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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  23-הישיבה ה

 (01.11.2020) פ"אתשי"ד בחשון , ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 ועצת העירחבר מ -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חבר מועצת העיר -  אסף ביזברגמר 

 חברת מועצת העיר - מר אלכסנדר ירמולינסקי

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משרקי

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' קרן קופלר

 
 

 חברת מועצת העיר -  ורד טווילגב'  :חסרים

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -  שלמה רואימימר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

ן    מנכ"ל חכ"ל -  מר יונתן רימו
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 ;מצ"ב קו"ח –גב' ויקטוריה יופה 

 חתימה: עדכון מורשי .4

 שלומית בן ישי  –במקום נועה לוזון שעזבה  –מנהלת בי"ס עליזה בגין  א.  

 . 028568624ת.ז.   
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 מבנק דקסיה בריבית פריים  הלוואה –מקור מימון ₪.  3,877,679סך   

. 7לתקופה של  1מינוס     שנים. )מצ"ב הרשאה(
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 מקור מימון קרנות הרשות.   
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 תוספת לסדר היום:

מתיקון גג היכל התרבות לתיקון גג היכל התרבות  1226שינוי שם תב"ר מספר  . 8

 בקאנטרי אריאל.

-לפי המלצת ועדת תמיכות מ 2020אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת  .9

11.10.2020. 

 קביעת שמות לשכונה החדשה.  .10
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 דבר ראש  העיר; .1

 
 

שמן המניין.  23אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אני אתחיל מה שנקרא בדבר ראש העיר, ולאחר מכן אנחנו נעבור לנושאים. אני רוצה 

שנים לרצח וזאת ההזדמנות  25היה רצח של רבין,  4.11.95השבוע,  4.11-להזכיר שב

ים אפשר להתווכח, אבל בעצם לקרוא לכולם למה שנקרא סובלנות גם אם לא מסכימ

, לכן חשבתי שזה נכון גם להגיד את זה יש קווים אדומים שאסור בעצם לחצות אותם

אנחנו בתקופה האחרונה עיר ירוקה, היום אנחנו עומדים על  –בפתח הישיבה. קורונה 

ו 9 אנשים שנמצאים בבידוד. יחד עם זאת, אני תמיד אומר ואני  96-אנשים מאומתים, 

סור להיכנס לשאננות, ולכן חשוב מאוד להמשיך ולהקפיד על הכללים, חוזר ואומר א

כללים מאוד ברורים מאוד פשוטים: מסכה, מרחק והיגיינה אישית. ואני מבקש מכל 

שנמצא כאן לדברר את זה, ולראות בקרב החברים שלכם, לראות שבאמת אחד ואחת 

ך התווספו לגני הילדים אנשים ממושמעים ופועלים על פי הכללים. היום במערכת החינו

. אנחנו מלמדים -והחינוך המיוחד גם תלמידי כיתות א' ימים בשבוע, ואני רוצה  5ד'

להודות גם למערכת החינוך וגם למחזיק תיק החינוך יאיר, אני עשינו שמיניות באוויר 

ימים בשבוע ולא על פי המתווה של מדינת  5כדי באמת ליצור מצב שהילדים לומדים 

י חייב גם לציין שיש היענות מאוד גדולה של ההורים, וזה בעצם מצביע על ישראל. אנ

 אמון במערכת. 

אני מבקש להודות גם בשם התושבים גם בשמכם וגם בשמי לחברת גוונים על הפעילות 

בסוכות ועל כלל הפעילויות בתקופת הקורונה. מנהלת בית ספר עליזה בגין סיימה את 

עשתה שינוי מאוד משמעותי בבית הספר בשנים בהם תפקידה ויצאה לגמלאות, נועה 

היא ניהלה את בית הספר, אני רוצה להזכיר לכם איפה אנחנו היינו כשהיא הגיעה, 

חוסר אמון של ההורים בבית הספר, ועל כך מגיע לה תודה גדולה. במקומה נכנסה 

ח לה שלומית. שלומית הייתה סגנית מנהלת בית הספר בחטיבת הביניים, ואנחנו נשל

 מכאן איחולי הצלחה. 
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אני מבקש לתזכר את חברי המועצה שהם יו"ר של ועדות לכנס את הוועדות, אנחנו 

פעמים בשנה, מה שהיה היה, צריך לראות שבתקופה הבאה עד סוף  4מחויבים לכנס 

 השנה נוכל לכנס את הוועדות, כדי שנעמוד על פי החוק. 

 

 במיוחד ועדות חובה.   מר שלמה רואימי:

 

במיוחד ועדות חובה. התחלנו לפני מספר ימים בטיפול בשפני  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הסלע ועיקור חתולים. עיקור חתולים אנחנו מתחילים השבוע, נכון? 

 

  -חתמנו הסכם  מר שלמה רואימי:

 

חתמנו הסכם, ואני רוצה להודות גם לסגן ראש העיר פבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ת הנושא. אני אבקש להעלות כסעיף נוסף בסדר היום את השמות של פולב, שמוביל א

השכונה החדשה שהיום הייתה גם ועדת שמות, הם קבעו את השמות של השכונה 

החדשה, את הרחוב שמפריד באוניברסיטה ואת הדרך שתוביל לפארק התעשיות אריאל 

עדכון תקציב מערב. אז אחרי זה גם אסף יציג את זה. אז אני עובר לסעיף הראשון 

 , כחלק מהשלכות הקורונה. 2020

 

דברים קצרים כבקשה אולי וגם כהערה לגבי בית הספר,  2  :פבל פולבמר 

.. אז הילדים חצי כיתה בכיתה, הם יושבים ביחד עדיין  מנושא שלי מהבית. דיברת על.

