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 עיריית אריאל

 )מן המניין( של מועצת העירייה  14-הישיבה ה

 (29.12.2019) תש"ף טבת' בא, ראשון מיום

 

 

 

 ראש העיר  -  מר אליהו שבירו :נוכחים

 חבר מועצת העיר -  והמיטיחיאל  מר

 חברת מועצת העיר -  גב' אלה ויינר

 ת העירחבר מועצ -  מר יאיר שיטבון

 חבר מועצת העיר -  מר אריק דושי 

  חבר מועצת העיר -   מר פבל פולב

 חברת מועצת העיר -  גב' לודמילה גוזב

גוזי  חבר מועצת העיר -   מר ערן 

 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 -  גב' ורד טוויל :חסרים

 

 העירייהמנכ"ל  -   אבי עזרמר  :משתתפים

 יועץ משפטי -   עו"ד דוד זיו  

 העירייה יתגזבר -  מר שלמה בנימין  

 מבקר העירייה -  מר אריה ברסקי   

 

 

 :היוםעל סדר 

 ;אריה דישיחדילה מכהונת סגן ראש העיר בשכר של מר גור  .א

 50%-א )א( לתקנון, כסגן ראש עירייה בשכר ב 25מינוי של פבל פולב לפי סעיף  .ב

 ;לתקנון 33משרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן האצלת סמכויות לפי סעיף 
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שלא מן המניין מספר אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גוזי, פבל, אלכס ולודה. . נוכחים: אלי, יחיאל, יוסי14  , אבנר, יאיר, אריק, אלה, קרן, 

 

 יפה שלא התבלבלת.   :גב' קרן קופלר

 

 לא התבלבלתי לא, אני רשמתי הפעם.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

תקשיב אתה תתחיל לצבור פה נקודות זכות, זה מתחיל   :גב' קרן קופלר

 להדאיג אותי. 

 

ו פותחים את סדר היום, אז אני אפתח ואומר לפני שאנחנ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

שלפני שנה אנחנו סיימנו מערכת בחירות סוערת, שבסופה הבטחתי לתושבי אריאל 

לעשות כל שביכולתי לרפא את השסעים בעיר האהובה שלנו, ולאחד בין כל המגזרים 

 השונים. הבטחתי שאהיה ראש עיר של כולם, של דתיים ושל חילוניים, של ותיקים ושל

עולים, של צעירים ושל מבוגרים. היום אני שמח שסיעת אריאל ביתנו ברשותו של פבל 

 פולב מצטרפת לקואליציה. 

 

 מזל טוב.   :גב' קרן קופלר

 

והיום אנו בעוד מספר דקות נצביע על מינויו של פבל פולב  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

וג למירב הציבורים לסגן ראש העיר. אנחנו הרחבנו את הקואליציה כך שיהיה ייצ

ו  והמגזרים בעיר. כמו בכל מהלך משמעותי יש הנדרשים לוותר. כניסת אריאל ביתנ

מחייבת להעביר את תפקיד הסגן מהבית היהודי ואת תיק הקליטה שהיה בסיעת 

אריאלי לסיעת אריאל ביתנו. מאחר וטובת העיר עומדת לנגד עיניי, ואני לא מתכוון 

ות של נציגי הבית היהודי שמופצים בצר להם. אני מבקש להיגרר אחרי פוסטים ואמיר

לציין שהצעתי לבית היהודי להישאר בקואליציה עדיין עומדת בעינה. אני מאמין 

 שביחד עם כמה שיותר חברי מועצה נעשה ונצליח למען העיר ותושביה. 
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 חדילה מכהונת סגן ראש העיר בשכר של מר גור אריה דישי; א.

 

מכאן אני עובר לנושאים שבסדר היום. וסעיף א' בסדר היום  :אה"ער-מר אליהו שבירו

 אנחנו צריכים להצביע על חדילה מכהונת סגן ראש העיר בשכר של מר גור אריה דישי. 

 

נגיד כמה מילים כדי שנוכל...   :יאיר שיטבוןמר   רק לפני כן אז 

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

ותר מידי דברים מורכבים. פשוט אני שומע לא תכננתי י  :יאיר שיטבוןמר 

עכשיו את ראש העיר את הסיפור הזה של איחוי השסעים. אני באופן אישי לא קונה את 

זה, אני חושב שהציבור גם לא קונה את זה. כי בשביל לייצר אחדות לא עושים את זה 

ים לך על ידי דריכה על השותפים העתידיים שלך על השותפים הטובים שלך שהיו נאמנ

בצורה מלאה. לכן אני פונה גם אליך כי אתה שותף מלא למהלך הזה, זו לא הדרך 

יחיאל לעשות דברים כאלה, לדרוך באמת לדרוך אין דרך אחרת. אם הסיפור הוא 

אחדות, אז עושים את זה בצורה אחרת, עושים את זה בדרך ארץ, פונים לפני כן, 

ם אחדות. אם הסיפור שאתה הצטרפת מדברים, מייצרים שיח, שותפות, ככה מייצרי

לקואליציה, פבל אני פונה אליך, היית עושה את זה בצורה אחרת, לא שולח לי את 

אלכסנדר ומנסה לפרק את הקואליציה. יושב אצלי בבית מנסה להפיל את התקציב, 

 לפני פחות מחודש. 

