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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה שלא ) 21-הישיבה ה

 (26.07.2020) תש"ף ה' באב, ראשון מיום

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 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 -  גב' לודמילה גוזב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי חסרים:

 

 

 העירייהמנכ"ל  -  שלמה רואימימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 

 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; דבר .1

 ;גוונים )מצ"ב( – 2019הצגת דו"ח כספי לשנת  .2

 ;)מצ"ב( 2020 התש"פ –עמדת רכב וחנייתו האישור חוק עזר ל . 3

 תוספת לסדר היום:

  אישור חברי המועצה הדתית.  .4
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מן לא ש 12אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

, הצבעה על מתחיל אני מבקש להעלות להצבעה תוספת לסדר היוםלפני שאני המניין. 

חברי המועצה הדתית. אנחנו קיבלנו בסוף שבוע שעבר מכתב ממשרד הדתות, שבמידה 

ואנחנו לא נאשר מועצה דתית הם ימנו בעצמם את המועצה הדתית, ותוך שבועיים 

אנחנו צריכים להעביר את הרשימות. מאחר ואין לנו ישיבת מועצה בעוד שבועיים, אני 

 דר היום. מבקש להעלות את זה כתוספת לס

 

 רק פספסתי מי זה הם אמרת?   :פבל פולבמר 

 

 אמרתי משרד הדתות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 משרד הדתות.   :פבל פולבמר 

 

 מי בעד לאשר את התוספת לסדר היום?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני רוצה להגיד משהו לפני.   :גב' קרן קופלר

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האם כשקיבלתם את התוספת, קיבלתם ממשרד הדתות מה   :' קרן קופלרגב

 התנאים לבחירת נציגים? 

 

 מה זאת אומרת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תנאים, ואני מניחה שקיבלתם את התנאים,  יצאו 2020במאי   :גב' קרן קופלר

 והייתם צריכים לדעת שגם לאופוזיציה יש זכות לבחור נציג מטעמם. 
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 בוודאי.  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

 

 אז איך אני לא עודכנתי על זה.   :גב' קרן קופלר

 

  -היום בבוקר התקשר אליך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא היום בבוקר, אתה ידעת מזה מיום חמישי.   :גב' קרן קופלר

 

נוסי :ראה"ע-מר אליהו שבירו ף היום בבוקר, מי שקיבל את האחריות, קודם כל בואו 

 את זה לסדר היום ואז נוכל לדון בזה. 

 

 אוקיי.   :גב' קרן קופלר

 

 מי בעד להוסיף את זה לסדר היום? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

פה אחד, לאשר תוספת סעיף אישור חברי המועצה הדתית לסדר הוחלט  החלטה:

 היום. 

 

 אישור חברי המועצה הדתית.   .4

 

 אנחנו נתחיל בזה בסדר היום.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

אני רק כן רוצה להוסיף לפרוטוקול, שחשוב שנושא כזה   :יאיר שיטבוןמר 

חשוב, לא מעלים את זה בזה, זה לא צריך להיות תוך כדי ישיבה, צריך להודיע על זה 

הרבה לפני, צריך להתארגן על דבר כזה, צריך לדבר על זה גם לפני כן בשיח שלנו. זה 

  -ממש בחטף, אני אומר את זהנעשה 
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  -לא נעשה בחטף  :מר יחיאל טוהמי

 

  -לא בחטף, בנראות  :יאיר שיטבוןמר 

 

 לא רק בשיח שלנו, מה זה בשיח שלנו בקואליציה?   :גב' קרן קופלר

 

  -שנייה, שנייה, בנראות, לא, לא  :יאיר שיטבוןמר 

 

 כקואליציה?   :גב' קרן קופלר

 

. לא  :יאיר שיטבוןמר  . . . בנראות איך שזה היה נראה, זה היה נראה לא טוב. 

כוונות טובות לא טובות, ברור לי זה לא הנושא, הנושא הוא פשוט המהלך הזה נעשה 

 בצורה שלא כיבדה אותנו כחברי מועצה. 

 

אוקיי, אני אגיד כזה דבר. אני בשבוע שעבר ברגע שקיבלתי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחיאל שהוא ממלא מקום ראש העיר, לפנות למי שצריך  את המכתב, הסמכתי את

  -לפנות על מנת לרכז את הרשימות. זה שיחיאל פנה אליך, זה כאילו אני פניתי

 

 יחיאל לא פנה אליי, אני פניתי ליחיאל, יש הבדל.   :גב' קרן קופלר

 

 היום יחיאל התקשר אליך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקשר אליי בעקבות זה שאני דיברתי איתו שמגיע לא, הוא ה  :גב' קרן קופלר

  -לי נציג מטעמי

 

.   :מר יחיאל טוהמי  נכון, נכון
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 כבר מיום שישי אנחנו מנהלים את הדיונים האלה.   :גב' קרן קופלר

 

 היא אמרה שמגיע לה נציגות.   :מר יחיאל טוהמי

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון

 

  -ימה שאני אמרת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא שאתה פנית אליי, אני הערתי את תשומת ליבך לנושא   :גב' קרן קופלר

, ואני הערתי את תשומת ליבכם שהיה חידוש 2014שעבר אליי איזה שהוא חוק משנת 

, ודבר שני שזה הכי חמור בעיניי, שאתם אפילו לא עדכנתם אותי 2020לחוק במאי 

ו אתם ניסיתם להמשיך הלאה עם שמגיע נציג מטעמי. אני מבחינתי זה נראה כאיל

הנציגים רק מטעמכם למשרד הפנים, יעבור יעבור, משרד הפנים לא ישים לב שאין שם 

  -נציג

 

  -לא קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -זה לא יעבור  :מר יחיאל טוהמי

 

 ... אדוני סליחה, שהכול יירשם לפרוטוקול.   :גב' קרן קופלר

 

 ול נרשם בפרוטוקול. הכ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

מבחינתי זה נראה כאילו ניסיתם לעשות פה איזה שהוא   :גב' קרן קופלר

 מחטף. וזה לא תקין. 

 

  -אוקיי, אז אני אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני בטוחה שכשאתה קיבלת את הצורך בהול בהול להעלות   :גב' קרן קופלר

  -צריך להעלות את זה להצבעה את זה להצבעה, קיבלת גם את החוקיות איך אתה

 

  -אז אני אומר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ואיזה נציגים צריך למנות.   :גב' קרן קופלר

 

אז אני אומר בצורה מאוד ברורה, לא היינו מצביעים בלי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -נציג אופוזיציה

 

ת את הישיבה אז מה חיכית לעדכן אותי ברגע האחרון ולדחו  :גב' קרן קופלר

 אחר כך לשבוע הבא עוד שבועיים? 

 

 אני לא הפרעתי לך, קרן באמת. קצת כבוד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אלי, אתה את הכבוד שלך היית צריך לעשות לי כבר ביום   :גב' קרן קופלר

 חמישי, לא עכשיו לחכות ממני לכבוד. 

 

נציג אופוזיציה, אני מעלה  אז אני מעלה את השמות כולל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 , את השמות להצבעה. האנשים שאני מעלה להצבעה זה עמוס צוריאל, מיכי אברמוביץ'

יל. מי בעד לאשר את  אלי ארביב, שרונה קטוע, אלברט אדרי, הדר פלג ודינה אברג'

 הרשימה כפי שהצגתי אותה? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 

עמוס צוריאל, מיכי ועצה הדתית: פה אחד, לאשר את חברי המהוחלט  החלטה:

 אברמוביץ', אלי ארביב, שרונה קטוע, אלברט אדרי, הדר פלג ודינה אברג'יל.
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 דבר ראש  העיר; .1

 

משפטים נוספים. אחד אני רוצה לעדכן  2אני רוצה להשלים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתכם שאנחנו השלמנו את גן המשחקים שנמצא בגבעת האוניברסיטה. 

 

 אלי השאלה השלמנו, כי הצילייה עדיין לא עשו אותה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 קודם כל בוא רגע פרה פרה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל.   :יאיר שיטבוןמר 

 

אני הצלחתי להשיג תרומה מארצות הברית בנסיעה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

השנה בגלל הקורונה. בשנה האחרונה שהייתה לפני שנה. אני מזכיר לכם שלא נסענו 

שעבר הצלחתי להשיג תרומה על מנת להקים את הגן. הקמנו את הגן, עכשיו אני מחפש 

תקציב על מנת לעשות גם צילייה שם, אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נצליח, אנחנו 

נעשה גם שם טקס, נקרא לגן על שם התורם, ואני מקווה מאוד שלא לפרוטוקול, תעצור 

 רגע. 

 

 *** ההקלטה נעצרה לבקשת ראש העיר ***

 

 כן פבל. ₪.  48,000צילייה זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מסכים שהכוונות טובות אצל כולנו, אבל יש הרבה   :פבל פולבמר 

 פארקים, יש גם פארק שנבנה לפני אני חושב יפה נוף, גם שמה צריך צילייה. 

 

  יש ביפה נוף צילייה.  :גב' ורד טוויל
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 צילייה?   :פבל פולבמר 

 

 גם בקטן וגם בגדול.   :גב' ורד טוויל

 

 ? 6מספר   :פבל פולבמר 

 

 בעיקרון זה תקן של גינה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 זה תקן וכל שנה מחליפים.   :גב' ורד טוויל

 

  -אנחנו כל הזמן עושים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

י יש לי בדיוק, אולי אני טועה לא, אני לא אבדוק אותה, כ  :פבל פולבמר 

במספר, אבל חייב להיות איזה שהוא סדר, אם נבנה גם לפני... כי אחרת זה יהיה פשוט 

  -לפי התרומה או לפי

 

מה שאנחנו עושים אנחנו עושים דבר מאוד פשוט, אם יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יד לו: עצור, תרומה של תורם שבא ואומר, אני רוצה לתת למקום הזה, אני לא אג

גנים ישנים לאט לאט  עצור, עצור, אני לא רוצה שתיתן. זה גן על השם שלו. אנחנו 

 אנחנו נכנסים ומשדרגים אותם, כמו שהלכנו ושדרגנו את הגן שנמצא ברחוב הבשן. 

 

 כמו הרבה גנים.   :פבל פולבמר 

 

 כמו הרבה גנים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקציב אנחנו צריכים לדון איך אנחנו עושים זאת אומרת ב  :פבל פולבמר 
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.. שיהיה פרופורציה.   את זה, לא לאט לאט כי אנשים שם נשרפים בדיוק.

