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עיריית אריאל
הישיבה ה( 7-מן המניין) של מועצת העירייה
מיום ראשון ,ל' בניסן תשע"ט ()05.05.2019

נוכחים :

מר אליהו שבירו
מר יחיאל ט והמי
גב' אלה ויינר
גב' ורד טוויל
מר אריק דושי
מר אבנר משרקי
מר יוסי חן

-

חסרים :

מר יאיר שיטבון
מר פבל פולב
גב' לודמילה גוזב
מר ערן גוזי
גב' ימית שפ ר
גב' קרן קופלר

 חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חברת מועצת העיר

משתתפים  :מר אבי עזר
עו"ד דוד זיו
מר אריה ברסקי
מר יונתן רימון
מר רוני דנה
מר יואב דנה

-

ראש העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מוע צת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

מנכ"ל העירייה
יועץ משפטי
מבקר העירייה
מנכ"ל חכ"ל
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על סדר היום :
א.

סקירת ראש העיר;

ב.

המלצת ועדת תמיכות;

ג.

הצגת דו"חות כספיים רבעון ( 4 , 3 , 2מצ"ב).

ד.

הצגת דו"ח כספי לשנה"ע  2018של החברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.
(מצ"ב).

ה.

אשרור יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב ללא שכר
בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית.

ו.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל.

ז.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

ח.

מינוי אלי שבירו כנציג העירייה בתאגיד איכות הסביבה.

ט.

אישור של שלי קורן כדירקטורית בגוונים.

י.

אישור של מר אמיל גרין כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

יא.

אישור יוסי פריד כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב (יו"ר
ועד התעשיינים באריאל מערב).

יב.

תב"ר מספר  1183על סך  ₪ 200,000לטובת תיקונים במבני הפיס ממקורות
מפעל הפיס.

יג.

תב"ר מספר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת תכנון תב" ע עבור כביש יציאה מרחוב
ציון לכיכר שער הגיא ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

יד.

תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל מערב  1:500ממקו ר ות משרד
השיכון( .מצ"ב)

טו.

תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי קיץ ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

טז.

תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי ביטחון .מקור תקציבי  ₪ 898,000משרד
הביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות (מצ"ב).

יז.

תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.7להפחתת מפגעי ליישמניאזיס (נגיף הלישמניה)
(מצ"ב) .מקור תקציבי  ₪ 630,000המשרד להגנת הסביבה ₪ 82,748.7 ,מקרנות
הרשות.

יח.

הגד לת תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע תשע"ט ,תקציב משרד המדע ,כך
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שהתב"ע יעמוד על סך ( ₪ 427,500מצ"ב).
יט.

שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים :) 2018
* תב"ר  1179שדרוג חצרו ת גנים תשע"ט – .₪ 800,000
* תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר – .₪ 300,000
* תב"ר  1181אירועי נוער תשע"ט – .₪ 130,000

כ.

סגירת תב"רים משרד התחבורה (יתרות שלא ניתן לנצל):
* תב"ר  149על סך  - ₪ 2,601הסדרת כניסה שד' ירושלים (דרך רון נחמן).
* תב"ר  20על סך  ₪ 709,960תכנון מסוף תח"צ.
* תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד' ירושלים (דרך רון נחמן) ששת הימים.
* תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת כביש  6 – 100ק"מ.
* תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת שד' ירושלים ששת הימים.
* תב"ר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת צומת בר און צה"ל.
* תב" ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת סובה ביה"ס היובל.
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א.

סקירת ראש העיר;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  , 7ישיבה שמן

המניין .אנחנו נתחיל בסקירת ראש העיר ולאחר מכן אנחנו נרוץ על כל הנושאים .קודם
כל נוכחים זה אלי ,יחיאל ,אב נר ,יוסי ,ורד ,אריק ואלה .ואנחנו מתחילים בסקירה
שלי .הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר ,אומנם נפגשנו עם המהנדסת החדשה בוועדת
תכנון ובנייה ,אבל יש לנו סוף סוף מהנדסת חדשה ,קוראים לה זיוי אדלשטיין היא
הייתה מהנדסה במועצה אזורית בקעת הירדן עם חוות דעת מאוד טובות ,איחלנו לה
בהצלחה בישיבת ועדת תכנון ובנייה .ואני שוב רוצה לאחל לה גם בהזדמנות הזו
בהצלחה .אני פועל מול משרד השיכון לקבל אישור ל  50% -מגרשים לבנה ביתך בשכונה
החדשה של ה  839 -יחידות דיור .יש שם  132מגרשים ואנחנו מדברים על כ  50% -מהם
לבני המקום .אני מעריך שהאישור ים יגיעו בזמן הקרוב ,אין ספק שזו בשורה לעיר
אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא היו לנו מגרשים לבנה ביתך ,יש פה בשורה חדשה.

מר יוסי חן :

כמה ייצא בסך הכול אלי?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

סדר גודל של  66מגרשים יהיו -

מר יחיאל טוהמי :

שכונה חדשה?

מר אבי עזר:

כן.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מתוך השכונה החדשה של...

מר יחיאל טוהמי :

במקום הדו נכון?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא ,לא ,לא קשור ,לא קשור.

מר יחיאל טוהמי :

דו או זה?
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

לא קשור ,חלק מהם זה דו ,חלק מהם זה בודדים.

