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על סדר היום :
.1

סקירת ראש העיר ;

.2

מכרז בני עקיבא ;

.3

אישור תב"רים:
א .אישור הגדלת תב"ר מסר  439תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות בסך
 . ₪ 56,066תוספת בסך  56,066להכנת סקר עצים והכנת בה"ת לכניסה לעיר.
מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17והעתק תב"ר קודם .יש
לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 2,552,488
ב.

אישור הגדלת תב"ר מס'  384תכנון פינוי בינוי מתחם מודל ביטון בסך
 . ₪ 76,050מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17וכן העתק
תב"ר קודם .יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 3,010,141

ג .אישור תב"ר מס'  1085עיקור חתולים על סך  . ₪ 100,000מ קורות המימון
משרד החקלאות ע"ס  . ₪ 50,000מס' אישור במרכבה  . 1000876286אישור
התב"ר מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות .קרנות הרשות
השתתפות העירייה ע"ס . ₪ 50,000
ד .אישור תב"ר מס'  1086רכישת משאית מנוף ע"ס  . ₪ 497,000מקור המימון
תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית
ממשרד הפנים.
ה .אישור תב"ר מס'  1087שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים ע"ס . ₪ 148,000
מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת
הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.
ו .אישור תב"ר מס'  1088הקמת גן שעשועים ושירותים ציב וריים ברח' עפרון
בצמוד לחורשה ע"ס  . ₪ 214,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים
לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.
ז .אישור תב"ר מס'  1089תכנון תכנית בינוי  756יח"ד באריאל מערב תב"ע
 130/3/1ע"ס  . 2,414,283.68מקור המימון ,משרד השיכון חוזה מס '
 9/1673615/17מיום . 5.4.17
4.

 5דקות לחבר המועצה יוסי חן (מצ"ב).
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  51שמן המניין.

נוכחים :אלי ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ,אריק יוסי .אני אתחיל בדיווח ,לפרוטוקול גם
יחיאל הצטרף .אנחנו נתחיל בסקירת ראש העי ר .לאחר מכן אנחנו נעבור למכרז בני
עקיבא ,אריק יציג .אחרי זה נדבר על תב"ר ,אישור תב"רים .ובסוף יש  5דקות לחבר
המועצה יוסי חן.

.1

סקירת ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מתחיל בדיווח ראש העיר .אז קודם כל אני רוצה לבשר

שסוף סוף אחרי תקופה מאוד ארוכה התב" ע של ה  839 -יחידות דיור מדרום לאמפי
הגדול אושרה ופורסמה למתן תוקף .אני מקווה מאוד שבעוד  4חודשים עד חצי שנה
נקבל מה שנקרא אישור לשווק את השכונה .אני רק רוצה להגיד לכם שאני אמרתי לשר
השיכון את הדברים הבאים :אני ארצה לשווק את השכונה הזאתי בבת אחת ולא
בחלקים ח לקים ,שלא ייצא לנו כמו שקרה לנו ברחוב הערבה ,שיש ברחוב הערבה בנייה
במהלך  12שנים .ואנשים שקנו את הדירות הראשונות לפני  12שנים חיים באתר בנייה
ורק עכשיו אנחנו הולכים להשלים את התשתיות ,אחרי שגמרנו את המבנים האחרונים
ברחוב הערבה .דבר שני ,אני ביקשתי גם ממנו וגם מראש הממשלה שהשכונה הזאתי
תכנס לתוך מסגרת הסכם גג ,ושבשכונה הזאתי יהיה מחיר למשכן .אם אנחנו לא נקבל
את התנאים האלה אנחנו לא נשתף פעולה ולא נקדם את התוכנית ,למרות שאנחנו
רוצים לבנות בעיר אריאל .אבל לא יכול להיות שיתנו לנו מנות של  100או  50יחידות
דיור ל א נצליח לבנות שם מה שנקרא מבנה ציבור ,וכל התושבים שייכנסו לשם יסבלו
תקופה מאוד ארוכה.
הדבר השני ,ב  28.6.17 -הנחנו אבן פינה לפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל ,אין
ספק שזו בשורה גדולה לעיר .היה שם גם ראש הממשלה גם שר החינוך גם שר הבריאות
וגם משפחת אדלסון שתרמ ה הרבה מאוד כסף לטובת בית הספר ,ואין ספק שפקולטה
לרפואה פה באריאל מעמידה את האוניברסיטה ואת העיר במקום אחר לגמרי ,ומציבה
אותנו בין הערים המובילות בתחום .ב  19 , 18 -ליוני שבוע לפני ,התקיים כאן ביקור של
לואל מילקין ומשפחתו .אנחנו יכולים לראות טביעות האצבע של מ שפחת מילקין כמעט
בכל מקום שאנחנו מסתובבים בעיר ,אם זה המתנ"ס ,אם זה הקאנטרי ,אם זה בית
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ספר מילקין ,אם זה אולם הספורט החדש שאנחנו בונים למעלה במוריה ושגם שם הוא
תורם כסף .היה ביקור מאוד מוצלח ,ואני מקווה מאוד שזה יניב לנו דברים נוספים גם
בעתיד .הוא השתתף גם בערב הצדעה למערכת החינוך שלנו ,שגם שם אין ספק
שהמערכת הגיעה להישגים מדהימים בשנה האחרונה .היה ערב מאוד מוצלח ומאוד
מכובד .אני רוצה לעדכן שלאחר לחץ שלי גם על הצבא וגם על המשטרה ,הסיתו את
תחנת המוניות שהייתה בצומת אריאל ואת כל הבסטות שהיו שם בצומת והעבירו א ת
זה לצומת גיתאי אבישר .זה היה בעיה גם ביטחונית וגם בטיחותית .לפני מספר
חודשים שהיה פה אלוף הפיקוד אפילו אריק הציע להם את המקום .אני שמח שבסופו
של דבר זה התקבל והתחנה הזאתי ירדה לאזור של צומת גיתאי אבישר ,כשאנחנו
מדברים על הכביש הישן שבעצם נותן פתרון ביטחו ני ובטיחותי טוב לכיכר עצמה.

גב' ורד טוויל :

גם להם .כאילו הפידבקים הם ממש מבסוטים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו חתמנו על הסכם משרד הבינוי והשיכון ,שנקבל את

