
 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  1עמוד 
 נוצר על ידי 

 37מס'   מליאה מן המנייןפרוטוקול  

 ב תשפ" בטבת כ"ט , 2022בינואר  2 ,מיום ראשון

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו  -  נוכחים:

   ממלא מקום ראש העיר -  מר יחיאל טוהמי  -

 סגן ראש העיר  -   מר פאבל פולב  -

 סגן ראש העיר  -  קי שרממר אבנר  -

 העיר  משנה לראש -   מר יוסי חן  -

 חברת מועצת העיר  -   גב' אלה ויינר  -

 חבר מועצת העיר  - מר אלכסנדר ירמולינסקי  -

 חבר מועצת העיר  -  מר יאיר שיטבון  -

 חבר מועצת העיר  -  מר אסף ביזברג  -

 חברת מועצת העיר  -  גב' לודמילה גוזב   -

 העיר  משנה לראש -           מר אריק דושי -

 חברת מועצת העיר  -   טוויל גב' ורד   -

 חברת מועצת העיר  -  גב' קרן קופלר ברקו   -  

 

 מנכ"ל  -  מר שלמה רואימי  - משתתפים:

 יועמ"ש  -   עו"ד דוד זיו  -  

 גזבר העירייה  -  מר שלמה בנימין  -  

 מבקר העירייה  -  מר אריה ברסקי  -  

   

 

  



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  2עמוד 
 נוצר על ידי 

 : על סדר היום 
 4 .............................................................................................. [ דבר ראש העיר 1]

 6 ........................................................................ [ חילופי גברא בוועדת הביקורת 2]

דיון בהצעות וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר העירייה בנושא בטיחות [ 3]
 13 ..................................................... ותחזוקה במתקני שעשועים בגנים הציבוריים 

 21 ................................... שיפוץ ושדרוג גני משחק ציבוריים –  1274[ פתיחת תב"ר 4]

 23 ............................................ שדרוג תאורה מגרש כדורגל  –  1275[ פתיחת תב"ר 5]

 31 ............................... שדרוג חדרי הלבשה במגרש הכדורגל  -  1276[ פתיחת תב"ר 6]

 33 ............................................ שיפוץ אולם ספורט 'היובל'   -  1277[ פתיחת תב"ר 7]

 38 ..................................... הקמת מרכז הפעלה אחוד לחירום – 230[ הגדלת תב"ר 8]

 40 ............................................................................................ [ סגירת תב"רים 9]

 41 ............................................................................................... 63תב"ר מס' 

 42 .............................................................................................. 308תב"ר מס' 

 43 .............................................................................................. 385תב"ר מס' 

 47 .............................................................................................. 464תב"ר מס' 

 47 .............................................................................................. 468תב"ר מס' 

 48 .............................................................................................. 482תב"ר מס' 

 48 .............................................................................................. 501תב"ר מס' 

 49 ............................................................................................ 1017תב"ר מס' 

 51 ............................................................................................ 1019תב"ר מס' 

 51 ............................................................................................ 1025תב"ר מס' 

 52 ............................................................................................ 1075תב"ר מס' 

 52 ............................................................................................ 1080תב"ר מס' 

 54 ............................................................................................ 1088תב"ר מס' 

 55 ............................................................................................ 1090תב"ר מס' 

 56 ............................................................................................ 1102תב"ר מס' 

 57 ............................................................................................ 1106תב"ר מס' 

 59 ............................................................................................ 1114תב"ר מס' 

 60 ............................................................................................ 1124תב"ר מס' 

 61 ............................................................................................ 1131תב"ר מס' 

 63 ............................................................................................ 1133תב"ר מס' 

 64 ............................................................................................ 1151תב"ר מס' 

 64 ............................................................................................ 1154תב"ר מס' 

 65 ............................................................................................ 1163תב"ר מס' 

 66 ............................................................................................ 1164תב"ר מס' 



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  3עמוד 
 נוצר על ידי 

 66 ............................................................................................ 1171תב"ר מס' 

 67 ............................................................................................ 1180תב"ר מס' 

 68 ............................................................................................ 1182תב"ר מס' 

 69 ............................................................................................ 1186תב"ר מס' 

 69 ............................................................................................ 1187תב"ר מס' 

 70 ............................................................................................ 1190תב"ר מס' 

 71 ............................................................................................ 1196תב"ר מס' 

 73 ............................................................................................ 1197תב"ר מס' 

 74 ............................................................................................ 1200תב"ר מס' 

 75 ............................................................................................ 1203תב"ר מס' 

 75 ............................................................................................ 1204תב"ר מס' 

 76 ............................................................................................ 1205תב"ר מס' 

 76 ............................................................................................ 1208תב"ר מס' 

 77 ............................................................................................ 1211תב"ר מס' 

 78 ............................................................................................ 1219תב"ר מס' 

 78 ............................................................................................ 1220תב"ר מס' 

 79 ............................................................................................ 1221תב"ר מס' 

 81 ............................................................................................ 1222תב"ר מס' 

 82 ............................................................................................ 1226תב"ר מס' 

 82 ............................................................................................ 1227תב"ר מס' 

 83 ............................................................................................ 1231תב"ר מס' 

 83 ............................................................................................ 1232תב"ר מס' 

 84 ............................................................................................ 1233תב"ר מס' 

 84 ............................................................................................ 1234תב"ר מס' 

 85 ............................................................................................ 1237תב"ר מס' 

 86 ............................................................................................ 1240תב"ר מס' 

 86 ............................................................................................ 1243תב"ר מס' 

 88 ............................................................................................ 1250תב"ר מס' 

 

 

  



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  4עמוד 
 נוצר על ידי 

 - נפתחה המליאה  -

 [ דבר ראש העיר 1] 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לכולם   אלי  טוב  את    , ערב  לפתוח  מתכבד  אני 

מספר   המועצה  העיר    37ישיבת  ראש  בדבר  אתחיל  אני  המניין,  שמן 

ולאחר מכן נעבור לסדר היום ואני אעביר את רשות הדיבור למנכ"ל.  

אלכס,   פבל,  יחיאל,  אלי,  אבנר,  אריק,  ורד,  אלה,  לודה,  נוכחים: 

  יוסי, אסף, וקרן. אני קודם כל רוצה לפתוח במזל טוב אנחנו בימים 

ליחיאל   הולדת  יום  יש  היום  הולדת  ימי  מספר  חגגנו  האחרונים 

כן   ולפני  פולב,  לפבל  הולדת  היום  הייתה  ימים  מספר  לפני  טוהמי, 

ושכל   הצלחה,  בריאות,  הרבה  לכולם  לאחל  רוצה  אני  שטבון  ליאיר 

נפגשנו עם שר התרבות  תגשמו  י משאלות ליבם   לטובה. בשבוע שעבר 

ר ואני שמח לבשר שקיבלנו כמיליון  והספורט חבר הכנסת חילי טרופ 

נצביע   אנחנו  לחלקם  העיר,  בתוך  פרויקטים  מיני  לכל  שקל  וחצי 

נושא   את  לקדם  הבטיח  השר  הנוכחית.  בישיבה  התב"רים  במסגרת 

התרבות והספורט בעיר וזה המקום להודות לסגן ראש העיר ומחזיק  

את   נשביע  אנחנו  שלישי  ביום  השבוע  משרקי.  אבנר  הספורט  תיק 

מועצה הדתית. דבר נוסף אנחנו השבוע סיימנו שיתוף ציבור בנושא  ה 

משש   למעלה  הצביעו  הרבה  לשמחתי  האוניברסיטה.  גבעת  פארק 

מאות אנשים, תושבים, ואנחנו נפרסם בימים הקרובים את האופציה  
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בנושא   אסיים  אני  בעבודות.  נתחיל  ינואר  חודש  ובסוף  הזוכה 

חווינו עלייה דרמטית בכמות    הקורונה. תראו, אנחנו בשבוע האחרון 

המאומתים בעיר, אנחנו בשבוע שעבר היינו עם סדר גודל של עשרים  

על   עומדים  היום  ואנחנו  מאומתים,  כמה    76וחמישה  יש  מאומתים. 

הנתונים  את  כשמנתחים  מעודדים  לנו    -   דברים  מעל    מאומתים אין 

שר  שזה בעצם האוכלוסייה שנמצאת בסיכון, ויש רק שלושה ע   , 70גיל 

לגיל   מתחת  נוער  החינוך  20בני  במערכת  גם  אנחנו  זאת,  עם  יחד   .

זום.   במסגרת  ללמוד  שיצאו  כיתות  יש  תלמידים  וגם  סגל  גם  בגלל 

שאנחנו   התחסנות.  לעודד  זה  חשובים  הכי  הדברים  אחד  תראו 

ילדים   הוא  שלנו  גדול  הכי  הפער  המתחסנים  כמות  את  גם  מנתחים 

הגילאים 5-11בני   קבוצות  ביתרת  חיסון    .  באחוזי  נמצאים  אנחנו 

הארצי  הממוצע  מעל  של    , גבוה  גודל  עם    85%בסדר  מתחסנים. 

מכם   שביקשתי  מה  לבקש  המקום  זה  בפער.  נמצאים  אנחנו  הילדים, 

שלהם   הילדים  את  לשלוח  אנשים  תעודדו  אתם,  גם  בעבר,  גם 

מקבלים   בקורונה  ונדבקים  שמחוסנים  שילדים  רואים  להתחסן. 

נמוכים, הרבה יותר קלים, מכאלה שלא היו עם    תסמינים הרבה יותר 

לנושאים   עובר  אני  ומכאן  שלכם,  הסיוע  את  מבקש  אני  אז  חיסון. 

 בסדר היום. 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  על    קרן  מדברים  אם  כל  קודם  אלי, 

אנחנו   מסכה,  שיעטה  אז  מדבר,  ולא  מסכה  שבלי  שמי  הקורונה 

 כנבחרי ציבור צריכים לתת דוגמה אישית. 

מועצה[: י  ]חבר  חן  יש    וסי  הקורונה  של  בנושא  הערה  עוד  רוצה  אני 

בעיה קשה עם המתחם בנחשונים. התושבים לא יכולים להגיע יש שם  

 . פקקים אם אין מקום להפנות, אני מבקש לעשות שם סיור ולהסתכל 

 . אנחנו מחר פותחים נקודה נוספת לבדיקות   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  ב מ   שלמה  בבוקר  מחר  שוש?  נכון  בבוקר,    7- חר 

הבקשה   פי  על  נוספת  עמדה  נפתחת  הנוער  בבית  פה  אנחנו  בבוקר 

 שלנו. 

 לכל קופות החולים?   ורד טויל ]חברת מועצה[: 

 כן.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 בבוקר בבית הנוער, החל ממחר.    7- ב   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 [ חילופי גברא בוועדת הביקורת 2] 

]מנכ"ל[: שלמה   בוועדת    רואימי  גברא  חילופי  הבקשה,  נושא 

ווינר ימונה אלכס ירמולונסקי.   הביקורת במקום אלה 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לגבי    קרן  שאלה  לשאול  רוצה  אני 

עצם   שם  זה  גברא  זה.  על  שמעירים  שנייה  פעם  כבר  גברא.  המילה 

מכבד  לא  למה  אז  לגבר,  אישה  בין  חילוף  פה  יש  עכשיו  את  זכר,  ים 

האישה? מה זה גברא? חילופי גברא זה חילופים בין גברים. עד כמה  

 שלי ידוע אלה ווינר היא לא גבר היא אישה. 

חילופי גברא זה לא עניין של גבר או אישה.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . אבל דוד רצה להגיד משהו בבקשה 

]יועמ"ש[:   . ביטוי זה מונח, זה ביטוי   דוד זיו 

 ביטוי לגברים, לא לנשים   ]חברת מועצה[: קרן קופלר ברקו  

]יועמ"ש[:  זיו  זה    דוד  ביטוי  זה  גברא  חילופי  סיימתי,  לא  רגע, 

expression  יחד באחת.  אחת  או  באחד,  אחד  מחליפים  אנחנו  שבו   ,

ונקבה,   זכר  על  כשמדובר  המדוברת  העברית  בלשון  גם  זאת,  עם 

לי, אבל השורש המדובר  זכר, זאת אומרת   תסלחי  גם כאן    היא לשון 

אישה,   אלה  של  היותה  על  גוברים  הגברא  חילופי  דקדוקית  מבחינה 

.[ ולא רוצים להעליב חלילה.   ..[ 

 - אז אפשר   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

]יועמ"ש[:   . אין פה עניין להעלבה   דוד זיו 

 - אם אין פה העלבה וזה כל כך   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  בע   אלי  אז  אין  קרן,  לתשומת    ח ניק יה  זה  את 

 לבנו. 

 . לא הייתה כוונה להעליב אני חושב   פבל פולב ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  לא    אלה  כל  שקודם  חושבת  אני  כל,  קודם 

בוועדה,   גמור  בסדר  שתפקדתי  חושבת  אני  בישיבות,  כמעט  נעדרתי 

אבל בלי קשר, אם אתם רוצים להחליף זה בסדר, אני יודעת שהרכב  

אנחנו   במועצה,  הסיעות  הרכב  את  תואם  להיות  אמור  הוא  הוועדה 

פה   נציגים  עכשיו  מדברים  שני  להכניס  כזה שהולך  חילוף  מסיעה  על 

ולא   במקומי  שייכנס  אחר  מישהו  על  לחשוב  שווה  אולי  אז  אחת, 

 בכמות כל כך גבוהה. להכניס בעצם סיעה אחת  

העיר[:  ]ראש  שבירו  ובתוך    אלי  אופוזיציה,  ויש  קואליציה  יש 

רוצים,   שאנחנו  כמו  החלוקה  את  לעשות  יכולים  אנחנו  הקואליציה 

תה  הוועדה  ולכן  הקואליציה,  של  הוא  הרוב  שני  ולכן,  עם  ועדה  יה 

 . נציגים של הקואליציה ונציג אחד של האופוזיציה 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  בקואליציה    אלה  מסיעות  אבל  נציגים  גם  יש 

 אחרות. 

 . זה לא משנה, זה מותר על פי חוק   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  או    קרן  בקואליציה  את  רגע 

 באופוזיציה? 

