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 עיריית אריאל

 מן המניין( של מועצת העירייה ש) 1-הישיבה ה

 (1.111111)ד ע"תש בכסלו' ז, ראשון מיום

 

 

 ראש העיר -  מר אלי שבירו :נוכחים

 הנכנס ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 הנכנסתהעיר  סגנית ראש -  כץ-גב' שירה דקל

   גן ראש העירס -   מר פבל פולב

  משנה לראש העיר -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חבר מועצת העיר -  גור אריה מר דושי

 חבר מועצת העיר -  מר יבגני יעקובוב

 העיר חבר מועצת -  איתי אהרונימר 

  מועצת העיר תחבר -   גב' חנה גולן

 חבר מועצת העיר -   יוסי חןמר 

 

 

 העירייהמנכ"ל  - חיים )קוקי( ביטוןמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 גזבר העירייה -  מר ג'והר חלבי   

 מנהל הבחירות, משרד הפנים -    יובל לוימר   

 

 

 חבר מועצת העיר  - עו"ד אלכסיי גולוביי :חסרים
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 :היוםעל סדר 

 .ברכות .1

 אמונים של חברי המועצה. הצהרת .2

 פרידה מחברי המועצה היוצאים. .3

 :מינויים .4

א' וכן  22מינוי סגן ממלא מקום בשכר מר יחיאל טוהמי מינוי לפי סע'  .א

לתקנון. מר  34וקביעת שכר לפי סעיף  33האצלת סמכויות לפי סע' 

 והכול בהתאם לאישור משרד הפנים. .טוהמי יחזיק בתיק הרווחה

ללא שכר תוך האצלת  24עיר, הגב' שירה דקל, לפי סע' מינוי סגן לראש ה .ב

לתקנון. הגב' שירה דקל תהיה אחראית על תחום  33סמכויות לפי סע' 

 תרבות הפנאי. והכול בהתאם לאישור משרד הפנים.

ללא שכר תוך האצלת  24מינוי סגן לראש העיר, מר פבל פולב, לפי סע'  .ג

יחזיק בתיק איכות הסביבה לתקנון. מר פבל פולב  33סמכויות לפי סע' 

 והספורט. והכול בהתאם לאישור משרד הפנים.

מינוי משנה בתואר וללא שכר למחצית הקדנציה הראשונה למר גלב  .ד

 . והכול בהתאם לאישור משרד הפנים. 33רבינוביץ, לפי סע' 
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 –. על סדר היום 1מס'  ישיבת המועצהאת  לפתוח רוצהאני  :ראה"ע-ומר אלי שביר

ועדת הבחירות. לאחר מכן ברכות. אנחנו ניפרד מחברי המועצה היוצאים.  דבר יו"ר

 יובל, בבקשה. נחתום על האמנה, ולאחר מכן נשלים את ההצבעה על מינויי סגנים. 

 

שלום רב, ראש העירייה, חברי מועצת העיר הנבחרים, מנכ"ל   :מר יובל לוי

שבי העיר הנכבדים. בראשית העירייה, יו"ר ועדת הבחירות, מזכיר ועדת הבחירות, תו

דברי, ברצוני להקריא את הודעת המפקח הארצי על הבחירות בדבר תוצאות הבחירות 

 לראש הרשות ולחברי המועצה.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל:

, נמסרת 1891-לתקנון המועצות המקומיות ליהודה ושומרון תשמ"א 12בהתאם לסעיף 

ה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית אריאל. לקראת הבחירות בזאת הודע

, אושרו הצעות המועמדים כלהלן: 2113באוקטובר  22ביום ח' בחשוון תשע"ד,  שקוימו

יוסי, עזריה אריאל, שבירו אלי. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו  גולן חנה, חן 

. 8,919 –לות הכשרים . המספר הכולל של הקו9,1,1 –בתחום הרשות המקומית 

. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד 342 –המספר הכולל של הקולות הפסולים 

 919 –. חן יוסי 1%.,2קולות, המהווים  2,141 –מהמועמדים כמפורט להלן: גולן חנה 

 –. שבירו אלי 1.8%קולות, המהווים  142 –. עזריה אריאל 11.3%קולות, המהווים 

 שבירו אלי. –. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות 1.8%,ווים קולות, המה 4,922

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל: 

, נמסרת 1891-לתקנון המועצות המקומיות יהודה ושומרון תשמ"א 19בהתאם לסעיף 

ביום י"ח  שקוימובזאת הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית אריאל, 

 –, אושרו רשימות המועמדים כלהלן: אריאלי 2113באוקטובר  22חשוון תשע"ד, ב

 –בראשות אלי שבירו, בוחרים באריאל, דרך חדשה לאריאל, הבית היהודי באריאל 

בראשות חנה גולן,  –בראשות פבל פולב, לב  –ברשות איתי אהרוני, אריאל ביתנו 

של הבוחרים שהצביעו בתחום רשימות. המספר הכולל  8אריאל שווה יותר. סה"כ 

. המספר הכולל 8,881 –. המספר הכולל של הקולות הכשרים 9,1,1 –הרשות המקומית 

. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות 181 –של הקולות הפסולים 

קולות. א.ר.  3,412 –אריאלי בראשות אלי שבירו  –המועמדים כמפורט להלן: א' 
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הבית  –קולות. טב  93, –דרך חדשה לאריאל  –קולות. חן  111 –בוחרים באריאל 

בראשות  –אריאל ביתנו  –קולות. ל  99, –בראשות איתי אהרוני  –היהודי באריאל 

אריאל שווה  –קולות. ץ  1,231 –בראשות חנה גולן  –קולות. לב  1,121 –פבל פולב 

 –המועמדים: א קולות. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מהרשימות  814 –יותר 

מנדט אחד. טב  –דרך חדשה לאריאל  –מנדטים. חן  , –בראשות אלי שבירו  –אריאלי 

 –אריאל ביתנו  –מנדט אחד. ל  –הבית היהודי באריאל בראשות איתי אהרוני  –

אריאל שווה  –מנדטים. ץ  2 –בראשות חנה גולן  –מנדטים. לב  2 –בראשות פבל פולב 

 מנדט אחד.  –יותר 

 האנשים שנבחרו כחברי מועצה מכל רשימה ורשימה: שמות

 –שבירו אלי; מקום שני  –מקום ראשון  –בראשות אלי שבירו  –רשימת אריאלי 

צ'רנוגלז מקסים; מקום  –כץ שירה; מקום רביעי  –טוהמי יחיאל; מקום שלישי 

. –דושי אריה. רשימת דרך חדשה לאריאל  –טוויל ורד; מקום ששי  –חמישי   חן יוסי

אהרוני איתי. רשימת אריאל  –רשימת הבית היהודי באריאל, בראשות איתי אהרוני 

יעקובוב יבגני.  –פולב פבל; מקום שני  –מקום ראשון  –בראשות פבל פולב  –ביתנו 

גולוביי אלכסיי.  –גולן חנה; מקום שני  –מקום ראשון  –רשימת לב בראשות חנה גולן 

 ץ גלב.רבינובי –רשימת אריאל שווה יותר 

חודשים הוטלה עלי משימה של ניהול מערכת  2-עכשיו מספר דברים, ברשותכם. לפני כ

הבחירות בעיר אריאל. מדובר במשימה מאתגרת והתייחסתי אליה בכובד ראש, כמייצג 

זו. עם סיום מערכת הבחירות, אני שמח לומר  את תושבי העיר אריאל במשימה חשובה 

בין המתמודדים שליוו את מערכת הבחירות, לכם שלמרות חילוקי הדעות שהיו 

הסתיימה מערכת הבחירות באופן תקין, וזאת כראוי לעיר אריאל ולתושביה, שאני 

 מעיד מהיכרותי את השלטון המקומי, שמנוהלת באופן תקין ומסודר. 