 

 מי ישב אצלך בבית?   :פבל פולבמר 

 

 אלכסיי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 תדייק.   :פבל פולבמר 

 

 זה מה שאמרתי, מה אמרתי?   :יאיר שיטבוןמר 



 29.12.2019)שלא מן המניין(  14מספר  ישיבת מועצה
 

 5 

 

 לא, אני לא יודע, אתה מדבר מהר אתה מתרגש.   :פבל פולבמר 

 

  -אלכסיי, אלכסיי אני אומר את זה. לפני פחות מחודש  :יאיר שיטבוןמר 

 

 אלכס, אלכס.   :פבל פולבמר 

 

 אלכס.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 כסיי זה שם אחר. אל  :פבל פולבמר 

 

אלכס. לפני פחות מחודש, במטרה להפיל, נכון זה היה השיח   :יאיר שיטבוןמר 

שלנו? במטרה לדפוק את התקציב של אלי. זה היה השיח, אלי אתה עודכנת על ידי זה, 

אני חושב שעוד פעם הוכחנו נאמנות. אם השיח הוא באמת היה אחדות וטובת העיר, 

 צורה כזאת. הדברים לא היו נעשים ב

 

 אתה פונה אליי או לאלכס?   :פבל פולבמר 

 

 אני פונה גם אליך וגם לאלכס, מבחינתי זו סיעה אחת.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 גם אני בסיעה הזאת.   :גב' לודמילה גוזב

 

 נכון, ובגלל זה אני כואב, אפשר לדבר?    :יאיר שיטבוןמר 

 

ניתן ל :ראה"ע-מר אליהו שבירו  ו לסיים. חבר'ה בואו 

 

אפשר לדבר? אז בלי הערות, אני לא סיימתי. פונה גם לגוזי   :יאיר שיטבוןמר 

וגם ללודה. אני הכאב היחיד שלי הוא הכאב על המצביעים שלכם שפעם אחר פעם אתם 
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מוכיחים להם שאתם לא נאמנים לכלום, שום ערכים. אני אבל פונה אליהם ואומר להם 

נייצג אתכם , אנחנו נייצג את סיעת אריאל ביתנו, אנחנו נהיה הכול בסדר, אנחנו 

נאמנים, אנחנו נהיה נאמנים למילה שלנו פעם אחת, אם תרצה פבל נלמד אותך איך 

עושים את זה, נהיה נאמנים לערכים שלנו, אנחנו מוכנים לקחת אחריות על המצביעים 

  -שלכם

 

 בכבוד, בכבוד.   :פבל פולבמר 

 

ם כל המשחק היפה והעטיפות היפות אנחנו נעשה נאמנים ע  :יאיר שיטבוןמר 

את זה. זהו, אנחנו כואבים את הכאב הזה, כואב לי שדווקא אנשים שפועלים בשיא 

המרץ נפגעים, חד משמעית נפגעים, לא בפן האישי, אבל גילינו שיש פה גם פן אישי. אי 

  -אפשר היה לחכות, אי אפשר לחכות עוד איזה חודש

 

 לך הצעה גם להציע משהו? יש   :פבל פולבמר 

 

  -חבר'ה, חבר'ה בואו :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

דרך אגב הצעה אם אתה רוצה אפשר לחכות גם עוד חודש,   :יאיר שיטבוןמר 

אני מאמין שאתה תסכים, אני מאמין שאתה תסכים לחכות עוד חודש עם התפקיד, 

ודש עד שימצא עבודה, נכון? לא יקרה כלום אם בן אדם שיש לו משכורת יחכה עוד ח

יודע אם אתה מכיר את המושג.   זה לא קשור לפוליטיקה, זה דרך ארץ קוראים לזה. לא 

 

 פעם ראשונה אני שומע.   :פבל פולבמר 

 

  -אז אני מציע לך עכשיו לפני שמצביעים האם אפשר  :יאיר שיטבוןמר 

 

  אז כמו שאמרת יכולת לבוא לפני, הייתה לך זכות.  :פבל פולבמר 
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העברנו אליך דרך ראש העיר את הבקשה הזאת, אני ביקשתי   :יאיר שיטבוןמר 

  -מראש העיר שיפנה אליך

 

והעברתי חזרה בן אדם צריך לדבר איתי ולא עם ראש העיר,   :פבל פולבמר 

 אז הוא לא בא אליי. 