ווינר    אני באופוזיציה   ]חברת מועצה[: אלה 

מועצה[:  ]חבר  חן  רוצה   יוסי  אני  פה  חוות    דווקא  לקבל  מבקש  ואני 

וגם של היועץ   , עכשיו היה בג"ץ  המשפטי דעת כתובה גם של המבקר 

הערה נכונה, שניים מאותה סיעה,    ה על נושא הוועדות בכנסת, והעיר 

 - אם כל הכבוד שיש יכולת, ויש לכם מספיק אצבעות, עדיין 

 תקבל חוות דעת.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  היית  יוסי  היום  אתה  מזה,  יותר  אומר  אני  עכשיו 

אותה   הוצאת  מעמד,  אותו  אחרת,  לוועדה  אותה  למנות  צריך 

מהוועדה הזו, תמנה אותה לוועדה אחרת. דבר נוסף אני רוצה בחוות  

אנ  אופוזיציה,  של  נציג  וועדה  בכל  להיות  אמור  שבכל  דעת  מבקש  י 

וועדה, תביא לי גם חוות דעת כתובה, תגיד לי שלא, אני מבקש חוות  

השתנה   היום  להיות,  צריך  וועדה  בכל  כי  הזה,  לדבר  כתובה  דעת 

לא   זה  למנות  מספיק אנשים  יש  גדולה,  אופוזיציה  יש  היום  ההרכב, 

שהם   חברים  חמישה  יש  היום  קרן.  רק  שהייתה  הדרך  בתחילת  כמו 

א  למרות  באופוזיציה,  העיר,  מועצת  חבר  במכתב  לי  שכתבת  שמח  ני 
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חבר   אני  אבל  בסדר.  זה  תפטר  מחכה,  אני  אותי,  מפטר  לא  שאתה 

 מועצת עיר נכון? 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אז    קרן  בקואליציה  אתה  אם  אז  רגע 

 למה לא שמים אותך בוועדת ביקורת? 

מועצה[:  ]חבר  חן  העיר    יוסי  ראש  לי  כתב  לא,  המו " אני  ,  " עצה חבר 

התואר  את  השמיט  הוא  העיר    , אבל  לראש  משנה  שתואר  כנראה 

 מבחינתו זה לא תואר, גם כשהוא ממנה הוא לא מחשיב אותו. 

 . סתם אני רוצה להבין   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

]חבר מועצה[:  חן  הנקודה היא שכדי    יוסי  לא הנקודה,  היה  ת ש זאת 

סתם נציג של אופוזיציה,  שקיפות ומי שלא חושש ומי שלא מפחד הוא  

זכרונו   רון  של  אופוזיציה  היינו  אנחנו  שפעם  אלי  לך  אזכיר  ואני 

לברכה, אז דאגנו שתהיה חלוקה שווה, וישבנו והייתה הסכמה מלאה  

של ראש העיר המנוח שכן זה ייראה ככה. דבר נוסף אני מברך אותך  

המועצה,   ישיבות  את  לשדר  הזה  הדבר  על  שהצבענו  אחרי  סופסוף 

 שדרים את הישיבות רק הייתי מצפה שזה יתפוס את כולם. מ 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  וחצי    קרן  שנה  לפני  הצבענו?  למה 

 . את ההצעה לסדר היום כולם הצביעו נגד   י העלית 
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מועצה[:  ]חבר  חן  זוכר    יוסי  אני  כזו  החלטה  יש  עבר,  זה  לא  קרן 

 שעברה במועצת העיר, אני אביא לך 

 . לא משנה אבל  לא עברה שום החלטה,    [: אלי שבירו ]ראש העיר 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ומאז    קרן  שנים  עשר  לפני  אולי  עבר 

זה   את  העלנו  וחצי  שנה  לפני  החלטה  אין  בנהר,  מים  הרבה  עברו 

 . להצעה לסדר ואתם הצבעתם נגד 

 - קרן צודקת, אבל בלי שום קשר התחלנו   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אני אראה לך שהיא לא צודקת, אני יודע,    אז   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מבקר,   משפטי,  יועץ  חשוב  והכי  עובד,  קצת  לפעמים  שלי  הזיכרון 

אותנו לבתי משפט    ו תיקח חבל אל    , שיישבו   , אתם מבקש, אתם תדאגו 

 - וחיוביים אישיים וכל זה 

 יוסי, הבנו   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ו עכשיו מדברים  רגע, בסדר, הכל בסדר, אנחנ   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

חיובים   לבקש  להגיע  רוצה  לא  משפט  לבתי  להגיע  רוצה  לא  פה 

 אישיים. תשקלו את זה, זה הכל. 

 - את   מי בעד לאשר   , טוב   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ברשותך,    , רגע   קרן  בבקשה  משהו  עוד 

ההצבעה   את  לפרק  מבקשת  הייתי  בכלל  החלק  י  נ לש אני  חלקים, 

הראשון זה מה שביקשתם להוציא את אלה מהוועדה, והחלק השני,  

חלק   לשתיים  מתחלקת  שלי  ההצבעה  אני  כי  אלכס.  של  המינוי  זה 

למנות את   נגד  אני  אבל  אלה מהוועדה  את  להוציא  בעד  אני  הראשון 

 - ה, אז אם אפשר לפרק את זה אז אלכס לוועד 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לאשר    אלי  בעד  מי  היא  ההצבעה  שמעתי,  קרן 

 את היציאה של אלה, עם ההחלפה של אלכס. 

 אז איך אני אמורה להצביע?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

איך שאת רוצה, אני לא יכול להגיד לך מה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 להצביע. 

אני בעד להוציא את אלה, אני רוצה   קו ]חברת מועצה[: קרן קופלר בר 

נגד   ואני  מהוועדה  אלה  את  להוציא  בעד  אני  לפרוטוקול,  שיירשם 

 המינוי של אלכס, זה הכול. 

 קרן, שמענו, עכשיו ההצבעה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 - אלי לפני שמצביעים משפט אחד   יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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 - מי בעד שירים את היד   ו ]ראש העיר[: אלי שביר 

 - אנחנו נרים אל תדאג   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אלכס,    אלי  פבל,  ורד,  אלי,  אבנר,  לודה,  בעד: 

נגד? יוסי, אלה, אריק. מי נמנע   - אסף, מי 

 - אני לא נמנעת אני אמרתי   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

   . לא משתתפת בהצבעה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 אני מבקש לעבור לסעיף הבא   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מונע   קרן  הזכות    אתה  את  ממני 

לי ומה לא, מה זה דיקטטורה   הדמוקרטית שלי להחליט מה מתאים 

 כאן, צפון קוריאה? 

לענייני  3]  הוועדה  וסיכומי  בהצעות  דיון  מבקר    ביקורת [  לדוח 

בגנים   שעשועים  במתקני  ותחזוקה  בטיחות  בנושא  העירייה 

 הציבוריים 

 החלטה

מליאת מועצת העיר מאשרת את הוצאת אלה וינר מוועדת הביקורת, במקומה ייכנס כחבר  
 וועדה מר אלכס ירמולנסקי 

 ברוב קולות אושר 
   לודה, אבנר, אלי, ורד, פבל, אלכס, אסף -(7בעד )

 יוסי, אלה, אריק.   -(3) נגד
 בהצבעה. קרן קופלר ברקו לא משתתפת  
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וסיכומי הוועדה    שלמה רואימי ]מנכ"ל[:  הנושא הבא, דיון בהצעות 

ותחזוקה   בטיחות  בנושא  העירייה  מבקר  לדוח  ביקורת  לענייני 

 . יים, צירפנו דו"ח, אריה בבקשה במתקני שעשועים בגנים הציבור 

העירייה[:  ]מבקר  ברסקי  נדון    אריה  היום  אנו  לכולם,  טוב  ערב 

מבקר   דו"ח  בנושא  ביקורת  לענייני  הוועדה  וסיכומי  בהמלצות 

העירייה בנושא בטיחות ותחזוקה מתקני שעשועים בגנים ציבוריים.  

הוועדה  בעצם  זה  בדוח  שדן  הפורום  כי  בדוח  נדון  לא  היום    אנחנו 

של   ובסיכומים  בהמלצות  ורק  אך  היום  נדון  אנחנו  ביקורת,  לענייני 

הוועדה. לפני שנעבור לסיכומים אני רק אגיד בכמה מילים שהמטרה  

של הדו"ח הייתה לבדוק את אופן הניהול של מתקני המשחקים בגנים  

הציבוריים בהיבטי התחזוקה, הבטיחות, ובהיבט המנהלי. הביקורת  

ים: נבחנה קיומה של תכנית מסודרת לביצוע  כללה את הנושאים הבא 

ונוהל   למבחנים,  שנתיות  ותלת  שנתיות  חודשיות,  בטיחות  בדיקות 

כאמור: תחזוקת   ליקויים במתקנים  ותיקון  שוטפת  לביצוע תחזוקה 

המשחקים,   בגני  שילוט  המשחקים,  מתקני  צביעת  ספורט,  מתקני 

הבי  לצורך  המשחק.  בגני  וגינון  הציבור,  בפניות  נבדק  טיפול  קורת 

הסכם ההתקשרות מול חברת פסגות שמתחזקת את המתקנים, נבדקו  

דו"חות בקרה חודשיים, נלקח דו"ח מהמוקד העירוני ודו"ח תחזוקת  

הביקורת   במסגרת  משחקים.  התקבלו  תקיימו  ה גני  עבודה,  פגישות 
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פגישות עבודה משלימות  תקיימו  ה אסמכתאות על פי צרכי הביקורת.  

נוספים,   גורמים  דבר  עם  של  בסופו  החומר.  של  ניתוח  ובוצע 

ואלו הם ההמלצות  ה ההתייחסות העלתה את עיקר הממצאים   באים 

 - של הוועדה לביקורת 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שנים    קרן  באיזה  להגיד  גם  חשוב  אבל 

 זה נעשה אריה? 

העירייה[:  ]מבקר  ברסקי  בשנים    כן,   אריה  נעשתה    2020הביקורת 

ל 2021ובתחילת   חשוב  היא  .  הביקורת  של  שבמהות  רת  ו ק י ב ציין 

ועל סמך הממצאים וההמלצות   ואחורה,  ולא בודקת קדימה  בדיעבד 

של   המהות  בעצם  זו  גם  העתידית  ההתנהגות  את  לשפר  מנסים 

 הביקורת. 

 2020-1920לא רשום    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ב   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[:   - וגם   2020,  1920- התחיל 

, אבל אין בפרוטוקול  2120לא רשום מידע על    מועצה[: יוסי חן ]חבר  

2021 

העירייה[:  ]מבקר  ברסקי  שנת    אריה  במהלך  השלמות  .  2021נעשו 

אני רוצה להגיד תודה לכל עובדי העירייה על שיתוף הפעולה וכמובן  

של   ההמלצות  שהיה.  והענייני  המקצועי  הדיון  על  הביקורת  לוועדת 
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נמצא כי לא היה עובד ייעודי של    הוועדה הן כאלה: במסגרת הבדיקה 

מתקני   של  הבדיקות  את  לעשות  ההסמכה  את  לו  שיש  העירייה 

לי,   וגם  לוועדה  שנמסר  מה  לפי  לקלוט  עומדת  העירייה  המשחק. 

עומדת לקלוט עובד חדש שיעבור את ההסמכה וברגע שהעובד    העיריה 

הזה יוסמך גם כל שאר הממצאים יתבססו על אותה המלצה. במסגרת  

קה נמצא שלא היו נהלים לבדיקה. אבל כרגע מה שקורה שמכון  הבדי 

תפעל   העירייה  אז  עצמו.  משל  ותקנים  נהלים  מפרסם  הוא  התקנים 

בהתאם לנהלים ולתקנים של מכון התקנים, וזאת לאחר שאותו עובד  

והוא   התקנים,  מכון  ידי  על  שמוכר  חודש  של  מקוצר  קורס  שיעבור 

ש  מה  כי  תקנים.  לאותם  בהתאם  בעיה  יפעל  הייתה  היום  עד  קרה 

אנחנו   עניינים.  ניגוד  של  פגיעה  פה  ויש  עצמה,  את  בדקה  שהחברה 

החברה   את  שיבדוק  התקן,  שדורש  מה  גם  וזה  שלנו,  עובד  צריכים 

שבאמת מתחזקת את המתקנים כמו שצריך. זה יהיו הנהלים, ייקבעו  

הכללים ותעשה העבודה. ההמלצות של הוועדה כמו שאמרנו להכשיר  

ייצא    עובד  מעט  שעוד  תקופתי,  בודק  של  בהסמכה  שיחזיק  ייעודי 

לקורס. לעגן נהלים כתובים וברורים על פיהם העירייה תפעל, לפעול  

ולעשות עבודות מול המוקד העירוני כדי לזהות איפה שיש בעיות על  

לבדיקות   זמנים  ולוחות  תכנית  לקבוע  לפעול.  ניתן  יהיה  ששם  מנת 

קב  פיהם.  על  ולעבוד  תגובה  נוספות  זמן  לרבות  ברורים,  נהלים  יעת 
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לא   שהוא  ככל  לקבלן  קיזוז  לבצע  שיידרש  וככל  מכן,  לאחר  וטיפול 

המועצה   זה  ועל  ההמלצות  אלה  שצריך.  כמו  שלא  העבודה  את  יעשה 

 צריכה להצביע. 

מועצה[:  ]חבר  חן  קשור    יוסי  לא  דו"ח  על  משהו  להגיד  רוצה  אני 

הדו"ח אריה ואני לא חבר  להצביע, לא להצביע. מה שאנחנו מבינים מ 

לא   מוסמך,  עובד  לא  כלום,  היה  ולא  כלום,  שאין  הביקורת,  בוועדת 

נהלים, יש גם בעיה של מתקנים אני לא מדבר על זה שיש גם מתקנים  

רושם   שאתה  מה  לפי  פה  בדקת  אתה  אבל  ואתה    2019-2020ישנים. 

ה  . אני אומר שגם לפני זה לא היה. הרי ברור שאם לא הי 2021מוסיף  

  2017- ו   2018- . זה לא שב 2017- וגם לא ב   2018- , גם לא היה ב 2019- ב 

וב  ב   2019- היה  הפסיק  זה  הפסיק.  ב   2018- זה  זאת    2019- והתחיל 

אומרת שגם אחורה לא היה, רק לא בדקו את זה. אני אומר אוי ואבוי  

לנו, והיה לנו הרבה מזל, שעד עכשיו לא היה לנו מישהו שנפצע קשה  

מ  מעבר  חלילה  הרבה,  או  זה  על  מתריעים  אנחנו  מתקשר    אני זה. 

למוקד על הרבה מתקנים כאלה, ואין התייחסות בכלל. אז אני שמח  

שיש תב"ר היום של תקציב לשיפוץ, אני מקווה שבתקציב הזה שלמה  

 יטפלו בכל המתקנים לפני שחלילה יהיה אסון. 