ברצוני להודות לחברי ועדת הבחירות וליו"ר ועדת הבחירות, עו"ד בועז אליהו, על 

 ורה והצלחת מערכת הבחירות. שיתוף פעולה פ

ברצוני לציין לטובה את המערך העירוני על כל יחידותיו, על כל אגפיו ויחידותיו, על 

שיתוף פעולה ומתן סיוע בכל נושא, מתן עזרה לוגיסטית להצלחת הבחירות, אפשר 

 לומר עם אפס תקלות כמעט. 

גף רישוי עסקים באופן מיוחד אני רוצה להודות למזכיר ועדת הבחירות ומנהל א
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ופיקוח, ברוך אנגל, על שיתוף פעולה מצוין, פורה והדדי. הסתייעתי בו בכל עניין, בכל 

נושא שעל הפרק, הן ביום הבחירות והכן בהכנה ליום הבחירות. וגם עכשיו, לאחר 

סיום הבחירות, ברוך היה זמין ונכון לסייע בכל שעה ויש לו חלק נכבד בהצלחת ניהול 

 ת. תודה רבה, ברוך. מערכת הבחירו

לסיום, אני רוצה לאחל הצלחה לראש העיר ולחברי המועצה הנבחרים בניהול העיר 

 ולרווחת תושבי העיר. תודה רבה. 

 

אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר ליובל תודה ענקית  :מר חיים )קוקי( ביטון

כות. ראשון על ההובלה של מערכת הבחירות כאן בעיר אריאל, ואנחנו נעבור לבר

 ראש העיר, מר אליהו שבירו. –המברכים 

 

 .ברכות .   1

 

,  –אשתי אוריה, ילדי  –שותפי, קודם כל משפחתי  :ראה"ע-מר אלי שבירו רחלי

יובל לוי, חברי מועצת העיר  מיכל ועופר, חה"כ לשעבר מר יחיאל חזן, מנהל הבחירות 

דנציות כממלא מקום, כסגן, ק 3מר עמנואל יעקב )מנו(, ששירת את העיר  –היוצאים 

כמשנה; מר פנחס כהן )פיני(, ידידי, שסיים את שירותו בקדנציה הזו כסגן ראש העיר, 

וגם לו מגיע מחיאות כפיים; הגב' לודמילה גוזב, שאף היא היתה סגנית ראש העיר, 

וגם לה מגיע מחיאות כפיים; עו"ד אריאל עזריה, שהיה חבר מועצה, וגם לו מגיע 

אבי סמו, ידידי, רעי, שהלך איתי את כל הקדנציה  –פיים; ואחרון חביב מחיאות כ

חברי מועצת העיר הנכנסים, האחרונה, וגם לו מגיע הרבה הרבה מחיאות כפיים. 

  מנכ"ל העירייה מר חיים ביטון, מנהלים, אורחים, תושבים יקרים.

יודעים  באתר העירוני החדש כתבתי כך: כשפנינו אל העתיד לא נשכח את העבר. אנו 

היטב מהיכן באנו ולאן אנו רוצים להגיע, ללא משקעים, חפים מכל רצון לנבור במה 

שהיה. מה שראוי לטיפול יטופל באופן נמרץ ובמבט צופה עתיד. נושאי הליבה 

העירוניים ידועים וסדרי העדיפויות לטווח הקצר והבינוני ידועים גם כן. עיריית 

שותפות אמת עמכם, ובקרת איכות שוטפת. אעשה אריאל תפעל בשקיפות מלאה, עם 

כל שניתן כדי לשפר את התקשורת בינינו כראש עיר של כולם, הלכה למעשה. אחריותי 
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האישית ואחריותם של חברי המועצה, חלקם חדשים, תשתלב היטב בעבודתה של 

העירייה. כולי תקווה שנשכיל ללכת יד ביד, לפתח את אריאל כעיר של ערכים, כקריה 

אקדמית תוססת, המטפחת יחד איתנו את החינוך. נפעל יחדיו למצב את עירנו כמוקד 

 משיכה אמיתי לתושבים חדשים ומקור גאווה לכולנו. 

ו,  אמרתי לא פעם, ולא אתעייף מלחזור על הדברים, רון נחמן ז"ל הוא בונה עירנ

את תהליך ואעשה את כל הנדרש כדי שכך הוא ייזכר. לכן, גם ליוויתי באופן אישי 

 האישור להקמת אתר ההנצחה לזכרו. אני מתכוון ליישם כל מילה שאמרתי וכתבתי.

היום, אנו מסמיכים את בעלי התפקידים הבכירים מקרב נבחרי הציבור במועצת העיר. 

את יחיאל ידידי, שהיה ממלא מקומי וגם ימשיך להיות סגן ראש העיר וממלא מקומי 

שנים, כסגנית ראש  2-, שהולכת עמי למעלה מכץ-מרשימת אריאלי; את שירה דקל

העיר מרשימת אריאלי; את פבל פולב, שעבדנו יחד בשיתוף פעולה מלא ונמשיך כך, 

כסגן ראש העיר מרשימת אריאל ביתנו; ואת גלב רבינוביץ, שנכנס זה עתה למועצה, 

 כמשנה לראש העיר מרשימת אריאל שווה יותר.

שנים, שבה ננסה להשריש את האחדות, שכל  2אנחנו מתחילים עכשיו קדנציה של 

 –כולה ממוקדת שירות לתושבים, לילדי העיר ולותיקיה, ולשותפה הגדולה שלנו 

האוניברסיטה. פוליטיקה אינה מילה גסה, והיא כלי להעמקת השירות ושיפורו. 

הבחירות מאחורינו והסערה הפוליטית בעיר שכחה. הבוחר האריאלי אמר את דברו 

ר, בקול רם, ללא מורא, באופן מובהק ולא משתמע לשני פנים. תושבי באופן בהי

ימים, הימים הבאים יום יום  1,911אריאל אבחנו את הצהרותינו וכוונותינו במשך 

ושעה שעה. חובת ההוכחה על כולנו. האתגרים של המועצה החדשה עצומים. ככל 

, נעשה ונצליח יותר. שנהיה מאוחדים יותר, ככל שנהיה יצירתיים, נחושים וערכיים

 חזק חזק ונתחזק. תודה רבה. 

