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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  22-הישיבה ה

 (06.09.2020) תש"ףבאלול  זי", ביעיר 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

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חבר מועצת העיר -  מר אסף ביזברג

 

 חברת מועצת העיר -  דמילה גוזבגב' לו :חסרים

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -  שלמה רואימימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   
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 :היוםעל סדר 

 ראש  העיר; דבר .1

 ;)מצ"ב( 2020ני השני לשנת הצגת הדו"ח הרבעו .2

)יישלח בנפרד במהלך הימים  . 3 אישור הסכם פשרה על חובות חינוך ישנים 

 ;הקרובים

יובלים בשומרון: שי ברנטל  מינוי דירקטור לתאגיד .4  מצ"ב קורות חיים.  –המים 

 מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית לאריאל: .5

 מצ"ב קו"ח.  –עו"ד יונתן עוז  א. 

 מצ"ב קו"ח.  –מצוינים  שיר ב. 

 פתיחת תב"רים: .6

 תכנון שביל אופניים אדום על בסיס שדרות רון נחמן  – 1224תב"ר מספר  א.  

 קרנות ₪,  480,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪,  600,000על סך  –  

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  120,000הרשות   

 על  –ל אופניים כתום על בסיס פארק הנחל תכנון שבי – 1225תב"ר מספר  ב. 

 קרנות הרשות ₪,  320,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪.  400,000סך   

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  80,000  

 מקורות ₪.  400,000תיקון גג היכל התרבות. על סך  – 1226תב"ר מספר  ג. 

 ₪.  281,000שות החזרי ביטוח, קרנות הר₪  119,000מימון   

  300,000שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר השריפה, על סך  – 1227תב"ר מספר  ד. 

 ₪.  185,000החזרי ביטוח ₪,  115,000מקורות מימון קרנות הרשות ₪.   

 ₪.  120,000צה"ל על סך  –תכנון צומת שד' הציונות  – 1228תב"ר מספר  ה. 

 ₪.  24,000נות הרשות קר₪,  96,000מקורות מימון משרד התחבורה   

  .  )מצ"ב הרשאה(

 סגירת תב"רים: .7

)ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  א.   ₪,  6,226,000תקציב  -השלמת פארק הוואדי 

 . 1יתרה ₪,  6,225,999ביצוע   
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  899,899ביצוע ₪,  900,000תקציב  –הסדרת ציר דרך עפרון  – 389תב"ר  ב. 

 ₪.  101יתרה ₪,   

 , 0ביצוע ₪,  182,500תקציב  –ודות ניקוז בפארק אריאל עב – 431תב"ר  ג. 

 ₪.  182,500יתרה   

גנ"י פיתוח  – 449תב"ר  ד.   ₪,  300,000תקציב  –שדרוג ושיקום חצרות 

 . 0יתרה ₪,  300,000ביצוע   

 תקציב  –המציל היהודי  –הסדרת צומת שדרות ירושלים  – 455תב"ר  ה. 

 ₪.  34יתרה ₪,  2,311,855ביצוע ₪,  2,311,889  

 ₪.  70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 497תב"ר  ו. 

גן ילדים חדש במגרש הק – 504תב"ר  ז.   ₪,  2,902,487תקציב  – 828מת 

 ₪.  2,902,487ביצוע   

ניצנים  – 1005תב"ר  ח.    ₪,  323,150ביצוע ₪,  565,887תקציב  –שדרוג מעון 

 ₪.  242,737יתרה   

 ₪,  620,000תקציב  –הפסגה  –ביצוע צומת אורי בר און  – 1009תב"ר  ט. 

 ₪.  366יתרה ₪,  619,634ביצוע   

 ₪,  359,000תקציב  –שדרוג מעברים בין נחשונים לשקמה  – 1013תב"ר  י. 

 . 11יתרה ₪,  358,989ביצוע   

 ביצוע ₪,  40,000תקציב  –רכישת ציוד ביטחון ושע"ח  – 1027תב"ר  יא. 

  40,000  .₪ 

 ₪,  60,000תקציב  –שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  – 1028תב"ר  יב.  

 ₪.  60,000ביצוע   

 ₪,  100,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 1039תב"ר  יג. 

 ₪.  100,000ביצוע   

 ביצוע ₪,  60,000תקציב  –שדרוג מערכת הגינון הציבורי  – 1041תב"ר  יד.  

  60,000  .₪ 

 ₪,  170,000תקציב  –שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחט"ב  – 1058תב"ר  טו. 
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 ₪.  170,000ביצוע   

  120,000ביצוע ₪,  120,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 1062תב"ר  טז. 

   .₪ 

 ₪,  186,567תקציב  –הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה  – 1074תב"ר  יז. 

 ₪.  186,567ביצוע   

 ₪,  50,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 1122תב"ר  יח.  

 ₪.  50,000ביצוע   

 ביצוע ₪,  220,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1132תב"ר  יט.  

  220,000  .₪ 

 ₪.  25,000ביצוע ₪,  25,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1137תב"ר  כ. 

 ₪,  150,000תקציב  –היל"ה  –שיפוץ מרכז השכלה לנוער  – 1140תב"ר  כא. 

 ₪.  960יתרה ₪,  149,040ביצוע   

 ₪.  422,500, ביצוע 422,500תקציב  –סל מדע תשע"ח  – 1144תב"ר  כב. 

 יתרה ₪,  65,563ביצוע ₪,  65,700תקציב  –זהירות בדרכים  – 1150תב"ר  כג. 

  137  .₪ 

 ₪.  80,000ביצוע ₪,  80,000תקציב  –פסגה מרחבי למידה  – 1166תב"ר  כד. 

  354,464תקציב  –רכישת ציוד ריהוט ומחשבים לבתי הספר  – 1170תב"ר  כה. 

 ₪.  -15,439יתרה ₪,  369,903ביצוע ₪   

 ביצוע ₪,  140,000תקציב  – M21מרחבים פתוחים גנ"י  – 1173תב"ר  כו. 

 ₪.  453יתרה ₪,  139,547  

  54,900ביצוע ₪,  54,990תקציב  –שער ביטחון דרך עפרון  – 1174תב"ר  כז. 

 ₪.  90יתרה ₪,   

 ביצוע ₪,  70,000תקציב  –עדלאידע  –תהלוכה פורים  – 1206תב"ר  כח. 

  70,000  .₪ 

 ישיבה סגורה.  .8
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 תוספת לסדר היום:

  מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת תכנון ובנייה. .9

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת הנחות בארנונה. .10

 מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת ספורט.  .11

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת שמות.  .12
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שמן המניין. אנחנו  22אני פותח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קריא לכם אותם ואז עומדים לקראת ראש השנה, ואני כתבתי איזה כמה דברים, אני א

אנחנו נרים לחיים, מי שירצה להגיד כמה מילים לקראת השנה החדשה, אז אנחנו גם 

ימים בשנה יש, ואני  365נשמע, ולאחר מכן אני אעבור לדבר ראש העיר. אתם יודעים 

ויום. ואני אומר שיהיה לנו לפחות יום  מבקש היום לאחל לכם שנה טובה עבור כל יום 

ימים של אהבה טהורה, של הכרה בערך האמיתי של כל  365שיהיה לנו  אחד, אני מקווה

אחת ואחד מכם, כי אתם באמת עושים פה עבודת קודש, מגיעים לכאן בהתנדבות ומגיע 

לכם יישר כוח ענק על הדבר הזה. היישר כוח הוא דרך אגב לא רק ממני הוא מכלל 

, ימים בשנה של הצלחה במשהו ש 365התושבים. שיהיה לנו  פעם אנחנו נכשלנו בו

יופי אנחנו הצלחנו לעשות את הדברים טוב יותר. ואני רוצה  ואנחנו יכולים להגיד הנה 

ימים של השנה יהיו משמעותיים עבורכם עבור בני ביתכם ועבור תושבי  365-שהימים ה

אריאל, ואני רוצה לאחל לכולנו שתהיה לנו בריאות איתנה, בייחוד בתקופה הזו 

ים. אז אנחנו נרים כוסית ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה יותר מדבר. שאנחנו נמצא

 לחיים. אתם יודעים לרוני דנה נולדה נכדה אז בכלל שיהיה מזל טוב.

 

 מזל טוב.     כולם:

 

ובהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את אסף שנכנס כחבר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נצביע על כל הוועדות שאתה חבר מועצה חדש, שיהיה לך בהצלחה, אנחנו גם היום 

 בהם, ואני בטוח שאתה תעשה רבות עבור תושבי העיר. 

 

אסף, אחת ההחלטות הראשונות שקיבלנו כמועצה שמי נכנס   :גב' ורד טוויל

 מביא עוגה, אז לישיבה הבאה. 

