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-המליאה נפתחה-

דבר ראש העיר
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר
שלושים ואחד שמן המניין נוכחים :אלי ,יחיאל ,אבנר ,אלה ,אסף ,קרן ויוסי.
אני מתחיל בדבר ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נעבור לנושאים שמופיעים בסדר
היום .אנחנו עברנו שנה לא פשוטה ,שנת הקורונה ולאחר מכן את האירועים
הביטחוניים האחרונים .העובדים שלנו עבדו ממש קשה בכל התקופה הזו ,חלק
גדול מהעובדים גם לא יצאו לחל״ת ,והיו צריכים לשאת בנטל .אחרי שנה שבה
לא יכולנו לעשות השתלמויות לעובדים ,אנחנו יוצאים להשתלמות .ההשתלמות
תהיה השנה בחיפה ,בין ה 25-27-ביולי .כמו שאתם יודעים בהשתלמויות האלה
בערב הראשון אנחנו או נותנים פרסים למצטיינים או שאנחנו נפרדים
מגמלאים ,והפעם אנחנו נפרדים מגמלאים .אני מזמין את כל חברי המועצה
לערב הראשון לארוחת ערב ולערב עצמו ,שיהיה גם עם אומן/אומנית .הדבר
היחידי שאני מבקש שתעדכנו אותי מראש כדי שאנחנו נוכל להיערך לכך
בהתאם .
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :איפה זה מתקיים?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :בחיפה במלון דן .אנחנו מתחילים פיילוט עם
חברת  CI,לאיתור משפחות שנמצאות בקשיים כלכליים על מנת לסייע להם,
ואנחנו מדברים על סיוע בחכות ולא בדגים .אנחנו לא מתכוונים לתת להם כסף,
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אנחנו מתכוונים לתת להם את האמצעים על מנת לצאת מנקודת משבר כזו או
אחרת .אנחנו עושים פתיחה לפיילוט הזה בהשתתפות יזמים ונציגי קרנות .

פאבל נכנס לישיבה
אליהו שבירו  -ראש המועצה :הפתיחה תהיה במרכז הצעירים ב  30ביוני ,ואני
מזמין את כל חברי המועצה לקחת חלק בכך .הנחתי את המנכ״ל ,את מנהלת
אגף החינוך וחברת גוונים להיערך למתווה הקייטנות בקיץ הקרוב .המתווה
מתייחס לקייטנות לילדי הגן עד כיתה ו' כולל ,כאשר התלמידים הבוגרים יותר
יהיו עם ימים מרוכזים .דרך רון נחמן היא הדרך הראשית של העיר אריאל ,וכל
מי שחוצה את העיר ,כל מי שעובר בעיר עובר דרך רון נחמן ,ולכן בשיתוף יחד
עם סגן ראש העיר פאבל פולב ,שהוא מחזיק תיק שפע ,אנחנו מתחילים לשדרג
את הגינון .יש מקומות שלא צריכים שדרוג ,יש מקומות שצריך לשדרג ואנחנו
נתחיל בזמן הקרוב את השדרוג .זאת גם ההזדמנות לומר מילה טובה למנכ״ל
העיר ולאגף שפע ע ל הכיכרות בדרך עפרון ובשדרות ששת הימים בטוב טעם,
מאוד נקיות ומאוד יפות .באמת ישר כוח גדול .לאחר הפעלת לחצים לא קטנים,
גם מצידי וגם מצד חברי מועצה נוספים ,משרדי הממשלה יתחילו לחזור ולתת
שירותים כאן לתושבים .משרד הביטוח הלאומי יתחיל לפעול ביום א׳ ב13/6-
ומשר די הפנים והתחבורה יתחילו בעוד כשבועיים ,לאחר שסיימנו את השיפוץ
והם מסיימים את הארגון בתוך המשרדים .
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :מה עם סגירת התב"ר?
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אליהו שבירו  -ראש המועצה :אני אגיד כמה מילים גם לגבי הנושא של סגירת
התב״ר .אני רוצה להזכיר ,אנחנו פתחנו כאילו פעמיים תב״ר לשיפוץ המשרדים
של משרד הפנים ומשרד התחבורה .אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פתחנו את
תב״ר ראשון על בסיס קרנות הרשות כאשר אנחנו ניסינו בכל דרך אפשרית ,ולא
רק אני גם חברי מועצה נוספים ,לנסות ולקבל את התקציב ממשרדי הממשלה.
ברגע שראינו שאנחנו לא מצליחים להשיג את התקציב ממשרדי הממשלה והכל
נופל עלינו ,החלטנו שבמסגרת של תקציבי הפיתוח של משרד הפנים אנחנו נייעד
את ה 250-אלף  ₪לטובת הנושא הזה .אנחנו עשינו את השיפוץ ,עוד לא קיבלנו
את הכסף של תקציבי פיתוח .אנחנו נגיש את הבקשה ואת כל החשבונות למשרד
הפנים ,וברגע שנקבל את הכסף של הפיתוח ,אז אנחנו נסגור את התב״ר שהיה
מתוך קרנות הרשות .אנחנו לא מתכוונים לעשות שיפוץ נוסף ,ה 250-אלף  ₪הם
רק ה 250-אלף  ₪ולא יצאו ממקורות שלנו .אני מוביל מהלך של שדרוג קווי
האינטרנט כאן בעיר באופן שסיב אופטי יגיע לכל בית .בצורה כזאת מהירות
האינטרנט תגדל בצורה מאוד משמעותית .אנחנו הפצנו סקר לתושבים כדי
לבדוק מה ההיענות של התושבים ,כמה הם רוצים להשתתף בתוך הפרויקט
הזה ,ואנחנו כבר הוצאנו קול קורא לחברות התקשורת בנושא ,ויש כבר מספר
חברות שמתעניינות בנושא הזה ,לכל בית יגיע סיב אופטי ,תארו לעצמכם לאיזו
רמת אינטרנט אנחנו נוכל להגיע .
אלה ויינר  -חברת מועצה :אלי ,מבחינת הסקר מה ביקשנו לדעת?
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אליהו שבירו  -ראש המועצה :בסופו של דבר יש בזה גם עלויות ,העליות הן
עלויות של התקנה ושימוש .עלויות חד פעמיות של התקנה ,ולאחר מכן כמו
שהיום משלמים לאינטרנט ,אותו דבר יש גם עלות .העלות היא מוגבלת ,משרד
התקשורת הגביל גובה של סכום מסוים ,שממנו החברות לא יכולות לעלות ,הן
יכולות רק לתת הנחה .אנחנו רוצים לדעת אם התושבים בכלל רוצים כזה דבר.
אלה ויינר  -חברת מועצה :מבחינת היענות ,אם שליש מהתושבים אומרים שהם
מעוניינים?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אם שליש ,כל או רוב התושבים ,או נגיד שרק
עשרה אחוז מהתושבים יגידו שהם לא רוצים ,אז לחברות התקשורת לא יהיה
כדאיות כלכלית לעשות את זה .אבל אם שליש מהתושבים יגידו שהם רוצים,
שווה להם.
אלה ויינר  -חברת מועצה :אבל אז אנחנו מחייבים את התושבים?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :לא מחייבים כלום שום דבר .מי שרוצה מצטרף,
כמו שהיום אני לא יכול לחייב תושב להצטרף לאינטרנט לא משנה מאיזה סוג.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :החברות ביקשו שנעשה את הסקר הזה או
שעשינו על דעת עצמנו?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :לא ,אנחנו עשינו את הסקר הזה כדי שנדע אם
אנחנו יכולים להפעיל כזה דבר .באורנית עשו כזה דבר ,ויש חברה שהיא פרטנר
שהיא נכנסת ומתחילה לעשות את העבודה שם .המדינה בכלל הולכת להיכנס
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לנושא של סיבים אופטיים .אבל חברת בזק ,שהיא נותנת את שירות ,נכנסת
לאט-לאט ,ואני רוצה שאנחנו נצליח להגיע לכאן כמה שיותר מהר שלתושבים
שלנו יהיה אינטרנט.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אני הבנתי שהם לקחו יועץ חיצוני שעשה להם
את הקול קורא ,גם אנחנו לקחנו?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אנחנו עשינו את זה בשיתוף יחד עם אורנית,
אורנית אפשרו לנו להשתמש בכל הדברים .
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :שפרטנר ופלאפון יתנו קודם שירות כמו בני
אדם ליהודה ושומרון.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אני רוצה לסיים את דבר ראש העיר ,אני רוצה
לברך את אבנר משרקי כסגן ראש העיר ולאחל לו בהצלחה ,וליוסי כמשנה לראש
העיר .זה בהמשך להסכמים הקואליציוניים שנחתמו בתחילת הדרך ,ומכאן אני
מבקש לעבור לסדר היום .מנכ״ל.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אלי אני רוצה לפני ,בישיבה הקודמת הגשתי הצעה
לסדר שלא עלתה ,וכמובן שמרכז הישיבות יכול לדחות בחודש אחד את ההצעה
ולהעלות את זה חודש אחרי ,זה לא עלה גם היום .וגם היום הגשתי הצעה שגם
לא עולה ,ואני קודם כל מבקש היום את רשות דיבור בשלב שתחליט את החמש
דקות לדבר ,ואני חושב שזה חמור מאוד שלא מעלים הצעות לסדר.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אני אבדוק.
7

