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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  18-הישיבה ה

 ( 10.05.2020) תש"ף ט"ז באייר, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 עצת העירחברת מו -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב  חסרים:

 

 העירייהמנכ"ל  -  שלמה רואימימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

ן    מנכ"ל חכ"ל -  מר יונתן רימו
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; סקירת .א

 חידוש דירקטורים בתאגיד המים יובלים בשומרון: .ב

 מצ"ב קו"ח. –* נאוה בן הרוש  

 מצ"ב קו"ח. –* אדי צירקוס  

חודשים, על פי תקנות הסדרים במשק  3פטור מתשלום ארנונה לעסקים למשך  . ג

 ;מצ"ב –המדינה )הנחה בארנונה( 

 ;בקופת חולים מכבי באריאל הצבעה על פתיחת סניף בדיקת קורונה שבשגרה .ד

 אישורי תב"רים: .ה

 לבניית בי"ס יסודי חדש באריאל דרום. על סך  – 1214פתיחת תב"ר מספר  .1 

  4,919,826 .  ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(

 ₪.  25,000לרכישת ציוד לצוות צח"י על סך  – 1215פתיחת תב"ר מספר  .2 

 ן )מצ"ב הרשאה(.מקור מימון משרד הביטחו  

 לבדיקות בטיחות ותיקון ליקויים במוס"ח על  – 1216פתיחת תב"ר מספר  .3 

 ₪. מקור מימון קרנות הרשות.  300,000סך   

  8,359,366בי"ס נחשונים חדש שלב ב', על סך  – 1217פתיחת תב"ר מספר  .4 

   .  ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(

  3,000,000השלמת הקאנטרי באריאל, על סך  – 1218 פתיחת תב"ר מספר .5 

 שנים  15-₪. מקור מימון הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט. הלוואה ל  

  11. )הנושא אושר עקרונית בישיבת מועצה מספר P+  0.28%בריבית של   

. 3.11.19-מ    , רק שלא הובא לאישור כתב"ר(

 על סך  –ולם ספורט היובל מיזוג אוויר א – 1219פתיחת תב"ר מספר  .6 

 קרנות הרשות. –₪. מקור מימון  300,000  

 ₪.  400,000על סך  –מיזוג אוויר אשכול הפיס  – 1220פתיחת תב"ר מספר  .7 

 מפעל הפיס )מצ"ב הרשאה(. –מקור מימון   

 תוספת לסדר היום:

. . ו אישור שינויים בתקנון החברה הכלכלית לאריאל בע"מ )מצ"ב התקנון(
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. 18פותח את ישיבת המועצה מן המניין מספר אני  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

אנחנו עושים את ישיבת המועצה בהתאם לכל הכללים של משבר הקורונה. לכן 

אנחנו עשינו את זה כאן, המרווחים הם רווחים מתאימים, ואנחנו גם עשינו את 

ח את הישיבה זה בצורה מצומצמת, כדי שנוכל לעמוד בכללים. לפני שאני פות

ועובר לדבר ראש העיר, אני מבקש להגיד קודם כל מי נוכח, ומי שנוכח כאן זה 

יוסי, יחיאל, אלי, פבל, אבנר, ורד, אלה, גוזי וקרן. אני מבקש עוד  אלכס, יאיר, 

דבר אחד, נשלח לכם סדר יום ונשלח לכם גם תוספת לסדר יום. התוספת זה 

 ראש העיר ראשון בנושאים. התקנון של חכ"ל והוא יהיה אחרי דבר 

 

 סקירת ראש  העיר; א.

 

מכאן אנחנו עוברים לדבר ראש העיר. יש כמה דברים שאני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רוצה ככה לעדכן אתכם ולספר לכם. דבר ראשון אני קודם כל שמח, אנחנו כולם רואים 

זה כל שאנחנו לאט לאט חוזרים בדרך לשגרה, אני אומר האור בקצה המנהרה, 

ההקלות שכרגע אנחנו מקבלים, צריך לזכור שאם יהיו החמרה ויהיו הידבקויות אז 

אנחנו עלולים לחזור אחורה, אבל אני סמוך ובטוח, דרך אגב כאן אצלנו בעיר 

התושבים מאוד ממושמעים, ואנחנו רואים את זה גם בסך הכול הכללי בכל כמות 

ימן לכך שאנחנו בדרך לשגרה, היקל"ר החולים והאנשים שנמצאים בתוך בידוד. עוד ס

סיים את תפקידו בשבוע שעבר ועזב את העיר. היקל"ר זו היחידה לקישור של הצבא 

לרשויות. אנחנו עבדנו איתם בשיתוף פעולה מלא וטוב, ומגיעה מילה טובה להגיד גם 

למפקד היקל"ר שזה אלוף משנה אליעזר ביטנסקי. אני רוצה להגיד תודה רבה על כל 

רועי ימי הזיכרון ויום העצמאות. אני רוצה להגיד תודה רבה לכוחות הביטחון אי

שסייעו לנו ועזרו לנו. אני רוצה להודות לנוער שהתנדב ועשה פה טקסים ברמה מאוד 

גבוהה, למערכת החינוך שלקחה חלק מאוד נכבד בכל האירועים שהיו, לאגפי העירייה 

התקופה הזו עושה עם כמות מאוד  השונים, ובעיקר לחברת גוונים שבאמת בכל

מצומצמת של עובדים עבודה מדהימה, אם להגיע לתושבים, לבדר, עם כל המגבלות 

 שיש לנו כרגע בנושא הקורונה. 
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הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של חזרה ללימודים. אנחנו החזרנו יחד עם 

ללמוד ביום ראשון כיתות כל האישורים שאנחנו קיבלנו מהמדינה, בשבוע שעבר חזרו 

ו' ממשיכים לימודים במה שנקרא מרחוק, ביום ג' חזרו גם כיתות -ג', כיתות ד'-א'

