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ל  ו  ק  ו  ט  ו  ר   פ 

 דבר ראש העיר [     1]  

שבירו:  פותח    אלי  מס'  את  אני  המועצה  מן  43ישיבת  ישיבה   ,

המניין. נוכחים: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, ורד, יוסי, אלה, יאיר,  

קרן   אסף,  להתייחס  אריק,  מבקש  אני  דבריי  בפתח  ואבנר. 

המוקדמות   הבוקר  בשעות  היום.  שהתרחשו  חריגים  לאירועים 

בתאונה   פרטי.  לרכב  כבאית  בין  מחרידה  דרכים  תאונת  ארעה 

ושגב    , נהרג עודד הגר זכרונו לברכה  ונפצעו קשה נריה בן יהודה 

ש  שחקנים  י שמואל  היו  ונריה  עודד  ארוכים.  לחיים  יבדלו 

הבו  גם  בקבוצה  מבקש  אני  אריאל.  עירוני  הכדורגל  של  גרת 

החלמה   ואיחולי  הגר  למשפחת  תנחומים  מכאן  לשלוח  בשמכם 

מהירה לפצועים. אנחנו עדים בתקופה האחרונה להסלמה בטרור  

בקת  אבנים,  זריקות  גם  כולל  בשעות  " שזה  היום  וירי.  בים 

לאוטובוס עם חיילים בבקעה,  רב  א של מחבלים  רב  א מ הצהריים  

נפצעו  כתוצאה   ושישה  קשה  באורח  חיילים  שני  נפצעו  מכך 

של   המועצה  ראש  אלחייני  דוד  עם  גם  דיברתי  אני  קל.  באורח 

לחזק   וגם  עדכונים  לקבל  מנת  על  המח"ט  עם  וגם  הירדן  בקעת 



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

4 

מהירה   החלמה  איחולי  נשלח  כולנו  מכאן  אנחנו  ידיהם.  את 

קרני   של  באזור  הצהריים  אחר  היום  לכך  בנוסף  לפצועים. 

של    שומרון  הידועה  בשיטה  בדיוק  רכב  חטיפת  של  מקרה  ארע 

נגיעה   נותן  זה לא משנה,  וגנוב  רכב פלסטיני או עם מספר צהוב 

האוטו   את  משאיר  בצד,  עומד  הישראלי  הרכב  הישראלי,  ברכב 

מונע, הנהג יורד למטה כדי לראות מה קורה לרכב ואז הפלסטיני  

גם אם נותנים  נכנס לתוך הרכב וגונב אותו. צריך להיות ערניים  

מכות ואם מישהו רוצה לרדת צריך לרדת אחרי שהוא מכבה את  

את   מגבירים  גם  אנחנו  דברים.  כאלה  לנו  יהיו  שלא  כדי  האוטו 

הגברת   יש  וגם  שלנו  המערכת  כל  של  התדריכים  ואת  הערנות 

ומכאן   שעבר  בשבוע  המח"ט.  של  דבריו  לפי  כולה  בגזרה  ערנות 

בשבוע  לשגרה,  שנקרא  מה  עובר  שנת    אני  את  פתחנו  שעבר 

של   שיפוץ  סיימנו  הקיץ  במהלך  מאוד.  טובה  בצורה  הלימודים 

שיפצנו   נחשונים,  ספר  בית  של  הרחבה  את  מילקן,  ספר  בית 

חדשה   מועדונית  ופתחנו  ילדים  בגני  שירותים  וחדרי  מטבחים 

קרוואנים בבית ספר עליזה    4לילדים. השבוע אנחנו גם מציבים  

ההשקע  זבולון.  ובאור  בזכות  בגין  התאפשרה  היא  אדירה,  ה 

שאנחנו אישרנו כאן ולכן אני רוצה להודות לכם חברי    התב"רים 
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העירייה   אגפי  בין  המדהים  הפעולה  שיתוף  ובעקבות  המועצה 

שהוא   לשלמה  כוח  ישר  שולח  ואני  העירוניות  והחברות  השונים 

העירייה,   מנכ"ל  איתנו,  כאן  נמצא  לא  הוא  ולכן  טוב  מרגיש  לא 

ולע  סדר  למנהלים  בראש  עומדת  שלנו  החינוך  מערכת  ובדים. 

ואנחנו גם רואים תוצאות לכך, סגלי החטיבה   העדיפות העירוני 

העליונה זכו ולא בפעם הראשונה בתגמול דיפרנציאלי של מערכת  

הנוער   בני  והישגים.  הצטיינות  על  החינוך  משרד  של  החינוך, 

הגבוהים   באחוזים  שירות  בשנת  מתנדבים  שלנו  המדהימים 

לצה"ל.  ב  בגיוס  העליון  בעשירון  נמצאים  ואנחנו  במדינה  יותר 

וזאת   הקודמות  מהשנים  יותר  טובים  היו  המיצב  מבחני 

ההזדמנות להודות לארז אמבר מנהל אגף החינוך ולעובדי האגף  

גננות   מורים,  מורות,  מנהלות,  שלנו,  המעולים  החינוך  ולסגלי 

ליחה, מיד עם  וסייעות, תודה והערכה בשם כולנו. יחד איתכם, ס 

כדי   העיר  במהלך  בשתילות  נתחיל  אנחנו  השמיטה  שנת  סיום 

שני   עוד  רוצה  אני  הזו  ובהזדמנות  מחדש.  העיר  את  פה  שנחייה 

כוסית   להרמת  אתכם  להזמין  מבקש  אני  אחד  קטנים,  דברים 

ב  שתתקיים  החדשה  השנה  בשעה    20  - לקראת    19:00בספטמבר 

תהיה שם גם הופעה,    בהיכל התרבות. ההזמנה היא הזמנה זוגית, 
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הלשכה   דרך  כרטיסים,  הזמין  שלא  ומי  להגיע  מומלץ  מאוד 

אצלנו אפשר יהיה לשריין לכם את הכרטיסים. אני רוצה לסיים  

ולברך אתכם, את משפחותיכם ואת כל תושבי העיר, בשנה טובה  

 ומתוקה, בריאות איתנה והצלחה ומכאן אני עובר לסדר היום. 

ברקו:  קופלר  הכד   קרן  מהשחקנים  עונת  אחד  ופשוט  בפתח  ורגל 

ראוי   יהיה  שזה  חושבת  מאוד  אני  כדורגל.  בקבוצת  שלנו 

שכשיפתחו את עונת הכדורגל ואם יהיה איזה משחק לעשות את  

של   לזכרו  דקה  עודד  המשחק  לעמוד  אולי  שם,  להגיד  וגם  הגר 

דומיה לזכרו, גם לכבד את המעמד וגם אותנו כתושבים וכרשות.  

זאת גם מקבלת תמיכה מאיתנו אז אם תוכל  בסך הכל הקבוצה ה 

 להנחות בבקשה. 

חן  נקודות.    : יוסי  רוצה להתייחס לשתי  ואני  דיברת על החינוך, 

לגבי   קיבלתי  שאני  הנתון  כי  עליך  חולק  אני  אחת  נקודה 

אולי   מצאתי,  לא  אריאל,  את  חיפשתי  דווקא  אני  ההצטיינות, 

 תעזור לי. 

 אני אראה לך.   אלי שבירו: 
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חן:  ואני  טו   יוסי  ספר  בתי  בשלושה  סיור  עשיתי  אני  שני  דבר  ב. 

ולברך אתכם בכמה דברים, למשל במילק    ן רוצה קודם כל לציין 

בצד הדרומי כן תוקנו חלק מהליקויים, אחרי הרבה שנים תוקנו  

הסוף  עד  עשו  לא  אבל  מ   , הליקויים  אני  י עשו  חלקית.  עבודה  ן 

שיבדוק   מקצוע  איש  לשם  להוציא  לבדוק,  יתר  מבקש  את  לתקן 

בית   לגבי  אבל  ובגדול.  לטובה  שיפור  יש  שפה  למרות  הליקויים 

לי נכד   ספר הממ"ד, בית ספר הממ"ד באמת התמקדתי שמה יש 

שלומד שמה, אז קודם כל המבנים האבנים לא הגיעו הבנתי שהם  

 אמורים להגיע מחר. 

 מחר.   קרן קופלר ברקו: 

חן:  א   יוסי  לגבי,  שנה.  בתחילת  הגיע  לא  שזה  דווקא  זה  זה  בנר 

לך,   זה    הריבוד נוגע  נפצעים  שמה  ילדים  רגל,  הקט  מגרש  של 

 זוועה. 

 איפה?   אבנר משרקי: 

חן:  ממ"ד    יוסי  ספר  בית  שם    הריבוד בממ"ד,  ילדים  הפנים,  על 

נפצעים, יש לי תלונות של הורים, לך תסתכל על מה מדובר. דלת  

מי   משהו  קורה  תחשבו  חירום  דלת  מבפנים,  נפתחת  לא  חירום 
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אינטרקום  ש  נפתחת.  לא  הדלת  הספר  בית  שטח  בתוך  נמצא 

מוסדות חינוך,    33  - מוסדות חינוך, אנחנו בעבר הבאנו תקציב ל 

ונאלצו   הצעה  פה  מישהו  ונתן  המכרז  עם  להתחכם  רוצה  מישהו 

לגבי   החינוך  למשרד  הכסף  את  זה    33להחזיר  וגם  אינטרקומים 

 - לא בוצע 

 יוסי.   , יוסי   אלי שבירו: 

 מדברים ביחד *  

יכול    יוסי חן:  גדר שילד  לי לסיים. יש שם מצב בטיחותי של  תן 

 להיפצע. 

 תציג את עצמך.   אלי שבירו: 

ל בע"מ  החבר הכלכלית לאריא   חות הכספיים " דו ה אישור  [     2]  

 2021לשנת  

ערב טוב לכולם שמי מוטי משיח אני הרואה חשבון    מוטי משיח: 

בדו  מדובר  הכלכלית.  החברה  שנת  ה חות  " של  של  .  2021כספיים 

או   הערות  שום  לי  אין  חלקה,  הדעת  חוות  הדעת,  מחוות  נתחיל 

הסתייגויות, קיבלתי שיתוף פעולה מלא מהנהלת החשבונות, הם  
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רכ  מאזן  מלא.  באופן  פעולה  שיתפו  שאלותיי,  כל  על  וש  ענו 

החברה,   של  השוטפות  ההתחייבויות  על  בהרבה  עולה  השוטף 

החברה איתנה פיננסית יכולה לעמוד בהתחייבויותיה. לסבר את  

כ  שוטף  רכוש  כ   20  - האוזן,  של  התחייבויות  כנגד  שקל    - מיליון 

שנת    8.8 תום  עד  לפחות  בעיה  שום  שאין  סליחה  2021כך   ,2022  

שנ  את  מסיימת  החברה  והפסד,  רווח  של    2021ת  ואילך.  ברווח 

מיליון שקל. העודפים    1.9וחצי מיליון שקל ולאחר מס  2  - קרוב ל 

לסוף   נכון  החברה  של  לחמישה    2021המצטברים  מתקרבים 

החברה    2021מיליון שקלים. דו"ח תזרים מזומנים, במהלך שנת  

מהתחייבויותיה   גדול  חלק  כיסתה  רבים  ספקים  על  שילמה 

מיליון שקל בסוף    13.8דולות של  ועדיין נותרה עם יתרות מזומן ג 

שהוא   המאזן  תאריך  לאחר  שארע  משמעותי  אירוע  השנה. 

שנת  31/12/2021 בתחילת  של    2022,  תוקף  שקיבל  הסכם  נחתם 

כ  שילמה  יאגד  יאגד,  של  החוב  להסדרת  דין  מיליון    1.5  - פסק 

חשבון  שקל   מעל  על  של  סכום  עוד  ופרסה  הכסף  התקבל  חובה, 

השנה  במהלך  שקל  וכן    מיליון  ציוד  רכישת  שוטף,  תפעול  לצורך 

 הלאה. זהו אם יש שאלות. 
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, אתה יכול לחדד את הנושא  10דיור    12אני רוצה, עמוד    יוסי חן: 

סיום   בשל  להוביל  החברה  ל"התחייבות  פה  שקשור  מה  של  הזה 

 חות, ומה הכוונה? " יחסי עובד מעביד" לא קיבלה ביטוי בדו 

משיח:  העסקתם   מוטי  במסגרת  העובדים  ביטוחי    כל  להם  יש 

מנהלים, קרנות פנסיה וההתחייבויות לפרישה, כל ההתחייבויות  

מכוסות  ן ה י למינ   ות הסוציאלי  הלאה  וכן  פנסיה  פיצויים,   ,

 - במסגרת הפוליסות האלה ולכן אין צורך 

חן:  ב'  12  ביאור   13בעמוד    יוסי  סעיף  התכתבויות  בסעיף   ,

הת  "החברה  של  הזה  הנושא  את  לחדד  יכול  אתה  קשרה  למעלה, 

עם עיריית אריאל לביצוע עבודות תשתית להקמת שכונה חדשה  

 גבעת האוניברסיטה". 

משיח:  שנים    , נכון   מוטי  כמה  במהלך  שמתנהל  פרויקט  כבר  זה 

כ  הייתה  שלו  די    30  - המסגרת  בשלבים  והוא  שקל  מיליון 

מתקדמים. זאת אומרת כל שנה מתבצעות שם עבודות בהיקף של  

 מיליוני שקלים. 

 - ואין פה איזה בעיות של בתי המשפט, חילוקי דעות   חן: יוסי  



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

11 

משיח:  יצרנו    מוטי  כך  ולצורך  החברה  כנגד  תביעה  יש  יש, 

 מיליון שקל.   1.2הפרשה בדוחות הכספיים של  

ויינר:  בדיוק    אלה  רציתי  כי  הזאת  התביעה  על  לשמוע  אפשר 

 לשאול. 

משיח:  סכום    י אוקי   מוטי  על  משפטי  סכסוך  שם  יש  התביעה, 

התביעה   כלפי  הכלכלית  החברה  של  החשיפה  כאשר  גדול  יותר 

  1.2הזאת על פי מכתב שקיבלנו מעורך דין יגאל ארנון עומדת על  

 חות הכספיים. " מיליון שקל. ונתנו לזה ביטוי בדו 

זיו:  והחברה    דוד  העירייה  נגד  אריאל  ניצני  של  תביעה  זאת 

תביעה  של    הכלכלית.  גודל  בסדר  שקלים    13שנפגענו  מיליון 

שחלק   לכם  מזכיר  אני  והליקויים.  בפיתוח  איחורים  על  בעיקר 

מהתביעה שתובעים אותנו זה כי הדיירים, צדי ג', הדיירים שקנו  

מאת ניצני אריאל תובעים את ניצני אריאל בשל איחור על מאות  

 מיליונים. 

