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 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 ת העירחברת מועצ -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 
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 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו
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 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 רו"ח רוני דנה  

 

 :היוםעל סדר 

 סקירת ראש  העיר; א.

 .2019ון רביעי הצגת רבע ב. 

 דיווחים בנושא הקורונה.  ג.

 ברכה לחג.  ד. 
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 סקירת ראש  העיר. א.

 
 

 דיווחים בנושא הקורונה.  ג.

 

 ברכה לחג.  ד. 

 

. נוכחים, לא כחברי 17פותח את ישיבת המועצה מספר אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דוד זיו, רואה  –"ש שלמה בנימין, יועמ –שלמה רואימי, גזבר  –מועצה: מנכ"ל העיר 

רוני דנה. חברי המועצה שנוכחים: אלי, פבל, אריק, ורד, אלה, אלכס,  –החשבון שלנו 

גוזי, יאיר. הישיבה היום הינה ישיבה בצל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, התמודדות 

 לא פשוטה ואין אנו רגילים אליה בחיי היומיום. 

י הממשל השונים, לא מגובים בתקנות לצערי, חלק מההנחיות המועברות על ידי גורמ

ויוצרים בלבול גדול בקרב האוכלוסי ה. אנו, הרשות יחד אתכם חברי יוחוקים, 

המועצה, עומדים בחזית מול התושבים ולעיתים נדרשים להסברים, שהדברים ברמה 

הלאומית לא ברורים. נלסון מנדלה כתב "היופי הגודל של החיים אינו טמון בכך שלא 

א בכך שנקום כל פעם מחדש". זו הנחישות הנדרשת למנהיגות פורצת דרך, ניפול, אל

 וזה המקום להודות לכם חברי המועצה ומנהלי העירייה. 

התנהגות התושבים שלנו ראויה להערכה, ממעטים להסתובב במרחב הציבורי, ונשמעים 

ל את להוראות גורמי הממשל וההנחיות שלנו. בימים האלה, מערכת הביטחון... להובי

המערכה בהתמודדות עם המגפה. אל"מ במילואים אליעזר ביטנסקי מונה למפקד 

 היקל"ר ואנו עובדים בשיתוף פעולה מלא איתו. 

הרשות עובדות באופן... ונותנת מענה בכל תחומי החיים לתושבים שלנו. אגף החינוך 

לוגיים ביל הצוותים הפסיכומפעיל למידה מקוונת מרחוק לכלל התלמידים בעיר, במק

ונותנים מענה לפי הצורך.   עומדים בקשר צמוד 

אנו בוחנים את ההיערכות לחזרה מדורגת של מערכת החינוך, כאשר בשלב א' הכוונה 

לחינוך מיוחד, גני ילדים, והשכבות הנמוכות בבתי הספר היסודיים. חייבים להדגיש, 

וכל מה שקשור החזרה מחייבת אישור של דרגי הממשל, קרי ראש ממשלה, שר חינוך 

 לזה. 

האגף לשירותים חברתיים עם העובדים הסוציאליים, מרכז את הסיוע לאוכלוסיות 
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מוחלשות, ניצולי שואה, כפיפים ואוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. האגף מפעיל צוותי 

מתנדבים שמגיעים לכל אדם שיש לו בעיה, הן בנושא מזון, תרופות וכדומה. ומחמם 

ההתנדבות. ואני חייב לציין שגם בקרבכם חברי המועצה  את הלב לראות את רוח

 והסגנים. 

אגף שפ"ע, ממשיך ומתחזק את העיר בכל שעות היממה, עם צוות מצומצם, בכל מה 

 שקשור לפינוי אשפה, ניקיון, ואחזקה שוטפת. 

אגף הביטחון, מעבר למשימותיו באבטחת העיר חוץ ופנים, מרכז את כלל הפעילות מול 

נגיף הקורונה שנמצאים בבידוד. גורמי הממ  של, הצבא והמשטרה, בנושא נפגעי 

המחלקה לרישוי ואכיפה יחד עם השיטור העירוני ובתיאום עם המשטרה, מוודאים 

 שהציבור מקיים את הוראות החוק ואני יכול להגיד לכם, הוא מקיים גם מקיים. 

וכדומה, פועלים יתר אגפי ומחלקות העירייה כדוגמת הנדסה, כוח אדם, גזברות 

לשמירת שגרת חיים לטובת התושבים. גם החברות העירוניות שותפות למאמץ מתאגיד 

 המים, דרך החברה הכלכלית וחברת גוונים.