החלק שלהם בפיתוח גבעת האוניברסיטה על חלק מהעבודות .השלמה של הרחוב לכיוון
מוריה על מנת שאפשר יהיה להכניס למקום גם תחבורה ציבורית .השלמה של מדרכות
כולל מדרכות ליד הגנים החדשים שאנחנו בנינו .וגם משחקים קטן למעלה בכיפה כדי
שנוכל לתת גם שירות לתושבים גם בתחום הזה .אנחנו נכנסנו או נכנסים בחלק
מהמקומות כבר למספר עבודות פיתוח .אני לא יודע אם אתם שמתם לב ,אבל אני
מעריך שכן ,התחילו לקרצף חצי צד של רחוב יהודה ,לאחר שהחליפו שם את כל הצנרת
של המים ,על מנת להגדיל את הלחץ במקום .והשבוע תחילת שבוע הבא יגמרו לסלול
את הקטע הזה .אנחנו נכנסים לעבודות פיתוח ברחוב הירדן .אנחנו הולכים להשלים
את סלילת הכביש ברחוב הערבה ,ובצור ה כזאת אנחנו משלימים כמעט את כל עבודות
הפיתוח בשכונה הזו סוף סוף כמו שאמרתי קודם .אנחנו עוד מעט נצביע על זה
בתב"רים ,אבל קיבלנו כסף לתכנון מפורט של ה  722 -יחידות דיור ,דרך אגב אותם
תנאים יהיו גם לגבי ה  722 -יחידות דיור האלה .זה  722יחידות דיור שנמצאות באריאל
מערב ,ואין ספק שבמידה וגם שם נקבל אישור לשיווק יש לזה משמעות הרבה יותר
גדולה מהגבעה שנמצאת מדרום לאמפי הגדול .אני מזכיר לכם ה  722 -יחידות דיור זה
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כאן יציאה מערבה לכיוון אזור התעשייה אריאל מערב ,שזה יהיה משהו שהוא מאוד
גדול.
בסוף שבוע שעבר ועוד השבוע עובדי ם על זה .הותקנו  10תחנות אוטובוס חדשות
לרווחת התושבים .ובחודש הבא אנחנו נתקין עוד  5תחנות אוטובוס נוספות .שבוע
שעבר גם נערך סיור יחד עם פבל שהוא סגן ראש העיר ואחראי על תחום התחבורה יחד
עם קמ"ט תחבורה יחד עם המהנדס שלנו ויחד עם גורמי המקצוע של קמ"ט תחבורה,
כדי למצוא פתרון למספר דברים .אחד ,תחבורה ציבורית שתגיע לקניון .שתיים ,שינוי
בדרך של תחבורה ציבורית ומתן פתרונות לתושבים ברחוב גנים בנושא של חנייה ,שינוי
הנתיב של התחבורה הציבורית .כך שכל אוטובוס שיוצא מאריאל יעבור מול הקניון של
רמי לוי מצד אחד ,ומצד שני תה יה לנו אפשרות לחנייה הרבה יותר גדולה ברחוב גנים.
בנוסף לזה היינו גם בגבעת האוניברסיטה ואנחנו מחפשים שם פתרון שהוא יהיה פתרון
זמני עד אשר אנחנו נשלים את הכביש שמתחבר למוריה להכנסה של מיניבוסים שיוכלו
לתת מענה לתלמידים בחודש ספטמבר .ואני רוצה להודות לפבל על המהלך שהוא
הוביל .אני רוצה לברך גם את אריק על הפרויקט שהוא הוביל יחד עם כפר הסטודנטים
בשכונת מודל בטון ,קיבלתי תגובות מאוד חיוביות גם של תושבים -

מר אריק דושי :

מצחיק אותך משהו יוסי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

וגם מצד -

מר יוסי חן :

כן.

מר אריק דושי :

כן ? תצחק תצחק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סליחה רגע סליחה -

מר יוסי חן :

תגיד לי אם ילד היה נפצע שם היה לו ביטוח?
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מר אריק דושי :

תצחק ,תצחק -

מר יוסי חן :

למה בחרת דווקא בשכונה הזו? איפה אתה גר?

מר אריק דושי :

תצחק ,תצחק.

מר יוסי חן :

אין פה ניגוד ענ יינים? למה דווקא השכונה הזו? יש שם פינוי

בינוי.

מר אריק דושי :

סיימת לצחוק?

מר יוסי חן :

יש שם פינוי בינוי.

מר אריק דושי :

סיימת?

מר יוסי חן :

כל ההצגות האלה תעשה במקום אחר.

מר אריק דושי :

יאללה.

.2

מכרז בני עקיבא;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מכאן אני מבקש לעבור לסעיף השני ,אריק בבקשה מכרז

למבנה בני עקיבא.

מר אריק דושי :

לצערי כמו במכרז הקודם של השיפוץ של המועדונית של

הקשישים ,בפעם הראשונה שפתחנו את תיבת המכרזים למרות שהגיעו  3קבלנים
לסיור ,אף אחד לא הגיש הצבעה .יצאנו במכרז חוזר ,דרך אגב תנאי הסף הם לא
תנאים בשמיים .כאילו בסך הכול ביקשנו ג (  ) 1שזה הכי בסיסי שיכול להיות לבקש
מקבלן .בפעם השנייה היה לנו מציע אחד ,רק שהוא היה ב -
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מר אבי עזר :

 6השתתפו במכרז.

מר אריק דושי :

 6השתתפו  1הגיש ,והוא היה גבוה ב  63 % -מהאומדן ,פסלנו

את המכרז עוד פעם ,והח לטנו שוב ...המנכ"ל שיבצע משא ומתן ,יבצע מה שנקרא
התמחרות עם הקבלנים .סתם לידע כללי במכרז של הטיפולית יש לנו כבר התמחרות
ואפילו הוזילה לנו את העלויות .פנינו לקבלנים והוזיל את העלויות .חסר לנו עוד הצעת
מחיר אחד ואנחנו נוכל לצאת .אותו דבר אני מקווה שיהיה גם ב בני עקיבא .אני בדקתי
מה הסיבה שהקבלנים לא ניגשים ,קבלנים קשה להם לעמוד בתנאי התשלום ...אבל זה
לא תלוי בנו ,זה תנאים שבאים ממפעל הפיס וכאלה ומשחררים את זה במה שנקרא
בפעימות .ויש קבלנים שלא יכולים לעמוד בפעימות האלו ,לא יכולים לממן אותנו ב -
 ₪ 500,000 ₪ 450,000עד שיראו את הכסף הראשון שלהם ,אז זה קצת בעיה .אז אנחנו
נביא את זה להצבעה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

שההצבעה אומרת?

מר אריק דושי :

ההצבעה אומרת ליפות את כוחו של המנכ"ל לבצע התמחרות

עם קבלנים ולהביא לנו את המחיר הטוב ביותר.

מר יוסי חן :

אני רוצה משהו בע ניין בני עקיבא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כן.

מר יוסי חן :

יש פה פרוטוקול מ  12.5.13 -כבר אז דיברנו על זה ונדמה לי

אחרי זה אישרנו את זה .אנחנו כבר היום ב  2017 -ועוד לא התחלנו לעבוד על זה.
הילדים שמה סובלים ,מי שזוכר את הדיון שהתקיים פה אז ,שאין שם שירותים וה יה
שם סיפור שהייתה מגיעה אליהם משטרה ב  2013 -ומפריעה להם לפעילות עם השכנה
שם .עוברים שנים על גבי שנים וזה לא קורה .אז אני מקווה שעכשיו זה ייקרה -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע בעד.

מר יוסי חן :

אני לא אצביע בעד לאפשר למנכ"ל לעשות את הזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד ...זה לא יהיה.

מר יוסי חן :

תעשו מכרזים בצורה תקינה אני אצביע בעד .שהמכרז יהיה

בצורה תקינה אני בעד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר גמור .טוב ,שמענו מי בעד לאשר את הבקשה כפי

שהוצגה על ידי אריק להסמיך את המנכ"ל ולהביא את זה לוועדת מכרזים? ב עד :אלי,
יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ואריק .מי נגד? מי נמנע? יוסי .תודה רבה עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;  1נמנע :מר
יוסי חן) ,לאשר הסמכת ה מנכ"ל לבצע התמחרות עם קבלנים בנושא בני עקיבא.

.3
א.

ב.

ג.

ד.

אישור תב"רים:
אישור הגדלת תב"ר מסר  439תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות בסך 56,066
 . ₪תוספת בסך  56,066להכנת סקר עצים והכנת בה"ת לכניסה לעיר .מצ"ב
אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17והעתק תב"ר קודם  .יש לציין,
לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 2,552,488
אישור הגדלת תב"ר מס'  384תכנון פינוי בינוי מתחם מודל ביטון בסך 76,050
 . ₪מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17וכן העתק תב"ר קודם.
יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 3,010,141
א ישור תב"ר מס'  1085עיקור חתולים על סך  . ₪ 100,000מקורות המימון
משרד החקלאות ע"ס  . ₪ 50,000מס' אישור במרכבה  . 1000876286אישור
התב"ר מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות .קרנות הרשות
השתתפות העירייה ע"ס . ₪ 50,000
אישור תב"ר מס'  1086רכישת משאית מנוף ע"ס  . ₪ 497,000מקור המימון
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ה.

ו.

ז.

תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית
ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1087שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים ע"ס . ₪ 148,000
מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1088הקמת גן שעשועים ושירותים ציבוריים ברח' עפרון
בצמוד לחורשה ע"ס  . ₪ 214,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים
לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1089תכנון תכנית בינוי  756יח"ד באריאל מערב תב"ע
 130/3/1ע"ס  . 2,414,283.68מקור המימון ,משרד השיכון חוזה מס'
 9/1673615/17מיום . 5.4.17

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אישור תב"רים בבקשה הגזבר ,תב"ר ראשון.