מר יחיאל טוהמי :

אוקיי ,ב שביל שנבין ,בסדר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני רוצה להודות גם לעובדי העירייה גם לעובדים של חברת

גוונים על האירועים המוצלחים שהיו בחול המועד פסח ,עם השלג שהבאנו מהחרמון
ואירועי יום השואה כולל יום הניצחון של הווטרנים .השבוע אנחנו נהיה עם טקס יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,זה ביום שלישי הקרוב ,ביום
רביעי יהיה לנו -

מר יחיאל טוהמי :

איפה זה תגיד.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הטקס של יום הזיכרון הפעם יהיה בגן ז'בוטינסקי פארק

הנחל מה שנקרא ,אחרי שאנחנו גם מילאנו את הבריכות .אנחנו למחרת נחגוג את יום
העצמאות באמפי הגדול .ביום העצמאות ביום חמישי אנחנו נעשה חגיגות גם הם יהיו
בפארק ז'בוטינסקי מה שנקרא פארק הנחל .אני מזמין בעצם את כלל הציבור וכמובן
את חברי מועצת העיר שיגיעו לאירועים .כשאמרתי תודות התכוונתי גם לעובדי
העירייה וגם לחברת גוונים כמובן ,שהם מוב ילים את כל האירועים שלנו .ב 11.7.19 -
אנחנו הולכים להקים מגלשת מים גליץ' ,באורך של  100מטר ברחוב העצמאות ,אנחנו
נסגור שם רחוב אחד וזאת תהיה חגיגה מאוד גדולה גם לתושבים שלנו וגם לילדים ,אז
גם לזה אני מזמין את כולם שיגיעו ויראו וישתתפו ,מי שרוצה להחליק ,גם חבר י
המועצה מוזמנים .דרך אגב לחברי המועצה אנחנו ניתן גם בלי כרטיס ,כרטיס חינם,
רק בואו נראה אתכם גולשים  100מטר.

מר אבנר משרקי :

רק שלא יגלשו על הראש.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

השנה אנחנו הולכים לחלק  82מלגות לסטודנטים ,מלגות
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שאנחנו מקבלים כספים גם ממפעל הפיס  .יש פה שילוב גם עם כפר הסטודנטים גם עם
קהילת נצרים וגם הסטודנטים שאנחנו מחלקים להם ,שבעצם אותם סטודנטים
מחויבים לתת שעות לקהילה פה בעיר אריאל ,וזה עוד כוח נוסף שאיתו אנחנו נעזרים.
אי אפשר שלא להגיד מילה גם על ההסלמה שנמצאת בדרום ,אנחנו לא רואים את האור
בק צה המנהרה ,וכרגע אנחנו רואים שזה רק הולך ומסלים .רק שתדעו אנחנו הזמנו את
תושבי הדרום גם לחגיגות יום העצמאות שלנו ,ואנחנו הצענו לרשויות שנמצאות בעוטף
עזה מי מהם שיסכים ,הרי הם הזמינו כל מיני אומנים ליום העצמאות אליהם .אנחנו
העמדנו לרשותם ,אנחנו מעמידים לרשו תם את היכל התרבות שלנו ויום העצמאות אם
הם ירצו להביא לכאן את האומנים שלהם ,ולהביא לכאן את התושבים שלהם .אנחנו
מה שנקרא תורמים להם את היכל התרבות כולל תאורה הגברה וכל מה שקשור ,וזה
יהיה בעצם הסיוע שאנחנו נוכל ,והתמיכה שאנחנו ניתן לתושבי הדרום .מכאן אנחנו
בע צם רוצים לחזק את כל תושבי הדרום ,לאט לאט זה מתרחב ונראה לי גם לאזור
המרכז ,אז גם את אזור המרכז והעיר אריאל אגב היא עיר קולטת בזמן חירום ,ואנחנו
נעשה פה את ההכנות המתאימות שבמידה ונצטרך לקלוט פה אנשים אנחנו נהיה
מוכנים.
ב.

המלצת ועדת תמיכות;

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מכאן אני מבקש לעבור לסדר היום ,הסעיף הראשון זה

המלצות ועדת התמיכות .כולם קיבלו את ההמלצות של ועדת התמיכות .אנחנו צריכים
לעבור המלצה המלצה?

לא ,אני מקריא את כולם ואחרי זה נצביע על כולם כמקשה

מר אבי עזר:

אחת .תנועות נוער המלצנו לאשר  ₪ 234,000לפ י הפירוט הבא :הנוער הלאומי 57,295
 ,₪צופים  ,₪ 63,252בני עקיבא  ,₪ 113,453סך הכול .₪ 234,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר את הסעיף הזה? אושר פה אחד תודה רבה.

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות לתנועות הנוער :הנוער הלאומי

 ,₪ 57,295צופים  ,₪ 63,252בני עקיבא  ,₪ 113,453סך הכול .₪ 234,000
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אנחנו מדברים על ספורט ,סך כל המסגרת ₪ 460,000

מר אבי עזר:

לספורט .מועדון מכבי התעמלות אומנותית  ,₪ 69,000זה נגזר  15%מה שאושר
בתבחינים.

עו"ד דוד זיו:

הכול זה לפי התבחינים.

מר אבי עזר:

כדורגל דשא  ,₪ 257,564קט רגל אולמות  , 36,573כדורסל

 ,₪ 62,918כדורעף  ₪ 35,945סך הכול .₪ 460,000

עו"ד דוד זיו:

.₪ 33,945

מר אבי עזר:

.₪ 33,945

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא אמר.

