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המליאה נפתחה-[ ]1דבר ראש העיר
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אני פותח את ישיבת המועצה מספר  32שמן
המניין .נוכחים :קרן ,פבל ,יוסי ,אבנר ,אלי ,יחיאל ,אריק ,ורד ,אסף ואלכס .אני
פותח בדבר ראש העיר ואני רוצה לעדכן אתכם בשני אירועים חריגים שלדעתי
צריך להוקיע אותם ולגנות אותם .ביום ה' האחרון התקיים אירוע פרטי של
הקהילה הג אה באריאל ,בקאנטרי בתחילת האירוע רוססו מספר משתתפים בגז
וזרקו עליהם מספר חפצים .אני ביקשתי מהמשטרה לטפל בנושא ,לבדוק את זה.
אנחנו מגנים בכל תוקף אירוע של אלימות ושנאה ואנחנו מחויבים לסובלנות.
אירוע נוסף שהוא היה אירוע חריג ,זה חבר מועצה לשעבר נצפה במצלמות
העירייה כשהוא משחית את רכבו החדש של מנכ"ל העירייה וזה רכב פרטי.
הוגשה על כך תלונה במשטרה ואני מצפה מכל חברי המועצה והתושבים להוקיע
ולגנות מקרים מהסוג הזה.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :מה זאת אומרת? חבר מועצה לשעבר? אז עכשיו
אתה מכפיש את כל חברי המועצה לשעבר? איך אתה יודע שזה חבר מועצה? אתה
ראית אותו בתמונות? הסתיימה חקירת המשטרה? או שאתה כבר העמדת אותו
חבר מועצה ,כשאתה מכפיש פה עכשיו את כל חברי המועצה שהיו בעירייה במשך
 30שנה ומאשים אותם?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אני אמרתי בצורה מאוד ברורה את מה שאמרתי
למשתמע .החבר מועצה לשעבר זה מר גוזי ערן.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :אה ,הבנתי.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אני מאחל בהצלחה לרועי מוסט בתפקידו החדש
כ מנכ"ל החברה הכלכלית ובהזדמנות הזו מודה למנכ"ל היוצא ,יונתן רימון על
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תרומתו הרבה לעיר ,הוא ימשיך איתנו עוד בתקופת החפיפה .אני רוצה לעדכן
שהקייטנות של החופש הגדול נפתחו ללא תקלות מיוחדות.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :גועל נפש ,בטח שזה לכאורה ,הוא אומר שזה
בחקירת משטרה ,גם את ההתנהגות שלך צריך להוקיע אדוני .אתה בטח לא בית
משפט ,בושה וחרפה .פבל אין לך משהו להגיד? הוא מכפיש את חבר הסיעה שלך.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אל תפריעי לי קרן ,הוא יכול לתבוע אותי בהוצאת
לשון הרע .הסתיימה הבנייה של בית ספר נחשונים החדש ,אנו ממשיכים בפיתוח
הסביבתי והזיווד של בית הספר .הצלחנו גם לקרות את הפטיו בבית הספר לטובת
התלמידים ,ואנחנו נערכים לפתיחתו ב 1.9-הקרוב .סוף סוף חברת חשמל ,ביטוח
לאומי ,משרד התחבורה ומשרד האוכלוסין התחילו לפעול מחדש באריאל.
סיימנו את החלפת הדשא הסינטטי במגרש הקט-רגל בדרך הציונות ,אנחנו
התחלנו את שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך בדגש על בטיחות ואנו נערכים
לפתיחת שנת הלימודים .נבחר קבלן זוכה להנגשת הפארקים והשצ"פים ,ולאור
העובדה שהמחשבים בבתי הספר 'מילקין'' ,עליזה בגין' ו'-נחשונים' ישנים ,אנחנו
גם נצביע על תב"ר בהמשך ,אנחנו נחליף את המחשבים .אני רוצה לעדכן אתכם
בדוח מצב קורונה .אנחנו נמצאים כיום עם שני תושבים מאומתים לנגיף ועם 60
תושבים שנמצאים בבידוד .אנחנו חזרנו לקיים הערכת מצב והתחלנו באכיפה
הסברתית .אחוז המחוסנים בקרב בני הנוער עלה מ 13%-ל , 42%-ומביקורת
שנעשתה למבודדים ,משטרת ישראל מבצעת ביקורת ,נמצא כי מבודד הפר את
תנאי הבידוד ולכן הוא קיבל קנס של  .₪ 5,000זו בעצם ההזדמנות לקרוא לכלל
התושבים גם דרככם לשמור על הכללים על מנת לאפשר לכולנו שיגרה ובריאות
איתנה .אני רוצה לסיים במשהו שהוא משמח ,אנחנו בין התאריכים 25.7-27.7
מוציאים את כל עובדי העירייה להשתלמות .אני מזמין את חברי המועצה ב25.7-
לארוחת ערב ,הופעה וטקס עובד מצטיין ופרידה מפנסיונרים במלון דן כרמל
בחיפה בשעה  ,18:30אני אשמח אם תעבירו לי את השמות של האנשים
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שמעוניינים להגיע על מנת שאנחנו נזמין את ארוחת הערב עבורכם ,זה מגיע לכם.
ומכאן אני עובר על הנושאים בסדר היום ,מנכ"ל בבקשה.
[ ]2הצגת דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת 2020
מוטי משיח [רו"ח החברה הכלכלית] :טוב ,אנחנו מתחילים .הצגת דוחות
כספיים של החברה הכלכלית.

קרן ,יוסי ,יחיאל ואסף יצאו מהישיבה
מוטי משיח [רו"ח החברה הכלכלית] :אני מדבר על חו"ד שלי ,חו"ד חלקה.
קיבלתי שיתוף פעולה מלא מהחברה ,ענו לי על כל השאלות ואין לי שום
הסתייגויות או הימנעויות .בסך הכול החברה מסיימת בצורה יפה מאוד את שנת
 ,2020עם רווח .היא שילמה מקדמות במהלך השנה כך שאין לה בעיה של תשלום
מס קדימה .המחזור גדל בכ 15-מיליון שקל במהלך שנת  ,2020מ 2019-גדל לכ-
 34מיליון .₪
אריק דושי [חבר מועצה] :מה ההכנסה העיקרית?
מוטי משיח [רו"ח החברה הכלכלית] :הגידול נבע מכל תחומי הפעילות ,הן
הפעילות העירונית ,הן באזור התעשייה ,והיה גידול בהשקעה בקאנטרי ,המשך
הטיפול והמשך הבנייה של קומה ג'.
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :אתה גם מעדכן שהוצאנו לעירייה את
האומנויות החדשות?
מוטי משיח [רו"ח החברה הכלכלית] :הייתה השקעה בפרמייה של העירייה של
כ 960,000-אלף שקל וזה הגדיל את ההון העצמי של העירייה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :טוב ,שאלות?
5

