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 :היוםעל סדר 

 הדלקת נרות חנוכה. א.

 דבר ראש המועצה. ב.

. ג.  דבר חברי המועצה )מי שרוצה(

  חתימת חברי המועצה הנכנסים על הצהרת אמונים.  ד.

 אישור מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר ומשנה לראש העיר. ה.

 אישור אריאלה להב כגזברית העירייה. ו.

 תימה לגזברית אריאלה להב.אישור זכויות ח * 

 אישור חברות הגזברית אריאלה להב בוועדות: כספים, הקצאת קרקע,  * 

 הנחות בארנונה, ועדת ערר.   

 ראש אגף החינוך במקום אילנה נולמן  –אישור דירקטור לגוונים שלי קורן  ז. 

 )קו"ח מצ"ב(.  

 :תוספת לסדר היום

 המים. אישור מר אלי שבירו כדירקטור בתאגיד ח.
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תודה רבה לחבורת הזמר, ומכאן אנחנו פותחים את ישיבת  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שמן המניין. לפני שאנחנו נכנסים לסדר היום, אני מבקש להוסיף  1המועצה מספר 

סעיף לסדר היום שזה אישור שלי אלי שבירו כדירקטוריון בתאגיד המים, מי בעד 

יאל, אלי, ורד, אלה, יוסי חן, אריק דושי, לאשר את התוספת לסדר היום? בעד: יח

.  יאיר, אבנר. מי  נגד? קרן, פבל, לודה, ימית. עבר, יוסף לסדר היום כסעיף מספר ח'

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר, גב' קרן קופלר;(, לאשר  4

 הוספת סעיף לסדר היום: אישור מר אלי שבירו כדירקטוריון בתאגיד המים.

 
 דבר ראש המועצה. ב.

 

אנחנו מתחילים בדבר ראש העיר ולאחר מכן חברי המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ד מספר מילים בערב החגיגי הזה יהיו מוזמנים להגיד את דבריהם. אז שירצו להגי

ראשית חברי מועצת העיר היוצאים והנבחרים, מנכ"ל העיר, משפחות יקרות, אורחים, 

תושבים, מכובדי כולם. ראשית אני מודה לכם התושבים על האמון שנתתם בנו, בחרתם 

ת. אני מודה לחברי מועצת העיר בי להוביל את העיר יחד עם חברי מועצת העיר הנבחר

היוצאים, לסגנית ראש העיר הגברת שירה דקל כץ, למר מקס צרנוגלז, הגברת דקלה 

שניידלר, ואנחנו משתתפים בצערך על מות אחיך, למר גלב רבינוביץ, למר זאב רז, למר 

יבגני יעקובוב, ואני מזכיר שבמהלך הקדנציה נפרדנו גם מסגן ראש העיר בעבר וחבר 

צת העיר מיקי חג'בי ז"ל שהלך לעולמו. יחד עם שאר חברי המועצה הצעדנו את מוע

העיר קדימה, עשינו מהפיכה בתחום החינוך, פיתחנו את העיר, צמחנו וחצינו את רף 

תושבים, שילשנו את פארק התעשייה אריאל מערב, ופיתחנו אזורי מסחר  20,000

את הרגלי הצריכה והבנייה של  חדשים. בניית הקניון בכניסה לעיר שינתה מהותית

שוב מנו התושבים. דלק יביאו לתחרות בריאה שתטיב ע מרכז מסחרי נוסף ותחנות

תודה רבה לחברי המועצה היוצאים. לי יחד עם חברי המועצה הנבחרת עומדים אתגרים 

רבים ולא פשוטים, ואני נחוש להמשיך לקדם ולפתח את העיר אריאל בירת השומרון. 

ך להיות בראש סדר העדיפות העירוני, יחד עם המשך צמיחה של האזורים החינוך ימשי

האורבניים. ניתן דגש גם לחזות העיר ולפיתוח חיי הקהילה והחוסן החברתי. הדלקנו 
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ו  היום את הנר הראשון של חנוכה, חג שמסמל אור ואחדות, בכניסה לאולם נחשפנ

וכיות שהמחבר ביניהם היא לחנוכיות שבנו הילדים שלנו מבתי הספר היסודיים, חנ

אחדות, ובנוסף לכך תערוכה של הצייר תושב העיר בוריס, שהיצירות שלו מוצגות 

במוזיאונים רבים בארץ ובחו"ל, והוא מספר על אהבתו לארץ ישראל ולשומרון. אחדות 

ואהבת הארץ ברוח זו אוביל את העיר תוך חיבור הקהילות השונות, חילוניים ודתיים, 

קים, צעירים ומבוגרים. ומכאן אני קורא לכלל חברי המועצה קואליציה עולים וותי

ואופוזיציה כאחד לנהוג באחריות ושיקול דעת, אני והציבור סומכים עליכם. אני מצפה 

מכל חבר מועצה לומר גם משהו חיובי ברוח החג על העיר המדהימה שלנו, ביחד נעשה 

 ונצליח, תודה רבה וחג שמח. 