  -באותו

 

 צהרון.   :גב' קרן קופלר

 

אולי כן נכון, אבל באותו לא, לא, לא אותו צהרון, זה   :פבל פולבמר 

שולחן. אם כבר יש פחות ילדים, אז שירחיקו ביניהם, וזה לא קורה, ויש היום 



 01.11.2020ן( )מן המניי 23מספר  ישיבת מועצה
 

 7 

 אפשרות, אז אני מבקש שתיקח את זה לתשומת ליבך. 

 

 יעבור.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ולגבי הפעילות המבורכת שאנשים יושבים בבית ועושים עם   :פבל פולבמר 

בבוקר להעיר אותם  08:00-וב הפעמים הוא יום חופש לאנשים, בגוונים, יום שישי בר

  -עם רמקול כנראה זה לא

 

 זה יום הליכה הבינלאומי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא משנה.   :פבל פולבמר 

 

 חריג.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 כן, אבל הדברים הטובים צריכים להישאר להיות טובים.   :פבל פולבמר 

 

 מקבל את ההערה.  :ראה"ע-שבירו מר אליהו

 

ועוד משהו קטן, לגבי ילדים בבית ספר, קיבלתי שיש ילדים  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

שנכנסים בבוקר לבית ספר נוצר כמו טור, כי כולם מביאים את האישור והכול, לראות 

אולי יש אפשרות שמישהו מהמורים יפקח על זה, או מישהו מבית הספר יפקח על זה, 

י זה יוצר בלגן גם בשביל ההורים, שהילדים נדחפים כולם ביחד ולא שומרים על כ

 המרחק. 

 

במילקין דווקא זה עבד הם עשו את זה, אולי במקומות   :פבל פולבמר 

 אחרים, במילקין הם שמרו על המרחק. 
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העליתי את זה גם בוועדת חינוך שהיינו בפעם אחרונה  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

.. בוועדת ח  ינוך, אבל כנראה.

 

 כחלק מהשלכות הקורונה )מצ"ב עדכון(; – 2020עדכון תקציב שנת  .2

 

 . 2020בואו נעבור לנושא הראשון תקציב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עדכון תקציב.   מר שלמה רואימי:

 

 עדכון תקציב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

עיף אגרות בנייה זה לא יהיה קודם כל יש לי טעות סופר. בס  :מר שלמה בנימין

 התקציב המעודכן. זה טעות של האקסל שלי. ₪  1,193,000זה ₪, מיליון  1.5

 

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

 

₪  7,009,000וסך הכול תוספת תקציב, השינוי בתקציב יהיה   :מר שלמה בנימין

 ₪.  7,306,000ולא כמו שהיה 

 

 ת כתיב? טעו  :פבל פולבמר 

 

כן, טעות בחישוב, לא סכמתי את כל המספרים באקסל,   :מר שלמה בנימין

טעות שלי. בסך הכול חלו שינויים בגלל הקורונה. נאלצנו, נתנו לא נאלצנו סליחה, נתנו 

וקיבלנו את המימון ממשרד הפנים. ₪, מיליון  5הנחות לעסקים בערך משהו בסביבות 

, כי ההנחה נרשמת גם כהנחה וגם המענק ממשרד עכשיו זה בעצם מנפח את התקציב
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קיבלנו ₪. מיליון  5-הפנים נרשם כהכנסה. אז זה בעצם הגדיל לי את התקציב בערך ב

מענק די כיסה לנו את ההנחות שנתנו, אין לי בעיה עם זה, לא בוכה ומרוצה. עדכנו את 

לצערי לא התקציב בהתאם, לדוגמא הקטנו רישיונות בנייה, כיוון שאריאל דרום 

התקדם כמו שחשבנו, קצת איטי, אבל אני מקווה שנראה את זה בשנה הבאה. כל מיני 

שינויים שחלו בגלל הקורונה, שילוט עוד לא מימשנו את חוק העזר, אני מקווה בשנה 

 הבאה נעשה אותו. 

 

 אנחנו הצבענו שאנחנו לא מממשים אותו בשנה הזאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נכון. אבל הוא תוקצב, אז צריך לשנות את התקציב בהתאם   :מיןמר שלמה בני

. יש כאן כל מיני שינויים שעשיתי, שהתאמתי את התקציב לקורונה. אז אם יש  וכו'

  -שאלות כלשהם

 

 זה גם עבר בוועדת כספים.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -כמובן, עבר בוועדת כספים  :מר שלמה בנימין

 

 אם יש למישהו שאלות.  :עראה"-מר אליהו שבירו

 

 מי שלא היה בוועדת כספים.   :פבל פולבמר 

 

 מי שלא היה שיישאל.   :מר שלמה בנימין

 

  -מי בעד לאשר את התקציב כפי שהציג אותו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 עדכון.   מר שלמה רואימי:
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 את עדכון התקציב.   :מר שלמה בנימין

 

כפי  2020ון התקציב סליחה, את עדכון תקציב את עדכ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג אותו הגזבר? מי נגד? בעד: אלה, יאיר, אריק, אבנר, יוסי, אלי, פבל, אלכס 

  -ואסף

 

 אסף לא נמצא, אסף לא הצביע.   :פבל פולבמר 

 

 אסף יצא סליחה. נגד קרן.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, מר אליהו בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

כחלק  – 2020עדכון תקציב שנת נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1ירמולינסקי; 

 .מהשלכות הקורונה )מצ"ב עדכון(

 

 מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית לאריאל:  . 3

 מצ"ב קו"ח; –יופה גב' ויקטוריה  

 

אני מעלה להצבעה מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אנחנו שלחנו לכולם את קורות החיים שלה, והיא  לאריאל הגברת ויקטוריה יופה.