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  32מתאריך 11/07/2021

אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :אני באמת רוצה להגיד לטובת המנכ"ל היוצא,
באמת השנה הדו"ח הגיע כמו שלא היה בעבר ,בזמן ,תוך חצי שנה כבר ראינו את
הדוחות חתומים ,אחרי כל הביקורות ,אחרי כל הבדיקות ,כל הכבוד.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אני שמח מאוד .אני מצטרף לדברים אבל אנחנו
נשמע גם את הדוח הכספי של החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל .אני רק רוצה
ככה לפרוטוקול ,לחברי המועצה ,כל הדוחות הכספיים של חברות הבת שלנו עברו
דיונים כל אחד בחברה העירונית עצמה ,כאשר שם הדירקטוריון של אותה
החברה אישר את הדוחות הכספיים ,ואנחנו כאן ,התפקיד שלנו זה לשמוע את
הדוחות הכספיים כדי שיציגו לנו אותם ,אז בבקשה לשלב הבא פארק התעשיות
אריאל מערב.
[ ]3הצגת דוחות כספיים של החברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל לשנת 2020
יואב דנה [רו"ח החברה הכלכלית לפיתוח] :שלום ,שמי יואב דנה ,רואה החשבון
של החברה לפיתוח .בחברה לפיתוח אין הכנסות ,כל מה שיש זה בעיקר זה
הוצאות של פחת בגין מגרשים 102ו 224-ועלויות בגינם .בנוסף לזה יש לנו הוצאות
מימון כתוצאה מהלוואות שהחברה לפיתוח לקחה מהחברה הכלכלית .החברה
הכלכלית משמשת כמשענת על הפעילויות המעטות שיש בחברה .סך הכול ההפסד
בשנת הדוח היה  211,000אלף  ,₪כשההפסד הנצבר הוא  1.489מיליון ש"ח ,זה
למעשה מהוו ה נכס מס לחברה שיכולה לממש הכנסות מאוד גדולות ולא לשלם
בגינה מיסים .יש גם נושא של מע"מ שגם כן ניתן לניצול ,ככל שיהיו הכנסות
לחברה זה יהיה לטובת החברה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :רק כדי שאנחנו נהיה ממוקדים ונבין .ההפסד זה
לא הפסד של כסף ,זה הפסד על הנייר ,נכון?
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יואב דנה [רו"ח החברה הכלכלית לפיתוח] :אמת .מדובר בהפסדים יותר
רישומיים בין החברה לפיתוח למול ההלוואות של החברה הכלכלית .הכול נרשם,
זה לא עניין תזרימי ,זה עניין יותר רישומי בתחשיבי הלוואות .הדבר החשוב ,נכס
מס שינוצל בעתיד אל מול ההכנסות בחברה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אוקי .שאלות?

יוסי חן הצטרף לפגישה
יוסי חן [חבר מועצה] :כן ,אני ,זו החברה הכלכלית?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יוסי הצטרף .לא ,זו החברה לפיתוח.
יוסי חן [חבר מועצה] :קודם כל הכבוד על הדוחות .אני רוצה להגיד למנכ"ל
הנכנס ,אני מכיר אותו בשלום שלום ,בחור מאוד נחמד ,קודם כל בהצלחה .אני
חושב שהגיע הזמן ,יכול להיות שזה ייקח ,אבל אריאל מערב כבר הפך להיות אזור
תעשייה ענק .אני חושב שהגיע הזמן כבר להתקדם לכיוון מנהלת וזה אני אומר
לך רועי ,הגיע הזמן להגיע למנהלת מסודרת כבר ,עם מענה כמו שצריך שתיקח
אחריות על כל הפארק הזה ,בתחום התשתיות בתחום השירותים ,בתחום הכול.
זה כבר לא  10-20מפעלים זה כבר נהיה מפלצת ומי כמוכם יודעים כמה זה הולך
וגדל ,רועי תתחיל לעבוד על מנהלת.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אנחנו דרך אגב משאירים את החברה ,היה לנו גם
ביקור של אחראי על התאגידים במשרד הפנים ,ואנחנו את החברה משאירים כי
אנחנו מתכננים לחברה הזו גם פעילות עסקית שתניב כספים לפארק התעשיות
אריאל מערב ,ובצורה כזו אנחנו באמת נצטרך להיכנס למנהלת יותר גדולה .עוד
שאלות אם יש למישהו? אז תודה רבה ,יונתן בהצלחה ,רועי תודה רבה משיח.
[ ]4הצגת דוחות כספיים של חברת "גוונים אריאל" לשנת 2020
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אליהו שבירו [ראש המועצה] :גוונים בבקשה .מי מציג את הדו"ח הכספי של
גוונים? רק תגיד את השם.
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :ערב טוב ,שי אורני מנכ"ל החברה ,מוצג לפניכם הדו"ח
הכספי של החברה ,כמו שאתם רואים בעמוד  4הייתה ירידה בעקבות הקורונה
של  29%בהיקף הפעילות ,בהכנסות מ 18,905,000-שקל ל 13,249,000-שקל.
הירידה הזאת נובעת מהסגרים שהיו בהם והפסקת הפעילות כולל מעונות ,כולל
צהרונים ,כולל חוגים ,כולל בית ספר קיץ שהתקיים חלקית ולכן הייתה ירידה.

