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 - המליאה נפתחה -

 [ דבר ראש העיר 1] 

העיר[:  ]ראש  שבירו  המועצה    אלי  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני 

חייב    39מספר   אני  העיר.  ראש  בדבר  אתחיל  אני  המניין.  שמן 

צה לעדכן אתכם  להתייחס למה שקורה בעולם עם אוקראינה. אני רו 

מעריך   ואני  מאוקראינה  משפחות  שתי  כבר  לכאן  קיבלנו  שאנחנו 

לעולים   וסיוע  לטיפול  פורום  קבעתי  נוספות.  משפחות  לכאן  שיגיעו 

תיק   ומחזיק  העיר  ראש  סגן  את  כולל  הפורום  מאוקראינה.  שיגיעו 

הקליטה פבל פולב שמוביל את הנושא יחד איתי נמצאים המנכ"לים  

 ירייה. אנו מתחילים כבר באיסוף תרומות.  ומנהלי אגפי הע 

 - למה אתה לא שם את אלה נציגה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אנו    אלי  לי.  תפריע  אל  יוסי,  לי  תפריע  אל 

מתחילים באיסוף של תרומות ומשיקים בימים הקרובים גם קמפיין  

אישי   טיפול  נטפל  שאנחנו  לכולם  להבטיח  יכול  ואני  המונים  לגיוס 

של   תואר  מעניקה  האוניברסיטה  השבוע  לעיר.  שיגיע  עולה  בכל 

הקודם,   הברית  ארצות  נשיא  לסגן  כבוד  לשם    , פנס מייק  דוקטור 

ותרמו   שעזרו  ספק  שאין  פרידמן,  לשעבר,  הברית  ארצות  ולשגריר 

עושים   כלל  בדרך  האישה,  חודש  כאן.  שקורה  מה  לכל  מאוד  הרבה 

יום האישה. השנה אנחנו החלטנו לעשות חודש האישה, שיש בו הרבה  

והפעילויות   שמתקיימות  הפעילויות  לנשים.  פעילויות  מאוד 

על  מדברים  הדיווחים  פרסמנו    המתוכננות,  אנחנו  מלאה.  נוכחות 
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רוצה   ואני  הפעילויות,  כל  מפורטים  שבה  הזו  החוברת  את  לכולם 

 להגיד תודה לכל מי שעוסק במלאכה.  

 יאיר שיטבון נכנס למליאה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  בשעה    13- ב   אלי  את    14:00לאפריל  מזמין  אני 

בהיכל   תתקיים  הכוסית  הרמת  פסח,  לקראת  כוסית  להרמת  כולם 

להתקיים העדלאידע, במידה ולא    ה התרבות. ביום שישי הקרוב אמור 

ירד גשם אז אנחנו נעשה את זה. פעילות מאוד יפה של מערכת החינוך  

שלנו ואני מזמין את כולם גם פה להשתתף. אנחנו השקנו פלטפורמה  

. בפלטפורמה הזו אנחנו בעצם נעביר  " אריאל בטאץ' " חדשה שנקראת  

נו להגיע לכל בית אב גם בשגרה וגם בחירום  מידע לקהילה שתאפשר ל 

אם   מאוד  אשמח  אני  בעיר.  שמתקיימים  אירועים  על  מידע  ולהעביר 

ועידוד   הבשורה  את  להפיץ  לנו  תעזרו  להירשם  ה אתם  תושבים 

החל   לכך.  להירשם  לכם  גם  ממליץ  ואני  ולשירות,  לאפליקציה 

כאן   וגם  הפורים  אירועי  כל  את  מתחילים  בעצם  אנחנו  יש  מהשבוע 

את   פרסמנו  אנחנו  לשכונות,  הגעה  כולל  אירועים  מאוד  הרבה  לנו 

הברושור הזה לכל בתי האב, אני מזמין אתכם להשתתף בפעילויות.  

שבועיים  לשדרג  - תוך  ברק  ברחוב  עבודות  יחל  המים  תאגיד  שלושה 

בצורה   זה  את  נפרסם  גם  אנחנו  ברחוב.  שנמצאת  המים  תשתית  את 

אתם. במהלך חודש אפריל אני צפוי  מסודרת לתושבים אז שתדעו גם  

לסעיף   עובר  בעצם  אני  ומכאן  כספים,  לגיוס  הברית  לארצות  לטוס 

   - הזה שהוא הסעיף הראשון, אני בין התאריכים ראשון 
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קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  כמה    ברקו  עד  ברשותך  רק  אלי,  רגע 

שאני יודעת ההנחיות לגבי מסכות עדיין בתוקף ואני לא מבינה למה  

 פה בלי מסיכה.    אנשים 

מצטער, יש פה מסכה למישהו להביא לי    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

 אולי?  

]ראש העיר[:  שבירו  ומי שלא    אלי  לכולם מסכות  נביא  נדאג,  אנחנו 

 מדבר ישים מסכות.  

 1-12/4/2022- [ אישור יציאת ראש העיר לחו"ל מה 2] 

העיר[:  ]ראש  שבירו  עשרה    אלי  לשתים  עד  מהראשון  באפריל  אני 

אני   מקומות  אני אהיה במספר  לגיוס כספים,  אטוס לארצות הברית 

את   להצבעה  מעלה  ואני  חדשים,  ותורמים  וותיקים  תורמים  אפגוש 

 אישור היציאה שלי מהראשון עד לשתים עשרה לאפריל. 

 אני רוצה להגיד משהו.     ]חבר מועצה[: יוסי חן  

   בבקשה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצ  ]חבר  חן  לעבוד    ה[: יוסי  רוצים  אנחנו  באמת,  חבל  כל  קודם 

לוט  ק ל בהרמוניה וביחד, שאתה לא ממנה גם את אלה בקטע הזה של  

   . עולים ויש לה הרבה ידע והרבה ניסיון 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  בשביל    אלה  בוועדות  להיות  צריכה  לא  אני 

 לקלוט עולים ולטפל בכל מיני דברים. הכל טוב.  

 מה נהיית דובר יוסי?    מועצה[: ברקו ]חברת  - קרן קופלר 

   . לי מותר להגיד מה שאני רוצה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 
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קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  שידברו    ברקו  מועצה  חברי  יש  אבל  כן 

   . בשמם, אל תהיה דובר של חבר מועצה 

אני לא דובר של אף אחד, אני אומר את דעתי.    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 אני אף פעם לא הייתי דובר, אני מועמד לראשות העיר.  

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  מי    ברקו  את  תשים  העיר,  ראש  תהיה 

 שאת רוצה.  

מועצה[:  ]חבר  חן  מכל    יוסי  גם  אשים  אני  אשים.  שאני  לי  תאמיני 

שא  מי  לא  קואליציה,  אופוזיציה,  הקשת  לא  גווני  מחר  היום,  יתי 

איתי אז הוא עושים עליו איקס, זה לא יקרה. דבר נוסף, אתה מדבר  

עכשיו על הצבעה כדי לאשר לך נסיעה לחו"ל. אני אגיד לך את האמת  

לא   פעם  אף  פעם,  אלף  כבר  וטסת  הזה  הכיסא  על  יושב  שאתה  מאז 

פעם   אפילו,  בשנה  פעם  או  נסיעה,  אחרי  נתונים  לנו  והבאת  באת 

ה יכול פעם בשנה ככה הוצאות יש ככה הכנסות יש, דוחות  בשנה, את 

של הקרן, תביא אותם מסודרים ועם שקיפות מלאה, כדי שנוכל לבוא  

תושבים   אותי  שואלים  יודע  אתה  בעד.  גם  לי  ולהצביע  אומרים 

נוסע   , שמע "ת  לא מביא   ? מה הוא מביא   , הוא  הוא  . אתה מביא  ?" מה 

בסך   אומרים  אבל  הבאתי  צועק  אתה  ומה  משהו  הכנסות  מה  הכל 

הקרן   ? הוצאות  חיה  באים    ? ממה  שאלה    ? לקרן   הכספים מאיפה  וזה 

לא אדע לתת   אני  התושבים. אבל אם  את  גם  אותי  שלא מעניינת רק 

   - עליה תשובה אז בטח ובטח 

 גם אותי זה מעניין    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

   - יוסי   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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אומר בטח אני לא יודע, רגע תן לי לסיים    אני   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מה שאני רוצה להגיד, זה גם במסגרת הכמה דקות שיש לי. דבר נוסף  

תגיע   הקרובות  השנים  בעשר  שאריאל  אומר  בסרטון  אותך  שמעתי 

שאתה אומר דבר כזה באמת אני אומר לך אלי  כ למאה אלף תושבים.  

שלי   באמון  לי  פוגע  מקום  באיזשהו  ל כ זה  רוצה  ולהאמין  שאני  בוא 

שאתה   בעשור  תושבים,  אלף  מאה  אומר  ואתה  לך  להאמין  רוצה  לך. 

