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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  37-הישיבה ה

 (3.04.2016) וע"תש ד באדר ב'כ", ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

  ראש העיר מ"מ -  והמיטיחיאל  מר

 סגן ראש העיר  -   מר פבל פולב

 צת העירחבר מוע -  מר יבגני יעקובוב

 חבר מועצת העיר -  מר מיקי חג'בי

 חבר מועצת העיר -  מר מקס צ'רנוגלז 

  חבר מועצת העיר -   מר יוסי חן 

 חברת מועצת העיר -  גב' ורד טוויל

 חברת מועצת העיר -  גב' דריה מיולבאום

 
 

 סגנית ראש העיר  -  כץ-גב' שירה דקל :חסרים

 משנה לראש העיר  -  מר גלב רבינוביץ

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

 

 

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  
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 ;סקירת אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות .2

 ;סקירת אירועי יום הניצחון . 3

 ;ה סגורה בנושא כוח אדםישיב .4
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שמן  37אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מספר  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ועל סדר היום אני אתחיל בדיווח ראש העיר. נמצאים איתנו: אלי, המניין. 

ויוסי. אני אתחיל בדיווח ראש העיר  יחיאל, יבגני, מקס, ורד, דריה, מיקי 

שנמצאים בסדר היום שזה סקירת  ולאחר מכן אנחנו נעבור על הנושאים

אירועי יום השואה, הזיכרון ועצמאות, וסקירת אירועי יום הניצחון, ולאחר 

מכן אנחנו נעשה ישיבה סגורה בנושא של כוח אדם ונדבר על נושא של כוח 

 אדם בישיבה הסגורה. 

 

  ***מר פבל פולב נכנס לחדר הישיבות ***

 .סקירת ראש העיר .   1

 

פבל הצטרף. אני אתחיל בדיווח ראש העיר, אני  :ראה"ע-רומר אליהו שבי

רוצה לעדכן אתכם שבפורים אנחנו ערכנו עדלאידע. העדלאידע הייתה מאוד 

מוצלחת, השתתפו בעדלאידע כל גני הילדים וכל בתי הספר היסודיים, ואני 

יכול להגיד שהעדלאידע הייתה מוצלחת מאוד, הייתה היענות מאוד גבוהה גם 

ים. ואני מכאן רוצה להגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה וסייע של הור

בהפעלה של העדלאידע וההוצאה שלה לפועל. הדבר השני שאני רוצה לעדכן 

שאנחנו הולכים לפתוח את הבריכה העירונית ביום העצמאות. וביום 

העצמאות הבריכה תהיה פתוחה לקהל הרחב בחינם. יפורסמו המחירים של 

ואנחנו בניגוד לפעם קודמת בשנה שעברה, נערכנו והפתיחה הבריכה העירונית 

של הבריכה השנה הזו תתחיל כבר ביום העצמאות. אני מנצל את ההזדמנות, 

אנחנו נפרט אחרי זה את האירועים שיש, אירועי יום השואה הזיכרון 

והעצמאות וכולל יום הניצחון, אני מנצל את ההזדמנות להזמין את כל חברי 

ע ולהשתתף באירועים האלה. דבר אחרון שאני רוצה לעדכן המועצה להגי

ו  אתכם שבשבוע שעבר אנחנו קיבלנו תעודת הצטיינות מראש אכ"א, אנחנ

היינו בין עשרת הרשויות המובילות באחוזי גיוס. היינו שם גם עם נציג הנוער 

עם שלומי וגם עם מנהלת בית הספר השש שנתי עם אביגיל, וזה יישר כוח גם 

כול מי שעוסקים במלאכה ובעיקר לבני הנוער המצוינים שלנו שהגיעו כאן ל
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 אני אומר לכם אנחנו בעשירייה הראשונה בכל הארץ. להישגים היפים האלה. 

 

 .סקירת אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות .   2

 

מכאן אני רוצה לעבור לסקירת האירועים. אז אבי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 בבקשה. 