 

אני אגיד רק דקה דקה וחצי, קודם כל חג אורים שמח   :מר יחיאל טוהמי

יודעים אנחנו מתלהבים מכד השמן שהנרות דלקו  וי  8לכולם, אתם  ימים, מתלהבים 

ימים, זה נס קטן, לנו כל יום קורים ניסים, כל יום, באופן אישי,  8כד שמן הספיק 

גדולים באמת  היום סביבנו מלא אויבים ומלא אנשים שרוצים ברעתנו, ורק ניסים

שומרים עלינו, כי מסביבנו כולם רוצים את דמינו ואתם יודעים את זה, לא צריך לספר 

את זה. ואני מאוד מקווה, קודם כל אני ארצה לאחל באמת הצלחה לאנשים לחברי 

המועצה החדשים, ולאחל גם הצלחה לאלה שעזבו אותנו מהמועצה הזו, ולי יש רק 

יודע אהבת חינם, אהבת חינם, לא יותר לא בקשה קטנה, באמת מי שמכיר א ותי הרבה 

.. לו אהבת חינם אני יודע שקשה, עוברים מערכת בחירות לא פשוטה לא קלה  צריך, מי.

 עם משקעים בואו אהבת חינם. זה מה שאני מבקש, שיהיה בהצלחה לכולנו וחג שמח. 

 

ג שמח ערב טוב לכולם, אני אהיה ממש קצרה, קודם כל ח  :גב' אלה ויינר

ואני חייבת לשתף אתכם אני מאוד מתרגשת. מסע הבחירות הסתיים לו, אבל עבורי 

זאת לא נקודת סיום, זו נקודת מוצא זו התחלה של דרך חדשה ומאתגרת. בעיניי להיות 

חלק ממועצת העיר זו שליחות זו זכות גדולה ובעיקר זו אחריות עצומה. אחריות כלפי 

ם תומכים שהאמינו בנו, שסייעו לנו להגיע לרגע הזה העיר כלפי התושבים, כלפי אות

ושבחרו לסמוך עלינו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל הפעילים והמתנדבים שאני 

רואה כאן בקהל, לכל אלה שלא הצליחו להגיע אבל נתנו המון מעצמם, תודה מיוחדת 
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קום ותומך בי שהו תמיד נמצא בכל מלמשפחתי האהובה ולבעלי היקר שנמצא כאן כמו 

לאורך כל הדרך. אני כמעט עשור הייתי עובדת ציבור, והגעתי למסקנה שאני בשלה 

מספיק לקחת אחריות גדולה יותר. ואני מודה לך אלי על ההזדמנות להצטרף לצוות 

השנים האחרונות ומביא אותה להישגים מרשימים, אני  5שמוביל את העיר במשך 

עשייה הברוכה הזאת ולהצטרף להצלחות מודה לך על ההזדמנות לקחת חלק ב

העתידיות, כי אני מאמינה בך, אני מאמינה בצוות שלנו יחד נעשה ונצליח, שיהיה חג 

 שמח לכולם. 

 

ערב טוב לכולם וחג שמח, אני רוצה גם להודות לכל חברי    :מר יוסי חן

 שנים ובהתנדבות, אני רוצה לאחל 5המועצה היוצאת, שעשו עבודה נפלאה במשך 

השנים הקרובות. רוצה  5-בהצלחה לכל חברי המועצה הנכנסת, שתהיה באמת עשייה ל

באמת להודות לכל הפעילים שעזרו והביאו, ואני באמת ממשיך ברוח של יחיאל של 

 אהבת חינם ומאחל בהצלחה לכולם. 

 

ערב טוב, אני אוהב לכתוב אני לא אוהב לשלוף. אז כבוד   :אריק דושימר 

יהו שבירו, ממלא מקום ראש העיר יחיאל טוהמי, סגני ראשי העיר ראש העיר מר אל

העתידיים לבוא והיוצאים, מנכ"ל העיר מר אבי עזר, חברי המועצה היוצאים תודה 

רבה על הכול, וחברי המועצה החדשים ותושבים יקרים. ראשית אני רוצה לברך את 

ען העיר ותושביה חברי המועצה החדשים, אני מאחל לכם קדנציה עמוסה בעשייה למ

האהובים. השתדלו תמיד לשים את האינטרס הציבורי לנגד עיניכם וטובת העיר 

אריאל. הפכו להיות שגרירי העיר אריאל בכל מקום שתלכו, ותמיד תדאגו שבכל מקום 

ידעו שאין כמו העיר שלנו. אנו חברי הבית היהודי והאיחוד הלאומי לקחנו על עצמנו 

ם עסקים ותיירות. במשך כל קמפיין הבחירות חרטנו על את תיק חינוך ותיק קידו

דגלנו את תחום החינוך הכול כך חשוב. את התיק יוביל רס"ן במילואים ומנהל בית 

ספר עמית אלירז חבר מועצת העיר החדש מר יאיר שיטבון, שהוא איש חינוך משכמו 

החינוך הגב'  ומעלה שאני סמוך ובטוח שייקח את נושא החינוך בשיתוף עם מנהלת אגף

שלי קורן שגם לה יש חלק גדול מאוד במעמד שלי היום, וביחד עם ראש העיר אלי 

שבירו ויביאו את חינוך ילדינו לרמה הגבוהה ביותר. את נושא קידום העסקים לקחתי 
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על עצמי מתוך הבנה שהמנוע הכלכלי של העיר הם בעלי העסקים ובעלי המקצוע בעיר. 