נושא  3000על הכיסא, בהגירה שלילית של בקושי   עוד  יש  אני,  . אבל 

שהייתי מעלה גם, אבל הבטחתי לאבנר שאני לא אגיד גם את המשפט  

עכשיו,   אתייחס  לא  גם  אני  שאמרת  דברים  גם  הספורט  בנושא  הזה 

ה הבאה. אבל אני רוצה באמת, הגיעה לפה אתי שהם  זה נשאיר לישיב 

ראשונה   באה פעם  אותך    שהיא  לשאול  רוצה  היא  מועצה.  לישיבת 

או   במקומה.  אשאל  אני  לא  אם  סבלנות  קצת  מבקש  ואני  משהו, 

 שתאפשר לה לשאול או שאני אשאל במקומה את השאלה.  

   . יוסי, יוסי פופוליסטיקה לא פה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

עזוב    חן ]חבר מועצה[:   יוסי  אני מבקש תכבד את התושבת שהגיעה, 

 פופוליסטיקה  

 אוקי, סיימת, סיימת?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   - לא אז עוד לא סיימתי   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 אוקי אז תסיים    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אז לא סיימתי, אז היום ראיתי את הפרסומים   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

בנושא של אגרת השמירה שפרסמת ברחבי העיר. באים אלי תושבים  
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ואומרים לי יוסי את הפרסום הזה היה צריך לעשות לפני שהחלטתם  

 את זה במועצה.  

,    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר  אבל פרסמו את זה כבר לפני  יוסי

 חודש נשמה  

 תני לו לסיים. סיימת?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  לתושבים שנייה,    יוסי  לצאת  על  מדבר  בית    אני 

והיא   ידעתי,  לא  ואומרת  פה תושבת  יושבת  כי  ידעו.  בית, שתושבים 

   - לא מייצגת אף אחד 

ה היה צריך להיאמר  ז   , אבל את זה   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

למה   אז  לזה,  התנגדנו  ואני  ואתה  בעד,  הצביעו  פה  שכולם  בישיבה 

עכשיו   כי  בישיבה?  זה  את  אמרת  לא  למה  בטענות?  בא  עכשיו  אתה 

אבל   מתקוממים?  וכולם  גם  התושבים  הנושא  על  פוסט  הוצאתי  אני 

 שתקו.  

 לא, אני אענה לך למה.    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

רגע, זה אומר שצריך להסכים עכשיו לכל    ה: תושבת שהגיעה לישיב 

 דבר? 

כי    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר  לא, זה אומר שיש פה צביעות, 

 עד עכשיו חברי המועצה אף אחד לא דיבר על זה מילה.  

.   תושבת שהגיעה לישיבה:   נכון
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לא הוציא על זה פוסט בפייסבוק.    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

תו  שכמה  בגלל  נזכרו  עכשיו  גם  המועצה  חברי  אז  התקוממו.  שבים 

 לשאול, אז זה פופוליסטיות  

 אז אני הצבעתי נגד  לי  א אם את מתכוונת    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 גם אני הצבעתי נגד.    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

   - אז בסדר, אני אגיד לך   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

]חברת מועצה[: - קרן קופלר  עשית    ברקו  לזה ומה  ? מה עשית?  מעבר 

לא   אתה  לא,  אז  מועצה?  בישיבת  היה  מה  לתושבים  פוסט  העלת 

 מעורה במה שקורה בשטח.  

 ברור לא  / ביחד   מדברים 

מועצה[:  ]חבר  חן  מתווכח    יוסי  לא  אני  מעורה,  מאוד  אני  כל  קודם 

אתך קרן, אני בטוח שגם את לא זאת שקיבלה את ההחלטה, אני לא  

אבל  אתך,  איתי   מתווכח  מתווכחת  את  למה  מבין  לא  רוצה  אני  את   ,

   להגן על התושב? 

כי זה מצחיק אותי שאחרי שאתה,    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 כבר אישרו את זה במשרד הפנים, אתה בא ומוכר סיפורים לתושבים.  

 את יודעת שאני הצבעתי נגד    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  י   ברקו  אנחנו  לא  אחרי,  כבר  אנחנו  וסי 

 כבר הרבה אחרי.  

 מדברים ביחד/לא ברור 

 סיימת?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חבר  חן  שלא    יוסי  לדברים,  לי  נכנסו  כי  סיימתי,  לא  לא 

 מתאים לך אז אתה לא עושה סדר.  

 אהה אז יופי תסיים, בבקשה.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 שלושה חודשים אחרי    [: ברקו ]חברת מועצה - קרן קופלר 

 אני מחכה שהיא תסיים, אז אני אדבר.    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  במשרד    ברקו  זה  את  שאישרו  אחרי 

 הפנים. 

 לישיבה   הצטרף   דושי   אריק 

מועצה[:  ]חבר  חן  תושבים    יוסי  שיש  זה  להגיד  רוצה  שאני  מה  אז 

ופשוט   עובדים,  לא  הם  הזה.  ההפרש  את  לשלם  להם  קשה  שבאמת 

מאוד המצוקה היא קשה, וככל שפונים אלי יותר ויותר אני מבין את  

ועל   לא מדבר על האגרת שילוט,  המצוקה היא באמת קשה. אני כבר 

תה מביא  מיסי עירייה שהעלת ועל אלף ואחד דברים. אתה אומר שא 

יכול   היית  אולי  התרומות  של  במסגרת  שאתה  חושב  אני  תרומות, 

יש   אגב  שדרך  הספציפית.  הזאת  התוספת  של  הזה  הקטע  את  למנוע 

עד   כי  לתושב  טוב  עשה  שזה  שחושבים  חלק  שינוי    100פה  אין  מטר 

   - ומעל זה 

   130  ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

ר, פה אני חושב לא לי אתה  בסדר, אז אני אומ   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

צריך לתת את ההסבר, לתושבים שנמצאים פה, כי היא מייצגת הרבה  

   . תושבים 
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 סיימת?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 כן הנה סיימתי    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 תודה. מי בעד?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   רגע אפשר שאלה, שנייה    אלה 

 לי יש גם שאלה    ]חברת מועצה[: ברקו  - קרן קופלר 

 חברים. בקשר לזה?    , רגע   , רגע   , רגע   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  דוד    אלה  כללית.  שאלה  לי  יש  לזה,  בקשר  כן 

נסיעות   למה  מבינה.  לא  באמת  פשוט  אני  אולי.  אליך  שאלה  זה 

סתם   אני  לא?  מסוימות  ונסיעות  להצבעה  פה  מעלים  מסוימות 

 שואלת.  

העיר[:  ]ראש  שבירו  מועלות    אלי  תרומות  לגיוס  שלי  נסיעה  כל 

 להצבעה.  

 אבל למה דווקא הנסיעות האלו? העלות?    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

 כי זה עבודה, לא העלות.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  זה   ברקו  את  שמשלם  מי  קרן    , כי  זה 

   . הרשות 

   . זה לא על חשבון הרשות בכלל   העיר[: אלי שבירו ]ראש  

ווינר ]חברת מועצה[:   אז למה אנחנו צריכים להצביע?    אלה 

   . כי זה עבודה. קרן בבקשה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 מדברים ביחד/לא ברור 
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אני בבקשה מצטרפת לשאלות כבר    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

הטיסה  עלויות  הם  מה  לדעת  שמחה  הייתי  מי    ? שנשאלו.  חשבון  על 

יעדים   ? הטיסה  איזה  של    ? כמובן  היעד  מה  לדעת  גם  שמחה  הייתי 

לעומת   העלויות  מה  ולראות  להביא  מתכוון  שאתה  התרומות 

אני מבקשת    ? התרומות שאתה מביא, כמה באמת הבאת בפועל אח"כ 

לפחות שאני חברת מועצה.   בקדנציה  כבר לאורך שלוש שנים  זה  את 

שנים לשאלות האלה.    3הצטרף אחרי אני שמחה שחבריי פה החליטו ל 

אני   אז  שלך.  הטיסה  בעד  שהם  אוטומט  מצביעים  היו  הם  בדר"כ  כי 

כמה   מסודרים  דוחות  לקבל  ומבקשת  שלי  הבקשה  על  חוזרת  שוב 

אני   הבאנו.  כסף  כמה  היית,  איפה  ימים,  כמה  מי,  חשבון  על  עלה, 

רואה   לא  ואני  חשוב,  מאוד  מאוד  דבר  זה  לציבור  ששקיפות  חושבת 

בזה משהו שלילי. נהפוך הוא אני רואה בזה משהו חיובי. כי אם אין  

 לנו מה להסתיר אז אנחנו פורשים בפני התושב הכל.  

