוזן, אנחנו בשצ"פ הגדול הולכ

אנחנו גם התחלנו למרות שבתוכנית הפיתוח ₪. מיליון  4-ל₪ מיליון  3.5להשקיע בין 

נווה שאנן. על מנת להקל על  לא היו שם עצים, אנחנו התחלנו לטעת עצים ברחוב 

היציאה משכונת מוריה בשעות הבוקר, התחילו עכשיו הלימודים באוניברסיטה, בלי 

סטודנטים, אנחנו עם בית ספר לרפואה,  16,000 עין הרע האוניברסיטה גדלה, אנחנו עם

ולכן אנחנו מצאנו פתרון זמני עד אשר נשלים את שינוי התב"ע ליציאה מרחוב ציון, 

אנחנו כרגע סללנו את דרך הביטחון שנמצאת מדרום לגבעת האוניברסיטה, ואנחנו 

כדי לא יציאה בלבד לכיוון שער הגיא, ובמהלך היום  11:00עד השעה  7:30-נאפשר מ

צידי  2-להפריע גם לתושבים יוכלו לנסוע שם רק רכבי ביטחון, ולא יוכלו להחנות מ

 הכביש הזה. 

 

 מה הצפי לסיים את היציאה מרחוב ציון?   :גב' קרן קופלר

 

  -קודם כל היציאה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ...   :גב' קרן קופלר

 

ליך שהוא תהליך יותר ארוך, היציאה מרחוב ציון זה תה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שינוי תב"ע לוקח לפעמים גם שנים, אנחנו מותנים גם באישורים מדיניים גם אם זה 

נמצא בתוך העיר, ולכן כדי שלא נתמהמה בפתרון לתושבים, אנחנו החלטנו לפתוח את 

דרך הביטחון, ואנחנו עובדים במקביל על שני הדברים האלה. היום אנחנו מתחילים 

תחנות אוטובוס חדשות מונגשות. אני רוצה להגיד מילה טובה, למרות  20-להחליף כ

לסגן ראש העיר ליוסי חן, אנחנו גם סימנו חניות ברחוב  שהוא לא נמצא כאן כרגע

הנגב, ועשינו סימון של רחובות ומעברי חצייה, ומי שהוביל את התהליך הזה זה יוסי 

 חן, ומגיע לו גם מילה טובה בתחום הזה. 

 
 יר מר יחיאל טוהמי;עצעה לסדר יום של מ"מ ראש הה ב.
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ומכאן אני מבקש לעבור לסדר היום, הצעה לסדר היום של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ממלא מקום ראש העיר מר יחיאל טוהמי, יחיאל בבקשה. 

 

  -קיבלתם את ההצעה לסדר. על פי התקנון של משרד הפנים  :מר יחיאל טוהמי

 

 אני מציע לך להקריא אותו.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 אוקיי. רקע כללי, קיבלתם את זה כולכם?   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן, אבל תקריא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לבני לירון טוהמי יש חברת הסעות בשם א. עדן והוא משמש   :מר יחיאל טוהמי

אל טוהמי אין גל הסעות, שקשורה למכרז בעיריית אריאל. לי יחי-כקבלן משנה של רון

 –)א( )א(  58על פי תקנון העירייה סעיף  2009שום מניות או אחוזים בחברת משנת 

"חבר מועצה קרובו או שותפו לא יהיה צד לחוזה או עסקה עם המועצה." משכן, נדרש 

מחברי המועצה ובאישור הממונה להתיר את  2/3שעל  3אישור לפי סעיף קטן ב' 

גל -ועצה תאשר לבני לעסוק כקבלן משנה לחברת רוןהעסקה. ההצעה שאני מבקש שהמ

 הסעות בע"מ. 

 

 יש למישהו שאלות?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, לשאול את היועץ המשפטי ומבקר העירייה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

הצעת החלטה רגע, המועצה מאשרת ללירון טוהמי ממטיילי   :מר יחיאל טוהמי

 גל הסעות. -עירייה באמצעות קבלן משנה לרוןעדן לעסוק ולבצע הסעות ל

 

אז יש לי שאלה ליועץ המשפטי ומבקר העירייה, האם יש  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 מחויבות אישית להצבעה הזו? 
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אני אשיב בהרחבה ברשותכם, בסדר? יש עוד שאלות לעניין   עו"ד דוד זיו:

 הזה? כדי שאני אענה על הכול כמקשה אחת? אוקיי. 

 

  -אנחנו רוצים לדעת  :פבל פולבר מ

 

 אז אני ארחיב.   עו"ד דוד זיו:

 

מה החוק אומר מבחינת ההצבעה הזאת מבחינתנו כחברי   :פבל פולבמר 

 מועצה. 

 

אני ארחיב, בסדר גמור. אז אני אתחיל, ראשית לכל חבר   עו"ד דוד זיו:

לסדר, בשעה שהוא  מועצה באשר הוא יש זכות קנויה בדין על פי התקנון להגיש הצעה

פרמטרים  2נקלע למצב שהוא צריך לאשר חוזה של בן משפחה שלו. התקנון קובע 

 2/3-מחברי המועצה יצביעו בעד ההצעה, ה 2/3לאישור העסקה הזו. פרמטר אחד של 

לא כוללים את מגיש ההצעה במקרה הזה יחיאל, ואחרי שהיא מאושרת וכאשר היא 

 שזה הפרמטר השני. תאושר זה עובר לאישור הממונה, 

 

 משרד הפנים.   מר אריה ברסקי:

 

 הממונה משרד הפנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אישור הממונה משרד הפנים, ברור איזה ממונה יש לנו. ככה   עו"ד דוד זיו:

קצת רקע על מה שקורה כאן סביב השולחן, ואני מבין את הדאגה של חברי המועצה, 

או בסמוך לכך הדיון הזה  2009טין ולהזדהות איתה. בשנת אני יכול להבין אותה לחלו

התרחש, בתקופה של רון נחמן ז"ל. חלק מחברי המועצה היו גם אז, הם גם נוכחים 

שקראתי לא היה היום. זה לא השתכלל לכדי הצבעה, כי כמו שאני מבין מהפרוטוקול 

ירה שנערכה גם ועד תחילת החק 2009-רוב להצבעה, ולכן ההצעה נשארה כפי שהיא. מ
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 -ליחיאל

 

 . 4.9-... ב   מר אבי עזר:

 

החקירה שהייתה לפני מספר חודשים למעשה לא נקט חבר   עו"ד דוד זיו:

המועצה שום יוזמה פוזיטיבית להביא את זה שוב לשולחן המועצה. אני מניח 

שהחקירה הזו הייתה איזה שהיא קריאת השכמה, והוא מבין שהיום הוא צריך בעצם 

 ביא את זה לשולחן המועצה, כדי לעבוד בצורה כשרה והנכונה ביותר. כן לה

 

 רק שאלה לגבי זה, אנחנו לא מצביעים רטרואקטיבית?   :גב' קרן קופלר

 

לא, לא, לא. אני כבר אגע בזה, אני כבר אגע בזה. תראו, אני   עו"ד דוד זיו:

כשיו, היא החלטה רוצה לומר שלעירייה, גם ההחלטה שתתקבל היום, אני אלך מקרן ע

שהיא תהיה מהיום צופה פני עתיד, כי גם לנו חברי המועצה או לכם חברי המועצה יש 

איזה שהיא אחריות, למה אני מתכוון? בשעה שעובד קבלן משנה, כל קבלן משנה אגב, 

שלא באישור שלנו שלכם, ומתחת לרדאר וחלילה וחס קורה אסון, זה על הראש של 

זה  2019 2009גיע מאוחר, וזה מגיע מאוחר אנחנו מדברים על כולנו. ולכן גם כשזה מ

מאוד מאוחר, עדיין אני חוזר על מה שאמרתי ברישא שלי, יש לו זכות קנויה בדין על 

פי התקנון להביא את ההצעה גם היום גם אתמול וגם מחר, ולכן אני סבור שיהיה נכון 

ה לחברי המועצה, היא מהיום להצביע. האחריות האישית שלנו היא מהיום, שלנו הכוונ

קדימה. אם הייתי סבור שההצעה הזו אינה במקומה, ואם הייתי סבור שההצעה הזו 

תוכל בעתיד להטיל אחריות על כל אחד ואחד מכם כולל על ראש העירייה, בוודאי 

מרשה אותה והייתי פוסל אותה עכשיו על הסף, ואומר לכם: ובוודאי שלא הייתי 

בר, יחיאל מבקש להציע הצבעה, מותר לו על פי דין, אבל לא. לא חברים אין על מה לד

זה המצב. ולכן אני סבור שניתן להצביע, אם אין שאלות יחיאל ייצא עכשיו החוצה 

 לאחר כבוד, ואתם פה תעשו את ההצבעה. 