חברת גוונים, עם צוות מצומצם ומתנדבים רבים, פועלת על מנת להעלות את המורל, 

שיר עד הבית, אם באמצעות הגעה לשכונות, ושרים עם התושבים במרפסות, ד"ש עם 

 , שידורים חיים. TVוהפעלת קורונה 

ויונתן, המנכ"ל של העירייה וחברות  כאן הזדמנות נוספת להודות לשלמה, שי, מירי 

לעובדים ולמתנדבים. כמו כן, אני מבקש להודות גם לקרן אריאל הבת. למנהלים, 

 לפיתוח, לאלעד ולוועד המנהל, על גיוס התרומות שהם עושים בימים אלה. 

אנחנו פועלים מול גורמי הממשלה על מנת לקבל הנחיות ברורות, לעזור לבעלי העסקים 

והתושבים. חבילת ההטבות שאותן ציין שר האוצר בשבוע שעבר, שכללו פטור מארנונה 

חודשים, מענקים, דמי אבטלה וכדומה, לא גובו עדיין  3לעסקים שנפגעים במשך 

ונעדכן את בתקנות ובחוק, וברגע שנקבל את ההנחיו ת ממשרד הפנים, נפעל ליישומן 

 התושבים, וכמובן גם אתכם. 

אנחנו נערכים לטקסי יום השואה, יום הזיכרון וחגיגות יום העצמאות במתכונת 

... חלק מצומצמת ובמגבלות  של המלחמה בנגיף הקורונה. אם לא יהיה שינוי, 

על מנת להנגיש את  TVמהתושבים במספר מוקדים מצומצם, ונפעיל שידור חי בקורונה 

 האירועים לכלל התושבים. 
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לפני שנעבור לנושאי הישיבה, אני חייב... ולהודות לתושבים שלנו, תושבים ממושמעים 

שפועלים בהתאם להנחיות, למתנדבים היקרים שמוכנים לעזור בכל דרך אפשרית. 

לם פסח ולכם, חברי המועצה, על העבודה המשותפת שאנו עושים ביחד. אני מאחל לכו

שמח, אמנם מצומצם בחיק המשפחות הגרעיניות, אבל שמח, כי ביחד כמו שעברנו את 

 פרעה, נעבור גם את זה.

  

 .2019הצגת רבעון רביעי  ב. 

 

ומכאן, אני רוצה לעבור לנושא המרכזי, שזה בעצם הדו"ח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ואני אבקש ממנו שבעצם הכספי הרבעוני, ואני אעביר את רשות הדיבור לרוני דנה, 

 יציין את כל הדו"חות הרבעוניים של השנה האחרונה. אז רוני, בבקשה. 

 

 אלי, אני הצטרפתי, רק תרשום לפרוטוקול.   גב' לודמילה גוזב:

 

 אז אני מוסיף לפרוטוקול, לודה הצטרפה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם יחיאל.   מר יחיאל טוהמי:

 

 הצטרף גם, יפה, אז גם הוא הצטרף לפרוטוקול. יחיאל   מר אריק דושי:

 

,   רו"ח רוני דנה: ערב טוב. הסקירה בעצם היא על הדו"ח הרבעוני הרביעי

. הדו"ח 1,2,3אבל אני אתן כמה מילים על הדו"חות שהובילו אותנו לדו"ח הרביעי, זה 

הראשון הסתכם בעודף, בעצם כל הדו"חות הסתכמו בעודף, כמו כל שנה, כמו כל 

השנים האחרונות, שבהם אנחנו גם מקבלים את הפרס של ניהול תקין. הדו"ח הראשון 

₪ עודף, בגדול היו עודפים קצת ממשרד החינוך שקיבלנו יותר, קצת  78,000-הסתכם ב

פחות בעצמיות של החינוך ממול. היה לנו קצת פחות בהוצאות שכר ובהוצאות של 

 אחד קיזז את השני.  הפעולות הכלליות, ובחינוך היה לנו יותר,

₪ העודף  78,000מיליון ₪,  3.117הגירעון המצטבר של העירייה, התחלנו את השנה עם 

 מיליון ₪.  3.039-הזה, מקזז את הגירעון ל
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 סליחה, לפרוטוקול, גם מבקר העירייה אריה ברסקי הצטרף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

₪ עגול, בערך  100,000-ותו בברבעון השני, אנחנו סיימנו א  רו"ח רוני דנה:

עם אותה התנהגות כמו שהיה בדו"ח הראשון, שהשכר הכללי והפעולות הכלליות היו 

בתת ביצוע לעומת הוצאות יתר בחינוך, ששוב פעם, אחד קיזז את השני. ובעצם אין 

 . מיליון ₪. זו  3.173יתה י₪ מיתרת הפתיחה שה 100,000שינוי גם בגירעון, ירד..