ישיבת מועצה מן המניין מס'  31מתאריך 6/6/2021

שלמה רואימי  -מנכ”ל :לפני שאנחנו מתחילים אני מבקש לברך את ראש העיר
ולהגיד לו מזל טוב ,נולדה לו נכדה.

הצגת דוח רבעוני 01/21
שלמה רואימי  -מנכ”ל :אנחנו נתחיל בהצגת הדו״ח הרבעוני הראשון לשנת
 .2021רוני דנה בבקשה.
רוני דנה-גזבר :אתן לכם סקירה על הדו״ח הראשון לשנת  ,2021בעמוד 2
תמצית המאזן .אנחנו רואים שיש לנו בבנקים נכסים נזילים של עשרה מיליון
שקל .קנסות וחובות שטרם התקבלו זה בעיקר משרדי הממשלה ובעיקר משרד
החינוך .חייבים תשלומים לא מתוקצבים זה חברות האשראי שחייבות לנו
ובעיקר את התשלומים ששולמו בחודש מרץ ונפרעים בחודש אפריל .התחלנו
את השנה עם גירעון של  ,₪ 2,936,000הרבעון הזה מסתכם בעודף של 118,000
 ,₪שזה מופחת מהגירעון שמסתכם כרגע ב .₪ 2,818,000-נעבור לעמוד ארבע,
ששם אנחנו רואים את עיקר הפעילות לפי הפרקים העיקריים ,כאן רואים את
ה 118-אלף שקל עודף .זה נובע מעודף בארנונה ,שזה עודף זמני בעיקר בגלל
רבעון ראשון שהוא כולל שתי תקופות גבייה ,לכן יש לנו עודף מסוים בביצוע.
יש לנו סטיות תת -ביצוע במשרד החינוך וגם העצמיות של החינוך ,בעיקר בגלל
פעילות חלקית שהייתה ברבעון הראשון שעדיין הקורונה השפיעה .בגדול זו
תמונת המצב .הדו״ח הזה דומה גם לדו״ח המקביל לאשתקד ,שהיה בסביבות
ה 200-אלף שקל עודף .זה מראה שעובדים פה בצורה שמרנית ומסודרת ,וכך
נסיים את השנה כפי שסיימנו גם שנה שעברה.
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אליהו שבירו  -ראש המועצה :שאלות? תודה לגזבר.

אישור צו מיסים ארנונה לשנת  ,2022על פי הנחיות משרד הפנים
שלמה רואימי  -מנכ”ל :הדבר הבא ,אישור צו מיסים ארנונה לשנת ,2022
דהיינו ינואר הבא .זה על פי הנחיות משרד הפנים ,תוספת של  1.92כמובן שזה
הנחיה של משרד הפנים.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אבל זה צריך להיות מחולק לשניים ,אחד זה צו
המי סים והשני זה התוספת .לא ביחד מצביעים על זה .התוספת אין בעיה ,זה
טייס אוטומטי ,אבל יש לי פה את צו המיסים שמצביעים עליו בנפרד.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אנחנו עכשיו מאשרים את העלייה האוטומטית .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אבל אני קיבלתי את צו המיסים ,שיש בו טעויות
בסיסיות שצריך לתקן אותן.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אנחנו עכשיו מאשרים את העליה האוטומטית,
לאחר מכן אנחנו נאשר בישיבה בנפרד את צו הארנונה .אנחנו עכשיו לא
מאשרים גם את צו הארנונה.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אוקי ,אז אני אגיד לו כמה תיקונים ושידאג לתקן.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אוקי ,אז חבל להגיד לו את זה בישיבה ,תעביר
לו את הכל ,בצורה מסודרת ,אנחנו נתקן את זה לקראת הישיבה על צו הארנונה.
אבל כרגע אני רוצה להצביע ,מי בעד לאשר את העלייה אוטומטית כפי שהציגו
9
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משרד הפנים? בעד :אלי ,יחיאל ,אבנר ,אלה ,אסף ,יוסי ופאבל .מי נמנע? מי נגד?
קרן .עבר.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את העלייה האוטומטית על פי צו הארנונה על
סך  1.92%החל משנת .2022
אושר ברוב קולות