 

 מבקר העירייה יש לו את אותה דעה?   :פבל פולבמר 
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 שיש לו להגיד, בבקשה.  הנה הוא יגיד את מה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אפשר לשמוע את מבקר העירייה.   עו"ד דוד זיו:

 

. כמו שאמר היועץ המשפטי של העירייה על מנת לאפשר   מר אריה ברסקי: ..

התקשרות, ההתקשרות של חבר מועצה או בן משפחה עם העירייה זה לא משהו שמובן 

צעות הליך מכרזי או הצעות מאליו. זה לא ספק רגיל נותן שירותים רגיל שמתקשר באמ

מחיר כזה או אחר. החוק בגלל הדומיננטיות של חבר מועצה, בגלל שהוא... מקבלי 

ההחלטה קבע פרמטרים או דרכים שבהם אפשר לאשר את זה, אחרת המצב הוא לא 

אני הייתי אז, אני חושב שגם חלק מחברי  2009-תקין. כמו שאמר היועץ המשפטי עוד ב

  -המועצה היו אז

 

 אני הייתי, אני הייתי נוכח.   :פבל פולבמר 

 

חלק מחברי המועצה נכחו, ההצעה הזו הובאה למועצת   מר אריה ברסקי:

 העיר... 

 

 דרך אגב בהמלצת ועדת ביקורת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר אריה ברסקי: . כן, בהמלצת ועדת ביקורת. דרך אגב בזמנו גם אני עשיתי.

ביקורת, וועדת ביקורת המליצה בראשות ראש העיר אז היה יו"ר  זה היה דיון בוועדת

הוועדה, להעביר את זה למועצת העיר להצבעה. בסופו של דבר כמו שהיועץ המשפטי 

.. לכדי הצבעה, ולא הייתה הצבעה בסופו של יום שלא אושרה. ולכן  אמר ההצעה לא.

חוק מאפשר בהתאם המצב הזה הוא לא בסדר. על מנת להסדיר את המצב הזה, מה שה

)א( לתקנון המועצות המקומיות, יש אפשרות שחבר מועצה יעבור את ההצעה  58לסעיף 

, ובאישור 2/3הזו בפני מועצת העיר, מועצת העיר כמו שאמר היועץ המשפטי ברוב של 

הממונה על המחוז במשרד הפנים רשאים לאשר את זה. במידה והתהליך הזה מתקיים, 
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מהחברים, כלומר לא מהנוכחים, אלא מסך חברי המועצה, זה  2/3כלומר יש רוב של 

מסך  2/3מחברי המועצה, כי לפעמים יכול להיות קוורום אבל זה  2/3מה שקובע פה, 

  -מסך הכול החברים 2/3כל החברים ואז גם ההחלטה לא תעבור. 

 

 . 13-מתוך ה  עו"ד דוד זיו:

 

 בדיוק.  13-מתוך ה  מר אריה ברסקי:

 

 חד( )מדברים י

 

 . 9המינימום זה     :דובר

 

. בכל מקרה אם תצביעו, ההצבעה ככול שתהיה 9צריך   מר אריה ברסקי:

  -תעבור לאישור הממונה

 

הם שואלים אותך האם אתה כמבקר מבחינה חוקית אומר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה בסדר. 

 

 זה מה שהם רצו לשמוע.   עו"ד דוד זיו:

 

 זה מה שהם רצו לשמוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר זה מה שאומר החוק. אני יכול לצטט את החוק,   מר אריה ברסקי:

וזה מה שאומר החוק. אם תעשו משהו על פי החוק, אני מניח שאף אחד לא יבוא 

 אליכם בטענה. 

 

אני רוצה שאתה תצטט ותיתן לי המלצה. אתה תומך שזה   :פבל פולבמר 

 צביע על זה. אני לא אומר איך להצביע... עלה ואנחנו יכולים לה
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הוא רק מבקר, אתה צריך להגיד אם אתה תומך או לא   :גב' קרן קופלר

 תומך. 

 

.   מר אריה ברסקי: .  מי שצריך להחליט אם אתם.

 

  -לא, הוא יכול לבוא ולהגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני יכול להגיד מה... החוק.   מר אריה ברסקי:

 

, דקה, מה שמבקשים ממך להגיד, האם אתה רגע דקה :ראה"ע-ו שבירומר אליה

  -כמבקש אומר, לא ממליץ לאשר או לא לאשר, האם אתה

 

 אנחנו בהתאם לחוק.   מר אריה ברסקי:

 

 תודה רבה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מה שרצינו לשמוע.   :גב' קרן קופלר

 

 ברור מספיק.  אני מתנצל אם לא הייתי  מר אריה ברסקי:

 

 כן, זה מה שרצינו לשמוע.   :גב' קרן קופלר

 

אני מעלה להצבעה את ההצעה של ממלא מקום ראש העיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -יחיאל טוהמי, הצעת ההחלטה אומרת המועצה

 

. היועץ המשפטי זה מפה צפונה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר  .. 
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ודאי. אני מדגיש שההחלטה היא מהיום והלאה,  ודאי, ודאי, :ראה"ע-מר אליהו שבירו

היא לא נותנת שום גושפנקה לגבי מה שהיה בעבר. הצעת החלטה אומרת: המועצה 

מאשרת ללירון טוהמי ממטיילי עדן לעסוק ולבצע הסעות לעירייה באמצעות קבלן 

גל הסעות. מי בעד לאשר את הבקשה? אני שמח תודה רבה לכם, אושר פה -משנה לרון

. יחיאל הרי יצא אז מי שאישר זאת לודה, פבל, אלכס, גוזי, יאיר, דושי, ורד, אחד

 .  אלה, אבנר, אלי וקרן

ללירון טוהמי ממטיילי עדן לעסוק ולבצע הסעות פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 גל הסעות.-לעירייה באמצעות קבלן משנה לרון

 

 )נשלח בנפרד(; 2019עדכון תקציב  ג. 

 

. אחרי 2019אנחנו ממשיכים בסדר יום, וזה עדכון תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שכבר דנו בו בוועדת הכספים. ושלמה בבקשה. דנו ואישרו אותו בוועדת כספים. 

 

אושר בוועדת כספים העדכון, אנחנו פשוט מביאים אותו   :מר שלמה בנימין

המקורי,  2019לתקציב ₪  5,490,000לאישור המועצה. העדכון הזה כולל תוספת של 

שינויים, הפחתות, תוספות בכל מיני מקומות. אין לי הרבה מה להגיד, זה די מתאים 

 . 2019לביצוע שיהיה לקראת סוף 

 

הדו"ח הכספי הועבר אליכם, אם יש שאלות לגבי שינוי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 התקציב, עדכון תקציב. 

 

.     :דובר .  הכספים? המלצות ועדת .

 

בהתאם להמלצת ועדת הכספים. אז אני מעלה את זה  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

 כפי שהציג אותו הגזבר?  2019להצבעה. מי בעד לאשר את עדכון תקציב 

 

  -קיבלנו תשובות. אלי, אלי  :פבל פולבמר 
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מי נמנע? מי נגד? אוקיי. נגד: קרן. בעד: לודה, פבל, אלכס,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ורד, אלה, אבנר, אלי ויחיאל. עבר.  גוזי, יאיר, דושי,

 

 מילה אפשר לגבי ועדת הכספים?   :פבל פולבמר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הייתי נוכח אולי זה אחד הפעמים היחידים שקיבלנו, לא   :פבל פולבמר 

יודע למה אבל מפורט, ממש מפורט ויחס לזכותו של הגזבר, היו תשובות ואני די 

מתחילים ללכת לדרך שגם האופוזיציה מתחילה להיות חלק מההנהגה. מרוצה שאנחנו 

 נמשיך בדרך הזאת אני מקווה. 

 

 תודה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, ג

נגד: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . 2019קרן קופלר(, לאשר עדכון תקציב 

 

 מר שלמה רואימי; –מינוי מנכ"ל חדש  ד.

 

הסעיף הבא זה מינוי מנכ"ל חדש. אנחנו עשינו ועדת איתור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואנחנו בחרנו את מר שלמה רואימי כמנכ"ל הבא  של משרד הפנים, על פי הקביעה

לאחר שאבי יסיים את תפקידו. אני בהזדמנות הזו ובכל הזדמנות, אני אברך את אבי 

כי הוא עושה פה עבודה מצוינת, הוא מקדם כאן הרבה דברים בצורה בלתי רגילה, 

כמובן בולדוזר אמיתי, אבל מכאן הוא רוצה להמשיך ולהתפתח ולצמוח הלאה. ואנחנו 

אריאל תהיה תמיד הבית שלו, ואנחנו תמיד נזכור את מה שהוא עשה. יחד עם זאת כמו 

  -שאמרתי אנחנו צריכים להסתכל
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 רגע, אפשר להגיד משהו.    :גב' קרן קופלר

 

 קודם כל ממלא מקום ואחר כך את.   :מר יחיאל טוהמי

 

, אבל מה שאני אומר זה בסדר גמור, תכף אני אתן לכל אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה שאנחנו בחרנו מנכ"ל חדש ואנחנו נצטרך לאשר אותו גם בעיר. אבל אם מישהו 

 רוצה להגיד כמה מילים לגבי אבי, אז אני מה זה אשמח מאוד. 