מר אבי עזר:

סך הכול .₪ 460,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את הסעיף הזה? אושר פה אחד .

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא הספורט :מועדון מכבי

התעמלות אומנותית  ,₪ 69,000כדורגל דשא  ,₪ 257,564קט רגל אולמות , 36,573
כדורסל  ,₪ 62,918כדורעף  ₪ 33,945סך הכול .₪ 460,000

מר אבי עזר:

חברה וקהילה יש לנו סך הכול  ,₪ 130,000כאשר דאורייטה

 ,₪ 27,000הוועד למען החייל באריאל  ,₪ 27,000פעמונים  ,₪ 9,000איחוד הצלה
 ,₪ 9,000יד שרה  ,₪ 17,000יחד באריאל  ,₪ 9,000בית הזיכרון לשואה ולגבורה
 ₪ 22,000ארגון נוער מד"א  ₪ 5,000וחסד לחיים  ,₪ 5,000סך הכול .₪ 130,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את ה סעיף הזה? אושר פה אחד.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא חברה וקהילה :דאורייטה

 ,₪ 27,000הוועד למען החייל באריאל  ,₪ 27,000פעמונים  ,₪ 9,000איחוד הצלה
 ,₪ 9,000יד שרה  ,₪ 17,000יחד באריאל  ,₪ 9,000בית הזיכרון לשואה ולגבורה
 ₪ 22,000ארגון נוער מד" א  ₪ 5,000וחסד לחיים  ,₪ 5,000סך הכול .₪ 130,000

מר אבי עזר:

מורשת ישראל וערכי דת ,אנחנו הכנו את זה בצורה הזאת:

היכל יוסף  ,₪ 13,000בית כנסת הרמב"ם  ,₪ 13,000שבות אריאל  ,₪ 13,000אביר
יעקב  ₪ 13,000בית כנסת המעריץ  ,₪ 13,000יהושע בן נון  ,₪ 13,000קהילת נצרים
באריאל  ,₪ 13,000בית חב"ד  ,₪ 13,000תפארת אריאל  ,₪ 13,000אחוות אחים
 ,₪ 13,000סך הכול  ,₪ 130,000זה סך כל התקציב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את הסעיף?

מר יוסי חן :

אבי רק שאלה פה ,כולם עמדו בכל הקריטריונים בבתי

כנסת?

מר אבי עזר:

כולם עמדו בקריטריונים כן.

מר יוסי חן :

לא יהיה מצב ש -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דרך אגב אני אומר ,אם יהיה עודף זה יתחלק חזרה.

מר יוסי חן :

יתחלק חזרה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את הסעיף? אושר פה אחד תודה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא מורשת ישראל וערכי דת:

חברה וקהילה :היכל יוסף  ,₪ 13,000בית כנסת הרמב"ם  ,₪ 13,000שבות אריאל
 ,₪ 13,000אביר יעקב  ₪ 13,000בית כנסת המעריץ  ,₪ 13,000יהושע בן נון 13,000
 ,₪קהילת נצרים באריאל  ,₪ 13,000בית חב"ד  ,₪ 13,000תפארת אריאל ,₪ 13,000
אחוות אחים  ,₪ 13,000סך הכול . ₪ 130,000

מו"פ אריאל והשומרון ,מו"פ יש לנו  ,₪ 10,000הגישה

מר אבי עזר:

עמותה אחת רק מו"פ אריאל בשומרון ,זה תקציב על סך .₪ 10,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר מו"פ אריאל  ?₪ 10,000אושר פה אחד ,תודה

רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לא שר את התמיכה למו"פ אריאל בשומרון על סך

.₪ 10,000

ג.

הצגת דו"חות כספיים רבעון ( 4 , 3 , 2מצ"ב).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ואנחנו עוברים לסעיף הבא הצגת דו"חות רבעון  3 , 2ו . 4 -

מר רוני דנה:

זה רק הצגה זה דיווח ללא הצבעה .הרבעון השני לשנת 2018

הסתיים בעודף של  ,₪ 57,000יש לכם את הדו"חות אין לכם?

מר אבי עזר:

יש ,יש לכולם.

מר רוני דנה:

יש לכולם קיבלו א הדו"חות .לא הרבה דיבורים מפני שדו"ח

דצמבר הוא בעצם כולל כבר את יולי וספטמבר ,אז אני אעבור ישר לספטמבר .בדו"ח
ספטמבר העירייה סיימה ב  ₪ 128,000 -עודף ,סך הכול ה כנסות הגיע ל ₪ 95,856,000 -
לעומת  ₪ 95,985,000בהוצאות .דו"ח דצמבר שזה בעצם הדו"ח לסוף השנה שהוא יותר
חשוב קצת ,העירייה מסיימת את השנה בעודף של  ,₪ 880,000שזה מקטין לנו בעצם
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את הגירעון המצטבר הישן שהיה לנו כ  3 -מיליון  ,₪לאזור ה .₪ 2,200,000 -

מר יחיאל טוהמי :

שזה לא כל כך טוב.

מר רוני דנה:

זה מעולה.

מר יחיאל טוהמי :

זה לא כל כך טוב ,כי אני מעדיף להיות בגירעון .תקשיב אל

תגיד לי לא ,ואני צודק ואתה יודע שאני צודק .חבל שאת הכסף הזה לא הצלחנו באמת
לשים אותו בתב"ר כלשהו ,ולא להחזיר אותו ₪ 800,000 ,בדרך כלל מחז יקים 500,000
 ,₪ 250,000 ,₪ 300,000 ₪ 400,000 ,₪כי חשוב ,כשאנחנו בגירעונות גם מענקי
האיזון ,יש פה משחק חזק בעניין הזה.

