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 - המליאה נפתחה-

 דיווח ראש העיר 

ישיבת המועצה, מספר    אליהו שבירו ]ראש העיר[:  30אני מבקש לפתוח את 

 קרן, יוסי, פאבל, אלי, יחיאל, אבנר אריק ואלכס.  :נוכחים .שמן המניין

 ואלה. אריק דושי ]חבר מועצה[: 

העיר[: ]ראש  שבירו  בחוץ.  אליהו  אלה  אמרתי,  מה  יודע  אני  אלה,  אני   לא 

מתחיל   כשאני  היום  בסדר  רוצה  מתחיל  אני  כל  קודם  אז  העיר.  ראש  בדיווח 

לדווח לכם שבזמן, ברגעים אלה, התרחש פיגוע ירי בצומת תפוח, ככל הנראה 

להגיד  רוצה  אני  לפצועים.  מהירה  החלמה  נשלח  אנחנו  ומכאן  פצועים  ישנם 

גם    אשאנחנו סומכים על כוחות הביטחון שידעו לטפל במפגעים, ואני בעצם קור

לה ישראל  ביהודה   ילחלממשלת  היישובים  על  הישראלי  החוק  את  במיידי 

 ושומרון, זו בעצם התשובה האמיתית לכל פיגוע ופיגוע שינסו לעשות בנו. 

הרחפן עלה למעלה? או שלא עלה למעלה? מה עם   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 שקל.  150,000הרחפן? 

העיר[: ]ראש  שבירו  והכבד   אליהו  הקשה  האירוע  את  לציין  גם  מבקש   אני 

ג בעומר בהר מירון. העיר אריאל, כמו שאר תושבי מדינת ישראל, ”רע בלישא

מחבקים את המשפחות ששכלו את יקיריהן ושולחים החלמה מהירה לפצועים. 
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גבי  על  יחד עם זאת, לצערי הרב, ישנם חברי מועצה שניסו לגרוף הון פוליטי 

ד, לא רכב של ”דמם של ההרוגים והנפגעים. ביום שישי האחרון נע רכב של חב

 - העירייה על מנת

מה זה משנה? אתה יכולת לתת הוראה להפסיק את   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 זה, והבריכה העירונית המוזיקה שהיית משם? 

ד ”ג בעומר, בכל הארץ, חב” את התושבים בל  לשמח  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

ש שהאירוע המשיכו את הפעילות שלהם למרות שנתבקשו להפסיק, ואני מדגי

 הזה לא היה שייך לעיריית אריאל.

מועצה[: ]חברת  והבריכה   קרן קופלר  רגע  לך.  אז אתה אומר שלא מקשיבים 

 עירונית של מי זה היה? 

 במעבר חד, לא, אני מבקש.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 תן לי רגע, אחרים צמצמו את הפעילות שלהם. יוסי חן ]חבר מועצה[:

והבריכה העירונית, לא הייתה של עיריית אריאל?   ]חברת מועצה[:קרן קופלר  

 , היה. הון פוליטי

העיר[: ]ראש  שבירו  לי    אליהו  תנו  לי,  תפריעו  אל  להשלים,  רגע  לי  תנו  אבל 

 -להשלים את דיווח ראש העיר, בסדר? במעבר חד אבקש להודות

 אתה את הפדיחה שלך עשית, זה בסדר..  קרן קופלר ]חברת מועצה[:
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העיר[: ]ראש  שבירו  על גוונים  לחברת    אליהו  השונים,  העירייה  אגפי  ולכלל 

והעצמאות הזיכרון  ימי  אירועי  של  הפיתוח,   .ארגון  בתנופת  ממשיכים  אנחנו 

עם  עפרון  דרך  ברחוב  הכיכר  את  שידרגנו  כיכרות,  לשדרג  ממשיכים  אנחנו 

נחל הפארק  נחשונים, והכיכר ברחוב הנגב וששת הימים. התחלנו את העבודות ב

שקיימנו לתחרות  בהמשך  שהבטחנו,  לנגישות    .כמו  למכרז  , פים”שציצאנו 

 839ובנוסף הנחנו אבן פינה בשכונה החדשה עם היזם רם הדרך, בשכונה של  

יחידות דיור. במקביל, אנו מבצעים קידוחים אופקיים מתחת לדרך רון נחמן, 

לוי, דרך הציונות   ידי תאגיד המים, באזור של רמי  על מנת  ועל  ששת הימים, 

ביוב. תאגיד המים ממשיך לשדרג את צינורות המים  ל לחבר את השכונה למים ו

ברחובות העיר. אנחנו שידרגנו את רחוב אורי בראון. אנחנו משדרגים כרגע את  

ל ואבנר, ובסוף חודש מאי ניכנס גם לרחוב ימית. שיפצנו את משרד ”רחוב צה

ה את  אישרתם  גם  שאתם  לאחר  משרד  ע  ”תבהתחבורה  הזה.  הנושא  לטובת 

ואנו נמצאים מה שנקרא בישורת האחרונה. משרדי   . התחבורה ומשרד הפנים

יפתחו לרווחת התושבים. ביום   הם  הממשלה ירהטו את המשרדים ובזמן הקרוב

בשעה   הקרוב  חברי 12:30רביעי  כל  שיקומי,  למפעל  פינה  אבן  נניח  אנחנו   ,

מוזמנים אנ  .המועצה  הזאת  הרץ, ובהזדמנות  ויקטוריה  את  לציין  מבקש  י 

סכום  איתה.  שלי  בפגישות  לגייס  שהצלחתי  מאוד,  גדול  כסף  סכום  שתרמה 

גם  מענה  שייתן  השיקומי,  המפעל  את  להקים  באמת  יכולים  אנחנו  שבזכותו 

ובהזדמנות הזאת אני גם   .לתשושי נפש, מה שלא יכולנו לעשות במפעל הקיים

לסגנים, מקומי,  לממלא  להודות  כל   מבקש  על  המועצה  חברי  ולכלל  למשנים 

  .הישגי הרשות בכל התחומים
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 ריכוז החלטות וועדת תמיכות ואישורן 

 -ואני עובר למבקר העירייה אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 -רגע, רק שאלה קטנה.. לא! אני רוצה לשאול שאלה   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

אני אתן לך עוד מעט את רשות הדיבור, אני מבקש    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

התמיכות,  נושא  זה  הראשון  הנושא  היום,  בסדר  העירייה,  למבקר  לעבור 

 בבקשה.