בגדול של החציון. שחציון כבר נותן לנו תמונה בעצם יותר נכונה, כי  תמונת המצב

הרבעון הראשון והשלישי הם מוטים למעלה או למטה בגלל עניין הארנונה הדו חודשית 

 .  ואגרת השמירה שהיא דו חודשית וכו'

₪, שנבעו בעיקר הדו חודשי, כמו  508,000הסתיים בעודף יותר גדול של  3-הרבעון ה

קודם, הרבעוני, שיש פה גבייה דו חודשית כפולה, אז זה בא לידי ביטוי בדו"ח שאמרתי 

הזה. עם אותה התנהגות של הוצאות שכר כללי פחות ופעולות כלליות פחות, ובחינוך 

.. של הוצאות. הרווחה מצד שני, יש לנו גם גידול בהכנסה וגם גידול בהוצאה  היה.

 3.1-הזה הוריד באופן זמני את הגירעון מ הכיוונים אנחנו גדלים. והעודף 2-ממול ב

 מיליון ₪.  2.658-מיליון ₪ ל

וא מסכם את כל השנה, הדו"ח הרביעי שהוא בעצם מסכם את כל הדו"חות האלה, ה

שלושה, -מאוד קרוב לנתוני הדו"ח המסוקר והמבוקר שיגיע בעוד חודשיים-הוא מאוד

 73,000ו את השנה בעודף של לא יודע, אולי לאור המצב תהיה ארכה מסוימת. סיימנ

 ₪. אני אתן פה פירוט קצת יותר לעומק של הסטיות המשמעותיות שהיו.

בדו"חות,  4אגב, אתם קיבלתם את הדו"חות, יש לכם את זה, ואני מדבר כרגע על עמוד 

שזה נתוני הביצוע. אני לא יודע, חברי המועצה הוותיקים מכירים את הדו"חות האלה, 

טורים שהתקציב השנתי, התקציב  5-ת מכיר. הדו"ח הזה בנוי ממי שחדש אולי פחו

, 31.12היחסי לתקופה, שזה בעצם אותו תקציב בסוף שנה, הביצוע המצטבר מינואר עד 

 והסטייה גם בשקלים וגם באחוזים. 

, היה עדכון תקציב שהעירייה ביצעה, אתם אישרתם את זה 4-ו 3במעבר מהדו"חות 

נויים. כל מיני שינויים, הארנונה הוקטנה קצת, נוספו בישיבת המועצה. יש פה שי

. הארנונה פחות או יותר עמדה בתקציב, העצמיות גם.  .. הביטחון וכו' הכנסות.
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העצמיות האחרות, שבעצם היה לנו כאן תקצוב מקרנות רשות להעביר לתקציב הרגיל. 

 לא היה צורך לבצע את זה, אז שמרנו את הכסף בתוך קרנות הרשות. 

.. שאנחנו ממשיכים לפעול באיזון, ואין לנו שינויים לעומת שנים הדו "ח הזה מלא ב.

 , קודמות. זו בערך תמונת המצב. אם אתם רוצים לשאול שאלות, אני אשמח לענות. אלי

 ברחת. 

 

 לא ברחתי, אני פה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ות, אני זו בערך תמונת המצב. אם אתם רוצים לשאול שאל  רו"ח רוני דנה:

 אשמח לענות. 

 

 השאלות היו בישיבת הנהלה, שאלנו את כל השאלות.   מר פבל פולב:

 

 מישהו רוצה בלי שום קשר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא כולם חברי הנהלה.   רו"ח רוני דנה:

 

אם מישהו רוצה להגיד משהו לגבי התקופה, אז בואו נעשה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 וצה להגיד, יכול להגיד. אנחנו נתחיל, יחיאל. סבב. מי שר

 

לא, אני הבנתי, הכל בסדר. הבנתי, שמעתי, קיבלתי הסבר,   מר יחיאל טוהמי:

 אין לי שום בעיה. 

 

.   מר פבל פולב: . .. ניתן להם כבוד ויתחילו.  אולי ניתן.