 

תודה רבה לראש העיר. כולנו מאחלים לו בהצלחה. הבא בין  :מר חיים )קוקי( ביטון

 המברכים, אני מזמין את עמנואל יעקב, בבקשה.

 

ערב טוב לכולם. אני אעשה את זה בקצרה. ראש העיר   :מר יעקב עמנואל

קים והחדשים, קהל נכבד, כל אחד לפי מעלתו וכבודו. הנבחר, חברי מועצת העיר, הותי
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אני השתחררתי מהמדים וכבר עיני היו נשואות לאיזו עבודה בחו"ל,  2111בתחילת 

 –בכמה מדינות. חזרתי מדרום אמריקה, מפרו, ורון ז"ל הגיע אלי הביתה ואמר לי 

קראת אתה עוזב את הכול, בוא לעזור לי, אנחנו צריכים להקים נבחרת טובה ל

בסדר.  –. לא לקח לי שבריר של שניה, אמרתי לו 2111הבחירות שתתקיימנה ביוני 

עד עצם היום הזה הייתי חבר מועצה, ממלא מקומו, ובהרבה מאד  2111ומיוני 

תפקידים )לא אפרט(, אבל גם בהתנדבות של עשייה בעיר. ונצבר ניסיון רב. התקיימה 

י, כל אדם יש לו איזה שהן שאיפות, ואני מערכת בחירות, ואני מסיבות השמורות עמ

החלטתי להפסיק עם הפוליטיקה המקומית כרגע, לקחת פסק זמן, ולהשלים כמה 

דברים שהם אצלי על השולחן ועוד לא סיימתי אותם, כולל בחו"ל. והתקיימו הבחירות 

לאחרונה באריאל ונבחר ראש עיר ברוב קולות של התושבים. ואני רוצה, אלי, להגיד 

. כמה עצות. אל תתיירא משום דבר. אתה ראש עיר עם  לך כמה עצות. זה לא 'טיפים'

חברי מועצה יושבים בקואליציה, תוכל להתניע תהליכים  11נבחרת טובה, חזקה, 

ולהוציא מן הכוח אל הפועל תוכניות שאני חושב שאתה יכול להתמודד איתם. אם 

לך עוד פעם, אל תתיירא, לא מן שתף את כולם. אל תתיירא, ואני אומר  –אתה יכול 

הפרושים ולא מן הצדוקים, תתיירא רק מן הצבועים. אותם אנשים שרוממות 

הסיסמאות בפיהם, הלכה למעשה, הם צריכים עוד להוכיח, נטל ההוכחה עליהם. אל 

תתיירא משום דבר. הייה מלא חמלה לתושבים, כמו שאמרת והצהרת. שא עיניך אל 

עיר, ואל תפלה אף אחד לא לכאן ולא לכאן. הייה עם חמלה, האנשים, טפל בנזקקים ב

הייה עם שאר רוח, הייה עם תבונה. תקדיש שעות רבות לקבל אנשים, לפתור את 

הבעיות שלהם. תעדף את הנושאים שעומדים על הפרק. קח את החינוך במלוא 

ם העוצמה, תן לו עדיפות עליונה. תקים ועדה שתבחן את הדרך להשאיר את הצעירי

בעיר. תנדנד לשרים בממשלה להקים כאן דיור מוזל לצעירים. תתעסק עם בעיות 

הביטחון. תפתח את העיר בכיוון תשתיות. יש לך מועצה חזקה ותוכל איתה להתקדם 

קדימה. אריאל היא אמנם עיר, אבל היא ישוב קהילתי, וכולם מכירים, הרבה אנשים 

ח של כולם ולא ראש עיר מתנשא, מכירים הרבה אנשים. ולכן ראה את עצמך כשלי

יהיר, גאוותן, אלא אחד משלנו, אחד שרואה את הדברים נכוחה וגם יודע לתת 

פיתרונות. יחד עם זאת, זכור שכמו שאמרת, זכור ואל תשכח ותוציא לפועל את כל מה 

, איש שהגה, הקים ופעל באריאל. לא חשוב, גם אם היו שקשור ליד ומצבה לרון
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ת, אלה היו מחלוקות פוליטיות. אבל קח אותו כסמל וכדוגמא לאיש מחלוקות פוליטיו

שבסופו של דבר עתידה של יהודה ושומרון תלויים במעשים שרון עשה אותם בחבל 

הארץ הזאת. אני מאחל לך, מאחל לכל חברי המועצה, גם הותיקים וגם החדשים, 

ודעת( לדעת  שתאזרו אומץ, תשכילו דעת, שיהיה בכם מספיק חב"ד )חוכמה, בינה

להתמודד עם האתגרים העתידיים שעומדים בפניכם בתקופה הקרובה, גם לאור 

התהליכים הפוליטיים והמדיניים שהולכים ומתרחשים והם לא פשוטים. ואתם  

יודעים שבקרוב יהיו עם הפלשתינאים הסדרים כאלה או אחרים, שתהיינה השלכות 

אני מאחל לך, לטובת כולם, שנעלה  עלינו פה באריאל ובגוש. אני מאחל לך הצלחה,

 אני לידך לעזור. תודה רבה.  –ונפרח ביחד. וכל אימת שתצטרך אותי 

 

תודה רבה למר עמנואל יעקב. וגם אנחנו מאחלים לך  :מר חיים )קוקי( ביטון

 כץ, בבקשה.-הגב' שירה דקל –בהצלחה בהמשך דרכך. והבאה בתור 

 

ים נכבדים, ערב טוב לכולם. אני ניצבת תושבי אריאל, אורח  :כץ-גב' שירה דקל

 2-כאן היום מלאת התרגשות, אשר מתעצמת נוכח האחריות ותחושת השליחות. ב

ו רבות כדי להגיע לרגע הזה, בו נוכל לעשות למען העיר השנים האחרונות פעלנ

בתחומים רבים ובעיקר להחזיר את העיר לתושבים. העיר אריאל מיוחדת במינה בכל 

המיקום הגיאוגרפי, מרקם התושבים הייחודי,  –ים נפלאים כך הרבה דבר

האוניברסיטה ועוד. אנו מאמינים באריאל ובתושבים שלה ומתכוונים לפעול בכדי 

להפוך אותה לעיר מרכזית בתחומי הספורט, הפנאי, התרבות, הנוער, הצעירים ועוד. 

מאמינים בך  אלי, הלכנו יחד במשך שנים רבות ובמעמד זה חשוב לי לומר כי אנו

ובדרך שלך, ואנחנו מאחוריך, יחד נצעיד את העיר הזאת קדימה. יושבים כאן אנשים 

רבים שסייעו לנו להגיע לרגע הזה וחשוב לומר תודה. תודה לכל הפעילים והמתנדבים 

והאנשים הנפלאים שנמצאים פה, ומי שלא נמצא פה, מגיע לכם באמת המון המון 

למשפחה שלי, לבעלי היקר שלא נמצא פה, כי רוב הזמן  אני רוצה להגיד תודה  תודה.