אסף הצטרף לישיבה
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :סיימנו את השנה עם יתרה ,כאן זה כתוב רווח אני לא
אוהב את המילה הזאת .יתרה של  59,000שקל שזה גם ערך בשנת הקורונה .מתוך
כמעט  230עובדים במרץ שנה שעברה 220 ,הוצאו לחל"ת ו 10-עובדים בלבד
נשארו ותפקדו בכל זמני הסגר הראשון וגם השני והשלישי .מעט מאוד עובדים,
כמו שאתם זוכרים ,הייתה הרבה מאוד פעילות ודובר על זה בישיבות מועצה
קודמות .אם אתם רואים בעמוד  ,13עיקר הירידה נבעה מפעילות החוגים,
תרבות ,נוער ,ספורט וכולל המלונות והכל ,יש שם כמעט  5מיליון שקל ירידה .גם
בפארק המנהיגות הארצי יש ירידה יותר מחצי 50% ,כי קבוצות לא יכלו להגיע,
גם במרכז הצעירים ולכן הגענו לירידה כל כך משמעותית ,אבל לא היה הפסד
השנה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :שאלות לשי?
יוסי חן [חבר מועצה] :אני רוצה לשאול אותך בנושא של עמוד  ,13ביאור  .15יש
שם הוצאות תפעול ואחזקה ,יש שמה סכום של  9וחצי מיליון שקל בערך ב2020-
וב 14 - 2019-מיליון .עכשיו אתה אומר תפעול ואחזקה ,זה גם שכר של עובדים?
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :בוודאי ,הכול.
8
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יוסי חן [חבר מועצה] :למה לא מפרידים את זה בדו"ח? כמה זה אחזקה וכמה
זה משכורות? אני יגיד לך למה אני רוצה לדעת ,כי אני רוצה לדעת נגיד ,בשנה
כזאת מיוחדת של קורונה שקורית פעם במאה שנה ,אני הייתי רוצה לדעת כמה
ההוצאות השוטפות ,שכן עובד פעיל ,לא פעיל ,כמה יש לנו הוצאות שוטפות?
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :יוסי ,אתה מוזמן לעמוד האחרון ,זה ביאור הוצאות
הנהלה וכלליות שמתווסף לחלק הזה ,כמו שאתה רואה ,גם פה יש ירידה של
למעלה מ 40%-בהוצאות המנהלה ,גם בשכר ,שזה הסעיף הראשון וגם בכללי .זה
היה  1,890,000שזה  1,900,000ועכשיו זה  1,390,000זה  600,000שקל ירידה
בהוצאות הנהלה וכלליות ,שזה רק נותן לך ,כולל שכר שזה מראה לך כמה רבה
הייתה הירידה בשכר גם בשאר הדברים.
יוסי חן [חבר מועצה] :לא ,זה ברור לי .אני גם לא נכנס לכמה השכר יותר או
פחות .אריה ,אני רוצה לשאול אותך האם כדי שתהיה שקיפות צריכים בדוחות
שתהייה רובריקה של הוצאות עבור הוצאה שוטפת ואחזקה ,כל מה שקשור
באחזקה ושכר בנפרד?
אריה ברסקי [מבקר המועצה] :הדוחות מוצגים לפי התקנים המקובלים .יש לך
תקן חשבונאות מס'  - 5תקן שנקבע על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ,התקן הזה
מגדיר כיצד דוחות כספיים של מוסדות ציבור אמורים להיראות.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
יוסי חן [חבר מועצה] :שאלה אחרונה .היום במקרה ,פנתה אליי תושבת שיש לה
ילדה בחוגים ,הם יוצאים לאילת ואין לה לשלם ,היא חד הורית ,היא עברה שנת
קורונה וכל הבעיות .האם יש לנו איזה גוף ש-
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :בוודאי.
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קרן קופלר ברקו הצטרפה לישיבה
יוסי חן [חבר מועצה] :היא טוענת שכדי לקבל את ההנחה אתה שאלת אותה
שאלות יותר מדי פרטיות וחודרניות .האם בזה שבן אדם הוא חד הורי ועבר שנת
קורונה והוא נקלע לקשיים .האם אנחנו צריכים להתחיל לחקור אותו שתי וערב
או בא לנו? סך הכול חוג של ילד .כשאנחנו היינו בזמנו אני ואבנר בכדורגל,
כשמישהו בא מבקש ממך תרומה אתה לא בודק לו בציציות ,אתה הולך לכולם,
אתה לא מנסה לבוא להוכיח שהוא שקרן .היא אומרת "כדי לקבל את ההנחה
הזאת הייתי צריכה להיחשף יותר מדי שאני לא מוכנה".
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :יוסי ,אנחנו גוף ציבורי .יש לנו ועדת חלופות שמורכבת
מאלי גיל-עד ונאוה בן הרוש ואני שמצטרף אליה כל פעם מנהל התחום .לדוגמה,
אם זה הנחה בגיל הרך אז גיל הרך ,אם זה בספורט ומחול זאת רינה .אנחנו
חייבים שיהיה מידע כי הקריטריונים הם ברורים .אם זה נושא של מצב כלכלי,
מצב בריאותי ,כמות השתתפות ודברים כאלה .ולכן חייבים מידע .זה מידע של
תלושי משכורת ומכתב בקשה .אם רשומים ברווחה אז גם את הפנייה של העובדת
הסוציאלית .המטרה היא לתת ככל שניתן ולא נכנסים לעניינים אישיים בכלל.
אם היא כותבת "לא מקבלת מזונות" ,אנחנו לוקחים את זה בחשבון ולוקחים את
זה כנתון .אני לא מחפש אנשים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יש גם את הרווחה ,אם בן אדם לא רוצה לחשוף.
יושב בוועדה אלי גיל-עד ואם יש בעיה-
יוסי חן [חבר מועצה] :היא מטופלת ברווחה .היא אמרה שביקשו ממנה ,אמרתי
לה שאני אבדוק.
שי אורני [מנכ"ל גוונים] :תלושי משכורת בלבד ומכתב בקשה .זה הכל.
יוסי חן [חבר מועצה] :אני אגיד לה תודה.
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אליהו שבירו [ראש המועצה] :טוב ,שי תודה רבה.
[ ]5הצגת דוחות כספיים של תאגיד "יובלים בשומרון" לשנת 2020
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יובלים בשומרון.
אריה אנגלר [רו"ח תאגיד המים] :יובלים בשומרון ,תאגיד המים של אריאל
וקרני שומרון 2020 .הסתיימה ברווח של  7.8מיליון שקל .סך-הכול היה גידול
במחזור של  5%שנובע בעיקר מעליה בתעריפים ברשות המים .השקעות שהתאגיד
בקרקע ,טיפול בצנרת מים ביטוח וכולי הגיעו ל 18-מיליון שקל .התאגיד גבה 11
מיליון שקל עבור דמי הקמה .סך הכול התזרים של התאגיד גדל בסוף  2020ב4-
מיליון שקלים שזה ללא  12מיליון שקלים  -התאגיד מתפקד יפה מאוד ורק
מרוויח בינתיים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אוקי .שאלות?
פבל פולב [חבר מועצה] :רציתי להגיד כמה מילים טובות .התאגיד עבר מהפך
לטובת העיר אריאל ,יישר כוח למנכ"ל ,כל הכבוד .תודה רבה.
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :עד לפני  Xשנים היה לנו פה ,לכל מי שהיה
משקיע בדירה המחיר היה יחסית זול .כרגע אני בגלל שאני יו"ר ועדת איכות
הסביבה ,הרבה אנשים פונים אליי בנושא הזה-
אריה אנגלר [רו"ח תאגיד המים] :אין אישור לזה יותר ,אין תקציבים.
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :השאלה ,האם יש איזושהי אפשרות לתת להם
אפילו במחיר רגיל ולא במחיר  14או פלוס ?6
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אנחנו כפופים לחוקים של מנהל המים .אנחנו לא
קובעים .לא תעריפים ,לא כמויות .יש מנהל המים שזה גוף ארצי וכל הדברים
האלה נקבעים ע"י מנהל המים.
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אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :האם יש אפילו אפשרות לתת הנחה?
יוסי חן [חבר מועצה] :יש לי  2שאלות .קודם כל ,באמת מגיעה מילה טובה לדודי,
מאז שהוא נכנס אנחנו רואים את המדרכות מתרוממות ומסתדרות ובאמת
מהפכה שלמה ,כל הכבוד .יש פה עבודה ,רואים אותה ואי אפשר לפספס .עכשיו
הייתי רוצה לשאול אותך ,את הרואה חשבון ,מה עלות הקנייה של המים שלנו
ממקורות? כמה עולה לנו כל קוב היום ממקורות?
אריה אנגלר [רו"ח תאגיד המים] :עד כמה שאני זוכר ,במחיר הנמוך זה שקל
ומשהו ובמחיר הגבוה זה בסביבות ה 5-שקלים.
יוסי חן [חבר מועצה] :למה אנחנו משלמים יותר גבוה?
אריה אנגלר [רו"ח תאגיד המים] :עד כמות מסוימת משלמים את המחיר הנמוך
ומכמות מסוימת את המחיר הגבוה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :כמו שצרכנים ,יש להם תעריף זול ולאחר מכן
צריכה גבוהה יותר.
דודי יחזקאל [מנכ"ל תאגיד המים] :אנחנו קונים את זה יחסית בתעריף נמוך
ביחס לתאגידים אחרים ,בגלל שהגבייה שלנו היא טובה והתשתיות שלנו טובות
והנתונים שלנו טובים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :דרך אגב ,כל זה מאפשר לתאגיד להשקיע חזרה
בתוך העיר.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :כל הכבוד לתושבי אריאל שמשלמים בזמן את
תשלומי המים.
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יוסי חן [חבר מועצה] :אנחנו בוחרים את הסכום שאנחנו מוכרים לתושבים אנחנו
יודעים ,אבל מה שהייתי רוצה לשאול כאן ,אחד – מה גובה הדיבידנד שעיריית
אריאל מקבלת מהתאגיד בשנה?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :דיבידנדים מה שקורה זה אחד הדברים שאנחנו
כראשי רשויות מתמודדים מול מנהל המים .כרגע לא מאפשרים להעביר לנו
דיבידנדים  ,זה לא רק בתאגיד המים אצלנו אלא ארצי .אנחנו רוצים שיאפשרו
לנו להעביר דיבידנדים  -הרווח של התאגיד צריך להתחלק .הרי אצלנו ,אנחנו
תאגיד שמחובר גם לקרני שומרון  1/3 2/3 -והרווחים צריך להתחלק .1/3 2/3
כרגע לא מאפשרים לנו .צריכים לקחת בחשבון דבר נוסף ,ההשקעה בגבעה של ה-
 899יחידות דיור היא השקעה מאוד גבוהה ולכן אחרי שיגמרו את העבודות שם
אנחנו נוכל לראות באמת איפה עומד התאגיד .אנחנו מחויבים לשלם לתאגיד
כעירייה אגרת דמי הקמה .רק אגרת דמי הקמה תעלה לנו בסדר גודל של כמעט
 3מיליון שקל .ולכן המלחמה שלנו מול מנהל במים שיאפשרו לנו לקבל את
הדיבידנדים או יחזרו חזרה כי אנחנו צריכים לשלם להם דמי הקמה .או ע"י זה
שאנחנו נתקזז במה שהתאגיד חייב לנו או על בסיס דמי ההקמה.
יוסי חן [חבר מועצה] :אז לגבי השכונה הדרומית בהמשך כשהתושבים יתחילו
לבנות שם הם יתחילו לשלם את האגרות זה יחזיר את עצמו.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אבל יש דברים שאנחנו כרשות בונים .אנחנו
צריכים לבנות בית ספר ,גני ילדים וכו' ,כל זה אנחנו צריכים לשלם.
יוסי חן [חבר מועצה] :ברור אבל בשביל זה קיבלנו כמה מיליונים מ"-ישן חדש".
אליהו שבירו [ראש המועצה] :לא בשביל זה.
יוסי חן [חבר מועצה] :נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס ,פנו אליי מס' פעמים
בעבר אבל הפנייה האחרונה הייתה ממש היום ,תושבים ברחוב אורי בראון ,רק
13
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עכשיו סיימנו שמה את העבודות ויש שם נזילה של מים שהם קיבלו טלפון
מהתאגיד שזה דבר מבורך.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יוסי ,אני מציע כזה דבר .מיד אחרי זה הולכת
להיות פגישה יחד עם התושבים האלה ,יחד עם המנכ"ל ואנחנו נסביר .אנחנו לא
נטריד את כולם -
יוסי חן [חבר מועצה] :אני רוצה להציע הצעה שהיא בכלל תתפוס לגבי הכל .כי
היה את זה גם בפסגה והיה את גם בכמה נקודות .אם אנחנו כבר פותחים את
המ דרכות ועושים את העבודה ומעבירים את האחריות לצריכה המשותפת
לתושבים כי זה דבר חדש שחל עליהם פעם ראשונה ,כל השנים זה לא היה קיים.
לדעתי את אותם המטרים האלה שזה בסך הכול צינור של  5-6מ' .שווה כשכבר
חפור הכול לראות איך עושים את זה ,זה סך הכול עלות של הצינור והחיבור,
אפילו בעלות מסוימת של התושב ,ולפתור את זה לפני שמסיימים את העבודות
ומסדרים את המדרכה .מה שקרה בפסגה זה אלפי שקלים ששילמו שם .אני לא
מדבר על הנזק שהיה בשבתות שהם היו ללא מים .עכשיו אותו המקרה הולך לנו
מים לטמיון ואף אחד לא יכול לעצור את זה כי מצד אחד אתה לא יכול לסגור
להם את המים בחוץ והם לא יכולים לסגור בבית אז זה בדיוק באמצע ואז אתה
מוסיף לזה שיש את הקנייה בסכום הגבוה ,שאתה מצמצם את הפחת אז אתה
קונה כמה שיותר במחיר הנמוך אז חייבים לטפל בזה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אוקי ,אנחנו רשמנו.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :מהם אחוזי הגבייה באריאל?
אריה אנגלר [רו"ח תאגיד המים] 95% :ו.98%-
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יפה מאוד .אני רוצה להגיד תודה רבה לתאגיד על
כל מה שאתם עושים.
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[ ]6דיון בהמלצות וסיכומי ועדת הביקורת בנושא הספרייה העירונית לשנת
2020
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אנחנו נעבור לאריה לנושא המלצות וועדת
הביקורת בנושא הספרייה העירונית.