י"ב הכנה לבגרות, ובסך הכול הכללי אנחנו רואים שיש היענות מאוד יפה, אנחנו -י"א

מהילדים שבאו ללמוד, זה רק מראה על האמון במערכת, אותו דבר גם  79%מדברים על 

גני הילדים, ושם ביום הראשון יש כבר היענות לגבי גני  הילדים. אנחנו פתחנו היום את 

, אני מקווה שהמערכת תחזור לעבודה מלאה ולא כעבודה במשמרות. אני יכול 82%של 

גם לבשר לכם אחרי שאני ביקשתי מוועד העובדים ומהסייעות, היום עשיתי סיבוב כדי 

ברתי גם עם הסייעות, אחרי שביקשתי לראות איך אנחנו פתחנו את הגנים, אני די

שביום שלישי בל"ג בעומר אנחנו נשאיר את הגנים פתוחים, והילדים יוכלו להגיע 

ויום שלישי זה היום  לגנים. אל תשכחו זה ילדים קטנים שמגיעים ביום ראשון שני 

האחרון של הסבב שלהם, ולאחר מכן הם היו צריכים לצאת לחופש מאוד ארוך עוד 

ום ראשון. אני שמח מאוד שהייתה היענות חיובית. אני רוצה להודות פעם עד י

בהזדמנות הזו גם לוועד העובדים שבאמת שיתף איתנו פעולה, ואנחנו נוכל לפתוח את 

הגנים ביום שלישי לילדים שלנו. ביום שישי האחרון עשינו את הטקס של יום הניצחון, 

מצם, אבל מאוד מאוד מכובד. אני יום הניצחון על גרמניה הנאצית. היה אומנם מצו

רוצה להודות לגוונים, אני רוצה להודות למי שהגיע זה פבל, אלה ואלכס שהשתתפו 

בטקס. וכמו שאמרתי אומנם מצומצם אבל מכובד. גוונים נערכים להחזיר את הפעילות 

של המעונות של החוגים וענפי הספורט השונים. וכשאני מדבר אנחנו נערכים, זאת 

היבטים. היבט אחד שהוא ההיבט הכי חשוב, זה  2-נחנו בוחנים את הדברים באומרת א

שלומם ובריאותם של הילדים או של הנוער, והדבר השני זה איזון תקציבי, כדי שלא 

ייצא מצב שאנחנו בעצם נכנסים לגירעונות שאנחנו לא נצליח לעמוד בהם. אני יכול 

מהמדינה, זה צריך להגיד גם תודה  לבשר לכם שאנחנו נקבל גם על הצהרונים שיפוי

רבה ליוסי, שפעל מול השרה גילה גמליאל, כדי לקבל באמת את האישורים. בהתחלה 

עד  6-, ואת כל הרשויות מ5עד  1רצו לשפות רק את הרשויות של מצב סוציו אקונומי 

לא לשפות, ואחרי לחץ מאוד גדול, דרך אגב גם של המרכז השלטון המקומי וגם  10

אמרו שהם לא יפתחו את הצהרונים אם לא יהיה  1-5ריות של אותם רשויות, סוליד
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שיפוי של כולם. התקבלה החלטה שבעצם ישפו אותנו, גם כי אנחנו מצב סוציו אקונומי 

6 . 

 

.  אישור שינויים בתקנון החברה הכלכלית לאריאל בע"מ )מצ"ב התקנון(. ו

 

נושאים, והנושא הראשון זה הנושא מכאן אני רוצה לעבור ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יונתן. אז יונתן בבקשה.   של כמו שאמרתי 

 

בשנה בעברה בנובמבר אישרנו תקנון חדש לחברה הכלכלית.   :יונתן רימוןמר 

בנוסח ההחלטה היה כתוב שזה כפוף לתיקונים של הנוסח האחרון של משרד הפנים. 

שהבאנו את זה עכשיו לבקש הם אישרו את התקנון אחרי שהמועצה אישרה בינואר. כ

את התקנון המאושר, הם אמרו אתם עכשיו צריכים עוד פעם לאשר את התקנון, 

 שהתקנון המתוקן נושא את החותמת של משרד הפנים בפינה. 

 

 אפשר להגיד לזה לאשרר את התקנון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ביקשו. אז לאשרר את התקנון הישן, החדש, וזה מה שהם   :יונתן רימוןמר 

 מה שאתם מתבקשים, זה שוב פעם לאשר את התקנון לחברה. 

 

מי בעד לאשרר את התקנון, כי אנחנו כבר אישרנו אותו פעם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחת? מי נגד? 

 

 רק ברשותך אני אקריא את ההחלטה.   :יונתן רימוןמר 

 

, יאיר, יוסי, יחיאל, רגע, אני הצבעתי שנייה. בעד: אלכס :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -אלי, פבל, אבנר
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 קודם מצביעים ואחר כך הוא מסביר, ככה זה עובד פה?   :גב' קרן קופלר

 

 ורד, אלה וגוזי. נגד זה קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -אני רק אקריא את ההחלטה המדויקת  :יונתן רימוןמר 

 

 כבר הצביעו בעד. זה כבר לא משנה מה אתה תקריא, הם   :גב' קרן קופלר

 

 הנוסח שהם ביקשו.   :יונתן רימוןמר 

 

 אפילו לא יודעים על מה מצביעים.   :גב' קרן קופלר

 

  -מועצת העיר מאשרת  :יונתן רימוןמר 

 

 שלחו לך חומר מפורט. יחיאל, קיבלת חומר מפורט.    :מר יוסי חן

 

 אני אקריא את הנוסח.   :יונתן רימוןמר 

 

 כן.  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

מועצת העיר מאשרת את נוסח התקנון המוצע המתוקן של   :יונתן רימוןמר 

החברה הכלכלית לאריאל בע"מ, על פי נוסח התקנון המתוקן שאושר על ידי משרד 

הפנים ומסומן בחותמת משרד הפנים לשם זיהוי בלבד, ואשר מצורף בזאת לפרוטוקול 

 זה. זו ההחלטה. 

 

אוקיי, אני אעלה את זה להצבעה נוספת, מי בעד לאשר את  :עראה"-מר אליהו שבירו

יוסי, יחיאל, אלי, פבל,  יונתן? מי נגד? בעד: אלכס, יאיר,  ההצהרה כפי שהקריא אותה 
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 אבנר, ורד, אלה וגוזי. מתנגדת קרן, עבר. 

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  01)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר  אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן 

את נוסח (, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1; מר יוסי חן ירמולינסקי, מר אבנר משרקי,

התקנון המוצע המתוקן של החברה הכלכלית לאריאל בע"מ, על פי נוסח התקנון 

ד הפנים לשם זיהוי בלבד, המתוקן שאושר על ידי משרד הפנים ומסומן בחותמת משר

 ואשר מצורף בזאת לפרוטוקול זה.

 
 חידוש דירקטורים בתאגיד המים יובלים בשומרון: ב.

 מצ"ב קו"ח. –* נאוה בן הרוש  

 מצ"ב קו"ח. –* אדי צירקוס  

 

הנושא השני זה חידוש הדירקטורים בתאגיד המים. זה גם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בתאגיד המים, ואנחנו מה שנקרא מחדשים את החברות שהיו  אשרור, זה דירקטורים

שלהם. נאוה בן הרוש, שהיא בעצם מנהלת כוח אדם שלנו, ואדי צירקוס שהיא נציגת 

ציבור. קורות החיים נשלחו לכולם. מי בעד לאשר את נאוה ואת אדי צירקוס כחברי 

יוסי,  נגד? קרן. טוב בעד: אלכס, יאיר,  יחיאל, אלי, דירקטוריון בתאגיד המים? מי 

נגד קרן, עבר. לפרוטוקול אריק הצטרף.   פבל, אבנר, ורד, אלה, גוזי. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר  אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן 

חידוש (, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1סי חן; ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, מר יו

אדי  , מצ"ב קו"ח –נאוה בן הרוש  דירקטורים בתאגיד המים יובלים בשומרון:

 מצ"ב קו"ח. –ירקוס צ

 

חודשים, על פי תקנות הסדרים במשק  3פטור מתשלום ארנונה לעסקים למשך  ג. 