 

 לפי הסדר שרשום אצלי פה בדף, ואני רואה אתכם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוקיי. קודם כל, אני מצטרף לברכות. התקופה הזאת אני   ר פבל פולב:מ
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חושב היא מייצגת בדיוק את המילה אחדות. אנחנו נעשה את הבדיקות מה היה נכון 

כל העולם, לא ומה היה לא נכון לעשות אחרי המלחמה, אנחנו ממש נמצאים במלחמה. 

אחראים ועוזרים ונמצאים רק בארץ ישראל. אני שמח שבאריאל באמת תושבים מאוד 

 בבית. 

עשיתי היום סיבוב בעיר, ראיתי שאנשים שומרים, משתדלים לא להוציא את הפסולת 

והגזם החוצה עד כמה שזה אפשרי. אנחנו מתקרבים לפסח, אני חושב שזה החג הכי 

גדול שמחבר בין המשפחות ונצטרך להיות בבית לבד, ולעשות כנראה חג באותו קונספט 

 ושים עכשיו לצערנו בתוך האינטרנט. אבל גם את זה נעבור. שאנחנו ע

.. כנראה, אנחנו מקבלים מחר בין  יודע אם קיבלתם עדכון, אלי או יחיאל.  500אני לא 

מנות לניצולי שואה לפני החג, וזה טוב שבאמת גם המדינה וגם תורמים נותנים  700-ל

עזרה, צריך לפרוק את הכל לנו את המענה. מי שיכול, גברים דרך אגב, מחר נצטרך 

ויום שלישי צריך לחלק את הכל לאנשים. נצטרך עזרה מכל אחד. גברים אני אומר, כי 

 זה ממש קופסאות כבדות. 

וביחד נעבור את זה. אם אפשר ליזום כמה שאפשר או ללחוץ על הממשלה מבחינת 

ט גוסס. העסקים, כי הם נמצאים על יד העסקים שלהם. מי שעוד קצת פתוח, הוא פשו

הוא מסתכל על האנשים שלא יכולים אפילו להיכנס ולקנות כי אסור. השאירו לו 

איזשהו כלא קטן מאוד למכירה שהוא לא יכול להתפרנס מזה. הם מחכים לתשובה 

 חודשיים. -מהממשלה לגבי הארנונה, כי זה יכול לעזור מאוד לשרוד חודש

וני שיש לו עסק, מבין שאתה יכול אני לא מאמין שזה יעזור לטווח ארוך, כי אחד כמ

להתגלגל על מה שי שלך זמן מאוד קצר. אם הממשלה לא תזרים כסף, העסק יקרוס 

 ויסגור את עצמו בטוח. 

אז אני מבין שאנחנו מוגבלים, אנחנו לרשותך אלי, כל מה שצריך מבחינת פנייה 

ם גדולות, לממשלה, חריג. אנחנו עיר קטנה, והמשאבים שלנו הרבה פחות ממה שערי

ונצטרך עוד איזשהו יחס אחר, ואולי להתאחד עם... כל מה שאפשר, תבורך. תנהל את 

זה כמו שאתה עושה את זה עכשיו, אנחנו לצדך, ואני מאחל בריאות לכולם, חג שמח. 

 עדיין צריך לשמוח, החיים ממשיכים ונעבור את זה ביחד. תודה רבה. 

 

 אריק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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לפני שאני שוכח, פנה אליי עכשיו  –דברים. אחד  2טוב, אז   יק דושי:מר אר

.. כמו דרייב אין כזה של  נציג מקופת חולים מכבי, הם היו אמורים להקים אצלנו ב.

הבדיקות, והוא החליט שהוא רוצה להעביר את זה לאריאל. אז אני אשמח אם יש 

 ות להם. איזשהו שטח, אפילו באזור התעשייה אריאל מערב, להקצ

 

אריק, זה לא כזה פשוט. ברוב הערים מתנגדים לזה, אז זה   גב' ורד טוויל:

 משהו שמצריך דיון. 

 

מכבי הולכים לבדוק את זה, יש להם שטח מאחורה. אלי,   מר פבל פולב:

 אתה מעודכן? 

 

 אני תיכף אתן עדכון לגבי הנושא של בדיקות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

א יודע, עכשיו דיבר איתי הבחור שאמור לעשות את זה ל  מר אריק דושי:

 אצלנו, אמר לי 'תבדוק אצלכם'. אז אני לא יודע לגבי העדכון. 

 

אני אעדכן אתכם, כי ישבו גם עם שלמה המנכ"ל, אני תיכף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אעדכן אתכם בנושא הזה. כי גם קופת חולים לאומית פנו. 