יחיאל טוהמי הצטרף לישיבה
אריה ברסקי [מבקר המועצה] :ערב טוב לכולם .אני מתכבד להציג את דוח
הביקורת בנושא הספריה העירונית ,לפני שאני אציג את עיקר הממצאים אני
אספר קצת על הפרוצדורה .הדוח נדון בוועדה לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל
היועמ"ש והגזבר והן נדון בוועדת הביקורת .אנחנו היום לא דנים בכל הדוח מאחר
וזה לא הפ ורום שבו דנים בדוח ,אנו דנים רק בהמלצות הדוח .ועכשיו להמלצות
עצמן .אפשר לומר שהדוח הוא ב 5-נושאים מרכזיים :הפסקת עובדים ,פעילות
הספרייה ,אופן האחזקה שלה ,ניהול מאגר הנתונים שלה ואתר האינטרנט שלה.
ההמלצות של ועדת ביקורת כפי שקיבלתם את הפרוטוקול של הוועדה ישנן 10
המלצות ,אני אקריא אותם בזריזות .ההמלצה הראשונה שהיה חוסר בתקן .על
פי ההנחיות של משרד התרבות והספורט לפי התקנים הישנים ,נכון לאז ,היה מצב
שהיה חוסר בתקן .בעקבות עבודה שעשינו בוועדה לתיקון ליקויים הוחלט
שהספרייה תקבל בת שירות שתוכל לחזק את הספרייה ,היא מתכוננת להיכנס
לתפקידה ב ,1/9-וזה היישום של סעיף מס'  .1נושא מספר  - 2השתלמויות.
ההמלצה הייתה שמנהלת הספרייה תצא להשתלמות תפקיד .הייתה שנה אחת
שזה לא הסתייע אבל לאחר ישיבות שעשינו העירייה תשתדל להוציא אותה
להשתלמות .זה חשוב .זו הייתה ההמלצה השנייה .ההמלצה השלישית  -להקים
תיק נהלים מסודר ,תיקיה במחשוב .זה כבר רץ לספרייה וגם ההמלצה הזאת
למעשה יושמה .ציון שעות הפעילות והחלוקה בין מבוגרים ,בני נוער ובין ילדים
אז בפועל כבר יש פליירים ,כל מה שקשור לפעילות תרבות יש חלוקה ,יש הפרדה,
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זה גם מה שמשרד התרבות קובע והספרייה פועלת בהתאם להנחיות של משרד
התרבות .זו הייתה המלצה מס'  .4המלצה מס'  5זה נושא תקצוב של משרד
התרבות ,לכאורה עלה מדוח הביקורת שהספרייה היא בחוסר תקצוב .באחת
הישיבות שעשינו עלה שהיא מתוקצבת בצורה ישירה ע"י משרד התרבות,
מהתקציב של העירייה ירד ,ובמקביל משרד התרבות תקצב מהכיוון השני ,סך
הכל התקציב בסדר .נושא מס'  – 6זה נושא פנקסי קבלות .עד עכשיו פנקסי קבלות
היו ידניים ,המלצנו לעשות את זה ממוחשב ,הם מיישמים את זה .הם גם עושים
פיילוט של קבלות ממוחשבות וידניות ,והקבלות יהיו לגיבוי .המלצה מס'  -7היו
כל מיני ליקויים בזמנו של נגישות ורטיבות בספרייה ,הרבה דברים תוקנו.
ההמלצה הייתה שמנהל אגף שפ"ע יבדוק ולבצע סיור על מנת ללמוד על ליקויים
שקיימים שם .שבוע שעבר היה סיור של שני חבר'ה מאגף שפע ,הם עשו רשימות
של מה שצריך לתקן ,ישבו עם מנהל האגף ויצאו לדרך עם מה שצריך לתקן .סעיף
מס'  -8עלתה שם סוגייה של עדכון תוכנה שעל פיה פועלת הספרייה שלא תמיד
הן פעלו .ליליה הספרנית פנתה לתוכנה ועשו לה הדרכה ,היא אמרה שהיא
מיישמת את זה כבר .זה חיתוך של כל מיני כותרים ואינפורמציה .אנחנו נעשה גם
ביקורת ומעקב ,אבל כרגע לפי מה שנמסר זה טופל .סעיף מס'  – 9לבקש תמיכה,
ולהוציא דוחות שימוש עדכון ודילול במאגר הספרים ,העניין הזה בוצע כי בזמן
הביקורת הם לא כל כך עשו ,הם עשו את הדילול כשיצא ,אבל הומלץ עם תאריך.
ולשקול לאפשר חידוש מנוי באמצעות אתר אינטרנט .נמסר ממנהלת הספרייה
שהם עדיין חושבים שנכון שהחידוש המנוי יהיה בספרייה כי במילא צריך לקחת
ספרים אז אם מגיעים לשם אפשר לעשות את החידוש.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :שאלות?
יוסי חן [חבר מועצה] :שאלה אחת .לגבי הספרייה תתקנו אותי אם אני טועה,
תושבים אמרו לי שהמעלית לא מגיעה עד הספרייה ,חוק הנגישות נכנס?
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אליהו שבירו [ראש המועצה] :מגיעה לספרייה ,מגיעה לקומה העליונה.
יוסי חן [חבר מועצה] :עוד דבר שהם אמרו ,המעלית היא צרה למי שנכנס עם
כיסא גלגלים ,אני אבדוק את זה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אנחנו צריכים להצביע על לקבל את ההמלצות כפי
שהציג אותם המבקר .מי בעד לקבל את ההמלצות? אושר פה אחד ,תודה רבה,
תודה גם לוועדה.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצות ועדת הביקורת בנושא הספרייה העירונית לשנת
 2020כפי שהציג אותם מבקר המועצה.
אושר פה אחד