 מצ"ב; –המדינה )הנחה בארנונה( 
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 3שא הבא זה נושא של פטור מארנונה לעסקים למשך הנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חודשים על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה. אנחנו שלחנו לכם גם את התקנות. 

חודשים.  3-המדינה החליטה שהיא נותנת הנחה, לא הנחה, נותנת פטור בארנונה ל

  -החודשים הם

 

 . 31.5.20עד  1.3.20  עו"ד דוד זיו:

 

מרץ, אפריל ומאי. המשמעות היא שאנחנו בגבייה הקרובה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו לא גובים שום דבר ואז יהיה בעצם חודשיים, ובגבייה שלאחר מכן אנחנו נגבה 

עבור חודש אחד במקום לחודשיים. רק שתדעו המדינה משפה אומנם את הרשויות 

הפטור הזה יוריד בפטור הזה, אבל היא משפה בחוסר מאוד גדול. אנחנו עשינו הערכה, 

מיליון ₪, ולעומת זאת המימון של המדינה הוא  4.5מהתקציב העירוני סדר גודל של 

מיליון ₪. למרות שאתם יודעים ההצבעה היום היא הצבעה כמו על  3.3סדר גודל של 

הטייס האוטומטי. זאת הצבעה טכנית, אבל אני חושב שאנחנו באמת צריכים לראות 

בעלי העסקים והמפעלים, ואיך אנחנו מקדמים את הנושא  איך אנחנו הולכים לקראת

הזה, ואני חושב שגם אם הפער הוא כל כך גדול, אם זה היה תלוי רק בנו ולא רק 

  -במשרד הפנים הייתי ממליץ לאשר את הפטור הזה. אם יש למישהו איזה שהיא שאלה

 

 לי יש.   :גב' קרן קופלר

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האם אנחנו מתכוונים להרחיב את זה גם לנושא השילוט   :קרן קופלרגב' 

 לעסקים בתקופה הזאתי? 

 

  -קודם כל אגרת שילוט עוד לא התחלנו לעשות :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 



 10.05.2020)מן המניין(  18ר  מספ ישיבת מועצה
 

 10 

  -נכון, אבל התחלנו לעשות  :גב' קרן קופלר

 

  -רואגרת שילוט הדבר היחידי שאנחנו עשינו זה רק סק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  נכון

 

 כרגע אנחנו לא מתכוונים לגבות את אגרת השילוט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עד מתי? לפחות עד סוף שנה?   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים בשנה, כעיקרון השאיפה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יהיה ארוך, אני מעריך שהתהליך  היא עד שאנחנו נגמור את התהליך, והתהליך הוא

 הזה ייקח לפחות עד סוף השנה, ואנחנו את השנה הזאתי לא נצליח לגבות. 

 

 יופי.   :גב' קרן קופלר

 

 3מי בעד לאשר את הפטור מתשלום ארנונה לעסקים למשך  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד, אני מודה לכם. חודשים? 

 

חודשים,  3טור מתשלום ארנונה לעסקים למשך פפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

   מצ"ב; –על פי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( 

 

 הצבעה על פתיחת סניף בדיקת קורונה שבשגרה בקופת חולים מכבי באריאל; ד.

 

הצבעה על פתיחת, זה לא פתיחת זה נקודות בדיקה של  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ולים. אז אני מציע שהמנכ"ל יגיד כמה דברים. קורונה בשגרה לקופות ח
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אני אנסה להסביר. כפי שאתם מבינים הנושא של בדיקות   מר שלמה רואימי:

קורונה עברו ממד"א לקופות החולים. והיות והם עברו ממד"א לקופת החולים, אני 

מעריך שבשגרה נצטרך כולנו לעשות בדיקות כאלה במוקדם או במאוחר, בכל מקרה 

ם יצטרכו כנראה לכל מיני דברים, במיוחד קשישים, יצטרכו לעשות בדיקות. פנו אנשי

אלינו מקופות החולים וביקשו אישור, הם עוד לא החליטו, אבל הם מבקשים אישור 

  -לפתיחת סניפים כאלה. חשבנו שזה נכון להביא את זה

 

 נקודות בדיקה, לא סניפים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

זה נכון היה להביא את זה לכאן, כדי שאם נעשה את זה,   :מר שלמה רואימי

  -נעשה את זה כטובת שירות לתושבים. אנחנו כרגע צריכים להצביע על

 

 אני מציע שנצביע עבור מי שיבקש.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

על נושא בדיקות, אבל כשזה חלק משגרת קורונה ולא אם יש   מר שלמה רואימי:

ד.נ.א שלנו כבני אדם, -הוא שיש שגרה, שעושים בדיקות כחלק מההתפרצות. הרעיון 

אותו דבר אנחנו רוצים לעשות כאן בדיקות, ולכן אנחנו מבקשים את האישור שלכם 

 לפתוח טנטטיבית בזמן שיש שגרה את הנושא של בדיקות קורונה. 

 

,   :פבל פולבמר  נקודה אחת חשובה שדיברנו אז, שהפיקוח יהיה כן שלנו

נדע כל יום מה קורה במידה ויש איזה שהיא בעיה יוצאת דופן, אז אתה תוכל  אנחנו

 להתערב, וזה חשוב שהשליטה היא שלך. אתה יכול להפסיק את זה בכל רגע שתחליט. 

 

אני רוצה להגיד, נקודות הבדיקה הם יהיו בסמוך לקופות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ד תהיה לנו את האפשרות לסגור את החולים, ומה שקורה מאחר וזה בשטח שלנו תמי

נקודות הבדיקה האלה, ולחייב אותם לפרק אותם. אני חושב שראיתם את זה 

זה מן בודק'ה קטנים כאלה שבאים אנשים ועושים את הבדיקות. זה לא  הבטלוויזי
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משהו שהוא גדול, הוא יהיה בשליטה שלנו וכמו שאמר המנכ"ל צריך להגיש, אנחנו 

אנחנו לא מדברים על אם תהיה התפרצות חוזרת. אם תהיה מדברים על שגרה, ו

 התפרצות חוזרת הסיפור הוא אחר לגמרי, אנחנו לא נעשה את זה. 

 

 כרגע זה רק קופת חולים מכבי?   :גב' קרן קופלר

 

  -כרגע פנו אלינו קופת חולים מכבי  מר שלמה רואימי:

 

 גם לאומית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אבל אני מעריך שבסופו של דבר כל הקופות יעשו את זה   מר שלמה רואימי:

 כחלק מהשירות לתושבים שלהם. 

 

אבל לאומית פתחה בצומת תפוח ומכבי הולכים לפתוח   :גב' קרן קופלר

 בברקן, אז אני לא מבינה מה אני צריכה את זה בתוך העיר שלי. 