 התפוררות של הבתים גם.   ורד טוויל: 
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הגשנו סיכומים למחוזי בתל אביב, אני מניח שבתקופה    : דוד זיו 

אנחנו   כמה  ונראה  דין  פסק  יהיה  הקרובים  בחודשים  הקרובה 

 צדקנו, כמה הם תבעו. 

 אבל המקסימום שהחברה חשופה זה אחד.   ורד טוויל: 

.   דוד זיו:   כן

חן:  בעמוד    יוסי  שאלה,  חילופי    14מוטי  שנקרא  כזה  דבר  יש 

מ  אני  שירותים,  או  מפה  טובין  זה  בין  הזה  שהסעיף  עושים  מה 

 ברטרים.  

משיח:  עם    מוטי  עסקאות  זה  מה  שאומר  כללי  סעיף  זה  לא, 

לצורך   קשורים.  צדדים  עם  בעסקה  כולל  מה  קשורים,  צדדים 

הכלכלית   החברה  יש  ה   ואריאל העניין  ואם  קשורים  צדדים  ם 

יופיע בבירור הזה.   משהו שנופל במסגרת הזה הוא 

אנחנו כנבחרי ציבור לא מבינים את הסעיף  זה העניין ש   יוסי חן: 

הסוף.  עד  עסקאות    הזה  נעשו  האם  כאלה,  ברטרים  נעשו  האם 

 ללא זה? 
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משיח:  הנושאים    מוטי  את  שמגדיר  סל  סעיף  זה  אסביר,  אני 

זה.   את  להציג  צריך  אני  משהו  קורה  אם  שבהם  המסוימים 

של   בהמשך  לראות  וניתן  נושאים    הביאור עכשיו,  איזה  לדוגמה 

 מול, של חכ"ל.   יש לי 

חן:  קובע  אז    יוסי  הדעת  גילוי  קדימה,  טיפה  הולכים  אנחנו  אם 

 גילוי בדוחות הכספיים לשכר ומשכורות.   יינתן בין היתר  

 יש.   מוטי משיח: 

 השאלה, חברי דירקטוריון מקבלים שכר?   יוסי חן: 

 מה פתאום.   רועי מוסט: 

מה רשום פה? השכר והמשכורות לחברי הדירקטוריון.    יוסי חן: 

 אז רשום ככה בסעיף לכן אני שואל. 

 - לא. שוב אמרתי   , לא   , לא   מוטי משיח: 

 . 1בסעיף    יוסי חן: 

 הכוונה בסעיף סל, אם היה דבר כזה זה היה מופיע.   מוטי משיח: 
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חן:  במשכורת    יוסי  השתתפות  הבא  בעמוד  הוצאות,  עכשיו 

ב  מלאה,  במשרה  יש  עובדת  למעלה.  בהוצאות  הראשון  סעיף 

 שמשתתפת בחצי מהשכר שלה? מהעירייה  עובדת  

 * מדברים ביחד  

החכ"ל  לכן אני מציג את זה, כל פעילות שהיא בין    מוטי משיח: 

 לבין העירייה אני חייב לציין את זה. 

 היא הרבה שנים, עשרות שנים.   יחיאל טוהמי: 

חן:  וכלליות    יוסי  הנהלה  הוצאות  רשום  עמוד  באותו  למטה 

מיליון שקלים. צריך    2משכורות. יש פה משכורות בגובה של מעל  

 לדעת כמה עובדים בסך הכל. 

משיח:  בין    מוטי  במשכורות,  לגידול  הסיבה  מה  אסביר  אני  אז 

בתקופת  2021  - ל   2020 זמנית  בו  מנכל"ים  שני  היו  שנה  כחצי   .

 חפיפה בין יונתן לבין רועי וזה גרם לעליית השכר. 

 גם בעמוד הבא בהוצאות משפטיות.   יוסי חן: 



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

15 

משיח:  שאתה    מוטי  השוטף  טרחה  השכר  את  יש  הפרדתי,  אז 

הדין שמלווים את החכ"ל, ההוצאות    משלם באופן שוטף לעורכי 

 האלה נובעות מהתביעות, ניצני אריאל ותביעות נוספות. 

חן:  מצליח    יוסי  לא  אני  אחת  שאלה  לי,  יש  שאלות  שתי  עוד 

מגיע   איך  מבין,  לא  פה  מהיושבים  אחד  שאף  בטוח  ואני  להבין 

לידי ביטוי ההכנסות שלנו מכל השכונה הזו של אריאל דרום כל  

יסה וכל הנושא של המפעל בטון הזה שיש או לא  הנושא של הכב 

יודע כל הכנסה שיש שם, איך אני יכול לדעת כמה כסף נכנס רק  

 מהפעילות של השכונה הספציפית הזו? 

משיח:  סך    מוטי  את  שמציג  כולל  דו"ח  הוא  הכספי  הדו"ח 

ההכנסות, צריך לפנות למאזן הבוחן ולבקש מהנהלת החשבונות,  

 לך פירוט. בסדר.   מלימור, היא יכולה לתת 

חן:  מתקבלות    יוסי  איך  לדעת  רוצה  אני  האחרון  הדבר 

להעלות   ההחלטות  מתקבלות  איך  רועי,  פה  נמצא  ההחלטות, 

 למשל את המחיר של מנוי הכניסה לבריכה. 

 לא עלה המחיר.   רועי מוסט: 
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עלה המחיר השנה. עלה המחיר ביחס לשנה שעברה, אני    יוסי חן: 

תב  אז  שעלה  לך  להגיד  גרוע,  יכול  היותר  והדבר  עצמך,  את  דוק 

אחרי   בשנה  להיכנס  ורוצה  לבריכה  כרטיסיה  שרוכש  אדם  איך 

לא   לו היא לא בתוקף. שילמתי מחיר מלא לכרטיסייה,  אומרים 

לבוא   רוצה  אני  ניקובים,  כמה  לי  נשאר  בכרטיסייה,  השתמשתי 

סבתא   שבאה,  מאמא  למנוע  יכול  לא  אתה  להיכנס,  אחרי  שנה 

 - שלה הגיעה עם הנכד  

 זה לא קשור לדו"ח הכספי.   אלי שבירו: 

חן:  קשור   יוסי  כן  להיכנס.  לה  נתנו  קשור   , ולא  שזה    , לא  תגיד 

בסדר שמאפשרים את הדבר הזה. אני לא מדבר על יתר הליקויים  

 - שיש, אני אציין 

 * מדברים ביחד  

ויינר:  ירדו    אלה  שההכנסות  רואה  אני  ההכנסות,  לגבי 

 ה? יש איזה שהיא סיב   . משמעותית 

משיח:  אסביר   מוטי  של   2021בשנת    . אני  בעצם  שיווק  היה    , לא 

בשנת   רואים  שאנחנו  מה  חדשים.  מגרשים  התקבלו    2020של 
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במהלך   הסתיימו  והעברות  גדולות  מאוד  הכרה  2021מקדמות   .

ב  בעצם  הייתה  ב 2021- ברווח  בהכנסות,  ירידה  יש  אבל   . -  2022  

מספר  של  שיווק  בחצ   - יהיה  זה  את  רואה  אני  שנתי  כבר  י 

משמעותית   עלייה  יש  חשבונות  מהנהלת  מקבל  שאני  ובנתונים 

 מאוד בהכנסות. 

שבירו:  את    2023  - ב   אלי  לשווק  נתחיל  וכשאנחנו  ירידה  תהיה 

 דונם אז תתחיל להיות עלייה.   350  - המגרשים של ה 

ויינר:  פה    אלה  שיש  כן  גם  רואה  אני  וספקים  למקדמות  בנוגע 

השתנה   משהו  חדשים?  ספקים  הרבה  יש  משמעותית,  עלייה 

 בצורת ההתנהלות מולם? 

ב   , לא   מוטי משיח:  זה    - זה פשוט תאריך חתך מסוים שתפס את 

בתחילת  31/12 נסגרו  האלה  התשלומים  כל  כמעט  זה  2022.   .

 מקרי. 

שיטבון:  ש   יאיר  מנכ"לים  לצורך    משולמים שני  שנה  חצי  במשך 

מנכ"ל   כלל  בדרך  השני  את  אחד  לחפוף  צריך  שנה  חצי  חפיפה, 

 - נכנס מתחיל תפקיד 
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שבירו:  אתה    אלי  הרי  למנכ"ל,  מגיע  גם  זה  ואחרי  חפיפה  יש 

עושה   שהוא  חודשים  מספר  לו  מגיע  מנכ"ל  זה,  את  מכיר 

 הסתגלות. ולכן בסך הכל הכללי זה חצי שנה. 

ויינר:  שפספס   אלה  לא  יש שאלה  אני פשוט  בת,  לגבי חברת  תם, 

 - יודעת מה זה עושה 

שבירו:  פרויקטים    אלי  שני  לנו  יש  פעולה,  שיתוף  עושים  אנחנו 

שאנחנו עושים איתם שיתוף פעולה שבעצם מכניס לנו כסף. אחד  

שאנחנו   בניון  של  במרכז  חלק  לנו  שיש  בניון  של  המרכז  זה 

את   ויש  מסוים,  חלק  שם  שנעשות  משכירויות  הבית  מקבלים 

בכפר שנמצא ליד רחוב גלבוע שגם הוא מוזכר ויש שיתוף פעולה  

זה   על  מקבלים  ואנחנו  שם  שיש  החברה  לבין  שלנו  החברה  בין 

 כסף. 

 אתה לא קיבלת שקל מהפרויקט הזה של בניון.   יוסי חן: 

 אני לא מתווכח.   אלי שבירו: 

משיח:  שלה,    החכ"ל   מוטי  ההחזקה  כאחוז  ב 20%מקבלת   . -  

וב   אלף   100,  2020  אלף שקל.   60,  2021  - שקל, 
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דושי:  טוב    אריק  משהו  לי  יש  להגיד,  רע  משהו  לי  אין  כל  קודם 

לגבי הדו"ח, ואני חושב שרועי הצטנע קצת עם  להגיד, כל הכבוד  

כל דבר בעיר פה, קורה.    הדברים שהוא עושה. דיברנו כל כך הרבה. 

 אני גאה בך. 

שבירו:  חיוביו   אלי  תגובות  גם  לשמוע  שמח  אני  תודה  א'  ת, 

 אריק. 

 * מדברים ביחד  

ברקו:  קופלר  ההכנסות    קרן  לנושא  להתייחס  רוצה    2021אני 

ואנחנו   גורסים  שאנחנו  מכיוון  להעלות  צריך  היה  דעתי  לעניות 

כן   אז  גורסים  שאנחנו  החומר  את  גם  צריכה  מוכרים  הייתה 

 להיות פה עלייה. 

מוסט:  עכשיו    רועי  הפרויקטים,  מסך  ההכנסות  כל  סך  את  יש 

 - כדי לקבל ממש פירוט שורה שורה 

קופלר   שהדו"ח    , לא   ברקו: קרן  כאן  להראות  צריך  היה  זה  אבל 

ביצענו,   לא  מעולם  אנחנו  כי  ירידה  במגמת  לא  עלייה  במגמת 

ו   התעסקנ לא  פעם  אף  אנחנו  חדש,  פרויקט  הוא  הזה  הפרויקט 
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כבר    2021  - במגרסה, לא הייתה לנו מגרסה, ולכן אני חושבת שב 

את    היינו צריכים לראות את העלייה במגרסה אז למה לא רואים 

 זה בדו"ח. 

 - אז הסברתי, הסיבה לירידה, ששיווק הפרויקטים   רועי מוסט: 

ברקו:  קופלר  להכל    קרן  ובנוסף  לגריסה  שבנוסף  אומר  אתה  אז 

 . 2019עוד הייתה ירידה? אז מעניין אותי מה היה  

קרן, תקשיבי שניה אחת, בדו"ח הכספי לא מפרטים    אלי שבירו: 

יפור של הפרויקט אפשר  כל פרויקט ופרויקט, תרצו לקבל את הס 

 יהיה להוציא את זה ולהעביר. 

 אני אשמח לקבל.   קרן קופלר ברקו: 

 מי עוד, אתה רצית. כן.   אלי שבירו: 

משרקי:  אני    אבנר  שלנו,  המנכ"ל  את  לשבח  רוצה  אני  כל  קודם 

ביצוע מעולה, אחד שמתעסק גם בנושא פיתוח    כבעל מכיר אותו  

חוש  שהוא  העשייה  על  וגם  זה  וכל  עוד  ובנייה  אנחנו  קדימה  ב 

 נזכה בהרבה כספים מהחברה הכלכלית. ישר כוח. 
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 מה זה קשור אליו מה עכשיו עברנו לפוליטיקה?   יוסי חן: 

משרקי:  זה    אבנר  מדבר  אחר  כשמישהו  פוליטיקה  זה  למה 

 פוליטיקה. מה הקשר. 

 מדברים ביחד *  

משרקי:  יביא    אבנר  עוד  והוא  מצוין  מנכ"ל  הוא  שלנו  המנכ"ל 

דברים  יש    הרבה  אם  גם  לעשות.  מה  ואין  אריאל  לעיר  טובים 

 ויכוח. 

רגע למה אתה לא עונה לו? הוא לא רצה לשים    קרן קופלר ברקו: 

יועץ משפטי? למה להכפיש עובד   - את חן להביא 

כל חברי המועצה פרגנו למנכ"ל אז אני לא מתייחס    אלי שבירו: 

 למישהו אחד שמקשקש. 

בלת אותו לעבודה ואיך  כי אתה לא אומר איך קי   , למה   יוסי חן: 

 עבר המכרז. 

 מדברים ביחד *  
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טוהמי:  ,    יחיאל  לרועי כל  קודם  שאלות.  שתי  לשאול  רוצה  אני 

אני מצטרף לכולם, אני חושב שאתה עושה עבודה מדהימה, ואני  

 מגבה אותך ומחזק אותך. 