תרבות הצריכה בתוך העיר ולא לתת לכסף לברוח מחוץ  מחובתנו לדאוג להעלות את

לעיר. היום ניתן לקנות בעיר כמעט הכול, ואין צורך לרדת מהעיר על מנת להשיג מוצר 

כזה או אחר. תמיד יש מקום לשיפור בתחום השירות ובנושא המחירים לצרכן, ובעזרת 

הגדיל את המנוע השם גם בזה נטפל. נושא התיירות הוא חשוב לא פחות, כי בכדי ל

הכלכלי בעיר צריך לדאוג שכוח הקנייה בעיר יגדל, ואחת הדרכים להכניס כסף מחוץ 

לעיר זה על ידי חיזוק תחום התיירות, שלא היה קיים עד היום והיום יותר מאי פעם 

בעקבות ההחלטה הבזויה של אתר אייר בי אנד בי להחרים את אתרי האירוח בשומרון, 

אריאל אם יש לכם איזה שהוא חדר או נכס שאתם יכולים  אני קורא לכל תושבי

להשכיר לתיירים או למבקרים ביהודה ושומרון עשו זאת ופרסמו זאת בכל מקום 

אפשרי. זה גם ייתן לכם עוד הכנסה פסיבית וגם יעזור לנו לשים את אריאל על מפת 

ומרים התיירות העולמית. אני יודע שלפעמים זה נשמע כזו איזו הזיה, ואתם א

לעצמכם על איזו תיירות הוא מדבר, אז אני מזכיר לכם שרק בחופשת סוכות ביקרו 

איש, וגם בעיר שלנו עברו כמה אלפים טובים, והפסטיבל  50,000בשומרון מעל 

ים שהפך כבר למסורת בעיר ורק הולך ומתעצם מידי שנה, ועל זה אני רוצה ראקסט

ולכל עובדי חברת גוונים האהובים, גוונים להגיד תודה גדולה לשי אורני מנכ"ל חברת 

שנותנים את הנשמה בכל אירוע בעיר. לסיום אני רוצה להודות לאשתי אדווה על 

ההבנה ועל ההכלה, זה ממש לא פשוט להיות נשואה לנבחר ציבור והמחיר הוא עצום, 

 אבל בכל זאת לא נשברת ומבינה את החיידק הציבורי שחי בתוכי כבר מגיל צעיר. אני

רוצה להודות להוריי היקרים שתמיד דוחפים אותי קדימה, למרות שלא הייתי ילד קל 

תמיד, האמנתם בי וגידלתם אותי לערכים של נתינה, אהבת המקום וכיבוד האחר. אני 

רוצה להודות לכל עובדי עיריית אריאל, אתם הכוח שמניע את העיר הזאת, עבודתכם 

בודתכם ובגוף אותו אתם מייצגים, אני מודה היא החשובה ביותר בעיר, היו גאים בע

לכם בשמי ובשם תושבי העיר. אז נשאר רק לאחל הרבה הצלחה וחג שמח חג אורים 

 שמח לנו ולכל תושבי אריאל, תודה. 

 

טוב אין הרבה מה להוסיף, אבל רק בעיתוי מופלא אני   :יאיר שיטבוןמר 

חנוכה נר ראשון, וחז"ל  חושב, יצא לנו שישיבת המועצה הראשונה תתקיים בערב
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ספירה לאחור מה שנקרא או  6, 7-נרות ביום הראשון וה 8התלבטו האם להדליק 

יודעים זה מה שאנחנו עושים. כי באמת המטרה היא 2, 1להוסיף  , לעלות, כמו שאתם 

השנים הבאות שאיפתנו של כלל חברי המועצה פה אני חושב  5-להוסיף אור, ואנחנו ב

מתוך תפיסה זו אני ניגש בענווה גדולה ובחרדת קודש לתפקיד, להיות זה להוסיף אור. ו

שליח ציבור נאמן, ואני חושב שלפעמים יש תפיסה פוליטית מעוותת שחושבת שאם אני 

אדליק נר אחר או יעזור למישהו אחר אז אני אפחת. אור הנרות מגלה לנו שכאשר אני 

אני באמת מאחל שיחד נעבור  מדליק נר אחר לי לא קורה כלום, אני לא פוחת. אז

בצורה של שיתוף פעולה כל חברי המועצה, ואני כן רוצה לנצל את ההזדמנות להודות 

לראש העיר באמת שנתת לנו את ההזדמנות להיות משמעותיים, על ניהול משא ומתן 

 בצורה ערכית ומכבדת, שיהיה לכולם חנוכה שמח. 

