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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  60-הישיבה ה

 (06.05.18) חע"תשא באייר כ", ראשון מיום

 

 

 יו"ר הוועדה -  אליהו שבירומר  :נוכחים

 מ"מ ראש העיר  -  והמיטיחיאל  מר

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל

 עצת העירחבר מו -  מר אריק דושי 

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

 חברת מועצת העיר -  גב' דקלה שיינדל

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 

 חבר מועצת העיר -   מר זאב רז :חסרים

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חברת מועצת העיר -  מילה גוזבגב' לוד

 חבר מועצת העיר  -   מר יוסי חן 

 

 מנכ"ל העירייה -    אבי עזרמר   :סגל

 מהנדס העירייה ומהנדס הוועדה  -   אלון גינדיסמר 

 יועמ"ש -    דוד זיועו"ד   

 מבקר העירייה -   אריה ברסקימר   

 גזברית העירייה -   אריאלה להבגב'   

 הרוני דנרו"ח   
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .1

 ;2017לשנת  3הצגת דו"ח רבעוני  .2

 ;2017לשנת  4הצגת דו"ח רבעוני  .3

 ;2017סיכום תקציב  .4

 ;2018עדכון תקציב  .5

 בארנונה לחיילי מילואים פעילים; 5%מתן הנחה של  .6

צ"ב חוו"ד פסיכולוגית )מ –הארכת העסקה מעבר לגיל פרישה לליאנה נויברגר  .7

 ממנהלת השפ"ח(.

 אישור תב"רים: .8

 מתקציב הרשות הלאומית  ₪ 46,000בטיחות בדרכים  – 1150תב"ר מספר  א.  

 . ₪ 65,700מתקציב העירייה. סך הכול  ₪ 19,700-ים וכלבטיחות בדר  

 ממשרד  ₪ 59,100רכישת ציוד ביטחון ושע"ח,  – 1151תב"ר מספר  ב. 

ו    .₪ 98,500קורות העירייה. סך הכול ממ ₪ 39,400-החינוך 

 .₪ 50,000שיפוצים בבית ספר נווה אריאל,  – 1152תב"ר מספר  ג.

 . ₪ 194,000נגישות בית ספר נחשונים  – 1153תב"ר מספר  ד.

 תשלומי פיתוח של בעלי  - ₪ 4,554,325-הגדלת תב"ר ב – 315תב"ר מספר  ה.

 הקרקע בגבעת האוניברסיטה.  

 גינדיס כמהנדס העיר וקביעת שכרו )ישיבה סגורה(.אישור אלון  .9

חודשים וקביעת שכרה  3-אישור אריאלה להב כגזברית העיר לתפקיד מ"מ ל .10

 )ישיבה סגורה(.

 אישור זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב. .11

אישור חברות אריאלה להב בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה  .12

 וועדת ערר. 

 אישור הגזברית אריאלה להב כממונה ארנונה.  .13

 דקות לחבר מועצת העיר מר יוסי חן.  5 .14

 תוספת לסדר היום:

 אישור אבי פרנקל כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לאריאל.  .   15
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אישור מינוי אריאלה להב כדירקטורית בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזור  .   16

 התעשייה.

 ר מינוי אלון גינדיס כדירקטור בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזוראישו  .   17

התעשייה.   
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..אנחנו נפתח את ישיבת המועצה מספר :ראה"ע-מר אליהו שבירו . 

 

 סקירת ראש העיר; .   1

 

וניתנה סקירה על סיורו בחו"ל.   דווח על אירועי יום העצמאות 

 

 ; 2017לשנת  3הצגת דוח רבעוני  .   2

 

 ו"ח רבעוני על ידי רוני דנה. הוצג ד

 

 ;2017לשנת  4הצגת דו"ח רבעוני  .   3

 

. אני חושב 2017לטובת עדכון התקציב שעשיתם לשנת ...   :י דנהרונמר 

שהביצוע משקף כמו כל שנה עודף מסוים שמקטין את הגירעון המצטבר, שעומד היום 

 במעוגל. זהו מבחינתי.  ₪ 3,800,000על 

 