מר ג'והר חלבי :

טוב תב"ר ראשון אישור הגדלת תב"ר  439תכנון פינוי בינוי

מתחם האשקוביות בסך  . ₪ 56,066תוספת להכנ ת סקר עצים והכנת בה"ת ,אני לא
יודע מה זה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בה"ת זה בדיקת היתכנות תנועה.

מר ג'והר חלבי :

הא נכון ,לכניסה לעיר ,מצ"ב אישור משרד השיכון .סך הכול

התב"ר לאחר הגדלה יעמוד על . ₪ 2,552,488

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו על סעיף  , 1כ ל סעיף  . 1לא ברור מדוע

בסעיף  1מערבבים תושבים ואותנו חברי מועצת העיר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה זאת אומרת?

מר יוסי חן :

אני אסביר ,אני אסביר .מה הקשר בין פינוי מתחם

האשקוביות שאושר עבורו תקציב בסך של למעלה מ  2.5 -מיליון  , ₪שזה תב"ר  439לבין
סקר עצים ולב ין בדיקת השלכות התחבורה בכניסה לעיר מכיוון מערב.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אני אסביר.

מר יוסי חן :

רגע ,תן לי לסיים ,תן לי לסיים .לגבי הסקר בנושא

התחבורה היה צריך לפעול לפני  5שנים ,להזכיר לכם שהיה ישראל כץ שר התחבורה,
אם אני לא טועה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא על זה ,זה לא על זה.

מר יוסי חן :

אם אני לא טועה בשנת - 2010

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל זה לא על זה.

מר יוסי חן :

רגע ,אנחנו נגיע ,בשנת  2010או ב  2009 -אושרו לאריאל

תקציבים כולל כיכר בכניסה שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה? איפה? תראה לי.

מר יוסי חן :

בכיכר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תראה לי ,תראה לי ,תביא לי את האישור ,תביא לי את

האישור.

מר יוסי חן :

בכיכר ,גם דנו בזה בישיבת מועצה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תביא לי את האישור.

מר יוסי חן :

אני אביא לך את האישור.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אשמח מאוד.

מר יוסי חן :

אני אביא לך ,אני אביא לך .היה מדובר שם על כיכר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תטעה לפחות.

מר יוסי חן :

היה מדובר שם על כיכר בכניסה המערבית -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אל תטעה.

מר יוסי חן :

לפני -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תראה לי את האישור ,תראה לי את האישור.

מר יוסי חן :

תן לי לסיים ,אני אראה לך אל תדאג תקבל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר אוקיי.

מר יוסי חן :

היה גם מדובר להסדיר את כל הכניסה מכביש  5למעלה

ועובדה שהתחילו לעבוד שם והציבו תמרורים ועדכנו אפילו את הערבים ,וזה נת קע .מי
שמגיע לעיר כבר הרבה שנים משנת  2012סובל בצורה קשה את הפקקים הנוראיים גם
בשעות הבוקר וגם בשעות הערב ,קיים עיכוב מיותר .גם כשאין פקקים כשבודקים את
האוטובוסים נוצר פקק בשער .בעלי עסקים נפגעו בעיר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מה הקשר של התב"ר הזה?

מר יוסי חן :

זה הכול קשור לתב"ר הזה ,לתב"ר של ההסדרה של ה -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איך זה קשור? איך זה קשור?

מר יוסי חן :

אני אראה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איך זה קשור? תסביר לי איך זה קשור.

מר יוסי חן :

זה קשור לנושא של הסקר שאתה הולך לעשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה רק מראה כמה אתה לא -

מר יוסי חן :

אתה הולך לעשות סקר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כמה אתה בור ולא יודע.

מר יוסי חן :

אתה הולך לעשות סקר -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איזה סקר? איפה עושים את הסקר?

מר יוסי חן :

אתה מדבר על סקר...

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה? איפה עושים סקר?

מר יוסי חן :

באזור הכניסה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איפה כתוב סקר לזה? הסקר הזה ,בוא אני אסביר לך כדי

שתבין .הרי בשכונה הזאת כאן אין כרגע כמעט יחידות דיור ,יש כאן רק אשקוביות,
ואחרי זה אתה תראה את זה גם בחלק השני ,אנחנו הול כים לעשות שינויים במודל
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בטון נכון? עכשיו צריכים לעשות בדיקת היתכנות לראות היקפי תנועה ,האם יצטרכו
להרחיב את הכביש או לא להרחיב את הכביש .האם צריכים לעשות איזה שהוא שינוי
ולקחת את הכביש מכאן -

מר יוסי חן :

על איזה כביש אתה מדבר?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנ י מדבר פה בכל האזור שאנחנו נמצאים בו פה.

מר יוסי חן :

כולל מהכניסה הישנה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא קשור לכניסה הישנה .ואתה מטעה בכוונה.

מר יוסי חן :

אני לא ,לא מטעה בכוונה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אומר לך .השינוי בכביש שראית שעשו את העבודות,

אנ חנו רצינו לפתוח את הפנייה שמאלה להזכירך .ומה שקרה הכביש הזה היה
באחריותנו ,ולכן אנחנו כבר הצבנו שם תמרורים ,אבל במהלך המהלך הזה הכביש הזה
עבר לאחריות נתיבי ישראל ,ואתה יודע שזה עבר לאחריות נתיבי ישראל ,וברגע שזה
עבר לאחריות נתיבי ישראל ,נתיבי ישראל עצרו את המהלך.

מר יוסי חן :

למה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הם עצרו את המהלך כי הם טוענים שיכול להיות שתהיה שם

בעיה בטיחותית בפנייה שמאלה .לא היה כסף לעשות כיכר ,יש כסף לעשות הרחבה של
כביש הכניסה לאריאל .ואנחנו ביקשנו לראות אם אפשר לעשות תוספת של כסף על מנת
באמת ליצור מצב שעושים שם כיכר .אבל אם אתה תביא לי -

מר יוסי חן :

וכל הסיבה שזה נתקע מ - 2012 -
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל אם אתה תביא לי את האישור לכיכר אז אני גם אודה

לך ואני אגיד את זה גם בישיבת המועצה הבאה .אבל מאחר ואין כזה דבר -

מר יוסי חן :

אז אני אענה לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני לא צריך שתענה לי.

מר יוסי חן :

אני אענה לך ,בוא אתה נכנסת לדבריי אז אני אענה לך .אני

מודיע לך שאם אני הייתי ראש העירייה אז הייתה כיכר והיה כביש והיה הכול.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני יודע ,אז תתמודד בבחירות הבאות.

מ ר יוסי חן :

אתה לא הבאת שקל אחד ממשרד התחבורה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כשאתה תתמודד בבחירות הבאות.

מר יוסי חן :

אל תדאג ,אבל תן לי לסיים.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נתתי לך.

מר יוסי חן :

אל תיכנס לי לדברים ,תן לי לסיים .לגבי הסקר עצים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דיברת על סקר העצים.

מר יוסי חן :

לא ,אני מדבר על הסקר עצים זה באותו סעיף.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי.

מר יוסי חן :

לגבי סקר העצים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

רגע ,למה אתה אומר לי תצביע נגד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד כרגיל.

מר יוסי חן :

אני רוצה לעדכן את כל אנשי המקצוע שיש בעיה קשה עם

עצים בעיר אריאל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אין לזה קשר.

מר יוסי חן :

יש בעיה קשה ברחוב הדקל -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,אנחנו אבל בזה ,בזה ,בזה -

מר יוסי חן :

סקר העצים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סקר העצים מדבר רק על ה , -

מר אריק דושי :

זה סקר עצים שקשור לכניסה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה לא מבין ,אבל בוא אני אקריא לך.
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מר אריק דושי :

מה לעשות עם העצים ...את הכביש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

להקריא לך לאט?