 

יודע אם אתם   מר אריק דושי: אוקיי. ועוד משהו שאני רוצה לציין, אני לא 

נוער. שיתוף פעולה  יודעים, אבל מי שהיום מנקה את העיר שלנו, את הרחובות, זה בני 

שעשינו יאיר ואני, אחרי שכל הפועלים הפלסטינאים שמנקים את הרחובות, הרשות 

איזשהו בתפוצה של  הפלסטינאית איימה עליהם וביקשה מהם לחזור חזרה, אז ריכזנו

החבר'ה של נצרים, והצלחנו לגייס בני נוער שהיום מטאטאים את הרחובות. אני חושב 

 ממש מבורך. -שזה משהו ממש

 

 ממש מבורך, ראיתי, ממש כל הכבוד, חבר'ה. באמת.   מר פבל פולב:
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ממש טוב. -כל הכבוד ליאיר, שיתוף הפעולה בינינו היה ממש  מר אריק דושי:

ה שזה יחזיק מעמד עד סוף המשבר הזה. ואם אתם שומעים על עוד בני נוער אני מקוו

 שרוצים ומחפשים, צריך כל הזמן, אז להפנות אותם. 

 

 אריק, יש קריטריונים, מאיזה גיל?   מר פבל פולב:

 

רגע, אריק. מי שמרכז את כל מה שקשור למתנדבים זה אלי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הכל. מהרווחה. הוא מרכז את 

 

 זה לא מתנדבים, אלי, זה עבודה.    גב' אלה ויינר:

 

תנו לי להשלים את המשפט. ואם יש אנשים שרוצים לעבוד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ונגיד.   ישירות ללשכת מנכ"ל, יעבירו את השמות, אנחנו נבחן 

 

 ישירות מול הקבלן, אבל לא משנה. האמת שזה  מר אריק דושי:

 

אבל אולי כדאי שנדע מי רלוונטי ומי לא, כדי שלא נשלח   גב' אלה ויינר:

 . 14, אז אין טעם לשלוח בני 16אנשים סתם. אם זה מגיל 

 

 שי פרסם מודעה בכל הקבוצות, אפשר להעביר את ההודעה.   גב' ורד טוויל:

 

 לא ראיתי.   גב' אלה ויינר:

 

 תעבירו. בדיוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אלי, דיברתם על הנושא של  מר יחיאל טוהמי:
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 רגע, תן לי לסיים את הסבב. ורד?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא, לי אין מה להגיד, אני רק אשמח לשמוע לגבי נושא   גב' ורד טוויל:

 .. בדיקות הקורונה, כי אני חושבת שזה משהו שצריך לבוא לידי דיון ולא לקבל החלטה.

 דק. יש בזה סיכון מאוד גדול למרחב הציבורי. ברוב הערים התושבים מתנגדים ובצ

 

 אוקיי. אלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, קודם כל מצטרפת לכל המילים החמות, לכל מי שעושה   גב' אלה ויינר:

עבודה יפה. לא מובן מאליו, גם מי שנשאר בעבודה ומקבל שכר, עדיין לא מובן מאליו 

יש תוך כדי ביצוע העבודה עצמה, שלא נדבר הצורה שבה נעשים הדברים וכמה נתינה 

על המתנדבים הרבים, באמת, עשרות ומאות אנשים שפשוט נרתמים ועושים, אז באמת 

 יישר כוח. 

מאוד מ צומצם וגם -כל הכבוד לגוונים, שי עושה עבודה נפלאה עם הצוות שלו המאוד

ט באים שם יש אנשים שבאים בהתנדבות ועושים. אלה שלא נשארו בעבודה ופשו

בהתנגדות ועושים הכל כדי שהאווירה בעיר עדיין תהיה נעימה, שאנשים איך שהוא 

יוכלו להפיג את הלחצים ואת המתחים, כי גם זה חשוב. אני חושבת שהפן הנפשי הוא 

 לא פחות חשוב מהפיזי. 

יישר כוח לך אלי, ובאמת לשלמה על כל המהלך. כמובן שכמו בכל דבר, בטוח שיהיו 

כל יסתיים, נוכל לשבת ולהפיק לקחים ולראות מה כן יכולנו לעשות אחרת דברים שה

וטוב יותר, וזה חשוב לעשות, חשוב לא לפספס לעשות את זה. אבל באופן כללי, אני 

 חושבת שאנחנו מנהלים את זה טוב ואני שמחה על כך. 