 

דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם, זה שבשבוע שעבר אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הייתה לנו פגישת זום יחד עם שר החינוך לקראת ספטמבר. הולכת להיות שנה לא 

גם במערכת החינוך. מערכת החינוך אמורה לעבוד בספטמבר, אם לא יהיה  פשוטה,

שינוי בנושא הקורונה או לטובה או לשלילה. מה שיקרה זה שגני הילדים יעבדו 

 18במתכונת הרגילה, זאת אומרת גנים מלאים. כיתות א' עד ג' יעבדו בקפסולות של 

, ילדים בכל קפסולה. זאת אומרת כיתות מחולקות והם יל מדו את כל השבוע. כיתות ד'

ו' ילמדו יום בשבוע ויתרת הימים הם ילמדו לימוד מרחוק. ומז' ומעלה זה לימוד   , ה'

מרחוק. זה לזה הרבה מאוד משמעויות, גם משמעויות של כוח אדם, גם משמעויות של 

ג' זה הכפלה של כמות המורים שאנחנו -מורים, כי אתם מבינים שיש פה הכפלות, א'

. המנכ"ל שלמה יחד עם מנהלת אגף החינוך שוקדים כרגע על ההיערכות צריכים

, אני מקווה מאוד שהממשלה גם תקבל החלטה, אנחנו אמרנו לקראת שנת הלימודים

ג' יהיו במתכונת -את זה גם לשר, שהיא תקבל את ההחלטה המתאימה שגם כיתות א'

לקות, ואז חצי שבוע הם ז' ללמוד בקפסולות מחו-רגילה, ואז זה יאפשר את כיתות ד'

ילמדו וחצי שבוע הם יעשו לימוד מרחוק. אנחנו כמובן שנעדכן אתכם לקראת תחילת 

 שנת הלימודים, כדי שאתם תדעו בדיוק איפה אנחנו עומדים. 

 

 הדברים יכולים להשתנות בהתאם למחלה לא?   :פבל פולבמר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יך אנחנו גם נערכים לכל הנושא של חיטוי בבתי ספר, א :אלכסנדר ירמולינסקימר 

יודע שבהרבה בתי ספר בזמן  הפרדה לילדים וניקיון של שירותים בבתי ספר? כי אני 

  -שהם בעצם חזרו ללמוד, ההורים מאוד דאגו לנושא של הניקיון בשירותים וחיטוי
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נוך לטובת אנחנו אמורים לקבל גם תקציבים ממשרד החי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תגבור נושא ניקיון. אנחנו ניתן על זה את הדגש, אני מקווה שיגיעו לנו באמת 

התקציבים המתאימים. אני רק רוצה להגיד שבסך הכול הכללי גם סטטיסטית נמצא 

שילדים קטנים פחות נדבקים ופחות מדביקים. ולכן למשל קבעו שגנים הם ממשיכים 

מובן את כל ההנחיות של משרד החינוך אנחנו ללמוד רגיל בהיקפים מלאים, אנחנו כ

  -נקיים. מכאן אני מבקש

 

רגע, יש לי שאלה פה בקטע הזה, אם כבר עלה הנושא של    :מר יוסי חן

אומר על בית ספר מילקין שיש בעיה קשה שם, בטח  500-השירותים. אני כבר בפעם ה

מידה מרחוק, יש לזה ובטח עם הקורונה עכשיו צריך לתת יותר דגש. דבר נוסף, זה לל

  -מחיר של בתים שאין אינטרנט ואין מחשבים. צריך לבדוק איך אנחנו

 

כל הדברים האלה אתה צודק, אנחנו העלינו בפני שר גם את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הסיפור שלא לכולם יש מחשבים, לא לכולם יש אינטרנט בבית, ואנחנו מחכים להנחיות 

  -זה. מכאן אני רוצה לעבורשל משרד החינוך גם בנושא ה

 

אלי, הבעיה שהייתה לנו לפני זה, זה לא חיטוי זה ניקיון   :פבל פולבמר 

ן עבד בלילה עד הבוקר כמה ימים, לכללי נכון? התחלנו קצת מאוחר עבדו בלילה, קב

 , זה לא קשור לכסף של הממשלה? הפעם אנחנו צריכים לבדוק רק שזה יתחיל בזמן

 

לא, לא, לא, אנחנו צריכים לקבל, בסך הכול הכללי בתי  :אה"ער-מר אליהו שבירו

  -הספר אני רוצה להזכיר

 

ניקיון יסודי לא?   :פבל פולבמר   הוא לא עשה חיטוי, הוא עשה 

 

בית ספר ברגע שייגמר בית ספר של הקיץ של החופש הגדול,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ניקיון לפני תחילת שנת הרי בתי הספר חלק מהם עובדים. בתי הספר שלא ע ובדים יש 
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הלימודים, אבל צריך לזכור שהנגיף לא נמצא מעבר למספר ימים באותו מקום, וחלק 

 .  מבתי הספר בכלל לא פועלים, אז בכלל..

 

נגיף, דיברתי על ניקיון יסודי, השנה   :פבל פולבמר  לא, לא דיברתי על 

 התחלנו מאוחר. 

 

ז זה היה נושא של חיטוי וכל מה שקשור לזה, מה שקרה א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 זה הכול. 

 
 גוונים )מצ"ב(; – 2019הצגת דו"ח כספי לשנת  .2

 

אני מבקש לעבור לנושא הראשון שזה בעצם הצגת הדו"ח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

של גוונים, אז בבקשה. אלה אני אומר לפרוטוקול יוצאת  2019הכספי של שנת 

 מהישיבה. 

 

  -שלום לכולם ערב טוב, קיבלתם את ה  :נישי אורמר 

 

 תגיד את השם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שי אורני מנכ"ל חברה עירונית גוונים אריאל. קיבלתם את   :שי אורנימר 

הצלחנו להישאר מאוזנים. כמו שאתם  2019-. ואני שמח שגם ב2019הדו"ח הכספי של 

דברים: אחד מחזור  2אתם רואים  בדו"ח, 4בדו"ח. תפתחו עמוד  4רואים בעמוד 

בסעיף ההכנסות. ואיפה  2018לעומת  2019-ב₪  500,000-הפעילות של החברה גדל בכ

 19שזה נחשב מאוזן שמסתכלים על מחזור של ₪,  221,000שכתוב רווח נקי השנה 

זה נחשב מאוזן, הייתה שנה טובה, גוונים השקיעה גם כספים ₪  ₪200,000, מיליון 

טודיו למטה איטום פנימי במקלטים וכך הלאה כדי לאפשר פעילות, ואני במבנים בס

, 13מניח שזה ייתן תוצרת גם בשנה הבאה. בנוסף, כבר אני אגיד באיזה עמוד, בעמוד 
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התחייבות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אנחנו משלמים את  10סליחה בעמוד 

 ייבות לזמן ארוך של גוונים. בהתח₪  300,000-ההלוואות בכל שנה, ויש שם ירידה של כ

 

 שאלות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 הגידול בהכנסות הוא ממעונות מחוגים?   :גב' ורד טוויל

 

 מפעילות עצמית כן. הכנסות עצמיות בהרחבת פעילות.   :שי אורנימר 

 

 מחוגים או מעונות?   :גב' ורד טוויל

 

 וגים תרבות וספורט. פארק המנהיגות במרכז צעירים ובח  :שי אורנימר 

 

יודעים לאמוד איזה מהפעילויות היא רווחיות יותר. כאילו   :גב' ורד טוויל

 זה מאוד משמעותי. ₪  500,000אנחנו יודעים להגיד מאיפה, 

 

יש לך  12, בעמוד 12כן, את יכולה בבקשה לפתוח בעמוד   :שי אורנימר 

נוער חלוקה לפי נושאים, לפי תחומי פעילות בחברה. אם את ם רואים החוגים תרבות 

. ₪  300,000-וספורט טיפה ירד נשאר דומה, פארק המנהיגות עלה בכ הפעילות שלו

מנהל פארק המנהיגות ערן בלזר כתב תכנית למשרד החינוך שנקראת "רק לעלות". זאת 

לקבוצות בבתי ספר שבהם ₪ שנים, בכל שנה משרד החינוך מקצה כמיליון  4תכנית של 

אתיופים על מנת להגביר את המוטיבציה לגיוס בקרב אוכלוסייה  15%יש מעל 

קבוצות בשנה. הדבר הזה יביא לגידול משמעותי מאוד  200-אתיופית. מדובר על כ

בפעילות. ערן הצליח להשיג, אנחנו גם ספק יחיד של משרד החינוך, וגם ספק יחיד של 

יג, ואז באו הרבה משרד הביטחון, בגלל רמת המתקנים. וזה מה שהוא הצליח להש

 יותר קבוצות, וכמו שאתם רואים יש גידול מסיבי בפעילות של פארק המנהיגות. 
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 נכון?  2019שי אני רוצה לשאול, אתה דיברת על   :מר יחיאל טוהמי

 

 כן.   :שי אורנימר 

 

אתה מתכונן, אני רואה יש לך קורונה והכול מסביב.  2020  :מר יחיאל טוהמי

. ברווח, מה יהיה באיך אתה היום...  , איך אתה מתכונן מבחינת חיסכון 2020-הכנסה..

שלך, זה כמו עסק אותו דבר. איך אתה בשנה הבאה לא מגיע למצב שאתה חס וחלילה 

 במינוס? 

 

אני אגיד, אני גם דיווחתי בדירקטוריון, קיבלנו דיווח   :שי אורנימר 

, זה מאוד משפיע גם 20%-בישיבות המנהלים על כמות המובטלים באריאל, למעלה מ

בנפח הפעילות. זה אומר שהיום ההכנסות  25%-על החברה. יש לנו ירידה של כ

אנחנו עושים התאמות, הורדנו הוצאות של ריטיינרים,  30%-25%-העצמיות ירדו ב

  -חלק מהאנשים לא המשכנו איתם

 

 מצוין.   :מר יחיאל טוהמי

 

ים שעתיים ועובדים לפי רוב האנשים אצלנו הם עובד  :שי אורנימר 

אחוזים, ואז אנחנו עושים התאמות של המקומות. אני מאוד מקווה שהשנה נצליח 

ילדים יצאו,  3-ילדים ו 20להחזיק את הראש מעל המים, כי אם לדוגמא יש צהרון עם 

האלה זה היתרה שלנו לפעילות. אני מקווה שנצליח להחזיק  3-הצהרון ממילא עובד וה

מות ותוכנית פעולה, כולל מנסים להביא יריד חוגים וירטואלי, אסור אאנחנו עושים הת

לעשות יריד גדול, אז יכול להיות שנצליח להביא יריד חוגים וירטואלי. אנחנו פועלים 

לפי בקשה של הורים לשמור על השגרה, ונהיה בשבועיים  15.8.20עם רוב החוגים עד 

 . 1.9.20-חופש ונחזור לפעילות ב

 

 אני מאחל לכם בהצלחה.   :טוהמימר יחיאל 
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 אפשר שאלה?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 כן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה שנקרא קרן לשיפוצים...  12שאלה לגבי עמוד  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 איזה עמוד?   :שי אורנימר 

 

 . 12 :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

עברה אם אתה זוכר, שהושקעו כן, זו הייתה קרן בשנה ש  :שי אורנימר 

 הכספים במקלטים בסטודיו של דורה וזה ונגמרה הקרן. 