[ ]7החלפת נציג בוועדת ביקורת
אליהו שבירו [ראש המועצה] :ומכאן אני עובר לנושא אחד שקשור גם לוועדה.
אבנר משרקי התמנה להיות סגן ראש העיר ולכן אנחנו צריכים להחליף אותו
בוועדת ביקורת .ואני מעלה להצבעה לשים את לודה גוזב בוועדת ביקורת במקום
אבנר משרקי .מי בעד?
יוסי חן [חבר מועצה] :יש לי הערה בנושא הזה .אני יודע שעם כל הכבוד ,לודמילה
היא חברה טובה ,היא לא מגיעה גם לישיבות של ועדות מכרזים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :לא ,לא.
יוסי חן [חבר מועצה] :תראה אנחנו רואים שהיא לא מגיעה ,גם לישיבות ,גם לזה.
אם אתה אומר לי בוא ננסה ,אבל אני אומר לך שלמנות מישהו שמראש אתה יודע
שהוא לא מגיע לישיבה ,ולי אין בעיה ,אני לא מתכוון להתמנות שמה ,אין לי זמן
לזה .אני רק אומר שלמנות יש מספיק חברים ,כאלה שיבואו לישיבות .גם ועדת
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מכרזים אומרים לי שאין קוורום שם כי היא לא מגיעה ,ועכשיו אתה מוסיף עוד
ועדה שהיא כנראה גם לא תגיע.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :מי בעד לאשר את לודמילה? אושר פה אחד .תודה.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את החלפת נציג בוועדת הביקורת ,במקום אבנר משרקי
תמונה לודמילה גוזב.
אושר פה אחד