 תגיד למה.   יוסי חן: 

טוהמי:  מנכ"לים,    יחיאל  עם  תתעסק  אל  תקשיב,  לך,  אגיד  אני 

שלו   העבודה  את  עושה  הוא  עובד,  הוא  עובדים,  עם  תתעסק  אל 

 ך בעיה תפנה אליו. נאמנה, יש ל 

 ביחד   * מדברים 

טוהמי:  של    יחיאל  עודפים  לך  שיש  אמרת  המקצועית,  השאלה 

 מיליון וכמה, תסביר. 

 דין מאה כדין פרוטה.   קרן קופלר ברקו: 

שבירו:  את    אלי  מעלה  אני  אבל  לדבר  נותנים  שלא  בסדר  לא  זה 

הדו  את  לאשר  בעד  מי  להצבעה.  הזה  של  " הנושא  הכספיים  חות 

הכלכל  לשנת  החברה  חשבון   2021ית  הרואה  אותם  שהציג    ? כפי 

נגד  אריק,    ? מי  יאיר,  אלה,  ורד,  אלכס,  פבל,  יחיאל,  אלי,  בעד: 

אסף, קרן ואבנר. נגד: יוסי. עבר וגם בהזדמנות הזאת אני אגיד  
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הדוחות   אחרי  רבה  תודה  ואגיד  אדבר  תכף  אני  רבה,  תודה  לך 

 . החל"פ הכספיים של  

הדו"חות הכספיים של החברה  המליאה מאשרת את  החלטה:  

   . 2021הכלכלית לאריאל בע"מ לשנת  

 . ברוב קולות אושר  

בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, ורד, אלה, יאיר, אריק, אסף, קרן  

     ואבנר.  

יוסי.   נגד: 

 יפצע, אתה תשלם. י מישהו    יוסי חן: 

 2021אישור דו"חות כספיים חל"פ לשנת  [     3]  

שמי יואב דנה, אני הרואה חשבון של החברה לפיתוח    יואב דנה: 

מהחברה   צנועה  יותר  הרבה  החברה  ככה  אריאל,  תעשיות  פארק 

הכלכלית. מבחינת החוות דעת הכל היה בסדר. ככה כמה דברים  

 - ם לגבי החברה, בחברה י כללי 

ברקו:  קופלר  להיות    , רגע   קרן  יכול  טעות,  פה  יש  סליחה 

 נים לסדר היום?  שצירפתם לנו את הדו"ח של גוו 

 גם גוונים, גם גוונים.   אלי שבירו: 



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

24 

אז לא קיבלנו את הדו"ח כספים, איפה הדו"ח    קרן קופלר ברקו: 

 כספים. לא קיבלתי. 

.    אלי שבירו:   זה היה באותו מייל קרן, קרן

  ת כפי שאמרתי לחברה אין עובדים, היא בעצם מושתת   יואב דנה: 

הכלכלי  בחברה  עובדים  של  הפעילות  על  מבחינת  כולה  ת. 

למעלה   אחרי  לראשונה  שנים,  הרבה  אחרי  העסקיות,  התוצאות 

 . 185שנה היו הכנסות, ההכנסות בסך של    13  -   12  - מ 

 תדבר ברצף בבקשה.   אלי שבירו: 

דנה:  מפעלים    יואב  של  מסקירה  כתוצאה  נבעו  ההכנסות 

   - הנהלה וכלליות פוטנציאליים לאזור התעשייה. סך ההוצאות  

 * מדברים ביחד 

דנה:  מהלוואה    יואב  כתוצאה  שנבעו  מימוש  הוצאות  לנו  יש 

הלוואות,   שלוש  לפיתוח,  לחברה  הכלכלית  החברה  בין  שנלקחו 

מגרש   של  לרכישה  מיליון  102אחת  בסך  אחת  עוד  לפיתוח    200, 

מגרש  102מגרש   לרכישת  אחת  ועוד  הן  2024,  המימון  הוצאות   .

אלף    106  - אלף מה שמביא את החברה בשנה הזאת ל   250סך של  



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

25 

  102ש"ח הפסד. יש לנו עוד הפסד הון כתוצאה מהחזר של מגרש  

הנצבר,   ההפסד  מבחינת  שנה  לסוף  לגבי  1,683,000ויתרה   .

לרמ  מהחזר  כתוצאה  במזומנים  גידול  לנו  יש  של  " המאזן,  סך  י, 

של    529 מהחזר  כתוצאה  גידול  יש  קבוע  רכוש  בהכנסות.  וגידול 

נכסים  102מגרש   הכל  סך  ההתחייבויות,  1,925,000,  לגבי   .

ארוך   לזמן  הלוואות  ארוך,  לזמן  בהלוואות  הוא  השינוי העיקרי 

על   בין  1,241,000עומדות  הן  כולן  ההלוואות  שאמרתי  כמו   .

כפי   הנצבר  ההפסד  סך  לפיתוח.  החברה  לבין  הכלכלית  החברה 

 . 1,683,000שציינתי הוא  

ויינר:  ש ההלוואות,    לגבי   אלה  הבנתי  הכלכלית  אני  זו  החברה 

 פנימית בעצם ממה שאני מבינה נכון?   התחשבנות 

דנה:  והחברה    יואב  לפיתוח  החברה  ישויות,  שתי  כאן  יש 

הכלכלית, החברה הכלכלית בעצם תומכת בחברה לפיתוח, נתנה  

 . 2012- ב   102לה הלוואה למימון מגרש  

ויינר:  ההלוואה?   אלה  את  סוגרים  מהיזם  זה  את  שנקבל    וברגע 

 אני מבינה נכון? 
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בשנת    דנה: יואב   בדיוק.  היזם    2022כן  עם  הסכם  להיות  אמור 

, זה  102שאמור לכסות את אותן עלויות שנבעו כתוצאה ממגרש  

בגינו,   שהתקבלו  לגבי הוצאות המימון  זה  בין אם  לגבי ההפסד, 

לתת   אמור  הוא  החברה,  של  הנצבר  ההפסד  על  גם  היתר  ובין 

 מענה ראוי. 

 . 102  למה המגרש הזה מיועד?   דובר: 

זה היה מגרש שהיה אמור להיות בשיתוף    102היה,    אלי שבירו: 

לבין   הכלכלית  החברה  בין    Better Place, Better Placeפעולה 

זה.   את  החזרנו  ולכן  זה  את  מימשו  לא  הם  ואז  הרגל  את  פשטה 

 במסגרת השיווקים.   בנפרד זה ישווק  

ויינר:  בעצם    אלה  נכון,  מבינה  אני  אם  רק  שניה,  רגע  אבל 

 אז לא תהיה עוד הלוואה.  2022 - כשיהיה הסכם עם היזם שנגיד ב 

דנה:  יש    יואב  אחת.  הלוואה  עוד  תהיה  חזרה.  הכסף  את  נקבל 

מגרש   רכישת  אחד  הלוואות,  מגרש  102שלוש  פיתוח  אחד   ,102  

 . 2024ורכישת מגרש  

ויינר:   מה זה המגרש הזה?   אלה 
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עושים    משיח: מוטי   עכשיו  אנחנו  לתעשייה  שמיועד  גם  מגרש 

לתעשייה  אותו  להחזיר  בעזרת    . תהליך  שתיסגר  הלוואה  גם  זו 

 . 2023השם או השנה או סוף  

ויינר:   מה הוא עכשיו?   אלה 

 מגרש כרגע לא מפותח, מגרש רגיל.   מוטי משיח: 

 ריק שישווק לאחד המפעלים ואז זה פותר את הבעיה.   יואב דנה: 

ויינ   אז לקחנו הלוואה בשביל לפתח אותו?   ר: אלה 

 , נחזיר את הכסף חזרה. 2016  - לרכישה שלו, ב   יואב דנה: 

משיח:  זה    מוטי  תעשייה  לשם  שתכנס  וברגע  מפותח  מגרש  הוא 

 .  ההלוואה   ישלם גם על הפיתוח וגם על 

חן:  השיווק    יוסי  של  לסידור הזה  עכשיו  נגיעה  לכם  יש  ובחברה 

 - של מגרשים   של המגרשים, יש שיווק עכשיו 

 עוד לא.   אלי שבירו: 

חן:  את    יוסי  שם  בוחרים  איך  פירוט  לבקש  רוצה  אני  אז 

מי   מתכנסים,  אתם  איך  נתון,  כל  לקבל  רוצה  אני  הזכיינים, 
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בוחר, איך בוחר, איך מחליטים שזה מקבל וההוא לא מקבל, מה  

 - סדר העדיפויות, אם יש קריטריונים 

שבירו:  על    , יוסי   אלי  שאלות  למישהו  יש  לזה.  קשור  לא  זה 

שר את הדו"ח הכספי כפי שהציג אותו  הדו"ח הכספי? מי בעד לא 

 הרואה חשבון? 

ברקו:  קופלר  לא    קרן  מההצבעה.  אותי  להוריד  מבקשת  אני 

 משתתפת. 

שבירו:  אלי,    אלי  בעד:  נמנע?  מי  נגד,  מי  בעד,  מי  בעיה.  אין 

נגד:   ואבנר.  אסף  אריק,  יאיר,  אלה,  ורד,  אלכס,  פבל,  יחיאל, 

 א הבא. יוסי. לא משתתפת: קרן. עבר. אני עובר לנוש 

המליאה מאשרת את הדו"חות הכספיים של חל"פ  החלטה:  

   . 2021לשנת  

     . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, ורד, אלה, יאיר, אריק, אסף ואבנר.  

יוסי.    נגד: 

 לא משתתפת: קרן. 
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 דירקטוריון החל"פ [  אשרור חברי    4]  

שבירו:  חברי    אלי  אשרור  זה  הבא,  לנושא  עובר  אני 

שנאשרר  הדירקטוריון.   מבקשת  והמדינה  בעבר  זה  את  אישרנו 

הפעם.  עוד  זה  ו   את  בנימין  שלמה  רואימי,  שלמה    אמליה שזה 

 בירנבאום. 

ברקו:  קופלר  כי    קרן  היום  מסדר  זה  את  להוריד  מבקשת  אני 

 בכלל לא רוצה להיות בדירקטוריון. מליה  א 

 וצה והכל בסדר. מליה ר א   אלי שבירו: 

 אני דיברתי איתה.   , מה פתאום   קרן קופלר ברקו: 

 אז אנחנו דיברנו איתה אחרי זה.   אלי שבירו: 

 היא חתמה על הטפסים?   קרן קופלר ברקו: 

 הכל.   , בוודאי   אלי שבירו: 

ברקו:  קופלר  ביום    קרן  לי  כי  הקו?  על  אותה  להרים  אפשר  אז 

 שישי היא אמרה משהו אחר. 
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אז אני אומר לך דיברו איתה, היא אמרה שכן ובגלל    אלי שבירו: 

 זה אני מעלה את זה להצבעה. 

 אז אני מצביעה נגד.   קרן קופלר ברקו: 

שבירו:  שלמה    אלי  את  לאשר  בעד  מי  נגד.  תצביעי  אז  אוקיי, 

ו א רו  בנימין  שלמה  יחיאל,    מליה א ימי,  אלי,  בעד:  בירנבאום? 

פבל, אלכס, ורד, אלה, יאיר, אריק, אסף ואבנר. נגד: יוסי וקרן.  

 אושר. 

המליאה מאשרת את חברי דירקטוריון החל"פ  החלטה:  

לבקשת משרד הפנים, מכיוון שאושרו לפני למעלה משנה:  

   שלמה רואימי, שלמה בנימין ואמליה בירנבאום. 

   . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, ורד, אלה, יאיר, אריק, אסף ואבנר.  

יוסי וקרן.     נגד: 

 

אישור דו"חות כספיים החברה העירונית "גוונים אריאל"  [     5]  

 2021בע"מ לשנת  

טוב, שי אורני מנכ"ל החברה. החברה העירונית    שי אורני:  ערב 

ב  כ   2021  - גוונים  בפעילות של  גידול  תוך    3  - היה  שקלים  מיליון 
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התאוששות מהקורונה. הרבה מאוד חברות עירוניות לא הצליחו  

הצלחנו   אנחנו  גדולים,  בגירעונות  סיימו  או  השנה  את  לסיים 

ש  קטן  בגירעון  שב   נבע לסיים  ל   2020  - מזה  עובדים  יכלנו  הוציא 

לא יכלנו להוציא לחל"ת והמשכנו את הפעילות,   2021 - לחל"ת, ב 

בגלל   לבוא  רצו  לא  מהאנשים  חלק  ריקות,  שהיו  פעילויות 

התרבות   בהיכל  מסיבית  מאוד  השקעה  הייתה  בנוסף  הקורונה. 

שהיו   תקלות  מאוד  הרבה  לתקן  עסקים,  לרישוי  אותו  להחזיר 

מיני  הלאה.    , וכל  וכך  מצלמות  מערכת  ונשרפה  דברים  נשרפו 

השקענו הרבה מאוד כספים, סיימנו את השנה כמו שאתם רואים  

כ   113  - ב   4בעמוד   של  מחזור  על  גירעון  שקל  מיליון    16  - אלף 

בשיפוצים,   קבוע,  ברכוש  רבה  השקעה  הייתה  בנוסף  שקלים. 

עד   זהו  עושים.  שאנחנו  הדברים  ובשיפור  דברים  של  ברכישה 

 אן, אם למישהו יש שאלות. כ 

 שאלות.   אלי שבירו: 

ברקו:  קופלר  בעמוד    קרן  עובדים  מ   10איך  ל   350  - קפץ    - אלף 

 אלף.   600

 אל תשכחי שבשנה שלפני זה הייתה קורונה.   : אלי שבירו 
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 אנחנו הוצאנו לחל"ת הרבה מאוד עובדים.   שי אורני: 

  2020  - אבל הוא אמר לחל"ת הוא הוציא ב   , לא   קרן קופלר ברקו: 

 . 2021  - לא ב 

אורני:  ב   שי  רואה    2020  - נכון,  גידול   300את  לא  זה    - ב   , אלף, 

 היה פחות.   2021

ברקו:  קופלר  ולא    קרן  היו  שהעובדים  מזה  רק  נובע  הגידול  רגע 

לא   הם  כי  לעבודה  הגיעו  לא  גם  שחלקם  אמרת  אבל  כלום?  עשו 

 רצו להגיע. 