 

קודם כל להודות לכל הפעילים ערב טוב לכולם, אני רוצה   :אבנר משרקימר 

שעבדו למעננו, למען סיעת הליכוד באריאל, למשפחתי היקרה שפעם ראשונה לקחה 

 32חלק נכבד בכל הפעילות שהייתה למען הבחירות למועצת העיר. אני אבנר משרקי 

שנה באריאל, הייתי מסייע עוזר פעם ראשונה שנבחרתי למועצת העיר ופעם ראשונה 

מאוד  ת העיר. אני רוצה להודות למר אלי שבירו, יש בינינו אמוןשהתמודדתי למועצ

מאוד גדול, תודה על התיק שנתת לי, תיק הספורט. אני מבטיח לך שיחד עם כל 

השנים הבאות מעלה מעלה,  5-עמותות הספורט באריאל, אנחנו נקדם את הספורט ב

, אני תמיד מסתכל בשיתוף פעולה מלא. לגבי העתיד, אני מתיישב עם ידידי מצד ימין

נרות כולנו נהיה ביחד  13ימינה עם אדון שיטבון, נר אחד זה אור אחד, אם אנחנו 

אנחנו נהיה אור מאוד גדול לתושבים, מחויבותנו לתושבים לא באנו פה בשביל שכר או 

בשביל משהו, באנו לתרום למען תושבי אריאל, יש לנו עיר נהדרת, אריאל היא בירת 

א תישאר לנצח. אני מודה לכולם, מודה לראש העיר, מודה לכל חברי השומרון, וכך הי

מועצת העיר היוצאים והנכנסים על החברות שיש בינינו, נכון יש טיפה מחלוקות פה 

ושם, אבל מחלוקות תמיד אפשר לשים הצידה. שיהיה לנו עשייה מרובה ובשם השם 

אני רוצה לברך ברוך אתה נעשה ונצליח. ברשותכם עוד דבר אחד, זה משהו אישי שלי, 

 אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 
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 אמן.     כולם:

 

בקשה של אישה זה קדוש, אז קודם כל ערב טוב, ברכות   :פבל פולבמר 

לראש העיר הנבחר. הבחירות נגמרו וטוב שנגמרו, אנחנו חוזרים לשגרה וזה חשוב, כי 

ימה ולעשות הרבה הרבה עשייה. קודם כל באמת אנחנו חייבים עיר צריכה להתקדם קד

תושבים הצביעו ובאו ונתנו את האמון שלהם  9,000-הרבה תודה לתושבים, יותר מ

במעמד כזה או אחר, וזה מאוד חשוב, זאת אומרת אכפת לאנשים וכבוד הוא לנו. 

אמינים ברכות לפנים צעירות שנכנסו למועצה, וזה גם מאוד חשוב. שצעירים מ

בפוליטיקה, מאמינים שהם יכולים להשפיע ולעשות יש עתיד גם לעיר וגם לעולם שלנו. 

אז קודם כל תודה רבה לבוחרים שלקחו את הזמן, האמינו במערכת, והלכו לבחירות, 

ועשו את ההחלטה שלהם, זה מאוד חשוב מכל הלב. אני מצטרף לברכות למשפחה שלי, 

... אבל 120ם נקודה. אשתי היקרה שתהיה בריאה עד בלי משפחה אנחנו לא שווים כלו

שתהיה בריאה כמה היא עברה והכול בא מהלב. הרי כל האנשים שנמצאים פה היום 

בטוח באו מסיבה אחת לעשות טוב למשפחות שלהם, זאת אומרת לעיר שלהם, לעיר 

לנו  , יש25%שלנו אריאל היפה הצעירה ויש הרבה מה לעשות, כי אנחנו בנויים רק על 

וזו עבודה קשה, ובטוח נצטרך לעשות את זה ביחד כך או אחרת.  75%לבנות עוד 

אריאל ביתנו החליטה לא להצטרף לקואליציה מסיבות שאנחנו חושבים, אנחנו צריכים 

את הכסף בשביל לעשות עשייה, ואנחנו חושבים שמינויים היום פחות חשובים. גם 

שות אחרי ישיבת התקציב לפחות על הדיון. אנחנו חושבים שעל מינויים היה אפשר לע

ואני רוצה להגיד עוד דבר קטן, בחיים שלנו הכול מתחיל ונגמר ביחסי אנוש. אלי אנחנו 

ישבנו דיברנו, באמת היה משא ומתן מאוד מכובד ובגובה העיניים, אבל הגיע הזמן אם 

ראה כבר אנחנו מביאים משהו למועצה, כדאי שזה יהיה לפני, וברור שיש רוב וכנ

חילקתם תפקידים, עוד לא הצבענו אבל אתם כבר אומרים תודה על הספורט על 

הסגנים, זה בסדר זה מכל הלב כי מגיע לכם. אבל כדאי להביא את זה לפני שאנחנו 

נוכל גם כאופוזיציה או אנשים שכרגע אולי לא מסכימים, ובעתיד אנחנו נתמוך במה 

נו באנו לבנות את העיר ביחד. ואני אומר את זה שרלוונטי, אנחנו לא באנו להתנגד אנח

יודעים. אבל מאוד חשוב להתייחס גם לאנשים  בהבטחה, מילה של פבל זו מילה אתם 

אנשים שנתנו בנו אמון ואנחנו אחראים ונהיה עד  3,000שהם לא רוב, אבל יש אחרינו 
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נו נהיה סוף הקדנציה, ומקווה עוד הרבה קדנציות, אצלי זו קדנציה שלישית, אנח

ת את ההסכמים מחויבים להם, חשוב מאוד לתת כבוד גם לנו, ורצינו גם לראו

הקואליציוניים, הרי אנחנו מצביעים על בסיס משהו, לא קיבלנו. אבל אמרנו היום 

אנחנו מדברים רק על הדברים הטובים, חברים, תושבים, חברי מועצה, יבגני יעקובוב, 

גוזי שהיה צריך להיות עם המשפחה, לכולם  מקס צרנולגז, גלב לא נמצא פה, ערן

ברכות, הרבה בריאות, חבר'ה בלי בריאות אנחנו לא שווים כלום. אז תודה רבה לכולם 

 וחג שמח, תודה רבה. 