 

 אז אני רוצה להגיד משהו, אני יכול להגיד הכול כן אבי?   :מר יחיאל טוהמי

 

 תגיד מה שאתה רוצה.    מר אבי עזר:

 

אני יכול להגיד שההתחלה שלי עם אבי לא הייתה ככה,   :יחיאל טוהמימר 

תמיד ככה סגנים ומנכ"לים וזה, אבל ככול שהכרתי אותו וככל שעבדתי איתו, באמת 

לפנים בשנים האחרונות, היה לי כיף גדול לעבוד איתך, המקצועיות שלך, והעבודה 

רה כי מגיע לך. אני חושב שאתה שעשית מולי. בכל אופן אותי כיבדת ונתתי לך כבוד חז

נכס, היית נכס לעירייה, כשאני מסתכל עכשיו בדיעבד אני רואה את הידע שיש לך, מה 

נתת לעיר. אז אני רוצה להגיד לך בשמי בשם כל האנשים פה תודה רבה לך על כל מה 

שעשית פה, עם כל הוויכוחים פה ושם, אבל הערך שלך היה, הידע שלך הוא היה לטובת 

יר שלנו, על זה אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי גם. שיהיה לך בהצלחה לאן הע

 שתלך. אולי אתה עוד תחזור. 

 

 תודה.    מר אבי עזר:

 

 קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

טוב, אתמול צחקנו פבל ואני, לא בקטע רע בקטע טוב,   :גב' קרן קופלר
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בה, אז אמרתי שזה יהיה מצחיק שאתה מאושר בתקופה האחרונה, ואתה מחייך הר

אותי לראות אותך מדלג על דלגית במשרדי העירייה מרוב שאתה מאושר כל הזמן. אז 

, וגם כתבתי לך איזה שהיא -קניתי לך דלגית שתוכל לדלג, לא לדלג מחוץ לעיר, אלא ש

ברכה קטנה, שאני רוצה להקריא אותה. "אבי, לרגל התחלה חדשה מכל הלב מאחלת 

ר ברינה את כל מעשה ידיך, שתראה ברכה בעמלך, שהשגשוג וההצלחה יהיו לך שתקצו

 מנת חלקך. שתדלג להצלחות והישגים מקרן קופלר ברקו...

 

 כל הכבוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אולי בנימה הזאת אלי אנחנו לא הצבענו, אולי יש לו עוד   :פבל פולבמר 

 דרך להתחרט. 

 

ש עוד מישהו שרוצה להוסיף מילה, אז בואו נעשה סבב אם י :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כזה, אבנר בבקשה. 

 

טוב, את אבי הכרתי... לפני שמונה להיות מנכ"ל בקדנציה   :אבנר משרקימר 

הקודמת, הזמין אותי לאכול בירושלים, שם פעם ראשונה שפגשתי בו. כאחד שעבד 

מה כשהוא הגיע לאריאל  הרבה שנים בבניין והייתי איש מקצוע בתחום הבניין, אבל

ראיתי איך, במיוחד מאז שנבחרתי לתפקיד, ראיתי איך הוא מקדם כל מיני פרויקטים 

למיניהם והרבה פרויקטים. כמובן שהכול מה שהוא עושה זה יד אחת עם אלי, זה לא 

כל אחד בנפרד, הוא משלים את אלי, אלי משלים אותו, שניהם ביחד זה צוות מנצח. 

ד שגם בעזרת השם אחרי שתלך עם היכולות שיש לך, מידי פעם תבוא ואני מקווה מאו

 תיתן לנו איזו מילה טובה. 

 

  בכיף תודה.    מר אבי עזר:

 

.   :גב' לודמילה גוזב . לתת מילה לפבל, הוא ידבר..  אנחנו..
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 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תודה, קל לדבר בסוף.   :פבל פולבמר 

 

 אז בוא נשלים רגע את השורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה לא תוכנן הכול בסדר.    מר אבי עזר:

 

 )מדברים יחד( 

 

  -הכול גדול, אפשר בקטן ויפה   :דוברת

 

אפשר גם בקטן וגם בגדול. אני לא מאחלת לך הצלחה, כי   :גב' אלה ויינר

לעשות  אני בטוחה שתצליח. אתה יודע לא צריך לאחל לך, אנחנו יודעים מה אתה יודע

ואיך אתה יודע לעשות, אתה מגיע למקום גדול יותר, ואני בטוחה שמשם תתקדם לעוד 

 דברים גדולים משמעותיים, ורק אל תשכח אותנו, תבוא לבקר. 

 

 תודה.    מר אבי עזר:

 

אז אני את הפרידה שלי אעשה באופן אישי, אני רוצה להגיד   :גב' ורד טוויל

תף שהיית בשנים האחרונות, ואני אעשה את הפרידה לך תודה גדולה בפורום הזה, שו

 באופן אישי, אני מסרבת לקבל את הפרידה הזאתי. 

 

 הרבה מסרבים.     :דובר

 

טוב, אז גם אני כשקיבלתי את... אתה יודע שכעסתי עליך,   :אריק דושימר 

נכנסתי אליך למשרד בצעקות, כי בשבילי זה אובדן, כי בשבילי אתה קודם כל חבר, 

שנים ככה אחד ליד השני. כל הידע הציבורי שלי הידע המוניציפאלי שלי  6נחנו כבר א
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ממנו בא ממך, אני מודה אני קרצייה בלשכת מנכ"ל, אני שמה הרבה כדי ללמוד,  80%

ישבתי שתקתי לידך שנה שלמה רק כדי לשאוב ממך, למדתי לימדת אותך בתחום 

אותי, כשאני יותר מידי טס רחוק,  המכרזים המוניציפאלי והכול וידעת גם לעצור

אמרתי לי: 'תעצור, אתה מגזים, תירגע. תנשום הכול בסדר.' ידעת גם להרגיע אותי 

כשהייתי עצבני. אני יכול להגיד בין חבר לאבא. הרבה למדתי ממך, אתה דוגמא אישית 

בשבילי, ואני... ביני וגם בשם ורד כי אנחנו הרבה מקרצצים לך, אני אוהב אותך 

 אנחנו עוד נפגש אל תדאג. ו

 

את האמת אבי רק בחודשים האחרונים יצא לי יותר   :יאיר שיטבוןמר 

, אבל היכולת הזאת להחזיק עמדה שלווה ותוך להתחכך איתך, במובן החיובי אני אומר

כדי אירועי לחץ ודברים, אז היא מעידה על אישיות פנימית מאוד מאוד שלמה ובטוחה 

זה בניגוד למה שאני החזקתי פשוט. כשאני הייתי בתקופה בעצמה, אני אומר את 

האחרונה סביב האירועים האחרונים, אתה זה שידעת לתווך לי ולהסביר לי ולהרגיע 

.. שתקראו לזה אבא שמחנך את הבן שלו שמשתולל קצת. יישר כוח  . אותי וזה היה, 

 גדול אתה מקסים. 

 

 תודה.    מר אבי עזר:

 

 פבל בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בסוף אני בסוף.   :פבל פולבמר 

 

 אחרון אחרון חביב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תפקיד של מנכ"ל זה תפקיד מאוד מאוד בעייתי וקשה בין   :פבל פולבמר 

פוליטיקאים למבצע הבכיר בעיר, שזה הרגישות הקשה. אני בטוח לא אפרד ממך כי 

נו טלפונים שיישארו בינינו, אנחנו נצטרך אנחנו חיים במדינה קטנה, בטוח יש ל

להיעזר אחד בשני והניסיון שעברנו פה בעיר, הרי היית חלק בלתי נפרד מבניית העיר 
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הזאת, אתה נשארת פה לא זמן קצר, איך הגענו לזה שאתה הולך אני לא מבין, אחרי 

 ברכות כאלה אתה צריך להישאר לפחות עוד כמה קדנציות, אבל כל בן אדם צריך

להתקדם בחיים, ואנחנו נאחל לך רק טוב שיהיה לך בחיים, הרבה בריאות, ואל תשכח 

. להיעזר לפתח  אנחנו פה אנחנו נצטרך להיות בקשר, כי אני בטוח שמקומות שתגיע..

את העיר בעזרתך בעזרת הצוות שתהיה חלק ממנו, לבריאות. ונהיה בקשר אבי. אני 

 תם חולים שמה, מה קרה? צריך לדאוג לגבי הנהגת העיר חברים. א

 

  -הכול בסדר. קודם כל אני שמח לשמוע את כל החברים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני צדקתי, אני צדקתי.   :מר יחיאל טוהמי

 

הם אומרים את מה שהם אמרו, כי בסופו של דבר הבחירה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

א כל כך אהבו אותה, הייתה בחירה שלי בתחילת הדרך, למרות שחלק מהאנשים ל

ואנחנו רואים בסוף שהבחירה הייתה בחירה מוצלחת, ובסוף כולנו אוהבים אותך. ולך 

יש פינה חמה אצלנו תמיד, אנחנו נשמח לעזור במידה ואנחנו נוכל לעזור לך גם בעתיד. 