 - כל המתקנים יש בודק ב אני חייב לתקן,    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 
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מועצה[: קר  ]חברת  ברקו  קופלר  רוצה    ן  הוועדה  כיו"ר  אני  ברשותך 

מה    מדויק להגיד משהו בקשר למה שיוסי אמר. אני חושבת שזה לא  

האם   אני,  ולא  אתה  לא  יודעים,  לא  שאנחנו  מכיוון  אומר  שאתה 

 - שנעשה דו"ח הביקורת הזה כ .  2018- ו   2017נעשתה ביקורת בשנת  

 הוא פה לידך תשאלי אותו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  חיצונית    קרן  חברה  יש  סליחה,  אבל 

ומתי   הבדיקה  תאריך  נעשה  מתי  מדבקות  ושמה  ובודקת  שבאה 

. כל חברה עשתה את זה ואני לא חושבת ששום  אה ב ה תאריך הבדיקה  

התמקד   יותר  הדו"ח  זה.  את  ועושה  סיכון  לוקחת  הייתה  חברה 

אפשר להתייעל. לדוגמה שאם תושב פותח  בלחדד את הדברים איפה  

קריאה על חלודה ועל צבע, שלא נחכה שבעה ימי עבודה כי הקבלן זה  

מה שרשום לו בחוזה, אלא שאנחנו העירייה נעמיד עובד שהיעוד שלו  

בעיני   זניח,  ביננו  שנראה  מה  כי  האלה.  התיקונים  את  לעשות  יהיה 

משתמשים  בסוף  הם  כי  ומלואו  עולם  נראה  הרבה    , התושב  ועוד  אני 

ואם   האלה,  במתקנים  משתמשים  ילדים  להם  שיש  פה  מועצה  חברי 

שהם באים עם הילדים תהיה מסודרת.  כ ה פגומה רוצים שמחר  ד הנדנ 

פה   תעמיד  שהיא  אמרה  העירייה  אותנו  מגביל  שהחוזה  מכיוון  אבל 

שמחה   ואני מאוד  מאוד,  אני חושבת שהדו"ח הוא טוב  ייעודי.  עובד 
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את ההמלצות שלנו ואכן היא פועלת בנושא ותטפל    שהעירייה קיבלה 

 בזה לשורש העניין. 

מועצה[:  ]חבר  חן  זה    יוסי  ההמלצות?  לבין  הדו"ח  בין  הקשר  מה 

ואני   בשטח  שבפועל  זה  טוען  שאני  מה  המלצות.  ויש  דו"ח  יש  בסדר 

את   להם  שיש  העיר  שתושבי  מידיעה  לך  לבדוק  ישורים  כ ה אומר 

ש  מתלוננים  שהם  כאלה,  שלמרות  מתקנים  החינוך  במוסדות  גם  נים 

יש לנו כיסוי, אבל בפועל    ? שיש לנו אישורים כאלה ואחרים מי בודק 

 - אני אומר לך מאנשים שיודעים ומבינים, אם רוצים 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אם    קרן  חברה  מעמידים  אנחנו  אבל 

מוכנה   לא  אני  זה  בטענות?  בא  אתה  למה  החוק  על  עוברת  החברה 

 ו מאץ'. לקבל, זה ט 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 - מקצוע אנשי  בוא תאשר לי להביא לך    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  דיבת    אלי  את  להוציא  קל  הכי  עצור,  יוסי 

ההבהרה   על  שמח  אני  אבל  העירייה,  את  להשמיץ  קל  הכי  העירייה, 

 - של 

.[ זה שעומד בראשה   יוסי חן ]חבר מועצה[:  . .[ 

 - אבל אני לא הפרעתי לך   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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 - אבל אתה אומר דיבה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מדברים ביחד, לא ברור 

]ראש   שבירו  את    העיר[: אלי  לסיים  לי  תן  לך,  הפרעתי  לא  אני  אבל 

הילדים,   על  קרן, אנחנו שומרים  ההבהרה של  על  אני שמח  הדברים. 

המתקנים   כל  על  בדיקה  שתעשה  חיצונית  חברה  הבאנו  ואנחנו 

ותחתום על כל מתקן ומתקן. יש דו"ח של הביקורת ואנחנו מקבלים  

שזה יהיה יותר    את דו"ח הביקורת ואנחנו נשפר את הדברים על מנת 

זה, המרחק מאוד   ולא  ולהגיד שהעירייה לא עשתה  ולבוא  טוב. מפה 

 גדול. 

מועצה[:  ]חבר  חן  המקצוע    יוסי  שזה  תושב  לפה  להביא  לי  תאפשר 

יגיד לך   ו של   . הוא 

 אנחנו מצביעים על זה?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 כן, כן   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  כפי    אלי  הביקורת  המלצות  את  לקבל  בעד  מי 

בר  הביקורת  וועדת  של  הדו"ח  אריה?  אותה  קרן.  א שהציג  של  שותה 

אלי,   אבנר,  אריק,  ורד,  אלה,  לודה,  בעד  אוקי.  נמנע?  מי  נגד?  מי 

 . יחיאל, פבל, אלכס, וקרן. נמנע יוסי, עבר 
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 לנושא הבא נעבור    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 שיפוץ ושדרוג גני משחק ציבוריים   –   1274[ פתיחת תב"ר  4] 

שיפוץ ושדרוג גני משחק    1274פתיחת תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 שקל, מקורות מימון משרד הפנים.   868,000ציבוריים סך הכל  

שאלה אחת שלמה אתה יודע איפה את משדרג    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 או עוד לא יודעים? 

אנחנו ביום שלישי, אני רוצה להזכיר לכולם    רואימי ]מנכ"ל[:   שלמה 

ישיבה   תתקיים  שלישי  וביום  חדש,  מול  ישן  לאשר  גם  שקיבלנו 

רועי,   עם  שילה,  עם  צחי,  עם  ישבנו  הצרכים,  כל  את  נכלול  ואנחנו 

שסה"כ   ונקווה  הצרכים  הם  מה  נבדוק  הצרכים,  כל  את  לכלול 

יר את הצרכים לראש העיר,  הצרכים מול סה"כ הכסף זה מתאים, נעב 

 . ואז כמובן נדע בדיוק מה עושים 

 ... אסף   , צריך לזכור שני דברים   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

דוח מבקר העירייה בנושא מליאת מועצת העיר מאשרת את המלצות ועדת הביקורת בנושא  
   בטיחות ותחזוקה במתקני שעשועים בגנים הציבוריים

 ברוב קולות אושר 
   לודה, אלה, ורד, אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, וקרן -(10בעד )

 יוסי   -(1נמנע )
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לפי מה שאני מעריך אנחנו נעשה כמעט את    שלמה רואימי ]מנכ"ל[:   

 הכל.  

אבל צריך לזכור משהו אחד. אנחנו חייבים    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

השיכון. אנחנו נראה מה    משרד בישן מול חדש לקבל את האישור של  

משרד השיכון מאשר, ואנחנו נראה מה הפערים ואז אנחנו נוכל לקבל  

 החלטה לגבי ההמשך. 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הכסף    קרן  מתוך  כמה  לדעת  רוצה  אני 

 ? עשועים הזה מתוקצב לנגישות גני הש 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אנחנו    אלי  אותו  משדרגים  שאנחנו  גן  כל 

גן ללא    הנגשה. מנגישים אותו. אין שדרוג של 

 לישיבה   נכנס שטבון    יאיר 

העיר[:  ]ראש  שבירו  התב   אלי  את  לאשר  בעד  מי  שיפוץ    1274ר  " כן, 

 ושדרוג גני משחקים ציבוריים? 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  את    אלה  לנו  לתת  סליחה  אפשר  אלי  רגע 

 התכנית אחרי שאתם תשבו ותפגשו? נדע לוחות זמנים? 

העיר[:  ]ראש  שבירו  גם    אלי  נפרסם  אנחנו  הכל,  את  שנסכם  אחרי 

תב"ר   את  לאשר  בעד  מי  התכנית.  את  ושדרוג    1274לתושבים  שיפוץ 



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  23עמוד 
 נוצר על ידי 

אלף שקל כפי שהציג אותו המנכ"ל?    868גני משחקים ציבוריים בסך  

 ה אחד, תודה. אושר פ 

 

 שדרוג תאורה מגרש כדורגל   –   1275[ פתיחת תב"ר  5] 

]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר    שלמה  מגרש    שדרוג   1275פתיחת  תאורה 

סה"כ   הספורט    1,048,550כדורגל  משרד  מימון  ,  886,295מקורות 

 . 162,255קרנות הביטוח  

מועצה[:  ]חבר  חן  אמר    יוסי  הזה,  התב"ר  של  בנושא  פה  רוצה  אני 

שאושר   זה תקציב  טרופר.  ולא  חילי  לא  זה  חילי טרופר,  בפתיח  אלי 

שישב  מי  רגב.  מירי  בתקופת  ההתאחדות    עוד  מנכ"ל  זה  התקציב  על 

הספורט,   תרבות  למשרד  מנכ"ל  שהיה  מי  עם  יחד  לוי  אבי  לכדורגל 

ש  הם  תכניות  י שרעבי.  גם  לכם  אראה  אני  התקציבים.  את  לשו 

מזה  יותר  לך  אגיד  אני  האלה.  לדברים  ביטלה    , ואישורים  גם  מירי 

  כדורגל, ואצטדיונים. אזכיר לך שאין לך תב"ע   גרשי למ צ'ינג  א את המ 

אם יש לך תב"ע מאושרת אתה תקבל אצטדיון מקורה, עם    , מאושרת 

נתן   בתפקיד  חודשים  כמה  שהוא  להגיד  לבוא  אז  ישיבה.  מקומות 

 החלטה

לשיפוץ ושדרוג גני משחק ציבוריים    1274מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר מס'  
 משרד הפנים.  –₪, מקור מימון   868,000על סך 

   (12פה אחד )אושר 
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תקציב או מישהו דיבר אתו או היה אצלו. אתם זורים פה חול בעיני  

לתושבים   הציבור  עכשו  משדרים  שאתם  במה  אני  או  ותקציבים   .

שיושבים  ומסמכים  תכניות  לכם  רק    אראה  לא  שנים,  במשך  פה 

באריאל דרך אגב, בכל הארץ, ובכל הארץ נתנו בעיקר לפריפריה, כדי  

את   לשדרג  אצטדיונים,  כדורגל,  למגרשי  יגיעו  ילדים  שיותר  שכמה 

התאורה, אני אראה לכם בקשות שלי עוד מתקופה שהיה לנו כדורגל  

לקראת   הלכו  לילה.  למשחקי  מאושר  לא  והמגרש  באריאל  נשים 

את  הפריפר  שביטלה  מירי  של  בזכותה  וזה  מקומות  בהרבה  יות 

ינג קודם כל, כי כשהיה את המ א המ  בטח לא עיריות    , צ'ינג עיריות א צ'

כאלה.    , כושלות  למענקים  ללכת  יכולות  לא  איזון  מענקי  שמקבלות 

זה   ביומיים,  ולא  ביום  קורה  שלא  תהליך  שזה  זה  שחשוב  מה  אבל 

לפועל  יוצאים  שהם  שעד  שנים  של  זמן   תהליכים  לוקח  ואפשר    , זה 

הדיונים   כל  התחילו  איפה  לשעבר  רגב  מירי  השרה  את  לשאול 

קבוצות   לכדורגל,  התאחדות  עם  בדיונים  היה  זה  והתהליכים. 

בתוך   עכשיו,  קרה  שזה  עכשיו  להגיד  לבוא  אז  ספורט,  רכזי  כדורגל, 

התקציב הזה יש גם תשימו לב אומנם רשום חדרי הלבשה אבל צריך  

שירות  שם  מגיעות  להיות  אורחות  קבוצות  אורחות.  לקבוצות  ים 

שבתוך התקציב הזה שיהיה   לדאוג  צריך  שירותים  להם  ואין  למגרש 
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חדר עם שירותים לקבוצות העוקבת ולצופים. את כל הדברים האלה  

 אתה תקבל גם בכתוב. אבל לא חילי ולא טרופר. 

אבנר תתייחס רגע ללוחות הזמנים גם, אם    ורד טויל ]חברת מועצה[: 

 אתה יכול. 

אני אתייחס גם ללוחות הזמנים. קודם    אבנר משרקי ]חבר מליאה[: 

עיריית   כל אני רוצה לברך את רינה דור מנהלת מחלקת הספורט של 

אריאל. היא תותחית על. אני רוצה לתקן אותך יוסי אתה יודע שאני  

אוהב את מירי רגב לא פחות ממך, והקול קורא הזה הגשנו אותו לפני  

חוד  סה"כ.  שלושה  רוצה    ה היית שים  ואני  מקדימה  עבודה  ישיבת 

עם   שישבו  המועצה  ולחברי  למנכ"ל  שבירו,  לאלי  לרינה,  להודות 

ארץ קדושה ועוד החבר'ה שלו  דניאל  מנהלי האגף המתקנים הארצי,  

להם   וסיפרנו  איתם,  ישבנו  ביקורים,  להם  עשינו  פה,  היו  מהמשרד 

אמרת  שאתה  מה  כל  נכון   , את  לא  אחד  דבר  שהיו    , רק  להיות  יכול 

תכניות בתקופתה של השרה מירי רגב, יכול להיות, אבל הקול קורא  

יסודית,   עבודה  פה  נעשתה  חודשים.  שלושה  לפני  סה"כ  הוגש  הזה 

כל   את  כל  קודם  הבאנו  אליהם.  הלכנו  לא  לפה  אותם  שהבאנו 

ישבנו   העיר  ראש  בראשות  שמו  את  שהזכרתי  מי  כל  ואת  המנהלים 

יקשנו ביקשנו. מה שהיה עם שר הספורט עכשיו  עם המנהלים ומה שב 
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כשבוע  פגישה,   שבועיים - לפני  החותמת    שהייתה  שנקרא  מה  זה 

 - את הכסף. עכשיו הכסף   מקבלים שאנחנו  

 - אתה רוצה   , זה אושר הרבה לפני   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 שלושה חודשים   , לא   אבנר משרקי ]חבר מליאה[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  הרבה    יוסי  אושר  זה  אומר  אני  שבוע,  אומר  אתה 

 . לפני 

 - סליחה, פה קיבלנו את הכסף   אבנר משרקי ]חבר מליאה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

מליאה[:  ]חבר  משרקי  עזוב,    אבנר  להתווכח,  צריך  תכניות  לא 

למעשים, מה שעשינו בשלושה חודשים האחרונים, ואתה יודע בדיוק  

לא   לשעבר  לשרה  הערכה  לי  את  יש  להגיד  צריך  אבל  ממך,  פחות 

 האמת איפה עבדנו מה עשינו, ואני אומר לך זה לא הסוף. 

 אבנר מה עם לוחות הזמנים?   ורד טויל ]חברת מועצה[: 

 . זה לא הסוף, הזמנים המנכ"ל ידבר   אבנר משרקי ]חבר מליאה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  הוא    שלמה  היום,  התב"ר  את  נאשר  צריך  אנחנו 

מ  יד להיות  על  כל  אושר  בודקים  כבר  במקביל  אנחנו  הפנים.  משרד  י 

אנחנו   האם  עצמאי,  למכרז  יוצאים  אנחנו  האם  מחיר  הצעות  מיני 
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"ל איפה שיהיה יותר תנאים, או יותר זול או יותר  שכ המ הולכים דרך  

 טוב אנחנו נעשה. אבל לוח הזמנים הוא מידי. 