קרן קופלר-ברקו נגד

ריכוז החלטות ועדת תמיכות ואישורן
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אז אני רוצה שאלה אחת ,אתה הולך לגבות מיסים,
יש סעיפים שב 2021-יש בהם טעויות .אני אשב איתך ,חשבתי שאנחנו מאשרים
את זה עכשיו.
שלמה רואימי  -מנכ"ל :הדבר הבא ,מדברים עכשיו על ריכוז החלטות ועדת
תמיכות ואישורן .ועדת תמיכות ישבה ואישרה את ההמשך של התקצוב .אני
מחלק את זה לספורט ,נוער וחברה וקהילה .מכבי מועדון בריאות  -התקציב
שאושר עד היום  46אלף שקל .סך הכל אושרו  46אלף  ₪נוספים ,סך הכל תמיכה
 92אלף .₪
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני רוצה להגיד משהו לגבי התמיכות של הספורט,
זה לא סוד שאנחנו עברנו מגפת קורונה .בתקופת הקורונה הופסקה כל הפעילות
ממרץ  2020עד מרץ  ,2021כמעט ולא הייתה פעילות .זאת אומרת עמותות
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שאישרנו להם תמיכות והעברנו את התמיכות ,לחלק אנחנו עכשיו משלימים,
פעלו מינואר עד מרץ .ביתר החודשים הם לא פעלו .למה זה עובר בצורה כזאת?
למה אני מעלה את זה? כי להבנתי יושב פה המבקר ,כשאנחנו מאשרים את
התמיכות אנחנו מתייחסים לדוחות של  .2019כשאנחנו מאשרים עכשיו ל2021-
אנחנו מתייחסים לדוחות של  ,2019וב 2019-לא הייתה קורונה לא הייתה
מגיפה ,אין שום בעיה .הבעיה תהיה ב ,2022-כשאנחנו נבוא לאשר תמיכות של
 2022אנחנו נצטרך להתייחס לתמיכות של  ,2020ואז ב 2020-תהיה בעיה ,כי
תהיה שמה או גבייה עודפת שיש יתרת פלוס בחשבון שאנחנו לא מאשרים ,או
שאם הכסף לא יהיה שם ,תהיה בעיה שנצטרך לבדוק אותה ,למה הכסף לא שם
כי לא הייתה פעילות .ולכן אני טענתי שמכיוון שמדובר בקורונה ,שזו מגיפה של
פעם במאה שנה ,אף אחד לא צפה אותה ,היה צריך להתייחס בדו"ח הזה
בתמיכות האלה לדו"ח  ,2020ואז היינו מקבלים תמונה יותר עדכנית ולא נקלע
לבעיה שב 2022-נבוא ונעמוד פה לאשר תמיכות ,ולא נוכל לאשר תמיכות ואותם
מפעילים יכול להיות שעד אז יוציאו את כל הכסף ולא יהיה להם כסף לפעילות
ב . 2022-שווה להגיד את זה היום ,ההחלטה היא שלכם ,תצביעו .אני חושב
שמתוך אחריות לזה שאני לא אעמוד במצב ,או שב 2022-אני לא אצטרך להעביר
להם תמיכות וזה חמור מאוד כי לא יהיה תמיכות והם לא יוכלו לפעול .או
שתהיה שם בעיה; יבוא בן אדם שלא מקבל תמיכות ויחזיר את המנדט לעירייה.
יבוא מישהו אחר ויגיד שלא יעבוד בלי כסף .ותאמינו לי ,הייתי בסרט הזה
ועברתי את זה במשך שנים ,לכן אני בא ואומר לגבי התמיכות האלו של הספורט,
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צריך לתת את השיקול דעת ולחשוב פעם נוספת ,לבדוק את זה לפי שנת ,2020
ואז נחלק.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :קצת תמוה בעיניי שזו פעם שלישית שעולות
התמיכות להצבעה ,ורק עכשיו יוסי שאומר פה דברים ,לעניות דעתי ,שיש בהם
הרבה הגיון ,נזכר להגיד אותם עכשיו .אני לא יודעת מה עכשיו אנחנו אמורים
לעשות עם זה אחרי שכבר הצבענו בישיבה הקודמת על חלק מהתמיכות
ובישיבה לפני על חלק מהתמיכות .צר לי שרק עכשיו התעורר הנושא הזה לשיח,
אולי זו בעיה בקואליציה שפתאום אנשים נזכרו על טובת הציבור ,חבל ,באמת
חבל .ושום פעם אני חוזרת ואומרת שיש בדברים שלך הרבה היגיון.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני מציע שתבדקי את זה בתמיכות כשאישרנו את
הבסיס גם שם העליתי את זה.
אלה ויינר  -חברת מועצה :אני חושבת שלכולנו ברור מאוד ,והנקודה הזו עלתה
כל הזמן ,דיברנו על זה ששנת הקורונה טורפת את כל הקלפים ואנחנו צריכים
להתחשב בזה בעתיד .מובן לכולנו .מקווה שכולנו נשב פה בעוד שנה וחצי
שנתיים ,שנדון בזה ונזכור את מה שאנחנו מדברים היום .אני לא חושבת
שהעמותות או אגודות הספורט צריכות להיענש על זה שהייתה שנת הקורונה
ולא לקבל תמיכות היום כי נקלעו לקשיים גם היום בתקופת הקורונה ,כל אחת
בתחומה .אני לא חושבת שצריך לעשות שינוי עכשיו .חד משמעית צריכים
לחשוב קדימה ובקריטריונים של תמיכות ,פשוט כשנדון בזה צריך להתייחס
לנקודה הזו .זה הכל.
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יוסי חן  -משנה ראש העיר :תגיע  ,2022יבוא המבקר ויגיד יש להם פלוס
בחשבון ,אני לא מחלק להם.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :חברים ,בואו לא נעשה דו שיח ,בואו נתקדם.
שלמה רואימי  -מנכ”ל :אני יו"ר הוועדה ,ישבתי יחד עם האנשים ,וכמובן עם
רכזת הספורט במקרה של הספורט ,עם רכז הנוער במקרה של הנוער .ישבו גם
אריה ברסקי ,דוד זיו ושלמה בנימין ,באנו ובדקנו את הכל .אחד ,התייחסנו גם
לנתונים הכספיים של שנת  2020וביקשנו לקבל נתונים של  .2020שתים ,בנושא
הספורט בגלל שנת  2020שהייתה כל כך בעייתית ,החלטנו ואתם לא נתתם לי
פשוט לסיים כי אם הייתם נותנים לי לסיים הייתם מקבלים את המידע ,למרות
שחילקתי את המידע הזה מראש לכולם ,השארנו סכום של  92אלף  .₪השארנו
 92אלף  ₪בקופה ,כדי שבאמת אם יש איזשהו צורך של האגודות ,אם יש
איזשהו פרויקט ספורט כזה או אחר ,אנחנו נוכל לאשר אותו אחרי שיציגו
בפנינו .דבר נוסף שביקשנו ,ביקשנו שרינה תבקר בכל האגודות ותראה את
הפעילות .דבר נוסף שעשינו ,אריה ברסקי ואנוכי הלכנו לראות את פעילות
הכדורעף .ישבנו עם המאמן ,ראינו את הפעילות ,ראינו מה קורה בפועל ,ראינו
את המספרים של הילדים ,הערנו את ההערות שלנו .אני חושב שבקטע הזה
עשינו עבודה יסודית .אפשר אולי לשפר יותר ,לעשות יותר ,אבל בסופו של דבר
באנו ,הסתכלנו מול המספרים ,בדקנו את הנתונים ולא באנו והחלטנו החלטה
שרירותית .ובסוף גם החלטנו להשאיר  92אלף  ₪בקופה ,שאנחנו להזכירכם
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באמצע הש נה ,כדי שיהיה אפשר יהיה לתת אותם לאיזשהו נושא של ספורט
שבסוף תחליטו עליו .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אף אחד לא אמר שאתה לא תומך בספורט ,אני
אומר ההפך ,שתהיה לך תמיכה עודפת .כנראה לא תהיה חסרה תמיכה כי לא
הייתה פעילות .הכסף צריך להיות בחשבון .עזוב את הסיפור של התשעים אלף.
אין לי בעיה שתוציא את התשעים האלה ותיתן גם עוד תשע מאות אלף ,כי אתה
תבקש ממני להצביע פה על אגרת שילוט .אני אומר לך שיהיה להם פלוס בחשבון
ב 2022-יבוא המבקר ויגיד שיש להם פלוס בחשבון ולא יוכל לתת תמיכה.