העיר[:  ]ראש  שבירו  זה    אלי  את  נעלה  אנחנו  ואז  אשיב  אני  אז  טוב 

להצבעה. קודם כל הרי אתם יודעים שבמהלך השנים האחרונות שאני  

ט ולא יצאתי כי הייתה קורונה,  יצאתי, בשנתיים האחרונות אני כמע 

- אבל בשנים שלפני כן יצאתי לגייס כספים והצלחתי לגייס למעלה מ 

להביא    40 הצלחנו  שקל.  צעירים.  י  נ ש מיליון  למרכז  שקל  מיליון 

להביא  ח הצל  מיליון  י  נ ש נו  הבאתי  לצעירים.  למרכז  דולר  מיליון 

עוד   דולר להקמה של הקומה השלישית בקאנטרי,  ושלוש מאות אלף 

היכל   התרבות,  היכל  את  להגדיל  דולר  אלף  מאות  ושלוש  מיליון 

למשל   אתמול  תרומות.  מאוד  הרבה  ועוד  במוריה,  שנמצא  הספורט 

של   עו   500התרומה  ויש  השיקומי,  המפעל  לטובת  דולר  הרבה  אלף  ד 

טיסה    ן שה תרומות    ת מאו  של  העלויות  קטנות.  יותר  הרבה  תרומות 
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שלי   וגם  הקרן  מנכ"ל  של  גם  של,  גודל  סדר  זה  טסים  שאנחנו  כזאת 

ל  מגיע  לא  זה  התרמה    5000- ביחד  של  יעד  על  מדברים  ואנחנו  דולר, 

אלף דולר ואולי אף יותר, אני לא יכול להתחייב,    300- בפעם הזו של כ 

היעדי  אלה  כספים,  אבל  מאוד  הרבה  להביא  מצליחים  אנחנו  ם. 

ייעודיות   למשימות  נצבעים  הם  ייעודיים,  כספים  האלה  הכספים 

   - ולשם כך אנחנו גם טסים. אני מעלה את זה להצבעה 

 כל זה מופיע בדוחות הכספיים?    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מדברים ביחד/לא ברור 

מועצה[:  ]חבר  שטבון  שעכשיו    יאיר  ספציפי  עכשיו  פרויקט  יש 

 עובדים עליו?  

יש פרויקטים שאנחנו הולכים לגייס עבורם    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

כספים. חלק מהפרויקטים הם פרויקטים מתמשכים שאנחנו צריכים  

באמת   אנחנו  ולכן  הכסף,  את  לנו  לתת  ממשיכים  שבעצם  לוודא 

   - הטיסה היא   , טסים. הטיסה היא לווגאס 

ש  מועצה[: יאיר  ]חבר  אנחנו    טבון  למה  אלי?  הפרויקטים  מה 

 מגייסים עכשיו, לשם מה?  

העיר[:  ]ראש  שבירו  תראו    אלי  רוצים,  אנחנו  יש,  יוצא  כ יש,  שאני 

מצליח   אני  כולם  את  לא  פרויקטים  של  גדולה  כמות  עם  יוצא  אני 

להשיג. יש פרויקט שאנחנו רוצים להרחיב למשל את המפעל שיקומי,  

שה  פרויקט  את  יש  יש  את,  רוצים  שאנחנו  מתמשך  שהוא  פרויקט  וא 

פרויקט   זה  הצעירים  במרכז  שנמצאת  עסקית  יזמות  של  הפרויקט 

הכסף.   את  לקבל  נמשיך  אנחנו  מתמשך  פרויקט  להיות  אמור  שהוא 
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עושים   אנחנו  מה  להראות  צריך  להסביר,  צריך  לשם,  להגיע  צריכים 

גודל ש  כדי שנוכל לקבל את הכסף זה סדר  בין  בפרויקט,  ל מאתיים, 

 מאתיים למאתיים חמישים אלף דולר. ]לפרוטוקול ורד הצטרפה[.  

 ורד הצטרפה מזמן    ורד טויל ]משנה לראש העיר[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  יש    אלי  מתנצל.  אני  ראיתי  לא  ראיתי,  לא 

למשל   כמו  תרומות  עבורם  לבקש  רוצים  שאנחנו  נוספים  פרויקטים 

יש הרבה מאוד פרויקטים, אנחנו  כל קריית החינוך בשכונה החדשה.  

יש לנו בסך הכול שבוע וחצי שאנחנו    , נפגשים עם הרבה מאוד אנשים 

מי   עבודה.  מאוד  הרבה  פגישות,  מאוד  הרבה  זה  לי  ותאמינו  טסים, 

 בעד לאשר את היציאה שלי?  

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  שאתה    ברקו  לפני  להגיד  רוצה  רק  אני 

ביע הפעם בעד, אבל אני מאוד מקווה  מעלה את זה, אני מתכוונת להצ 

שכשתחזור תביא לנו דו"ח מסודר של כמה כסף הבאת ולאן מתעלים  

   . את הכסף הזה 

 סבבה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  כ   ברקו  שגם  חושבת  אני  אנחנו  ש כי 

מה   על  של  הדיווח  כל  את  נקבל  שאנחנו  הראוי  מן  בעד  מצביעים 

   - הצבענו. ואני מוכנה 

   . מראש אני אומר לך שלא תקבלי   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   . ס צ'אנ אוקי, אני נותנת    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  בואו    אלי  וויכוחים  במקום  זה אוקי,  את    נביא 

ב  מי  קרן,  להצבעה.  בעד  אוקי,  נגד?  מי  שלי?  הנסיעה  את  לאשר  עד 

נגד   אריק.  יאיר,  אלה,  ורד,  אבנר,  אלי,  יחיאל,  פבל,  אלכס,  אסף, 

 יוסי, עבר.  

 

לשנת  3]  הכספי  הדוח  אישור  אריאל    2020[  הכלכלית  החברה  של 

 ( בע"מ 1999)   נכסים ל 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הדו"ח    אלי  אישור  זה  הבא  לסעיף  עובר  אני 

נכסים   2020הכספי   אריאל  הכלכלית  החברה  המנכ"ל    , של  בבקשה 

 רועי, בבקשה.  

 קיבלתם את המסמכים?    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   כן    אלה 

אני לא קיבלתי את המסמכים, אני מודיע פה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   - לכולם 

מה קורה עם    אלי,   רק שאלה קטנה   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 יותר?  מבקר העירייה הוא לא מגיע לישיבות  

 החלטה 

ן   -1  התאריכים מליאת מועצת העיר מאשרת את יציאת ראש העיר לחו"ל בי
12/4/2022 

 ברוב קולות אושר  
 ( פבל,    – (  11בעד  אלכס,  אסף,  יאיר,  קרן,  אלה,  ורד,  אבנר,   , אלי יחיאל, 
 אריק. 

 ( .   – (  1נגד   יוסי
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העיר[:  ]מנכ"ל  רואימי  הודיע    שלמה  הוא  הגיע,  לא  הוא  היום  לא 

   . שהי בעיה אישית ו שיש לו איז 

   . גם ישיבה קודמת הוא לא היה   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

   . יש לו בעיה אישית   שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[: 

יודע על הישיבה הזאת בעיה אישית   אלי שבירו ]ראש העיר[:     . אני 

הוא ביקש ממני היום בצהריים, ואני    ה רואימי ]מנכ"ל העיר[: שלמ 

   . כמובן שחררתי 

תגיד שהוא עומד לעזוב את העבודה אל תספר    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 סיפורים  

בסדר מה הקשר? עומד לעזוב, לא    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 עומד לעזוב.  

מועצה[:  ]חבר  חן  קיב   יוסי  לא  למה  שאלה  רוצה  את  אני  לתי 

המסמכים של הדוחות, אני רוצה לפרוטוקול לא קיבלתי את הדוחות,  

   . לא קיבלתי, מה לעשות, לא קיבלתי 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  לא    ברקו  הוא  במייל,  משתמש  לא 

 משתמש במייל.  

לא קיבלתי את הדוחות כמו שצריך, דרך אגב    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

הישיב  לפני  ימים  עשרה  ימים,  לא  עשרה  לקבל  צריך  הייתי  זה  ה. 

עכשיו עשרה ימים לפני הישיבה. אז אני מבקש פעם הבאה לקבל את  

דיון פה, אתה לא תדון   לך  יהיה  אז לא  ימים לפני ואם לא  זה עשרה 

 בזה.  
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 מאה אחוז, רועי בבקשה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 זה ככה.    שנים צודק, מה,    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 רק לחדד את החוק אני מציג את החוק.    ]חבר מועצה[: יוסי חן  

לא מותר לך, הבן אדם לא משתמש    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

   . במיילים מותר לו נו 

 נו, רועי בבקשה.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

רק לחדד את הדברים מדובר    רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

לא   זה  לנכסים,  אריאל  הכלכלית  דוח  זה  כלכלית.  ה חברה  ה בחברה 

להציג.   המדינה  מבקר  ידי  על  שהתבקשנו  על  ב כספי  מילים  שתי 

ב  שהוקמה  חברה  זאת  המסחרי    , 2003- החברה:  המרכז  את  הקימה 

ב  שותפה  היא  הכלכלית  החברה  לבנק.  צמוד  היא    20%- שמכירים 

. חברה ראשונה זה  40,40חברות של    2נוספים זה    80%בעלת מניות,  

מלאה    " אדגש " חברת   ע ב   שימי של  בבעלות  של    40%- ו   . יון ן  נוספים 

גל  בעצם  - חברת  החברה  של  שהבעלים  זה    40%ים  שלה,  מהמניות 

הם  יעקב   נמרודי  כלומר  את  20%ואנחנו    80%.  להציג  התבקשנו   .