 

  -לא, אז עכשיו אנחנו פונים אליך  :יאיר שיטבוןמר 

 

 אתה מדבר?  על איזה...  :פבל פולבמר 

 

  -חבר'ה, חבר'ה, בואו בואו אבל זה לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -תנסה להיות אמיתי  :פבל פולבמר 

 

 אני בטוח שאתה תסכים.   :יאיר שיטבוןמר 

 

.   :פבל פולבמר   רק שתהיה אמיתי

 

אני בטוח שאתה תסכים, אנחנו נחכה עוד חודש, אבל זה   :יאיר שיטבוןמר 

הפסדתי, כיסחתם לי את הצורה  1-0ם בצד, המהלך הפוליטי אני מודה דרך ארץ זה ש

עבדתם יפה, אני הייתי תמים, הייתי חנון, למדתי את העבודה, כואב לי שככה הדברים 

עובדים. אנחנו נמשיך לייצג את הציבור בין אם זה יהיה עם אופוזיציה בין אם זה עם 

הערכי שהיה פה עכשיו לימד אותי, הקואליציה, אנחנו נקבל את ההחלטה, אבל השיח 

אני אומר את זה עכשיו, אני מצד אחד עם כאב אישי, אבל אחרי שזה יעבור לי אני רק 

אגדל מזה רק אתרומם מזה, נלמד איך העבודה עובדת בצורה יותר נכונה. לא דואג 

לאריק ימשיך לעבוד כמו שהוא ימשיך עבד, ובלי משכורת יעבוד עדיין הרבה יותר 

 אנשים שיושבים פה כרגע, לא דואג, לא דואג לסיפור הזה.  מהרבה
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 לא הראשון ולא אחרון.   :פבל פולבמר 

 

 אחרון כשאנחנו תמיד עושים. בדיוק הוא לא   :יאיר שיטבוןמר 

 

 יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

סוד כל הסיפור כן, אני אתייחס תודה. טוב, אז זה כבר לא   :אריק דושימר 

הזה, אז כולם כבר יודעים והכול בסדר. אני אתן כמה מילים ככה רק לפני שמסיימים 

יודע מי, אז כמה דברים נראה לי על כמה דברים שאני  תפקיד, לא יודע אם לגמרי, לא 

עשיתי. אז קודם כל יש כמה מילים שכתבתי ככה, ואחרי זה אני אגע בכמה דברים, אני 

ה לא ממהר הביתה. עבודה מוניציפאלית זו עבודה לא פשוטה, מקווה שאף אחד פ

ולקחתי אותה על עצמי בכובד ראש עם הרבה אחריות. נכון ביקשתי להיות סגן בשכר 

בחצי משרה, כי ידעתי שכך יהיה נכון גם לשמור על הקופה הציבורית, וגם להצליח 

יק הביטחון לשרת את התושבים ולתרום להתפתחות העיר. לקחתי על עצמי את ת

ם רבה, וגם תיק קידו בהצלחהשאותו החזקתי גם בקדנציה הקודמת וביצעתי אותו 

עסקים ותיירות שמעולם לא היה בעיריית אריאל. התיק אינו סטטוטורי זאת אומרת 

שאף אחד לא אמור לפקח עליו, לא משרד הפנים ולא אף אחד, זו אינה ועדת חובה, זה 

אותו מאפס. לקחת תחום אחריות ולבנות אותו משהו שלקחתי, וזה אומר לבנות 

מאפס. זה אומר להתחיל לעבוד עם בעלי עסקים מתחומים שונים, זה להתחיל לפנות 

לכל מיני פורומים ואנשים שאף אחד לא התעסק בהם. לקחת את המרכז המסחרי 

למשל, לקחת את כל בעלי המקצוע בעיר למשל, לקחת את אזור התעשייה למשל, אזור 

ה, להתחיל לדבר עם האנשים האלה ולשמוע אותם, ולשמוע את הכאב שלהם, המלאכ

ולשמוע את הבעיות שלהם. ומה שאני יכול במסגרת הכוח שהיה לי להתחיל ולהניע 

תהליכים בתחום הזה. אז לדוגמא קטנה החלטתי שאני לוקח את המרחב העסקי במרכז 

נקרא לזה ₪ ר, מיליון וזה בסד₪ המסחרי. נכון שראש העיר הבטיח להם מיליון 

ברוטו, ולהתחיל לטפח את המרחב העסקי הזה. אז אני יודע שכולם חשבו ₪ מיליון 

ישר נשפוך את זה על הבלטות ונעשה שיפוץ. לא, לא ככה עובדים, לא ₪ שניקח מיליון 

ככה אני עובד. אני עובד מאוד יסודי בכל מה שאני עושה, וכראייה לכך אפשר לשמוע 
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פניתי למעוף, נכנסנו לתוכנית של מרחבים עסקיים, שזה אומר להתחיל תושבים. ישר 

לדאוג למרחב הציבורי חוץ מהכסף שמושקע במרכז, איך יוצרים מחוללי תנועה, איך 

עושים שיווק נכון, איך לוקחים את המקום הזה, כי הרי אם היינו מחליפים את 

 הבלטות ומשפצים, זה לא היה מביא את הלקוחות בחזרה. 

 

  -אריק, אריק :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי לסיים, תן לי לסיים.   :אריק דושימר 

 

  -רק מה שאני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תן לי לסיים.   :אריק דושימר 

 

 רק תקצר.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא אקצר.   :אריק דושימר 

 

  -לא, לא :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אתה רוצה שאני אקצר, אני מפריע למישהו? מישהו רוצה   :יאריק דושמר 

 ללכת הביתה? תצביעו. 

