
 הריני להעלות על הכתב התפתחויות ופעילויות אחרונות בפעילות בפארק:
  

. סכום זה מתווסף 2018ע"ח תקציב ₪ מיליון  4.6בתחילת השבוע התקבל סך נוסף של  .1
לטובת קידום פרויקטים  2019שהועבר ל  2018יתרת התקציב של ₪ מיליון  8לסכום של 

בקשה דחופים בהיבט סביבתי, בטיחותי וצמצום חשיפה לתביעות. נוכח תקופת הבחירות הת
החברה בשלב זה לעשות שימוש חלקי בסכומים שהועברו לטובת הפרויקטים לטובת שוטף, 
כאשר במקביל המשרדים מקדמים את קבלת אישור ועדת הכספים לאישור תקציב שוטף של 

הנמצא בבסיס התקציב של המשרד להגנת הסביבה. להערכת הצדדים כפי ₪ מיליון  12
המשרד להגנת הסביבה, הסכום יאושר ויועבר  שעלה בישיבה שהתקיימה אצל מנכ"ל

לחברה עוד קודם שתידרש לעשות בו שימוש לטובת התשלום עבור הפרויקטים שאושרו כך 
 שהשימוש הוא גישור ביניים.

החברה ממשיכה בעבודה עם היועצים בנושא התשטיפים לגיבוש תוכנית עבודה למערכת.  .2
בכמות התשטיפים בהתאם לנתונים הניטורים מבוצעים באופן שוטף, קיימת ירידה 

 שהתקבלו בחברה.
פרויקט העתקת האלונים מתקדם, כמעט הושלמה נטיעת העצים על ההר והחברה נערכת  .3

לקידום הנטיעות במתחם ידידיה. ככל הנראה נוכח דרך שעתידה לעבור בשטח ובשל 
מקומות פולשים בשטח, מספר העצים שינטעו יהיה קטן מהמתוכנן. החברה בוחנת חלופה ל

 נוספים.
 שיקום הדק בהר מתקדם ועתיד להסתיים בחודש הקרוב. .4
 הושלם תיקון קיר השיגומים. .5
בנושא פשט ההצפה בהשתתפות אדריכל האב של הפארק וכל  התקיימה סדנת תכנון  .6

 המתכננים ואנשי נת"י.
 החברה מקדמת את תכונית הנטיעות בהר במתחם אואזיס. .7
  למבקרים בשישי שבת לאחר חג הפסח.  בכוונת החברה לפתוח את חוות שלם .8
 אחרי פסח החברה תתחיל בפרויקט התקנת גני השעשועים במתחם חוות שלם. .9

נוכח אירועים שקרו במתחם החווה בשבתות החברה החלה להעסיק שוטר בשכר בשבתות  .10
 על מנת לשמור על הסדר.

פניה לארגון החברה מקיימת את אירועי הפסח במתחם חוות שלם בפעם הראשונה. נעשתה  .11
הגג של הגופים הסביבתיים בהצעה להקים דוכנים של הגופים הסביבתיים בשטח החווה 

 במהלך האירועים.
 ביום הבחירות תקיים החברה פעילות הפנינג משפחות במתחם ההר. .12
 החברה מקדמת הליך איתור מנכ"ל קבוע לחברה. .13
 SOX הושלם הליך בחירת מבקר פנימי, מנהל סיכונים וחברה לביצוע .14

  
לידיעתכם חברת פארק אריאל שרון ערכה לאחרונה מכרז לרכישת ביטוחים לחברה, בין 
היתר, ביטוח לאחריות נושאי משרה, זאת לאחר שחברת הביטוח "מנורה" שביטחה את 
החברה עד כה הודיעה כי אין בכוונתה להמשיך ולבטח את נושאי המשרה בחברה, נוכח 

ובכלל זה, ביקורת חקירתית, חקירה פלילית ותביעות  2017האירועים שאירעו במהלך שנת 
 תלויות ועומדות.
 תוצאות המכרז:

פניית חברת הפארק לשמונה חברות ביטוח המתמחות בתחום ביטוח אחריותם של  .1
 העלתה חרס; –נושאי משרה בישראל 

התקבלה הצעת ביטוח אחת, מחברת הביטוח "מגדל", שאינה קבילה ואין בה כדי להגן  .2
על נכסיהם הפרטיים של נושאי המשרה. מיותר לעסוק בהצעה בלתי רלוונטית זו 

 "אין ביטוח". -(שמשמעותה המעשית 
  

בישיבה דחופה שהתקיימה אצל היועצת המשפטית של רשות החברות הממשלתיות 
החברה ויועץ הביטוח מטעמה, עלה כי נוכח היותה של החברה, חברה בנוכחות הנהלת 

 לתועלת הציבור גם חלופת שיפוי, אינה אפשרית.
  

לא יהיה לנושאי המשרה בחברה, ביניהם חברי  1.4.2019במצב דברים זה החל מ 
 הדירקטוריון, ביטוח או שיפוי.!!!!

 



ל לחזקתה את מערכת הגז ותפעולה שהיא חלק כי החברה פועלת מול חירייה לקב ש לציין י
  .אינטגרלי מפעילות ההר שהחברה אמונה על תחזוקתו והפעלתו
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