המבנים   מבנים.  בהשכרת  רק  מתעסקת  החברה  הכספיים.  הדוחות 

הקופות   לאומי,  הביטוח  הפיצה,  הבנק,  שכונת  ליד  כולם  שמכירים 

של    למטה. חולים   קצת    2020הדוח  נדבר  עליו,  שעברתם  מקווה 

ב  הכנסות  סך  כ   2020- בנקודות.  מתוך   600,000- היו  אפשר    שקל.  זה 

מזומנים   פה  ללקוחות   70,000לראות  התחייבויות    , צ'קים   , שקל 

הולך למה שנקרא לפעילות בתוך המבנה    2020- וכדומה. רוב הכסף ב 

יש   מסחריים,  בהשכרת  מבנים  שמכיר  מי  הוצאות,    בה הר עצמו. 
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- שוברים זכוכיות, יש ביוב, יש דברים כאלה רוב הכסף הולך לשם. ב 

לחב   2020 נקי  רווח  מיסים  היה  שכל הכסף  כ שקל    290,000רה לאחר 

הושקע בתוך המבנה. כל הדוחות הכספיים לפניכם, כולל הביאורים.  

ב   , זהו  אולי    2021אנחנו  נגלה    דיבידנד נראה  זה אנחנו  ראשונה.  פעם 

רבות   כוונות  לנו  ויש  לנו.  שיוצגו  שנה אחרי הדוחות הכספיים  בסוף 

 השותפים שלנו. לפתח את האזור הזה יחד עם  

ווינר ]חברת מועצה[:   מתי החברה הזאת הוקמה?    אלה 

 , בתקופה של רון נחמן.  2003  רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

אני רגע ברשותך לא הספקתי לברך    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 את רועי לתפקיד החדש.  

 אוה, תודה רבה.   רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

מועצה[: - קופלר קרן   ]חברת  שיש    ברקו  שמרגישים  להגיד  רוצה  אני 

על   לך  מודה  אני  פעולה,  שיתוף  שקיפות,  יש  לדבר,  מי  עם  יש  שינוי, 

שמחה   מאוד  אני  מאליו.  מובן  לא  זה  העיר  למען  עושה  שאתה  כמה 

העיר  תושבי  שהם  אנשים  ואני    , שמגייסים  מרץ  עם  שבאים  צעירים, 

 מאחלת לך המון בהצלחה.  

 תודה רבה.    וסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: רועי מ 

חן ]חבר מועצה[:  רועי אני רוצה, שאלה אחת. קודם כל כמובן    יוסי 

ל  מעבר  זה  פה  החברות  מצטרפים,  פה  זה. כולם  הכנסות,    ...  לנו  יש 

של כל מה שקורה בשכונה    מהגריסה זה לא סוד שיש לנו הכנסות שם  

 אריאל דרום.  
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   - מתמקדים עכשיו ב אנחנו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אני רוצה לשאול אותו שאלה שהוא נמצא פה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   - וזה קשור לחברה הכלכלית 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לא    אלי  זה  לדו"ח,  קשור  לא  זה  קשור,  לא  זה 

   - אם אתה רוצה אתה יכול   , קשור לסדר היום 

פה  מה הקשר סדר היום, לא סדר היום, נמצא    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

אתה   ממה  להסתיר?  לך  יש  מה  שאלה,  אותו  לשאול  רוצה  אני  רועי 

   . אני לא מבין   ? פוחד? ממה אתה פוחד 

 אני אומר, יוסי, יוסי, מספיק עם הבלאגן,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   , כל דבר אתם בפאניקה. כל דבר אתם בפחד   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   . מספיק עם הבלאגן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

שאלה מה ההכנסות של  איזה בלאגן? לשאול    סי חן ]חבר מועצה[: יו 

   . מהגריסה   החברה הכלכלית 

 .  - מי   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   רגע שנייה אבל יש לי שאלה    אלה 

 כן בבקשה אלה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מה זה הדבר הזה? איפה המבקר? אין מבקר,    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מבקר.  ה   יכול לקיים את הישיבה בלי אתה לא  
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מועצה[:  ]חברת  ווינר  ירידה    אלה  שיש  רואה  אני  להכנסות,  בנוגע 

ספציפי    מסוימת  הסבר  יש  אומרת  זאת  למה?  הסבר  יש  בהכנסות. 

 שגרם לזה?  

 תן לאלה להשלים את הדברים    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ח  מועצה[: יוסי  ]חבר  הפה    ן  את  לי  סותם  אתה  לה,  תן  זה  מה  אבל 

 בשביל לתת לה אני לא מבין  

 לא קשור לסדר היום, לא קשור לסדר היום    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

אני שואל שאלה לגיטימית, את מנהל החברה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

העירייה  של  ההכנסות  מה   . הכלכלית   , הכלכלית  החברה  ,  של 

ממה אתה פוחד? מה יש לך להסתיר אני לא מבין? מה זה    מהגריסה? 

   . השתיקה הזאת, אני לא מבין 

   . זה לא קשור לסדר היום, בבקשה אלה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  בהכנסות    אלה  לירידה  בקשר  שאלתי  אני 

האם יש סיבה כלשהי, לא יודעת יש משהו ש, משהו    2019לעומת שנת  

 מיוחד?  

הכלכלית[:  החברה  ]מנכ"ל  מוסט  את    רועי  להשכיר  בשביל  רק 

המבנה. יש לנו קצת כסף. זה רק בקטע של ההשכרות, מבנים ריקים,  

   - שאנשים עוזבים באמצע חוזה 

מועצ  ]חברת  ווינר  יש    ה[: אלה  שנגיד  רואה  אני  במזומנים  גם  כי 

 ירידה מאוד משמעותית.  

   . רגע   ? איפה   רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 
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מועצה[:  ]חברת  ווינר  עלייה    אלה  יש  הפעם  עוד  אנחנו,  במזומנים, 

לנו   יש  שוטף  באחוז  אבל  קצת,  מתאזן  אולי  זה  זאת,  לעומת 

קוחות עולים אמנם,  במזומנים ירידה ממש משמעותית, ואז אנחנו בל 

   - אבל 

הכלכלית[:  החברה  ]מנכ"ל  מוסט  את   רועי  צריך  2  ביאור   יש  ב, 

 לקרוא אותו אני לא זוכר בעל פה. בוא נקרא מה זה אומר.  

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

לא יודע להגיד לך בדיוק לאן    רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

- הכספים, אני מאמין שכל הכסף הושקע במבנה. אני לא יודע למה ב 

 יש ירידה כזאת אני יכול לבדוק ולחזור אלייך    2019

]גיזבר[:  בנימין  ב   שלמה  נקודתי,  זה  להיות    31.12- מזומנים  יכול 

ב  משהו  שילם  בדיוק  שהוא  ב 30- מצב  משהו  קיבל  או  בשנה    30- , 

אי  ה קודמת.  של  הזאת  לנקודה  משמעות  לזה  זה  30- ן  שחשוב  מה   ,

   . הדו"ח רווח והפסד 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  של    אלה  ירידה  יש  פה  שגם  שקל,    50כן  אלף 

   . של יותר 

 מדברים ביחד, לא ברור 

]גיזבר[:  בנימין  להיות    שלמה  יכול  ירידה.  יש  בהכנסות  נכון,  זה 

 בגלל קורונה בגלל משהו, הכל יכול להיות  

 זה שכירויות    מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[:   רועי 



יין מס'  פרוטוקול    6.3.2022מיום    39מליאה מן המנ

 43מתוך    22עמוד  
ידי    נוצר על 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  ריק    אלה  היה  שזה  להיות  שיכול  אומרת  זאת 

 ?  מסוימת תקופה  

   . כן   , כן   רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

ווינר ]חברת מועצה[:     . אוקי   אלה 

 מי?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

העיר[:  ראש  ]מ"מ  טוהמי  חברתי,    יחיאל  לקרן  להצטרף  רוצה  אני 

שמחים   שאנשים  מאמין  אני  שמח,  אישי  באופן  שאני  ולהגיד  רועי, 

ובעבודה   ובשכל,  טעם  בטוב  זה  את  עושה  אתה  לתפקיד,  שנכנסת 

משותפת, ואני רואה בתוך העיר את השינוי. ומה שחשוב שאתה אחד  

ויודע    תראה שגדל פה רוב השנים שלך,   את הצרכים של העיר הזאת, 

סומכים   גדולה.  הצלחה  לך  מאחל  אני  מלא.  פעולה  בשיתוף  לעבוד 

   . עליך 

   . תודה רבה   רועי מוסט ]מנכ"ל החברה הכלכלית[: 

,    ורד טוויל ]משנה לראש העיר[:     . הוא ישמין שוב יחיאל, הוא ישמין

מי בעד לאשר את הדוח הכספי כפי שהציג    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

א  קרן,  בעד  נגד?  מי  רועי?  אבנר  אותו  אלי,  יחיאל,  פבל,  אלכס,  סף 

 ורד, אלה, יאיר ואריק. נגד יוסי. עבר.  