 

 אפשר רשות דיבור בבקשה לפני?    :יוסי חןמר 

 

 לא, לא, לא, בסוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה לא? אני רוצה לדבר, מה בסוף.    :מר יוסי חן

 

 לא, לא, לא, בסוף.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 מה זה בסוף?    :מר יוסי חן

 

שהוא ידבר אני יש נוהל, בסוף אני אתן לך, אחרי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אתן לך לדבר. 

 

 אוקיי.     :מר יוסי חן

 

יש לנו את אירועי יום העצמאות זה ערב יום      :אבי עזרמר 

, אנחנו רוצים שכולם יהיו בהיכל התרבות. טקס 19:45-ב 4.5.16-השואה ב

מיד לאחר הצפירה. מתבקשים מי  10:00-ב 5.5.16-יום השואה בבתי הספר ב

לפני. טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולת האיבה שמגיע צריך להגיע 

-בבית ספר היובל. טקס יום הזיכרון בבתי הספר ב 19:45-ב 11.5.16-ב

, באמפי 11.5.16-. ערב יום העצמאות אירוע מרכזי ב11:00בשעה  11.5.16



 1604.3.)מן המניין(  37מספר  ישיבת מועצה
 

 6 

 11.5.16-בערב, ערב יום העצמאות אירוע לציבור הדתי ב 20:30-מתחילים ב

יהיה מסע אופניים שיסתיים בבית  12.5.16-ובל. למחרת היום בבבית ספר הי

יש שם גם בבית ספר היובל תערוכת  12.5.16-ספר היובל ושם יהיה מופע, וב

 צה"ל. 

 .סקירת אירועי יום הניצחון .   3

 

-ב 5.5.16אירועים.  5יש לנו אירועי יום הניצחון      :אבי עזרמר 

מופע  12:30בשעה  6.5.16ניסה חופשית. בערב קונצרט באשכול הפיס כ 19:30

טקס חגיגי  17:00בשעה  8.5.16-של הלהקה במרכז המסחרי ברובע א'. ב

בבוקר סלון המוזיקלי בלובי של היכל  10:00-ב 9.5.16באנדרטת הווטרנים. 

בערב קונצרט בהיכל התרבות. אלה סקירת  20:00-ב 12.5.16התרבות. 

 האירועים שישנם. 

 

שוב אני מזמין את כולם לקחת חלק באירועים  :ראה"ע-ומר אליהו שביר

 האלה, לבוא ולהשתתף. יוסי אם יש לך משהו שקשור לנושאים האלה. 

 

  -יש לי כמה דברים   :מר יוסי חן

 

  -לא, לא, נושאים :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

יש לי כמה דברים להגיד, קודם כל לגבי מה שאבי    :מר יוסי חן

אמר על הסקירה, אני חושב שאתה צריך ללכת ולתת לנו את זה בכתוב עם 

  -סדר יום מסודר

 

.      :אבי עזרמר  . .  אתם תוזמנו

 

יום    :מר יוסי חן במקום להתחיל להקריא, תוציא לנו בסדר 

ן לנו את זה בצורה מסודר תחסוך את זה מישיבות המועצה מהפרוטוקול, ת
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מסודרת לחברי המועצה ולכל מי שרוצה להגיע. דבר שני, אני קראתי שאתה 

  -הצהרת שאתה תפעל כראש עיר של כולם

 

 קשור ללוח זמנים?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 קשור להכול.    :מר יוסי חן

 

 קשור לאירועים האלה?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תכף תשמע אז בוא אתה   :מר יוסי חן

 

  -אירועי יום :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה תיתן לדבר, אתה לא תסתום פיות. אני לא    :מר יוסי חן

 בקואליציה כרגע בישיבת מועצה שלך. 

 

  -אני שואל שאלה פשוטה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה תחליט אחר כך אם זה קשור או לא, אני    :מר יוסי חן

  -ור או לא קשוראדבר תחליט אם זה קש

 

אם זה לא קשור אני אעצור אותך ואני סוגר את  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה. 

 

תעצור אותי, תסגור את הישיבה תעשה מה שאתה    :מר יוסי חן

 רוצה, הרי ממילא אתה עושה מה שאתה רוצה. 