 

 אף אחד לא עדכן אותי.   מר אסף ביזברג:
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 אז לישיבה הבאה.   :גב' ורד טוויל

 

דרך אגב מגיע עוד מזל טוב, מגיע מזל טוב אנחנו נעשה ככה  :ראה"ע-בירומר אליהו ש

  -לחיים ומזל טוב ומזל טוב, אז מגיע מזל טוב גם ליחיאל, הוא

 

.   :מר יחיאל טוהמי  מחתן את הבת שלי ביום שישי

 

 )מדברים יחד(

 

 חתונת קורונה, איפה אתם עושים?   :גב' ורד טוויל

 

 בהרצליה באיזה מקום. עושים   :מר יחיאל טוהמי

 דבר ראש  העיר; .1

 

אני עובר לדבר ראש העיר. היום בשעות הבוקר לקראת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הצהריים מחבל ניסה לדקור חיילים בכיכר אריאל. לשמחתי כוחות הביטחון וצבא 

משטרה והכוחות של אבטחת העיר פעלו בנחישות ותפסו את המחבל, ובכך בעצם מנעו 

וזאת ההזדמנות להוקיר את העבודה הקשה שהם עושים כל כוחות הביטחון יום  אסון.

יום שעה שעה למען ביטחוננו. אגב ירו גם במחבל הזה ופצעו אותו, אומנם פציעה קלה 

ברגל, אבל מי שעשה את זה זה היה שוטר שדלק אחרי אותו מחבל. אני מבקש לציין 

בגרות.  97.7%יעו להישג מדהים של את הישגי מערכת החינוך והעובדה שילדינו הג

תמיד אמרתי ואתם שותפים לכל הדבר הזה גם, שהחינוך עומד בראש סדר העדיפות 

העירוני, ואני רוצה להגיד יישר כוח לכל מי שעוסק במלאכה, ממחזיק התיק יאיר ודרך 

כל העובדים באגף החינוך במערכת החינוך. בשבוע שעבר פתחנו את שנת הלימודים תוך 

במערכת החינוך במוסדות החינוך שלנו. שנת קעה בתיקון של כלל ליקויי הבטיחות הש

הלימודים נפתחה כסדרה וללא תקלות. יחד עם זאת אתם יודעים אנחנו נמצאים 
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בתקופה מאוד בעייתית, זאת תקופת הקורונה. אנחנו במהלך השבוע האחרון עלינו 

אומנם הוא לא מספר גבוה, אבל כמספר  22נדבקים.  22-במניין הנדבקים, ועלינו ל

מבחינתנו אנחנו הכפלנו כמעט את כמות הנדבקים בעיר אריאל. זה מחייב את כולנו 

בעצם לפעול על מנת שכל התושבים ישמרו על כל הכללים שאנחנו כל הזמן מדברים. 

ואני אחזור על זה אלף פעם, שזה בעצם ריחוק, זה אומר מסיכות, זה אומר לשים 

ומר לשטוף ידיים, אלה דברים שבעצם יכולים למנוע את המשך מסיכות, זה א

התפשטות המחלה. אנחנו בהערכת המצב שעשיתי התברר שהחולים שהגיעו לכאן, 

הגיעו לכאן חולים שהלכו לנחם את בני המשפחה שלהם, משפחה מדרגה שנייה. זה 

ם כשאנחנו אומר שכשאנחנו מדברים על ריחוק, אנחנו חייבים בעצם לשמור על ריחוק ג

נמצאים בקרב המשפחה המורחבת שלנו, כי שם זה יכול גם להגיע, ואני חוזר ואומר זה 

גן דולב,  היה מחוץ לעיר, אבל זה לא משנה אלה תושבים שלנו. לכן אנחנו סגרנו את 

. אני ביום שישי כבר וגם , וחלק מבית ספר נווה אריאלקפסולה מבית ספר נחשונים

ים, ואני פונה גם אליכם חברי המועצה לחזור ולהדגיש אתמול פניתי לכלל התושב

שחייבים לשמור על הכללים, על מנת שלא נהפוך לעיר אדומה, אנחנו עדיין עכשיו עיר 

ירוקה. אנחנו חייבים לשמור על מרחק, לעטות מסכה, ולשטוף ידיים. כמו שאמרתי 

יר. אני רוצה גם קודם גם בקרה משפחה רחוקה, ובכך אנחנו בעצם נצליח לשמור על הע

להזמין בהזדמנות הזאת את כולכם להרמת כוסית שאנחנו עושים עם העובדים. אנחנו 

עושים את זה בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכללי הקורונה. אנחנו עושים את זה 

. מאחר 14.9.20-ופעם אחת ב 13.9.20-פעמיים, מחלקים את זה לפעמיים, פעם אחת ב

דם, אני מבקש מי שרוצה להגיע, שיעביר את הפרטים לאיזה ואנחנו מצומצמים בכוח א

הסבבים הוא רוצה להגיע למנכ"ל העיר, על מנת שאנחנו נוכל להיערך  2-סבב או ל

 בהתאם. 

 

ומכאן אני רוצה לעבור לנושאים שעל סדר היום. אני רוצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. 2020הדו" הרבעוני לשנת לעבור לנושאים שעל סדר היום. הנושא הראשון זה הצגת 

 רוני בבקשה. 
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 )מצ"ב(; 2020הצגת הדו"ח הרבעוני השני לשנת  .2

 

-מ 2020אני אתן לכם דיווח על הביצוע התקציבי של שנת   רו"ח רוני דנה:

, זה ביצוע חצי שנתי. הדו"ח הזה הוא גם יהיה דו"ח סקור על ידי 30.6.20עד  1.1.20

ך כלל הסקירות שלו הם מאשרות את הנתונים כפי רו"ח חיצוני של משרד הפנים. בדר

, מי שיש לו את הדו"חות. הביצוע החצי 4שאני מגיש לכם היום. תפתחו בבקשה בעמוד 

עיקרי הסטיות כפי שרואים ₪.  76,000שנתי הסתכם בעצם באיזון עם עודף קטן של 

וצאה שזה בעיקר כת₪,  3,130,000, אז בארנונה יש לנו חוסר של 4את זה בעמוד 

בלנו שיפוי ממשרד מההנחות שניתנו לעסקים, על פי החלטת הממשלה, ומול זה גם קי

ההנחות והשיפוי. ההכנסות העצמיות בחינוך יש ₪ מיליון  4.5-יון כהפנים מקרן הניק

שנובע מדי הרבה סעיפים, בעיקר גני ילדים בטרום חובה ₪  1,200,000-לנו חוסר של כ

יות אחר ששם יש לנו חוסר של אגרות שילוט שלא וקרן קרב שהיה חוסרים. בעצמ

התקבלו כספים השנה, ומקרנות רשות שאנחנו לא העברנו עדיין כספים לכאן ויש חוסר 

בצד ההוצאות יש לנו חוסר ביצוע בכלל ההוצאות, אם זה בשכר ₪.  2,700,000-של כ

בעיקר , ₪ 1,600,000בפעולות הכלליות יש לנו תת ביצוע של ₪,  250,000-הכללי כ

כתוצאה מהקורונה, שגם השפיעה גם מצד ההכנסות וגם על צד ההוצאות. פעולות 

חוסר ביצוע, שנובע מהסעות שלא בוצעו או כל מיני דברים ₪  3,100,000החינוך 

תמצית המאזן, אנחנו  2אחרים, שכתוצאה מסגירת מוסדות החינוך שהיו. בעמוד 

צבות שטרם הכנסות מתוק₪.  8,000,000-רואים שיש לנו בבנקים מזומנים בבנק כ

, שזה בעיקר 30.6.20-התקבלו זה כספים שמשרדי הממשלה היו חייבים לנו נכון ל

משרד החינוך את השוטף של חודש יוני, וגם את ההסעות שיש חוסר גדול מאוד שהם 

זה חברות האשראי שכל ₪,  3,800,000עדיין חייבים לנו. תשלומים לא מתוקצבים 

יוני, שעוברת דרך חברות האשראי, שאנחנו מקבלים אותם בתחילת הגבייה של ח ודש 

זה מול קרנות הפיתוח שלנו פחות או ₪, מיליון  12יולי. השקעות בקרנות היה לנו 

יותר, זה מקביל אחד לשני. והשקעות במימון קרנות מתוקצבות, זה כל ההשקעות שיש 

אם זה בחברה הכלכלית, רוב לנו בתאגידים העירוניים שלנו, אם זה תאגיד המים, 
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, שזה מסתכם ב זה בעצם הדיווח, ואם אתם רוצים ₪. מיליון  50-המניות שלנו שם וכו'

 לשאול שאלות אני לרשותכם. 

 

..   :אריק דושימר   יש פה בתוך הזה כל העלויות של יום העצמאות.

 

יום העצמאות היה תת ביצוע, כי לא היה ביצוע מלא, זה   רו"ח רוני דנה:

 לק מהתת ביצוע שאתה רואה בפעולות הכלליות שיש חוסר. ח

 

 ... כמה תת הביצוע?   :אריק דושימר 

 

 תת ביצוע. ₪  1,630,000בפעולות הכלליות יש לנו   רו"ח רוני דנה:

 

 פחות.   מר שלמה רואימי:

 

 פחות.   רו"ח רוני דנה:

 

 גם בפעולות חינוך.   מר שלמה רואימי:

 

פחות מהתקצוב ₪  3,100,000בפעולות חינוך יש יותר, זה גם   רו"ח רוני דנה:

 כן. 

 

שאלה, אנחנו נמצאים כאן במצב יחסית טוב לעומת מה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 שהיינו צריכים להיות או לא? 