 

  -שבסופו של דבר אני אומר דבר מאוד פשוט, אני מעריך :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 פותחים בברקן של מכבי.   :גב' קרן קופלר

 

אני מעריך שבסופו של דבר קופות החולים בסמוך ליד כל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 סניף יפתחו מן כזאת נקודת בדיקה. 

 

אז אולי כשכולם יפתחו נביא את זה לדיון, אני לא חושבת   :גב' קרן קופלר

ה שהיא טיילת גם של אלה שמטופלים בקופות חולים, שצריך שיהיה פה עכשיו איז

סביר להניח שעל הדרך שהם יגיעו לקופה הם ידרשו לעשות את הבדיקה של הקורונה, 

ואני לא חושבת שאנחנו צריכים כרגע לסכן את התושבים. אני חושבת שעברנו יפה 
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וחלק  מאוד את המשבר הזה בחודשיים האחרונים, התושבים היו ממושמעים להנחיות,

מזה זה המרחק שלנו מהמרכז, לכן היה יותר קל לשלוט על התושבים, כי גם לא הייתה 

תחבורה ציבורית. ולכן אני אומרת שיש פה סכנה שכן תהיה התפרצות באריאל, ואני 

חושבת שכל התהליך שלנו גם מבחינת אחוזים שאתה אומר, שהורים החזירו את 

גבוהים ביחס לארץ, ולגנים באחוזים הילדים שלהם למערכות החינוך באחוזים 

גבוהים, זה מכיוון שחלק מהבדיקות והפרמטרים שאני כהורה עושה, זה מה הייתה 

רמת ההתפרצות אצלי בעיר. ואצלי בעיר ברוך השם טפו טפו לא הייתה, וחלק מזה היה 

מהנתק שלנו מהמרכז. אני לא חושבת שצריך לעשות את זה, עוד מעט נפתח מתחם 

 מכבי, כרגע קיים בתפוח של לאומית, אני חושבת שזה מיותר.  בברקן של

 

  -אני פותח את זה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אלי, אלי, אני רוצה להגיד כמה דברים.    :מר יוסי חן

 

אולי אם היה כללית היה במה לדון, אבל כללית לא מבקשת   :גב' קרן קופלר

 אפילו לפתוח. 

 

פותח את זה לדיון, אנחנו נעשה סבב יגיע אליך, אנחנו  אני :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נעשה סבב, ואני אומר עוד הפעם, כל אחד יכול להצביע איך שהוא רוצה. גוזי אם יש לך 

 משהו לומר. אלה. 

 

כמו שאמרתי גם קודם אני חושבת שאם אנחנו מדברים על   :גב' אלה ויינר

זה שאנשים ילכו להיבדק בקרבת שגרת הקורונה, אז אני לא רואה פה סכנה גדולה ב

מקום מגורים, להיפך זה שירות לתושבים. במידה ותהיה התפרצות חשוב כן לסגור את 

זה במיידי וכן לשלוט בזה. כמו שתושבים שלנו יוצאים החוצה, הם יכולים להיבדק 

 שם, אז אני חושבת שנחסוך להם את הנסיעה, במיוחד לציבור המבוגרים, אז אני בעד. 
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אני אומר שוב, אני חושבת שזה לא נכון לפתוח בעיר את   :ורד טווילגב' 

העמדות האלו. השאלה אם אנחנו יכולים להגביל את קופות החולים באמת לשגרה 

  -בלבד

 

 יכולים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ובזמן חירום לא להפעיל פה תחנות בדיקה.   :גב' ורד טוויל

 

  יכולים. :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אנחנו לא רוצים שיסתובבו פה אנשים עם חשש בשום דרך.   :גב' ורד טוויל

 

 . 100% :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 -השאלה אם אנחנו מצביעים, אם אני מצביעה עכשיו  :גב' ורד טוויל

 

 אני לא חושבת שנוכל לשלוט בזה.   :גב' קרן קופלר

 

 עולה שוב לדיון.  שזה לשגרה בלבד ובזמן חירום זה  :גב' ורד טוויל

 

 מצביעים לשגרה בלבד. אריק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עוד שבועיים אלי אי אפשר לדעת מה יהיה השגרה, כרגע יש   :גב' קרן קופלר

  -רגיעה, אנשים עכשיו יוצאים לעבוד בחוץ

 

קרן, זה בסדר גמור, בואו ניתן לכולם להתייחס, אחרי זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נצביע ונמשיך הלאה. אריק.  אנחנו
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 ברור שהם יצביעו בעד.   :גב' קרן קופלר

 

אני עדיין חושב שניתן לעשות את העמדות האלה מחוץ   :אריק דושימר 

ליישוב, לא במרחק גדול, אם זה באריאל מערב או למצוא אזור, לתת להם תשתיות של 

 את דעתי. מים וחשמל, הם באים עם קרוונים. זה לא רחוק, זה פשוט, ז

 

אני לדעתי צריך לתת לקופות החולים לעשות את הבדיקות   :אבנר משרקימר 

בתוך העיר, זה כמו בדיקת דם שעושים כל יום בבוקר פחות או יותר, ואותו אזרח או 

תושב אריאל שיורד לברקן הולך לעשות שם את הבדיקה ונדבק שם והוא חוזר חזרה, 

יכול להדביק אחרים. אז אני חושב שאנחנו צריכים ונכנס פה ביישוב ומסתובב, אז הוא 

תחת פיקוח של העירייה, להביא כן שיבואו לפה, לתת שירות לתושב, במיוחד 

למבוגרים שאין להם רכבים ולא יכולים לנסוע לא לברקן ולא לצומת תפוח ולא יודע 

 לאיזה מקומות, צריך לתת להם את השירות פה תחת פיקוח מאוד מחמיר, שלא יהיו

 הדבקות.

 

 . פבל. 100% :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומר שזה עניין מאוד רגיש, אבל הכוונות פה טובות   :פבל פולבמר 

לתת שירות לתושב, במיוחד לגיל המבוגר שלא יכול לנסוע לברקן ולמקומות אחרים, 

ב מצד שני אם יש בברקן ויש בצומת תפוח אז למה להתערבב בין הבדיקות. מי שגר קרו

לקופת חולים שלו קל לו להגיע לקופת חולים, הוא יעשה את הבדיקה ויחזור הביתה 

במידה והוא ממושמע, כי הוא צריך לבדוק את עצמו בבית לחכות לתשובה. הכול תלוי 

  -בנו, ואני סומך על בתי החולים, הם עושים עבודה עד עכשיו

 

 קופות חולים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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ות חולים כן סליחה, אז הם עשו את העבודה, ואנחנו קופ  :פבל פולבמר 

סומכים עליהם וכן צריך לבדוק, כל פעם להיות מעורב, ונאמר פה בכוונה העליתי את 

זה, כי אם יש בעיה כזאת או אחרת אתה מפסיק את זה, יש לך את השליטה והכוח. כי 

כשירות לתושב היה חשוב להבין שיש כוח משמעותי בעניין הזה. בגלל זה אני חושב 

כדאי לעשות את זה, אבל צריך לשמור על הטכניקה על התקנון, וגם על האכיפה זה 

 מאוד חשוב. 