הוא צריך לפנות אותי כדי להיות כאן, אז הוא בבית, אבל חשוב להגיד גם לו תודה. 

ובעיקר להורים שלי, שנמצאים פה, ואותי זה מאד מרגש, בעיקר, להגיד לכם תודה, כי 

 בהצלחה.  מי שאני, אני בזכות מה שאתם עשיתם. אז תודה רבה ושיהיה לנו
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 כץ. וכעת, מר פבל פולב.-תודה רבה לשירה דקל :מר חיים )קוקי( ביטון

 

, חברים, 1%,ערב טוב לכולם. ברכות לראש העיר הנבחר.   :מר פבל פולב

העם אמר את דברו. שתהיה לך דרך מוצלחת איתנו ביחד. אתם יודעים, כשנכנסתי 

איך  –ומך? כל פעם אני עונה לאולם, אז אנשים שאלו אותי איך אני מרגיש, מה של

שאני נראה, ככה אני מרגיש. אז אני גם אמרתי, אם אני אבוא פעם אחת, שאני אקבל 

את הכבוד הנוסף מהתושבים להיות חבר מועצה ואני לא אתרגש, אז כנראה אני לא 

במקום הנכון. אז אני כן מתרגש. זה כבוד גדול. אני רוצה להגיד לתושבים תודה רבה 

האמון, מה שנשאר זה רק להצדיק את האמון הזה, ואנחנו נעשה הכול  גדולה על

שנים קשות, לא פשוטות, אבל  2שאנשים יגידו שהם בחרו באנשים הנכונים. יש לנו 

מאד מאתגרות. אני רוצה לחזק את המילים של מנו. אמרת שהעולם שייך לצעירים. 

העתיד באמת שייך לכם והיום . 22אני רוצה לברך את יבגני יעקובוב, חבר המועצה, בן 

הוא בידיים שלכם. אז תעבדו ותעשו ואנחנו נשפוט אתכם לפי התוצאות. חברים, 

 שיהיה לכולנו בהצלחה. אנחנו נצליח, אני בטוח, הכול תלוי בנו. תודה רבה.

 

 תודה. ואני מזמין את מר יוסי חן, בבקשה. :מר חיים )קוקי( ביטון

 

ודם כל רוצה לברך פה את כל התושבים ערב טוב. אני ק   :מר יוסי חן

שהגיעו. אני אשמח אם גם תמשיכו להגיע הלאה ולא נצטרך להיפגש אתכם בפעם 

הבאה רק במערכת הבחירות הבאה. דבר נוסף, לאור ההיענות פה היפה, אני גם מתכוון 

כבר בישיבת המועצה הבאה להעלות הצעה לסדר היום, לקיים את כל ישיבות המועצה 

חושב שזה הרבה יום נעים. גם תוכלו להשתתף, ולא בחדר הדחוק. בנוסף, אני  פה. אני

אוסיף שם בהצעה, אחדש את ההצעה שלי מהפעם הקודמת, לצלם ולשדר את כל 

ישיבות המועצה בערוץ המקומי. ואז אתם, כתושבים, תוכלו להיות הרבה יותר 

כשהוא הגיע לפה? הוא  מעורבים. עכשיו, איך אמר לי חברי וידידי, השר גדעון סער,

תמיד אומר שבאריאל זה או חברי מועצה כולם או חברי מועצה לשעבר. אז אני לא 

אתחיל פה להקריא שמות. איך אמר מנו? כל אחד כבודו במקומו מונח. אני באמת 
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רוצה להודות ליובל, לברוך, לכל מי שעשה במלאכה. מה שקצת צרם לי את העין זה 

אני לא יודע למה זה צריך להיעשות בצורה כזו, שמי שרוצה הזימון לישיבת מועצה, ש

לבקש רשות דיבור צריך לבקש רשות. וגם בנוסף, לא נמצא פה מבקר העירייה, אבל 

אותם, וזה לא עניין שחבר מועצה צריך להגיע הסכמים קואליציוניים, חייבים להעביר 

ללים ואני מבקש שנשמור למשרד מנכ"ל כדי לבקש שיתנו לו לעיין או לא יתנו לו. יש כ

שקיפות מה שנקרא. עכשיו, אני בהחלט מצטרף לדבריו של ראש העירייה, על הכללים. 

שחובת ההוכחה עליו. הוא קיבל את כל המנדט והתושבים הצביעו עבורו, ואני גם 

מאחל לו בהצלחה, כי הצלחה שלו זו הצלחה של העיר. אבל, כמו שהוא אמר, חובת 

ים ישפטו את זה בהמשך הדרך. אני רואה את התפקיד שלנו, יש ההוכחה עליו והתושב

חברים שהם חלק מקואליציה ויש חברים שהם אופוזיציה, כולם יעשו את התפקיד 

שלהם, ואני מאמין שאנחנו נעשה את התפקיד שלנו כאופוזיציה. רק מה שצרם לי את 

העירייה. ציפיתי העין ואת הלב קצת, שעד היום לא קיבלתי אפילו שיחת טלפון מראש 

לקבל לפחות שיחת טלפון. אבל לא נורא, אנחנו גם עם זה נסתדר, גם עם זה אנחנו 

נסתדר ויהיה בסדר. דבר נוסף שחסר לי פה זה מבקר העירייה. חסר לי פה את מבקר 

העירייה, כי לדעתי הוא היה צריך להיות נוכח פה, אלא אם כן אני טועה. אני רוצה 

הנכנסים, החדשים, לאחל להם בהצלחה. אם אני מתייחס  לברך את חברי המועצה

בקצרה להסכמים הקואליציוניים, אז הרבה אין לי מה להתייחס להסכם עם אריאל 

שווה יותר ועם הבית היהודי, רק לאחל להם בהצלחה. לגבי חברי, פבל פולב, להזכיר 

אני מאד לכם, הוא כבר היה מחזיק תיק ספורט בקדנציה הקודמת, הרבה לא קרה. 

מקווה שהפעם הוא כן יתעלה על עצמו. אני מאחל לפבל באמת שיצליח, בעיקר עם תיק 

אני פה.  –הספורט, כי זה מאד חשוב לי וקרוב לליבי. אם הוא יצטרך את העזרה שלי 

חברים בזמנו, שלח מכתב  ,אותו אלי שבירו, יחד עם  –לגבי המינוי של יחיאל טוהמי 

נגוע בניגוד עניינים. בזמנו, כשאני למבקר המדינה וטען שיחיא ל לא מתאים, לא ראוי, 

חברים חתמו על אותו מכתב, ביקשתי  ,-שוחחתי עם מבקר העירייה, לבדוק, היות ו

היות והמינוי לא נכנס לתוקף, אז אני לא מתכוון לבדוק. עכשיו  –לבדוק. הוא אמר לי 

חברי מועצה,  ,ו יחד עם אנחנו נבדוק את הטיעונים, בדיוק לפי מה שרשם אלי שביר

וזה ייבדק. דבר נוסף, חברים, בואו, אנחנו כבר כמעט שנה מאז הפטירה של רון ז"ל, 

הרבה בעירייה לא נעשה לצערי, יש חוסר ודאות של הרבה עובדים במשרדי העירייה 
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, שיאספו את כשאני נכנס היום. אני מאד מקווה שחוסר הוודאות הזה יסתיים