 

לא, אני אגיד משהו בקשר לזה. בדרך כלל אם אתם זוכרים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ינו עם עודפים. היום אנחנו מגיעים למצב שאנחנו בעצם בדיווח החציוני, בדרך כלל הי
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מאוזנים. זאת אומרת שהמצב שלנו הוא לא המצב הכי טוב שבעולם. אנחנו נצטרך 

להיות מספיק אחראיים כדי לראות שאנחנו שומרים, מהדקים את החגורה, על מנת 

  -שבסוף השנה אנחנו נצליח להגיע מה שנקרא מאוזנים. אני רוצה להזכיר

 

שאלה, למה אנחנו צריכים להיות בדרך כלל בתקופה הזאתי   :אריק דושימר 

 באובר? 

 

כי בדרך כלל בתקופה הזאת אנחנו רואים שאנחנו נמצאים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 עם עודפים ולא נמצאים עם חוסרים. 

 

א' כל אנחנו לא עם חוסרם, אבל למה אנחנו עם עודפים   :אריק דושימר 

 ? אם אני אקח את הדו"ח של שנה שעברה בתקופה הזאת... בתקופה הזאת

 

  -אם תסתכל לא על הדו"ח של שנה שעברה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 של הדו"ח של אותה תקופה.   :אריק דושימר 

 

אם אתה תסתכל על הדו"ח שלפני שנתיים, אם אתה תסתכל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

בתקופה הזאת אנחנו נמצאים עם עודפים, שנים, אתה תראה ש 3על הדו"ח שלפני 

 ואנחנו לא נמצאים עם חוסרים. 

 

 של כמה? זה משמעותי?   :אריק דושימר 

 

אולי אפילו יותר. מה שקורה הפגיעה ₪, של לפחות מיליון  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקשה הייתה בעיקר בגלל ההנחות, שאנחנו היינו צריכים לתת או הפטורים שנתנו 

קים. אני רוצה להזכיר לכם שעל הפרק עומד פטור נוסף, שגם הפטור הזה לבעלי עס
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אותנו לעוד איזה שהוא גירעון בתקציב, כי גם אם יהיה עכשיו פטור נוסף  עלול להביא

לבעלי עסקים, הממשלה תתקצב אותנו כמו שהיא תקצבה אותנו לפני כן. אני לא בטוח 

  -שמקרן

 

 ניקיון.   רו"ח רוני דנה:

 

קרן הניקיון נקבל כסף, ופה גם הממשלה עשתה לנו טריק,  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

כי היא נתנה לנו מקרן הניקיון, זה היה אמור להיות עבור האשפה המרובה שהוצאנו, 

הגזם היותר שאנחנו הוצאנו באותה תקופה שאנשים היו בסגר, אבל הם סיבבו את זה, 

וקיי אנחנו נותנים את זה כתוספת כי זה בהתחלה נתון שאנחנו קיבלנו, ואמרו א

לארנונה. אבל בסופו של דבר אנחנו הוצאנו יותר, יותר אשפה, הטמנו יותר, כל 

הדברים האלה עלו לנו יותר כסף. למזלנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, למזלנו או אני 

 לא יודע איך בדיוק להגדיר את המילה, כי זה לא בדיוק מזל, אז באמת ביום העצמאות

אנחנו הוצאנו פחות כסף, מערכת החינוך הייתה סגורה, אז בהסעות הוצאנו פחות כסף. 

אז הצלחנו ליצור מצב של איזון. אנחנו נצטרך להיות מאוד אחראיים בחציון הבא, על 

מנת באמת לשמור על הדבר הזה, ולא להגיע למצב שאנחנו מסיימים את השנה בגירעון, 

מעות היא שלא נוכל לפתוח תב"רים, ולא נוכל לעשות כי לגמור את השנה בגירעון המש

 דברים שבדרך כלל אנחנו עשינו. עוד שאלות אם יש. 

 

יש אי ודאות גדולה לדעתי, אם תקבלו את מענק הביטחון   רו"ח רוני דנה:

, זה תלוי אם יהיה תקציב מדינה, לא יהיה תקציב מדינה, וזה מאוד בסוף השנה

 ע על הביצוע. משמעותי גם כן שיכול להשפי

 

 אין ספק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 סך הכול שנה לא פשוטה.   :מר יחיאל טוהמי
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 שנה מאוד קשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מאוד קשה, ואני... שנים אחרות.   :מר יחיאל טוהמי

 

לדיוק שאנחנו נבין, כסף שאנחנו מבקשים לעשות את ההנחה   :פבל פולבמר 

 מקבלים אותו מהמדינה.  בארנונה, אנחנו

 

 לא מלא. למה? לא מלא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה? מה? לא שמעתי.   רו"ח רוני דנה:

 

לא מלא. למה? כי מה שקורה אנחנו מקבלים, ותקן אותי אם  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אני טועה, אנחנו מקבלים את ההנחה בארנונה לפי התחשיב שהיה לפני שנתיים. במהלך 

ליד תיים האלה אנחנו גם בנינו מפעלים, אנחנו גם בנינו את המרכז המסחרי שנ

האוניברסיטה, וזה יוצר פער. עכשיו אם הממשלה תבוא ותגיד, חלק מהפער הם אישרו 

מקרן הניקיון, אבל אם למשל הממשלה בפעם הבאה תבוא ותגיד: אני נותנת לכם את 

ודשים עוד חצי שנה, לא יודע כמה, ח 3אותו חישוב שנתתי לכם, ותיתנו עכשיו עוד 

המשמעות היא שהגירעון שלנו בנושא הזה, כי אנחנו נצטרך לתת את מלוא הפטור 

בארנונה, וזה בסדר, אני אומר שצריך לתת לאותם עסקים שנפגעו את הפטור מארנונה. 

 אבל אנחנו נצטרך כרשות להתנהל בצורה אחראית יותר. 

 

  -בל את מלוא השיפוי והכול בסדר בעניין הזהפבל, גם אם נק  רו"ח רוני דנה:

 

לא, זה הסברתם. אני רוצה בעניין הזה שיעלה, יש פה משחק   :פבל פולבמר 

 של מספרים. 
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  -לא, אבל יכול להיות  רו"ח רוני דנה:

 

. או   :פבל פולבמר    -הנחה זה לא רווח₪ מיליון  3דיברנו על זה..

 

  -שנייה פבל  רו"ח רוני דנה:

 

.   :פבל פולבמר   זה כסף שלא קיבלנו

 

יכול להיות שתהיה גם פגיעה בארנונה של התושבים, חלק   רו"ח רוני דנה:

 פוטרו, חלק בחל"ת, אנשים שקשה להם לשלם גם זה חלק. 

 

לא, זה משהו אחר, השאלה שלי הייתה כזאת, הממשלה   :פבל פולבמר 

אמור להיכנס... זה לא נכון,  מבקשת שאנחנו ניתן הנחה לעסקים, מבורך הכול, הכסף

אני חושב שאנשים צריכים להבין למה. כי בוועדת כספים דיברנו על זה, שאלתי 

 .  אנשים..

 

 כמו שאני אמרתי עכשיו.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 שאנחנו עדיין נהיה במינוס.   :פבל פולבמר 

 

 נכון, אנחנו עדיין נהיה במינוס.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה, לא יודעים.   :בל פולבפמר 

אישור הסכם פשרה על חובות חינוך ישנים )יישלח בנפרד במהלך הימים  . 3

 הקרובים;
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הסכם פשרה על חובות חינוך ישנים.  הסעיף הבא זה אישור :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שלמה יציג בבקשה. 

 

מאי יש לנו איזה תושב שגר בעבר באריאל, הוא היה עצ  :מר שלמה בנימין

למיטב זיכרוני, הוא גר בעבר באריאל, הוא כבר לא גר באריאל, כי הוא פשט את הרגל, 

 קווים.  10עכשיו הוא עובד כנהג, יש לו 

 

 )מדברים יחד( 

 

 ... קיבלתם את ההסדר, שלחנו את ההסדר לכולם.   מר שלמה רואימי:

 

כבר לא גר  דרך אגב אני מבחינתי החוב היה כבר אבוד, הוא  :מר שלמה בנימין

באריאל. אין לי כמטע מה לעשות איתו, הוא עבר מזמן חלק מזה להליכים משפטיים, 

  -₪ 12,000ולא נעשה כלום. הוא בא והציע לנו, הוא רוצה לסגור את החוב 

 

 ומשהו, נכון? ₪  44,000במקום   :פבל פולבמר 

 

 חינוך, לא ארנונה.   :מר שלמה בנימין

 

, וזה 2016עד  2007ות חינוך שבעצם מתחילים בשנת זה חוב  מר שלמה רואימי:

 חובות של חינוך להבדיל מארנונה, שהכלים שלנו לגבות הם הרבה יותר קטנים. 

 

 -זהו, אז אני מציע לקבל את ה  :מר שלמה בנימין

 

 אנחנו בעד.   :מר יחיאל טוהמי

 



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 17 

ם, זה מדובר... ועדת הנחות בחינוך, כי זה לא קיים עוד פע  עו"ד דוד זיו:

.. הארנונה, לכן אנחנו הבאנו את האישור הזה להסכם המליאה, כ י לא התקנון שמדבר.