מר אריק דושי :

כל דבר אתה עושה כאילו...

מר יוסי חן :

למה אתה צועק?

מר אריק דושי :

 ...לעצים ברחוב הדקל.

מר יוסי חן :

למה אתה צועק?

מר אריק דושי :

לעצים ברחוב הנגב .מי שיש לו בעיה שיתקשר . 106

מר יוסי חן :

למה אתה צועק?

מר אריק דושי :

זה הכול.

מ ר יוסי חן :

למה אתה צועק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מעלה להצבעה ,מי בעד לאשר את תב"ר  439עם התוספת

של  ₪ 56,066כפי שהציג הגזבר? בעד :אלי ,יחיאל ,פבל ,יבגני ,מקס ,ורד ואריק .הא
גם אתה בעד?

מר אבי עזר :

פה אחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פה אחד יופי.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מסר  439תכנון פינוי בינוי

מתחם האשקוביות בסך  . ₪ 56,066תוספת בסך  56,066להכנת סקר עצים והכנת
בה"ת לכניסה לעיר .מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17והעתק תב"ר
קודם .יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 2,552,488

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה אישור תב"ר מספר . 2

מר ג'והר חלבי :

אישור הגדלת תב"ר  384תכנון פינוי בינוי מתחם מודל

בטחון בסך  . ₪ 76,050מצ"ב אישור משרד השיכון לאחר ההגדלה יעמוד התב"ר על
. ₪ 3,010,141

מר יוסי חן :

אני רוצה להתייחס לתב"ר הזה .תב"ר  384פינוי בינוי מודל

בטון סך הכול מעל  3מיליון  . ₪עכשיו לפני זה אומר פה תושב הוא מוכן לתרום את
הבית שלו אם זה ייצא לפועל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

אבל מעל  3מיליון  ₪יצאו פה לתכנון .אני חושב ואני אומר

את זה פה לפרוטוקול ,שזה לדעתי לא ייצא לפועל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בסדר.

מר יוסי חן :

כך שרוב תושבי השכונה -

מר אריק דושי :

טוב שצבענו או לא טוב שצבענו?

מר יוסי חן :

לא יזכו -
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מר אריק דושי :

לא הבנתי עדיין ,אתה מבלבל את האנשים פה .שנדע ,טוב

שצבענו או לא טוב שצבענו? יהיה פינוי בי נוי או לא יהיה פינוי בינוי?

מר יוסי חן :

רוב תושבי השכונה -

מר אריק דושי :

מה אתה זורה פה חול בעיני הצופים.

מר יוסי חן :

רוב תושבי השכונה -

מר אריק דושי :

כן.

מר יוסי חן :

לא יזכו לראות את הדבר קורה .מה שכן ברור שהתושבים

נפגעו מאישור התוכנית מכי וון שזה מונע את האפשרות של פרויקט שיקום שכונות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

ברור לכולנו שבשנים הקרובות לא יושקעו כספים לשיקום -

מר אריק דושי :

סבבה ,יש לך פה למטה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר אריק דושי :

 ₪ 148,000לעשות שם גן שעשועים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר אריק דושי :

אבל לא נשקיע שמה ,וצבענו והולכים לעשות שם עוד דברים -
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מר יוסי חן :

נגיע לזה אני אדבר ,כשנגיע לזה -

מר אריק דושי :

טוב יאללה יאללה תתקדם.

מר יוסי חן :

יאללה יאללה תגיד בשוק ,לא פה.

מר אריק דושי :

יאללה תתקדם  ,תתקדם.

מר יוסי חן :

יאללה יאללה בשוק ,לא פה.

מר אריק דושי :

סבבה.

מר יוסי חן :

כשנגיע לסעיף -

מר אריק דושי :

סיימת?

מר יוסי חן :

אני לא בכלל -

מר אריק דושי :

תמשיך.

מר יוסי חן :

אני אמשיך .אנחנו נדון בכול ,אנחנו נדון בכ ול .ואני מבקש

ממך אדוני ראש העיר תקרא את חבר המועצה לסדר ,שלא ייכנס לדבריי ,שיגיד את כל
מה שיש לו להגיד ,אני אקשיב לו בקשב רב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

זה הכול.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סיימת?

מר יוסי חן :

כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 384בעד :אלי ,פבל ,יבגני ,מקס,

ורד ואריק .מי נגד? מי נמנע? יוסי .עבר.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אליהו שבירו ,מר פבל פולב ,מר יבגני

יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;  1נמנע :מר יוסי חן),
לאשר הגדלת תב"ר מס '  384תכנון פינוי בינוי מתחם מודל ביטון בסך . ₪ 76,050
לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 3,010,141

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"ר  1085עיקור חתולים על סך  . ₪ 100,000מקורות

המימון :משרד החקלאות  ₪ 50,000על פי אישור ממרכבה שמפורט המספר שלו ,ועוד
השתתפות העירייה מקרנות הרשות ב . ₪ 50,000 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי -

מר יוסי חן :

רגע ,אני רוצה גם לגבי התב"ר הזה ,ואני אשמח גם אם יבגני

יגיב לתב"ר הזה .זה תב"ר  1085עיקור חתולים בסך של  , ₪ 100,000בכפוף לקבלת
תקציב של - ₪ 50,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה לא בכפוף ,יש אישור.

מר יוסי חן :

יש אישור מעולה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא בכפוף הכול ישר.
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מר יוסי חן :

מעולה .עכשיו אני חבר בוועדה ,לא ברור לי מדוע לא הוגשו

בקשות למשרד לאיכות הסביבה ,ויתקן אותי יבגני אם אני טועה ,לתקצוב של כל
הנושאים שאנחנו דנים ב -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עיקור חתולים ,עיקור חתולים.

מר יוסי חן :

אבל אני מדבר על איכות הסביבה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,אני מדבר על עיקור חתולים.

מר יוסי חן :

אני מדבר על התב"ר הזה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,תגיש בקשה לדון על איכות הסביבה .עיקור חתולים ,

עיקור חתולים.

מר יוסי חן :

אתה רוצה להקשיב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא.

מר יוסי חן :

אני מדבר איתך על איכות הסביבה -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אני לא ,אז דבר דבר -

מר יוסי חן :

על הוועדה שדנים להוציא את הכסף בנושא החתולים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש אל תענה.

מר יוסי חן :

זה בסדר ,אם אתה לא רוצה הוא לא יענה ,אנחנו נדון בזה
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בוועדה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב אוקיי.

מר יוסי חן :

אבל תן לי לסיים את ה  2 -משפטים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

אני אומר יש לנו שר שהוא ידיד אמת של העיר אריאל.

ומהשר הזה אני אומר לכם שאפשר להביא את התקציבים ,אין שום סיבה שלא נביא
אותם ,ובאמת לא נעשה את כל מה שיבגני שמה וכל החבר'ה כל החבורה שבאמת באים
בהתנדבות ובכוונות טובות כדי לבצע את הדברים האלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי ,קודם כל אנ י רוצה להגיד תודה ליבגני הוא יוביל את

המהלך הזה של עיקור חתולים ,אני מבקש להעלות את זה להצבעה ,מי בעד לאשר -

מר יבגני יעקובוב :

מילה אחת אם אפשר ליוסי לגבי זה ,שנה שעברה עם אותו

שר לא קיבלנו את התקציב לצערי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למרות שהגשנו.

מר יבגנ י יעקובוב :

והשנה היינו צריכים והיה לי פה ...והרבה חברים אחרים עם

השיניים להוציא ועד הרגע האחרון -

גב' ורד טוויל :

לא ,זה החקלאות.

מר יבגני יעקובוב :

 ...לא אישרנו בשנה שעברה ,וכל מה שעשינו שנתיים הלך

לפח.
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(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  1085על סך  ₪ 100,000כפי שהציג?