 

 זה אומר שאתם לא מחדשים את זה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 לא.   :שי אורנימר 

 

. רכב שבעצם לא היה  13אוקיי, בעמוד  :אלכסנדר ירמולינסקימר  אני רואה שיש פה..

 בשנים קודמות. 

 

החברה רכשה רכב סיטרואן ברלינגו, שאיתו היא עושה את   :שי אורנימר 

כל ההובלות של אירועי קיץ ובכלל, נסיעות בין הגנים וזה אחזקת רכב שיש השנה. לפני 

 זה זה לא היה נרשם פה, זה היה בליסינג הרכב. 

 

אני מבין שמהשנה היכל התרבות עובר לגוונים, לתפעול תחת   :אריק דושימר 

יב מקוצץ והכול. היום אתם יושבים על תכנית מה שנקרא יציאה גוונים וגם התקצ
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... מוביל את התוכנית הזאתי כי זה אירוע וזה עלול להתפתח לכדור שלג  מהמשבר,

ענק, היכל התרבות הושקעו בו עשרות מיליונים, וזה יכול לרדת לטמיון בשנייה. 

אחרי הקורונה  והשאלה השנייה שלי בגדר גם שאלה וקצת יותר המלצה. אני עוקב

טבעי. קודם כל הפעילות בקורונה היא באמת מבורכת וזה סבבה, אבל אתם חייבים 

לעשות בדק בית, אלא אם כן אנשים מהזמן שלהם בא להם לשבת וזה בכיף. אבל אתם 

צריכים לבדוק איך אתם מגבירים צפייה לזה. כי אחרת אתם מבזבזים את הזמן, אני 

חמוד הזה גלפרין, הם אלי הלפרין עצופה היחיד וחבל. עוקב אחרי זה, לפעמים אני ה

וכל מי שמראיינים אותם שזה מגניב. אבל אם יש רק צופה אחד חבל על הזמן. יש 

דרכים להגביר מודעות ברשת, יש דרכים או להעלות דברים ממומנים או לדחוף לעשות 

יודעים  יועצי תקשורת טובים  לעשות את זה, איזה שהם פושים, יש דרכים, אם יש לכם 

יועצי מדיה מה שנקרא, יודעים לעשות את זה אחרת חבל, אני כואב לי הלב לראות 

 אנשים שיושבים באולפן והצופה היחידי זה אני. 

 

, אני לא אומר רק מילה, לא הייתה תכנית שנחשפו אליה  :שי אורנימר 

עם הצפייה  אנשים, והתוכנית 500-צופים בשעתיים, הם צופים דרך הטלפונים פחות מ

  -צופים, זה אומר שגם אנשים מצטרפים לראיון מסוים 4,900הכי גדולה הייתה 

 

 כמה זמן צפייה זה חשוב?   :אריק דושימר 

 

דקות ראיון מסוים לשיר וכך  3-יש כאלה שמצטרפים ל  :שי אורנימר 

מעגלים, המעגל של העושים במלאכה והאורחים מאריאל  2-הלאה, אבל העבודה היא ב

הרמת המורל הקהילתי והעצמה הקהילתית, והעניין של הצופים. עכשיו יש גם אנשים ו

שאחרי זה נכנסים ולוקחים את הקטעים מריצים את זה בפייסבוק. כמו האורחים 

מקבלים את הקטע שלהם ואז זה רץ בפייסבוק שלהם, ככה שמעגלי ההשפעה הם יותר 

  -רחבים, זה לא טלוויזיה רגילה אתה צודק

 

 לא, ברור.   :אריק דושימר 
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  -ואני מקבל את ההמלצה לנסות לראות  :שי אורנימר 

 

, תראו סביר T.Vאני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הקורונה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

להניח שבזמנים כאלה, שאנחנו נמצאים בזמני קורונה אבל שגרה, אז כמות הצפיות 

  -אתהיה נמוכה יותר. אבל זה נמצא איפה שהו

 

  -אני עוקב מהתחלה עד היום  :אריק דושימר 

 

זה נמצא איפה שהוא במודעות, וכשאנחנו נכנס לעת משבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אם נכנס, בהנחה ובתקווה שלא נכנס, אז אני מעריך שאחוזי הצפייה יעלו כמו שהיה 

  -גם בזמן הסגר המלא שהיה

 

היו בשמיים. אני אומר עוד פעם,  גם בזמן הסגר הצפיות לא  :אריק דושימר 

שי אני אומר את זה רק בקטע באמת, אתה יודע להיפך אני רוצה שיהיה צפיות, ואני 

רוצה שאנשים יראו את זה, ואז אתם תגבירו תכנים ויהיה יותר עניין. ליצור דחיפה 

לזה, יש דרכים, תרצה אחרי זה אני אתן לך כמה טיפים, אבל חשוב לי היציאה 

 מהיכל התרבות אם אתם מתכוננים לזה. מהמשבר 

 

  -טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא קיבלתי תשובה.   :אריק דושימר 

 

גוונים, אז זה לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו תראו, אנחנו נסחפנו עכשיו פה לדיון על 

 הדיון. 

 

 זה התקציב.   :אריק דושימר 
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גוונים, אז אם יש דברים אפשר הדיון הוא הדו"ח הכספי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו של 

  -יהיה לעשות פגישה נוספת, להעלות את כל הנושאים

 

 אבל הדו"ח הכספי הזה הולך להשפיע.   :אריק דושימר 

 

אז אני אומר, הדיון הוא על הדו"ח הכספי של גוונים, אנחנו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גוונים, זה לא המקום.  בלילה ולעשות דיון על 22:00יכולים לשבת פה עכשיו עד 

 

 לגבי הדו"ח.   :פבל פולבמר 

 

 אם יש שאלות לגבי הדו"ח הכספי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה להמשיך אולי בשאלה של אריק, סיימת העברה   :פבל פולבמר 

 מהחברה הכלכלית לגוונים סופית את העברת היכל התרבות או עדיין בתהליך? 

 

אני אענה, אני אענה. אנחנו באופן עקרוני סיימנו את  :עראה"-מר אליהו שבירו

ההעברה. עכשיו אני אומר עוד הפעם, אנחנו נעשה מפגש יחד עם שי, יפרט הכול בצורה 

מסודרת. מאחר ואין יותר שאלות על הדו"ח הכספי, אז אני רוצה להגיד גם בשמי גם 

שי, כי באמת עשו פה בשם אני מעריך חברי המועצה, תודה רבה לשי ולכל הצוות של 

בשנים האחרונות מהפכה בחברה, העלו שם את המחזור בצורה מאוד משמעותית, 

העלאת המחזור זה לא העלאה של הכסף אלא העלאת הפעילות של חברת גוונים. ואני 

גוונים בתקופת  רוצה להגיד תודה רבה עוד יותר גדולה על כל הפעילות של חברת 

ת הערכתנו גם לעובדים שלך, כי לא רק מה שאתם הקורונה, ואני מבקש שתמסור א

עשיתם גם יהיה לנו עוד להמשך וצריך לחזק אותם, אז תודה רבה יישר כוח ותמשיכו 

 ככה. תודה רבה שי. 
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 )מצ"ב(;  2020 "ףהתש –עמדת רכב וחנייתו האישור חוק עזר ל . 3

 

 אנחנו עוברים לנושא הבא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הרכב. צריך לאשר, אתם אישרתם זר לאריאל העמדת חוק ע  ימי:מר שלמה רוא

. חוק עזר לחנייה, העמדת הרכב וחנייתו. קיבלתם את 2016או  2015-אותו נדמה לי ב

יגיע לאישור משרד הפנים, ואחרי זה גם  החוק ואנחנו צריכים לאשר אותו, כדי שהוא 

 ..  צריך לדבר על כל הפינות.

 

 ? 2015-במה עשינו   :פבל פולבמר 

 

 אני לא זוכר שהצבענו על זה.   :אריק דושימר 

 

 ? 2015-מה עשינו ב  :פבל פולבמר 

 

 אישרתם כבר.   מר שלמה רואימי:

 

 מה עכשיו אנחנו עושים.   :פבל פולבמר 

 

 הנוסח המעודכן.   מר שלמה רואימי:

 

עזר אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הנושא של חוק ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בנושא חנייה. 

 

 גם אני.   :אריק דושימר 
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מה שאנחנו עכשיו הולכים לאשר זה את החוק הבסיסי של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

.. את זה למשרד הפנים על מנת לקבל את האישור. במקביל אנחנו  חוק העזר. אנחנו.

על כך  נקים ועדה, שהוועדה הזאתי תרד לפרטי הפרטים של חוק העזר. חוק העזר מדבר

הוא נותן אפשרויות גדולות לרשות, כשהיא לוקחת בחשבון את הגדילה של העיר, כולל 

תושבים עם שכונות רבות נוספות. ולכן אנחנו  100,000גם אריאל מערב והגעה של 

נצטרך לשבת עם ועדה, שהיא תקבע כמה תווים נותנים, באיזה מקומות גובים חנייה 

  -לנו פרק זמןבכחול לבן, כל הדברים האלה יש 

 

  -כמה זה עולה  :פבל פולבמר 

 

יש לנו פרק זמן של סדר גודל של כמעט שנה עד שמשרד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חודשים לשנה, שמשרד הפנים יאשר את החוק. ברגע  9הפנים מאשר את החוק, זה בין 

ו גם שמשרד הפנים יאשר את החוק, הוועדה תסיים גם את העבודה שלה, ובעבודה אנחנ

נצטרף נציגי ציבור, כדי שבאמת, יהיו פה דברים כואבים, אני שם את הדברים על 

השולחן ואני אומר אותם, יהיו פה דברים כואבים. יכול להיות שנצטרך לקבל החלטה 

שלא מחלקים תווי חנייה לכל הדיירים בבית. כי יש פה בחלק מהמקומות גם עם 

ל הדיור. אני לא יודע, נצטרך לשבת באמת יחידות דיור על מנת לפתור את המצוקה ש

ולחשוב על כל הדברים הקטנים. החוק הזה נותן פתרון גם לנושא של נגררים קרוונים, 

כל מיני כאלה כלים שהיום נמצאים בעיר, ואנחנו לא יכולים לאכוף את ההוצאה שלהם 

יש מאותם מקומות שהם נמצאים, באמת על מנת להקל על התושבים בנושא החניות. 