העירייה[: ]מבקר  ברסקי  המקצועית   אריה  הוועדה  לכולם,  טובים  צהריים 

ב התכנסה  התמיכות  ושל   21-לעניין  דת  מוסדות  של  בבקשות  לדון  באפריל, 

וקהיל חברה  של מטות  ההמלצות  את  אקריא  אני  הנוער.  תנועות  של  וגם  ה 

תמיכות לעניין  המקצועית  אחתאאני    .הוועדה  אותם  וחברי -קריא  אחת, 

 המועצה יצביעו אם הם מקבלים את ההמלצה, או לא מקבלים את ההמלצה. 

לשאול רגע, זה שאתם מקבלים את לפני זה  אני רוצה    יוסי חן ]חבר מועצה[:

אושרה ד לא  ”את ההצעה, קודם כל אני רואה פה שלחבההצעה או לא מקבלים  

שבכלל   ןדבר שני, יש פה בית כנסת שאין לו מקרקעי  . אחר כךתסביר    תמיכה.

זה אם אנחנו מעבירים את זה   .ואנחנו הולכים לאשר לו תמיכה  ,אין בית כנסת

אנחנו   הזאת  או   יוצריםבצורה  תפילה  בית  לו  שיש  מי  כל  שמחר  תקדים,  פה 

וך בית או זה אנחנו צריכים לאשר את זה. אני חושב שאנחנו צריכים  כנסייה בת

 150היה    2012לשקול את זה טוב טוב. הדבר האחרון, תקציב בתי הכנסת בשנת  

יום תקציב העירייה הוא למעלה המיליון.    80יה היה  יאלף שקל, ותקציב העיר
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אז זה דבר אלף.    116מיליון, ואנחנו מחלקים, לפי מה שאני רואה פה,    130-מ

כול להיות שתקציב העיר יגדל, ישאנחנו נצטרך לתת, לדעת לתקן את זה, כי לא  

 ותקציב התמיכות יקטן ברמה משמעותית. 

 זה? אני יכול לענות לגבי שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

  .יטופלוהיום  הד, הנושא על”קודם כל לגבי חב אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 -שתיים, לגבי

 . יש להם יתרה תקציבית אליהו שבירו ]ראש העיר[:

לא, היום ישבנו על זה, והחלטנו להביא את    שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

יגיע לישיבה הבאה ואני מאמין שיאושר. לגבי המכסה, ד  ”חבזה לישיבה הבאה.  

אלף שקל זה הסכום שאתם אישרתם כהמלצה   130  . אלף שקל  130סך הכל יש  

אז שנה הבאה   ,אם בשנה הבאה יהיה אפשר לחלק יותר  .כנסתלחלק לבתי ה

, יחולקו, שקל 130-. עכשיו, כל ה130ואפשר לחלק רק    130יחלקו יותר. השנה יש  

וכמו שבחברה וקהילה עדיין   , כמו שבספורט עדיין לא סיימנו  אחד לא יישאר.

ו סיימנו, החלטנו לחלק הפעם את  פעימותולא  גם  .עדת התמיכות לכמה   כדי 

פעילויות   מיני  בכל  הנוכחים שישנם  ויגידו כלבדוק את מספרי  יבואו  די שלא 

אנחנו  שנבדוק,  ובסוף  משתתפים,  איקס  או  חניכים  איקס  יש  מסוים  במקום 

 לייעודה. אנחנו רוצים לדעת ולוודא שהתמיכה מגיעה  .נמצא משהו אחר

לא לחלק חשוב להדגיש, יכולנו להמתין עוד ועוד ו  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

את   מכירים  ואנחנו  מאחר  הנתונים.  כל  אלינו  יגיעו  אשר  עד  התמיכות  את 
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זה   ,המצוקה של כל הגופים, כל הגופים הנתמכים החלטנו באמת לעשות את 

זה   .בפעימות את  להעלות  ולאשר,  לאפשר  מסוגלים  שאנחנו  מה  כל  לאפשר 

 למועצה, לאפשר, לאשר ולהתקדם הלאה.

מועצה[:  ]חבר  חן  היינו רק    יוסי  ואז  במסמך  רשום  להיות  צריך  היה  שזה 

 . מבינים, לא היינו שואלים

שמסביר, היה אמור   אריה  בשביל זה יש את  שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 להסביר את כל מה שהסברתי אבל בסדר. 

 .תמשיך אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אז ככה, בית כנסת ראשון זה היכל יוסף אריאל,   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

התקבלה בפעימה ראשונה התקבל   .₪  10,000התמיכה המומלצת לאישור היא  

 10,000-, ולפעימה השנייה, מומלץ סכום ההשלמה ל₪סך של ארבעת אלפים  

על זה    ₪  10,000, ככה שסך הכל סכום התמיכה יעמוד על  ₪בסך ששת אלפים  

 צריך להצביע.

 סעיף?-אנחנו צריכים להצביע סעיף בירו ]ראש העיר[:אליהו ש

העירייה[: ]מנכ”ל  רואימי  סעיף  שלמה  לבית -כן  שקל  אלפים  ששת  סעיף. 

 -הכנסת זה

שם הבית כנסת,   –אפשר לעשות את זה הרבה יותר פשוט  ש[:  ”ד דוד זיו ]יועמ”עו

 הסכום, מי בעד. 
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 . אז יאללה אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

יש לי שאלה, אנחנו לא יכולים לאשר, הוא יקריא   שבירו ]ראש העיר[:אליהו  

 רונעבואז  כל הרשימות של בתי הכנסת, ונאשר את הסעיף של בתי הכנסת,  את  

 ? לסעיף של חברה וקהילה

כי אם אתם תגיעו אני אומר ש  יוסי חן ]חבר מועצה[: נעשה כל סעיף בנפרד, 

 . אתנגדועדיין תרצו לאשר, אני  ”אורות אריאל“ל=

 .אוקיי אליהו שבירו ]ראש העיר[:

היכל יוסף אריאל   .סבבה, אז בואו נעבור, אוקיי  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

10,000 ₪. 

 מי בעד לאשר את ההצעה? אושר פה אחד.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .₪ 10,000שבות אריאל  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר את ההצעה? אושר פה אחד.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לבית כנסת היכל יוסף אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה  10,000

 אושר פה אחד 
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פה כתוב שקוזז, אבל   ₪.  10,000אחוות אריאל    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

לנו   הביאו  מסביריםהם  שהם  מתקן  לתמיכה   מסמך  המומלץ  הסכום  ולכן 

10,000 ₪. 