 

 החלטה 

לשנת   הכספי  הדוח  את  מאשרת  העיר  מועצת  החברה    2020מליאת  של 
 (  (בע"מ, כפי שהוצג במליאה. 1999הכלכלית אריאל לנכסים 

 ברוב קולות אושר  
 ( אסף   – (  11בעד  אבנר   , קרן,  אלי,  יחיאל,  פבל,  יאיר    , אלכס,  אלה,  ורד, 

 ואריק.  
 ( .   – (  1נגד   יוסי
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 [ אישור תב"רים 4] 

 ואני עובר לתב"רים, שלמה בבקשה.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 תודה רבה    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

 רועי תודה.   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 מהישיבה   יוצא   מוסט   רועי 

 סל מוסדות ציבור   –   1286פתיחת תב"ר  

העיר[:  ]מנכ"ל  רואימי  אולם    1286  שלמה  עבור  ציבור,  מוסדות  סל 

הכל   סך  דרום  באריאל  משרד    682,486ספורט  מימון  מקורות  ש"ח. 

 הבינוי והשיכון. מי בעד?  

העיר[:  ]ראש  שבירו  התב"ר    אלי  את  לאשר  בעד    682,486,  1286מי 

הבינ  משרד  מימון  מקורות  הספורט  ש"ח  אולם  עבור  והשיכון,  וי 

 באריאל דרום, בשכונה החדשה. מי בעד? אושר פה אחד.  

 

 מרוץ אריאל   –   1287פתיחת תב"ר  

העיר[:  ]מנכ"ל  רואימי  תב"ר    שלמה  סך    מרוץ   1287פתיחת  אריאל 

לתכנן    50,000הכל   רוצים  אנו  עודפים.  קרן  מימון  מקורות  ש"ח 

באזור סוף מאי מרוץ, היום כל עיר שמכבדת את עצמה עושה מרוץ.  

 החלטה 

סל מוסדות ציבור    1286מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר מס'  
סך   על   , ספורט( אולם  י    682,486)עבור  ו הבינ משרד  מימון:  מקורות   ,₪

ן.   והשיכו

 פה אחד אושר  
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של   רק  מימון  לתת  רוצים  אנחנו  מימון.  גם  לקבל  אפשרות  לנו  יש 

 ש"ח. מי בעד?    160,000- ש"ח מתוך סך כל ההוצאה של כ   50,000

 ?  - אנחנו רוצים להקדיש את ה   יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  בהמשך    ברקו  להגיד  רוצה  אני  רגע, 

 לדברים שלך לכל עיר שמכבדת את עצמה  

מועצה[:  ]חבר  שטבון  במרוץ    יאיר  שואל  רק  אני  שנייה.  קרן  קרן, 

של  ת  לנופלים  זה  את  להקדיש  רוצים  שאנחנו  הסיפור  את  יש  מיד 

 העיר. או שמה? זה מה שאנחנו רוצים?  

ל   אלי שבירו ]ראש העיר[:     - לא אין קשר 

כ   שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[:  - תראו, אנחנו מדברים על מרוץ של 

את    350רצים,    1000 לשתף  רוצים  אנחנו  מבחוץ,  שיגיעו  אנשים 

קילומטר,    10קת הנוער. מדברים על מקצים של  מערכת החינוך, מחל 

 קילומטר.    2קילומטר,    5

 ?  ם להירש המרוץ רשמי? צריך    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

 אריאל    רוץ מ   שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  שטבון  מתכוון    יאיר  אני  רשמי?  המרוץ  הכוונה  לא, 

 מרוץ רשמי, כדי שיבואו אנשים מבחוץ, כדי שהתוצאה תירשם?  

העיר[:  ]ראש  שבירו  משרד    אלי  השיכון,  משרד  מול  רשמי.  מרוץ 

 הספורט  

העיר[:  ]מנכ"ל  רואימי  על    שלמה  מדבר  וכמובן    20התאריך  למאי. 

   . שיש לנו השתתפות של משרד הספורט 
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למה אנחנו לא רוצים להקדיש את זה אני    בר מועצה[: יאיר שטבון ]ח 

באמת,  איזה    שואל  לו  יש  מרוץ  כלל  בדרך  העיר?  של  לנופלים  נגיד 

   - יתרון. לרוץ עם חולצות, זה עוצמה של 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  עיר    ברקו  בכל  כלל  בדרך  שעושים  מה 

.  מרוץ שמכבדת את עצמה, בהמשך לכל עיר שמכבדת את עצמה עושה  

ונבדוק   אז  זה  על  נסתכל  אנחנו  עצמה    , אם  את  שמכבדת  עיר  כל  אז 

 את המרוצים האלה היא מקדישה לנופלי העיר, לבניה.  

סתם לדוגמה מרתון תל אביב אני לא חושב    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

של   לשם  שזה  זוכר  לא  אני  ירושלים  מרתון  מישהו,  לזכר  שהוא 

 מישהו.  

   - ם מרוצי גם  כן יש    יאיר ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  על    ברקו  פה  מדובר  לא  מרתון,  לא  זה 

   - מרתון, מדברים על מרוץ 

ווינר ]חברת מועצה[:   אלי, בתל אביב יש הרבה.    אלה 

בתל אביב אף אחד הוא לא על שם אף    שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[: 

 אחד. של העירייה אף אחד לא על שם אף אחד.  

 מדברים ביחד, לא ברור 

]חבר מועצה[:  מה מסובך לכבד אותם? למה לא לעשות    יאיר שטבון 

 חולצות וזהו?  

   . כרגע מדברים על אישור של תב"ר   שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[: 
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מועצה[:  ]חבר  שטבון  משפחה    ס להיכנ בלי    יאיר  באף  לפגוע  בלי  גם 

   ". לכלל הנופלים " אתה יכול לעשות הרי כמו שעשינו בעבר,  

אז בואו, אני אומר כזה דבר קודם כל נצביע    יר[: אלי שבירו ]ראש הע 

 על התב"ר ואחר כך נחשוב  

 אחרי זה נעשה מהלך רשמי    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

אני רוצה לשאול אותך יאיר בתור מנהל בית    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 ?  למרוץ ש"ח    140,000ספר מה צריך  

ווינר ]חברת מועצה[:     . לא, מרוץ עולה כסף   אלה 

מותר לי לשאול, לא איך אני מצביע, איך אני    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ספר   בית  כמנהל  יאיר  את  שואל  אני  אותך.  שואל  לא  אני  מצביע 

   - שקל להשקיע במרוץ   140,000שאתה הולך עכשיו  

יודע לקרוא.    140,000איזה    אלי שבירו ]ראש העיר[:   ש"ח? אתה לא 

 תי.  אבל הבנתי, הבנ   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 טוב, מי בעד לאשר את תב"ר?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

העיר[:  לראש  ]משנה  דושי  באמת  רק    אריק  פשוטה,  אחת  שאלה 

עכשיו?    , פשוטה   , פשוטה  קרה  מה  זה,  על  דיברנו  שנים  שבע  פשוטה. 

 , אם אפשר רק תשובה לזה.  סתם מסקרן אותי 

 מי בעד לאשר?    אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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העיר[:  לראש  ]משנה  דושי  שאלה    אריק  רגע  לי  תענה  שנים,  שבע 

 שנים, מדברים.    7פשוטה, ורד ואני דיברנו על זה  

זה בגלל שאתה עברת לאופוזיציה אז עכשיו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   . אנחנו שבע שנים 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 וא שאל?  רגע אלי, מה ה   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 שנים הם מדברים על זה    7הוא אמר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

העיר[:  לראש  ]משנה  דושי  שנביא    אריק  אמרנו  עכשיו?  רק  למה 

לפני   כבר  רינה  עם  דיברנו  להביא,  יכלנו  זה,    5חסויות,  על    6שנים 

 שנים. מה קרה עכשיו?  