מר רוני דנה:

אני אגיד לך פה -

מר יחיאל טוהמי :

וחשוב מאוד לא להחזיר ,כשאומרים אין כסף אין כסף אז יש

כסף ,אז אם יש כסף תעשו אותו .אני יודע שיש לכם ,אתם לא יודעים בדיוק בסוף מה
יהיה ,אבל תעשו את זה נכון .חבל זה להחזיר .₪ 800,000
ד.

הצגת דו"ח כספי לשנה"ע  2018של החברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.
(מצ"ב).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו עוברים לסעיף הבא .הצגת דו"ח כספי לשנת  2018של

החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב.

מר יואב דנה:

למי שיש את הדו"חות ,לחברה אין בעצם פעילות אין לה

הכנסות.

מר יונתן רימון :

אין פעילות כלכלית.
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מר יואב דנה:

כן ,אין פעילות כלכלית ,אני תכף אתייחס בסוף לשאר

הדברים .עיקר ההוצאות שלה זה הנהלה וכלליות שכולל בע צם פחת והלוואה על
השקעות של החברה הכלכלית שביצעה בעצם בחברה לפיתוח .לחברה יש הפסד נצבר
של  .₪ 1,137,000 ₪ 1,140,000שבעצם יקוזז בעתיד מול הכנסות שיהיו ,אז בעצם
החברה יש כאן איזה שהוא מה שנקרא כמו נכס מס ,שהחברה תוכל ליהנות מפעילות
בלי בעצם להיות ממוסה על זה מצד אחד .מצד שני בצד החייבים אנחנו נמצאים שיש
לנו יתרות מע"מ משמעותיות שגם כן נוכל ליהנות מהם עתידי על חשבון עסקאות בעת
שיבוצעו.

מר אריק דושי :

אבל יש לך חצי שנה רק -

מר יואב דנה:

לא ,לא.

מר יונתן רימון :

אני רק אגיד ,החוב הזה הוא כלפי החברה הכלכלית  ,זה

מידי שנה ,זה לא חוב שמישהו לוחץ לקבל את החוב .החברה לפיתוח חייבת לחברה
הכלכלית ,שזה בתוך הבית ,בעיקר זה רישומית ,אבל זה חוב שבבוא היום שלחברה
לפיתוח יהיו הכנסות ,גם מתוכנן כזה יום ,אז היא תחזיר את אותה הלוואה שהחברה
העמידה לרשותה ,על מנת לקבל זכויות ב מגרש על מנת לבנות מבנה תעשייתי להשכרה
לדברים קטנים באריאל ,זו התוכנית.

מר יואב דנה:

לגבי ההערה שלך ,זה לא מע"מ שבעצם ניתן לממש אותו רק

אחרי חצי ,המע"מ כאן זה בגין מקרקעין והשבחה של מקרקעין ,עד שאתה לא תפדה
את המע"מ ,עד שאתה לא בעצם תשלם אותו הוא יושב בד יוק ,הוא מחכה שם.

גב' אלה ויינר :

יונתן ,צפי אמרת על המפעל הזה ,צפי של מתי זה אמור

לקרות?

מר יונתן רימון :

המבנה החדש?
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גב' אלה ויינר :

כן.

מר אבי עזר:

עדיין אין תכנית.

גב' אלה ויינר :

בערך ,לא יודעת  20 , 10 , 5שנה?

מר יחיאל טוהמי :

מבנה מבנים?

(מדברים יחד)

מר יונתן רימון :

אני מקווה שבעוד שנתיים ,אנחנו בדיונים עם מי שזכה

במכרז הראשון על מנת לסכם איזה סוג מפעל יקום שם .כי אנחנו דואגים שתמיד יהיו
מפעלים בעלי איכות הסביבה ,ולכן הנושא הוא טיפה יותר מורכב .אבל ללא ספק
בקדנציה שלכם אני מקווה שיתממ ש.

מר יחיאל טוהמי :

מה יהיה? איזה מבנה יהיה?

מר אריק דושי :

מסחר.

(מדברים יחד)

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר -

מר אריק דושי :

תענה לו אולי הוא לא הבין.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הוא הבין ,הוא הבין.

ה.

אשרור יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור תעש ייה אריאל מערב ללא
שכר בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני עובר לסעיף הבא -

מר יחיאל טוהמי :

אריק הבנתי.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אשרור יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור תעשייה

אריאל מערב ללא שכר בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה ה כלכלית .הוא לא מקבל שכר
אבל הוא ממנכ"ל גם את החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב .מי בעד לאשרר
את המינוי של יונתן? אושר פה אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשרר את יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור

תעשייה אריאל מערב ללא שכר בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית .

ו.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש בסעיף הבא לאשרר את אבי עזר כדירקטור

בחברה הכלכלית לאריאל ,אנחנו כבר אישרנו אותו ,זה מה שנקרא אשרור .מי בעד
לאשר את אבי עזר? אושר פה אחד ,תודה רבה.

מר יונתן רימון :
החלטה:

זה פע ם ב  3 -שנים.

הוחלט פה אחד ,לאשרר את אבי עזר כדירקטור בחברה הכלכלית

לאריאל.