 

לא, לא, תקשיב, יש מה שנקרא פרוטוקול, יש לוחות זמנים,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -דקות, וזה לא משנה אם הבן אדם נמצא 5יש לכל אחד אפשרות לדבר 

 

ם לך את התפקיד, אני אז אתה אומר לי עכשיו אני מסיי  :אריק דושימר 

  -מפטר אותך
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  -אז מה שאני מבקש :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 ואני לא אתן לך לדבר רגע.   :אריק דושימר 

 

מה שאני מבקש, זה שתעמוד בלוחות הזמנים, כי יש פה  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

ת קבוצה של אנשים שצריכה להגיע גם לראש הממשלה. אז בואו כל אחד ידבר בגבולו

 הזמן שמותר לכל אחד. 

 

סליחה, אני לא ידעתי שאנשים צריכים להגיע לפה לראש   :אריק דושימר 

 הממשלה. 

 

 כן, צריכים להגיע לראש הממשלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

. לאנשים. אני אמשיך, מתי שתחליט שנגמר לי   :אריק דושימר  אני לא רוצה..

ה להגיד, אני לא אגזול מזמנכם אבל בתחום הזמן, תעצור תעלה הצבעה. מה שאני מנס

המרכז המסחרי אני בשיאו של תהליך, תהליך מוצלח, כל מי שביקר במרכז המסחרי 

בימי שישי יכול לראות, אני אשמח שגם אתה תבקר שם ראש העיר, תוכל לראות מה 

קורה שם בימי שישי, איך פועל היריד, איך פועל השוק, מה חוות הדעת של בעלי 

ם שמה, איך חזר להם האור לעיניים, ואיך דברים מתחילים לזוז, גם באזור עסקי

התעשייה, עצם זה שנפגשתי איתם אמרתי להם שהמסר הוא שסוף סוף גרמתי לכולכם 

ביחד להיפגש ולשמוע אחד את השני, ולהעלות את הבעיות. חוץ מהתחומים שאני 

נגעתי בו, בתחום שפ"ע, כן  הייתי אמון עליהם, אני יכול להגיד לכם שאין דבר שלא

אפילו ברמה של מדרכה, ואבי יחזק את מה שאני אומר ויאשר, אפילו מדרכה שהייתה 

שבורה והכול, פניתי לאבי יצאתי לשטח בדקתי, בוצע. הייתה גדר שלא הייתה ברחוב 

דרך אפרתה פינת בית לחם שילדים טסו שם לכביש, בוצע. כל דבר שיכולתי לגעת ברמה 

 שנכנסו לאנשים ברחוב האצ"ל לתוך הבתים פניתי בוצע.  של שיחים

 

 -סליחה, סליחה  :גב' לודמילה גוזב
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 לודה אל תפריעי לי, אני לא מפריע לך.   :אריק דושימר 

 

., רק אתה עובד.   :גב' לודמילה גוזב  רק אתה עובד, רק אתה..

 

 לא, אני עובד, אני מספר מה אני עושה.   :אריק דושימר 

 

 בשביל זה צריך משכורת, אז לא צריך.   :ן קופלרגב' קר

 

 קיבלתי משכורת ברוך השם לא התלוננתי על השכר.   :אריק דושימר 

 

 נו באמת, רק אתה עובד בעירייה.   :גב' לודמילה גוזב

 

זה בסדר. לא רק אני עובד בעירייה חס וחלילה. אני סיפרתי   :אריק דושימר 

  -פר על מה את עושהעל מה אני עושה, אם את רוצה לס

 

 כולם עושים.   :גב' קרן קופלר

 

אנחנו נשמח לשמוע. נשמח לשמוע גם מה כל חבר מועצה   :אריק דושימר 

  -עושה פה, זה בסדר. נראה לי שזאת הבמה לספר

 

  -אם אנחנו מתחילים להגיד מה שאנחנו עושים  :גב' לודמילה גוזב

 

 מה אנחנו עושים.   :אריק דושימר 

 

 זה יהיה עד הלילה.  :ודמילה גוזבגב' ל

 

 לשמוע מה את עושה. אני אשמח   :אריק דושימר 
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 תאמין לי.   :גב' לודמילה גוזב

 

 אני אשמח. אתם יכולים להתחיל להגיע לוועדות קודם כל.   :אריק דושימר 

 

.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו  אריק, אריק, בוא תתמקד כדי שנוכל להמשיך לעבור..

 

אז בגלל שכולכם פה, כל אלה שממהרים לראש הממשלה וכל   :דושיאריק מר 

זה, אז אני אסכם ואגיד. אני את התפקיד שלי ביצעתי על הצד הטוב ביותר, כמו כל 

דבר שאני יודע לעשות בחיים האלה. אני יכול להגיד שהמהלך שבוצע כמו שיאיר אמר, 

בושל כבר איזה חודשיים  לא שמענו עליו כלום, לא ידענו עליו כלום, התברר שהוא

מראש. היינו שמחים לשמוע לפני מה, מה אפשר לעשות, או אם אתם רוצים כבר לתת 

 לישראל ביתנו משהו בתמורה, בואו שבו איתנו. 