ואנחנו בטוחים שאתה גם תעזור לנו. ומכאן אני מבקש להצביע על אישור מנכ"ל חדש 

, אחרי שהוא יסיים את התפקיד שלו 1.2.20-אימי, הוא ייכנס לתפקיד במר שלמה רו

  -בעיריית תל אביב. מי בעד

 

 רגע, לי יש שאלה לגבי שלמה רואימי.   :גב' קרן קופלר

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אריאלה סיזקוביץ יושבת בגזברות היא מחברת... של שלמה   :גב' קרן קופלר

 רואימי לא? 

 

 לא.  :ראה"ע-אליהו שבירומר 
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מה זה לא? מאיפה אנחנו יודעים? אפשר לראות? אני לא   :גב' קרן קופלר

 ראיתי. 

 

כן, אפשר יהיה להעביר לך, את תראי שאין קשר בחברה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -הזאת בין שלמה רואימי ל

 

 ממתי?   :גב' קרן קופלר

 

 קשר.  לא היה קשר ואין :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בטח שהיה.   :גב' קרן קופלר

 

 תראו, את תגידי היה ואני אגיד לא היה, יש ניירות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז אפשר  :גב' קרן קופלר

 

  -אפשר להוציא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ניירות, אני צריכה   :גב' קרן קופלר אז איך אתה רוצה שאני אצביע אם אין 

 . לראות את הניירות

 

 את יכולה להצביע איך שאת רוצה זה בסדר גמור, אני מקבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

..   :גב' קרן קופלר  לא, אבל עוד פעם אתה עונה לי את התשובות האלה.

 

אם היית שואלת אותי לפני כן, אז הייתי מראה לך. אפשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יא מרשם החברות מי החברה הזאת ולפי להוציא מרשם החברות יש חברה. אפשר להוצ

זה לראות. אני לא מחייב אותך להצביע איך שאת רוצה, אני אומר עוד הפעם יכולת 
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לשאול לפני כן, סדר היום הזה הופץ מספיק זמן מראש. ועכשיו אני לא הולך לדחות 

 את ההצבעה.

 

רשמו אני לא רוצה לשאול לפני, אני רוצה שדברים כאלה יי  :גב' קרן קופלר

 לפרוטוקול. 

 

סבבה. מה שאת אמרת אמרת לפרוטוקול, את מה שאני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 השבתי השבתי לפרוטוקול. 

 

 בסדר גמור.   :גב' קרן קופלר

 

  -ומכאן אני מבקש להעלות את זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חוסר המסמך הזה יכול לסבך את ההצבעה?   :פבל פולבמר 

 

 לא, אבל אני לא מתכוון לדחות עכשיו. אני לא מתכוון לזה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

אני לא יודעת, אני יודעת דבר פשוט ששלמה רואימי הייתה   :גב' קרן קופלר

  -לו חברת ייעוץ שהיום אריאלה סיזקוביץ נמצאת בחברה

 

  -זה לא נכון, את סתם אומרת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חותמת על צ'קים. והיא   :גב' קרן קופלר

 

 את סתם אומרת ומשמיצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יכול להיות שאני אומרת סתם ומשמיצה.   :גב' קרן קופלר
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  -אז אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז אני אומרת שאם אתה חושב שאני אומרת סתם   :גב' קרן קופלר

  -ומשמיצה, בואו נדחה את ההצבעה

 

 אני לא דוחה את ההצבעה.  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 עד שתביא את ההוכחות שאני טועה ואני משמיצה סתם.   :גב' קרן קופלר

 

 ורד, תודה רבה נרשם בפרוטוקול את מה שאמרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 קרן, קרן.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, אני היום עם שמות. קרן תודה רבה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 במיוחד היום.   עו"ד דוד זיו:

 

ן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו במיוחד היום. קרן, אנחנו הבנו את הרעיון הכללי, אני מבי

שאת רוצה לדחות את ההצעה, אבל אני לא דוחה את ההצעה. מי בעד לאשר את מינוי 

  -המנכ"ל החדש

 

 אבל אין בעיה להוציא את המסמך אחרי ההצבעה.   :פבל פולבמר 

 

כן, בוודאי, בוודאי. דרך אגב אם מישהו בצד ייכנס לתוך  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 האתר של רשם, אבל לא משנה. זה לא בא מזה. 

 

אתה יודע איך קוראים לחברה? אז איך אתה רוצה להיכנס   :גב' קרן קופלר

 לאתר של רשם החברות. 
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 -אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מבקש להעלות להצבעה את מר שלמה רואימי כמנכ"ל  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

, מי בעד לאשר את ההצעה? בעד: לודה, פבל, 1.2.2020-החדש של העירייה החל מ

נגד? מי נמנע? קרן.   אלכס, גוזי, יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי ויחיאל. מי 

 

 עד שאני אראה את האישור.   :גב' קרן קופלר

 

 תודה רבה.  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' 

נמנעת: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . מר שלמה רואימי –מינוי מנכ"ל חדש ר(, לאשר קרן קופל

 

 מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל; ה.

 

כפועל יוצא מזה אני מבקש למנות את שלמה רואימי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל במקום אבי עזר שיסיים את תפקידו. מי בעד 

בעד: לודה, פבל, אלכס,  ירקטור בחברה הכלכלית לאריאל?לאשר את שלמה רואימי כד

 קרן יפה.  מי נגד? גוזי, יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי ויחיאל. מי נמנע?

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל 

גב'  גד:נ 1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאלקרן קופלר(, לאשר 
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.  מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל; ו

 

אותו דבר כדירקטור בחברה לפיתוח  גם כפועל יוצא מזה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד:  פארק תעשיות אריאל מערב במקום אבי עזר המנכ"ל היוצא. מי בעד לאשר?

גוזי, יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי, יחיאל. מי נגד?  עבר.  קרן לודה, פבל, אלכס, 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' אלה ו

נגד: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה לפיתוח פארק תעשיות קרן קופלר(, לאשר 

 . אריאל

 

 עירייה;בחשבונות הזכויות חתימה לשלמה רואימי  ז.

 

אני מבקש לאשר גם זכות החתימה לשלמה רואימי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: לודה, פבל, אלכס, גוזי, יאיר,  . מי בעד לאשר?1.2.2020-בחשבונות העירייה מה

קרן עבר. היה לך בעיה בראשון דרך אגב,  דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי ויחיאל. מי נגד?

 נמנעת.  שם היית נמנעת, שם

 

 נמנעתי בראשון ובאלה אני נגד.   :גב' קרן קופלר

 

 הא הבנתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ברור איזה שאלה.   :גב' קרן קופלר

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל 

נגד: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . זכויות חתימה לשלמה רואימי בחשבונות העירייהקרן קופלר(, לאשר 
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חשבונות בנק בבנק אוצר החייל, חשבון אחד עבור קנסות פיקוח,  2פתיחת  ח.

 וחשבון נוסף עבור קנסות חניה;

 

חשבונות בנק בבנק הדואר ולא  2אני מבקש לאשר פתיחת  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

בבנק אוצר החייל, כי בבנק הדואר אנחנו לא משלמים עמלות. חשבון אחד עבור קנסות 

פיקוח וחשבון נוסף עבור קנסות חנייה. אנחנו בעזרת השם בישיבה הבאה גם נעלה, יש 

וק עזר חנייה, כדי שנוכל להרחיב אותו. לנו חוק עזר חנייה, אנחנו נעלה את התיקון לח

 אושר פה אחד, תודה רבה.  חשבונות הבנק כפי שאמרתי? 2מי בעד לאשר פתיחת 

, חשבון אחד הדוארחשבונות בנק בבנק  2פתיחת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . עבור קנסות פיקוח, וחשבון נוסף עבור קנסות חניה

 

רכישת רחפן. קרן ידידות רוכשת את  -₪  130,980על סך  1192ביטול תב"ר  ט.

 הרחפן ומשלמת ישירות. 

 

, 1192אני עובר עכשיו לתב"רים. התב"ר הראשון זה תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה הנושא של רחפן, אני אתן לאריק דושי להגיד כמה מילים על הרחפן. 

 

 זה ביטול.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

ביטול, זה ביטול כן, אבל אני רוצה שהוא יגיד כמה  זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 .  מילים על..

 

אין בעיה, הביטול הוא פשוט בדקנו עם הקרן לידידות, אין   :אריק דושימר 

צורך שאנחנו נשלם וזה, הם מעבירים את הכסף ישירות לספק. היו אצלנו לפני שבוע 

טונים תמונות זה דבר חברה, עשו לנו הדמיה לרחפן, מי שרוצה אחרי זה לראות סר

מדהים, רחפן באמת מטורף. לפי הדרישה של איתן של הקב"ט, זה בדיוק מה שהוא 
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 רוצה. 