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :הנושא הזה המון שנים היה ,שמי שהיה לו
עודף לא יכול היה לקבל .ואני פניתי לאריה ברסקי ,פניתי לאריה וביקשתי פתרון
לעניין הזה .אריה דיבר עם כל העמותות ואמר להם מי שיש לו פלוס שיעשה
ייעוד של הכסף למשהו ונקבל את הכסף .זה מה שהיה אז וזה בסדר גמור .
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :תגיד לי ,אתה שומע מה אתה אומר?
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :כן ,מה הבעיה? מי שצריך לקנות כסאות
וספסלים ,מה הבעיה? לא הבנתי מה לא בסדר בזה? צריך להסתכל על העמותות
האלה שיש להם מיליונים?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :מה הקשר? אתה אומר לעמותה לעשות
עבירה פלילית?
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :זה לא עבירה פלילית.
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קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :זה עבירה פלילית כפרה ,לקחת כסך ולצבוע
אותו בצבע אחר .
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :אם הם קונים באמת ,אז אנחנו צריכים לעזור
להם כי בשנת הקורונה לא הייתה פעילות מי יודע מה .מה קרה? מה קרה? אז
תמכנו בהם ,אז תמכנו בעמותות ,מה זה סוד?
פבל פולב  -סגן ראש העיר :אנשים גם פונים לקבל מלגות בשביל לקנות כל מיני
דברים בעתיד ,וקיבלו עכשיו באריאל אנשים שאני מכיר.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :כן ,אבל הוא אומר לך מישהו שבפלוס שיעשה
כאילו הוא במינוס כדי לקבל תמיכה.
יחיאל טוהמי  -מ”מ ראש העיר :לא אמרתי את זה ,מי שיש לו כסף בחשבון
והוא אמור לקנות דברים לעמותה ,שיקנה.
אריה ברסקי  -מבקר המועצה :קודם כל ,כל הנושא של התמיכות והסיפור של
הוועדה המקצועית שמכנסת דנה וממליצה בין חברי במועצה ,כל הוועדה פועלת
לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .2006חוזר מנכ״ל משרד הפנים קובע איזה דוחות
כספיים לקחת .אז אם הוא קובע שלוקחים את של  ,2019אנחנו לוקחים ,2019
אנחנו לא לוקחים על דעת עצמנו פתאום . 2020
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אין לי ספק.
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אריה ברסקי  -מבקר המועצה :אנחנו לא יכולים לשנות את כללי המשחק תוך
כדי המשחק .התבחינים אושרו על ידי מועצת העיר בסוף שנה שעברה,
ומתייחסים לשנת  .2020אנחנו לא יכולים לשנות את התבחינים תוך כדי.
לקראת השנה הבאה בספטמבר-אוקטובר שאנחנו כבר מאשרים תבחינים לשנה
ה באה ,זה בהחלט משהו שראוי לשקול אותו ולבדוק איך אנחנו נערכים.
דוד זיו  -יועמ”ש :זה לא מה שהוא אומר ,מה שיוסי אמר זה משהו אחר.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :חברים ,קיבלתי ,שמעתי .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :יש עוד נקודה שאני רוצה להעלות בנושא של
תמיכות ,אתה אישרת תמיכה לבית כנסת שאין להם מבנה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :רגע ,בואו נגמור עם הנושא.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני אתן לך לסיים ,תן לי לסיים את זה ,אם היית
קורא לי לוועדה אז הייתי קורא ת זה שם ,יש לנו עוד נושא אחד ואחרי זה תעשה
מה שאתה רוצה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :תעלה .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :פגש אותי תושב שהוא במקרה עורך דין ,ואמר לי
שכשהולך להתפלל בבית הכנסת הוא יוצא מנקודת הנחה שאם העירייה תומכת
בכסף או בשווה כסף ,היא עומדת בכל הקריטריונים .בדקו שיש כיבוי אש ורישוי
עסקים ,ובדקו את הכל .גם צריך להיות לו גם ביטוח צד ג' .עולה מצב היום
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שאתה הולך לאשר לבית כנסת שאין לו בית כנסת ,ואם מתפלל אצלו יקבל
התקף לב ,וזה כבר קרה שקיבלת התקף לב ומת בכניסה לבית הכנסת ,אנחנו
כעירייה נהיה חשופים לתביעות .כדי שלא נהיה חשופים לתביעות אסור לנו לתת
תמיכה למי שאין לו ביטוח צד ג' .מה גם שכל מבני בית הכנסת שייכים לעיריית
אריאל .לכן צריך לבדוק בציציות ,כי כשאתה נותן תמיכה אתה חשוף לתביעה .
אני הערתי את שלי ,תעשו מה שאתם רוצים.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :בסדר ,בבקשה מנכ״ל.
שלמה רואימי  -מנכ”ל :ספורט ,מועדון התעמלות אני חוזר ,תקציב שאושר 46
אלף .סך הכל תמיכה  92אלף שקל.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :רק לגבי הוועדה המקצועית .אני חוזרת
ואומרת .אין לי בוועדה המקצועית ,עם כל הכבוד לאנשים המקצועיים שיושבים
שם בדרגה הראשונה :היועמ״ש ,המבקר וכל מי שהוחלט עליו .אף אחד מהם
לא תושב אריאל.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אין קשר .יש חוק ,אנחנו עובדים על פי חוק.
החוק אומר שיש ועדה מקצועית.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אז צר לי שעיריית אריאל לא בוחרת אנשים
מהשורה הראשונה של העיר שישבו בעמדות מפתח בעירייה ,מאוד צר לי.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :בבקשה ,שלמה תתחיל להקריא את המספרים.
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שלמה רואימי  -מנכ”ל :מכבי מועדון התעמלות ,תקציב שאושר  46אלף .₪
יתרה לאישור  ,46סך הכל תמיכה  92אלף שקל .מי בעד?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את הבקשה? אושר פה אחד .
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת מכבי מועדון התעמלות על
סך  ,₪ 46,000נוסף על  ₪ 46,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל
העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :העמותה לקידום הספורט והחינוך כדורגל וקט רגל,
תקציב שאושר  ,₪ 111,969אנחנו מוסיפים עוד  ,₪ 111,969כך שסך כל התמיכה
תהיה .₪ 223,938
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהציג אותה?
אושר בעד :אלי ,יחיאל ,אבנר ,אלה ,אסף ,קרן ופבל .מי נגד? יוסי.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לעמותה לקידום הספורט
והחינוך כדורגל וקט רגל על סך  ,₪ 111,969נוסף על  ₪ 111,969שכבר ניתנו,
כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר ברוב קולות