ז.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אבי מבקש לאשרר את אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח

אזור תעשייה אריאל מערב ,גם זה אנחנו כבר אישרנו בעבר ,ופה אנחנו מבקשים
אשרור .מי בעד? אושר פה אחד ,תודה רבה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשרר את אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח אזור

תעשיה אריאל מערב.

ח.

מינוי אלי שבירו כנציג העירייה בתאגיד איכות הסביבה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לאשר אותי כנצי ג העירייה בתאגיד לאיכות

הסביבה .אנחנו אישרנו בעבר את אמליה וצריכים נציג נוסף וביקשו שגם אני אהיה.

מר יחיאל טוהמי :

הוא יכול להציע את עצמו או שאני אציע אותו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

הנה יחיאל הציע אותי .מי בעד לאשר? אושר פה אחד ,תודה

רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויו של אלי שבירו כנציג העירייה בתאגיד

איכות הסביבה.

ט.

אישור של שלי קורן כדירקטורית בגוונים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש להעלות לאישור את שלי קורן כדירקטורית

בחברת גוונים .מנהלת אגף החינוך תמיד הייתה דירקטורית בחברת גוונים וזה עניין
פרוצדורלי .מי בעד לאשר את שלי? אושר פה אחד ,תודה רבה.
החלטה:

י.

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויה של שלי קורן כדירקטורית בגוונים.

אישור של מר אמיל גרין כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לאשר את אמיל גרין כדירקטור בחב ר ה לפיתוח

אזור תעשייה אריאל מערב כנציג ציבור .מי בעד לאשר את אמיל? אושר פה אחד ,תודה
רבה.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויו של אמיל גרין כדירקטור בחברה

לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

יא.

אישור יוסי פריד כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב (יו "ר
ועד התעשיינים באריאל מערב).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני מבקש לאשר את יוסי פריד כדירקטור בחברה לפיתוח

אזור תעשייה אריאל מערב ,יוסי פריד הוא גם יו"ר ועד התעשיינים של כל התעשייה
שנמצאת בפארק התעשיות אריאל מערב ,וזה גם כן מה שנקרא אשרור.

עו"ד דוד זיו:

דירקטור כנציג ציבור.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

דירקטור כנציג ציבור ,מי בעד לאשר? אושר פה אחד ,תודה

רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויו של יוסי פריד כדירקטור בחברה

לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב (יו"ר ועד התעשיינים באריאל מערב).

יב.

תב"ר מספר  1183על סך  ₪ 200,000לטובת תיקונים במבני הפיס ממקורות
מפעל הפיס.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"רים.

מר אבי עזר:

תב"רים  1183על סך  ₪ 200,000לטובת תיקונים במבני פיס

מקורות מפעל הפיס.

מר רוני דנה:

אנחנו פורשים אלי.

מר אבי עזר:

תודה ,אתם יכולים ללכת ₪ 200,000 .ממקורות מפעל הפיס.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1183אושר פה אחד ,תודה רבה.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1183על סך  ₪ 200,000לטובת

תיקונים במבני הפיס ממקורות מפעל הפיס.

יג.

תב"ר מספר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת תכנון תב"ע עבור כביש יציאה
מרחוב ציון לכיכר שער הגיא ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

תב"ר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת תכנון תב"ע עבור כביש

מר אבי עזר:

יציאה מרחוב ציון לכיכר שער הגיא ,מקורות תקציב קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
ה חלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1184אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת

תכנון תב"ע עבור כביש יציאה מרחוב ציון לכיכר שער הגיא ,מקור תקציבי קרנות
הרשות.

יד.

תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל מערב  1:500ממקו ר ות משרד
השיכון( .מצ"ב)

תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל מערב  1ל -

מר אבי עזר:

 500ממקורות משרד השיכון ,מדברים על השכונה המערבית באריאל מערב.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1185אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל

מערב  1:500ממקומות משרד השיכון( .מצ"ב)

טו.

תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי קיץ ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

מר אבי עזר:

תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי קיץ ,מקור
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תקציב קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1186אושר פה אחד.

הוחלט פ ה אחד ,לאשר את תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי

קיץ ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

טז.

תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי ביטחון .מקור תקציבי ₪ 898,000
משרד ה ביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות (מצ"ב).

תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי ביטחון  ,מקור

מר אבי עזר:

תקציבי  ₪ 898,000משרד הביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1187אושר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי

ביטחון .מקור תקציבי  ₪ 898,000משרד הביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות (מ צ"ב).

יז.

תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.7להפחתת מפגעי ליישמניאזיס (נגיף
הלישמניה) (מצ"ב) .מקור תקציבי  ₪ 630,000המשרד להגנת הסביבה,
 ₪ 82,748.7מקרנות הרשות.

מר אבי עזר:

תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.70להפחתת מפגעי הלישמניה.

לישמניה זה שפני הסלע .מקור תקציב י  ₪ 630,000המשרד להגנת הסביבה מקול קורא
שזכינו ו  ₪ 82,748.7 -מקרנות הרשות.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר - 1188

מר יחיאל טוהמי :

שאלה רגע -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אושר פה אחד .אני אגיד מילה לגבי התב"ר הזה.
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מר יחיאל טוהמי :

רגע ,אני רוצה לה גיד משהו .זה נראה הרבה כסף ,אבל זה לא

הרבה כסף .זה לא הרבה כסף.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אז אני אתייחס אני אגיד.