 

 תודה. אלכס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אז גם אני רוצה לברך את כולם לרגל החג, שלום לכולם,  מר אלכס ירמולינסקי:

ואנחנו כרגע באמת מסתובבים בכל העיר ועוזרים להרבה קשישים, אנחנו רואים את 

 הקושי שלהם. ואני מקווה באמת שזה יהיה חג חירות ואנחנו נעבור אותו בשלום. 
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כמה שאלות שרציתי לשאול, זה לגבי אנשים שהם חולים באריאל. אנחנו מקבלים מידע 

.. פונה אליי בתור  לא משלמה או מי שמקבל את המידע, אלא מהתקשורת. אני חושב ש.

חבר מועצה מישהו מהעיר ואומר 'האם זה נכון שהחולה הרביעי היה ככה וככה?', ואני 

.. או מישהו אחר... לזה, זה יוצר קצת בעייתיות, שאנשים  לא יודע מזה. ומסתבר ש.

. יודעים לפנינו את הנושאים שקשורי .. ם לעיר, כי הם מקבלים את זה מהתקשורת. 

 כבר מעבירים בצורה מרוכזת אלינו, לפני שזה נכנס לתקשורת. 

 

 אני אתייחס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זהו, ולגבי באמת תעזרה לגבי מחר, מדובר על כמות מאוד  מר אלכס ירמולינסקי:

חבילות, ואנחנו  300? עם חבילות, נכון פבל 300גדולה, והתמודדנו פעם אחרונה עם 

נצטרך מחר בעצם לקחת ולהכניס הכל לבית הכנסת, וביום שלישי לפזר את זה, כולל 

 מאוד גדולה של אוכל ושל... -ימים ברצף, שזה מדובר על כמות מאוד 6-גם ארוחות ל

 

משפחות שאנחנו הולכים לחלק להם מזון ביום  500זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שלישי. 

 

 זה לא רק מזון. זה גם מזון וגם חבילות לחג ביחד.  כס ירמולינסקי:מר אל

 

מי שמקבל את האוכל, בנוסף לזה הם אמורים לקבל חבילה,   גב' אלה ויינר:

 אז באמת חלוקה מורכבת, לא פשוט. 

 

 ודה?עוד? גוזי? ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עולים שממש במצב משפחות  11כן. רק רציתי להגיד שיש   גב' לודמילה גוזב:

קשה, כי כמה משפחות שפה לא עובדים חצי שנה, בגלל זה לא מקבלים כלום. אנחנו גם 

מטפלים, וממש רציתי להגיד תודה לפולינה, כי היא עשתה עבודה מצוינת. גם יש אחת 

תושבת חוזרת, שחולת סרטן, וממש עשינו מלחמה בשביל שזה, מביטוח לאומי. עברנו 
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  לסטטוס תושב חוזר.

 

 יפה מאוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ולהגיד לכולם ממש חג שמח ובריאות, זה מה שחשוב.   גב' לודמילה גוזב:

 

 תודה. יאיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רק משפט אחד אני אגיד, שבאמת מדברים פה הרבה על   מר יאיר שיטבון:

ת זה. אני הרי מסופח העיר, ואני יודע שאתה יודע את זה, אלי, אבל חשוב לומר א

מהחבר'ה שלי  40%יוספטל, כי -כמנהל בית ספר בפתח תקווה, אחראי על כל אזור פג'ה

חיילים של פיקוד העורף  4אתיופים ואני עובד איתם. אין שם יותר מידיי מתנדבים. 

 אצלי ברכב, הם עובדים איתי. 

כמויות המתנדבים ופה, אלי גלעד כשאני מדבר איתו, לא צריך פה לא פיקוד העורף, 

., אריק יפת, גמ"ח קניגסברג, כל מה שדיברו פה  אדירות דרך השטח, דרך רונית..

 עכשיו. 

נראה לי שאנחנו בין הערים היחידות שגם עם כל הקושי שכרגע נמצאים, כמות 

המתנדבים פה היא אדירה. בפתח תקווה, אמנם זה בגודל הרבה יותר, אבל עדיין, שם 

יקוד העורף והכל, כי אין את כמות המתנדבים הזאת, וזה נכנסו ממש משטרה ופ

מדהים. היום דיברתי עם אלי גלעד, כי היום בעצם עשינו הסבה מפתח תקווה לפה, 

.. מדהים. צריך להגיד את זה, שזה באמת לא  הבאנו את כל השאריות שנשארו שם של.

 ברור בכלל. 