אתם בעצם חברי הוועדה בכללותם כפי שהגזבר אומר, אני מצטרף לעמדתו כי הוא פנה 

ומשהו חוב, ₪  20,000ולא להישאר עם ₪,  12,000אליי, צריך לאשר את זה כדי לקבל 

 זה השכל. 

 

 ה שאתם אומרים אם נמשוך יותר לא נקבל כלום. מ  :פבל פולבמר 

 

.   מר שלמה רואימי:  נכון

 

.   עו"ד דוד זיו:  אין ממי

 

.   מר שלמה רואימי:  אין ממי

 

,   עו"ד דוד זיו:  ילדים עובד לבד.  10אין ממי

 

 מי בעד לאשר את ההסכם?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -נו הסדר חדש, עדיין מה שהיהאני רוצה, לא נשלח ל :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

ב  מר שלמה רואימי:  נכון.  0-הייתה טעות 

 

 נכון.  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 ₪.  12,000אבל רואים שזה   מר שלמה רואימי:

 



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 18 

 ₪.  12,000זה יהיה  3אוקיי, אז רק לפרוטוקול שבסעיף  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

  -ההסכםמי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ₪.  12,000גם הפרוטוקול מדבר על   מר שלמה רואימי:

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הסכם פשרה על חובות חינוך ישנים )יישלח פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . בנפרד במהלך הימים הקרובים

 

 יים. מצ"ב קורות ח –מינוי דירקטור לתאגיד המים יובלים בשומרון: שי ברנטל  .4

 

הסעיף הבא מינוי דירקטור לתאגיד המים. אני רוצה להזכיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו מאשררים את שי ברנטל, אנחנו צרפנו גם את קורות החיים. מי בעד לאשרר את 

 שי ברנטל? מי בעד? 

 

 כי זה פעולה שנייה.   עו"ד דוד זיו:

 

 אושר פה אחד. יאיר מצביעים? פה אחד,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מינוי דירקטור לתאגיד המים יובלים בשומרון: פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מצ"ב קורות חיים –שי ברנטל 

 

 

 מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית לאריאל: .5

 מצ"ב קו"ח.  –עו"ד יונתן עוז  א. 

 מצ"ב קו"ח.  –שיר מצוינים  ב. 
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אני מעלה רק שם אחד, לחברה הכלכלית. מינוי דירקטורים  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אני מעלה רק את יונתן עוז עורך הדין. מי בעד לאשר את יונתן עוז? אושר פה אחד. אני 

 עובר לסעיף הבא לפתיחת תב"רים. 

 

 -שנייה לפני שאתה עובר  :פבל פולבמר 

 

היה עוד מישהו שירד, אני אומר את זה בהסכם עם הבית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

.. ובישיבה הבאה אנחנו נעלה את הדירקטור הבא מהי   -הודי.

 

מקובל, רק שאלה אחרונה. יש הגבלה לקדנציות של   :פבל פולבמר 

 הדירקטורים או שאין לנו הגבלה? מה החוק אומר. 

 

 לא, אין הגבלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני שואל. התשובה היא אין?   :פבל פולבמר 

 

 לה באיזה מובן.השא  עו"ד דוד זיו:

 

 בקדנציות של הדירקטורים, אפשר להמשיך בלי סוף?   :פבל פולבמר 

 

 ... קדנציה.    עו"ד דוד זיו:

 

 כל מועצה אתה מאשר מחדש.   :מר יחיאל טוהמי

 

 אבל שנים?   :פבל פולבמר 
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 )מדברים יחד( 

 

 כל קדנציה אתה חייב לאשר את זה מחדש.   :מר יחיאל טוהמי

 

ברור. הוא דיבר על סך הכול השנים שמותר לדירקטור להיות   יו:עו"ד דוד ז

 כדירקטור. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 . 3או  5   :מר יוסי חן

חברה הכלכלית לאריאל: עו"ד מינוי דירקטור לפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מצ"ב קורות חיים –יונתן עוז 

 

 פתיחת תב"רים: .6

 אופניים אדום על בסיס שדרות רון נחמן תכנון שביל  – 1224תב"ר מספר  א.  

 קרנות ₪,  480,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪,  600,000על סך  –  

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  120,000הרשות   

  –תכנון שביל אופניים כתום על בסיס פארק הנחל  – 1225תב"ר מספר  ב. 

 קרנות ₪,  320,000התחבורה מקורות מימון משרד ₪.  400,000על סך   

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  80,000הרשות   

 מקורות ₪.  400,000תיקון גג היכל התרבות. על סך  – 1226תב"ר מספר  ג. 

 ₪.  281,000החזרי ביטוח, קרנות הרשות ₪  119,000מימון   

  300,000שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר השריפה, על סך  – 1227תב"ר מספר  ד. 

 ₪.  185,000החזרי ביטוח ₪,  115,000מקורות מימון קרנות הרשות ₪.   

 ₪.  120,000צה"ל על סך  –תכנון צומת שד' הציונות  – 1228תב"ר מספר  ה. 

 ₪.  24,000קרנות הרשות ₪,  96,000מקורות מימון משרד התחבורה   

 )מצ"ב הרשאה(.  
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 תב"רים.  תב"רים, חברים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תכנון שביל אופניים על בסיס שדרות רון  1224תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

  -מקורות משרד התרבות₪,  600,000נחמן, התכנון על 

 

 לא התרבות, התחבורה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

בבקשה נא ₪,  120,000התחבורה סליחה, קרנות הרשות   מר שלמה רואימי:

 לאשר. 

 

רק אני אגיד מילה לגבי הנושא של שבילי אופניים. אנחנו  :ראה"ע-ירומר אליהו שב

היינו במשרד התחבורה, ואנחנו עושים סדר בכל הדברים שאנחנו ביקשנו מהם. אנחנו 

רוצים לעשות שבילי אופניים, בעבר אנחנו רצינו גם לעשות על דרך הציונות, אבל דרך 

ת החניות בצורה מאוד משמעותית, הציונות יוצר מצב שאנחנו בעצם פוגעים בכמויו

 ולכן אנחנו מתמקדים בשדרות רון נחמן ופארק הנחל שימשיך עד לרמי לוי. 

 

 יש תכנית?   :פבל פולבמר 

 

אנחנו עכשיו מדברים על הקצאה לכסף לתכנון. כל מה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ים במדרכות, שאנחנו עושים אנחנו נעשה תכנון, אנחנו רוצים לראות שאנחנו לא פוגע

שאנחנו לא פוגעים בהולכי הרגיל, ומתכננים את זה בצורה כזאת שלמשל בפארק הנחל 

אנחנו לא נפגע גם באפיק הנחל. ולכן העלויות בתכנון זה מה שקורה. אז כמו שהציג 

כפי  1224, אז מי בעד לאשר את תב"ר 1224המנכ"ל שלמה, אנחנו התחלנו בתב"ר 

 אחד. שלמה בבקשה. שהציג אותו שלמה? אושר פה 

תכנון שביל אופניים אדום על  – 1224תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 480,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪,  600,000על סך  –בסיס שדרות רון נחמן 
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 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  120,000קרנות הרשות ₪, 

 

ן שביל אופניים כתום על בסיס פארק תכנו 1225תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 80,000קרנות הרשות ₪,  320,000מקורות משרד התחבורה ₪.  400,000הנחל על סך 

 .₪ 

 

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

תכנון שביל אופניים כתום על  – 1225תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

₪,  320,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪.  400,000ל סך ע –בסיס פארק הנחל 

 .)מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה( ₪. 80,000קרנות הרשות 

 

₪.  400,000תיקון גג היכל התרבות על סך  1226תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 281,000מהביטוח, והשאר זה השתתפות עצמית שלנו, זה ₪  119,000מקורות מימון 

 .₪ 

 

 הגג שעף בסופה.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

 הגג שעף בסופה.   מר שלמה רואימי:

 

 ₪.  100,000אמרת שהצלחת, בסוף זה לא   :פבל פולבמר 

 

 זה הביטוח, אין מה לעשות.   מר שלמה רואימי:

 

כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1226מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

תיקון גג היכל התרבות. על  – 1226תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  :החלטה



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 23 

 ₪. 281,000החזרי ביטוח, קרנות הרשות ₪  119,000מקורות מימון ₪.  400,000סך 

 

שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר שריפה על סך  1227תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

שימו לב ₪.  185,000וח והחזרי ביט₪  115,000מקורות מימון מהעירייה ₪.  300,000

שכאן ההשתתפות העצמית הרבה יותר נמוכה, כי זו שריפה. אבל אנחנו מדברים על 

השתתפות עצמית, יש כל מיני כאלה שאמרו ככה וככה, אנחנו לא חרגנו בכלום ממה 

 שאישר השמאי. 

 

כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1227מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ה אחד, תודה. אושר פ

שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר  – 1227תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

החזרי ביטוח ₪,  115,000מקורות מימון קרנות הרשות ₪.  300,000השריפה, על סך 

185,000 ₪. 