 אז עכשיו עושים.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 אה   אש העיר[: אריק דושי ]משנה לר 

 מדברים ביחד, לא ברור 

לדעתי שבגלל שיצאת לאופוזיציה    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

לפני   יוצא  והיית  אותו    למה ,  שנים   3הלוואי  להוציא  איחרת 

שנתיים   לפני  אותו  פיטרת  לא  למה  אלי,  מבינה  לא  אני  לאופוזיציה 

   . אז אולי אז המרוץ הזה היה קורה 

 יכול להיות    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  תקדים    ברקו  הבאה  בפעם  באמת  אז 

 לעשות דברים  



יין מס'  פרוטוקול    6.3.2022מיום    39מליאה מן המנ

 43מתוך    28עמוד  
ידי    נוצר על 

אריאל    מרוץ   1287מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   - על סך  

]חברת מועצה[: - קרן קופלר  כבר,    ברקו  עם הפופוליסטיות הזאת  די 

בן אדם בוועדת הנצחה לא מגיע, אתה לא רוצה להיות בוועדת הנצחה  

להגיע במקומך. למה אתה לא   אני מוכנה  יכול להתפטר נשמה,  אתה 

וצפן. אתה חוצפן, אין כבוד  מגיע לוועדת הנצחה? אתה בכלל מדבר? ח 

   . לאותם אנשים 

 מדברים ביחד, לא ברור 

 מי בעד שירים את היד    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

לפני שאת צועקת פה כמו לא יודעת    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

 מה  

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  כבר    ברקו  שאתה  שנייה  פעם  זה  חוצפן 

 לא מגיע  

תשאלי אותה, ביקשתי ממנה להזיז    יר[: אריק דושי ]משנה לראש הע 

 את זה בחצי שעה היא לא יכלה, בחצי שעה. 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ,    אלי  אלי יחיאל,  פבל,  אלכס,  אסף  קרן  בעד 

יוסי. עבר. בבקשה סעיף הבא.    אבנר, ורד, אלה יאיר ואריק. נגד 

מועצה[:  ]חבר  שטבון  לכבוד    יאיר  לא  זה  עוד  כל  התנגדתי,  אני  אלי 

 הנופלים אני לא רוצה.  
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העיר[:  ]ראש  שבירו  קרן   אלי  זה  שבעד  מי  אז  סליחה,    , אסף   , אהה 

אבנר, ורד, אלה ואריק ומי שמתנגד זה יוסי    , אלי   , יחיאל   , פבל   , אלכס 

 ויאיר.  

 

מועצה[:  ]חבר  שטבון  לכבוד    יאיר  תהיה  שהיא  מאוד  אשמח  אני 

 הנופלים, אני חושב שזאת הוצאה קלה.  

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  זה   ברקו  עם  תפסיק  תדאג    , יאיר  אתה 

על   לא  הנופלים  על  תדבר  אז  רק  הנצחה  לוועדת  יגיע  שלך  שהאיש 

   . הנופלים 

 קרן את שואלת? את רוצה לשאול?    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[:   ברקו - קרן  לא    ]חברת  אני  עובדה,  אומרת  אני  לא 

   . שואלת, ואל תעשה לי ככה עם היד איש חינוך, איש חינוך 

 הנגשה ושיפוץ אגף ההנדסה   –   1289פתיחת תב"ר  

הנגשה ושיפוץ אגף    1289פתיחת תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל העיר[: 

 ש"ח מי בעד?    130,000ההנדסה על סך  

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 החלטה 

מס'   תב"ר  פתיחת  את  מאשרת  העיר  מועצת  על   1287מליאת  אריאל,    מרוץ 
 ₪, מקורות מימון: קרן עודפים.   50,000סך  

 ברוב קולות אושר  
 ( ורד, אלה ואריק   – (  10בעד  , אבנר,   קרן, אסף, אלכס, פבל, יחיאל, אלי
 ( .   – (  2נגד  ויוסי  יאיר 
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הנגשה ושיפוץ    1289מי בעד לאשר את תב"ר   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

הכניסות,   הנגשת  שירותים,  הנגשת  הנדסה?  ש"ח    130,000אגף 

 מקורות מימון קרן עודפים. מי בעד?  

 שיפוץ של מה?    ה[: יאיר שטבון ]חבר מועצ 

להנגיש את זה לתושבים, שירותים,  הנגשה,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ? את התב"ר   הנגשה ושיפוץ של המחלקה. מי בעד לאשר 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  או    ברקו  קהל  לקבלת  הנגשה  התכוונת 

   הנגשה לנכים?  

 מדברים ביחד, לא ברור 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ומ   אלי  בעד  מי  תגידו  או  רק  בעד  אתם  נגד,  י 

 נגד?  

 לא, תסביר קצת יותר.    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

 הסברתי    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 להנגשה? השיפוץ זה רק    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  גם    אלי  שיהיה  המחלקה  של  ושיפוץ  הנגשה  זה 

נוח    לקבל קהל.  גם  יותר 

מועצה[:  ]חבר  חן  שאלה,    יוסי  לשאול  רוצה  אני  בעד,  מי  מה  רגע, 

 אתם צועקים אי אפשר לשמוע פה כלום  

 אנחנו צועקים?    ורד טויל ]משנה לראש העיר[: 
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מועצה[:  ]חבר  חן  על    יוסי  גם  שליטה  איבדת  תראה  כל  קודם 

 הקואליציה שלך.  

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

גיד למנכ"ל העיריה ולך  קודם כל אני רוצה לה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 מהישיבה הבאה תחזירו את הישיבה למטה  

 אתה תגיד למי שאתה רוצה    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  פה    ברקו  קר  מבקשים,  אנחנו  אלי  לא 

 באמת.  

ווינר ]חברת מועצה[:   אבל באמת מבקשים.    אלה 

אין כבר סיפור של קורונה, תראו איך יושבים    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 פה אחד ליד השני. אין פה סיפור של קורונה.  

   . כן, בלי מסכות   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

   [ מובן ]לא    אלכס ירמולנסקי ]חבר מועצה[: 

 אבל אני אומר אין קורונה.    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

מועצה[:  ]חבר  ירמולנסקי  מה    אלכס  להגיד  יכול  אתה  חוקים,  יש 

 שאתה רוצה, מועמד לראש העיר שלא עומד בחוקים.  

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 יוסי, יוסי, אני מעלה להצבעה.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 לא, אני רוצה לשאול שאלה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 , אתה מתווכח. אתה לא שואל   אלי שבירו ]ראש העיר[: 
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אני רוצה לשאול שאלה, למה אין קבלת קהל    צה[: יוסי חן ]חבר מוע 

נגישה. במחלקת הנדסה?    המחלקה לא 

הבנתי אותך, מי בעד לאשר, מי בעד לאשר    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 את התב"ר?  

אין  כבר שלושה חודשים  המחלקה לא נגישה,    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

   ? ה קבלת קהל, אין ישיבות ועדה תכנון ובנייה, מה זה הדבר הז 

העיר[:  ]ראש  שבירו  אלכס,    אלי  אסף,  קרן,  בעד  נגד?  מי  בעד?  מי 

נגד יוסי. עבר.    פבל, יחיאל, אלי, אבנר, ורד, אלה, יאיר ואריק. 

 

 אילתה בנושא מבנים זמניים ברחוב הבשן / אלה ווינר [ ש 5] 

 שאילתות.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

 תקריאי את, חברים, שאילתות.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   טוב בואו נתחיל    אלה 

   - זה   1,  2  אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ווינר ]חברת מועצה[:   הנה יש לי פה את רחוב הבשן    אלה 

 החלטה 

, הנגשה ושיפוץ של אגף  1289מליאת מועצת העיר מאשרת את פתיחת תב"ר  
 ₪, מקור מימון: קרן עודפים.   130,000ההנדסה, על סך  

 ברוב קולות אושר  
 ( יאיר    – (  11בעד  אלה,  ורד,  אבנר,  אלי,  יחיאל,  פבל,  אלכס,  אסף,  קרן, 

 ואריק.  
 ( .   – (  1נגד   יוסי
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 כן, רחוב הבשן.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  כבר    אלה  הבשן  רחוב  תושבי  לך,  כידוע  אז 

מ  לא  מטעי  מזמן  נצר  ישיבת  של  זמניים  מבנים  מהימצאות  רוצים 

אשמח   אני  ולכן  ושוב  שוב  עולה  הזה  הנושא  לאחרונה  הרחוב.  בסוף 

רחוב   מסוף  זמניים,  ממבנים  הישיבה  של  המעבר  יקרה  מתי  לדעת. 

החודשים   במהלך  שזה  תשובה  קיבלתי  הקבוע?  למבנה  הבשן 

במהל  יקרה  זה  האם  בבקשה,  לחידוד  אשמח  ופה    2022ך  הקרובים 

, מה זה חודשים קרובים זה קצת תשובה שקשה  יודעת   או לא   , לפחות 

במקום  מתוכנן  ומה  קרוב.  זה  מה  הקראוונים   , להבין  שזה    , במקום 

מבינה   אני  משחקים.  גן  מהמקום  בחלק  להיות  הולך  הבנתי  בעצם 

 נכון שמה שיישאר זה המעון? וליד זה יהיה גן משחקים נכון?  

העיר[:  ]ראש  שבירו  היית  נ   אלי  את  יודעת  הרי  את  שיהיה,  מה  כון, 

   . אתנו גם, חברים, את היית איתנו 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  יודעת    ברקו  לא  והיא  הצביעה  היא  אז 

 על מה היא הצביעה? 