העובדים, זה עובדים מסורים, ויחזקו אותם. ולא רק כל הזמן הם ישמעו שזה עומד 

לעזוב וההוא עומד לעזוב והמנכ"ל עומד להגיע מישהו מאזור ירושלים ומהנדס אמור 

להגיע. חברים, כל חוסר הוודאות הזה לא נותן חשק לאותו עובד בכיר לקום בבוקר 

יודע. אני מקווה שגם בעניין הזה תמצא הנוסחה למנות  לעבודה ולעשות את מה שהוא

את האנשים ולהחזיר את השקט, כמו שאמר ראש העירייה, הבחירות הסתיימו 

וצריכים מהר מהר להכניס את העיר למסלול היות ועומדות לפנינו משימות קשות 

, ולא וצריך לשקם. ותזכרו, ולהזכיר לכולם, את רון ז"ל. נכנסנו פה לנעליים גדולות

נשכח אותו כמובן לעולם. ואני מקווה מאד מאד שביחד, אני בכל מקרה אשמח לעזור 

בכל דבר שאדרש, ולשתף פעולה, עד כמה שידרשו ממני. אני רוצה שוב פעם לאחל 

 בהצלחה ולהודות לכולם. 

 

 תודה רבה ליוסי. אני מזמין את מר איתי אהרוני, בבקשה. :מר חיים )קוקי( ביטון

 

ראש העיר, חברי מועצה, מנכ"ל העירייה ואורחים יקרים.   :אהרונימר איתי 

. המדינה סערה מהפינוי העתידי של גוש קטיף ואני סיימתי שירות מילואים 2112קיץ 

בגבול עזה, נסעתי משם להפגנה נגד ההתנתקות בשדרות. הכרתי שם את אשתי, שירה. 

ו אז סטודנטים במכללה אביבי במקור, היא ממעלות בצפון. שנינו היינ-אני תל

באריאל, אז עוד היתה מכללה. ואני זוכר היטב את הרגעים האלה המכוננים. לאחר 

מספר חדשים, כשכבר ידענו שאנחנו הולכים להתחתן, התלבטנו איפה לגור. הדילמה 

היתה בין ישוב לבין עיר. מה שהכריע את הכף היה הרצון לגור במקום מגוון, עם 

והרבה דעות, ולא מקום שבו כולם נראם וחושבים פחות או  סוגים רבים של אנשים

נוכל להשמיע ולעזור. ולא פחות חשוב  לשמוע ולהיעזר.  –יותר את אותו דבר. מקום בו 

גילינו פה אנשים נפלאים, פשוטים, אוהבי אדם וישרי דרך. ולכן, גם אחרי סיום 

שנים ומשהו  9, 2113 ויסתאנחנו נשארים פה באריאל.  –התואר היה לנו ברור, לשנינו 

אחרי אותו קיץ, אני שמח ונרגש לעמוד בפניכם הערב כחבר מועצת העיר. תהליך 

התפתחות הציונות היה מלווה בתחילתו במתחים גדולים בחברה הישראלית. גם בתוך 

היו פערים גדולים ברוב שאלות היסוד של החיים, ואפילו בזרם שלחם  הזרם הציוני
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די בארצו ועסק מעשית בישוב הארץ, היו חילוקי דעות גדולים למען תחיית העם היהו

שהביאו כמעט למלחמת אחים בתקופת הסזון ובפרשת אלטלנה. עם זאת, באותו יום 

, נציגי העם היהודי על כל פלגיו חתמו על מגילת 1849מופלא, ה' באייר תש"ח, 

, חרדי שומר ; קלמן כהנאטהעצמאות. היו שם את מאיר וילנר, הקומוניסט האתיאיס

גוריון, הסוציאליסט; משה  תורה ומצוות; הרצל רוזנבלום, הרביזיוניסט; דוד בן 

שפירא, דתי לאומי; ואנשים נוספים. ההכרח הקיומי של העם דחף את כולם לשבת 

לגמרי אחרת בעיני רוחו איך צריכה סביב שולחן אחד, למרות שכל אחד מהם ראה 

הרצון שאריאל  –י המועצה, יש הכרח משותף להיראות מדינת ישראל. גם לנו, חבר

תתפתח, תשגשג ותצליח. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אפשר להציע משהו אחר, 

אבל צריך לצעוד ביחד. בפרשת השבוע שקראנו אתמול, פרשת וייצא, מסופר על חלום 

יעקב. בחלומו רואה יעקב סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. הרגליים על 

פועלות בעולם המעשה, על הארץ, אך הערכים לאורם ולמענם אנחנו פועלים,  הקרקע,

נמצאים בתורה, בשמים. וזה תפקידנו בעולם, לחבר בין הנשמה לגוף, בין הרוח 

לחומר. יהי רצון שנפעל כך כולנו, חברי המועצה בפרט, כל תושבי העיר בכלל, למען 

 עירנו האהובה. תודה רבה. 

 

 תודה רבה לאיתי. אריק דושי, בבקשה. :וןמר חיים )קוקי( ביט

 

ערב טוב. אני קצת מתרגש, טיפה. כבוד ראש העיר, אלי   :מר אריק דושי

שבירו, יחיאל טוהמי, שירה, פבל, כל חברי המועצה. רציתי לכתוב כמה דברים, הילד 

לא נתן לי, השתולל, רצה להראות לי ציורים שהוא עשה. אני רוצה להגיד שלי באופן 

י יהיה כיף וקל לעבוד, כי את כל האנשים פה ואת כל עובדי העירייה אני מכיר, איש

הם די גידלו אותי גם. יהיה לי הרבה יותר קל לפנות לכולם ולעבוד עם כולם. אני רוצה 

לברך את פבל, את איתי, את גלב, את יבגני. יהיה לנו כיף לעבוד, אני בטוח. יהיו 

צת להכשיל, מפה ומשם, אני לא מודאג, אנחנו חילוקי דעות, יהיו כאלה שינסו ק

קואליציה חזקה, אנחנו נעבוד קשה ויהיה כיף, יהיה יותר טוב. יהיה כיף באריאל. 