בעצם תיכנס כדירקטורית נוספת בחברה הכלכלית. אם יש למישהו שאלות. מי בעד 

  -לאשר

 

לא מהסיעה של הבית היהודי? היא הייתה בסיעה היא   :גב' קרן קופלר

 שלכם. 



 01.11.2020ן( )מן המניי 23מספר  ישיבת מועצה
 

 11 

 

  -היא נציגה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תענה בכן ולא שיירשם לפרוטוקול.   :גב' קרן קופלר

 

מי בעד לאשר את הגברת כן, זה מותר, אין שום בעיה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

נגד? בעד: אלה, יאיר, אריק, אבנר, י וסי, אלי, פבל, אלכס. נגד ויקטוריה יופה? מי 

 קרן, עבר. 

 

לא אמרת על ויקטוריה כמה שהיא תורמת וכמה שהיא    :מר יוסי חן

 עוזרת לזוגות להתחתן ועם כל שמלות כלה, חשוב. 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ב, מר אבנר משרקי, מר אלכס מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פול

מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1ירמולינסקי; 

 .מצ"ב קו"ח –לאריאל: גב' ויקטוריה יופה 

 

 עדכון מורשי חתימה: .4

 שלומית בן ישי  –במקום נועה לוזון שעזבה  –מנהלת בי"ס עליזה בגין  א.  

 . 028568624ת.ז.   

 חן שרם –במקום מזכירה קרן אגאי שעזבה  –ה בי"ס נחשונים מזכיר ב.  

 . 039490040ת.ז.   

 

עדכון מורשי חתימה. מנהלת בית הספר עליזה בגין במקום  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

. 028568624נועה לוזון שיצאה לגמלאות נכנסה שולמית בן ישי תעודת זהות שלה זה 

  -מי בעד לאשר

 

רק ברשותך שוחחתי על זה עם שלמה, הוא הסביר לי  רגע,  :גב' קרן קופלר
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אבל אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, שהיא נחשבת כממלאת מקום, בגלל שזה היה 

  -אמצע שנה משרד החינוך לא יכל

 

 עד שיהיה מכרז.   מר שלמה רואימי:

 

 להוציא מכרז מסודר, ובסוף השנה ייצא מכרז מסודר.   :גב' קרן קופלר

 

היא מנהלת בפועל. מי בעד לאשר, אני מדבר פה על זכויות  :ראה"ע-שבירומר אליהו 

 חתימה, מי בעד לאשר את השינוי כפי שהצגתי אותו? אושר פה אחד. 

 

 –מנהלת בי"ס עליזה בגין   עדכון מורשי חתימה:פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .028568624שלומית בן ישי ת.ז.  –במקום נועה לוזון שעזבה 

 

מזכירת בית ספר נחשונים, במקום המזכירה קרן אגאי  :ראה"ע-ליהו שבירומר א

. מי בעד לאשר את 039490040שעזבה זכתה במכרז בחורה בשם חן שרם תעודת זהות 

 שינוי מורשה החתימה כפי שהצגתי? אושר פה אחד. 

 

 –מזכירה בי"ס נחשונים   עדכון מורשי חתימה:פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .039490040ת.ז.  חן שרם –מזכירה קרן אגאי שעזבה במקום 

 

 מצ"ב; – 2021אישור תבחיני תמיכות לשנת  .5

 

 שלמה בבקשה.  2021אישור תבחינים לשנת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יש תבחיני תמיכות  מר שלמה רואימי:
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 לפרוטוקול אסף חזר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ו  יש תבחיני  מר שלמה רואימי: תמיכות, כל שנה אתם מאשרים אותם ואז אנחנ

, בהנחה שבתקציב 2021מפרסמים, וכמובן התבחינים הם לשנה הבאה, לשנת התקציב 

 גם יהיה כסף שאתם תאשרו כדי שנוכל לחלק תמיכות לכל העמותות שיש בעיר. 

 

אנחנו שלחנו את התבחינים אליכם, אם יש שאלות. מי בעד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אשר את התבחינים שנשלחו לכולכם במועד, מי בעד? אושר פה אחד, תודה רבה. ל

 

 .מצ"ב – 2021תבחיני תמיכות לשנת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 פתיחת / הגדלת תב"רים: .6

 על  –על גגות מבני ציבור  PVהקמת מערכת  – 1229פתיחת תב"ר מספר  א. 

 ה מבנק דקסיה בריבית פריים הלווא –מקור מימון ₪.  3,877,679סך   

 שנים. )מצ"ב הרשאה(. 7לתקופה של  1מינוס   

 ₪.  85,302על סך  – 2019צביעת כבישים  – 1230פתיחת תב"ר מספר  ב. 

 קרנות הרשות. ₪  17,060משרד התחבורה, ₪  68,242מקורות מימון   

 )מצ"ב הרשאה(.   