מועצה[:  ]חבר  דושי  פה   אריק  יהיה  שלא  בעד.  אני  כל  קודם    שאלה, 

מנכ"ל   הגיע  שנים  כמה  לפני  בעבר  כי  לדעת  רק  נגד,  של  עניין  איזה 

כנית הייתה לבנות  ו וחלק מהת   2025האוניברסיטה והציג לנו תכנית  

 נים על השטח של המגרש כדורגל. א ו ו עוד קר 

]מנכ"ל[:  רואימי  שנים    שלמה  עשר  לפני  אישור  קיבלנו 

לא   אחרת  האישור  את  לקבל  צריכים  היינו  היינו  מהאוניברסיטה, 

הקרובות הם   מקבלים. קיבלנו אישור מהאוניברסיטה שבעשר שנים 

לא מתכוונים לעשות שום דבר עם המגרש והוא שלנו, ולכן גם קיבלנו  

 , אחרת לא היינו מקבלים את זה. התחייבנו כלפיהם. ההרשאה את  

 רגע והמגרש החדש מה איתו?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 נחנו נמצאים בהליך אני רוצה להזכיר. א   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  לקבל    יוסי  נוכל  לא  מאושרת  תב"ע  תהיה  לא  אם 

 מגרש. אין תב"ע. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  על    אלי  ובנייה  תכנון  בוועדות  גם  הצגנו  אנחנו 

למוריה   מדרום  נמצאת  שהיא  תב"ע  ויש  שיש.  העתידיות  התב"עות 

ריית ספורט. במסגרת הזו של  במסגרת התב"ע הזו אנחנו מתכננים ק 
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אישור   לנו  ויש  שמאחר  כדורגל.  מגרש  גם  שם  יהיה  הספורט  קריית 

לעשר שנים להמשיך ולהשתמש במגרש הנוכחי זה נותן לנו את הזמן  

תכנון   של  בנושא  מלא  ששותף  ומי  הספורט,  קריית  את  לתכנן  גם 

יחד עם המהנדס בנושא   קריית הספורט זה אבנר, הוא מוביל את זה 

ה. וזה יאפשר לנו גם לקבל אישור לתב"ע וגם אחרי זה להגיש את  הז 

מגרש   כולל  הספורט  קריית  את  לבנות  מנת  על  המתאימות  הבקשות 

 כדורגל. 

מועצה[:  ]חבר  חן  של    יוסי  הנושא  את  לשנות  שהולכים  הוא  העניין 

המ א המ  של  שהנושא  וברגע  ינג,  אולי  א צ' לך  יהיה  אז  ישתנה  צ'ינג 

אחוז, לכן אני אומר    50אבל אז תצטרך להביא  תב"ע בעוד עשר שנים,  

הזו   בנקודה  לא  ודווקא  תב"ע  לאשר  מהיר  מהלך  שתעשו  מציע  אני 

שאתה רוצה כי הנקודה הזו לא מתאימה, ואבנר מסכים איתי ואפשר  

לעשות את זה בצד השני של העיר ולא בצד הזה איפה שהוא מתכוון,  

המ  את  לקבל  כדי  מהיר  תב"ע  לאישור  ינ א וללכת  לקבל  צ' שתוכל  ג. 

 מגרש ללא שום תמורה. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שונה,    אלי  זה  היום  שונה,  זה  כל  קודם 

רלוונטי. מי בעד לאשר את תב"ר  לא  הקריטריונים הם שונים ולכן זה  

מקורות המימון    1,048,550שדרוג תאורת מגרש כדורגל סה"כ    1275
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הספורט   פיתוח    886,295משרד  א   162,255וקרנות  בעד?  פה  מי  ושר 

 . תודה   , אחד 

 

בגלל שכבר הצבענו כולם בעד אז זה משמח    פבל פולב ]חבר מועצה[: 

מה   לגבי  חקירות  פה  ועשה  בספורט  שמבין  מי  לכל  לפרגן  רוצה  ואני 

וגם לטובת הכדורג  זה    ן המיליו   ל. טוב לטובת התושבים,  שקל האלה 

שנים הילדים צריכים   10לא מספיק בשביל לעשות כמו שצריך, עכשיו  

 - לשחק 

 זה רק תאורה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 . ואחרי זה תמשיך סיים  שאני א אם אפשר    פבל פולב ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  לא    יוסי  זה  תאורה,  רק  שזה  שתדע  רק  לא, 

 . אצטדיון 

 . תן כבוד אחד לשני י שנ   שחשוב   אני חושב   מועצה[: פבל פולב ]חבר  

 אני מכבד.   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 החלטה

שמטרתו שדרוג מגרש כדורגל על   1275מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר מס'  
 קרנות פיתוח.  -₪  162,255משרד הספורט,  -₪   ₪886,295,  מקור מימון:  1,048,550סך 

 פה אחדאושר 
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מועצה[:  ]חבר  פולב  רוצה    פבל  לא  אני  המסר.  את  להגיד  רוצה  אני 

לבוסים   מיותר  ם פוליטיי לפרגן  היה  אני חושב שזה  זה לא המקום,   ,

השקל האלה    ן מיליו כי    , אבל אם אתה כל כך כבר שם אז בואו נתאחד 

לעשות   שנוכל  מקווה  אני  לעשות  נוכל  אולי  אנחנו  מספיק  לא  זה 

וגם   עירוניים  בין  עירוניים,  אותם  שנוכל לקדם  משחקים, תחרויות, 

טלוויזיה   צילום  איזשהו  לעשות  אבל  האורחים.  את  לפה  להזמין 

יש   בירת השומרון  אריאל  שבעיר  לפרסם  נוכל  לא  כבר  כנראה  אנחנו 

הכדורגל.  מגרש  עוד    את  ונשיג  ביחד  הכוחות  את  נחבר  אולי  אז 

שאפשר   לסיטואציה  נגיע  אנחנו  אם  שנים  עשר  שבעוד  תקציבים 

נבנה אותו.   אז  כדורגל חדש  מ   50לבנות מגרש  פחות  א אחוז  או  צ'ינג 

מקומות   לנו  אין  קריטי,  אנחנו  כרגע  שנים  עשר  עוד  יהיה  זה 

לכן אני  משחקים, לא מספיק מתקנים, חייבים לעשות משהו עכשיו.  

מספיק  לא  האלה  שקל  מיליון  אבל  בעד.  הצבענו  שכולנו  צריך    , שמח 

שקל כדי שנעשה את זה כמו שצריך. אז    ן מיליו   2  - 800  ן מיליו לפחות  

רגב   מירי  עם  קשרים  לו  שיש  אחד  כל  ביחד  תתאחדו,  הבמה,  פה 

שנתכוון   מה  זה  הכסף  את  שנביא  אחרים,  בשביל  לעשות ושרים   ,

ול  עכשיו,  זה  את  להגיד לעשות  שרציתי  מה  זה  שנים  עשר  בעוד    , א 

 תודה רבה. 
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אני מקבל את מה שאומר פבל, כמובן שבנושא    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

התקציבים  כל  את  ונביא  שנתאחד  חשוב  מאמין    , הזה  רק  אני 

 למהלך של התאורה, עשו לפני זה שיעורי בית כמה זה עולה   שכשהלכו 

 . ת יש אומדן ויש כמויו   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  אומר    יחיאל  זה  רגע,  שלמה 

 שהמגרש כדורגל נוכל לשחק בו בלילה? 

 מדברים ביחד, לא ברור 

זה אומר שהמגרש, התכנון תאורה, התאורה    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 משרד הספורט.    ידי תהיה על פי הכללים שנקבעו על  

 שדרוג חדרי הלבשה במגרש הכדורגל   -   1276פתיחת תב"ר  [  6] 

]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר    שלמה  הלבשה    1276פתיחת  חדרי  שדרוג 

סה"כ   הכדורגל  משרד    311,916במגרש  מימון:  מקורות  ש"ח. 

 ש"ח.   109,414  - ש"ח, קרנות פיתוח   202,502  - הספורט 

 ? 202אצלנו כתוב    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  היה    שלמה  גם   202נכון,  צריכים  אנחנו    אבל 

ינג, ולכן זה  א קרנות הפיתוח כי יש מ מ   . 311,916צ'
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 ? 1276מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  מה    סליחה   אריק  יודעים  מוכן?  משהו  יש  רגע, 

 . שבורים   קרוואנים מו? כי הכל שם  

]מנכ"ל[:  רואימי  שהוגשו   שלמה  הבקשות  כל  שוב,  שמגישים  כ   , יש 

ה  וה למשרד  מאוד  תרבות  מאוד  אומדן  להגיש  צריכים  אז  ספורט 

מסודר. הוגשו אומדנים מסודרים ועל סמך זה גם קיבלנו את הכסף.  

 מה שביקשנו זה מה שקיבלנו. 

 - מי בעד לאשר את   לי שבירו ]ראש העיר[: א 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מונגש    קרן  כשמשדרגים  שוב  מזכירה 

 לנכים 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"ר    אלי  את  לאשר  בעד  מי    1276בוודאי. 

בסך   הכדורגל  במגרשי  הלבשה  חדרי  מימון    311,916שדרוג  מקורות 

הספורט   פיתוח    202,502משרד  פה  109,414וקרנות  אושר  בעד?  מי   .

 אחד, תודה. 

 

 החלטה

שמטרתו שדרוג חדרי ההלבשה במגרשי   1276מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  
₪, קרנות   202,502  –₪. מקורות מימון: משרד הספורט    311,916הכדורגל. סך כל התב"ר  

 ₪.  109,414 –פיתוח 

 פה אחדאושר 
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 שיפוץ אולם ספורט 'היובל'    -   1277[ פתיחת תב"ר  7] 

רואימי   מספר    ]מנכ"ל[: שלמה  תב"ר  אולם    ץ שיפו   1277פתיחת 

סך   היובל  הספורט    1,148,116ספורט  משרד  מימון  מקורות  ש"ח 

פיתוח:    599,955 וקרנות  הייתה    548,161ש"ח  אריק  פה  גם  ש"ח. 

חייבים   כאן  גם  כי  טעות  הכל    ג מאצ'ינ אותה  סך  ₪    1,148,116אז 

 שיפוץ אולם ספורט היובל. ל 

 ה יודע מה אתה הולך לעשות שם? את   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 בוודאי, כל זה עם אומדנים והכל   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 . אני גם רוצה לדעת גם מה אתה עושה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 יש כמויות, כמה מתקנים.   אומדן יש    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

הולכים לעשות שם מזגן, הולכים לסדר את    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 יות והולכים לעשות שם כנראה רצפה. כל הרטיבו 

 - שיפוץ אולם   1277מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

?  500ועוד    ג למאצ'ינ ו  ה ומש   600רגע,    , רגע   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 מזגנים?   ? שיפוץ כולל 

בוודאי. כן, מי שמבין פחות או יותר זה נותן    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 . לנו מזגן, אטימות, וגם את הרצפה 
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 מזגן לא עשינו עדיין?   אריה ברסקי ]מבקר העירייה[: 

 לא?   , מזגן עשינו   , זהו   ורד טויל ]חברת מועצה[: 

 לא עשינו ביובל   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לפני שנה וחצי איך?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 נכון, סליחה, ביובל עשינו. - נכון   רואימי ]מנכ"ל[:   שלמה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  עשיתם    קרן  וחצי  שנה  לפני  סליחה 

 . קונסטרוקטור אמרתם שהשקעתם, אבנר התווכח איתי שהוא  

]מנכ"ל[:  רואימי  .    שלמה  ת' ועד  מא'  התכנון  לגבי  מפרט  הוגש  נכון 

 זה ישנו. יש שם אטימות, יש שם רצפה, אני לא זוכר בעל פה. 

ינ שלמה מה    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[:  שלנו?    ג המאצ'

 מה כמה אנחנו נותנים וכמה? 

 . 40%ואנחנו נותנים בערך  מקבלים,    600  אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  לפעם    שלמה  ההצבעה  את  לדחות  אפשר  חברים, 

 . אחרת 

לא מה פתאום, שכל אחד יצביע איך שהוא    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 רוצה. 
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מועצה[:  ]חבר  דושי  לנו    אריק  שמתם  אם  משהו,  להגיד  רוצה  אני 

של   מיליון    600סכום  חצי  עוד  שיש  אומר  אתה  ואז  בסדר?  אלף 

חצי  ג מאצ'ינ  ו   ן מיליו ,  הרשות,  מקרנות  להוציא  שאנחנו  כ סכום 

שואלים אתה אומר מזגן ואז פתאום אנחנו בכלל רואים שעשינו שנה  

 - רגע   , שעברה את המזגן. יש פה מיליון ומשהו שקל שהולך לצאת 

 משהו שלא זכרתי   שואל אותי אתה    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  בסד   אריק  הכול  אומר,  לא  אני  וחלילה,  ר,  חס 

אני רק אומר שזה סכום לא מבוטל, וכשמצביעים על סכום לא מבוטל  

כזה, באמת בדרך כלל אנחנו לא מציקים, אבל נראה לי שראוי להביא  

שקל,   מיליון  הזה  האולם  לאנשים.  להגיד  שנדע  מפרט  איזשהו 

 .   - במיליון שקל אתה בונה משהו במיליון שקל אז 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ל   אלי  אענה  אני  שום  אריק  לי  אין  תקשיב  ך, 

 שקל   ן במיליו בעיה שאנחנו נעביר אליכם אחרי זה מה הולכים לעשות  

 אחרי זה זה כבר לא משנה   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 כל אחד יצביע   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הולך    אלי  אני  ברורה,  מאוד  בצורה  אומר  אני 

משרד   של  הזה  הכסף  על  מוותר  לא  אני  להצבעה,  זה  את  לעלות 
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השיפוץ   כל  את  ולעכב  הבאה  לישיבה  לחכות  הולך  לא  אני  הספורט. 

של אולם הספורט לעוד חודש. מי שרוצה להצביע נגד שיצביע נגד, מי  

שי  להימנע  שרוצה  ומי  בעד,  שיצביע  בעד  להצביע  מה  שרוצה  ימנע. 

מצביעים   אתם  למה  קשר  בלי  אליכם  נעביר  שאנחנו  זה  אומר  שאני 

עבודה, מי  ולת  כ לת מה התכולה. כי אנחנו ביקשנו את הכסף בהתאם  

שעשה את הבדיקה זה מנהלת מחלקת ספורט. היא הגישה את הקול  

ואנחנו   שלחה,  שהיא  המפרט  פי  על  אושר  הזה  קורא  הקול  קורא, 

אפ  להצביע.  עכשיו  עכשיו  צריכים  מחכים  אנחנו  ולהגיד  לבוא  שר 

 לחודש הבא, לא מחכים לחודש הבא. 