מר אבי עזר :

פה אחד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פה אחד יופי.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1085עיקור חתולים על סך

 . ₪ 100,000מקורות המימון משרד החקלאות ע"ס  . ₪ 50,000מס' אישור במרכבה
 . 1000876286אישור התב"ר מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות.
קרנות הרשות השתתפות העירייה ע"ס . ₪ 50,000

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"ר  1086רכישת משאית מנוף על סך . ₪ 497,000

מקורות המימון תקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת . 2017

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג הגזבר? פה אחד ,אושר

פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1086רכישת משאית מנוף ע"ס

 . ₪ 497,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת
הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"ר  1087שדרוג גן משח קים ברחוב הוורדים על סך

 148,000ש"ח .מקור המימון תקציב משרד הפנים לפיתוח . 2017

מר יוסי חן :

אני רוצה להגיד משהו.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

זה קודם כל גם אישור או שזה מותנה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זה מותנה.

מר יוסי חן :

מותנה .אז הנה הגענו לתב"ר  1087שדרוג גן משחקים ברחוב

הוורדים .מדובר פה ב  , ₪ 148,000 -מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.
קודם כל אני בעד ,אני בעד לאשר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יפה.

מר יוסי חן :

ואני בעד לאשר בכל מקום שיהיה גן משחקים אני בעד

לאשר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יפה ,יפה.

מר יוסי חן :

רק שלא ברור לי למה הפרויקט הזה לא בוצע לפני  4שנים.

למה לא בוצע לפני  4שנים? למה היום?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני חושב שהיה צריך לעשות את זה לפני  20שנה.

מר יוסי חן :

רגע ,רגע ,תרשה לי לסיים  .בנוסף -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפני  20שנה למה לפני  4שנים?

מר יוסי חן :

אני אענה לך למה.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפני . 20

מר יוסי חן :

אני אענה לך ,כי התחלנו את הבחירות ,התחלנו את

הבחירות ,אבל תן לי לסיים .ידוע שאושרו מיליוני שקלים לפינוי בינוי .ושאלתי אם
הגן לא אמור להיהר ס במהלך העבודות ,אם הפינוי בינוי יוצא אוטוטו לפועל ,האם לא
הורסים את הגן הספציפי הזה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

רגע ,אני שואל שאלה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תצביע נגד.

מר יוסי חן :

אני שואל שאלה ,אני בעד ,אמרתי לך אני בעד.

מר א ריק דושי :

...אני בעד.

מר יוסי חן :

ודאי ,ודאי שאני בעד .השאלה אם אנחנו לא זורקים

 ₪ 148,000בגלל הפינוי בינוי שמחר הולך לקרות.

מר אריק דושי :

זה דבר שלוקח המון זמן ועד שהוא ייקרה לילדים שלך מגיע

לשחק.

מר יוסי חן :

כמה זמן?

מר אריק דושי :

הם לא שו נים מילדים אחרים.
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מר יוסי חן :

כמה זמן זה המון זמן?

מר אריק דושי :

ייקח  6 , 5 , 4שנים.

מר יוסי חן :

ואולי אנשים ימותו עד אז שם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אולי.

מר אריק דושי :

מה זה קשור לגן שעשועים? ימותו לא ימותו ,מה אני

קרדיולוג?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז תצביע נגד.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי ,יש לך בעיה.

מר יוסי חן :

איך שאני אצביע אני אצביע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לך בעיה.

מר יוסי חן :

אני אצביע אתה תראה את ההצבעה שלי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לך הרי בעיה.

מר יוסי ח ן :

תן לי לסיים ,עכשיו אני שואל האם נעשה סקר לגבי חתך

האוכלוסייה בשכונה ,ועובדים בהתאם לסדר עדיפויות .בכל מקרה אני אומר לך שאני
בעד.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אוקיי יפה.

מר יוסי חן :

ואני בעד גם לגבי עוד מקומות נוספים -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יפה.

מר י וסי חן :

שזקוקים באופן דחוף ביותר לגני משחקים עבור הילדים.

ואני רוצה להאמין שלא מדובר בספינים לפני הבחירות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יש לנו עוד שנה וחצי לבחירות .ספינים מה ספינים.

מר פבל פולב :

יש לי שאלה ,אני רוצה להגיד משהו .העם ייבחר מי ראש

העיר מתאים  ,אני עוד לא התחלתי את הבחירות ,כל אחד יתחיל אותם בזמן שלו ,אבל
אני רוצה לדעת ,אתה עובד על איזה שהוא פרויקט בתחילת הקדנציה ולא כל
הפרויקטים הם מהירים ,אתה התחלת ולא הצלחת לעשות בשנתיים שלוש ,כי יש
פרויקטים לא פשוטים ,ואתה מגיע לשנת בחירות לא לעשות את הפרוי קט? כי אתה
מקשר אותו לבחירות .לעצור אותו ולעשות אותו אחרי הבחירות? איפה ההיגיון? יש
דברים שלפעמים גם ,אני פשוט יודע אנחנו מובילים פה פרויקטים קשים בתחבורה ,אם
אני לא מצליח מתחיל בחירות לעצור אותו ולא לעשות?

מר יוסי חן :

אני אענה -

מר פבל פולב :

כי אתה מקשר את זה לבחירות.

מר יוסי חן :

אתה רוצה תשובה?

מר פבל פולב :

אין פה היגיון.
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מר יוסי חן :

אתה רוצה תשובה?

מר פבל פולב :

כן.

מר יוסי חן :

אני קודם כל בעד לעשות בכל מצב ,קודם כל לעשות ,אבל

תבדוק למה לא עשית את זה לפני שנתיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בואו נצביע -

מר יוסי חן :

למה זה נתקע? למה נתקעו התחנות בקניון לפני שנתיים לפני

שלוש לפני ארבע.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב ,מי בעד לאשר את תב"ר  1087כפי שהציג הגזבר? בעד

פה אחד .תודה רבה אושר.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1087שדרוג גן משחקים ברחוב

הוורדים ע"ס  . ₪ 148,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת . 2017
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"ר  1088הקמת גן שעשועים ושירותים ציבוריים

ברחוב עפרון בצמוד לחורשה על סך  . ₪ 214,000התקציב הוא תקציב פיתוח ש ל משרד
הפנים  , 2017גם מותנה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

גם מותנה.

מר יוסי חן :

גם פה אני אגיד לך ,פה -

29

ישיבת מועצה מספר ( 51מן המניין) 02.07.2017

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למה לא עשו את זה לפני  15שנה.

מר יוסי חן :

תראה זה אישור של תב"ר  1088הקמת גן שעשועים

ושירותים ברחוב עפרון .עכשיו כמו בתב"ר הקו דם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למה לא עשו את זה לפני  20שנה?

מר יוסי חן :

כמו בתב"ר הקודם אני בעד ,כמו בתב"ר הקודם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יפה.

מר יוסי חן :

הגן הובטח לתושבים לפני הבחירות על ידך ,אתה היית לפני

הבחירות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא הב טחתי שום גן.

מר יוסי חן :

אוקיי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תסלח לי ,אולי אתה הבטחת להם גן.

מר יוסי חן :

אני לא הבטחתי להם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

וחשבתי שהם יבחרו בך ,אבל הם לא בחרו בך ,מה לעשות?

מר יוסי חן :

תאמין לי הכול בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני לא הבטחתי שם גן.
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מר יוסי חן :

הכול בסדר .גם הובטח להם שם קיר אקוסטי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא הובטח להם קיר אקוסטי.

מר יוסי חן :

לא הובטח.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא הובטח קיר אקוסטי .אולי אתה הבטחת? וחשבת שאם

תבטיח להם קיר אקוסטי יבחרו בך  ,לא בחרו בך.

מר יוסי חן :

הכול בסדר ,אז אין קיר אקוסטי ולא הובטח להם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולא בחרו בך.

מר יוסי חן :

אוקיי .הנזק לילדי השכונה כבר נגרם .במשך שנים רבות אין

להם מקום לשחק -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי? מי כותב?