יוסי חן נגד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :העמותה לקידום הספורט והפנאי כדורעף ,סך הכל
תקציב שאושר  ,₪ 12,140הוספנו עוד  ,₪ 12,140סך הכל תמיכה . ₪ 124,280
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אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהוצג? אושר פה
אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לעמותה לקידום הספורט
והפנאי כדורעף על סך  ,₪ 12,140נוסף על  ₪ 12,140שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה
על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :התאחדות תרבות הספורט  ,₪ 13,881יתרה לאישור
עוד  ,₪ 13,881סך הכל לאישור .₪ 27,762
יוסי חן  -משנה ראש העיר :יש לי שאלה ,מה זו התמיכה הכל-כך נמוכה? אין
פעילות כדורסל?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד?
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני שואל שאלה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אבל אין.
שלמה רואימי  -מנכ”ל :זה בהתאם לקריטריונים.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני זוכר את התמיכות של הכדורסל ,זה היה
סכומים של מאה אלף ומשהו.
שלמה רואימי  -מנכ”ל :לא ,אתה טועה.
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יוסי חן  -משנה ראש העיר :כדורסל ,תחרותי ,מה? אתה רוצה שאני אביא לך
את התמיכות שיש לי בבית?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :תביא ,מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהוצג?
אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת להתאחדות תרבות הספורט
על סך  ,₪ 13,881נוסף על  ₪ 13,381שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל
העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :לגבי נוער ,סוכם שאריה יפנה לרואי החשבון של כל
אחד מהעמותות ,לקבל מידע על הכנסות כדי שתהיה הלימה בין ההכנסות
המדווחות לבין מספר המשתתפים .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :למה לנוער כן ולספורט לא?
שלמה רואימי  -מנכ”ל :אמרתי את זה וזה רשום .תנועת הצופים ,תקציב
שאושר עד היום  30אלף  ,₪הוספנו עוד  .₪ 7,500סך הכל תמיכה  37וחצי אלף
.₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהציג אותה
המנכ״ל? אושר פה אחד.
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החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לתנועת הנוער הצופים על
סך  ,₪ 7,500נוסף על  ₪ 30,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :הנוער מבית״ר ,תקציב שאושר עד היום  30אלף .₪
יתרה לאישור  7וחצי אלף  .₪סך הכל תמיכה  37וחצי אלף . ₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהציג אותה
המנכ״ל? אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לתנועת הנוער מבית"ר על
סך  ,₪ 7,500נוסף על  ₪ 30,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :תנועת הנוער בני עקיבא ,סך הכל תקציב שאושר
שישים אלף  .₪תוספת של  15אלף  ,₪סך הכל תמיכה  75אלף .₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהציג אותה
המנכ״ל? אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לתנועת הנוער 'בני עקיבא'
על סך  ,₪ 15,000נוסף על  ₪ 60,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל
העיר.
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שלמה רואימי  -מנכ”ל :ונשאר לנו עוד לחלק  84אלף  ₪בסעיף זה נשב בפעם
הבאה ,נקבל את הנתונים מהנוער ונמשיך .חברה וקהילה; האגודה למען החייל,
תקציב שאושר  20אלף  .₪סך הכל תמיכה  25אלף  .₪הוספנו חמשת אלפים . ₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה כפי שהציג אותה
המנכ״ל? אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לאגודה למען החייל על סך
 ,₪ 5,000נוסף על  ₪ 20,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :דאורייתא ,התקציב שאושר עד היום כ 20,000-אנחנו
ביקשנו לאשר  .₪ 11,573סך הכל תמיכה .₪ 31,573
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר? אושר פה אחד .זו הגדלה.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת ל"-דאורייתא" על סך
 ,₪ 11,573נוסף על  ₪ 20,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :זה אחד הדברים שאתם ביקשתם ,וניסינו ועשינו את
הכל כדי שזה יקרה .
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אליהו שבירו  -ראש המועצה :הכל לפי התבחינים .אם התבחינים לא היו
מאפשרים לא הייתם נותנים.
שלמה רואימי  -מנכ”ל :יחד באריאל היה תקציב שאושר עד עכשיו ₪ 2,451
לאחר קיזוז ,הוספנו עוד  ,₪ 2000סכום תמיכה .₪ 4,451
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר? אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת ל"-יחד באריאל" על סך
 ,₪ 2,000נוסף על  ₪ 2,451שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :מו״פ (מרכז מחקר ופיתוח) אזורי תקציב שאושר 8,000
 .₪יתרה לאישור הוספנו עוד  ,₪ 2000סך הכל תמיכה .₪ 10,000
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה? אושר פה אחד.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת למו"פ על סך  ,₪ 2,000נוסף
על  ₪ 8,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :בית זיכרון השואה ,תקציב שאושר  .₪ 20,000אישרנו
עוד  ,₪ 2,000סך הכל תמיכה  22אלף . ₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה? אושר פה אחד .
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החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה נוספת לבית זיכרון השואה על סך
 ,₪ 2,000נוסף על  ₪ 20,000שכבר ניתנו ,כפי שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :חב״ד ,בפעם שעברה לא היה להם את הניירות ,הפעם
הם הביאו את כל המסמכים ,אנחנו מבקשים לאשר להם  15אלף .₪
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התמיכה? אושר פה אחד .