 נוך ללמידה דיגיטלית הצטיידות מוסדות חי – 1231פתיחת תב"ר מספר  ג. 

 מקור מימון משרד החינוך. ₪,  340,000על סך  –  

 ₪,  250,000על סך  –שיפוץ משרדי ממשלה  – 1232פתיחת תב"ר מספר  ד. 

 מקור מימון קרנות הרשות.   

 כך ₪,  800,000בסך  – 102מעון יום מגרש  – 1169הגדלת תב"ר מספר  ה. 

  –מקורות מימון ₪.  4,468,000שהסך החדש של התב"ר יעמוד על   

 קרנות הרשות. )מצ"ב ₪  100,000משרד הבינוי והשיכון, ₪  700,000  

 הרשאה(  

 

 תב"רים.   מר שלמה רואימי:

 

 תב"רים שלמה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 PV, הקמת מערכות 1229מה, פתיחת תב"ר מספר אז קדי  מר שלמה רואימי:

מקור מימון: הלוואה מבנק ₪.  3,877,679בור על סך של פוטו אלקטרי על גגות מבני צי

.  7לתקופה של  1דקסיה בריבית פריים מינוס   שנים, מצ"ב הרשאה וכו'

 

 אנחנו יודעים על איזה גגות?   :גב' קרן קופלר

 

 כן, כן.   מר שלמה רואימי:

 

 בוא תפרט איזה גגות.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 1גגות, אור זבולון  2גגות, בית ספר יובל  2ילקין בית ספר מ  מר שלמה רואימי:

 . 1ובקאנטרי 

 

 כמה סך הכול מ"ר מדובר?   :גב' קרן קופלר

 

 קילו ואט.  KV 862  מר שלמה רואימי:

 

 לא, מ"ר אתה יודע?   :גב' קרן קופלר

 

  -אין פה מ"ר  מר שלמה רואימי:

 

  -בונים את זה לפי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 לא, לא, לפי מ"ר מודדים.   :ופלרגב' קרן ק
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 כן, אני יכול להגיד לך, לחשב את זה רק.   :מר שלמה בנימין

 

 אני אשמח.   :גב' קרן קופלר

 

אז בואו נעשה ככה, אתה תעשה את החישוב ואחרי זה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 תעביר את זה לקרן, בסדר? 

 

רוטוקול, שרשום פה בנוסף ניתן רק מה שרציתי לציין לפ :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -נוספים מערך העבודות בפועל בגין תקרות של מוסדות הסדרת גג 5%לאשר עד 

 

.   מר שלמה רואימי:  נכון

 

כגון פינוי גג, איטום, אז תחת הדבר הזה אולי כדאי לנו  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -כבר לבדוק אפשרות, בעצם לעשות זפת חדשה לכל הגגות

 

 כל גג ששמים עליו מתקן עושים בו מה שנקרא איטום מחדש.  :ראה"ע-הו שבירומר אלי

 

לקילו ואט ₪  4,500, כי... הרבה כסף. עד -זהו איטום או ש :אלכסנדר ירמולינסקימר 

  -אחד שזה

 

אני רוצה להסביר משהו, אנחנו החלטנו שהיות וזה פרויקט   מר שלמה רואימי:

הסתכן יותר מידי. קיבלנו אישור ממפעל הפיס על חדש בכל זאת, ואין טעם לבוא ול

אנחנו מבקשים לעשות את זה במסגרת הזו. אני לא יודע אם אתם ₪.  3,800,000

. אני לא רוצה להכניס אתכם לכל מיני חישובים,  . יודעים, הסיפור של מחיר לקילו ואט.

נגדיל.   לכן בואו נלך סולידי, נתחיל ובעזרת השם זה יהיה טוב 
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לא, זה לא העניין, הקטע פה כשאתה שם את המערכות  :סנדר ירמולינסקיאלכמר 

 ..  האלה, בשביל אחרי זה לעשות תיקון או טיפול בגג, זה מאוד בעייתי.

 

 -זה כולל  מר שלמה רואימי:

 

 )מדברים יחד( 

 

 שנים ליווי בסיפור הזה.  7אנחנו מדברים על   מר שלמה רואימי:

 

כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1229בעד לאשר את תב"ר מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

 

 שלמה אחראי על העבודות האל הנכון?   :פבל פולבמר 

 

 אני עושה אותם בפועל.   מר שלמה רואימי:

על  PVהקמת מערכת  – 1229פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

הלוואה מבנק דקסיה בריבית  –מימון מקור ₪.  3,877,679על סך  –גגות מבני ציבור 

 .שנים. )מצ"ב הרשאה( 7לתקופה של  1פריים מינוס 

 

  -פתיחת תב"ר  מר שלמה רואימי:

 

 . 7130  :מר שלמה בנימין

 

מקורות ₪,  85,302צביעת כבישים על סך  1230ת תב"ר פתיח  מר שלמה רואימי:

 קרנות הרשות. ₪  17,060-משרד התחבורה ו₪  68,242מימון 
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 שזה בנוסף לתוכנית שהייתה.  זה המשך טיפול לפי תכנית או  :פבל פולבמר 

 

זה אחרי, את הכסף ההוא סיימנו, עכשיו כסף חדש.   מר שלמה רואימי:

.. תכנית לצביעה.   קיבלנו.