 

 . יחיאל. 100% :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. כבר קשישים. יהיו אני בעד  :מר יחיאל טוהמי , יש פה הרבה קשישים בעיר..

ת דם לכל דבר, בסדר לא בדיקות שונות גם, בדיקות דם סרולוגיות, שזה יהיה בדיקו

צריך להקשות, אני חושב שאנחנו צריכים לתת שירות לתושבים שלנו. ואני מבין את זה 

שאלה שאומרים להידבק, בסך הכול אם בן אדם ממושמע, אז בסדר. אני בעד שיהיה 

יגיד מה  .. אלי אומר כל אחד שיעשה מה שהוא מבין,  קל, ואני בעד להצביע, אני חושב.

ויצביע איך שהוא רוצה. אני מבין שכולנו רוצים את טובת התושבים שלנו, שהוא רוצה 

 את טובת האנשים בתוך העיר הזו, אני בעד. 

 

זה ברור שאני בעד, אנחנו גם דנו בנושא הזה בישיבת    :מר יוסי חן

הנהלה, ושמענו את הדעות של כולם. אני אגיד לכם גם יותר מזה, גם אם תהיה 

פשר את הבדיקות האלה, זה לא מדובר פה במצורעים, מדובר פה התפרצות אז צריך לא

בתושבים שלנו, בעיקר אוכלוסייה בסיכון. כל אותה אוכלוסייה בסיכון אין לה את 

האפשרות להתנייד עם רכבים כמו שלנו יש, ולא צריך כל כך להתרגש מהדבר הזה. 

עות הגברת מדינת ישראל יודעת לשלוט על זה יפה מאוד. ודווקא ההיפך באמצ

 הבדיקות אנחנו נחסוך לנו את ההתפרצות. 

 

. יש הגדרות רפואיות, בתי חולים   :יאיר שיטבוןמר  . אני מתחבר ליוסי.

שאמורים להיות כביכול המקומות הכי מדבקים, הם לא מדבקים בכלל. יש פה רופאים 
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בבית  . אני עכשיו הייתי שבוע וחצי200%-שמחליטים החלטה כזאת, אני סומך עליהם ב

. הכי מתוקתק, דווקא מקומות כאלה הם הכי זעירים. ואני  חולים עם הילדה שלי,..

מתחבר יותר, גם בהתפרצות קורונה שיהיה פה בפנים, אין שום בעיה, אפשר למקד את 

 זה לא בתוך זה, אבל הכול בסדר. 

 

 . אלכס. 100% :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נו נקים את זה ליד קופות חולים, באמת זה אני בעד שאנח :אלכסנדר ירמולינסקימר 

לטובת התושבים המבוגרים בעיקר, שיהיה להם באמת זמינות. בנוסף לזה אני כן חושב 

שאנחנו עדיין צריכים לעשות בדיקות של הפיקוח בנושא הזה שבאמת אין שם 

התקהלות, שהם עובדים לפי התקנים של משרד הבריאות, שזה מאוד חשוב. והכי חשוב 

זמינות לתושבי העיר והיכולת שלנו לסגור את זה בזמן שיש באמת התפרצות. אני זה 

גם מבין שקופת חולים כן יכולה להכניס את זה לתוך הסניף, ואז אנחנו לא יכולים 

לעשות שום דבר. זאת אומרת שאם כרגע אנחנו אומרים שאנחנו נגד זה, כל קופת 

דה שלי בתוך הסניף, ואז אין לנו על חולים אומרת אני בעד להקים את זה בתוך המעב

 זה שליטה בכלל, נכון? אז אני בעד שזה יהיה לפחות מסודר עם הקופה. 

 

, כולם מדברים יש לי שאלה רק לפני שאנחנו מצביעים  :גב' ורד טוויל

 ואומרים אני בעד פיקוח, אני בעד פיקוח, אז איך הפיקוח ייעשה? 

 

  -לא, מה ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

איך העירייה תעשה פיקוח? פבל אמר, יחיאל אמר, יוסי   :גב' ורד טוויל

 אמר. 

 

  -אני אגיד :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אמרתם העירייה תעשה פיקוח, אז איזה פיקוח נעשה? איך   :גב' ורד טוויל

 אנחנו יכולים לשלוט בזה? מה אנחנו מתכוונים בעצם לעשות, איזה פיקוח. 

 

  -אני אגיד, קודם כל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

, אינפורמציה שעוברת לעירייה אני התכוונתי לשיתוף פעולה  :פבל פולבמר 

ובין קופות החולים, זה מה שאני התכוונתי. להיות בקשר כל הזמן, לא לחכות שייקרה 

 משהו, ולהיות און ליין במידה, לזה אני התכוונתי. 

 

  -אנחנו לא שואלים את עצמנו ואם זה כזה פשוט, למה  :גב' ורד טוויל

 

 זה לא קשה.   :פבל פולבמר 

 

אם זה כזה פשוט אז למה באמת עושים את זה בחוץ שיעשו   :גב' ורד טוויל

 את זה בתוך הקופות, אולי עדיף בתוך הקופות? 

 

  -תראו, אנחנו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

הצוות הרפואי, הרי הם לא רוצים לסכן את המזכירות ואת   :גב' ורד טוויל

ולכן הם מוציאים את זה החוצה, כדי שלא יהיו הידבקויות, חלילה אם יהיה מישהו עם 

 חשש. 

 

ורד תראי, את שאלת אותי מה הפיקוח, הפיקוח זה לראות  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

באמת שאין שם התגודדות של אנשים ואין שם עמידה שם שלא בהתאם לכללי 

אם באמת תהיה התפרצות של מחלה, מאחר והם יושבים על הקורונה. הדבר השני זה ש

שטח שלנו, אנחנו יכולים בעצם לסגור אותם, וזה יהיה התנאי שלנו שאנחנו נאשר 

להם. אלה הדברים שאנחנו מדברים. אנחנו נהיה בקשר כמובן עם קופות החולים כדי 
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בעיה. אין לנו  לראות באמת אם יש עליה או אין עליה, אם יש איזה שהיא בעיה או אין

 שליטה אחרת, זאת השליטה שבעצם אנחנו עושים. 

 

אני רוצה להוסיף משהו, מדברים פה כל הזמן על   :גב' קרן קופלר

האוכלוסייה המבוגרת. האוכלוסייה המבוגרת שנמצאת בסיכון לא מגיעה לקופת 

כיוון חולים, אפילו לבדיקה הכי פשוטה מבלי שיתייעצו קודם לכן עם רופא המשפחה, מ

שהם בסיכון גבוה. עכשיו אני מניחה שאם מישהו מבוגר שנמצא בסיכון, אף רופא לא 

יגיד לו תבוא לקופה נבדוק אותך, אלא הם ישלחו לו ניידת של מד"א שהבדיקה תיעשה 

 במד"א. 