 תודה. 
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גולן. :מר חיים )קוקי( ביטון  תודה רבה. ואני מזמין את הגב' חנה 

 

היות וכבר כולם אמרו שכולם נרגשים, אז אתם מתארים   :גב' חנה גולן

גם אני נרגשת. אז קודם כל, ערב טוב, ערב טוב אלי. היום ציינה ממשלת לעצמכם ש

גוריון  41ישראל  שנה לפטירתו של מנהיג מייסד מדינת ישראל, וזהו דוד בן גוריון. בן 

היה אדם שנוי במחלוקת, אך את היותו מנהיג, שהוביל באומץ להקמת המדינה, את זה 

דורי דורות. זה מקרי כנראה, אולי לא איש לא ייקח וזה רשום בספרי ההיסטוריה ל

מקרי, שהערב נפתחת ישיבת מועצה בפעם הראשונה, ללא המנהיג שהקים את העיר 

אריאל, מחזון להגשמה. זה בעצם היה כמו להקים מדינה קטנה. זאת אריאל. מעשיו 

של רון נחמן חרוטים בגבעות של אריאל ובסלעים עליהם היא שוכנת. אני לא יודעת, 

 3שמתם לב, בכל הרשויות במדינת ישראל בבחירות האחרונות, בסך הכול זכו  בוודאי

רשויות במדינת ישראל. נשים, אני פונה  2,4נשים לעמוד בראש רשות. בסך הכול יש 

אל צוות הנשים שיושב כאן, יש לנשים עוד דרך ארוכה על מנת לפרוץ קדימה. וכל מי 

אנא, תפשילו שרוולים נשים, מקומכן  שיושב וכל מי שיש לו איזו שהיא מוטיבציה,

בעשייה. אז אל חשש. מערכת הבחירות באריאל היתה מאד מאתגרת, גם בהיותי אישה, 

ולא רק בהיותי אישה, היא היתה מאתגרת, קשה, לוחמנית, לעיתים לא מעטות לא 

הוגנת. אבל, הציבור אמר את דברו. ואני מברכת אותך, אלי, כל הכבוד, 'שאפו' על 

 . ההישג

 

אני מבקש מהציבור שלא להגיב, אני לא רוצה להוציא אף  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 אחד החוצה. בבקשה.

 

הבוחרים שבחרו בי.  2,411-אני, ממקומי זה, רוצה להודות ל  :גב' חנה גולן

-, זה לא רק המשפחה שלי, זה נתח נכבד. לא משתווה כמובן ל2, לא 1זה בכל זאת לא 

, אנחנו, סיעת לב, חייבים להמשיך ולייצג אותם 2,411ולאותם  , אבל בכל זאת.4,911

במועצה ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. ואנחנו מתכוונים לפעול יחד עם ראש העיר 

בכל מה שייראה עבורנו, עבור סיעת לב, כנכון וחשוב להמשך פיתוח אריאל, לשגשוגה 

ם שבמדינה דמוקרטית, וקידומה בכל התחומים של החיים. יחד עם זה, אתם יודעי
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בשלטון דמוקרטי, מאד חשוב שתהיה גם אופוזיציה, יש לה תפקיד משל עצמה. היא 

לא חייבת להיות לוחמת, אבל טוב שיש אופוזיציה. אופוזיציה יושבת וצופה. היות 

והשלטון החדש, כמו שהתבשרנו, ואני מברכת אותך אלי על כל מילה שכתבת באתר 

(, אני מברכת אותך, אני מקווה שכל מה שכתוב באמת החדש )אגב, הוא מאד יפה

יוגשם וייושם, ואז לכולנו, לתושבי אריאל, יהיה מצוין וטוב. אז היות ונאמר שתהיה 

שקיפות, אז הרי שלאופוזיציה לא תהיה עבודה כזאת קשה, הכול יהיה שקוף, אז יהיה 

והזמין אותי  מצוין. אני חייבת להתוודות שיום לאחר הבחירות התקשר אלי אבי

עם מי נפגשים ומה  –לפגישה לשיחה לגבי שיתוף פעולה קואליציוני. שאלתי אותו 

אני מייצג את סיעתו של ראש העיר ואני אפגש איתך.  –בעצם תפקידו בכוח? הוא אמר 

אז אנחנו התייעצנו וגם אני שלחתי נציג מטעם סיעת לב, בלב חפץ לשיתוף פעולה, 

שהיא הצעה קונקרטית. אבל בלא הינתן שום הצעה, אלא וחשבנו שאולי נשמע איזו 

 , יידע, התייעצנו שוב ואמרנו ביקשו שאנחנו נבקש, התייעצנו שוב, וחשוב שהציבור פה 

בעצם אנחנו לא רוצים שום דבר. אנחנו רוצים את טובת העיר. אז אם הקואליציה כל 

אנחנו  –ישגים כך רחבה וכל הכבוד לקואליציה הרחבה, תוביל את העיר קדימה לה

אתכם. נתמוך בכל מה שיהיה לטובת העיר. וכל הכבוד לקואליציה ותודה רבה על 

הפניה. אז זה בשביל להזים כל מיני שמועות.  וגם אלי ראש העיר לא התקשר וגם אני 

בעצם לא התקשרתי לברך אותו, ברכתי אותו במכתב. אבל ברכו אותו כל כך הרבה, 

אני מאד גאה לראות את הצעירים. ודרך אגב,  –בחרים ותבורך פעם נוספת. וכעת לנ

לז'ניה שום דבר. אתה לא מהזקנים. פבל, אל תתלהב, אתה מהצעירים, אז אל תגיד 

באמת הצעירים זה העתיד, ועליכם מוטל עכשיו נטל מאד כבד. חובת ההוכחה על אלי, 

את עצמכם.  לא על השותפים, עליו, כי הוא ראש העיר. אבל אתם, השותפים, תוכיחו

ואני מאחלת לכם, לכל אחד בנפרד, בלי להזכיר שמות, לכל אחד בנפרד הצלחה גדולה 

מאד. זה ייתן לנו, למבוגרים שבינינו, את הרוגע לדעת שיש את הדור שימשיך הלאה. 

שלנו, של  2וזה, תודה רבה לכם שהעזתם והלכתם. אני רוצה בשם אלכסיי, מספר 

וא לא נמצא, הוא בחו"ל מטעם העבודה. בישיבה הבאה סיעת לב, למסור גם ברכות. ה

הוא בוודאי יהיה. ושוב, ברכות לנבחרת. כל הכבוד לקואליציה הרחבה. יישר כוח.  

 וקדימה, חובת ההוכחה עליכם. תודה רבה וערב טוב.
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עו"ד אריאל עזריה,  –תודה רבה לגב' גולן. ואחרון המברכים  :מר חיים )קוקי( ביטון

 בבקשה.

 

 9ערב טוב, ראש העיר הנבחר אלי שבירו, חברי המועצה, יש  :ד אריאל עזריהעו"

לתת עצה -חדשים מתוך חברי המועצה, אורחים נכבדים. ואני הייתי רוצה להתחיל ב

קטנה, לתת עצה קטנה לחברי המועצה החדשים. תראו, להיות חבר מועצה זה יותר 

שפעה על מה שבפועל קורה. לתמוך מאשר לעשות. כחברי מועצה, כמעט ואין לכם ה

להצביע על כך שתקציב יהיה. -להיות שותף לתחילת התהליך. ב-ההשפעה שלכם היא ב

העשייה האמיתית היא של ראש העיר. זו הבשורה הפחות טובה שלי אליכם. אבל 

הבשורה הכן טובה שלי אליכם, היא שהעשייה היחידה שבה אתם תוכלו להביא לידי 

את הרצון שלכם ואת המאוויים שלכם, היא באמצעות  ביטוי את היושרה שלכם,

הוועדות. כל אחד מכם יהיה חבר בוועדות, יושבי ראש ועדה, כזו או אחרת, וזה 

המקום שבו תוכלו לקחת את הדברים שאיתם אתם רוצים להתקדם ולשנות. זה המקום 

 2-שבו תוכלו לבצע את הדברים האלה. אתם בעצם תהיו עכשיו משרתי הציבור ב

שנים שבהן אתם תצטרכו לשלב בין הרצון שלכם לבוא ולעשות, לבין  2השנים הבאות. 