אזורים ששם המצוקה היא יותר גדולה, אז יכול להיות ששם נצטרך לקבל החלטות 

לגבי אזור מסוים. כל האזורים שנמצאים קרוב לאוניברסיטה, ויש מקומות ששם כרגע 

אין שום בעיה, אז יכול להיות שאפשר יהיה להקל גם במקומות האלה. מה שאנחנו 

המסגרת החוקית של חוק העזר בנושא היום מאשרים, אנחנו מאשרים מה שנקרא את 

 חנייה. 

 

אלי, אמרת שהחוק מתייחס לנגררים וקרוונים והכול. עברתי   :אריק דושימר 
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כמה פעמים יכול להיות שאני לא רואה טוב, אם יש למישהו את החוק יותר גדול 

 מודפס, אולי תמצא לי אותו ותמרקר לי. 

 

 אני אראה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא ראיתי את המילה נגררים.   :אריק דושי מר

 

 מופיע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה מופיע.   מר שלמה רואימי:

 

תראה לי אותה, כי במייל לא מצאתי אותה, יכול להיות שלא   :אריק דושימר 

 ראיתי. 

 

 מופיע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 9עמוד  13בסעיף   :גב' קרן קופלר

 

 הנה אתה רואה.  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

 לא, לא בזה, האם מופיע בחוק נגררים.   :אריק דושימר 

 

  -אם הוא לא מופיע  :פבל פולבמר 

 

 מופיע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה קורה אחר כך?   :פבל פולבמר 
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 לא, מופיע.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מופיע אבל.   :גב' קרן קופלר

 

זה מופיע חבר'ה, אם לא מופיע זה בסדר, אבל מופיע. קרן  :"עראה-מר אליהו שבירו

 גם הפנית אותך לעמוד הנכון. 

 

 סבבה.   :אריק דושימר 

 

אני רוצה להגיד כמה דברים, אני קודם כל בעד החוק הזה,   :גב' קרן קופלר

שלא יתפרש מדבריי שאני נגד. מה שכן אני ישבתי ולקחתי את החוק שאנחנו מנסים 

רשויות אחרות ברחבי הארץ, באופן אקראי ביותר.  15-והשוויתי אותו בערך ללהעביר, 

נכנסתי לאתרים שלהם חוק חנייה, ויפה פה הרבה דברים שאנחנו לא רשמנו אותם, וזה 

 כן כבסיסי, לא נרשם בבסיסי. דבר ראשון אני רוצה לדעת מה המטרה שלנו. 

 

  -המטרה שלנו להקל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה המטרה שלנו למה אנחנו עושים את חוק העזר הזה?   :קרן קופלרגב' 

 

 על מנת להקל על החנייה לתושבים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יופי, אז אנחנו תכף נגיע לזה שפה אנחנו לא משיגים את   :גב' קרן קופלר

 המטרה. 

 

 נכון צודקת.    :ערן גוזימר 
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חילה ואני אגיד בדיוק את הנקודות שנייה. לפני שאני מת  :גב' קרן קופלר

שעברתי עליהם בנושא האפליקציה, שתושב או אורח משלם באפליקציה. אני מניחה 

שהכסף עובר לאותה חברה, היא בעצם גובה את הכסף נכון? בן אדם משלם לפנגו 

לצורך העניין, פנגו צריכה לשלם לנו את הכסף חזרה, נכון? מינוס האחוזים שהם 

 כסף הזה עובר? לחברה הכלכלית? לוקחים. לאן ה

 

 לא, לא, עובר לעירייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז הוא עובר בעצם למילגם.   :גב' קרן קופלר

 

 מה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הוא לא יכול לעבור לעירייה, אתה ללא מע"מ, הם צריכים   :גב' קרן קופלר

 ה? להזדכות על המע"מ, אז איך הם עוברים לעיריי

 

 מי מזדכה על המע"מ לא הבנתי?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו מלכ"ר.   :מר יחיאל טוהמי

 

.  :גב' לודמילה גוזב  לפנגו..

 

לא, לא, את לא יודעת מה שאני אומרת. אם אתה עכשיו, בן   :גב' קרן קופלר

  -אדם משלם

 

 אין לנו מע"מ.   מר שלמה רואימי:

 

  איך הם מזדכים על המע"מ? בדיוק, אז  :גב' קרן קופלר
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 לא מזדכה, מי מזדכה?   מר שלמה רואימי:

 

   לא מזדכה, מי מזדכה? :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אף אחד לא מזדכה.   מר שלמה רואימי:

 

 -אז תבדוק את דבריי, תבדוק את דבריי  :גב' קרן קופלר

 

 אני אומר עכשיו אנחנו לא נזדכה.   מר שלמה רואימי:

 

  -נכון. אתה לא צריך להזדכות, הוא צריך להזדכות  :קופלר גב' קרן

 

 הוא לא צריך להזדכות. זה כמו שהוא לא מזדכה היום.   מר שלמה רואימי:

 

 רגע, רגע, מילגם מזדכה על מע"מ שהוא גובה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני שאלתי שאלה לאן עובר הכסף?   :גב' קרן קופלר

 

 לעירייה.  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

 אליך?   :גב' קרן קופלר

 

 בוודאי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה מוציא לו קבלה על הכסף או חשבונית? הוא העביר לך   :גב' קרן קופלר

 כסף, אתה צריך לתת לו איזה שהוא מסמך? 
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אבל כמו שהיום את הולכת לשלם בעירייה בגבייה, את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לה? מקבלת קב

 

 אתה משלם למילגם.   :גב' קרן קופלר

 

 מילגם נותנת לך קבלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני עסק  :גב' קרן קופלר

 

  -את הולכת לשלם ארנונהאני שואל אותך שאלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ... כי מילגם איזו חברה היא?   :גב' קרן קופלר

 

 מרת איזו חברה היא? מה זאת או :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -איזו חברה היא? האם אני כבעלת עסק  :גב' קרן קופלר

 

 היא חברת גבייה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שאני משלמת ארנונה למילגם, שנייה, האם אני כבעל עסק   :גב' קרן קופלר

 אני יכולה להזדכות על הארנונה אחר כך במע"מ? 

 

 מה פתאום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה פתאום.   מר שלמה רואימי:
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 אז מה?   :גב' קרן קופלר

 

 אין מע"מ.   מר שלמה רואימי:

 

 אני רוצה להבין את זה.  :גב' קרן קופלר

 

 מה פתאום.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקשיבי יש קבלות חשבונית שאפשר להזדכות עליהם   :מר יחיאל טוהמי

 כהוצאה ללא מע"מ...

 

 וצאה ללא מע"מ. ה  :גב' קרן קופלר

 

בטח. תסבירו לה את זה, אני צריך להסביר לכם, אני מבין   :מר יחיאל טוהמי

 בזה קצת, טיפה מבין בזה. בטח זה הוצאה. 

 

 ללא מע"מ, הוצאה מוכרת.   :אריק דושימר 

 

 כן, הוצאה מוכרת.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -אוקיי, את זה אתם לא ידעתם, עכשיו  :גב' קרן קופלר

 

 מה אני אמרתי לך.   :יחיאל טוהמי מר

 

אתה ידעת, הם לא. הכול בסדר. עכשיו שאלה נוספת. יש פה   :גב' קרן קופלר

  -פקח גרירה, בנושא הגרירה, לא ציינתם מחירים, כמה יעלה 2בעמוד 
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  -אז אני אומר, תהיה ועדה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יהיה תקנון.   :מר יחיאל טוהמי

 

  -יהיה תקנון, התקנון מפרט גם את מחיר החנייה, כתוב לך :ראה"ע-רומר אליהו שבי

 

  -... חנייה, אבל אתה אמרת  :גב' קרן קופלר

 

.   :מר יחיאל טוהמי  יהיה נציג לאופוזיציה גם לתקנון

 

תן לי לסיים. אם פירטת את מחיר החנייה, למה לא פירטת   :גב' קרן קופלר

  -את מחיר

 

.., קרן תקשיבי, אני מבטיח לך שתהיי בוועדה בסדר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו לא.

  -מבטיח לך

 

  -אני רוצה, רגע  :גב' קרן קופלר

 

  -מבטיח לך שתהיי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה אומר שעכשיו שנה, שנייה תן לי רגע, אני איתך לא   :גב' קרן קופלר

 נגדך בקטע הזה, כי אני בעד זה. 

 

 נו אז אוקיי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אתה אומר שעכשיו אתה מגיש את זה למשרד הפנים  :גב' קרן קופלר
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 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לוקח בערך שנה עד שמשרד הפנים מאשר, אני אומרת בוא   :גב' קרן קופלר

נגיש את זה עכשיו כמו שצריך, וכשמשרד הפנים ידון, כבר יהיה את הכול כמו שצריך, 

  -רגע

 

 אז לא שמעת מה שאמרו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ולא נצטרך להגיש שינויים.   :גב' קרן קופלר

 

 אבל את לא הקשבת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה תצטרך להגיש שינויים.   :גב' קרן קופלר

 

מסלולים, יש  2לא הקשבת לי, לא הקשבת לי. קרן, יש  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

א באחריות הרשות לא הולך למשרד הפנים, לא הולך למשרד הפנים. מסלול אחד שהו

 -ויש מסלול

 

. אישור משרד הפנים? לא צריך?   :פבל פולבמר   כל שינוי שנעשה לא..