(מדברים יחד)

מר יוסי חן :

 ...זה כל השכונה של רחוב הירדן ,אל תגיד לי איזו שכונה.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי כותב לך את הדברים?

מר יוסי חן :

יש לי -

31

ישיבת מועצה מספר ( 51מן המניין) 02.07.2017

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא יש לך מאחורה ,הבנתי.

מר יוסי חן :

הכול בסדר ,אבל תנו לי לסיים חבל ,אם לא אתם יכו לים

לעשות את הישיבה לבד ולאכול בורקסים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה ,בבקשה.

מר יוסי חן :

אז כמו שאמרתי הנזק לילדי השכונה כבר נגרם ,במשך שנים

רבות אין להם מקום לשחק ,נקווה כמו בתב"ר הקודם שלא מדובר בספין לפני בחירות,
ושוב סוף הפרויקט הזה יעשה כמה שיותר מהר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

החלטה:

יפה ,מי בעד? אושר פה אחד ,תודה רבה.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1088הקמת גן שעשועים ושירותים

ציבוריים ברח' עפרון בצמוד לחורשה ע"ס  . ₪ 214,000מקור המימון תקציב פיתוח
משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

מר ג'והר חלבי :

אישור תב"ר  1089תכנון תכנית בינוי  756יחידות דיור

אריאל מערב ,תב"ע  130/3/1על סך  . ₪ 2,414,283.68מקורות המימון משרד השיכון על
פי חוזה.

מר פבל פולב :

שאלה ,זה מכרז ,זה יוצא למכרז?

מר אבי עזר :

זה התמחרות מול כמה יועצים  ,יש ...וזה בא דרך החברה

הכלכלית.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1089שתדעו לכם זאת בשורה

גדולה .מי בעד לאשר?
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רק שאלה אחת ,למה דרך החברה הכלכלית? למה לא דרך

מר יוסי חן :

ועדת מכרזים של העירייה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך החברה הכלכלית ,הי א זו שמפתחת לנו את כל הדברים,

ולכן זה דרך החברה הכלכלית .מי בעד לאשר את התב"ר? אושר פה אחד .אני מודה
לכם.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1089תכנון תכנית בינוי  756יח"ד

באריאל מערב תב"ע  130/3/1ע"ס  . 2,414,283.68מקור המימון ,משרד השיכון חוזה
מס'  9/1673615/17מיום . 5.4.17

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 5דקות לחבר המועצה -

מר אריק דושי :

רק לפני אני רוצה כמה מילים .אני רוצה להקריא ערך

מוויקיפדיה ערך דמגוגיה .למי שלא יודע דמגוגיה היא שיטת שכנוע מניפולטיבית,
המשמשת להעברת מסרים נכונים או שקריים בהתבסס על פי פנייה לרגש ובפרט לפחד.

מר יוסי חן :

מה זה רגע עם אבשלום קור?

מר אריק דושי :

דמגוגיה נעשית לרוב באמצעות אזכור סלקטיבי -

מר יוסי חן :

עכשיו עם אבשלום קור? אתה מלמד אותנו מה זה פדגוגיה?

מר אריק דושי :

אתה מפריע לי ,של עובדות והיא שונה משיטות -

מר יו סי חן :

אתה רוצה להגיד לנו מה זה דמגוגיה?
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מר אריק דושי :

רטוריות אחרות כמו הומור וסרקזם .מה שאני מנסה להגיד

פה זה שיש פה מי שזורה חול בעיני התושבים ,וזו דמגוגיה זולה.

מר יוסי חן :

התחלנו בחירות.

מר אריק דושי :

לבוא ולהגיד -

מר יוסי חן :

התחלנו בח ירות.

מר אריק דושי :

לבוא ולהגיד שאני מנצל ,שמה שעשיתי בשכונה הוא דבר לא

טוב -

מר יוסי חן :

זה ניגוד עניינים.

מר אריק דושי :

שום ניגוד עניינים -

מר יוסי חן :

אתה גר שמה.

מר אריק דושי :

אני לא גר ,אני גר למעלה .סליחה רגע ,סליחה רגע ,אני יכול

גם לת ת לך תגובות של תושבים ,תגובות של תושבים .כל הכבוד ,עשייה מבורכת ,כל
הכבוד ,כל התושבים .היו שמה מועדוניות שהתנדבו ,היו שמה ילדים עם בעיות ,מועדון
של ...שההורים שלהם התקשרו אליי להגיד תודה.

מר יוסי חן :

מדהים.

מר אריק דושי :

היו שם מבני עקיבא.

מר יוסי חן :

מדהים ,באמת מה היינו עושים בלעדיך.
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מר אריק דושי :

מה אתה עשית? זו השאלה שאני שואל .אתם דיברתם אנחנו

עשינו .אז אתה מדבר ואנחנו עושים .תראה רק היום כמה דברים אישרנו.

מר יוסי חן :

לך תטפח לעצמך על הכתף.

מר אריק דושי :

אין בעיה .רצינו לשלוח אנשים שיצבעו מעברי חצייה ותגיד

לא עשו ,לא עשו ,לא עשו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפרוטוקול יבגני ופבל יצאו ,ורד יצאה.

מר יוסי חן :

 ...מה הוא מבין.

מר אריק דושי :

אני לא מבין כלום מה אני מבין .אני רק מבין שאני עושה

לעיר ,אתה לא.

מר יוסי חן :

אתה עושה?

מ ר אריק דושי :

אתה רק מדבר ,מדבר ,אני אהיה ראש עיר ,אני אהיה ראש

עיר.

.4

 5דקות לחבר המועצה יוסי חן (מצ"ב).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יוסי חן 5 ,דקות יש לך בבקשה .לפרוטוקול מקס יצא.

מר יוסי חן :

אני שוב פעם רוצה לחדד את הנושא הכאוב של סימון מעברי

חצייה ,מעברי חניות ,קווי הפרדה -

מר אריק דושי :

תזכרו את הדמגוגיה.
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מר יוסי חן :

הצבת תמרורים -

מר אריק דושי :

תראו מה אני הקראתי.

מר יוסי חן :

הצבת תמרורים ,כל הדברים האלה לדעתו של חבר המועצה

אריק דושי זה לא חשוב.

מר אריק דושי :

חשוב מאוד.

מר יוסי חן :

לא חשוב ,אפשר להשאיר את זה לא מסומן.

מר אריק דושי :

השבוע דאגתי שיתקינו  2מעברי חצייה בדרך עפרון ,אתה

דאגת? אתה דיברת?

מר יוסי חן :

אתה הבאת את התקציב -

מר אריק דושי :

אני עשיתי.

מר יוסי חן :

בוא אני אגלה לך סוד ,אתה כבר העלית את זה ,כשאני

היית י יו"ר הוועדה לבטיחות בדרכים גם הבאתי תקצוב לדברים האלה.

מר אריק דושי :

בטח ,אתה...

מר יוסי חן :

לא באתי ותקעתי -

מר אריק דושי :

לא הבאת כסף ,ארגזים הבאת לנו.
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מר יוסי חן :

אוקיי.

מר אריק דושי :

יו"ר סניף הליכוד אגורה לא הבאת ,אגורה לא הבאת.

מר יוסי חן :

סיימת? סיימת?

מר אריק דושי :

אתה גם לא תביא.

מר יוסי חן :

תסתכל על ראש העיר שלך הוא המום הוא בהלם.

מר אריק דושי :

אגורה ,כי הוא יודע ש -

מר יוסי חן :

הוא לא מבין למה אתה מתפרץ.

מר אריק דושי :

נכון.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,אני מחי יך.

מר אריק דושי :

אתה דמגוג ,זה מה שאתה דמגוג.

מר יוסי חן :

תאמין לי זה עצוב המועצה שלך -

מר אריק דושי :

בן אדם שעבד בידיים שלו.

מר יוסי חן :

זה עצוב שאתה נותן לזה -

מר אריק דושי :

ושיקם שכונה ושיפץ ,אתה ראית אותי נכון? תודה רבה.
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מר יוסי חן :

הוא הזיע.