אני יודעת היטב על מה הצבעתי, חשוב לי    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

   . שזה ייאמר לפרוטוקול 

תאמיני לי שיודעים למה שואלים אותך, והיא    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ראש   איך  רואה  אתה  שואלת,  סתם  לא  היא  שואלת,  סתם  לא 

 האופוזיציה מגנה עליך.  
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קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  אבל    ברקו  אז,  נגד  הצבעתי  אני  כי  לא 

של   האמאמא  אתם  אותי,  מצחיק  זה  מדברים  כולכם  אתם  עכשיו 

   . הפופוליסטים 

מוע  ]חברת  ווינר  לתת  כ קרן    צה[: אלה  כדי  אני אשתוק  שאת תשאלי 

   . לך לשמוע תשובה, אז בואי תכבדי גם אותי 

   . מה אמרת לי? לשתוק? אז תשתקי   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  תשאלי  כ   אלה  לתשובה    שאילתה שאת  ותחכי 

   . אני אשתוק 

י היית  לא אני לא אחכה לתשובה כ   ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

רוצים   כולכם  עכשיו  נגד,  הצבעתי  שאני  כמו  נגד,  אז  להצביע  צריכה 

בעדם  הייתם  שאתם  ההחלטות  את  על    . להפוך  לכם  כאב  לא  אז 

 התושבים, נכון?  

 חברים, חברים.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חבר  חן  להגן,    יוסי  מפסיקה  שלא  אופוזיציה  ראש  תראו 

 תאמיני לי את חלום  

יודע מה אני?    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר  ראית מה זה? אתה 

 צדק צדק תרדוף נשמה יוסי, להבדיל ממך  

   - קרן, קרן תני   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 תוקפת את האופוזיציה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

את כולם אני אתקוף, את כולכם.    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 כולכם צבועים כולכם הצבעתם על זה בעד.  
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מועצה[:  ]חבר  חן  במחלקת    יוסי  קהל  קבלת  שאין  גם  תתקפי 

 ההנדסה, ששלושה חודשים אין ישיבות של וועדת תכנון ובנייה.  

אל תדאג, למה אתה לא אומר את    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

 ?  לתה שאי זה? למה אתה לא מביא  

 ?  שאילתה אני צריך להביא    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

ויוסי   אלי שבירו ]ראש העיר[:     - קרן 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  תגיש    ברקו  לא?  שאני  שאילתה למה   ,

   ידעת טוב מאוד לסתום לי את הפה. דיברתי כאופוזיציה  

 את לא לבד    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קופלר  ]חברת  - קרן  אותה    מועצה[: ברקו  משחקים  כולם  פתאום 

   כולם זה. חברותא, כולם פתאום שאילתות,  

 זה בדיוק מה שהוא רוצה    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

 תנו לי להשיב    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   . שלושה חודשים אין ישיבות תכנון ובנייה   יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  הוא    ברקו  מה  לי  אכפת  הוא  לא  רוצה, 

את   אכבד  אני  הוא,  לא  התושבים  אותי  מעניין  אותי,  מעניין  לא 

אני   כן,  אני  צבועים,  כולכם  התושבים,  את  רק  אותו,  לא  התושבים 

נגיד כזה דבר שאתה תהיה ראש עיר אני   עיר, יוסי בוא  חלום של כל 

איך אני בשבילך? ואז אני    , אהיה אופוזיציה ואני אתנהג בדיוק ככה 

 ראית מה זה?    , ם שלך אהיה גם חלו 

 טוב די מספיק.    יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 
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 חברים, בואו נתקדם, תנו לי להשיב.    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 את רוצה כל הזמן להיות באופוזיציה?    יוסי חן ]חבר מועצה[: 

קופלר  מועצה[: - קרן  ]חברת  רוצה    ברקו  לא  רוצה,  שאני  מה  זה  כן 

האופוזיציה  את  אוהבת  שבא  קואליציה  מה  רוצה,  שאני  מה  עושה   .

 לי מצביעה בעד, ומה שנראה לי ומה שלא נראה לי.  

העיר[:  ]ראש  שבירו  רוצה    אלי  אני  אגב  דרך  ברצינות,  נו  חברים 

דפים.   לפי  ויוסי, אנחנו משלמים בפרוטוקול  להגיד לכם משהו, קרן 

   יש יותר דפים.   ככל שאתם מדברים יותר 

 ברור   לא ,  ביחד   מדברים 

התשובה לאלה, קודם כל ישיבת נצר מטעי    ו ]ראש העיר[: אלי שביר 

החודשים   מתכוונים  ואנחנו  הקרובים  החודשים  במהלך  תעבור 

 כי הם נמצאים ממש במה שנקרא הישורת האחרונה.    , הקרובים 

ווינר ]חברת מועצה[:   לדעתך עד סוף השנה הם יעברו?    אלה 

יעברו, הם מתים  22כן. עד סוף    , כן   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:  ' הם 

 כבר לעבור.  

ווינר ]חברת מועצה[:     - ברור לי שהם מתים, אני רק רוצה   אלה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  ויחיאל    אלי  פבל  העיר  הנהלת  כל  כאן  נמצאים 

ואבנר ואני, ואנחנו הרי, וורד, ואנחנו כמו שאנחנו התחייבנו זה מה  

לר  משחקים  גן  גם  שם  יש  נעשה  והישיבה  שאנחנו  התושבים,  ווחת 

 תעבור במהלך החודשים הקרובים.  

 שאילתה בנושא הסעות תלמידים / אלה ווינר [  6] 
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הנוספת שלך זה בקשר להסעות    השאילתה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 תלמידים. בבקשה.  

אין לי אותה. קיבלתי רק אחד. אתה רוצה    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

 ?  - את כל ה 

 כן, ככה זה עובד    עיר[: אלי שבירו ]ראש ה 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  החינוך    אלה  במערכת  התלמידים  הסעת  טוב. 

אין   מגוריהם  שבאזור  לתלמידים  חובה  חינוך  חוק  ליישום  מסייעת 

נמצא   הספר  שבית  או  ספר  מערכת    בריחוק בית  מביתם.  ניכר 

ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית ביה"ס בעיקר ביישובים הקטנים  

חינוכי   מוסד  הקמת  מצדיק  ואינו  קטן  בהם  התלמידים  שמספר 

פדגוגי מהי  את  י בטים  להביא  מיועדות  הסעות  וכלכליים.  ם 

הרשמית   השעות  למערכת  ובהתאם  יומית  יום  במתכונת  התלמידים 

אל מוסדות החינוך ולהסיעם לביתם. עיריית אריאל בחרה להשתמש  

רואים   אנו  בעיר.  הציבורית  התחבורה  את  המפעילה  חברה  בשירותי 

כשהייתה  בשטח   בעבר  גם  טוב.  לא  הוא  אפיקים  שהשירות  חברת 

לאחרונה   תלונות.  מעט  לא  היו  ההיסעים  שירותי  את  הפעילה  שהיא 

מצליחים   לא  שילדיהם  כך  על  מתלוננים  אריאל  תושבי  ויותר  יותר 

רב   זמן  בקור  להמתין  נאלצים  בזמן.  החינוך  למוסדות  להגיע 

לתחבורה שלא פועלת כראוי ולפעמים אף לא מקבלים מענה כלל. אני  

לבח  מקום  שיש  ולשקול    רך ד ון  טוענת  בעיר  הסעות  לארגון  חלופית 

פנייה לספק אחר. ביקשתי לדעת מתי ולאן אוכל להגיע לעיין בהסכם  

אתה   תלמידים.  הסעות  לביצוע  תנופה  חברת  עם  אריאל  עיריית  של 

 רוצה להשיב ואז?  
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   . ביחד   שתיהן ושאלה שנייה? אני אשיב על    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

]חברת   ווינר  למתן    מועצה[: אלה  ספק  החלפת  מתכנן  אתה  והאם 

השירות   את  מקבל  לא  הציבור  כאשר  תלמידים  הסעות  שירותי 

   ? הראוי 

העיר[:  ]ראש  שבירו  כזאת    אלי  כאחת  עלייך.  מתפלא  אני  כל  קודם 

   - שהייתה גם בקואליציה ומכירה 

   . ה ' לא להתרגש, לא להתרגש חבר   יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

]ראש העיר[  ולפנים, מכל    : אלי שבירו  לפני  מה שנקרא  את הדברים 

הכיוונים. את הרי יודעת שאין הסעות תלמידים, ואת גם יודעת שאין  

את   לא מפעילה  העירייה  כי  תנופה  לחברת  עיריית אריאל  בין  הסכם 

מספר   לסעיף  ובקשר  התחבורה.  משרד  זה  התנופה  שלך,    2חברת 

הרשו  ובסמכות  באחריות  לא  זה  הרי  ספק  להחלפת  זה  בקשר  ת, 

 משרד התחבורה.    ובסמכות   באחריות 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  לי    אלה  מותר  חידוד  לי  מותר  אני  שנייה,  רגע 

משמעית  חד  כתוב  מנכ"ל  שבחוזר  יודעת  אני  אוכל    , שאלה.  אני 

זה   תלמידים  שהסעות  החינוך,  משרד  של  תרצו,  אם  זה  את  להעביר 

 כן באחריות רשות מקומית.  