 

  -חבר'ה תקשיבו לי רגע עד הסוף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אז תסבירו את זה מהתחלה.   :פבל פולבמר 

 

מסלולים, יש מסלול שזה  2ני מסביר מהתחלה. יש עצור, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החוק הבסיסי הולך למשרד הפנים. מסלול שני זה קביעת ועדה שהיא קובעת את 

  -התקנונים, היא קובעת מחיר גרירה, היא קובעת איזה אזורים
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 -מחיר מנוי, מחיר שעה, הכול קובעים אנחנו  :פבל פולבמר 

 

 )מדברים יחד(

 

 משרד הפנים לא מתערב?   :פבל פולבמר 

 

 לא. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

 והוא נתון לשינויים.   :גב' ורד טוויל

 

 אבל אתה קבעת פה מחיר שעתי, כמה יעלה לשעה.   :גב' קרן קופלר

 

 אני יכול לשנות...   :פבל פולבמר 

 

 בסוף ברור, ברור.   מר שלמה רואימי:

 

 לשנות את זה? אני יכול   :פבל פולבמר 

 

. עד   :גב' קרן קופלר   -טון 4תעריף..

 

 אני יכול לשנות את זה?   :פבל פולבמר 

 

 )מדברים יחד( 
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.   מר שלמה רואימי:  כי ככה נראה חוק עזר עירוני

 

 רשויות באופן אקראי.  15-לא, אני ראיתי מה עושים ב  :גב' קרן קופלר

 

  -קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בכולם רשום העלויות.   :ופלרגב' קרן ק

 

  -קרן אנחנו עשינו את זה עם אנשי מקצוע שצריכים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אוקיי, אז אני במקומך הייתי מזמין את אותו איש מקצוע   :גב' קרן קופלר

 שיבוא וייתן את הדעת על זה, אבל עוד לא סיימתי. 

 

 טוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אם עבר הגענו לתעריף מרבי, אני פניתי לחברת פנגו וקיבלתי   :גב' קרן קופלר

ממנה רשימה של כל הערים בארץ, כמה עולה תעריף לשעה. אני רוצה להבין על סמך 

  -₪ 3לוד ₪,  2.80מודיעין ₪,  3.5כששוהם גובה ₪,  4.10מה קבעתם 

 

 קרן את יודעת לקרוא?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  עד.  מר שלמה רואימי:

 

 ₪.  4.10עד   :גב' קרן קופלר

 

 עד, עד.   מר שלמה רואימי:
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 ... הולך ועושה שינויים.   :גב' קרן קופלר

 

 אני לא הולך לעשות את השינוי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ...   :גב' קרן קופלר

 

 4או ₪  4מה זה אומר, עברית פשוטה, כשאתה אומר עד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -₪ומשהו 

 

.   מר שלמה רואימי:  מרבי

 

 מה זה אומר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר שלמה רואימי:  מרבי

 

  -זה אומר שזה יכול להיות שקל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון

 

  -₪חצי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אז למה לא רשמת  :גב' קרן קופלר

 

  ₪. 1.5 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -למה לא רשמת מרבי  :גב' קרן קופלר
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 מאפשר לוועדה חופש פעולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -₪ 3למה לא רשמת מלכתחילה   :גב' קרן קופלר

 

 כי מאפשר, את לא מקשיבה לי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  מאפשר לוועדה..

 

פעולה, כי אם הוועדה תחליטו מה  מאפשר לוועדה חופש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -שתחליטו

 

 לא, אני מצטערת אני לא מקבלת את זה.   :גב' קרן קופלר

 

  -אוקיי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

למה לא ₪.  3ולא ₪  4.1אני רוצה להבין למה רשמת דווקא   :גב' קרן קופלר

 אני רוצה שתסביר לי. ₪.  4.10למה רשמת דווקא ₪?  6.80רשמת 

 

..   :חיאל טוהמימר י  2.80למשל או ₪  3מה שאת אומרת קרן שהיינו צריכים.

 זה מה שאת רוצה להגיד. ₪, 

 

.   :גב' קרן קופלר   -₪ 3נכון

 

.   :מר יחיאל טוהמי  ולא ללכת על המרבי

 

 ₪.  6.80לא, מרבי זה   :גב' קרן קופלר
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 הוועדה קובעת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪.  6.80לא ₪  4נחנו קבענו מקסימום אבל א  מר שלמה רואימי:

 

 ₪?  4למה דווקא   :גב' קרן קופלר

 

מכיוון שיש עניין של ממוצעים במדינת ישראל, ואנחנו לא   מר שלמה רואימי:

  -נמצאים לא שם ולא פה. ולכן קבענו

 

.  3.5שוהם לוקחת   :גב' קרן קופלר . .₪ 

 

 2אחת, ומותר לי להגיד  קרן, לא דיברתי עד עכשיו מילה  מר שלמה רואימי:

  -מילים

 

..   :גב' קרן קופלר  מותר לך להגיד.

 

 בלי שתפסיקי אותי.   מר שלמה רואימי:

 

  -לא, אבל  :גב' קרן קופלר

 

 בלי שתפסיקי אותי קרן.   מר שלמה רואימי:

 

 ...   :גב' קרן קופלר

 

 בלי שתפסיקי אותי.   מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 
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אני חושב שאת צריכה קצת לכבד, קצת לכבד, אל תפסיקי   אימי:מר שלמה רו

 אותי. אל תפסיקי אותי. 

 

 ... מי זה עורך הדין שכתב את זה.   :גב' קרן קופלר

 

 אוקיי, הבנו אותך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 רגע לא סיימתי.   :גב' קרן קופלר

 

 ענה. תמשיכי, תמשיכי, עד הסוף אני א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אנחנו... אגרה מהתושבים.    :ערן גוזימר 

 

 לא, זה לא יפה, זה לא יפה, לא מכובד... לפחות דרך ארץ.   מר שלמה רואימי:

 

 אוקיי, אתה... אתה אל תלמד אותי מוסר.   :גב' קרן קופלר

 

 אני אלמד אותך.   מר שלמה רואימי:

 

 אדון שלמה.   :גב' קרן קופלר

 

  -בבקשה :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 

 )מדברים יחד( 

 

 אז תהיה בשקט.   :גב' קרן קופלר



 26.07.2020)שלא מן המניין(  21מספר  ישיבת מועצה
 

 35 

 

קרן, קרן, קרן, בבקשה, תשלימי את מה שיש לך להגיד, ואני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אף אחד לא עונה עד שהיא מסיימת לדבר. 

 

 אוקיי.  :גב' קרן קופלר

 

 כשתסיימי לדבר תגידי שסיימת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪?  50למה דווקא קבענו   :ב' קרן קופלרג

 

 תמשיכי לדבר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אני רוצה תשובה על זה.   :גב' קרן קופלר

 

 לא, בסוף, בסוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, עכשיו אני רוצה תשובה על זה.   :גב' קרן קופלר

 

 הדיון.  את רוצה, אני מנהל את :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, אתה לא.   :גב' קרן קופלר

 

 אני מנהל את הדיון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מנהל את הדיון עם אנשים שהם נבחרי ציבור פה.   :גב' קרן קופלר

 

 סיימת?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ₪?  50למה   :גב' קרן קופלר

 

 הלאה שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לשעתיים. ₪  20כפר סבא לוקחת   :ופלרגב' קרן ק

 

 שאלה הבאה, שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

חולון לא לוקחת כסף בכלל, רמת גן לא לוקחת כסף בכלל.   :גב' קרן קופלר

 ₪.  50שנים, למה אנחנו עם  3-ל₪  30נתניה לוקחת 

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה?   :גב' קרן קופלר

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בטח עוד שאלות. מה זה חניונים פרטיים? יש לנו פה אנשים   :גב' קרן קופלר

 שיש להם קרקעות לחניונים פרטיים? 

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪?  180-ו₪  120שאתה נתת   :גב' קרן קופלר

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 על מה?   :ן קופלרגב' קר

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 איפה... חניונים פרטיים.   :גב' קרן קופלר

 

 שאלה הבאה בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בנושא פקחים שנותנים קנסות, האם זה מדובר רק על   :גב' קרן קופלר

ת זה רשויות. האם , מחר מחרתיים נביא קבלן משנה שיעשה פה דו"חות, ועשו אפקחים

יוכל לתת דו"חות   -קבלן המשנה 

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ללא נוכחות של פקח?   :גב' קרן קופלר

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יפה מאוד, אני מבינה שאין לך תשובות כי לא עשית שיעורי   :גב' קרן קופלר

 בית. 

 

 הבאה.  שאלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה בסדר. זהו פחות או יותר.   :גב' קרן קופלר

 

  -לא, פחות :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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הא עונשים, מי שלא יעמוד בכל התנאים שהצבת, מה העונש   :גב' קרן קופלר

נניח העביר את תו החנייה מאדם אחד לאדם שני.   שנותן לבן אדם שלא עמד, 

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 גם את זה לא ציינת.   :גב' קרן קופלר

 

 שאלה הבאה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זהו פחות או יותר.   :גב' קרן קופלר

 

טוב, אז כדי שלא תגידי שגם לא משיבים לך, אז אני משיב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תשובות. יש למישהו עוד איזה שהיא הערה על החוק? 

 

  -שתענה גם, בסוף אני צריך באמת תשובה חשובהאני בנוסף   :פבל פולבמר 

 

 אז תשאל עכשיו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני שואל, אני שואל, אני עדיין לא מבין, בגלל שהתחלת   :פבל פולבמר 

  -קצת להתרגז, רציתי דווקא לשאול אותך שלמה

 

 אותי, אותי, אותי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתכם בסדר אין בעיה, כי הוא אמר שהחלטנו, אז בסדר, גם   :פבל פולבמר 

אני עוד לא הייתי בהחלטה. אתה אמרת שוועדה והכול. נניח ככה מה שהוסבר לי, 

שאנחנו מצביעים עקרונית, ואחרי זה תהיה ועדה מקצועית, אני מקווה שכל אחד יהיה 

. לעשות לתושבים טוב. עכשיו אני גם לא חו  50שב שצריך בנציגות, ואנחנו נוכל להביע..
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לשנה, מבחינתי אני רוצה פחות, אני בכלל הדעה שלי לתת את החוק העירוני כמה ₪ 

, כרגע 100,000-שפחות טראומה, כמה שפחות, הכסף אפשר לשנות, עם השנים שנגדל ל

אנחנו רק בהתחלה, המחירים האלה גם לא כל כך... השאלה שלי אחרת, ניתן לשנות 

הזה בוועדה, או שאם אני מצביע עכשיו בסוף אין דרך  את כל מה שכתוב בתוך העניין

 היחידה. לשנות, זו שאלה 

 

לא, מה שאתה מצביע, אני אשיב לך ואחרי זה אני אעבור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 לקרן, ואז אנחנו מעלים את זה להצבעה. 