 מי בעד לאשר את ההצעה? אושר פה אחד.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .₪ 10,000תפארת אריאל  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 פה אחד אושר. ? מי בעד לאשר את ההצעה אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 . ₪ 10,000ם ”הרמב אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר? אושר פה אחד. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 שבות אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה ת₪ לבית כנס 10,000

 אושר פה אחד 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לבית כנסת אחוות אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 אושר פה אחד 

 החלטה

ועדת התמיכות למתן תמיכה על סך את המלצת ומליאת מועצת העיר מאשרת 
 ₪ לבית כנסת תפארת אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 אושר פה אחד 
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 .₪ 10,000נון -יהושע בן אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר? אושר פה אחד. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .₪ 10,000מעריץ אריאל,  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר? אושר פה אחד. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

אך יש להם קיזוז של   ,10,000קהילת נצרים    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 , לכן הסכום שיועבר להם יעמוד על אפס. ₪אלף   147עודף תמיכה של 

 על זה? אז זאת אומרת, לא צריך להצביע  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 החלטה

ועדת התמיכות למתן תמיכה על סך את המלצת ומליאת מועצת העיר מאשרת 
 ₪ לבית כנסת הרמב"ם, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 אושר פה אחד 

 החלטה

את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך מליאת מועצת העיר מאשרת 
 נון, כפי שהוצג במליאת המועצה-₪ לבית כנסת יהושע בן 10,000

 אושר פה אחד 

 החלטה

את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך מליאת מועצת העיר מאשרת 
 ₪ לבית כנסת מעריך אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 אושר פה אחד 



 02.05.2021 מתאריך 30ישיבת מועצה מן המניין מס' 

12 

אבל היא   ₪  10,000לא, מאשרים להם תמיכה    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מה שנאמר. מקוזזת בגלל 

, מי בעד לאשר את מה שאמר המבקר? אושר  יאוקי אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 פה אחד.

 

 .₪ 10,000ל אפרים הוא אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר? אושר פה אחד. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 .₪  10,000גפן אריאל,  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר?  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אני יכול לקבל הסבר לגבי גפן אריאל?  יוסי חן ]חבר מועצה[:

ישבנו על זה בוועדה מקצועית, הביאו לנו את   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 -הקלסרים

 החלטה

את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך מליאת מועצת העיר מאשרת 
₪ לבית כנסת קהילת נצרים. הסכום יקוזז בעקבות עודף תמיכה, כפי   10,000

 . שהוצג במליאת המועצה

 אושר פה אחד 

 החלטה

את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך מליאת מועצת העיר מאשרת 
 ל אפרים, כפי שהוצג במליאת המועצהאוה ₪ לבית כנסת  10,000

 אושר פה אחד 
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, אשרלישבנו עם עמוס צוריאל והוא המליץ    שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 ואנחנו בקטע הזה, מה שעמוס המליץ, אנחנו אישרנו.

 , מה זה עמוס המליץ?וצורה ראית בנרות יוסי חן ]חבר מועצה[:

 לא נכון...  שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 - מה עמוס אמר לך? עמותה רשומה, יש לנו שנתיים יוסי חן ]חבר מועצה[:

 .כן ירו ]ראש העיר[:אליהו שב

 . כן כן כן שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 .כן כולם  ,כן יוסי חן ]חבר מועצה[:

 - יש הכל, יש הכל, כל המסמכים יושבים אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 ? לא, אבל הם שואלים איפה בית הכנסת פיזית קרן קופלר ]חברת מועצה[:

שתי    , אם יש אני בעדזה, גפן אריאל,  אם יש בית כנסת כ  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 ידיים אני ארים. 

 תח בבית שלו בית כנסת? ובן אדם פ אולי קרן קופלר ]חברת מועצה[:

]מבקר העירייה[: עבודה   אריה ברסקי  להגיד, בתוך הדיון של  רוצה  אני  לא, 

כנסת החדשים הוא אישר אותם, המקצועית הוזמן גם עמוס צוריאל, שגם בתי  

 -אני אגיד לך כרגע בנקודה הזאת אותם, שהם פעילים.כיר משהוא 
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לבית כנסת גפן אריאל,   ]בטלפון עם עמוס צוריאל[  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 יש בית כנסת?

 אורות אריאל  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 לא, גפן אריאל  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 נחלת אבות גם יוסי חן ]חבר מועצה[:

 גם מאורות אריאל.  ]חברת מועצה[:קרן קופלר 

 - מבנהפרה, זה עמותה, יש להם  -רגע, שניה, פרה  יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

הבנתי, אוקיי, מאה אחוז   []בטלפון עם עמוס צוריאל   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

יש להם, יש להם את הקרוואן שהם קנו אותו, והציגו אותו, והם צריכים לשפץ 

מי בעד להשאיר את ההצעה של המבקר? אושר פה   שלהם.  הכנסתבית  אותו זה  

 אחד.

 

 - אורות אריאל אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 איפה זה אורות אריאל?  ]חברת מועצה[:קרן קופלר 

 מה זה אורות אריאל?  יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לבית כנסת גפן אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 אושר פה אחד 
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אורות אריאל זה גם בית כנסת, זה בית כנסת    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 תו ישבנו עם עמוס צוריאל.יא םחדש, שג

 מי זה? יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

 גם נחלת אבות איפה זה.  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 לא יודע מי זה. מי זה נחלת אבות? יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

 לא יודעת, גם נחלת אבות אני לא יודעת.  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 ?שאלה, של עוד איזה בית כנסתו איז אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 . נחלת אבות קרן קופלר ]חברת מועצה[:

נחלת אבות, איפה הם   []בטלפון עם עמוס צוריאל  העיר[:אליהו שבירו ]ראש  

 יושבים?

 אלף תושבים כולה.  20כמה בתי כנסת אלוהים,   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

אוקיי, סבבה, ,  הבנתי  [  ]בטלפון עם עמוס צוריאל  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

אורות אריאל, כנסת הראשון,  הככה, בית    ]מנתק את השיחה[מאה אחוז, תודה!  

עמותה, שהיא אמורה לקבל את הגג של המעון, שם אנחנו בונים, שם הולכים   וז

כנסת השני, הם מתחלקים ביחד בבית כנסת שבות הובית    .לבנות ברחוב הערבה

הם   .אריאל רק  כנסת,  בית  באותו  נמצאים  שניהם  הם  לתפילות,  מגיעים  הם 

מנים, הם שני מניינים שונים הם לא מתפללים באותם ז  נץמגיעים לתפילות של ה



 02.05.2021 מתאריך 30ישיבת מועצה מן המניין מס' 

16 

עמותות שונות לחלוטין ולכן באופן עקרוני אפשר לתת להם   תילחלוטין, זה ש

 את התמיכות.

אבל עושים שם   ,רגע, אורות אריאל, ברחוב הערבה קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 ד, אז עוד בית כנסת ברחוב הערבה? ”בית חב

ד שהם קיבלו הקצאת ”של חבנכון, יש בית כנסת    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 קרקע, ויש את העמותה השנייה שהולכת לבנות מעל המעון.