 ? אין. 2017לשנת  4שאלות לגבי דו"ח רבעוני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ;2017סיכום תקציב .   4

 

 . 2017אז אנחנו עוברים לסיכום תקציב שנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתם אישרתם כבר את תקציב ראשון,  2017תקציב לשנת   :דנה מר רוני

דרישת משרד הפנים  עדכון ראשון לתקציב. היום אנחנו מגישים עדכון נוסף, זה על פי

. והדף שאתם קיבלתם הוא דף 2017בהיקף של הביצוע שהיה בשנת  2017לאשר תקציב 

המוצע. אם יש שאלות  2017, זה סך הכול התקציב בשנת ₪ 125,879,000-שמשקף את ה

 אני אשמח. 

 

יש למישהו שאלות? לא. אז אני מעלה להצבעה מי בעד לאשר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 . עם העדכונים האחרונים? אושר פה אחד 2017ב את תקצי

 . 2017פה אחד, לאשר את תקציב הוחלט  החלטה:

 

 ;2018עדכון תקציב  .   5

 

התקציב שאושר במליאה  2018לשנת  1עדכון תקציב מספר    :רו"ח רוני דנה

, שבעיקרו קיבלנו ₪ 904,000, התיקון כאן הוא בהיקף של ₪ 125,558,000עמד על 

רן לצמצום פערים ממשרד הפנים, בנוסף אנחנו מאשרים הנחה למשרתי אותו מק

, אז יש הקטנה בארנונה מול הנחה לזכאים. יש בצד ההוצאה ₪ 220,000מילואים 

תיקונים שאני מניח שעברתם עליהם, כי קיבלתם את דף העדכון. והעדכון הגדול פה 

תקציב החדש עומד על הוא בעצם הקטנה בביטוח בהתאם להוצאה בפועל שיש היום, וה

 ש"ח.  126,462,000

 

? אין. מי בעד לאשר את עדכון 2018שאלות לעדכון תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כפי שהוצג? אושר פה אחד, תודה רבה.  2018תקציב 

 . 2018פה אחד, לאשר את עדכון תקציב הוחלט  החלטה:

 

 .בארנונה לחיילי מילואים פעילים %5מתן הנחה של  .   6

 

 %5אני עובר לסעיף הבא, סעיף הבא זה מתן הנחה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בארנונה לחיילי מילואים פעילים. אני רוצה להזכיר התקבלה החלטה לאפשר הנחה של 

לחיילי מילואים פעילים בארנונה, שיש להם נכס. אני חושב ששווה שאנחנו נצטרף  5%

 -לקריאה הזו וגם אנחנו נאשר

 

 בארנונה לחיילי מילואים פעילים. %5פה אחד, מתן הנחה של הוחלט  החלטה:

 

פסיכולוגית )מצ"ב חוו"ד  –הארכת העסקה מעבר לגיל פרישה לליאנה נויברגר  .   7

 ממנהלת השפ"ח(.
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מעבר לגיל פרישה הסעיף הבא סעיף ז' זה הארכת העסקה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את חוות הדעת של מנהלת השפ"ח, ואנחנו  לפסיכולוגית לליאנה נויברגר, קיבלתם

מבקשים לאשר את המשך העסקתה מעבר לגיל הפרישה, אם יש למישהו שאלות, אין 

 שאלות. מי בעד לאשר את הארכה? אושר פה אחד. תודה רבה. 

 

הארכת העסקה מעבר לגיל פרישה לליאנה פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 ממנהלת השפ"ח(. פסיכולוגית )מצ"ב חוו"ד –נויברגר 

 

 אישור תב"רים: .   8

 מתקציב הרשות  ₪ 46,000בטיחות בדרכים  – 1150תב"ר מספר  א.  

 מתקציב העירייה. סך הכול  ₪ 19,700-ים ורכהלאומית לבטיחות בד  

  65,700 ₪ . 

 ממשרד  ₪ 59,100רכישת ציוד ביטחון ושע"ח,  – 1151תב"ר מספר  ב. 