מועצה[:  ]חבר  דושי  הזה?    אריק  המפרט  את  לשלוח  היה  קשה  כמה 

 - אם זה חלונות הוא אומר, נזילות מהגג, מזגנים 

 אוקי, בפעם הבאה אני אשלח את המפרט.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 לא, אני מעלה את זה להצבעה.   העיר[: אלי שבירו ]ראש  

 נתחיל מזה שאנחנו בעד אין מישהו שהוא נגד    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מה אנחנו נגד אלי? נגד תקציב?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   ? אלי נחזור לתקציב הזה בסוף ההצבעה   אלה 
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 . שלמה בבקשה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

פירוט    בדיקה   לאחר ( 47:22)  על  ובירור  הספורט  אגף  מול  טלפונית 

 הביצוע של התב"ר 

העיר[:  ]ראש  שבירו  מה    אלי  ספורט,  לאולם  רגע  נחזור  אנחנו  טוב 

שהולכים לעשות שם זה פרקט, החלפת תקרה לתקרה אקוסטית אין  

 - שם תקרה אקוסטית, הוספת מחיצה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  ש אבל    קרן  אמרת  שם  אתה  תקרה  עשו 

 אקוסטית? 

 לא עשו שם   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שנה    קרן  לפני  הסרטון,  את  כאן  לי  יש 

 - וחצי 

 אין שם תקרה אקוסטית   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 מדברים ביחד, לא ברור 

 בהיכל הספורט עשו תקרה אקוסטית.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

שיפוץ אולם    1277מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 - 1,148,116ספורט היובל סך הכל  

 נגישות היא אמרה?   , רגע   אריק דושי ]חבר מועצה[: 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  הספורט  מ כן,    אלי  קרנות    599,955משרד  ש"ח 

אבנר,    548,161פיתוח   אריק,  ורד,  אלה,  יאיר,  לודה,   ? בעד  מי  ש"ח 

 י, אסף. נמנע קרן. אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוס 

 

 הקמת מרכז הפעלה אחוד לחירום   –   230[ הגדלת תב"ר  8] 

, הקמת מרכז  230סעיף הבא, תוספת לתב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ש"ח. כך שהסך החדש יעמוד על    750,000הפעלה אחוז לחירום סה"כ  

 ש"ח. מקורות מימון משרד הפנים.   1,050,000

העיר[:  ]ראש  שבירו  את    אלי  לאשר  בעד  מי  הפנים.  משרד  זה  הכל 

 ? 230תב"ר  

 איפה זה יהיה המקום הזה?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מתחת לקאנטרי   ]ראש העיר[:   אלי שבירו 

מועצה[:  ]חבר  דושי  יודעים    אריק  אתה  וגם  אני  גם   , רגע  שאלה 

 שהתב"ר הזה רץ כבר כמה שנים. כמה שנים? 

 החלטה

סך   –שיפוץ אולם ספורט 'היובל'    –  1277מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  
מימון  ₪,  1,148,116התב"ר   הספורט  :מקורות  פיתוח   599,955  -משרד  וקרנות    - ש"ח 
 ש"ח.   548,161

 אושר ברוב קולות 
 יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אסף. לודה, יאיר, אלה, ורד, אריק, אבנר, אלי,  -(12בעד )

 קרן.  –( 1נמנע )
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העיר[:  ]ראש  שבירו  קודם    אלי  צריכים  אנחנו  אבל  זמן,  הרבה  כבר 

 שיהיה לנו את כל הכסף אפשר יהיה לבנות כ כל, אנחנו אוספים כסף,  

 אבל היה לנו   צה[: אריק דושי ]חבר מוע 

 לא היה לנו את כל הכסף   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

.    אריק דושי ]חבר מועצה[:   היה לנו

 לא היה לנו את כל הכסף   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

  300,000בוא אני אגיד לך היה את הכסף.    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 עשינו תכנון כבר מוכן 

להשלים את הכול, אתה  לא היה את הכסף    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 יכול להגיד היה אבל אין 

 החזקת את הכסף לא נכון,    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  דושי  שם,    אריק  היה  רחל  שראש  בישיבה  הייתי  אני 

החלטת   ואז  שם.  היה  מרכז  פיקוד  ואלוף  שם  היה  הפנים  ומשרד 

ל  זה  את  רוצה להעביר  ה יד  שאתה  ואז  שזה  אגודה למען החייל,  בנת 

לא ילך והלך הכסף ועכשיו עוד הפעם, היום כבר היינו צריכים לשבת  

היום   חירום,  תרגילי  מל"ח,  הוועדות  כל  ההפעלה,  מרכז  בתוך 

 צריכים להיות בתוך מרכז הפעלה בנוי כבר.  
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 גם היום אין עדיין את כל הכסף.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כבר מזמן, סתם לא להחליט  זה יכל להיות    אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 ולא לקבל החלטה. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בעד    אלי  מי  הכסף.  כל  את  עדיין  אין  היום  גם 

תב"ר   את  סה"כ  230לאשר  לחירום,  אחוד  הפעלה  מרכז  הקמת   ,

על    750,000 ש"ח. מי בעד? אושר    1,050,000ש"ח כך שהסכום יעמוד 

 פה אחד, תודה.  

 

 [ סגירת תב"רים 9] 

 סגירת תב"רים, תתחיל לעבור.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 סגירת תב"רים, אנחנו סוגרים תב"רים.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ? 2רגע מה קורה עם סעיף    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

]מנכ"ל[:  רואימי  רוצים    שלמה  אתם  בטלפון,  דור  רינה  עם  אנחנו 

אנחנו   מאוד    ח ניק לדעת,  עבודות  מפרט  זה  על  הכינו  כי  מרינה, 

 . מסודר 

 החלטה

,  הקמת מרכז הפעלה אחוד לחירום   –  230הגדלת תב"ר  את    מליאת מועצת העיר מאשרת
  1,050,000משרד הפנים. סך התב"ר לאחר הגדלה   –₪, מקור תקציבי    750,000סך ההגדלה  

.₪  

 פה אחדאושר 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  סליחה   לא,   קרן  ס   , לא.  תב"ר    גרו הם 

הזה,   בנושא  ושלו  שלי  אבנר  עם  קולח  ויכוח  פה  היה  וחצי  שנה  לפני 

עוד   מבקשים  שעכשיו  בעיני  רוצים    ן מיליו ותמוה  הם  ואם  מאה, 

  ן מיליו טלפון,  שיחת  ב להצביע שיצביעו. אבל אני לא מוכנה לקבל את  

בית   בונה  כשאתה  כסף.  עם  לעשות  הולכים  מה  מאה    ן במיליו מאה 

אתה בשיחת טלפון סוגר את זה? לא הבנתי. לא מגיע מוכן עם שיעורי  

 בית? 

]מנכ"ל[:  רואימי  את    שלמה  מקריא  אני  חברים,  תב"רים  סגירת 

 התב"רים לחלקם יש תמונות לחלקם אין תמונות, אז בבקשה.  

 63תב"ר מס' 

]מנ  רואימי  מספר    כ"ל[: שלמה  פתיחה    63תב"ר  שירות  2007שנת   ,

נתונים   מה  0יתרה    455,000ביצוע    455,000תקציב    GISותחזוקת   ,

 . GISשבוצע תצ"אות והטמעת נתונים במערכת  

 ? GISמה זה    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

.    GIS- ה   שלמה בנימין ]גזבר[:   זה המערכת ההנדסית שלנו

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

]גזבר[:  בנימין  אם למשל תכנסי    שלמה  יודע מה ראשי התיבות.  לא 

 לדוגמה לאתר של עיריית אריאל תכנסי להנדסה 
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 לא רוצה להיכנס, תסביר לי מה זה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

]גזבר[:  בנימין  המיפוי    שלמה  כל  במחשב,  שיש  ההנדסית  המערכת 

מידע  השכבות  כל  אריאל.  העיר  רחובות,  כב   , תחבורה   - של  ישים, 

 מבנים, כל מה שאת רוצה יש במערכת ההנדסית. 

 וזה פתוח לציבור?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 באתר של העירייה.   כן לכולם   שלמה בנימין ]גזבר[: 

כבר הקראתי מי בעד לסגור? כולם    63תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 פה אחד.  

העיר[:  ]ראש  שבירו  נמנע?    אלי  מי  נגד?  מי  היד,  את  ירים  בעד?  מי 

 פה אחד 

 

 

 308תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  63מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  43עמוד 
 נוצר על ידי 

]מנכ"ל[:  רואימי  פתיחה  ,  308תב"ר    שלמה  רציפות    2013שנת 

אריאל,   עיריית  של    2014תפקודית  תב"ר  היה  פתיחה,  ,  230בשנת 

 אלף, מערכות שליטה ובקרה.   230ביצוע  

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 385תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מספר    שלמה  פיס    2014משנת    385תב"ר  מועדון 

 . מי בעד לסגור? 1,400,000בוצע    1,400,000בני עקיבא תקציב  

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  דעתך?    קרן  חוות  את  רגע  אפשר  יאיר 

 אני לא כל כך מעורה בתנועת הנוער. המועדון איך הוא? 

]חבר מו  יש    עצה[: יאיר שיטבון  גדולה.  ויש השקעה  המועדון הוקם, 

על   להקל  כדי  האחוריות  המדרגות  זה  מכיר,  ששלמה  פערים  שם 

 התושבים ולא לעשות להם רעש, זה הולך להתבצע. 

 כן, זה לא קשור לתב"ר.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לא קשור לתב"ר, נמצא בתכנון   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  308מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אחדפה אושר 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  תב"ר    קרן  לסגור  רוצה  אתה  אבל  לא 

 אני רוצה לדעת שהכל בסדר 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  בתב"ר    יאיר  כן  שזה  לי  שנראה  השני  הדבר 

 היה. זה היה הצטיידות, רכיב הצטיידות בפנים שהוא קצת נעלם. 

 הוא לא נעלם. הוא ישנו עדיין   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 הוא ירד ב?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

הוא לא ירד, פשוט לא ניצלו את כולו, אנחנו    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 - ש מחכים שיגיע מישהו  

)גזבר(  בנימין  על    : שלמה  משהו  לך  להגיד  רוצה  אני  יאיר 

 - פעמים שיחות טלפון   10ההצטיידות, אני לוחץ עליהם כבר  

 אז אני מכיר משהו אחר אבל, אני.   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 טוב מי בעד?   י שבירו ]ראש העיר[: אל 

 רגע אני רוצה עוד הערה אחת יאיר   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 לפי התכניות הכל בוצע?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

יאיר יש לי שם תלונות קשות של תושבים מי    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 שגר שם בסביבה. על רעשים והפרעות 

 מעלה את זה הרבה   קובי   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 
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 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

בדיוק הפתרון, המטרה הייתה, אין מה    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

התושבים   על  להקל  הייתה  המטרה  רעש,  עושה  נוער  תנועת  לעשות 

לא   אחוריות  מדרגות  שיהיו  בהקמה  היה  שכבר  רעיון  עלה  ולכן 

לרחוב, מהפארק, ואז הם יעשו את כל הפעילות שם. המדרגות האלה  

 עוד לא בוצעו 

 עות בלילה מאוחר לא אבל אני מתכוון לש   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

שניה רגע, יאיר אתה מדבר    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

על בני עקיבא? אז בני עקיבא אני אעדכן אותך, ישבתי עם התושבים  

 , אני ישבתי איתם. מרחוב ברק ועם המדריכים של בני עקיבא 

 הקומונרית   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 [ טוהמי  העיר[: יחיאל  ראש  מקום  והגענו    ממלא  הקומונרית,  כן 

להסכמה שאנחנו פותחים את מה שהיה צריך לפתוח לפני זה, לעשות  

פוגעים   לא  מהפעילות,  חלק  את  ומשנים  הפארק  לכיוון  יציאה  דלת 

את   לחיות  לשכנים  יפריע  שלא  כך  הפעילות  את  משנים  בפעילות, 

 החיים שלהם. 

 גם רחוב הגליל ברק,  לא רק רחוב    יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הולכים    קרן  טעות  אותה  את  אבל  לא 

כנסת,   בתי  טעות,  אותה  זה?  על  נדבר  בוא  הערבה.  ברחוב  לעשות 

 תנועות נוער, כל רחוב ברק, זה הולך להיות עכשיו ברחוב הערבה 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  מה    30  יחיאל  זה,  את  עשו  שנה 

 לעשות.  

 ברור   לא ביחד,    מדברים 

העיר[:  ראש  מקום  ]ממלא  טוהמי  לי    יחיאל  תני  רגע,  שנייה  קרן, 

שנייה   בפגישה  ונפגשנו  התושבים  כל  עם  נפגשנו  ואז  זה,  עם  לסיים 

- ב , קיבלנו כמה החלטות לגבי שעון שבת, שבשעה  ימי א רו עם שלמה  

הנערים    23:00 שבת,  שעון  ו ייכבה  אז  יוצאים  רעש,  קצת  שם  עושים 

נחת    23:00- ב  נביא  גם  אז  שבת,  שעון  כי    לאזור יש  הזה    האזור הזה 

ב  רווי  רוצים  גני  באמת  אנשים  פשוט.  לא  וזה  נוער  ובפעילות  ילדים 

שיהיה   מאמין  ואני  נתקדם  אז  בשבת,  ולנוח  בשלום  חיים  לחיות 

 פתרון לזה. 

 יש פתרון לזה   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

טוב חברים אנחנו עושים עכשיו דיון על בני    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

תב"ר   סגירת  בעד  מי  לא.  עקיבא    385עקיבא?  בני  פיס  מועדון  של 

 אלף שקל. מי בעד? אושר פה אחד.    400  ן במיליו 
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 ברקו יצאה מהמליאה   קופלר   קרן 

 464תב"ר מס' 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"ר    אלי  זה  נוסף  תב"ר  הבא.  תב"ר    464טוב 

בשנת   של  2016נפתח  בסך  העירייה  עובדי  והעצמת  השתלמויות   ,

והשתלמויות    190,000 לעובדים  גיבוש  ימי  עשינו  שאנחנו  מה  ש"ח. 

נמצא  לא  קרן  התב"ר?  סגירת  בעד  מי  אור.  שחר  עם  יחד  ת,  בתיאום 

 אושר פה אחד.  

 

 468תב"ר מס' 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"ר    אלי  בשנת    468טוב  החלפת    2016נפתח 

מיולים,   הוצאנו    150,000שני  אנחנו  רכשנו    126,132שקל  אנחנו 

הזה   בתב"ר  לנו  נשאר  ודצ'יה,  רכב.    23,868ריידר  לקרן  יחזרו  והם 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד.  

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  385מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  464מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 482תב"ר מס' 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בשנת    482תב"ר    אלי  תכנית    2016נפתח  זה 

  210,000ש"ח אנחנו הוצאנו את ה   210,000אקדמית לחינוך על יסודי,  

עם   יחד  אקדמיות  בתכניות  ביחד  אורט  של  השתתפות  זה  ש"ח 

 האוניברסיטה. מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד.  