 - ב' שניה, בשנת   - ו   , א' לא אמרתי   שי אורני: 

 הייתה פעילות בכלל?   ברקו: קרן קופלר  

אורני:  חלק    2021  - ב   שי  מהקורונה,  להתאושש  התחלנו 

מהקורונה.   החשש  עקב  יחסית  אנשים  מעט  עם  היו  מהפעולות 

היה כבר אותו שכר    2019  - זו שנה חריגה, היה מעט שכר, ב   2020

 כי חזרנו לפעילות מלאה בלי אף חל"ת.   2021כמו  

 ות פתוחים לספקים. והחובות האלה חוב   קרן קופלר ברקו: 
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 זה בכל שנה.   שי אורני: 

.   300  - מ   קרן קופלר ברקו:   אלף למיליון וחצי

אורני:  של    שי  זמן  מול    31/12בנקודת  לספקים  חובות  היו  אלה 

בהכנסות   הלאה  וכך  מעירייה  לקבל  אמורים  שאנחנו  דברים 

 - לקבל 

ברקו:  קופלר  בדצמבר    קרן  זה  בשניהם  בדצמבר    2020אבל  וזה 

2021 . 

מיליון    13, היינו  2020כי לא הייתה פעילות בדצמבר    רני: שי או 

מ  ירדנו  ב   19.5  - שקל,  שקלים  ל 2019  - מיליון  מיליון    13  - , 

 שקלים. הייתה ירידה של יותר משליש, שישה וחצי מיליון שקל. 

 בגלל הקורונה?   : יוסי חן 

בגלל הקורונה בהחלט. ירידה מאוד משמעותית ועוד    שי אורני: 

 מיליון.   16  - לא מצליחים להתאושש עדיין אתה רואה אנחנו ב 

 שאלות נוספות?   אלי שבירו: 
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טוהמי:  יש    , כן   יחיאל  גוונים,  בתוך  החוגים  האם  שאלה,  לי  יש 

 חוגים שאתה מפסיד עליהם כסף? 

אורני:  חו   שי  יש  כסף,  להפסיד  אמור  לא  חוג  גים  בעיקרון 

לילדים   כדורגל  קבוצות  חוגים,  כמו  או  גמלאים  כמו  שלעיתים 

שגם   מיוחדים  צרכים  ככלל    טענו עם  כסף.  מפסידים  שכן  בזמנו 

 חוג לא אמור להפסיד כסף, הוא אמור לכסות את עצמו. 

 גם אם יש אתה לא צריך להתבייש.   : פבל פולב 

אורני:  מתבייש   שי  של    , לא  קבוצות  שתי  בשביל  מסביר,  אני 

של   חוג  או  לדוגמה  מיוחדים  צרכים  עם  בכדורגל  ילדים 

ב ל ההתעמ  הגמלאים,  של  שהם    30  - ות  חוגים  יש  בכבוד.  ש"ח, 

גם יש קצת פחות ילדים אז הם    וכך הלאה, יותר יקרים, אומנות  

לשמור   היא  המטרה  אבל  עצמם  את  יכסו  לא  הם  אז  יכניסו,  לא 

 על הילדים. 

הולך    : פולב פבל   לא  מנסה,  אתה  חוגים,  עושה  שאתה  יודע  אני 

אתה   ביזנס,  לא  אתה  מראש  יודע  שאתה  לא  זה  מחליף.  אתה 

 צריך לדעת איך זה עובד. 
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.   , כן   שי אורני:   נכון

 בבקשה.   , יוסי   , כן   אלי שבירו: 

חן:  הם    יוסי  איך  החוגים,  מחירי  בחוגים,  נגענו  אם  כל  קודם 

הור  של  תלונות  פה  יש  כי  את  נקבעים?  המצאנו  לא  ואנחנו  ים 

 - יוקר המחיה, מדברים בכל המדינה על יוקר המחיה 

.   , יוסי   אלי שבירו:   בוא נתמקד בדו"ח הכספי

 - אני רוצה לשאול שאלות   יוסי חן: 

 זה לא קשור.   אלי שבירו: 

 . אז בוא נסגור את הישיבה   יוסי חן: 

 אתה רוצה ללכת אתה יכול ללכת.   אלי שבירו: 

 אני לא הולך אני פה, אתה יכול ללכת.   יוסי חן: 

 הדיון הוא על הדו"ח הכספי.   אלי שבירו: 

 אני שואל.   יוסי חן: 

.   אלי שבירו:   אז תשאל על הדו"ח הכספי
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חן:  מה    גביה יש    יוסי  שואל  ואני  קייטנות,  עבור  חוגים,  עבור 

א  לא  ההורים,  שואלים  אז  הכספי.  עכשיו  הדו"ח  ההורים  ני, 

נקבעים   איך  שואלים,  תקשורת,  פה  הבאת  כי  בך  שצופים 

את   להם  והעלו  בשמיים  הם  יקרים,  הם  המחירים  כי  המחירים 

העל   , רגע   . המחירים  כי  השאלה.  את  לסיים  לי  את  י תן  להם  ת 

פשוט   וההורים  החוגים  של  וגם  הקייטנות  של  גם  המחירים 

זה  ואיך  למה  לשאול,  וביקשו  אותי  ומה    שואלים  נקבע 

אתה   רווחי  לא  הוא  חוג  שאם  הנושא  עלה  הרי  הקריטריונים, 

לך  לא  האחוזים,  את  לך  יש  חוג  בכל  הרי  אותו,  לחברה,    , סוגר 

ציינת   עכשיו  בשוליים  יש  אותו.  סוגרת  היא  רווחי  לא  חוג  אם 

כמה נקודות. יושב ראש הדירקטוריון עכשיו מנחה את, הוא לא  

מספ  הוא  שי,  על  סומך  אני  הוא  סומך,  מנוסה,  תשובות  י יק  יתן 

גם   שבמקרה  הדירקטוריון  ראש  יושב  התושבים.  את  שיספקו 

תעזוב   אבל  לו.  כותב  הוא  אז  עליו  סומך  לא  הוא  העירייה  ראש 

 - את השטויות האלה, תן לו לענות לתושבים 

 יש לך עוד שאלה?   אלי שבירו: 

 יש לי הרבה שאלות.   יוסי חן: 
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 י שנוכל להשיב לך. אז בוא את כל השאלות כד   אלי שבירו: 

 אני אתן לו לענות.   , לא   יוסי חן: 

 אני מנהל את הישיבה.   , לא   , לא   אלי שבירו: 

חן:  שלא    יוסי  אשאל  אני  יענה,  שלא  אז  שואל.  אני  מנהל  אתה 

 יענה. 

 תשאל את כל השאלות בבקשה.   אלי שבירו: 

 אני אשאל את השאלות ושהוא לא יענה.   יוסי חן: 

 תעלה את כל השאלות בבקשה.   אלי שבירו: 

עוד פעם זה שאלות לא שלי זה    , דרך אגב   יוסי חן:  אני אומר לך 

מייצג   אני  כי  שלהם  הפה  אני  בנו.  שצופים  תושבים  של  שאלות 

זה   אם  הילדים  זה  אם  בחוג,  ילדים  להם  שיש  תושבים  פה. 

ה של הקריס קרוס של לואיזה, הם  הנכדים, אני אתן את הדוגמ 

כל פעם שהם צריכים לבוא להופעה בסוף שנה, אחרי שהם שילמו  

באים   הם  זה,  כל  ואת  התלבושות  ואת  החוגים  את  השנה  כל 
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נשמע   זה  הנחל.  לפארק  כניסה  על  כרטיס  משלמים  הם  להופעה 

 לי אבסורד. 

 השאלה הבאה בבקשה.   אלי שבירו: 

חן:  לדו"ח    יוסי  תלך  אתה  אם  ככה,  זה  שלי  הנוספות  השאלות 

 למוניטין?   10מה הכוונה בסעיף בעמוד  

בזמנו כשהעמותה שנקראה מרכז קהילתי אריאל עיר    שי אורני: 

אני   נקבע,  העמותה,  גבי  על  הוקמה  החברה  או  נרכשה  השומרון 

ידי הייעוץ המשפטי והרואה חשבון   לא הייתי פה, אבל נקבע על 

של  שהייתה    שהמוניטין  השומרון  עיר  אריאל  קהילתי  מרכז 

עמותה מאוד פעילה והחזיקה את מתנ"ס אריאל, זה השווי שלו.  

המוניטין   של  השווי  שזה  קבעו  נחמן,  רון  של  בתקופתו  היה  זה 

 של החברה. 

חן:  ריהוט   יוסי  על  הוצאות  ריהוט,  של  סעיף  פה  וציוד    יש 

טועה,   שאני  או  נכון  רואה  אני  מה    ? 1,136,000ותפעול,  זה 

 שהוציאו? 

 - יכול להיות, רכישה של רכוש   , כן   שי אורני: 
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זה לא כולל המחשבים והזה, זה רק ריהוט, כי יש סעיף    יוסי חן: 

 אחר כך בהמשך של המחשבים. 

אורני:  שבשיפוצים    שי  להיות  מאוד  יכול  להיות,  מאוד  יכול  א' 

שנעשה, ויש לך אחרי זה ברכוש קבוע גידול מאוד משמעותי וזה  

רכוש קבוע שתוך חמש שנים יורד לדוגמה אם עכשיו עשינו    נרשם 

שיפוץ בכל הקומה הראשונה שלא נגעו בה כבר שנים והיה שבור  

דברים   מיני  כל  שם  עשינו  ואם  הקבוע  לרכוש  יכנס  זה  אז  והכל 

 בתחום הריהוט אז זה גם נכנס. 

רכשת ריהוט בסכום של    2021  - מה שאתה אומר זה שב   יוסי חן: 

1,136,000 . 

אורני: ש  דברים    י  גם  להיות  יכול  זה  ריהוט,  להיות  חייב  לא  זה 

 - נוספים, יכול להיות ציוד יכול להיות 

 אני הגעתי לשם לא ראיתי ריהוט בסכומים האלה.   יוסי חן: 

יכולה להיות הגברה,    שי אורני:  זו  יכול להיות ציוד מוזיקה  זה 

לזה  יש  שנרכשו  דברים  מיני  כל  בפנים,  נכנסות  הגברה    מערכות 

 פירוט מסודר. 
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אז אתה אומר שרכשת מערכות הגברה, רכשת ציוד, אם    יוסי חן: 

 - אני אבוא לשם אני אוכל לראות את זה 

 - אם יש רשימה   שי אורני: 

 כן, כן בהחלט.   אלי שבירו: 

חן:  הרשימה   יוסי  את  ממך  אבקש  אפנה    המסודרת,   אני  אני 

 . 13אליך. אנחנו רואים פה את החוגים בדף  

 חוגים תרבות וספורט.   שי אורני: 

 - יש לך ביאור למעלה זה הכנסות   יוסי חן: 

 נכון.   שי אורני: 

הכל    , ובהוצאות למטה  10,981,000ההכנסה מחוגים זה  יוסי חן: 

בלחץ?   אתה  למה  שבירו  הכל  בסדר  הדירקטוריון,  יו"ר  אתה 

הגברה  שקוף,   מערכת  הבטחנו  אנחנו  בשקיפות  מתנהלים  אנחנו 

 יעה ושכחת שהבטחת להם. בממ"ד שעד היום לא הג 

 שאל, שאל.   אלי שבירו: 

 אני אשאל.   יוסי חן: 
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 נו בבקשה   אלי שבירו: 

 מה עשית לא הבנתי?   ? אבל יוסי מה עשית שנתיים   : יחיאל טוהמי 

 אני אגיד לך.   יוסי חן: 

הצבעת בשתי ידיים? מה עשית? אם היית סגן לא    : יחיאל טוהמי 

 היית מדבר עכשיו. 

 תן לי לענות, אתה רוצה תשובה?   יוסי חן: 

טוהמי  למה,    : יחיאל  רעש,  הרבה  עשית  רגב,  למירי  איתו  הלכת 

עכשיו.   בו  תתמוך  אותו,  תקיים  הסכם  איתו  עשית  הוגן  תהיה 

ב  וחצ י עשיתם החלפה  שנתיים  היית  י,  ניכם, תכבד את התפקיד, 

 מה קרה יוסי מה קרה התעוררת? 

 אני רוצה לענות.   יוסי חן: 

 מדברים ביחד *  

טוהמי  משהו    : יחיאל  לך  אגיד  ואני  שלך  האישיות  על  מראה  זה 

אם אתה הולך עם בן אדם ועושה איתו הסכם תכבד את ההסכם,  

 הבנת?   תתנהג כמו בן אדם גם אחרי. 
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 תן לי לענות, שאלת מה עשיתי.   עכשיו אני רוצה לענות.   יוסי חן: 

 מדברים ביחד *  

 תתבייש לך.   , אתה רוצה כסף   פבל פולב: 

 אני לא רוצה כסף.   , לא   יוסי חן: 

 ביקשת כסף.   פבל פולב: 

חן:  שקרן.    , לא   יוסי  כסף?  ביקשתי  אני  כסף.  ביקשתי  לא  אני 

 ממי ביקשתי? 

 יום לאחר הבחירות על הגב שלי נכנסת בעירייה.   פבל פולב: 

 - חתיכת שקרן   יוסי חן: 

 מדברים ביחד *  

 - אל תשחק אותה גיבור   פבל פולב: 

 שאלה הבאה.   אלי שבירו: 

 הוא לא ענה לי.    יוסי חן: 

 ענה, ענה.    אלי שבירו: 
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שנוח לך אתה נותן לשאול מה שלא נוח לך אתה לא  מה    יוסי חן: 

 נותן לשאול. 

 השאלה הבאה בבקשה.   אלי שבירו: 

 מדברים ביחד *  

 השאלה הבאה.    יוסי חן: 

 כן.    אלי שבירו: 

חן:  לב    יוסי  איתך 13עמוד    14ור  א בבי שים  לדבר  התחלתי  על    , 

את   יש  ולמטה  הכנסות  מצוין  למעלה  מחוגים,  ההכנסה 

ההוצאות, עכשיו לפי מה שאני רואה בהוצאות יש לך יותר ממה  

 שבהכנסות. 

 נכון.   שי אורני: 

הוא אמר עכשיו בגלל שזה חוגים של הכדורגל    קרן קופלר ברקו: 

 של המוגבלויות. 

 זה לא רק חוגים סליחה.   שי אורני: 

 - אתה רוצה להאשים   , יוסי   , יוסי   אלי שבירו: 
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.   יוסי חן:   אל תתערב אני מדבר איתו

שבירו:  לא   אלי  רוצה    , אז  שאתה  או  להאשים  רוצה  אתה  לא. 

 לשמוע את התשובה? 