אז יש הדברים המוכרים פה אני חושב שבסוף בעזרת השם כשנסיים את האירוע הזה, 

של הרווחה, ואני בטוח שאתה מעודכן, אלי, הגישה של אלי גלעד הייתה, בגלל שיש כל 

כך הרבה אנשים להגיע אליהם, אנחנו עובדים דרך השטח, דרך גמ"חים של פעילים. יש 

עוד זמן, אבל כשנסיים את זה בעזרת השם אחרי פסח או מתי שלא, צריך להוקיר את 

 ם האלה שעובדים בשקט מתחת לרדאר, ממש. כל הקטני

משפחות. צריך לזכור אותם ולהוקיר אותם.  20כל מיני חבר'ה, שכל אחד מחזיק איזה 
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 , אפילו איזה ערב מיוחד. הבן שלי... גמ"ח, מדהים, חבר'ה בשטח, בלי לדבר יותר מידיי

 . עושים מתחת לרדאר, בלי פייסבוק, בלי כלום. זהו, רק להשתאות ולהתפעל

 

 צודק. גוזי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, אני מצטרף לברכות של כולם, חג שמח, פסח כשר. אני    מר ערן גוזי:

כמובן בתוך הסבב של החלוקה של הגמ"ח, של התושבים שצריכים לקבל, אני בפנים 

. הרבה אנשי 3ולא  2, לא 1יחד עם אלכס ופבל. ומתקשרים אליי הרבה תושבים, לא 

 פונים אליי לגבי הארנונה של העסקים. הם בלחץ מזה. עסקים 

אין לי תשובה להביא להם. אני לא יודע מה קורה עם זה, מה שדיברו בטלוויזיה, 

שאמרו שיבטלו את הארנונה לעסקים. אם אתה יכול לעדכן אותי שאני אגיד לכולם, 

 אני אשמח. זהו, אין לי עוד מה להוסיף. 

 

 ה אחוז. יחיאל, אתה רצית להוסיף משהו באמצע? מא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, אני התייחסתי לרוני דנה, על הנושאים שהוא דיבר.   מר יחיאל טוהמי:

 

רציתי להגיד קודם כל באמת כל הכבוד לכל האנשים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

-שעוסקים במלאכה. הרווחה פה עושה עבודה מדהימה. אלי גלעד, אני בקשר איתו יום

אחד, ציפי וראובן, יש עוד הרבה -ם, שעושה עבודה מדהימה. כל המתנדבים, אחדיו

שמות, ופבל שעושה את העבודה שלו וערן ואלכסנדר, וכל אחד עושה את החלק שלו 

 בעניין הזה, וזה מחמם את הלב וזה נותן לנו חוזק בתוך העיר. 

רים המון שנים, וכמובן למנכ"ל העירייה שאני תומך בו תמיכה מוחלטת, אנחנו חב

אתה עושה עבודה מצוינת. ולך אלי, שאתה מוביל את זה בצורה יפה. וכולנו מקבלים 

מידע דרכך, וכל אחד עושה את התפקיד שלו ויש לו את המידה שלו מגורמים בתוך 

המערכת. סך הכל אני יכול להגיד שאנחנו בתקופה הקשה הזו שאפו לכולם, באמת, 

 ממש. 
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מאה אחוז, אני אתייחס לחלק מהדברים שאתם אמרתם,  :"עראה-מר אליהו שבירו

אבל אני באמת יכול לבוא ולהגיד שאני רואה את כל חברי המועצה, כולל אלה, כולל 

אריק, כולל שלא הזכירו את השם שלהם, באמת עוזרים, תומכים ומתנדבים. ואמרתי 

ויישר כוח.  קודם ואני חוזר ואני אומר כל הכבוד 

לא שומעים( חבר'ה, שלא יתנתק לנו עוד פעם, תנו לי רגע לסיים. אנחנו אני אתייחס... )

עושים, ולא רק אני, אלא כל ראשי הרשויות, פועלים מול גורמי הממשל על מנת לקבל 

הנחיות. ואני אומר בצורה מאוד ברורה, ברגע שאנחנו נקבל את ההנחיות המתאימות, 

 אנחנו ניישם אותן הלכה למעשה בשטח. 

ו כל מי ש מגיע לו הנחה בארנונה או פטור מארנונה לפי מה שיקבע משרד הפנים, אנחנ

נבצע. כמובן אני מאמין גם שהממשלה תשפה אותנו, כי בלי ארנונה תהיה לנו בעיה 

להמשיך ולהתקיים ולשלם גם משכורות לאנשים שלנו. אבל בלי שום קשר, כל הנחיה 

העסקים. ברגע שנקבל עדכון, אנחנו שתהיה, אנחנו נבצע על מנת להקל ולעזור לבעלי 

 נגיד לכם. 