 

צה"ל על  –תכנון צומת שדרות הציונות  1228תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 קרנות הרשות. ₪  ₪24,000,  96,000משרד התחבורה  ןמקורות מימו₪.  120,000סך 

 

 רוצים לעשות שם כיכר?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

זה תכנון, לפי התכנון הזה יחליטו אם הולכים לעשות כיכר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יגיעו לשם. מי בעד לאשר את  הולכים לעשות הסדרים במדרכות שם, אין לי מושג מה 

 שר פה אחד. ? או1228תב"ר 

 –תכנון צומת שד' הציונות  – 1228תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

קרנות הרשות ₪,  96,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪.  120,000צה"ל על סך 

 .)מצ"ב הרשאה(₪.  24,000
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 סגירת תב"רים: .7

 ₪,  6,226,000תקציב  -השלמת פארק הוואדי )ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  א. 

 . 1יתרה ₪,  6,225,999ביצוע   

  899,899ביצוע ₪,  900,000תקציב  –הסדרת ציר דרך עפרון  – 389תב"ר  ב. 

 ₪.  101יתרה ₪,   

 , 0ביצוע ₪,  182,500תקציב  –עבודות ניקוז בפארק אריאל  – 431תב"ר  ג. 

 ₪.  182,500יתרה   

 ₪,  300,000תקציב  –שדרוג ושיקום חצרות גנ"י פיתוח  – 449תב"ר  ד. 

 . 0יתרה ₪,  300,000ביצוע   

 תקציב  –המציל היהודי  –הסדרת צומת שדרות ירושלים  – 455תב"ר  ה. 

 ₪.  34יתרה ₪,  2,311,855ביצוע ₪,  2,311,889  

 ₪.  70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 497תב"ר  ו. 

גן ילדים חדקה – 504תב"ר  ז.   ₪,  2,902,487תקציב  – 828ש במגרש מת 

 ₪.  2,902,487ביצוע   

 ₪,  323,150ביצוע ₪,  565,887תקציב  –שדרוג מעון ניצנים  – 1005תב"ר  ח.  

 ₪.  242,737יתרה   

ן  – 1009תב"ר  ט.   ₪,  620,000תקציב  –הפסגה  –ביצוע צומת אורי בר או

 ₪.  366יתרה ₪,  619,634ביצוע   

 ₪,  359,000תקציב  –שדרוג מעברים בין נחשונים לשקמה  – 1013תב"ר  י. 

 . 11יתרה ₪,  358,989ביצוע   

 ביצוע ₪,  40,000תקציב  –רכישת ציוד ביטחון ושע"ח  – 1027תב"ר  יא. 

  40,000  .₪ 

 ₪,  60,000תקציב  –שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  – 1028תב"ר  יב.  

 ₪.  60,000ביצוע   

 ₪,  100,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 1039תב"ר  יג. 

 ₪.  100,000ביצוע   

 ביצוע ₪,  60,000תקציב  –שדרוג מערכת הגינון הציבורי  – 1041תב"ר  יד.  

  60,000  .₪ 

 ₪,  170,000תקציב  –שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחט"ב  – 1058תב"ר  טו. 

 ₪.  170,000ביצוע   

  120,000ביצוע ₪,  120,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 1062תב"ר  טז. 

   .₪ 

 ₪,  186,567תקציב  –הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה  – 1074תב"ר  יז. 

 ₪.  186,567ביצוע   

 ₪,  50,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 1122תב"ר  יח.  
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 . ₪ 50,000ביצוע   

 ביצוע ₪,  220,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1132תב"ר  יט.  

  220,000  .₪ 

  25,000ביצוע ₪,  25,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1137תב"ר  כ. 

   .₪ 

 ₪,  150,000תקציב  –היל"ה  –שיפוץ מרכז השכלה לנוער  – 1140תב"ר  כא. 

 ₪.  960יתרה ₪,  149,040ביצוע   

 ₪.  422,500, ביצוע 422,500תקציב  –סל מדע תשע"ח  – 1144תב"ר  כב. 

 ₪,  65,563ביצוע ₪,  65,700תקציב  –זהירות בדרכים  – 1150תב"ר  כג. 

 ₪.  137יתרה      

 ₪.  80,000ביצוע ₪,  80,000תקציב  –פסגה מרחבי למידה  – 1166תב"ר  כד. 

 תקציב –ומחשבים לבתי הספר  רכישת ציוד ריהוט – 1170תב"ר  כה. 

 ₪.  -15,439יתרה ₪,  369,903ביצוע ₪  354,464                  

 ביצוע ₪,  140,000תקציב  – M21מרחבים פתוחים גנ"י  – 1173תב"ר  כו. 

 ₪.  453יתרה ₪,  139,547  

  54,900ביצוע ₪,  54,990תקציב  –שער ביטחון דרך עפרון  – 1174תב"ר  כז. 

 ₪.  90יתרה ₪,   

 ביצוע ₪,  70,000תקציב  –עדלאידע  –תהלוכה פורים  – 1206תב"ר  כח. 

  70,000  .₪ 

 

אוויר, אני אקריא את זה בקול  ועכשיו חברים, עכשיו קצת  מר שלמה רואימי:

רם, אנחנו עכשיו סוגרים תב"רים. כפי שביקשתם אנחנו בחלק מהמקומות גם צילמנו, 

  -כדי שיהיה, אז אני

 

 לפרוטוקול אריק יצא.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

 

השלמת פארק הוואדי  228אני מתחיל תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

תמונה מצורפת ₪,  1יתרה ₪  6,225,999בוצע ₪  6,226,000ז'בוטינסקי, התקציב היה 

 פה, אנחנו סוגרים את התב"ר. סגירת תב"ר מי בעד? 

 

 ? אושר פה אחד. 228גור את תב"ר מי בעד לס :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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השלמת פארק הוואדי  – 228תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .1יתרה ₪,  6,225,999ביצוע ₪,  6,226,000תקציב  -)ז'בוטינסקי( 

 

, תקציב 389הלאה, הסדרת ציר דרך עפרון תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

זה עבודות סלילה ניקוז וריצוף מדרכות ₪.  101יתרה ₪,  899,899בוצע ₪  900,000

 . מי בעד? 2020-והשלמת העבודה ב 2016-2017בשנים 

 

 אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –הסדרת ציר דרך עפרון  – 389תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 101יתרה ₪,  899,899ביצוע ₪,  900,000תקציב 

 

התב"ר ₪,  182,500עבודות ניקוז בפארק אריאל  143תב"ר   מר שלמה רואימי:

 לא בוצע, צריך לסגור אותו. 

 

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

 –עבודות ניקוז בפארק אריאל  – 431תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 182,500, יתרה 0ביצוע ₪,  182,500תקציב 

 

 אלי יצאתי.   :ל טוהמימר יחיא

 

 לפרוטוקול יחיאל עזב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   :מר יחיאל טוהמי  אבל אני תומך בך מה שתצביעו
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גני ילדים פיתוח,  449תב"ר מספר   מר שלמה רואימי: שדרוג ושיקום חצרות 

גני ילדים חצב, ורד, ברוש, כאן אתם ₪.  300,000בוצע ₪  300,000תקציב  חצרות 

אים את ברוש צלון כולל ריצוף גומי, אדמה, ארגזי חול ומתקנים, זה התמונה כפי רו

שביקשתם, בחלק מהמקומות גם צילמנו, יש עוד תמונות מגן ברוש בבקשה. יש עוד 

 משהו? זה גן חצב. 

 

באמת תודה רבה שאתם שמתם עכשיו את התמונות,  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

נוכל לראות באמת מה בו  צע. שאנחנו 

 

 כאילו לא נסעת לשם.   :פבל פולבמר 

 

  -455תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

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

 

שדרוג ושיקום חצרות גנ"י  – 449תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .0רה ית₪,  300,000ביצוע ₪,  300,000תקציב  –פיתוח 

 

המציל  – הסדרת צומת שדרות ירושלים 455תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

התב"ר מה ₪.  34יתרה ₪,  2,311,855בוצע ₪  2,311,889היהודי, התב"ר היה על 

שבוצע זה קירות תומכים, מתקני חשמל, ריצוף, מעקות, עבודות פיתוח ומדרכות 

 בכיכר. מי בעד? 

 

 ד לסגור את התב"ר? אושר פה אחד. מי בע :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הסדרת צומת שדרות ירושלים  – 455תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 34יתרה ₪,  2,311,855ביצוע ₪,  2,311,889תקציב  –המציל היהודי  –
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בוצע ₪  70,000, היה 497שדרוג אולמות ספורט תב"ר   מר שלמה רואימי:

ות שונות כגון מיזוג בעליזה בגין, איטום ביובל, לוח . עשו עבוד0יתרה ₪  70,000

 בקרה, מעקות, דו"חות בטיחות. 

 

 ? אושר פה אחד. 497מי בעד לסגור את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –שדרוג אולמות ספורט  – 497תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב 

 

סך  828הקמת גן ילדים חדש במגרש  504תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

גן במגרש  2הקמת ₪.  2,902,487בוצע ₪  2,902,487  , זה הגנים. 828כיתות 

 

 ? אושר פה אחד. 504מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

הקמת גן ילדים חדש במגרש  – 504תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 2,902,487ביצוע ₪,  2,902,487תקציב  – 828

 

שדרוג מעון ניצנים, התב"ר היה על  1005תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

עלות נמוכה מהאומדן, וכאן אנחנו שיפוץ המעון שיפוץ ₪.  323,150בוצע ₪,  565,887

 פנימי, גידור, דלתות, גינון, מיזוג וסככות. 