 

 501תב"ר מס' 

העיר[:  ]ראש  שבירו  נפתח    501תב"ר    אלי  תומכת  קהילה  הפעלת 

 לא הוצאנו כלום, חוזר חזרה לקרנות.   266,400,  2016בשנת  

ווינר ]חברת מועצה[:   למה זה בוטל?   אלה 

]גזבר[: שלמה   בוצע    בנימין  פשוט  זה  למה,  לכם  אגיד  אני  בוטל, 

 - בתקציב הרגיל זה לא היה נכון לתקצב אותו ככה, זה תוקצב 

ווינר ]חברת מועצה[:   לא אני בעד שזה התקיים   אלה 

 החלטה

 במליאת המועצה. כפי שהוצג  468מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  482מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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כן זה קיים בתקציב הרגיל ולכן לא בוצע, לכן    שלמה בנימין ]גזבר[: 

 צריך לסגור את התב"ר כי אין בו שימוש 

וו   ואז זה חוזר לקרנות הרשות?   ינר ]חברת מועצה[: אלה 

]גזבר[:  בנימין  הכסף    שלמה  לא  הרווחה,  משרד  של  כסף  זה  לא  לא 

 . שלנו 

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אז זה לא פספוס?   , רגע   , רגע   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

קיבלנו את הכסף ממשרד הרווחה, וביצענו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

בעצם   שצריך  אומרת  זאת  רגיל,  כתקציב  אלא  כתב"ר  לא  זה  את 

 לסגור את התב"ר זה הכל. מי בעד? אושר פה אחד 

 

 1017תב"ר מס' 

]מנכ"ל[: שלמה   מספר    רואימי  ב   1017תב"ר  שיפוץ  2016- נפתח   ,

זול.   בגד  יתרה    218,746ש"ח היה התקציב הוצאה    279,000והרחבת 

 יש כאן את התמונה, בבקשה.   60,254של  

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  501מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  היותר    אלי  בחלק  חשמל,  חברת  ליד  נמצא  זה 

 מערבי של חברת חשמל 

מועצה[:  ]חבר  ירמולנסקי  שאלה   אלכס  לי  כמה  יש  הייתי  אני  פה   ,

עם   גם, ראיתי שיש שם עדיין מלא בעיות  בזמן האחרון  פעמים שמה 

הדלת עם התקרה, אני רואה שיש עוד כסף. למה לא השתמשו בכסף  

 הזה להמשיך? 

 אם יש בעיות תגיד לנו אנחנו נסדר את זה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 "ח? ש   60,000כמה נשאר    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

]גזבר[:  בנימין  ישירות    שלמה  שולם  הכסף  שלנו,  כסף  לא  זה  לא 

 לידידות, לקבלן, לא לנו, לא עבר דרכנו. קרן  מה 

 ש"ח?   60,000רגע נשאר    יחיאל טוהמי ]ממלא מקום ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

חברים, תקשיבו רגע אחד, לגבי התב"ר הזה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

התב"ר הזה זה כסף של הקרן לידידות היה חוזה עם קבלן לבנות את  

משנת   הוא  הזה  התב"ר  הרי  נבנה  כבר  הזה  המבנה  .  2016המבנה. 

המבנה כבר הושלם, הכול כבר נסגר, התשלום לא היה דרך העירייה  

שנשאר   זה  לקבלן.  ישירות  לידידות  הקרן  דרך  ש"ח    60,000אלא 

אנחנו לא יכולים להשתמש בזה כי זה לא אצלנו. אם יש שם תחזוקה  
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התב"ר?   בעד סגירת  מי  זה הכול.  נתקן.  אנחנו  שצריך לתקן,  שוטפת 

 . אושר פה אחד 

 

 1019תב"ר מס' 

]מנכ"ל[: שלמה   תב"ר    רואימי  ב   1019הלאה,  שדרוג    2017- נפתח 

ניידים לעובדים. 110, בוצע  110טלפונים היה תב"ר של    , הוחלפו 

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

 

 . מהמליאה   יצאה   טויל   ורד 

 1025תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מכונה    2017שנת    1025תב"ר    שלמה  רכישת 

של   תקציב  היה  מדרגות  רק    75,000לשטיפת  של    26,067בוצע  יתרה 

 במקום מכונת שטיפה נרכז מתקן לחץ מים גבוה.   48,933

 מי בעד סגירה? אושר פה אחד,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1017מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1019מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 ברקו חזרה למליאה   קופלר   קרן 

 1075תב"ר מס' 

ש"ח למוקד    100,000סה"כ    2017שנת    1075  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

בוצע   חירום  מערכות    100,000לשירותי  לשדרוג  בוצע  התב"ר  ש"ח. 

 המוקד העירוניות. 

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

 

 1080תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מספר    שלמה  הנחל    2017שנת    0801תב"ר  פארק 

טיפול בבריכות המים עד    350היה התקציב ביצוע    ₪   350,000תאורה  

2019 . 

מועצה[:  ]חבר  חן  ל   יוסי  קרה  מה  לבריכות?  קרה  התאדו    350- ומה 

 במים? 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1025מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' מליאת 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1075מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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אני לא מבינה, רשמתם פארק הנחל    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 ? לא הבנתי תאורה ורשמתם טיפול בבריכות המים 

חנו עשינו תאורה,  אנ לא מבין את ההערה,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כי  תאורה  לא   הכלבים  פארק  לכיוון  תאורה  עשינו  המים,  בבריכות 

 ה שם תאורה. ת בהתחלה לא הי 

 גם עכשיו אין שם תאורה   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אומר?    אלי  אתה  למה  תאורה  שם  יש  נכון  לא 

סג  בעד  מי  זה הכל.  לסגור אותו,  צריך  ועכשיו  נוצל  ירת  התב"ר הזה 

 התב"ר כפי שהציג אותו המנכ"ל? 

 עוד פעם, אני צריך הסבר   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הנחל    אלי  בפארק  תאורה  עשינו  אומר,  אני 

הזה לא היה מואר, לא גינת הכלבים    האזור של גינת הכלבים,    באזור 

. ]   ה ולא   .  . 350,000יש שם תאורה, זאת התאורה,    [ .

ב   רואימי ]מנכ"ל[: שלמה    רבותי.   2017זה בוצע 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לא   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 את התאורה הזאת   צריכים לבדוק אנחנו    יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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נמנע? אז בעד    אלי שבירו ]ראש העיר[:  נגד? אוקי, מי  אין בעיה, מי 

 תך? לודה, יאיר מה אי 

 אני שואל רק על הנגישות בפארק   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 זה לא קשור לנגישות   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מדבר    קרן  אתה  מה  על  נגישות  איזה 

 בכלל? 

 אני עכשיו נמצא בתאורה, החלפת תאורה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

צבעתי בעד, אני רק מנסה  אוקי, על זה ה   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 להבין 

אוקי בעד, יאיר בעד, אריק בעד, אבנר בעד,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

, אסף בעד, קרן נגד ואלה נמנע.   אלי בעד יחיאל, פבל, אלכס, יוסי 

 

 1088תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1080מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
   , אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אסףריאיר, אריק, אבנ ,לודה –( 10בעד )
 קרן -( 1נגד )

 אלה  -( 1נמנע )
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]מנכ"ל[:  רואימי  עפרון    2017בשנת    1088  שלמה  בגן  שעשועים  גן 

כאן    214,000בוצע    214,000 יש  לילדים,  מתקן  כולל  עפרון  גן  שדרוג 

 תמונה. 

מועצה[:  ]חבר  דושי  מתי    אריק  לב  שים  נפתח,  התב"ר  מתי  לב  שים 

פותחים   שאנחנו  מרגע  זמן,  כמה  לב  תשים  רק  העבודה,  מתקיימת 

שלוש שנים, זה עבודה  תב"ר עד שאתם מצליחים לעשות גן שעשועים.  

 - של חודש, שבועיים 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

 המנכ"ל? 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 בקאנטרי הרבה יותר שנים לא קרה כלום   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מדברים ביחד, לא ברור 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אז    אלי  נגד?  מישהו  יש  בעד,  אריק  בעד,  יאיר 

 כולם בעד, אושר פה אחד. הלאה. 

 

   1090תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1088מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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]מנכ"ל[:  רואימי  בסך    1090  שלמה  תב"ר  תקשורת,  לגני  ציוד 

מרווה    374יתרה    223,946בוצע    224,320 לגני  ומתקנים  ציוד  שקל. 

 ודקלים. 

 שלמה איך נשאר כסף?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 זה מה שנשאר   שלמה בנימין ]גזבר[: 

מי בעד סגירת התב"ר כפי שהציג המנכ"ל.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אושר. 

 

 1102תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  חתולים    1102תב"ר    שלמה  ש"ח    50,000עיקור 

 חתולי רחוב.   208עיקור  

 אפשר לדעת באיזה אזורים?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  ירמולנסקי  על    אלכס  תשובה  לך  לתת  יכול  אני  קרן 

 - זה. אז ככה, מכניסה מדרך עפרון ועד 

 אלכס.   2018? זה תב"ר  2018- ב   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1090ת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' מליאת מועצ

 פה אחדאושר 
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 חתולים. מי בעד סגירת התב"ר?   208עיקרו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  על    אלה  בוועדה  זה  על  דיברנו  שנייה,  רגע 

 איכות הסביבה 

 - זה ישן אבל   חן ]חבר מועצה[:   יוסי 

ווינר ]חברת מועצה[:   זה מאז?   אלה 

.   אלי שבירו ]ראש העיר[:   כן, זה מאז 

 מאז נפתחו עוד כמה תב"רים כאלה.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

פבל,   יחיאל,  אלי,  אבנר,  אריק,  אלה,  יאיר,  לודה,  בעד  המנכ"ל? 

 אלכס, יוסי, ואסף. נמנעת קרן. הלאה 

 

 1106תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מקלטים,    1106  שלמה  בוצע    50,000שיפוץ  ש"ח 

 שיפוץ במקלטים שונים מי בעד?   50,000

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1080מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
 לודה, יאיר, אלה, אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסף.   –( 11בעד )

 קרן  -( 1נמנע )
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העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

 המנכ"ל? 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 אין לי רשימה כי זה מלא מקלטים פה שם   שלמה בנימין ]גזבר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מלא?    קרן  זה  כמה    50,000מה  ש"ח 

 מקלטים כבר שיפצתם? 

]גזבר[:  בנימין  אני    שלמה  מה  שם,  חלון  פה  דלת  קטנים,  דברים  זה 

 ע מה יש שם, מלא מקלטים יוד 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  בצורה    קרן  לענות  יכולים  לא  אתם 

 כזאת, זה כספי ציבור מה זה אתה לא יודע? 

העיר[:  ]ראש  שבירו  תב"ר    אלי  סגירת  בעד  מי  שלמה.    1106טוב 

בסך   מקלטים  בעד:    50,000שיפוץ  אוקי,  נגד?  מי  נמנע?  מי  ש"ח? 

יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסף. נגד:    לודה, אלה, אריק, אבנר, אלי, 

 קרן ויאיר, הלאה. 

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1106מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
 לודה, אלה, אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסף.   –( 10בעד )
 יאיר , קרן –( 2נגד )
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 1114תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  בעיר    1114תב"ר    שלמה  רחובות    750,000שדרוג 

ש"ח הצללות בגן מוריה ואורי בר און, שביל גישה    750,000ש"ח בוצע  

 בנווה שאנן.   19מתקנים,    18לגנים סיגל ואלון,  

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

 המנכ"ל? 

 נן? איזה מתקנים בנווה שא   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  היה    יאיר  ואומר  חוזר  רק  אני  אומר  רק  אני 

סגירת   שמציגים  זה  על  דיברנו  שנים,  במשך  כבר  חוזר  לקח  פה 

 תב"רים ראוי להראות איזה פירוט. 

 אנחנו איפה שיכלנו להביא תמונות, ישנם.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

א לא פירוט,  תמונות של גורי חתולים הי   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 זה עלה כל כך הרבה פעמים. 

 - איפה שיש לנו   היה יאיר,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

הייתם בקואליציה מה עשיתם עם    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 זה? כלום, שום דבר 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  שהי   אלי  תמונה  ת איפה  לשים  אפשרות  לנו  ה 

 שמנו תמונה. 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  מה    יאיר  על  פירוט  רוצים  תמונה,  רוצים  לא 

 אני מצביע. 

 אז הנה יש לך פירוט, כתוב לך   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לא, זה לא פירוט, פירוט זה מסמך.   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

טוב, מי בעד סגירת התב"ר כפי שהציג אותו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

נר, אלי, יחיאל, פבל,  המנכ"ל? מי נגד? מי נמנע? אוקי בעד לודה, אב 

יוסי. נמנע קרן, יאיר, אלה ואריק.  . נגד:   אלכס, ואסף 

 

 1124תב"ר מס' 

]גזבר[:  בנימין  חינוכיים    2018משנת    1124תב"ר    שלמה  פרויקטים 

 ש"ח, זה תשלום לסיירת ידידים, עלות של סיירת ידידים.   60,000

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

 הגזבר? 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1114מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
   לודה, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, ואסף –( 7בעד )
 יוסי –( 1נגד )
 יאיר, אלה ואריק.קרן,  - (4) נמנע
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 עוד פעם, מה זה סיירת ידידים?   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

.   שלמה בנימין ]גזבר[:   זה פרויקט חינוכי שהיום גם יש לנו אותו

מועצה[:  ]חבר  דושי  ידידים   אריק  סיירת  זה  לדעת   מה  ?  אפשרת 

 סיירת הורים, מה זה? 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הם    קרן  איפה  סיירו  הם  איפה 

 הסתובבו? כמי שמסיירת הרבה בעיר בחיים לא ראיתי את הסיירת 

סיירת ידידים אף פעם לא שמעתי על זה,    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

 זה לא הרבה כסף אבל מה זה? 

 רק תבדוק מה זה ותחזור אלינו.   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 א אני עובר לתב"ר הב   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 1131תב"ר מס' 

ש"ח    40,000,  1131שדרוג ריהוט בגני ילדים    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 השלמת ריהוט לגני ילדים. 

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  מאוד    קרן  שאני  להגיד  רוצה  רק  אני 

  שמחה שאתם מקרינים את זה לתושבים, שהתושבים יידעו בדיוק מה 

 הולך כאן, מה עושים עם הכסף שלהם. 

 מאה אחוז, מה את מצביעה?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ברקו ]חברת מועצה[:  ילדים?    קרן קופלר  לגני  וריהוט  מה על שדרוג 

גני ילדים?   איזה 

בכל מיני גני ילדים, קרן רק תגידי אם את    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 בעד או נגד 

 אני נגד   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

יופי, בעד    אלי שבירו ]ראש העיר[:   יאיר לודה,  נגד 

]חברת מועצה[:  ברקו  כל    קרן קופלר  סגירת  נגד  אני  עליך,  אקל  אני 

 התב"רים. 