 אני אשמע את התשובה.   יוסי חן: 

יש פה ארבעה סעיפים, יש חוגים, יש תרבות, יש נוער    שי אורני: 

ינתי,  ויש ספורט. החוגים עצמם בעיקרון, פרט לכמה חוגים שצי 

מרוויח   לא  זה  תרבות,  שבפעולות  להיות  יכול  כסף,  הפסידו  לא 

זה מתאזן כי האחוזים שנשארים מוציאים אותם על השוטף אבל  

הקורונה   בזמן  ספורט  על  בנוער  בתרבות  שבהחלט  להיות  יכול 

רק   נשאר  שנה  בסיכום  שראית  כמו  אבל  מסוים,  גירעון  היה 

113,000   .  במאזן הכללי

 ביחד מדברים  *  

 - 16ור  א בואו נלך לבי   יוסי חן: 

את השאלה בסוף הוא    רושם תשאל את השאלה הוא    אלי שבירו: 

 יענה לך על הכל. 
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חן:  סכום  16ור  א בי   14עמוד    יוסי  מה  קנסות,  של  סעיף  פה  יש   .

 הקנסות שרשום שם? 

אורני:  הקנסות    שי  עובד    900סכום  על  היה קנס  זה  בלבד,  שקל 

ה  ולא  בלבד  חודש  שעבד  את  שטחים  קיבלנו  הניירת,  בזמן  וגשה 

 שקל.   900  - הקנס וזה ה 

 שאלות נוספות? כן יאיר.   אלי שבירו: 

שטבון:  קשור    יאיר  זה  מה  זה  ומתוך  רקע  שיעור  אתן  אני  טוב 

באמת   שגוונים  חושב  אני  כל  קודם  כל    ן פירגו לתקציב.  גדול 

יחסית   גדול  מבחר  פה  שיש  חושב  אני  באמת  החוגים,  העשייה, 

ה  לגודל של  נקודה  גם  על  לדבר  רוצה  אני  והכל.  והפעילויות  עיר 

זה   על  דיברנו  בתקציב,  להתבטא  צריכה  והיא  חשובה  שהיא 

הכי   הגופים  אחד  להגיד  אפשר  פה,  חזק  גוף  הוא  גוונים  בעבר, 

הוא   לפעמים  ולצערנו  אריאל,  בעיריית  חזק  הכי  לא  אם  חזקים 

דברים אחרים שקשורים  דורס  הוא  אולי אבל  בכוונה  לא    דורס, 

בסוף לעירייה. דיברנו על זה בעבר והעלנו את זה בוועדות חינוך  

העל  וחצי.  שנתיים  לפני  הנוער,  י עוד  תנועות  של  הסיפור  את  נו 

לזה  ו תנוע  ונתנו  מגוונים  ישירה  בצורה  נפגעות  כרגע  הנוער  ת 
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זו הייתה הבקשה של כל   פתרון, נתנו פתרון אחד שבימי שלישי, 

שליש  שבימי  הנוער,  תנועות  לגילאים  גופי  פעילויות  יהיו  לא  י 

והייתה   בוועדה  זה  את  העברנו  הפעילות,  בזמן  הרלוונטיים 

החלטה, אלי אתה גיבית אותה, משום מה זה לא היה בשטח. אני  

תקן   שבועיים,  לפני  זה,  את  פגשנו  איפה  פוגע.  וזה  זה  את  אומר 

הנוער   תנועות  יריד  גוונים,  של  מדהים  חוגי  יריד  פה  היה  אותי 

נראה  הכל,    היה  שם  השקיעו  הם  האלה,  הדברים  לעומת  זוועה 

זה היה נראה זוועה פשוט באמת, אני לא יודע אם היית שם, אני  

אנחנו   גוונים  ביריד  טוב,  לא  ממש  נראה  היה  זה  שם  הייתי 

זה   הנוער  לתנועות  מגיעים  מסביב,  ה"פסיליטיז"  וכל  משקיעים 

הצו  תנועת  הנוער,  תנועות  את  רומסים  אנחנו  רע.  פים  נראה 

צועקת לנו שהיא צריכה עזרה, זה לא משהו חדש שאנחנו מעלים  

אותו עכשיו זה בשלוש שנים האחרונות אני חושב שדיברנו עליו  

מה   ומשום  החלטות  התקבלו  שלמה  וועדה  זה  על  עשינו  הרבה, 

אנחנו מחזקים את הגופים כביכול הרווחיים אולי, אבל תנועות  

באחו  שלנו  מהנוער  רוב  שכרגע,  נמוכים  הנוער  מאוד  מאוד  זים 

 בתנועות הנוער. 

 מי מתחרה בצופים?   אלי שבירו: 
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תנועת בני עקיבא תנועה חזקה יותר מידי אז אנחנו    יאיר שטבון: 

הממלכתי,   הציבור  של  התנועות  על  נדבר  אנחנו  עליה,  נדבר  לא 

כמה   אלינו  אותם  הבאנו  פה  היינו  להם,  לעזור  מנסים  אנחנו 

ע  גם  דיברנו  לדיונים,  השינש פעמים  עם  י ם  גם  דיברנו  נים, 

דו  בכלל  לצערנו  הלאומי  הנוער  שהוא  ע הצופים,  עד  לגמרי  ך 

אפשר להגיד נכחד והוא מקבל עדיין תמיכות. אני מדבר כרגע על  

 - הצופים שזה 

 הוא לא מקבל.   דוד זיו: 

שטבון:  נוער    יאיר  שתנועות  בכאב  זה  את  אומר  אני  משנה  לא 

יש   אז  הצופים.  תנועת  את  למחוק  גם  בדרך  ואנחנו  פה  נמחקות 

שתי אפשרויות, או להקים תנועה של העירייה כמו שעושים בכל  

המקומות, ברחובות וכו' אבל כרגע אנחנו מאבדים את כל הנוער  

צליחים  שלנו אלי, זו זעקה שעולה מהשטח, השינשינים כבר לא מ 

 - ירידה היא מגמה ה עלות את זה, מגמת  ה ל 

 אני לא מסכים איתך כי יש מגמת עלייה בצופים.   אלי שבירו: 

שטבון:  ילדים    יאיר  חמישה  אלי,  עלייה  מגמת  לא  היא  המגמה 

שאנחנו מסתכלים באחוזים זו לא מגמת עלייה כי המספרים הם  
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עלייה  לנו  אומרים  ילדים  חמישה  שכשמצטרפים  נמוכים  כך    כל 

כי הקבוצות הן קטנות. הדיון הוא על המקום של גוונים    15%  - ב 

הם   להם  לפנות  שלישי  ימי  על  דיברנו  אנחנו  הזה,  המקום  מול 

 - ביקשו את זה 

 זה עיריית אריאל.   יוסי חן: 

 - זו עיריית אריאל נכון בגלל זה אני פונה לאלי   יאיר שטבון: 

 הוא גם יושב ראש הדירקטוריון.   יוסי חן: 

שנייה אני פונה בכבוד לאלי, אני לא בא להתווכח.    יאיר שטבון: 

אני פונה לאלי אני אומר לך אלי צריך לעשות שם, דיברנו על זה  

למצוא   איך  הנכון  הדבר  את  גם  ומצאנו  החלטות  קיבלנו  כבר 

זמנים לא מתאימים, אפשר לעשות את זה, נכון זה דורש מאיתנו  

תר מאמץ אבל בתיאום הזה אפשר לייצר את השעות הנפרדות  יו 

חוגים    יריד פעם אחת. פעם שנייה אני חושב שגם בירידים, לאחד  

 בשנה הבאה יחד עם יריד תנועות הנוער. 

 זה מה שיהיה, תודה רבה.   אלי שבירו: 
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שטבון:  החלטה    יאיר  הייתה  כי  זה  את  נכניס  שבואו  חושב  אני 

 שנים. של ועדת חינוך לפני שלוש  

 יש שאלות נוספות לגבי הדו"ח הכספי?   אלי שבירו: 

ברקו:  קופלר  עמוד    קרן  וכלליות,  הנהלה  בהוצאות  זה  מה  כן. 

 , מה זה ייעוץ? 14

אורני:  שעובדים    שי  יועצים  זה  משפטי,  ייעוץ  תקציבי,  ייעוץ 

 איתנו. 

 מה זאת אומרת ייעוץ תקציבי?   קרן קופלר ברקו: 

כנית הבראה אם אתם  ו אנחנו מאז שהחברה הייתה בת   שי אורני: 

בשנת   גדול  מאוד  בגירעון  הייתה  הגעתי,  כשאני    -   2014זוכרים 

ב   2015 תקציבי   2016- ורק  ייעוץ  מעסיקים  אנחנו    התאוששנו. 

 - וחותם אחריי על כל הזמנה תוך בדיקת התקציב שמלווה  

 אפשר לדעת מי זה היועץ התקציבי?   קרן קופלר ברקו: 

 כן, אריאלה זיסקוביץ.   ני: שי אור 

 כמה עובר כל שנה מעיריית אריאל לחברה?   : יוסי חן 



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

50 

 . 2021היא מועסקת כולל עכשיו או שזה דו"ח    פבל פולב: 

 זה ממשיך.   , לא   שי אורני: 

מה שאתה אומר שאתה לא יודע כמה העירייה מעבירה    : יוסי חן 

 לך כסף כל שנה. 

 אני יודע בוודאי.   שי אורני: 

 מבקש לקבל תשובה.   אז אני   : יוסי חן 

 - 1,540,000,  2020בשנת    שי אורני: 

חן  שאנחנו    : יוסי  מזה  כתוצאה  הגיעה  שההבראה  אומר  אני 

 הזרמנו לאורך השנים מיליוני שקלים. 

שיטבון  אריאלה    : יאיר  תקציבית  דוד,  כיועצת  להיות  יכולה 

 ? יועצת תקציבית בעוד משרה כ להעסיק אותה  

 מה זה בעוד משרה?    : דוד זיו 

ן  שיטבו היא    : יאיר  תקציבית  יועצת  להיות  יכולה  אריאלה  לא, 

 - עובדת בזה 
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חן  מינויים    : יוסי  הכל  זה  פוליטי,  מינוי  שזה  מבין  אתה 

 פוליטיים. 

זיו  שאני לא היועמ"ש  ראשית אנחנו קוראים לה חברת בת    : דוד 

יכולה    שלה.  בת  שחברת  כמובן  לך.  אשיב  אני  מתחמק  לא  אני 

מניח  להעס  ואני  הדין  בהוראות  עומדת  שהיא  בהנחה  יועצים  יק 

אם לא יותר טוב    כמוני טריה, לפחות  א שמכיר את המ   ד שוו שדני  

 אני מניח אני לא יודע. , ביצע את הנוהל  

אז אתה יכול לבדוק לנו את זה ולענות לנו על זה    : יאיר שיטבון 

 אחרי זה? 

 אם אתה מבקש.   : דוד זיו 

 תודה.   : יאיר שיטבון 

שבירו:  כפי    אלי  הכספי  הדו"ח  את  לאשר  בעד  מי  שאלות?  עוד 

נמנע? בעד: אלי, יחיאל, פבל,   נגד? מי  שהציג אותו המנכ"ל? מי 

הלכ  ורד  אה  ואבנר.  אסף  אריק,  יאיר,  אלה,  ורד,  ה  אלכס, 

 סליחה. נגד: יוסי וקרן.  
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המליאה מאשרת את הדו"חות הכספיים של החברה  החלטה:  

   . 2021העירונית "גוונים אריאל" בע"מ לשנת  

 . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, אלה, יאיר, אריק, אסף ואבנר.  

יוסי וקרן.        נגד: 

וועדת תמיכות [  אישור    6]    החלטות 

מאריה   : שבירו   אלי  מבקש  ואני  התכנסה  התמיכות    , ועדת 

 מהמבקר להציג את הסיכום. 

ברסקי:  את    אריה  להגיש  הוועדה  בשם  התבקשתי  טוב,  ערב 

המקצועית   הוועדה  של  שהתכנסה  תמיכות.    לעניין ההמלצות 

בגלל  ב   ודנה  במועצה.  בהם  דנו  שטרם  לעמותות  התמיכות  יתרת 

כל   לא הביאו את  עמותות  לדון  שאותן  המסמכים, טרם הספיקו 

לארבע  ן בה  מחולקות  היום  מציגים  שאנחנו  התמיכות   .

את   לנו  יש  הנוער,  תנועות  היא  הראשונה  הקטגוריה  קטגוריות. 

של   ההמלצה  עקיבא  בני  תנועת  והצופים.  עקיבא  בני  תנועת 

ש"ח    68,644של    קיזוז ב ש"ח    160,000הוועדה לתמוך בסכום של  

.  91,356כה שמומלצת לאישור היא  התמי ,  2020של תמיכה משנת  
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ויתרת  ₪    29,750אושרה מקדמה על סכום של    י שתי מועצות נ פ ל 

 ועל זה צריך להצביע. ₪    61,606הסכום לפתיחה עומדת על  

שבירו:  התמיכות.    אלי  וועדת  של  ההמלצה  את  לקבל  בעד  מי 

 צריך להצביע סעיף סעיף, בני עקיבא מי בעד? 

המלצת וועדת התמיכות  המליאה מאשרת את  החלטה:  

 לתמיכה בתנועת בני עקיבא, כפי שהוצגה. אושר פה אחד. 

 תנועת הצופים?   אלי שבירו: 

על    אריה ברסקי:  ידי הוועדה עומד  על  סך התמיכות המומלצות 

של    74,000 מקדמה  קיבלו  לתשלום    12,000ש"ח.  יתרה  ש"ח. 

 ש"ח.   74,000  - ש"ח כך שההשלמה תהיה ל   62,000תמיכה של  

רגע שאלה, לגבי תנועות נוער, הבנו שהנוער הלאומי    אלה ויינר: 

 ירד. 

 - הנוער הלאומי ירד כן. כל התמיכות מחולקות   אריה ברסקי: 

 אם יהיה עודף בסוף בסוף.   אלי שבירו: 

 ... כרגע זה לא נמצא פה מכיוון שאין פעילות של   אריה ברסקי: 
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ויינר:   חילקנו את כל הסכום השנתי לנוער.   אלה 

ב  .   , כן   רסקי: אריה   כי יש סעיף תקציבי ורוצים לאמץ אותו

ויינר:   לא בסדר גמור אני שואלת בשביל להבין.   אלה 

 אתה מדבר על בני עקיבא?   : יוסי חן 

 על הצופים.   אריה ברסקי: 

על הצופים אני רוצה להעיר הערה. הצופים לפני הרבה    יוסי חן: 

קשר   לו  שיש  מי  כל  התמיכות  ועדת  לחברי  מדבר  אני  שנים 

קצועי, תבדוק אותי גם, הצופים בעבר לפני הרבה שנים קיבלו  מ 

מעל   של  של    100תקציבים  גם  שנה  הייתה  שקל,  אלף.    150אלף 

הם   איך  הסיבה  מה  לדעת  רוצה  אני  ונשחקים,  נשחקים  הם 

 מגיעים למצב הזה. 