 

 שות? היתרה חוזרת לקרנות הר :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן.   מר שלמה רואימי:

 

 לא.   :מר שלמה בנימין
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 למה?   מר שלמה רואימי:

 

זה לא שלנו. משרד השיכון. פשוט ביקשנו כסף, הביצוע היה   :מר שלמה בנימין

הרבה יותר נמוך מהאומדן הבסיסי, צריך לדבר איתם לשחרר את הכסף, שייתן לנו 

 במקום אחר. 

 

 ? אושר פה אחד. 1005, מי בעד סגירת תב"ר טוב :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה היתרה שמה?    :מר יוסי חן

 

 ₪.  242,000 :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תקציב  –שדרוג מעון ניצנים  – 1005תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 242,737יתרה ₪,  323,150ביצוע ₪,  565,887

 

הפסגה. תקציב  – ע צומת אורי בראוןביצו 1009תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

מדרכות, ריצוף, מעקות, גינון, השקיה. עיקר ₪.  366יתרה  619,634בוצע ₪  620,000

 . 2020השלמת בשנת  2017העבודה בוצעה בשנת 

 

 ? אושר פה אחד. 1009מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –יצוע צומת אורי בר און ב – 1009תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 366יתרה ₪,  619,634ביצוע ₪,  620,000תקציב  –הפסגה 

 

שדרוג מעברים בין נחשונים  1013הלאה, תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

החלפת מדרגות ₪.  11יתרה ₪,  358,989בוצע ₪  359,000לשקמה, התב"ר היה 

 במעברים, זה המדרגות במעברים שבוצעו. 
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 ? 1013מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 

 סגירה.   מר שלמה רואימי:

 

 סגירה. אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג מעברים בין נחשונים  – 1013תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .11יתרה ₪,  358,989ביצוע ₪,  359,000תקציב  –לשקמה 

 

רכישת ציוד ביטחון ושעת חירום, היה  1027ר תב"ר מספ  מר שלמה רואימי:

מצלמות מעקב, אקדחים, גנרטור דיזל. זה מה שבוצע, נא ₪.  40,000בוצע ₪  40,000

 לסגור. 

 

 ? אושר פה אחד. 1027מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

רכישת ציוד ביטחון ושע"ח  – 1027תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 40,000ביצוע ₪,  40,000ציב תק –

 

₪  60,000שדרוג עמדות ושמירה ואמצעי ביטחון  1028  מר שלמה רואימי:

דוקרנים, מצלמות, רחפן, מחסום זרוע חשמלי ופרגולה. מי ₪.  60,000תב"ר, בוצעה 

 בעד לסגור? 

 

 ? אושר פה אחד. 1028מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שדרוג עמדות שמירה  – 1028תב"ר ה אחד, לאשר סגירת פהוחלט  החלטה:

 .₪ 60,000ביצוע ₪,  60,000תקציב  –ואמצעי ביטחון 

 

היה ₪  100,000החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  1039  מר שלמה רואימי:
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 51בוצע. רכישת תמרורים ושלטים מסוגים שונים לכל העיר ₪  100,000התב"ר, 

 רכישות סך הכול. 

 

 ? אושר פה אחד. 1039מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

החלפת תמרורים ושלטים  – 1039תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 100,000ביצוע ₪,  100,000תקציב  –עירוניים 

 

 ₪60,000,  60,000שדרוג מערכת הגינון הציבורי  1041תב"ר   מר שלמה רואימי:

 של גינון בכל מיני מקומות בעיר. בבקשה לאשר סגירה. בוצע. פריסות צנרת ₪ 

 

מי בעד סגירת התב"ר כפי שהציג אותו המנכ"ל? אושר פה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

שדרוג מערכת הגינון  – 1041תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 60,000ביצוע ₪,  60,000תקציב  –הציבורי 

 

בחטיבת  שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות 1058מספר  תב"ר  מר שלמה רואימי:

חלונות ממ"דים,  21עשו החלפת ₪.  170,000בוצע ₪,  170,000הביניים. היה תב"ר של 

 גני ילדים ובית ספר, מחזירי שמן וביקורות בטיחות.  3גדרות בטיחות, סורגים, גידור 

 

 ד. ? אושר פה אח1058מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות  – 1058תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 170,000ביצוע ₪,  170,000תקציב  –בחט"ב 

 

 120,000שדרוג מגרשי הספורט, סך הכול  1062תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 32 

גרש רגל, גופי תאורה במ-תיקון גדרות, תיקון מגרש קט₪.  120,000התב"ר, בוצע ₪ 

 . 2018-2019כדורגל עירוני ליד האוניברסיטה ומכונת צבע, בוצע בשנת 

 

 ? אושר פה אחד. 1062מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –שדרוג מגרשי ספורט  – 1062תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 120,000ביצוע ₪,  120,000תקציב 

 

הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה.  0741תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

הצטיידות לתוכנית רובוטיקה באשכול ₪.  186,567בוצע ₪  186,567התב"ר היה על 

 וניתן לראות את התמונה פה למטה. 

 

ערכות רובוטיקה, והשאר הלך להשתלמויות. מי  42רכישת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 ? אושר פה אחד. 1074בעד סגירת תב"ר 

הצטיידות להפעלת תכנית  – 1074תב"ר פה אחד, לאשר סגירת וחלט ה החלטה:

 .₪ 186,567ביצוע  ₪,  186,567תקציב  –רובוטיקה 

 

₪  50,000תכנית העשרה לחינוך הקדם יסודי,  1122תב"ר   מר שלמה רואימי:

ביצוע. בניית מודל ייחודי לאריאל עיר אקדמית במסגרת חדשנות ₪  50,000תקציב, 

 פדגוגית. 

 

 ? אושר פה אחד. 1122מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תכניות העשרה לחינוך  – 1122תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 50,000ביצוע ₪,  50,000תקציב  –הקדם יסודי 

 

 220,000שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים, תב"ר של  1132תב"ר   מר שלמה רואימי:
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, ₪.  220,000בוצע ₪  ... חלוקת כיתה בעליזה בגין כיתה יבילה ודשא סינטטי בנחשונים,

 מזגנים ועוד, תמונה בבקשה, זה הכיתה היבילה בנחשונים. 

 

 ? אושר פה אחד. 1132מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שיפוץ מבני בתי ספר  – 1132תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 220,000ביצוע ₪,  220,000תקציב  –יסודיים 

 

₪  ₪25,000,  25,000שדרוג אולמות ספורט  1137תב"ר   מר שלמה רואימי:

 בוצע. עבודות בטיחות באולמות מילקין ועליזה בגין ובדיקות בטיחות. 

 

 ? אושר פה אחד. 1137מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -1140תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

אפשר שאלה שנייה? לגבי הבטיחות, אני יודע שהגיע מייל  :סנדר ירמולינסקיאלכמר 

 מחברי המועצה שביקשו לדעת אם יש אישור תקינות לכל בתי הספר. 

 

כל בתי הספר עברו יועץ בטיחות. יועץ הבטיחות עבר על   מר שלמה רואימי:

תות באיזה דל 2הכול, בדק את הכול, כל מה שהיה תוקן, למעט דבר אחד קטן שיש 

 שהוא גן שצריך להחליף, למעט זה הכול בוצע. 

 

 במילקין דלת בטיחות צריך שהיא תיפתח טוב יותר.   :פבל פולבמר 

 –שדרוג אולמות ספורט  – 1137תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪  25,000ביצוע ₪,  25,000תקציב 

 

פוץ מרכז השכלה לנוער שי 1140אני עובר לתב"ר מספר   מר שלמה רואימי:
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נוער כולל ₪  ₪960,  149,040בוצע ₪,  150,000היל"ה, תב"ר של  נשארו שיפוץ קידום 

 חדר מוזיקה, המטבח במרכז, זה קידום הנוער, זה המקום. 

 

 ? אושר פה אחד. 1140מי בעד לאשר את סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –שיפוץ מרכז השכלה לנוער  – 1401תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 960יתרה ₪,  149,040ביצוע ₪,  150,000תקציב  –היל"ה 

 

₪.  422,500בוצע ₪,  422,500 סל מדע תשע"ח 1144תב"ר   מר שלמה רואימי:

 של משרד המדע.  90%תשע"ט במימון של -סל מדע לשנים תשע"ח

 

 שר פה אחד. ? או1144מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

תקציב  –סל מדע תשע"ח  – 1144תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 422,500, ביצוע 422,500

 

₪,  65,563בוצע ₪,  65,700זהירות בדרכים  1150תב"ר   מר שלמה רואימי:

.. מדבקות שלטים ₪.  137יתרה  הדרכה והצגות במוסדות חינוך, חלוקת חומר פרסומי.