ווינר ]חברת מועצה[:   רגע, זה גם ריהוט בתי ספר או שלא?   אלה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אלה,    אלי  יאיר,  לודה,  בעד  ילדים.  גני  ריהוט 

עבור   קרן.  נגד  ואסף.  יוסי,  אלכס,  פבל,  יחיאל,  אלי,  אבנר,  אריק, 

 לסעיף הבא 
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אני יכול הערה? אני רוצה להסביר פה משהו    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

פה   אנחנו  קטנים,  מאוד  תב"רים  מיני  כל  פה  יש  שנבין,  כדי  בעבר 

עושים. בעבר כל הדברים האלה היו מתבצעים בתקציב הרגיל, היות  

מאוד   תקציבים  היו  שהיו  המסוימות  בשנים  הרגיל  והתקציב 

מיני   כל  להצבעות  לכאן  הביאו  יתרות  כשנשארו  תב"רים  דחוסים, 

פה מטבח. אז    , פה ריהוט   , פה סלון   30,000,  40,000קטנים, ולכן באו  

ילדים  לגני  ריהוט  מקומית,  ברשות  שוש    , חברים,  כאן  יושבת 

 שהייתה, זה באמת לא הרבה. אז תודה רבה אפשר להמשיך. 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 זה אפילו קצת   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 1133תב"ר מס' 

]מנכ"ל[: שלמה   הכל  1133  רואימי  סך  הספר  בבתי  ריהוט  החלפת   ,

 ש"ח.   50,000ש"ח, בוצע    50,000

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1131מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
   יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסףלודה, יאיר, אלה, אריק, אבנר, אלי,  –( 11בעד )
 .קרן –( 1נגד )
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העיר[:  ]ראש  שבירו  יאיר,    אלי  לודה,  בעד  התב"ר?  סגירת  בעד  מי 

נגד קרן.   אלה, אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי ואסף. 

 

 1151תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  בשעת    1151תב"ר    שלמה  ביטחון  ציוד  החלפת 

סה"כ   חורף,    18,493יתרה    80,007ביצוע    98,500חירום  ביגוד 

 מצלמות. 

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  זה,    קרן  מה  ביטחון,  ציוד  החלפת 

 למחלקת הביטחון? 

 אושר פה אחד. כן, מי בעד סגירת התב"ר?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1154תב"ר מס' 

 החלטה

 שהוצג במליאת המועצה.  כפי 1133מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
   לודה, יאיר, אלה, אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסף –( 11בעד )
 .קרן –( 1נגד )

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1151מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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שפ"ע מדרכות וכבישים, סך הכל    1154תב"ר  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ש"ח סלילת כבישים ומדרכות ברחובות    937,000ש"ח בוצע    937,000

 יונה, עיר יונה, גילה, הציונות ודבורה. 

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  שלמה    יוסי  לחדש  מישן  של  הכסף  כל  איפה  אז 

 הוצאת את הכל? 

 זה לא קשור   רואימי ]מנכ"ל[: שלמה  

העיר[:  ]ראש  שבירו  אלי,    אלי  אבנר,  אריק,  אלה,  יאיר,  לודה,  בעד 

 יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אסף. קרן נמנעת. 

 

 1163תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  ייצור    1163תב"ר    שלמה  רכישת מכונת    2019שנת 

סה"כ   ביצוע    600,000טיאוט  רכישת    67,853יתרה    582,147ש"ח 

 מכונת טיאוט. 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1154מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 ברוב קולות אושר 
   אריק, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסףלודה, יאיר, אלה,  –( 11בעד )

 . קרן –( 1נמנע )
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העיר[:  ]ראש  שבירו  סגי   אלי  בעד  מי  הרשות.  לקרנות  רת  חוזר 

 התב"ר? 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שוטפת    קרן  לא  הזאת  המכונה  רגע 

 מדרכות? 

העיר[:  ]ראש  שבירו  מי    אלי  אותה.  רואים  שאתם  המכונה  זאת  לא, 

 בעד? אושר פה אחד. 

 

 1164תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  לשפ"ע    1164  שלמה    172,416ש"ח,    200,000רכב 

 ה וסוזוקי. מי בעד? י . רכישת דאצ' 27,584ביצוע יתרה של  

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1171תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1163מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1164מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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]מנכ"ל[:  רואימי  ,    1171  שלמה  למילקין פרטנית  ביצוע  118הנגשה   ,

 רמפה למעלית לשירותים.   21,690יתרה של    96,310

מועצה[:  ]חבר  חן  המעלית    יוסי  עובדת  היא  אם  שלמה  בדקת  מתי 

 הזאת פעם אחרונה? 

 אנחנו אחרי זה נעשה את השיח   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

לא בשביל להגיד, בקטע מקצועי, שיעשה שם    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

סיור ויראה. כי הילדה שנכה כבר לא לומדת שם, ומההתחלה היה לך  

 גם תקלות עם המעלית. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  סגירת    אלי  בעד  מי  המעלית.  עובדת  היא 

 התב"ר? אושר פה אחד 

 

 1180תב"ר מס' 

ש"ח    300,000שיפוץ חזות העיר    1180תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

המציל,    300,000ביצוע   ירושלים  צומת  הסדרת  בעיר  עבודות  ש"ח 

 מעקות בטיחות, גידור רחבת רכבים, שדרוג כיכר ששת הימים. 

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1171מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אני    קרן  רכבים  רחבת  גידור  זה  מה 

 ן ברשותכם איזה רחבה? רוצה להבי 

 שער הגיא   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 מה גידרו שם?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 את רכב הגרירה   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 ? הקרוואנים אהה של    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 . מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1182תב"ר מס' 

תב"ר של    M21יש צילום מרחב    1182תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

בבית    70,000ש"ח    70,000משרד החינוך,   מרחב למידה  עיצוב  בוצע, 

 הספר אור זבולון. 

 ב"ר? אושר פה אחד מי בעד סגירת הת   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1180העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' מליאת מועצת 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1182מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 1186תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  קיץ    1186תב"ר    שלמה  ביצוע    500,000שיפוצי 

 שיפוצי קיץ מרחבי למידה, איטום גגות, מזגנים וכולי.   500,000

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1187תב"ר מס' 

בוצע    1,153,000מרכיבי ביטחון    1187תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 שיקום תאורה, גדר ביטחון ומערכת אבטחה וטכנולוגיה.   1,152,999

 מי בעד סגירת התב"ר?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

רגע, ברחוב הירדן אני קיבלתי פה    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

מרכ  על  מדברים  אם  תושב  של  גדר  תלונה  תאורת  שיקום  ביטחון  יבי 

הירדן   ברחוב  גם  תמונות  גם  לי  ויש  שם,    37וביטחון,  חסר  שם,  יש 

ונפתח גם פנייה במוקד, חסר שם מקטע של גדר, אז איזה גדר ביטחון  

 שיקמו? איפה שוקם? אפשר לדעת? 

בוודאי, הקטע הזה זה לא הקטע הזה שאת    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

עובדי  כרגע  עליו.  קשר.  מדברת  שום  בלי  מדברת  שאת  הקטע  על  ם 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1186מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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שם   תעשו  אם  לשם  צפונית  יותר  שנמצא  קטע  זה  המדובר  והקטע 

אושר   התב"ר?  סגירת  בעד  מי  הזה.  הקטע  את  לראות  תוכלו  סיבוב 

 פה אחד 

 

 1190תב"ר מס' 

פיתוח עיר היונה. היה תב"ר של    1190תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

של    1,037,467בוצע    1,037,495 כבישים    28יתרה  השלמת  שקלים 

 ומדרכות בעיר יונה ויפה נוף, גדר ומפרץ חניה בדרך עפרון. 

מה שמפליא אותי זה אנחנו פתחנו    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

סליל  על  תב"רים  הרבה  כבישים  פה  העיר    ץ ושיפו ת  פני  חזות 

 ותשתיות, ובפועל מסתובבים בעיר כאילו לא עשו פה כלום. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הרבה    אלי  כך  וכל  כבישים  הרבה  כך  כל  יש 

 מדרכות ולאט לאט 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  האלה,    קרן  למקומות  ביחד  נלך  בוא 

 ואני אראה לך איך זה נראה 

 אני מוכן לנסוע איתך לשם   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1187מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  סיור    קרן  איתי  לתאם  אפשר  סגרנו, 

 בבקשה? . 

ויינר )חברת מועצה(:    הבנתי   לא   אני   היונה   עיר אלה 

וף עיר היונה היו  עיר היונה, בקצה שלו, בס   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

זה   הצילום,  זה  רואה  את  הנה  כביש,  של  השלמה  לעשות  צריכים 

את   רק  הכל,  את  עשינו  לא  הזה  בכסף  היונה,  עיר  של  ההשלמה 

 ההשלמה 

זה רחוב קצר, כמה פעמים אתם רושמים עיר    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 היונה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שלו    אלי  צילום  יש  הנה  האחרון,  הקטע  זה  לא 

 ? אושר פה אחד. 1190ן . מי בעד סגירת התב"ר  כא 

 

 1196תב"ר מס' 

]גזבר[:  בנימין  בידוק    1196תב"ר    שלמה  הביצוע    60,000קרוסלת 

37,815 - 

 איפה היא?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1190מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 בשער המזרחי   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 שקל   37,000בשער המזרחי שמו קרוסלה יצא    שלמה בנימין ]גזבר[: 

 אבל לא משתמשים בה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 למה לא משתמשים בה?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 מתי ראית קרוסלת בידוק שמשתמשים בה?   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ה   אלי שבירו ]ראש העיר[:  - מי בעד סגירת התב"ר כפי שהציג אותו 

 ? 

 שאר הכסף חוזר לביטחון?   אריק דושי ]חבר מועצה[: 

 לא, כי הכסף הזה שייך למשרד הביטחון   שלמה בנימין ]גזבר[: 

 מדברים ביחד, לא ברור 

ש"ח. מה לעשות?    37,000הקרוסלה הזו עלתה    : שלמה בנימין ]גזבר[ 

 אני לא יכול לשקר אותם, אז אני מחזיר את הכסף. 

לא כי לא עלה, מה לעשות? זה לא עלה יותר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

נעשה   אנחנו  מה  לאחד,  אישור  קיבלנו  אנחנו  אישור    2.  שקיבלנו 

 ר? לאחד? מי בעד לאשר את סגירת התב"ר כפי שהציג אותו הגזב 

מועצה[:  ]חבר  דושי  זה    אריק  אותו  מנצל  לא  ואתה  כסף  לך  נותנים 

 מטריד 
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 אריק, אני מבקש, אתה בעד? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1197תב"ר מס' 

 שיפוץ היכל הספורט   1197תב"ר    ]גזבר[: שלמה בנימין  

 איזה היכל הספורט?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 היכל הספורט הגדול   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]גזבר[:  בנימין  תאורה,    שלמה  גופי  שירותים,  בטיחות,  מעקות  זה 

 תקרה אקוסטית, מערכות כיבוי אש, וקווי מים, יש תמונות. 

מי בעד לאשר את סגירת התב"ר? אושר פה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אחד 

מועצה[:  ]חבר  חן  הייתי    יוסי  שודרגו  לא  שם  שהשירותים  נגיד  בוא 

 שם. 

 1199תב"ר מס' 

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1196מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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]מנכ"ל[:  רואימי  זבולון    1199  שלמה  באור  פרטנית    90,000הנגשה 

יתרה    80,108בוצע   זבולון    9,892סה"כ  באור  פרטנית  הנגשה 

 אקוסטית. 

 מי בעד לאשר את סגירת התב"ר? קרן?   ר[: אלי שבירו ]ראש העי 

 אין תמונה?   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

לא, הנגשה אקוסטית, חלונות, מכשיר שמיעה,    שלמה בנימין ]גזבר[: 

 רמקולים, דברים כאלה, זה לא שאני מצלם דבר כזה. 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  הרמקולים?    ת יכול לא    קרן  את  לצלם 

 שנראה שעשית שם אקוסטיקה. 

 קרן, מי בעד? תודה רבה אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1200תב"ר מס' 

]גזבר[:  בנימין  הנגשה  1200תב"ר    שלמה  ורד,  גן  פרטנית  הנגשה   ,

 . 4,588יתרה    25,412ביצוע    30,000פרטנית אקוסטית בגן ורד תקציב  

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1197מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 1203מס' תב"ר 

]מנכ"ל[:  רואימי  בגין    1203  שלמה  בעליזה  הכלה  ,  70,000מרחב 

שולחנות,  70,000בוצע   ספסלים,  כדורים,  בריכות  סינטטי,  דשא   ,

 ועוד. יש תמונות, זה עליזה בגין. 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1204תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  במילקן    1204  שלמה  למידה  בוצע    80,000מרחב 

 מרחב למידה יש כאן תמונות   80,000

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1200מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1203תב"ר מס' מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1204תב"ר מס' מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת 

 פה אחדאושר 
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 1205תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  תב"ר    שלמה  למידה  למידה    1205מרחב  מרחב 

 , יש תמונות. 80,000תקציב, בוצע    80,000בנחשונים,  

העיר[:  ]ראש  שבירו  אותו    אלי  שהציג  כפי  התב"ר  סגירת  בעד  מי 

 המנכ"ל? אושר פה אחד 

 

מועצה[:  ]חבר  דושי  הילדים,    אריק  את  אוסף  ללכת,  צריך  אני  אלי 

הולך,   שאני  לפני  הערה  להגיד  רוצה  רק  על    ם העלית אני  סרטון 

מן   והכל.  הכלובים  את  שהוצאתם  נכון?  הבקבוקים,  של  המחזור 

מודיעין,   מחבל  הסרטון  את  גנבת  סרטון,  מעלים  לפחות  אם  הראוי 

דו  יש  אריאל,  של  לוגו  שים  מודיעין  חבל  של  הלוגו  את    , בר תוריד 

 עוזר דובר והכל.   , דוברת 

 מהמליאה   יוצא   דושי   אריק 

 1208תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1205מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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  142,857ביצוע קווי מים תקציב    1208תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

חברת    1יתרה    142,856ביצוע   ליד  גדר  על  חיץ  קווי  ביצוע  שקל. 

ופינוי.   חשמל: חיסוף השטח, כריתת עצים, ריסוס 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1211תב"ר מס' 

ש"ח    100,000הוצאות ביטחון שונות,    1211  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

.   100,000בוצע    ש"ח, מצלמות, תשתיות למצלמות, קודן וכו'

 כבר הוצאנו על המצלמות האלה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

- ת ויש מצלמות שהן לא יש מצלמות אישיו   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 , מי בעד סגירת התב"ר? 