מר יחיאל טוהמי :

כי אני אגיד לכם ,זה רק  ,₪ 700,000אתה רוצה להסביר את

זה?

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אסביר.

מר יחיאל טוהמי :

תסביר בבקשה .ז ה לא הרבה כסף בכלל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ברגע שאנחנו ראינו שנושא שפני הסלע הולך ומתגבר ,הרי

אנחנו הגשנו בקשה בקול קורא של משרד איכות הסביבה ,על מנת לקבל תקציב מהם.
אנחנו לפני חצי שנה בערך העברנו אישור להכין תכנית כוללת להילחם בשפני הסלע.
התוכנית הזאתי כ וללת כמה מיליונים .אבל המשרד לאיכות הסביבה אישר לנו קודם
כל בשלב הראשון את הסכום הזה ,ואנחנו עם הסכום הזה בעצם נתחיל את הדרך .זה
לא משהו שאפשר לעשות אותו בבת אחת ,זה יהיה תהליך רב שנתי שבמהלך מספר
שנים אנחנו נוכל לטפל בכל בעיות שפני הסלע .רק שתדעו היום בכל בנייה חדשה
שיוצאים ,אנחנו מחייבים את הקבלנים לאטום את כל המסלעות ,ולא ליצור מצב
שיהיו מסלעות ,כי אותם שפני סלע -

מר יחיאל טוהמי :

אוהבים את זה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מתגוררים במסלעות .ככול שאנחנו נצמצם את המסלעות

אנחנו נפתור את הבעיה.
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מר יחיאל טוהמי :
החלטה:

פחות ילודה.

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.7להפחתת

מפגעי ליישמניאזיס (נגיף הלישמניה) (מצ"ב) .מקור תקציבי  ₪ 630,000המשרד
להגנת הסביבה ₪ 82,748.7 ,מקרנות הרשות.

יח.

הגדלת תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע תשע"ט ,תקציב משרד המדע ,כך
שהתב"ע יעמוד על סך ( ₪ 427,500מצ"ב).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

בבקשה אבי.

מר אבי עזר:

תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע תשע"ט ,תקציב מלא

ממשרד המדע ,כך שזה מצטרף לתב"ר הקודם שהוא יעמוד על .₪ 427,500

מר אליהו שבירו-ראה"ע :
החלטה:

מי בעד לאשר תב"ר  ? 1144אוש ר פה אחד.

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע

תשע"ט ,תקציב משרד המדע ,כך שהתב"ע יעמוד על סך ( ₪ 427,500מצ"ב).

יט.

שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את ה מונח עודפים :) 2018
* תב"ר  1179שדרוג חצרות גנים תשע"ט – .₪ 800,000
* תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר – .₪ 300,000
* תב"ר  1181אירועי נוער תשע"ט – .₪ 130,000

מר אבי עזר:

יש עכשיו סעיף יט ,זה שינוי מקור תקציבי  .אנחנו לקחנו את

העודפים וכתבנו עודפים של  2018וע שינו אותם תב"ר .משרד הפנים דורש להעביר את
זה לקרנות ומהקרנות לכאן .אלה תב"רים שאושרו אבל אנחנו צריכים לאשרר אותם
שהמקור מקרנות הרשות .אז תב"ר  1179שדרוג חצרות גני ילדים - ₪ 800,000

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תשע"ט.
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מר אבי עזר:

אנחנו הולכים לשדרג  5כיתות -

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אנחנו אישרנו את זה ,ואנחנו בעצם משנים את -

עו"ד דוד זיו:

סמנטיקה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

משנים את המינוח ,במקום עודפי הרשות אלא מתוך קרנות

הרשות .מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1179אושר פה אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1179שדרוג חצרות גנים תשע"ט –

 .₪ 800,000שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת
קרנות (המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים ) 2018

מר אבי עזר:

תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר  ,₪ 300,000אותו דבר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1180אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר – .₪ 300,000

שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים ) 2018

מר אבי עזר:

תב"ר  1181אירועי נוער תש ע"ט  ,₪ 130,000אותו דבר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

מי בעד לאשר את תב"ר  ? 1181אושר פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1181אירועי נוער תשע"ט – 130,000

 .₪שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים ) 2018

21

ישיבת מועצה מספר ( 7מן המניין) 05.05.2019

כ.

סגירת תב"רים משרד התחבורה (יתרות שלא ניתן לנצל):
* תב"ר  149על סך  - ₪ 2,601הסדרת כניסה שד' ירושלים (דרך רון נחמן).
* תב"ר  20על סך  ₪ 709,960תכנון מסוף תח"צ.
* תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד' ירושלים (דרך רון נחמן) ששת הימים.
* תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת כביש  6 – 100ק"מ.
* תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת שד' ירושלים ששת הימים.
* תב"ר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת צומת בר און צה"ל.
* תב"ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת סובה ביה"ס היובל.

מר אבי עזר:

סגירת תב"רים ,אני רוצה להעלות סגירת תב"ר.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

אני אדבר על סגירת התב"רים .תב"ר  149על סך ₪ 2,601

הסדרת כניסה לשד' ירושלים דרך רון נחמן ,הסכום הוא מאוד מזערי .אני מבקש לאשר
את סגירת תב"ר  , 149מי בעד לאשר את הסגירה? אושר פה אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגי רת תב"ר  149על סך  - ₪ 2,601הסדרת

כניסה שד' ירושלים (דרך רון נחמן).

