מסגרת

פרוטוקול
הישיבה ה( 27-מן המניין) של מועצת העירייה

מיום ראשון כ"ה בשבט תשפ"א ()07.02.2021

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

לוגו חברת התמלול

עיריית אריאל

הישיבה ה( 27-מן המניין) של מועצת העירייה
מיום ראשון ,כ"ה בשבט תשפ"א7.2.2021 ,

נוכחים :

 ראש העירמר אליהו שבירו
 חבר מועצת העירמר יחיאל ט והמי
 חבר מועצת העירמר יאיר שיטבון
 חבר מועצת העירמר אריק דושי
 חבר מועצת העירמר פבל פולב
 חברת מועצת העירגב' לודמילה גוזב
 חבר מועצת העירמר אסף ביזברג
מר אלכסנדר ירמולינסקי  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר אבנר משרקי
 חבר מועצת העירמר יוסי חן
 חברת מועצת העירגב' קרן קופלר

חסרים :

 חברת מועצת העיר -חברת מועצת העיר

גב' אלה ויינר
גב' ורד טוויל

משתתפים  :מר שלמה רואימי
עו"ד דוד זיו
מר שלמה בנימין
מר אריה ברסקי

 מנכ"ל העירייה יועץ משפטי גזבר העירייה -מבקר העירייה
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על סדר היום :
א.

דבר ראש העיר;

ב.

אישור פרוטוקול ועדת שמות (מצ"ב פרוטוקול);

ג.

דיון בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים ודו"ח
כספי של מבקר משרד הפנים לשנת ( 2019מצ"ב הדו"חות);

ד.

ה.

מינוי דירקטורים לחברת גוונים:
.1

מתת בנדל.

.2

אבי סמו.

.3

מקס צרנוגלז.

פתיחת  /הגדלת תב"רים:
 ) 1הגדלה בסך  ₪ 126,804לתב"ר מספר  1236לת כנון מסוף תח"צ
ליד האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד על .₪ 726,804
מקורות מימון:
משרד התחבורה (מצ"ב אישור מימון).
 ) 2פתיחת תב"ר מספר  – 1242שיפוץ חצרות גנים חרצית וגפן ,סך
הכול  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.
 ) 3פתיחת תב"ר מספר  – 1243מצלמות גוף למחלקת פיק וח ,סך
הכול .₪ 30,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
 ) 4פתיחת תב"ר מספר  – 1244איטום גגות ,סך הכול .₪ 60,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
 ) 5פתיחת תב"ר מספר  – 1245מתקני חצר למועדונית רווחה ,סך
הכול  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.
 ) 6פתיחת תב"ר מספר  – 1246ישרא ל דיגיטלית סך הכול 1,000,000
 .₪מקורות מימון :משרד הדיגיטל הלאומי – הרשאה ₪ 650,000
(מצ"ב התחייבות) ,קרנות הרשות .₪ 350,000
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ו.

לוגו חברת התמלול

סגירת תב"רים ישנים (מצ"ב טבלה).

תוספת לסדר היום:
ז.

בקשה לקבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין בתביעה של
נטורה רעות לחיים בע"מ כנגד מהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין.

ישיבה סגורה:
.1

אישור העסקת מהנדס העירייה מר שילה ענקי תאריך  1.2.21וקביעת שכרו.

.2

אישור העסקת גב' שושי שמיר כעוזרת מנכ"ל העירייה וקביעת שכרה.

תוספת לסדר יום ישיבה סגורה:
.3

אישור העסקת מר יבגני יעקובוב כעוזר סגן ראש העיר ,מ שר ת אמון .יועסק
בדירוג דרגה במשרה מלאה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לוגו חברת התמלול

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  27שמן המניין.

לפני שאני אתחיל דבר ראש העיר אני מבקש להעלות להצבעה תוספת של  2נושאים
לסדר היום .נושא אחד זה בקשה לקבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי אדלש טיין
בתביעה של נטורה רעות לחיים בע"מ כנגד המהנדסת .זה סעיף אחרון בישיבה
הפתוחה ,והנושא השני זה אישור העסקה של מר יבגני יעקובוב עוזר סגן ראש העיר
משרת אמון סעיף אחרון בישיבה הסגורה .מי בעד לאשר את התוספת לסדר היום?
לאשר את התוספת .אושר פה אחד ,תודה רבה.

ה חלטה:

א.

הוחלט פה אחד ,לאשר את התוספת לסדר היום.

דבר ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

דיווח .במהלך שנת  2020התבצעה ביקורת של משרד הפנים

בנושא תפקוד ההון האנושי ,שכולל איוש תפקידים ,חריגות שכר ,הכשרות ,ניהול
מכרזים וכדומה .לשמחתי אנו נמצאים בעשירון העליון ו הוגדרנו כרשות יציבה ,שאין
ספק שזה הישג גדול ,ולכן אני מבקש להעביר את הערכתינו כולנו הרבה למנהלת האגף
למשאבי אנוש הגברת נאווה בן הרוש ,למנכ"ל העירייה שלמה רואימי ולכלל העובדים.
תקציב  2021אושר על ידי משרד הפנים ואנו פועלים על פי תכנית העבודה שאושרה.
כפי שהת חייבתי ואנחנו כולנו אישרנו ,בשבוע הקרוב אנחנו מתחילים את העבודות
בגבעת האוניברסיטה ,ומגיעה מילה טובה גם ליאיר וגם לוורד .פורים בפתח ואנחנו
יוצאים במיזם שלדעתי הוא מיזם מאוד יפה ,ואני אשמח מאוד אם אתם תדחפו גם
מהצד שלכם ,ותפרגנו גם מהצד שלכם ,המיזם נקרא פרג ן לשכן ,אנחנו רואים את
הקופסא שנמצאת שם על המצגת .במיזם הזה אנחנו נעודד משלוחי מנות בין כלל
התושבים .כל תושב יקבל כזה ,כל משפחה תקבל כזאת קופסא ,שכל אחד ימלא לפי
יכולתו ,ובצורה כזאת נוכל לפרגן אחד לשני .יתר הפעילות של פורים עדיין לא
מסוכמות ,והם תלויות בהח לטה של ועדת הקורונה והחלטות ממשלה ,ולפי זה אנחנו
נוכל לפעול .היום קיימתי הערכת מצב קורונה .בהערכת המצב עולה שיש לנו 123
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לוגו חברת התמלול

תושבים מאומתים ,יש לנו  267תושבים שנמצאים בבידוד ,ירדנו לקצב הכפלה של
 1.137שבועי ,שבסוף השבוע שעבר היינו מעל  ,2.4אנחנו אומנם מוגדרים כ אדום ,אבל
אנחנו נמצאים במגמת ירידה .יש לנו  9,041תושבים שהתחסנו חיסון ראשון ,מתוכם
 4,717התחסנו חיסון שני .אם אנחנו מורידים את מי שלא יכול לקבל חיסון ,שזה בני
נוער מ  0 -עד  ,16ילדים ונוער מ  0-16 -ואת כל מי שהחלים שזה בסביבות  860אנשים,
אנחנו עומדים היום על כ  71% -מתחסנים ,זה לא מספיק ,אנחנו חייבים להמשיך
ולעודד את התושבים להגיע ולהתחסן ,ולהמשיך לשמור על הכללים .מהניתוח של
האירועים אנחנו מוצאים שההידבקויות בדרך כלל הם בתוך התאים המשפחתיים ,חלק
מהאנשים שמאומתים לא מספרים בחקירות האפידמיולוגיו ת את מי הם פגשו ,ויש עם
זה איזה שהיא בעייתיות מסוימת ,ולכן כשאנחנו מדברים לשמור על הכללים ,אז אנחנו
מדברים לשמור על כללים גם בתוך המשפחה .בדרך כלל זה קורה שאו אבא או אימא
מגיעים למקום העבודה נדבקים ,חוזרים חזרה ומדביקים את כל התא המשפחתי .מה
שאני יכול להגיד אנחנו מזהים שלא הי ו הידבקויות במרחבים הציבוריים ,וגם בעבר
אנחנו לא ראינו הידבקויות במערכת החינוך שלנו .אתם יודעים עדיין אין שום הסכמה
לגבי מערכת החינוך .אומנם אנחנו נמצאים אדומים ,אבל ההנחיות שאנחנו שומעים זה
רק מהתקשורת ,אנחנו נצטרך לחכות להנחיות של הממשלה ולפי זה לפעול .א ם אתם
שומעים את דעתי ,אני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולהפעיל את מערכת החינוך גם אם
אנחנו לא נמצאים בירוק או צהוב ,כי כשהילדים חוזרים למערכת החינוך ,הם פועלים
בתוך קפסולות חוזרים חזרה לבתים שלהם ,הם צריכים להכין שיעורי בית ,אין להם
הרבה זמן להתערבב עם בני נוע ר אחרים ,ואנחנו שומרים על מסגרת מסוימת .היום
כשהם נמצאים בבית ,בייחוד בתקופה הזו כשהסגר ירד וכל אחד יכול להסתובב לאן
שהוא רוצה ,המערכת שבה הילדים מגיעים להרבה מאוד חברים יותר מסוכנת מאשר
אנחנו נפתח את מערכת החינוך ,אבל אני אומר עוד הפעם אנחנו נחכה בסבלנות
להחלטות הממשלה ונפעל לפיהם.
השבוע אחרי לחץ מאוד גדול ,ביום חמישי הקרוב ,אנחנו נתחיל גם בבדיקות קורונה
לפלשתינאים שעובדים בפארק תעשיות אריאל מערב ,כי גם שם אנחנו זיהינו איזה
שהם הידבקויות ,ואנחנו לא יכולים להצביע בוודאות מאיפה זה מגיע ,הבדיקות האלה
יוכלו ב סופו של דבר לאתר את אותם אנשים שהם ללא תסמינים והם מאומתים,
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ובצורה כזאת לגדוע שרשראות הדבקה גם בפארק התעשיות אריאל מערב .לסיום אני
רוצה לאחל הצלחה למהנדס שאנחנו הכרנו אותו קודם ,בישיבה של ועדת תכנון ובנייה
לשילה ענקי ,ואני מאמין שהוא יוביל את האגף להישגים גבוהים .מכאן אנחנו עוברים
לסדר היום -

גב' קרן קופלר :

רגע ,יש לי שאלה קטנה ,כשאתה אומר  122חולים באריאל,

אנחנו מסונכרני ם עם משרד הבריאות ,כי לפי האתר שלהם זה  155חולים באריאל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני לא אמרתי - 122

גב' קרן קופלר :

כמה אמרת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני אגיד לך ,אני אמרתי  ,123ואנחנו מסונכרנים עם משרד

הבריאות.

גב' קרן קופלר :

כי לפי האתר שלהם מופיע לי פה .155

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני לא יודע על מה את מסתכלת ,אני מסונכרן עם הנתונים

של משרד הבריאות.
ב.

אישור פרוטוקול ועדת שמות (מצ"ב פ רוטוקול);

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מכאן אני מעביר את הדיבור למנכ"ל בבקשה.

מר שלמה רואימי:

אוקיי ,אז הסעיף הבא זה אישור פרוטוקול ועדת שמות.

צרפנו את הפרוטוקול ,הוא בעצם מורכב מ  2 -חלקים .חלק אחד פגישה שהייתה ב -
 1.11.20שבה ציינו מספר כבישים .כביש מספר  12קרי ית המדע ,כביש מספר  15יגאל
כהן אורגד ,כביש מספר  6רחוב המציל היהודי .בתב"ע של אריאל דרום כביש  5לשם,
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כביש  6אלמוג ,כביש  7חושן ,כביש  8ענבר ,כביש  9ספיר ,כביש  11שוהם ,כביש 12
שנהב ,כביש  14ברקת ,כביש  15טופז ,כביש  16יהלום .ובאזור התעשייה אריאל מערב
כביש  4החלק המערבי של האזור לילך ,ושדרות ירושלים שינוי שם לשדרות רון נחמן.
אתם צריכים להצביע נכון?

דובר :

כן.

מר יוסי חן :

שלמה דקה -

מר שלמה רואימי:

אז בבקשה להצביע על זה.

מר יוסי חן :

שלמה זה לא שדרות זה דרך רון נחמן.

מר שלמה רואימי:

דרך רון נח מן .זה חלק אחד -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

תקריא את הכול.

מר שלמה רואימי:

אוקיי ,הדבר השני ,הייתה תוספת ב  6.1.21 -עלה נושא אחד

על נושא של כיכר השוטר ,ומבקשים להעלות להצבעה שהכיכר שתקרא כיכר השוטר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

הכיכר שנמצאת במציל היהודי עם דרך -

מר אריק דושי :

דיברנו על זה לפני  4שנים גם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כל הפירוט ששלמה הקריא בהתחלה אנחנו לא צריכים

להצביע עליו ,כי אנחנו כבר הצבענו עליו .מה שנשאר לנו להצביע זה על כיכר השוטר.

מר אריק דושי :

כבר הצבענו על זה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

על כיכר השוטר לא הצבענו.

מר אריק דושי :

לפני  3שנים או  4שנים.