[ ]8דירקטורית של החברה הכלכלית ופארק תעשיות אריאל.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :הנושא הבא זה אישור של שוש שמיר כדירקטורית
בחברה הכלכלית ופארק התעשיות אריאל מערב .לפני כן מי שהייתה שם
דירקטורית זו זיווי  ,ומאחר ולפי הכללים אנחנו צריכים להעמיד עובדת רשות
שהיא גם אישה ,אז לכן אנחנו מציעים את שוש .המהנדס למרות שהוא לא יהיה
חבר בדירקטוריון ,הוא יגיע ויהיה שותף גם בחברה לפיתוח פארק תעשיות אריאל
מערב וגם בחברה הכלכלית .מי בעד לאשר את שוש כדירקטורית ב 2-החברות?
אושר פה אחד.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :רגע ,אני רק רוצה בבקשה שיגיד את זה ,אין פה
חשש לניגוד עניינים?
דוד זיו [יועמ"ש] :לא .מאחר והמבנה של כל דירקטוריון מחולק לשלושה חלקים
שלושה חבר מועצה ,שלושה נציגי ציבור ושלושה מנהלי אגפים שונים  /ע"י עובדי
עירייה .אני רוצה להזכיר שכל נציג בדירקטוריון כזה ממלא  16עמודים של
קבצים ,אני בודק אותם ,מכין לגביהן חוות דעת ,שולח לוועדה בתל אביב ,הוועדה
יושבת על המדוכה ובסוף היא נותנת את האישור הסופי ,הגושפנקה לכך ששושי
או כל נציג אחר יתמנה כדירקטור.
18

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  32מתאריך 11/07/2021

אליהו שבירו [ראש המועצה] :אוקי ,זה אושר פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את שושי שמיר כדירקטורית של החברה הכלכלית ופארק
תעשיות אריאל.
אושר פה אחד

[ ]9פתיחת תב"ר מס' 1255
אליהו שבירו [ראש המועצה] :מכאן עוברים לתב"רים.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :פתיחת תב"ר מס'  1255סקר תמרורים ,סך של
 85,000שקל מקור מימון קרן עודפים .אנחנו צריכים לעשות סקר תמרורים בכל
העיר כדי שיהיה אפשר אחרי זה לדון בוועדות תעבורה בצורה נורמלית.
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :אפשר לבקש לקבל את הדוח של הסקר אחרי
זה?
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :בוודאי .מי בעד? פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1255שמטרתו ביצוע סקר תמרורים על סך
 ,₪ 85,000מקורות המימון :קרן עודפים.
אושר פה אחד

יוסי חן [חבר מועצה] :שלמה ,הסקר הזה ישמש אותך גם לחוק עזר העירוני
שאתה הולך לאשר.
[ ]10פתיחת תב"ר מס' 1256
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :פתיחת תב"ר  ,1256עיקור חתולים .סך הכול
 50,000שקל ,מקורות מימון קרן עודפים.
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יוסי חן [חבר מועצה] :שלמה פה בהקשר של העיקור חתולים זה לא היה בתקופה
שלך.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :בדרך כלל מקבלים מאצ'ינג.
יוסי חן [חבר מועצה] :כן אני יודע אבל אני רוצה להעיר את תשומת ליבך לטובה
שהייתה לא בתקופה שלך שאנחנו שילמנו על עיקור חתולים ופה עבדו על מישהו.
דרך אגב ,זה היה בכל הארץ ,לא באמת עיקרו חתולים והחתולים פה התרבו
ויושב פה יו"ר איכות הסביבה ,הוא בטח מכיר את זה ואנחנו צריכים לתת את
הדעת על דבר .יש לך מגיפה.
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :תשמע ,אנחנו עוד לא הגענו לנושא הזה ,אנחנו
עשינו תוכנית מסודרת במסגרת ועדת איכות הסביבה ,אנחנו עשינו שלב-שלב זה
אומר שהתחלנו מתחילת העיר ,הגענו כרגע לכיכר י"ח באייר ,עשינו גם שמה .יש
כל הזמן מישהו ,או אני או פקח של העירייה ,גם התושבים עצמם הם היו נוכחים
גם בעת לכידה ,גם בעת השחרור וגם לראות שהכל בסדר.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :אגב ,אנחנו משלמים פר חתול.
יוסי חן [חבר מועצה] :דרך אגב ,הסכומים בין מה שזה עולה לבין מה שגובים
מאיתנו .בדקתי את זה בכל הארץ ,זה סכומים אסטרונומיים ,יש פה משחק אבל
יותר גרוע שלוקחים את אותו חתול ולא מעקרים אותו .אתה משלם ומשחררים
אותו בלי ואתה לא יכול לדעת ,רק אחר-כך.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :מי בעד התב"ר  50,000שקל?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אושר פה אחד.
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החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1256שמטרתו עיקור חתולים על סך 50,000
 ,₪מקורות המימון :קרן עודפים.
אושר פה אחד