מגבלות רבות שיש לכם כחברי מועצה, ובעיקר בדברים שהם נוגעים לקשר שבין 

העיסוקים שלכם לבין ההיכרויות שלכם לבין העבר שלכם, אל מול הדברים שאתם 

שלא תיכשלו ושלא תיפלו בתוך רוצים לעשות. אני מבקש להציע לכם הצעה, על מנת 

יועץ משפטי, וכל דבר שאתם מבקשים לעשות, כל  מהמורות רבות שיש בדרך. יש לכם 

דבר שאתם מבקשים לגעת, כל שיחה שאתם מבקשים לקיים, שימו לב, אם תקבלו את 

גם אם עשיתם  –אישור היועץ המשפטי לגעת ולעשות, אתם תהיו מוגנים ויהיה מי ש 

חוק, כי אתם לא מכירים את החוק, אז תהיה לכם חסינות. אבל במקום דברים בניגוד ל

שבו תעשו את הדברים, אמנם בתום לב, אבל בניגוד לחוק, והמון פעמים אתם יכולים 

למצוא את עצמכם עושים דברים בניגוד לחוק שלא בכוונה, אתם חייבים לקחת בחשבון 

כאן מתוך חברי המועצה שכאן, הטעות הראשונה היא תהיה כאן מטעמים לאנשים 

ולכן אני אומר, תנצלו את הכוח ואת הידע שיש כאן האחרים. אני נותן טיפים מניסיון. 

לאנשי המקצוע, ליועץ המשפטי, למהנדס העיר, לגזבר ולאנשים האלה שבעצם יכולים 

לנווט ולעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. עוד דבר אחד, אני אגזול מזמנכם עוד 
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ואני אומר כך, עכשיו זה לא אל חברי המועצה, זה להעלות נקודה למחשבה.  שניה אחת

לפני מספר ימים פורסמו ציוני המיצ"ב, וציוני המיצ"ב מלמדים אותנו בין היתר שיש 

קשר הדוק בין הציונים, זאת אומרת, רמת התלמידים, לבין הרמה הסוציו אקונומית 

להאיר לכולנו נקודה אדומה. הנקודה  של העיר שבה אנחנו נמצאים. והקשר הזה צריך

 הזו,

 

 אריאל, סליחה, אנחנו מדברים על ברכות.  :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

שנים במועצת העיר, תיתן  2אני יודע. תן לי עוד דקה. אחרי  :עו"ד אריאל עזריה

לי עוד דקה. זה בסדר. הקשר הזה בין ציוני המיצ"ב לרמה הסוציו אקונומית צריך 

השנים הבאות צריכה להיות בין היתר,  2-ו למסקנה שההשקעה בעיר בלהוביל אותנ

ולא רק בחינוך, אלא בהעלאת הרמה הסוציו אקונומית שלנו בעיר. כלומר, השקעה גם 

בנושאים חברתיים ולא רק בנושאים חינוכיים פורמאליים. גם השקעה בנושאים של 

וכל דבר שיש בו כדי פיתרונות דיור. גם בהשקעה בנושאים של תעסוקה, רפואה, 

להעלות את הרמה הסוציו אקונומית שלנו בעיר. ולכן אני קורא מכאן למועצה הבאה 

לחשוב גם על העתיד הרחוק ולא רק על העתיד הקרוב, שהוא בעצם לא היחיד שמשפיע 

 על רמת הציונים וההישגים שלנו בבתי הספר. תודה רבה. 

 

 .פרידה מחברי המועצה היוצאים .   3

 

אנחנו נעבור לחלק תשורות לחברי המועצה היוצאת, אז אתה  :יים )קוקי( ביטוןמר ח

כבר תהיה הראשון: לחבר המועצה עו"ד אריאל עזריה, בהוקרה והערכה על פועלך 

. איחולי הצלחה בהמשך 2119-2113כחבר מועצת העיר בעיריית אריאל בין השנים 

, הגב' לודמילה גוזב: בהוקרה אני מזמין את חברת המועצה וסגנית ראש העיר דרכך.

. איחולי 2119-2113והערכה על פועלך כחברת מועצה וסגנית ראש העיר, בין השנים 

הצלחה בהמשך דרכך. לחבר המועצה והמשנה לראש העיר, מר עמנואל יעקב, בבקשה. 

 ) לחבר המועצה, מר אבי סמו, בבקשה. לחבר המועצה וסגן ראש העיר, מר פנחס )פיני

 .כהן, בבקשה
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 .של חברי המועצה הצהרת אמונים .   2

 

אנחנו עוברים עכשיו לחתימה על הצהרת אמונים של חברי  :מר חיים )קוקי( ביטון

המועצה החדשים. יש פה הצהרת אמונים, כתוב: אני מתחייב/ת לשמור אמונים 

למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצת העיר אריאל. ראשון החותמים, 

חן יוסי, בבקשה. כץ שירה, בבקשה. טוהמי ר, בבקשה. אהרוני איתי, בבקשה. ראש העי

יחיאל, בבקשה. פבל פולב, בבקשה. גולן חנה, בבקשה. טוויל ורד, בבקשה. צ'רנוגלז 

יעקובוב יבגני, בבקשה. רבינוביץ גלב,  מקסים, בבקשה. דושי גור אריה, בבקשה.

 בבקשה.

 

 .מינויים .   4

 

אני רוצה לעבור לחלק של ההצבעות. אני מעלה להצבעה  :עראה"-מר אלי שבירו

/א וכן האצלת 22מינוי סגן ממלא מקום בשכר, מר יחיאל טוהמי. מינוי לפי סע' 

לתקנון. מר טוהמי יחזיק בתיק הרווחה.  34וקביעת שכר לפי  33סמכויות לפי סעיף 

עד: ורד, אריק, והכול בהתאם לאישור משרד הפנים. מי בעד? ירים את היד. הצביעו ב

מקס, יבגני, גלב, שירה, יחיאל, אלי, פבל, איתי. מי נמנע? מי נגד? הצביעו נגד: יוסי 

 חן, חנה גולן. המינוי עבר. 

 

מר יחיאל טוהמי, גב' שירה  בעד: מר אלי שבירו,  11) הוחלט ברוב קולות: החלטה

יק דושי, מר דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אר

נגד: מר יוסי חן וגב' חנה  2יבגני יעקובוב, מר פבל פולב ומר איתי אהרוני. 