גב' קרן קופלר :

אז אני רוצה להגיד משהו בנושא .קודם כל אני רוצה להודות

לאסף ,בתאריך בפרוטוקול של הישיבה בתאריך  ,4.3.18הנושא הזה בקדנציה הקודמת
עלה לסדר היום ,והייתה דרישה להוריד את זה מסדר היום ,כ פי שכתוב בפרוטוקול,
מכיוון שזה לא הגיע קודם לוועדת שמות .אז זה ירד מסדר היום ,ומשום מה הנושא
הזה הוזנח.
אני במקרה כאחת שקוראת פרוטוקולים ראיתי את זה ,ואז פניתי לאסף שהוא יו"ר
הוועדה ,ואני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב ,בסך הכול היום בכל עיר ובכל רשות
יש כ יכר שנקראת כיכר השוטר .שבעצם בכיכר הזאתי אנחנו גם מנציחים את השוטרים
ששייכים לנפה ,זה כבר ועדת הנצחה תחליט .אנחנו עושים שם איזה שהוא בילד בורד,
ובעצם רושמים את השמות של אלה שקיפחו את נפשם בעת מילוי תפקידם ,אז תודה
רבה לך אסף ,באמת ששיתפת פעולה .תודה לפבל פ ולב שבאמת הרימו את הכפפה.

מר יחיאל טוהמי :

מה זה ,הוא חבר ועדה ,מה זה.

(מדברים יחד)

גב' קרן קופלר :

קודם כל אתה היחידי שהיית בוועדה כי אני באתי לוועדה,

ועלית בזום .אז קודם כל תודה רבה לך שבזמנך הפנוי שהיית בבת ים נדמה לי ,עלית
לזום ובאמת הצבעת בעד .א ני הייתי בוועדה כי רציתי לראות שכולם באים להצביע .אז
הייתי שם כמשקיפה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זהו סיימת?
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גב' קרן קופלר :

כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן אסף.

מר אסף ביזברג:

חשוב לי להגיד זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ,ומאוד

מאוד קרוב .אני גם מכיר אותו מ קרוב .ואני רוצה לחזק את קרן על האיתור של הנושא
הזה מהקדנציה הקודמת ,ועל זה ...ובאמת פנתה אליי ובאמת העלינו את הנושא הזה
בחזרה להצבעה ,כי אני חושב שזה בעל חשיבות עליונה וראשונה במעלה .אז תודה רבה
קרן.

גב' קרן קופלר :

תודה לכם.

מר יוסי חן :

אלי משפט אחד  ,אני רוצה באמת לחזק אותך דווקא ,כמי

שהוביל את הכיכר הזו והיום הוא רק ביקש פגישה עם השר לביטחון פנים .אז מי
שמוביל ומי שמוליך את כל הדבר הזה ,זה אלי שבירו ראש העיר.

מר פבל פולב :

יישר כוח.

מר יוסי חן :

יישר כוח.

מר פבל פולב :

ויש המשך אנחנו נעשה ועד ת הנצחה שזה יהיה המשך של

העניין ,נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

תודה ,תודה רבה לכולם .ומכאן אני מבקש להעלות להצבעה,

מי בעד לאשר את הכיכר ככיכר השוטר? אושר פה אחד ,אני שמח מאוד .אריה
בבקשה.

עו"ד דוד זיו:

רגע אבל יש גם שמות ורחובות.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זה כבר אישרנו בישיבה הקודמת.

עו"ד דוד זיו:

אישרנו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן .אריה ברסקי בבקשה.

מר אריה ברסקי:

ערב טוב ,אנחנו מתכבדים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אתם יודעים מה כדי שאנחנו נהיה על קרקע בטוחה ,בואו

נאשר את כל מה שאמר בהתחלה שלמה ,בשביל הפרוטוקול ,עוד פעם .מי בעד לאשר
את כל השמות כפי שהציג את זה שלמה? אושר פה אחד תודה רבה.

החלטה:

ג.

הוחלט פה אחד ,לאשר את פרוטוקול ועדת שמות (מצ"ב פרוטוקול) .

דיון בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים ודו"ח כספי
של מבקר משרד הפנים לשנת ( 2019מצ"ב הדו"חות);

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אריה בבקשה.

מר אריה ברסקי:

ערב טוב לכולם ,אנחנו מתכבדים להציג את הפרוטוקול של

הוועדה לענייני ביקורת ,את הסיכומים וההמלצות שלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כשמדברים אפשר להוריד .תודה.

מר אריה ברסקי:

אנחנו מתכבדים להציג את הפרוטוקול של הוועדה לענייני

ביקורת ,את הסיכומים וההמלצות לדו"ח של המבקר מטעם משרד הפנים .לפני
שנתחיל לעבור על ההמלצות של ועדת הביקורת ,אני רק אומר בכמה מילים שכל שנה
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משרד הפנים שולח רואה חשבון מבקר מטעמנו ,שיעשה ביקורת בעיריית אריאל.
התוצרים של הב יקורת של אותו רואה חשבון מתחלקים ל  .2 -אחד זה הדו"חות
הכספיים המבוקרים של העירייה ,שאולי אחר כך הגזבר יאמר עליהם מספר מילים.
והחלק השני קוראים לזה דו"ח מפורט.
במסגרת הדו"ח המפורט הזה רואה החשבון המבקר בודק בהתאם לתוכנית עבודה
רוחבית ,שנקבעה על ידי משרד הפנ ים ,מספר נושאים שמשרד הפנים רוצה לראות מה
קורה ברשויות המקומית ,וזאת על מנת לקבוע איזה מדיניות או החלטות רוחביות
ומערכתיות.
אז במסגרת הבדיקה שנעשתה השנה נבחרו מספר נושאים .ואני מקווה שיש לכם את
הפרוטוקול של ועדת ביקורת ,כי אנחנו לא נתחיל לדון בכל הדו"ח ,כ י הפורום שבעצם
דן בדו"חות האלה זה ועדה לביקורת ,ופה אנחנו רק דנים בעצם בסיכומים וההמלצות.
אבל בכדי שנוכל לדון אם יש לכם את הדו"חות ,אפשר לפתוח בעמוד  ,6שזה בעצם
תמצית הממצאים שהיו בדו"ח שמתייחס לשנת  . 2019אנחנו נציין את עיקר הממצאים
שעלו בדו"ח ואת ההמלצות של הוועדה לענייני ביקורת .וברשותכם אני אתחיל להציג
את הנתונים.
הסוגיה הראשונה שנבדקה זה נבדק נוהל מינוי יועצים מקצועיים ופטור ממכרז .משרד
הפנים החליט לקחת את הנושא הזה לבדיקה ,כי יש לפי תקנות המכרזים הייתה
אפשרות להתקשר עם יועצים שונים בפטור ממכרז .זה בדר ך כלל יועצים שיש להם ידע
מיוחד או ניסיון מיוחד או משהו שאין ליועצים אחרים ,בדרך כלל הרשויות היו
מתקשרות איתם בלי שום מכרז ,מכיוון שהיו טוענים שיש להם ייחודיות או שזה ספק
או נותן שירותים שהוא היחיד בארץ .בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ,פסק דין
היום זה נוף הג ליל ,עם היה נצרת עילית .הוחלט שגם כשיש יועצים עם ידע מיוחד,
עדיין צריך לעשות סוג של תמחור או לפנות לאיזה שהוא מאגר.
ובאמת בזמן שרואה חשבון מבקר מטעם משרד הפנים היה בביקורת ,לא היה לעירייה
מאגר .הוא מציין את זה בסעיף ב'  1שאומר שהעירייה לא יישמה את חוזר המ נהל
הכללי  , 8/2016זה חוזר מנכ"ל שמדבר על כך שצריך לפנות למספר יועצים ,על מנת
לקבל הצעות ולא לפנות לאחד שיש לו איזה שהוא ידע ייחודי על פניו ,והעירייה טרם
מינתה ועדת התקשרויות מבין עובדי העירייה ,וטרם הקימה מאגר יועצים כמתחייב
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מההנחיות .אז בינתיים ,ואני חושב שמאז ששלמה נכנס לתפקיד ,זה אחד הדברים
הראשונים שהוא ביקש גם בישיבות מנהלים שהיו ,זה להקים מאגר .היום יש לעיריית
אריאל מאגר של יועצים וספקים ,וכל התקשרות כזאת -

מר אריק דושי :

הדו"ח התייחס לאיזה שהוא יועץ ספציפי או באופן כללי?

מר אריה ברסקי:

הוא דיבר ב רמה ...כעיקרון ,וגם הוא דיבר על כך שבזמנו

היו יועצים שעוד לפני כן התקשרו ,שהיו צריכים להיות בתפקיד של שכירים .למשל
תפקיד של מנהל חשבונות ראשי .בזמנו העירייה התקשתה למצוא אנשים מתאימים
בשכר שמוצע .אתה יודע העירייה זה לא גוף פרטי ,אתה לא יכול להגיד לבן אדם :בוא
תעבוד אצלי ,אני אתן לך משכורת  . Y,Z ,Xאנחנו כפופים להנחיות של משרד הפנים,
ובהנחיות שהיו אז היו תקופות שהיו יועצים ,בינתיים גם העניין הזה נפתר.

מר אריק דושי :

אבל הם עבדו עם חשבונית ,הם לא עבדו כשכירים.

מר אריה ברסקי:

כן ,עבדו עם חשבונית ,אבל זה תפ קידים שאמורים להיות

כשכירים כעובדים .כך משרד הפנים העיר -

מר אריק דושי :

ואם הם הוציאו חשבונית צריך להתבצע מכרז כאילו?

מר אריה ברסקי:

נכון כן.

מר אריק דושי :

עם הצעות מחיר?

מר אריה ברסקי:

כן ,כן .אבל כיום נגיד בתפקיד כמו ...נמצא עובד ,היה מכרז,

עו בד כבר קרוב לשנתיים כמעט שנה וחצי והיו תפקידים אחרים שהתקשרו .אז לאט
לאט...סידר את העניין הזה ,וגם בנושא של התחברות עם יועצים נפתח מאגר ,המאגר
פתוח נכון גם להיום .כל ...כל יועץ שרוצה לעבוד עם העירייה יכול להירשם במאגר
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הזה ,והעירייה כשתרצה להתחבר או להתקשר עם יועצים מהסוג הזה ,היא תדע
להתקשר ,ויש ועדת התקשרויות שמורכבת בעצם מ  3 -או  4אנשים .היו"ר זה המנכ"ל -

מר אריק דושי :

ממתי החוק הזה?

מר אריה ברסקי:

מ  2016 ,2018 -סליחה 8/2016 ,והיה תיקון ב .2017 -

מר יחיאל טוהמי :

ועדת התקשרויות תסביר את עצמך שנייה.

מ ר אריה ברסקי:

מה זה ועדת התקשרויות? ועדת התקשרויות מורכבת בדרך

כלל מ  3 -אנשים או  . 4היו"ר זה המנכ"ל ,חברים הגזבר והיועץ המשפטי .וגם כתוב
שראש העיר יכול למנות עובד נוסף ,בדרך כלל זה רוני שנמצא שמה ,כי הוא איך שהוא
מנהל את המאגר שהוא הרביעי .כשיש שוויון בהחל טה למנכ"ל שהוא יו"ר יש זכות
הצבעה כפולה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

קול עודף.

מר אריה ברסקי:

יהיה לו קול עודף ,כי לא יכול להיווצר של  2נגד  ,2כי בדרך

כלל בוועדות יש מספר אי זוגי ,כדי שאפשר יהיה לקבל החלטה במקרה כזה .אבל בדרך
כלל בוועדות ,בסך הכול אם עובדים בצורה מסודרת לא צריכים להיות חילוקי דעות,
ולעבוד בצורה מסודרת ,אז היום יש מאגר ואנשים עובדים ולכן אני מעריך ,לא מעריך,
בשנה הבאה הליקוי הזה כבר לא יהיה .כי הליקוי מתייחס לשנת  ,2019אנחנו כבר ב -
 2021זה אחד .שניים ,דובר על חוב של  4עובדי מועצה עבור ארנונה ,ש ביום 31.12.19
הסתכמו לסך של  .₪ 247,000אחד הדברים ,פה אני רוצה קצת להרחיב ,הבעייתיים
שמשרד הפנים מסתכל ,זה שנבחרי ציבור או עובדי עירייה חייבים כסף בגין ארנונה
ולא משלמים ,הם רואים בזה בעיה מאוד גדולה.

מר יחיאל טוהמי :

יש דבר כזה אצלנו?
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אז זהו ,אצלנו מבחינת נבחרי ציבור אין שום חובות ,ישנם 4

עובדים ,סייעות יותר נכון שנצבר להם חוב ,והעירייה פנתה אליהם ,התחילה לעשות כל
מיני הליכים משפטיים כנגדם ,כמו תביעות ,כמו פעולות של הוצאה לפועל .כלומר אין
מצב שיש מישהו שהוא חייב כסף ,והעירייה לא נוקטת ב פעולה מסוימת ,כדי...

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

 ...את העניין ,זה שהוא עובד הוא עובד -

מר אריה ברסקי:

אבל משרד הפנים עדיין רואה עם זה בעייתיות ,כלומר אתה

לא יכול לעבוד בגוף מסוים וגם אחר כך להיות חייב.