[ ]11פתיחת תב"ר מס' 1257
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :פתיחת תב"ר  1257רכב לאגף שפע .סך הכול
 220,000ש"ח .יש לנו רכב ווטרינריה שנת  .2008בשנתיים האחרונות כ45,000-
אלף תיקונים .סך הכול רכב משנת  12 ,2008שנה ,עשה את שלו ,אנחנו רוצים
להחליף רכב .אני מבקש לאשר 220,000 ,שקל ,מקורות מימון קרן רכב .מי בעד?
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :אתם בדקתם? כי אני יודע שבמחירים כאלה
כמו שיש פה ,בסדר גודל שהם נותנים זה בסביבות ה 250,000-270,000-שקל.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :בדקנו מחירים .כרגע יש כמה מכוניות ,אנחנו
מדברים על אוטו שזה סדרי הגודל ,עשינו עבודה לפני שבאנו לכאן .נכון שיש
טויוטה שעולה  260-280אבל יש גם איסוזו שעולה  220,000שקל .אז בבקשה ,מי
בעד?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אושר פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1257שמטרתו רכישת רכב לאגף שפ"ע על
סך  ,₪ 220,000מקורות המימון :קרן רכב.
אושר פה אחד

[ ]12פתיחת תב"ר מס' 1258
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :פתיחת תב"ר  .1258בטיחות בדרכים  .2021סך
הכול  34,286שקל .מקורות מימון רלב"ד  .₪ 24,000 -קרנות הרשות .₪ 10,286 -
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קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :מה זה הבטיחות בדרכים?
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :כל הנושא של ההסבר ,חינוך תעבורתי .מי בעד?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :אושר פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1258שמטרתו 'בטיחות בדרכים  '2021על
סך  ,₪ 34,286מקורות המימון ₪ 24,000 :רלב"ד ₪ 10,286 ,מקרנות הרשות.
אושר פה אחד

[ ]13פתיחת תב"ר מס' 1259
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :פתיחת תב"ר  - 1259רכישת מעבדות מחשבים
לבית ספר 'נחשונים'' ,מילקין' ו'-עליזה בגין' .סך  250,000שקל .מקורות מימון,
מפעל הפיס  239,844שקל .קרנות הרשות 10,156 -שקל.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :רק שאלה קטנה .אני רואה שמדובר על בתי
ספר יסודיים ,אז למה אור זבולון לא מופיע פה?
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :כי באור זבלון יש מערכת חדשה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו
המנכ"ל?
אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :זה כולל גם תחזוקה והכול או רק קניית
מחשבים עצמם?
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :קניית מחשבים והעמדתם בתוך כיתת מחשבים
בבית הספר.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יש לזה גם אחריות.
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אלכס ירמולינסקי [חבר מועצה] :אני שואל כי זה לא זול ,זה יוצא לכל הוצאה
 +3,000שקל למחשב אחד.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :זה כולל אחריות והכול.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :אגב ,המחשב מגיע דרך מכרז של מפעל הפיס,
לא מכרז שלנו .מפעל הפיס הוא זה שמספק את המחשבים מ-א' ועד ת'.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :מי בעד לאשר את התב"ר כפי ששלמה הציג אותו?
אושר פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  1259שמטרתו רכישת מעבדות מחשבים
לבתיה"ס (נחשונים ,מילקן ,עליזה בגין) על סך  ,₪ 250,000מקורות המימון₪ 239,844 :
ממפעל הפיס ₪ 10,156 ,מקרנות הרשות.
אושר פה אחד

[ ]14הגדלת תב"ר מס' 1248
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :הגדלת תב"ר  - 1248הגדלה של  200,000שקל
לבטיחות במוסדות לחינוך כך שהסך יעמוד על  500,000שקל .מקורות מימון
קרנות הרשות.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :זה אומר שמבחינת אשכולות הגנים ,לשים שם
שומרים ודברים כאלה?
אליהו שבירו [ראש המועצה] :לא ,לא זה בעיות בטיחות ,לא ביטחון.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :אנחנו צריכים להכין את בתי הספר והגנים
לפתיחת שנת הלימודים ,היה סקר בטיחות של יועץ בטיחות ,מצא את כל
הליקויים ואנחנו צריכים לתקן את כולם כדי שב ,1/9-כולל כל מוסדות החינוך.
מי בעד?
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אליהו שבירו [ראש המועצה] :אושר פה אחד.
החלטה
מליאת מועצת העיר מאשרת את הגדלת תב"ר  1248שמטרתו בטיחות במוסדות חינוך ב-
 ₪ 200,000על חשבון קרנות הרשות ,כך שסך התב"ר יעמוד על סך של .₪ 500,000
אושר פה אחד