מר אריק דושי :

הנה ,הוא ראה כמה אני התלכלכתי כמה אני עזרתי ,רצתי.

מר יוסי חן :

התלכלכת והזעת ובנית -

מר אריק דושי :

השקעתי בשביל השכונה בשביל האנשים האלה.

מר יוסי חן :

מזכיר לי את הפרסומת של הטוטו ,עשינו בנינו -

מר אריק דושי :

מה אתה ע שית בשביל תושבי העיר? תספר לנו קצת .יוסי חן

עשה ,יוסי חן עשה.

מר יוסי חן :

לא ,אם יש לו עוד להגיד ,אני אשמע בקשב רב.

מר אריק דושי :

שינית תב"ע ,איזה גבר .שינית תב"ע 20 ,שנה חבר מועצה

שינה תב"ע ,איזה הספק.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אריק ,בוא ניתן ליוסי ל הגיד את מה שיש לו להגיד.

מר אריק דושי :

 ...אני סיימתי אני שמעתי -

מר יוסי חן :

למה שב בוא קצת.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לפרוטוקול אריק יצא גם כן.

מר אריק דושי :

ערב טוב לכולם.
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מר יוסי חן :

לא מעניין אותו מעברי החצייה והסימונים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה יוסי בבקשה 5 ,דקות בבקשה.

מר יוסי חן :

אז אני אומר לכם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אף אחד לא יפריע לך.

מר יוסי חן :

וחבל שמנכ"ל העירייה לא פה ,כי הוא זה שצריך לבצע ,והוא

שקיבל מכתבים כבר לפני ,באזור כמעט שנה וחצי -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

איך שנה וחצי אם לפני שנה עשינו ,הרי אתה יודע שכל קיץ -

מר יוסי חן :

אז אני מודיע לך -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רגע ,רגע ,שנייה -

מר יוסי חן :

תרשה לי לסיים ,ואחר כך תגיב ,יהיה לך יותר קל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

כל קיץ הרי אנחנו עושים סימון של מעברי חצייה ,א נחנו

עושים סימון של כבישים ,אנחנו עושים סימון של המקומות שליד גני משחקים וליד
מוסדות חינוך .אז איך אתה אומר לפני שנה וחצי שלחת לו מכתב.

מר יוסי חן :

אני אענה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הרי כל שנה -

מר יוסי חן :

אתה רוצה העתק של המכתב גם? אני אתן לך גם ה עתק של
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המכתב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יכול ,אתה יודע -

מר יוסי חן :

אתה רוצה לנהל דיון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא.

מר יוסי חן :

אני אענה לך ,תן לי לענות לך ,אני יודע מה אתה רוצה

להגיד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לך -

מר יוסי חן :

תן לי אנ י אענה לך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הרי בשביל הפרוטוקול הוצאת מכתב כשאתה יודע שאנחנו

בקיץ לקראת סוף הקיץ עושים את הסימונים .אז אתה הוצאת מכתב ועכשיו אתה תוכל
לבוא ולהגיד :הנה בזכותי עשיתי .אבל יוסי הציבור לא מטומטם -

מר יוסי חן :

סיימת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הציבור ברור לו שכמו שכל שנה -

מר יוסי חן :

סיימת? תאמין לי שהציבור לא מטומטם -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אגיד לך -

מר יוסי חן :

אני תכף אוכיח לך שהוא גם לא מטומטם.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולכן דרך אגב הוא יודע שכל קיץ עושים ,והוא יודע שאנחנו

נעשה את זה גם השנה .אם אתה תוציא את המכתב או לא תוציא את המכתב .תוכל
לנפנף בו ,אבל זה לא יעזור לך.

מר יוסי חן :

סיימת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

אז עכשיו תקשיב טוב ,לא עושים סימוני מעברי חצייה

והצבת תמרורים כל קיץ .עושים את זה בהתאם לדר ישות ,ואם צריך לסמן  4פעמים
בשנה ,מסמנים  4פעמים לשנה ,כי זה מה שמציל חיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

טוב.

מר יוסי חן :

לא באים ו  , -יש מקומות שאני מבקש כבר חודשים רבים אם

לא שנים ,להציב תמרורים בדרך רון נחמן .ילדים מופקרים בגבעת האוניברסיטה ,אתה
גם לא מקש יב ,אני הקשבתי לך .ילדים מופקרים בגבעת האוניברסיטה ,ילדים
מופקרים שהם חוצים כבישים ,ואתה מסמן בקיץ ,יופי תענוג ,יופי הם מסמנים בקיץ.
לא חשוב שהמעברים מחוקים ,לא חשוב שהחוק השתנה ,שהיום שכבר מישהו עומד ליד
המעבר אני מחויב לעצור .אומרים לי כל מורי הנהיגה הטס טרים :אנחנו מבולבלים,
מגיעים לא חניות לא קווי הפרדה ,לא מעברי חצייה .אז מסמנים בקיץ ,גם אם זה
נמחק לגמרי מחכים לקיץ -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא מחכים ,לא מחכים שזה -

מר יוסי חן :

אתה אמרת עכשיו מחכים לקיץ.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,יש לנו ככה ,כל קיץ א נחנו מסמנים .אבל גם במהלך

השנה יש סימונים .אתה מספר כאילו ואין סימונים בעיר ,אז גם כן הציבור הרי לא
טיפש הוא נוסע בכבישים הוא רואה ,הוא רואה שיש סימונים של מעברי חצייה ,הוא
רואה שיש תמרורים של מעברי חציה .הרי התמרורים לא נופלים להם ,התמרורים
נמצאים ,אז זה לא משנה מה אתה תגיד .אבל בשביל ה  5 -דקות שלך -

מר יוסי חן :

סיימת?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

סיימת ,יפה תודה .אבל גם הציבור רואה את התמונות,

ואומרים תמונה שווה אלף מילים .ורואים שהכול מחוק גם ,ואני מתפלא כי גם אתה
רואה שהכול מחוק ,אתה יוצא מהבית ,קודם כל כשאתה יוצא מהבית ואתה פונה
שמאלה לרחוב השקד ,אני מציע שתסתכל ימינה ותראה את חריגת הבנייה שאתה
אישרת שמה שעובדים שמה מתחת לבניין .אני רואה שאתה רואה את זה בכל בוקר,
וזה בכלל לא מעניין אותך .ואחר כך אתה ממשיך אתה רואה שבכל רחוב השקד אין
מעברי חצייה .וכל רחוב השקד אין מעברים לנכים .ואתה לא רואה את זה .ומעולם לא
היה שמה מעברי חציה ,והיה תב"ר של - 2.5

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

למה? היו ונמחקו.

מר יוסי חן :

ומעולם לא סימנת שמה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבל היו ונמחקו .כשבנו את הזה ,לא היו ונמח קו?

מר יוסי חן :

לא היו ולא נמחקו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הא לא היו? חשבתי שהיו.
42

ישיבת מועצה מספר ( 51מן המניין) 02.07.2017

מר יוסי חן :

וזה ניהול שלך ,אתה יושב  5שנים על הכיסא עד היום לא

סימנת את המעבר חצייה שם 5 ,שנים .ו  2.5 -מיליון  ₪תב"ר של השכונה התנדף ,לא
יודעים לאן הלך.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

רק תגיד לי מתי אתה מסיים ,ונסגור את ההקלטה.

מר יוסי חן :

אתה כל רגע קוטע אותי ,לא דיברתי עוד  2דקות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה.

מר יוסי חן :

אז תן לי לסיים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה יודע אני לארג' איתך ,אתה יכול לדבר  10דקות.