ברסקי:  חברי    אריה  אתם  הבכירים,  את  יש  אסביר.  אני  אז 

בחינים שעל פיהם ועדת  המועצה שקובעים את התמיכות, את הת 

מספר   זה  השאר  בין  התמיכות.  בחלוקת  דנה  התמיכות 

מסוימים   בגילאים  הילדים  מספר  הילדים,  מספר  המשתתפים, 

מ  הצופים    16-18,  12-16,  10-12  - נגיד  של  שהפעילות  היות  וכו'. 
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ב  קטן.  שלהם  החלק  גם  אז  נמוכה  יותר  הייתה  עברו    - בשנים 

ג   2021 היא  השנה  קטן,  יותר  זה  היה  את  נראה  ואנחנו  דלה 

 בתמיכות של שנה הבאה. 

 אבל הם טוענים שבגלל התקציב הקטן הפעילות קטנה.   יוסי חן: 

   . אתה נותן לפי שנה קודמת   אלי שבירו: 

 * מדברים ביחד 

מי בעד לאשר את התמיכה לצופים כפי שהציג אותה    אלי שבירו: 

 ? אושר פה אחד, תודה. המבקר 

המלצת וועדת התמיכות  המליאה מאשרת את  החלטה:  

 אושר פה אחד.   . לתמיכה בתנועת הצופים, כפי שהוצגה 

 - העמותה הבאה זו יד שרה. התמיכה המומלצת   אריה ברסקי: 

 * מדברים ביחד 

 ₪    10,000יד שרה    אריה ברסקי: 

אני רוצה להגיד משהו לגבי יד שרה. כמו    , רגע   קרן קופלר ברקו: 

תמוה   נוער, אז קצת  התנועות  את  צריך באמת לחזק  פה  שנאמר 
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להזכיר   ליד שרה. אני רוצה  נתנו  בעיניי שגם מהיתרות שנשארו 

 - לכם 

 לא נתנו ליד שרה.   יוסי חן: 

 שקל.   10,000נתנו פה    קרן קופלר ברקו: 

 - סך הכל תבדקי כמה   יוסי חן: 

יד שרה בסופו של    . רגע תן לי לסיים אבל יוסי   קרן קופלר ברקו: 

כל   או  גלגלים  כיסא  לקחת  או  קביים  לקחת  אדם  כשמגיע  דבר 

לוקח.   שהוא  המוצר  על  ערבון  נותן  הוא  שהוא    99%דבר 

הכיסא   את  או  הקביים  את  חזרה  מחזירים  כשהם  מהאנשים 

 - גלגלים הם לא לוקחים את הכסף חזרה. לכן אני חושבת 

 ? בן אדם רוצה לתרום. מה הקשר   יוסי חן: 

 * מדברים ביחד 

ברקו:  קופלר  לבני    קרן  יותר  לתת  דווקא  צריך  היתרות  שאת 

 - נוער, לצופים, לבני עקיבא 

 יד שרה לא קיבלה, זו פעם ראשונה שהיא מקבלת.   : אלי שבירו 
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ברקו:  קופלר  בכלל    קרן  לקבל  צריכה  שהיא  חושבת  לא  אני 

 מהיתרות, זאת דעתי. 

שבירו:  שהציג    אלי  כפי  שרה  ליד  התמיכה  את  לאשר  בעד  מי 

נגד?   אותה המבקר? מי 

   - אני חושב ש   יוסי חן: 

 נגד?  מי    אלי שבירו: 

חן:  שרה    יוסי  בירת    10,000יד  הזאת,  לעיר  ביזיון.  זה  שקל 

אני נגד. צריך לתת להם   שקל ליד שרה.  10,000השומרון, אריאל, 

 .  10,000לא    50,000

שבירו:  אריק,    אלי  יאיר,  אלה,  אלכס,  פבל,  יחיאל,  אלי,  בעד: 

ויוסי.   אסף ואבנר. נגד: קרן 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  

 לתמיכה ביד שרה, כפי שהוצגה.  

   אושר ברוב קולות. 

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, אלה, יאיר, אריק, אסף ואבנר.  

ויוסי.   נגד: קרן 
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אנחנו עוברים עכשיו לבתי הכנסת, מוסדות חב"ד    אריה ברסקי: 

סכום.   10,000באריאל   אותו  כנסת  הבתי  כל  זה  מומלץ    ש"ח, 

 ש"ח.   10,000לאשר  

 מי מקבל תמיכות?    : פבל פולב 

 הצבענו במסגרת של כלל בתי הכנסת על סכום אחר.   יוסי חן: 

 על זה, על זה.   אלי שבירו: 

יודע על זה.    יוסי חן:  אנחנו דיברנו שבמידה ויגישו  רגע, לא אני 

ויהיו פחות     אז אנחנו ניתן את היתרות.   זכאים   פחות 

 זו פעם ראשונה.    דוד זיו: 

חן:  כל    יוסי  לסך  משלימים  עכשיו  שאלה  אומר  אתה  אז 

 המסגרת?  

 בסוף, בסך הכל.   אלי שבירו: 

חן:  את    יוסי  שאלה  שואל  אני  אותך,  לא  שאלה,  שואל  אני  רגע, 

אנחנו  המבקר.   אומרת  זאת  בעד,  מצביעים  אנחנו  עכשיו  אם 

ונגיד שבמסגרת    - 150היה  נדמה לי  מצביעים 
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 . 130  דוד זיו: 

אנחנו בסוף נבדוק את כולם אם תהיה יתרה נביא    אריה ברסקי: 

   - את זה אחר כך 

בדיוק, כן. אז אני אומר. אחרי זה יבדקו. אבל קודם    אלי שבירו: 

 בואו נאשר את כל אלה. 

שקל שגם אותם הורדתם    130,000הכוונה שלי שסך כל    יוסי חן: 

כל  180,000  - ומ   150,000  - מ  את  אותם בסוף  גם אותם, תחלקו   ,

 . הסכום, זאת אומרת זה לא יעבור למקום אחר 

 זה לא יכול לעבור למקום אחר.   דוד זיו: 

שבירו:  לאשר    אלי  בעד  שהציג    10,000מי  כפי  לחב"ד  שקל 

 פה אחד.    ? המבקר 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות בחב"ד,  החלטה:  
 כפי שהוצגה. אושר פה אחד.  

שבירו:  לאשר    אלי  בעד  לתפארת    10,000מי  כפי    אריאל שקל 

 שהציג המבקר? פה אחד.  

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  
 .  פה אחד , כפי שהוצגה. אושר  אריאל בתפארת  לתמיכה  
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,  5,531אבל יש לו קיזוז של    10,000אביר יעקב יש לו    אלי שבירו: 

לו   מעבירים  אומרת  אחד. 4,469זאת  פה  אושר  לאשר?  בעד  מי   .  

 שקל, מי בעד לאשר?   10,000בית כנסת אורות אריאל,  

 באביר יעקב אני נמנע.   אני   יוסי חן: 

 אביר יעקב בהצבעה יוסי נמנע.    אלי שבירו: 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  
 לתמיכה באביר יעקב, כפי שהוצגה.  

 אושר ברוב קולות.  

 ואבנר.    , קרן בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, אלה, יאיר, אריק, אסף 

יוסי. נמנע   : 

שבירו:  אריאל,    אלי  אורות  כנסת  בעד?    10,000בית  מי  שקל, 

 אני שואל, אני שואל.   אושר. יוסי אתה בעד, נגד או נמנע? 

 אני בעד.   יוסי חן: 

 אושר פה אחד. ספורט בבקשה. תודה רבה,    אלי שבירו: 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  
 לתמיכה באורות אריאל, כפי שהוצגה.  

 .  פה אחד אושר  
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ברסקי:  והפנאי,    אריה  הספורט  לקידום  עמותה  אריאל  עלה 

של    85,000מומלץ   מקדמה  אושרה  הקודמת  במועצה  ש"ח. 

של    65,000 השלמה  עכשיו  מתבקשת  של    20,000ש"ח,  לסך  ש"ח 

 על כך.   ש"ח. צריך להצביע   85,000

 מי אלה עלה אריאל?   יוסי חן: 

ל   : אלי שבירו   - עלה אריאל זה ההתעמלות. וכל מה שקשור 

 איזה התעמלות?   יוסי חן: 

משרקי:  כדורגל    אבנר  גם  אריאל  הפועל  את  גם  שם  כולל  זה 

 - ותיקים גם 

חן:  יודע   יוסי  לא  לעשות.   , אני  עלה    מה  זה  מי  יודע  לא  אני 

 אריאל. 

 אבל אני אומר לך הנה.   אבנר משרקי: 

 זאת השלמה.   , הצבעת על זה פעם שעברה   קרן קופלר ברקו: 

 אני לא זוכר איזה עמותה.   יוסי חן: 

 אז למה לא שאלת פעם שעברה.   קרן קופלר ברקו: 
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 שאלתי תאמיני לי ואני אשאל עוד פעם.   יוסי חן: 

 * מדברים ביחד 

 - עלה אריאל גם כדורסל גם כדורעף גם ליגת   : אבנר משרקי 

שבירו:  תוספת    אלי  את  לאשר  בעד  שהציג ה מי  כפי    תמיכה 

 שקל? אושר פה אחד.   85,000,  המבקר 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  

 לתמיכה בעלה אריאל, כפי שהוצגה.  

 אושר פה אחד.  

עמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל, הומלץ    אריה ברסקי: 

 ש"ח.   250,000על ידי הוועדה להביא  

 מה זה?   יוסי חן: 

 - מי בעד לאשר   זה הכדורגל.   אלי שבירו: 

חן:  המוע   , רגע   יוסי  חברי  הערה.  להעיר  רוצה  בצד  צ אני  לא  ה 

הזה, בצד הזה שפותחים קצת האוזניים, אני ביקשתי פירוט של  

גם   לקבל.  מצליח  לא  כלום,  קיבלתי  לא  הקבלות,  של  ההוצאות, 
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הכנסות?   הקבלות?  של  פירוט  לך  יש  מקבל,  לא  לדעתי  המבקר 

 הוצאות? תדפיסי בנק? יש לך הכל? 

ברסקי:  שזו   אריה  סיבה  אנחנו    יש  עכשיו,  רק  שהגיעה  עמותה 

היו   שלהם,  חשבון  הרואה  עם  נפגשנו  בירורים,  כמה  עשינו 

הזאת   שהוועדה  ולאחר  לוועדה  הוזמנו  הם  בירורים,  שימועים, 

ההנחיות,   ובכל  התבחינים,  בכל  עומדים  באמת  שזה  שוכנעה 

 הומלץ להביא להם את הסכום הזה. 

חן:  אגש   יוסי  אני  אם  היום  אומר  שאתה  מה  בניגוד    אז  אליך 

וביקשתי   אליך  ניגשתי  אני  לך  אגיד  אני  אליך,  שניגשתי  לעבר 

הם   לחברה,  תסביר  אתה  והוצאות  הכנסות  של  פירוט  ממך 

את   הבאתי  כי  פירוט  ביקשתי  ביקשתי,  עכשיו  שרק  חושבים 

  800,000ההכנסות שלהם היה להם הכנסות בשנה אחת בסביבות  

מע  אחת  ובשנה  ברוטו,  הכל  סך  אחת,  שקל.  ובשנה  מיליון  ל 

הגעתי אליך המבקר, ביקשתי ממך הכנסות, הוצאות, קבלות, לא  

הצלחת באותה תקופה גם אתה לקבל אז אתה אומר שהיום, מה  

הבאה   בפעם  או  מחר  אלייך  אבוא  אני  אם  שהיום  אומר  שאתה 

 שאתה פה אתה יכול להציג לי את זה. 
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 . תמיד להציג   אפשר   אריה ברסקי: 

שקל כפי שהציג אריה    250,000  - מי בעד לאשר את ה   אלי שבירו: 

 לעמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל? אושר פה אחד. 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  
לתמיכה בעמותה לקידום הספורט והחינוך באריאל, כפי  

 שהוצגה.  

 אושר פה אחד.  

ברסקי:  אריאל    אריה  התעמלות  מועדון  מכבי  אחרונה  עמותה 

הישגים.   להמון  שמגיעה  אומנותית  התעמלות  זו  רגינה,  שזו 

היא   המומלצת  של    100,000התמיכה  מקדמה  קיבלה  ש"ח, 

 ש"ח.   10,000  - , מומלץ לאשר את ההשלמה של ה 90,000

 כמה מתוך זה היא משלמת עבור שימוש באולמות?   יוסי חן: 

 קשר בכלל. אין לזה    אלי שבירו: 

  10אני רוצה לדעת כמה היא משלמת. כי אתה נותן לה    יוסי חן: 

 - על שימוש באולמות   20לוקח לה  

 אין לזה קשר.   אלי שבירו: 

 יש לזה קשר.   יוסי חן: 
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שבירו:  ה   , בסדר   אלי  את  לאשר  בעד  מי  נגד.    100,000- תצביע 

שקל למכבי מועדון    10,000שקל האלה, זאת אומרת השלמה של  

א  לסעיף  ההתעמלות  עובר  אני  אחד.  פה  אושר  בעד?  מי  ריאל. 

 הבא. 

המליאה מאשרת את המלצת וועדת התמיכות  החלטה:  
לתמיכה מכבי מועדון ההתעמלות אריאל, כפי שהוצגה. אושר  

 פה אחד.  