 

 אין במד"א יותר קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כלוסייה המבוגרת כל אז אני לא יודעת מה מדברים על האו  :גב' קרן קופלר

 הזמן. 

 

  -אלי, אני רוצה רק להוסיף   :מר יוסי חן

 

וצר לי שכל הזמן רק מסתכלים על האוכלוסייה המבוגרת   :גב' קרן קופלר

ולא על כל האוכלוסייה בעיר. אני חושבת שגם אני לא מבוגרת ואני בסיכון, כי אני 

  -מעשנת

 

 עשן, יותר טוב. אז כדאי שתפסיקי ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :גב' קרן קופלר  תפסיקו לעצבן אותי, אני אפסיק לעשן

 

אני מבטיח לך אני לא אעצבן אותך, תפסיקי לעשן, תהיי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 יותר בריאה הכול יהיה בסדר, כולנו נהיה יותר רגועים. 
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 האלטרנטיבה תהיה שיבדקו אותם בתוך חדר אחיות, ואז   :מר יוסי חן

הם צריכים לעבור בדרך את כל הקופה, ולהדביק שם את כולם במקום סגור, זו המטרה 

 של הבדיקות מחוץ לקופה. 

 
מי בעד לאשר לקופות החולים להקים נקודות בדיקה מחוץ  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לקופות החולים על השטח שלנו, בהתניה אני אומר עוד הפעם שאנחנו מדברים על 

 דברים על כך שבמידה ותהיה התפרצות אנחנו נפנה את המקום. שגרה, ואנחנו מ

 

 נדון בזה עוד פעם בוא נאמר.    :מר יוסי חן

 

יוסי, יחיאל, אלי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו מי בעד? מי נגד? אוקיי בעד: אלכס, יאיר, 

 פבל, אבנר, אריק, ורד, אלה וגוזי. נגד קרן, זה עבר. 

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר  אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן 

(, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, מר יוסי חן, אריק דושי; 

 .פתיחת סניף בדיקת קורונה שבשגרה בקופת חולים מכבי באריאל

 

 אישורי תב"רים: ה.

 לבניית בי"ס יסודי חדש באריאל דרום. על  – 1214פתיחת תב"ר מספר  .1 

 ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(. 4,919,826סך   

 ₪.  25,000לרכישת ציוד לצוות צח"י על סך  – 1215פתיחת תב"ר מספר  .2 

 מקור מימון משרד הביטחון )מצ"ב הרשאה(.  

 לבדיקות בטיחות ותיקון ליקויים במוס"ח על  – 1216תב"ר מספר  פתיחת .3 

 ₪. מקור מימון קרנות הרשות.  300,000סך   

 בי"ס נחשונים חדש שלב ב', על סך  – 1217פתיחת תב"ר מספר  .4 

 ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(.  8,359,366  

  3,000,000יאל, על סך השלמת הקאנטרי באר – 1218פתיחת תב"ר מספר  .5 

ל    שנים  15-₪. מקור מימון הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט. הלוואה 
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  11. )הנושא אושר עקרונית בישיבת מועצה מספר P+  0.28%בריבית של   

 , רק שלא הובא לאישור כתב"ר(. 3.11.19-מ  

 על סך  –מיזוג אוויר אולם ספורט היובל  – 1219פתיחת תב"ר מספר  .6 

 קרנות הרשות. –₪. מקור מימון  300,000  

  400,000על סך  –מיזוג אוויר אשכול הפיס  – 1220פתיחת תב"ר מספר  .7 

 מפעל הפיס )מצ"ב הרשאה(. –₪. מקור מימון   

 

אישורי תב"רים, אז אני מבקש שלמה בבקשה. אתם תסלחו  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תחליף רגע אותי עד שאני חוזר. לי שנייה, אני חייב לצאת רגע. אז אתה 

 

אוקיי אישורי תב"רים פתיחת תב"רים היום יש לנו. פתיחת   מר שלמה רואימי:

₪,  4,919,826לבניית בית ספר יסודי חדש באריאל דרום, סך של  1214תב"ר מספר 

 הכול כמובן ממקורות מימון של משרד החינוך. את ההרשאה שלחנו. יחיאל בבקשה. 

 

 אוקיי, מי בעד? פה אחד. איזה תב"ר זה?   :המימר יחיאל טו

 

 . 1214זה תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

לבניית בי"ס יסודי  – 1214פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה( 4,919,826חדש באריאל דרום. על סך 

 

 25,000לרכישת ציוד לצוות צח"י על סך  1215תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

₪ לטובת רכישת ציוד לצוות  ₪25,000. מקור מימון משרד הביטחון מצ"ב הרשאה 

 צח"י. 

 

 ? כן? 1215מי בעד תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 . 1215כן,   מר שלמה רואימי:



 10.05.2020)מן המניין(  18ר  מספ ישיבת מועצה
 

 22 

 

 פה אחד.   :מר יחיאל טוהמי

 

לרכישת ציוד לצוות  – 1512תב"ר מספר  פתיחתפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד הביטחון )מצ"ב הרשאה( 25,000צח"י על סך 

 

ן  1216הלאה, פתיחת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי: לבדיקות בטיחות ותיקו

 ₪. מקור מימון קרנות הרשות.  300,000ליקויים במוסדות חינוך על סך 

 

 ה אחד. ? פ1216מי בעד תב"ר מספר   :מר יחיאל טוהמי

 

 פה אחד?   מר שלמה רואימי:

 

 כן.   :מר יחיאל טוהמי

 

 פה אחד.   עו"ד דוד זיו:

 

לבדיקות בטיחות  – 1216פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון קרנות הרשות 300,000ותיקון ליקויים במוס"ח על סך 

 

פר נחשונים חדש שלב ב', על בית ס 1217פתיחת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ₪, מקור המימון משרד החינוך.  8,359,366סך 

 

  -מי בעד תב"ר  :מר יחיאל טוהמי

 

מיליון  8מיליון ₪. על סמך מה הם נתנו  8-שאלה קטנה על ה  :גב' קרן קופלר
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 ₪ על פי בקשה שלנו? 

 

 זה על פי בקשה שלנו כדי לסיים את בית הספר שבונים  מר שלמה רואימי:

 למעלה, איך זה נקרא? רחוב מוריה. 