מר יחיאל טוהמי :

אז מה החשיבה בעניין הזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שחייבים לפעול.

מר אריה ברסקי:

שחייבים לפעול ,שחייבים לפעול ,זו המטרה .ובפועל מה

שקורה שכל החוב מורכב מסך הכול  4סייעות למעשה ,כולן סייעות ,מופיעות בראשי
תיבות בלי שמות -

מר יחיאל טוהמי :

למה הגזבר לא יכול ...אני שואל שאלה כמבקר ,ל מה הגזבר

לא יכול לפנות ל  4 -אנשים האלה להגיד להם :תשמעו אתם בבעיה כנראה? פונים ואז -

גב' קרן קופלר :

פונים ,פנו וברגע שראו ,העירייה רואה שעדיין לא משלמים,

מתחילות פעולות אכיפה.

מר יחיאל טוהמי :

אם פנו -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

פנו.

גב' קרן קופלר :

פנו ,פנו.

מר יחיאל טוהמי :

היו מגיעים איתם להסדר.

מר אריה ברסקי:

עוד לא הגיעו להסדר.

מר יחיאל טוהמי :

בסדר.

מר אריה ברסקי:

זה כרגע כפעולה .ההנחיות של המבקר מטעם משרד הפנים,

כי משרד הפנים רוצה לדעת אם יש נבחרי ציבור או עובדים מסוימים שחייבים ב  ,-אם
עוש ים נגדם פעולה כזו או אחרת ,ומול כולם ננקטו פעולות .דבר נוסף זה נושא של
נוהל דיווח בנושא גבייה .נעשה נוהל בסוף שנה שעברה ,שאמור להסדיר את הממשק
בין מחלקת הנדסה ובין מחלקת הגבייה בכל הקשור לרישום נכס חדש במערך הגבייה.
מה קורה? קבלנים מסיימים לבנות והם צריכי ם להעביר את האינפורמציות כשנותנים
טופס  4למערך הגבייה ,כדי שמערך הגבייה ידע שיש שטחים חדשים ,שיש משתכנים
ושאפשר להתחיל לגבות ארנונה .מבחינת הבדיקה שהוא עשה ,הוא מצא שמחלקת
הגבייה בזמן הבדיקה לא היה את המידע לגבי נכסים ,שלא התקבל עליהם מידע מידי
הקבלן .כי א ם הקבלן מעביר את האינפורמציה ,אז הוא נמצא בגבייה .אבל אם נוצר
מצב שקבלן לא מעביר מידע לגבייה ,אז לכאורה לגבייה אין את המידע הזה ,ולכן גם
לא עושים חיובים...

מר יחיאל טוהמי :

מדובר גם בבניית מפעלים שאנשים בונים מפעל ועוד לא

מקבל טופס - 4

מר אריה ברסקי:

ב דיוק.
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מר יחיאל טוהמי :

והוא עובד שמה.

מר אריה ברסקי:

נכון ,עובד שמה -

לוגו חברת התמלול

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

לא משלם ארנונה.

מר אריה ברסקי:

בדיוק .ברמה העקרונית לפי גם מה שהגזבר אומר ,נבנה נוהל

חדש שאמור להסדיר את מערכת היחסים והסנכרון ,זה מה שחשוב ,המילה היא
הסנכרון בין סיום הבנייה לבין תחילת הגבייה והחיובים של אותם אנשים ,ועוד משהו
שגם ועדת הביקורת המליצה ,זה לעשות סקר נכסים .אתם יודעים שחוזר מנכ"ל משרד
הפנים קובע שרשות מקומית צריכה לעשות כל  5שנים -

מר יחיאל טוהמי :

כל  5שנים ,נכון.

מר אריה ברסקי:

ב אמת האחרון עשינו לפני  5שנים .בשנת  2021זה כבר אנחנו

מסיימים בעצם את השנה החמישית ,וצריך איך שהוא לחשוב ולהיערך -

מר יחיאל טוהמי :

אריה ,אנחנו צריכים גם לא באופן כוחני להגיע למפעל להגיד

לו :אתה פתחת את המפעל ,אתה כבר עובד במפעל -

מר אריה ברסקי:

אז זה אמו ר להיות פיקוח -

מר יחיאל טוהמי :

ואז גובים ממנו ארנונה סתם -

מר אריה ברסקי:

יש נוהל.
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גב' קרן קופלר :

לא מדברים באופן כוחני.

מר יחיאל טוהמי :

מצד אחד אתה רוצה שמפעלים באזור תעשייה שיצליחו,

שיעמדו על הרגליים ,שיעסיקו עובדים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אב ל שישלמו את מה שהם צריכים לשלם.

מר אריה ברסקי:

וישלמו.

מר יחיאל טוהמי :

חד משמעי ,אבל אי אפשר להגיד ,אני יודע ,אני עברתי ,אני

ראיתי .חבר'ה תעשו את זה מסודר ,תגיעו למפעל תסתכלו ,אריה אני יודע מה אני
אומר ,הם יודעים מה אני אומר ,יודע מה אני אומר ,שלמה י ודע מה אני אומר .לא
ללכת ולהשית סתם כסף על האנשים ,כל מפעל שבונה ,היום לבנות מפעל זה לא משחק,
זה מיליונים .קונה קרקע  10דונם ,עולה כבר איזה  50מיליון  ,₪ובנה את המפעל,
כלומר אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל עליהם ,איך אבנר אמר מקודם ,אנחנו צריכים
לאפשר להם לבנות -

מר אריה ברסקי:

צריך לעבוד לפי החוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

צריך לעבוד לפי החוק.

(מדברים יחד)

מר יחיאל טוהמי :

רגע שנייה ,לבקר במקום .לבקר ולראות פיזית -

מר אריה ברסקי:

נכון בדיוק -
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מר יחיאל טוהמי :

לא להגיד אני חושב ,אתה יודע מה אני עברתי -

גב ' קרן קופלר :

לא ,אז לכן יש פה המלצה שיהיה סנכרון -

מר יחיאל טוהמי :

אל תפריעי לי ,אל תפריעי לי -

גב' קרן קופלר :

שיהיה פה סנכרון בין מחלקת הנדסה למחלקת גבייה ,זה

הכול.

מר יחיאל טוהמי :

ברור .מה עשו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

בנו נוהל -

מר יחיאל טוהמי :

בנו נוהל?

גב' קרן קופלר :

כן.

מר יחיאל טוהמי :

יופי ,הגיע הזמן ,יופי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

יש נוהל ,יש נוהל.

גב' קרן קופלר :

יש נוהל.

מר שלמה רואימי:

יש נוהל חדש.

מר אריה ברסקי:

בדיוק.

מר יחיאל טוהמי :

ממתי הנוהל הזה?
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מר שלמה בנימין :

א ני כתבתי אותו לפני שנה בערך.

מר שלמה רואימי:

אנחנו עשינו אותו לפני  10חודשים.

מר אריה ברסקי:

בשנת .2020

מר שלמה רואימי:

לפני  10חודשים.

מר יחיאל טוהמי :

יופי.

מר אריה ברסקי:

הדו"ח מתייחס לשנת  ,2019נכון ל  2019 -לתקופה שאליה

מתייחסת הביקורת ,הנ והל לא היה.

גב' קרן קופלר :

עוד לא יושם.

מר אריה ברסקי:

וב  2020 -אנחנו כבר עשינו נוהל ,ואם תתחיל ביקורת אז

יהיה לנו נוהל .הלאה .הנושא הגדול הבא וזה המרכזי בביקורת זה נושא של ניהול
נכסים ובטיחות ,וכשמדבר על ניהול נכסים ובטיחות זה הקצאות מקרקעין בתמורה א ו
ללא תמורה .זה נושא רוחבי וזה בכל המדינה נעשה ,אני יודע מקולגות ,זה משרד
הפנים לוקח את זה כפרויקט .לפני שנתיים הנושא של תמיכות ,הפעם נושא ...ובמקרה
הזה היו שמה מספר הערות של המבקר -

גב' קרן קופלר :

מספר רב של הערות.

מר אריה ברסקי:

אני אציין אותם לפרוט וקול .הוא ציין שלא היה ספר

הקצאות כנדרש בהנחיות .בישיבת הקצאות בשנת  2018לא תמיד נכחו הגזבר ומהנדס
העירייה .פה אני רק אומר שבוועדה צריכים להיות  5חברים .יו"ר זה המנכ"ל ,חברים
20

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

לוגו חברת התמלול

גזבר ,מהנדס ,יועץ משפטי ומנהל הנכסים .ולא תמיד הייתה הקפדה אבל מה שהיה אין
לנו לש נות ,אבל אנחנו יכולים להסתכל קדימה ולדאוג שבישיבות הבאות כן יהיו.

מר יחיאל טוהמי :

תן לי דוגמא לי אחת.

מר אריה ברסקי:

שנייה.

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה להבין את זה.

מר אריה ברסקי:

שנייה ,שנייה ,תכף אני אתן...

עו"ד דוד זיו:

מה יש להבין?

מר יחי אל טוהמי :

תסביר מה זה -

מר פבל פולב :

לה היה נוכח מי שהיה צריך להיות ,זה מה שהוא אומר.

מר אריה ברסקי:

אוקיי ,העירייה -

מר פבל פולב :

זה לא תקין.

מר אריה ברסקי:

לא הכינה פרוגרמה לשטחי ציבור שבתחומה ,טרם נערכו

חוזים בין הגוף שלא הוצע הקרקע או המבנים לבין העירייה .התבחינים שפורסמו
באתר העירייה לא תמיד תאמו את התבחינים שאושרו במליאת העירייה .ההקצאות
לשנים  2018-2019טרם אושרו במשרד הפנים .במסמכי הבקשות שהוגשו לוועדת
ההקצאות על ידי העמותות חסרו מסמכים רבים ,שלא צורפו למסמכי הבקשה בהתאם
לנוהל .לא נמצא תיע וד בדבר פיקוח ובקרה על מילוי התנאים להקצאה הקרקע ועל
השימוש בה .ולא נמצא תיעוד הביקור בקרקע.
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לאור הממצאים האלה אנחנו כינסנו ועדה ...לתיקון ליקויים ,שזו ועדה שהמועצה
מינתה וחברים בה  , 3המנכ"ל היועץ המשפטי והגזבר ואני מוזמן .גם לוועדה לתיקון
ליקויים וגם לוו עדת הביקורת הוזמן מנהל הנכסים שהוא אחראי על התפקיד הזה ,על
מנת שייתן הסברים לוועדה .ברמה העקרונית התבקש פה פרק זמן מסוים לעדכן את
הוועדה לענייני ביקורת מה נעשה -

גב' קרן קופלר :

תוך  30יום מהרגע שהתכנסה הוועדה .ועברו ה  30 -יום .והוא

לא הביא דו"ח ביצוע -

מ ר אריה ברסקי:

חלק -

גב' קרן קופלר :

וזה בעצם המייל שקיבלתם ממני כבר בשבוע שעבר שלמה

ביום ראשון.

מר אריה ברסקי:

אז בעניין הזה -

גב' קרן קופלר :

שביקשנו מיו"ר הוועדה אם הוא לא העביר.

מר אריה ברסקי:

מכיוון שהפרוטוקול פורסם רק לפני שבוע ,עברו  30יום א בל

לא העלו את הפרוטוקול אבל ניחא ,הוא יביא את זה אני מעריך ,לא מעריך -

מר שלמה בנימין :

הוא לא היה הרבה זמן בגלל -

מר אריה ברסקי:

הוא יביא את זה ,הוא יביא ,אני אדאג לזה באופן אישי

שהוא יביא את ההתייחסות שלו .ברמה העקרונית בשיחות איתו בטלפון ,אז הוא קבע
שביום ראשון הבא נקבע פגישה בינו עם מיכאל ושלמה ,בכל מה שקשור הנגשת הנוהל
לציבור במסגרת האתר העירוני ,שכל מי שרוצה לבדוק אפשרות לקבל הקצאת
מקרקעין יכול להיכנס לאתר העירוני במסגרת עירייה שקופה ,יש שמה רובריקה של
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הקצאות מקרקעין ,יוכל להיכנס ולהסתכל שם .הנוהל הקצאות הוא עודכן ועלה לאתר,
לפי מה שהוא עדכן .בכל מה שקשור לנוכחות של הגזבר מהנדס זה היה ב  ,2018 -אין
לנו מה לעשות ,אבל קדימה אנחנו נשתדל להקפיד שזה לא יחזור .בכל מה שקשור
להכנת פרוגרמה ,זיבי התבקשה להכין ,אבל איך שהוא היא עזבה וזה כבר יעבור
לשילה ענקי ,הוא ענק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן ,נו אריה.

מר אריה ברסקי:

ענקי .ונערכים חוזים מוסדרים ,דרך אגב מי שלא הביא את

המסמכים הוא גם לא קיבל הקצאה ,כמו ...וכו' ,אבל זה עניין שבטיפול .וזה אנחנו
נהיה על זה במעקב .אז זה בגדול הנושא האחרון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני מבקש לפני שאנחנו נפתח את זה ,שאם תוך שבועיים

אנחנו לא מקבלים ממנו את כל מה שהוא צריך להעביר ,מאחר ואנחנו היינו בתקופת
הסגר ,ועבדנו ב  30% -מכמות העובדים ,עכשיו הסגר נפתח ,תוך שבועיים אם לא
מתקבלים כל ההבהרות וכל הדברים המתוקנים ,אז אני מבקש לדעת.