 

כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1230מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

 2019צביעת כבישים  – 1230פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

קרנות ₪  17,060משרד התחבורה, ₪  68,242מקורות מימון ₪.  85,302על סך  –

 .הרשות. )מצ"ב הרשאה(

 

הצטיידות מוסדות חינוך ללמידה  1231פתיחת תב"ר מספר   ימי:מר שלמה רוא

מקור מימון משרד החינוך. מדובר פה על מחשבים לבתי ₪,  340,000דיגיטלית על סך 

 הספר. 

 

 זה גלנט.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יודעים איזה בתי ספר?   :גב' קרן קופלר

 

יודעים.   מר שלמה רואימי:  -מחולק₪  340,000כן, 

 

 )מדברים יחד( 

 

בית ספר אור ₪,  80,000קרן שאלה שאלה, בית ספר מילקין   מר שלמה רואימי:

 ₪.  340,000סך הכול ₪,  80,000נחשונים ₪,  80,000עליזה בגין ₪,  100,000זבולון 
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ש"ח, עליזה  100,000אור זבולון ₪,  80,000רגע, מילקין   :גב' קרן קופלר

 בגין? 

 

 ₪.  ,00080  :פבל פולבמר 

 

 ₪.  100,000חוץ מאור זבולון ₪  80,000זה כתוב לך... כולם   מר שלמה רואימי:

 

כפי שהציג המנכ"ל? אושר פה  1231מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אחד. 

הצטיידות מוסדות  – 1231פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .מקור מימון משרד החינוך₪,  340,000 על סך –חינוך ללמידה דיגיטלית 

 

₪,  250,000שיפוץ משרדי ממשלה על סך  1232פתיחת תב"ר   מר שלמה רואימי:

 מקור מימון קרנות הרשות. 

 

 אני ברשותכם אני מבקש, עצור רגע את ההקלטה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  *** ההקלטה נעצרה לבקשת ראש העיר ***

 

כפי  שיפוץ משרדי ממשלה 1232מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שהציג אותו המנכ"ל? מי נגד? בעד: אלה, יאיר, אריק, אבנר, יוסי, אלי, פבל, אלכס 

 ואסף. נגד: קרן, עבר. 

 

  -הלאה תב"ר מספר  מר שלמה רואימי:

 

זה המשרדים שלנו אלי, משרדים של העירייה, זה משרד    :מר יוסי חן



 01.11.2020ן( )מן המניי 23מספר  ישיבת מועצה
 

 19 

 שייך לך. 

 

 בסדר.  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

פתיחת תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1ירמולינסקי, מר אסף ביזברג; 

 .מקור מימון קרנות הרשות ₪,  250,000על סך  –די ממשלה שיפוץ משר – 1232

 

 800,000בסך  102מעון יום מגרש  1169הגדלת תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

₪  700,000מקורות המימון: ₪.  4,468,000כך שהסך החדש יעמוד, התב"ר יהיה על ₪, 

 קרנות הרשות. ₪  100,000-משרד הבינוי והשיכון ו

 

 ? 102-איפה זה ה   :מר יוסי חן

 

בערבה. מה שקרה המגרש יש עליו עבודות פיתוח מאוד  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 גדולות משמעותיות, ולכן נדרש שם תוספת של תקציב. 

 

 זה מצד שמאל איך שאתה נכנס לערבה.   :גב' קרן קופלר

 

כפי  9116נכון בדיוק. מול הגנים. מי בעד לאשר את תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שהציג אותו המנכ"ל? אושר פה אחד, תודה. 

 – 102מעון יום מגרש  – 1169הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 –מקורות מימון ₪.  4,468,000כך שהסך החדש של התב"ר יעמוד על ₪,  800,000בסך 

 .קרנות הרשות. )מצ"ב הרשאה(₪  100,000משרד הבינוי והשיכון, ₪  700,000

 

 סגירת תב"רים: .7
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 ₪  700,000הקטנה על סך  –לשיפוץ מעון יום  – 1093סגירת תב"ר מספר  א.  

 משרד הבינוי והשיכון. )הסבת התקציב  –וסגירת התב"ר. מקור מימון   

 (.1169לטובת תב"ר   

 

  -1093ופועל יוצא של זה הוא סגירת תב"ר   מר שלמה רואימי:

 

.  רגע, שלמה יש  עו"ד דוד זיו:  פה..

 

 רגע חכה אל תדאג אני יודע.   מר שלמה רואימי:

 

 זה התוספת.   :גב' קרן קופלר

 

אני הולך לפי הסדר. הפועל יוצא של זה זה סגירת תב"ר   מר שלמה רואימי:

-וסגירת התב"ר, ולמעשה העברתו של ה₪  700,000לשיפוץ מעון יום, הקטנה של  1093

נו עליו. מקור מימון משרד הבינוי והשיכון. וכפי לתוך התב"ר שעכשיו הצבע₪  700,000

 . 1169שאמרתי הסבת התקציב לטובת תב"ר 

 

כפי שהציג אותו המנכ"ל?  1093מי בעד סגירת תב"ר מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אושר פה אחד. 

 –לשיפוץ מעון יום  – 1093סגירת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

משרד הבינוי והשיכון.  –וסגירת התב"ר. מקור מימון ₪  700,000הקטנה על סך 

 .(1169)הסבת התקציב לטובת תב"ר 

 

מתיקון גג היכל התרבות לתיקון גג היכל התרבות  1226שינוי שם תב"ר מספר  .8

 בקאנטרי אריאל. 