 שנים.  10אבל זה יקרה עוד  יוסי חן ]חבר מועצה[:

העיר[: ]ראש  שבירו  הם   אליהו  מקימים,  כבר  המעון  את  אנחנו  לא,  לא  לא, 

 -מתפללים כרגע

אבל זה לא יקרה בשנה הקרובה. ניתן תמיכה לבית כנסת   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 שלא קיים?

 בשכונה. הם מתפללים בשבת שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

יה שלנו, אבל המקום לא יהם מתפללים במגרש חנ  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 מוכן.

עירוני, שזה או מועדון אמצע   אליהו שבירו ]ראש העיר[: הם מקבלים מבנה 

ששם בעצם הם ממשיכים את התפילות שלהם, כאשר אנחנו יודעים   , או גןהדרך  

 שהם הולכים לבנות מעל המעון.
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בסדר אבל מה זה קשור לתמיכה? אני לא מבין. מה זה    יוסי חן ]חבר מועצה[:

קשור לתת להם תמיכה למשהו שלא קיים מה. אני מחר אביא לך עמותה ואני 

 -יד שהם הקימוגנאדרוש גם כן למשהו שמתפלל בשכונה ו

 - היהם מתפללים בחני קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 אין להם בית כנסת.  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 ע. ייוסי אתה יכול להצב אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[:  ]חבר  חן  יש    יוסי  למי לך  תמיכה  לתת  עיר,  כראש  הפריבילגיה  את 

 -שאתה רוצה

 .נותן למי שאני רוצהאני לא  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אתה נותן, לא קיים בית כנסת מה? יוסי חן ]חבר מועצה[:

 - יש גוף מקצועי ...יש לו אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מתייחס, אם הבן    מה גוף מקצועי הוא לא יודע, הוא בא  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 אדם המקצועי, אבל סליחה רגע, 

 בסדר מי שרוצה יכול להצביע אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חבר  חן  מגיש   יוסי  והוא  ניהול תקין  לו  ויש  בנהלים  עומד  הוא  אם 

אין אבל הגוף המקצועי בכלל לא יודע ש  . בקשה הגוף המקצועי אמור לאשר לו

 -שליעכשיו איפה הבעיה  בית כנסת.
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 -אגב, זה לא, זה לא שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 רגע, שניה שלמה אני אגיד לך איפה הבעיה שלי.   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 קודם כל במקרה הזה שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 לא, שניה, תן לי לסיים.  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 תן לו לסיים.  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

יכולת    אלף שקל  130הבעיה שלי שאתה באותו תקציב של    ]חבר מועצה[:יוסי חן  

  סעיף תקציב.עכשיו אני יכול לתת לך    .ואז מי שנפגע זה הקיימים  לתת לאחרים,

יחסי ציבור, גדל פי הסברה ופרסום,  התקציב  ל סעיף תקציב?  אתה רוצה להגדי

 -שתיים

 יוסי יוסי יוסי, אבל זה לא הדיון.  שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

ליחה רגע זה הדיון, אם אתה רוצה להגדיל את תקציב ס יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -הפרסום

 אני לא רוצה להגדיל  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חבר  חן  ב  יוסי  אותו  הגדלת  אתה  הגדלת,  תקציב    100%אתה  את 

 הפרסום

 ושה עכשיו ישיבת מועצה, אני לא ע אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 זו ישיבת מועצה יוסי חן ]חבר מועצה[:
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]ראש העיר[: עושה   אליהו שבירו  לא  ועדת   ואני  על  ישיבה  זו  ישיבת תקציב, 

 התמיכות.

אני אומר, אתה רוצה לתת על חשבון בתי הכנסת? אין   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 בעיה, בוא תגדיל את התקציב, אני לא נגד. 

מי בעד לאשר את ההצעה שאתה רוצה.  איךתצביע  שבירו ]ראש העיר[:אליהו 

שקל  10,000מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר,  .אורות אריאל ?של המבקר

   ?לאורות אריאל

 אני סומך עליך אריה.  יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

אבנר גם ופאבל. מי   ,דושי, יחיאל, אלי אלכס, -בעד אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 נגד? יוסי וקרן, עבר, נמשיך הלאה בבקשה. 

 

 .₪ 10,000נחלת אבות אריאל   העירייה[:אריה ברסקי ]מבקר 

לגבי נחלת    ,מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ?אבות אריאל

 החלטה

את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך מליאת מועצת העיר מאשרת 
 ₪ לבית כנסת אורות אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 ברוב קולות אושר 

 ר יוסן חן, קרן קופל -נגד
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מועצה[: ]חברת  קופלר  בית    קרן  זה הזה  זה  לא?  לשתיים  שמחולק  כנסת 

 שמחולק לשתיים הוא אמר?

שקל, מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר?   10,000  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אושר פה אחד. 

 

 .₪  10,000אביר יעקב  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 ? אושר פה אחד.₪  10,000מי בעד לאשר אביר יעקב    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

]מבקר   ברסקי  הדת  העירייה[:אריה  מוסדות  לגבי  נעבור   .זה  אנחנו  ועכשיו 

הנוער לאשר   .לתנועות  ממליצה  הוועדה  ואנחנו,  נוער  תנועות  שלוש  לנו  יש 

ישיבה ביחד עם מנהל  ובמהלך החודש הזה תהיה עוד  תמיכה לשלוש תנועות 

 .₪אלף   60אז ככה בני עקיבא, סך הכל  .מחלקת הנוער

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לבית כנסת נחלת אבות אריאל, כפי שהוצג במליאת המועצה  10,000

 פה אחד אושר 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לבית כנסת אביר יעקב, כפי שהוצג במליאת המועצה 10,000

 פה אחד אושר 
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 .₪ 30,000הנוער הלאומי  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

 . ₪ 30,000הצופים,  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   העיר[:אליהו שבירו ]ראש  

 אחד.

 

העירייה[: ]מבקר  ברסקי  הנוער  אריה  תנועות  לגבי  זה  הקטגוריה   .אוקיי, 

ישראל דאורייתא    OUהאחרונה היא חברה וקהילה, ואני אציג את הנתונים.  

20,000 ₪. 

 החלטה

העי מועצת  מאשרת  מליאת  סך ר  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לתנועת הנוער בני עקיבא, כפי שהוצג במליאת המועצה 60,000

 פה אחד אושר 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לתנועת הנוער הנוער הלאומי, כפי שהוצג במליאת המועצה  30,000

 פה אחד אושר 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 ₪ לתנועת הנוער הצופים, כפי שהוצג במליאת המועצה 30,000

 פה אחד אושר 
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 ? למה?20-ל 27-מה ירד להם מ קרן קופלר ]חברת מועצה[:

לא חילקנו את כל הכסף, אמרתי אנחנו עשינו מה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

גם    . שנקרא מקצה ראשון ואני   דאורייתא במקצה הבא, בישיבה הבאה,  יעלה 

 דאורייתא. אתם מעריכים שהוועדה תוסיף כסף גם ל -, אתם תגידו.מעריך ש..