 

 רחפן אוטונומי.    מר אבי עזר:

 

ק"מ טיסה רצוף.  120רחפן אוטונומי יוצא לבד חוזר לבד עם   :אריק דושימר 

גיע ונוציא גם אבי גם היה, התרשם מאוד מהזה, בקיצור אנחנו שמה, זה אוטוטו מ

 הסמכות לזה, וזהו. אלי להצבעה. 

 

  -אז אני מבקש לבטל את תב"ר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 קרן יצאה.    מר אבי עזר:

 

על  1192קרן יצאה לפרוטוקול. אני מבקש לבטל את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מת ישירות. רכישת רחפן, מאחר וקרן הידידות רוכשת את הרחפן ומשל₪  130,980סך 

 אושר פה אחד, תודה רבה.  מי בעד לבטל את התב"ר?

רכישת  -₪  130,980על סך  1192ביטול תב"ר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . רחפן. קרן ידידות רוכשת את הרחפן ומשלמת ישירות

 

 אישור תב"רים: י.

  –לרכישת ריהוט למועדון פיס לנוער ₪  150,000על סך  1198תב"ר מספר  . 1 

ן     מפעל הפיס. –בני עקיבא. מקורות מימו

  3לטובת הנגשה פרטנית )אקוסטית( ₪  90,000על סך  1199תב"ר מספר  .2 

 כיתות בית ספר ממ"ד אור זבולון. מקורות מימון משרד החינוך.   

 לטובת הנגשה פרטנית )אקוסטית( ₪  30,000על סך  1200תב"ר מספר  .3 

 מימון משרד החינוך. לגן ילדים ורד. מקורות   

 לטובת תכניות פדגוגיות כוללות ₪  187,930על סך  1201תב"ר מספר  .4 

 נוספים ישולמו ישירות מרשת "אורט"(. מקורות מימון ₪  187,930)  

 קרנות הרשות.   

  –פינוי בינוי מתחם הוורדים )מודול בטון(  – 384הגדלת תב"ר מספר  .5 

 תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. עבור ₪  370,852תוספת של   

 ₪.  3,380,993התב"ר יעמוד על סך חדש של   
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 תוספות של  –פינוי בינוי מתחם אשקוביות  – 439הגדלת תב"ר מספר  .6 

 עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. התב"ר יעמוד ₪  333,449  

 ₪.  2,885,937על סך חדש של   

 מקורות ₪.  175,000תוספת של  –סל מדע  – 1144ר הגדלת תב"ר מספ .7 

 קרנות הרשות )הכסף כבר ₪  18,188משרד החינוך. ₪  156,812מימון:   

 ₪.  422,500התקבל(. הסך החדש יעמוד על   

 ₪.  394,086תוספת של  –בי"ס נחשונים  – 168הגדלת תב"ר מספר  .8 

 ך החדש יעמוד על תרומה מקרן אריאל לפיתוח. הס –מקורות מימון   

  7,229,862  .₪ 

  15,885תוספת של  –טיפול במפגעי לישמניה  – 1188הגדלת תב"ר מספר  .9 

 המשרד להגנת הסביבה. הסך החדש יעמוד על  –מקור מימון ₪.   

  728,633.7  .₪ 

 

לרכישת ₪  150,000על סך  1198. תב"ר אישור תב"רים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פיס לנוער עבור בני עקיבא. אנחנו סוף סוף עומדים לקראת סיום  ריהוט למועדון

המבנה, ואנחנו רוצים לרכוש את הריהוט, והריהוט יירכש ממקורות המימון של מפעל 

 הפיס. 

 

לפי מסמך עד שלא נגמר הבנייה הכסף הזה מובטח אבל הוא   :פבל פולבמר 

 לא אצלנו נכון? עד שלא מסרנו הכול.

 

. נ   מר אבי עזר:  כון

 

₪  150,000על סך  1198מי בעד לאשר את פתיחת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי בעד? אושר פה אחד, תודה רבה.  לרכישת ריהוט למבנה מפעל הפיס בני עקיבא?

 

  איפה הבניין? :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

בית  ברחוב ברק שם ליד הגנים ליד בית הכנסת של התימנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי חנה.   הכנסת על שם אימא של 
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לרכישת ₪  150,000על סך  1198תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מפעל הפיס –עקיבא. מקורות מימון בני  –ריהוט למועדון פיס לנוער 

 

לטובת ₪  90,000על סך  1199אנחנו רוצים לפתוח תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כיתות בבית ספר בבית ספר ממ"ד אור זבולון. מקורות  3. זה הנגשה פרטנית אקוסטית

המימון זה משרד החינוך. אנחנו עושים הנגשה פרטנית כאשר יש ילד שיש לו איזה 

ממקורות משרד החינוך, ואנחנו  100%-שהיא מגבלה, ואז אנחנו מקבלים את הכסף ב

מוד בבית הספר, עושים את העבודה על מנת שאותו ילד שיש לו את המגבלה יוכל לל

₪  90,000 1199והמגבלה שלו לא תיפגע בלימוד של הילד. אז מי בעד לאשר את תב"ר 

 לטובת הנגשה פרטנית, אושר פה אחד תודה רבה. 

לטובת הנגשה ₪  90,000על סך  1199תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

מימון משרד  בולון. מקורותכיתות בית ספר ממ"ד אור ז 3פרטנית )אקוסטית( 

 . חינוךה

 

לטובת הנגשה פרטנית ₪,  30,000על סך  1200תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אקוסטית גם לגן ילדים ורד. מקורות המימון משרד החינוך, בדיוק אותו הסבר כמו 

אושר פה  ₪? 30,000על סך  1200בית ספר ממ"ד אור זבולון. מי בעד לאשר את תב"ר 

 אחד, תודה רבה. 

לטובת הנגשה ₪  30,000על סך  1200תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . פרטנית )אקוסטית( לגן ילדים ורד. מקורות מימון משרד החינוך

 

לטובת תכניות פדגוגית ₪  187,930על סך  1201תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כוללות. מקורות המימון מתוך קרנות הרשות. 

 

 מאורט.  50%מאיתנו  %50   מר אבי עזר:

 

  -עוד 50%זאת אומרת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ₪.  187,000עוד    מר אבי עזר:

 

זה כספים שאורט משקיעה, אנחנו משקיעים ₪  187,930עוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה עבור תכניות חינוך בבית הספר. אני יכול להגיד לכם בגאווה גדולה ₪.  187,930רק 

ע גם יישר כוח גדול למי שמחזיק את תיק החינוך יאיר, אנחנו ממשיכים להתקדם ומגי

בהישגים הגדולים שלנו בתחום החינוך. השנה לפי הנתונים הראשוניים שאנחנו 

בגרות, והדבר הגדול מבחינתי זה שאותה כיתת  97%-מקבלים אנחנו נצליח להגיע ל

יימים בגרויות, אנחנו נסיים שם מב"ר אותה כיתה שבדרך כלל הילדים שם לא היו מס

בגרויות וזה הישג אדיר למערכת החינוך. וכאן אני אומר שוב תודה גם ליאיר  100%עם 

 שמחזיק את תיק החינוך. 

 

יש כמה מילים על תכניות או שיציגו אותם אחר כך? הכסף   :פבל פולבמר 

יודעים לאן הם הולכים איזה תכנית?   הזה שאנחנו מצביעים אנחנו 

 

  אתה רוצה להגיד כמה מילים? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, כמה שהיא תציג, היא תציג את -א' שלי תציג את כל ה  :יאיר שיטבוןמר 

  -התוכנית

 

 זה התוכניות שהכסף הזה עכשיו מממש את התוכניות האלה.   :פבל פולבמר 

 

אורט,  הכסף הזה ספציפית זה תכניות של פנים בית ספר של  :יאיר שיטבוןמר 

 שכדי שהם ישימו את הכסף הזה חייב להיות מצ'ינג. 

 

לא, אני מבין מצ'ינג אני אומר התוכניות האלה כבר יהיו   :פבל פולבמר 

  -בביצוע
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 כן, הם כבר בביצוע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, כן.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 זה המשך, המשך של תכניות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם בשנה שעברה היה.   :ר שיטבוןיאימר 

 

אושר פה אחד, אני מודה   ?1201מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לכם. 