.   שלמה רואימי ]מנכ"ל[:   זה לא שייך לפיקוח, זה של ביטחון 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 החלטה

 שהוצג במליאת המועצה. כפי  1208מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1211מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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 1219תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  היובל,    1219תב"ר    שלמה  אולם    300,000מיזוג 

 החלפנו את המזגן. קרן החלפנו באמת את המזגן   300,000בוצע  

העיר[:  ]ראש  שבירו  סגירת    אלי  בעד  מי  אקוסטית,  תקרה  בלי 

 התב"ר? אושר פה אחד 

 

 1220תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  הפיס,    1220  שלמה  אשכול  אוויר    400,000מיזוג 

 החלפת מיזוג באשכול הפיס.   39,419יתרה של    360,581בוצע  

רגע לגבי אשכול הפיס, אני בעד, רק הערה    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

קטנה לא קשורה לזה, הבמה של אשכול הפיס במצב לא טוב. הוחלפו  

הבמה   אבל  נעשה,  והכל  הטיח  דברים,  מיני  כל  שם  נעשו  כסאות, 

קבלים   מיני  כל  עם  פתוחים  שקעים  זה  לצוות  לחשמל  והחיבורים 

 - בחוץ אני אשמח ל 

 ע בהצעות מחיר. זה נמצא כרג   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 החלטה

 שהוצג במליאת המועצה. כפי  1219מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  התב"ר    אלי  סגירת  בעד  שהציג    1220מי  כפי 

 אותו המנכ"ל? אושר פה אחד 

 

 1221תב"ר מס' 

  33,677בוצע    34,286בטיחות בדרכים    1221  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 שקל, הדרכה ואמצעי שיווק.   609יתרה  

מסכות מעוצבות, משחקים. מי בעד סגירת    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 התב"ר? קרן אני לא רואה אותך מצביעה 

אני לא יודעת הילדים שלי לומדים    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

עושה את המשמרות, ולא זכור לי,    בבית הספר עליזה בגין, והבן שלי 

אותי   ושיתפו  אלי  באו  שהם  לי  זכור  ולא  שם,  ד'  בכתה  שלי  והבת 

 - וסיפרו לי 

העיר[:  ]ראש  שבירו  יכולה    אלי  את  אז  לך,  זכור  שלא  להיות  יכול 

 להצביע איך שאת רוצה, רק תגידי מה את מצביעה 

 אני רוצה לדעת איפה זה היה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 אז את יכולה להצביע איך שאת רוצה קרן   לי שבירו ]ראש העיר[: א 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1220מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 פה אחדאושר 
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אני יודעת שאני יכולה להצביע איך    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

שמן   חושבת  אני  אבל  דמוקרטית.  מדינה  זאת  סליחה  רוצה,  שאני 

עשו   שיווק, אם  ואיפה אמצעי  נעשה הדרכה,  איפה  לנו  להגיד  הראוי 

נדע  אולי  מסוים,  ספר  הספר    בבית  בבית  זה  את  לעשות  הבאה  לפעם 

 אחר. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  מי    אלי  הספר.  בתי  בכל  הדרכות  עשו  קרן  אבל 

 בעד נגד? בעד לודה, יאיר, אלה 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  לנו    יאיר  תנו  רק  פירוט.  עוד  רוצה  אני  נגד, 

 פירוט במה מדובר. הדרכה מה זה אומר? 

 לודה יצאה   פבל פולב ]חבר מועצה[: 

 יאיר נגד?   שבירו ]ראש העיר[:   אלי 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  מסכות    יאיר  זה  מה  מעוצבות,  מסכות  נגד. 

 מעוצבות? 

בעד? אלה בעד, אבנר בעד, אלי בעד, יחיאל    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 בעד, פבל בעד, אלכס בעד, אסף בעד, יאיר וקרן נגד. 
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 1222תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  העירייה,    1222תב"ר    שלמה  מוסדות  גגות  איטום 

ש"ח, אטמו אשכול הפיס, אולם מילקן,    350,000ש"ח בוצע    350,000

 - בית הראשונים, אולם נחשונים, שפ"י, עליזה בגין 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  בית    קרן  איזה  נחשונים?  אולם  זה  מה 

 ספר? הישן? 

 הישן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 נו אז ידענו שעוברים, טוב   ברת מועצה[: קרן קופלר ברקו ]ח 

העיר[:  ]ראש  שבירו  התב"ר?    אלי  סגירת  בעד  מי  רטוב,  נשאיר  אז 

נמנעת   יוסי, ואסף.  פבל, אלכס,  יחיאל,  ,אבנר, אלי,  יאיר, אלה  בעד 

 קרן הלאה. 

 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1221מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אלה, אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, אסף -(7בעד)
 וקרן  יאיר -(2נגד)

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1222מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 יאיר, אלה ,אבנר, אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, ואסף -(9בעד)
 קרן  -(1נמנע )
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 1226תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  והקאנטרי    1226  שלמה  התרבות  היכל  גג  תיקון 

בוצע    400,000 והקאנטרי    400,00ש"ח  התרבות  היכל  גג  תיקון  ש"ח 

 בעקבות הסערה. 

אפשר שאלה פה? למה אנחנו עשינו    אלכס ירמולנסקי ]חבר מועצה[: 

 טיפול בגג של הקאנטרי? 

 המבנה הוא שלנו   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כן אבל מי שאמור לעשות שם תיקון    אלכס ירמולנסקי ]חבר מועצה[: 

 - וטיפול זה  

העיר[:  ]ראש  כפי    אלי שבירו  התב"ר  בעד סגירת  מי  זה הסערה,  לא 

 שהציג אותו המנכ"ל? אושר פה אחד 

 

 1227תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  שריפה    1227  שלמה  לאחר  מנכ"ל  לשכת  שיפוץ 

 . 100,533יתרה    131,905בוצע ב   232,428תב"ר של  

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1226מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד
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 טוב את השיפוץ שם ראיתי   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1231תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  ללמידה.    1231  שלמה  חינוך  מוסדות  הצטיידות 

ומקרנים    10יתרה    339,990בוצע    340,000 מחשבים  נקנו  שקלים 

 לארבעה בתי ספר יסודיים 

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1232תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מספר    שלמה  ממשלה    1232תב"ר  משרדי  שיפוץ 

 ש"ח לא בוצע, ולכן נסגר.   250,000

 עשינו את זה בתב"ר אחר   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 המועצה. כפי שהוצג במליאת  1227מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1231מאשרת את סגירת תב"ר מס' מליאת מועצת העיר 

 אושר פה אחד
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 ציב המדינה. קיבלנו את זה בתק   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 . 1240, בוצע במימון תב"ר  כתוב   שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  סגירת    אלי  בעד  מי  זה.  את  תראי  מעט  עוד 

 התב"ר? אושר פה אחד. 

 

 1233תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  מילקין    1233תב"ר    שלמה  ספר  בית  מרחב  עיצוב 

 , מצורפת תמונה. 440יתרה    79,560ש"ח בוצע    80,000

 מי בעד לסגור את התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1234תב"ר מס' 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1232מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד

 החלטה

 המועצה. כפי שהוצג במליאת  1233מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד
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]מנכ"ל[:  רואימי  ,    1234תב"ר    שלמה  בגין בעליזה  מרחב  עיצוב 

 תמונה.   שקל מצורפת   19יתרה    79,981ש"ח בוצע    80,000

 מי בעד סגירת התב"ר? אושר פה אחד   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 1237תב"ר מס' 

,  235,807רכישת רכב לקב"ט תב"ר של    1237  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 . 235,807ביצוע של  

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  יודע    יאיר  אני  התב"רים,  את  שסוגרים  לפני 

הגשתי   אני  הישיבה.  את  יסגור  אלי  תב"רים  הסגירת    2שבסוף 

 שאילתות בישיבה קודמת קודמת 

 אני מבטיח שאני לא אסגור את הישיבה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ישיבות   2לא, אבל עברו כבר    יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 ם תב"רי   3נשארו    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

 אני לא רואה את זה בסדר יום   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 ? אושר פה אחד 1237מי בעד סגירת תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 שהוצג במליאת המועצה. כפי  1234מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד
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 1240תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  הפנים    1240  שלמה  משרד  ממשלה  שלוחת  שיפוץ 

 ביצוע, זה השיפוץ של משרד הפנים.   250,000שקל תקציב    250,000

 ? אושר פה אחד 1240מי בעד סגירת התב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 

 4312תב"ר מס' 

]מנכ"ל[:  רואימי  לפיקוח    1243  שלמה  גוף  ש"ח,    30,000מצלמות 

 מצלמות גוף, מחשב ותכנה ומטען   7ש"ח רכישה של    30,000בוצע  

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  שהמצלמות    קרן  נכון,  זה  האם  רגע, 

 "פ? ט הב האלה לא אושרו על ידי  

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1237מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1240מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד
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]ראש העיר[:  שבירו  פיקוח    אלי  אנחנו  כל  דבר, קודם  כזה  מכיר  לא 

"פ  ט שהב עירוני ולכן אנחנו קונים את מה שמתאים לנו, אני לא מכיר  

 לא אישר כאלה מצלמות. 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  זה    קרן  את  שתבדוק  אשמח  אני  אז 

 - ברשותך, וגם אשמח שתחזיר לי 

 זה כסף שלך   שלמה בנימין ]גזבר[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  של  ז   אלי  אישור  צריך  לא  אני  שלי,  כסף  ה 

 "פ. מותר לי להשתמש פיקוח עירוני. ט הב 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  אני    קרן  בזה,  להשתמש  לך  אסור  אבל 

במצלמות   להשתמש  לך  אישר  לא  פנים  לביטחון  שהמשרד  הבנתי 

 האלה 

אז אני אומר לך אנחנו כפיקוח עירוני מותר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 שאנחנו רוצים ועם זה להשתמש.   לנו לקנות מה 

מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לעירייה    קרן  מותר  אומרת?  זאת  מה 

 מצלמות גוף ולצלם את התושב?   ? לקנות מצלמות שהיא רוצה 

 , זה פקח.   בוודאי, מה זאת אומרת זה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  לביטחון    קרן  שהמשרד  הבנתי  אני  כי 

 אישר את המצלמות האלה.   פנים לא 

 ? 1243מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  הקאנטרי   700  יוסי  של  הגג  שקל  באמת?    , אלף  נו 

 . תני לו לחשוב שהוא עובד עלינו נו 

העיר[:  ]ראש  שבירו  התב"ר    אלי  את  לאשר  בעד  נגד?  1243מי  מי   ?

אלכס  יחיאל,  אלי,  אבנר,  אלה,  יאיר,  קרן.  בעד  נגד  ואסף.  יוסי,   ,

 הלאה. 

 

 1250תב"ר מס' 

  25,000ציוד לשעת חירום   1250תב"ר אחרון  שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

ש"ח, נקנו מחשב נייד, פנסים, כפפות, מגפון, משקפי מגן, מחסומים  

 וכולי. 

 נכנס למליאה   פולב   פבל 

 ? אושר פה אחד. 1250מי בעד סגירת תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 החלטה

 כפי שהוצג במליאת המועצה.  1243מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר ברוב קולות 
 יאיר, אלה, אבנר, אלי, יחיאל, אלכס, יוסי, ואסף. -( 8בעד )
 קרן -( 1נגד )
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 כן יאיר.     אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  מופיע,    יאיר  לא  יום  בסדר  כל  קודם  טוב 

לא   זה  רצינית  התייחסות  שדורשות  הורדות  שאילתות  שתי  הגשתי 

למנכ"ל,   גל,  דרך  נוהל  פי  על  זה  את  הגשתי  מסמכים.  כולל  שאלות, 

 לעוזרת, לא הכנסתם את זה, כבר שתי ישיבות. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  זה    אלי  הגשת  שאתה  מה  עם,  שתשב  מציע  אני 

 - לא 

הגשתי שאילתות לישיבת מועצה, כל מי    ון ]חבר מועצה[: יאיר שיטב 

 עבדתי לפי הנוהל שבוע לפני הישיבה הקודמת קודמת ב  ת ו כ מ שצריך  

העיר[:  ]ראש  שבירו  זה    אלי  מה  שנקרא,  מה  יש  שהגשת,  מה 

 ? ולכן אני מציע שתשב יחד עם דוד ה שאילת 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  לך.    יאיר  מבטיח  תקין,  שהגשתי  מה  לא,  לא 

בדוק אותי. השאילתה הזאת צריכה לקבל תשובה בישיבת מועצה,  ת 

יכולים   הייתם  לבדוק,  צריך  לא  אני  תבדוק,  אחר.  מקום  בשום  לא 

 - לשלוח לי 

 החלטה

 שהוצג במליאת המועצה. כפי  1250מליאת מועצת העיר מאשרת את סגירת תב"ר מס' 

 אושר פה אחד
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מועצה[:  ]חברת  ברקו  קופלר  השאילתה,    קרן  מה  להגיד  יכול  אתה 

 ברשותך. 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  הסבר    יאיר  מהמוריה,  תחבורה  קווי  על  א. 

שהסביר על כל הקווים החדשים, זה כולל מסמכים    ממר משה גלינר 

 זה לא רגע.  

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  תכנית    יאיר  על  היא  השנייה  והשאילתה 

מגל   ביקשתי  שם,  מסמכים  כולל  חברי    לכתב אופרטיבית  כל  את 

 המועצה, אני לא מקבל תשובות, התעלמו באופן מוחלט. 

 - , אני אשיב ה הסוגיי יאיר אני אבדוק את    העיר[: אלי שבירו ]ראש  

 זה צריך להופיע בישיבת מועצה.   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

 מדברים ביחד, לא ברור 

אם היית מפנה, דרך אגב, הרי קיבלת ביום    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

חמישי את הסדר יום, אם היית מדבר, אני אבדוק את הנושא, תקבל  

 תשובה כתובה. 

 בישיבת מועצה   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 



 2.1.2022מיום  37מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 91מתוך  91עמוד 
 נוצר על ידי 

העיר[:  ]ראש  שבירו  שאילתה    אלי  זו  אם  כתובה,  תשובה  תקבל 

 - שעומדת בכללים של שאילתה 

 . עומדת   , עומדת   יאיר שיטבון ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אם    אלי  המועצה.  בישיבת  התשובה  את  תקבל 

לא תקבל התייחסות וכל חברי המועצה יקבלו את ההתייחסות. תודה  

 . רבה 

 מדברים ביחד, לא ברור 

מועצה[:  ]חבר  שיטבון  זה    יאיר  מה  רגע  נדבר  בכללי    "עומדת בוא 

חבר מועצה  " שאילתה  בכללי שאילתה  עומדת  שאלה  כל  כמעט  יכול  , 

 לשאול מה שהוא רוצה, אין פה כללים. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הישיבה,    אלי  את  סוגר  ואני  לכולם,  מודה  אני 

 תודה רבה. . 

 - המליאה ננעלה-

 

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 

 