 22לפני סע' למנות את מר יחיאל טוהמי לתפקיד סגן ממלא מקום בשכר  גולן(

לתקנון. מר   34וקביעת שכר לפי סעיף  33א' וכן האצלת סמכויות לפי סע' 

 לאישור משרד הפנים.פופה כההחלטה  טוהמי יחזיק בתיק הרווחה.

 

, ללא 24מינוי סגן לראש העיר, הגב' שירה דקל, לפי סע'  :ראה"ע-מר אלי שבירו
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לתקנון. הגב' שירה דקל תהיה אחראית על  33שכר, תוך האצלת סמכויות לפי סעיף 

תחום תרבות הפנאי. והכול בהתאם לאישור משרד הפנים. מי בעד? הצביעו בעד: ורד, 

, אריק, מקס, יבגני,  גלב, שירה, יחיאל, אלי, פבל, איתי. מי נגד: הצביעו נגד: חנה גולן

 יוסי חן. המינוי עבר. 

 

מר יחיאל טוהמי, גב' שירה בעד: מר אלי שבירו,  11)הוחלט ברוב קולות : החלטה

ושי, מר דדקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן וגב' חנה  2ב ומר איתי אהרוני. עקובוב, מר פבל פולייבגני 

ללא שכר  24לפי סע'  למנות את גב' שירה דקל לתפקיד סגן ראש העיר גולן(

לתקנון, הגב'  שירה דקל תהיה אחראית על  33תוך האצלת סמכויות לפי סע' 

 לאישור משרד הפנים.ההחלטה כפופה תחום תרבות הפנאי. 

 

, ללא שכר, 24סגן לראש העיר, מר פבל פולב, לפי סע'  מינוי :ראה"ע-מר אלי שבירו

לתקנון. מר פבל פולב יחזיק בתיק איכות הסביבה  33תוך האצלת סמכויות לפי סע' 

והספורט. והכול בהתאם לאישור משרד הפנים. רק כדי להבהיר, זה שני תיקים שונים. 

ב, שירה, יחיאל, אלי, מי בעד? ירים את היד. הצביעו בעד: ורד, אריק, מקס, יבגני, גל

נגד: יוסי חן. המינוי עבר.   פבל, איתי, חנה. מי נגד? הצביעו 

 

מר יחיאל טוהמי, גב' שירה  אלי שבירו, בעד: מר 11הוחלט ברוב קולות ): החלטה

דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אריק דושי, מר 

נגד: מר יוסי  1יתי אהרוני וגב' חנה גולן. יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר א

ללא שכר תוך  24לפי סע'  לתפקיד סגן ראש העיר מר פבל פולבלמנות את  חן(

לתקנון. מר פבל פולב יחזיק בתיק איכות הסביבה  33האצלת סמכויות לפי סע' 

 לאישור משרד הפנים.. ההחלטה כפופה וספורט

 

ללא שכר, למחצית הקדנציה הראשונה,  מינוי משנה בתואר, :ראה"ע-מר אלי שבירו

 . מי בעד? ירים את היד. פה אחד. 33למר גלב רבינוביץ, לפי סע' 
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משנה בתואר וללא הוחלט פה אחד למנות את מר גלב רבינוביץ' לתפקיד : החלטה

 .לאישור משרד הפניםההחלטה כפופה  .33שכר למחצית הקדנציה הראשונה לפי סע' 

 

 תודה רבה. אני סוגר את הישיבה. ערב טוב לכולם. :ראה"ע-מר אלי שבירו

 

 

 

 

_______________ 
 אלי שבירו

 ראש העירייה

______________ 
 חיים )קוקי( ביטון

 מנכ"ל העירייה
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  :ריכוז החלטות

 מינויים: .4

א' וכן  22מינוי סגן ממלא מקום בשכר מר יחיאל טוהמי מינוי לפני סע'  .א

לתקנון. מר טוהמי   34שכר לפי סעיף  וקביעת 33האצלת סמכויות לפי סע' 

 יחזיק בתיק הרווחה.

 והכל בהתאם  לאישור משרד הפנים.

 

מר יחיאל טוהמי, גב'  בעד: מר אלי שבירו,  11) הוחלט ברוב קולות: החלטה

שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אריק 

נגד: מר יוסי חן  2ב ומר איתי אהרוני. דושי, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פול

לפני וגב' חנה גולן( למנות את מר יחיאל טוהמי לתפקיד סגן ממלא מקום בשכר 

ן.   34וקביעת שכר לפי סעיף  33א' וכן האצלת סמכויות לפי סע'  22סע'  לתקנו

 לאישור משרד הפנים.ההחלטה כפופה  מר טוהמי יחזיק בתיק הרווחה.

 

ללא שכר תוך האצלת  24יר, הגב' שירה  דקל, לפי סע' מינוי סגן לראש הע .ב

לתקנון, הגב'  שירה דקל תהיה אחראית על תחום תרבות  33סמכויות לפי סע' 

 הפנאי. 

 והכל בהתאם  לאישור משרד הפנים.

 

מר יחיאל טוהמי, גב' בעד: מר אלי שבירו,  11)הוחלט ברוב קולות : החלטה

ב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אריק שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גל

נגד: מר יוסי חן  2עקובוב, מר פבל פולב ומר איתי אהרוני. ידושי, מר יבגני 

 24לפי סע'  וגב' חנה גולן( למנות את גב' שירה דקל לתפקיד סגן ראש העיר

לתקנון, הגב'  שירה דקל תהיה  33ללא שכר תוך האצלת סמכויות לפי סע' 

 לאישור משרד הפנים.ההחלטה כפופה רבות הפנאי. אחראית על תחום ת
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ללא שכר תוך האצלת  24מינוי סגן לראש העיר, מר פבל פולב, לפי סע'  .ג

לתקנון. מר פבל פולב יחזיק בתיק איכות הסביבה  33סמכויות לפי סע' 

  וספורט.

 והכל בהתאם  לאישור משרד הפנים.

 

מר יחיאל טוהמי, גב'  ו,אלי שביר בעד: מר 11ברוב קולות ): הוחלט החלטה

שירה דקל, מר מקס צ'רנוגלז, מר גלב רבינוביץ', גב' ורד טוויל, מר אריק 

נגד:  1דושי, מר יבגני יעקובוב, מר פבל פולב, מר איתי אהרוני וגב' חנה גולן. 

ללא  24לפי סע'  לתפקיד סגן ראש העיר מר פבל פולבמר יוסי חן( למנות את 

לתקנון. מר פבל פולב יחזיק בתיק איכות  33פי סע' שכר תוך האצלת סמכויות ל

 לאישור משרד הפנים.. ההחלטה כפופה הסביבה וספורט

 

מינוי משנה בתואר וללא שכר למחצית הקדנציה הראשונה למר גלב  .ד

. לפי סע'   והכל בהתאם לאישור משרד הפנים. .33רבינוביץ'

 

משנה בתואר יד : הוחלט פה אחד למנות את מר גלב רבינוביץ' לתפקהחלטה

לאישור ההחלטה כפופה  .33וללא שכר למחצית הקדנציה הראשונה לפי סע' 

 משרד הפנים.

 