[ ]15התייחסות חברי מועצה
אריק דושי [חבר מועצה] :לפני שאתה סוגר ,אני רק רוצה להתייחס לאירוע שהיה
בצורה יותר חיובית ולא בצורה שלילית ,לאירוע שהיה בחודש הגאווה .אני הייתי
חלק מהאירוע הזה ,חלק מההקמה ,השיטור והכול .אני רוצה להגיד משהו על
האירוע הזה למי שלא היה .ואני מזמין בשנה הבאה אם יהיה אירוע דומה ,אני
מזמין את כולם להגיע .כי התמונה שאני ראיתי שם זו תמונה שלא הייתה פה
בעיר .ראיתי שם כ 15-בני נוער ,אני לא ידעתי שהם חלק מהקהילה הגאה ,אני
מודה ואני מכיר את כל בני הנוער .ופעם ראשונה שראיתי אותם בצורה חופשית,
היו שם הורים ,סבים וסבתות ,ילדים .הייתה שם תחושה מאוד טובה ,נכון
שהיתה איזה תקרית בהתחלה שכמעט הרסה את האירוע אבל לא הרסה ,ואני
סומך עליך שתפעל עם המשטרה למצוא את מי שעשה את זה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :יש כבר כיוון מאוד ברור.
אריק דושי [חבר מועצה] :אני מאוד שמח ,שנמצה איתם את הדין .אני חושב
שהפקת ה לקחים מאירוע כזה שבשנה הבאה האירוע הזה יתקיים באותה צורה,
אנחנו לא צריכים מצעדי גאווה ,זה בסדר גמור ,אבל אנחנו כן צריכים לתת מקום
לחבר'ה האלה כי הם חלק מאיתנו ,לחלקנו בתוך המשפחות ,אם זה חברים ,וכל
המעגלים הקרובים והרחוקים שלנו .אין מה לעשות אי אפשר לעצום את העיניים
לזה ואני מקווה שבשנה הבאה יהיה יותר שיתוף פעולה וניתן לזה יותר מקום.
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פבל פולב [חבר מועצה] :אני דווקא רוצה להתייחס לגבי האירוע שהיה .קודם כל,
האירוע היה נכון וצריך לתת לכל קהילה להרגיש נוח באריאל ,זו המטרה שלנו
אבל מה שקרה שם זה אירוע פלילי ואני מקווה שימצאו את האנשים או האדם
שעשה את זה ויעמוד לדין .ופה אני אעבור גם לערן גוזי ואני רוצה להתייחס ל2-
נקודות כבן אדם ,אזרח וכסגן ראש העיר .אני חושב שאנחנו גרים במדינת חוק
ובן אדם שעשה עבירה כזאת או אחרת ,פלילית או לא פלילית לפי החוק הוא
יעמוד לדין .יש לי  2דברים להגיד לך אלי ואחד כנראה לא היה נאמר ,אבל אני
חייב להגיד .אנחנו ישבנו ,סיכמנו את המילה ,אמרת שאנחנו לא נצעק שמות עד
שהחקירה תסתיים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :סליחה? איך אתה יודע? החקירה הסתיימה.
שאלתי את החוקר אם מותר להגיד את השמות ,אמר לי "מותר להגיד את
השמות".
פבל פולב [חבר מועצה] :אני לא הפרעתי ,תנו לי לסיים .קודם כל לא אמרת
שנגמרה החקירה ויש נאשם.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :לא ,מה שקורה התוצאות של החקירה הועברו
לפרקליטות והפרקליטות תקבל החלטה.
פבל פולב [חבר מועצה] :יפה .אז עד שהפרקליטות לא קיבלה את ההחלטה ,אני
רוצה לסיים .קודם כל אני בן אדם של מילה ,ואני מצפה שאם סיכמנו משהו,
לפחות ,לא היה שום צורך ,לא פוליטי ,לא אמוציונלי להגיד מה שהיה פה .כל בן
אדם מגיע לו את הזכות לעמוד לדין או לא לעמוד לדין ,זו הדעה שלי וכך אני
חונכתי עם אבא שלי ועם השנים .סיכמנו ,יכולת לעמוד במילה כי קשה לעבוד
כשאתה לא יודע אם לסמוך או לא לסמוך .זו החלטה שלך .כסגן ראש העיר אני
חושב שכל בן אדם שלא משנה אם זה עובד עירייה או לא ,ופוגעים לו ברכוש או
עושים לו נזק כזה או אחר .זה גרוע ,אין לזה שום הצדקה ואני מבין שהנושא הזה
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חייב להיות מטופל בחומרה ,עד הסוף .אני איש חוק ,אנחנו מאמינים במשטרה,
אנחנו נחזק מה שאמרנו אבל אני חושב שתיקח את מה שאמרתי למקום נכון,
בשביל שנוכל לעבוד כמו שצריך ולתת דוגמה לאזרחים ולתושבים שיש דרך ויש
דרך.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :חברים ,אני בדרך כלל לא מדבר בישיבות אבל
באמת ,אני רציתי אפילו להראות לכם את הסרטון שבו רואים מה שנעשה .אני
ציפיתי שלא יהיה פה ויכוח על שם כזה או אחר .אני ציפיתי שיבואו ויגנו את
המעשה ולא משנה מי עשה .ובסוף אנחנו נקלעים לוויכוח אחר לגמרי ,לא בעניין.
פבל פולב [חבר מועצה] :אל תהפכו לי את המילים ,מה זה אף אחד לא גינה? מה
דיברתי עכשיו ברוסית?
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :אולי אם לא הייתם מציינים שמות וכותרות אז
היינו מגנים את המעשה ,הסטתם את הנושא.
שלמה רואימי [מנכ"ל המועצה] :חברים ,אני ביקשתי שאני חושב שבאתי לכאן
לעשות עבודה ובגלל שמישהו בא וכך עושה נזק לרכב פרטי של בן אדם ,זו
עבריינות.
דוד זיו [יועמ"ש] :חייבים להדגיש את העניין ,פבל ,אלי וכולם .גם כשאלי אמר
את השם הוא הסתייג ,הוא אמר לכאורה ,זאת אומרת שגם הוא לא משוכנע
לחלוטין שזה האיש כי הוא לא רשות חוקרת או שופטת .אני רוצה להזכיר לכם
שלמעשה היום המשטרה חוקרת ואין לה זכות להמליץ לפרקליטות כפי שהיה
בעבר ,האם להגיש כתב אישום או אם לאו .החומר עובר כפי שהוא לפרקליטות,
בטח בע רמה כזאת .ויום אחד יגיעו לכאן ואז יחליטו ,מגישים כתב אישום או לא
מגישים? אם יגישו כנראה מה שאלי ושלמה אמרו מדויק .אם היא לא יגישו,
כנראה שהם טעו.
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קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :זה מה שאמרנו בדיוק.
דוד זיו [יועמ"ש] :את הורגת לי את האוזן.
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :סליחה .לא היו צריכים לציין שמות וטייטלים.
כשאתה לוקח ומסית את זה ואומר שם של אנשים זו בושה.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :רבותיי .אני רוצה להגיד מילה ,בואו לא נהיה בת
יענה ובואו לא נסתתר .יש דברים שצריך לגנות אותם ואני אמרתי את זה בצורה
מאוד ברורה ,גם כשישבנו ביחד במשרד אצלי .ואני אומר לכם זו תופעה מזעזעת.
פבל פולב [חבר מועצה] :מישהו מתווכח עם זה?
קרן קופלר ברקו [חברת מועצה] :אלי ,גם לי שמו ביצה על הג'יפ ,לא צריך לעשות
מזה רוח וצלצולים.
אליהו שבירו [ראש המועצה] :גם באוטו הפרטי שלי נמצאו שריטות .ולכן תודה
רבה לכולם ,אני סוגר את הישיבה.
המליאה ננעלה-בברכה,
______________________
מר אליהו שבירו
ראש העירייה
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______________________
מר שלמה רואימי
מנכ"ל העירייה