 

  -מי בעד תב"ר  :מר יחיאל טוהמי

 

אני חושב שבהתאם לפרוגרמה שלהם, זאת אומרת זה לא   :יאיר שיטבוןמר 

  -שיש לך שליטה על ה

 

 זו התשובה.   עו"ד דוד זיו:

 

? פה אחד. אצלי זה הולך חלק אני 1217מי בעד לאשר תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 ? רואה הא

 

 יש לך את זה.   :פבל פולבמר 

 

 קרן תודה.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אל תתרברב.   עו"ד דוד זיו:

 

בי"ס נחשונים חדש  – 1217פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה( 8,359,366שלב ב', על סך 
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השלמת הקאנטרי באריאל, על סך  2181פתיחת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

שנים בריבית  15-מיליון ₪, מקור מימון הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט, הלוואה ל 3

  -של פריים

 

 שנים.  15  :מר שלמה בנימין

 

  -שנים 15  מר שלמה רואימי:

 

 מה שהיה את הוויכוח אז.   :גב' קרן קופלר

 

. הנושא הזה אושר עקרונית %0.28+ בריבית של פריים   מר שלמה רואימי:

, רק שהוא לא הועבר לאישור כתב"ר. אישרתם את 11מספר  3.11.19-בישיבת מועצה ב

 זה כדי לקבל הלוואה, אבל צריך לאשר את זה גם כתב"ר. 

 

 מיליון ₪ לטובת המכשירים נטו?  3-ה   :ערן גוזימר 

 

 מכשירים לקאנטרי.   :גב' קרן קופלר

 

 מת הקאנטרי. השל  מר שלמה רואימי:

 

 הבנייה.   :גב' ורד טוויל

 

 בלי המכשירים.    :מר יוסי חן

 

 בנייה בלי המכשירים.   :גב' ורד טוויל

 

 בניית הקאנטרי.   מר שלמה רואימי:
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 )מדברים יחד( 

 
 לבנייה.   מר שלמה רואימי:

 

 קומה שנייה.   :גב' קרן קופלר

 

  -? קרן8121מי בעד לאשר תב"ר מספר   :מר יחיאל טוהמי

 

 ממש לא, תגידו מה אתם רציניים.   :גב' קרן קופלר

 

 את נגד?   :מר יחיאל טוהמי

 

נגד.   :גב' קרן קופלר  אני 

 

יוסי, יאיר, אלכס, פבל, אבנר, אריק,   :מר יחיאל טוהמי אוקיי בעד: יחיאל, 

גוזי. נגד קרן.   ורד, אלה, 

 
 ערן, ערן, רק ערן שם משפחה.    :מר יוסי חן

 

גוזי.   :חיאל טוהמימר י  ערן 

 

גב' אלה ויינר, גב' ורד מר יחיאל טוהמי, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר 

פתיחת תב"ר (, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1אבנר משרקי, מר יוסי חן, אריק דושי; 

₪. מקור מימון הלוואה  3,000,000השלמת הקאנטרי באריאל, על סך  – 1218מספר 

. )הנושא אושר P+  0.28%שנים בריבית של  15-מבנק מרכנתיל דיסקונט. הלוואה ל
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 ., רק שלא הובא לאישור כתב"ר(3.11.19-מ 11עקרונית בישיבת מועצה מספר 

 

ספורט היובל. מיזוג אוויר אולם  1219פתיחת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

₪, מקור מימון קרנות  300,000צריך להחליף שם את הצ'ילר, הצ'ילר הלך שמה על סך 

 הרשות. 

 
 ? 1219מי בעד לאשר תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

 רגע, מי אמר שזה צ'ילר? ממי קיבלנו את זה?   :גב' קרן קופלר

 

 מה זאת אומרת?   מר שלמה רואימי:

 

 זה שזה מה שחסר?  מי בדק את  :גב' קרן קופלר

 

 יש שמה צ'ילר, הלך הצ'ילר.   מר שלמה רואימי:

 

 איך אתה יודע אני שואלת?   :גב' קרן קופלר

 

יועץ הוא בדק.   מר שלמה רואימי:  כי היה 

 

 הא יועץ, זה יועץ חיצוני יועץ של מי?   :גב' קרן קופלר

 

 יועץ חיצוני, הכול חיצוני.   מר שלמה רואימי:

 

 מי בעד לאשר? אוקיי מי נגד?   :המימר יחיאל טו

 

אני לא מקבלת תשובות מי היועץ? אפשר לראות את הדו"ח   :גב' קרן קופלר
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 של היועץ? 

 

 את השם שלו?   מר שלמה רואימי:

 

 לא, דו"ח שהוא כתב מה הבעיה.   :גב' קרן קופלר

 

 . בטח אפשר  מר שלמה רואימי:

 

 חייב להיות.   :מר פבל פולב

 

  -זה נמצא  ואימי:מר שלמה ר

 

 אתה ראית את זה?   :גב' קרן קופלר

 

לא, אני סומך על היועץ, זה משהו פרקטי, זה לא, בלי זה גם   :פבל פולבמר 

יועץ.   אי אפשר לבנות מערכת, אז חייב להיות 

 

סליחה שנייה, בהיקף כזה, קודם כל אולם ספורט בגודל הזה   מר שלמה רואימי:

די צ'ילר ולא על ידי מזגן. צ'ילר זה יחידה מרכזית כמו שיש חייב להיות ממוזג על י

כאן, והיחידה הזאתי, שוב זה קרה עוד לפני שהגעתי לכאן. אבל אני יודע שהיחידה 

הזאתי התקלקלה ויצאה מכלל שימוש, והיה צורך להחליפה. היה יועץ שבנה את כל 

ויצאנו למכרז. עוד המפרט של הסיפור הזה, וכתוצאה מזה שהוא בנה יצאנו לבדיקה 

אין החלטה על זוכה, עוד לא כלום, יש רק הכול בצינור וחייבים לאשר את זה כדי 

 להמשיך הלאה. 

 
פבל אפשר רגע כמישהו שבתחום, המחיר הזה הוא מחיר   :גב' קרן קופלר

 ריאלי? 
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יודע, צריך לראות שרטוטים. אבל היחידה   :פבל פולבמר  בגדול אני לא 

יחידה בתפוקות גבוהות, אין מזגנים פשוט בכמות תפוקה כזאת, צריך  אולי לדייק, זה

כנראה לשים מניסיון שלי שעשיתי בערים אחרות זה הרבה מזגנים. צ'ילר לפעמים 

 פותר את הבעיה של מיקום, וצריך לראות את העניין טכני. על איזה בית ספר מדובר? 

 

.   מר שלמה רואימי: .  אולם הספורט.

 

 אולם הספורט.   :פבל פולבמר 

 

 קיים צ'ילר שם.   :אבנר משרקימר 

 

  -אז אם הוא קיים  :פבל פולבמר 

 

  -אבל אני שואלת זה מחיר ריאלי  :גב' קרן קופלר

 

 קיים צ'ילר שם.   :אבנר משרקימר 

 

 זה מחיר ריאלי לגודל כזה?   :גב' קרן קופלר

 

ר כן, צ'ילרים זה צריך לראות תכניות. לפי היגיון של המחי  :פבל פולבמר 

 המחירים שלהם. 