מר אר יה ברסקי:

בסדר גמור.

גב' קרן קופלר :

אז אני רוצה ,אלי אני רוצה להודות לך על זה .באמת שאתה

מרים את הכפפה בנושא ,אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב .ובאמת אולי אם
אתה תיכנס פה לתמונה אז משהו יזוז פה ,כי אני לא יודעת ,משהו פה רדום ,וחבל שעל
דברים כאלה אנחנו נופלים ,כי בסך הכול יש לנו דו"חות כמו שאמרת בתחילת הישיבה,
יש דו"חות טובים ,וחבל שדווקא בדברים הקטנים שהם גדולים אנחנו נופלים ,של
חוסר תשומת לב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שבועיים אוקיי?
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גב' קרן קופלר :

שבועיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אם יש למישהו שאלות -

גב' קרן קופלר :

אתה תקבל תזכורת עוד שבועיים.

מר אריה ברסקי:

אין בעיה ,אני אזכור את זה ,לא צריך תזכורת אבל -

גב' קרן קופלר :

אני גם אזכיר לך.

מר אריה ברסקי:

רק עוד דבר אחד אני רוצה להגיד  ,זה היה פרק ב' .בפרק ג'

בעמוד לאחר מכן יש סוג של מעקב אחר תיק ון ליקויים .זה משהו שחוזר על עצמו כל
שנה ,ואין לנו כל כך הרבה מה לעשות עם זה ,וזה כנראה ימשיך ...אלא אם כן ...למשל
העירייה -

גב' קרן קופלר :

זה ...בביטוח לאומי שלא מעבירה ,זה לא משהו ...אנחנו

צריכים לקבל את הדרישה מביטוח לאומי ,כדי שנוכל להעביר את הכסף לב יטוח
לאומי ,אבל ביטוח לא מעביר את הדרישה.

מר אריה ברסקי:

וכנ"ל פרסום דו"חות כספיים של תאגידים עירוניים לשנת

 , 2019תמיד יש עיכוב כי לא פרקטי ,לוקח להם זמן .הלא תמיד הם מפרסמים את
הדו"חות ,אנחנו כל פעם מעירים להם ,אני חושב שפעם שעברה פה גם המנכ"ל של
החברה הכלכלית -

גב' קרן קופלר :

נכון.

מר אריה ברסקי:

הסביר מה הסיבות שיש לעיכובים האלה .עוד דבר אחד

שמאוד חשוב לעשות ...בהתחלה שלא אמרנו ,ההתכנסות של הוועדות .אני חושב
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שדיברנו על זה בעבר ,ואני מציין את זה פעם נוספת .אני כבר לא מדבר על ועדות
הרשות ,על ועדות החובה .ועדות החובה שלא מתכנסות ,ועדות חובה צריכות להתכנס -

מר יחיאל טוהמי :

אני רוצה שתציין עוד פעם -

מר אריה ברסקי:

 4פעמים בשנה.

מר יחיאל טוהמי :

מה חובה?

מר פבל פולב :

קיבלנו מייל.

מר אריה ברסקי:

הוצאנו מכתב בזמנו -

גב' קרן קופלר :

יש לך את ז ה פה.

מר אריה ברסקי:

יש את זה בהתחלה.

גב' קרן קופלר :

יש לך את זה פה בדו"ח המבקר.

מר אריה ברסקי:

יש לך ועדת ביקורת ,ועדת הקצאות ,ועדת מכרזים ,ועדת

הנחות ,ועדת ערעור לענייני ארנונה ,ועדת תמיכות ,ועדת ביטחון -

גב' קרן קופלר :

יש לך את זה פה בדו"ח.

מר אריה ברסקי:

יש רשימה יש פה דו"ח .אני יודע שכולם פה מתנדבים ,אבל

מי שלקח על עצמו להיות יו"ר ועדה ,אז צריך לפחות את המינימום הנדרש בחוק לכנס
את הוועדה הזאת.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אנחנו צריכים להצביע לקבל את ההמלצות של הוועדה.

מר אריה ברסקי:

נכון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לקבל את ההמלצות שהוועדה כפי שהוצגו על ידי

המבקר? אושר פה אחד ,תודה רבה .תודה רבה גם לקרן .ואנחנו עוברים לסעיף הבא.

מר שלמה רואימי:

מינוי דירקטורים.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  ... :לגבי השנה הזאת ספציפית שהיה כל הסגרים והכול ,י ש
עדיין כי הבנו שהיה איזה שהם הקלות לגבי ועדות החובה .בגלל שהיינו רוב הזמן בסגר
ולא יכולנו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

יש לנו עכשיו -

מר אריה ברסקי:

שנה חדשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שנה חדשה .בואו שהשנה הזאת -

מר אריה ברסקי:

תהיה בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

תהיה בסדר .מה שהיה בשנה קודמת -

מר שלמה רואימי:

 2020כבר אין מה לעשות ,היא נגמרה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אין מה לעשות .שהשנה הזאת נהיה בסדר.

מר פבל פולב :

 ...לקיים ועדה.
26

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

החלטה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר את בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח

מבקר מש רד הפנים ודו"ח כספי של מבקר משרד הפנים לשנת ( 2019מצ"ב הדו"חות) .

מינוי דירקטורים לחברת גוונים:

ד.
.1

מתת בנדל.

.2

אבי סמו.

.3

מקס צרנוגלז.

מינוי דירקטורים בחברת גוונים .אנחנו צריכים לאשר

מר שלמה רואימי:

דירקטורים לחברת גוונים .מתת בנדל ,צרפנו קורות חיים ,אבי סמו ו מקס צרנוגלז
בבקשה להצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי

בעד

לאשר

את

שלושת

השמות

שהציג

המנכ"ל?

דירקטורים בחברת גוונים ,אושר פה אחד תודה רבה.

החלטה:

ה.

הוחלט פה אחד ,לאשר מינוי דירקטורים לחברת גוונים:

.1

מתת בנדל.

.2

אבי סמו.

.3

מקס צרנוגלז.

פתיחת  /הגדלת ת ב"רים:
)1

הגדלה בסך

 ₪ 126,804לתב"ר מספר

 1236לתכנון מסוף תח"צ ליד

האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד על  .₪ 726,804מקורות מימון :משרד
התחבורה (מצ"ב אישור מימון).
)2

פתיחת תב"ר מספר  – 1242שיפוץ חצרות גנים חרצית וגפן ,סך הכול .₪ 200,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
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)3

לוגו חברת התמלול

פתיחת תב"ר מספר  – 1243מצלמות גוף למחלקת פיקוח ,סך הכול .₪ 30,000

מקורות מימון :קרנות הרשות.
)4

פתיחת תב"ר מספר  – 1244איטום גגות ,סך הכול  .₪ 60,000מקורות מימון:
קרנות הרשות.

)5

פתיחת תב"ר מספר  – 1245מתקני חצר למועדונית רווחה ,סך הכול .₪ 200,000
מקורות מימו ן :קרנות הרשות.

)6

פתיחת תב"ר מספר  – 1246ישראל דיגיטלית סך הכול  .₪ 1,000,000מקורות
מימון :משרד הדיגיטל הלאומי – הרשאה ( ₪ 650,000מצ"ב התחייבות) ,קרנות
הרשות .₪ 350,000

מר שלמה רואימי:

הלאה ,פתיחת תב"רים .הגדלה בסך  ₪ 126,804לתב"ר

מספר  1236לתכנון מסוף ת חבורה ציבורית ליד האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד
על  .₪ 726,804מקורות מימון משרד התחבורה צירפנו אישור.

דובר :

איפה המסוף איפה זה בדיוק?

מר שלמה רואימי:

מסוף התחבורה זה ליד האוניברסיטה.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  :מאחורי.

מר שלמה רואימי:

לקראת היציא ה למעלה ,איפה שבונים עכשיו ,יש שמה

מגרש ,שם.

מר אריק דושי :

שם יהיה מסוף תחבורה?

מר שלמה רואימי:

כן.
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מר אריק דושי :

והיציאה שלו מאיפה? מהשער האחורי?

מר שלמה רואימי:

יש מהכביש ,שמה יש תכנית שלמה עם כל ...אישרנו פה -

גב' קרן קופלר :

אישרנו חלק.

מר שלמה רואימי:

 ,₪ 600,000ועכשיו קיבלנו תוספת הגדלה של עוד 126,000

.₪

מר אריק דושי :

הם לא יוצאים...

מר שלמה רואימי:

אתה שואל אותי שאלות עכשיו שאני ,תכנון.

מר אריק דושי :

 ₪ 800,000 ...הזה -

מר שלמה רואימי:

אני לא יודע לגבי -

מר אריק דושי :

תענה לי מאיפה זה יוצא ,מה זה שאלה קשה?

מר שלמה רואימי:

אני לא יודע.

מר אריק דושי :

יוצא משם ,משם.

מר יוסי חן :

אריק -

מר אריק דושי :

אולי דרך קרקעית ,אי אפשר להגיד לי מאיפה המסוף יוצא?

מר שלמה רואימי:

אם הייתי יודע ,הייתי אומר לך.
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מר אריק דושי :

לוגו חברת התמלול

מ איפה יוצא האוטובוס? עכשיו יש מסוף וחונים אוטובוסים,

לאן הם נוסעים?

מר יוסי חן :

מתוכנן שם כביש טבעת מסביב לכל האוניברסיטה.

מר אריק דושי :

זה אני יודע.

מר יוסי חן :

זה ביחד ,זה הולך פרויקט ביחד.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

חברים ,אני שמעתי משם ,ואני תכף אחזור לשם .מסוף

התחבורה זה לא החניון של האוטובוסים שנמצא ליד השער המזרחי .מתוכנן כביש
טבעת לאוניברסיטה ,ובאמצע כביש הטבעת ,בין האזור של השער המזרחי לבין החיבור
לאזור של מגרש הכדורגל הקיים היום ,באמצע שם צריכים לתכנן מסופון קטן ,מסוף
תחבורה ש בעצם ירכז את כל התנועה ולשם הם יגיעו .המסוף תחבורה הגדול שהוא
יחליף גם את התחנה הגדולה הזאת ,שנמצאת של אפיקים שנמצא בשטח של התב"ע של
האוניברסיטה עובר בכלל לאזור של נופי נחמיה למטה .ולכן מה שאנחנו מקבלים כסף,
זה לעשות את התכנון -

מר שלמה רואימי:

את התכנון  ,עוד אין תכנון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

של המסוף ...זה תכנון ,את התכנון שנמצא שם ,זה מתקשר

לכביש הטבעת ,ומאחר ויהיה שם מסוף אנחנו רוצים ,אחד הדברים שאנחנו הצלחנו
יחד עם יוסי עם שרת התחבורה ,שהעירייה לא תשים מצ'ינג ,המצ'ינג הזה הוא מצ'ינג
ענק על כביש הטבעת  ,זה מצ'ינג של איזה  5מיליון  ,₪שאין לנו את הכסף לשים אותו.
ולכן אנחנו קיבלנו כסף לעשות את התכנון של מסוף התחבורה ,שכמו שאמרתי בעתיד
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יוריד מאיתנו גם את הנטל של המצ'ינג בכביש הטבעת .זה שם בפנים.

מר שלמה רואימי:

אוקיי ,מי בעד אישור תב"ר ?1236

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדל ת תב"ר בסך  ₪ 126,804לתב"ר מספר 1236

לתכנון מסוף תח"צ ליד האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד על .₪ 726,804
מקורות מימון :משרד התחבורה (מצ"ב אישור מימון) .

מר שלמה רואימי:

הלאה ,פתיחת תב"ר מספר  1242שי פוץ חצרות גנים חרצית

וגפן ,סך הכול  ,₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות 2 .הגנים האחרונים בסבב כל
החצרות של כל הגנים 1242 .מי בעד?

מר יחיאל טוהמי :

מי בעד תב"ר -

מר אריק דושי :

...

מר יחיאל טוהמי :

פה אחד.

מר שלמה רואימי:

פתיחת תב"ר -

מר אלכסנדר יר מולינסקי  :שלמה ,אני רוצה להגיד באמת תודה לכל מי שהשתתף
בפרויקט הזה ,סוף סוף אנחנו מסיי מים תכנית רב שנתית לשיפוץ חצרות גנים .זה
באמת נושא מאוד חשוב ,כי אנחנו ראינו כמה הורים ,באמת גם הרגישו את הנושא
הזה ,ובאמת צריך להודות לכל מי שבאמת התעסק בנושא הזה.
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החל טה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1242שיפוץ חצרות גנים

חרצית וגפן ,סך הכול  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.

מר שלמה רואימי:

פתיחת תב"ר  1243מצלמות גוף למחלקת פיקוח ₪ 30,000

קרנות רשות .מי בעד?

גב' קרן קופלר :

רגע -

מר יחיאל טוהמי :

?1243

מר שלמה רואימי:

.1243

גב' קרן קופלר :

בכמה מצלמות מדובר?