 

 אריאל ביתנו.   :פבל פולבמר 

 

אריאל ביתנו. איפה אנחנו בתמונה אם אתה כל כך רוצה   :אריק דושימר 

להרחיב, ואתה כל כך רוצה אחדות, שב דבר איתנו. תגיד  קואליציה ואתה כל כך רוצה

פבל רוצה זה רוצה זה, אריאל ביתנו רוצים זה, מה אתם רוצים? ככה מנהלים משא 

, מדברים בשיח ומתן וככה יוצרים אחדות. צר לי להגיד שלא ככה יוצרים אחדות

כה, ערן ידענו לדבר, לודה יוצרים אחדות. נכון איילת יש ביננו שיח, פבל ידענו לדבר כ

גם אני ואת ידענו לדבר הכול בסדר, ידענו לדבר. אבל אם מעדיפים לעשות דברים 

כאלה במחטף, אני חושב שזו לא הדרך ולא הצורה, אז כל מי שעכשיו הולך להצביע על 

הדבר הזה שייקח בחשבון שהוא מצביע על פיטורים לא ראויים ויכלו להיעשות בדרך 

 שרציתי להגיד.  אחרת. זה מה

 

 יש עוד מישהו שרוצה לדבר?  :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 ברור.   :גב' קרן קופלר

 

 בבקשה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני דווקא רוצה להתייחס למשהו שגם שלחתי לך יאיר,   :גב' קרן קופלר

 -שאתה העברת את זה בקבוצות הוואטסאפ באריאל החל מיום חמישי, והדבר שהכי

 

לא העברתי כלום, לא העברתי. באמת שלא העברתי, לא   :יאיר שיטבוןר מ

 העברתי. 

 

  -אתה לא רשמת בהסכם הקואליציוני בסוגריים  :גב' קרן קופלר

 

.   :יאיר שיטבוןמר   שאלת אותי אם העברתי בוואטסאפ, לא העברתי

 

עיר "כולכם יכולים לראות במשרדי העירייה בין פבל לראש ה  :גב' קרן קופלר

ימים בשבוע, עדכנתי  7ישנו סעיף בו הם חתמו על קידום התחבורה הציבורית בשבת 

י  את רבני העיר. בקיץ האחרון כידוע לכם הובלתי מאבק בנושא זה. כעת יש צורך שרבנ

העיר יחד עם הציבור יזעקו את זעקתם." כשאתה בא ומדבר פה עכשיו על אחדות, 

עיר זה הסטה, זה נקרא שיסוי. עכשיו זה לא ואתה בא ואתה אומר שצריך לאחד את ה

מגיע מהמקום של באמת אכפת לך על השבת, זה מגיע מהמקום שלקחו לכם את הסגן 

 בשכר. 

 

 רק זה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

עכשיו אני רוצה להגיד משהו בנוסף, אני לא מבינה מה   :גב' קרן קופלר

ל אני לא מסכימה איתו, ההתקוממות שלכם, הרי הוא בעצמו ראש העיר שבדרך כל

ויעידו על זה כולם, אמר בפירוש שהוא לא לוקח לכם את הסמכויות. הוא משאיר אותך 

יו"ר ועדת חינוך, הוא משאיר לכם את הפרויקטים לקדם אותם, אני לא מבינה איפה 
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וגורם להסטה בעיר בית דתיים לחילוניים. אם  הבעיה. למה אתה עכשיו מפיץ דבר כזה 

  -ה אותך השבתכל כך מדאיג

 

 את רוצה לענות?   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -אני לא ראיתי אותך  :גב' קרן קופלר

 

 לא, זה לא שיח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

  -יוצא להפגין  :גב' קרן קופלר

 

 לא, אין זמן הם ממהרים לראש הממשלה.   :אריק דושימר 

 

  -רטוריות אני לא ראיתי אותך יוצא, זה שאלות  :גב' קרן קופלר

 

 שאלות טובות, אני אענה, אני אענה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -שאלות רטוריות  :גב' קרן קופלר

 

 שאלות טובות, אני אענה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לא, לא, לא, זה לא שיח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 למה לא שיח?   :אריק דושימר 

 

 זה לא שיח.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא ראיתי אותך יוצא להפגין נגד התנועה בשבת.   :ן קופלרגב' קר
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 קרן, את רוצה תשובה?   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -שמתנהלת עכשיו בערים אחרות. אני מבקשת ממך  :גב' קרן קופלר

 

 אני אענה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לחדול מלעשות את זה.   :גב' קרן קופלר

 

 אני אענה לך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -אתה איש חינוך  :גב' קרן קופלר

 

 אני אענה לך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

ואלה לא ערכים שאתה רוצה להעביר לבני נוער שאתה מחנך   :גב' קרן קופלר

  -אותם. עכשיו אני רוצה להגיד בנושא הזה

 