אני רוצה להגיד משהו בנושא התמיכות. לא רציתי    אריק דושי: 

של    להתערב בזמן ההצבעות. לפני בערך חודשיים עם כל החברה 

והבנות שירות הוצאנו את מועדון העמותה   יחד באריאל  עמותת 

אספנו   בכנרת.  לינה  ליומיים  יצאו  שהם  ראשונה  פעם  לטיול 

הכמעט   בסביבות  מעט    10,000תרומות  השתתפו  ההורים  שקל, 

ויחיאל   אריאל  מעיריית  יחיאל  ליחיאל,  פניתי  יכלו,  שהם  במה 

אמר  נרתם  ישר   כסף  של  סכום  הקצה  אני  למשימה  ולמה  זה,  לי 

אומר את זה עכשיו, כי יש עודפים ויש יתרות. העמותה כל שנה  

לא עולה לה בשקל התקציב כל הזמן, העמותה    , אנחנו מתחננים 

חים ויש את  " עושה פעילויות מטורפות כאילו חוץ מזה יש גם גמ 

ומלא   תורה  ולימוד  ספר  ובבתי  אסי  בבית  ההעשרה  שיעורי 

   כי בסוף זו החלטה של כולם.   אני פונה לכולם פה   דברים. 
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 יש ועדה מקצועית.   אלי שבירו: 

דושי:  רגע.    אריק  שנייה  אבל  יודע,  אני  שהיא  לא,  איזה  יש  אם 

נראה   התמיכות  תקציב  בסוף  הרי  משנה,  לא  משפטית,  אופציה 

זה   מה  תורמים,  עם  יחס  אריאל?  עיריית  של  תקציב  שזה  לך 

שקל  בר   150לעומת    - מיליון  שקל  מיליון  בשנה  ומשהו  השם  וך 

 מיליון בעזרת השם.   160  - הבאה אנחנו כמעט נגדל ל 

 והמסגרת של התמיכות יורדת.   יוסי חן: 

דושי:  שהחבר   אריק  לכם  לספר  רוצה  הזה,  ' אני  מהטיול  חזרו  ה 

תשמעו את התגובות, הם עד היום מדברים על זה. אני אומר לכם  

רוצה   אני  אותם  ואוציא  אצליח  אני  השם  ובעזרת  הבא  שהטיול 

אפילו להוריד אותם לאילת ללילה, או אפילו לשתי לילות. עכשיו  

מאנשים   בתרומות  השגתי  מזה  חצי  הכסף  על  מדברים  אנחנו 

 - מדהימים וגם שפנינו ל 

 מה אתה רוצה אריק?   יחיאל טוהמי: 

דושי:  בשביל    אריק  כסף  יותר  שנקציב  הבאה  בשנה  רוצה  אני 

 - שנוכל לעשות פעילויות יותר 
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 למה אי אפשר עכשיו?   דובר: 

 * מדברים ביחד 

זיו:  שנשארו    דוד  העודפים  תקציב  כל  את  פה  בעל  מכיר  לא  אני 

בתמיכות, יחד עם זאת אני יודעת שנשארו כספים אבל אני רוצה  

זאת   לקבוצות,  מחולק אצלנו  שתקציב התמיכות  לכולם  להזכיר 

לקחת   עכשיו  שצריכים  הקבוצות  את  אומרת  בכל  העודפים  כל 

תח  בכל  או  בספורט  אפשר  ואם  וקהילה  חברה  ום  הרלוונטיות, 

 - all togetherשקלים    50,000אחר, לאגוד אותם ונניח  

 רגע הם הגישו בקשה העמותה הזאת?   קרן קופלר ברקו: 

זיו:  שנ   דוד  ה י רגע  את  ולקחת  אחת.  האלה    50,000  - יה  שקלים 

כי אנחנו מקובעים לאותן מסגרות חלוקה,  ולבצע שינוי בתקציב  

לם תהיה  ואז אם הרוח כמו של כו   מסגרות חלוקה אותם    ולהכניס 

י  את הוועדה המקצועית, הוועדה המקצועית תשב על    נחו כזאת, 

   - החלוקה, תחליט 

 * מדברים ביחד 
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זיו:  אריה    דוד  זה  העודפים,  מה  לדעת  כל  קודם  הוא  התהליך 

להגיד   המחשב,  מול  יושב  שהוא  עבודה  דקות  בחמש  להגיד  יכול 

משם.    10מפה,    10מפה,    10שקלים,    50,000בסך הכל יש לי שוב  

 - ל העודפים האלה צריכים להגיע לכאן כדי שהמועצה כ 

שאלה קטנה, הוא יכול להגיש תמיכה, הוא מגיש    יחיאל טוהמי: 

 תמיכה לעמותה? 

 הם הגישו בקשה.   דוד זיו: 

 וקיבלתם או לא קיבלתם?   יחיאל טוהמי: 

זיו:  שאנחנו    דוד  היא  הבעיה  הבעיה,  איפה  להגדיל.  רוצה  הוא 

אותם   את  צבע  מאותו  עמותות  וכך  לכך  שקלים.    9,000חילקנו 

זה   כולם  מעל  אותה"  ו"להרים  הזאת  העמותה  את  לקחת  עכשיו 

 צריך למצוא נימוקים מצוינים. 

 * מדברים ביחד 

הוועדה המקצועית צריכה לדון ואחרי זה היא תבוא    אלי שבירו: 

אני לא מתכוון לעשות את העבודה של הוועדה המקצועית.  לכאן,  

 אני מבקש לעבור לנושא הבא. 
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 מזכירת בית ספר אור זבולון   - [  החלפת מורשה חתימה   7]  

שבירו:  אור    אלי  ספר  בבית  מזכירה  חתימה,  מורשה  החלפת 

ג  דינה  לפנסיה.  שיצאה  מכניסים  נ זבולון  במקומה  ואנחנו  טמן 

בבית  036103729אושרי ת"ז    ת רווי את   מורשי חתימה  , מבחינת 

   פה אחד.   מי בעד לאשר את ההחלפה? הספר.  

מורשה חתימה מזכירת    ת המליאה מאשרת את החלפ החלטה:  

במקום    036103729ת"ז    אושרי   ת רווי   - בית ספר אור זבולון 

 . אושר פה אחד טמן.  נ דינה ג 

 מזכירת בית ספר מילקן   - החלפת מורשה חתימה [     8]  

שבירו:  מילקן.    אלי  ספר  בבית  גם  חתימה  במורשה  החלפה 

שם   יש  אביגיל.  כהן  נכנסת  לפנסיה  שיוצאת  לוי  רינה  במקום 

מי בעד לאשר  .  040426397שינוי בת"ז טעינו כאן, הת"ז שלה זה  

 פה אחד.   את ההחלפה? 

המליאה מאשרת את החלפת מורשה חתימה מזכירת  החלטה:  

במקום רינה    040426397ת.ז.    אביגיל כהן   - ילקן בית ספר מ 

 . אושר פה אחד לוי.  
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 הקמת מחסן חירום   1308פתיחת תב"ר  [     9]  

שבירו:  מספר    אלי  תב"ר  לתב"רים.  עובר  אני  רכש  1309מפה   ,

 - מצלמות על גדר הביטחון בסך 

 לפני התב"ר הקמת מחסן חירום.   קרן קופלר ברקו: 

, הקמת מחסן  1308, פתיחת תב"ר  9אה סליחה סעיף    אלי שבירו: 

 - 250,000חירום בסך  

אני רוצה רק לשאול על זה, על המחסן חירום    , רגע   יאיר שטבון: 

תכנית   יש  הקשר,  באותו  שזה  מבין  אני  תכנית,  יש  התב"ר.  ועל 

אני מבין גם מוועדת ביטחון, תכנית מלאה   מלאה שעברה אצלך 

מתוקצב  אנחנו  הכניסה,  כל  בת של  אומר  אני  כי  לזה?  עדוף  י ים 

 - שלנו לפני מצלמות 

 זה מקורות מימון שונים.   : פבל פולב 

שבירו:  לך,    אלי  אשיב  אני  לי,  מחכים  תן  אנחנו  כל  קודם 

להרשאה תקציבית לגבי הנושא של השינוי בשערים ברגע שאנחנו  

מאצ'ינג  - נקבל, יש לנו שמור, שמור לנו כסף את ההשלמה שלנו ב 

 - השיפור בשערים וברגע שנקבל כדי לעשות את  
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 זה לפי התכנית המלאה?   יאיר שטבון: 

שבירו:  אנחנו    אלי  התקציבית  ההרשאה  את  נקבל  שאנחנו  ברגע 

 - נעלה את זה לכאן. כאן אנחנו מדברים 

 ההרשאה התקציבית תלויה עכשיו במה?   יאיר שטבון: 

שבירו:  משרד  י שהצבא    אלי  הסיפור,  ונגמר  האישור  את  לי  יתן 

להגיע  הביטחון.   יספיק  שזה  חשבנו  אגב  דרך  אנחנו  מעריך,  אני 

לפני הישיבה הזו, זה לא הגיע לישיבה הזו אני מעריך שבישיבה  

בסך   חירום  מחסן  הקמת  יהיה.  כבר  זה  שקל,    250,000הבאה 

 שקל.   125,000שקל ואנחנו שמים    125,000משרד הביטחון שם  

 איפה המחסן הזה יהיה?   קרן קופלר ברקו: 

שבירו:  בחלק   אלי  הבריכה  ליד  יהיה  הזה  הבריכה  המחסן  ליד   ,

 העירונית. 

פולב:  וזה    פבל  נמצא  שזה  אש  כיבוי  במקום  העירונית,  הבריכה 

 - שטח שלא שלנו חייבים להעביר 
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שבירו:  התב"ר    אלי  את  לאשר  בעד  מי  עושים.  אנחנו    1308שם 

 כפי שהצגתי? אושר פה אחד.    250,000על סך  

להקמת    1308המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר  החלטה:  

  125,000ש"ח. מקורות מימון:    250,000מחסן חירום בסך שך  

ו  ן   ש"ח מקרן עודפים.    125,000- ש"ח משרד הביטחו

 . אושר פה אחד 

 רכש מצלמות   1309פתיחת תב"ר  [     10]  

שבירו:  תב"ר    אלי  זה  הבא  הכל  1309תב"ר  סך  מצלמות,  רכש   ,

מקור   300,000- ב  הביטחון,  שקל.  משרד  של  זה  כולם  המימון  ות 

מצלמות על הגדר. מי בעד    15  - אני מעריך שאנחנו נוכל להעמיד כ 

 - לאשר את תב"ר 

 זה על הגדר?   , אה   : קרן קופלר ברקו 

מצלמות בתוך העיר   אלי שבירו:  זה לא  על הגדר  רק  רק    , זה  זה 

 על הגדר. 
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חן:  הגדר   , בסדר   יוסי  על  שאלה,    . רק  אותך  לשאול  רוצה  אני 

 - בכניסה הראשית 

אני לא אפרט איפה יש מצלמות, לא משנה מה תשאל    אלי שבירו: 

 אותי אני לא אפרט איפה יש מצלמות. 

אני  אני מדבר איתך, אתה יכול גם לא לפרט.  אל תפרט,    יוסי חן: 

בוטקה   שומר  שם  עומד  הראשית  הכניסה  את  יש  איתך.  מדבר 

מחס  יש  השומר  זמן.  ואחרי  הרבה  ומקולקל  עובד  לא  שהוא  ום 

 האם אתה מתכוון לקחת אותו בחשבון ולתקן לפני הפיגוע הבא? 

בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו:  שקל    300,000על סך    1309מי 

 מקורות מימון משרד הביטחון? אושר פה אחד.  

 

לרכש    1309  המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר החלטה:  

ש"ח. מקורות מימון: משרד    300,000מצלמות, בסך של  

 הביטחון.  

 . אושר פה אחד 

 עבודות תחזוקה בעיר   1310פתיחת תב"ר  [     11]  



 

ה   א י ל 4מ . 9   

 נוצר על ידי  

74 

 - 1310פתיחת תב"ר    אלי שבירו: 

ברקו:  קופלר  התב"רים    , רגע   קרן  כל  מבחינתי    13  - ו   12,  11אני 

הכל  בסך  פה  מדובר  תב"רים,  אותם  שאתה    3.5  זה  שקל  מיליון 

מביא לפה להצבעה מבלי שקיבלנו תכנית. אתה רוצה שנצביע פה  

 . ככה פה, נשמה   מיליון שקל   3.5אלי על  

דושי:  בגבעת    אריק  כיכר  כסף, אבל  נתת   ]   3.5זה  עכשיו    ]...

 מיליון ככה. 

שבירו:  אז    אלי  להגיד  רק  רוצים  אתם  אם  להשיב,  לי  תתנו  אם 

, תב"ר. תב"ר עבודות תחזוקה בתוך  זה בסדר. אני בכוונה תב"ר 

לפני   של מה שאנחנו אישרנו  טבלה  צירפנו לכם  גם  העיר, אנחנו 

בתב"ר   עשינו  אנחנו  מה  לכם  ופירטנו  הפירוט  כל  עם  זמן  כמה 

לתקן   שצריך  מדרכה  יש  שבר.  תב"ר  שנקרא  מה  זה  הקודם. 

זה   שבר.  זה  מחליפים,  אנחנו  להחליף  שצריך  דבר  יש  מתקנים, 

 - לא מה שנקרא 

 תחזוקה שוטפת.   פבל פולב: 
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שבירו:  התב"ר   אלי  זה  ולכן  ה   בדיוק,  ב   400,000  - של    - שקל. 

מופיע    500,000 שעשינו  מה  את  בדיוק  לכם  פירטנו  אנחנו  שקל 

שבר   איזה  יודע  לא  אני  יהיה,  מה  יודע  לא  אני  פה  גם  שם.  לכם 

זה   רוצים  שאנחנו  מה  ולכן  מי    400,000יהיה  אז  הכל.  זה  שקל, 

 - בעד לאשר 

שטבון:  סמך    יאיר  על  כאילו  זה  את  עושים  כרגע  אנחנו  אז 

 - בלי שאנחנו יודעים עדיין איזה שהוא   400,000

שבירו:  מדרכה    אלי  איזו  לך?  יהיה  שבר  איזה  יודע  אתה  איך 

   - תתקלקל? איזה כביש 

שטבון:  תב"ר.   יאיר  פר   זה  אותו  תב"ר    תצבע  עושה.  שאתה  מה 

 צריך להיות צבוע פר מה שאתה עושה. 

 * מדברים ביחד 

 - מי בעד לאשר את תב"ר   אלי שבירו: 

חן:  זה  אבל    יוסי  על  מדברים  אנחנו  שאלה,  לשאול  רוצה  אני 

כמה   לנו  להגיד  יכול  אתה  פיתוח.  מקרן  מימון  ממקורות  שהכל 
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שאריאל   שם  היתרות  כלומר  פיתוח?  בקרן  הכל  בסך  יש  כסף 

 לוקח? 