מר שלמה רואימי:

מדובר על מצלמות לגוף לשוטרים לאנשי הפיקוח ,מדובר על

מצלמה אולי למחלקת ההנדסה .מדובר על מצלמה -

מר יחיאל טוהמי :

פיקוח.

מר שלמה רואימי:

לפיקוח.

גב' קרן קופלר :

כמה סך הכו ל מצלמות?

מר אריק דושי :

?10 ,5 ,4

מר שלמה רואימי:

תראו אני -

גב' קרן קופלר :

במחלקת פיקוח נדמה לי יש  4פקחים.
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מר שלמה רואימי:

יש  5פקחים כרגע.

גב' קרן קופלר :

עם ברוך  ,5טוב  6עם ברוך .אני ישבתי באינטרנט ,היה לי

זמן פנוי וחיפשתי ,וגם התקשרתי הי ום לחברה ,ושאלתי כמה עולה מצלמת גוף .מצלמת
גוף של  11שעות הקלטה סטילס פלוס וידאו 11 ,שעות כולל ראיית לילה ,נע בין ,₪ 990
יש גם ב  ,₪ 890 -אבל אני הלכתי על משהו ,אמרתי אני אלך על דה בסט על הדה בסט,
 ₪ 990עד  .₪ 1,680עכשיו אתם פה מדברים על  .₪ 30,000אז כמה מצל מות? למי
המצלמות מיועדות? אם מצלמה נלך על הכי יקר  ,₪ 1,680אנחנו מדברים פה על 20
מצלמות ,למי אנחנו הולכים לחלק את ה  20 -מצלמות האלה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני אשיב .אנחנו מתכננים לשים מצלמות אצל כל הפקחים

שלנו .אנחנו הולכים לקנות מצלמות לפי הצעות מחיר .אם הצעות המחיר הם יהיו
כאלה ,תישאר יתרה בתב"ר הזה ,ואם נצטרך לעשות שינוי נעשה שינוי .אבל אנחנו
העמדנו את ה  ₪ 30,000 -על מנת לקנות את המצלמות .וכמו שאמרתי זה הולך להיות
לכל הפיקוח ,זה הולך להיות -

גב' קרן קופלר :

אבל בפיקוח יש  4פקחים  +האחראי שלהם זה  ,5עם ב רוך

זה .6

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אולי המצלמות -

גב' קרן קופלר :

עם פקח הנדסה זה  ,7אז אנחנו מדברים פה על -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אבל קרן ,קרן -

גב' קרן קופלר :

סכום כזה ...מצלמות.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לוגו חברת התמלול

קרן עם כל הכבוד לך באמת ,ויש הרבה כבוד ,יש בעלי

מקצוע ,יש את האנשים שאחראיים על התחום הטכני אצלנו ,הם יצטרכו לעשות את
המפרט של מה שצריך להיות שם ,ואנחנו נצא להצעות מחיר ,ולפי זה אנחנו נקנה.

גב' קרן קופלר :

טוב ,אז -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

יכול להיות שאת ראית מצלמה -

גב' קרן קופלר :

עם כל הכבוד לאנשים שעובדים באמת ,ויש לי המון כבוד

לעובדי הרשות ,לא צריך פה להיות מבין גדול .פשוט מתקשרים ,ואני עשיתי היום
שיחות טלפון לכל מיני חברות ,ואני שאלתי אותם כמה זמן עובדת המצלמה ,ואם זה
ראיית לילה ולא ראיית לילה ,ואם זה נגד מים ולא נגד מים .והסכום הכי גבוה שהגעתי
ז ה  ₪ 1,680וזה מצלמה הדה בסט אין דה בסט .ואתה אומר לי עכשיו שאתה מביא
להצבעה משהו של  ₪ 30,000כשבפועל אין לנו שום הצעות מחיר ,אתה אומר מקסימום
יישאר ,רגע תן לי לסיים ,מקסימום תישאר אחר כך יתרה ,אני לא חושבת שאני מוכנה
להצביע על זה בצורה כזאתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

את...

גב' קרן קופלר :

וזה לא נראה טוב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אז זה בסדר גמור -

גב' קרן קופלר :

ברור ,כי זה כסף -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

את יכולה להצביע נגד ,הכול בסדר.

גב' קרן קופלר :

אם זה היה כסף שיוצא לנו מהכיס בפועל -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

קרן -

גב' קרן קופלר :

אז ההסתכלות הייתה אחרת .אף אחד לא הולך ושם 30,000

 ₪ואחר כך מקבל הצעות מחיר ,אם תהיה יתרה אז תהיה יתרה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

קרן את יכולה -

גב' קרן קופלר :

אוקיי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

את יכולה להצביע איך שאת רוצה.

גב' קרן קופלר :

כרגיל ,כרגיל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

ואני אשמח אם תעבירי את מה שמצאת ,יכול להיות שאנחנו

נצליח -

גב' קרן קופלר :

עכשיו אני אתחיל להעביר לך את כל הזה ,וגם טלפון של בן

אדם שדיברתי איתו היום.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  :מדובר רק על המצלמות או על כל המערך שזה ...אנחנו
צריכים למשטרה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כל המערך .מי בעד לאשר את תב"ר מספר  1243מצלמות גוף

למחלקת פיקוח על סך  ?₪ 30,000בעד :אלכס ,אסף ,יאיר ,אריק ,אבנר ,יחיאל ,אלי,
פבל ,יוסי ,לודה .מי נגד? קרן .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  10בעד  :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר
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יאיר שיטבון ,מר אריק דושי ,מר פבל פולב ,גב' לודמילה גוזב ,מר אלכס ירמולינסקי,
מר יוסי חן ,מר אבנר משרקי ,מר אסף ביזברג;  1נגד קרן קופלר) ,לאשר פתיחת תב"ר
מספר  – 1243מצלמות גוף למחלקת פיקוח ,סך הכול  .₪ 30,000מקורות מימ ון :קרנות
הרשות .

מר שלמה רואימי:

פתיחת תב"ר מספר  1244איטום גגות .₪ 60,000

גב' קרן קופלר :

איפה -

מר שלמה רואימי:

קרנות הרשות.

גב' קרן קופלר :

רק איפה מבצעים את האיטום?

מר שלמה רואימי:

יש גגות שהם כרגע בגשם האחרון ראינו שהם נרטבו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

דלפו.

מר שלמה רואימי:

נרטבו באופן משמעותי ,צריך לתקן אותם.

גב' קרן קופלר :

אפשר לדעת רק איפה ברשותך?

מר שלמה רואימי:

להתחיל להצביע לך על אשקובית אשקובית ,אני לא יודע

בעל פה.

גב' קרן קופלר :

הא זה באשקובית ,אז יופי אז כבר ,באשקוביות ,אתה מדבר

על האשקוביות?

מר שלמה רואימי:

ברור.
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מר פבל פולב :

משרדי העירייה.

גב' קרן קופלר :

לא ,זה לא ברור ,אולי אתה מדבר על מוסדות חינוך.

מר שלמה רואימי:

משרדי העיר באשקוביות ,זה מה שאני יודע ,וזה סך הכול

 ₪ 60,000בבקשה.

מר פבל פולב :

אחד המשרדים ז ה הרווחה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

הרווחה והמשרדים של הקרן -

גב' קרן קופלר :

אוקיי אז הנה אפשר להראות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר תב"ר  1244איטום גגות  ?₪ 60,000אושר פה

אחד ,תודה.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1244איטום גגות ,סך ה כול

 .₪ 60,000מקורות מימון :קרנות הרשות.

מר שלמה רואימי:

פתיחת תב"ר  1245מתקני חצר למועדונית רווחה ,סך הכול

 .₪ 200,000מקורות מימון מקרנות הרשות.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  :יש פירוט של המתקנים?

מר שלמה רואימי:

לא ,עדיין לא .שוב חברים ,אתם צריכים להבין גם לגבי

המצלמות וגם לגבי כל נושא אחד .כשאנחנו פותחים תב"ר ,תב"ר זה לא מחר בבוקר
הולכים ויש חשבונית .תב"ר זה מסגרת כספית .פותחים מסגרת כספית לטובת קנייה
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של נושא מסוים ,ואנחנו אחרי שפתחנו את התב"ר ,ואחרי שאישרו אותו פה ,ואחרי
שאישרו אותו במשרד הפנים ,רק אז א נחנו מתחילים בהליך התמחור שלו ,וכמובן שאם
יש יתרה ,אנחנו משתמשים בה או באים לכאן לסגור אותה ,או באים ,אבל אי אפשר
לקנות מהתב"ר למשל של מצלמות ,אני לא יכול לקנות אופניים.

מר יחיאל טוהמי :

נכון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את תב"ר  1245מתקני חצר למ ועדונית רווחה

על סך  ₪ 200,000מקרנות הרשות? אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1245מתקני חצר

למועדונית רווחה ,סך הכול  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.

מר שלמה רואימי:

הלאה ,תב"ר אחרון פתיחה .פתיחת תב"ר  1246ישראל

דיגיטלית על סך מיליון  ,₪מקורות המימון :משרד הדיגיטל הלאומי .קיבלנו הרשאה
בסך  ,₪ 650,000צרפנו את ההתחייבות ,וקרנות הרשות .₪ 350,000

מר פבל פולב :

 ...לאן זה הולך מה זה בדיוק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

תפרט.

מר שלמה רואימי:

ישראל דיגיטלית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

 .. .כמה שנים.

מר שלמה רואימי:

משרד הדיגיטל הלאומי נתן לנו אחרי בקשה שלנו ,היה קול

קורא ,והגשנו קול קורא עבור מיזם דיגיטלי מספר  1מערך שירות דיגיטלי אחוד,
לניהול הקשר והתושב עד השירות לתושב ,מסוג מערך שירות דיגטלי אחוד לניהול
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הקשר והשירות לתושב .הרעיון הו א לשפר את איכות הקשר בין התושב לבין העירייה.
סך הכול מתוך הכסף הזה מחולק עבור אפיון ,זאת אומרת שלב ראשון צריכים לאפיין
את מה אנחנו רוצים לעשות .השלב השני זה לקנות רישיונות ,השלב השלישי יישום
ופיתוח ,והשלב הרביעי בסוף זה עבור הטמעה ,סך הכול מדובר על מיליון  ₪לשנתיים.

גב' קרן קופלר :

יש לי רק שאלה קטנה ברשותך ,האם זה כבר קיים ברשויות

אחרות או שזה משהו חדש?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זה חדש לכלל הרשויות.

גב' קרן קופלר :

לכלל הרשויות ,זה עוד לא היה.

דובר :

אלי מבקשים מצ'ינג פה?

מר שלמה רואימי:

כן ₪ 650,0 00 ,קיבלנו  ₪ 350,000מצ'ינג.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את תב"ר  1246ישראל דיגיטלית על סך מיליון

 ₪הרשאה של משרד הדיגיטל הלאומי  ₪ 650,000ומקרנות הרשות  ?₪ 350,000אושר
פה אחד.

מר שלמה רואימי:

הרשאה שלחתי אותה אתמול.

גב' קרן קופלר :

כן.

החל טה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1246ישראל דיגיטלית סך

הכול  .₪ 1,000,000מקורות מימון :משרד הדיגיטל הלאומי – הרשאה ₪ 650,000
(מצ"ב התחייבות) ,קרנות הרשות . ₪ 350,000
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סגירת תב"רים ישנים (מצ"ב טבלה).

מר שלמה רואימי:

הלאה ,סגירת תב"רים .אני עכשיו עובר .ובמקומות שבהם

יש אפשרות להראות דברים שראינו שעשינו ,יש כאן תמונות על פי מה שסיכמנו.

גב' קרן קופלר :

ואי שלמה עשית דו"ח ביצוע? כל הכבוד ,תודה רבה לך

שלמה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

רק לא להיות ציניים.

גב' קרן קופלר :

אני מעריכה את זה מאוד שתדע לך.

עו"ד דוד זיו:

רגע ,רגע ,מה את מתלהבת אין תמונות...

גב' קרן קופלר :

מה זה משנה ,עצם העובדה.

מר שלמה רואימי:

חברים ,תב"ר מספר  279שדרוג מערכת השקיה ,₪ 700,000

בוצע  .₪ 700,000אני מבקש לאשר לסגור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר לסגור -

מר שלמה רו אימי:

זה תב"ר אגב סתם שתדעו משנת .2012

(מדברים יחד)

מר שלמה רואימי:

שנגיע לתמונות חברים.
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רגע ,אני התלהבתי ,שלמה יא -אללה הורדת לי את כל הרוח

מהמפרשים.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  :תן לה תמונה שלמה ,תן לה תמונה.

מר שלמה רואימי:

עוד מעט יגיעו תמונות חברים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר סגירת תב"ר -

מר שלמה רואימי:

זה תב"ר משנת  2012רק שתדעו .מי בעד לסגור את תב"ר

?279

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

החלטה:

אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  279שדרוג מערכת השקיה

 ,₪ 700,000בוצע . ₪ 700,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר מספר  327משנת  , 2013הכנת תיק ניהול סיכונים,

התב"ר היה על  ,₪ 103,000ביצוע .₪ 103,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

.2013

גב' קרן קופלר :

כן ,אבל מה זה תיק ניהול סיכונים?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לכו תחפשו אותו.