לגבי הנושא של בדיקות לקורונה, פנו אלינו גם קופת חולים מכבי וגם קופת חולים 

לאומית להקים מן אוהל כזה בכניסה ליד קופת החולים. אני הבהרתי להם בצורה 

ם מאוד ברורה, אנחנו לא נאפשר לאנשים מחוץ לעיר לבוא להיבדק. זאת אומרת, א

.  –השירות להינתן לתושבי העיר  בסדר. מכבי כבר הודיעו לנו שמחר הם לא פותחים..

 אם זה שירות שאנחנו נוכל לתת לתושבים שלנו, אני אשמח לעשות את זה. 

אנחנו לא נעשה את זה. אני רוצה להזכיר  –אם זה לא יהיה וזה יהיה לתושבים אחרים 

ם שמגיעים, ואם מגיעים לכאן אנשים לכם שאנחנו בודקים בכניסה לעיר מי האנשי

 ממוקדי ההידבקות של הקורונה, אנחנו לא נותנים להם להיכנס לתוך העיר. 

 

 בצדק, בצדק.     דובר:

 

 את מי בודקים בכניסה לעיר?   גב' ורד טוויל:

 

.     דובר: .  את כולם בודקים בכניסה.
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ב  גב' ורד טוויל:  דקו אותי. אני נכנסת כמה פעמים ביום, בחיים לא 

 

אז יכול להיות שמכירים אותך, ורד. מי שלא מכירים אותו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מספיק, בודקים אותו. עובדה, לפני כמה ימים התקשר אליי פבל, אחרי שבדקו אותו גם 

כן. אנחנו עושים בדיקות של האנשים שנכנסים לעיר. אני אומר שוב, יום שלישי יש לנו 

גדולה. מי שיכול, שיבוא. מי שיכול, שיביא את החברים שלו, כדי באמת חלוקה מאוד 

 שבאמת נוכל לבצע את הדברים בצורה מסודרת. 

אני רוצה לאחל לכולנו שיהיה לנו חג שמח. אני רוצה להודות לכם, להודות לתושבים 

 ולהודות למתנדבים. תודה רבה לכם, ואנחנו סוגרים את הישיבה. 

 

 ע, אלי, עוד לא ענית על השאלה שלי לגבי אנשים ש... רג מר אלכס ירמולינסקי:

 

נתונים של חולים הם נתונים שלנו אסור לעשות בהם שימוש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מבחינת צנעת הפרט. אנחנו כדי לקבל פרטים, אנחנו מה שנקרא מלקטים את זה, אם 

כאלה. כי אם זה דרך אמצעי התקשורת או אם זה דרך חברים, או בכל מיני צורות 

אנחנו רוצים לקבל את זה מהמשרד הממשלתי, אנחנו צריכים לחתום שאסור לנו 

 לעשות עם זה שימוש, אסור לנו לפרסם את זה. 

ואם אנחנו נפרסם את זה ואם נעשה בזה שימוש, אנחנו עוברים עבירה פלילית. אנחנו 

את המידע הזה לא רוצים שאף אחד יעבור עבירה פלילית. ולכן, אנחנו לא מקבלים 

 בצורה מסודרת, ולכן יש בעיה בהעברת המידע הזה. 

 שוב תודה רבה לכולם, אנחנו סוגרים את הישיבה. אני תמיד זמין. 

 

 לי, מה התשובה? מה לענות לבחור?א  מר אריק דושי:

 

שהבחור יפנה למנכ"ל העירייה ויטפל בזה מול מנכ"ל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 העירייה. 

 

מה שאני הבנתי ממכבי, שהם יזמינו הזמנה אישית, אין קהל   ולב:מר פבל פ
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 .  להגיע מתי שהוא רוצה, שיהיה סדר, שלא תהיה התקהלות של קהל, ככה הם רצו

 

זה יהיה רק לתושבי העיר. יכול להיות שהם יעשו חושבים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מחדש לגבי הנושא הזה. 

 

טה שלנו כיישוב אם מקימים פה או לא, אז אלי, אם זו החל  גב' ורד טוויל:

 צריכים לקבל החלטה. 

 

חבר'ה, אתם מתבלבלים, זה מחוץ ליישוב, זה לא בתוך   מר אריק דושי:

 היישוב. 

 )מדברים ביחד( 

 

 סגרנו הקלטה? סגרנו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 מישלמה רואי

 מנכ"ל העירייה
 

 

 

 

 

 