לטובת ₪  187,930על סך  1201תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

נוספים ישולמו ישירות מרשת "אורט"(. ₪  187,930תכניות פדגוגיות כוללות )

 . נות הרשותמקורות מימון קר

 

פינוי בינוי מתחם  384עובר לסעיף הבא. הגדלת תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

עבור תכנון. כל הכסף, כל הכסף שאנחנו ₪  370,852מודול בטון, תוספת של עוד  ורדים

מתכננים ומשקיעים בפינוי ביטוי, כל הכסף מקורות המימון זה משרד השיכון, והתב"ר 

  -זה עבור תכניות₪,  3,380,993של עמוד על סך חדש 

 

הוספנו מתכננים על פי דרישת משרד השיכון, והם מממנים    מר אבי עזר:

 . 100%-אותם ב

 

  -זו אותה חברה שעשתה לנו הדמיה או ש  :פבל פולבמר 

 

יועצים נוספים.    מר אבי עזר:  כן, כן, זו אותה חברה, אבל מוסיפים 

 

איפה אנחנו עומדים שם מבחינת פינוי  ים?אפשר כמה מיל  :פבל פולבמר 

  -כאילו כסף נכנס למתכננים בינוי הזה?
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אנחנו בהשלמות של הפינוי בינוי, אנחנו גמרנו את נושא    מר אבי עזר:

 הבה"ת, אמורה להיות פגישה עם ישראל אפריאט לאשר את נושא הבה"ת. 

 

  -בה"ת זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היתכנות תחבורתית.  בחינת   מר אבי עזר:

 

 בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה הראשי תיבות. וזה אומר שזה   מר אבי עזר:

 

 לפרוטוקול קרן הצטרפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה אומר שאנחנו מקדמים את זה לקראת ועדה מחוזית,    מר אבי עזר:

  -ייקח לנו עוד זמן, זה לוקח זמן

 

רציתי לדעת אם אנחנו לפני ביצוע עוד כמה שנים זהו   :פבל פולבמר 

 .  טובות..

 

 יחידות דיור, ייקח עוד הרבה זמן.  2500תב"ע כזאת זה    מר אבי עזר:

 

  -אנחנו יכולים לראות את הדברים שכבר אושרו  :פבל פולבמר 

 

 כן, כן.    מר אבי עזר:

 

  -תכנון והכול  :פבל פולבמר 
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 כן, כן.    מר אבי עזר:

 

 להיות חלק מזה?   :פבל פולבר מ

 

 הצגנו את זה בוועדה, אבל אפשר כן. תבוא בשמחה.    מר אבי עזר:

 

עבור ₪  370,852הגדלה של  384מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בעד: ₪?  3,380,993תכנון, מקורות מימון משרד השיכון, ועל כך שהתב"ר יעמוד על 

גוזי  , יאיר, דושי, ורד, אלה, אבנר, אלי, יחיאל. מי נמנע? לודה, פבל, אלכס, 

 

 יחיאל איננו.    מר אבי עזר:

 

 יחיאל יצא סליחה. מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה היינו?   :גב' קרן קופלר

 

 . 384תב"ר  5בסעיף    מר אבי עזר:

 

מצליח  לא, הוא פשוט הוציא אותי מהריכוז דוד זיו. הוא  :גב' קרן קופלר

 לעשות את זה לפעמים. 

 

 מי נמנע? מי נגד? קרן איפה את עומדת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תמשיכו הלאה, אני לא יודעת...   :גב' קרן קופלר

 

 קרן לא משתתפת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא משתתפת.   :גב' קרן קופלר
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 עבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הגדלת תב"ר מספר לא השתתפה בהצבעה(, לאשר  פה אחד )קרןהוחלט  החלטה:

עבור תכנון. ₪  370,852תוספת של  –פינוי בינוי מתחם הוורדים )מודול בטון(  – 384

 . ₪ 3,380,993ממקורות משרד הבינוי והשיכון. התב"ר יעמוד על סך חדש של 

 

וק פינוי בינוי מתחם אשקוביות זה בדי 439הגדלת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אותו דבר, תוספת

 

  -למה בנפרד? זה כסף צבוע  :פבל פולבמר 

 

 זה כסף צבוע לכל פרויקט בנפרד.    מר אבי עזר:

 

עבור תכנון, מקורות המימון זה משרד  333,449תוספת של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי בעד? ₪.  2,885,937הבינוי והשיכון, התב"ר יעמוד על סך חדש של 

 

 מה עושים שמה?   :לרגב' קרן קופ

 

 במקום כל האשקוביות יבנו בתים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ומה עושים עם החבר'ה שמתגוררים שם?   :גב' קרן קופלר

 

  -יהיה להם :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, לא.    מר אבי עזר:

 

 שם כרגע לא נוגעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אין לנו, מה שיש באשקוביות אנחנו מורידים באשקוביות    מר אבי עזר:

 קומות.  3-את האשקוביות עושים בית אבות ב

 

 נו אז זה מה שאמרתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מ"ר משרדי עירייה מבנה עירייה, ועוד  10,000-8,000עושים    מר אבי עזר:

  -יחידות, כל זה לנו לא עולה כסף, התכנון הוא תכנון של 1,100

 

יחידות האלה אלה שמתגוררים באשקוביות מה  1,100-וה  :קרן קופלר גב'

 יעלה עליהם? 

 

 רגע, זה תלוי, זה תלוי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זאת אומרת מתגוררים באשקוביות?    מר אבי עזר:

 

 מי שפלש?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 השטח שלנו.    מר אבי עזר:

 

.. שנים שמהאבל אני י  :גב' קרן קופלר   -ודעת שהם.

 

 אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואלת, רגע אלי למה ככה עוד פעם?   :גב' קרן קופלר

 

  -תקשיבי קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל גרות שם משפחות של אנשים, אני רוצה לדעת על פי   :גב' קרן קופלר
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 חוק מה עושים איתם. 

 

  -שפלש כמובן שלא יקבל דירה. אם יש לומי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה החלטה של בית משפט, נכון? זה לא משהו שתלוי בנו.   :גב' קרן קופלר

 

זה לא תלוי בנו. אם בן אדם פלש אז סביר להניח שהוא לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יקבל דירה, ומי שקיבל דירה דרך עמידר, אז יוכל אני מעריך לקבל דירה דרך עמידר, 

 ? 439וכל אחד בצורה הזאת. מי בעד לאשר את הגדלת תב"ר 

 

 אלי שאלה, אשקוביות יוצאו למכירה?    :ערן גוזימר 

 

 המבנים עצמם הוא מתכוון.   :גב' קרן קופלר

 

המבנים עצמם יוצאו למכירה? כדי שיהיה הכנסה נוספת    :ערן גוזימר 

 לעיר? 

 

 תי. זה שייך למשרד השיכון לדע  :גב' קרן קופלר

 

  -תקשיבו, יש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא כולם.   :פבל פולבמר 

 

 -תראו, כשעושים פינוי בינוי אנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

כשעושים פינוי בינוי למשל כשיש מודול בטון עושים פינוי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 קבל משהו אחר, נכון? בינוי, הבן אדם אומר אני נותן את הדירה אני מ

 

 אמת.   :גב' קרן קופלר

 

יפה. גם כאן כשעושים פינוי בינוי אנחנו נותנים את כל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

המשרדים שלנו, ובתמורה לזה שאנחנו נותנים את המשרדים שלנו, כי הקרקע היא לא 

חנו מקבלים שלנו, המשרדים הם שלנו, המבנים הם שלנו. אנחנו נותנים את המבנים, אנ

בניין עירייה, כמו תושב שעושה פינוי בינוי ונותנים לו דירה חליפית, אני מקבל 

משרדים חליפיים. איזה משרדים? מבנה גדול עם מגרש חנייה, עם חדרי דיונים, עם 

לאסוף את כל אגפי העירייה למבנה אחד, זה ישחרר לנו גם מקומות אחרים שנוכל 

עקרוני אנחנו הולכים לקבל תמורת האשקוביות שלנו,  לעשות איתם דברים, אבל באופן

  -אנחנו הולכים לקבל

 

.. למשרד הבינוי והשיכון כאילו, זה חוזר    :ערן גוזימר  האשקוביות יהיו.

 אליהם. 

 

מה שיהיה בהסכם בין משרד השיכון לבין אותו יזם שיזכה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בפינוי בינוי. 

 

גן עדן, זה גם כולל אותם.  :יאלכסנדר ירמולינסקמר   שאלה אחת לגבי... של 

 

  -כולל אותם. אנחנו הולכים לבנות שם דיור מוגן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בית אבות.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 דיור מוגן בוא לא נקרא לזה בית אבות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כזאת, כרגע יש שמה אנשים ותיקים  דיור מוגן. השאלה היא :אלכסנדר ירמולינסקימר 
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שהם כבר בנו שם לעצמם משהו, השקיעו כסף לשפר, כי באמת הם נראים ממש על 

 הפנים, האם הם יקבלו אותו גודל, האם הם יקבלו אותם תנאים? 

 

אני מעריך שהתנאים בבית אבות יהיו תנאים יותר טובים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וד משמעותית. ממה שיש להם היום, בצורה מא

 

התנאים יהיו הרבה יותר טובים, הדירות הם יהיו יותר    מר אבי עזר:

  -קומות מונגש 3-גדולות, תהיה בריכת שחייה ו

 

 זה משהו אחר לגמרי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.    מר אבי עזר: .  זה משהו בקדמת.