עו"ד דוד זיו:

חוות דעת שכתבה ,זה בעצם תיק שכתבה איזו עורכת דין על

ניהול סיכונים בעירייה ,מה צריך לעשות ,מתי ,איך ,בעולם המכרזים וכו' וכו' ,זה
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משהו שהוא כזה ,שנעשה לפני המון שנים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

החלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ?327אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  327הכנת תיק סיכונים

 , ₪ 103,000בוצע . ₪ 103,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  348משנת  2014תיקון נזקי הסופה ,התב"ר היה על

 ,₪ 2,730,500בזמנו הייתה כאן סופה ,תיקנו תיקונים של מפגעים שונים בעיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זה השלג הגדול .מי בעד לא שר לסגור את תב"ר  348על סך

 ?₪ 2,730,500אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  348תיקון נזקי סופה

. ₪ 2,730,500

מר שלמה רואימי:

תב"ר  399משנת  2015הכנת מכרזים ,תב"ר בסך ,₪ 60,000

 ₪ 60,000יצא .הכנת מכרזים של דברים שונים בעיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כתוב אחזקה ,הסעות ,מערכת רציפות תפקודית ,גינון

וליסינג ,אלה היו המכרזים .מי בעד לאשר את סגירת  399על סך  ?₪ 60,000אושר פה
אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  399הכנת מכרזים ,₪ 60,000

בוצע . ₪ 60,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  418שנת  ,2015תכניות מגירה  .₪ 120,000עבודות
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תכנון לפרויקטים לפני שיש להם תב"ר ספציפי ,כגון :מעון הערבה ,תכנון ארון חשמל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

בעליזה בגין.

מר שלמה רואימי:

בעליזה בגין ,צילומים ועוד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

 ...וצילומי -

מר שלמה רואימי:

תכ ניות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד -

גב' קרן קופלר :

לא ,גם זה משהו חדש ,בואי כאילו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר -

גב' קרן קופלר :

 ...אתה יודע אתה מרגיש יותר רגוע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  418תכניות מגירה 120,000

 ?₪א ושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  418תכניות מגירה 120,000

.₪

מר שלמה רואימי:

הלאה ,תב"ר  456משנת  ,2015בית ספר נווה אריאל חידוש

מבנים ,היה  ,₪ 300,000בוצע  ,₪ 294,587יש יתרה של  ₪ 5,413שופצו מבנים ,וזה
עונה לשאלה -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

דרך אגב היתרה חוזרת חזרה לקרנות הרשות.

גב' קרן קופלר :

זה מה שרציתי לשאול.

מר שלמה בנימין :

לא -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אז מה?

מר שלמה בנימין :

זה לא קיבלנו ממשרד החינוך.

מר שלמה רואימי:

אוקיי לא קיבלנו ,כי לא הצהרנו.

מר שלמה בנימין :

לא בוצע.

מר שלמה רואימי:

לא בוצע ולא קיבלנו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אוקיי ,מי בעד לאשר את תב"ר  ?456אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  456בית ספר נווה אריאל

חידוש מבנים  ₪ 300,000בוצע . ₪ 294,587

מר שלמה רואימי:

תב"ר  472מ  2016 -שדר וג מערכת הגינון הציבורי ,₪ 50,000

עבודות צנרת בגינון ברחבי העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

החלטה:

מי בעד סגירת תב"ר  ?472אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  472שדרוג מערכת הגינון
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הציבורי .₪ 50,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר מספר  1023מ  2017 -הכנת מ כרזים  ,₪ 50,000הוכנו

מכרזי יועמ"ש ומפעיל בית ספר תיכון וחט"ב – חטיבת ביניים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1023כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1023הכנת מכרזים 50,000

.₪

מר שלמה רואימי:

תב"ר  1026מ  2017 -שדרוג אמצעי מיגון אזור התעשייה

 ,₪ 50,000שיפוץ ביתן שמירה ,שער ועוד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר -

גב' קרן קופלר :

רגע זה באריאל מערב נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן ,כן .מי בעד סגירת תב"ר  1026כפי שהציג המנכ"ל? אושר

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1026שדרוג אמצעי מיגון

אזור התעשייה .₪ 50,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  2017 1044אירועים וחגיגות עירוניים תקציב 100,000

 ₪מופע אתניקס .2018
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לוגו חברת התמלול

מי בעד סגירת תב"ר  1044כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החל טה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1044אירועי וחגיגות

עירוניים .₪ 100,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  2017 1047תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי

 ₪ 100,000ערי חינוך ומתקנים לגני ילדים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת ת ב "ר - 10

גב' קרן קופלר :

רגע רק שאל ה קטנה ,יש אפשרות לדעת על איזה גנים מדובר

או ש?

עו"ד דוד זיו:

לא יודעים עכשיו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אפשר יהיה להעביר לכם אחרי זה איזה גנים זה.

גב' קרן קופלר :

אז אני אשמח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1047כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד .
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1047תכנית העשרה לחינוך

הקדם יסודי .₪ 100,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר מספר  1049פרויקט משנת  ,2017פרויקטים חינוכיים

 ₪ 80,000רובוטיקה ופרויקט ידידים.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לוגו חברת התמלול

מי בעד לאשר סגירת תב"ר  1049כפי שהציג המנכ"ל? אושר

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1049פרויקטים חינוכיים

.₪ 80,000

מר שלמה רואימי:

 2017 1057החלפת ריהוט בבתי הספר  ,₪ 90,000כ 20 -

השלמות ריהוט במוסדות חינוך.

גב' קרן קופלר :

זה היה בבתי ספר?

מר שלמה רואימי:

כן.

גב' ק רן קופלר :

בעיקר נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1057כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1057החלפת ריהוט בבתי

הספר .₪ 90,000

מר שלמה רואימי:

אוקיי ,עכשיו תב"ר  2017 1067דשא בפארק הכלבים

 ,₪ 110,000התקנת דשא בפארק הכלבים ופארק הוואדי כולל תוספת אדמה ומערכת
השקיה ,מצורף כאן  2תמונות בבקשה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1067כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.
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החלטה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1067דשא בפארק הכלבים

.₪ 110,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  2017 1091סימון כבישים והתקני בטיחות ₪ 103,781

צביעת כבישים בעיקר ליד מוסדות החינוך בשנת .2018-2019

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1091כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1091סימון כבישים וה תקני

בטיחות .₪ 103,781

מר שלמה רואימי:

 2018 1098שדרוג מחשבים במוסדות החינוך ,₪ 150,000

רכישת מחשבים וציוד נלווה .סך הכול  53רכישות שונות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1098כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב" ר מספר  1098שדרוג מחשבים

במוסדות החינוך .₪ 150,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר מספר  1112מ  2018 -מפגעי בטיחות ותחזוקת רחובות

על סך  ,₪ 250,000עבודת תחזוקת רחובות שוטפות ,מדרכות ,כבישים ,ניקוז ,סך הכול
 44עבודות שונות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  11 12כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה
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אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1112מפגעי בטיחות ותחזוקת

רחובות .₪ 250,000

מר שלמה רואימי:

 2018 1113החלפת תמרורים ושלטים  ₪ 50,000רכישת

תמרורים לעיר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1113כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1113החלפת תמרורים

ושלטים .₪ 50,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  2018 1116שדרוג מערכת הגינון הציבורי ,₪ 120,000

עבודות תחזוקת גנים בכל העיר.

גב' קרן קופלר :

רגע ,אני רוצה להגיד משהו בנוגע לדבר הספציפי הזה .אני

רואה שכאילו כמעט ,קודם כל בשנת  2012כמו שאמרתם  ,₪ 700,000והיה לנו לפני זה
עוד תב"ר של גם כן של עבודות צנרת גינון ברחבי העיר  .₪ 50,000כאילו זה התחזוקה
השוטפת זה בממוצע  ₪ 50,000בשנה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אם לא יותר.

מר שלמה בנימין :

לא ,יכול להיות שיותר .יכול להיות שיש עוד תב"רים .חלק

אנחנו עושים פה ,חלק בתקציב הרגיל .כאן אישרו תב"רים לתיחזוק השוטף.

גב' קרן קופלר :

אוקיי ,וזה פחות או יותר הממוצע בין  ₪ 50,000ל 100,000 -
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 ₪בשנה? רק להבין.

(מדברים יחד)

גב' קרן קופלר :

מבחינת התחזוקה .

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני טוען שמבחינת התחזוקה העלויות הם יותר גדולות

מאשר זה .זה גם אחזקה של מערבות ההשקיה עצמם .זה גם כל מערכות הטפטוף שיש,
שלמה כשעולים בדרך לכיוון מדרך העצמאות לכיוון העירייה לכיוון הבנק ,אנחנו ראינו
שם שכבר חלק מהמערכות שם הם נקרעו שם ,אנחנו עיר יחסית לא קטנה .טפטפות
והכול הם לא מחזיקים לעד ,יש כל הזמן -

גב' קרן קופלר :

אז זה בלאי כאילו ,בלאי סביר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1116כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1116שדרוג מע רכת הגינון

הציבורי . ₪ 120,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  1135בשנת  2018נוער אירועי קיץ  ,₪ 100,000מסיבת

חנוכה ב  ,2018 -פתיחת קיץ  2019אורי חזקיה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1135כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב "ר מספר  1135נוער אירועי קיץ
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. ₪ 100,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  ₪ 50,000 2018 1136מסיבת קיץ של הנוער ב .2019 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1136כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1136מסיבת קיץ של הנוער

. ₪ 50,000

מר שלמה רואימי:

 2018 1147שיקום מדרכות ברחובות העיר על ₪ 450,000

עבודות שיפוץ ושיקום מדרכות בכל העיר  52עבודות שונות.

גב' קרן קופלר :

שאלה לי על זה ,אני רואה שפה לא מפורט בדיוק ,זה היה

לדרך רון נחמן?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לא .דרך רון נחמן רק כדי שיהיה ברור ,זה עבודה שמי שעשה

זה נתיבי ישראל -

גב' קרן קופלר :

זהו בגלל זה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

הם מימנו את כל המדרכה כולל גם עכשיו הקטע האחרון -

גב' קרן קופלר :

שלמעלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שמשלים את המדרכה -

גב' קרן קופלר :

אז זה מדובר על ת וך העיר?
51

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

לוגו חברת התמלול

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זה מדובר בתוך העיר.

גב' קרן קופלר :

וככה זה נראה אחרי שהשקענו ?₪ 450,000

מר שלמה בנימין :

את יודעת כמה מדרכות יש לך וכבישים?

מר פבל פולב :

אולי הגיע הזמן שאנחנו נגבה כסף...

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  11 47כפי שהציג המנכ"ל? זה פה אחד?

גב' קרן קופלר :

לא .אני נמנעת מלהצביע על זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אוקיי ,אז בעד :אלכס ,אסף ,יאיר ,אריק ,אבנר ,יחיאל,

אלי ,פבל ,יוסי ולודה .נמנעת -

גב' קרן קופלר :

קרן.

מר שלמה רואימי:

תב"ר - 11

מר פבל פולב :

שיש תא ונה ונזק שנעשה ,אנחנו גובים כסף? יש איזה שהוא

בירור או שאנחנו מתקנים על חשבוננו?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

לא ,לא ,מה פתאום ,אנחנו תובעים את מי שעשה את הנזק,

מה פתאום.

מר אלכסנדר ירמולינסקי  :אם תופסים אותו כן.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע:

החלטה:

לוגו חברת התמלול

לא ,לא ,תופסים ,תופסים  ,בדרך כלל תופסים.

הוחלט ברוב קולות (  10בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

יאיר שיטבון ,מר אריק דושי ,מר פבל פולב ,גב' לודמילה גוזב ,מר אלכס ירמולינסקי,
מר יוסי חן ,מר אבנר משרקי ,מר אסף ביזברג;  1נמענת קרן קופלר) ,לאשר סגירת
תב"ר מספר  1147ש יקום מדרכות ברחובות העיר . ₪ 450,000

מר שלמה רואימי:

תב"ר  1157הוספת כיתת לימוד בבית ספר נחשונים זה מ -

 ,₪ 110,000 2018נרכש מבני אביב ב  49 -מ"ר לבית ספר נחשונים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1157כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1157הוספת כיתת לימוד

בבית ספר נחשון . ₪ 110,000

מר שלמה רואימי:

 2018 1162סימון כבישים והתקני בטיחות  ₪ 84,951סימון

כבישים בשנת .2019-2020

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  1162כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

ה וחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1162סימון כבישים והתקני

בטיחות . ₪ 84,951

מר שלמה רואימי:

 1165נחשונים מרחבי למידה  ₪ 250,000הועבר לטובת

הקמת בית ספר נחשונים.
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לוגו חברת התמלול

מי בעד לאשר את תב"ר  1165כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה

אחד.

החלטה:

הוחל ט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1165נחשונים מרחבי למידה

. ₪ 250,000

מר שלמה רואימי:

ועכשיו יש לנו כאן את התמונה הזאת ,תב"ר  1183ב 2019 -

שיפוצים במבני הפיס ואשכול הפיס  ,₪ 200,000שיפוץ אודיטוריום החליפו כיסאות,
שיפוץ המיזוג והמעלית ,יש לנו  3תמונות.