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר  20על סך  ₪ 709,960זה נשמע סכום מאוד גדול עבור

מסוף תחבורה ציבורית ,אבל אנחנו הצלחנו אחרי מאבקים גדולים מול משרד
התחבורה ,שהמסוף לתחבורה ציבורית לא יהיה בתוך הש טח של אריאל ,אלא הוא יהיה
באזור של רחלים ,שזה בעצם נותן מענה גם לעיר וגם יציאה החוצה לכיוון רחלים.
המסוף מתוכנן לשם ,יש כבר שינוי תב"ע שמי שהריץ את זה זה מועצה אזורית שומרון,
ולכן לנו לא יהיה מסוף תחבורה ציבורית כמו שיש כרגע למעלה באוניברסיטה -

מר יחיאל ט והמי :

יותר טוב לנו.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ולנו זה יותר טוב .מי בעד לסגור את תב"ר  ? 20אושר פה

אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  20על סך  ₪ 709,960תכנון מסוף

תח"צ.
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מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד' ירושלים דרך רון נחמן

ששת הימים .אנחנו מבקשים לסגור ,דרך רון נחמן עבר לרשות נת"י ולכן אנחנו לא
יכולים להשתמש בכסף .מי בעד לסגור את תב"ר  ? 103אושר פה אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד'

ירושלים (דרך רון נחמן) ששת הימים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת כביש  , 100כביש  100זה

דרך רון נחמן ,גם הוא עבר לנת"י – נתיבי ישראל ,ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש
בכסף ,אנחנו רוצים לסגור את התב"ר .מי בעד לסגור את תב"ר  ? 45אושר פה אחד,
תודה רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת

כביש  6 – 100ק"מ.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת שד' ירושלים ששת הימים,

גם זה עבר לנת"י לא יכולים להשתמש בכסף .מי בעד לסגור את תב"ר  ? 135אושר פה
אחד.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת ש ד'

ירושלים ששת הימים.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

תב"ר מספר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת צומת אורי בר

און צה"ל .זה תב"ר שהיה עוד בתקופת הקדנציה לא הקודמת אלא הקדנציה שלפני כן.

מר יחיאל טוהמי :

יש את הפנייה ימינה.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

נכון .אנחנו ניסינו לקבל א ישור ממשרד התחבורה להסיט

את הכסף הזה למקום אחר ,ואנחנו לא קיבלנו את האישור .מאחר והפרויקט הזה
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הסתיים אנחנו צריכים לסגור את התב"ר .מי בעד לאשר תב"ר  ? 134אושר פה אחד,
תודה רבה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת

צומת בר און צה "ל.

מר אליהו שבירו-ראה"ע :

ותב"ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת סובה בבית ספר היובל,

אנחנו הסדרנו את הסובה זה כסף שנשאר ואנחנו לא יכולים ,זה חוזר חזרה לקרנות
הרשות .מי בעד לסגור את תב"ר  ? 249אושר פה אחד ,תודה רבה .אני מודה לכולם על
ההשתתפות .אני סוגר את ישיבת המ ועצה.
החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת

סובה ביה"ס היובל.

______________
אבי עזר
מנכ"ל העירייה

_______________
אליהו שבירו
ראש העירייה
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ריכוז החלטות:
ב.

המלצת ועדת תמיכות;

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות לתנ ועות הנוער :הנוער הלאומי

 ,₪ 57,295צופים  ,₪ 63,252בני עקיבא  ,₪ 113,453סך הכול .₪ 234,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא הספורט :מועדון מכבי

התעמלות אומנותית  ,₪ 69,000כדורגל דשא  ,₪ 257,564קט רגל אולמות , 36,573
כדורסל  ,₪ 62,918כדורעף  ₪ 33,945סך הכול .₪ 460,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא חברה וקהילה :דאורייטה

 ,₪ 27,000הוועד למען החייל באריאל  ,₪ 27,000פעמונים  ,₪ 9,000איחוד הצלה
 ,₪ 9,000יד שרה  ,₪ 17,000יחד באריאל  ,₪ 9,000בית הזיכרון לשואה ולגבורה
 ₪ 22,000ארגון נוער מד"א  ₪ 5,000וחסד לחיים  ,₪ 5,000סך הכול .₪ 130,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכות בנושא מורשת ישראל וערכי דת:

חברה וקהילה :היכל יוסף  ,₪ 13,000בית כנסת הרמב"ם  ,₪ 13,000שבות אריאל
 ,₪ 13,000אביר יעקב  ₪ 13,000בית כנסת המעריץ  ,₪ 13,000יהושע בן נון 13,000
 ,₪קהילת נצרים באריאל  ,₪ 13,000בית חב"ד  ,₪ 13,000תפארת אריאל ,₪ 13,000
אחוות אחים  ,₪ 13,000סך הכול . ₪ 130,000

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את התמיכה למו"פ אריאל בשומרון על סך

.₪ 10,000

ה.

אשרור יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב ללא
שכר בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשרר את יונתן רימון כמנכ"ל החברה לפיתוח אזור

תעשייה אריאל מערב ללא שכר בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה הכלכלית.

ו.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה הכלכלית לאריאל.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשרר את אבי עזר כדירקטור בחברה הכלכלית

לאריאל.

ז.

אשרור אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשרר את אבי עזר כדירקטור בחברה לפיתוח אזור

תעשיה אריאל מערב.