 עכשיו אני אענה לך, שאלת שאלה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לא, לא, לא.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 היא שאלה שאלות.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 היא לא שאלה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני לא סיימתי את דבריי.   :גב' קרן קופלר
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.   :יאיר שיטבוןמר   היא שאלה אותי, את אמרת שאת רוצה לשאול אותי

 

 אני לא סיימתי, אלה שאלות רטוריות.   :גב' קרן קופלר

 

 במשפט אני רוצה לשאול אותך.  היא פתחה  :יאיר שיטבוןמר 

 

 זה שאלות רטוריות.   :גב' קרן קופלר

 

 אני שואל אותך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אני רוצה להמשיך את דבריי.   :גב' קרן קופלר

 

 את שואלת אותי אני אענה לך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 היא אמרה לך שזו שאלה רטורית.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

שבועות הייתה הצבעה במועצה  3-ולהגיד משהו נוסף. לפני ג  :גב' קרן קופלר

  -מקומית שוהם, שגם שמה יש נציגים

 

  -את רוצה להצדיק למה את מצביעה עכשיו  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -שכאן  :גב' קרן קופלר

 

 על סגן בשכר, תגידי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -לא, אני אומרת לך שאני מצביעה  :גב' קרן קופלר

 

  -את רוצה להצדיק את ה  :יאיר שיטבוןמר 
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...   :גב' קרן קופלר  אני אגיד לך למה אני

 

 את החוסר אמון שלך, אז תגידי את זה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אני אגיד לך למה אני מצביעה.   :גב' קרן קופלר

 

 אל תעשי עטיפות. את לא נאמנה לערכים שלך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 כי אתם לא ראויים.   :גב' קרן קופלר

 

 את לא נאמנה לערכים שלך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 כי אתם לא ראויים.   :גב' קרן קופלר

 

 אז תעטפי את זה יותר.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -לא עשיתם כלום כל השנה הזאת  :גב' קרן קופלר

 

 תעטפי את זה יפה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -חוץ מתמונות יפות  :גב' קרן קופלר

 

  -שנה שלמה צעקת  :יאיר שיטבוןמר 

 

 שום דבר.   :גב' קרן קופלר

 

  -שנה שלמה צעקת  :יאיר שיטבוןמר 
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 ואני אמשיך לצעוק.   :גב' קרן קופלר

 

 היא לא הפריעה לך.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

אני אומרת לך עוד משהו, אני אומרת לך עוד משהו. אם   :גב' קרן קופלר

 האופוזיציה לא יהיה לכם קל בכלל. כי אני נשארת באופוזיציה. אתם תבואו לספסלי 

 

 את לא אופוזיציה זה משחק, תעבדי על מישהו אחר.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -ועל כל דבר, ועל כל דבר  :גב' קרן קופלר

 

  -תעבדי, ראינו אותך  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -ועל כל דבר  :גב' קרן קופלר

 

 אותך בתקציב איזה אופוזיציה קרן. ראינו   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אני אצביע בעד, על מה שאני רוצה. גם אתה הצבעת עליו.   :גב' קרן קופלר

 

 אחלה, אחלה, אני קואליציה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 הא אז אתה מצביע כי אתה קואליציה.   :גב' קרן קופלר

 

 נכון, נכון. כי אני הובלתי דברים.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לא כי אתה באמת לא מאמין בתקציב.   :רן קופלרגב' ק
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  -עכשיו אני אסביר לך  :יאיר שיטבוןמר 

 

 עכשיו אתה מבין מה ההבדל ביני לבינך?   :גב' קרן קופלר

 

  -אז בואי אני אסביר לך  :יאיר שיטבוןמר 

 

 כשאני מצביע נגד אני מאמינה בנגד שלי.   :גב' קרן קופלר

 

 , ראינו את זה. ראיתי  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -כשאני מצביעה בעד  :גב' קרן קופלר

 

 ראינו את זה לפני שבועיים.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אני מצביעה גם לאשר.   :גב' קרן קופלר

 

 ראינו את זה לפני שבועיים קרן.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 עכשיו אני רוצה להגיד משהו.   :גב' קרן קופלר

 

 ף התגלה, הכול התגלה. קרן הפרצו  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -בשוהם  :גב' קרן קופלר

 

 הכול התגלה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

שבועות שגם שמה יש נציגים של המגזר הדתי, עלה  3לפני   :גב' קרן קופלר

. דברים מדהימים מבחינתי, ויש פה סרטון ואני  להצבעה נושא התחבורה בשבת. שמה..
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ל המגזר הדתי. הם אמרו אנחנו לא נצביע יכולה להראות לכם, דווקא של הנציגים ש

נגד, אנחנו גם לא נצביע בעד, אנחנו נמנע מלהצביע, כי אנחנו בעד קהילה. ואנחנו 

מבינים את הצרכים של האימהות החד הוריות, של חיילים שמגיעים בשישי שבת 

  -הביתה, של אנשים מבוגרים שאין להם כלי רכב, וזה לא מקובל, בטח לא בעיר שלנו

 

 אני מסכים.  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -שנה היא קיימת 40-ש  :גב' קרן קופלר

 

 מסכים לגמרי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -היא לא עיר חילונית ולא עיר דתית, היא עיר שמכילה בה  :גב' קרן קופלר

 

 ואני לא נציג המגזר הדתי, אני נציג של העיר אריאל.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 כל סוגי המגזרים. אתה לא נציג של אריאל. את   :גב' קרן קופלר

 

 אל תשימי אותי בפינה.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 6אם היית נציג של אריאל, היית מבין שאני סוציו אקונומי   :גב' קרן קופלר

 וכמה אנשים אין להם פה כלי רכב, אז אתה לא נציג של אריאל. 