 

  -לא רוצה להתחיל לקחת  :פבל פולבמר 

 

ני אשיב לך ואחרי זה לקרן. החוק הזה הוא לא, לא, לא, א :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חוק בסיסי. לוועדה יש מרחב פעולה מאוד גדול. אנחנו את כל הסכומים כתבנו בצורה 

כזאת שהוועדה תוכל לקבל איזו החלטה שהיא רוצה, והיא לא תהיה סגורה על עצמה. 

תו דבר ולכן יש כאן ממוצעים ארציים, ועל בסיס הממוצעים הארציים אנחנו קבענו, או

 ₪.  50-זה גם לגבי ה

 

  -אבל יש משהו באמת, כי ישבנו בשעת קואליציה  :פבל פולבמר 

 

  -לא, אם למשל הוועדה תחליט :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יש משהו שאני לא יכול לשנות אחרי שאני מצביע?    :פבל פולבמר 

 

 -כן. אם למשל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה?   :פבל פולבמר 
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ונגררים  :ראה"ע-אליהו שבירומר  אני אגיד לך, אם למשל בחוק עזר כתוב שקרוונים 

לא יכולים להחנות בתוך העיר, והוועדה תחליט שהיא רוצה שהם יחנו בתוך העיר, הם 

לא יכולים. למה? כי זה מה שנקרא בסיסי. הוועדה יש לה חופש פעולה אמרתי מאוד 

יונים פרטיים, העיר הזאתי עלולה לגדול, גדול במסגרת של חוק העזר הזה. עכשיו חנ

לא עלולה, עשויה לגדול והיא תגדל עד אריאל מערב. אם יהיו חניונים פרטיים, אז זה 

מופיע כבר בתוך החוק. פקחים שנותנים דו"חות יכול להיות שהוועדה תחליט או 

י הצורך יהיה של לקחת חברה על מנת לעשות את הגבייה, זה הרשות יכולה לעשות בל

שום קשר. ולגבי נושא של עונשים, הוועדה הזאתי תקבע. בוועדה הזו יהיו נציגים של 

הסיעות הרלוונטיות, מי שירצה להשתתף יהיו גם נציגי ציבור, והוועדה הזאתי יש לה 

בעצם שנה על מנת להכין את כל הנקודות הפרטניות, כדי שהם יוכלו לגבות את החוק, 

 יהיה טוב.  כדי שבסך הכול הכללי לתושבים

 

 וזה לא יעכב את קבלת האישור ממשרד הפנים.   :פבל פולבמר 

 

זה שני לא, זה שני מישורים, זה מה שניסיתי להגיד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -מישורים

 

יש עוד דוגמאות? אני באמת רוצה להיות רגוע, שאם אני   :פבל פולבמר 

 ... אני קיבלתי. הצבעתי היום, כי כשישבנו אמרנו שזה כללי ויש

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עכשיו אתה אומר שיש דברים שאי אפשר לשנות, אני מקבל,   :פבל פולבמר 

 יש עוד משהו, שלמה אולי יודע שאסור... שאני אדע. 
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לא, מה שכתוב כאן. מה שכתוב כאן זה נותן את המסגרת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לצבוע בכחול לבן רק את במסגרת הזו יכולה הוועד

  -השכונה הזו. אנחנו רוצים

 

 יש גמישות.   :פבל פולבמר 

 

יש גמישות מאוד גדולה לוועדה, וההחלטה של הוועדה כמובן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תבוא לאישור המליאה, לא הולך למשרד הפנים, משרד הפנים זה הבסיס. מי בעד לאשר 

  -חוק כפיאת ה

 

אלי אני רוצה משהו לפני, קודם כל שלמה אתה טועה, אנחנו    :מר יוסי חן

 . 2015-לא הצבענו על החוק הזה ב

 

 זה לא רלוונטי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא רלוונטי אבל אני מעדכן אותו. דבר נוסף, כל המטרה של    :מר יוסי חן

לא לגבות כסף מתושבים, ולא לעשות החוק זה לא ללכת ולעשות קופה על התושבים ו

דו"חות לתושבים. המטרה של החוק והמצוקה העיקרית היום זה רכבים כמו שיש 

רכבים ללא טסט  100בחוק, הנושא של הנגררים, הנושא של הקרוונים. יש בסביבות 

 3,000-ברחבי העיר, שאנחנו לא יכולים לעשות איתם שום דבר. ויש בנוסף עוד כ

בירו כתובת והם מחנים בעיר. ברגע שהם לא יעבירו כתובת והם תושבים שלא הע

מחנים בעיר, אנחנו לא מקבלים מהם ממשרד הפנים שום דבר, היישוב שהכתובת 

  -שלהם נמצא שמה מקבלים, הערכה שלי, יתקן אותי אלי או הגזבר משהו בסביבות

 

 יש כאלה.  5,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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₪  1,000הערכה שלי היא כל תושב פר בסביבות , 5,000   :מר יוסי חן

בשנה, תעשו את החשבון כמה כסף זה. כשהם מקבלים את כל השירותים מאיתנו, 

שירותי פינוי אשפה, שירותי תאורת רחובות, כל החבילה הם מקבלים ולא נותנים לנו 

ם, שום דבר. עכשיו למדו גם שיטה, תושבי גב ההר, באים מחנים פה במרכזים המסחריי

וממשיכים הלאה בתחבורה ציבורית. זה כל הסיבות שדחפו ואני לחצתי על אלי לקדם 

כמה שאפשר יותר מהר את הנושא של החוק הזה, ולא המטרה של לעשות חלילה קופה 

 על התושבים. 

 

 יש גם מצוקת חניה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 יש מצוקת חניה קשה.    :מר יוסי חן

 

  )מדברים יחד(

 

אז אני רק אסיים בזה, אני אסיים יאיר, אני אסיים בזה    :חןמר יוסי 

שאם אומרים יעבירו או לא יעבירו, ניסינו שהם יעבירו, אבל הסיבה שהם לא מעבירים 

 -זה או שהם מקבלים מלגה ביישוב שהם גרים

 

 ... תו חנייה, ולא פתרת את מצוקת חנייה.   :גב' קרן קופלר

 

 הוועדה תקבע. אבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

או שיש להם הטבות מס במקומות שהם גרים בצפון בדרום.    :מר יוסי חן

ייתן, זה ייתן לנו תקציב כזה שנוכל להכשיר עוד מגרשי חנייה. נכשיר  מה שכן זה כן 

את  100%עוד מגרשי חנייה בכסף הזה שייכנס מחנייה, ונפתור חלק מהמצוקה. לפתור 

 זה יקל מאוד. המצוקה לא, אבל אני מאמין ש
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אני רוצה להגיד משהו חבר'ה, אני רוצה להגיד שדיברו על   :מר יחיאל טוהמי

צריך לקחת את המינימום של המינימום מהתושבים שלנו. מינימום, אם ₪,  ₪30  50

סליחה עם כל הכבוד. עכשיו ₪  15לוקחים, אז קח ₪  20קרן אומרת שהיא בדקה ויש 

ו לא נתייפייף יש בזה טוב ויש בזה הרבה לא טוב. אם אני רוצה להגיד לכולם פה בוא

כל העיר הזו אם לא היו יחידות דיור, אני אומר לכם חבר'ה תשימו לב, העיר הזו 

מלאה יחידות דיור. עכשיו באמת כל אחד הגיע היום שהדייר שהוא משכיר אצלו, שהוא 

יד לי, תדאג לי שוכר ממנו הוא לא יכול להשכיר לו, כי מה נתחיל לעשות תבוא להג

לעוד שובר, עוד מדבקה על השמשה. חבר'ה זה הולך להיות פה אני אומר לכם כאוס. 

  -אני מאוד חצוי עם זה, מאוד חצוי עם זה. מצד אחד זה נותן לנו

 

.. ארגון.   :גב' ורד טוויל  סדר.

 

עושה סדר וקצת ארגון, אני אומר עוד פעם אני בעד, שלא   :מר יחיאל טוהמי

אני בעד סדר הכוונה שלי, אני חושב שיש פה, אומרים אליה וקוץ בה. יש פה תבינו, 

מצד אחד דברים טובים מצד שני זה יגרום פה לתסיסה בתוך העיר, אני אומר לכם, כי 

דיירים, ומה הם עושים למחרת בבוקר כשהוא מקבל  3-מה יהיה אם מישהו משכיר ל

  -₪ ₪7,000  ₪8,000  9,000מהם 

 

..   :פבל פולבמר   משלמים כסף על חנייה, כמו שאני משלם.

 

 )מדברים יחד( 

 

אז תקשיב, אז תביא להם ויעבירו כתובת, היא צודקת   :מר יחיאל טוהמי

 יעבירו כתובת. 

 

 -... במשרד הפנים   :מר יוסי חן
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  -אוקיי, יעבירו כתובת והיא צודקת  :מר יחיאל טוהמי

 

 קבל החלטה. אבל הוועדה ות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר אנחנו צריכים פה באמת אבל, על מנת שלא חס   :מר יחיאל טוהמי

וחלילה נעשה משהו שבסוף אנחנו נתחרט עליו, כי לעשות חוק עזר עירוני זה לא כל כך 

 פשוט לבטל אותו, נכון דוד? אם אני לא טועה. 

 

.     :דובר  אי אפשר לבטל אותו

 

  -ם אי אפשר, אנחנו כבר עצרנולא יודע א  :מר יחיאל טוהמי

 

 -אני דווקא רוצה  :פבל פולבמר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 סטודנטים, איפה נתת עליהם דגש פה?  15,000יש לך פה   :גב' קרן קופלר

 

  -שנייה רגע, שנייה  :מר יחיאל טוהמי

 

 איפה ניצולי שואה.   :גב' קרן קופלר

 

וצה לסיים, אני יודע שאני מגרה אני אומר עוד פעם, אני ר  :מר יחיאל טוהמי

  -את הנשימה שלכם

 

 תשאל קונקרטית, אני באמת לא מבין אותך יחיאל.   :פבל פולבמר 
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 רגע מה אתה רוצה שאני אגיד, מה שאתה אומר?   :מר יחיאל טוהמי

 

 לא, תסביר לי אני לא מבין אותך.   :פבל פולבמר 

 

  -אז אני אומר  :מר יחיאל טוהמי

 

 זה כן בעיה, זה לא בעיה.   :לבפבל פומר 

 

 אני אומר שאני חצוי.   :מר יחיאל טוהמי

 

 יש לי קונקרטיות שלא קיבלתי תשובות.   :פבל פולבמר 

 

אני חצוי, אני אומר לך אנחנו צריכים פה לקבל החלטה, כל   :מר יחיאל טוהמי

ד, החברים במועצה לקבל החלטה, מה עושים באמת על מנת לצמצם נזקים מצד אח

.. סדר.   מצד שני לעשות.