 

ד גדול של אנשים לאנשים ותיקים יש תור מאו ... באריאל :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -שמחכים

 

 אחרי שיהיה מקום חדש התור יהיה יותר גדול.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

התור יהיה יותר גדול? כן, אבל השאלה היא אנחנו כרגע  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 ..   -משפחות שמחזיקים 50או  40עומדים פה.

 

 יחידות.  120אנחנו מדברים על    מר אבי עזר:

 

 ? 120יהיו עוד  :נדר ירמולינסקיאלכסמר 

 

 .120לא, סך הכול    מר אבי עזר:

 

 )מדברים יחד( 
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אבל אתם יודעים שזה לא שלנו. זאת אומרת גם הכניסה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לתוך האשקוביות האלה וגם הכניסה אחרי זה לדיור מוגן היא לא באחריותנו, כי 

 המבנה הוא לא שלנו, הוא של עמידר. 

 

 הבנתי. :אלכסנדר ירמולינסקיר מ

 

 יש צפי לסיום העבודה?   :גב' קרן קופלר

 

  -זה תהליך, אנחנו הרי אישרנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שנים.    מר אבי עזר:

 

אנחנו אישרנו את התכנון העקרוני, אנחנו אישרנו את זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ונים המפורטים כדי שאפשר יהיה להעלות בוועדת תכנון ובנייה, עכשיו עושים את התכנ

את זה לוועדה העליונה בבית אל. גם העליונה בבית אל אתם זוכרים שבנייה כזאת 

מסיבית תחייב גם אישורים מדיניים, אנחנו מקווים שהממשלה הבאה תהיה ממשלה 

 שהיא תתמוך בנו. 

 

 שתהיה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 . שתהיה כבר  :גב' לודמילה גוזב

 

שתהיה, שתהיה. ואנחנו מקווים לא רק שהממשלה הבאה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כאן תהיה, אלא שהממשלה הבאה מעבר לים גם שם היא תהיה כזאת שתתמוך בנו. מי 

עבור תכנון, ₪  333,449פינוי בינוי מתחם אשקוביות תוספת  439בעד לאשר את תב"ר 

אושר פה  ₪? 2,885,937תב"ר יעמוד על מקורות המימון משרד הבינוי והשיכון, וה

 אחד. לפרוטוקול גם יחיאל הצטרף. 
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פינוי בינוי מתחם  – 439הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪  333,449תוספות של  –אשקוביות 

 . ₪ 2,885,937התב"ר יעמוד על סך חדש של 

 

מקורות ₪,  175,000סל מדע תוספת של  1144הגדלת תב"ר  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

  משרד החינוך, משרד החינוך או משרד המדע?₪  156,812המימון זה 

 

 משרד המדע.    מר אבי עזר:

 

 זה טעות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, משרד המדע.    מר אבי עזר:

 

קרנות הרשות זה כל מיני ₪  18,188-משרד המדע, ו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פרויקטים שאנחנו עושים יחד עם משרד המדע, כל מה שקשור לנושא של רובוטיקה, כל 

מה שקשור לנושא של רחפנים וכאלה דברים שאנחנו עושים אותם גם בבית ספר 

 אושר פה אחד, אני מודה לכם מאוד.  ?1144התיכון. מי בעד לאשר את הגדלת התב"ר 

תוספת של  –סל מדע  – 1144הגדלת תב"ר מספר ד, לאשר פה אחהוחלט  החלטה:

קרנות הרשות )הכסף ₪  18,188. מדעמשרד ה₪  156,812מקורות מימון: ₪.  175,000

 . ₪ 422,500כבר התקבל(. הסך החדש יעמוד על 

 

עבור בית ספר נחשונים, תוספת של  168הגדלת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה תרומה מקרן אריאל לפיתוח, כך שהתב"ר יעמוד על  מקורות המימון₪  394,086

  -זאת תרומה שהצלחתי₪,  7,229,862

 

  יודעים למה הכסף הזה מיועד?  :גב' קרן קופלר
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 לבנייה של בית הספר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  לבנייה?  :גב' קרן קופלר

 

  כמה חסר לנו עוד?  :פבל פולבמר 

 

בשביל לגמור את כל בית הספר. ₪, מיליון  6 חסר עוד איזה   מר אבי עזר:

 אבל יאשרו לנו ממשרד החינוך. 

 

  -אבל אנחנו משתמשים בכסף אתה  :פבל פולבמר 

 

בוודאי, בוודאי, מתקדמים אתם רואים, בית הספר כבר יצא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מהקרקע, כבר עושים יציקות, זה תרומה שהצלחתי להשיג בביקור שהיה בארצות

הברית, הם יגיעו לכאן, אותם תורמים יגיעו לכאן גם בספטמבר כשאנחנו נפתח את 

עבור בניית בית ספר נחשונים תוספת של  168בית הספר. אז מי בעד לאשר את תב"ר 

 מי בעד?₪,  7,229,862תרומה מקרן אריאל לפיתוח, התב"ר יעמוד על ₪,  394,086

 אושר פה אחד, תודה רבה. 

 –בי"ס נחשונים  – 168הגדלת תב"ר מספר ה אחד, לאשר פהוחלט  החלטה:

תרומה מקרן אריאל לפיתוח. הסך החדש  –מקורות מימון ₪.  394,086תוספת של 

 . ₪ 7,229,862יעמוד על 

 

טיפול במפגעי לישימניה תוספת של  1188הגדלת תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נת הסביבה, אתם יודעים כל התוכנית מקורות המימון זה המשרד להג₪,  15,885עוד 

הזאת זו תכנית שאושרה על ידי המשרד, הם מתווים לנו מה אנחנו צריכים לעשות והם 

 ₪.  728,633.7והתב"ר החדש יעמוד על ₪,  15,885השתכנעו שצריך לתת תוספת של עוד 

 

  אפשר לדעת מה עושים שמה בדיוק?  :גב' קרן קופלר
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יש כמה דברים מאוד חשובים, כשהיה גם מהנדס כאן, לפי  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

מה שבדקנו גם יצאנו לשטח, יש מקומות שבעצם הסקירה הראשונית שהייתה היא 

כנראה הייתה לא מלאה או משהו, כי יש עדיין הרבה מקורות בתוך העיר, לא מחוץ 

לגינות  לעיר בתוך העיר, שיש שמה שפני סלע שנמצאים שמה במהלך כל היום ומגיעים

של אנשים ברחוב החרמון, שער הגיא, והם לא נמצאים מחוץ לעיר הם נמצאים בתוך 

העיר. אז דיברנו עם המהנדס שהגיע להציג לנו את התוכנית, והוא אמר שאם אנחנו 

צריכים הוא כן יכול לעשות את הסקירה..., אבל אנחנו צריכים גם להצביע על זה 

  -ובעצם

 

אנחנו לא צריכים להצביע על זה, מה שאנחנו נעשה אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נעשה דבר מאוד פשוט, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואנחנו נבקש ממנו הצעת מחיר 

לבחינה נוספת כדי שנוכל עם זה לפנות למשרד איכות הסביבה, היום אני מתבלבל 

ת כדי בשמות מכל הכיוונים, הגנת הסביבה, תעביר לי את הרשימה של המקומו

שנוכל... אותו, כדי שהוא לעדכן את התוכנית ונוכל לבקש עוד כסף. מי בעד לאשר את 

  -1188תב"ר 

 

 רגע, אני יכולה שאלה.   :גב' קרן קופלר

 

 ודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  אתה היית בשטח, מה הם עושים שם בדיוק?  :גב' קרן קופלר

 

ג :אלכסנדר ירמולינסקימר   רסו את כל האבנים הגדולות. דבר ראשון הם 

 

 מה הם עשו?   :גב' קרן קופלר

 

גרסו את האבנים הגדולות שיש שם מסתורים, שמו על זה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 חמרה. 
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אבל אתה יודע שאם אתה שם על זה חמרה עכשיו עם הגשם   :גב' קרן קופלר

 הכול יישטף. 

 

ברנו בוועדת איכות הסביבה, כנראה בדיוק אנחנו גם די :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 צריך לשים שם זרעים שזה יתפוס את הקרקע. 

 

 או שיציקות בטון עושים.   :גב' קרן קופלר

 

 לא, לא יציקות בטון.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 אני ראיתי שעשו בטון.   :גב' קרן קופלר

 

דול עליה, החמרה הזאת מאפשרת לעצים ולצמחייה לג :אלכסנדר ירמולינסקימר 

אנחנו ראינו גם אחרי גשם שמה, נכון שקצת נשטף, אבל עדיין כל החורים הם סגורים, 

 באמת לא רואים את המסתורים כרגע. 