מר של מה בנימין :

והשטיח.

דוברת :

היה שטיח.

גב' קרן קופלר :

היה? כן ראיתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  1183כפי שהציג המנכ"ל?

אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1183שיפוצים במבני הפיס

ואשכול הפיס . ₪ 200,000

מר ש למה בנימין :

תב"ר  ,1193זה כבר ב  ,2019 -רכישת גנרטור  ,₪ 70,000הנה

יש שם תמונה של -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

הגנרטור .מי בעד -
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גב' קרן קופלר :

זה גנרטור חירום נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן .מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  ?1193אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אח ד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1193רכישת גנרטור 70,000

.₪

מר שלמה רואימי:

 2019 1195בטיחות בדרכים  ,₪ 57,143נוצל ₪ 56,119

פעולות הסברה בנושא בטיחות בדרכים ,הרצאות ,המחשות וציוד הסברה.

גב' קרן קופלר :

זה היה בבתי ספר?

מר שלמה רואימי:

כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן .מי בעד לסגור את תב"ר  1195כפי שהציג המנכ"ל? אושר

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1195בטיחות בדרכים 57,143

 ,₪בוצע .₪ 56,119

מר שלמה רואימי:

ותב"ר  1202ב  2020 -רכישת גרור תאורה  ₪ 45,864ומצורף

בזאת תמונה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

נוצל ,מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  ?1202אושר פה אחד

תודה.
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הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1202רכישת גרור תאורה

.₪ 45,864

מר שלמה רואימי:

 2020 1215רכישת ציוד צח"י  ₪ 25,000משקפי מגן,

משקפות ,מחשב נייד ,אפודי מגן ,פלטת מגן ,ומחסום דוקרנים .

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד סגירת תב"ר  2020כפי שהוצג על ידי המנכ"ל?

גב' קרן קופלר :

לא.1215 ,

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

 1202סליחה הוא כבר עבר ל -

גב' קרן קופלר :

לא.1215 ...,

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

 ,1215מי בעד סגירת תב"ר  1215כפי שהציג המנכ"ל? אוש ר

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1215רכישת ציוד צח"י

.₪ 25,000

ז.

בקשה לקבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין בתביעה של נטורה
רעות לחיים בע"מ כנגד מהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין.

מר שלמה רואימי:

אוקיי והנושא האחרון לפני הישיבה הסגורה זה הנושא של

בקשה לקבלת חסינות לגברת זיבי אדלשטיין ,דוד אתה רוצה להסביר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

דוד בבקשה.
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כנגד זיבי הוגשה תביעה על ידי חברת נטורה .הוא תבע אותה

ברמה האישית זיבי אד ל שטיין ,הם לא תבעו את יו"ר הוועדה ,הם לא תבעו את
הו ועדה ,הם תבעו אותה ברמה האישית ,כי בין נטורה לבין זיבי היו המון משאים
ומתנים ,שגם אני לקחתי חלק בהם ,בעניין התביעה במגרשים ,ב  5 -מגרשים שהם 1,507
בשכונת ...כל מה שחברת נטורה הייתה אמורה לעשות זה להגיש תכנית בינוי ,הם לא
עשו את זה עד היום ,ומנגד הם תבעו במיל יון  ₪את זיבי .עכשיו ,יש קונסטרוקציה
בבית המשפט או בפקודת הנזיקין שמדברת על חסינות של עובד ציבור שעשה את
הפעילות שלו תוך כדי העבודה.
עכשיו תחשבו אתם שנניח אחד מכם היה נתבע ברמה האישית על מיליון  ,₪והעירייה
הייתה עומדת מנגד ובעצם אומרת לו ,תשבור את הראש לב ד ...אני לא שם .מאחר
והפרוצדורה הזו קיימת ,כי גם המחוקק הבין שיכולים להיווצר מצבים שהעובד בארגון
ציבורי יתבע ברמה האישית ,לכן אנחנו צריכים בעצם להגן עליו .התביעה קיימת ,היא
תהיה קיימת לעולם ועד זה ממד אחד .הממד הנוסף זה להגיש בקשה בעצם מי שיודע
להחליט האם הבקשה על החסינות תוגש או לא ,ואתם המליאה זו הפקודה ,ויחד עם
ההחלטה שלכם אני צריך לכתוב חוות דעת משפטית ,וביחד עם הבקשה שיכתוב עורך
הדין שמייצג את זיבי במקרה הזה ,באמצעות חברת הביטוח ,כי אנחנו מפעילים פה
אחריות מקצועית ,ניגש לבית המשפט מלווה בתצהיר ,ובית המ שפט ידון אך ורק
בבקשה .אם בית המשפט קבע שיש לזיבי חסינות ,זאת אומרת שזיבי נמחקת
מהתביעה ,והעירייה נכנסת לנעליה ,במקרה ההפוך זיבי נשארת בפרונט והעירייה
מסתכלת.

מר אריק דושי :

בוא נדבר רגע על חברת הביטוח ,מה הקטע של חברת ביטוח?

חברת ביטוח כרגע מייצגת את זי בי?

עו"ד דוד זיו:

ברור .אתה מפעיל אחריות מקצועית ,היא סטטוטורית ,היא

מהנדסת.

מר אריק דושי :

ואיך אנחנו נכנסים...
57

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

לוגו חברת התמלול

עו"ד דוד זיו:

עוד פעם?

מר אריק דושי :

חברת הביטוח מייצגת את זיבי.

עו"ד דוד זיו:

נכון.

מר אריק דושי :

יש לה אחריות אישית -

גב' ק רן קופלר :

יש לה ביטוח ,יש לה כיסוי ביטוחי.

עו"ד דוד זיו:

עוד פעם.

מר אריק דושי :

יש לה ביטוח אחריות אישית.

עו"ד דוד זיו:

נכון.

מר אריק דושי :

איפה אנחנו נכנסים לתמונה אם יש לה ביטוח?

עו"ד דוד זיו:

איפה אנחנו -

גב' קרן קופלר :

אנחנו כבר בפנים .הפעילו את הביטוח בהשתתפות עצמית של

.₪ 100,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שנייה ,רגע ,רגע ,רגע -

(מדברים יחד)
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מר אריק דושי :

איפה אנחנו נכנסים עם החסינות ,אני שואל שאלה כאילו...

עו"ד דוד זיו:

תשאל בבקשה ,תשאל ,רק תשאל.

מר אריק דושי :

חברת ביטוח מייצגת אותה.

עו"ד דוד זיו:

חברת הביטוח שלנו של העירייה מייצגת אותה .שים לב שכל

הפעלה של ביטוח ,אתה משלם פרמיה של השתתפות עצמית .זה ברור לך.

מר אריק דושי :

ברור.

עו"ד דוד זיו:

כך או כך העירייה בפנים ,בממד הכספי .כי אתה לא מצפה

מזיבי ברמה האישית ,אם נניח בס ופו של יום יימצאו שהיא אשמה ,שהיא תשלם
מכיסה את הכסף .ולכן הבקשה לחסינות בעצם היא כדי להיכנס לנעליה וכדי להסיר
אותה מההליך הזה .שהעירייה תייצג את עצמה באמצעות חברת הביטוח אגב ,ותנהל
את ההליך הזה ,זהו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כדי לא להפקיר ,שהמנהלים שלנו יי דעו -

עו"ד דוד זיו:

תשמע יש פה אמירה ,יש פה .say

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

שאנחנו לא מפקירים אותם.

עו"ד דוד זיו:

נכון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

הם פועלים במסגרת -

עו"ד דוד זיו:

העבודה.
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תפקידם כאן .היא לא התרשלה בתפקידה ,כל הדברי ם

האלה -

מר אריק דושי :

זה בית המשפט יקבע.

עו"ד דוד זיו:

זה ברור ,ברור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

בסדר ,אנחנו אומרים -

מר אריק דושי :

לא ,אני אוהב את זיבי היא חברה טובה ,אני אומר...

עו"ד דוד זיו:

מה שאמרת זה נכון ,זה בכתלים ,שם יוחלט.

מר יחיאל טוהמ י :

סתם שאלה אני תומך במה שאתה אומר ,אבל זו סתם שאלה,

חבר מועצה שהצביע ,אני שואל עכשיו ,הצביע וההצבעה שלו פגעה באיזה מישהו חבר
מועד .הוא גם -

גב' קרן קופלר :

יש לו כיסוי ביטוחי.

עו"ד דוד זיו:

יש לך אחריות.

מר יחיאל טוהמי :

?100%

גב' קרן קופלר :

כן.

עו"ד דוד זיו:

מה זה  ?100%גם פה אין  ,100%פה מגישים בקשה.
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מר יחיאל טוהמי :

גם פה זה אותו תהליך הכוונה?

עו"ד דוד זיו:

כן.

גב' קרן קופלר :

כן.

עו"ד דוד זיו:

כן ,ברור ,ברור .אבל מה שאלי אמר זה באמת ,זו אולי

הליבה וזה הזיקוק .לא ייתכן שאדם ייתבע ,אדם שעושה את תפקידו ברמה האישית,
ואנחנו כעירייה כמועצה לא נדרש להגן עליו .כי אף אחד לא יבוא לעבוד פה ,ויש פה
איזה שהוא מסר .ומה שעשתה חברת נטורה ,באמת אני אומר בקול רם ואני לא חושש,
לא פחות ממעשה נבלה ,לא פחות.

גב' קרן קופלר :

אני רוצה לשאול -

עו"ד דוד זיו:

התביעה .לא תובעים סטטוטור ברמה האישית.

גב' קרן קופלר :

למה הוא תבע אותה?

עו"ד דוד זיו:

רגע ,זה לא משנה בכלל ,לא רלוונטי.

גב' קרן קופלר :

מה היה פה איזה עניין אישי.

עו"ד דוד זיו:

אני לא חברת נטורה ,אינני יודע ...אני אומר בהוויה ,אתה

יודע אם היו תובעים את אלי כיו"ר הוועדה ,את הוועדה המקומית ,ובסוף את זיבי,
הייתי אומר שאפו .זה לא המצב.

מר אריק דושי :

במקרה התביעה היא  60עמודים ,נכון?
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עו"ד דוד זיו:

איך?

מר אריק דושי :

 60עמודים התביעה.

עו"ד דוד זיו:

התביעה יכול להיות - 60

מר אריק דוש י :

אני אומר לך ,אני קראתי את כל התביעה.

עו"ד דוד זיו:

בסדר  100%סבבה .התביעה היא  6עמודים ,הנספחים הם 54

עמודים.

מר אריק דושי :

כל הנספחים הכול ,זה  60עמודים.

עו"ד דוד זיו:

כן ,כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

יש מישהו שרוצה לשאול עוד שאלה?

מר יוסי ח ן :

אני רוצה להגיד משפט אחד אלי.

גב' קרן קופלר :

כן ,אני רוצה.

(מדברים יחד)

מר אריק דושי :

חבל ששילה המהנדס החדש לא יושב פה .אם יש דברים

שבעתיד אנחנו נוכל להימנע ,כדי שמהנדסים לא יעשו טעויות כאלה ואחרות -

עו"ד דוד זיו:

אריק אני אגיד לך בקול רם ,אנ י לא אוהב את הרמיזה ,ואני

אסביר לך למה אני מתכוון .כשמהנדס בתפקיד שלו והוא בטוח שמה שהוא עושה הוא
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נכון ,במקרה הזה אני יודע גם להצדיק אותה ,כי גם אני ישבתי בחלק מהישיבות.
ישבנו לפחות עם חברת נטורה ועם ישראל ליכטשטיין עורך הדין שלהם ,לפחות 6
ישיבות .6 ,עכשיו תראה איך חברה לא סבירה בהתנהלות שלה.
כי איך אני אומר ,אמרתי כבר לאחד מחברי המועצה פה ,כשפקיד מבקש ממני משהו
הגם שאני חושב שהוא טועה ,אני אומר לו :ואללה קח פקיד יקר .נתת לו את זה הוא
שבע ,הוא נותן לך את מה שהוא רוצה .תגיד לי איפה הייתה הבעיה להגיש תכנית ב ינוי
שלוקחת  5שעות ,יום ,יומיים להכין אותה נניח ,להביא את זה לזיבי הייתה עושה...
נותנת להם היתר .מה הם עושים עכשיו? גם גררו את עצמם למעלה משנתיים בעניין
הזה ,בגלל השיהוי ,כי כתבו לי הרי מכתב אנחנו הולכים לערר בבית אל .אמרתי לו...:
אתה יכול ללכת ,אבל רק תכת וב שאתה בשיהוי ניכר ,כי עברו כבר שנתיים ,ירד
מהעניין .תגיש תכנית בינוי ,הגיש תביעה .זה התנהלות לא ראויה.

מר אריק דושי :

אבל מה ...שלא להגיש?

מר פבל פולב :

הם מפעילים לחץ עליכם שאתם -

עו"ד דוד זיו:

כי הם סבורים שאני טועה .ואני אומר לך שאנחנו לא טועים.

או יושבת מולו מהנדסת ואומרת לו :אדוני אני לא טועה ,תן תכנית בינוי נתקדם .אז
הוא לא הגיש את זה.