ו    .₪ 98,500רות העירייה. סך הכול ממקו ₪ 39,400-החינוך 

 .₪ 50,000שיפוצים בבית ספר נווה אריאל,  – 1152תב"ר מספר  ג.          

 . ₪ 194,000נגישות בית ספר נחשונים  – 1153תב"ר מספר  ד.          

 תשלומי פיתוח של  - ₪ 4,554,325-הגדלת תב"ר ב – 315תב"ר מספר  ה.          

 בעת האוניברסיטה.בעלי הקרקע בג     

 

בטיחות בדרכים על סך  1150אישורי תב"רים. תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מתקציב העירייה.  ₪ 19,700-ו מתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ₪ 46,000

. יש למישהו שאלות לגבי התב"ר? מי בעד לאשר ₪ 65,700סך הכול התב"ר עומד על 

 תודה רבה.  את התב"ר? אושר פה אחד,

 

 46,000בטיחות בדרכים  – 1150תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ו ₪ מתקציב העירייה. סך  ₪ 19,700-מתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 .₪ 65,700הכול 

 

 נדונו בישיבה סגורה נפרדת *** 10-ו 9*** סעיפים 
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 59,100יוד ביטחון ושעת חירום רכישת צ 1151תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ו ₪ , זה עבור רכישת ₪ 98,500ממקורות העירייה. סך הכול  ₪ 39,400-ממשרד החינוך 

 . 42ציוד וביטחון לשעת חירום, זה תקנה 

 

 . 44     :אבי עזרמר 

 

 . 44    :עו"ד דוד זיו

 

 , זה התקנה לבטיחות בבתי ספר. 44תקנה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מפגעי בטיחות בבתי ספר.      :זראבי עמר 

 

 מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ן  – 1151תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה: רכישת ציוד ביטחו

ו ₪ 59,100ושע"ח,   98,500ממקורות העירייה. סך הכול  ₪ 39,400-ממשרד החינוך 

₪. 

 

נווה אריאל  1152"ר תב :ראה"ע-מר אליהו שבירו . כל ₪ 50,000שיפוצים בבית ספר 

התב"ר הזה הוא ממקורות משרד החינוך, הוא לא ממקורות העירייה. ומי שדאג בעצם 

נווה אריאל. כל התב"ר  לתב"ר הזה זה אל המעיין שבעצם הם האחראים על בית ספר 

רות משרד הזה כמו שאמרתי הוא תב"ר שהוא לא יוצא מתקציב העירייה, הכול ממקו

 החינוך. מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד, תודה רבה. 

שיפוצים בבית ספר נווה  – 1152תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 50,000אריאל, 

 

התב"ר  ₪ 00194,0בבית ספר נחשונים  נגישות 1153תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

כולו ממשרד החינוך, על מנת שנוכל להתחיל במהלך שבו אנחנו מנגישים את מוסדות 
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 ₪ 194,000 – 1153החינוך שלנו. אם יש למישהו שאלות? אין. מי בעד לאשר את תב"ר 

 מקורות משרד החינוך? אושר פה אחד, תודה רבה. 

בית ספר נגישות  – 1153תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 194,000נחשונים 

 

הגדלת תב"ר, זה התב"ר לפיתוח השכונה  315 תב"ר מספר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בגבעת האוניברסיטה. אני רוצה להזכיר לכם הפיתוח של השכונה בגבעת האוניברסיטה 

זה משרד  50%, מקורות של מי שרוכש את הקרקעות ומי שבונה, 2מתבססת על 

כירה של מגרשים נוספים, אותם מגרשים של מוצלח שיכולים בעצם השיכון, יש כרגע מ

-להשלים את הפיתוח של השכונה, ולכן אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר הזה ל

. אני רוצה להדגיש, הכספים האלה זה לא כספים שיוצאים מתוך הרכוש, ₪ 4,554,325

ינוי. מי בעד לאשר המימון שלהם זה מימון על ידי בעלי הקרקעות ומשרד השיכון והב

 ? אושר פה אחד, תודה רבה. 315את תב"ר 

 