 

תוספת לסדר היום שביקשנו, שלחנו את זה וזה על פי דרישת   מר שלמה רואימי:
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, אושר בישיבת מועצה מספר 1226נוי שם תב"ר שאישרתם פה מספר משרד הפנים, שי

. התב"ר נקרא תיקון גג היכל התרבות. על פי דרישת מספר הפנים יש לשנות את שמו 22

גג היכל התרבות בקאנטרי אריאל. התב"ר על סמך   מקור מימון₪.  400,000לתיקון 

 ₪.  281,000החזרי ביטוח ₪  119,000

 

 מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו המנכ"ל?  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 

 למה זה כולל קאנטרי?  :אלכסנדר ירמולינסקימר 

 

 הכנסנו גם את הגג של הקאנטרי לטובת השיפוץ.   מר שלמה רואימי:

 

 לביטוח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. שאנחנו מוציאים את   מר שלמה רואימי: . כדי שנקבל את הכסף מהביטוח, 

 הכסף. 

 

 ומשהו. ₪  200,000אבל אתה מוציא   :גב' קרן קופלר

 

 בסדר, עדיין זה... שלי.   מר שלמה רואימי:

 

 מה מספר התב"ר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . 1226תב"ר מספר   מר שלמה רואימי:

 

כפי שהציג  1226מי בעד לאשר את שינוי השם של תב"ר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מי נגד? בעד: אלה, יאיר, אריק, אבנר, יוסי, אלי, פבל, אלכס ואסף. נגד אותו המנכ"ל? 
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 קרן, זה עבר. 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

שינוי שם תב"ר מספר גב' קרן קופלר;( לאשר נגד:  1ירמולינסקי, מר אסף ביזברג; 

 .מתיקון גג היכל התרבות לתיקון גג היכל התרבות בקאנטרי אריאל 1226

 

-לפי המלצת ועדת תמיכות מ 2020אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת  .9

11.10.2020 . 

 

עוד אחד, עוד תוספת. אישור המשך חלוקת תמיכות לשנת   מר שלמה רואימי:

היה פרוטוקול ועדת  11.10.2020-. ב11.10.2020-מלצת ועדת תמיכות מלפי ה 2020

תמיכות, להזכירכם בישיבת המועצה סיכמנו שנפנה שוב לבתי הכנסת, כדי שיגישו כי 

חלקם לא הגישו. פנינו אליהם, ישבנו איתם, חלקם הגישו, הוועדה ישבה, ועדת 

-מיכות. הפרוטוקול מהתמיכות ישבה והמליצה וכאן אנחנו מדברים על השלמת הת

 -אתם רוצים שאני אקריא אותו 11.10.20

 

 כן, כן.     :דובר

 

נוער מגן דוד חברה   מר שלמה רואימי: אני אקריא, אז ככה שם העמותה ארגון 

₪.  10,000וקהילה הגישו את כל האישורים הנדרשים, המלצה הוועדה תמיכה על סך 

 מי בעד? 

 

 אחד. אושר פה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

פה אחד, לאשר תמיכה לעמותת ארגון נוער מגן דוד חברה וקהילה הוחלט  החלטה:

 .ש"ח 10,000על סך 
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מו"פ אזורי יו"ש ובקעת הירדן, לא הגישו את כל המסמכים,   מר שלמה רואימי:

מחברי ההנהלה ולכן נדון עליהם בשנה הבאה. בתי  75%לא עומדים בקריטריונים של 

בקיזוז מלא התמיכה ₪  13,000לצת הוועדה תמיכה על סך כנסת אביר יעקב, המ

בבקשה ₪.  10,000עקב עודף תמיכה, סך התמיכה בפועל ₪  3,000 2018-שניתנה ב

 להצביע. 

 

 מי בעד? אושר פה אחד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 .₪ 10,000פה אחד, לאשר תמיכה לבית כנסת אביר יעקב על סך הוחלט  החלטה:

 

בקיזוז ₪  13,000תמיכה על סך רמב"ם, המלצת הוועדה   י:מר שלמה רואימ

 10,000עקב עודף תמיכה, סך התמיכה בפועל ₪  3,000 2018-מלוא התמיכה שניתנה ב

  מי בעד?₪. 

 

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

 

 .₪ 10,000פה אחד, לאשר תמיכה לבית כנסת רמב"ם על סך הוחלט  החלטה:

 

בקיזוז ₪  13,000תמיכה בסך  יהושע בן נון, המלצת הוועדה  שלמה רואימי:מר 

, אז הם לא יכולים לקבל כסף, ואנחנו מקווים שהם 2018-ב₪  14,000מלוא התמיכה 

בית הכנסת אחוות אחים המלצת  יוכלו בפעם הבאה להגיש את המסמכים כמו שצריך. 

 מי בעד? ₪,  13,000הוועדה תמיכה על סך 

 

  -אושר פה אחד. הנושא האחרון זה :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 

רגע, אני רוצה לשאול שאלה אחת בנושא הזה של התמיכות    :מר יוסי חן

אם אני זוכר נכון, ₪  130,000של בתי הכנסת. אנחנו סיכמנו שכל התקציב היה 
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לכלל בתי הכנסת. זאת אומרת ₪  130,000-וסיכמנו שבכל מקרה אנחנו מחלקים את ה

אם עכשיו קיזזנו מהתמיכה לכמה בתי כנסת, אז צריך להחזיר את החלוקה ליתר שכן ש

 היו בסדר, למי שהגיש להוסיף להם קצת, סגרנו את זה, גם הצבענו על זה. 