 

אני רוצה להסב את תשומת ליבך לזה, כי אני עשיתי על זה   :גב' קרן קופלר

ות תחקיר לא קטן, ובהרבה מקומות ששמה חמרה, בגשם החזק הכול נשטף וכל המחיל

נפתחו מחדש. אז שלא ייווצר מצב שאנחנו עושים עכשיו עבודה ואחרי החורף אנחנו 

  -נראה שכל הכסף שהשקענו

 

א' אני מקבל את מה שאת אומרת, אנחנו ניקח את זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -לתשומת ליבנו

 

י   :גב' קרן קופלר ופה יהיה סחף, אנחנו בטרסות, אז כן צריך לדעתי. אנ

 שיש מקומות בשומרון שאטמו את זה עם מלט.  ראיתי
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תראו אנחנו פועלים על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שאני לא אתבלבל עוד פעם, אנחנו גם נפנה את תשומת הלב שלהם, כי הם מנחים איך 

 צריך לעשות. 

 

  -הם גם מבקרים   מר אבי עזר:

 

הם גם מבקרים כדי לראות, התשלום הולך אחרי שהם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רואים שהעבודה באמת בוצעה ולפי זה שהם אומרים: אוקיי זה בסדר, אנחנו משלמים. 

אנחנו נפנה את תשומת ליבם למה שאת אמרת. אנחנו גם כמו שאמר אלכס ובאמת אני 

נגדיל אנחנו  נוציא הזמנה רוצה גם לציין את אלכס עם הוועדה לאיכות הסביבה, אנחנו 

נוספת כדי לעשות עדכון של התוכנית, ונפנה את תשומת לב המשרד, כדי לראות איך 

אנחנו באמת לא בעוד שנה או בעוד שנתיים חוזרים למצב שהיה לפני כן. מי בעד לאשר 

 ₪?  728,633.7כך שהתב"ר יעמוד על ₪,  15,885תוספת של  1188את תב"ר 

 

 ד שמירה לאיכות הסביבה. התוספת היא ממשר   מר אבי עזר:

 

מי בעד לאשר? אושר פה אחד, אני מודה לכם. ואני בזה גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -סוגר

 

 לא, לא, ישיבה סגורה.    מר אבי עזר:

 

 כן, כן, ישיבה סגורה. אני מבקש מהקהל לצאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

טיפול במפגעי  – 1188הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

המשרד להגנת הסביבה. הסך החדש  –מקור מימון ₪.  15,885תוספת של  –לישמניה 

 . ₪ 728,633.7יעמוד על 

 

 

 



 19.12.2019)מן המניין(  12מספר  ישיבת מועצה
 

 45 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 
 

 ;יר מר יחיאל טוהמיעהצעה לסדר יום של מ"מ ראש ה ב.

 

ללירון טוהמי ממטיילי עדן לעסוק ולבצע הסעות פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 גל הסעות.-לעירייה באמצעות קבלן משנה לרון

 

 )נשלח בנפרד(; 2019עדכון תקציב  ג. 

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

בון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיט

נגד: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . 2019קרן קופלר(, לאשר עדכון תקציב 

 

 מר שלמה רואימי; –מינוי מנכ"ל חדש  ד.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' 

נמנעת: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . מר שלמה רואימי –מינוי מנכ"ל חדש קרן קופלר(, לאשר 

 

 מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל; ה.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' 

: גב' גדנ 1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . ירקטור בחברה הכלכלית לאריאלמינוי שלמה רואימי כדקרן קופלר(, לאשר 
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.  מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל; ו

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' 

נגד: גב'  1גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי;  לודמילה גוזב, מר ערן

מינוי שלמה רואימי כדירקטור בחברה לפיתוח פארק תעשיות קרן קופלר(, לאשר 

 . אריאל

 

 זכויות חתימה לשלמה רואימי בחשבונות העירייה; ז.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

יינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' אלה ו

נגד: גב'  1לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר אבנר משרקי; 

 . זכויות חתימה לשלמה רואימי בחשבונות העירייהקרן קופלר(, לאשר 

 

עבור קנסות פיקוח,  חשבונות בנק בבנק אוצר החייל, חשבון אחד 2פתיחת  ח.

 וחשבון נוסף עבור קנסות חניה;

 

, חשבון אחד הדוארחשבונות בנק בבנק  2פתיחת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . עבור קנסות פיקוח, וחשבון נוסף עבור קנסות חניה

 

רכישת רחפן. קרן ידידות רוכשת את  -₪  130,980על סך  1192ביטול תב"ר  ט.

 הרחפן ומשלמת ישירות. 

 

רכישת  -₪  130,980על סך  1192ביטול תב"ר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . רחפן. קרן ידידות רוכשת את הרחפן ומשלמת ישירות
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 אישור תב"רים: י.

  –לרכישת ריהוט למועדון פיס לנוער ₪  150,000על סך  1198תב"ר מספר  . 1 

ן     מפעל הפיס. –בני עקיבא. מקורות מימו

  3לטובת הנגשה פרטנית )אקוסטית( ₪  90,000על סך  1199ר תב"ר מספ .2 

 כיתות בית ספר ממ"ד אור זבולון. מקורות מימון משרד החינוך.   

 לטובת הנגשה פרטנית )אקוסטית( ₪  30,000על סך  1200תב"ר מספר  .3 

 לגן ילדים ורד. מקורות מימון משרד החינוך.   

 לטובת תכניות פדגוגיות כוללות  ₪ 187,930על סך  1201תב"ר מספר  .4 

 נוספים ישולמו ישירות מרשת "אורט"(. מקורות מימון ₪  187,930)  

 קרנות הרשות.   

  –פינוי בינוי מתחם הוורדים )מודול בטון(  – 384הגדלת תב"ר מספר  .5 

 עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. ₪  370,852תוספת של   

 ₪.  3,380,993סך חדש של התב"ר יעמוד על   

 תוספות של  –פינוי בינוי מתחם אשקוביות  – 439הגדלת תב"ר מספר  .6 

 עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי והשיכון. התב"ר יעמוד ₪  333,449  

 ₪.  2,885,937על סך חדש של   

 מקורות ₪.  175,000תוספת של  –סל מדע  – 1144הגדלת תב"ר מספר  .7 

 קרנות הרשות )הכסף כבר ₪  18,188משרד החינוך. ₪  156,812 מימון:  

 ₪.  422,500התקבל(. הסך החדש יעמוד על   

 ₪.  394,086תוספת של  –בי"ס נחשונים  – 168הגדלת תב"ר מספר  .8 

 תרומה מקרן אריאל לפיתוח. הסך החדש יעמוד על  –מקורות מימון   

  7,229,862  .₪ 

  15,885תוספת של  –טיפול במפגעי לישמניה  – 1188הגדלת תב"ר מספר  .9 

 המשרד להגנת הסביבה. הסך החדש יעמוד על  –מקור מימון ₪.   

  728,633.7  .₪ 

 

לרכישת ₪  150,000על סך  1198תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מפעל הפיס –עקיבא. מקורות מימון בני  –ריהוט למועדון פיס לנוער 

 

לטובת הנגשה ₪  90,000על סך  1199תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

בולון. מקורות מימון משרד כיתות בית ספר ממ"ד אור ז 3פרטנית )אקוסטית( 

 . חינוךה
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לטובת הנגשה ₪  30,000על סך  1200תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . ד החינוךפרטנית )אקוסטית( לגן ילדים ורד. מקורות מימון משר

 

לטובת ₪  187,930על סך  1201תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

נוספים ישולמו ישירות מרשת "אורט"(. ₪  187,930תכניות פדגוגיות כוללות )

 . מקורות מימון קרנות הרשות

 

הגדלת תב"ר מספר פה אחד )קרן לא השתתפה בהצבעה(, לאשר הוחלט  החלטה:

עבור תכנון. ₪  370,852תוספת של  –תחם הוורדים )מודול בטון( פינוי בינוי מ – 384

 . ₪ 3,380,993ממקורות משרד הבינוי והשיכון. התב"ר יעמוד על סך חדש של 

 

פינוי בינוי מתחם  – 439הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

השיכון. עבור תכנון. ממקורות משרד הבינוי ו₪  333,449תוספות של  –אשקוביות 

 . ₪ 2,885,937התב"ר יעמוד על סך חדש של 

 

תוספת של  –סל מדע  – 1144הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

קרנות הרשות )הכסף ₪  18,188. מדעמשרד ה₪  156,812מקורות מימון: ₪.  175,000

 . ₪ 422,500כבר התקבל(. הסך החדש יעמוד על 

 

 –בי"ס נחשונים  – 168הגדלת תב"ר מספר  פה אחד, לאשרהוחלט  החלטה:

תרומה מקרן אריאל לפיתוח. הסך החדש  –מקורות מימון ₪.  394,086תוספת של 

 . ₪ 7,229,862יעמוד על 

 

טיפול במפגעי  – 1188הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

סך החדש המשרד להגנת הסביבה. ה –מקור מימון ₪.  15,885תוספת של  –לישמניה 

 . ₪ 728,633.7יעמוד על 