אנחנו עוד פעם   .סליחה רגע אני רוצה להגיד משהו  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

אני מבינה, אני   .אנשים שיושבים בוועדה הם לא תושבי העירהשחוזרים לזה,  

שז הפנים  ומבינה  משרד  קבע  שככה  וועדה  שהיא  חברי    .וועדה  לא  אם  אבל, 

מקום יישבו בוועדה ויפקחו ה מועצה, אז לפחות אתה או אחד הסגנים או ממלא  

מקבלים תקציבים    .סכומים, רגע, ברשותך לא סיימתי  ות נוער מקבלהשתנועות  

 , בפתיחה אתה ראית מה הם עושים שם  םאתה היית ש דאורייתא י אלה, ככה כ

במקום   ,להם זמן  ונותניםה  ' לוקחים את החבר  םה  .ואיזה בני נוער מגיעים לשם

ברחובות חושב  .שיסתובבו  יותר   דאורייתאש  תאני  תקציבים  לקבל  צריכה 

גבוהים ממה שהיא מקבלת. עכשיו אני לא אומרת שאני אהיה שם או מישהו 

 שם. מחברי המועצה, אבל לפחות מישהו, תושב העיר, צריך להיות

קודם כל הנציג של בני הנוער זה מנהל מחלקת   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

י הוא מכיר את התנעות וכשיש ולכן הוא גם מוזמן כ  ,הנוער שהוא תושב אריאל

 זה... גיד שאין נציגיםלהלוועדה שאלות, יש את מי לשאול אז 

 . אבל הוא לא מחליט הוא רק בגדר ממליץ ,כן קרן קופלר ]חברת מועצה[:
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אני מעלה להצבעה את ההצעה של המבקר מי  ,טוב אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ?בעד

ה, ברור שנצביע בעד אבל זה לא כאילו שיש בריר  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 .בסדר

 אוקי אושר פה אחד, הלאה. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 

 -עמותת יחד באריאל מומלץ העירייה[:אריה ברסקי ]מבקר 

מועצה[: ]חברת  נו באמת    קרן קופלר  יחד,  עמותת  דבר  שקל הם   9,000אותו 

 .מקבלים

הסכום   , לכן6,549, יש להם קיזוז  9,000מומלץ    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 .2,451לתשלום 

את ההמלצה של המבקר? אושר פה  ר  אשלמי בעד    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד, כן הלאה. 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 כפי שהוצג במליאת המועצה ,ישראל דאורייתא OU-₪ ל 20,000

 פה אחד אושר 
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 .₪ 20,000הוועד למען החייל  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

 . 9,000פעמונים  העירייה[:אריה ברסקי ]מבקר 

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

 .8,000פ ”מו אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 החלטה

 9,000את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך  מליאת מועצת העיר מאשרת  
₪ לעמותת יחד באריאל. הסכום יקוזז בעקבות עודף תמיכה, כפי שהוצג במליאת 

 המועצה

 פה אחד אושר 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 כפי שהוצג במליאת המועצה לוועד למען החייל,₪  20,000

 פה אחד אושר 

 החלטה

 9,000את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך  מליאת מועצת העיר מאשרת  
 . כפי שהוצג במליאת המועצהפעמונים, ₪ ל

 פה אחד אושר 
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מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

סך הכל    ₪  1,024, בקיזוז  9,000איחוד והצלה    אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

7,976 ₪. 

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

 . ₪ 15,000יד שרה  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 החלטה

 9,000את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך  מליאת מועצת העיר מאשרת  
 .כפי שהוצג במליאת המועצה למו"פ,₪ 

 פה אחד אושר 

 החלטה

 9,000את המלצת וועדת התמיכות למתן תמיכה על סך  מליאת מועצת העיר מאשרת  
 .שהוצג במליאת המועצה₪ לאיחוד והצלה. הסכום יקוזז בעקבות עודף תמיכה, כפי  

 פה אחד אושר 
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 . 20,000בית הזיכרון  אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אליהו שבירו ]ראש העיר[:

יש לי שאלה לפני שאתה סוגר את הנושא הזה, אמרת   אריק דושי ]חבר מועצה[:

 שזה בפעימות, זה לא פעימות, הכל מאושר וזהו. 

לא, תסתכל שם למעלה, תסתכל למעלה, תסתכל   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .שם כתוב למעלה על החשבון, זאת אומרת שיהיה עוד דיון

אני לא זוכר, תי,  לדע  960או    940יש סך הכל    שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 עד האגורה האחרונה.  השלמהכל הכסף הזה יגיע ל

מועצה[: ]חברת  קופלר  אריק   קרן  התקציב,  ידי    ,שלמה,  על  שאושר  התקציב 

ר לעשות כדי לא ש, זה תקציב מה שאפ₪אלף    964המועצה, על ידכם, עומד על  

 -תהיה

העירייה[: ]מנכ”ל  רואימי  לספורט   שלמה  גם  מחולק  לחלק,  אפשר  זה 

 ולעמותות.

 ? הועדה או אנחנו אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 , כפי שהוצג במליאת המועצה ליד שרה₪  15,000

 פה אחד אושר 
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הוועדה ממליצה ומביאה את   בסוף זה אתם.   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:

 זה לאישור שלכם. 

האם    זו שנה ראשונה שאנחנו מצביעים באמצע השנה,  אריק דושי ]חבר מועצה[:

  לעמותות?זה יוצר עודף בירוקרטיה  

 הפוך!  ,לא העיר[:אליהו שבירו ]ראש 

]מנכ”ל העירייה[: יושבים   שלמה רואימי  כי אנחנו  יותר בלאגן  לנו זה עושה 

יותר, להם לא, אני אסביר, קודם כל אנחנו ביקשנו, נתנו עוד זמן ועוד זמן זה 

הייתה בעיה עם ודבר אחד. דבר שני להזכירכם שנה שעברה הייתה שנת קורונה  

ניתן .  או לא נכבידבויפור הזה, באנו ואמרנו  כל הנתונים ולכן גם פה, בגלל הס

את האפשרות שיגישו כדי שנוכל לתת כסף כי גם למשל יש כאלה שלא יכולים  

ולהזכירך אתה נותן תמריצים על  ,שהייתה פעילות 2020להציג נתונים של שנת 

ולכן אנחנו צריכים לתת עוד אפשרות ועוד אפשרות.   יאוקי  .הפעילות שהייתה

אמרנ שנשבועכשיו  שקבענוו  לי  נדמה  לפעימה   19-ב  ,  כזה,  משהו  במאי, 

 באה נשלים את כל הכסף.ההשלישית, כך שבישיבת המועצה 

מי בעד לאשר את ההצעה של המבקר? אושר פה   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אחד.