גב' קרן קופלר :

אני רוצה לשאול כמה שאלות .ברשותך לפרוטוקול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כן.

גב' קרן קופלר :

האם חברת נטורה פעם בנתה באריאל או שזו פעם ראשונה?

עו"ד דוד זיו:

ככול שידוע לי זו פעם ראשונה ,ככול שידוע לי.
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אוקיי ,אז יכול להיות שבעצם כל זה ההתנגדות שלהם מגיעה

גם מחוסר הידע שלהם איך מתנהל בבית אל? אנחנו נחשבים כתנאים שונים ממה
שקורה במדינת ישראל במירכאות ,אצלנו זה עובד אחרת ,נכון?

ע ו"ד דוד זיו:

אולי הם לא מכירים את צו בדבר תכנון ערים וכפרים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אבל זה לא משנה -

עו"ד דוד זיו:

התשל"א – .1971

גב' קרן קופלר :

לא ,למה אני רוצה לחתור ,האם זיבי בהתנהלות שלה

התנהלה מולם לפי מה שאנחנו כרשות מקומית ולפי הדרישות של המי נהל ושל בית אל,
לא היה שם איזה שהיא -

עו"ד דוד זיו:

לפי הצו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אני חושב שחשוב מאוד להדגיש דבר אחד .אנחנו צריכים

לתת ,אם מנהל פועל -

מר אריק דושי :

גם עובד.

עו"ד דוד זיו:

גם עובד .ברור שזה גם עובד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

כל עוב ד ,מרמת המנהל -

עו"ד דוד זיו:

היא גם עובדת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

או נבחר הציבור ,נגיד נבחר הציבור ,מנהל ,מרמת מנכ"ל ועד
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אחרון העובדים.

עו"ד דוד זיו:

מלמטה עד למעלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אם הם עובדים והם פועלים בניקיון כפיים ,גם אם הם טעו -

עו"ד דוד זיו:

בתום לב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

אנחנו כרשות חייבים לתת להם גב.

עו"ד דוד זיו:

לגמרי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

וזו בעצם הנקודה שעליה אני אומר ,זיבי פעלה בניקיון

כפיים.

עו"ד דוד זיו:

ובתום לב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

זיבי פעלה ,וגם אם היא טעת ה ,זה היה מה שנקרא בתום לב.

לכן אני חושב שאנחנו צריכים לתת לה את הסיוע ,ואנחנו צריכים לאשר את הבקשה
כפי שהציג אותה -

עו"ד דוד זיו:

לגמרי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

המנכ"ל.

עו"ד דוד זיו:

לא ,לא המנכ"ל.

גב' קרן קופלר :

אני יצביע בעד בלב כבד אבל ,אני אצב יע בעד ,כי אני חושבת
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באמת מה שאמרת כאן שאנחנו צריכים -

עו"ד דוד זיו:

לתמוך ולהגן.

גב' קרן קופלר :

לתמוך כן ,לגבות את העובדים שלנו.

עו"ד דוד זיו:

לגמרי.

גב' קרן קופלר :

ואני חושבת שזו אחריות אישית שלנו כמעסיקים שאנחנו

כעיריית אריאל .ובלב כבד כי אני לא יודעת מה היה שם ,ואני לא יודעת באמת איך
זיבי בהתנהלות שלה מולם ,שזה הגיע למצב שתבעו אותה באופן אישי.

עו"ד דוד זיו:

קרן ,קרן ,אני שוב יאמר את מה שאמרתי -

גב' קרן קופלר :

כאילו אתה אומר בכתב התביעה לא מופיע עיריית אריאל -

עו"ד דוד זיו:

תקשיבי רגע.

גב' קרן קופלר :

לא מופיע יו"ר ועדת תכנון ובנייה ,רק זיבי.

עו"ד דוד זיו:

הרמיזות שלכם -

גב' קרן קופלר :

לא ,אני לא רומזת לכלום.

עו"ד דוד זיו:

רגע ,רגע -

גב' קרן קופלר :

אני אומרת את זה.
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עו"ד דוד זיו:

לוגו חברת התמלול

רגע ,אוקיי את אומרת .אז אני מתבטא בעדינות ,ב סדר?

הרמיזות שלכם הם לא לעניין ,הם אפילו מעליבות משהו .נאמר ,יש פה תביעה ,יש כאן
מיליון  ₪נקודה ,זה עובדתי .זיבי פעלה בתום לב ,היא פעלה לפי שיקול הדעת
המקצועי שלה ,ושוב אני אומר -

גב' קרן קופלר :

זה קרה פעם?

עו"ד דוד זיו:

לא .ומאחר ונכחתי בישיבות האלה -

גב' קרן קופלר :

אז אתה מבין למה זה בלב כבד.

עו"ד דוד זיו:

בסדר ,בסדר.

מר יוסי חן :

אלי אני יכול להגיד משהו בבקשה?

עו"ד דוד זיו:

בסדר ,אבל בשעה...

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

דוד ...ואני רוצה להעלות להצבעה.

מר יוסי חן :

אני מצביע בעד בנפש חפצה ,י ש פה עניין של תביעה

קנטרנית ,להלך אימים על מנהל אגף ,זה היום יהיה מהנדס ,מחר זה יהיה מישהו אחר.

עו"ד דוד זיו:

יש משהו.

מר יוסי חן :

ולהערכתי ב  99.9% -הם עוד ישלמו הוצאות משפט ובזה

ייגמר העניין .אנחנו חייבים להגן על כל אחד ואחת ,כמו שאמר ראש העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את הסיוע לזיבי כפי שהציג אותו -
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לוגו חברת התמלול

עו"ד דוד זיו:

לא ,לא ,לא סיוע ,לא סיוע ,זה נקרא חסינות -

מר שלמה רואימי:

כמו שכתוב.

עו"ד דוד זיו:

לעובד ציבור של רשות ציבורית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע:

מי בעד לאשר את הנוסח שהקריא כרגע ה יועץ המשפטי?

אושר פה אחד .אני מודה לכם.

הוחלט פה אחד ,לאשר קבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי

החלטה:

אדלשטיין בתביעה של נטורה רעות לחיים בע"מ כנגד מהנדסת העיר הגב' זיבי
אדלשטיין .

____________________

___________________

ש למה רואימי
מנכ"ל העירייה

א ליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:
החלטה:

ב.

הוחלט פה אחד ,לאשר את התוספת לסדר היום.

אישור פרוטוקול ועדת שמות (מצ"ב פרוטוקול);

החלטה:

ג.

הוחלט פה א חד ,לאשר את פרוטוקול ועדת שמות (מצ"ב פרוטוקול) .

דיון בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים ודו"ח
כספי של מבקר משרד הפנים לשנת ( 2019מצ"ב הדו"חות);

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת לדו"ח

מבקר משרד הפנים ודו"ח כספי של מבקר משרד הפנים לשנת ( 2019מצ"ב הדו"חות) .

ד.

מינוי דירקטורים לחברת גוונים:
מתת בנדל.
.1
אבי סמו.
.2
מקס צרנוגלז.
.3

החלטה:

ה.

הוחלט פה אחד ,לאשר מינוי דירקטורים לחברת גוונים:

.1

מתת בנדל.

.2

אבי סמו.

.3

מקס צרנוגלז.

פתיחת  /הגדלת תב"רים:
הגדלה בס ך  ₪ 126,804לתב"ר מספר  1236לתכנון מסוף תח"צ ליד
.1
האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד על  .₪ 726,804מקורות מימון:
משרד התחבורה (מצ"ב אישור מימון).
פתיחת תב"ר מספר  – 1242שיפוץ חצרות גנים חרצית וגפן ,סך הכול
.2
 .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.
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.3
.4
.5
.6

החלטה:

לוגו חברת התמלול

פתיחת תב"ר מספר  – 1243מצלמות גוף למחלקת פיקוח ,סך הכול
 .₪ 30,000מקורות מימון :קרנות הרשות.
פתיחת תב"ר מספר  – 1244איטום גגות ,סך הכול  .₪ 60,000מקורות
מימון :קרנות הרשות.
פתיחת תב"ר מספר  – 1245מתקני חצר למועדונית רווחה ,סך הכול
 .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.
פתיחת תב"ר מספר  – 1246ישראל דיגיטלית סך הכול .₪ 1,000,000
מקורות מימון :משרד הדיגיטל הלאומי – הרשאה ( ₪ 650,000מצ"ב
התחייבות) ,קרנות הרשות .₪ 350,000

הוחלט פה אחד ,לאשר הגדל ת תב"ר בסך  ₪ 126,804לתב"ר מס פר 1236

לתכנון מסוף תח"צ ליד האוניברסיטה ,כך שהסך החדש יעמוד על .₪ 726,804
מקורות מימון :משרד התחבורה (מצ"ב אישור מימון) .

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1242שיפוץ חצרות גנים

חרצית וגפן ,סך הכול  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  10בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

יאיר שיטבון ,מר אריק דושי ,מר פבל פולב ,גב' לודמילה גוזב ,מר אלכס ירמולינסקי,
מר יוסי חן ,מר אבנר משרקי ,מר אסף ביזברג;  1נגד קרן קופלר) ,לאשר פתיחת תב"ר
מספר  – 1243מצלמות גוף למחלקת פיקוח ,סך ה כול  .₪ 30,000מקורות מימון :קרנות
הרשות .

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1244איטום גגות ,סך הכול

 .₪ 60,000מקורות מימון :קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1245מתקני חצר

למועדונית רווחה ,סך הכול  .₪ 200,000מקורות מימו ן :קרנות הרשות.
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החלטה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר פתיחת תב"ר מספר  – 1246ישראל דיגיטלית סך

הכול  .₪ 1,000,000מקורות מימון :משרד הדיגיטל הלאומי – הרשאה ₪ 650,000
(מצ"ב התחייבות) ,קרנות הרשות . ₪ 350,000

ו.

החלטה:

סגירת תב"רים ישנים (מצ"ב טבלה).

הוחלט פה אחד ,לאשר ס גירת תב"ר מספר  279שדרוג מערכת השקיה

 ,₪ 700,000בוצע . ₪ 700,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  327הכנת תיק סיכונים

 , ₪ 103,000בוצע . ₪ 103,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  348תיקון נזקי סופה

. ₪ 2,730,500

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאש ר סגירת תב"ר מספר  399הכנת מכרזים ,₪ 60,000

בוצע . ₪ 60,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  418תכניות מגירה 120,000

.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  456בית ספר נווה אריאל

חידוש מבנים  ₪ 300,000בוצע . ₪ 294,587
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החלטה:
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הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  472שדרוג מערכת הגינון

הציבורי .₪ 50,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1023הכנת מכרזים 50,000

.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1026שדרוג אמצעי מיגון

אזור התעשייה .₪ 50,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת ת ב"ר מספר  1044אירועי וחגיגות

עירוניים .₪ 100,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1047תכנית העשרה לחינוך

הקדם יסודי .₪ 100,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1049פרויקטים חינוכיים

.₪ 80,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1057החלפת ריהוט בבתי

הספר .₪ 90,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1067דשא בפארק הכלבים

.₪ 110,000
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החלטה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1091סימון כבישים והתקני

בטיחות .₪ 103,781

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1098שדרוג מ חשבים

במוסדות החינוך .₪ 150,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1112מפגעי בטיחות ותחזוקת

רחובות .₪ 250,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1113החלפת תמרורים

ושלטים .₪ 50,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1116שדרוג מערכ ת הגינון

הציבורי . ₪ 120,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1135נוער אירועי קיץ

. ₪ 100,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1136מסיבת קיץ של הנוער

. ₪ 50,000

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  10בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר

יאיר שי טבון ,מר אריק דושי ,מר פבל פולב ,גב' לודמילה גוזב ,מר אלכס ירמולינסקי,
מר יוסי חן ,מר אבנר משרקי ,מר אסף ביזברג;  1נמענת קרן קופלר) ,לאשר סגירת
תב"ר מספר  1147שיקום מדרכות ברחובות העיר . ₪ 450,000
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החלטה:

לוגו חברת התמלול

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1157הוספת כיתת ל ימוד

בבית ספר נחשון . ₪ 110,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1162סימון כבישים והתקני

בטיחות . ₪ 84,951

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1165נחשונים מרחבי למידה

. ₪ 250,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1183שיפוצים במבני הפיס

ואשכול הפיס . ₪ 200,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1193רכישת גנרטור 70,000

.₪

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1195בטיחות בדרכים 57,143

 ,₪בוצע .₪ 56,119

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1202רכישת גרור תאורה

.₪ 45,864

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר סגירת תב"ר מספר  1215רכישת ציוד צח"י

.₪ 25,000

74

ישיבת מועצה מספר ( 27מן המניין) 07.02.2021

ז.

לוגו חברת התמלול

בקשה לקבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין בתביעה של
נטורה רעות לחיים בע"מ כנגד מהנדסת העיר הגב' זיבי אדלשטיין.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר קבלת חסינות למהנדסת העיר הגב' זיבי

אדלשטיין בתביעה של נטורה רעות לחיים בע"מ כנגד מהנדסת העיר הגב' זיבי
אדלשטיין .
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