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני רוצה לשאול שאלה.   :גב' קרן קופלר

 

נו באמת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני גמרתי את השאלות, קרן 

 

  -לא, אבל עכשיו  :פבל פולבמר 

 

 ... שתופסים לך את החנייה במרכזים המסחריים.    :מר יוסי חן

 

יוצאת אליך, אני רוצה להיות רגוע, כי אני  האבל אינפורמצי  :פבל פולבמר 
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 . . לא רוצה אחרי זה להגיד אני מצטער... יכול להיות שתהיה תשובה, אבל אולי דווקא.

 אתה יכול לתת לי תשובה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

אני רוצה להבין את הקונספט ואני כן רוצה שהיועץ המשפטי   :פבל פולבמר 

רגוע, אלי באמת אני רוצה להיות רגוע שאני לא עושה  יתייחס, כי אני לא רגוע, אני לא

שנים. אני כן רוצה  6טעות. כי אנחנו מאוד בעד התוכנית הזאת, דיברנו כבר לפני 

התייחסות אבל אני יכול להוסיף סעיפים, או שאם כבר היום אני מצביע על סעיף כללי 

? אני מדרכה רק משטרהעל חנייה בעוקב  ולא הוספתי אותו היום אני לא יכול נניח, מי

 צריך שגם לפקחים יהיה להם כוח, אני יכול להוסיף את זה בוועדה או לא? 

 

 לא קשור לחוק העזר.   מר שלמה רואימי:

 

 זה לא קשור לחוק העזר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

לא קשור לחוק עזר? היום פקח לא יכול לעשות פיקוח, אין   :פבל פולבמר 

 טר. כששוטר מגיע הוא מתחיל, כן חניה שלי, לא חניה שלי. לו שום סמכות רק שו

 

  -קודם כל  מר שלמה רואימי:

 

החנייה, אני אוכל להוסיף סעיפים  אני לא שואל תשובה לגבי  :פבל פולבמר 

. בוועדה.   שאני אמצא לנכון..

 

 אני יכול לנסות להסביר בצורה מסודרת.   מר שלמה רואימי:

 

 ח. אני אשמ  :פבל פולבמר 
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חוק עזר בא לעשות כמה דברים בעיר. אחד הוא בא לעשות   מר שלמה רואימי:

סדר, כי היום אין סדר. הוא בא לגרום לכך שבמקומות מסוימים יהיה מותר להחנות, 

במקומות מסוימים יהיה אסור להחנות, במקומות מסוימים יהיה כחול לבן, במקומות 

הללו הם יקבעו על ידי ועדה שתקום. החוק  מסוימים לא יהיה כחול לבן. וכל ההסדרים

הזה הוא חוק מאוד גנרי, הוא כללי. הוועדה שתקום תדון בכל הדברים שצריכים לדון, 

איפה, מה עושים במרכז המסחרי, ומה עושים במרכז המסחרי השני, ומה עושים 

מקום, וממפים את כל כמות הרכבים, את כמות באוניברסיטה, ומה עושים בכל מקום ו

 החניות, את כמות הדיירים, כדי שכמה שפחות נפגע בדיירים ושבסוף יהיה סדר. 

 

 זה אני מבין.   :פבל פולבמר 

 

דברים במקביל. אחד  2כדי שזה ייקרה, צריכים לעשות   מר שלמה רואימי:

צריכים להצביע על חוק עזר לחנייה, שמוצג לכם והגשנו אותו אליכם כדי שתראו 

אחד. שתיים, חוק העזר הזה אגב לא נבנה על ידי העירייה, הוא  ותביעו את דעתכם, זה

נבנה על ידי יועץ במשך השנים האחרונות ורק בשנה האחרונה הם הכניסו בו כל מיני 

צירים כמו שאלי אמר, אחד זה יעלה  2שינויים, כולל הסיפור של הקרוונים. בסוף זה 

לאשר כמו כל דבר שהוא לוקח למשרד הפנים, אתם תאשרו, משרד הפנים ייקח לו זמן 

לו זמן, ובמקביל אתם מי שיקבע כאן, תהיה ועדה שתיקבע לפרטי פרטים. מה המחיר 

 לשעת חנייה, מה המחיר כזה, ומה זה, ובסוף גם את כל הדרכים לגבייה אם יהיה. 

 

או לא ענית למה ששאלתי, שלמה. אני יכול להוסיף כל סעיף   :פבל פולבמר 

ית? דוד, מותר לי להוסיף סעיף שלא נמצא בתוך החוק עזר כרגע? שיש לי הגבלת טכנ

  -אם אנחנו נמצא בוועדה

 

 מה למשל?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 26.07.2020)שלא מן המניין(  21מספר  ישיבת מועצה
 

 48 

.   :פבל פולבמר   סתם אני אומר לתת לפקח את הסמכות, כי אנחנו..

 

בחוק הזה נתת לו עכשיו את הסמכות, בחוק הזה נתת לו את   :אריק דושימר 

 הסמכות. 

 

  -כן אבל לא רשום שם הרבה דברים  :פבל פולבמר 

 

 רשום, רשום.   :אריק דושימר 

 

 לא הכול, לא הכול.   :פבל פולבמר 

 

  -אשר מוסמך על ידי ראש ה  :אריק דושימר 

 

 )מדברים יחד( 

 

חבר'ה, חבר'ה, לא רוצה את הדיון פה על הדברים הקטנים,   :פבל פולבמר 

וצה להתעכב, אני אוכל להוסיף סעיף שלא נמצא, או אני שואל משפטית, כי אני לא ר

 אני יכול לדון רק בסעיף שקיים עכשיו? זו השאלה שלי. 

 

החוק הזה נותן לך מסגרת מלאה על כל הדברים, זה הסיפור.     :דובר

  -אחרי זה אנחנו מחליטים

 

בבקשה אתה רוצה שאני אקריא לך לגבי פקח סתם, כתוב   מר שלמה רואימי:

 בפירוש. את זה 

 

 אני לא רוצה שתיתפס למילים... אני רוצה.   :פבל פולבמר 
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 לא, אבל זה כתוב, זה כתוב.   מר שלמה רואימי:

 

 ולכן זה באופן כללי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה כתוב, הכול כתוב. פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום   מר שלמה רואימי:

 -י לבררחנייה מוסדר או מקום חנייה פרטי כד

 

 )מדברים יחד( 

 

מסלולים האלה באמת מאושרים, אנחנו לא נקבל אחרי  2-ה  :פבל פולבמר 

 זה לא ידענו לא הבנו, שאחרי זה הטעו אותנו באמצע. 

 

 ממש לא.   מר שלמה רואימי:

 

אלי אני חושב שאפשר להתחיל עם הנגררים, אחרי זה עם    :ערן גוזימר 

  -הקרוונים, אחרי זה

 

 -אבל יש ועדה, הוועדה תשב :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

 )מדברים יחד( 

 

אני לא הייתי מצביע לטובת זה, אני חושב שזה יעשה בעיה    :ערן גוזימר 

בעיר, בלגן זה יעשה בעיר. אבל אני חושב שאם כבר מצוקת חנייה, להתחיל בנגררים 

חרי זה כמו שתופסים ים מקומות, שלא מכניסים בתוך החניות הפרטיות שלהם. א

 מכוניות בלי טסט פה בכמויות.  100%שהוא אמר טסטים, הוא צודק 
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לא, לא, אתה צריך להבין, בן אדם שיש לו נגרר וחנה אותו   :גב' קרן קופלר

בחנייה הפרטית שלו, ועדיין קיבל תו תושב, הוא יכול להחנות את הנגרר בחניה 

 א תבלבל לרגע. הפרטית שלו, ואת הרכב שלו להחנות בכחול לבן. של

 

 הבנתי, הבנתי.    :ערן גוזימר 

 

יש בחוק הזה יתרונות, יש חסרונות, יש דברים שאתה יכול   :גב' קרן קופלר

 שלא.  לאכוף ויש דברים

 

  -צודקת, אז אני אמרתי   :ערן גוזימר 

 

 אז אתה לא חסכת פה שום חניה.   :גב' קרן קופלר

 

י אומר עגלות, עגלות נגררות זה לא לא, לא, דקה אחת, אנ   :ערן גוזימר 

שימוש יום יומי. אתה יודע מה אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, יש לכם שמה 

חודשים, תשמע דוד זיו מה אני אומר, אין שמה  4-5שטח, אני הסתובבתי שמה כבר 

 נגרר אחד הכול ריק. 

 

 כי היה שם פריצה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 5-4לא היה שום פריצה, ריק. פבל, צודק או לא צודק?    :ערן גוזימר 

  -חודשים אין נגרר אחד

 

  -תקשיב רגע אחד :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 קחו את כל הנגררים תדחפו אותם לשמה.    :ערן גוזימר 
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 )מדברים יחד( 

 

י  2לא, אתה לא מבין, אני יש לי   :גב' קרן קופלר חניות פרטיות שלי, אנ

 חד במקרה הזה, בחנייה השנייה אני חונה בנגרר שלי. בעלת רכב א

 

 בפנים, מותר לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יפה.   :גב' קרן קופלר

 

 מותר לך.    :ערן גוזימר 

 

עכשיו אם היה לי עוד רכב, ויש לי תו תושב, את הרכב   :גב' קרן קופלר

שלי, אתה לא יכול לעשות  השלישי אני יכולה להחנות בחוץ. את הנגרר להשאיר בחנייה

  -לי שום דבר. יש בעיה בחוק הזה לטוב ולרע, ויש דברים שאתם לא

 

אני רוצה להגיד דבר אחד, ערן יש ועדה הוועדה תקבע, היא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תביא המלצות למועצה, המועצה תקבל. אנחנו עכשיו דנים על מה יהיה בוועדה, איזה 

עשות את זה חלקי, האם לעשות את זה מלא, האם לעשות החלטות הם יקבלו, האם ל

 את זה ככה או אחרת. אנחנו לא שם. 