 .  וכו'

 

 ? אושר פה אחד. 1150מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

תקציב  –זהירות בדרכים  – 1150תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 137יתרה ₪,  65,563ביצוע ₪,  65,700

 

בוצע ₪,  80,000פסגה מרחבי למידה, תב"ר של  1166תב"ר   מר שלמה רואימי:

במרכז הפסגה כולל תחומי עבודה... ניתן לראות את זה עיצוב מרחב למידה ₪.  80,000

 שוב בשקף הזה פה. 
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 ? אושר פה אחד. 1166מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 –פסגה מרחבי למידה  – 1166תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 80,000ביצוע ₪,  80,000תקציב 

 

ציוד ריהוט ומחשבים לבתי ספר, תב"ר  רכישת 1170תב"ר   מר שלמה רואימי:

נובע מהפרשים ₪,  15,439אנחנו במינוס של ₪,  369,903בוצע ₪,  354,464של  הוא 

 בשער הדולר. 

 

אתה לא במינוס סליחה. קיבלנו את הכול, זה כסף שמפעל   :מר שלמה בנימין

ת הפיס משלם ישירות לספק. אנחנו אישרנו תקציב, שער הדולר עלה הוא העלה א

  -המחיר, והוא שילם את זה לספק, הכסף אפילו

 

 אנחנו עכשיו מצביעים על הגדלת תב"ר וסגירתו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא מגדיל אותו.   :מר שלמה בנימין

 

 לא, לא.   מר שלמה רואימי:

 

 לא. אז סוגרים אותו?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 זן. רק סוגרים אותו הוא מאו  :מר שלמה בנימין

 

 רק סוגרים.   מר שלמה רואימי:

 

 עם ההסבר של הגזבר? אושר פה אחד.  1170מי בעד סגירת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 36 

רכישת ציוד ריהוט  – 1170תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ -15,439יתרה ₪,  369,903ביצוע ₪  354,464 תקציב –ומחשבים לבתי הספר 

 

מרחבים פתוחים גני ילדים  1173אני כבר מסיים, תב"ר   מר שלמה רואימי:

M21 ,יש לכם פה תמונה. עיצוב ₪,  453יתרה ₪  139,547בוצע ₪  140,000, זה הקוד

ושיפוץ גן דולב כולל עיצוב הגן, ריצוף פי.וי.סי, רכישת משחקים וריהוט, עבודות 

 חשמל ותקשורת. 

 

 ? אושר פה אחד. 1731מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 M21מרחבים פתוחים גנ"י  – 1173תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 453יתרה ₪,  139,547ביצוע ₪,  140,000תקציב  –

 

זה התב"ר, ₪  54,990ביטחון דרך עפרון,  1174תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 ן. החלפת שער הביטחון בדרך עפרו₪.  90יתרה ₪  54,900בוצע 

 

 ? אושר פה אחד. 1174מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 –שער ביטחון דרך עפרון  – 1174תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 90יתרה ₪,  54,900ביצוע ₪,  54,990תקציב 

 

בוצע ₪,  70,000תהלוכה פורים עדלאידע  1206תב"ר אחרון   מר שלמה רואימי:

 מימון פעילויות פורים שנעשה על ידי גוונים. ₪.  70,000

 

 ? אושר פה אחד. 1206מי בעד סגירת תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 –עדלאידע  –תהלוכה פורים  – 1206תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב 

 

 מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת תכנון ובנייה.  .9

 

אני רוצה לעבור לתוספת לסדר היום במקום הישיבה  :ראה"ע-אליהו שבירומר 

הסגורה, ובסוף אנחנו נעשה גם ישיבה סגורה. אז התוספת לסדר היום זה בעצם מינוי 

אסף בוועדות שהיה גוזי. אז אנחנו צריכים להצביע, דוד אנחנו מצביעים על ועדה 

 ועדה? 

 

 כן.   מר שלמה רואימי:

 

.   עו"ד דוד זיו: . . 

 

אז ההצעה הראשונה זה מינוי אסף כחבר ועדת תכנון ובנייה,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מי בעד לאשר את אסף? אושר פה אחד. 

 

 .מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת תכנון ובנייהפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת הנחות בארנונה. .10

 

מינוי אסף כיו"ר ועדת הנחות בארנונה, מי בעד לאשר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אסף? אושר פה אחד. 

 

 .מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת הנחות בארנונהפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:
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 מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת ספורט.  .11

 

מינוי אסף כחבר ועדת ספורט, מי בעד לאשר את אסף? אושר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. 

 .מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת ספורטפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת שמות.  .12

 

מינוי אסף כיו"ר ועדת שמות. מי בעד לאשר את אסף? אושר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 פה אחד. 

 

 בהצלחה אסף.   מר שלמה רואימי:

 

ו עוברים לסעיף הבא, ובאמת בהצלחה רבה, מכאן אנחנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצלחה שלך זה הצלחה שלנו. 

 

 .מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת שמותפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

לפני שאני עובר לנושא האחרון, אני קיבלתי תוך כדי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

דעים שאיבדנו . אני מעריך שכולם יוהישיבה ולכן לא אמרתי את זה בדבר ראש העיר

בחור צעיר ביום שישי, בחור שסיים את הלימודים שלו כאן אצלנו בחטיבה העליונה 

והתגייס לצבא, ובמהלך הישיבה קיבלתי שהלוויה שלו של אריאל יואב צפריר ז"ל 

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. זו אבדה כבדה מאוד  18:00תהיה מחר בשעה 

כבדה מאוד גם לעיר אריאל. היום בבית הספר עשו למרות שהוא גר בברקן, זאת אבדה 

פעילויות נרחבות גם מול תלמידים וגם סגל בית הספר. אסון כבד ואני מקווה מאוד 

י  שלא נדע, קודם כל אנחנו משתתפים בצער המשפחה, ואנחנו שולחים חיבוק גדול, ואנ
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את הישיבה מקווה שלא נדע עוד דברים כאלה בעתיד. אז אנחנו בעצם כאילו סוגרים 

 הפתוחה, ופותחים את הישיבה הסגורה. 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 שלמה רואימי

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 

אישור הסכם פשרה על חובות חינוך ישנים )יישלח בנפרד במהלך הימים  . 3

 הקרובים;

 

רה על חובות חינוך ישנים )יישלח הסכם פשפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . בנפרד במהלך הימים הקרובים

 

 מצ"ב קורות חיים.  –מינוי דירקטור לתאגיד המים יובלים בשומרון: שי ברנטל  .4

 

מינוי דירקטור לתאגיד המים יובלים בשומרון: פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מצ"ב קורות חיים –שי ברנטל 

 

 ה הכלכלית לאריאל:מינוי דירקטורים לחבר .5

 מצ"ב קו"ח.  –עו"ד יונתן עוז  א. 

 מצ"ב קו"ח.  –שיר מצוינים  ב. 

 

חברה הכלכלית לאריאל: עו"ד מינוי דירקטור לפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 . מצ"ב קורות חיים –יונתן עוז 

 

 פתיחת תב"רים: .6

 רון נחמן  תכנון שביל אופניים אדום על בסיס שדרות – 1224תב"ר מספר  א.  

 קרנות ₪,  480,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪,  600,000על סך  –  

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  120,000הרשות   

  –תכנון שביל אופניים כתום על בסיס פארק הנחל  – 1225תב"ר מספר  ב. 

 קרנות ₪,  320,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪.  400,000על סך   

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  80,000הרשות   

 מקורות ₪.  400,000תיקון גג היכל התרבות. על סך  – 1226תב"ר מספר  ג. 
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 ₪.  281,000החזרי ביטוח, קרנות הרשות ₪  119,000מימון   

  300,000שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר השריפה, על סך  – 1227תב"ר מספר  ד. 

 ₪.  185,000החזרי ביטוח ₪,  115,000קרנות הרשות  מקורות מימון₪.   

 ₪.  120,000צה"ל על סך  –תכנון צומת שד' הציונות  – 1228תב"ר מספר  ה. 

 ₪.  24,000קרנות הרשות ₪,  96,000מקורות מימון משרד התחבורה   

 )מצ"ב הרשאה(.  

 

אדום על  תכנון שביל אופניים – 1224תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 480,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪,  600,000על סך  –בסיס שדרות רון נחמן 

 )מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה(.₪.  120,000קרנות הרשות ₪, 

 

תכנון שביל אופניים כתום על  – 1225תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

₪,  320,000ן משרד התחבורה מקורות מימו₪.  400,000על סך  –בסיס פארק הנחל 

 .)מצ"ב צילום מסך ממערכת מרכב"ה( ₪. 80,000קרנות הרשות 

 

תיקון גג היכל התרבות. על  – 1226תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 ₪. 281,000החזרי ביטוח, קרנות הרשות ₪  119,000מקורות מימון ₪.  400,000סך 

 

שיפוץ לשכת מנכ"ל לאחר  – 1227פר תב"ר מספה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

החזרי ביטוח ₪,  115,000מקורות מימון קרנות הרשות ₪.  300,000השריפה, על סך 

185,000 ₪. 

 

 –תכנון צומת שד' הציונות  – 1228תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

קרנות הרשות ₪,  96,000מקורות מימון משרד התחבורה ₪.  120,000צה"ל על סך 

 .)מצ"ב הרשאה(₪.  24,000

 

 סגירת תב"רים: .7
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 ₪,  6,226,000תקציב  -השלמת פארק הוואדי )ז'בוטינסקי(  – 228תב"ר  א. 

 . 1יתרה ₪,  6,225,999ביצוע   

  899,899ביצוע ₪,  900,000תקציב  –הסדרת ציר דרך עפרון  – 389תב"ר  ב. 