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת מתן תמיכה לחב"ד על סך  ,₪ 15,000כפי
שהוצגה על ידי מנכ"ל העיר.
אושר פה אחד

שלמה רואימי  -מנכ”ל :יש לנו יתרה של  ₪ 10,000שמופיעה במוסדות דת.
בפעם הבאה נשב ונחלק.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :איפה יד שרה?
שלמה רואימי  -מנכ”ל :אישרנו בפעם שעברה ,זה התוספות.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :סעיף הבא.
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אישור אגרת שילוט
שלמה רואימי  -מנכ”ל :סעיף הבא אגרת שילוט .כפי שאתם יודעים יש חוק
עזר עירוני שאנחנו צריכים לגבות אגרת השילוט ,אנחנו בשנה שעברה המשכנו
לבדוק את הנושא ,לא חייבנו ,אנחנו חייבים להכניס ,לדווח ולחייב .אני מבקש
לאשר את ההחלטה הקודמת לגבות את אגרת השילוט.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני רוצה להגיד משהו .תראה ,שלמה ,העסקים פה
עוד לא התאוששו מהקורונה ,עוד מלקקים את הפצעים שלהם .לדעתי לפחות
עד סוף השנה לא ניתן לחייב ,ולא להעז לדרוש מהם את החיוב של אגרת
השילוט .אני מתפלא שזה בכלל נמצא פה ולא הסתדרנו .אם אתה רוצה עזרה
עם תקציב העיר ,כמובן בתקופת הקורונה אנחנו לא קיימנו את אירועי יום
העצמאות ,אישרנו תקציבים ליום העצמאות וקיימנו את זה חלקית .אז אם
אתה רוצה למצוא תקציב לשילוט ,אני אמצא לך בנושא של פרסומים שתקציב
הפרסום מוכפל .יש אלף ואחד מקומות שאדוני הגזבר יכול למצוא את הנושא
של החוסר לשנה ה ספציפית הזו .עדיין אני נתקל בהרבה עסקים שלפני סגירה,
עסקים נופלים ,מצב מאוד קשה .יש עסקים שמצבם טוב ,רמי לוי וכל הגדולים
עוד התפתחו ,אבל העסקים הקטנים .מה שכן צריך לעשות והייתי תומך בזה,
תבדוק קריטריונים .לשבת עם ועדה להגיד את מי מחייבים ומי לא ,באיזה גודל
שלט מחייבים ,איפה כן ולא ,יכול להיות שהייתי תומך .לכן אני אומר ,אנחנו
נכון להיום לא יכולים להשית על זה ,אחרי שהצבענו על התוספת של הטייס
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האוטומטי 1.92% ,שאין לנו מה לעשות ,פה אנחנו מקבלים מענקי איזון ואנחנו
לא תלויים.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אני רוצה לברך את ידידי יוסי חן ,שלפי מה
שאני מבינה יוצא לאופוזיציה ,בשעה טובה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אני אענה כדי שנוכל לעשות את זה קצר.
פבל פולב  -סגן ראש העיר :קודם כל אני בעד לגבות שילוט אם זה עוד חצי
שנה ,אני כאיש עסקים ,ואני מדבר עם העסקים ₪ 40 ,בחודש לא ישנו את
המצב .אם רוצים לעזור לעסקים תנו להם כסף .אנחנו מדברים על העסקים
הקטנים או העסקים הגדולים? שאין להם שום בעיה עם הכסף ,והם ישלמו .זו
הדעה שלי ,אני גם אשלם כי יש לי שלט על הבית ואני בעד.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :איך  40ש״ח בחודש?
פבל פולב  -סגן ראש העיר :שש מאות שקל לשנה.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :זה הולך לפי מטר.
פבל פולב  -סגן ראש העיר :תני לי לסיים ,אני אסביר לך .לי יש שלט גדול ,אני
יודע שאם אני לא רוצה אני מוריד אותו .הכל בסדר .אם אין לי כסף לשלם על
השלט ,כי השלט גדול לעסק גדול ולעסק קטן אין שלט גדול .ככה אני חושב זו
הדעה שלי .הכל יחסי אבל זה לא העיקרון שרציתי להגיד .ישבנו בישיבת
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הקואליציה ודיברנו עם ראש העיר והוא קיבל ואני חושב שזה אפשרי .קודם כל
גישה גמישה לכולם .היינו ביחד ,אנשים יכולים לפנות ,יש דלת פתוחה ואם יש
בעיה יתנו לכם פריסה קודם כל ,אם זה תשלומים ,ואם לא אז יש חריג אז תשב
ועדה ותחליט .לא אומרים לא לאף אחד ,זו הייתה ההחלטה ,אם אני טועה
תתקן אותי .אנחנו פונים עם הפנים לכל עסק ,אבל או שלא גובים בכלל או
שגובים .כאיש עסקים אני אומר אני אומר שצריך לגבות כי זה מה שדרוש
מאיתנו לפי החוק .אם נדחה בעוד שנה 40 ,שקל בחודש ,אותי אישית כאיש
עסקים לא היה מציל את המצב .אז הדעה שלי היא כן לגבות ,אבל עם רגש ,עם
פנים ועם כתובת .לתת לאנשים פתרון לכל עסק בנפרד שיהיה לו בעיה .זה מה
שסיכמנו ואני מאמין שזה מה שקיבלנו החלטה.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :קודם כל שלא יתפרש פה הדברים ,כידוע או
לא ,בעלי פותח עסק אז זה לא קשור לזה .
אליהו שבירו  -ראש המועצה :בשעה טובה.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :תודה רבה ,אז אמנע מלהצביע על הנושא אך
כן רוצה להביע את דעתי .זה שהעסק ,לצורך העניין ניקח את קרביץ ,שיושב
בקניון במגה אור ,זה לא אומר שבשנת קורונה הוא עשה מיליונים .יש לו כמה
שילוטים ,יש לו שלט מעל העסק ,יש לו שלט על הבנין ,יש לו שלט הכוונה .סך
כל השלטים שלו יכול להגיע סביב ה  ₪ 5,000-6,000לשנה .חמש מאות שקל
בחודש ,לא חושבת שאף אחד מאיתנו יכול לזלזל בזה .זה סל קניות של בן אדם.
אני לא אומרת שלא היה צריך לגבות ,אבל אולי צריך היה להתחשב ולראות אם