 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  סך מליאת  על  תמיכה  למתן  התמיכות  וועדת  המלצת  את 
 לבית הזיכרון, כפי שהוצג במליאת המועצה₪  20,000

 פה אחד אושר 
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כנסת, ה, על מנת להקל על בתי  יש לי רעיוןדוד    יחיאל טוהמי ]חבר מועצה[:

שקל פלוס, אז אנחנו לא, כמה אנחנו יכולים   3,000שקל,    3,000למשל שיש להם  

שקל וניתן   13,000שקל נכון? אז ניתן להם יותר טיפה, נעשה    7,000לתת להם?  

לתקן שקל, למה לשגע אותם? יש פה בעיה שאנשים שלא יכולים    10,000להם  

 ח, אז הם לא מקבלים. ”דו

]ראש העיר[ כנסת לא,    :אליהו שבירו  יהיה מצב שלבית  יחיאל,  יחיאל,  אבל 

 .10,000ת אחד אתה תביא סולבית כנ 13,000אחד תביא 

 אין לך מספיק.  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

רים ”תבבואו נמשיך הלאה, אנחנו סיימנו?  עצור.    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .לכם להתייחס בבקשה, בסוף אני אתן

מילה?  ובקשר לבקשר לתמיכות, אפשר להגיד איז מועצה[:אבנר משרקי ]חבר 

הוועדה יושבת וממליצה. אני   ה בגלל שאנחנו מודעים רק לסכומים ברגע שמגיע

של חושב  שלא  לדעתי,  פה,  אחד  אין  מפה  שמעתי  במיוחד, דאורייתא  חושב, 

רק אני אומר,   ומקבל.אני הבן שלי שם    םג,  דאורייתאכולם מגיע יותר, אבל לל

המקצועית, מלצהה בוועדה  פה  שיושב  ומי  המקצועית  שהוועדה  כולנו  של  ה 

מחזקים כך  יחס למה שחברי המועצה הציעו, לחזק אותם הרבה יותר כי  ילהת

 . את הילדים שלנו
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אסור לנו להגיד דבר כזה, לא אני אומר   תראו, אנחנו  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

בוחנת   היא  מקצועית,  וועדה  יש  זה,  האובייקטיביםאת  אני    .בקריטריונים 

 . תמעריך שהוועדה תשמע בדיוק את כל הפעילות, ועל סמך זה היא תוכל להקצו

 .מה זה אובייקטיבים? אלי, סליחה קרן קופלר ]חברת מועצה[:

הרי בסופו של דבר אני אגיד,  זה חשוב,  אז אני אגיד,    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מנהל מחלקת נוער בעירייה שהוא מכיר על שאנחנו מדברים על נוער, אז יש  כ

אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד.    .תנו לי לסיים, תאמינו לי  .וריו את כל..ב

אילו פעילויות לנוער יש,   יודעיש מנהל מחלקת נוער שהוא מכיר את הנוער, הוא  

מה כל אחד עושה, מה כל אחד, איך כל אחד יודע להתחמק או לא להתחמק,  

ועל   .והוא בא לוועדה ומציג את כל הדברים לפני הוועדה  .לא לעזורלעזור או  

ההקצאות  את  לתת  אפשר  נוער,  מחלקת  מנהל  אותו  של  גם  ההמלצות  בסיס 

יש מועצה דתית, ראש   .לנוער. אותו דבר גם כשאנחנו עושים תמיכות לבתי כנסת

ל  ותן המלצות. אותו דבר שאנחנו מדברים על נושא שנהמועצה הדתית מגיע,  

והיא  הספורט  תחום  את  ויודעת  שמכירה  ספורט  מחלקת  מנהלת  יש  ספורט, 

נותנת  המגיע בוועדה,    .והיא  שיושבים  משרד  זה  האנשים  של  הקביעה  פי  על 

מחלקים ,  הפנים היו  המועצה  שחברי  מבחינתי  אני  רציתי,  שאני  מה  לא  זה 

קבע   .תמיכות כמו שהיה פעם. קבע המחוקק, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה

המחוקק שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו רוצים לתת לפלוני או אלמוני,  

 .לכן הוועדה הזאת היא וועדה מקצועית

 ת משנהלא, אבל יש את הוועד אבנר משרקי ]חבר מועצה[:
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רגע יחיאל, קודם כל זכור לי שהייתה ועדת משנה   אריק דושי ]חבר מועצה[:

 סף., בנו, לא אומר שום דברלתמיכות

 .אין את הוועדה הזאת יותר קרן קופלר ]חברת מועצה[:

  לא משנה. אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 . אבל לא הורדנו אותה מסדר היום ,לא קרן קופלר ]חברת מועצה[:

כי שמה היא לא,    ?למה היא טובה, אם היא הייתה  אריק דושי ]חבר מועצה[: 

אני אתן ושם אפשר להעלות כמו שיוסי אמר.  היא לא מחייבת  שיניים,  אין לה  

, עד לפני שנכנסתי לתמונה, אתה לא זוכר, אני אזכיר  דאורייתא לך דוגמא קטנה  

זוכר? תשע אלף שקל, תמיכה.  כנסת,  בתי  בסניף של  הייתה רשומה  לך אבל, 

וויכוחים   לאט והיו פהאתה זוכר? איתי אהרוני היה חבר מועצה, אני נכנסתי  

שקל, שבוע אחרי זה איתי   25,000-לות וקרנבל, והעלינו את זה  וצעקות ומלחמ

, , אני זוכר את הישיבה, כולם היו פההיה צריך להתפטר מלהיות איש מועצה

זה רק מוכיח שלא באמת היה מישהו שאמר מה   חוץ מהחדשים כולם היו פה.

ככה   ”נוער...תקשיב העמותה הזו זה  “  של העמותה, עד שאיתי אומר לי  הפעילות

כמו שאני אשאל את המבקר, מה הפעילות   זה דוגמה קטנה.חד משמעית,    וככה.