מר יו סי חן :

ותאמין לי שאני אסיים לפני .אבל זה בסדר אלי ,הרי אני

מכיר אותך ,אתה הולך הביתה ואתה לא יודע מה לשתות כדי להירגע ,ואני מכיר אותך
אלי כמו כף היד שלי .וסוף סוף יש לך מישהו שהוא אופוזיציה ,ושם לך מראה מול
העיניים ,ומראה לך שנכשלת ,הרי נכשלת אתה יודע שנ כשלת .לא נכשלת סתם ,נכשלת
כישלון חרוץ ,אתה הרי יותר בחו"ל מאשר בארץ ,כשאתה בא לשדה התעופה לא יודעים
אם אתה ממריא או נוחת ,אז בוא נשים לך מראה מול הפרצוף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבין שזה בא לך מקנאה.

מר יוסי חן :

ממש לא.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מקנא ה אתה מדבר.
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מר יוסי חן :

ממש לא ,אין לי מה לקנא בך ,תאמין לי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

חשבתי.

מר יוסי חן :

אין לי מה לקנא ,לא רוצה להיות במקומך איך שאתה היום

שאתה מנוהל .אתה לא מנהל אתה מנוהל ,אוקיי? עכשיו תן לי אני אתמקד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

יאלל ה בבקשה.

מר יוסי חן :

גם התאורה ,אני מציע לך תסתובב קצת בלילות .רון נחמן

לפני שהיה נכנס ללשכת ראש העיר היה קם בבוקר היה עובר בלילה ,רואה את התאורה
מעל מעברי החצייה ,רואה את התאורה בעיר ,רואה את כל מעברי החצייה איפה
מסוכן ,איפה יש נזילות של מים .פה הכול בסדר ,כל אחד עושה מה שהוא מבין .עכשיו
עוד דבר ,אתה ראש העיר לא אני ,אתה אמור לפעול מול משרד השיכון שכמשווקים
מגרשים שיהיו לתושבי העיר בלבד .אני מגיע לרחוב השקד  3מגרשים כל רגע מגיע
מישהו מחוץ לאריאל ,ובסופו של יום מי נפגע? תושבי העיר .ומי שמוביל את זה ,זה
אתה .אני מבקש ממך עכשיו פה וגם הכנסתי לך מכתב בנושא ,שתפנה לכל הגורמים
שהמגרשים האלה יהיו צבועים לתושבי העיר בלבד ,ולא יגיעו לפה ממודיעין ,ולא יגיעו
פה מכל המקומות שהם מגיעים .מגיע לתושבים האלה שכל מגרש יוצא יהיה בעדיפות
אליהם .ואני מאחל לך באמת ,אני מאחל לך שתצליח לעשות את כל הדברים ,כי העיר
הזו באמת כבר לא יכולה יותר ,העיר קורסת יש פה הגירה שלילית ,הצעירים עוזבים,
כל יום משפחה אחרת מעלה בפייסבוק שהיא עוזבת את העיר אריאל ,יש פה כאוס
שלם .אני מציע שתתעורר ויפה שעה אחת קודם.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

זהו סיימת ?

מר יוסי חן :

אתה רואה סיימתי ופחות מ  5 -דקות.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

קודם כל יפה מאוד ,רק אני אומר עוד הפעם ,איך אמר

אריק? דמגוגיה .כמות התושבים עלתה בעיר ואנחנו -

מר יוסי חן :

עלתה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

 20,000 ...תושבים.

מר יוסי חן :

הוספנו  800יחידות דיור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סליחה ,סליחה ,סליחה רגע -

מר יוסי חן :

הוספנו  800יחידות דיור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי זה הוסיף? מי זה הוסיף?

מר יוסי חן :

בתקופת רון נחמן -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אתה? אתה?

מר יוסי חן :

למה? אישרנו אותם בתקופת רון נחמן ,למה אתה אישרת

אותם? בתקופת רון אישרנו  800יחידות אוכלסו עכשיו -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

עלינו בכמות הילדים -

מר יוסי חן :

ונשארנו על אותה כמות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

פתחנו גני ילדים חדשים ,אז לספר סיפורים זה בסדר ,הכול

סובל -
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מר יוסי ח ן :

אתה תקוע על פחות מ . 20,000 -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני סוגר את הישיבה תודה רבה.

מר יוסי חן :

אתה תקוע על פחות מ  , 20,000 -אתה יודע כבר כמה שנים?

איפה עלית תגיד לי? למי אתה מספר סיפורים?

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:
.2

מכרז בני עקיבא;

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  7בעד :מר אליהו שבירו ,מר יחיאל טוהמי ,מר פבל

פולב ,מר יבגני יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;  1נמנע :מר
יוסי חן) ,לאשר הסמכת המנכ"ל לבצע התמחרות עם קבלנים בנושא בני עקיבא.

.3
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

אישור תב"רים:
אישור הגדלת תב"ר מסר  439תכנון פינוי בינוי מתחם האשקוביות בסך 56,066
 . ₪תוספת בסך  56,066להכנת סקר עצים והכנת בה"ת לכניסה לעיר .מצ"ב
אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17והעתק תב"ר קודם .יש לציין,
לאחר ההגדל ה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 2,552,488
אישור הגדלת תב"ר מס'  384תכנון פינוי בינוי מתחם מודל ביטון בסך 76,050
 . ₪מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17וכן העתק תב"ר קודם.
יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 3,010,141
אישור תב"ר מס'  1085עיק ור חתולים על סך  . ₪ 100,000מקורות המימון
משרד החקלאות ע"ס  . ₪ 50,000מס' אישור במרכבה  . 1000876286אישור
התב"ר מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות .קרנות הרשות
השתתפות העירייה ע"ס . ₪ 50,000
אישור תב"ר מס'  1086רכישת משאית מנוף ע"ס  . ₪ 497,000מקור ה מימון
תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית
ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1087שדרוג גן משחקים ברחוב הוורדים ע"ס . ₪ 148,000
מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה
תקציבית ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1088הקמת גן שעשועים ושירותים ציבוריים ברח' עפרון
בצמוד לחורשה ע"ס  . ₪ 214,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים
לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.
אישור תב"ר מס'  1089תכנון תכנית בינוי  756יח"ד באריאל מערב תב"ע
 130/3/1ע"ס  . 2,414,283.68מקור המימון ,משרד השיכון חוזה מס'
 9/1673615/17מיום . 5.4.17
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר מסר  439תכנון פינוי בינוי

מתחם האשקוביות בסך  . ₪ 56,066תוספת בסך  56,066להכנת סקר עצים והכנת
בה"ת לכניסה לעיר .מצ"ב אישור משרד השיכון לתוספת מיום  23.4.17והעתק תב"ר
קודם .יש לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 2,552,488

החלטה:

הוחלט ברוב קולות (  6בעד :מר אליהו שבירו ,מר פבל פולב ,מר יבגני

יעקובוב ,מר מקס צ'רנוגלז ,גב' ורד טויל ,מר אריק דושי;  1נמנע :מר יוסי חן),
לאשר הגדלת תב"ר מס'  384תכנון פינוי בינו י מתחם מודל ביטון בסך  . ₪ 76,050יש
לציין ,לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך . ₪ 3,010,141

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1085עיקור חתולים על סך

 . ₪ 100,000מקורות המימון משרד החקלאות ע"ס  . ₪ 50,000מס' אישור במרכבה
 . 1000876286אישור התב"ר מותנה בקבלת הרש אה תקציבית ממשרד החקלאות.
קרנות הרשות השתתפות העירייה ע"ס . ₪ 50,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1086רכישת משאית מנוף ע"ס

 . ₪ 497,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת
הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1087שדרוג גן משחקים ברחוב

הוורדים ע"ס  . ₪ 148,000מקור המימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת . 2017
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1088הקמת גן שעשועים ושירותים
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ציבוריים ברח' עפרון בצמוד לחורשה ע"ס  . ₪ 214,000מקור המימון תקציב פיתוח
משרד הפנים לשנת  . 2017מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד הפנים.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מס'  1089תכנון תכנית בינוי  756יח"ד

באריאל מערב תב"ע  130/3/1ע"ס  . 2,414,283.68מקור המימון ,משרד השיכון חוזה
מס'  9/1673615/17מיום . 5.4.17
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