 

טוב אני לא קצרה, אני קצת ארוכה. קודם כל ערב טוב וחג   :גב' קרן קופלר

העיר הנבחר מר אליהו  שמח תושבים יקרים, בראש ובראשונה אני רוצה לברך את ראש

ונכונה למען תושבי העיר שלנו. כמו  שבירו, המון הצלחה בהמשך הדרך, עשייה פורייה 

כן אני רוצה לברך את חבריי שנבחרו לכהן כחברי מועצת העיר מזל טוב. ברכות לחברי 

המועצה שהחליטו להצטרף לקואליציה סיעת לב, סיעת הבית היהודי, סיעת הליכוד, 

אין ספק שהקואליציה הזאתי תעלה לנו משלם המיסים הרבה מאוד . הצלחה מרובה

כסף. תפקידו של חבר מועצה בראש ובראשונה לבקר את התנהלות העירייה, לצערי 

אלה שבחרו להצטרף לקואליציה הנוכחית שכחו שזה תפקידם. העיר אריאל בירת 

ת מועסקות עובדות סוציאליו 17, 10מתוך  6השומרון במדד חברתי כלכלי אשכול 

מתושבי העיר מטופלים ומוכרים על ידי מחלקת הרווחה. במשך  30%במחלקת הרווחה, 

שנים הרבה מאוד פרויקטים חדשים וישנים לא קודמו בטענה אין כסף, מסכימה. 

הכלכלה המקומית שלנו לא חזקה, אין תיירות, אזור התעשייה רחוק מלהכניס 

לבסס את מעמדנו כעיר עשירה עדיין  מיליונים לקופת העירייה, אין ספק שהדרך

ארוכה. לכן חובת הרשות בראש ובראשונה לבנות תכנית כלכלית נכונה ומסודרת. 

ול מחדש ולא לרוץ תכנית כלכלית שתטיב באמת עם תושבי העיר. הגיע הזמן לחשב מסל

לחלק תארים וכספים לפני ששמנו בסדר עדיפות ראשון את טובת הציבור ולא את 

טובתנו האישית. הגיע הזמן להחזיר את אמון הציבור, ולהקצות את המשאבים 

לנושאים שבאמת בוערים לתושבים. אולמות הספורט בבתי הספר היסודיים זועקים 

וניים, הדבר היחידי שהשתנה במוסדות החינוך לשיפוץ, כיתות הלימוד המרחבים החיצ

שנה זה הצלצול. פרויקט עיר ללא אלימות, פעילות הסברה  30-40שקיימים בעיר במשך 
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בנושאים שונים כגון: ונדליזם, שמירה על ניקיון העיר, טיפוח סביבת המגורים, החלפת 