ח.

מינוי אלי שבירו כנציג העירייה בתאגיד איכות הסביבה.

החלטה:

הוחל ט פה אחד ,לאשר את מינויו של אלי שבירו כנציג העירייה בתאגיד

איכות הסביבה.

ט.

אישור של שלי קורן כדירקטורית בגוונים.

החלטה:

י.

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויה של שלי קורן כדירקטורית בגוונים.

אישור של מר אמיל גרין כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויו של אמיל גרין כדירקטור בחברה

לפיתוח אזור תעשיה אריאל מערב.
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יא.

אישור יוסי פריד כדירקטור בחברה לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב (יו"ר
ועד התעשיינים באריאל מערב).

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את מינויו של יוסי פריד כדירקטור בחברה

לפיתוח אזור תעשייה אריאל מערב (יו"ר ועד התעשיינים באריאל מערב).

יב.

תב"ר מספר  1183על סך  ₪ 200,000לטובת תיקונים במבני הפיס ממקורות
מפעל הפיס.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1183על סך  ₪ 200,000לטובת

תיקונים במבני הפיס ממקורות מפעל הפי ס.

יג.

תב"ר מספר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת תכנון תב"ע עבור כביש יציאה
מרחוב ציון לכיכר שער הגיא ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר מספר  1184על סך  ₪ 70,000לטובת

תכנון תב"ע עבור כביש יציאה מרחוב ציון לכיכר שער הגיא ,מקור תקציבי קרנות
הרשות.

יד.

תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל מערב  1:500ממקומות משרד
השיכון( .מצ"ב)

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1185על סך  ₪ 1,306,305לתכנון אריאל

מערב  1:500ממקומות משרד השיכון( .מצ"ב)

טו.

תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי קיץ ,מקור תקציבי קרנות הרשות.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1186על סך  ₪ 500,000לטובת שיפוצי

קיץ ,מקור תקציבי קרנות הרשות.

טז.

תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי ביטחון .מקור תקציבי ₪ 898,000
משרד ה ביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות (מצ"ב).

החלטה:

הו חלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1187על סך  ₪ 1,023,000מרכיבי

ביטחון .מקור תקציבי  ₪ 898,000משרד הביטחון ₪ 125,000 ,קרנות הרשות (מצ"ב).

יז.

תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.7להפחתת מפגעי ליישמניאזיס (נגיף
הלישמניה) (מצ"ב) .מקור תקציבי  ₪ 630,000המשרד להגנת הסביבה,
 ₪ 82,748.7מקרנות הרשות.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1188על סך  ₪ 712,748.7להפחתת

מפגעי ליישמניאזיס (נגיף הלישמניה) (מצ"ב) .מקור תקציבי  ₪ 630,000המשרד
להגנת הסביבה ₪ 82,748.7 ,מקרנות הרשות.

יח.

הגדלת תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע תשע"ט ,תקציב משרד המדע ,כך
שהתב"ע יעמוד על סך ( ₪ 427,500מצ"ב).

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את הגדלת תב"ר  1144על סך  ₪ 180,000סל מדע

תשע"ט ,תקציב משרד המדע ,כך שהתב"ע יעמוד על סך ( ₪ 427,500מצ"ב).

יט.

שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנ ות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים :) 2018
* תב"ר  1179שדרוג חצרות גנים תשע"ט – .₪ 800,000
* תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר – .₪ 300,000
* תב"ר  1181אירועי נוער תשע"ט – .₪ 130,000
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1179שדרוג חצרות גנים תש ע"ט –

 .₪ 800,000שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת
קרנות (המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים ) 2018

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1180שיפוץ חזות העיר – .₪ 300,000

שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הני סוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המונח עודפים ) 2018

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר את תב"ר  1181אירועי נוער תשע"ט – 130,000

 .₪שינוי מקור תקציבי :במקום עודפים תקציב  2018הניסוח ישתנה ליתרת קרנות
(המשמעות זהה – משרד הפנים לא מכיר את המ ונח עודפים ) 2018

כ.

סגירת תב"רים משרד התחבורה (יתרות שלא ניתן לנצל):
* תב"ר  149על סך  - ₪ 2,601הסדרת כניסה שד' ירושלים (דרך רון נחמן).
* תב"ר  20על סך  ₪ 709,960תכנון מסוף תח"צ.
* תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד' ירושלים (דרך רון נחמן) ששת הימים.
* תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת כביש  6 – 100ק"מ.
* תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת שד' ירושלים ששת הימים.
* תב"ר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת צומת בר און צה"ל.
* תב"ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת סובה ביה"ס היובל.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  149על סך  - ₪ 2,601הסדרת

כניסה שד' ירושלים (דרך רון נחמן).

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  20על סך  ₪ 709,960תכנון מסוף

תח"צ.
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החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  103על סך  ₪ 20,657תכנון שד'

ירושלים (דרך רון נחמן) ששת הימים.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  45על סך  ₪ 10,221הסדרת

כביש  6 – 100ק"מ.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  135על סך  ₪ 3,921הסדרת שד'

ירושלים ששת הימים.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  134על סך  ₪ 521,281הסדרת

צומת בר און צה"ל.

החלטה:

הוחלט פה אחד ,לאשר על סגירת תב"ר  249על סך  ₪ 21,342הסדרת

סובה ביה"ס היובל.
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