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אפשר ניתן לגבות  ,50%ולא  ,100%לראות איך אפשר היה כן לסייע .זה שבן
אדם יושב במרכז או אחר יושב בקניון ,אלה שבקניון משלמים יותר יקר אגרת
שילוט מאלו שיושבים במרכז ,כי השלטים הרבה יותר גדולים ,ויש יותר
מיקומים של שלטים .אז אתה לא יכול לבקש מבן אדם להוריד את השלט כי
אין לך כסף לשלם אגרת שילוט .אדם רוצה להתפרנס ולהביא אוכל הביתה
לגוזלים שלו.
פבל פולב  -סגן ראש העיר :זו החלטה שלו .
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה" :זה החלטה שלו" אז אתה לא יכול להגיד לו
להוריד את השלט.
פבל פולב  -סגן ראש העיר :לא אמרתי להוריד ,הוא יכול להחליט לבד .אני לא
יוסי ,אל תגידי דברים שלא אמרתי ,אבל אמרתי גמישות .
יוסי חן  -משנה ראש העיר :לא מבין למה אתה מזכיר אותי ,כאילו אמרתי
דברים שלא אמרת ,לפבל יש שלט בבית ,בחור ,ואף אחד לא קונה ממך בגלל
שיש או אין לך שלט .
פבל פולב  -סגן ראש העיר :מה זה משנה מה יש לי בבית ?
יוסי חן  -משנה ראש העיר :השלט לא מביא לך את הפרנסה.
פבל פולב  -סגן ראש העיר :איך אתה יודע? אתה עוקב אחרי?
יוסי חן  -משנה ראש העיר :לא ,ממש לא.
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אבנר מרשקי  -סגן לראש העיר :יוסי ,תקשיב ,אחרי ישיבת הקואליציה שעלה
הנושא הזה ,אמרתי ואני חוזר אני אומר עוד הפעם כן .אני הייתי בעד ואני אגיד
לכם למה אני בעד .באמת צריך להתחשב כמו שאמר פאבל וכמו שאמר יוסי
וכולנו פה אומרים ,צריכים להתחשב באנשי העסקים שלנו .אבל תבינו דבר
אחד ,אנשי העסקים שלנו לדעתי הם לא  30%מהכסף שאנחנו נגבה .רוב
האנשים שאנחנו נגבה מהם כסף ,הם אנשי העסקים מבחוץ .אני ירדתי למטה
באותו יום וראיתי את העסקים ,והעסקים שמרוויחים הרבה כסף יזמים
שיבואו לתלות פה שלטים ,חברות בניה מפה ועד הודעה חדשה .בכל מקום
בארץ ,לי היה בכפר-סבא עסק וגבו לי בשנה  .₪ 7,000אז הלכתי והורדתי .אז
אני מתחשב ,ויש ועדה כפי שקבענו לעסקים .מי שקשה לו יבוא ונמתח לו את
הכל .אבל אני אומר לכם ,אל תשימו לב בחצי שנה הקרובה כמה שלטים יצוצו
פה של אנשי העסקים מבחוץ .הם רוב הכסף ,יזמים .הם בכמויות ירימו פה
שלטים ,אז למה לא נגבה עיריית אריאל? בכל הארץ גובים ,עיריית אריאל לא
תגבה?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :כשאתה תהיה במיקום של כל הארץ אז נוכל
לגבות.
אלה ויינר  -חברת מועצה :אני רוצה לחזק את מה שאבנר ופבל אומר .בסופו
של דבר ,בואו לא נשכח אנחנו באים להגן פה על האינטרסים של העיר הזאת
ושל התושבים שלה .כמו שנאמר פה אני בעד גמישות ,אמרתי את זה בארבע
עיניים כשישבנו ,אני יודעת שזה עלה בקואליציה וכולנו מסכימים ללא ספק
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שמי שקשה לו ,פה תושב העיר בעסק שלנו מקומי ,אנחנו רוצים לעזור ,אז אני
בעד להקל למי שקשה אבל בואו לא נשכח שבסופו של דבר זה כסף שנכנס לקופה
העירונית שלנו.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :בואי לא נשכח שמי שהצביע לך זה הציבור
ולא עובדי העירייה ,את אמורה ליצג את הציבור לא את הקופה העירונית.
אלה ויינר  -חברת מועצה :אבל הקופה העירונית היא הקופה הציבורית,
בוודאי .
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :לא על חשבון עסקים קטנים שמנסים לשרוד
כאן ,אפשר היה לעשות הפרדה בין עסקים גדולים לעסקים קטנים.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :קרן ,נתנו לך את זכות הדיבור ,אמרת את מה
שרצית להגיד בצורה מאוד ברורה ,מאוד לא משתמעת לשתי פנים .אז בואו ניתן
לכל אחד ונכבד כל אחד ,ונשמע אותו בשקט ולא נתפרץ לדברים שלו.
אלה ויינר  -חברת מועצה :אני חושבת שהנקודה ברורה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אז קודם כל יש לי כמה דברים להגיד ,ואז אנחנו
נפנה להצבעה אני לא פותח את זה לדיון .חוק צריך לקיים ,אם לא אנחנו נהיה
עבריינים .חוק עזר עירוני זה חוק שמחייב אותנו לגבות .בכל הרשויות ,כמו
שאמר אבנר ,גובים את אגרת השילוט ,ואני רוצה להזכיר לכם את מה שאמרה
אלה – אנחנו נציגי הציבור כולו .ואנחנו צריכים לראות ,הרי הכסף הזה של
אגרות השילוט יחזור חזרה לתושבים בכל מיני פעילויות שאנחנו עושים .יש כאן
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יזמים גדולים ,אנחנו הולכים להקים פה שכונה חדשה 839 ,יחידות דיור ,עם
שלטי ענק ואנחנו נפטור אותם? איפה זה עומד שנלך לציבור ונגיד שרצינו להקל
על קבוצה קטנה של אנשים ,ובסוף אנחנו לא גובים ולא נותנים שירותים
לתושבים שלנו? אני רוצה גם להזכיר שמי שלא רוצה לשלם יכול להוריד את
השלט שלו או להקטין את השלט שלו ובצורה כזו גם העלויות שלו יהיו יותר
קטנות .לכן אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד לאשר את הגבייה של חוק העזר
העירוני בנושא של אגרת שילוט? בעד :פבל ,אלי ,יחיאל ,אבנר ,אלה ,אסף .מי
נמנע? קרן .מי נגד? יוסי .עבר .בואו נעבור לסעיף הבא.