 הכל?על שיחד מארגן, אתה תדע לענות לי 

  .כבר לפני שנה דיברנו על זה קרן קופלר ]חברת מועצה[:

אבל צריך את   .לא כי אני מזלזל במישהו, באמת שלא  אריק דושי ]חבר מועצה[:

המידע האמיתי, והמידע האמיתי יושב אצל נבחרי הציבור או אצל נציגי עמותות  
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, יגידו תקשיבו, באים אליך לראש יציגו לה, יבואו  המשנהגיעו לוועדת  ישבאמת  

החבר'ה האלה עובדים עם ילדים אוטיסטים, ועם נוער, “ויגידו תקשיבו  העיר,  

לסכומים,   אל תתייחסני נותן לך דוגמה,  סתם א  .”חים ועם בנות שירות”ועם גמ

כי מה שקורה זה נופל  אל תתייחס לכלום, תתייחס רק לתוכן של מה שאמרתי.

שלומי לא יודע מה דאורייתא עושים, עם כל הכבוד לשלומי, אני  .בין הכיסאות

 אומר לך הוא לא יודע. 

 תעשה לו מבחן.   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

]חבר   דושי  יודע   מועצה[:אריק  לא  הוא  אבל  יודע,  הוא  מבחן.  לו  אעשה  אני 

 באמת. 

קודם כל לאבנר, כדי  אני אחזק את מה שאתה אומר.    יוסי חן ]חבר מועצה[:

קורונה מה שהם עשו? לכן נת  ש  2021-לפתור את הבעיה, ליד שרה לא מגיע ב

להגדיל את   צריך  כל  ואני מק  הסעיףצריך, קודם   ווהשל התמיכות מלמעלה, 

זה את  נעשה  הבאה  לך   .שבשנה  אתן  אני  בוא  קריטריונים?  על  ודיברת 

יושבים בוועדה המקצועית, ומתייחסים לקריטריונים    .של ספורט  ניםקריטריו

 אז זה גורם לחסר או מה שיתר ו  ןשל ספורט, והבסיס של הקריטריונים לא נכו

 לכן מה שאתה אומר, אני רק מחזק את מה שאתה אומר. בתמיכה.

רגע, אני רוצה בהקשר של יד שרה, באמת עם כל   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

וצרים יד שרה ושמים את מ שאנשים לוקחים  כהכבוד ליד שרה, הרבה פעמים  

לצורך העניין, דאורייתא    .אחוז לא לוקחים אחר כך את הפיקדון   99הפיקדון,  

אני שולחת את הילדים, כולנו פה, אני חושבת שאין הורה פה שהילדים שלו לא 
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ה אוכלים נקניקיות זה לא פ אנחנו קונים בקטנה פה במבה,    דאורייתא.עברו את  

גבוהים צריכה   .עכשיו סכומים  כל הכבוד  עם  שרה  יד  אני אומרת שאולי  לכן 

 קולבדו  .לקבל יותר  ותעמותות נוער צריכ  ןעמותות שה  ןלקבל פחות ודווקא אות

איזה עמותת נוער היא הרבה יותר מעורבת קהילתית. אני רוצה להגיד לך שהבן 

, עלה ו בשבט”ו בשבת הגיע המדריך והביא לנו עציץ לט”ובט  דאורייתאשלי ב

זה.  חמישה שקלים  להם לא  זה  אני   ,אבל  ובאמת  נחמד  וזה  עצם הכוונה,  זה 

 חושבת שזאת עמותה מתוך השטח.

וזה   הוועדה  אליהו שבירו ]ראש העיר[: כמו שאמרתי קודם, הוועדה תתכנס 

 יעלה לאישור.

 יד שרה עמותה מספיק עשירה. קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 עבודות אחזקה שוטפות בעיר  – 1253ר מס' ”פתיחת תב

, עבודות אחזקה שוטפות 1253ר  ”בתפתיחת    שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 רות מימון קרנות פיתוח.ו, מק₪ 300,000בעיר בסך של 

 ...? יש תכנית על זה או ש קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 מי בעד  .יש תקלות ויש בעיות שצריך לטפל אותם  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ל? אושר פה אחד.”כפי שהציג אותו המנכ ,ר”בתלאשר את 
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 בטיחות בדרכים – 1221ר ”תוספת לתב

בטיחות בדרכים, סך של    1221ר  ”בתתוספת ל  שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

. ככה כל 3,857, קרנות הרשות  9,000משרד התחבורה    -מקורות מימון  12,857

 . 34,287יעמוד על  ר”תבה

 ?בתי ספרעבור פעילויות בזה  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 וכו'.  זה עבור סימוני כבישים, מעברי חצייה אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 לא, אלי לא. זה לבתי ספר.   שלמה בנימין ]גזבר[:

כפי שהציג אותו   ר”תבמי בעד לאשר את האוקי.    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 ל? אושר פה אחד.  ”המנכ

 

 כללי

 החלטה

עבודות אחזקה שוטפות   –  1253את פתיחת תב"ר מס'  מליאת מועצת העיר מאשרת  
 כפי שהוצג במליאת המועצה קרנות פיתוח,    -. מקורות מימון₪  300,000בעיר, על סך  

 פה אחד אושר 

 החלטה

בטיחות בדרכים, על סך   –  1221את תוספת לתב"ר  מליאת מועצת העיר מאשרת  
₪.   3,857  -₪, קרנות הרשות  9,000משרד התחבורה:    -₪. מקורות מימון   12,857

 .₪, כפי שהוצג במליאת המועצה 34,286סה"כ התב"ר יעמוד על 

 פה אחד אושר 
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 יוסי אתה רצית להגיד משהו? אליהו שבירו ]ראש העיר[:

העלית שם את   .כן, אני רוצה להתייחס לדברי ראש העיר  יוסי חן ]חבר מועצה[:

הפנים,   ומשרד  התחבורה  משרד  של  המשרדים  של  השיפוץ  של  היה שהנושא 

 השיפוץ? בשיפוץ. אתה יודע מתי הסתיים

 איך? אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 מתי סיימו את השיפוץ?  יוסי חן ]חבר מועצה[:

מחכים לאישור של   ואנחנו עכשי  ,השיפוץ הסתיים  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .כיבוי אש

מועצה[: ]חבר  חן  יודע?  יוסי  אתה  השיפוץ,  הסתיים  מתי  שואל  ל ” המנכ  אני 

 יודע?