 

 אמרנו שזה מה שיהיה.   :גב' קרן קופלר

 

 זה תקציב סגור חלוקה לבתי כנסת. ₪  130,000-הצבענו שה   :מר יוסי חן

 

 ד( )מדברים יח

 

  -תקשיבו, אם נשאר עודף :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.   מר שלמה רואימי: .  אפשר לחלק.

 

חברים, אם נשאר עודף בבתי הכנסת אני מבקש שהוועדה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -תתכנס שוב, בישיבה הבאה נביא את זה ל

 

 לחלק.  2020  מר שלמה רואימי:

 

לוועדה לתת אולי לאגודה למען ברשותכם רק ממליצה   :גב' קרן קופלר

  -החייל או דאורייתא

 

..  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אי אפשר לעשות.

 

.   :גב' קרן קופלר  או ביחד, אני רק אומרת את דעתי

 .₪ 13,000פה אחד, לאשר תמיכה לבית כנסת אחוות אחים על סך הוחלט  החלטה:



 01.11.2020ן( )מן המניי 23מספר  ישיבת מועצה
 

 25 

 

 קביעת שמות לשכונה החדשה.  .8

 

הסעיף האחרון שהוספנו על סדר היום זה השמות. ועדת  :"עראה-מר אליהו שבירו

 שמות התכנסה לגבי השכונה החדשה, זה עלה כתוספת לסדר היום, אז אסף בבקשה. 

 

  -שמות של 14קיבלנו החלטה לגבי   מר אסף ביזברג:

 

 רגע, קיבלנו על זה מייל? לא.   :גב' קרן קופלר

 

 י זה תוספת לסדר היום שעשינו בהתחלה. לא, לא, לא, אמרת :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

רחובות באריאל דרום. השמות שעלו זה יהלום,  14לגבי   מר אסף ביזברג:

, בזלת ולשם.   שוהם, שנהב, רותם, אלמוג, ברקת, טופז, חושן, ספיר, ענבר, אופל,...

 

 . זה שמות של אבנים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 . לא חייב אבני חן, לא הכול    :דובר

 

 )מדברים יחד( 

 

עוד קיבלנו לגבי הרחוב של האוניברסיטה איפה שסגרו שם   מר אסף ביזברג:

. ועל הכביש שמוביל בעתיד לשכונה החדשה של  בין השערים את הרחוב הקצר על שם..

 אריאל דרום מנחם בגין. 

 

  -קודם כל אני רוצה להודות :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  -זה מהכניסה    :דובר

 

מהכניסה וזה יגיע עד אזור התעשייה. קודם כל אני רוצה  :ראה"ע-ר אליהו שבירומ

להודות אסף לך על הכינוס של הוועדה וההחלטות. אנחנו נצביע על ההחלטות. מי בעד 

 לאשר את ההצעה של ועדת שמות? אושר פה אחד. 

 

יה אני לא יודע אם זה הזמן, אני רציתי להציע, אז דיברנו ה  :פבל פולבמר 

דיון כנראה סוער... כל שם של אותו... הרעיון של קרן ואני כן רציתי אולי להעלות את 

זה פה, אם זה המקום אולי בהצבעה אחרת בוועדה, לרשום למטה מה כל אבן עושה, זה 

  -עובד בערים אחרות, אנשים נכנסים לרחוב בהרבה יותר רצינות, רשום שם אבן ומה

 

  -ר שאנחנו נעשהאפש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אבל זה ההחלטה שהייתה.   :אבנר משרקימר 

 

 -יש ילד שהגיע אליי :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 )מדברים יחד( 

 

.. 2רחובות שאנחנו רוצים לעשות מוריה נדמה לי ועוד  3יש   מר שלמה רואימי: . 

 

 אבל זה החלטה שעשו כבר אז.   :אבנר משרקימר 

 

 23י רוצה להודות לכולכם. אני סוגר את הישיבה מספר אנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 שמן המניין. 
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את המלצת ועדת שמות לגבי שמות רחוב לשכונה פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 החדשה. 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 שלמה רואימי

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

 כחלק מהשלכות הקורונה )מצ"ב עדכון(; – 2020שנת עדכון תקציב  .2

 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

כחלק  – 2020עדכון תקציב שנת נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1ירמולינסקי; 

 .מהשלכות הקורונה )מצ"ב עדכון(

 

 מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית לאריאל:  . 3

 מצ"ב קו"ח; –גב' ויקטוריה יופה  

 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

מינוי דירקטורית לחברה הכלכלית נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1קי; ירמולינס

 .מצ"ב קו"ח –לאריאל: גב' ויקטוריה יופה 

 

 עדכון מורשי חתימה: .4

 שלומית בן ישי  –במקום נועה לוזון שעזבה  –מנהלת בי"ס עליזה בגין  א.  

 . 028568624ת.ז.   

 חן שרם –אגאי שעזבה במקום מזכירה קרן  –מזכירה בי"ס נחשונים  ב.  

 . 039490040ת.ז.   