קשיים שונים,  החול בגני הילדים למשטחי גומי, הקמת חווה טיפולית בעיר לילדים עם

הקמת גינה קהילתית, הקמת מרכז מוזיקה, הקצאת מבנה קיים ושיפוצו בשיתוף מפעל 

קום, הקמת חדר הנצחה לחללי צה"ל בשיתוף עם משרד הביטחון, הפיס ועמותת מ

מרכז מסחרי רובע א' עסקים קורסים המרכז עצמו זקוק למתיחת פנים כבר שנים, 

דרכות, קידום עסקים ברשות, השקעת משאבים חזות פני המרכז, מקומות חנייה, מ

ושיפור הנגישות לבעלי מוגבלויות ושילובם בחיי היום יום בעיר, בריכה עירונית 

שזקוקה לשיפוץ דחוף והפחתת עלויות הכניסה לתושבים, מחלקת אכיפה בעיר הקצאת 

תקציבים ותקנים לעובדי המחלקה, הוזלת מחירי הקייטנות, חיזוק התרבות בעיר, 

עילויות למשפחות אחר הצהריים ללא תשלום, הקרנת סרטים, הצגות ומקומות בילוי, פ

נוער בסופי שבוע, קידום הספורט בעיר, ספורט זו דרך חיים, ספורט זה  פעילויות לבני 

חינוך, ספורט זה ערכים, ספורט זה חתירה למצוינות, מלגות לספורטאים מצטיינים, 

איכות ההדרכה והפעילות, השבחה והקמת הרחבת מגוון ענפי הספורט, השבחת 

מתקנים חדשים וראויים. סירוס ועיקור חתולים בעיר, הקמת פינות האכלה מסודרות, 

ויודעת שכל זה אפשרי. אני  פעילויות לגיל השלישי והרשימה עוד ארוכה. אני מאמינה 

ות מאמינה שכל זה היה קורה מהר מאוד אלמלא אדוני ראש העיר לא היית נתון לסחטנ

פוליטית. אני מאמינה שזה היה קורה מהר מאוד אלמלא אדוני ראש העיר לא היית 

-נכנע לסחטנות הזאתי. סדר עדיפות לא נכון מביא את קופת העירייה להוציא למעלה מ

בשנה וזה בכדי לסגור קואליציה. ₪ מיליון  2.5בשנה, כן שמעתם נכון ₪ מיליון  2.5

ירייה תקן שלא היה קיים בקדנציה הקודמת. בשנה לרב עיר מכספי הע₪  800,000

בשנה לסגן נוסף בשכר שכולל לשכה, מזכירה, ביטוחים, תקן שלא היה ₪  700,000

קיים בקדנציה הקודמת. ואני שואלת האם סגן נוסף בשכר זה מה שנחוץ לתפקודה  

לממלא מקום ראש עיר שכולל לשכה, מזכירה, ₪ היעיל של העירייה? למעלה ממיליון 

ב, ביטוחים, ועכשיו גם מתכוונים לפתוח תקן שלא היה קיים בקדנציה הקודמת וזה רכ

בוחרים נתנו בנו את  766עוזרת לממלא מקום ראש העיר. אני כראשת סיעה זוכרת כי 

בחרו בקלפי כן בשביל אריאל מתוך הידיעה  766האמון שנדע לפעול ביושרה וערכים, 

י, חתרה על דגלה לקדם פרויקטים לרווחת שסיעתנו חתרה על דגלה את הנושא החברת

 11התושב ולא לתת יד לבזבוז כספי ציבור. אני מסתכלת מסביבי ואני רואה פה עוד 
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חברי מועצה וראש עיר אחד שקיבלו את אמון הציבור, כן את אמון הציבור וכל מה 

נוכל לעשות את זה. בחיים המרווח לטעויות הוא כ ל שמשתמע מכך, ואני יודעת שביחד 

כך קטן חצי צעד מאוחר מידי או מוקדם מידי ואתה ממש לא עושה את זה, זה עוד לא 

להיות מתועלים למקומות מאוחר, זה עוד לא מאוחר לא לתת לכל כך הרבה כספים 

הלא נכונות. זו ההזדמנות שלנו ביחד לקדם את העיר ולהביא אותה לפסגת השומרון, 

בפנים, להפוך ליחידה אחת שתרוץ קדימה זו ההזדמנות שלנו ביחד לחזק את העיר מ

ותצדיק את התואר שקיבלנו בזכות ולא בחסד בירת השומרון. הערב אני מתכוונת 

להימנע מלהצביע על חלק מהדברים שעלו על סדר היום בישיבה, אני יודעת שנכון 

לעכשיו זה לא ישנה הרבה, כי יש רוב. אבל עדיין יש בי את התקווה שלמען עתיד העיר 

ושביה תעשו את המעשה הנכון, תיקחו אחריות ותימנעו מלהצביע על הנושאים ות

מחובתי להעביר ולחדד הבאים: ממלא מקום בשכר, סגן נוסף בשכר, וסגנים בתואר. 

סיעתנו מחויבת לאג'נדה שמלווה אותנו במשך שנים והיא עשייה למען התושב, סיעתנו 

לא אחד מחברי המועצה שיושבים פה מחויבת לקהל המצביעים שלנו. אין לי ספק שאף 

 הצביעו לנו בקלפי ולכן יש פה רק עניין ציבורי ולא עניין אישי. תודה. 

 

תודה רבה לחברי מועצת העיר שדיברו. עד שאנחנו נפתח כאן  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

את הפלקט שבו אנחנו בעצם נחתום חברי המועצה, אני יאמר שהסכמים קואליציוניים 

הבית היהודי והאיחוד הלאומי, עם סיעת לב ועם סיעת מחל. כל ההסכמים נחתמו עם 

הקואליציוניים יהיו הן בלשכת ראש העיר והן בלשכת מנכ"ל העירייה פתוחים, מי 

 שירצה יוכל לבוא לעיין בהם, הכול פתוח הכול גלוי ללא שום הסתרה, הכול גלוי. 

  חתימת חברי המועצה הנכנסים על הצהרת אמונים.  ד.

 

אני יבקש עכשיו מחברי המועצה להגיע אחד אחד, אני אקרא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לכל חבר מועצה הוא יצהיר אמונים וההצהרה מדברת על אני מתחייב לשמור אמונים 

, ולמלא באמונה את שליחותי במועצת העיר אריאל, אני חותם את למדינת ישראל

 ל חברי המועצה לחתום. אבנר. החתימה הראשונה ולאחר מכן אנחנו נקרא לכ

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה   :אבנר משרקימר 

 את שליחותי במועצת העיר אריאל. 



 02.12.2018)מן המניין(  1מספר  ישיבת מועצה
 

 13 

 

 אלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא   :גב' אלה ויינר

 באמונה את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 דושי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה   :אריק דושימר 

 את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 ורד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא   :גב' ורד טוויל

 באמונה את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 יאיר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה   :יאיר שיטבוןמר 

 את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 יוסי.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה    :מר יוסי חן

  את שליחותי במועצת העיר אריאל.

 

 יחיאל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה   :מר יחיאל טוהמי

 את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 ימית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא   :גב' ימית שפר

 יאל. באמונה את שליחותי במועצת העיר אר

 

 לודמילה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מתחייבת, פעם שלישית.   :גב' לודמילה גוזב

 

 ערן לא נמצא כאן, אז פבל.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה   :פבל פולבמר 

 את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

 חרונה חביבה זו קרן. וא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

כן, אבל רציתי להוסיף, לא התפקיד עושה את הבן אדם, הבן   :פבל פולבמר 

 אדם עושה את התפקיד, תודה. 