 4,554,325-הגדלת תב"ר ב – 315מספר תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 תשלומי פיתוח של בעלי הקרקע בגבעת האוניברסיטה. - ₪

 

 דקות לחבר מועצת העיר מר יוסי חן.  5 .   14

 

יבה סגורה, אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול, עכשיו נעבור ליש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דקות לחבר המועצה מר יוסי חן, אבל מאחר והוא לא נמצא כאן, אז  5בסדר יום יש 

 דקות האלה.  5-אנחנו כמובן לא נממש את ה

 

 אישור זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב. .   11

 

  כמורשית חתימה.אני מבקש להעלות את אריאלה הגזברית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 חודשים?  3למה רק   :גב' דקלה שיינדל
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חודשים ואחרי זה הארכה  3כי זה מה שמותר לי. מותר לי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 חודשים.  3של עוד 

 

 . 3ועוד  3מותר     :עו"ד דוד זיו

 

 כי זה שנת בחירות?   :גב' דקלה שיינדל

 

ר את אריאלה הגזברית כבעלת זכות גם. אני מבקש לאש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -חתימה בכל מה שקשור לזכויות החתימה של הגזבר במקום

 

 של העירייה.     :עו"ד דוד זיו

 

כן, של העירייה, במקום שלמה רואימי. מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אריאלה בעלת זכות חתימה? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב.אשר פה אחד, להוחלט  החלטה:

 

אישור חברות אריאלה להב בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה  .   12

 וועדת ערר.

 

אני מבקש לאשר את אריאלה בוועדות, כחברת ועדה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מי בעד  בכספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר, זה מה שמחויב על פי חוק.

 לאשר את המינויים? אושר פה אחד. 

 

 גם תמיכות.    :רו"ח רוני דנה

 

גם תמיכות. אני חוזר על ההצבעה, מי בעד לאשר: כספים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הקצאת קרקע, הנחות בארנונה, ועדת ערר ותמיכות? אושר פה אחד, תודה רבה. 
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בוועדות: כספים, הקצאת חברות אריאלה להב פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 ר ותמיכות. ועדת ער ,קרקע, הנחות בארנונה

 

 אישור הגזברית אריאלה להב כממונה ארנונה.  .   13

 

אני מבקש לאשר את אריאלה כממונה על הארנונה, גם זה על  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פי חוק. מי בעד לאשר את אריאלה? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 אחד, לאשר את הגזברית אריאלה להב כממונה ארנונה.  פההוחלט  החלטה:

 

 אבי פרנקל כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לאריאל.אישור   .   15

 

כחבר אני מבקש להעלות להצבעה את אבי פרנקל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בדירקטוריון של החברה הכלכלית לאריאל. אנחנו צרפנו את קורות החיים שלו. 

 

 כנציג ציבור.     :זיועו"ד דוד 

 

כנציג ציבור. מי בעד לאשר את אבי פרנקל כחבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 דירקטוריון? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 

אבי פרנקל כחבר דירקטוריון בחברה פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 הכלכלית לאריאל.

 

ית והחברה לפיתוח אזור מינוי אריאלה להב כדירקטורית בחברה הכלכלאישור   .   16

 התעשייה. 

 

הנושאים האחרים שהוספנו אותם לסדר היום,  2-אני עולה ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

זה מינוי אריאלה כדירקטורית בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזור התעשייה. מי 

 בעד לאשר אותה? אושר פה אחד, תודה רבה. 
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אלה להב כדירקטורית בחברה מינוי אריפה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 הכלכלית והחברה לפיתוח אזור התעשייה.

 

מינוי אלון גינדיס כדירקטור בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזור אישור   .   17

 התעשייה. 

 

מינוי אלון כדירקטור בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ס כדירקטור? אושר פה אחד, תודה רבה. אזור התעשייה, מי בעד לאשר את אלון המהנד

 אני סוגר את הישיבה, הישיבה נגמרה. 

מינוי אלון גינדיס כדירקטור בחברה הכלכלית פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 והחברה לפיתוח אזור התעשייה.