 ₪.  101יתרה ₪,   

 , 0ביצוע ₪,  182,500תקציב  –ארק אריאל עבודות ניקוז בפ – 431תב"ר  ג. 

 ₪.  182,500יתרה   

 ₪,  300,000תקציב  –שדרוג ושיקום חצרות גנ"י פיתוח  – 449תב"ר  ד. 

 . 0יתרה ₪,  300,000ביצוע   

 תקציב  –המציל היהודי  –הסדרת צומת שדרות ירושלים  – 455תב"ר  ה. 

 ₪.  34יתרה ₪,  2,311,855ביצוע ₪,  2,311,889  

 ₪.  70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 497תב"ר  ו. 

גן ילדים חדש במגרש קה – 504תב"ר  ז.   ₪,  2,902,487תקציב  – 828מת 

 ₪.  2,902,487ביצוע   

 ₪,  323,150ביצוע ₪,  565,887תקציב  –שדרוג מעון ניצנים  – 1005תב"ר  ח.  

 ₪.  242,737יתרה   

ן  – 1009תב"ר  ט.   ₪,  620,000תקציב  –הפסגה  –ביצוע צומת אורי בר או

 ₪.  366יתרה ₪,  619,634ביצוע   

 ₪,  359,000תקציב  –שדרוג מעברים בין נחשונים לשקמה  – 1013תב"ר  י. 

 . 11יתרה ₪,  358,989ביצוע   

 ביצוע ₪,  40,000תקציב  –רכישת ציוד ביטחון ושע"ח  – 1027תב"ר  יא. 

  40,000  .₪ 

 ₪,  60,000תקציב  –שדרוג עמדות שמירה ואמצעי ביטחון  – 1028תב"ר  יב.  

 ₪.  60,000ביצוע   

 ₪,  100,000תקציב  –החלפת תמרורים ושלטים עירוניים  – 1039תב"ר  יג. 

 ₪.  100,000ביצוע   

 ע ביצו₪,  60,000תקציב  –שדרוג מערכת הגינון הציבורי  – 1041תב"ר  יד.  

  60,000  .₪ 

 ₪,  170,000תקציב  –שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות בחט"ב  – 1058תב"ר  טו. 

 ₪.  170,000ביצוע   

  120,000ביצוע ₪,  120,000תקציב  –שדרוג מגרשי ספורט  – 1062תב"ר  טז. 

   .₪ 

 ₪,  186,567תקציב  –הצטיידות להפעלת תכנית רובוטיקה  – 1074תב"ר  יז. 

 ₪.  186,567ביצוע   

 ₪,  50,000תקציב  –תכניות העשרה לחינוך הקדם יסודי  – 1122תב"ר  יח.  

 ₪.  50,000ביצוע   
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 ביצוע ₪,  220,000תקציב  –שיפוץ מבני בתי ספר יסודיים  – 1132תב"ר  יט.  

  220,000  .₪ 

  25,000ביצוע ₪,  25,000תקציב  –שדרוג אולמות ספורט  – 1137תב"ר  כ. 

   .₪ 

 ₪,  150,000תקציב  –היל"ה  –שיפוץ מרכז השכלה לנוער  – 1140תב"ר  כא. 

 ₪.  960יתרה ₪,  149,040ביצוע   

 ₪.  422,500, ביצוע 422,500תקציב  –סל מדע תשע"ח  – 1144תב"ר  כב. 

 ₪,  65,563ביצוע ₪,  65,700תקציב  –זהירות בדרכים  – 1150תב"ר  כג. 

 ₪.  137יתרה      

 ₪.  80,000ביצוע ₪,  80,000תקציב  –פסגה מרחבי למידה  – 1166ב"ר ת כד. 

 תקציב –רכישת ציוד ריהוט ומחשבים לבתי הספר  – 1170תב"ר  כה. 

 ₪.  -15,439יתרה ₪,  369,903ביצוע ₪  354,464                  

 ביצוע ₪,  140,000תקציב  – M21מרחבים פתוחים גנ"י  – 1173תב"ר  כו. 

 ₪.  453יתרה ₪,  139,547  

  54,900ביצוע ₪,  54,990תקציב  –שער ביטחון דרך עפרון  – 1174תב"ר  כז. 

 ₪.  90יתרה ₪,   

 ביצוע ₪,  70,000תקציב  –עדלאידע  –תהלוכה פורים  – 1206תב"ר  כח. 

  70,000  .₪ 

 

השלמת פארק הוואדי  – 228תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .1יתרה ₪,  6,225,999ביצוע ₪,  6,226,000תקציב  -סקי( )ז'בוטינ

 

 –הסדרת ציר דרך עפרון  – 389תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 101יתרה ₪,  899,899ביצוע ₪,  900,000תקציב 

 

 –עבודות ניקוז בפארק אריאל  – 431תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 182,500, יתרה 0וע ביצ₪,  182,500תקציב 

 

שדרוג ושיקום חצרות גנ"י  – 449תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:
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 .0יתרה ₪,  300,000ביצוע ₪,  300,000תקציב  –פיתוח 

 
 

הסדרת צומת שדרות ירושלים  – 455תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 34יתרה ₪,  2,311,855ביצוע ₪,  2,311,889תקציב  –המציל היהודי  –

 

 –שדרוג אולמות ספורט  – 497תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב 

 
 

הקמת גן ילדים חדש במגרש  – 504תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 2,902,487ביצוע ₪,  2,902,487תקציב  – 828

 

תקציב  –שדרוג מעון ניצנים  – 1005תב"ר סגירת  פה אחד, לאשרהוחלט  החלטה:

 .₪ 242,737יתרה ₪,  323,150ביצוע ₪,  565,887

 

ן  – 1009תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:  –ביצוע צומת אורי בר או

 .₪ 366יתרה ₪,  619,634ביצוע ₪,  620,000תקציב  –הפסגה 

 

שדרוג מעברים בין נחשונים  – 1013תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .11יתרה ₪,  358,989ביצוע ₪,  359,000תקציב  –לשקמה 

 

רכישת ציוד ביטחון ושע"ח  – 1027תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 40,000ביצוע ₪,  40,000תקציב  –

 

שדרוג עמדות שמירה  – 1028תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:
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 .₪ 60,000ביצוע ₪,  60,000תקציב  –ן ואמצעי ביטחו

 

החלפת תמרורים ושלטים  – 1039תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 100,000ביצוע ₪,  100,000תקציב  –עירוניים 

 

שדרוג מערכת הגינון  – 1041תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 60,000ביצוע ₪,  60,000תקציב  –הציבורי 

 
 
 
 

שיפוץ ותיקון מפגעי בטיחות  – 1058תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 170,000ביצוע ₪,  170,000תקציב  –בחט"ב 

 

 –שדרוג מגרשי ספורט  – 1062תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 120,000ביצוע ₪,  120,000תקציב 

 

הצטיידות להפעלת תכנית  – 1074תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 186,567ביצוע  ₪,  186,567תקציב  –רובוטיקה 

 

תכניות העשרה לחינוך  – 1122תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 50,000ביצוע ₪,  50,000תקציב  –הקדם יסודי 

 

שיפוץ מבני בתי ספר  – 1132תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 220,000ביצוע ₪,  220,000יב תקצ –יסודיים 
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 –שדרוג אולמות ספורט  – 1137תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪  25,000ביצוע ₪,  25,000תקציב 

 

 –שיפוץ מרכז השכלה לנוער  – 1140תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 960יתרה ₪,  149,040ביצוע ₪,  150,000תקציב  –היל"ה 

 

תקציב  –סל מדע תשע"ח  – 1144תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  חלטה:ה

 .₪ 422,500, ביצוע 422,500

 

תקציב  –זהירות בדרכים  – 1150תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 137יתרה ₪,  65,563ביצוע ₪,  65,700

 

 – פסגה מרחבי למידה – 1166תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 80,000ביצוע ₪,  80,000תקציב 

 

רכישת ציוד ריהוט  – 1170תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ -15,439יתרה ₪,  369,903ביצוע ₪  354,464 תקציב –ומחשבים לבתי הספר 

 

 M21מרחבים פתוחים גנ"י  – 1173תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 453יתרה ₪,  139,547וע ביצ₪,  140,000תקציב  –

 

 –שער ביטחון דרך עפרון  – 1174תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 90יתרה ₪,  54,900ביצוע ₪,  54,990תקציב 

 



 9.2020.060)מן המניין(  22מספר  ישיבת מועצה
 

 47 

 –עדלאידע  –תהלוכה פורים  – 1206תב"ר פה אחד, לאשר סגירת הוחלט  החלטה:

 .₪ 70,000ביצוע ₪,  70,000תקציב 

 

 ברג כחבר ועדת תכנון ובנייה. מינוי אסף ביז .9

 

 .מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת תכנון ובנייהפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת הנחות בארנונה. .10

 

 .מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת הנחות בארנונהפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת ספורט.  .11

 

 .מינוי אסף ביזברג כחבר ועדת ספורטפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת שמות.  .12

 

 .מינוי אסף ביזברג כיו"ר ועדת שמותפה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 