   - הסעות תלמידים ה   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

מועצה[:  ]חברת  ווינר  גם    אלה  ובדקתי  שניה,  אשלים  אני  ברשותך 

באמצעות   זה  את  לעשות  בעצם  דרך  ויש  אחרות,  מקומיות  ברשויות 

להשתמש   או  תלמידים.  הסעת  לטובת  רק  שהיא  היסעים  חברת 

   . בתחבורה ציבורית. זה בחירה של הרשות מקומית 
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העיר[:  ]ראש  שבירו  התלמי   אלי  כדי  הסעות  רק  נבין    נו שכול דים 

משרד   ידי  על  תלמידים  כהסעות  מוגדרות  תלמידים  הסעות  ונדע, 

החינוך. יש מרחק מסוים שממנו משרד החינוך נותן הסעת תלמידים  

 ומממן את הסעת התלמידים בחלקו. לא במלא.  

ווינר ]חברת מועצה[:     . נכון   אלה 

העיר[:  ]ראש  שבירו  לבח   אלי  יכול  הילד  יכול,  אתה  הוא  ואז  אם  ור 

לא   שלנו  החינוך  המערכת  כל  מסודרת.  בהסעה  או  באוטובוס  נוסע 

 מוגדרת בהסעת תלמידים. ולכן זה לא רלוונטי.  

מועצה[:  ]חברת  ווינר  ממשרד  איך  אז    אלה  החזר  מקבלים  אנחנו 

 החינוך?  

ההורים מקבלים החזר, רק על האוטובוס,    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 חודשי.  - שי פ חו על  

ווינ  מועצה[: אלה  ]חברת  זאת    ר  ואומרת,  חוזרת  אני  אבל  נכון, 

 בחירה שלנו אם לעשות את זה ככה או לקבל את ההחזר.  

העיר[:  ]ראש  שבירו  נו לא    אלי  שאנחנו    , טוב   . יכול  לפני  מבקש  אני 

 מסיימים אני מבקש להגיד כמה מילים.  

מועצה[:  ]חברת  ווינר  אלי   אלה  שנייה   , רגע  הזה    , סליחה  בנושא  עוד 

רק חידוד. אני מקבלת מה שאתה אומר כנראה לא הבנתי משהו. אבל  

כזה איך אנחנו כרשות בעצם מי שאחראי על ההסעות, אתה   במקרה 

יש  במידה ו אומר שרשות מקומית לא אחראית על זה, מול מי פועלים  

 בעיות?  
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יש לה נוסח מסוים,    שאילתה אז בואו תראו    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

יכול   אני  נוספים  ודברים  הבהרות  רוצים  ואם  מסוימות  תשובות  יש 

באופן   חברת    עקרוני להגיד.  עם  בקשר  להיות  ידי  על  הוסמך  אבנר 

והעוזרת שלו    תחבורה   "ט קמ וגם עם  תנופה. הוא גם עם חברת תנופה  

ומול ועדי ההורים. ואנחנו ישבנו יחד עם חברת תנופה אחרי שעשינו  

על  ההורים  עם  גם  על    עבודה  עלינו  בעצם  ואנחנו  זה  את  לסדר  מנת 

דרך המלך. יכול להיות שיהיו עוד תקלות כאלה ואחרות, אבל את זה  

 אנחנו נוכל לפתור.  

אגב אני יודעת שיש שיפור, כי כשזה נכתב    אלה ווינר ]חברת מועצה[: 

ינואר, כן? אז אבנר הוא הכתובת?    תשימו לב שזה היה בחודש 

]ראש העיר[:  אני מבקש להעיר משהו  ל   אלי שבירו  מסיים  שאני  פני 

שכשמציעים   זה  מבקש  שאני  מה  ושאילתות.  לסדר  להצעות  שקשור 

אחר   בחדר  או  הזה,  בחדר  כאן  מדברים  גם  זה  ושאחרי  לסדר  הצעה 

נתוני   עם  שנקרא  מה  להיות  מבקש  אני  אז  המועצה.  בישיבת  אבל 

ציינת   אתה  אריק  האחרונה,  בישיבה  מתכוון?  אני  ולמה  אמת. 

ההצעה במס  פופוליסטית   , גרת  היא  שעות    , שלדעתי  את  להמשיך 

ונותנים   רגישים  לא  העירייה  שפקחי  ציינת  העסקים.  של  הפעילות 

דוחות ואתה היית במקום שנתנו דוח כספי לעסק שעבד מעבר לשעות  

 הפעילות  

   . לא אמרתי שהפקחים לא רגישים   אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

העיר[:  ]ראש  שבירו  גם  אתה    אלי  לבדוק  יהיה  אפשר  אמרת 

 בפרוטוקול, אתה אמרת שנתנו שם דוח.  
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   - " הפקח שטף " אתה אמרת    ברקו ]חברת מועצה[: - קרן קופלר 

העיר[:  ]ראש  שבירו  את    אלי  בדקתי  אני  דקה.  דקה,  שניה,  רגע, 

מה   על  הפקח  עם  גם  שדיברתי  אחרי  לכולם  לספר  רוצה  ואני  הנושא 

חצות   שבשעה  התברר  מתבייש.  קצת  אני  לכם  אומר  ואני  היה. 

וארבעים, שזה אחרי השעות שהמקום היה צריך להיות פתוח למעלה  

תה  במרכז הגדול החדש, ישבו חבר המועצה ועוד חבר שלו כאשר היי 

לא מביישת   גם לתושבים,  שהפריעה  גבוהה  מוזיקה ברמה מאוד  שם 

 שום מועדון.  

 כן? אתה בטוח?    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

]ראש העיר[:  הפקח שהגיע למקום הגיע על מנת להוריד    אלי שבירו 

לחוק,   בהתאם  העסק  את  לסגור  ולבקש  המוזיקה,  של  הווליום  את 

הוא   לו  יעזור  המועצה  שחבר  במקום  במועצה.  הצבענו  שאנחנו  למה 

   - גם תקף אותו לפי דבריו של הפקח 

אני תקפתי אותו? תעצור, אל תדבר    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

אל  תקשיב  טוב    שטויות,  תקשיב  שטויות.  תדבר  אל  שטויות,  תדבר 

 מה אני אומר לך  

   - ובבדיקה שעשיתי לא ניתן   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

העיר[:  לראש  ]משנה  דושי  תמציא    אריק  אל  שטויות,  תדבר  אל 

   - דברים, אתה לא תמציא דברים, אתה לא תמציא דברים 

צה פוגע  אני לא נתקלתי במצב שבו חבר מוע   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   . בעובד ציבור 
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לא נתקלת, במה לא נתקלת? אתה    אריק דושי ]משנה לראש העיר[: 

 היית שם? אתה היית שם?  

העיר[:  ]ראש  שבירו  ככל    אלי  לכן,  קודם  שאמרתי  מה  אומר,  אני 

   - הנראה 

העיר[:  לראש  ]משנה  דושי  שם?    אריק  דיברתי  שאני  הוכחה  לך  יש 

   . יא דברים סתם חבל יש לך הוכחות שאני דיברתי שם? אל תמצ 

העיר[:  ]ראש  שבירו  הנראה " אמרתי    אלי  נתקלתי  " ככל  לא  אני   ,

   - במצב שככל הנראה חבר מועצה פוגע בעובד פשוט שמגיע ל 

]משנה לראש העיר[:  דושי  ואני לא אתערב    אריק  לא התערבתי  אני 

   - לו 

 אני יכול להביא את הנתונים, תשפוט בעצמך    חבר מועצה: 

ל  ]משנה  דושי  העיר[: אריק  לפקח    ראש  יש  הנתונים,  את  תביא 

את הפקח   לראות  רוצה  אני  גוף,  ממצלמת  גוף, תביא סרטון  מצלמת 

   . תו י שאומר שאני תקפתי או דיברתי א 

ומעבר לכך, במקום לדאוג לעיר, אתה מציע    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

   . גם לא נכון   שאני מקווה שזה לפקחים לעבור לשרת באורנית,  

]משנ  דושי  העיר[: אריק  לראש  כל    ה  כל  קודם  לפקחים?  מציע  אני 

יכול   אתה  וואלה  מוזמן,  באורנית  אצלי  לעבוד  לבוא  שרוצה  פקח 

 לשאול את אלה שכבר עברו  

יפה, אז בפעם הבאה תדברו אמת, ובזה אני    אלי שבירו ]ראש העיר[: 

 סוגר את הישיבה. תודה רבה לכולם.  
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 - המליאה ננעלה - 

 בברכה,

 

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 
 ראש העירייה

 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 