 

 נכון.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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יפות עם שירות אבל אתה הצהרת שתפעל עם שק   :מר יוסי חן

)ב(  143ונורמות חדשות של איחוד, אמינות, אחריות. עכשיו אני לפי סעיף 

  -ביקשתי להעלות הצעה לסדר

 

  -טוב, אני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -רגע, והחליטו לדחות את זה   :מר יוסי חן

 

 עצור, זה לא קשור לישיבה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 המחוקק נתן לכם אפשרות לסגור את זה. אבל    :מר יוסי חן

 

אני מבקש מכל האנשים שנמצאים לצאת מהישיבה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 כדי שנעבור לנושא הבא. 

 

שעות של ישיבה, היות והישיבה  3רק במידה ויש    :מר יוסי חן

 הזאת קצרה, אני לא מבין למה דוחים את זה. 

 

מי שנמצא כאן ייצא החוצה, כי  אני מבקש כל :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 אנחנו עוברים לישיבה הסגורה. 

 

דבר שני, אני הייתי רוצה לשאול את ראש העיר    :מר יוסי חן

 שאלה, אני אשמח אם הוא יענה לי. 

 

 אנחנו מבקשים מכולם לצאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תבקש מכולם לצאת.    :מר יוסי חן
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 מכולם לצאת.  מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רק אשאל אותך את השאלה, אתה לא תרצה אל    :מר יוסי חן

 תענה. 

 

 מבקש מכולם לצאת.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה אם לא תקבל את השאלות האלה בכתוב, אם    :מר יוסי חן

 לא גם נעביר את זה... 

 

.. שזה כת :ראה"ע-מר אליהו שבירו  וב. שלח את זה בכתוב ואני אתייחס.

 

אני אשלח לך את זה גם בכתוב. אם אתה לא רוצה    :מר יוסי חן

 אל תענה. 

 

מכאן אני עובר לישיבה הסגורה בנושא של כוח  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  אדם. 

 

מה זאת אומרת? אתה החלטת לסתום פיות    :מר יוסי חן

 בישיבה? 

 

 שלח לי מכתב אני אענה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אתה אוהב    :יוסי חןמר 

  -לצלול ומביא את ומילאת את הבלונים שלך בכיבוי

 

...   :מיקי חג'בימר   דקות שיחה.  5תשאל את היועץ המשפטי
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דקות שיחה בנושאים של  5לא, מותר לו לקבל  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 הישיבה. 

 

 יש לך טעות.    :מר יוסי חן

 

ואם זה לא קשור לנושאים של הישיבה לא יכול  :ראה"ע-יהו שבירומר אל

 לקבל. 

 

 יש לך טעות, יש לך טעות.    :מר יוסי חן

 

 אני לא טועה, אני לא טועה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דקות באיזה נושא  5כל חבר מועצה יכול לדבר    :מר יוסי חן

.. על סדר היום.   שהוא רוצה.

 

 לא, לא, לך תלמד את החוק.  :ה"ערא-מר אליהו שבירו

 

  -אל תשנה את ה   :מר יוסי חן

 

 לך תלמד את החוק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

אתה בעצמך היית כאופוזיציה ואתה יודע שזה    :מר יוסי חן

 מתנהל בצורה כזאת. 

 

  -לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -שאלהעכשיו ממה אתה פוחד, אני שואל אותך    :מר יוסי חן
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 תשלח לי את זה בכתוב.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

האם אתה מילאת את בלוני החמצן בכיבוי אש    :מר יוסי חן

כשאתה אוהב לצלול? אתה תקבל את זה בכתוב גם, מבטיח לך גם תקבל את 

 זה בכתוב. 

 

  -אנחנו עוברים לישיבה הסגורה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תפקידים לחברי מועצת עיר בתמורה  האם הבטחת   :מר יוסי חן

לזה שיצביעו עבורך. את כל זה אני אשלח לך בכתוב, אני אשלח את זה גם 

 לכול מקום. 

 

תשלח בכתוב, תשלח לאן שאתה רוצה, אתה לא  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 מאיים עליי. 

 

אני לא מאיים, אני קובע עובדות. אני שואל אותך    :מר יוסי חן

 א רוצה לענות זה גם בסדר. שאלות, אתה ל

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
 