 

שהו? אז אני מבקש להעלות יש עוד מישהו שרוצה לומר מ :ראה"ע-מר אליהו שבירו

  -להצבעה, מי בעד לאשר חדילה

 

 עכשיו את יכולה להצביע בעד דרך אגב.   :יאיר שיטבוןמר 
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אני אצביע בעד, אני לא צריכה את האישור שלך. אני לא   :גב' קרן קופלר

  -צריכה את האישור שלך

 

 אחרי הנאום הזה אני אומר לך תצביעי בעד קרן.   :יאיר שיטבוןמר 

 

.   :גב' קרן קופלר  אני ישנה טוב עם המצפון שלי

 

  -מי בעד לאשר את חדילה מכהונת סגן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

.. טוב, אני מחכה לך בספסל האופוזיציה.   :גב' קרן קופלר  אני.

 

  -קרן, קרן :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 תאמין לי מחכה לך.   :גב' קרן קופלר

 

  -קרן שנייה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 בכיליון עיניים.   :גב' קרן קופלר

 

.   :יאיר שיטבוןמר   תצביעי, תצביעי, תצביעי

 

 בכיליון עיניים, בכיליון עיניים.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, תנו לי להעלות את הזה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 יחיאל, תצביע גם בעד.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -בעד לאשר את חדילה מכהונתו מי :ראה"ע-מר אליהו שבירו
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 תצביע בעד.   :יאיר שיטבוןמר 

 

של סגן ראש העיר בשכר של מר גור אריה דישי, מי בעד? מי  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 נגד? מי נמנע? אריק לא משתתף. 

 

נגד, למה לא משתתף?   :אריק דושימר   אני 

 

 לא הרמת את היד.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

נגד  :שיאריק דומר    -אוקיי, 

 

  -תפוס לי ב  :אריק דושימר 

 

תפוס אוקיי. מי שנגד זה יאיר ואריק. מי שבעד זה אלי,  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

יחיאל, יוסי, אבנר, אלה, קרן, גוזי, פבל, אלכס ולודה, עבר. ברגע שהצבענו על זה, אז 

 גם כל הסמכויות שנגזרו מעצם היותך סגן ראש עיר מבוטלות. 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  חלטה:ה

אלה ויינר, מר יוסי חן, מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר 

נגד: מר יאיר שיטבון, מר אריק  2ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, גב' קרן קופלר; 

 .בשכר של מר גור אריה דישי ש העירחדילה מכהונת סגן ראדושי(, לאשר 

 

 50%-א )א( לתקנון, כסגן ראש עירייה בשכר ב 25מינוי של פבל פולב לפי סעיף  ב.

 33משרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן האצלת סמכויות לפי סעיף 

 לתקנון;

 

א )א(  25הסעיף הבא זה מינוי של פבל פולב לפי סעיף  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

משרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן  50%-ראש העירייה בשכר בלתקנון כסגן 
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סיעת אריאל ביתנו לתקנון בהתאם להסכם שנחתם בין  33האצלת הסמכויות לפי סעיף 

נגד: יאיר ואריק.  ואריאלי. מי בעד לאשר את הסעיף כפי שאני הצגתי אותו? מי נגד? 

, אלכס ולודה. הסעיף אושר. אני בעד: אלי, יחיאל, יוסי, אבנר, אלה, קרן, גוזי, פבל

  -סוגר את הישיבה

 

.   :פבל פולבמר  שנייה, שנייה, אנחנו רוצים לעשות משהו. רצינו האמת..

את הפוליטיקה מהחיים האמיתיים ואם ממהרים, אבל זה חשוב, היום שמיני של 

 -חנוכה נדליק את ה

 

 יאללה בואו נדליק.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 נדליק כולם ביחד, הבאתי חנוכייה.   :גב' קרן קופלר

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מכבד אותך, אתה לא מכבד אותי. אתה רוצה שאני אגיד   :מר יחיאל טוהמי

עזוב אני מכבד אותך, לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד, אני מכבד  מה שאני חושב?

.. מה יש אותו. הוא בן אדם טוב, אבל הוא שם את כל האצבעות לכיוון שלי כל ה זמן.

  לך מצאת אותי החוליה החלשה?