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת גביית אגרת שילוט בכפוף לחוק העזר העירוני
שתוקנן בנושא.
אושר ברוב קולות

קרן קופלר ברקו נמנעת מפאת ני"ע ,יוסי חן נגד

פתיחת תב"ר  – 1254שיפוץ סקייט-פארק
שלמה רואימי  -מנכ”ל :סעיף הבא פתיחת תב״ר  ,1254שיפוץ הסקייט פארק
בסך הכל  .₪ 250,000מקורות מימון  -קרנות הרשות.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אנחנו רוצים ליצור מצב שבו הסקייט פארק
יהיה בטיחותי ואפשר יהיה לעלות עליו ולשחק בו ,או לגלוש עליו ,או להחליק
עליו ,כל אחד והמושג שלו.
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קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :לפני כמה זמן שופץ הסקייט פארק?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אנחנו הזמנו חברה שהיא מתמחה בזה שזה
התפקיד שלה ,והם בנו מפרט טכני .אחרי שנקבל את כל הפריטים ואת הכל,
נצא למכרז יש לנו את זה ,אנחנו נצא למכרז ניקח חברה שיודעת לעשות סקייט
פארק ואנחנו נשלים את זה .שאלות?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :לפני כמה זמן שופץ הסקייט פארק?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :לפני שנתיים אם אינני טועה.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אז אתה טוען שלפני שנתיים לקחת חברה
שלא הוסמכה לעשות סקייט פארק ,עשתה אותו כמו שהוא נראה ,זרקנו כסף
לזבל ועכשיו אנחנו יוצאים עוד פעם למכרז וגם לא דאגנו לתבוע את אותו קבלן
שעשה לנו את הנזקים שם .ואנחנו אומרים לא נורא שהלך רבע מיליון שקל.
נוציא עוד קול קורא ועוד רבע מיליון שקל.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :למה? הלך  2מיליון  ,₪למה רבע?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :כמה זה עולה?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :בפעם הקודמת הלך  2מיליון .₪
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אז עוד יותר גרוע.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אז תבדקי.
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קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אז עוד יותר גרוע.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :אז כדאי שתבדקי כמה היו העלויות.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :כמה היו העלויות? ?₪ 120,000 ?₪ 100,000
אליהו שבירו  -ראש המועצה :לא ,אני לא משחק איתך את המשחק הזה.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :אז מה? אז זה לא כסף? זה קטן? כי זה לא
כסף שיצא מהכיס שלך? מה זה? לא הבנתי את זה .לוקחים כסף מהקופה
הציבורית ,משחקים פה ואחרי זה אומרים שיגבו אגרת שילוט כי אין כסף .איפה
את דואגת לקופה הציבורית עכשיו? שלקחו פה כסף לסקייטפארק? שיפצו אותו
לפני שנתיים ואף אחד לא חזר לקבלן לתבוע אותו ,למה את לא דואגת עכשיו
לקופה הציבורית?
אלה ויינר  -חברת מועצה :מאיפה את יודעת למה אני דואגת?
אליהו שבירו  -ראש המועצה :למה את צועקת עליה?
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :את דואגת לקופה הציבורית ,אבל לא עכשיו
פתאום לא ,דיי נו ,כולכם צבועים פה .פשוט תתביישו לכם.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :יוסי בבקשה.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אם אני זוכר נכון אני מעל  12שנים חבר מועצת
העיר פה ,ולא פעם ,ולא פעם ולא פעמיים השקענו כסף בסקייט פארק ,בפרויקט
הזה פעם נשרף פעם זה ,וההשקעה האחרונה הייתה  170אלף  .₪וזה רק מחזק
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את זה שאני אומר שצריך לקחת בעיריית אריאל מנהל פרויקטים ,שגם יסגור
את הדברים האלה ,גם יפקח על הדברים האלה .שלא ייווצר מצב כזה שאנחנו
פעם אחר פעם משקיעים בפרויקט מסוים ,ואנחנו צריכים להשקיע פעם נוספת,
ולפעמים אנחנו משקיעים והתוצאה לא יוצאת כמו שאנחנו רוצים כי מה
לעשות ,שלמה ,תאמינו לי עובד מסביב לשעון ונותן את כל כולו ,מישהו צריך
לעזור לשלמה בקטע הזה ,מנהל פרויקטים .לקחת את הפרויקט הזה מאלף עד
תו ,כולל הצעות מחיר .יודעים את הדעה שלי שאני מתנגד להוציא גם פרויקטים
למשכ"ל ,לכן אותו מנהל פרויקטים יסגור לנו את כל המעגל .אין אף אחד פה
שלא רוצה שיהיה פעילות לציבור ,שיהיה פה את הפרויקט הזה ,זה פרויקט
מבורך .רק שזה חורה כל פעם שאנחנו מוציאים ונקווה שזה פעם אחרונה ,ואני
בעד להוציא את התקציבים האלה למען הציבור הזה ,רק אני מקווה שזו הפעם
האחרונה שאנחנו נתקלים בכל פרויקט בעיר ,שאנחנו מוציאים כספים פעם אחר
פעם ולא מקבלים את התוצאה שבטוח ראש העיר רצה.
אלה ויינר  -חברת מועצה :יוסי ,לא סוד שמה שהיה היה.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני מדבר על לפני שנתיים.
אלה ויינר  -חברת מועצה :בסדר ,פישלנו.
קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :מה זה פישלנו?  ₪ 170,000זה המון כסף.
אלה ויינר  -חברת מועצה :את לא היית פה ואני לא הייתי פה.
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קרן קופלר-ברקו  -חברת מועצה :מה זה משנה? אז עכשיו צריך לתבוע את
הקבלן שעשה את הפרויקט בפעם שעברה.
אלה ויינר  -חברת מועצה :זה לא אומר שלא צריך לאשר את זה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :מי בעד לאשר את התב״ר כפי שהציג המנכ״ל?
בעד :פבל ,אלי ,יחיאל ,אבנר ,אלה ,אסף ,יוסי .מי נמנע? קרן .עבר .

החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1254שמטרתו שיפוץ
הסקייט-פארק על סך  ,₪ 250,000מקור תקציבי – קרנות הרשות.
אושר ברוב קולות

קרן קופלר-ברקו נמנעת

יוסי חן  -משנה ראש העיר :שתי נקודות ואני אגיד את זה בשני משפטים ,ואלה
נגעה בנושא הזה של כמה זה חשוב להיות קשובים לתושבים .אני עשיתי הצעה
לסדר לפני למעלה מחודש-
אליהו שבירו  -ראש המועצה- :לא ,רגע ,אם אתה מדבר על ההצעה לסדר אז
נדבר על זה בישיבה הבאה.
יוסי חן  -משנה ראש העיר :אני לא מעלה את ההצעה לסדר ,אני רק מסביר
לחברים
אליהו שבירו  -ראש המועצה :לא ,לא ,יוסי

35

ישיבת מועצה מן המניין מס'  31מתאריך 6/6/2021

יוסי חן  -משנה ראש העיר :אתה רוצה שאני אוציא את זה ברשתות אז אני
אוציא את זה ברשתות.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :תוציא את זה ברשתות ,אני סוגר את הישיבה,
תודה רבה.
אליהו שבירו  -ראש המועצה :כעת אנחנו עוברים לישיבה סגורה.
-המליאה ננעלה-

בברכה,

______________________
מר אליהו שבירו
ראש העירייה
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______________________
מר שלמה רואימי
מנכ”ל העירייה