 .בוודאי שאני יודע איזו שאלה אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .לפני שבועיים בערך שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

 . לך לפני חודשאני אומר  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 .לא שלמה רואימי ]מנכ”ל העירייה[:

  זה לאאני לא.. עצור! עצור, אוקיי. לפני חצי שנה,    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 .משנה יוסי
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אני אומר לך לפני חודש, אם , בסדר? אבל  לפני עשר שנים  יוסי חן ]חבר מועצה[:

 .אתה רוצה להתעצבן זה בסדר

 . אני לא מתעצבן העיר[:אליהו שבירו ]ראש 

גם   יוסי חן ]חבר מועצה[: לי שתה מים כדי לא להתעצבן תשתה  אתה אומר 

לך אישורים,    ומחר יהי  .אני בא ואומר לך לפני חודש הסתיים השיפוץ  .אתה מים

 בקשה  מחר יהיה לך אישורים מבחינת בטיחות וכל זה. אני לפני חודש, העברתי

יאום עם משרד התחבורה שתעבירו מייל, ללשכת ראש העיר, וביקשתי אחרי ת

לרהט את המקום  .יצא דרך הלשכה של ראש העיר לרהט את המקוםיכדי שזה 

היו אמורים לפתוח ישר את משרד   ,שכבר בשבוע הבא יהיה אפשר לפתוחכדי  

ל ” התחבורה. אני לא יודע מה לגבי משרד הפנים. אמרו לי שיש הוראה של מנכ

דרך מ נעשה  זה בסדר, תעבירו ”נכהעירייה, שהכל  בעיה,  אין  העיר. אמרתי  ל 

שחודש  ”למנכ לך,  אומר  אני  העיר.  נעשהעברל  לא  וזה  שאתה   .,  מהרגע  ולכן 

עוד חודש אתה  עוד חודש.  לריהוט  עכשיו את האישורים אתה תחכה  תסיים 

תחכה לריהוט. אז אם נתת הוראה כזו תבדוק את עצמך. אני מציע שתבדוק את 

וק עם לשכת ראש העיר את מה שאני אומר אם זה נכון או מה שאני אומר, תבד

תקווה -רגליים לראש העין ולפתחים  כתתומלא. תושבי העיר סובלים בסך הכל,  

היא    .ולכפר סבא גריזים  בהר  וגרה  כיום בפתח תקווה  עובדת שעובדת  אותה 

, ואני אומר לך שזה שירותים  בי העיר לא מקבליםשלחזור לעבודה ותוכבר  רוצה  

 לא בגלל אף אחד אחר.ובגללנו 

 את זה.  בחןנ יאוקי אליהו שבירו ]ראש העיר[:



 02.05.2021 מתאריך 30ישיבת מועצה מן המניין מס' 

36 

 -רגע, אני ברשותך בנושא הזה קרן קופלר ]חברת מועצה[:

העירייה[: ]מנכ”ל  רואימי  להגיד   שלמה  צריך  תשובה?  לו  לתת  צריך  לא 

 . אני חייב לתת תשובה.תשובות

 - עזוב, אמר את מה שאמר, נגמר הסיפורלא רוצה.  העיר[:אליהו שבירו ]ראש 

מועצה[: ]חברת  קופלר  ש.  קרן  רוצה  ברשותך  רק  שאלה .אני  לשאול   .

ה אחת ר  ”תבלפרוטוקול,  פעם  פעמיים.  אותו  פתחנו  הרי  הפנים,  משרד  של 

שנקבל, שנוציא מקרנות הרשות רבע מיליון שקל, ופעם אחת שנקבל את הכסף 

 ממשרד הפנים.

 .מה פתאום ו שבירו ]ראש העיר[:אליה

 . כן נכון, כן נכון, כן נכון, אל תגיד לי מה פתאום קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 אבל משרד הפנים לא נתן לנו, זה תקשיבי רגע אחד.   אליהו שבירו ]ראש העיר[:

רגע, רגע! זה מה שאני שואלת, מי נתן את הכסף   קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 בסוף?

 .קרנות הרשות נתנו את הכסף אליהו שבירו ]ראש העיר[:

מועצה[: ]חברת  קופלר  קיבלנו  קרן  ולא  זה  את  ממנו  בסוף  ותקציב   אה   כסף 

 ?  ממשרד הפנים

 נכון. אנחנו ממנו. קיבלנו כסף ממשרד הפנים? לא  אליהו שבירו ]ראש העיר[:
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 זה עוד לא מאושר, עוד לא קיבלתי. מין ]גזבר[:שלמה בני

 קיבלת כסף לשיפוץ ממשרד הפנים?לא  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 לא. ל העירייה[:”שלמה רואימי ]מנכ

אני בשוק, רבע  בונה אתם לא יודעים מה קורה פה?    קרן קופלר ]חברת מועצה[:

ר הזה פתוח פעמיים, פעם ” התבמיליון שקל אף אחד לא יודע לאן הוא נעלם?  

אני יכולה להבין מאיזה כסף שיפצנו את  ממשרד הפנים ופעם מקרנות הרשות,  

 משרד הפנים?

אישור ממשרד הפנים,   , אם אנחנו נקבלברגע שנקבל  אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 המימון יהיה ממשרד הפנים.

אבל אמרת שקיבלת אישור ממשרד הפנים, בישיבה   ן קופלר ]חברת מועצה[:קר

 .הקודמת

 .  לא אמרתי שקיבלתי אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אני אוציא לך את הפרוטוקול, נשמה.  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

העיר[: ]ראש  שבירו  הלא    אליהו  אם  ככה,  אומרים  יאושר   ר ”תבאנחנו  הזה 

משרד  מ יבוא תקציב  והכסף  הפנים  משרד  תקציב  מתוך  ימומן  זה  הפנים, 

הפנים ה  .ממשרד  את  נסגור  אנחנו  דבר  כזה  יהיה  וזה  שאנחנו ר  ”תבובמידה 

הרשות זה הנוהל. עכשיו יכולנו להגיד, לא רוצים שיפוץ, לא   תמקרנו  הצבענו

 מתקדמים עד שלא מקבלים את האישור.  
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מועצה[: ]חברת  עקרוני  זה לא מה שאמרתי  קרן קופלר  , אתה קיבלת אישור 

 ממשרד הפנים לכסף? 

  -אישור עקרוני ממשרד הפנים אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 קיבלת או לא קיבלת? - קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 רגע, קרן, סליחה, קרן, קרן. אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 אוקי, הבנתי.  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

אומר דבר מאוד פשוט, קיבלנו אישור עקרוני, אני    אליהו שבירו ]ראש העיר[:

 - אי אפשר לעשות את העבודה לכן אישרנו ר”תבעד שלא מקבלים אישור ל 

עבר מתי בדיוק  יידעו  חברי המועצה    ,י ואנחנויאוק  קרן קופלר ]חברת מועצה[:

 ?של העירייההבנק לחשבון  הכסף

]ראש העיר[: לסגור את  ברגע שנקבל את הכסף, אנחנו    אליהו שבירו  נצטרך 

ובזה אני סוגר את  .ממשרד הפניםר ”תבאת ה אשרמקרנות הרשות, ול, ר”תבה

 הישיבה תודה רבה לכולם. 

 - המליאה ננעלה-

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי 
 ל העירייה”מנכ

 