 

אני קרן קופלר ברקו מתחייבת לשמור אמונים למדינת   :גב' קרן קופלר

 ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצת העיר אריאל. 

 

דה רבה לחברי מועצת העיר החדשים, ואני מאחל באמת תו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הצלחה לכולנו. 
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 אישור מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר ומשנה לראש העיר. ה.

 

ואנחנו עוברים בהמשך לסדר היום, אני מבקש לאשר את מר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

מי נגד?  וממלא מקום בשכר. מי בעד לאשר את המינוי? יחיאל טוהמי כסגן ראש העיר

מי נמנע? בעד: יחיאל, ורד, אלה, יוסי, אריק, יאיר, אבנר. נמנע: קרן. נגד: פבל, לודה 

 וימית. עבר. 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

 למנות את מר יחיאל טוהמי כסגן ראש העיר וממלא מקום בשכר.

 

אני מעלה להצבעה לאשר את מר אריק דושי כסגן ראש העיר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אחר אישור תקציב , וזאת ל2019שכר. שכרו ישולם במהלך שנת העבודה  50%-ב

העירייה ולאחר אישור משרד הפנים. מי בעד לאשר את המינוי? מי נגד? מי נמנע? בעד: 

יחיאל, אלי, ורד, אלה, יוסי, אריק, יאיר ואבנר. נמנע: קרן. נגד: פבל, לודה וימית. 

 עבר. 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

שכר. שכרו ישולם במהלך שנת  50%-אריק דושי כסגן ראש העיר בלמנות את מר 

 ירייה ולאחר אישור משרד הפנים., וזאת לאחר אישור תקציב הע2019העבודה 

 

אני מעלה לאישור את מר יוסי חן כסגן ראש העיר בתואר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולאחר מכן יתמנה כמשנה לראש  31.5.21ללא שכר במחצית הראשונה של הקדנציה עד 

 , העיר עד לסיום הקדנציה. מי בעד לאשר את המינויים? מי נמנע? מי נגד? בעד: אלי

יוסי, אריק, יאיר, אבנר. קרן נמנעת. נגד: פבל, לודה וימית. עבר.  יחיאל,  ורד, אלה, 
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גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר נגד: מר  3נמנע: קרן קופלר;  1

יוסי חן כסגן ראש העיר בתואר ללא שכר במחצית הראשונה של למנות את מר 

 ולאחר מכן יתמנה כמשנה לראש העיר עד לסיום הקדנציה. 31.5.21הקדנציה עד 

 

 משנה לראשלהצבעה אישור של מר אבנר משרקי כ אני מעלה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ולאחר מכן יתמנה כסגן ראש העיר  31.5.21-העיר במחצית הראשונה של הקדנציה עד ה

נגד? בעד:  בתואר ללא שכר עד סיום הקדנציה. מי בעד לאשר את המינוי? מי נמנע? מי 

יוסי, אריק, יאיר ואבנר. קרן נמנעת. נגד: פבל, לודה וימית.  אלי, יחיאל, ורד, אלה, 

 המינוי אושר. 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)ברוב קולות  הוחלט החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

במחצית הראשונה של הקדנציה עד משנה לראש העיר כמר אבנר משרקי למנות את 

 ולאחר מכן יתמנה כסגן ראש העיר בתואר ללא שכר עד סיום הקדנציה. 31.5.21-ה

 

של הגברת ורד טוויל כמשנה אני מעלה להצבעה אישור  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

לראש העיר. מי בעד לאשר את המינוי? מי נמנע? מי נגד? בעד: אלי, יחיאל, ורד, אלה, 

 יק, יאיר ואבנר. קרן נמנעת. נגד: פבל, לודה וימית. המינוי עבר. יוסי, אר

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר נגד: מר פבל פולב, גב'  3נמנע: קרן קופלר;  1

 ורד טוויל כמשנה לראש העיר.למנות את גב' 
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.  אישור אריאלה להב כגזברית העירייה. ו

 אישור זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב. * 

 אישור חברות הגזברית אריאלה להב בוועדות: כספים, הקצאת קרקע,  * 

 הנחות בארנונה, ועדת ערר.   

 

אני עובר לסעיף הבא, אישור אריאלה להב כגזברית  :ראה"ע-ו שבירומר אליה

העירייה. היה מכרז לגזברות, היא נבחרה פה אחד להיות גזברית העירייה, ואני מבקש 

לאשר את המינוי כולל אישור זכות חתימה ואישור חברות הגזברית בוועדות: כספים, 

שור הגזברית אריאלה להב הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר. כמו כן אי

כממונה על הארנונה. מי בעד לאשר את אריאלה להב? אושר פה אחד, תודה רבה 

 לכולם. 

פה אחד, לאשר את אריאלה להב כגזברית העירייה. וכן לאשר את הוחלט  החלטה:

זכויות החתימה לגזברית אריאלה להב. וכן לאשר את חברות הגזברית אריאלה להב 

קצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר. וכן לאשר את הגזברית בוועדות: כספים, ה

 אריאלה להב כממונה על הארנונה. 