בעד    אלי שבירו:  מי  לך בסדר?  אגיד  ואני  נשלים את הכל  אנחנו 

  400,000  - עבודות תחזוקה ברחבי העיר ב   1310לפתוח את תב"ר  

יוסי,   נגד:  ואסף.  אלכס  פבל,  יחיאל,  אלי,  אבנר,  בעד:  שקל? 

 אלה, יאיר, אריק וקרן. עבר.  

לעבודות    1310  המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר החלטה:  

ש"ח. מקורות מימון: קרן    400,000תחזוקה בעיר, בסך של  

 פיתוח.  

 . ברוב קולות אושר  

, יחיאל, פבל, אלכס ואסף   בעד: אבנר, אלי

יוסי, אלה, יאיר, אריק וקרן.   נגד: 

תב"ר  [     12]   השלמות    1311פתיחת  עפרון,  בפארק  שירותים 

 גינון ברחבי העיר ובדרך רון נחמן 

תב"ר    : שבירו   אלי  זה  1311פתיחת  שקל  במיליון  הולך  שזה   ,

שירותים בפארק עפרון. מאחר ופה זה פרויקטים שאנחנו יודעים  

על חלק מהם אז אני אפרט, יש שירותים בפארק עפרון, השלמת  

מכיכר   רחוב,  של  מהקטע  נחמן  רון  ובדרך  העיר  ברחבי  גינון 

 - ע העצמאות ועד כיכר ששת הימים שזה קטע שנראה מזעז 
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 פירוט זה להציג את התכנית. זה לא נקרא פירוט,    יאיר שטבון: 

 זה לא פירוט בשבילך זה בסדר.   אלי שבירו: 

 מדברים ביחד *  

 - לפני שלושה חודשים שתלנו   קרן קופלר ברקו: 

 לא שתלנו, הייתה שנת שמיטה.   אלי שבירו: 

 אבל שתלנו רב שנתי. שתלנו לכל השנה.   קרן קופלר ברקו: 

 אבל לא שתלנו בכל מקום.   : פבל פולב 

תשאל את התושבים מה הם מעדיפים גינון או    קרן קופלר ברקו: 

 כיכר בטיחותית. 

 מה אתה מצביע? אני רוצה לשאול שאלה.    יוסי חן: 

 שאלת.   אלי שבירו: 

חן:  מתבלבל.    יוסי  אתה  שאלתי,  לא  הזה  הנושא  מדבר  על  אתה 

 - שיו על גינון בדרך רון נחמן בקטע בין הקניון עכ 

.   אלי שבירו:   לא. אתה לא מקשיב לי
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לי    יוסי חן:  בוא תראה  רון נחמן אז  אני מקשיב רשום פה בדרך 

 רק איפה בדרך רון נחמן, למה אתה מתכוון. 

זה מה שאמרתי אתה פשוט לא מקשיב. מהעצמאות    אלי שבירו: 

 ועד ששת הימים. 

חן:  על    יוסי  איפה שבזמנו    השצ"פ אז אתה מדבר על הקטע הזה 

 העברנו את הצינור ביוב של השכונה, או שאתה מדבר על האמצע. 

 . אני מדבר ועל הצד   על האמצע   אלי שבירו: 

חן:  האמצע,    יוסי  על  מדבר  אתה  אם  אותך  שואל  אני  עכשיו 

 - אנחנו העברנו את דרך רון נחמן לנתיבי ישראל 

לא קשור הם לא מתעסקים אתה הרי מכיר את זה.    אלי שבירו: 

 הם לא מתעסקים בנושא של הגינון. 

חן:  והם    יוסי  הגינון  את  לוקחים  שאנחנו  אומר  שאתה  מה  אז 

 על זה?   נותנים לנו שיפוי או שאתה ויתרת 

 - אחראי על זה   ויתרתי? אתה ויתרת, אתה היית   אלי שבירו: 
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חן:  מה    יוסי  על  התחנות  את  לך  הבאתי  התיאור  את  לך  הבאתי 

 ויתרתי? 

שבירו:  תב"ר    אלי  את  לאשר  בעד  בפארק    1311מי  שירותים 

נחמן על סך מיליון   רון  ובדרך  גינון ברחבי העיר  עפרון, השלמת 

יחיאל,   אלי,  בעד:  בעד?  מי  פיתוח?  קרן  מימון  מקורות  שקל 

 י ואסף. נגד: אלה, יאיר, אריק וקרן. עבר. אבנר, פבל, אלכס, יוס 

לשירותים    1311המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר  החלטה:  

בפארק עפרון, השלמות גינון ברחבי העיר ובדרך רון נחמן,  

 ש"ח. מקורות מימון: קרן פיתוח.    1,000,000בסך של  

 . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, אבנר, פבל, אלכס, יוסי ואסף 

 נגד: אלה, יאיר, אריק וקרן. 

  שיפור חזור העיר   1312פתיחת תב"ר  [     13]  

תב"ר    : שבירו   אלי  פתיחת  זה  הבא  חזות  1312הסעיף  שיפור   ,

גנים ציבוריים   . העיר, מעברים, נגישות, ספסלים, 

מה אי אפשר    כמה עולים ספסלים? פה יש תוכנית?    : יאיר שיטבון 

   להסביר? 
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שבירו:  רוצה    אלי  אתה  מדרגות,  גרם  לעשות  הולכים  אנחנו 

 - להיות רגע בשקט? גרם מדרגות בסביונים 

שיטבון  ב'   : יאיר  כיתה  עבודת  של  הגשה  ספסלים,    2זו  )נגישות, 

 גנים ציבוריים(. 

 תצביע נגד.   אלי שבירו: 

 ברור שאני אצביע נגד.   : יאיר שיטבון 

שבירו:  מג   אלי  בסביונים,  מדרגות  גרם  על  מדברים  רש  אנחנו 

במגרש   תאורה  עפרון,  בדרך  מעברים  העבודה,  ברחוב  חנייה 

בגין,  ש ה  גינת משחקים בעליזה  כלבים ברחוב הגליל,  גינת  חבק, 

גן בהגנה וספסלים ואשפתונים.   גן ברק, 

חן:  יש    יוסי  פה עכשיו שני    לך אני רוצה לשאול לגבי הספסלים, 

אני  שואל,  אני  לספסלים.  תקציב  יש  זה  ובתוך  שקלים    מיליון 

כל   ליד  ספסלים  לא מציבים  זה במשך שנה, למה  מעלה את  כבר 

שההורים   תראה  לשם  תצא  סככות?  עם  ביחד  החינוך  מוסדות 

את   להביא  או  הילדים  את  לקחת  מגיעים  והסבתא  והסבא 

מילק  ליד  ספסל  שום  ואין  האלה  למוסדות  ליד  י הילדים  ן, 
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ספסלים   כמה  להציב  הבעיה  מה  שם,  ספסלים  שום  אין  הממ"ד, 

 ך השני מיליון שקלים, גם ספסלים וגם סככות. מתו 

.    אלי שבירו:   אני אבחן

 תודה רבה.    יוסי חן: 

 * מדברים ביחד 

מיליון שקל    2על סך    1312  מי בעד לאשר את תב"ר   אלי שבירו: 

פבל,   יחיאל,  בעד: אלי,  נגד?  מי  בעד?  מי  פיתוח?  חשבון קרן  על 

 אלכס, יוסי, אסף ואבנר. נגד: אלה, יאיר, אריק וקרן.  

לשיפור    1312המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר  החלטה:  

חזות העיר )מעברים, נגישות, ספסלים, גנים ציבוריים, גינת  

ש"ח. מקורות מימון: קרן    2,000,000  כלבים ותאורה(, בסך של 

 פיתוח.  

 . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אסף ואבנר. 

 נגד: אלה, יאיר, אריק וקרן. 

רכישת ריהוט לכיתות יבילות בבי"ס    1313  פתיחת תב"ר [     14]  

 עליזה בגין ואור זבולון 

 * מדברים ביחד 
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תב"ר    : שבירו   אלי  פתיחת  לכיתות  1313הלאה,  ריהוט  רכישת   ,

סך    יבילות  על  זבולון  ואור  בגין  עליזה  ספר  שקל.    50,000בבית 

פה   לימוד? אושר  לכיתות  ריהוט  עבור  מי בעד לאשר את התב"ר 

 אחד תודה. 

לרכישת    1313המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר  החלטה:  

ריהוט לכיתות יבילות בבי"ס עליזה בגין ואור זבולון, בסך של  

 ש"ח. מקורות מימון קרן עודפים.    50,000

 . אושר פה אחד 

חן:  ,    יוסי  זבולון אור  גם  פה  שרשום  רואה  אני  ממך,  מבקש  אני 

שהם   יודע  ואני  הילדים  בשם  בבקשה  עכשיו  ממך  מבקש  אני 

זבולון תראה את כל הליקויים   חשובים לך, תלך לבית ספר אור 

 וגם תקיים את מה שהבטחת להם את מערכת ההגברה. 

 אני אלך.    אלי שבירו: 

תב"ר  [     15]   גן    1314פתיחת  מבנה  למועדונית  התאמת  נרקיס 

 כולל ריהוט 

ברחוב  1314פתיחת תב"ר    אלי שבירו:  נרקיס  גן  , התאמת מבנה 

סך   ריהוט,  כולל  למועדונית  אותה    80,000השומרון  זו  שקל. 

מנת   על  הממ"ד  ספר  מבית  אותה  הוצאנו  שאנחנו  מועדונית 
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תב"ר   את  לאשר  בעד  מי  לימוד.  כיתות  עוד  שם  ,  1314לאפשר 

 ים? פה אחד.  שקל מקרן עודפ   80,000

להתאמת    1314המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר  החלטה:  

גן נרקיס )רחוב השומרון( למועדונית, כולל ריהוט, בסך   מבנה 

 ש"ח. מקורות מימון: קרן עודפים.    80,000של  

 פה אחד. אושר  

 אירועי סוכות   1315פתיחת תב"ר  [     16]  

תב"ר   : שבירו   אלי  סך  1315  פתיחת  על  סוכות  אירועי   ,100,000  

סוכה   סוכה,  תחרות  בפארק,  שופר  לעשות  הולכים  אנחנו  שקל. 

בפארק מופע הילדים, הפנינג בחנוכת פארק גבעת האוניברסיטה  

שניות.   והקפות  המועד  חול  בסוף  אותו  לחנוך  הולכים  אנחנו  כי 

 זה מקרן עודפים. 

 זה כולל את סוכות אקסטרים?   יאיר שטבון: 

זה    שבירו: אלי   לא אין את סוכות אקסטרים. סוכות אקסטרים 

והספורט   התרבות  משרד  ידי  על  כולו  כמעט  רובו,  ממומן  היה 

 והם לא מממנים. 
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אז אמרנו שלא עושים את זה בגלל הקורונה אז זו    יאיר שטבון: 

 הייתה הסיבה? 

 זה היה ביזיון אחד גדול. המתנפחים האלה.   קרן קופלר ברקו: 

 אלי.   יוסי חן: 

 כן.   אלי שבירו: 

חן:  פה    יוסי  סוכה  הקימה  לא  שנים  הרבה  אחרי  שעברה  שנה 

יש   הסוכה,  את  שיחזירו  מבקש  אני   . א' ברובע  המסחרי  במרכז 

 פה אנשים דתיים שהם אוכלים רק בסוכה. 

, אירועי  1315הבנתי אוקיי. מי בעד לאשר את תב"ר    אלי שבירו: 

 שקל מקורות מימון?   100,000סוכות,  

 לא גובים פה כסף מהתושבים נכון לכניסה?   פלר ברקו: קרן קו 

 מי נגד?   אלי שבירו: 

 אני נמנע.   יאיר שטבון: 

בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אלה, אסף, קרן    אלי שבירו: 

 ואבנר. נמנעים: יאיר ואריק.  
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אירועי    1315  המליאה מאשרת את פתיחת תב"ר החלטה:  

ש"ח. מקורות מימון: קרן עודפים.    100,000סוכות, בסך של  

 . ברוב קולות אושר  

 בעד: אלי, יחיאל, פבל, אלכס, יוסי, אלה, אסף, קרן ואבנר. 

 . יאיר ואריק נמנע:  

 יש תוספת לסדר היום.   : שבירו   אלי 

   1307תב"ר    אישור הגדלת [     17]  

אנחנו הצבענו עליו בישיבה הקודמת ומה שקורה זה    אלי שבירו: 

של   סך  על  הייתה  קיבלנו  שאנחנו  ההקצאה  הקודמת  שבישיבה 

שקל כאשר אנחנו היינו צריכים להעמיד לטובת הנושא    140,000

שקל    150,500  - שקל. עכשיו הגדילו לנו את התב"ר ל   21,000הזה  

ל  שלנו  העצמית  ההשתתפות  את  לנו  אז  קל ש   15,050  - והקטינו   .

ל  סל"ע  של  התב"ר  הגדלת  את  לאשר  בעד  שקל,    150,500  - מי 

זה   המימון  ו   135,450כשמקורות  התרבות  משרד    15,050  - שקל 

 מקרן עודפים? 

 אפשר לדעת למה זה אבל?   קרן קופלר ברקו: 

,    זו הייתה הופעה של חיים משה, להקת דה ז'ה   שלמה בנימין:  וו

 גרופי משהו כזה, נוי פדלון, יריד חוגים ועוד כל מיני. 
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חן  כזה.   : יוסי  משהו  לכרטיס  שקלים  עשרה  שגבו  נמנעים:    זה 

ואריק.  את    יאיר  לצ'פר  יוכלו  ישתנו  הנתונים  אם  עכשיו 

 התושבים ששילמו כניסה? 

 ? איך יצ'פרו   אלי שבירו: 

חן  יודע,    : יוסי  אירוע,  לא  באיזה  אותם  כסף  לצ'פר  עוד  קיבלנו 

 שקלים.   10- שיכולנו עכשיו לבטל את ה 

שבירו:  ל   אלי  התב"ר  הגדלת  את  לאשר  בעד    150,500  - מי 

מקרן    15,050  - משרד התחבורה ו   135,450כשהמקורות מימון זה  

 פה אחד.   עודפים? מי בעד? 

  150,500- ל   1307המליאה מאשרת את הגדלת תב"ר  החלטה:  

  15,050משרד התחבורה,    ש"ח   135,450ש"ח. מקורות מימון:  

 ש"ח קרן עודפים.  

 . אושר פה אחד 

 וטוקול שאינה לפר   מעבר לישיבה סגורה *  

ה  ל ע נ נ ה  א י ל מ  ה
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