 

  

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

 ;2017סיכום תקציב .   4

 

 . 2017פה אחד, לאשר את תקציב הוחלט  החלטה:

 

 ;2018עדכון תקציב  .   5

 

 . 2017פה אחד, לאשר את תקציב הוחלט  החלטה:

 

 בארנונה לחיילי מילואים פעילים. %5מתן הנחה של  .   6

 

 ילואים פעילים.בארנונה לחיילי מ %5פה אחד, מתן הנחה של הוחלט  החלטה:

 

פסיכולוגית )מצ"ב חוו"ד  –הארכת העסקה מעבר לגיל פרישה לליאנה נויברגר  .   7

 ממנהלת השפ"ח(.

 

הוחלט פה אחד, לאשר את הארכת העסקה מעבר לגיל פרישה לליאנה   החלטה:

 פסיכולוגית )מצ"ב חוו"ד ממנהלת השפ"ח(. –נויברגר 

 

 אישור תב"רים: .   8

 מתקציב הרשות  ₪ 46,000בטיחות בדרכים  – 1150תב"ר מספר  א.  

 מתקציב העירייה. סך הכול  ₪ 19,700-ים ורכהלאומית לבטיחות בד  

  65,700 ₪ . 

 ממשרד  ₪ 59,100רכישת ציוד ביטחון ושע"ח,  – 1151תב"ר מספר  ב. 

ו    .₪ 98,500ממקורות העירייה. סך הכול  ₪ 39,400-החינוך 

 .₪ 50,000שיפוצים בבית ספר נווה אריאל,  – 1152 תב"ר מספר ג.          

 . ₪ 194,000נגישות בית ספר נחשונים  – 1153תב"ר מספר  ד.          

 תשלומי פיתוח של  - ₪ 4,554,325-הגדלת תב"ר ב – 315תב"ר מספר  ה.          

 בעלי הקרקע בגבעת האוניברסיטה.     
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 46,000בטיחות בדרכים  – 1150ספר תב"ר מפה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

ו ₪ מתקציב העירייה. סך  ₪ 19,700-מתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

 .₪ 65,700הכול 

 

ן  – 1151תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה: רכישת ציוד ביטחו

ו ₪ 59,100ושע"ח,   98,500ממקורות העירייה. סך הכול  ₪ 39,400-ממשרד החינוך 

₪. 

 

שיפוצים בבית ספר נווה  – 1152תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 50,000אריאל, 

 

נגישות בית ספר  – 1153תב"ר מספר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 .₪ 194,000נחשונים 

 

 4,554,325-הגדלת תב"ר ב – 315מספר תב"ר פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 עלי הקרקע בגבעת האוניברסיטה.תשלומי פיתוח של ב - ₪

 

 אישור זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב. .   11

 

 זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב.פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

אישור חברות אריאלה להב בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה  .   12

 וועדת ערר.

 

אלה להב בוועדות: כספים, הקצאת חברות אריפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 ר ותמיכות. ועדת ער ,קרקע, הנחות בארנונה
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 אישור הגזברית אריאלה להב כממונה ארנונה.  .   13

 

 פה אחד, לאשר את הגברית אריאלה להב כממונה ארנונה. הוחלט  החלטה:

 

 אבי פרנקל כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לאריאל.אישור   .   15

 

אבי פרנקל כחבר דירקטוריון בחברה פה אחד, לאשר את חלט הו החלטה:

 הכלכלית לאריאל.

 

מינוי אריאלה להב כדירקטורית בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזור אישור   .   16

 התעשייה. 

 

מינוי אריאלה להב כדירקטורית בחברה פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 הכלכלית והחברה לפיתוח אזור התעשייה.

 

מינוי אלון גינדיס כדירקטור בחברה הכלכלית והחברה לפיתוח אזור אישור   .   17

 התעשייה. 

 

מינוי אלון גינדיס כדירקטור בחברה הכלכלית פה אחד, לאשר את הוחלט  החלטה:

 והחברה לפיתוח אזור התעשייה.

 