 

  -יחיאל, יחיאל. בדיוק תברך ואז יצא כל ה :ראה"ע-מר אליהו שבירו

 

 אני מציג המגזר הדתי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -מה זה בושה להיות נציג   :ערן גוזימר 

 

 לא בושה.   :יאיר שיטבוןמר 
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 . אז אתה לא חבר מועצה של כולם  :גב' קרן קופלר

 

.   :יאיר שיטבוןמר   אני מייצג גם אותך קרן, אני אדאג לך אל תדאגי

 

.   :גב' קרן קופלר  אתה לא מייצג אותי

 

 אני אדאג לך אל תדאגי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

אחרי שלקחת מילד נכה ₪  10,000אני ראיתי איך הצבעת על   :גב' קרן קופלר

  -ועשית איתו סרטון

 

 דאג לך. אני א  :יאיר שיטבוןמר 

 

..   :גב' קרן קופלר  ראיתי מה עשית עם הנגישות.

 

 אני אדאג לך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 לפחות היית מנגיש את המקום שבו צילמת את הסרטון.   :גב' קרן קופלר

 

 קרן, אני אמשיך לדאוג לך.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 אני לא צריכה שתדאג לי נשמה.   :גב' קרן קופלר

 

 אל תדאגי, אני שם בשבילך תמיד קרן.   :ןיאיר שיטבומר 

 

.   :גב' קרן קופלר אני דואגת לעצמי טוב מאוד. טוב מאוד אני דואגת לעצמי

אם אני עם אנשים כמוך מאחורי הגב שלי רק את הסכין אני יכולה לראות, לא מעבר 

לזה. לא ראיתי שבשנה הזאתי פנית אליי פעם אחת ואמרת לי: קרן, בואי נקבע פגישה 
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מסודרת. או התקשרת אליי בואי נשב, את באופוזיציה, בואי נראה איך אפשר לקדם 

 ביחד פרויקטים, פעם אחת לא עשית את זה. 

 

  למה לא קבעת איתי?  :יאיר שיטבוןמר 

 

 פעם אחת.   :גב' קרן קופלר

 

  את לא יכולה לקבוע איתי?  :יאיר שיטבוןמר 

 

מנדטים יש לך סגן ראש  2אתה  אתה בקואליציה לא אני.  :גב' קרן קופלר

  עיר בשכר, למה לא עשית את זה?

 

 את מוזמנת לקבוע איתי תמיד.   :יאיר שיטבוןמר 

 

  -אבל ראית מה זה  :גב' קרן קופלר

 

 את מוזמנת לקבוע איתי.   :יאיר שיטבוןמר 

 

 זה סופו של כל בלון.   :גב' קרן קופלר

 

  את מוזמנת לקבוע איתי.  :יאיר שיטבוןמר 

 

  -החיים הם גלגל יאיר  :גב' קרן קופלר

 

.   :יאיר שיטבוןמר   נכון

 

ספסלי   welcome toפעם אתה בצד הזה ופעם אתה בצד הזה.   :גב' קרן קופלר

 האופוזיציה. 
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  *** מדליקים נר חנוכה ***

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  :ראה"ע-מר אליהו שבירו

גב' מר יחיאל טוהמי, אליהו שבירו,  מרבעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

אלה ויינר, מר יוסי חן, מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר 

נגד: מר יאיר שיטבון, מר אריק  2ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, גב' קרן קופלר; 

בשכר  א )א( לתקנון, כסגן ראש עירייה 25מינוי של פבל פולב לפי סעיף דושי(, לאשר 

 33אצלת סמכויות לפי סעיף משרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן ה 50%-ב

 .לתקנון

 

 

 

 

_______________ 
 אליהו שבירו
 ראש העירייה

______________ 
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
 

 



 29.12.2019)שלא מן המניין(  14מספר  ישיבת מועצה
 

 27 

 :ריכוז החלטות

 

 חדילה מכהונת סגן ראש העיר בשכר של מר גור אריה דישי; א.

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)קולות הוחלט ברוב  החלטה:

אלה ויינר, מר יוסי חן, מר פבל פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר 

נגד: מר יאיר שיטבון, מר אריק  2ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, גב' קרן קופלר; 

 .ריה דישיש העיר בשכר של מר גור אחדילה מכהונת סגן ראדושי(, לאשר 

 
 

 50%-א )א( לתקנון, כסגן ראש עירייה בשכר ב 25מינוי של פבל פולב לפי סעיף  ב.

 33משרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן האצלת סמכויות לפי סעיף 

 לתקנון;

 

גב' מר יחיאל טוהמי, מר אליהו שבירו, בעד:  10)הוחלט ברוב קולות  החלטה:

פולב, גב' לודמילה גוזב, מר ערן גוזי, מר אלכסנדר אלה ויינר, מר יוסי חן, מר פבל 

נגד: מר יאיר שיטבון, מר אריק  2ירמולינסקי, מר אבנר משרקי, גב' קרן קופלר; 

א )א( לתקנון, כסגן ראש עירייה בשכר  25מינוי של פבל פולב לפי סעיף דושי(, לאשר 

 33י סעיף אצלת סמכויות לפמשרה, ובכפוף לאישור משרד הפנים. וכן ה 50%-ב

 .לתקנון

 

 

 