 

 הדאגה שלי הייתה שלא יגבילו אותי בוועדה, זה הכול.   :פבל פולבמר 

 

 לא מגבילים, לא מגבילים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ם זה אם לא מגבילים וזה לא עוצר מהלך של משרד הפנים, א  :פבל פולבמר 

. אז לי טענה, אין לי שאלות.  20נכון אז כבר   פעם אמרנו, אז אני מקווה..
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 יש לי גם שאלה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עצום  על כמה כסף אנחנו מדברים? כי מדובר על פרויקט :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -לעיר

 

  לא יודע. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זה כסף שמועבר לממשלה?   :פבל פולבמר 

 

 אין פה עניין של כסף.   מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 

 

תקשיבו, לא יודע להגיד לכם, אני אומר דבר מאוד פשוט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

החוק הזה זה הבסיס. יש לנו שנה לעשות עבודה. יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד החוק 

נגיד עולה ₪, ותו מלא עולה מיליון הזה לממש א סתם אני זורק מספרים באוויר ככה. 

שנים. היום אתם  5, 4, 3-אנחנו נעשה את זה בפריסה ל₪. אין לנו מיליון ₪, מיליון 

שואלים שאלות שהוועדה עוד לא קבעה. ברגע שהוועדה תיקבע אפשר יהיה לתמחר. כל 

רחובות, סתם אני  2-שים כחול לבן רק בעוד הוועדה לא קובעת, על מה נתמחר? אולי עו

 מקצין. אולי רוצים לעשות בכל העיר? 

 

 זה אופציה? זה אופציה?   :פבל פולבמר 

 

 כן.   :גב' ורד טוויל
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 זה אופציה, זה הוועדה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, אתם יכולים להגדיר את זה.   :גב' ורד טוויל

 

ברים כרגע על החניות בעיר, וכפי שהוצג כבר גם אנחנו מד :אלכסנדר ירמולינסקימר 

למחלקת שפ"ע וגם לשלמה, שיש לנו פה בעיה שהחניות לא מסומנות לפי התקנים. זה 

  -אומר שהרוחב והאורך של החניות

 

 רחוב הפסגה.   :גב' קרן קופלר

 

 גם רחוב הפסגה.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הייתי, מזעזע.   :גב' קרן קופלר

 

  -לא רק הרחוב, רחוב הפסגה :כסנדר ירמולינסקיאלמר 

 

.. לא יכולה לפתוח את הדלת.   :גב' קרן קופלר  אישה עם תינוק.

 

  -ליד מרכזים מסחריים :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

אנחנו נצטרך לתמחר את הכול, ואנחנו נצטרך לראות איך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לא נוכל לעשות את הכול בבת אחת, אבל  אנחנו עושים את זה, מה שנקרא בשלבים.

נוכל לעשות את זה בשלבים. אנחנו קודם כל ניקח את המקומות הבעייתיים יותר, 

 מקומות שיש בהם מצוקה גדולה, ומשם אנחנו נתחיל. 

 

איש  5,000מבחינת הכסף על כמה אנחנו רוצים בעצם...  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

שכן רשומים בעיר, על  2,000אם אנחנו מדברים על שגרים בעיר ולא רשומים, אפילו 
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  -כמה כסף זה

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  לא יודע, לא יודע. אנחנו.

 

תושבים נכון? אתה  20,000אתה יודע כמה נגיד, יש לנו  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 יודע כמה פר בבן אדם? 

 

יודע כמה מכוניו :ראה"ע-מר אליהו שבירו יודע, אתה  ת יש לכל אחד? איך אנחנו לא 

 יכולים לדעת? 

 

 צריך לעשות מיפוי זה עבודה.   :גב' ורד טוויל

 

יודע איפה תחיל את חוק העזר, אתה לא יודע   מר שלמה רואימי: אתה גם לא 

מקומות  2-איפה תחיל אותו. האם תחיל אותו במרכז מסחרי, האם תחיל אותו ב

יודע. אתה גם לא יודעמסחריים, האם תחיל אותו באוניברסיטה, א   -תה עוד לא 

 

. אני שואל :אלכסנדר ירמולינסקימר  ..-  

 

יודע כמה רכבים יש?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אתה 

 

 אתה עוד לא שם בכלל.   מר שלמה רואימי:

 

איש  2,000אני לא מדבר על חנייה עצמה, אני מדבר אם  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 הם לאריאל. כרגע מעבירים את הכתובת של

 

אבל זה הוועדה. אולי הוועדה תחליט שכל משפחה יכולה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תווי חנייה, אולי היא תחליט את ההחלטה הזאת? פר בית. ואז מה שייקרה  2לקבל רק 
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תווים. עכשיו רכב שלישי יצטרכו לשלם חניה או להחנות  2לכל משפחה יהיה רק 

  -אומרבאיזה שהיא חנייה, ולכן אני 

 

 אלי אתה רציני?   :מר יחיאל טוהמי

 

יודע, אנחנו לא יודעים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אני לא 

 

  -כלי רכב מקבלים 4עכשיו   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל אנחנו לא יכולים לדעת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' ורד טוויל  אבל הוא לא יודע, הכול תיאורטי

 

 )מדברים יחד( 

 

  -אני מבקש להעלות :ראה"ע-אליהו שבירומר 

 

 אתה מבין שאתה לא פותר את מצוקת החנייה?   :גב' קרן קופלר

 

  -אני מבקש, קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אתה מבין שאתה לא פותר את מצוקת החנייה?   :גב' קרן קופלר

 

אומר בפעם תהיה ועדה חבר'ה, תהיה ועדה, תהיה ועדה. אני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -, תהיה ועדה הוועדה תקבע. מי בעד30-ה

 

  -מסלולים במקביל 2-אפשר שתביא... ש  :פבל פולבמר 
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 אבל אני אמרתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ואם יש לך טעות וטעית מה אני אעשה?   :פבל פולבמר 

 

 אבל לא טעיתי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בטוח?   :פבל פולבמר 

 

 נו באמת פבל, תן לי קרדיט.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

.   :פבל פולבמר   נתתי

 

 מי בעד לאשר את החוק? מי נגד? מי נמנע?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  אני נמנעת רק כי לדעתי זה..

 

אוקיי אז קרן נמנעת. ורד, אריק, יאיר, אלי, יחיאל, פבל,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כס, לודה וגוזי בעד, החוק אושר. ואנחנו נתכנס אחרי שהוועדה בנושא הזה, יוסי, אל

אחרי שהוועדה תקבע, אנחנו נעביר את השמות של האנשים של הוועדה. יהיו נציגים 

 של כולם. 

 

 מי קובע? מי קובע מי בוועדה?    :ערן גוזימר 

 

 מי שירצה להצטרף בשמחה רבה. מה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מי קובע מי יהיה בוועדה?    :רן גוזיעמר 
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אנחנו נקבע, מי שירצה להיות בוועדה יהיה בוועדה. אני בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שהוועדה הזאת תהיה רחבה מאוד. 

 

.   :פבל פולבמר   אלי ממליץ לא לדחות את זה הרבה זמן

 

אני  אני מדבר כאילו אחרי שזה עבר ההצבעה הכול בסדר.  :אריק דושימר 

אמרתי, אני חושב שאני אומר את זה כבר פעם שלישית. אם את הוועדה הזאתי לא 

  -ילווה יועץ מקצועי

 

 יועץ מקצועי יישב בוועדה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נכון מאוד.   מר שלמה רואימי:

 

  -השקענו הרבה כסף בסקר של  :אריק דושימר 

 

 מה הוא שואל. זה לא נאמר, אז אני מבין ל  :פבל פולבמר 

 

בסקר של שילוט למשל, בסדר של השלטים. שהשלטים לא   :אריק דושימר 

שווה כסף, זה ועוד זה  Xמהווים לנו שום דבר שמפריע, ולא חניות, פשוט שילוט שווה 

חנייה משפיעה על כל החיים שלנו, על כל היום יום שלנו, על החיים, כמה נלך שווה זה. 

כמה נעמוד, כמה דו"חות נקבל הכול. יועץ מקצועי שעשה  הביתה, כמה נסחב מהסופר,

תושבים, שאולי יש פה  20,000-30,000עבודה באזור דומה לאריאל, יישוב קהילתי עד 

יועץ שעשה לתל אביב או  יועץ כזה. ולא  גם איזה שהוא מכללה או אוניברסיטה, 

י יושב על החוק לירושלים, כי זה לא מעניין אותנו, אנחנו צריכים שיתעסק בזה. אנ

הזה עם אבי עזר ועם דריה, מאז ישבנו על החוק הזה והגדרנו אותו, וזה טוב ואין מה 

 לעשות צריך שיהיה סדר בעיר הזאתי, לטוב ולרע. 
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 אני מסכים עם מה שאתה אמרת, ויהיה ליווי של יועץ.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא חושב שיהיה רע.    :מר יוסי חן

 

  -אני מבקש :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

על האוטו יהיה לו רע. אבל זה חלק ₪  500כשמישהו יקבל   :אריק דושימר 

 מסדר. 

 

 אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואני סוגר את הישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

גב'  מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גב' לודמילה גוזב, מר ערן מר פבל פולב, ר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, ורד טוויל, מ

חוק עזר (, לאשר נמנע: גב' קרן קופלר 1מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר יוסי חן; גוזי, 
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 ראש העירייה

______________ 
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 :ריכוז החלטות

 

פה אחד, לאשר תוספת סעיף אישור חברי המועצה הדתית לסדר הוחלט  החלטה:

 היום. 

 

 אישור חברי המועצה הדתית.   .4

 

עמוס צוריאל, מיכי פה אחד, לאשר את חברי המועצה הדתית: הוחלט  החלטה:

 ודינה אברג'יל.אברמוביץ', אלי ארביב, שרונה קטוע, אלברט אדרי, הדר פלג 

 

 )מצ"ב(;  2020 "ףהתש –אישור חוק עזר לעמדת רכב וחנייתו  . 3

 

גב'  מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן 

חוק עזר נמנע: גב' קרן קופלר(, לאשר  1יוסי חן; גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר 

 )מצ"ב(; 2020 "ףהתש –לעמדת רכב וחנייתו 

 

 