 

אני רוצה להעלות את זה להצבעה, מי בעד לאשר תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 ? פה אחד. קרן תודה. 1219

 

מיזוג אוויר אולם  – 1219פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:
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  ;קרנות הרשות –₪. מקור מימון  300,000על סך  –ספורט היובל 

 

  -פתיחת תב"ר, אחרון רבותיי  רואימי:מר שלמה 

 

 גם צ'ילר.   :אבנר משרקימר 

 

אותו סיפור, מיזוג של אשכול הפיס כנ"ל  1220פתיחת תב"ר   מר שלמה רואימי:

 ₪. מקור המימון מפעל הפיס.  400,000יחידות צ'ילרים, סך הכול 

 

  -מי בעד לאשר  :מר יחיאל טוהמי

 

 ס בגודל שלו יותר גדול מהיובל? רגע, מפעל הפי  :גב' קרן קופלר

 

 כנראה שכן, כנראה שכן.   עו"ד דוד זיו:

 

 ? 1220מי בעד לאשר תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 

ניירות.   מר שלמה רואימי:  אבל את יכולה לבוא ולראות, יש כאן 

 

אבל כשאני אומר אתה כבר לא מדבר. מי בעד לאשר תב"ר   :מר יחיאל טוהמי

 ? פה אחד. 1220

 

מיזוג אוויר אשכול  – 1220פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  חלטה:ה

ן  400,000על סך  –הפיס    ;מפעל הפיס )מצ"ב הרשאה( –₪. מקור מימו

 

זהו? קודם כל אני הצטרפתי חוזר חזרה. הודיתי להרבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וגוונים וחינוך ונוער, אבל אני רוצה  לציין ולהגיד שאני מודה מאוד גורמים לעירייה, 
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גם לכם, באמת על השיתוף פעולה בייחוד בתקופה הקשה הזו, אז באמת תודה רבה 

 מכל הלב, וביחד אנחנו נעשה ונצליח, תודה רבה סוגר את הישיבה.  

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 שלמה רואימי

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

.  אישור שינויים בתקנון החברה הכלכלית לאריאל בע"מ )מצ"ב התקנון(. ו

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר  אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן 

את נוסח (, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, מר יוסי חן; 

התקנון המוצע המתוקן של החברה הכלכלית לאריאל בע"מ, על פי נוסח התקנון 

המתוקן שאושר על ידי משרד הפנים ומסומן בחותמת משרד הפנים לשם זיהוי בלבד, 

 ואשר מצורף בזאת לפרוטוקול זה.

 
 חידוש דירקטורים בתאגיד המים יובלים בשומרון: ב.

 מצ"ב קו"ח. –אוה בן הרוש * נ 

 מצ"ב קו"ח. –* אדי צירקוס  

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר  אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן 

חידוש (, לאשר ופלרגב' קרן קנגד:  1ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, מר יוסי חן; 

אדי  , מצ"ב קו"ח –נאוה בן הרוש  דירקטורים בתאגיד המים יובלים בשומרון:

 מצ"ב קו"ח. –ירקוס צ

 

חודשים, על פי תקנות הסדרים במשק  3פטור מתשלום ארנונה לעסקים למשך  ג. 

 מצ"ב; –המדינה )הנחה בארנונה( 

 

חודשים,  3קים למשך פטור מתשלום ארנונה לעספה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

   מצ"ב; –על פי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( 
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 הצבעה על פתיחת סניף בדיקת קורונה שבשגרה בקופת חולים מכבי באריאל; ד.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  11)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

גוזי, מר אלכסנדר אלה ויינר, גב' ורד טוויל, מר יאיר שיטבון , מר פבל פולב, מר ערן 

(, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, מר יוסי חן, אריק דושי; 

 .פתיחת סניף בדיקת קורונה שבשגרה בקופת חולים מכבי באריאל

 

 אישורי תב"רים: ה.

  לבניית בי"ס יסודי חדש באריאל דרום. על – 1214פתיחת תב"ר מספר  .1 

 ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(. 4,919,826סך   

 ₪.  25,000לרכישת ציוד לצוות צח"י על סך  – 1215פתיחת תב"ר מספר  .2 

 מקור מימון משרד הביטחון )מצ"ב הרשאה(.  

 לבדיקות בטיחות ותיקון ליקויים במוס"ח על  – 1216פתיחת תב"ר מספר  .3 

 ון קרנות הרשות. ₪. מקור מימ 300,000סך   

 בי"ס נחשונים חדש שלב ב', על סך  – 1217פתיחת תב"ר מספר  .4 

 ₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה(.  8,359,366  

  3,000,000השלמת הקאנטרי באריאל, על סך  – 1218פתיחת תב"ר מספר  .5 

ל     שנים 15-₪. מקור מימון הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט. הלוואה 

  11. )הנושא אושר עקרונית בישיבת מועצה מספר P+  0.28%בריבית של   

 , רק שלא הובא לאישור כתב"ר(. 3.11.19-מ  

 על סך  –מיזוג אוויר אולם ספורט היובל  – 1219פתיחת תב"ר מספר  .6 

 קרנות הרשות. –₪. מקור מימון  300,000  

  400,000על סך  –הפיס  מיזוג אוויר אשכול – 1220פתיחת תב"ר מספר  .7 

 מפעל הפיס )מצ"ב הרשאה(. –₪. מקור מימון   

 

לבניית בי"ס יסודי  – 1214פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה( 4,919,826חדש באריאל דרום. על סך 
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לרכישת ציוד לצוות  – 1215תב"ר מספר  פתיחתפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד הביטחון )מצ"ב הרשאה( 25,000צח"י על סך 

 

 

לבדיקות בטיחות  – 1216פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון קרנות הרשות 300,000ותיקון ליקויים במוס"ח על סך 

 

בי"ס נחשונים חדש  – 1217פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;₪. מקור מימון משרד החינוך )מצ"ב הרשאה( 8,359,366שלב ב', על סך 

 

גב' אלה ויינר, גב' ורד מר יחיאל טוהמי, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

טוויל, מר יאיר שיטבון, מר פבל פולב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר ירמולינסקי, מר 

פתיחת תב"ר (, לאשר גב' קרן קופלרנגד:  1אריק דושי;  אבנר משרקי, מר יוסי חן,

₪. מקור מימון הלוואה  3,000,000השלמת הקאנטרי באריאל, על סך  – 1218מספר 

. )הנושא אושר P+  0.28%שנים בריבית של  15-מבנק מרכנתיל דיסקונט. הלוואה ל

 ."ר(, רק שלא הובא לאישור כתב3.11.19-מ 11עקרונית בישיבת מועצה מספר 

 

מיזוג אוויר אולם  – 1219פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

  ;קרנות הרשות –₪. מקור מימון  300,000על סך  –ספורט היובל 

 

מיזוג אוויר אשכול  – 1220פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

ן  400,000על סך  –הפיס    ;(מפעל הפיס )מצ"ב הרשאה –₪. מקור מימו

 