 

 ראש אגף החינוך במקום אילנה נולמן  –אישור דירקטור לגוונים שלי קורן  ז. 

 )קו"ח מצ"ב(.  

 

אישור דירקטור לחברת גוונים הגברת שלי קורן ראש אגף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

קום הגברת אילנה נולמן שסיימה את תפקידה. מי בעד לאשר את שלי קורן? החינוך במ

 אושר פה אחד, תודה רבה. 

פה אחד, לאשר את מינויה של הגב' שלי קורן כדירקטורית הוחלט  החלטה:

 בגוונים. 

 

 אישור מר אלי שבירו כדירקטור בתאגיד המים. . ח

 

 ינהל את ההמשך זה יחיאל. אני יוצא בסעיף הזה ומי ש :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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  *** מר אליהו שבירו יוצא מחדר הישיבות ***

 

אני רוצה להעלות את המינוי של אלי שבירו כדירקטור   :מר יחיאל טוהמי

יחיאל, ורד, אלה, יוסי, אריק, יאיר שיטבון ואבנר בתאגיד המים בבקשה. מי בעד? 

נגד? מי נמנע? נמנעת קרן. נגד: פבל, לוד ה וימית. אלי יכול להיכנס, תודה משרקי. מי 

 רבה לכם. 

 *** מר אליהו שבירו חוזר לחדר הישיבות ***

גב' ורד טוויל, גב' אלה מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

נמנע: קרן  1ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי; 

גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר למנות את נגד: מר פבל פולב,  3קופלר; 

 אלי שבירו כדירקטור בתאגיד המים. 

 

תודה רבה, אני חזרתי לישיבה, אני רוצה להודות לכולם שוב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

חברי המועצה היוצאים, חברי המועצה הנכנסים, לכם כל הציבור שהגיע לכאן, אני 

ל לכולנו שיהיה לנו הצלחה בהמשך הדרך, חג אורים רוצה להודות לכולם ואני מאח

 שמח לכם ולמשפחות שלכם, תודה רבה.

 

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 :ריכוז החלטות

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי; טוויל , גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר, גב' קרן קופלר;(, לאשר  4

 הוספת סעיף לסדר היום: אישור מר אלי שבירו כדירקטוריון בתאגיד המים.

 
 

 נה לראש העיר.אישור מ"מ ראש העיר, סגני ראש העיר ומש ה.

 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

 יחיאל טוהמי כסגן ראש העיר וממלא מקום בשכר.למנות את מר 

 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

ימית שפר;(, לאשר נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב'  3נמנע: קרן קופלר;  1

שכר. שכרו ישולם במהלך שנת  50%-אריק דושי כסגן ראש העיר בלמנות את מר 

 , וזאת לאחר אישור תקציב העירייה ולאחר אישור משרד הפנים.2019העבודה 

 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי ח ן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי; טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

יוסי חן כסגן ראש העיר בתואר ללא שכר במחצית הראשונה של למנות את מר 

 ציה.ולאחר מכן יתמנה כמשנה לראש העיר עד לסיום הקדנ 31.5.21הקדנציה עד 
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גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

משנה לראש העיר במחצית הראשונה של הקדנציה עד כרקי מר אבנר משלמנות את 

 ולאחר מכן יתמנה כסגן ראש העיר בתואר ללא שכר עד סיום הקדנציה. 31.5.21-ה

 

גב' ורד מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  8)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי;  טוויל, גב' אלה 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר  3נמנע: קרן קופלר;  1

 ורד טוויל כמשנה לראש העיר.גב' למנות את 

 

.  אישור אריאלה להב כגזברית העירייה. ו

 אישור זכויות חתימה לגזברית אריאלה להב. * 

 כספים, הקצאת קרקע,  אישור חברות הגזברית אריאלה להב בוועדות: * 

 הנחות בארנונה, ועדת ערר.   

 

פה אחד, לאשר את אריאלה להב כגזברית העירייה. וכן לאשר את הוחלט  החלטה:

זכויות החתימה לגזברית אריאלה להב. וכן לאשר את חברות הגזברית אריאלה להב 

גזברית בוועדות: כספים, הקצאת קרקע, הנחות בארנונה וועדת ערר. וכן לאשר את ה

 אריאלה להב כממונה על הארנונה. 

 

 ראש אגף החינוך במקום אילנה נולמן  –אישור דירקטור לגוונים שלי קורן  ז. 

 )קו"ח מצ"ב(.  

 

פה אחד, לאשר את מינויה של הגב' שלי קורן כדירקטורית הוחלט  החלטה:

 בגוונים. 

 

 אישור מר אלי שבירו כדירקטור בתאגיד המים. . ח

 



 02.12.2018)מן המניין(  1מספר  ישיבת מועצה
 

 21 

גב' ורד טוויל, גב' אלה מר יחיאל טוהמי, בעד:  7)חלט ברוב קולות הו החלטה:

נמנע: קרן  1ויינר, מר יוסי חן, מר יאיר שיטבון, מר אריק דושי, מר אבנר משרקי; 

נגד: מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, גב' ימית שפר;(, לאשר למנות את  3קופלר; 

 אלי שבירו כדירקטור בתאגיד המים. 

 