 

 –מנהלת בי"ס עליזה בגין   עדכון מורשי חתימה:פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .028568624שלומית בן ישי ת.ז.  –במקום נועה לוזון שעזבה 

 

 –מזכירה בי"ס נחשונים   עדכון מורשי חתימה:פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .039490040ת.ז.  חן שרם –שעזבה במקום מזכירה קרן אגאי 
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 מצ"ב; – 2021אישור תבחיני תמיכות לשנת  .5

 

 .מצ"ב – 2021תבחיני תמיכות לשנת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 

 פתיחת / הגדלת תב"רים: .6

 על  –על גגות מבני ציבור  PVהקמת מערכת  – 1229פתיחת תב"ר מספר  א. 

 הלוואה מבנק דקסיה בריבית פריים  –מקור מימון ₪.  3,877,679סך   

 שנים. )מצ"ב הרשאה(. 7לתקופה של  1מינוס   

 ₪.  85,302על סך  – 2019צביעת כבישים  – 1230פתיחת תב"ר מספר  ב. 

 קרנות הרשות. ₪  17,060משרד התחבורה, ₪  68,242מקורות מימון   

 )מצ"ב הרשאה(.   

 ות חינוך ללמידה דיגיטלית הצטיידות מוסד – 1231פתיחת תב"ר מספר  ג. 

 מקור מימון משרד החינוך. ₪,  340,000על סך  –  

 ₪,  250,000על סך  –שיפוץ משרדי ממשלה  – 1232פתיחת תב"ר מספר  ד. 

 מקור מימון קרנות הרשות.   

 כך ₪,  800,000בסך  – 102מעון יום מגרש  – 1169הגדלת תב"ר מספר  ה. 

  –מקורות מימון ₪.  4,468,000על  שהסך החדש של התב"ר יעמוד  

 קרנות הרשות. )מצ"ב ₪  100,000משרד הבינוי והשיכון, ₪  700,000  

 הרשאה(  

 

על  PVהקמת מערכת  – 1229פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

הלוואה מבנק דקסיה בריבית  –מקור מימון ₪.  3,877,679על סך  –גגות מבני ציבור 

 .שנים. )מצ"ב הרשאה( 7לתקופה של  1וס פריים מינ

 

 2019צביעת כבישים  – 1230פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

קרנות ₪  17,060משרד התחבורה, ₪  68,242מקורות מימון ₪.  85,302על סך  –

 .הרשות. )מצ"ב הרשאה(
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סדות הצטיידות מו – 1231פתיחת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 .מקור מימון משרד החינוך₪,  340,000על סך  –חינוך ללמידה דיגיטלית 

 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר, בעד:  9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

פתיחת תב"ר מספר פלר;( לאשר נגד: גב' קרן קו 1ירמולינסקי, מר אסף ביזברג; 

 .מקור מימון קרנות הרשות ₪,  250,000על סך  –שיפוץ משרדי ממשלה  – 1232

 

 – 102מעון יום מגרש  – 1169הגדלת תב"ר מספר פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

 –מקורות מימון ₪.  4,468,000כך שהסך החדש של התב"ר יעמוד על ₪,  800,000בסך 

 .קרנות הרשות. )מצ"ב הרשאה(₪  100,000בינוי והשיכון, משרד ה₪  700,000

 

 סגירת תב"רים: .7

 ₪  700,000הקטנה על סך  –לשיפוץ מעון יום  – 1093סגירת תב"ר מספר  א.  

 משרד הבינוי והשיכון. )הסבת התקציב  –וסגירת התב"ר. מקור מימון   

 (.1169לטובת תב"ר   

 

 –לשיפוץ מעון יום  – 1093תב"ר מספר סגירת פה אחד, לאשר הוחלט  החלטה:

משרד הבינוי והשיכון.  –וסגירת התב"ר. מקור מימון ₪  700,000הקטנה על סך 

 .(1169)הסבת התקציב לטובת תב"ר 

 

מתיקון גג היכל התרבות לתיקון גג היכל התרבות  1226שינוי שם תב"ר מספר  .8

 בקאנטרי אריאל. 

 

מר אליהו שבירו, מר יוסי חן, גב' אלה ויינר,  בעד: 9)הוחלט ברוב קולות  החלטה:



 01.11.2020ן( )מן המניי 23מספר  ישיבת מועצה
 

 31 

מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר פבל פולב, מר אבנר משרקי, מר אלכס 

שינוי שם תב"ר מספר נגד: גב' קרן קופלר;( לאשר  1ירמולינסקי, מר אסף ביזברג; 

 .מתיקון גג היכל התרבות לתיקון גג היכל התרבות בקאנטרי אריאל 1226

 

-לפי המלצת ועדת תמיכות מ 2020ר המשך חלוקת תמיכות לשנת אישו .9

11.10.2020 . 

 

 

פה אחד, לאשר תמיכה לעמותת ארגון נוער מגן דוד חברה וקהילה הוחלט  החלטה:

 .ש"ח 10,000על סך 

 

 .₪ 10,000פה אחד, לאשר תמיכה לבית כנסת אביר יעקב על סך הוחלט  החלטה:

 

 .₪ 10,000כה לבית כנסת רמב"ם על סך פה אחד, לאשר תמיהוחלט  החלטה:

 

 .₪ 13,000פה אחד, לאשר תמיכה לבית כנסת אחוות אחים על סך הוחלט  החלטה:

 

 קביעת שמות לשכונה החדשה.  .8

 

פה אחד, לאשר את המלצת ועדת שמות לגבי שמות רחוב לשכונה הוחלט  החלטה:

 החדשה. 

 

 

 

 


